اململكت العربيت السعوديت
وزارة التعليم
اإلدارة العامت للتعليم مبنطقت جنران
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دراست ميدانيت مطبقت على طالباثاملرحلت املتوسطت بنجران
م
م
م
إعداد املعلمت/
أمل بنج صاحل سلبع
بنجران
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ميحرلا نمحرلا هللا

ق *ا ْق َرأْ َو َرب َُّك ْاْل َ ْك َر ُم *الَّ ِذي َعلَّ َم
اا َ
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سااَ َما لَ ْم ي ْعلَ ْم } سورة العلق  ،اآليات ( )5-1
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صدق هللا العظيم
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اػداءم
م

أػديمحبـلمػذامٌـمظفماظػضؾمبعدماهللميفموصقظلمإزنمػذهماٌرحؾةم.مم
...مواظديّماظغاظقانم(رشنفؿاماهلل)...م
وظؽؾمعـمداغدغلمودسؿينميفمعشقاريماظدرادلمم
ذؽرامعـماألسؿاقم
م
م
م
م
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م
م

الػصل األول
خؾػقة الدرادة وأهداففا
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مؼدمة
إنمايؿدمهللم،محنؿدهموغلؿعنيمبفموغلؿفدؼفموغلؿغػرهم،موغعقذمباهللمعـمذرورمأغػلـاموعـمدقؽاتم
أسؿاظـام،معـمؼفدماهللمصالمعضؾمظفموعـمؼضؾؾمصالمػاديم،موأذفدمأنمالمإظفمإالماهللموحدهمالمذرؼؽمظفم
وأذفدمأنمحمؿدامسؾدهموردقظفم،مصؾكماهللمسؾقفموسؾكمآظفماظطقؾنيمصالةمودالعامدائؿنيمعؿالزعنيمإزنم
ؼقمماظدؼـم.موبعدم:م
ؼشؽؾماٌراػؼقنمصؽةمعؿؿقزةميفمأيمجمؿؿع،مبؾمػؿمأطـرمصؽاتماجملؿؿعمحرطةموغشاراًم،موعصدرامعـم
عصادرماظؿغريماالجؿؿاسلم،مطؿامتؿصػمػذهماظػؽةمباإلغؿاجمواظعطاءمواإلبداعميفمطاصةماجملاالت،مصفؿم
اٌمػؾقنمظؾـفقضممبلؽقظقاتمبـاءماجملؿؿعم0م
يفمسصرماظلرسةماظذيمغعقشُمصقفمشزتمجمؿؿعَـامزاػرةٌمجدؼدةٌمتؿؿـَّؾُمباغؿشارمعطاسؿم"اظقجؾاتماظلرؼعة"م
اظيتمحؼؼتمذفرةًموادعةً،موتغؾغؾتميفماجملؿؿع،موأصؾقتمدُرجَةًميفماجملؿؿع،موضدماغؼلؿماىدلُماٌُـارُم
حقلماظقجؾاتماظلَّرؼعةمإزنمعمؼّدٍمظؾػؽرة،موعُعارضٍمهلا.مم
حتدود املشؽؾة:
إنماظقَجَؾاتماظلَّرؼعةم-مبالمأدغكمذَؽّم-مدخقؾةمسؾكماجملؿؿع،مصفلمصضالًمسـمعضارِّػاماظصققَّةماٌمطَّدةم
اظيتمأثؾؿؿفاماظدراداتُمواظؾققثُ،مإذمأغَّفامتػؼدُمجلؿَماإلغلانِماألظقافَمواٌعادنماٌُػقدة،مممّامؼمدّيمإزنم
تراطُؿماظدُّػقنمواظلُّؽَّرؼَّاتميفمجلؿماإلغلان،موتـفُؿُمسـمذظؽمزؼادةٌميفماظقزن.مم
وأػؿمعامتؿصػمبفماظقاجؾاتماظلرؼعةمأغفامالمهؿقيمسؾكماظػاطفة واظلؾطات،موأغفامتمطؾمسؾكمسفؾ .
واٌالحظمأنمأطـرماظـاسمإضؾاالًمسؾكمتؾؽماظقجؾاتماظلرؼعةمػؿماألرػال
اظقجؾاتماظلرؼعةمجزءاًمعـمساداتفؿماظققعقة .م
5

واٌراػؼقن،ماظذؼـمصارتم

وباظؿاظلمويفمضقءمعامدؾؼمتظفرماياجةمإلجراءمعـؾمػذهماظدرادة،مصفلمحماوظةمظؾؿعرفمسؾكمبعضم
اٌمذراتماظيتمتلفؿمبشؽؾمأومبكخرميفمإظؼاءماظضقءمسؾكمأضرارماظقجؾاتماظلرؼعةموررقماظعالجمواظقضاؼةم
ظدىماٌراػؼنيم.م
م
أهداف البحث
 اظؿقذؼرمعـماظقجؾاتماظلرؼعةموعامتلؾؾفمعـماألضرارماظيتمتلؾؾفا ىلؿ اٌراػؼنيم
 ماظؿعرفمسؾكمأبرزموأػؿمأدؾابماإلضؾالمسؾكماظقجؾاتماظلرؼعةمباظـلؾةمظؾؿراػؼنيمم
 اظؿعرفمسؾكمسالضةماظقجؾاتماظلرؼعةمباٌراػؼنيموارتؾارفامبفؿم.م
 اظؿعرفمسؾكماظعاداتماظغذائقةمظؾؿؾققثنيموعدىمسالضؿفامجبقدةمودالعةماظغذاء.
 اظؿعرفمسؾكمررقماظؿكؾصمعـماإلضؾالماٌؿزاؼدمسؾكماظقجؾاتماظلرؼعةمم.
تساؤالت الدرادة :
 - 1عاماظقجؾاتماظلرؼعةم؟موعامأبرزمتصـقػاتفام؟مم
 - 2عامأػؿماألدؾابموراءمإضؾالماٌراػؼنيمسؾكمتـاولماظقجؾاتماظلرؼعةم؟م
 - 3عامواضعماألوظقؼاتماظغذائقةمظدىمراظؾاتماٌرحؾةماٌؿقدطةم؟مم
 - 4طقػمميؽـمسالجماإلضؾالمسؾكمتـاولماظقجؾاتماظلرؼعةمم؟مم
فروض البحث :
 - 1هدؼدماظـلؼماظغذائلمظدىمراظؾاتماٌؿقدطةم،مألنمػذاماظـلؼمؼلؿؿرمتلثريهمسؾقفؿموبشؽؾمطؾريم
يفمعلؿؼؾؾمحقاتفؿ0مم
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 - 2إبرازمرؾقعةماألزعةماياظقةم،ماظيتمتعقشفامجمؿؿعاتـاماظعربقةمواإلدالعقةماظيتمميـؾماٌراػؼقنم
صقفامأػؿمذرائحماجملؿؿع،موعـمثؿماظعؿؾمسؾكمإدنادمحؾقلمهلذهماألزعة0مم
 - 3إنمظطرؼؼةماظغذاءمأػؿقةمطؾريةمألغفامتلفؿمبؼدرمطؾريميفمتؽقؼـمذكصقةمأصرادماجملؿؿعمبصػةم
ساعةموراظؾاتماٌؿقدطةمبصػةمخاصةم.مم
مـفـج البحث  :اٌلحماالجؿؿاسلم
أدوات مجع البقانات  :االدؿؾقانم
حدود البحث  :اجملال البشري واملؽاني والزماني:
اجملالماظؾشريم:مراظؾاتماٌرحؾةماٌؿقدطةممم
اجملالماٌؽاغلم:منرانمم
اجملالماظزعاغلم:م ؼلؿغرقمػذاماظؾقثمعدةمذفرم،معؼلؿمسؾكمأدؾقسنيمظؾفاغبماظـظريم،موطذظؽم
أدؾقسنيمظؾفاغبماظؿطؾقؼلم.م
فصول الدرادة :
الػصل األول :خؾػقة الدرادة واهداففا
اٌؼدعةمم
هدؼدماٌشؽؾةمم
أػدافماظؾقثم
تلاؤالتماظدرادةمم
صروضماظؾقثمم
عـفجماظؾقثمم
7

أدواتمسنعماظؾقاغاتممم
حدودماظؾقثم:ماجملالماظؾشريم،مواجملالماٌؽاغلم،مواجملالماظزعاغلم.م
الػصل الثاني :االطار الـظري لؾبحث
اإلرارماظـظريمظؾؾقثمم
تعرؼػماظقجؾاتماظلرؼعةموأضرارػا م
اظدراداتماظلابؼةم
الػصل الثالث :مـفج الدرادة واجراءاتفا
عـفجماظدرادةمم
جمؿؿعماظدرادةمم
سقـةماظدرادةمم
أداةماظدرادةمم
صدقمأداةماظؾقثموثؾاتفامم
الػصل الرابع  :مـاقشة الـتائج والتوصقات
اظؾقاغاتماظقصػقةمظؾدرادةمم
االدؿؾقاغاتمم
تقصقاتماظؾقثمم
عراجعماظؾقثمم
اٌؾقؼاتمم
م
م
م
م
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م
م
م
م
م
م

