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الوطنية ة الر ضوء تبوك جامعة طلبة لدى ية ال    2030ؤالثقافة

نجمي ن حس  ع

ا السعوديةلية ية العر اململكة تبوك، جامعة داب، و بية    ل

ي و لك يد   sa.edu.ut@najmi.a :ال
  

:املستخلص  
ــــ غي و م، ف معــــا تنميــــة ــــق طر عــــن م حيــــا ن وتحــــس فــــراد، ــــ و مــــن الــــص التثقيــــف ريرفــــع

وال م، ا وســلو م، وعــادا م ــا العنايــةاتجا عنــد عليمــة كمؤســسة امعــة ا لية مــسؤ وتتوقــف

و عن فضال والنفس والبدن ة بال أيضا معنية ا ولك فقط، والعقلية اديمية نبالناحية

البدنيــة والــسالمة ة الــ مــن يتجــزأ ال جــزء ــادي واقــع. قالتفــو عــرف ــ إ اســة الد رــدفت

ــ تبــوك جامعــة طلبــة لــدى ية الــ الوطنيــةالثقافــة ــة الر ــ2030ؤضــوء ق الفــر وتحديــد و،

س ـــ ا ـــ ملتغ تبعـــا تبـــوك جامعـــة طلبـــة لـــدى ية الـــ الثقافـــة ـــو(واقـــع التخـــصص)إنـــاث-رذ ،

شــرعية( يـة/ علـوم اجتماعيـة-عر ــسانية/ علــوم تطبيقيــة-إ التحــصيل) طبيعيـة/ علـوم ىمــستو

ــ" اك ال ا). مــنخفض/ مرتفــع" (املعــدل اســة الد بانةرواســتخدمت اســـ خــالل مــن الوصــفي ملــن

ــــا قوام عينـــة ــــ ع ــــ) 614(طبقـــت ا الد الفــــصل خـــالل امعــــة ل س الـــرئ بــــاملقر وطالبــــة رطالبـــا

ا الد العام من رو ـ1441/م1440ل إ اسـة الد توصـلت إحـصائيا البيانـات ـة معا عـد و رــ،

ـــا م أ النتــائج مـــن ال: جملــة تبـــوك جامعـــة طلبــة مـــن ــ ك ـــسبة ال مـــنأن عـــانو وال ، نيــدخنو ن

والنحافــة والــسمنة والــضغط الــسكر طلبــة. أمـراض مــن ــسبة ــ ألع ية الــ الثقافــة مــصادر أن

مــــسة ا املــــصادر ــــذه ــــ تتمثــــل تبــــوك واملرئيــــة،(جامعــــة ءة واملقــــر املــــسموعة عــــالم ووســــائل

ا والقـــــــراءة املطالعـــــــة ب، قـــــــا و ســـــــرة صـــــــدقاء، ، جتمـــــــا التواصـــــــل وأن)لذاتيـــــــةرمواقـــــــع ،

ــ تبــوك جامعــة طلبــة مــن و الــذ جــات د رمتوســطات الــسليمة(ر التغذيــة ، ــ ا الر ــ) البعــد أع

عــد ــ ــ أع نــاث جــات د متوســطات انــت و نــاث، لــدى ــا نظائر ــصية(رمــن ال ،)النظافــة

ية الـــــ الثقافـــــة عـــــاد أ جميـــــع ـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر توجـــــد ًلـــــم التغذيـــــة(و ، ـــــ ا الر البعـــــد

ــــصيةا ال النظافــــة قــــدمت) لـــسليمة، ا ــــ وأخ تبــــوك، جامعــــة طلبــــة لــــدى التخــــصص ــــ إ ترجــــع

حات واملق التوصيات من عددا اسة   .رالد

سة الرئ لمات ة:ال ية،ال ال تبوك،الثقافة الوطنية،جامعة ة   .2030ؤالر
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Health Culture of Students at Tabuk University in 

the Light of the Vision 2030 
Ali Hussein Najmi 
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Arabia. 
Email: a.najmi@ut.edu.sa 
 

ABSTRACT: 
Health education raises the awareness of individuals and improves 
their lives by developing their knowledge, changing their attitudes, 
habits, and behaviors. The responsibility of the university as an 
educational institution is not limited to the academic and mental care, 
but it is also concerned with health, body and soul, in addition to the 
fact that academic excellence is an integral part of health and physical 
integrity. The study aimed to know the reality of health culture among 
students at Tabuk University in the light of the National Vision 2030, 
and to identify the differences in the reality of health culture among 
students of the University depending on the gender variable (male - 
female); specialization (Sharia / Arab sciences - social / human 
sciences - applied sciences / natural) GPA level (high / low). The study 
used the descriptive approach through a questionnaire distributed to a 
sample of (614) male and female students at the university’s main 
campus during the first semester of the academic year 1440/1441 AH. 
After the processing of statistical data, the study reached a set of 
results, the most important of which are: The largest percentage of 
Tabuk University students do not smoke, and do not suffer from 
diabetes, pressure, obesity or thinness. The sources of health culture 
for the highest percentage of Tabuk University students are in these 
five sources (audio, print and visual media, social media, friends, 
family and relatives and self-reading). The averages of the male grades 
of the students of Tabuk University in (the sports dimension, proper 
nutrition) are higher than females', and the averages of the female 
grades are higher in the (personal hygiene) dimension. There were no 
statistically significant differences in all dimensions of healthy culture 
(sports dimension, proper nutrition, Personal hygiene) due to the 
specialization, and finally the study presented a number of 
recommendations and proposals. 
Key words: health - healthy culture - tabuk university – national  vision 
2030 
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  :مقدمة

النـــــ مرحلـــــة ـــــ الســـــيما بيـــــة ال محـــــاو مـــــن مـــــا م ا محـــــو ية ـــ الــ الثقافـــــة رتمثـــــل ر
ُ

القائــــل املثــــل صــــدق ولقــــد الــــسليم"والــــشباب، ــــسم ا ــــ الــــسليم بــــأن"العقــــل شــــك مــــن فمــــا ،

للمــستقبل ثمار اسـ ـ التعلــيم مؤسـسات افـة و امعــات وا س املـدا ـ للطلبــة يـدة ا ة رالـ

جتمـا ـسيج ال سالمة أساسيا شرطا ا باعتبا والشباب ن ق واملرا لألطفال مأمولة روغاية

قتصاد ابو ـ أ ـساعد ية الـ والثقافـة ة الـ خـدمات ع ك وال تمام أن كما ي،

التحديات من الكث ة ومواج بل املجتمع، أفراد افة ل الشاملة التنمية تحقيق   .القرار

ــــــ املد التحــــــصيل ــــــ يــــــو ا ــــــا ودو عمومــــــا ة الــــــ ميــــــة أ ــــــ إ ة شــــــا روتجــــــدر ير ر

ســــــل تبـــــاط ا ثمــــــة أن حـــــث ن) كـــــع(رخـــــصوصا، ــــــ و عمومـــــا ي البــــــد الـــــضعف أو املــــــرض ن بـــــ

اسـة د ا م عديدة اسات د تھ أثب ما ذا ولعل ادي والتم رالتحصيل  (Adaili et al, 2016) ر

ن الــــو ـــــادة بــــن مـــــستقلة ســــلبية عالقـــــة وجــــود ـــــ إ ت أشــــا ــــ زال ز ـــــادي/ر داء ــــن و الـــــسمنة

املم ـ ة الثانو س املدا طالبات لدى الـسعوديةرالالحق يـة العر اسـة. لكـة د ـت أثب  2014) ركـذلك

Al-Muammar et al,) لــدى ـسم ا كتلـة ومؤشــر الغـذاء ـ ية الـ العــادات ن بـ تـرابط وجـود

ـ ع طبقـت ـ وال الـسعودية يـة العر اململكـة ـاض، الر ـ املتوسـطة س املـدا ـ قات ) 107(راملرا

ق وتـــــم عـــــشوائية قـــــة بطر ن اختيـــــا تـــــم الطالبـــــات واســـــتخدامرمـــــن الطالبـــــات، ز و طـــــو نيـــــاس ول

ي، الغــــذا والنظــــام ية الــــ يــــاة ا نمــــط حــــو البيانــــات لتجميــــع مــــسبقا ه اختبــــا تــــم يان لاســــت
ً

ر

أن ـــ إ النتـــائج و%) 28.6(وتوصـــلت ن، الـــو و%) 12.4(زناقـــصات ن، الـــو زائـــدات ســـمينات،) 5.7(ز

ذلـــ ـــ ولعـــل ية، ـــ بدنيـــة عـــادات ن لـــد يكـــن لـــم الطالبـــات غالبيـــة ـــوأن ع ة ـــ وا ة إشـــا رك

س املدا طلبة لدى الص الغذاء وتناو ية ال الثقافة ة رخطو ل    .ر

عنـوان تحت العاملية ة ال منظمة ر تقر قدر ن"ُو ق للمـرا ة الـ العـدد" تـوف أن

بلــغ ن ق املــرا لوفيــات عــام) 1.3(جمــا ــ وفــاة بات2012مليونــا مــس عــن ــا معظم نجمــت م،

الو املمكن من كمـاان نـاث، وفيـات عـن و الـذ وفيـات مـستو رتفـع و ـا، معا أو ا م رقاية ى

سنا ك ن ق املرا وفيات د تز
ً

سـنا) 15-19(  صـغر ن ق املـرا وفيـات ع عاما
ً

وأن)10-14( ،

املعديــــــة ــــــ غ بــــــاألمراض صــــــابة أســــــاس ل ــــــش ــــــ ال ة بالــــــ املتــــــصلة ف والظــــــر والـــــسلوكيات

عـــاد تبـــدأ ـــسية مالرئ ـــ ـــ ع مـــدمرة ا آثـــا وتخلـــف العمـــر، مـــن ي الثـــا العقـــد أثنـــاء تتعـــز أو رة ز

العاملية،(كراشدين ة ال    .)4-3: 2014منظمة

عاملنـا ـ ن عليھ ما إ لتصل ة تطو مراحل بثالث ية ال الثقافة مرت رولقد

قاصــــر ية الــــ والثقافــــة املعرفــــة انــــت ــــا م ــــ و املرحلــــة ففــــي ــــاملعاصــــر، الط ــــادر ال ــــ ع ة

ــب الطب ــان ف ـان، امل حيــث مـن ــشفيات املس ـ ع وقاصــرة لية، املـسؤ حيــث مـن الســيما وفقـط،

يتلقـــــى ض واملـــــر أحـــــد، ـــــا ف ـــــشاركھ أن ـــــ ب ي وال الوحيـــــد، ية الـــــ املعرفـــــة مـــــصدر ـــــو فقــــط

فأصــب ية الــ الثقافــة ــوم مف ــ ــ غي حــدث الثانيــة املرحلــة ــ و فقــط، نفــذ و حتالتعليمــات
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ولـــم التعلـــيم، ـــشار وان ـــشافات، ك و اعـــات خ تزايـــد مـــع الســـيما وعمقـــا ـــساعا وا شـــموال ـــ أك

الثقافـة ـشر ب تمـام ا وحـدث ـا، ف أي لـھ صـار بـل فحـسب ية الـ للثقافة متلقيا ض املر رعد

ــوادر ال بقيــت ذلــك ومــع املــرض، طــر ن املعرضــ مــن م ــ وغ ــ للمر ن املــصاحب ن بــ ية الـ

ةالطب الـ ة ا و وظلـت اء، ـ أ ونـوا لي م حيـا ـ شر ال يفعلھ أن ب ي ما تحدد ال رية ز

يجة ن ولكن ، كب حد إ ة ر وظا سطحية فراد ثقافة اتت و ذلك، عن الوحيد ل واملسؤ

وانتقــــل ية الـــ للثقافـــة جديــــدة مرحلـــة ـــسان بــــدأ يـــاة ا مجـــاالت شــــ ـــ ل املـــذ رللتطـــو

م ـفراد أك ايـة ود ، العـدو وتجنـب ية، الـ حياتـھ عـن ل ومـسؤ ك مـشا ـ إ متلقـي مجرد رن ىر و

الثقافـــــة وفـــــرت ولقـــــد الــــسالمة، ـــــ ع واملحافظـــــة اضـــــة، الر ســــة مما ميـــــة وأ طعمـــــة ونــــات ربم

والـــو ، جتمـــا والوضـــع التعلـــيم، مـــستو عكـــس معرفيـــة قاعـــدة املرحلـــة ـــذه ـــ ية ىالـــ

ي م،(الـذا ــ). 14 -11: 2012شـر ان للـس ـ عظ ية ــ اسـب م تحققـت ن العـشر القــر ـ نو

التعلــيم، ــ والتقــدم الــدخل ـ نات للتحــس يجــة ن وذلــك ، مــ وقـت أي مــن ــ أك العــالم جـاء رأ

الوقايـة وطـر مـراض بأسـباب والـو باملـاء، مـدادات و والنظافـة ة الـ وسـائل ـ قوالتطـو ر

ا كث الوفيات معدالت فقلت ا، السابقم ،(عن   .)16-15: 2015صا

حـــدوث دو يحـــو لـــم يــاة ا نمـــط ـــ ع الـــسر ــ والتغ املعاصـــرة يـــاة ا نظـــام أن نبيــد ل

لــــنمط تــــھ بإدا تــــرتبط ة ـــ كث تحــــديات عليــــھ وتفـــرض ــــسان حيــــاة ـــدد فتاكــــة ئــــة وأو رأمـــراض

السلـــسلة تلـــك أخطـــر ولعـــل والبدنيـــة، ية الـــ وعاداتـــھ أعمالـــھ، ســـة ومما ئـــة،رحياتـــھ، و مـــن

العـال ـاء الو ذلـك املعاصـرة يـاة ل ديـدا ـا واسـعPandemic وأك ات، والقـا ـدود ل العـابر ر،

ــشار عامليــا "Covid-19" ن عليــھ ف املــستجد"رواملتعــا ونــا و وس ــ الــذي"ربف وس ــ الف ــذا ،

ب املجتمعـات ـ ع فـرض والـذي م، وألــوا م، أعمـا اخـتالف ـ ع ـشر بال يفتـك عنايــةرصـار ا أسـر

فلقـد ، الـص والـسلوك ـصية، ال والنظافـة البدنيـة والـسالمة ية، الـ الثقافـة ميـة بأ أك

وعــــادات ية ــــ ثقافــــة مــــن ــــسود مــــا ن ــــ و ـــاء الو ــــذا ــــشار ان ســــرعة ن بــــ تبــــاط ا ثمــــة أن ـــت رث

ن بـــــ ـــــ تمي دو املـــــرض ـــــذا جعـــــل واملجتمعـــــات، لألفـــــراد ـــــصية ال بالنظافـــــة تـــــرتبط نســـــلوكية

اليـوممجتم ـ ح بھ ن املصاب أعداد بلغت حيث ة، متطو غ أو ة متطو رعات م2020/مـايو18"ر

ن) 4.727.625(حــــوا وعــــشر وخمــــس وســــتمئة ألــــف ن وعــــشر وســــبعة ســــبعمئة مليــــو عــــة وأ و ن ر

صــابة يجــة ن الوفيــات عــدد بلــغ كمــا العــالم، مــستو ــ ع تقــدير بأقــل مؤكــدة كحــاالت ىمــصاب

مــــس) 315.389(بــــھ ــــ ع الــــشمالية،فــــردا ــــا وأمر ــــا أو ــــ م مــــ ــــ العظ الغالبيــــة العــــالم، رتو ى

ـادة للز ة ـ مر عـداد و الرسـمية، حـصاءات ف(WorldoMeter, 2020) بحـسب املتعـا ومـن ر،

مــن ج ــر ا يتجنــب مــن ســو مقاومتــھ أو الطــاعو ــذا مــن ــاك الف أحــد ــستطيع ال أنــھ وعليــھ ى ن

جيـــدة ة ـــ و قـــو بجـــسد يتمتـــع ومـــن ، ـــ يامل بـــأنل العامليـــة ة الـــ منظمـــة تأكيـــد عـــن فـــضال ،

سالم عاليم عن ا حقيق تعد ت ال ال النظافة سلوكيات تكمن منھ      .الوقاية
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بالناحيــــة العنايــــة عنــــد فقــــط تتوقــــف ال عليمــــة كمؤســــسة امعــــة ا لية مــــسؤ وولعــــل

ــان ا ــذين ميــة أ مــع ــا ولك ناتنــا و ألبنائنــا والعقليــة ةاديميــة بالــ عنايــة أيمــا معنيــة ن ب

والنفـسية، البدنيـة ة الـ مـن يتجـزأ ال جـزء ـادي التفـو ـو عـن فـضال والنفس قوالبدن ن

اصـــة ا ــا مي أ ــا ل ــة عمر فئـــة تحــت ينخرطــو امعيــة ا املرحلـــة ــ الــشباب أن املعلــوم نومــن

الــشبا فئـة تمثــل حيـث بــاملجتمع، ـة العمر الفئــات ـ ــم ـا ــارباعتبا عل يقـوم ــ ال الدعامـة ب

مـن ن، والـو الـضعف ـو ي ـا خلل و الـسالمة تتحقـق املرحلـة ذه م و الوطن، ناقتصاد

ـــو ي ـــا ف حيـــث الفــرد حيـــاة ـــ ية ومــص حاســـمة مرحلـــة امعيـــة ا املرحلــة ـــ عت املنطلـــق نــذا

ي ال العالقة تتحدد ا خالل ومن يانھ، ب واكتمال العود واخضرار يبـدأالنمو ـاد و ـسان، لإل ة

الص بالسلوك والعناية ية ال الرعاية فإن التا و مجتمعھ، بناء أجل من املشاركة مرحلة

م ـــــا أف عــــديل و الـــــشباب توجيــــھ أن كمــــا املعاصـــــرة، امعيــــة ا املؤســــسة ـــام تمــ ا محــــو رتمثــــل ر

و املجتمعيـــة املؤســـسات ـــات أولو أس ــــ ع ي يـــأ م وعقـــول م أجـــساد ســـالمة ــــاروضـــمان م أ مـــن

جـة ود تبـوك جامعـة طلبـة لـدى ية الـ الثقافـة لتعـرف الباحـث دفـع مـا ـذا ولعـل امعات، را

ا عاد وأ ا بمحددا م ام   .ال

اسة الد   :رأسئلة

التالية سئلة عن جابة إ اسة الد   :رس

تبوك؟ )أ  جامعة طلبة لدى ية ال الثقافة واقع   ما

السؤال ذا ع جابة تيةوتتطلب سئلة ع   :جابة

تبوك؟ .1 جامعة طلبة لدى ن التدخ معدالت   ما

تبوك؟ .2 جامعة طلبة ن ب عة الشا مراض طبيعة   ما

تبوك؟ .3 جامعة طلبة لدى ية ال الثقافة مصار م أ   ما

ية .4 الــــ الثقافــــة عــــاد أل تبــــوك جامعــــة طلبــــة ســــة مما واقــــع ــــ(رمـــا ا الر التغذيــــة-البعــــد

صيةالنظافة–السليمة   ؟)ال

ــــع )ب  ترجـــــ تبــوك جامعـــة طلبــة لــدى ية الـــ الثقافــة واقــع ـــ إحــصـــائيا دالــة ق فـــر توجــد وــل

س ا و(ملتغ التخـصص)إنـاث-رذ شـرعية(، يـة/علـوم اجتماعيـة-عر ـسانية/علـوم -إ

تطبيقية التحصيل) طبيعية/علوم مرتفع(ىمستو اك ال   ؟)منخفض/ املعدل

الد داف   :اسةرأ

ضـــوء ـــ تبـــوك جامعـــة طلبـــة لـــدى ية الـــ الثقافـــة واقـــع عـــرف ـــ إ اســـة الد رـــدف

الوطنية ة خالل2030ؤالر من   :وذلك

تبوك )1 جامعة طلبة لدى ن التدخ معدالت   .تحديد

تبوك )2 جامعة طلبة ن ب عة الشا مراض طبيعة م أ ع   .الوقوف
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تبو )3 جامعة طلبة لدى ية ال الثقافة مصار م أ   .كمعرفة

ية )4 الـ الثقافـة عـاد أل تبـوك جامعـة طلبة سة مما واقع ـ(رمعرفة ا الر التغذيـة-البعـد

صية–السليمة ال   ).النظافة

ــــ )5 ملتغ ـــــع ترجـــــ تبــــوك جامعــــة طلبــــة لــــدى ية الــــ الثقافــــة واقــــع ــــ ق الفــــر طبيعــــة وتحديــــد

س ــــ ـــــو(ا التخـــــصص)إنـــــاث-رذ شـــــرعية(، يـــــة/علـــــوم اجتماعيـــــة-عر ـــــ/علـــــوم -سانيةإ

تطبيقية التحصيل) طبيعية/علوم اك"ىمستو ال   ).منخفض/ مرتفع" (املعدل

اسة الد مية   :رأ

ية الـ والثقافـة البدنيـة ة الـ ا مقـدم ـ أمـو عدة من املوضوع ذا مية أ ي رتأ

العر اململكـة ـ والتعلـيم الـسياسة ـ ع ن القـائم ـات وأولو تمامـات ا أس ـ ع يأتيـان يـةراللذان

أو التعليميــة الناحيــة مــن ســواء مــا غ العنايــة ــسبق مــا العنايــة أن مــن انطالقــا الــسعودية،

عد اضة الر سة ومما ، الص الغذاء ناو ب ام ل و ية ال الثقافة وأن السيما راديمية، ل

ا عد ما ل ل أساسية طا   .وشر

واملعــا ــ املر لعــالج طائلـــة أمــو اململكــة تنفــق ســـلباكــذلك يــؤثر ممــا ا شــبا مـــن ن ق

الـص والـو بالثقافـة تمـام و بالرعايـة والبـدء املقاومة فإن ثم ومن ، الوط قتصاد ع

الدواء عن والبحث العالج من خ للوقاية مة م    .كمؤشرات

اسة الد وأداة    :راملن

بتقنياتـــــھ ناســـــب و يـــــتالءم ألنـــــھ الوصـــــفي املـــــن ـــــ ع اســـــة الد مـــــعراعتمـــــدت وأدواتـــــھ

ـــ تبـــوك جامعـــة طلبـــة لـــدى ية الـــ الثقافـــة واقـــع ـــ ع للوقـــوف ا، وموضـــوع اســـة الد رطبيعـــة

الوطنيـــة ـــة الر ـــ2030ؤضــوء ع اشـــتملت عينـــة ـــ ع بانة اســـ تطبيـــق خـــالل مـــن وذلـــك ،)614 (

امليدانية اسة الد إجراءات تفصيال ذا ل التعرض تم وس وطالبة،    .رطالبا

اسة الد ات   :رمصط

املــــصطعـــ أن ذلـــك ـــة؛ بو ال املجـــاالت ـــ ة ـــ كب ميـــة أ ذات ات املـــصط صـــياغة د

ا استعراضـــــــ ــــــ التـــــــدقيق وجــــــب ـــــــذا ول أنتجتــــــھ، ـــــــ ال والفلــــــسفة الفكـــــــرة تحديــــــد ـــــــ ع ــــــساعد

تية ات املصط اسة الد تضمنت ولقد ا، طرح وإعادة ا، ن ت وكذلك ا،   :روصياغ

   الثقافة .أ 

الثقافــة  ــف عر ــات Culture يــتم تجا و واملعتقــدات القــيم ــا بأ واســع نطــاق ــ ع

أي وثـة؛ مو ـست ل ـ ف ا، عليم تم و ن، مع مجتمع أو مجموعة أعضاء ا يقبل ال سات رواملما ر

جتماعيـة ــشئة والت اللغــة ـساب اك خــالل مــن جيـل ــ إ جيــل مـن ــا ر تمر  ,Kittler et al) يـتم

ـ (Stajcic, 2013: 6) تتفـق .(6 :2011 إ ـش الثقافـة مـصط بـأن مؤكـدة الـسابق ـف التعر مـع
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واملعتقـــــدات" واملواقـــــف يـــــاة ا وأنمـــــاط والعـــــادات والطقـــــوس واللغـــــة واملعرفـــــة القـــــيم مجموعـــــة

محـدد وقـت ـ النـاس مـن معينـة مجموعة تحدد ال والعادات القواعد ، لو والثقافـة"روالفول ،