الػصل الثاني
اإلطار الـظري لؾبحث
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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ؼعؿربماظغذاءمعصدرمايقاةمسؾكمدطحماألرضموظؼدمأدركماإلغلانمعـذمزعـمبعقدمدورموأػؿقةماظغذاءمطؿصدرم
ظؾطاضةمواظـشاطموايققؼةمووضاؼؿفموشناؼؿفمعـماألعراضمإالمأنمذظؽماظغذاءمأصؾحمدالحامذومحدؼـممبعـكم
أنمغؼصفمميـؾمعشؽؾةمطؾريةمطؿامأنمزؼادتفمسـمايدماٌلؿقحمبفمضدمؼؿلؾبميفمعشاطؾمصققةمسدؼدة م.م
وظؼدمأغؿفجماظؽـريمعـم اظطالبمواظطاظؾاتميفمػذاماظعصرماظلرسةميفمسنقعمجماالتمحقاتفؿمصفؿمؼؿقرطقنم
بلرسةموؼذػؾقنموؼرجعقنمبلرسةموؼلطؾقنمبلرسةمغظرامظؿقصرماألشذؼةماىاػزةمبصقرػاماٌكؿؾػةماٌعؾؾةم
واجملؿدةمواىاصةموشريػاميفمأيموضتمظؽقغفاميفمغظرػؿمتؿقاصؼمععممنطمايقاةماظعصرؼةموأػؿقةماظقضتم
دونمإدراكماظؼقؿةماظغذائقةميفمأوظقؼاتماخؿقارػؿمظؿؾؽماألشذؼة.موظؼدمصاحبمػذاماظؿقدعميفمدققم
األشذؼةماىاػزةمتػشلمحاالتماظعدوىمواظؿلؿؿماظغذائلمبنيمأسدادمطؾريةمعـماظـاسمبلؾبمعصادرم
اظؿؾقثماظغذائلماظيتمعـمأػؿفاماظؽائـاتمايقةماظدضقؼةمودخقلماظؽقؿاوؼاتمبؼصدمأومبغريمضصدمإزنم
شذائـاماظققعلممبكؿؾػمأصـاصفمممامغؿجمسـفمزفقرمأعراضمبنيمأصرادماجملؿؿعمملمتؽـمععروصةمعـمضؾؾم .م
وؼعدمضطاعمإغؿاجموتصـقعماظغذاءمعـماظؼطاساتماٌفؿةمباٌؿؾؽة ماظعربقةماظلعقدؼةمصفـاكماظعدؼدمعـماٌصاغعم
اٌـؿفةمظؾغذاءمواظيتمؼؼدرمسددػامبلطـرمعـمثالمثائةمعصـعمباإلضاصةمظقجقدمسددمعـمعمدلاتماًدعاتم
اظغذائقةمواظؿؿقؼـموعمدلاتم االدؿريادمواظؿصدؼرمواظؿكزؼـمواظؿقزؼع.موتؼقممحؽقعةماٌؿؾؽةماظعربقةم
اظلعقدؼةمبدسؿموتشفقعماظعدؼدمعـماٌشروساتماظصـاسقةميفمذؽؾمعـحماظؼروضمواٌشارطةميفمرأسماٌالم
بشروطمعشفعة،مواٌلاسدةميفم اخؿقارماٌشروساتموتؼدؼؿمدراداتماىدوىم االضؿصادؼة،موعـحماإلساغاتم
اظػـقةمواٌادؼةمواظؿشغقؾقة،موإسػاءماٌعداتمعـماظردقمماىؿرطقة،موصرضماظردقممسؾكماظقارداتمعـم
م-م اظؾؽريي،مسؾدماهللمواظدغشاريم،مسزماظدؼـموأبقمظنبم،مصارؿةم(1994م)،ماظغذاءموصقةماجملؿؿع،معؽؿبماظرتبقةماظعربلمظدولم
24
اًؾقجماظعربل،ماظرؼاض.م
20
1988م) ،ماظؿلؿؿماظغذائل،ماهلقؽةماظعربقةماظلعقدؼةمظؾؿقاصػاتمواٌؼاؼقس،ماظرؼاض.
م-ماظشقكؾل،مجقدتمحمؿقدم(
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اٌـؿفاتماٌـاصلة،موتقجقفمعشرتؼاتماظدوظةمٌـؿفاتمتؾؽماٌصاغعمدونممشريػا،موعـحمعقاضعميفماٌـارؼم
اظصـاسقةمواظيتمتؿقصرمصقفاماًدعاتماٌكؿؾػة،مواظؼقاممباظؿدرؼبمظؾلعقدؼنيموتشفقعماظصـاساتميفم
جمالماظؿصدؼرموعلاسدةماٌـؿفنيميفمذظؽم .م
تعروف الغذاء :
اظغذاءمسؾارةمسـمطؾمعامذنصؾمسؾقفماإلغلانمأومؼؿـاوظفمعـمرعاممدقاءمطانمػذاماظطعاممدائالًمأومصؾؾاًمأوم
شريمذظؽ،موػقمعؽقنمعـمسـاصرمطربقػقدراتقةمودػـقةموبروتقـقةموأعالحمععدغقةموصقؿاعقـاتموعاء،موؼؼقمم
اظغذاءمبنعدادماىلؿمباظطاضةموؼلاسدهمسؾكماظـؿقموبـاءمأغلفؿفموإصالحمعامؼؿؾػمعـفام .م
إنماخنػاضمعلؿقىماظقسلماظغذائلمبلدسماظؿغذؼةماظلؾقؿةمؼزؼدمعـمأعراضمدقءماظؿغذؼةموؼرصعمععدالتم
وصقاتماألرػالماظرضعموػذامعامأثؾؿؿفماظؽـريمعـماظدراداتمحقثموصؾماظؽـريمعـفامإزنمأنمحاالتمدقءم
اظؿغذؼةمترجعمإزنماىفؾمبلصقلماظؿغذؼةماظصقققةمحؿكميفمأطـرماظؾؾدانمتؼدعا،مصؿـالًمؼعاغلمعـفاماظػؼريم
ظضعػمإعؽاغاتفمواظغينمؼعاغلمعـفامبلؾبمجفؾفمباألدؾقبماظقضائلمواظصقلميفماظغذاءم .م
وحؿكمميدماظغذاءماإلغلانمباحؿقاجاتفمعـماظطاضةموؼقصرمظفم احؿقاجاتمبـاءمأغلفؿفموتعقؼضمعامؼػؼدهم
عـفامووضاؼؿفمعـماألعراضماٌكؿؾػةمالمبدمأنمؼؽقنمذظؽماظغذاءمرذقدامأيمعؿقازغامبنيمعامتؿضؿـفماظقجؾاتم

1993م) ،ماظؿغريماظؿؽـقظقجلموسالضؿفمباظؿـؿقةماظزراسقة،ماظدورةماظؼقعقةمظؾؿغريماظؿؽـقظقجلميفماظزراسةماظعربقة،م
م-مإبراػقؿم،مصدؼؼم(
147
دعشؼم،ماىؿفقرؼةماظعربقةماظلقرؼة.
1412ػـ) ،مأثرماظغذاءمصكماظقضاؼةمعـماألعراضم،مجمؾةماظعؾقممواظؿؼـقةم،ماظعددم،18معدؼـةماٌؾؽمسؾداظعزؼزمظؾعؾقمم
م-مرقاش،مغقالم(
.15
14م-م
واظؿؼـقة،ماظرؼاض،مصم
م-مسؾدماٌـعؿ،مذػقؼموبرطاتم،معـكموغقار،مإؼزؼسم( 1985م)،مأثرمتـػقذمبرغاعجمإرذاديماضؿصاديمعـزظلميفماياظةماظغذائقةم
،29ماظعددماظـاظث.
واظصققةمظألرػالميفمضرؼةمخقرذقدممبقاصظةماإلدؽـدرؼة،مجمؾةماإلدؽـدرؼة،ماجملؾدم
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اظغذائقةماظققعقةمعـمدعراتمحرارؼةموبنيمعؼدارمعا م ؼلؿـػذهماىلؿمعـمػذهماظلعراتمغؿقفةمجملفقداتفم
ايققؼة م
العادات الغذائقة :
اظعاداتماظغذائقةمػلمسؾارةمسـماظلؾقطقاتماظيتمؼؿؾعفاماإلغلانميفمطقػقةماخؿقارموإسدادمورفلموتؼدؼؿم
وتـاولموحػظمشذائف،مواألدرةمػلماظيتمتؼقممسؾكمتربقةماظطػؾموتعرصفمبعاداتفامومماردؿفاماظغذائقةم
وتشؽقؾماواػاتفماٌرتؾطةمبطعاعفمظؽلمتؿػؼمععمماآلدابماظغذائقةماظلائدةميفماجملؿؿعمأومعامؼعرفم
باظعرفماظغذائل،موالمذؽمأنمعامؼعززمػذهماظعاداتماظغذائقةموؼـؿقفامصقرماألغشطةم االجؿؿاسقة م األخرى م
يفماظؾقؽةمعـؾماٌدردةموغظؿماألسقادماظعاعةموطذظؽماٌـادؾاتماظدؼـقةموشريػامعـم