بمـ" شة؛ املع طر مجموع ـقالثقافة والتعب ماليـة ا واملعـاي واملعتقـدات القـيم ذلـك ـ ا

النـــاس مـــن مجموعـــة ـــا طو ـــ ال تـــصال وأنمـــاط الـــسلوكية واملعـــاي ـــ التفك وأنمـــاط راللغـــو ي

معينة ة شر و مادية ئة ب ا بقا   .(Thaker, 2008: 13) لضمان

ة .ب     ال

ــــــــا بأ ة الــــــــ ـــــــــا" عــــــــرف الــــــــس"بأ املـــــــــة، بدنيــــــــة والنفـــــــــسية،حالــــــــة العقليــــــــة، المة

ـــز ال أو املـــرض غيـــاب مجـــرد س ولـــ جتماعيـــة ـــ"و عت الفـــرد أن ـــ ع ـــذا و جيـــدة"، ة " بـــ

ـ ي بمـا يتمتـع  ,World Health Organization, Regional Office for South-East Asia) عنـدما

2013: 7):  

البدنية-    اللياقة

العقلية- الة ا   .استقرار

ع- ة املجتمعراملقد وفعالية سالمة   .العمل

والعمل- امل اليومية الوظائف أداء ع ة لاملقد   .ر

واقتصاديا- اجتماعيا ومرضية منتجة حياة ش الع ع ة   .راملقد

ية.ج  ال   الثقافة

ا أ ع ية ال الثقافة أنمـاط"عرف ـ إ فـة املعر ية الـ قـائق ا ترجمـة وعملية

ع سليمة ية السلوكيةسلوكية والعادات ات تجا غي دف واملجتمع، الفرد ىمستو

يحة الـ العـادات سـتھ ومما ات ــ ا ـساب اك ـ ع الفـرد مــساعدة وكـذلك ة، الـسو ـ بــدح(رغ

ن،   ".)14: 2009ووآخر

ـــا باعتبا ية الـــ الثقافــــة عـــرف مـــن نـــاك الــــتعلم"رو ات ـــ خ مـــن مخطــــط ج مـــز أي

ن وتمكـ الستعداد املجموعـاتاملصممة أو فـراد ـ ة الـ ـ إ املـؤدي الطـو الـسلوك ـز عز و

املجتمعــات ميــة(Jones & Bartlett Learning, LLC., 2020: 6-7) "أو أ ــ إ ة إشــا ذلــك ــ و ر،

ية ال م وثقاف فراد و شكيل التعليمية واملؤسسات   .التعليم

ــا بأ البحـــث ــذا ــ ية الــ الثقافــة عــرف اتمجمــ"و ـــ وا يم واملفــا ف واملعــا املعلومــات روع

تبــوك، جامعــة طلبــة ــا ف عتقــد و ــا يلــم ــ ال والغذائيــة البدنيــة بالــسالمة تــرتبط ــ ال ية الــ

ا ج وخا امعة ا داخل اليومية م سا ومما م سلوكيا ع روتنعكس    "ر

اسة الد   :رحدود

تتضمن دود ا من عدد اسة الد ذه   :رتتحدد

املو ـــدود دو:ضـــوعيةا فقـــط ية الـــ الثقافـــة واقـــع عـــن الكـــشف ـــ إ اســـة الد ـــذه نســـعت ر

خر الثقافية وانب ا من ا    .ىغ
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انيـــــة امل ــــدود س:ا الـــــرئ املقـــــر داخــــل ليـــــات ال ـــــ ع اســــة الد ـــــذه ل انيـــــة امل ــــدود ا راقتـــــصرت

باملحافظات ليات ال با ا ع خرج و تبوك،   .بجامعة

ة شر ال دود تطب:ا ماقتصر ـ غ ـ ع ـا نتائج تنطبـق فـال والطالبـات الطلبـة ـ ع اسـة الد ريق

ن خر امعة ا ي سو م   .من

الزمانية دود و:ا ا الد الفصل اسة الد أداة تطبيق لتم ر   . ـ1440/1441ر

النظر   :يطار
بالثقافــة املقــصود مثــل اســة الد بموضــوع املرتبطــة املحــاو ــم أ النظــر طــار نــاو ري ر ي ل

الثقافـــــة ن بــــ والعالقــــة ، العــــال املنظــــو مـــــن ية الــــ والثقافــــة ة والــــ ــــا، مي وأ ية، رالــــ

ية الــــــ والثقافــــــة اضــــــة، الر ســــــة ومما ية الــــــ والثقافــــــة ، الــــــص الغــــــذاء وثقافــــــة ية رالـــــ

التثقيـــــــف ــــــ اململكـــــــة ودو ســــــالمي، املنظــــــو مـــــــن ية الــــــ والثقافـــــــة ــــــصية، ال روالنظافــــــة ر

ة، بالــــ اســـــاتوالعنايــــة الد عــــض ثـــــم ية الــــ الــــسلوكيات نحـــــو امعــــة ا طلبــــة ـــــات رواتجا

والغذائية ة ال الثقافة ملوضوع عرضت ال ية والعر ية جن   .والبحوث

ية)أ  ال بالثقافة    املقصود

لعـــــام العامليـــــة ة الــــــ منظمـــــة ميثـــــاق ـــــا1948عـــــرف باعتبا ة الــــــ مــــــن"رم حالـــــة

والع جتماعيــــة و البدنيـــة أوالـــسالمة املــــرض غيـــاب مجــــرد ـــ ع ة الـــ ــــست ول املـــة، ال قليـــة

ز أوتاوا"ال إعالن ؤكد و ، Ottawa ـساعده و الفرد، احتياجات يل يومي د مو ة ال رأن

د املـــوا التأكيـــد ي إيجـــا ـــوم مف ـــ بـــل يـــاة، ل ـــدف مجـــرد ـــست ل ـــ ف طموحاتـــھ تحقيـــق ـــ رع

البدنيـة ات القـد وكـذلك ـصية، وال ،(World Health Organization. 2012: 6) .رجتماعيـة

عن ة ال ز عز وم مف ع ا"و وتحسي م ع م سيطر ادة من شر ال ن   (Ibid ) "زتمك

عــرف ــا) 380: 2016قــايم،(و بأ ية الــ ة"الثقافــة الــ عــن ساســية قــائق وا املعلومــات

يـة والبي العقليــة النفــسية، ـسمية، مــن..... ا ــ للمحافظــةال ــا ملمــا ـو ي أن الفــرد ــ ع ـم نامل

وتفـــــادي الــــسليمة ية الــــ العــــادات ســــة مما خــــالل مـــــن مجتمعــــھ ة ــــ و تھ ـــ ـ ســــالمة ــــ رع

ات املستو ل ع تھ ب املضرة ات   "السلو

حيـــث ية، ــ ثقافــة مــن فــراد يمتلكــھ مـــا مقــدار و ، ــشر ال بــالو ة الــ ط يوتــر

عــن ية الـــ الثقافـــة ــ امل"ع لـــدىتلـــك واملـــرض ة بالــ املرتبطـــة ية الـــ قــائق وا علومـــات

النــاس س،" (افــة ــ)1766: 2012والعيــدر املعلومــات تنميــة ــ ع ية الــ الثقافــة تقتــصر وال ،

حـــــل مـــــن الفـــــرد يـــــتمكن ـــــي ول ـــــات، تجا جميـــــع ـــــ ـــــس وإنمـــــا معينـــــة، نـــــة م أو واحـــــد اتجـــــاه

ة ثا اســـــــ ـــــــ ب ي ضـــــــھ ع ـــــــ ال ية الـــــــ قــــــــائقراملـــــــشكالت با ية الـــــــ ثقافتـــــــھ ـــــــادة و زوعيـــــــھ

اتھ خ ومقدار ھ ن بمستو املرتبطة ية ال ،(ىواملعلومات فإن)3: 2016الدالي ثم ومن ،
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لديـھ فـرد ـل فيـھ يـصبح الـذي الوضـع بلوغ بمع والتوجيھ شاد و ية ال الثقافة رأساس

ي الــ شــادات مــع للتجــاوب ي والوجــدا النفــ ومعرفــةرســتعداد قناعــة عــن ا ســ ومما رة،

يم،( وإبـــرا ذكرتـــھ)5: 2019فـــاتح مـــا ـــا وم ، الـــص التثقيـــف ات مـــستو وتتعـــدد س،(، والعيــــدر

ي) 1766: 2012   :فيما

ـ و الـص يـاة:التثقيف ا ن وتحـس مـراض، مـن والوقايـة ، الـص الـو فـع ـ إ رـدف

مـن ن السليم اص إ التوجھ ق طر ممكـنعن خطـر عامـل أي م لـد يوجـد وال مـراض،

املثـال يل س ع باألمراض، م ألصاب يؤدي حـو: أن امعـات ا وطلبـة الـشباب، وتوعيـة لتثقيـف

الية ا اسة الد النوع ذا ومن دمان، و ات املخد رمخاطر   .ر

الثانو الص يص:يالتثقيف لم م لك ة، خطو عوامل م لد الذين أولئك إ عـدريوجھ ابوا

املثـــال يل ســـ ـــ فع ا؛ حـــصول منـــع ـــدف لـــم: بـــاألمراض؛ ولكنـــھ يـــدخن، الـــذي ص الـــ توجيـــھ

الرئة سرطان عد    .يصب

الثـــال الـــص باإلعاقـــات،:التثقيـــف ن املـــصاب ن تمكـــ ـــ إ التثقيـــف مـــن املـــستو ـــذا ىـــدف

وا لة، املـــش تفـــاقم مـــن ــــد ا مـــن ا شـــفاؤ ـــ ير ال ـــ ال املزمنـــة مـــراض مــــراضو مـــع ش لتعـــا

والنفسية والعقلية، سدية، ا انيات م    .بجميع

الــــدفاع خــــط بمثابــــة ــــ الــــسليمة ية الــــ والثقافــــة الــــص التثقيــــف أن ــــ إ ة إشــــا ذلــــك ــــ رو

الوقايـة بـأن القائـل املبـدأ مـن انطالقـا ا، شا ان من د وا مراض، مقاومة و و رسا

مــ بمعرفــة املــرض خطــر بــھ،مــن صــابة عــد منــھ العــالج مــن ا ــ كث أفــضل ــا تجن وكيفيــة باتھ س

ن الت ا لتا ما ع غناء ال الص التثقيف وكذلك ا ودو الثقافة عمل أن     .رمع

ا) ب  م دف وال ية ال الثقافة مية   :أ

مـــن               الدولـــة عـــاتق ـــ ع تقـــع لية ومـــسؤ ة وضـــر ـــسان حقـــو مـــن حـــق ة والـــ رو حيـــثق

ـشر عـن فـضال الـشباب، السـيما افـة جتماعيـة للـشرائح ية، الـ والثقافـة بـالتثقيف ـا عناي

ــــــا م واحــــــدة إلعــــــالم وســــــائل عــــــد ــــــ ال ســــــاليب مختلــــــف باســــــتخدام الــــــص ي(الــــــو الكنــــــا

، بـــــالتثقيف)13: 2018والـــــدجي حاليـــــا تمـــــام عـــــود و ـــــا، م أ والتعلـــــيم بيـــــة ال ومؤســـــسات ،

وحالتھوالثق عموما، سان بحياة تقاء فاعلية ك و م الوسيلة ا و ل ية ال رافة

ا بي من داف من لعدد وذلك خصوصا، ية   :ال

مـستو• ن وتحـس عمومـا فراد و خصوصا الشباب وعادات وسلوك ات اتجا غي ع ىالعمل

عام بوجھ واملجتمع سرة و فراد   .ة

حـــدوثتحقيـــق• خفـــض ـــ بـــدى ت واملجتمـــع فـــراد مـــستو ـــ ع ة الـــ مـــن مرتفعـــة ىمعـــدالت

ياة ا نوعية ن وتحس مراض، و عاقة سب وتقليل   .مراض

ـدفا• ة الـ ـو ت أن ومحاولـة واملـرض ة بالـ يتعلـق فيمـا فراد يم مفا غي ع العمل
ً

ن

املجتمع من فرد ل   .ل
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من• الص الو نقص مـراض،عد مـن بالعديـد صـابة ـ إ املؤديـة والعوامـل سـباب ـم أ

الواعية ية ال الثقافة شر و ادتھ ع العمل   .زفتطلب

ــــــــ• الر ــــــــق طر عــــــــن عمومــــــــا املجتمــــــــع وأفــــــــراد خــــــــصوصا للــــــــشباب يــــــــة والرفا الــــــــسعادة تحقيــــــــق

وعـ اطئـة ا م ـا اتجا ب تـصو إ والس م سلوكيا م وتقو ، الص م ـبمستوا غ ـم ادات

ية ال م ومعرف م وع تنمية ع والعمل ية،   .ال

العاملي)ج  املنظو من ية ال والثقافة ة   رال

ـشر، ال ة ب ترتبط ال امة ال قائق ا من مجموعة العاملية ة ال منظمة تضع

ي ما قائق ا ذه م أ من ية ال م العاملية،(وحقوق ة ال   :)2017منظمة

دسـ- قـويؤكـد ا أحـد ـو بلوغـھ يمكـن ة الـ مـن مـستو بـأع التمتـع أن ـ ع املنظمـة قتو ى ر

سان إ ل ل   .ساسية

ـودة- ا ذات لفة الت ة سو وامل املقبولة ية ال الرعاية ع صو ا ة ال ق ا رشمل ل

املناسب التوقيت   .املناسبة

ــــ- ال ف الظــــر ــــ ت أن يجــــب الــــدو أن ة الــــ ــــ ــــق ا ــــ وع ــــول ي أن فــــرد ــــل ل ــــا ف نيمكــــن

ة ال موفو و ي أن ق ا ع وال ان، م بقدر ة ال رموفو   .نر

ية- ال ل املشا من لھ دا ال عبء تحمل إ املجتمع مشة وامل الضعيفة الفئات   .تجنح

أحـــــد ـــــ ية الـــــ بيـــــة لل مرادفـــــا ية الـــــ التوعيـــــة العامليـــــة ة الـــــ منظمـــــة اســـــتخدمت كمـــــا

ــــاعر بأ فقالــــت ـــا ســــلوك"فا ــــات واتجا يم مفــــا ـــ غي ــــا ق طر عــــن يتحقــــق ـــة و تر عمليــــة

ة الــــ ـــ ع واملحافظـــة مـــراض مـــن الوقايـــة ــــ إ يـــؤدي بمـــا ية الـــ الناحيـــة مـــن فـــراد،

يقدم فيما فراد ومشاركة املضاعفات، بأقل املرض حالة ا ل عة السر والعودة ا وتحسي

خدمات من م ،ا(ل   ".)134: 2014يفناو

عة الـــــسا ـــــا دو ـــــ العامليـــــة ة الـــــ ملنظمـــــة عـــــة التا العامليـــــة ة ـــ الــ جمعيـــــة ت أصـــــد رولقـــــد ر

ـــشاط وال الغــذاء حيــث مـــن ــسان لإل الــص النظــام ـــشأن العامليــة اتيجية ســ ن مــس وا

النظـــــام يخــــص فيمــــا ات قـــــرا عــــدة ات املــــشاو مـــــن سلــــسلة عــــد البدنيـــــة والــــسالمة ــــ ا رالر ر

يا ما ا بي من ي العاملية،(لغذا ة ال   :)55-23: 2004منظمة

ص- ن و وإ الطاقة حيث من تواز إ التوصل ة زضر نو   ر

املــــواد- ــــ إ املــــشبعة نيــــة الد املــــواد الك اســــ مــــن والتحــــو نيــــة، الد غذيــــة تنــــاو مــــن ــــد لا ل

املشبعة غ نية   .الد

والبقو- ضر وا الفواكھ من د املز لتناو النخالةل وعة م غ بوب وا ،.  

امل- الك اس من د ه) الصوديوم(ا مصاد   .روتقليل
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ــ- والــتحكم الطاقــة تــواز لتحقيــق ــ أسا عامــل ــا باعتبا اضــة الر ســة ومما ي البــد ــشاط نال ر ر

والسكر القلبية باألمراض املرتبطة املخاطر لتخفيف سيلة و ن، يالو و   .ز

ة بال اص ا ر التقر طرح ثالثـة2010العالمكذلك ـ الشاملة ية ال التغطية وم مف

ــــ ــــاليف: رمحــــاو والت ــــا، إل يحتــــاجو الــــذين اص ــــ وعــــدد ــــة، املطلو ية الــــ ــــدمات نا

يـــل. املطلـــوب والتأ والعـــالج ـــز والتعز للوقايـــة ـــا ن ية الـــ ـــدمات ا ـــشمل ة(و الـــ منظمـــة

العالم، ة بال اص ا ر التقر   .)6: 2013العاملية،

عام من مايو ـد2004و ل عامليـة اتيجية اس وتنفيذ صوغ العاملية، ة ال منظمة عمدت م

للتثقيـف ن مـ م عـدين ـ ع ـ ك ال خـالل مـن العـالم أنحـاء جميـع ـ املـرض وعـبء الوفيـات مـن

مــــا ــــسان حيــــاة ــــ اضــــة(الــــص الر ســــة ومما ي البــــد ــــشاط ال ــــز عز و ي، الغــــذا ،)رالنظــــام

ا عل ة"وأطلقت وال ي البد شاط وال ي الغذا النظام شأن العاملية اتيجية دف"س س ،

سة ئ داف أ عة أ رتحقيق العاملية،(ر ة ال    :)2004منظمة

ية• الـ ـ غ الغذائيـة الـنظم عـن تـنجم ـ ال املزمنة باألمراض املرتبطة طر ا عوامل من د ُا

با وذلك ي البد مو عموميةلوا ية إجراءات    .تخاذ

أثــر• مـن الوقائيـة للتــدخالت مـا و ة الـ ـ ي البــد ـشاط وال ي الغـذا النظــام بتـأث الـو ـاء إذ

املجال ذا م الف ن وتحس ي،    .إيجا

الــنظم• ن تحــس أجــل مــن طنيــة و وإقليميــة عامليــة عمــل وخطــط سياســات وتنفيــذ ــز عز و ُوضــع و

ال ـشاط ال ادة و وشـاملةزالغذائية مـستدامة طـط وا الـسياسات تلـك ـو ت أن ـ ع ي، نبـد

القطاعات جميع قبل من شطة بمشاركة تحظى    .وأن

ي• البد شاط وال ي الغذا النظام مجا البحوث ز عز و العلوم    .رصد

الغذائيــة العـادات ـ ع ات ـ غي إدخــال ـا، بي مـن ـا اتخاذ واجـب إجــراءات عـدة خـالل مـن وذلـك

ا ةوأنمــاط املـــص اب ـــ أ مـــن العديـــد ن بـــ كة مـــش ـــود ج بـــذل ـــق طر عـــن ي البـــد ـــشاط ل

ن السن عشرات مدى ع اص وا العام ن   .والقطاع

الص)د  الغذاء وثقافة ية ال الثقافة ن ب   العالقة

املعقـــــدة وانـــــب ا ـــــ أك مـــــن واحـــــدة الطعـــــام نـــــاو ب املرتبطـــــة ية الـــــ العـــــادات لعـــــد

د ا وتحــــدد ، ــــشر ال فقبــــويللــــسلوك متنوعــــة، محفــــزات ــــا ف ــــتحكم و ــــا وج و متعــــددة لوافــــع

بالعوامـل يتـأثر كمـا والنفـسية، يولوجيـة والف ـة يو ا بالكيميـاء يتـأثر معقـد فعـل د ـو رالطعام

الـة وا س ـ وا العمـر وكـذلك امـا، ا دو يـضية ف الظر تلعب كذلك ة، بو وال جتماعية
ً ً

ر و

ذات العوامــــــل مــــــن مالعقليــــــة اســــــتجاب تختلــــــف فقــــــد النــــــاس يختلــــــف وكمــــــا تختلــــــف، ميــــــة

بالقواعــــد متــــأثرا الطعــــام كــــره و الفــــرد يحــــب أن املمكــــن فمــــن ا، ــــ كب اختالفــــا لألطعمــــة ـــسية ا
ً

ية البي ف والظر قتصادية وضاع و والتقاليد   .(Reddi and Anitha, 2015: 613) والعرقية
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ــ جوان مـن ـ كث ـ ية الـ الثقافـة ،وتـرتبط تنــاو عـادات مـن املجتمـع ـ ـسود بمـا لا

الـص الغـذاء ثقافة أو عـن (food culture) الطعام ـ ع ـ سـات"وال مما مـن فـراد يمتلكـھ رمـا

ا الك واســــ ـــا ع وتو غذيـــة بإنتــــاج تـــرتبط وعالقــــات واعتقـــادات ـــات يم. زواتجا مفــــا وتتـــضمن

أساســـي مـــات تفا مـــن ـــسود مـــا ي الغـــذا والنظـــام ـــشرالغـــذاء ال مـــن معينـــة مجموعـــة ـــا يقـــوم ة

والطـــر بالغــذاء، املجموعــة ــذه عالقــة ل ــش ـــ ال اليــة وا خيــة التا ف والظــر الغــذاء قحــو رل و

والقـــيم ـــة و ال عـــن ــــ للتعب الغـــذاء ـــا ـــستخدم ـــ فــــات. ال عر أيـــضا الغذائيـــة الثقافـــة ــــشمل و

و لذيذ، و وما طعاما، و ت ان يمكن ال للعناصر ا فرديانأفراد أو اجتماعيا ومناسب ، ص
ً

" 

(Lexicon of Food, 2018).  

الغــذاء مـصط ـش ـ (Food) و فــاظ"إ ل مـة الال الغذائيــة العناصـر تــوفر مـادة زأيــة

م وسالم م لنمو متكر ل ش شر ال ا لك س وال ا، تناول عند والنمو ياة ا  Kittler et) "رع

al, 2011: 1). الـص الغذاء ع ذلـك "Healthy Food" و ـ"عـن ع يحتـو الـذي املتـواز يالغـذاء ن

أن ــــشرط املختلفـــة، وظائفـــھ ـــسم ا لتأديـــة ة الــــضر الغذائيـــة العناصـــر مـــن مناســـبة وركميـــات

حيــــاة ن ولتــــام ـــسم ا ة ــــ ــــ ع واملحافظـــة النمــــو تحقيـــق ــــدف إذ ونوعــــا، كمـــا املــــة ـــو نت

واملج ســرة ــ فعالــة مــشاركة وضــمان يم،(تمــعســليمة، وإبــرا هللا ومـــا). 424-423: 2016عبــد

إليـھ يحتـاج كمـا والـسليم الـص الغـذاء إ يحتاج سان لإل العص از وا املخ أن شك من

ــشيطا يــصبح ــ ح ومعــادن فيتامينــات ــ إ املــخ فيحتــاج عــام، بوجــھ ــسم : 2016املنفلــوطي،(ا

ـــــا). 47 بأ ية الـــــ التغذيـــــة عــــرف متـــــواز"و الفـــــسيولوجيةلتنـــــاو حتياجـــــات لتلبيـــــة للغـــــذاء ن

و ي البـــد والعمـــل س ـــ وا العمـــر حـــسب ـــل قـــة طر تحديـــد ـــتم و ـــسم، الــــذي/ ل ـــ العق أو

املتطلبـات وخلـق والتوظيـف الطبي النمو ضمان أجل من تختلف أن مكن و فرد، ل بھ يقوم

جيدة وحياة ة ل    .(Andonova, 2014: 362) ساسية

قــ املـــوادوعــادة ن تخــز ـــا بي مــن عوامــل غذيـــة ب ــس تقـــل ت ــ ال مــراض تـــرتبط د

النظافــــة وســــوء ية، الــــ ــــ غ د املــــوا ــــا م غذيــــة و دوات وتلــــوث الئــــق ــــ غ ل ــــش رالغذائيــــة

مثـــل نــو أن يجــب لــذا ث، ــوا وال مــات أوقـــات ــ وخاصــة ، ــ الط كفايــة وعــدم ــصية، رال ز

تم وا عاية العوامل ينرذه كب   .(Miri et al, 2018:92) ام

ــ كب ل ــش والــسياسية والديمغرافيــة قتــصادية و جتماعيــة ات ــ التغ أثــرت كــذلك

طـــر ا وعوامـــل املـــرض، وعـــبء ـــسان، ة ـــ ل ومـــشا ة، الـــ ـــم و ونطـــاق طبيعـــة ـــ ع

إق بلـدان من كب عدد ي فيعا ة، خ السنوات خالل البلدان معظم الصلة الـشرذات قلـيم

طفـال غذيـة سـوء ات مـستو تفاع ا من خاصة معاناة لي ا التعاو مجلس ودو روسط
ً ن ل

ن الــــو ــــادة ومــــن واســــع، نطــــاق ــــ ع املقــــدار يــــدة الز املغــــذيات عــــو ــــشار وان واملزمنــــة، ــــادة زا زز َّ
ِ
ّ َ َ

املجموعــــا عــــض ــــ الرخــــاء عــــن النــــاجم التغذيــــة ســــوء ومــــن املــــستجدين، والــــسمنة
َ َّ ْ الفرعيـــــةَّ ت
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جتماعيـة، و  :WHO. Regional Office for the Eastern Mediterranean, 2019)قتـصادية

10). 

اضة)ه  الر سة ومما ية ال   رالثقافة

أو جتمـــــــــا أو لقـــــــــي ا التطـــــــــو مـــــــــن جـــــــــة د ـــــــــ ا بـــــــــالفرد نـــــــــصل أن يمكـــــــــن ال رلعلـــــــــھ ر

مع ض تتعا ال يحة عليمية وسائل خالل من إال ي، سما ـمرا أ ومـن ، وامليـو الغرائـز لذه

او ـي ر ا ـشاط ال ـق طر عـن يـة تر نقـصد مـن تتـضمنھ بمـا اضـة، الر سـة مما ذلـك ـ رالوسـائل

ســـواء امليـــو أحـــب مـــن عـــد بيـــة ال مـــن النـــوع ـــذا بـــأن جـــدال وال اللعـــب، ـــق طر عـــن أو ي لالبـــد

ت فـــراد ن ـــو ت ـــ إ ـــدف ـــ و أيـــضا، والكبـــار بـــل الـــشبان أو النـــوالألطفـــال مـــن شـــامال نـــا و

والبدنيـــــــة العقليـــــــة جتماعيـــــــة، ـــــــ. الـــــــسلوكية، و نـــــــو،(و ن) 2008توت بـــــــ ـــــــشابكة امل العالقـــــــة

فيمـا تكمـن ال أحيانـا لة املـش أن جيـدا عـرف أن الفرد ع ن يتع بأنھ فيقو اضة والر ة لال

وعدم اضية، الر نات التمر أداء عدم مثل بھ يقوم ال فيما بل بھ، مـنيقوم افيـة كميات لتناو

ن التــدخ عــن قــالع وعــدم ة). 20ص(املــاء، ــ ــ ع املحافظــة ــ وفاعــل ــم م دو اضــة رفللر

ــ وح ة، الـ أجــل مـن ي البــد ـشاط وال اضـة الر ســو يما فـراد فمعظــم تـھ، وحيو نـسان ر

ا م أ من عديدة ط شر إتباع يجب ا م الفائدة ن،) وتتحقق وآخر شات،   ):54-53 :2011وقط

تـــضر• املـــستمرة ـــ غ اضـــة فالر ومـــستمرة، منتظمــة ة بـــصو ـــ ا الر ـــشاط ال ســـة مما ــو ت رأن ر ن

تفيد مما   .أك

عاليــة• ـسبة و ية، ـ ـة و فيـھ تتـوفر ـان م ـ أو الطلـق، ـواء ال ـ ـ ا الر ـشاط ال سـة رمما

ن كسيج    من

يتجمع• الدم ألن مباشرة، ل عد اضة الر سة مما ضمرعدم ال   .منطقة

ـــ• ع عمـــل ـــا أل نيـــة الد واملـــواد العـــر مــن لـــد ا لتنظيـــف اضـــة الر ســـة مما عـــد قســتحمام ر

ا وجفاف ا بقا حالة لد ا مسامات   .سد

اضية• الر نات للتمر ومناسبة واسعة خفيفة اضية س مال تداء را   .ر

س• وا العمر مع اضة الر ناسب ت   .أن

الت• املبالغة اضةتجنب الر فراط و   عب

وايـات ال سة مما والرغبة اضة الر نحو م بميل البدنية ة ال نحو الطلبة ات اتجا روتتحدد

ع ت أجر اسة د ففي اضية و) 1240(رالر ـ) 1331(طالبـا ـة والثانو املتوسـطة باملرحلـة طالبـة

ــ العظ الغالبيــة أن اتــ ، ــ ا التــوا% 91.8و% 92.9(مدينــة ــ ــشاط) ع ال بــأن ايــة د ــ رع

و الــــــذ ســــــة مما اء و ــــــسة الرئ املحــــــددات مــــــن وأن مــــــراض، مــــــن عامــــــة ة بــــــصو يقــــــي ي رالبــــــد ر رر

الـسمنة مـن الوقايـة ـ ي البـد ـشاط ط  .(Taha, 2008) لل الفتـوح،(وتـر ـود) 2006أبـو املج ن بـ

ســعر مــن الفــرد ناولــھ ي أن ــ ب ي فيمــا ات ــ غي مــن ذلــك تطلبــھ ومــا ــ ا بحيــثالر ــة، حرا رات
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ـــــ ع ذلــــك ــــاس ع وا اضــــة للر ســــتھ مما بمــــدى متــــأثرا للفــــرد ــــة را ا الــــسعرات ــــساب اح رصــــار ر

التالية باملعادلة يتم ي البد يانھ و   :سالمتھ

سم ×22ْْ ا ن ود+ زو   )؟(املج

فمثال ، ي كما ة را ا بالسعرات اضات الر عض ترجمة و وت
ً

ر   :ن

ة 4     امل- حرا   الدقيقةرسعرات

الدقيقة 8      السباحة- ة حرا   رسعرات

اجة- الد الدقيقة 6    رقيادة ة حرا   رسعرات

شاط- دو لوس الدقيقة 1     نا حرار   يسعر

ص ال ن و ان لـھ70زفإذا املناسـب مـن ـو ي يوميـا، سـاعة ملـدة امل اضة س ما و نكجم ر ر

مو و كما ة را ا السعرات من يريا   :باآل

ــ1450=كجــم 70 × 22 إ باإلضــافة ــا حرا رســعرا
ً يجــب240= 4× دقيقــة60ُ مــا ــو في نســعرا ُ

تناولھ ا1780= 1450 + 240عليھ حرا رسعرا ص(ُ   .)8 -7ص

ســة مما مــن ــدف بال تــرتبط وأن ية الــ بالثقافــة ومعرفــة ــ و نــاك ــو ي أن البــد ذلــك ــ رو ن

ا م القصو ستفادة و اضة   .ىالر

صية)و  ال والنظافة ية ال   الثقافة

ـ إ معظمـھ ـ يرجـع ـذا ولعـل النظافـة، ـف عر حـو م ـس ومقاي النـاس اء آ لتختلـف ر

يــــاة ا أنمــــاط اخــــتالف ـــ إ يــــؤدي ممــــا م، عــــ و م ـــ تفك ومــــستو م وثقافــــا م طبــــاع واخـــتالف ى

ـــ والـــو ية الـــ الثقافـــة أن مـــا و يـــاة، ا وطبيعـــة ة الـــ مـــستو ـــىواخـــتالف ع تـــنعكس ا

املـسلم املجتمـع ـ ع عـم أ قد عا هللا أن شك من فما نظافتھ، ومستو سان ىسلوكيات

إ ن املسلم سالم دعا وقد أحبابھ، من ن ر املتط جعل كما يمان، شطر النظافة جعل بأن

و حـــوال، مختلــــف ـــ و الــــصالة أداء عنـــد ــــصية ال م ونظـــاف م ــــا بط ّالعنايـــة ّ
ــــا،ر كيفي ن ّــــ

عـــا املرافـــق: "فقـــال ـــ إ وأيـــديكم كم وجـــو فاغـــسلوا الـــصالة ـــ إ قمـــتم إذا آمنـــوا الـــذين ـــا أ ِيـــا ِ ِ َِ َ َ َ َّْ َ َ َ
ِ ِ ِ

ْ ْ َّ ْ ْ َُ ُ َُ َ َْ ُ ُ ََ ََ ُ
ِ ِ

ْ ُ ُ َ ُّ

ك وإن ا ر فاط جنبا كنتم وإن ن الكعب إ جلكم وأ برءوسكم وا وام
ُ ُ ُ ُْ ُ ُ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ وَ ُ َّ َُّ َ ًَ ْ ُْ َ ُ َْ ْ ْ ُ

ِ
ْ ْ َ َ

ْر
َ

سـفرِ ـ ع أو ـ مر ٍنـتم
َ َ ْ ََ َ َ َ ُ ْْ ْ

وا فامـ طيبـا صـعيدا فتيممـوا مـاء تجدوا فلم ساء ال المستم أو الغائط من منكم أحد جاء ُأو َ ََ َ َ َ َ َ ْ ْْ ً ّ َ ْ ََ َ َ
ِ
َ َ ًَ ُ ُ ْ

ِ ِ ِ ُِ ً ْ ُ َّْ َ
ِ

َ ّ َُ َ ََ ْ َ
ِ ِ

ٌ

حـر مــن علـيكم ليجعـل اللــھ ـد ير مـا منــھ وأيـديكم كم َبوجـو َ ْ َْ َ
ِ ِْ َ ْ ُْ ُ ُْ َُ َ َ ُ َ ْ ُ

ِ ِ
ُ ُ ُ َّْ

ِ
َ

ِ عمتــھِ وليـتم ـركم ليط ــد ير ولكـن ُج َُ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ُ َ ّ
ِ
َ َ

ِ
ُ ْ

ٍ
ن شكر لعلكم َعليكم و ُ ُ ُ ُْ َ َّْ َْ َ َْ آية" (َ املائدة، ة    .)6: رسو

لـــــدى الـــــص الـــــو ات مـــــستو ـــــ ع تـــــنعكس ية الـــــ الثقافـــــة أن ـــــ شـــــك مـــــن ومـــــا

الـــ قـــائق وا باملعلومـــات فـــراد إملـــام عـــن الـــص الـــو ـــ ع حيـــث مفـــراد، وإحـــساس ية

قــــصد عـــن ســـة املما خـــالل مـــن للـــسلوك املحــــرك ـــ و م، ـــ غ ة ـــ و م ـــ نحـــو ٍباملـــسئولية ر

تحــــــو يجــــــة ن ــــــصية ال بالنظافــــــة العنايــــــة ــــــا وم قنــــــاع و ــــــم الف يجــــــة ن عديــــــدة للــــــسلوكيات
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تحقيقــــھ يجــــب الــــذي ــــدف ال ــــو و ، ــــ تفك أو شــــعو بــــال س تمــــا عــــادات ــــ إ ية الــــ ســـات ٍاملما ٍر ر ٍر

طي( تجامعـــــة د والثقافـــــة)25: بـــــة، الـــــو ـــــشكيل افـــــد ر ـــــم أ مـــــن التعلـــــيم مؤســـــسات عـــــد و و،

  .الغذائية

الثقافــــة ضــــمن والبــــدن س امللــــ ــــ النظافــــة ــــو ت أن ــــ ــــ الكب ثــــر لــــذلك ــــان نوقــــد

املنظــــــو مــــــن ية الــــــ للثقافــــــة التعــــــرض ــــــ إ ة بالــــــضر يــــــدفعنا ــــــذا و مــــــسلم، ــــــل ل رساســـــية رو

  .سالمي

ية)ز  ال سالميالثقافة املنظو   رمن

ســـــات واملما الثقافـــــة وصـــــياغة ـــــشكيل ـــــ ـــــ كب دو عية ـــــشر وال يـــــة الدي رللمعتقـــــدات ر

الثقافــة أن مــا و املؤسـسات، ــ إ فـراد مــن املجتمعيــة، ات املـستو جميــع ـ ية الــ الـسلوكية

ألي أساســـــيا جــــزءا وأصـــــبحت ديثــــة، ا العامـــــة ة الــــ مجـــــاالت ــــم أ إحـــــدى ت صــــا ية الــــ
ً ً

ر

افــــرادب جميــــع لــــدى الــــص الــــو مــــستو فــــع و ــــشكيل ــــ ــــ كب دو مــــن ــــا ل ملــــا صــــ يرنــــامج ر ر

ة الـــ ميـــة بأ ـــف التعر نحـــو عالمـــي الـــدو ـــ ائـــل ال التطـــو مـــن الـــرغم ـــ ع ـــذا راملجتمـــع، ر

ــم املــؤثر ــو الــدين يــزال فــال ية، الــ الثقافــة ر تطــو ــ متھ مجتمعاتنــا–ومــسا ــ الســيما

ولقــد -الـشرقية ـصوص، ا الوجـھ ــ ع والـشباب عمومـا ــشر ال لـدى ي الوجـدا الــو ـشكيل ـ

عــا هللا فحــث ة، الــسو والعــادات ية الــ والثقافــة ــسانية ة بالــ ســالمي الــدين ــتم ا

عــا و ســبحانھ فقــال ة ــشر ال يــاة ا بنــاء ــ ســالم مــن اتبــاع ــ ع ــشر قــد(َال النــاس ــا أ ْيــا َ ُ َُّّ َ َ َ

ن للمـؤمن حمـة و ـدى و الـصدو ـ ملـا وشفاء كم من موعظة َجاءتكم ْ َ ْ
ِ ِ ِِ ِ ُِ ُّ ْ ْْ ٌ ُ ٌ َُ ْ َْ ّ ََ َ َ َ رَ ًر ُُ

ِ ِ
َ
ِ

ٌ َ
رِ

ْ َ
س) " عـز"57يـو وقـال ،َ

ا(وجـل ضـن ـشة مع لـھ فـإن ذكـر عـن أعـرض ومـن ـشقى، وال يـضل فـال ـداي اتبـع فمـن
ً ْْ َ ُ ًَّ َ َ ََ

ِ ِ
َ َ َ ََ َ ََّ

ِ ِي
ْ َ َْ ََ ُّْ َ َ ََ َ ْ َ ُ

ِ
َ َ

طــھ) "ِ

ســبحانھ"123-124 هللا ــدى باتبــاع ــو ي الــدنيا ــ الــسالمة ضــمان بــأن ي ــا توجيــھ ذلــك ــ نو ر

ھ من ع والس ، عا   .و

الــــسالمة ميـــة بأ الزمـــان، مـــن قــــر عـــشر عـــة أ ـــ ع ـــد يز مــــا قبـــل ســـالم ـــ ع نفلقـــد ر

امــا جــزءا ـــا وجعل ة، ــا بالط ــا وعرف بالنظافـــة الــشرعية النــصوص تقـــت ا حيــث البدنيــة،
ً ً

ر مـــنر

قـال كما شطره بل يمـان"ملسو هيلع هللا ىلص الدين شـطر ـو ة،"رالط ـا الط بدايـة ـ مـسلم اه ر ـديث را و

تطبيــق ام ــ وال والغــسل الوضــوء ع ــشر ب القاعــدة ــذه تحقيــق وســائل عمليــا ســالم ــ و بــل
ً

ر

وغـسل العانـة وحلـق ظـافر وتقلـيم تـان وا ـشاق ست و واملضمـضة الـسواك من الفطرة ن س

العـام؛عقد ـر واملظ الثيـاب نظافـة ـ ع فـاظ وا النجاسـات واجتنـاب ن يل الـس ونظافة ع صا

ــ إ ــدف معتقــد، أو ديـن أو ع ــشر أي ــ ـا ل مثيــل ال ــ وال ابطـة امل الدقيقــة عات ــشر ال ـذه ف

وقنـــاة لـــق وا نـــف ومـــن لـــد ا ـــ ع مـــن ـــسان ـــ الدقيقـــة ائنـــات ال ومخـــاز بـــؤ نتنظيـــف ر

ـضم؛ ةال والعــضو ة الـسا مــراض ر شــر مـن املــسلم عات ــشر ال ـذه حمــت رلــذلك ،(و يالــصاو

1433 :36(.  
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د و فقد ا عل رص وا ا والعناية البدنية والسالمة ة ال شأن من سالم روأع

الرسـو الغ: "ملسو هيلع هللا ىلصلعـن مـن ـ خ اتقـى ملـن ة والـ اتقـى، ملـن بـالغ بـأس ِال ِ
ْ ْْ ْ ْ ْ

ِ ٌ َ َ ََّ ََّ ُ َ
ِ ِ

َّ
ِ

ّ َ ََ
ِ

َ ْ
مـن الـنفس وطيـب ، ْـ

ِ ِ
ْ َّ ُ ِ

َ َ

ِالنعيم ِ
ـ"َّ ع حاديـث و يـة الدي النصوص أكدت كذلك ي، لبا ھ سند ماجة ابن اه ر ،ُّ ُ َ ُ َُّ ٍ

َ
و

البـــدن ســـليم يح الـــ املـــسلم قـــدر مـــن وأعلـــت بـــل للمـــسلم، العامـــة ة والـــ البدنيـــة الـــسالمة

عنھ د و فقد عنھملسو هيلع هللا ىلص روالعقل هللا رة ر ي أ حديث قالرمن وأحـب"أنھ ـ خ القـو ٌاملؤمن ي

خ ل و الضعيف، املؤمن من هللا   "..ٍإ

ــــ الن أكــــد الــــشباب،ملسو هيلع هللا ىلص كــــذلك م ومــــ النــــاس، مــــن ــــ كث مــــا مل اللتــــان النعمتــــان أن

هللا عبــد حــديث مــن والــسالم الــصالة عليــھ فقــال والوقــت ة الــ مــا مــا عا وقــت ــ رالســيما

مــــا ع هللا ـــــ عبــــاس ْع"ربــــن النــــاسِ مـــــن ــــ كث مـــــا ف مغبــــو ِمتـــــان ِ
َّ ْ

ِ ٌ ِ ِ
َ َ ُ ٌَ نْ َ

ِ
والفــــراغ: َ ة الـــــ

ُ َُ َ ْ َ َّ
ِ

أخرجـــــھ" ّ

سـبحانھ هللا سـؤال ـ ع ن املـؤمن عليـھ هللا صـلوات الرسو حث ولذلك الرقاق، كتاب ، ِالبخار ِ
َ ُل َّي

فقال يمان، عد مو خ ا وجعل واملعافاة، ة ال عا َو َ
ِ

َ ِر
َ َ َ

ابنملسو هيلع هللا ىلص  اه ر ُفيما ُ نھو سـ ِماجة ُ َ

ي لبا ھ ُّسند ُ َ َّ املعافاة"ٍ من ا خ ن اليق عد أحد يؤت لم فإنھ املعافاة، اللھ ِسلوا ِ
َ َ َ ََّ َ ُ َ َُ َ ُْ ْْ ًْ َ

ِ ِ
ْ َُ َ ْ َْ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َّ

ِ".  

ـــــ ســــليمة ية ـــــ لثقافــــة ــــد وتم عـــــز ــــ ال حاديــــث مـــــن ــــ بكث ــــرة املط الـــــسنة حفلــــت زولقــــد

يـ ذلـك ومن املسلم ـاملجتمع الن أن مـا ع اللـھ ـ عبـاس ابـن فعـن الطعـام، ـ الـنفخ عـن ّھ َّ َّ
ر

فيـھ"ملسو هيلع هللا ىلص  يـنفخ أو نـاء، ـ نفس ي أن ِن ِ
َ َ َْ ُ ْ َُ َ

ِ
َ َ
ِ

َ َّ مـسلم" َ أخـرج فقـد نـاء، بتغطيـة وأمـر مـذي، ال اه ور

قـــال وســـلم عليـــھ هللا صـــ ـــ الن أن يحھ ـــ الـــسقاء: "ـــ ـــوا وأو نـــاء هللا"غطـــوا صـــ ـــ ون ،

فقــال ة سـو ـ غ ثقافـة ـا وأ بالطعــام، املعـدة ومـلء ـل، ـ فــراط و املبالغـة عـن وسـلم عليـھ

البخــارملسو هيلع هللا ىلص  يح ــ مــن ـرة ر ــي أأ حــديث ــ"يمـن ــل يأ ــافر وال واحـد، ــ م ــ ــل يأ املـؤمن ِإن ِ
ُ ُُ ُ ُْ َْ َ َ ََ ِ ِ

َ ْ
ٍ ِ ِ

َ ْ ْ َّ
ِ

أمعاء ٍسبعة َ َ َْ َْ
أيضا"ِ عنھ د و شرا"ور، وعاء آدمي مأل يقمـنما لقيمـات آدم ابـن بحـسب بطنـھ، من

لنفــــسھ وثلــــث لــــشرابھ وثلــــث لطعامــــھ فثلــــث يفعــــل لــــم فــــإن مــــذي"صــــلبھ وال أحمــــد مــــام اه ور

الطعام ثقافة يقال ما أفضل من ذا و ماجھ وابن ي سا     .وال

ـــد بــن أســامة فعــن ســنة عمئـــة وأ ألــف مــن ــ أك قبــل ئـــة و مقاومــة ــ ع حــث ٍكمــا ْ ْ َ َزَ ِر
َ ُ

ـ ـر الن عــن مـا ع ِهللا
ّ

ِ
َّ

قـالملسو هيلع هللا ىلص ِ
َ

ض،" بــأ وقـع وإذا ا، تـدخلو فــال ض، بـأ الطـاعو ســمعتم ٍإذا ِ ٍ ِ
ْ رْ ر
َ ََ َ َ َ َ َّ ََ َُ ُ ُ َْ َنُ ْ ْ

ِ
ا م تخرجوا فال ا، ف َوأنتم َ ْْ

ِ
ُ ُ ْ َ َ َ

ِ
ُ ْ َ ا" َ أس وع والتنظيمات، الدو افة بھ تأخذ ما ذا و عليھ، رمتفق ل ِ

ٌ

مع التعامل العاملية ة ال سالممنظمة عمة ع مد فا ن، ونا و   .رجائحة

يـــدي غـــسل مداومـــة ـــو ـــاء الو ـــذا ـــة مواج ـــ ة الـــ منظمـــة بـــھ تنـــادي مـــا أبـــر مـــن زولعـــل

صـــالة، ـــل قبـــل الوضـــوء فأوجـــب ن بقـــر ذلـــك ـــ ســـالم م ســـبق وقـــد النظافـــة ـــ ع ـــرص ووا

ــ الن عــن د و مـــا ذلــك ـــ و ة ــا والط النظافـــة ــ ع رحرصــا ــرةملسو هيلع هللا ىلص ر ر ـــي أ حــديث هللا-مـــن ـــ ر

سو-عنھ لأن ـل: "قـالملسو هيلع هللا ىلص ر مـرات، خمـس يـوم ـل منـھ ـسل غ أحـدكم ببـاب ـرا أن لـو أيـتم ًأ ر

ء؟ نھ د من الثوب" ريبقى ة ا وط البدن نظافة لكمال تأكيد ذلك   .رففي
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ات ل امل واتقاء النفس، بحفظ الشارع أمر سالم، ة ال مية وأل املنطلق، ذا وحـرممن ،

بالطاعـــــة أمـــــره وكـــــذلك تھ، ـــــ عليـــــھ يحفـــــظ ممــــا الطيبـــــات، لـــــھ وأحـــــل بائـــــث، ا املـــــؤمن ــــ ع

ن املعــ ــا أل ــسد ا قــوة فكــذلك شــرعا، ــة مطلو يمــان ــ القــوة أن فكمــا املعــصية، واجتنــاب
ً

ا وتحصيل الطاعة وحسن ا   .ع

الوطنية)ح  ة و2030ؤالر ية ال الثقافة ز عز ا حيورودو مجتمع   يناء

واملــــواطن، الـــوطن ة بــــ فائقـــة عنايـــة ن ف الــــشر ن ـــرم ا خـــادم ومــــة ح أولـــت لقـــد

املادة نصت حيث ية ال الرعاية حق اململكة أنظمة كـم) 31(وكفلت ل ـ سا النظـام من

أن ـــ حالــــة" ع ــــ وأســـرتھ مــــواطن ــــل ل ية الـــ الرعايــــة وتـــوفر العامــــة، ة بالــــ الدولـــة ــــ ع

والــــشيخوخةئالطـــوار ـــز وال م"واملـــرض قــــم ـــي املل باملرســـوم الــــص النظـــام صـــدر كمـــا 11/ر،