االحؿػاالت،موتؿؿـؾم

اظعاداتماظغذائقةميفمعقاسقدمتـاولماظغذاءمويفمسددماظقجؾاتميفماظققمموغقسفاموررقماظطفلموغقسقةم
اٌشروباتماٌؿـاوظةمععماألرعؿةموطقػقةمأدؾقبمتغذؼةماظرضعموعقاسقدماظػطامموغقسقةماألرعؿةماٌؼدعةميفم
اٌـادؾاتموشريػام .م
تعرف الوجبات السروعة :
تعرفماظقجؾة اظلرؼعة بلغفا:ماظقجؾةماظيتمهؿقيمسؾكمأرعؿةمدرؼعةماظؿقضري،معـؾمذطائرم"ماظشاورعا
واظربجرمواظػالصؾمواظػطائرمواظؾقؿزا"موضطعماظدجاجماٌؼؾقة،مععمعشروبمشازيمأو طاسمعـماظعصري وذرائحم
اظؾطارسماٌؼؾقة .م
واٌالحظمأنمأطـرماظـاسمإضؾاالًمسؾكمػذه

اظقجؾات ػؿماألرػال واٌراػؼقن،ماظذؼـمصارتم اظقجؾاتم

اظلرؼعة مجزءاًمعـمساداتفؿماظققعقة .م
50
)1984م،ماظؿغذؼةموصقةماجملؿؿعم،ماظطؾعةماألوزن،معمدلةماظؽقؼتمظؾؿؼدمماظعؾؿل.
م-ماظعقضلم،مصقزؼةم(
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مواصػات الوجبات السروعة :
 - 1درؼعةماظؿقضريمصالمذنؿاجماٌلؿفؾؽمالغؿظارماظقجؾةمطـرياً .م
 - 2هؿقيمسؾك طؿقاتمطؾريةمعـماظدػـموباظؿاظلمدعراتمحرارؼةمساظقة .م
 - 3صؼريةمباظعـاصرماظغذائقة اٌػقدةمعـؾماظػقؿاعقـاتمواألعالحمواٌعادنماظضرورؼة طاظؽاظلققم وايدؼد.م
 - 4صؼريةمباألظقافماظغذائقةماظضرورؼةمظعؿؾماألععاءموسؿؾقة اإلخراج .م
 - 5شـقةمباظصقدؼقمماٌقجقدميفمعؾحماظطعام .م
 - 6ذاتمعذاقمممقزمدنذب صغارماظلـمواظشؾاب،مباإلضاصةمظإلسالغاتمواهلداؼاماظيتمترصؼمععفاميفم
طـريمعـ األحقان .م
 - 7متـؾمتغقرياًميفمرتابةمايقاةمواألرعؿةماالسؿقادؼة .م
أضرار الوجبات السروعة :
إنمتؽرارمتـاولماألرػال ظؾقجؾات اظلرؼعة مبامهؿقؼفمعـ طؿقاتمطؾريةمعـماظدػقنموعؽلؾاتماظطعؿمؼمثرم
سؾكمطقؿقاءماٌخموؼلؾؾفؿماإلرادة :صقصؾحمضرارماظؿقضػمسـمػذه اظقجؾات يفمشاؼةماظصعقبةممتاعامعـؾؿام
تػعؾماظلفائرموسؼاضريماإلدعان .م
وضدمأزفرتماألحباثمأنماظؽـريمعـمػذه اظقجؾات ؼعؿؾمسؾكمتـشقطماىنيماًاص باظلؿـةمبصقرةم
عرضقة ،وضدمتـؾفتمإزنمػذاماًطرمأطـرمعـم20موالؼةمأعرؼؽقةموعـعت رالبماٌدارسمعـمتـاولمػذهم
اظقجؾات؛مظقجقدمسالضةمبقـفاموبنيماإلصابةمباألغقؿقا وصؼرماظدمموارتػاعمغلؾةماظؽقظلرتول .م

1985م)م درادةماظقسلماظغذائلمظطؾؾةموراظؾاتماظؿعؾقؿماظـاغقيماظعاممواظػينمباإلدؽـدرؼةم،م
م-مضـدؼؾم،ممسريةمأشندمواًقظل،مزطلم(
،29ماظعددماظـاظث،مص.5
جمؾةماإلدؽـدرؼةمظؾؾققثماظزراسقة،ماجملؾدم
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ووجقدمسالضةمبنيمعشروباتم"ماظصقدا"ماظيت سادةمعامتؽقنمعصاحؾةمهلذهماٌلطقالتمواإلصابةم
بفشاذةماظعظام،مصضالًمسـمأغفا تؿلؾبميفمسلرماهلضؿمسـدمتـاوهلامععماظطعام .م
وسـدمإضاصةماألرعؿةماٌؼؾقة طاظؾطارسمواألشذؼةماظيتمهؿقيمسؾكماٌقادماياصظةمواٌؾحمظؽلمحنصؾ مسؾكم
"موجؾة طاعؾة"مأوم"مطقعؾق"متؽقنماحملصؾةمػلمايصقلمسؾكم"مخطرمطاعؾ"،مطؿامؼقضحماظدطؿقر
عدحتماٌلرييمأدؿاذماظػقزؼاءماظطؾقةمجباععةماظؼاػرةميفمحبثمظف:مصلرعؿةمعـؾ اهلاعؾقرجرم
وأصابعماظلؿؽ )  ( fish fingersواظدجاجماٌؼؾلمتدخؾميفمدائرةماٌقاد اٌلؾؾةمظإلصابة باظلرران،م
وعـماٌؿؽـمبعدماظؿلطدمعـمسنقعمأضرارمػذه اظقجؾات أنمؼؿؿمطؿابةمهذؼر سؾك سؾب اظقجؾات اظلرؼعة
ؼػقدمبلغفام"متدعرماظصقة وتلؾبماظقصاة وعـماٌكاررماظصققةماألخرى-مطؿامأطد باحـقنمادؽؿؾـدؼقنم
عمخراً-مأن اظقجؾات اظلرؼعة وذؾفماجملفزةمتلفؿ بدرجةمطؾريةميفمإصابةماألرػالمباظربق:مًؾقػامعـم
اًضراواتماظطازجة واظػقؿاعقـاتمواٌعادن،مطؿامأنمخؾقمػذهماألرعؿةمعـماألظقافماظضرورؼةمالغؿظام
ايرطةماظطؾقعقة ظألععاءمرنؾمبقزقػؿفا،موؼمديمإزنماضطراباتميفمسؿؾقةماالعؿصاص .م
وٌعرصةماألثرماظصقلمظألشذؼةموخاصةماظلرؼعةمعـفامضام( 1979مGoldstein,م)مبدرادةمأثرماألشذؼةم
اظلرؼعةمسؾكمتغذؼةموصقةماٌلؿفؾؽنيموتقصؾمإزنمتػاوتماألثرماظـاتجمحلبماظـقعمواظرتطقبماظؽقؿقائلم
ظؾغذاء،موذطر(مأبامايلـم1416ػـ) ميفماالدؿعراضماٌرجعلمظرداظةمعاجلؿريمأنمإحدىماظدراداتم
ٌعرصةمسالضةماظغذاءمباظلررانمتؾنيمأنمدػـماظغذاءمؼعؿربمعـمحمرضاتممنقماظلررانمبقـؿاماألظقافم
وصقؿاعقـاتمC, E , Aمواظلؾقـققممعـمعضاداتماظلرران.م

1416ػـ)م ،ماظؼقؿةماظغذائقةمومنطماالدؿفالكماظغذائكمظؾعضماألشذؼةماظلرؼعةماٌؼدعةمصكمعدؼـةم
م-مأبامايلـم،مإبراػقؿمبـمحمؿدم(
اظرؼاض،مرداظةمعاجلؿريم،مطؾقةماظزراسةم،مجاععةماٌؾؽمدعقدم،ماظرؼاض.
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وظؼدممتتمدرادةمبعضمحاالتماظؿلؿؿماظغذائلماظيتمحدثتميفماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةمخاللمساعلم
1990م)مظعددمإحدىمودؾعقنمحاظةمتلؿؿمطانمععظؿفام
1409ػـمضاممبفاماظعقلكموآخرونم(
1408م –م
خاللمأذفرماظصقػمتؾنيمعـفامأنمغلؾةم%80.2معـماياالتمحدثتمبلؾبمتؾقثماظطعاممباظؾؽؿريؼام
%19.8مألدؾابمشريمبؽؿريؼة،موعـماظػققصماظؾؽؿريؼقظقجقةماظيتمأجرؼتمتؾنيمأنم
اٌرضقة،موأنمغلؾةم
اظؾؽؿريؼاماظلائدةميفمععظؿماياالتمػلماظؾؽؿريؼاماظعـؼقدؼةمبقـؿامحظقتمبؽؿريؼاماظلاٌقغقالمواجملؿقسةم
اظؼقظقغقةمبـلبمضؾقؾة.مطؿاماتضحمعـمػذهماظدرادةمأنمعصادرماظؿلؿؿميفمأربعةموسشرؼـمحاظةم %33.8م
طاغتمغؿقفةمظؿـاولمأرعؿةمباٌطاسؿمواٌطابخماظعاعة،مودتمسشرةمحاظةم 22.5ممبطاسؿمتابعةمىفاتم
%18.3مبلعاطـم
%16.9ممبطاسؿمتابعةمٌمدلاتمأػؾقة،موثالثةمسشرمحاظةم
حؽقعقةم،مواثـؿكمسشرةمحاظةم
%8.5مغؿقفةمتـاولمرعاممباٌـزل.م م
إسدادموتـاولماظغذاءماٌكؿؾػة،مودتمحاالتم
الدرادات السابؼة
عـماظدراداتماظيتمتـاوظتماظعاداتماظغذائقةمضقامم(ايؿقدان،م 1988م) مبنجراءمدرادةمتقصؾتمعـم
خالهلامإزنمأنمايؾقبمواظؾؼقظقاتمطاغتمأطـرمادؿفالطامعـمضؾؾماألصرادمطؿامالحظتمزؼادةمادؿفالكم
اًضرميفمعقمسلماظشؿاءمواظربقعموادؿفالكماظػقاطفمسؾكمعدارماظعام.م
وعـماظدراداتمحقلماظؿؾقثماظغذائلماظدرادةماظيتمضاممبفا( 1988م Ewaidah,م)مظؿقدؼدمعلؿقىم
مسقمماألصالتقطلنيميفمسالئؼماظدواجـماٌصـعةمحمؾقاميفمعزارعمعـطؼةماظرؼاضمبادؿكدامماٌؽقغاتم