خ املوافـــق23/3/1423روتـــا املــــادة)م4/6/2002(ـــــ ـــ تــــضمن الــــذي ــــ) 2(، إ ــــدف النظـــام أن

ـــــــسـرة وم عادلـــــــة قـــــــة بطر ان الــــــس ميـــــــع املـــــــة املت الـــــــشاملة ية الــــــ الرعايـــــــة تـــــــوف ضــــــمان

الع واتخــذت بــل ـا، ةوتنظيم الــ ــ ق بــا الـو فــع ــ إ الراميـة والتــداب جــراءات مــن رديـد

ا أبر   :زومن

ـــــ• ـــــا بإبرا ـــــشفيات املس وإلـــــزام نطـــــاق أوســـــع ـــــ ع م ليا ومـــــسؤ ـــــ املر حقـــــو وثيقـــــة زـــــشر و ق

املر احات واس   .املمرات

لي• ومسؤ املر حقو وثيقة ع ب والتد للتثقيف وندوات، ية تد ات دو وتقديم قر ر مر   .ا

ية• ال للتخصصات السعودية يئة ال ات اختبا املر حقو موضوعات اج رإد   .قر

جتماعية• الفعاليات ق طر عن م ليا ومسؤ املر حقو وثيقة وشر   .ق

بنـــاء ـــ ــم م كمحـــو والــسالمة ة الـــ ميـــة أ ــ ع الـــسعودية الوطنيــة ـــة الر روتؤكــد ؤ

أيــــضا ــــدف كمــــا الــــسعودي، واملجتمــــع ــــاملــــواطن د و حيــــث ية الــــ ــــدمات با تقــــاء ــــ رإ ر

الــوط التحــو نــامج ل التنفيذيــة طــة ا مــن و لالبعــد عنــوان2018/2020ل تحــت رتقـــاء"،

ية الــ مــن" بالرعايـة ية الــ ــدمات ا ــ ع املجتمــع أفــراد حـصو يل ــس ــ إ ة املبــاد لــدف ر

مــــــ ـــــد ل الـــــبالد أنحـــــاء ــــــ ـــــة التغذو الرعايـــــة ر تطـــــو التغذيـــــةخـــــالل ســـــوء أمـــــراض ) النحافــــــة(ن

بالتغذيـــــــة العالقـــــــة ذات مـــــــراض والـــــــسكر"و التحـــــــو" (يالـــــــسمنة نـــــــامج ل التنفيذيـــــــة طـــــــة لا

،   .)24: 2018/2020الوط

ميــــــة أ ذات برنامجــــــا عــــــشر ـــــ اث والتنميــــــة قتــــــصادية ن الـــــشؤ مجلــــــس حــــــدد ولقـــــد
ً

و

ا تـضمن ال داف تحقيق أجل من للمملكة اتيجية ـةاس امج) 2030(ؤر ـ ال ـذه ن بـ ومـن

يــاة ا جــودة برنـامج عــشر ـ جــودة) 2020(ث ن وتحــس فـراد، حيــاة نمــط ر بتطـو ــ ع ُالـذي

يـــاة ا جـــودة برنـــامج ـــس حيـــث يـــاة، أساســـية2020ا نـــواح ـــع أ ر تطـــو ـــ ٍإ جـــودة(ر برنـــامج

ص ياة،   :)62ا
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يـــاة-1 ا بـــنمط املتعلقـــة مـــراض ـــسبة ـــتقليـــل ع يع ـــ ال خـــالل مـــن وذلـــك الـــسمنة، مثـــل ،

اضة؛ الر سة    رمما

ية؛-2 ال الرعاية ع صو ا يل    لس

لية،-3 امل والرعاية ولية الرعاية حو الو ادة و لالتثقيف   ز

ية-4 ال الرعاية قطاع العاملة القو ر وتطو ن   .ىتحس

تقو ـــ ال املجتمعيـــة اضـــة الر اتيجية اســـ وضـــع تـــم فـــعكمـــا غـــرض اضـــة للر العامـــة يئـــة ال ـــا رد

ــــ إ ن واملقيمـــ ن املـــواطن مـــن املجتمعيـــة الفئـــات جميــــع لـــدى املنتظمـــة اضـــية الر ســـة املما رـــسبة

ص(م2020لبحلو% 40 ياة، ا جودة   )67برنامج

ــة ر لتحقيـق التنفيذيـة امج ـ ال أحــد عـد الـذي الـوط التحــو برنـامج ر تطـو تـم ؤكمـا ل

اتوال2020اململكة القـد نـاء و وميـة ا ـات ا ـا تواج ـ ال التحديات تحديد ع عمل رذي

يل ــس اتيجية سـ دافـھ أ ـم أ مــن ـان و الطموحـة، ـة الر ــداف أ ملواكبـة مـة الال ؤاملؤسـسية ز

ضـد الوقايـة ـز عز و ـدمات، ا وكفـاءة يـاة ا جودة ن وتحس ية، ال دمات ا ع صو لا

خــــالل مــــن ية الــــ ــــاملخــــاطر ي كمــــا مــــا ن ــــس ئ ن فــــي(رعنــــصر التعر الــــدليل ة، الــــ ة ا رو ز

الوط التحو نامج   :)لب

العامة• الوقائية ة املعدية(ال وغ املعدية لألمراض التعرض من د وا الو   .)مثل

ية• الـ مـات مـع الفاعـل الطبيعيــة(زالتعامـل ث ـوا وال ئـة الو مـع التعامـل ذلـك ـ ص) (ربمـا

  )23-21ص

ــا بي مــن اتيجيات ســ و امج ـ ال مــن العديــد عــن عـالن تــم كــذلك التعلــيم ة ا و ـ رو ز

عمومـــا الـــسعودي بـــالتعليم تقـــاء لال وأساســـية عامـــة ـــداف أ ثمانيـــة وضـــع عـــن ة ا الـــو أقرتـــھ رمـــا ر ز

الوطنيـة ــة بالر وعالقتــھ خـصوصا منــھ الــوط2030ؤوالعـا التحــو برنـامج ضــمن لواملتــضمنة

التعلــيم ــ2020ــ ية الــ اناتــھ وإم الطالــب ات بقــد وثيقــا تباطــا ا ــداف ــذه وتــرتبط رم، ر

ــذه وتتــضمن وســلوكياتھ، اتــھ واتجا قيمــھ ــ عــديل مــن يحــدث مــا ومــدى بــل والعقــل، البــدن

ي ما السعودية(داف ة ؤ و   :)2030،2019رالتعليم

ف-1 ز عز و ميع ل والشامل واملنصف يد ا التعليم ياةضمان ا مدى التعليم   .رص

ار-2 بت و لإلبداع املحفزة التعليمية ئة الب ن   تحس

للطلبة-3 ات ا وامل القيم ز   رعز

ب-4 والتد التعليم اص وا القطاع مشاركة رفع   ر

م-5 ر وتطو م يل وتأ ن املعلم استقطاب ن   تحس

التعليم-6 لقطاع املالية الكفاءة ن   تحس

املنا-7 ر متطو والتقو التعليم   وأساليب
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العمل-8 سو واحتياجات التنمية متطلبات لتلبية ب والتد التعليم نظام ة قد ز قعز ر   .ر

اتــــھ وقد اناتــــھ إم حيـــث مــــن املــــتعلم ـــة ز جا بمــــدى الــــسابقة ـــداف معظــــم ط روتـــر

وضــعيف ـش ـائن مـن بــداع و التفـو لتحقيـق يل سـ فــال البدنيـة، وسـالمتھ تھ ـ و قالعقليـة

لـــدىع يجابيـــة ـــات تجا عـــز قيميـــة منظومـــة ظـــل ـــ إال ى يتـــأ ال ه بـــدو ـــذا و ـــدنيا، و زقليـــا ر

العا والتعليم امعية ا املؤسسات طلبة م أس وع الشباب    .رمجموع

كمـا ـسان، سـات مما ـ ع ـ كب تـأث ـا ل جتماعية ئة الب أن اسات الد ت بي رولقد ر

طرديـ ي يجــا ســلوكھ ناسـب عــني تختلــف املـتعلم ســات ومما فتــصرفات عليمـھ، مــستو مــع را ى

التعلــيم جـــة د بحـــسب والتـــصرفات الــسلوك يختلـــف كمـــا ــل، ا م،(را ثـــم) 75: 2012شـــر ومـــن

ية الـ الثقافة تختلف فقد التعلي باملستو الفرد لدى ية وال الغذائية الثقافة ىتختلف

أقرا عن والثانو املتوسط التعليم طلبة اميلدى ا باملستو    .ىم

ــضتھ بدايــة منــذ عمومــا الــسعودي املجتمــع ي عــا مــا ذلــك مــن الــرغم ــ ع أنــھ ربيــد

منـــھ الـــشباب ـــ ع ـــر وتظ البدنيـــة، والـــسالمة ة بالـــ تـــرتبط أعـــراض مـــن التطـــو نحـــو روســـعيھ

ـ فـراط و ية، الـ الثقافـة ـ إ فتقار ا سب ونفسية جسدية الضطرابات أعراض خصوصا

اســـــــة د إليـــــــھ ت أشـــــــا مـــــــا ـــــــذا ولعـــــــل اضـــــــية، الر ـــــــشطة ســـــــة مما وقلـــــــة الطعـــــــام، رتنـــــــاو ر ر  ل

(AlQuwaidhi, 2014) الــسعودية يــة العر اململكــة ــ ن البــالغ لــدى الــسمنة ــشار ان داد ا زحيــث

العـام2005عام%) 36(إ1993 -1990عوام22%من ـشار ن يـزداد أن املتوقـع ومن ،

نحـــ مــن عـــام% 12وللــسمنة ــ1992ــ إ عـــام% 41م ومــن2022لبحلــو الرجـــال، ــ ـــ% 21م إ

ـــة% 78 العمر الفئــات ــ الســـيما الرجــال، ــ منـــھ ــ بكث ــ أع ـــو و ــساء، ال 64-44،55-35لــدى

ص(عاما   .)595-589ص

ية)ط  ال السلوكيات نحو امعة ا طلبة ات   اتجا

امعـة ا وطلبــة عمومــا الـشباب ــات اتجا يةتختلـف الــ الــسلوكيات نحـو خــصوصا

عمومــــــا يــــــة العر امعــــــات ا طلبــــــة ــــــات اتجا ــــــ ع غلــــــب فقــــــد الــــــسعودية، يــــــة العر اململكــــــة ــــــ

الغاذيــة ات واملــشر املــصنعة لألغذيــة م اختيــا خــصوصا الــسعودية يــة العر اململكــة ووجامعــات ر
ً

عة سر جبات و أطعمة تناو إ امليل ومع با fast food  ل عليھ يطلق ما ـةأو او ا  Junky  ألطعمة

food  عـالم وسـائل ـ ع افيـة باح ـا ع عـالن ـا بي مـن املـؤثرات مـن بالعديـد ذلـك ـ ن متـأثر

والعــــالم الرقميــــة، للميــــديا الــــشديد والــــضاغط التــــأث عــــن فــــضال واملرئيــــة، واملــــسموعة ءة واملقــــر

قران وجماعة ا ،( ا....ف ع   .)2011،الرفا(و) 2016ا

خــصوصا، بالغـذاء املرتبطـة ية الـ ن والقـوان التعليمـات ذلـك ـ يراعـو مـاال نوعـادة

ــــ غ طعمــــة تنــــاو نمـــط ــــو ي حيــــث ـــة، حرا ســــعرات مــــن يحتاجونــــھ بمـــا تباطــــھ ا عــــن لفـــضال ن ر ر

ا ـ وكث ، ـ امل خـارج طعمـة تنـاو معـدل العمـر ـادة مـع ـد يز إذ قة، املرا مرحلة خالل لمنتظم ل ز

يــت ــال العظ الغالبيــة إن حيــث بانتظــام، املرحلــة ــذه ــ الغــذاء وجبــة أو فطــار وجبــة تنــاو لم
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اختيــــار ــــ إ ميلــــو و ــــسية الرئ الوجبــــات تنــــاو عــــن نــــصرفو و ــــسرعة، لو يــــأ ن ق املــــرا نمــــن ل ن ن

مــــع جتمــــاع و واملــــشاركة ج ــــر ل الفرصــــة م لــــد ــــو لت التحــــض لة والــــس عة الــــسر وكــــالت ن

أو التلفازصدقاء دة مشا أو ،(اللعب وع ن   .)4: 2010حس

البدانـــــة، ــــ إ الغذائيــــة الكثافــــة خاليــــة أو ــــة او ا طعمــــة تنــــاو ــــ فــــراط ــــؤدي لو

واملعــــادن الفيتامينــــات نقــــص عــــن الناتجــــة ي الغــــذا العــــو أمــــراض ــــو ظ مــــع الــــسمنة زوأعــــراض ر

د(املختلفـة البدن)ت.العمــودي، ة الـ ات ســلو تتعلــق كمـا لــدى، ســلبية ـات باتجا املتدنيــة يــة

ـا أجرا اسـة د ففـي خاطئـة سـلوكية وعـادات اعتقـادات أو ـ (Abdalla et al, 2009) رالـشباب ع

ـــــرت أظ الــــسعودية يــــة العر باململكــــة تبــــوك ــــ ن ق املــــرا لــــدى ية الــــ العــــادات ــــ ابطــــات ال

أن م%) 43.7(النتائج م ن التدخ م ل و%) 65(سبق ، و اعتقـاد %)23.1(رذ م لد ان و إناث،

املختلفة جتماعية وضاع بالراحة الشعو ع ساعد ن التدخ   .ربأن

ـــ إ عـــالم بوســـائل ـــ كب حـــد ـــ إ تتـــأثر م ا وســـلو الـــشباب ـــات اتجا أن املعلـــوم ومـــن

عمليــة ــ أساســيا ا دو تلعــب خــر ــ عــالم وســائل فــإن التعلــيم ومؤســسات ســرة رجانــب ى

وصـــــوالت ـــــار أف و اء وآ معلومـــــات مـــــصدر ــــا أل الـــــشباب، ـــــات اتجا وصـــــياغة جتماعيـــــة، رــــشئة ر

ـ ا يقـضو ـ ال الزمنيـة للمـدة ـالنظر و ـا، منتوجا و ل ـس ممـن ين ـ للكث ـسبة بال ات نواتجا

اســــــتعمال أو العنكبوتيــــــة، الــــــشبكة مواقــــــع ــــــ ع بحــــــار و خاصــــــة، بــــــصفة ، ــــــو التلفز دة نمــــــشا

إعالم عـــــالموســـــائط وســـــائل فــــــإن وعليـــــھ، ، أخـــــر ــــــ" ىيـــــة و الـــــشباب حيـــــاة ـــــ تــــــؤثر أن يمكـــــن

بديلــة ثقافـة خلـق ــ م ـسا أن يمكـن عــالم وسـائل أن كمـا وإيجابــا، سـلبا الـسلوكية م مـواقف

اجتماعيـة عالقات من قائم و ما ع تمردو و و يثو م تجعل الشباب لدى مضادة ثقافة نأو ن ر

اجتماعيــ ومعــاي املجتمعــاتوقــيم جميــع ــ ــم أ م عــ ف معــر الــشباب وأن خاصــة نيميلــو" وة،

ـم خـاص ثقـا سق ر تطو ة،(إ ـزء). 184-2006:183بـومع ا ـ اسـة الد تتعـرض روسـوف

ي كما وذلك ا، موضوع من بآخر أو ل ش بت اق ال السابقة اسات الد م أل   :رالتا

السابقة اسات    :رالد

اســــــة طي(رد ـــــــز) 2011،العــــــو عز ــــــ ـــــــة الثانو املرحلــــــة معلــــــم دو عـــــــرف ــــــ إ رـــــــدفت

تبعــا الطــالب نظــر ــة وج مــن ســالمية املعــاي ضــوء ــ الطلبــة لــدى الــسليمة ية الــ العــادات

صـــيغة ضـــع و م، و ب مــن ـــل علـــيم ومــستو الـــسكن ـــان وم والتخــصص س ـــ ا ات ــ وملتغ ى

ــة الثانو املرحلــة معلــم دو ر لتطــو حــة ــرمق الطلبــة لــدى الــسليمة ية الــ العــادات ــز عز ــ

سـالمية املعاي مـن. ضوء اسـة الد عينـة ونـت ن535روت ع مـو س يـو خـان محافظـة ـ زطالـب

لإلناث وثالث و للذ ثالث س مدا ست رع البيانـات. ر ـة معا عـد و الوصفي، املن استخدام و

باسـتخدام الطـر T – test إحصائيا مـن ه ـ ققوغ فـر توجـد أنـھ ـ إ اسـة الد توصـلت وحـصائية ر
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ـ ـة الثانو املرحلـة معلـم دو حـو اسـة الد عينـة تقـديرات متوسـطات ن ب إحصائية داللة رذات ل ر

وذلـــك و الــذ لــصا ســالمية املعـــاي ضــوء ــ الطلبــة لـــدى الــسليمة ية الــ العــادات ــز رعز

مجتمعــة وللمجــاالت اســة الد مجــاالت مــن مجــال ــل نال. رل بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر وتوجــد

مجـــاالت حــو اســة الد عينــة تقــديرات لمتوســطات الوقايـــة،(ر ، ــ وامل ة ــ و والــشراب، لالطعــام

للتخـــــصص) والعـــــالج ـــــي(ىعـــــز وأد ـــــ متوســـــطات). عل ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر وتوجـــــد

مجــاالت حــو اســة الد عينــة لتقـديرات ال(ر ســية، املد ة الــ ــصية، ال بيــةرالنظافــة وال لياقــة

اضــية ــي) الر د القــسم مــن العينــة أفــراد لــصا التخــصص ــ إ داللــة. ىعــز ذات ق فــر وتوجــد

ــــز عز ــــ ــــة الثانو املرحلــــة معلــــم دو حــــو اســــة الد عينــــة تقــــديرات متوســــطات ن بــــ رإحــــصائية ل ر

السكن ان م إ عز سالمية املعاي ضوء الطلبة لدى السليمة ية ال لـصاىالعادات

املخيم من الذين العينة    .أفراد

اســـة س،(رد نظـــام) 2013ومحـــر ـــ املـــؤثرة ـــسية الرئ طـــراف ـــ ع التعـــرف ـــ إ ُّـــدفت

ية الــ الرعايــة جــودة ن تحــس نحــو النظــر ــات وج وتقيــيم ة، املنــو املدينــة ــ ية الــ رالرعايــة

د ــــ املعطيــــات بجمــــع الباحــــث قــــام وقــــد الــــسعودية، يــــة العر مــــستعرضةباململكــــة كيفيــــة راســــة

الباحـث واختـار ، املـضمو تحليـل أسلوب باستخدام ا وتحليل للمناقشة، ة بؤ مجموعة نشملت ر

حــو تجاعيـة املعلومـات تقـديم ـ ات ـ خ مـن م لــد مـا ـ إ نادا اسـ املـؤثرة ـسية الرئ لطـراف ر
ً

م و ية، ال بالرعاية الصلة ذات م: املجاالت وا املنظمات، من ة،نممثلو املـص ذات اعات

ممــن املجتمــع أفــراد مــن وعــدد ، أخــر وميــة ح ومنظمــات عــالم، ســائل و ية، الــ قــسام َّو ى و

التاليــــــة املوضــــــوعات مناقــــــشة وتمــــــت ية، الــــــ ات دا و قــــــسام مــــــع فعــــــال ل ــــــش رعملــــــو َّ : ن

العـامال نظـر ـات وج ة، الـ أجـل مـن التخطـيط عـالم، سـائل و ة الـ واملجتمع، ة توال

خر ومية ا االت الو دو ، الص اص ا القطاع دو ة، ىال ر   .ر

اسـة الـة (Rehmani, et al, 2013) رد ا لوصـف ـ مجتم صـ مـ إجـراء تـم حيـث

م عولـــو ومـــن الـــوط ـــرس ل ن ـــسب ملن ألســـر الوقائيـــة ية الـــ ســـات واملما نـــة الرا ية رالـــ

اململك من الشرقية املنطقة سكنو عـامنممن أجـر الـسعودية ية العر جمـع) 2010(ية عـد و

حيــــث املباشــــرة، البدنيــــة والقياســـات يانات ســــت ــــا ف اســــتخدمت مقـــابالت خــــالل مــــن ُالبيانـــات

العينـــة مـــن1339بلغـــت م أعمـــا اوح ـــ ت املـــ14رفـــردا، يانات اســـت واســـتكملوا ، ـــ أك أو عامـــا
ً

تتعلق مشكالت م لد العينة أفراد نصف أن ن والسمنةوتب ن الو ادة    .زبز

اسـة ـادي،(رد ــ ) ٢٠١4الز املث جامعـة طلبــة لـدى والتقاليــد العـادات تقيــيم ـ إ ــدفت

عليــــھ والـــسيطرة التـــوتر ن، التــــدخ عـــن متنـــاع ي، البــــد ـــشاط ال ية، الـــ التغذيــــة ناحيـــة مـــن

أداة الباحــث وطبـــق املجــال، ـــذا ــ ن ـــس ا ن بــ ـــة معنو ق فــر وجـــود مــن اســـةووالتحقــق رالد

بلغت عينة اسة١٧٢ع الد اعتمدت حيث و املرحلة امعة ا ليات من وطالبھ رطالب

عـة أ ـ ع ن ع مـو سؤ ن وعشر عة أ من و م ليكرت مقياس وفق يان ست ة استما رع ر زر ًو ن
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تمثلت ن،) 2(التغذية،) 1(رمحاو وجـد) 4(التـوتر،) 3(التـدخ وقـد البدنيـة، الباحـثـشطة

تنــاو عــدم ت أشـا ــ ال الفقـرة ناء باســت ـل ــ ية ـ قــة طر مـع يتعــاملو الطلبـة مــن ا ـ لكث رن
ً

داللــــــة ذات قـــــا فر الباحـــــث يجـــــد ولـــــم امعـــــة، ا ــــــ إ اب الـــــذ عنـــــد الـــــصباحية الوجبـــــة الطلبـــــة
ً

و

حالــة أن أيـضا جـد و البدنيـة، ـشطة سـة مما عنـد الطلبـة مـن نـاث و و الـذ ن بـ إحـصائية
ً

و رر

طلبـــــة لـــــدى التــــوتر حالـــــة خفــــض ـــــ ع ــــساعد ـــــ ف البدنيــــة ـــــشطة ســــة بمما مرتبطـــــة رالتــــوتر

ن التــدخ رة ظـا قبـو ـ نــاث و و الـذ ن بـ إحـصائية داللــة، ذات قـات فر توجـد وال امعـة لا ر و

من أك أن النتائج رت أظ الباحـث %٨٢حيث ـ وأو ن، التـدخ رة ظـا يرفـضو ن ـس ا نمـن

الت برامج سبتطبيق واملدا امعات ا ا الر شاط وال ية ال   .رغذية

اسـة والعوامـل (Banstola and Acharya, 2015) رد ية الـ الـة ا تقيـيم ـ إ ـدفت

بومــــدي بومـــدي ـــة قر ــــ بتدائيـــة س املـــدا أطفــــال ن بـــ ـــا املرتبطــــة والديمغرافيـــة رجتماعيـــة

بـال ن ي، اسـ أجر. بمقاطعـة مقطعيـة اسـة د خـالل ـرومـن ع بتدائيـة290ـت س باملـدا رطفـال

ن ب ة العمر الفئة من10إ5من ة مختا عـشوائية6رسنوات عينـات باسـتخدام عامـة س رمـدا

، سم د ر أكتو ن ب ـسدي2013سيطة ا والتقييم واملقابلة املالحظة، حـساب. باستخدام تـم

ة Z نقـــــاط الــــــ منظمـــــة مــــــن املطـــــو ي حــــــصا املقيـــــاس ةرباســــــتخدام ــــــ  العامليـــــة

AnthroPlus.1.0.4باسـتخدام ي إحـصا تحليـل أجـر كمـا ة SPSS ي، ـ اسـة16ال الد كـشفت ر،

التــوا% 3. 12و% 44.2، %35.4عــن ــ ع ــزال وال والتقــزم ن الــو نقــص ــشار ان انــت. زمعــدالت و

ســرة لت ــ حيــث ن الــو ــ نقــص مــع ــ كب ل ــش تــرتبط الديموغرافيــة جتماعيــة زالعوامــل

داللـــة( مـــستو لألســـرة)0.047ىعنـــد قتـــصادي والوضــــع داللـــة(، مـــستو ــــان)0.001ىعنــــد و ،

داللــة بمــستو زال بــال ــ كب حــد ــ إ مرتبطــا لــألم ــ التعلي داللــة(ىالوضــع مــستو ،)0.014ىعنــد

نـامج ال تنفيـذ ـ ـ أع ـة أولو تـو أن ب و عامة ية لة مش التغذية سوء ل ش ثم ومن

م الضعيفةالص للفئة خاص تمام ا إيالء   .ع

اســـة جتماعيـــة (BaraldiI and CondeII, 2016) رد املؤشـــرات تحليـــل أن باعتبـــار

ـــــ جتمـــــا ـــــراك ل انيـــــات إم لتقـــــدير قـــــة طر فـــــضل ـــــو طفـــــال و لآلبـــــاء ية الـــــ الـــــة وا

إ اسة الد دفت الواحد، املجتمع مختلفة ملدد أو املختلفة الـةراملجتمعات ا تطـو رتحليـل

ـل، ا ال ان سـ مـن تمثيليـة عينـة اسـتخدام و جيـال، ـ ع ليـة ا ال لألسر ة والتغذو زالتعليمية ز

بـــاء مـــن اســـات) ســـنة24-20(والـــشباب) ســـنة65-35(تتـــألف د ثالثـــة مـــن ـــا عل ـــصو ا رتـــم ل

وطنيـة وصـفي  HBS 2003 & 2009))،(NHNS 1989) استقـصائية تحليـل إجـراء مـعتـم لألبنـاء،

اض ــ اع نمــوذج مــع ات املــستو املتعــدد اللوجــس نحــدار باســتخدام امعيــة ا م اســ د ربدايــة

ي م. عشوا والـد مـن إحـصائيا ـ أع انـت للـشباب ـة التغذو الـة ا تقدم النتائج م أ انت ع(و
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تـــ)0.005< ســـرة و الطفولــة وضـــع ـــ ة ـــ ا لــذو جتماعيـــة ف الظـــر انـــت كــذلك ي، ـــو كب أث

لألبناء سبة بال الحق وقت سة املد نجاح    .رع

اسة ن(رد وآخر الطالبـات) 2019وحياة، عنـد البدنيـة ـشطة سـة مما ثقافة رعنوان

امعيــــــة ا حيــــــاء ــــــ نموذجــــــا. املقيمــــــات مــــــستغانم جامعــــــة ثقافــــــة. طالبــــــات معرفــــــة دفت اســــــ

ــام ا ــ ال طالبــات عنــد اضــة الر ســة ســةحيــث.  رمما مما ــ دو للثقافــة بــأن اض ــ اف رقــدم ر

املــن اســتخدم الفــرض ــذا ة ــ مــن التأكــد أجــل ومــن ، ــام ا ــ ال طالبــات عنــد اضــة الر

وتـم ، ـام ا بـال املقيمـات طالبـات ـ إ موجـھ يان اسـت طبـق حيت ية، م قة بطر الوصفي

ا عــدد عـشوائية قــة بطر العينـة ـسبة " 1000" اختيـار ب و% 23.80طالبـة، ، صــ املجتمـع مــن

للثقافـة أن اسة الد توصلت حيث إحصائيا، ا معا تمت ا غ تفر و النتائج ع صو ا رعد ل

وعليـھ ـا عل املتحصل سبة ال أكدتھ ما ذا و ام ا ال طالبات عند اضة لر سة مما ردو ر

و امعيــــــة، ا حيـــــاء ـــــ اضــــــة الر ســـــة مما ة ضـــــر ــــــ إ اســـــة الد رخلـــــصت ر أوقــــــاتور تخـــــصيص أن

اضية الر سة للمما ة رإجبا   .ر

السابقة اسات الد ع   :رالتعقيب

املنــــا عـــض اســــتقراء خـــالل ومــــن الـــسابقة، اســــات الد اســـتعراض خــــالل مـــن ن بـــ ري

ة الـــــ ميـــــة أ ـــــ ع تفـــــاق ثمـــــة أن ـــــا، ونتائج ا ـــــداف أ عـــــض و اســـــات الد ـــــذه ـــــ راملـــــستخدمة

ــــــم امل ـــــا ودو عــــــام، بوجــــــھ ية الــــــ اســــــةروالثقافـــــة د أكدتــــــھ مــــــا ذلــــــك ومـــــن ــــــشر، ال حيــــــاة رــــــ

طي،( اســـــة) 2011العـــــو د تناولـــــت كمـــــا الـــــسليمة ية الـــــ العـــــادات ـــــز عز ـــــ للتعلـــــيم دو رمـــــن ر

س،( كمـــــا) 2013ومحـــــر ة، املنـــــو باملدينـــــة ية الـــــ الرعايـــــة نظـــــام ـــــ املـــــؤثرة ـــــسية الرئ رطـــــراف

اســة د مثـل ن الـو ـادة و بالــسمنة اسـات الد عـض تمـت را زر ن (Rehmani, et al, 2013) ز حــ ـ

اسـة د تمـت ـ (BaraldiI and CondeII, 2016) را ع ليـة ا ال لألسـر ـة والتغذو التعليميـة الـة زا

التعلــيم ــ ع اســھ ع وا جتمــا الوضــع تحــسن ــ التعليميــة للمؤســسة دو ثمــة وأن . رجيــال

اســة د كــزت رو ــد،(ر الغذا) 2018زأبو بيــة ال يم مفـــا تحديــد ــ املـــشرفةع للطالبــة املتطلبــة ئيــة

الـسابقة اسـات الد افـة عـن اليـة ا اسـة الد وتختلـف الطـائف، بجامعـة طفـال ـاض ربقـسم ر ر

ـــــ التعلي والتحــــصيل الـــــص والـــــسلوك ية الـــــ الثقافــــة ـــــ ع ـــــا ترك حيـــــث خـــــالل(مــــن مـــــن

ـــ اك ال ا) املعــدل نمـــا ب الـــسعودية، يـــة العر باململكــة تبـــوك جامعـــة طلبـــة الباحـــثلـــدى شـــد س

الية ا اسة الد أدوات ناء و ، النظر طار السابقة اسات ربالد    .ير
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ا ونتائج امليدانية اسة   :رالد

مـــن امليدانيـــة اســـة الد إجـــراءات مـــا م و يتـــضمن جـــزأين ـــ ع القـــسم ـــذا رــشتمل ل

أمــــا ا، وخصائــــص اســــة، الد وعينــــة ا، صــــف و اســــة الد وأدوات املــــستخدم، املــــن رحيــــث ــــزءور ا

تفــصي عــرض ـ ي وفيمــا نتــائج، مـن إليــھ توصــلت مـا ــم أ نــاو في امليدانيـة اســة الد مــن ي لالثـا ر

ا ونتائج امليدانية اسة الد    .رإلجراءات

امليدانية) أ( اسة الد   رإجراءات
املــــــــن حيــــــــث مـــــــن ا تنفيــــــــذ ومراحـــــــل خطــــــــوات امليدانيــــــــة اســـــــة الد إجــــــــراءات نـــــــاو رت ل

و ا، صف و املستخدمة دوات اوو وخصائص اسة الد   .رعينة

ا وأدوا اسة الد   :رمن

ه باعتبا الوصفي املن أسس ع ندت توجـد"راس كمـا رة الظـا اسة د عتمد ا رأسلو

ر بـــالظوا ــا تباط ا ومــدى وكيفيــا كميـــا ا ــ عب ــا ع ــ ع و دقيقــا، وصـــفا ا بوصــف ــتم و الواقــع رــ
ً ً ً ً ً

ن(ىخــــر وآخـــــر ـــــا)87: 2001. وعبيـــــدات، و ول ـــــ، ال ستقـــــصائية، الوصـــــفية اســـــات الد رمــــن

ا عاد وأ ا محددا ع والوقوف رة، الظا استكشاف ع    .تقوم

داة   :وصف

ية ال الثقافة بانة اسة: (اس الد ق      ")1رقم"رم

الـــــسابقة اســـــات والد النظـــــر طـــــار ضـــــوء ـــــ ية الـــــ الثقافـــــة بانة اســـــ إعـــــداد رتـــــم ي

وتت املجال، ذا ناملرشدة قسم من بانة س ذه   :نو

و وأســـئلة:لالقــسم ، ــ اك ال واملعــدل والتخـــصص النــوع ــ وتتمثــل وليـــة، البيانــات نــاو لي

ية ال الثقافة ومصادر املستجيب، ا م ي عا ال مراض و ن، بالتدخ   .تتعلق

ي الثا من:القسم و ت و بانة، س محاو ناو نو س) 39(رل تقـ ة املحـاو)3(رعبا ـذه و رمحـاو ر

   :الثالثة

و لاملحو ا: ر الر من: البعد و ت ة12نو   .رعبا

ي الثا السليمة: راملحو من: التغذية و ت ة14نو   .رعبا

الثالث صية: راملحو ال من: النظافة و ت ة13نو   .رعبا

الت مـس ا سـتجابات بإحـدى بانة سـ ات عبـا جميـع ع ستجابة تم غالبـا،: (اليـةرو ًدائمـا، ً

أبــدا ا، نــاد ًأحيانــا،
ًر

التاليــة)ً مــس ا جات الــد مــس ا ســتجابات ــذه تأخــذ حيــث ،5،4،3(ر،

ب) 2،1 ت ال   .ع
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ية، الــ الثقافــة بانة اســ وصــدق ثبــات مــن للتحقــق التاليــة طــوات ا اتبــاع تــم وقــد

ــــا قوام عينـــــة ـــــ ع عـــــ) 120(وذلــــك م اختيـــــا تــــم وطالبـــــة رطالبـــــا اســـــةً الد عينـــــة ن بـــــ مــــن رشوائيا

  .ساسية

ن (1) املحكم صدق   :حساب

ـــــ ع وليـــــة ا صـــــو ــــــ بانة ســـــ عـــــرض ســــــاتذة) 15(رتـــــم و ســـــاتذة مـــــن محكمــــــا

ـــــذا ة ـــــ خ ـــــم ل ومـــــن ية الـــــ والثقافـــــة بيـــــة، ال ـــــ ن املتخصـــــص مـــــن واملـــــساعدين ن املـــــشارك

مـــدى ومعرفـــة ، ر الظـــا ا صـــدق مـــن للتأكـــد للمحـــوياملجـــال، ـــا انتما ومـــدى ات، العبـــا روضـــوح ر

صـــياغة ـــ غي ــ إ املحكمـــو أشـــار وقــد ـــا، ا عبا افـــة ل ك املــش ـــم الف ومـــدى إليــھ، ـــ ت ت نالــذي ر

ائية ال ا صو ت صا ح خر البعض وحذف ات العبا رعض ر   .ر

حصائية (2) بالطر بانة س وثبات صدق   :قحساب

ثبـات حساب ن، قت بطر ذلك كمـاتم وذلـك بانة، سـ صـدق مـن التأكـد ثـم بانة سـ

  :ي

ية: ًثانيا ال الثقافة بانة اس       صدق

تبـاط معامـل حـساب ـق طر عن ية ال الثقافة بانة اس ات عبا صدق حساب رتم ر

جـة د حـذف حالـة ـ ة العبـــا إليـھ ـ ت ت الـذي ـ الفر للمحـو لية ال جة والد ة العبــا جة د ن رب ر ر ر رر

ــــ اتالعبـ عبــــا بقيــــة أن باعتبــــار ة ـــــا العبـ إليــــھ ــــ ت ت الــــذي ــــ الفر للمحــــو ليــــة ال جــــة الد مــــن ة رـا ر ر رر

ة للعبــا ـــا مح ــ الفر راملحــو
ً

جــدو)2016،519حـــسن،(ر ـــ إ بــالنظر يتـــ مــا ــو و الـــذي) 1(ل،

ية ال الثقافة بانة اس ات عبا وصدق ثبات معامالت ن   .ريب

ثانيا
ً

بانة:  س    ثبات

ثب حساب ماتم ن قت بطر ية ال الثقافة بانة اس ات عبا   :رات

نباخ كر لـ ألفا معامل   Alpha-Cronbach وحساب

حـده ـ ع ـ فر محـو ـل ل نبـاخ كر لــ ألفـا معامـل حساب تم رحيث ـل(و ات عبـا رعـدد

فر ،)رمحو ـ الفر للمحو لية ال جة الد من ات العبا إحدى جات د حذف يتم مرة ل و ر، ر ر ر

تلك ـوأسفرت للمحـو العـام ألفـا معامل أن وجد حيث ثابتة، ات العبا جميع أن عن طوة را ُ ر

جميـع وجـود حالـة ـ ـ الفر للمحـو العـام ألفـا معامل ساو أو من أقل ة عبا أي حذف رحالة ي ر

اتـھ ــ. رعبا الفر املحـو ثبــات معامـل انخفـاض ــ إ يـؤدي ال ــ فر محـو ـل ات عبــا تـدخل أن رأي ر ر

  .)2016،517حسن،(

تباط معامالت    رحساب

للمحـــــو ليــــة ال جات والـــــد ة العبــــــا جـــــات د ن بــــ تبـــــاط معــــامالت حـــــساب تــــم رحيــــث ر ر ر ر

ـ ع يـدل ممـا إحـصائيا، دالـة تبـاط معـامالت جميـع أن فوجـد ة، العبـــا لھ ت ت الذي ًالفر رُ ِر
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التــــا ــــدو وا ية، الــــ الثقافــــة بانة اســــ ات عبــــا وثبــــات الــــداخ لــــساق معــــامالتر ــــ يو

ن السابقت ن قت بالطر ية ال الثقافة بانة اس ات عبا   .رثبات

ية): 1(لجدو ال الثقافة بانة اس ات عبا وصدق ثبات   )120= ن(رمعامالت

معامل االرتباط   معامل ألفا  العبارات المحـور
  )ثبات ()1(بالمحور

معامل االرتباط بالمحور في حالة حذف 
  )صدق(ر درجة العبارة من المحو

1  0.864  0.583** 0.503** 
2 0.858  0.666** 0.589** 
3 0.876  0.415** 0.301** 
4 0.866  0.576** 0.469** 
5 0.855  0.719** 0.633** 
6 0.866  0.560** 0.465** 
7 0.853  0.745** 0.681** 
8 0.848  0.807** 0.756** 
9 0.851  0.764** 0.695** 
10 0.848  0.797** 0.741** 
11 0.866  0.592** 0.484** 

  األول
  البعد الریاضي

  
معامل ألفا العام 

  0.870= للمحور 

12 0.869  0.479** 0.389** 
1  0.905  0.579** 0.504** 
2 0.899  0.707** 0.648** 
3 0.899  0.710** 0.651** 
4 0.896  0.770** 0.720** 
5 0.898  0.745** 0.693** 
6 0.894  0.816** 0.776** 
7 0.898  0.733** 0.678** 
8 0.904  0.588** 0.519** 
9 0.906  0.558** 0.474** 
10 0.904  0.606** 0.534** 
11 0.898  0.735** 0.688** 
12 0.903  0.618** 0.545** 
13 0.902  0.654** 0.581** 

 الثاني
  

  التغذیة السلیمة
  

معامل ألفا العام 
  0.907= للمحور 

14 0.903  0.632** 0.552** 
1  0.859  0.671** 0.624** 
2 0.876  0.419** 0.288** 
3 0.861  0.594** 0.507** 
4 0.853  0.713** 0.641** 
5 0.875  0.516** 0.374** 
6 0.863  0.616** 0.504** 
7 0.856  0.686** 0.628** 
8 0.848  0.788** 0.737** 
9 0.852  0.743** 0.689** 
10 0.854  0.706** 0.639** 
11 0.850  0.811** 0.774** 
12 0.863  0.599** 0.496** 

 الثالث
  

  النظافة الشخصیة
  

معامل ألفا العام 
  0.869= للمحور 

13 0.861  0.596** 0.533** 
للمحــو (1)  ليـة ال جــة الد ضــمن ة ـــا العبـ جـة د وجــود حالــة ــ بـاملحو تبــاط رمعامــل رر ر ر عنــد  ** ر إحــصائيا ًدال

  (0.01) ىمستو
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ي ما السابق دو ا من   :ليت

أو مـــن أقـــل اتـــھ عبا مـــن ة العبـــا ـــل حـــذف حالـــة ـــ ـــ فر محـــو ـــل ل نبـــاخ كر ألفـــا معامــل رأن ر ر و

ال ة العبــــا تــدخل أن أي ة، ـــا العبـ إليــھ ــ ت ت الـذي ــ الفر للمحــو العــام ألفــا معامــل رـساو ر ر ي

معامـــل انخفـــاض ـــ إ ايـــؤدي بعاد اســــ وأن ة، العبـــــا إليـــھ ـــ ت ت الـــذي ـــ الفر املحـــو رثبـــات ر

للمحــو ــ الك الثبــات ــ م ــس ة عبــا ــل أن ــ إ ــش ــذا و املعامــل، ــذا خفــض ــ إ ريــؤدي ر

ثابتة ات العبا جميع أن ع يدل مما سھ، تق   .رالذي

ا جـة والد ات العبـا مـن ة العبـا ـل جـة د ن بـ تبـاط معامالت جميع رأن ر ر ر ـر الفر للمحـو ليـة رل

ة ــــا العبـ إليـــھ ـــ ت ت ـــ(رالــذي الفر للمحـــو ليـــة ال جـــة الد ـــ ة ــــا العبـ جـــة د وجـــود حالـــة رـــ ر ر ) ر

إحــــصائيا مــــستو(ًدالـــة ات) 0.01ىعنـــد عبــــا جميـــع وثبــــات الـــداخ ــــساق ـــ ع يــــدل رممـــا

ية ال الثقافة بانة   .اس

وا ة العبــا ــل جــة د ن بــ تبــاط معــامالت جميــع رأن ر ــر ت ت الــذي ــ الفر للمحــو ليــة ال جــة رلد ر

ة العبـــا ـسھ(رإليھ تق الـذي ـ الفر للمحـو ليـة ال جـة الد مـن ة العبـــا جـة د حـذف حالـة رـ ر ر ) ر

إحــــصائيا مــــستو(ًدالــــة الثقافــــة) 0.01ىعنــــد بانة اســــ ات عبــــا جميــــع صــــدق ــــ ع يــــدل رممــــا

ية    .ال

ال (2) الثقافة بانة اس ملحاو الك الثبات   :يةرحساب

ن قت بطر ية ال الثقافة بانة اس ملحاو الك الثبات حساب ألفـا: رتم معامـل ق طر عن و

مان ســـب لــــ النـــصفية التجزئـــة قـــة بطر الثبـــات معامـــل ـــق طر عـــن والثانيـــة نبـــاخ، كر  نبـــراو-ولــــ

Spearman-Brown،مرتفعـة ن قت بالطر بانة س ملحاو الك الثبات معامالت أن فوجد ر، ممـاُ

التا دو با كما بانة، س ملحاو الك الثبات ع ليدل   :ر

ية): 2(لجدو ال الثقافة بانة اس ملحاو الك الثبات   رمعامالت

  معامل الثبات
معامل ألفا   عدد العبارات  محاور االستبانة م

  كرونباخ
معامل الثبات بطریقة التجزئة 

   براون-النصفیة لـ سبیرمان
 0.892 0.870  12  لریاضيالبعد ا  1
 0.946 0.907  14  التغذیة السلیمة 2
 0.877 0.869  13  النظافة الشخصیة 3

ية، الــــــ الثقافــــــة بانة اســــــ وصــــــدق ثبــــــات مــــــن التأكــــــد تــــــم الــــــسابقة جــــــراءات مــــــن

قـم ـق امل ـ و و تبـوك، جامعـة وطالبـات طـالب لـدى ية الـ الثقافـة لقيـاس ا ) 1(روصـالحي

صو بانة ائيةرس ال   .ا

ج تـــــد خـــــالل مـــــن ليكـــــرت أســـــلوب اســـــتخدام تـــــم بانة ســـــ فقـــــرات ـــــ ع رولالســـــتجابة

ان أو خمـــسة ن بــ اوح ــ ي حيـــث بانة، ســ ات عبــا جميـــع ــ ع جابــة مـــستو لتحديــد ــ زخما ر ى
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أبـــدا: (للبـــدائل ا، نـــاد أحيانـــا، غالبـــا، ًدائمـــا،
ًر

ً ً التـــوا)ً ـــ ع تيـــة ان و ـــ و ،)5،4،3،2،1: (ز،

ـــ إ بانة ســـ محـــاو ـــ ع مـــستجيبة أو مـــستجيب ـــل جـــة د ـــل تحو روتـــم محـــو) 5(ر ـــل ل جـــات رد ر

ـــ إ جابـــات تلـــك يف تـــص تـــم ذلـــك عـــد و ، املحـــو ات عبـــا عـــدد ـــ ع القـــسمة ـــق طر عـــن روذلـــك ر

التالية املعادلة خالل من املدى ة ساو م فئات أو ات مستو   :خمسة

الفئة ن= (لطو و و-زأك بانة÷ ) زنأقل س بدائل   0.80 = 5÷ ) 1-5= (عدد

التا دو با املو يف التص ع   :للنحصل

بانة): 3(لجدو س املستخدم ج التد وفق ستجابة مدى ع رتو   ز

  مدى االستجابة  االستجابة  مدى االستجابة االستجابة
 2.60 ألقل من 1.80من  ًنادرا  5  إلى 4.20من   ًدائما
  1.80ألقل من )  1(من   ًأبدا 4.20 ألقل من  3.40من   ًغالبا
   3.40 ألقل من 2.60من   ًأحیانا

اسة الد وعينة   :رمجتمع

التخصـصات بجميـع والطالبات الطالب من عشوائية قة بطر اسة الد عينة اختيار رتم

تا تمثــيال صــ املجتمــع تمثــل بحيــث البحــث عينــة ــم ولتحديــد تبــوك، بجامعــة ليـات وال
ً

ًمــا،

جــان ومو جــ ك لـــ كيــة مر بيـة ال ابطــة مــدخل معادلــة اســتخدام رتـم  Morgan (1970)  ر

Kergcie &  التالية املعادلة وفق وذلك العينة، م   :لتحديد
             

                                         
                                                              =n  

           

   :حيث

n = املطلوب العينة البحث = N      ،م مجتمع  .م
P = املجتمــــــع ـــــــسبة أو ان الــــــس ـــــــPopulation Proportionمؤشــــــر ج ك ح ــــــ واق

ساو أن جان يومو     .0.5ر
d = لھ قيمة وأك عنھ التجاو يمكن الذي طأ ا    .0.05زسبة

X2 = و ة حر جة بد اي ع مر ثقة3.841= احدةرقيمة مستو   .0.95= ىعند
تامـا تمثـيال تبـوك جامعـة مجتمـع يمثـل الـذي العينـة ـم أن نجـد السابقة املعادلة استخدام ًو ً

مستو التا)0.05(ىعند دو با كما   :ل،

  

  

X2 N P (1 - P) 
d2 (N-1) + X2 p (1 -P)  
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داللة): 4(لجدو مستو عند تبوك جامعة مجتمع م علم إذا العينة ىم ُ0.05  

  حجم العینة  2كـا مستوى الداللة  Pبة المجتمع  نس حجم مجتمع جامعة تبوك
32638  0.5  0.05  3.841  380  

عن ا م يقل ال عينة اختيار ب عـن)380(و العينـة م د يز أن يمكن أنھ إال ؛
َّ

يــــوفر أن مكـــن و املعاينــــة خطـــأ مــــن يقلـــل العينــــة ـــم ــــادة بـــأن للقاعــــدة نادا اســـ ــــد، ا زـــذا

املج ــــصائص ـــــ أع تمثــــيال
ً

البحــــث لنتـــــائج أصــــدق عميمـــــا التــــا و -2016،534حـــــسن،(ًتمـــــع

إ). 535 العينة م ادة اسة الد ذه تم فقد زولذلك تمثيـل) 614(ر لـضمان وطالبـة ًطالبا

تاما تمثيال تبوك جامعة ملجتمع ًالعينة ً
.  