1990م)،مدرادةمسـمبعضمحاالتماظؿلؿؿماظغذائلمباٌؿؾؽةم
م-م اظعقلك،محمؿدموذرف،مأداعةموذدؼد،محمؿدموسؾدماظػؿاح،مصالحم(
.348
339م–م
اظعربقةماظلعقدؼة،مإصداراتماظـدوةماظلعقدؼةماألوزنمظؾغذاء،مطؾقةماظزراسة،مجاععةماٌؾؽمدعقد،ماظرؼاض،مصم
)1988م ،متؼققؿماظعاداتمواياظةمماظغذائقةمجملؿقسةمعـماظلقداتمايقاعؾميفمعـطؼةماظرؼاض،مرداظةم
م-مايؿقدان،موصقؼةمسؾدماهللم(م
دطؿقراهم،طؾقةماظرتبقةم،ماظرئادةماظعاعةمظؿعؾقؿماظؾـاتم،ماظرؼاض.
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اظغذائقةماٌلؿكدعةميفمتصـقعمسالئؼماظدواجـمعـؾماظذرةمواظشعريموصقلماظصقؼا،موظؼدمأزفرمهؾقؾمسالئؼم
اظدواجـمعلؿقىمخطريمعـماظؿؾقثمبلؿقمماألصالتقطلني.م
1416ػـ)ميفماالدؿعراضماٌرجعلمظرداظةمعاجلؿريمأنمإحدىماظدراداتمٌعرصةمسالضةم
وذطر(مأبامايلـم
اظغذاءمباظلررانمتؾنيمأنمدػـماظغذاءمؼعؿربمعـمحمرضاتممنقماظلررانمبقـؿاماألظقافموصقؿاعقـاتم C, E
, Aمواظلؾقـققممعـمعضاداتماظلرران .م
وظؼدممتتمدرادةمبعضمحاالتماظؿلؿؿماظغذائلماظيتمحدثتميفماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةمخاللمساعلم
1990م)مظعددمإحدىمودؾعقنمحاظةمتلؿؿمطانمععظؿفام
1409ػـمضاممبفاماظعقلكموآخرونم(
1408م –م
خاللمأذفرماظصقػمتؾنيمعـفامأنمغلؾةم%80.2معـماياالتمحدثتمبلؾبمتؾقثماظطعاممباظؾؽؿريؼام
اٌرضقة م
م
م
م
م
م
م
م

1416ػـ)م ،ماظؼقؿةماظغذائقةمومنطماالدؿفالكماظغذائلمظؾعضماألشذؼةماظلرؼعةماٌؼدعةميفمعدؼـةم
م-مأبامايلـم،مإبراػقؿمبـمحمؿدم(
اظرؼاض،مرداظةمعاجلؿريم،مطؾقةماظزراسةم،مجاععةماٌؾؽمدعقدم،ماظرؼاض.
1990م)،مدرادةمسـمبعضمحاالتماظؿلؿؿماظغذائلمباٌؿؾؽةم
م-م اظعقلك،محمؿدموذرف،مأداعةموذدؼد،محمؿدموسؾدماظػؿاح،مصالحم(
.348
339م–م
اظعربقةماظلعقدؼة،مإصداراتماظـدوةماظلعقدؼةماألوزنمظؾغذاء،مطؾقةماظزراسة،مجاععةماٌؾؽمدعقد،ماظرؼاض،مصم
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م
م

الػصل الثالث
مـفج الدرادة واجراءاتفا
م
م
م
م

مـفـج الدرادة  :م
ا سؿؿدماظؾقثمسؾكماٌـفجماظقصػلمغظراًمٌامؼـطقيمسؾقفمػذاماٌـفجمعـمرصدمظؾقاضع،موعامؼؿؾعمذظؽمعـم
هؾقؾموتػلريمهلذاماظقاضعمادؿـاداًمإزنماظدراداتمواألحباثمواٌصادرماظيتمتـاوظؿفمواغؿفاءمبقضعمجمؿقسةم
عـماظؿقصقاتمواٌؼرتحات0مم
جمتؿع الدرادة :
17

تؽقنمجمؿؿعماظدرادةمعـمراظؾاتماٌرحؾةماٌؿقدطةميفمنرانم،معـمسنقعماظػرقماظدرادقةماظـالثةم،موضدم
6316مراظؾةم،موروسلميفماخؿقارمسقـةماظدرادةمأنمتؽقنمرؾؼقةموبطرؼؼةم
بؾغمسددمػذاماجملؿؿعماألصؾلم
سشقائقة،محبقثمتشؿؾمسنقعماظػرقماظدرادقةم:مأوزنموثاغقةموثاظـةم،موسنقعماظؿكصصات،موذظؽمحؿكم
%13.7معـم
تؽقنماظعقـةمممـؾةمظؾؿفؿؿعماألصؾل،موبؾغمسددمأصرادمػذهماظعقـةم865مراظؾة،موػذامميـؾم
اجملؿؿعماألصؾل.م
عقـة الدرادة :
متماخؿقارمسقـةمممـؾةمظطاظؾاتماٌرحؾةماٌؿقدطةمعـمسنقعماظػرقماظدرادقة،مٌعرصةماظقجؾاتماظلرؼعةم
اظيتمهلامأوظقؼةميفمحقاتفؿمم
أداة الدرادة :
متمتصؿقؿمأداةماظدرادةماٌقداغقةميفمصقرةمادؿؾقانمظؾقجؾاتماظلرؼعةمؼؼدممظطالبماٌرحؾةماٌؿقدطةم
بفدفماظؿعرفمسؾكمأوظقؼاتماظقجؾاتماظيتمؼؿؿلؽـمبفامػمالءماظطاظؾاتمم
وضدماسؿؿدميفمخطةماظؿقؾقؾماإلحصائكمظؾـقدمػذاماالدؿؾقانمسؾكمحلابماظؿؽراراتمواظـلبماٌؽقؼةم
إلجاباتمأصرادماظعقـةمسؾكمطؾمدمالمعـمأدؽؾةماالدؿؾقان،موذظؽمعـمخاللمبرغاعجم ،SPSSويلابم
صدقماالدؿؾقانممتماالسؿؿادمسؾكمررؼؼةمصدقماحملؽؿنيم

صدق أداة البحث وثباتفا :
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يلابمثؾاتمػذاماالدؿؾقانممتمتطؾقؼفمسؾكمسقـةمعـمراظؾاتماٌرحؾةماٌؿقدطةمحقثمبؾغمسددػؿم100م
راظؾة،موبعدمصرتةمزعـقةمحقاظلمأدؾقسنيمأسقدمتطؾقؼمػذاماالدؿؾقانمسؾكمغػسماظعقـةماظلابؼة،موأسطتم
ععاعالتمثؾاتمعؼؾقظةم
مـفـج البحث  :اٌلحماالجؿؿاسلم
أدوات مجع البقانات  :االدؿؾقانم
حدود البحث  :اجملال البشري واملؽاني والزماني:
اجملالماظؾشريم:مراظؾاتماٌرحؾةماٌؿقدطةممم
اجملالماٌؽاغلم:منرانمم
اجملالماظزعاغلم:م ؼلؿغرقمػذاماظؾقثمعدةمذفرم،معؼلؿمسؾكمأدؾقسنيمظؾفاغبماظـظريم،موطذظؽم
أدؾقسنيمظؾفاغبماظؿطؾقؼلم.م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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م