العينة•   :خصائص

و ــ ا الد الفــصل خــالل ائيــة ال ا صــو ــ بانة ســ لطبقــت ر ــر ا الد العــام رمــن

اســـــة)ــــــ1440/1441( الد عينـــــة بلغــــــت وقـــــد العينــــــة) 614(ر، ـــــع تو مــــــن ـــــر ظ و وطالبـــــة، زطالبــــــا

جــدو ــ ع ا خصائــص انــت) 4(لبحــسب حيــث التخــصص تتــضمن ــسة ئ ات ــ متغ ثالثــة روجــود

التطبيقيـــة العلـــوم تخصـــصات ذو الطلبـــة ـــشار%)73.78(الطبيعيـــة/ىـــسبة ان ـــ إ ـــذا رجـــع و ،

والــــــــصيدلة،قــــــــسام الطــــــــب، مثــــــــل امعــــــــة با العلميــــــــة ليــــــــات ال وتنــــــــوع والتطبيقيــــــــة العلميــــــــة

اجتماعيـة العلـوم تخصـصات ذو أمـا التطبيقيـة، والعلوم والعلوم، ندسة، انـت/ىوال ف ـسانية ا

م الــــــشرعية%)12.21(ـــــسب العلــــــوم تخصـــــصات ذو الطلبــــــة ــــــسبة انـــــت ن حــــــ ــــــ يــــــة/ي، العر

النــــوع%)14.01( ـــــ متغ حــــسب و و، الـــــذ مــــن اســـــة الد ــــ ن املـــــشارك ــــسبة رانـــــت ،%)57.98(ر

ناث سبة التحصيل %)42,02(و مستو يتعلق فيما أما اك"ى، ال ـسبة" املعدل بلغت فقد

للعينـــة ــــ الك العـــدد ــــ إ ن املمتـــا معــــدل %)29,64(زالطلبـــة ـــ ع ن اصــــل ا ـــسبة انــــت بنمـــا ،

جـــدا جيـــد ـــ ا %)33,39(تراك ـــسبة و جيـــد، ـــ تراك معـــدل ـــ ع ن ن%)22.64(اصـــل حـــ ـــ ،

فأقـــــل مقبـــــو املعـــــدل ذو مـــــن الطلبـــــة ـــــسبة لبلغـــــت ـــــع %) 14,33(ي تو ـــــ يو التـــــا ـــــدو زوا ل

اسة الد ات ملتغ طبقا   .رالعينة

اسة): 5(لجدو الد ات ملتغ طبقا العينة ع رتو   ز

 النسبة المئویة التكرار البیان المتغیر م
 %14.01  86 عربیة/علوم شرعیة
 %12.21 75 انسانیة/علوم اجتماعیة
 %73.78 453 طبیعیة/علوم تطبیقیة

 التخصص 1

  %100 614  المجموع
  %57.98 356 ذكور
 النوع 2  %42,02  258 إناث

  %100 614 المجموع
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 النسبة المئویة التكرار البیان المتغیر م
  %29,64 182  ممتاز

  %33,39 205 ًجید جدا
 %22.64 139 دجی

  %14,33 88  مقبول فأقل
مستوى التحصیل  3

  "المعدل التراكمي"

  %100 614  المجموع
حصائية   :ساليب

بانة ســـــ وصـــــدق ثبـــــات مـــــن للتحقـــــق حـــــصائية ســـــاليب مـــــن عـــــددا اســـــتخدام ًتـــــم

ساليب ذه و اسة الد ساؤالت عن جابة   :رو

سو• لب تباط نمعامل   .ر

نباخ• كر لـ ألفا   .Alpha-Cronbach ومعامل

مان• سب لـ النصفية التجزئة قة بطر الثبات   .Spearman-Brown نبراو-معامل

محو• ل ات عبا ب ت ل ل، ك وللمحو ات للعبا ي سا ا راملتوسط رر   .ر

ــاي• ــع مر ــ Chi-Square )2ــا(اختبـار ع العينــة أفــراد اســتجابات ات تكــرا ن بــ ق الفــر رلبحــث و

بانة س محاو ات وعبا رأسئلة     .ر

محـاو T-Test )ت(ختبارا• ـ نـاث و و الـذ متوسـطي ن ب ق الفر لبحث ن، املستقلت ن ت رللعي ر و

ية ال الثقافة بانة   .اس

واحـد• اتجـاه ـ التبـاين الثقافـة One- Way ANOVA تحليـل بانة اسـ محـاو ـ ق الفـر رلبحـث و

اك ال واملعدل لية ال نوع إ ترجع ال ية    .ال

فـــر• أقـــل الدالـــة LSD Least significant difference دالقاختبـــار ق الفـــر اتجـــاه ولتحديـــد

  .ًإحصائيا

امليدانية) ب( اسة الد   رنتائج
ي ما ع امليدانية اسة الد نتائج   :راشتملت

و   :لالسؤال

ع ينص الذي و السؤال عن تبوك؟: للإلجابة جامعة طلبة لدى ية ال الثقافة واقع   ما

جابة تيةوتطلب الفرعية سئلة ع جابة السؤال ذا   :ع

تبوك؟)أ  جامعة طلبة لدى ن التدخ معدالت   ما

تبوك؟)ب  جامعة طلبة ن ب عة الشا مراض    ما

الغذائية؟)ج  الوجبات ة را ا السعرات بكمية امعة ا وطالبات طالب تم   رل
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جامع)د  طلبة لدى ية ال الثقافة مصار م أ تبوك؟ما   ة

ية)ــــــ  الـــــ الثقافـــــة عـــــاد أل تبـــــوك جامعـــــة طلبـــــة ســـــة مما واقـــــع ـــــ(رمـــــا ا الر التغذيـــــة-البعـــــد

صية–السليمة ال استخدام)النظافة تم    :؟

ية ال الثقافة بانة اس ات وعبا أسئلة ة املئو سب وال ات رالتكرا   .ر

ــاي ــع مر اســت Chi-Square )2ــا(اختبـار ات تكـرا ن بــ ق الفــر رلبحــث ــو ع العينــة أفــراد جابات

ية ال الثقافة بانة اس ات وعبا   .رأسئلة

التالية داو با كما النتائج انت ف ل، ك وللمحو ات للعبا ي سا ا املتوسط لحساب ر   :ر

اي): 6(لجدو ع مر اختبار ونتائج ة املئو سب وال ات ن Chi-Square )2ا(رالتكرا ب ق الفر ولبحث

ا أفراد استجابات ات السؤالرتكرا ع تبوك جامعة طلبة من أو: (لعينة ائر ال تدخن ل

شة؟   )614=ن) (الش

 مستوى الداللة قیمة مربع كاي النسبة التكرار هل تدخن السجائر أو الشیشة؟

  %76.22 468 ال أدخن
  %9.93 61 مدخن بسیط
  %10.42 64 مدخن متوسط
  %3.42 21 مدخن بكثرة

866.66 0.01 

م ييت ما السابق دو ا   :لن

إحـصائيا دال فر ًوجود مـستو(ق اسـة) 0.01يعنـد الد عينـة اسـتجابات ات تكـرا ن ربـ ر

الـــسؤال ـــ ع تبـــوك جامعـــة طلبـــة ـــشة؟(مـــن الش أو ائر الـــ تـــدخن ســـتجابة) ـــل ال(لـــصا

يـ). أدخن ال تبـوك جامعـة طلبة من اسة الد عينة أفراد من سبة أع أن إ ش ذا ندخنورو

عينــــــة ضــــــمن ــــــشة الش أو ائر الــــــ يــــــدخنو ال مــــــن ــــــسبة بلغــــــت حيــــــث ــــــشة، الش أو ائر نالــــــ

اســة كمــا %) 76.22(رالد للعينــة، ــ الك العــدد ــاع أ ثالثــة تخطــت ة ــ كب ــسبة ــ و الطلبــة، رمــن

بلغت اسة الد عينة من سبة أقل ة %) 3.42(رأن بك شة الش أو ائر ال يدخنو ملن انت   .نو

اي: )7(لجدو ع مر اختبار ونتائج ة املئو سب وال ات ن Chi-Square )2ا(رالتكرا ب ق الفر ولبحث

السؤال ع تبوك جامعة طلبة من العينة أفراد استجابات ات مراض: (رتكرا أحد من ي عا ل

  )614=ن) (التالية؟

 لداللةمستوى ا قیمة مربع كاي النسبة التكرار هل تعاني من أحد األمراض التالیة؟

  %1.47 9 السكر
  %13.03 80 السمنة
  %1.47 9 الضغط
  %6.03 37 النحافة

  %78.01 479 ال أعانى وهللا الحمد

1319 0.01 
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ي  ما السابق دو ا من   :ليت

إحـصائيا دال فر ًوجود مـستو(ق طلبـة) 0.01يعنـد مـن اسـة الد عينـة اسـتجابات ات تكـرا ن ربـ ر

ـــ ع تبـــوك التاليــة؟(الــسؤالجامعــة مـــراض أحـــد مــن ي عـــا ســـتجابة) ـــل ي(لـــصا أعـــا ال

مــد ا ال). و تبـــوك جامعــة طلبـــة مــن اســـة الد عينــة أفـــراد مــن ـــسبة ــ أع أن ـــ إ ــش ـــذا رو

مـــن عــانو ال مــن ــسبة بلغــت حيــث والنحافـــة، والــسمنة والــضغط الــسكر أمــراض مــن نعــانو ن

اسة الد عينة مراض امعةرتلك ا طلبة ـسبة %) 78.01(من ـ و اسـة الد عينـة إجما رمن

بلغــت اســة الد عينــة مــن ــسبة أقـــل أن كمــا العينــة، ــاع أ ثالثــة تخطــت ة ــ ركب انـــت %) 1.47(ر و

الضغط ومرض السكر مرض من عانو    .نملن

اي): 8(لجدو ع مر اختبار ونتائج ة املئو سب وال ات نلبح Chi-Square )2ا(رالتكرا ب ق الفر وث

السؤال ع تبوك جامعة طلبة من العينة أفراد استجابات ات السعرات: (رتكرا بكمية تم ل

الغذائية؟ الوجبات ة را   )614=ن) (را

هل تهتم بكمیة السعرات الحراریة 
 مستوى الداللة قیمة مربع كاي النسبة التكرار في الوجبات الغذائیة؟

  %37.30 229 نعم
  %62.70  385 ال

39.64 0.01 

ي ما السابق دو ا من   :ليت

إحـصائيا دال فر ًوجود مـستو(ق طلبـة) 0.01يعنـد مـن اسـة الد عينـة اسـتجابات ات تكـرا ن ربـ ر

الــسؤال ــ ع تبــوك الغذائيــة؟(جامعــة الوجبــات ــ ــة را ا الــسعرات بكميـــة ــتم لـــصا) رــل

ـ). ال(سـتجابة ـ أع أن ـ إ ـش ـذا الو تبــوك جامعـة طلبـة مـن اسـة الد عينـة أفـراد مـن رسبة

بكميـة تمـو ال مـن ـسبة بلغـت حيـث الغذائيـة، الوجبـات ة را ا السعرات بكمية نتمو رن

تبـــوك جامعــة طلبـــة مــن اســـة الد عينـــة الغذائيــة الوجبـــات ــ ـــة را ا رالــسعرات مـــن %) 62.7(ر

مــــ بــــة قر ة ــــ كب ــــسبة ــــ و اســــة الد عينــــة العينــــةرإجمــــا ــــ ثل بكميــــة. ن تمــــو مــــن ــــسبة نأمــــا

بلغــت فقــد الغذائيــة الوجبــات ــ ــة را ا ــذا %) 37.3(رالــسعرات و اســة، الد عينــة إجمــا رمــن

ال قد شباب م وأ السيما امعة، ا طلبة ا ش ع ال ة العمر املرحلة تلك طبيعيا و ي نما ر

بذلك ا كث شغلو     ني
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ايالتكرا): 9(لجدو ع مر اختبار ونتائج ة املئو سب وال ات) 2ا(رات تكرا ن ب ق الفر رلبحث و

السؤال ع تبوك جامعة طلبة من العينة أفراد ية: (استجابات ال ثقافتك مصدر وسائل[ما

واملرئية؟ ءة واملقر املسموعة   )614=ن) (وعالم

  النسبة التكرار  النسبة التكرار مصادر الثقافة الصحیة ال نعم
 قیمة

  مربع كاي
 مستوى
  الداللة

 0.01 51.60 %35.50 218 %64.50 396 وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئیة
 0.01 329.80 %13.36 82 %86.64 532 مواقع التواصل االجتماعي

 0.01 51.60 %35.50 218 %64.50 396 األصدقاء
 0.01 146.58 %25.57 157 %74.43 457 األسرة واألقارب

 0.01 35.67 %37.95 233 %62.05 381 المطالعة والقراءة الذاتیة
 0.01 63.85 %66.12 406 %33.88 208 البرامج واألنشطة في الجامعة

ي ما السابق دو ا من   :ليت

إحـصائيا دال فر ًوجود مـستو(ق طلبـة) 0.01يعنـد مـن اسـة الد عينـة اسـتجابات ات تكـرا ن ربـ ر

ع تبوك التاليـةجامعة مسة ا ية ال الثقافة ءة: (مصادر واملقـر املـسموعة عـالم ووسـائل

الذاتيــــة والقــــراءة املطالعــــة ب، قــــا و ســــرة صــــدقاء، ، جتمــــا التواصــــل مواقــــع ) رواملرئيـــة،

ســـتجابة تبـــوك)عـــم(لـــصا جامعـــة طلبـــة مـــن اســـة الد عينـــة أفـــراد مـــن ـــسبة ـــ أع أن أي ر،

م أن ع طبيعةنيؤكدو من ذلك ولعل مسة، ا املصادر ذه تتمثل ية ال الثقافة صادر

الشباب لدى جتماعية والوسائط عالمية الوسائل دو ة وخطو رالعصر    .ر

حيـــث ية، الـــ الثقافـــة مــصادر مـــن مـــصدر مــن ـــ أك ـــ ع م باعتمــاد ا أقـــر اســـة الد عينــة وأن ر

جتما(حظيت التواصل ـس) مواقع أع حيـثع ية الـ الثقافـة مـصادر مـن كمـصدر بة

ية الـــ الثقافـــة مـــصدر ـــا أ ـــ ع ا أقـــر مـــن ـــا%) 86.64(وبلغـــت تل اســـة، الد عينـــة إجمـــا رمـــن

أن ا أقر من ب(وسبة قا و ا) رسرة قد سبة واحتل%) 74.43(رب اسة، الد عينة إجما رمن

الثقافة مصدر الثالثة واملرئيـةوسائل(،)صدقاء: (ياملرتبة ءة واملقـر املـسموعة ـسبة) وعالم ب

ا للثقافــة %) 64.50(رقـد كمــصدر عــة الرا املرتبــة واحتــل اســة، الد عينــة إجمــا مــن مــا م ــل رل

تبوك جامعة طلبة نظر ة وج من ية الذاتيـة(ال والقراءة ا) املطالعة قـد ـسبة  %) 62.05(رب

النظــر يلفــت ذلــك ولعــل اســة، الد عينــة إجمــا جتمــارمــن التواصــل مواقــع دو ة خطــو ــ رإ ر

السابقة جيال لدى مة م انت أخر وسائط الشباب ع ا تأث احت أ ا ىوأ    .ز

إحـصائيا دال فر ًوجود مـستو(ق طلبـة) 0.01يعنـد مـن اسـة الد عينـة اسـتجابات ات تكـرا ن ربـ ر

ـ ع تبـوك امعـة(جامعـة ا ـ ـشطة و امج ـ مـصاد) ال مـن لـصاكمـصدر ية الـ الثقافـة ر

امج)ال(سـتجابة ـ ال فعاليـة عـدم ن يـر تبـوك جامعـة طلبـة مـن اسـة الد عينـة ـ إ ـش ـذا و و، ر

م لد ية ال الثقافة مصادر من كمصدر تبوك جامعة شطة   .و
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اي): 10(لجدو ع مر اختبار ونتائج ة املئو سب وال ات تكرا) 2ا(رالتكرا ن ب ق الفر راتولبحث

محو ع تبوك جامعة طلبة من العينة أفراد ا: (راستجابات الر   )614=ن) (البعد

  م
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  العبــارة م  درجة الموافقة

 2قیمة كـا
  الترتیب  المتوسط  وداللتها

أمشي لمسافات طویلة بغرض   1 29 92 226 156  111  ك
 7 3.37 **176.2 4.7 15.0 36.8 25.4  18.1 %  تنشیط الدورة الدمویة

أهتم بتخصیص وقت لممارسة   2 68 160 192 94  100 ك
 10  3.00 **85.7 11.1 26.1 31.3 15.3  16.3 %  بعض التمارین الریاضیة

أتجنب ممارسة األنشطة التي قد  3 56 75 99 206  178  ك
 6  3.61 **140.7 9.1 12.2 16.1 33.6  29.0 %  تؤدي إلى إصابتي

 138 147 149 79  101  ك
4 

أهتم بإجراء كشف طبي عند 
التعرض لإلصابة أثناء ممارسة 

 11  2.77 **31.7 22.5 23.9 24.3 12.9  16.4 %  األنشطة الریاضیة

أجري عملیات اإلحماء واإلطالة  5 106 46 182 102  178  ك
 8  3.33 **107.2 17.3 7.5 29.6 16.6  29.0  %  قبل ممارسة النشاط الریاضي

أحرص على ممارسة النشاط  6 82 119 150 143  120  ك
 9  3.16 **23.1 13.4 19.4 24.4 23.3  19.5 %  الریاضي في األماكن المفتوحة

 35 56 126 141  256  ك
7 

أهتم بشرب كمیة كافیة من 
السوائل أثناء ممارستي للنشاط 

 4  3.86 **246.4 5.7 9.1 20.5 23.0  41.7 %  الریاضي

أتنفس بعمق وهدوء أثناء  8 45 49 107 157  256  ك
 4  3.86 **249.7 7.3 8.0 17.4 25.6  41.7 %  ممارستي للنشاط الریاضي

 45 58 80 110  321  ك
9 

أرتدي المالبس واألحذیة 
الریاضیة المناسبة عند ممارستي 

 2  3.98 **419.6 7.3 9.4 13.0 17.9  52.3 %  للنشاط الریاضي

 44 44 105 157  264  ك
10 

أحافظ على استقامة قوامي 
وتوازنه أثناء ممارستي للنشاط 

 3  3.90 **275.6 7.2 7.2 17.1 25.6  43.0 %  الریاضي

أتجنب ممارسة النشاط الریاضي  11 51 46 138 111  268  ك
 5  3.81 **264.7 8.3 7.5 22.5 18.1  43.6 %  بعد تناول الطعام مباشرة

أحرص على االستحمام بعد  12 17 19 49 103  426  ك
 1 4.47 **975.1 2.8 3.1 8.0 16.8  69.4  %  ممارسة النشاط الریاضي

)البعد الریاضي(المتوسط العام لمحور   3.59   
للتكرار% = التكرار= ك ة املئو سبة عند** ال   (0.01) ىمستودال

ي ما السابق دو ا من   :ليت

إحـصائيا دال فر ًوجود مـستو(ق طلبـة) 0.01يعنـد مـن اسـة الد عينـة اسـتجابات ات تكـرا ن ربـ ر

ستجابة لصا تبوك، محو) ًدائما(جامعة ات عبا رع ا(ر الر   :تية) البعد
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إصاب- إ تؤدي قد ال شطة سة مما   .رأتجنب

تم- اأ الر شاط لل س مما أثناء السوائل من افية كمية   .رشرب

ا- الر شاط لل س مما أثناء دوء و عمق   .رأتنفس

ا- الر شاط لل س مما عند املناسبة اضية الر حذية و س املال تدي رأ   .ر

ا- الر شاط لل س مما أثناء نھ وتوا قوامي استقامة ع رأحافظ   .ز

ش- ال سة مما مباشرةرأتجنب الطعام تناو عد ا الر   .لاط

ا- الر شاط ال سة مما عد ستحمام ع   .رأحرص

دائمــــة ة بــــصو يتجنبــــو تبــــوك جامعــــة طلبــــة مــــن اســــة الد عينــــة أفــــراد مــــن ــــسبة ــــ أع أن رأي ن ر

الطعــام تنــاو عــد ــ ا الر ــشاط ال ســة مما أو م، إصــاب ــ إ تــؤدي قــد ــ ال ــشطة ســة لمما ر ر

تمــــ و ـــــمباشــــرة، ا الر ــــشاط لل م ســـــ مما أثنــــاء الـــــسوائل مــــن افيــــة كميـــــة ــــشرب دائمـــــا رو ً ن

ـــ ع دائمـــة ة بــصو يحرصـــو كمـــا اضــية، الر ـــشطة لأل م ســـ مما أثنــاء ـــدوء و عمـــق روالتــنفس ن ر

يحرصـــو كمــا اضــية، الر ـــشطة لأل م ســ مما عنــد املناســبة اضـــية الر حذيــة و ــس املال تــداء نا ر ر

مم عــــد ســــتحمام ــــ ع ــــدائمـــا و ــــ إ عــــود ســــتجابات ــــذه ولعــــل ، ــــ ا ــــشاط أي ســــة را ر

معرفـــة معـــھ ـــستلزم ممـــا تبـــوك جامعـــة طلبـــة مـــن الـــشباب لـــدى ســـليم ية ـــ وثقافـــة ـــوظ م

ــــ نخـــراط يجــــة ن ـــ ـــل يجابيــــة ـــات تجا ــــذه ن ـــو ت ـــ ع والباعــــث قيقـــي، ا الـــدافع

ا دخو قبل م لد موجودة ا أ أم ام ا    .امعةلاملجتمع

إحـصائيا دال فر ًوجود مـستو(ق طلبـة) 0.01يعنـد مـن اسـة الد عينـة اسـتجابات ات تكـرا ن ربـ ر

ستجابة لصا تبوك، محو) ًأحيانا(جامعة ات عبا رع ا(ر الر   :تية) البعد

ة- الدمو ة الدو شيط ت غرض لة طو ملسافات   .رأم

ال- ن التما عض سة ملما وقت بتخصيص تم رأ اضيةر   .ر

اضية- الر شطة سة مما أثناء إلصابة التعرض عند ط كشف بإجراء تم   .رأ

ا- الر شاط ال سة مما قبل طالة و حماء عمليات رأجر   .ي

املفتوحة- ماكن ا الر شاط ال سة مما ع   .رأحرص

يمــــش أحيانــــا تبــــوك جامعــــة طلبــــة مــــن اســــة الد عينــــة أفــــراد مــــن ــــسبة ــــ أع أن ًأي
ملــــسافاتر نو

ن التمـا عـض سـة ملما وقت بتخصيص أحيانا تمو و ة، الدمو ة الدو شيط ت غرض لة رطو ر
ً ن ر

اضــــــية، الر ــــــشطة م ســــــ مما أثنـــــاء لإلصــــــابة التعــــــرض عنــــــد ـــــ ط كــــــشف وإجــــــراء اضـــــية، رالر

حرصــــو و ، ــــ ا الر ــــشاط ال ســــة مما قبــــل طالــــة و حمــــاء عمليــــات بــــإجراء ن يقــــو نوأحيانــــا ر و ً

املفتوحةًأحيان ماكن ا الر شاط ال سة مما ع   .را

محــــــو ات لعبــــــا متوســــــط ــــــ أع رأن ــــــ(ر ا الر ة) 4.47(بلــــــغ) البعــــــد للعبــــــا ــــــان ــــــ(رو ع أحــــــرص

ـــ ا الر ـــشاط ال ســـة مما عـــد موافقـــة) رســـتحمام جـــة د حيـــث مـــن ـــ و املرتبـــة احتلـــت ـــ رال

ي املتوسط ذا و تبوك، جامعة طلبة من اسة الد دائمـارعينة سـتجابة مـدى ـ يمتـد(ًقع الـذي
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ــ4.20مــن ــ). 5إ ع دائمــا يحرصــو تبــوك جامعــة طلبــة مــن اســة الد عينــة أن ــ إ ــش ــذا ًو ن ر

حــث حيـث الـدي التــأث مـن عـا نا ذلـك ــو ي مـا و ، ـ ا الر ــشاط ال سـة مما عـد نسـتحمام ر ر