الػصل الرابع
مـاقشة الـتائج والتوصقات

ادلستوى ادلعريف والتطبيقي للمرىقني جبودة وسالمة الغذاء
أوالً :ادلستوى ادلعريف والتطبيقي للمبحوثني فيما خيص جودة وسالمة الغذاء يف رلموعة اللحوم
والدواجن واألمساك :
يبُت اجلدول رقم (  )1ادلتوسطات احلسابية دلعارف الطالبات وتطبيقهم ذلذه ادلعارف فيما خيص جودة
وسالمة الغذاء يف رلموعة اللحوم والدواجن واألمساك ويتضح من ىذا اجلدول أن معارف الطالبات بأن
اللحوم ومنتجاهتا مصادر غنية بالربوتينات والدىون واحلديد وبعض الفتيامينات كانت عالية ،إذ بلغ
ادلتوسط احلسايب لدرجة معرفتهم هبا  2.79أما تطبيقهم ذلا فكان متوسطاً ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب
20

لدرجة تطبيقهم ذلا  2.40أما ظهور بقع ملونة يف اللحوم ،ووجود ظاىرة التزنخ يف اللحوم ،وتغَت ألوان
الصبغات يف اللحوم ،فكانت معارف
جدول ( ) 1
ادلتوسطات احلسابية دلعارف الطالبات وتطبيقو ن ذلذه ادلعارف فيما خيص جودة وسالمة الغذاء يف
رلموعة اللحوم والدواجن واألمساك
ادلتوسط احلسايب

ادلتوسط احلسايب

الفرق بني

1

اللحوم ومنتجاهتا مصادر غنية بالربوتينات والدىون
واحلديد وبعض الفتيامينات

2.79

2.40

0.39

2

طفو البيض على سطح ادلاء

2.52

2.23

2.23

3

وجود اجلنُت أو القطع الدموية داخل البيض.

2.48

2.23

0.25

4

بروتينات البيض وخصوصاً يف البياض من أفضل
الربوتينات تغذوياً ووظيفياً على اإلطالق

2.40

2.26

0.14

5

اختالط البياض مع الصفار يف البيض

2.29

2.09

0.20

*8.19

6

ظهور بقع ملونة يف اللحوم

2.11

1.90

1.90

7.79

7

تكون طبقة لزجة على أسطح حلوم الدواجن

2.09

1.95

0.14

* 6.11

8

وجود ظاىرة التزنخ يف اللحوم

1.98

1.79

0.19

*
*7.99

9

اختفاء بريق ولون األعُت يف األمساك

1.98

1.84

0.14

10

فقدان دلعان جلد األمساك

1.98

1.79

0.19

*
*8.38

11

فقدان مرونة القوام وسهولة نزع القشور يف األمساك

1.96

1.81

0.14

*
* 6.29

م

الـعـب ــارة

لدرجة ادلعرفة
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لدرجة التطبيق

ادلتوسطني

قيمة

)(t

* 18.55
*
* 11.58
* 9.76
*
*
*5.89

*

*
*5.63

*

12

تغَت ألوان الصبغات يف اللحوم

1.94

1.70

0.24

13

ظهور ىيفات شعرية على حلوم األبقار

1.53

1.45

0.80

* 9.19

*
* 2.86

ثااياً :ادلستوى ادلعريف والتطبيقي للمبحوثني فيما خيص جودة وسالمة الغذاء يف رلموعة اخلبز

*

واحلبوب :
يبُت اجلدول رقم (  )2ادلتوسطات احلسابية دلعارف الطالبات وتطبيقهم ذلذه ادلعارف فيما خيص جودة
وسالمة الغذاء يف رلموعة اخلبز واحلبوب ،ويتضح من اجلدول أن معارف الطالبات بتغَت اللون والطعم
والرائحة يف اخلبز ،ووجود عفن أسود ومحوضة غَت مرغوبة يف اخلبز ،وظهور منوات خضراء أو سوداء على
اخلبز ،وظهور احلشرات يف احلبوب أو الدقيق األبيض ،وكون اخلبز واحلبوب مصادر غنية بالطاقة ألهنا
ربتوي على معدالت عالية من الكربوىيدرات ،كانت عالية ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة معرفتهم هبا
 2.64 ،2.65 ،2.70 ،2.70 ،2.72على التوايل ،وكان تطبيق الطالبات دلعارفهم هبذه العبارات
متوسطاً ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة تطبيقهم ذلا

 2.49 ،2.41 ،2.47 ،2.49 ،2.53على

التوايل.
ويظهر من اجلدول أن معارف الطالبات بنمو اخلمائر واألعفان على احلبوب ،وتغَت الطعم واإلصابة
باخلمائر يف البسكوتيات ،كانت متوسطة  ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة معرفتهم هبا

،2.49

،2.37على التوايل،وكان تطبيق الطالبات دلعارفهم هبا متوسطاً  ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة
تطبيقهم ذلا  ،2.20 ،2.27على التوايل .
ويالحظ أن متوسط درجة معارف الطالبات جبودة وسالمة الغذاء يف رلموعة اخلبز واحلبوب اعلى من
متوسط درجة تطبيقهم ذلا ،ودلقارنة ىذه الفروقات بُت معارف الطالبات وتطبيقهم ذلذه ادلعارف لكل
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عبارة من وجهة نظر الطالبات مت استخدام اختبار (ت) للمجموعات ادلرتبطة لكل عبارة حيث دل
على معنوية ىذه الفروقات وذلك عند مستوى معنوية 0.01
جدول ()2
ادلتوسطات احلسابية دلعارف الطالبات وتطبيقو ن ذلذه ادلعارف فيما خيص جودة وسالمة الغذاء يف
رلموعة اخلبز واحلبوب
ادلتوسط احلسايب

ادلتوسط احلسايب

الفرق بني

1

تغَت اللون والطعم والرائحة يف اخلبز

2.72

2.53

0.190

2

وجود عفن أسود ومحوضة غَت مرغوبة يف اخلبز

2.70

2.49

0.21

3

ظهور منوات خضراء أو سوداء على اخلبز

2.70

2.47

0.23

4

ظهور احلشرات يف احلبوب أو الدقيق األبيض

2.65

2.41

0.24

2.64

2.49

0.15

6

منو اخلمائر واألعفان على احلبوب

2.49

2.27

0.22

7

تغَت الطعم واإلصابة باخلمائر يف البسكويتات

2.37

2.20

0.17

م

5

الـعـب ــارة

اخلرب واحلبوب مصادر غنية بالطاقة ألهنا ربتوي على
معدالت عالية من الكربوىيدرات

لدرجة ادلعرفة

لدرجة التـطبـيق

ادلتوسطني

قيمة

)(t

*
** 8.40
8.08

9.73

*

*

**10.15

** 6.82

**10.15

** 6.96

وجود فرق معنوي على مستوى 0.01
*
ثالثا:ادلستوى ادلعريف والتطبيقي للمبحوثني فيما خيص جودة وسالمة الغذاء يف ادلعلبات الغذائية :
يبُت اجلدول رقم (  )3ادلتوسطات احلسابية دلعارف الطالبات وتطبيقهم ذلذه ادلعارف فيما خيص جودة
وسالمة الغذاء يف ادلعلبات الغذائية  ،ويظهر من اجلدول أن معارف الطالبات بصدأ وتأكل جدران
23

العلبة من اخلارج كانت عالية ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة معرفتهم هبا

 2.64وكان تطبيقهم ذلا

متوسطاً  ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة تطبيقهم ذلا . 2.40
كما يظهر من اجلدول أن معارف الطالبات بوجود انتفاخات يف العلبة من جهة واحدة أو من اجلهتُت
 ،وربدب سطح العلبة ،وتغَت رائحة ولون زلتوى العلبة ،واحلموضة الشديدة يف زلتوى العلبة ،كانت
متوسطة إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة معرفتهم هبا 2.45 ،2.59،2.56،2.55على التوايل  ،وكان
تطبيقهم ذلا متوسطاً إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة تطبيقهم ذلا

 2.35،2.27،2.31،2.21على

التوايل .ويظهر من اجلدول أن معارف الطالبات بعدم وجود بطاقة احملتويات على العبوة  ،وظهور
الفطريات على زلتوى العلبة ،وتسرب احملاليل على اجلدران اخلارجية للعلبة ،وتغَت لون السطح الداخلي
للعلبة ،ووجود العكارة يف زلتوى العلبة كانت متوسطة ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة معرفتهم هبا
2.24 ،2.38 ،2.40 ،2.41 ،2.42على التوايل ،وكان تطبيقهم ذلا متوسطاً ،إذ بلغ ادلتوسط
احلسايب لدرجة تطبيقهم ذلا  2.02 ،2.11 ،2.18 ،2.16 ،2.11على التوايل.
ويالحظ أن متوسط درجة معارف الطالبات جبودة وسالمة الغذاء يف ادلعلبات الغذائية أعلى من متوسط
درجة تطبيقهم ذلا ،ودلقارنة تلك الفروقات بُت ادلعرفة والتطبيق لكل عبارة من وجهة نظر الطالبات مت
استخدام اختبار (ت) للمجموعات ادلرتبطة لكل عبارة حيث دل على معنوية ىذه الفروق وذلك عند
مستوى معنوية 0.01
جدول ()3
ادلتوسطات احلسابية دلعارف الطالبات وتطبيقو ن ذلذه ادلعارف فيما خيص جودة وسالمة الغذاء يف
ادلعلبات الغذائية
م