ب جزء ا وجعل ا، عل ع و البدنية النظافة ع يمانسالم من شطر   .ل

الـست ات العبـا املتوسـط قيمـة حيـث مـن عة الـسا الرتبـة ـ إ الثانيـة الرتبـة مـن ـب ت ال رجاء

ــــ( ا الر ــــشاط لل ســــ مما عنـــد املناســــبة اضــــية الر حذيــــة و ــــس املال تـــدي رأ ــــ(،)ر ع أحــــافظ

ـــــ ا الر ـــــشاط لل ســــــ مما أثنـــــاء نــــــھ وتوا قـــــوامي راســـــتقامة كميــــــة(،)ز ـــــشرب ــــــتم مــــــنأ افيـــــة

ــــــ ا الر ـــــشاط لل ســــــ مما أثنـــــاء ــــــشاط(،)رالـــــسوائل لل ســـــ مما أثنــــــاء ـــــدوء و عمــــــق رأتـــــنفس

ـــ ا مباشــــرة(،)الر الطعــــام تنــــاو عـــد ــــ ا الر ــــشاط ال ســــة مما لأتجنــــب ســــة(،)ر مما رأتجنــــب

إصــــــــاب ــــــــ إ تــــــــؤدي قــــــــد ــــــــ ال بلغــــــــت) ــــــــشطة ،)3.86( ،)3.86(،)3.90(،)3.98(بمتوســــــــطات

غالبـــا) 3.61(،)3.81( ســتجابة مـــدى ـــ تقــع املتوســـطات ــذه و ـــب، ت ال ــ مـــن(ًع يمتـــد الــذي

من3.40 مـا). 4.20ألقل غالبا سو يما تبوك جامعة طلبة من اسة الد عينة أن إ ش ذا ًو ن ر ر

عة السا الرتبة إ الثانية الرتبة من ب ت ال احتلت ال الست ات العبا ذه   .رتتضمنھ

محــــ ات عبــــا ــــ(رورأن ا الر ــــ) البعــــد العاشــــرة ــــ إ عة الــــسا املرتبــــة مــــن الرتــــب احتلــــت ــــ ال

ع ات رالعبا ـة: (ر الدمو ة الدو شيط ت غرض لة طو ملسافات حمـاء(،)رأم عمليـات يأجـر

ـــ ا الر ـــشاط ال ســـة مما قبـــل طالـــة مـــاكن(،)رو ـــ ـــ ا الر ـــشاط ال ســـة مما ـــ ع رأحـــرص

بتخ(،)املفتوحة تم اضيةأ الر ن التما عض سة ملما وقت رصيص بلغـت) ر ،)3.37(بمتوسـطات

أحيانـا) 3(،)3.16(،)3.33( سـتجابة مـدى ـ تقـع املتوسـطات ـذه و ـب، ت ال ـ يمتــد(ًع الـذي

مـــن2.60مـــن ســـو). 3.40ألقـــل يما تبـــوك جامعـــة طلبـــة مـــن اســـة الد عينـــة أن ـــ إ ـــش ـــذا نو ر ر

العبا ذه تتضمنھ ما رغالبا العاشرةً إ عة السا املرتبة من الرتب احتلت ال ع   .رات

محـــو ة عبـــا رأن ـــ(ر ا الر قيمـــة) البعـــد حيـــث مـــن ة ـــ خ و عـــشر اديـــة ا املرتبـــة احتلـــت ـــ ال

ة العبـــا ـــ ـــشطة(راملتوســـط ســـة مما أثنـــاء لإلصـــابة التعـــرض عنـــد ـــ ط كـــشف بـــإجراء ـــتم رأ

اضية بلغت) الر متوسط أحيانا) 2.77(بقيمة ستجابة مدى تقع قيمة من(ًو يمتد الذي

مــــن2.60 تمــــو) 3.40ألقـــل أحيانــــا تبــــوك جامعـــة طلبــــة مــــن اســـة الد عينــــة أن ــــ إ ـــش نممــــا ً
ر

اضية الر شطة لأل م س مما أثناء لإلصابة م عرض عند ط كشف   .ربإجراء

و للمحــو العــام املتوســط لأن ــ(ر ا الر قيم) البعــد ــ) 3.59(تــھبلغــت يقــع املتوســط ــذا و

غالبــا ســتجابة مــن(ًحــدود تمتــد ــ مــن3.40ال اســة)4.20ألقــل الد عينــة أن ــ إ ــش ــذا و ر،

ذلـك ولعـل ية، الـ الثقافـة عـاد أ كأحـد ـ ا الر بالبعـد غالبـا تمـو تبـوك جامعة طلبة ًمن ن

ـــرم ا داخــل يض ـــ ال وســائل مـــن ـــ الكث وجــود ـــ إ معظمــھ ـــ انخـــراطعــود ولة وســـ ، ــام ا

امعة ا اضية الر املناشط افة ب     .الطلبة
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اي): 11(لجدو ع مر اختبار ونتائج ة املئو سب وال ات ات) 2ا(رالتكرا تكرا ن ب ق الفر رلبحث و

محو ع تبوك جامعة طلبة من العينة أفراد السليمة: (راستجابات   )614=ن) (التغذية

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  العبــارة م  فقةدرجة الموا
 2قیمة كـا
  الترتیب  المتوسط  وداللتها

 34 75 165 164  176  ك
1  

أهتم بمعرفة عناصر 
الغذاء التي تمدني 

 5.5 12.2 26.9 26.7  28.7 %  بالطاقة
134.2** 3.61 4 

 52 81 157 136  188  ك
2 

أحافظ على وزني 
 8.5 13.2 25.6 22.1  30.6 %  بشكل مناسب

100.6** 3.53  6 

 90 133 170 125  96  ك
3 

أحاول االبتعاد عن 
الطعام المقلي 
 14.7 21.7 27.7 20.4  15.6 %  وأفضل المطهي

33.6** 3.01  13 

 58 129 181 141  105  ك
4 

أحرص على  أن 
یكون الغذاء الیومي 

 9.4 21.0 29.5 23.0  17.1 %  متكامال وشامال
67.4** 3.17  12 

 48 98 158 161  149  ك
5 

أتناول كمیة متوازنة 
من الطعام وبقدر 

 7.8 16.0 25.7 26.2  24.3  %  مناسب
78.1** 3.43  8 

 65 120 183 133  113  ك

6 

أحرص على أن 
تكون القیمة 

الغذائیة للوجبات 
  عالیة

% 18.4  21.7 29.8 19.5 10.6 
58.4** 3.18  11 

 48 112 202 143  109  ك
7 

ول أكثر من تنا
 7.8 18.2 32.9 23.3  17.8 %  الخضار والفواكه

102.5** 3.25  9 

 28 90 148 158  190  ك

8 

أشرب الماء بشكل 
 - 1.5(كافي یومیا 

 لیتر في الیوم 2
  )على األقل

% 30.9  25.7 24.1 14.7 4.6 
134.0** 3.64  3 

 42 105 137 122  208  ك
9 

أهتم بتناول وجبة 
اإلفطار عند 

 6.8 17.1 22.3 19.9  33.9 %  ي من النوماستیقاظ
116.5** 3.57  5 

 24 63 129 140  258  ك
10 

أتمهل عند تناولي 
الطعام وأمضغه 

 3.9 10.3 21.0 22.8  42.0 %  ًجیدا
260.2** 3.89  1 

 10 46 157 197  204  ك
11 

أحرص على تناول 
الطعام المعد في 

 1.6 7.5 25.6 32.1  33.2 %  المنزل
259.7** 3.88  2 

 48 109 141 147  169  ك
12 

أحرص على تناول 
عدد ثالث وجبات 
 7.8 17.8 23.0 23.9  27.5 %  یومیا على األقل

72.0** 3.46  7 

 71 107 170 142  124  ك
13 

أتناول وجبة العشاء 
 10  3.23 **45.0 11.6 17.4 27.7 23.1  20.2 %قبل الذهاب للنوم 
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  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  العبــارة م  فقةدرجة الموا
 2قیمة كـا
  الترتیب  المتوسط  وداللتها

أربع (بفترة كافیة 
  )ساعات قبل النوم

 211 140 115 84  64  ك

14 

أتجنب تناول الطعام 
أثناء مشاهدة 

التلفزیون أو متابعة 
  اإلنترنت

%  10.4  13.7 18.7 22.8 34.4 
106.7** 2.43  14 

)التغذیة السلیمة(المتوسط العام لمحور   3.38   
ا% = التكرار= ك سبة للتكرارال ة مستو** ملئو عند   (0.01) ىدال

ي ما السابق دو ا من   :ليت

إحـصائيا دال فر ًوجود مـستو(ق طلبـة) 0.01يعنـد مـن اسـة الد عينـة اسـتجابات ات تكـرا ن ربـ ر

ستجابة لصا تبوك، محو) ًدائما(جامعة ات عبا رع السليمة(ر   :تية) التغذية

بمعرفة- تم بالطاقةأ ي تمد ال الغذاء   .عناصر

مناسب- ل ش ي و ع   .زأحافظ

يوميا- ا ل ش املاء قل2 -1.5(أشرب ع اليوم   .)لي

النوم- من يقاظي اس عند فطار وجبة ناو ب تم   .لأ

جيدا- وأمضغھ الطعام تناو عند ل   .أتم

امل- املعد الطعام تناو ع لأحرص   .ل

قلأحرص- ع يوميا وجبات ثالث عدد تناو   .لع

تمـــــو دائمــــا تبــــوك جامعــــة طلبـــــة مــــن اســــة الد عينــــة أفـــــراد مــــن ــــسبة ــــ أع أن نأي ً ر

النـوم، مـن يقاظ س عند فطار وجبة ناولو و بالطاقة، م تمد ال الغذاء عناصر نبمعرفة

افيـــة كميـــة و ـــشر و مناســـب، ل ـــش ـــم و ـــ ع دائمـــا حـــافظو نو زن لـــوً تم و يوميـــا، املـــاء نمـــن ً

ـ امل ـ املعـد الطعام تناو ع دائما يحرصو م أ كما جيدا، مضغونھ و الطعام تناو لعند ل ن ًل ً

وعـــادات الــسعودي املجتمــع طبيعـــة ــ إ عــود ذلــك ولعـــل قــل، ــ ع يوميـــا وجبــات ثــالث لوتنــاو

قبل جما ل ش ما الفطو تناو ع صة حر و ت حيث رسر ر ل املن من ج ر لا      .و

إحـصائيا دال فر ًوجود مـستو(ق طلبـة) 0.01يعنـد مـن اسـة الد عينـة اسـتجابات ات تكـرا ن ربـ ر

ستجابة لصا تبوك، محو) ًغالبا(جامعة ة عبا رع السليمة(ر   :تية) التغذية

مناسب- قدر و الطعام من نة متوا كمية زأتناو   .ل

ا عينـة أفـراد من سبة أع أن نـةأي متوا كميـة غالبـا نـاولو ي تبـوك جامعـة طلبـة مـن اسـة زلد ًر ن

مناسب قدر و الطعام   .من



 علي حسین نجمي/ د 2030الثقافة الصحیة لدى طلبة جامعة تبوك في ضوء الرؤیة الوطنیة 

 

 

274 

إحـصائيا دال فر ًوجود مـستو(ق طلبـة) 0.01يعنـد مـن اسـة الد عينـة اسـتجابات ات تكـرا ن ربـ ر

ستجابة لصا تبوك، محو) ًأحيانا(جامعة ات عبا رع السليمة(ر   :تية) التغذية

بتعاد- املطلأحاو وأفضل املق الطعام   .عن

وشامال- امال مت اليومي الغذاء و ي أن ع   .نأحرص

عالية- للوجبات الغذائية القيمة و ت أن ع   .نأحرص

والفواكھ- ضار ا تناو من   .لأك

افية- ة بف للنوم اب الذ قبل العشاء وجبة   .لأتناو

طلبـــة مــن اســـة الد عينــة أفــراد مـــن ــسبة ــ أع أن بتعـــادرأي أحيانــا يحـــاولو تبــوك ًجامعــة ن

ــامال مت اليــومي الغــذاء ــو ي أن ــ ع احيانــا حرصــو و ، ــ املط فــضلو و ــ املق الطعــام عــن
ً ن ن ًن

قبــل العـشاء وجبـة أحيانـا نــاولو ي ـم أ كمـا عاليـة، للوجبــات الغذائيـة القيمـة ـو وت ًوشـامال ن ن ً

تناو من أحيانا ون ك و افية، ة بف للنوم اب والفواكھًالذ ضار ا    .ل

إحـصائيا دال فر ًوجود مـستو(ق طلبـة) 0.01يعنـد مـن اسـة الد عينـة اسـتجابات ات تكـرا ن ربـ ر

ستجابة لصا تبوك، محو) ًأبدا(جامعة ة عبا رع السليمة(ر   :تية) التغذية

ــسب- ـــ أع أن أي نــت، ن عـــة متا أو ــو التلفز دة مـــشا أثنــاء الطعـــام تنــاو نأتجنــب مـــنل ة

دة مــــــشا أثنـــــاء الطعــــــام تنـــــاو يتجنبــــــو ال تبـــــوك جامعـــــة طلبــــــة مـــــن اســــــة الد عينـــــة لأفـــــراد ن ر

طالق ع نت ن عة متا أو و   .نالتلفز

محو ات لعبا متوسط أع رأن السليمة(ر ة) 3.89(بلـغ) التغذية للعبـا ـان تنـاو(رو عنـد ـل أتم

جيـدا وأمــضغھ الثانيــة)ًالطعـام املرتبـة ــ ــا تل ة، ــ(رالعبــا املعــد الطعـام تنــاو ــ ع لأحـرص

ـ بلــغ) لامل ة) 3.88(بمتوســط العبــا جـاءت الثالثــة املرتبــة ــ يوميــا(رو ــا ل ــش املــاء أشــرب

قـــل2 -1.5( ـــ ع اليـــوم ـــ ـــ بلـــغ)) لي ـــ)3.64(بمتوســـط تقـــع الثالثـــة املتوســـطات ـــذه و ،

غالبــــــا ســــــتجابة مــــــن(ًمـــــدى يمتــــــد عينــــــة). 4.20مــــــنألقـــــل3.40الــــــذي أن ــــــ إ ــــــش ــــــذا و

جيـــــدا، مـــــضغونھ و الطعـــــام تنـــــاو عنـــــد لـــــو يتم غالبـــــا تبـــــوك جامعـــــة طلبـــــة مـــــن اســـــة ًالد ل ن ً ر

يوميا ا ل ش املاء وشرب امل املعد الطعام تناو ع غالبا حرصو لو ل   .ًن

املتوسـط قيمـة حيـث مـن الثامنـة الرتبة إ عة الرا الرتبة من ب ت ال مـسجاء ا ات رالعبـا

بالطاقــــــة( ي تمـــــــد ــــــ ال الغــــــذاء عناصــــــر بمعرفــــــة ــــــتم عنـــــــد)أ فطــــــار وجبــــــة نــــــاو ب ــــــتم أ ل،

النـــوم مــــن يقاظي مناســـب(اســـ ل ــــش ـــي و ــــ ع ثــــالث(،)زأحــــافظ عــــدد تنـــاو ــــ ع لأحــــرص

قــــل ـــ ع يوميـــا مناســـب(،)وجبـــات قـــدر و الطعـــام مــــن نـــة متوا كميـــة زأتنـــاو بمتوســــطات) ل

مـدى) 3.43(،)3.46(،)3.53(،)3.57(،)3.61(بلغت ـ تقع املتوسطات ذه و ب، ت ال ع

غالبا مـن(ًستجابة يمتـد مـن3.40الذي مـن). 4.20ألقـل اسـة الد عينـة أن ـ إ ـش ـذا رو

ــب ت ال احتلــت ــ ال مــس ا ات العبــا ــذه تتــضمنھ مــا غالبــا ســو يما تبــوك جامعــة رطلبــة ًر ن

الرت إ عة الرا الرتبة الثامنةمن   .بة
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محــو ات عبــا رأن الــسليمة(ر الثالثــة) التغذيــة املرتبــة ــ إ التاســعة املرتبــة مــن الرتــب احتلــت ــ ال

مــس ا ات العبــا ــ والفواكــھ: (رعــشر ــضار ا تنـــاو مــن ــ قبـــل(،)لأك العــشاء وجبــة لأتنــاو

افيـــــة ة ـــــ بف للنـــــوم اب عاليـــــة(،)الـــــذ للوجبـــــات الغذائيـــــة القيمـــــة ـــــو ت أن ـــــ ع ،)نأحـــــرص

وشــامال( ــامال مت اليــومي الغــذاء ــو ي أن ــ ع ــ(،)نأحــرص املق الطعــام عــن بتعــاد لأحــاو

ــــ املط بلغــــت) وأفـــضل ــــب،) 3.01(،)3.17(،)3.18(،)3.23(،)3.25(بمتوســـطات ت ال ـــ ع

أحيانا ستجابة مدى تقع املتوسطات ذه من(ًو يمتد من2.60الذي ـذا). 3.40ألقل و

إ اتش العبـا ـذه تتـضمنھ مـا غالبـا سـو يما تبـوك جامعة طلبة من اسة الد عينة رأن ر ًر ن

عشر الثالثة املرتبة إ التاسعة املرتبة من الرتب احتلت ال مس   .ا

محــو ة عبــا رأن الـــسليمة(ر قيمـــة) التغذيــة حيــث مــن ة ـــ خ و عــشر عــة الرا املرتبـــة احتلــت ــ ال

ة العبــــا ــــ تنــــاو(راملتوســـط نــــتأتجنــــب ن عــــة متا أو ــــو التلفز دة مــــشا أثنــــاء نالطعــــام ) ل

بلغـت متوســط ا) 2.43(بقيمـة نــاد ســتجابة مـدى ــ تقـع قيمــة ــ مــن(ًرو يمتــد 1.80الـذي

مـــن يتجنبـــو) 2.60ألقـــل مـــا ا نـــاد تبـــوك جامعـــة طلبـــة مـــن اســـة الد عينـــة أن ـــ إ ـــش نممـــا ًر ر

ع متا أو و التلفز دة مشا أثناء الطعام نتناو نتل ن   .ة

ي الثا للمحو العام املتوسط السليمة(رأن قيمتھ) التغذية يقع) 3.38(بلغت املتوسط ذا و

أحيانـــــا ســـــتجابة مـــــن(ًحـــــدود تمتـــــد ـــــ مـــــن2.60ال عينـــــة)3.40ألقـــــل أن ـــــ إ ـــــش ـــــذا و ،

الثقافـــــة عــــاد أ كأحــــد الـــــسليمة بالتغذيــــة أحيانــــا تمـــــو تبــــوك جامعــــة طلبـــــة مــــن اســــة ًالد ن ر

ية      .ال

اي): 12(لجدو ع مر اختبار ونتائج ة املئو سب وال ات ات) 2ا(رالتكرا تكرا ن ب ق الفر رلبحث و

محو ع تبوك جامعة طلبة من العينة أفراد صية: (راستجابات ال   )614=ن) (النظافة
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  العبــارة م  درجة الموافقة

 2قیمة كـا
  الترتیب  المتوسط  وداللتها

 3 3 13 51  544  ك
1  

أحرص على 
االستحمام ونظافة 

 0.5 0.5 2.1 8.3  88.6 %  بدني
1818.6** 4.84 1 

 10 44 148 183  229  ك
2 

أهتم بالنوم 
والراحة لساعات 

 1.6 7.2 24.1 29.8  37.3 %  كافیة
280.7** 3.94  11 

 12 17 55 176  354  ك

3 

أحرص عند 
اختیار مالبسي 

 لدرجه مناسبتها
  حرارة الجو

% 57.7  28.7 9.0 2.8 2.0 
686.9** 4.37  8 

 6 10 60 165  373  ك
4 

أهتم بالسكن في 
منزل نظیف 

 1.0 1.6 9.8 26.9  60.7 %وصحي من حیث 
771.1** 4.45  7 
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  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  العبــارة م  درجة الموافقة
 2قیمة كـا
  الترتیب  المتوسط  وداللتها

التهویة الجیدة 
  والشمس

 131 186 148 94  55  ك
5 

أهتم بزیارة 
الطبیب لعمل 

 21.3 30.3 24.1 15.3  9.0  %  كشف طبي شامل
82.4** 2.60  12 

 21 24 68 122  379  ك
6 

أهتم بنظافة 
أسناني وتفریشها 

 3.4 3.9 11.1 19.9  61.7 %  بشكل یومي
722.9** 4.33  9 

 6 7 24 47  530  ك
7 

أتأكد من نظافة 
مالبسي قبل 

 1.0 1.1 3.9 7.7  86.3 %  ارتدائها
1696.8** 4.77  3 

 10 18 61 104  421  ك
8 

أحرص على تقلیم 
أظافري  كلما 
 1.6 2.9 9.9 16.9  68.6 %  احتاج األمر ذلك

951.2** 4.48  6 

 5 17 33 71  488  ك
9 

أداوم على إزالة  
شعر الجسم الغیر 

 0.8 2.8 5.4 11.6  79.5 %  مرغوب فیه
1377.8** 4.66  5 

 16 11 31 49  507  ك

10 

أحرص على عدم 
وات استخدام األد

الشخصیة 
  لآلخرین

% 82.6  8.0 5.0 1.8 2.6 
1509.7** 4.66  5 

 6 7 23 72  506  ك
11 

أتأكد من نظافة 
أدواتي الشخصیة 

 1.0 1.1 3.7 11.7  82.4 %  قبل استخدامها
1518.2** 4.73  4 

 13 24 98 178  301  ك
12 

أضع  المندیل 
على األنف والفم 

 2.1 3.9 16.0 29.0  49.0 %  عند العطاس
466.1** 4.20  10 

 4 5 28 42  535  ك
13 

استخدم الصابون 
والمنظفات في 
 0.7 0.8 4.6 6.8  87.1  %  نظافتي الشخصیة

1737.9** 4.79  2 

)النظافة الشخصیة(المتوسط العام لمحور   4.37   
للتكرار% = التكرار= ك ة املئو سبة مستو                 ** ال عند   (0.01) ىدال

ي ما السابق دو ا من   :ليت

إحـصائيا دال فر ًوجود مـستو(ق طلبـة) 0.01يعنـد مـن اسـة الد عينـة اسـتجابات ات تكـرا ن ربـ ر

ســــتجابة لــــصا تبــــوك، محــــو) ًدائمــــا(جامعــــة ات عبــــا جميــــع ــــ رع ــــصية(ر ال ) النظافــــة

واحدة ة عبا ناء شـاملأ: (رباست ـ ط كـشف لعمـل ـب الطب ة ا بز الفـر)رتم ـان حيـث ق،

إحـصائيا دال ة العبـا ـذه ع تبوك جامعة طلبة من اسة الد عينة استجابات ات تكرا ًين ر ر ر

مــستو( ســتجابة) 0.01يعنــد ا(لـــصا اســـة)ًرنـــاد الد عينــة أفـــراد مــن ـــسبة ــ أع أن أي ر،
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أس بنظافة تمو دائما تبوك جامعة طلبة نمن والراحـةً والنـوم يـومي ل ـش ا ش وتفر م نا

والــــــشمس، يــــــدة ا ــــــة و ال حيــــــث مــــــن وصــــــ نظيــــــف ــــــ م ــــــ والــــــسكن افيــــــة للــــــساعات

ة حـــــرا جــــھ لد مناســـــبة ــــس مال واختيــــار م أبـــــدا ونظافــــة ســــتحمام ـــــ ع دائمــــا حرصــــو رو ر ً ن

ـصية ال دوات اسـتخدام وعـدم ذلـك مر احتاج لما م أظافر وتقليم و، ن،ا لآلخـر

قبــــــــل ــــــــصية ال ــــــــم أدوا ونظافــــــــة ا تــــــــدا ا قبــــــــل م ــــــــس مال نظافــــــــة مــــــــن دائمــــــــا تأكـــــــدو رو ً ن

ـ ع املنـديل يضعو ودائما فيھ، مرغوب الغ سم ا شعر الة إ ع دامو و ا، ناستخدام ًن ز

ــــــصية ال م نظــــــاف ــــــ واملنظفــــــات الـــــصابو ــــــستخدمو و العطــــــاس، عنــــــد والفــــــم ننـــــف ن

دائمــة ة أ. ربــصو ن حــ تمــوــ مــا ا نــاد الطلبــة مــن اســة الد عينــة أفــراد مــن ــسبة ــ أع نن ًر ر