الـعـب ــارة

ادلتوسط احلسايب

ادلتوسط احلسايب

الفرق بني

قيمة

لدرجة ادلعرفة

لدرجة التـطبـيق

ادلتوسطني

)(t
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1
2

صدأ وتآكل جدران العلبة من اخلارج

2.64

2.40

0.24

وجود إنتفاخات يف العلبة من جهة واحدة أو من
اجلهتُت

3

ربدب سطح العلبة

4

تغَت رائحة ولون زلتوى العلبة

5

احلموضة الشديدة يف زلتوى العلبة

6

عدم وجود بطاقة احملتويات على العبوة

7

ظهور الفطريات على زلتوى العلبة

8

تسرب احملاليل على اجلدران اخلارجية للعلبة

9

تغَت لون السطح الداخلي للعلبة

10

وجود العكارة يف زلتوى العلبة

8.79

*

** 8.30

2.59

2.35

0.24

2.56

2.27

0.29

*
* 11.13

2.55

2.31

0.24

*
* 9.19

2.45

2.21

0.24

2.42

2.11

0.31

* 10.80

2.41

2.16

0.25

*
* 9.27

2.40

2.18

0.22

*
* 8.18

2.38

2.11

0.27

* 8.88

* 10.19

2.02
2.24
* 8.38 0.22
اتضح من العرض السابق أن متوسط درجة معارف الطالبات جبودة وسالمة الغذاء كانت أعلى من
*
متوسط درجة تطبيقهم ذلا ،وعند مقارنة معنوية الفروق بُت ادلعرفة والتطبيق وجد أن ىذه الفروق معنوية

عند مستوى معنوية 0.01
ىذه الفروق بُت متوسط درجة ادلعرفة ومتوسط درجة التطبيق للمبحوثُت تعترب نتيجة متوقعة فهي تتفق
مع ادلنطق الذي يقول إن الفرد يعرف أكثر شلا يطبق ،كما يتفق ذلك مع ما ذكره ( الطنويب وآخرون،
1995م ) من أن ىناك فجوة أو ثغرة بُت ادلعرفة ادلتيسرة وادلمارسات ادلوجودة وادلنتشرة بُت أفراد التنظيم
االجتماعي  ،كما يتفق ذلك مع ذكره ) (AL-Shoshan, 1990من أن معارف اجملموعة ادلبحوثة
بأمهية التغذية السليمة يف الوقاية والعالج من األمراض كانت أعلى من تطبيقها لتلك ادلعارف ،وال شك
25

أن الوضع ادلثايل ىو تقارب معارف الفرد مع تطبيقو لتلك ادلعارف إذا افًتضنا أن اجملتمع يتمتع دبستوى
تعليمي مناسب ويتلقى إرشادات تغذية مناسبة من قبل ادلتخصصُت وادلهتمُت ومن خالل وسائل
اإلعالم ادلختلفة ،وقد تعود الفروق بُت ادلعارف والتطبيق لدى الطالبات إىل أهنم يتعرضون إىل الكثَت
من القنوات االتصالية والوسائل اإلعالمية ادلختلفة اليت تنقل ادلعلومة بسهولة إىل إذن ادلتلقي بدون مشقة
 ،وكذلك وجود ادلناىج التعليمية اليت تعج بالكثَت من ادلعلومات التغذية اليت يتلقاىا الطفل يف ادلدرسة،
شلا جعل ىناك خزينة من ادلعارف ادلناسبة لدى مجيع فئات اجملتمع ،ىذه ادلعارف تكون يف أغلبها معارف
نظرية ال زبرج إىل واقع التطبيق ،والسبب أن ىذه الربامج تسعى يف جوىرىا إىل بث ادلعارف دون توضيح
طريقة تطبيقها.
مصادر ادلعلومات الغذائية :
ىناك مصادر متعددة حلصول الطالبات على ادلعلومات الغذائية اليت حيتاجوهنا (جدول رقم  ) 4سبثلت
ىذه ادلصادر يف األقارب ،والطبيب ،ومشرف التغذية ،واألصدقاء أو اجلَتان ،والزمالء يف العمل،
وادلذياع ،والتلفاز ،والصحافة ،والكتب ،ولقد تبُت أن أغلب الطالبات يتلقون معلوماهتم الغذائية من
خالل التلفاز حيث بلغت نسبتهم  ،%66.5والتلفاز يعترب وسيلة إعالمية ومعينة تعليمية مهمة ،فهو
موجود يف العديد من ادلنازل إن مل يكن يف أغلبها ومشاىدتو ال ربتاج إىل بذل رلهود أو مشقة ،وىو من
أكثر طرق االتصال باجلماىَت فاعلية وتأثَتاً  ،وشلا يزيد من فاعليتو التعليمية ىو استخدامو حاسيت السمع
والبصر ،وىو وسيلة تعليمية من طرف واحد دبعٌت أن ادلشاىد ال يستطيع أن يدخل يف حوار مع ادلذيع
أو الشخص ادلتحدث من خالل التلفاز وىذا يعيق الفائدة اليت تعود على ادلستقبل من ادلناقشة
واالستفسار عن كل ما يشكل عليو.
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كما تبُت من اجلدول أن  %60.1من الطالبات يتلقون معلوماهتم الغذائية من خالل الكتب ،ونظراً
لوجود العديد من ادلكتبات العامة وادلتخصصة واليت تضم أعداد ىائلة من الكتب ومنها الكتب الطبية
وكتب الغذاء والتغذية ،وكذلك حرص اجملتمع على اقتناء مكتبات خاصة يف منازذلم ربوي العديد من
الكتب ذات الصلة حبياهتم اخلاصة ،أتاح ذلم

االطالع وتوسيع مداركهم حول موضوع غذائهم وما

يتناولونو بشكل يومي شلا جعل لديهم حصيلة معرفية نابعة من

االطالع على تلك الكتب واليت تعج

بالكثَت من ادلعلومات الغذائية مع غياب اجلانب التطبيقي أو األسلوب الذي يتيح للقارئ التعرف على
كيفية ربويل ىذه ادلعارف وادلعلومات إىل واقع تطبيقي ملموس  ،وبالتايل يستطيع أن يتعرف على
األسلوب األمثل لتحويل معارفو اليت حصل عليها من ىذه الكتب إىل أسلوب تطبيقي وىو اذلدف
ادلنشود .كما يظهر من اجلدول أن  %51.6من الطالبات يتلقون ادلعلومات الغذائية من خالل
األقارب ،وال شك أن اللقاءات اليت تتم بينهم تعترب طريقة اتصالية مباشرة فهي تتم وجهاً لوجو بينهم،
وخاصة أن اجملتمع يتمتع بعالقات أسرية واسعة امتثاال للواجب الديٍت ذباه األقارب بصفة عامة ،وحيث
أن الشخص ادلستقبل للمعلومات تزيد درجة تقبلو دلا يتلقاه من ادلعلومات بزيادة ثقتو يف مصدر تلك
ادلعلومات ،لذلك فإن ثقة الكثَت من األسر يف أقارهبم ووجود العالقات الوطيدة وادلتينة بُت تلك األسر
يزيد من عملية تقبل ادلعلومات وزلاكاهتم يف تطبيق تلك ادلعلومات.
مث بعد ذلك تفاوتت نسب الطالبات حسب استفادهتم من ادلصادر ادلختلفة كما يظهر من اجلدول،
فهناك الطبيب الذي بلغت نسبة الطالبات الذين يتلقون معلوماهتم الغذائية عن طريقة  ، %47.9بينما
بلغت نسبة من يتلقون معلوماهتم عن طريق مشرف التغذية  ،%12.4وىذا ينبع من أن الطبيب يكون
أكثر التصاقاً باجلمهور ،وتكون ثقتهم فيو كبَتة ،بينما مشرف التغذية قد ال يتعرض كثَتاً دلقابلة
اجلمهور ،أما الصحافة وادلذياع فهما كذلك مصدرين مهمُت وقد بلغت نسبة الطالبات الذين يعتمدون
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عليها  %36.1 ،%44.1على التوايل ،ويالحظ أن التلفاز كوسيلة إعالمية واسعة االنتشار قد أثر على
ىذين ادلصدرين وأصبح يقوم مقامهما يف كثَت من األحيان ،أما األصدقاء أو اجلَتان والزمالء يف العمل،
فقد كانت نسبة الطالبات الذين يعتمدون عليهما يف تلقي معلوماهتم
التوايل ،وىذين ادلصدرين مع األقارب ديثلون وسائل

 %24.0 ،%31.1على

اتصال مباشر أو فردي إال أن األقارب فاقت

األصدقاء أو اجلَتان والزمالء يف العمل كمصدر للمعلومات وذلك لكون األقارب أكثر
معرفة بظروف بعضهم البعض ،كل تلك ادلصادر

التصاقا وأكثر

استطاعت أن تكون حصيلة معرفية لدى ادلبحوث

فاقت األسلوب التطبيقي لديو ،ذلك األسلوب الذي حيول تلك ادلعارف إىل واقع يًتجم االستفادة من
تلك ادلعارف يف احلياة العامة للمبحوث ،وقد وجدت (آل الشيخ،

1989م) أن التلفاز يعد ادلصدر

الرئيسي ألفراد العينة ،يليو الكتب العلمية مث اجلَتان ،وقد وجد ) (AL- Shoshan, 1990أن
مصدر احلصول على ادلعلومات الغذائية لدى الغالبية من الطالبات كانت من خالل
بالعاملُت يف اجملال الطيب ومن خرباء التغذية.
جدول ()4
توزيع الطالبات حسب مصادر ادلعلومات الغذائية(ن = )80
مصادر ادلعلومات

عـدد

%

التلفاز

54

66.5

الكتب

48

60.1

األقارب

40

51.6

الطبيب

38

47.9

الصحافة

35

44.1

ادلذياع

29

36.1

28

االتصال ادلباشر

األصدقاء أو اجلريان

25

31.1

الزمالء يف العمل

19

24.0

مشرف التغذية

10

12.4
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وشلا سبق ديكنا مالحظة أن درجة معرفة الطالبات دبصادر ىذه الوجبات كانت متوسطة ،إذ بلغ ادلتوسط
احلسايب لدرجة معرفتهم هبا  1.94 ،1.98 ،2.11على التوايل ،وكان تطبيق الطالبات ذلذه العبارات
متوسطاً ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة تطبيقهم ذلذه ادلعارف  1.70 ،1.79 ،1.90على التوايل ،أما
معارف الطالبات بظهور ىيفات شعرية على حلوم األبقار فكانت ضعيفة ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب
لدرجة معرفتهم هبا  ،1.53وكان تطبيقهم ذلا ضعيفاً ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة تطبيقهم ذلا
 ، 1.45وفيما خيص البيض فإنو يتضح من اجلدول أن معارف الطالبات بطفو البيض على سطح ادلاء ،
ووجود اجلنُت أو القطع الدموية داخل البيض ،وكون بروتينات البيض وخصوصاً يف البياض من أفضل
الربوتينات الغذائية ووظيفياً على اإلطالق ،واختالط البياض مع الصفار يف البيض ،وتكون طبقة لزجة
على أسطح حلوم الدواجن كانت متوسطة إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة معرفتهم ذلذه العبارات
 ،2.52،2.48،2.40،2.29،2.09على التوايل ،وكان تطبيق الطالبات دلعارفهم هبذه العبارات
متوسطاً إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة تطبيقهم ذلا

1.95 ،2.09 ،2.26 ،2.23 ،2.23على

التوايل.
وفيما خيص األمساك فإنو يتضح من اجلدول أن معارف ادلبح وثين باختفاء بريق ولون األعُت يف األمساك ،
وفقدان دلعان جلد األمساك  ،وفقدان مرونة القوام وسهولة نزع القشور يف األمساك  ،كانت متوسطة إذ
بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة معرفتهم هبا ،1.96 ،1.98 ،1.98 ،على التوايل ،وكان تطبيق الطالبات
دلعارفهم هبذه العبارات متوسطاً ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجة تطبيقهم ذلا،1.81 ،1.79 ،1.84 ،
على التوايل.
ويالحظ أن متوسط درجة معارف الطالبات جبودة وسالمة الغذاء يف رلموعة اللحوم والدواجن واألمساك
أعلى من متوسط درجة تطبيقهم ذلا ،والختبار معنوية

الفروق بُت معارف الطالبات وتطبيقهم ذلذه
30

ادلعارف مت استخدام اختبار (ت) للمجموعات ادلرتبطة حيث وجد أن ىذه الفروق معنوية عند مستوى
معنوية 0.01

اتائج الدراسة
يف ضوء ما أسفرت عنو الدراسة من نتائج ،فإن الباحث يوصي دبا يلي :
 1إجراء ادلزيد من البحوث ادليدانية ادلتعلقة بادلستوى ادلعريف والتطبيقي جلودة وسالمة الغذاء على
مستوى وطٍت لتوفَت معلومات وبيانات عن عادات ومعتقدات وأمزجة السكان ،وكذا العوامل
االجتماعية والنفسية ادلؤثرة على مستوى وعيهم الغذائي ،وذلك لالستفادة منها يف زبطيط
سياسيات غذائية هتدف إىل معاجلة ادلشكالت الغذائية والصحية ورفع مستوى الوعي ادلعريف
الغذائي والوعي التطبيقي لكافة أفراد اجملتمع.
 -2ظهر من نتائج الدراسة اعتماد أغلب الطالبات على التلفاز يف تلقي معلوماهتم الغذائية  ،لذا يراعى
متابعة ما يقدم من معارف وخربات من خالل ىذه الوسيلة وزلاولة توجيو األفراد للمعارف
الصحيحة لنوعيات الغذاء الصحي السليم وكيفية تطبيق ما يتعلمو من معارف.
 -3ظهر من نتائج الدراسة أمهية االتصال الشخصي كطريقة اتصالية للحصول على ادلعارف الغذائية ،
لذا جيب العناية بالربامج التثقيفية اإلرشادية الغذائية حىت ديكن تصحيح ادلفاىيم الغذائية لشرحية
كبَتة من الناس.

31

 -4ظهر من نتائج الدراسة اعتماد الطالبات على الكتب يف تلقي معلوماهتم الغذائية  ،لذا جيب
تشجيع ادلتخصصُت وجهات االختصاص إلصدار العديد من الكتب والنشرات بشكل مبسط
وتسهيل اقتنائها من قبل ادلستفيدين.
العالج
مسؤوليات األسرة وليس

تتحمل األسرة ادلسؤولية الكاملة يف ىذا الشأن ،فالًتبية الغذائية تعد من أىم

ىناك طفل يكتشف الوجبات السريعة دبفرده وإمنا عن طريق أخذه إىل ىذه األماكن لذلك جيب أن هتتم
األم تربية أبنائها غذائيا ،وأن ربرص على التزامهم دبا يعد يف البيت وأن ذبعل من طبق السلطة وطبق
الشوربة طبقا رئيسيا زلببا لدى أطفاذلا وأن تدعوىم لتناولو ليس بالقوة وإمنا بإغرائهم كأن ربسن تزيُت
الطبق أو تشكر الطفل يف إعداده أو تستشَته يف األشياء اليت يريد أن يأكلها .وأن ذبعل من وجبات
الغذاء األسرية مناسبة لاللتقاء والضحك واالستمتاع وال ربوذلا إىل حصة لألمر

والصراخ وإسداء

النصائح.
وإذا كان الطفل حيب تناول البطاطا ادلقلية مثال ديكن خداعو بسلقها أوال مث ربمَتىا يف الفرن بعد رشها
بقليل من الزبد وإذا كان يرغب يف تناول اذلمبورجر فيمكن صنعو يف البيت باستعمال ىربة اللحم اخلالية
من الدم أو صدر الدجاج ومحَتىا بقليل من الزيت وتقدديها على شكل