شامل ط كشف لعمل ب الطب ة ا   .ربز

محـــو ات لعبـــا متوســـط ـــ أع رأن ـــصية(ر ال ة) 4.84(بلـــغ) النظافـــة للعبـــا ـــان ـــ(رو ع أحـــرص

ي بــد ونظافــة ة)ســتحمام العبــا الثانيــة املرتبــة ــ ــا تل واملنظفــات(ر، الــصابو ــناســتخدم

صية ال بلغ) نظاف ة) 4.79(بمتوسط العبـا جـاءت الثالثـة املرتبـة ـ نظافـة(رو مـن أتأكـد

ا تــــــــدا ا قبـــــــل ـــــــ بلــــــــغ) رمال مــــــــدى)4.77(بمتوســـــــط ـــــــ تقــــــــع الثالثـــــــة املتوســــــــطات ـــــــذه و ،

دائمـــا مـــن(ًســـتجابة يمتـــد ـــ4.20الـــذي طلبـــة)5إ مـــن اســـة الد عينـــة أن ـــ إ ـــش ـــذا و ر،

يح تبوك الـصابوجامعة ـستخدمو ودائمـا م، أبـدا ونظافـة ستحمام ع دائما نرصو ن ًن ً

ا تدا ا قبل م س مال نظافة من تأكدو و صية، ال م نظاف رواملنظفات   .ن

الثمـان ات العبـا املتوسـط قيمـة حيـث مـن العاشـرة الرتبة إ عة الرا الرتبة من ب ت ال رجاء

ـصية( ال ـي أدوا نظافـة مـن اأتأكد اسـتخدام ـ(،)قبـل الغ ـسم ا شـعر الـة إ ـ ع زأداوم

فيـــــھ ن(،)مرغــــوب لآلخـــــر ـــــصية ال دوات اســـــتخدام عـــــدم ـــــ ع ـــــ(،)أحـــــرص ع أحـــــرص

ذلـــك مـــر احتـــاج لمـــا أظـــافر حيـــث(،)يتقلـــيم مـــن وصـــ نظيـــف ـــ م ـــ بالـــسكن ـــتم لأ

والـــــشمس يـــــدة ا ـــــة و لد(،)ال ا مناســـــب ـــــ مال اختيـــــار عنـــــد ـــــورأحـــــرص ا ة حـــــرا ،)رجـــــھ

يــــــومي( ل ــــــش ا ــــــش وتفر ي أســــــنا بنظافــــــة ــــــتم عنــــــد(،)أ والفــــــم نــــــف ــــــ ع املنــــــديل أضــــــع

بلغــــــــــت) العطــــــــــاس ،)4.33(،)4.37(،)4.45(،)4.48(،)4.66(،)4.66(،)4.73(بمتوســــــــــطات

دائمـا) 4.20( سـتجابة مـدى ـ تقـع املتوسـطات ـذه وجميـع ـب، ت ال ـ مـن(ًع يمتـد الـذي

النظافة). 5إ 4.20 دائما سو يما تبوك جامعة طلبة من اسة الد عينة أن إ ش ذا ًو ن ر ر

ـــ إ عـــة الرا الرتبـــة مـــن ـــب ت ال احتلـــت ـــ ال الثمـــان ات العبـــا ـــذه ـــ املتـــضمنة ـــصية رال

العاشرة   .الرتبة

محـــــو ة عبـــــا رأن ـــــصية(ر ال ـــــ) النظافـــــة عـــــشر اديـــــة ا الرتبـــــة احتلـــــت ـــــ بـــــالنوم: (ال ـــــتم أ

افيــة لــساعات ه) والراحــة وقــد غالبــا ســتجابة مــدى ـــ وقــع ربمتوســط الـــذي). 3.94(ً مــر
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لـــساعات والراحـــة بـــالنوم غالبـــا تمـــو تبـــوك جامعـــة طلبـــة مـــن اســـة الد عينـــة أن ـــ إ ًـــش ن ر

  .افية

محـو ة عبا رأن ـصية(ر ال قيمـة) النظافـة حيـث مـن ة ـ خ و عـشر الثانيـة املرتبـة احتلـت ـ ال

ةا العبــا ــ شــامل(رملتوســط ــ ط كــشف لعمــل ــب الطب ة ــا بز ــتم بلغــت) رأ متوســط بقيمــة

ا) 2.60( نــاد ســـتجابة مــدى ـــ تقــع قيمـــة ــ مـــن(ًرو يمتــد مـــن1.80الـــذي ممـــا) 2.60ألقــل

لعمـــل ـــب الطب ة ـــا بز يقومـــو مـــا ا نـــاد تبـــوك جامعـــة طلبـــة مـــن اســـة الد عينـــة أن ـــ إ رـــش ر نر ً

شامل ط   .كشف

امل الثالـــثأن للمحـــو العـــام ـــصية(رتوســـط ال قيمتـــھ) النظافـــة املتوســـط) 4.37(بلغـــت ـــذا و

دائمـا سـتجابة مدى مـن(ًيقع يمتـد ـ4.20الـذي اسـة)5إ الد عينـة أن ـ إ ـش ـذا و ر،

ية ال الثقافة عاد أ كأحد صية ال بالنظافة دائما تمو تبوك جامعة طلبة ًمن      .ن

ي الثا   :السؤال

يلإل الثــا الــسؤال عــن ــجابــة ع يــنص ســة: الــذي مما واقــع ــ إحــصائيا دالــة ق فــر توجــد رــل ً و

س ــــ ا ــــ ملتغ ترجــــع ية الــــ الثقافــــة عــــاد أل تبــــوك جامعــــة ــــو(طلبــــة والتخــــصص)إنــــاث-رذ ،

شرعية( ية/علوم اجتماعية-عر سانية/علوم تطبيقيـة-إ التحـصيل) طبيعيـة/علـوم ىومـستو

اك( ال استخدام" ؟،)املعدل    :تم

ترجــع T-Test )ت(اختبــار ــ ال ية الــ الثقافــة عــاد أ ــ ق الفــر لبحــث ن، املــستقلت ن تــ وللعي

س ا و(ملتغ   .)إناث-رذ

واحـد اتجـاه ـ التبـاين ية One- Way ANOVA تحليـل الــ الثقافـة عـاد أ ـ ق الفـر ولبحـث

التحصيل ومستو التخصص إ ترجع اكاملعدل(ىال   .)ال

دال فـــر أقـــل الدالـــة LSD Least significant difference قاختبـــار ق الفـــر اتجـــاه ولتحديـــد

التالية داو با كما النتائج انت ف لإحصائيا، ً:  

اختبار): 13(لجدو ناث) ت(نتائج و الذكو متوسطي ن ب ق الفر لبحث ن، املستقلت ن ت رللعي و

الثق عاد أ تبوك جامعة طلبة يةمن ال   )614= ن(افة

  المحـاور  م
االنحراف   المتوسط  العدد  النوع   )أبعاد الثقافة الصحیة(

مستوى   )ت(قیمة   المعیاري
 الداللة

  البعد الریاضي 1 0.79 3.67 356  ذكور
 0.79 3.50  258 إناث

2.64 0.01 

 0.79 3.27  258  إناث  التغذیة السلیمة 2 0.75 3.45 356  ذكور
2.77 0.01  

 0.47 4.44  258  إناث  النظافة الشخصیة 3 0.48 4.32 356  ذكور
3.11 0.01  
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ي ما السابق دو ا من   :ليت

إحــصائيا دال فــر ًوجـود مـستو(ق طلبــة) 0.01ىعنــد مــن نــاث و و الـذ جــات د متوســطي ن ربــ ر

مـن ـل ـ تبـوك الـسليمة: (جامعـة التغذيـة ، ـ ا الر د) البعـد متوسـط ورلـصا الــذ رجـات

ــ تبــوك جامعــة طلبــة مــن و الــذ جــات د متوســطات أن أي ن، ــالت ا رــ ،: (ر ــ ا الر البعــد

السليمة طبيعة) التغذية إ عود ذلك ولعل ناث، لدى ا نظائر من إحصائية بداللة أع

يمكثـو عـادة نـاث ألن أو اضـة الر سـة بمما م وشـغف يـة العر املجتمعـات ـ عموما و نالذ ر ر

ـــذا ــ و الـــذ مثــل ركيـــة ا الطاقــة ــذل و اضـــة الر ســة مما فـــرص ــم ل ـــسنح فــال ربــالبيوت ر

املحافظ    .املجتمع

إحــصائيا دال فــر ًوجـود مـستو(ق طلبــة) 0.01ىعنــد مــن نــاث و و الـذ جــات د متوســطي ن ربــ ر

تبوك صية(جامعة ال نـاث) النظافة جات د متوسط جـات. رلصا د متوسـط أن رأي

تبوك جامعة طلبة من صية(ناث ال لـدى) النظافة ه ـ نظ مـن إحـصائية بداللـة ـ أع

ـ ع م وحرصـ ليـة امل بالنظافـة م ـشغال وا نـاث طبيعـة ـ إ يصرف أن يمكن ذا و ، و رالذ

الذاتية م طبيع ع اسھ ع وا سرة مستو ع الشأن ذا عة     .ىمتا

التباين): 14(لجدو تحليل واحدنتائج عاد One- Way ANOVA اتجاه أ ق الفر ولبحث

تبوك جامعة طلبة لدى التخصص إ ترجع ال ية ال   )614= ن(الثقافة

أبعاد الثقافة 
 مستوى الداللة )ف(قیمة  االنحراف المعیاري المتوسط العدد التخصص الصحیة

 0.82 3.41  86  عربیة/علوم شرعیة
علوم 

 البعد الریاضي 0.74 3.65 75 انسانیة/اجتماعیة

 0.79 3.62 453 طبیعیة/علوم تطبیقیة

2.84 0.06 
 ر دالةغی

 0.81 3.36 86 عربیة/علوم شرعیة
علوم 

 0.77 3.36 75 انسانیة/اجتماعیة
التغذیة 
 السلیمة

 0.77 3.38 453 طبیعیة/علوم تطبیقیة

0.03 0.97 
 غیر دالة

 0.54 4.28 86 ربیةع/علوم شرعیة
علوم 

 0.56 4.38 75 انسانیة/اجتماعیة
النظافة 
 الشخصیة

 0.45 4.39 453 طبیعیة/علوم تطبیقیة

1.89 0.15 
 غیر دالة

ي ما السابق دو ا من   :ليت

ية الــ الثقافــة عــاد أ أو محــاو جميــع ــ إحــصائيا دالــة ق فــر وجــود رعــدم ،(ًو ــ ا الر البعــد

ال النظافة السليمة، أنـھ) صيةالتغذية أي تبـوك، جامعـة طلبـة لـدى التخصص إ ترجع
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املختلفـــــــة التخصـــــــصات ذو متوســـــــطات ن بـــــــ ب تقـــــــا ييوجـــــــد شـــــــرعية(ر علـــــــوم/علـــــــوم يـــــــة، عر

تطبيقيـة/اجتماعيـة علــوم ــسانية، الثقافــة) طبيعيــة/ا عــاد أ جميــع ـ تبــوك جامعــة طلبـة مــن

عــ بوجــھ ية الـ بالثقافــة الطلبـة تمــام ا ــ إ ـش ممــا ية، جميعــاالـ ــا مي بأ م عـ و وام

ا م جزء أي ط تفر    .ندو

واحد): 15(لجدو اتجاه التباين تحليل الثقافة One- Way ANOVA نتائج عاد أ ق الفر ولبحث

التحصيل مستو إ ترجع ال ية اكمي(ىال ال تبوك) املعدل جامعة طلبة   )614= ن(لدى

 أبعاد الثقافة
 مستوى الداللة )ف(قیمة  االنحراف المعیاري المتوسط ددالع التخصص   الصحیة

 0.77 3.58 182 ممتاز
 0.80 3.69 205 ًجید جدا

 0.77 3.60 139 جید
 البعد الریاضي

 0.83 3.40 88 مقبول فأقل

2.80 0.05 

 0.74 3.38 182 ممتاز
 0.73 3.45 205 ًجید جدا

 0.81 3.30 139 جید
 التغذیة السلیمة

 0.90 3.32 88 مقبول فأقل

1.23 0.30 
 غیر دالة

 0.47 4.36 182 ممتاز
 0.44 4.41 205 ًجید جدا

 0.48 4.38 139 جید
 النظافة الشخصیة

 0.56 4.28 88 مقبول فأقل

1.58 0.19 
 غیر دالة

ي ما السابق دو ا من   :ليت

إحــــــصائيا دالـــــــة ق فــــــر ًوجــــــود مـــــــستو(و ـــــــ(ــــــ)0.05ىعنــــــد ا الر مـــــــستو) البعــــــد ــــــ إ ىترجــــــع

اك(التحصيل ال تبوك) املعدل جامعة طلبة    .لدى

ية الـــــ الثقافـــــة عـــــدي ـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر وجـــــود ُعـــــدم ً النظافـــــة(و الـــــسليمة، التغذيـــــة

ــصية التحــصيل) ال مــستو ــ إ ــ(ىترجــع اك ال أنــھ) املعــدل أي تبــوك، جامعــة طلبــة لــدى

م ن بــــ ب تقــــا املختلفــــةريوجــــد اكميــــة ال املعــــدالت ذو جيــــد،(يتوســــطات جــــدا، جيــــد ًممتــــاز،

فأقل ية) لمقبو الـ الثقافـة عـدي ـ تبـوك جامعـة طلبة النظافـة(ُمن الـسليمة، التغذيـة

صية قـد)ال ـ عظ ميـة أ تمثـل ميـع ا لـدى ية الـ الثقافـة ـو ـ إ عـود ذلك ولعل ن،

ا الد التحصيل بمستو ا كث تتأثر رال   .ى
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دال):" 16(لجدو فر أقل اختبار البعد LSD قنتائج إحصائيا الدالة ق الفر اتجاه ًلتحديد و

ا   الر

 مقبول فأقل جید ًجید جدا ممتاز المتوسط التقدیر التقدیر
    - 3.58 ممتاز

   - 0.11 3.69 ًجید جدا
  - 0.09 0.02 3.60 جید

 - 0.20 *0.29 0.18 3.40 مقبول فأقل

ن * املتوسط ن ب الفر أن إ   (0.05) قش

ي ما السابق دو ا من   :ليت

إحــصائيا• الـدال الوحيــد الفــر وأن دالــة، ــ غ ق الفــر جميـع ًأن ق مــستو(و البعــد(ــ) 0.05ىعنــد

ـــ ا ـــ) الر اك ال املعـــدل ذو متوســــطي ن بـــ جــــدا(يـــان ـــ) ًجيـــد اك ال املعـــدل لمقبــــو(يوذو

جام) فأقل طلبة ـمن اك ال املعـدل ذو متوسط لصا تبوك جـدا(يعة متوسـط). ًجيـد أن أي

اك ال املعدل جدا(يذو ـ() ًجيد ا الر ذو) البعد لـدى ه ـ نظ مـن إحـصائية بداللـة ـ يأع

اك ال فأقل(املعدل الطالب) لمقبو بأن عليھ ف املتعا و ذا ولعل تبوك، جامعة طلبة رمن

أ ــــو ي عــــادة ناملتفـــو ــــشطةق ســــة مما ــــ ع حرصــــا ــــ أك ــــو ي مــــا و لوقتــــھ، تــــھ إدا ــــ رفــــضل نر ر

ادي وتفوقھ ا الد شاطھ ملعاودة ا خالل من ستعد و عنھ ح تر ال اضية رالر    .و

عا ا
ً

والتوصيات: ر للنتائج العامة الصة   ا
تولـــــت مــــا ـــــم أ اســــتخالص بمكـــــن امليدانيــــة اســـــة والد ، النظــــر طـــــار مراجعــــة خـــــالل رمــــن إليـــــھي

التالية النتائج اسة   :رالد

أو ائر الـــــــ يــــــدخنو ال تبــــــوك جامعــــــة طلبــــــة مــــــن اســـــــة الد عينــــــة أفــــــراد مــــــن ــــــسبة ــــــ أع نأن ر

طلبـــة مــن اســـة الد عينــة ـــشة الش أو ائر الــ يــدخنو ال مـــن ــسبة بلغـــت حيــث ــشة، رالش ن

تبــــوك أ %) 76.22(جامعــــة ثالثــــة تخطــــت ة ــــ كب ــــسبة ــــ و اســــة الد عينــــة إجمــــا ــــاعرمــــن ر

بلغت اسة الد عينة من سبة أقل أن كما أو%) 3.42(رالعينة، ائر الـ يـدخنو ملـن انـت نو

عـن الطلبـة جانـب مـن يـاء با تتعلـق ثقافيـة ات العتبـا إمـا ذلـك يرجـع ما و ة، بك شة رالش ر

املجتمـــــع ـــــ وثقافيـــــا اجتماعيـــــا معيـــــب الــــسلوك ـــــذا أن والســـــيما ، يـــــدخنو م بـــــأ ح نالتــــصر

أو ومــــنالـــسعودي، ـــة الثانو املراحـــل ـــ ين ـــ املتم الطلبـــة مــــن الطلبـــة معظـــم ألن عـــود مـــا ر

لطبيعــــة يرجــــع مـــا و ن، التــــدخ تجــــاه م ســـلوك نحــــو إيجابيـــا إثــــرا ك ــــ ي ممـــا القــــرآن، رحفظـــة

نـاتج لعلـھ أو وطبيـة، علميـة ليـات ذو ة ـ كب ـسبة مـن ـا ف تمثلھ بما ا ذا الطالبية يالعينة

ا ا تتخذ إجراءات امعن ا رم ا يدخن ومن ن التدخ نحو حظر من    .امعة
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الـــسكر أمــراض مــن عــانو ال تبــوك جامعــة طلبــة مـــن اســة الد عينــة أفــراد مــن ــسبة ــ أع نأن ر

عينــــة مــــراض تلــــك مــــن عــــانو ال مــــن ــــسبة بلغــــت حيــــث والنحافــــة، والــــسمنة نوالــــضغط

تبــــوك جامعـــــة طلبــــة مــــن اســــة عينـــــ %) 78.01(رالد إجمــــا يرجـــــعمــــن قــــد ــــذا و اســــة، الد رة

فئـــة مـــن م ـــو البدنيـــة والـــسالمة ية الـــ الثقافـــة ميـــة بأ الطلبـــة ـــ و تزايـــد ـــا م ألســـباب

عـن ناتجـا ذلـك ـو ي مـا أو الـسعودي، املجتمـع داخـل جامعية بمؤسسة ن املتعلم نالشباب ر

ا مــــن ا ـــــسو م لــــدى ية الــــ بالثقافـــــة تقــــاء لال امعــــة ا ا تتخـــــذ وإجــــراءات لطلبـــــةرآليــــات

م   .وغ

الــــسعرات بكميــــة تمـــو ال تبــــوك جامعــــة طلبـــة مــــن اســـة الد عينــــة أفــــراد مـــن ــــسبة ـــ أع نأن ر

ــة را ا الــسعرات بكميــة تمــو ال مــن ــسبة بلغــت حيــث الغذائيــة، الوجبــات ــ ــة را را نر

تبـــوك جامعــــة طلبــــة مــــن اســـة الد عينــــة الغذائيــــة الوجبــــات عينــــة %) 62.7(رـــ إجمــــا مــــن

اس   .ةرالد

الثقافـة مـصادر أن ـ ع يؤكدو تبوك جامعة طلبة من اسة الد عينة أفراد من سبة أع نأن ر

مــــــسة ا املـــــــصادر ــــــذه ــــــ تتمثــــــل م لــــــد ية ءة: (الــــــ واملقـــــــر املــــــسموعة عــــــالم ووســــــائل

الذاتية والقراءة املطالعة ب، قا و سرة صدقاء، ، جتما التواصل مواقع   .)رواملرئية،

ـشاطأن ال سـة مما عد ستحمام ع دائما يحرصو تبوك جامعة طلبة من اسة الد رعينة ًر ن

ا   .الر

م عرضــــ عنــــد ــــ ط كــــشف بــــإجراء تمــــو أحيانــــا تبــــوك جامعــــة طلبــــة مــــن اســــة الد عينـــة نأن ً
ر

اضية الر شطة لأل م س مما أثناء    .رلإلصابة

غالبــا تمــو تبــوك جامعـــة طلبــة مــن اســة الد عينــة ًأن ن الثقافـــةر عــاد أ كأحــد ــ ا الر بالبعـــد

ية      .ال

جيــدا، مـضغونھ و الطعـام تنـاو عنـد لـو يتم غالبـا تبـوك جامعـة طلبـة مـن اسـة الد عينـة ًأن ل ن ً ر

يوميا ا ل ش املاء وشرب امل املعد الطعام تناو ع غالبا حرصو لو ل   .ًن

يتجنبـــــ مـــــا ا نـــــاد تبـــــوك جامعـــــة طلبـــــة مـــــن اســـــة الد عينـــــة ًرأن دةر مـــــشا أثنـــــاء الطعـــــام تنـــــاو لو ن

نت ن عة متا أو و    .نالتلفز

الثقافـة عـاد أ كأحـد السليمة بالتغذية أحيانا تمو تبوك جامعة طلبة من اسة الد عينة ًأن ن ر

ية      .ال

م، أبــــدا ونظافـــة ســـتحمام ـــ ع دائمــــا يحرصـــو تبـــوك جامعـــة طلبــــة مـــن اســـة الد عينـــة ًأن ن ر

ا ــــــستخدمو نودائمـــــا نظافــــــةً مــــــن تأكــــــدو و ــــــصية، ال م نظـــــاف ــــــ واملنظفــــــات نلــــــصابو ن

ا تدا ا قبل م س   .رمال

ـــ ط كـــشف لعمـــل ـــب الطب ة ـــا بز تمـــو مـــا ا نـــاد تبـــوك جامعـــة طلبـــة مـــن اســـة الد عينـــة رأن ر نر ً

  .شامل
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عـــــاد أ كأحـــــد ــــصية ال بالنظافـــــة دائمـــــا تمــــو تبـــــوك جامعـــــة طلبــــة مـــــن اســـــة الد عينــــة ًأن ن ر

ية ال      .الثقافة

ــ تبــوك جامعــة طلبــة مــن و الــذ جــات د متوســطات رأن الــسليمة: (ر التغذيــة ، ــ ا الر ) البعــد

ناث لدى ا نظائر من إحصائية بداللة    .أع

ــــــ تبـــــوك جامعـــــة طلبـــــة مــــــن نـــــاث جـــــات د متوســـــط ـــــصية(رأن ال بداللــــــة) النظافـــــة ـــــ أع

و الذ لدى ه نظ من    .رإحصائية

إحــ دالــة ق فــر وجــود يةوعــدم الــ الثقافــة عــاد أ أو محــاو جميــع ــ رصائيا ً)، ــ ا الر البعــد

صية ال النظافة السليمة، تبوك) التغذية جامعة طلبة لدى التخصص إ    .ترجع

ية الـــــ الثقافـــــة عـــــدي ـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر وجـــــود ُعـــــدم ً النظافـــــة(و الـــــسليمة، التغذيـــــة

صية التحصيل) ال مستو إ ال(ىترجع تبوك) اكاملعدل جامعة طلبة    .لدى

ـــ اك ال املعـــدل ذو متوســـط جـــدا(يأن ـــ(ـــ) ًجيـــد ا الر مـــن) البعـــد إحـــصائية بداللـــة ـــ أع

اك ال املعدل ذو لدى ه فأقل(ينظ تبوك) لمقبو جامعة طلبة   .من

حات واملق التوصيات م   أ

الثقا ــــشر ــــ امعـــــة ا دو ملعرفــــة علميــــة اســـــة بد القيــــام ة رضــــر رو الـــــشبابر لــــدى ية الــــ فـــــة

العاملية ئة و شار ان مع السيما ، ام   .ا

والتحــــصيل ي البــــد ــــشاط وال ، الــــص الغــــذاء ن بــــ العالقــــة حــــو اســــات الد مــــن ــــد املز لإجــــراء ر

أخر ة عمر مراحل   .ىادي

ام ا الشباب لدى الص التثقيف عالم لدو أخال ميثاق    .روضع

مقر ن امعةرتضم ا اسية الد امج ال افة ب ية ال الثقافة ناو ت رات   .ل
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