الوجبات اخلفيفة اخلارجية،

فالطفل إذا ما حصل على بديل فإنو لن يعارض ،وادلهم أن يستهويو ىذا البديل وىذا شلكن إذا ما
أدركت كل امرأة أن السمنة خطر يفتك باإلنسان فما بالك باألطفال
ومن الوسائل ادلساعدة على إحداث ىذه التغيريات ما يلي:
- 1االعتدال وعدم اإلسراف لقولو تعاىل":وُكلُوا وا ْشربُوا وال تُ ْسرفُوا" [األعراف]31:
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- 2التثقيف الصحي لألطفال والشباب يف ادلدارس ويف وسائل اإلعالم وتبيُت أنواع األغذية وعدد
احلصص اليت ينبغي تناوذلا من كل نوع.
- 3وضع ضوابط لًتاخيص ادلطاعم تشمل إضافة األغذية الطازجة والفواكو والسلطات ،ومنع بيع
ادلشروبات الغازية والعصائر احملالة وادلعبأة.
- 4منع دعايات األغذية غَت الصحية أو اليت ال تطابق ادلواصفات الصحية.
- 5يفضل عند طلب 'البيتزا' اختيار األنواع اليت ربتوي كميات أكرب من اخلضار وأقل من اللحوم
واألجبان ،وأن تكون القاعدة رقيقة؛ للتقليل من السعرات احلرارية للبيتزا.
- 6يف حالة األكل يف مطاعم 'الربجر' ،يفضل طلب احلجم الصغَت ،ويفضل ادلشوي بدال عن
ادلقلي ،وذبنب أكل البطاطس ادلقلية وشرب ادلشروبات الغازية ويستبدل هبا قطعة من
الفاكهة وكأس من العصَت الطازج غَت احمللى.
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ادلصادر وادلـراجــع
 - 1أبا احلسن  ،إبراىيم بن زلمد ( 1416ىـ)  ،القيمة الغذائية ومنط االستهالك الغذائي لبعض
األغذية السريعة ادلقدمة ىف مدينة الرياض ،رسالة ماجستَت  ،كلية الزراعة  ،جامعة ادللك سعود ،
الرياض.
 – 2آل الشيخ  ،ىند بنت عبد العزيز (  ،)1989دراسة النمط االستهالكي الغذائي لبعض األسر
السعودية بالرياض ،رسالة ماجستَت  ،كلية الًتبية ،الرئاسة العامة لتعليم البنات ،الرياض.
 -3إبراىيم  ،صديق ( 1993م) ،التغَت التكنولوجي وعالقتو بالتنمية الزراعية ،الدورة القومية للتغَت
التكنولوجي يف الزراعة العربية ،دمشق  ،اجلمهورية العربية السورية.
 -4جابر ،أمحد منتصر ( 1994م)  ،سلاطر ادلبيدات واألمسدة الكيماوية على صحة اإلنسان وتلوث
البيئة ،عامل االقتصاد ،السنة الثالثة ،العدد  ، 31ص 24. – 22
 -5البكَتي ،عبدهللا والدنشاري  ،عز الدين وأبو لنب  ،فاطمة ( 1994م) ،الغذاء وصحة اجملتمع،
مكتب الًتبية العريب لدول اخلليج العريب ،الرياض.
 -6الربيدى  ،فهد (1411ىـ)  ،األثر الباقي للمبيدات على النباتات ادلستخدمة ىف غذاء اإلنسان ،
اجمللة الزراعية  ،العدد األول  ،إدارة اإلرشاد واخلدمات الزراعية  ،وزارة الزراعة وادلياه  ،الرياض،
ص 57. - 55
 –7احلداد  ،عوض بدير (  ،)1976دراسة ربليلية لألمناط االستهالكية لألغذية احملفوظة ،رسالة
ماجستَت  ،كلية التجارة  ،جامعة أسيوط  ،مجهورية مصر العربية.
 - 8محيدة ،عبد القادر و خبش ،عبد السالم واجليلي ،السماين (  ،)1994زلفزات النمو وتأثَتىا
العزيز للعلوم
على النمو وجودة اللحم وبقاياىا يف حلوم الضأن والدواجن ،مدينة ادللك عبد
والتقنية  ،الرياض ( ،ربت النشر ).
 -9احلماد ،زلمد عبد هللا (1990م) ،احملافظة على جودة وسالمة األغذية ،إصدارات الندوة
السعودية األوىل للغذاء  ،كلية الزراعة ،جامعة ادللك سعود ،الرياض ،ص ص 290.– 273
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 -10احلميدان ،وفيقو عبدهللا (  ، )1988تقييم العادات واحلالة الغذائية جملموعة من السيدات
احلوامل يف منطقة الرياض ،رسالة دكتوراه ،كلية الًتبية  ،الرئاسة العامة لتعليم البنات  ،الرياض.
 - 11اخلفاجى  ،زىرة (  ، )1995تلوث األغذية والبيئة بادلبيدات ودور األحياء اجملهرية يف الكشف
عنها ،الزراعة والتنمية  ،العدد الرابع  ،ادلنظمة العربية للتنمية الزراعية ،ص 20. - 12
 -12دبريس ،زلمد وزلمود  ،زلمد ( 1989م)  ،الوعي الغذائي للمرأة الريفية ،دراسة ميدانية بقرية
علوان ،زلافظة أسيوط ،ادلؤسبر الدويل الرابع عشر لإلحصاء واحلاسبات العلمية والبحوث
االجتماعية والسكانية  30 – 25مارس.
 -13رويشدي ،خالد ،والشافعي ،عماد ( 1411ىـ) التأثَتات الثانوية للمبيدات الزراعية وحتمية
االذباه حنو طرق بديلة لوقاية النبات يف الوطن العريب ،نشرة فنية رقم (  ،)2مركز اإلرشاد الزراعي
 ،كلية الزراعة  ،جامعة ادللك سعود  ،الرياض.
 -14الشيخلي ،جودت زلمود ( 1988م) ،التسمم الغذائي ،اذليئة العربية السعودية للمواصفات
وادلقاييس ،الرياض.
 -15الشنيفي ،زلمد الصاحل ( 1990م) أسلوب إرشادي لتوعية ادلرأة السعودية يف رلال الغذاء
والتغذية ،إصدارات الندوة السعودية األوىل للغذاء ،كلية الزراعة ،جامعة ادللك سعود ،الرياض،
ص ص 102.– 87
 -16الشريف ،زلمد والقحطاين ،حسن ( 1995م) ،احذر ادلواد الكيماوية يف غذائك ،الطبعة األوىل
 ،مطابع أضواء البيان ،الرياض.
 -17الشيمي ،ناىد وادلنياوي ،مٌت ( 1988م) ،أسس التغذية وتقييم احلالة الغذائية ،الطبعة األوىل،
دار البيان.
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ادللحقات :
ملحق رقم ( ) 1
استبااة ختتص بجودة وسالمة الغذاء يف رلموعة اللحوم والدواجن واألمساك
ضع (  ) أمام العبارة اليت توضح درجة معرفتك جبودة وسالمة الغذاء
م

درجة ادلعرفة

الـعـب ــارة

ممتازة

1

اللحوم ومنتجاهتا مصادر غنية بالربوتينات والدىون واحلديد وبعض الفتيامينات

2

طفو البيض على سطح ادلاء

3

وجود اجلنني أو القطع الدموية داخل البيض.

4

بروتينات البيض وخصوصاً يف البياض من أفضل الربوتينات تغذوياً ووظيفياً على اإلطالق

5

اختالط البياض مع الصفار يف البيض

6

ظهور بقع ملواة يف اللحوم

7

تكون طبقة لزجة على أسطح حلوم الدواجن

8

وجود ظاىرة التزاخ يف اللحوم

9

اختفاء بريق ولون األعني يف األمساك

10

فقدان دلعان جلد األمساك

11

فقدان مرواة القوام وسهولة ازع القشور يف األمساك

12

تغري ألوان الصبغات يف اللحوم

13

ظهور ىيفات شعرية على حلوم األبقار
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ملحق رقم ()2
استبااة ختتص بتطبيق الطالبات جملموعة من ادلعارف فيما خيص جودة وسالمة الغذاء يف رلموعة
اخلبز واحلبوب
ضع (  ) أمام العبارة اليت توضح درجة معرفتك جبودة وسالمة الغذاء يف رلموعة اخلبز واحلبوب
م

درجة ادلعرفة

الـعـب ــارة
ممتازة

1

تغري اللون والطعم والرائحة يف اخلبز

2

وجود عفن أسود ومحوضة غري مرغوبة يف اخلبز

3

ظهور منوات خضراء أو سوداء على اخلبز

4

ظهور احلشرات يف احلبوب أو الدقيق األبيض

5

اخلرب واحلبوب مصادر غنية بالطاقة ألهنا حتتوي على معدالت عالية من الكربوىيدرات

6

منو اخلمائر واألعفان على احلبوب

7

تغري الطعم واإلصابة باخلمائر يف البسكويتات
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قليلة

ال اعرف

استبااة رقم ()3
استبااة ختتص بتطبيق الطالبات جملموعة من ذلذه ادلعارف فيما خيص جودة وسالمة الغذاء يف
ادلعلبات الغذائية
ضع (  ) أمام العبارة اليت توضح درجة معرفتك جبودة وسالمة الغذاء يف ادلعلبات الغذائية
م

درجة ادلعرفة

الـعـب ــارة

1

صدأ وتآكل جدران العلبة من اخلارج

2

وجود إاتفاخات يف العلبة من جهة واحدة أو من اجلهتني

3

حتدب سطح العلبة

4

تغري رائحة ولون زلتوى العلبة

5

احلموضة الشديدة يف زلتوى العلبة

6

عدم وجود بطاقة احملتويات على العبوة

7

ظهور الفطريات على زلتوى العلبة

8

تسرب احملاليل على اجلدران اخلارجية للعلبة

9

تغري لون السطح الداخلي للعلبة

10

وجود العكارة يف زلتوى العلبة

ممتازة
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استبااة رقم ()4
مصادر ادلعرفة بالوجبات السريعة
ضع عالمة (  ) امام ادلصدر الذي من خاللو تتعرف على الوجبات الغذائية السريعة
العالمة

مصادر ادلعلومات
التلفاز
الكتب
األقارب
الطبيب
الصحافة
ادلذياع
األصدقاء أو اجلَتان
الزميالت يف ادلدرسة
مصادر أخرى تذكرىا الطالبة :

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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الفهرس :
م

ادلوضوع

1

ادلقدمة

2

الفصل االول  :مقدمة البحث

3

الفصل الثاين

4

اإلطار النظري للبحث

5

تعريف الوجبات السريعة وأضرارىا

6

الفصل الثالث

7

منهج الدراسة

8

رلتمع الدراسة

9

عينة الدراسة

الصفحة

 10أداة الدراسة
 11صدق أداة البحث وثباهتا
 12االذباىات النظرية للبحث
 13الدراسات السابقة
 14دراسات عربية
 15دراسات أجنبية
 16الفصل الرابع
 17البيانات الوصفية للدراسة
 18االستبيانات
 19توصيات البحث
 20مراجع البحث
 21ادللحقات
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