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Abstract: 
The study aims at identifying the nutritional behavior and its relationship with physical fitness among the 

participants in the King Abdullah Award for the students of the basic stage in the capital Amman. The 

researcher used the descriptive method and the subject were randomly selected from 100 students in the 

academic year 2017/2018 , and after the statistical analysis treatment, the important results were: The level of 

nutritional behavior of participants in the King Abdullah Award for students of the basic stage in the capital 

Amman was high, the level of fitness of the participants was high, and there are no differences between the 

nutritional behavior and fitness of the participants in the award due to gender variable. 
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الملك عبد اهلل باللياقة البدنية لدى المشاركين في جائزة السلوك الغذائي وعالقته
 لطلبة المرحلة األساسية في العاصمة عمان
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 91/19/9102البحث قبول    02/01/9108البحث  استالم    

 :الملخص
لطلبة المرحلة األساسية في  ,لدى المشاركين في جائزة الملك عبد اهلل ,وعالقته باللياقة البدنية ,السلوك الغذائي التعّرف إلىهدفت الدراسة

, م9102/9108وطالبةللعام الدراسي  (طالب  011ا بواقع )عشوائي   نة البحثواختيرت عيّ  ,واستخدم الباحث المنهج الوصفيان, العاصمة عمّ 
مستوى السلوك الغذائي لدى  لت الدراسة إلى: أنّ توصّ  ,ة التحليل اإلحصائيكأداة لجمع بيانات الدراسة, وبعد إجراء عمليّ  االستبيان  خدمواست  

ة لدى المشاركين جاء مستوى اللياقة البدنيّ  جاء بدرجة مرتفعة. وأنّ ,انصمة عمّ لطلبة المرحلة األساسية في العا ,المشاركين في جائزة الملك عبد اهلل
 ر الجنس.عزى لمتغيّ لدى المشاركين في الجائزة ت   ,واللياقة البدنية ,وجد فروق بين السلوك الغذائيتبدرجة مرتفعة, وال 

 جائزة الملك عبد اهلل., اللياقة البدنية, السلوك الغذائي الكلمات الدالة:

 المقدمة
يه األمراض ويق   ,ه بالطاقةالغذاء ضرورة للجسم, إذ يمدّ  يعدّ 

ة, لذلك كان المختلفة, ويساعد الفرد على أداء األعمال بكفاءة وفاعليّ 
ى ا في المجتمع, حيث أدّ ا مطلوب  السلوك الغذائي السليم واإليجابي أمر  

 ,فرادإلى حدوث مخاطر عديدة لأل ,السلوك الغذائي السلبي انتشار  
ة لهم, ل في إصابتهم باألمراض المختلفة, وتقليل الفاعلية اإلنتاجيّ تتمثّ 

 وشعور األفراد بالكسل والخمول.
حيث يعتمد ذلك على طبيعة  ؛ا للجسمالغذاء الصحي مهم   وي عدّ 

من خاللها تناول  تناولها, واألساليب التي يتمّ  األطعمة التي يتمّ 
نه من م بالطاقة الالزمة التي تمكّ بما يسهم في تزويد الجس ,الغذاء

تناول األغذية  القيام بالنشاطات الحيوية المختلفة, وبمعنى آخر فإنّ 
, وبما تحتويه من عناصر وفاكهةالمختلفة من لحوم وحبوب وخضار 

ات البناء والنمو الزمة إلنتاج الطاقة, والمساهمة في عمليّ  ,غذائية
ة تناول ظهر مدى أهميّ ي  مرالذي األوالتكاثر وصيانة األنسجة التالفة, 

 .(2)األغذية المختلفة للجسم
لبحوث عديدة  ,وقد خضع السلوك الغذائي في الفترة األخيرة

بالنتائج الصحية السلبية التي ترتبط بنقص النشاط البدني  مشفوعة
السلوك  واللياقة البدنية, حيث أظهرت نتائج البحوث الحديثة أنّ 

مباشر مع اللياقة  بنحو   -جميعها–ترتبط  ,يةوالعادات الغذائ ,الغذائي
ة الجسم,  فالخيارات الصحيحة في تناول األغذية البدنية وصحّ 

ا العادات والخيارات ة, أمّ أثر إيجابي على اللياقة البدنيّ  اة لهالصحيّ 
واستهالك  ,تناول المشروبات الغازية :مثل ,السلبية في تناول الغذاء

 الها آثار   , فإنّ ئةوالعادات الغذائية السيّ  ,سكرة بالالمشروبات المحاّل 
السلوك  أنّ  هذه الدراسات ظهرت  , كما تهة الجسمولياقة على صحّ سلبيّ 

فهم وي عدّ ا بنمط الحياة, ا وثيق  يرتبط ارتباط   ,الغذائي عند الشباب
 اضروري  واللياقة البدنّية, أمر ا لعالقة بين السلوك الغذائي الصحي ا

دارتها, حيث للوقاية الفعّ  الة من عوامل خطرة مرتبطة بنمط الحياة وا 
النظام الغذائي يرتبط بشكل مباشر مع  بعض التقارير أنّ  أّكدت

 .(16)والوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية ,اللياقة البدنية
ومواقف قائمة  ّية,والسلوك الغذائي مفهوم جامع ألنماط سلوك

خدام الخدمات الطبية بهدف تنمية وعلى است ,ة والمرضعلى الصحّ 
زة ة مميّ ه: صفات شخصيّ أنّ بف عرّ . كما ي  (0)طاقات الفرد الصحية

دراكات وعناصر معرفةكمعتقدات وتوقّ   .(02)عات وحوافز وقيم وا 
د والعقل انعكاس للقوام الجيّ  الغذائي الجّيدالسلوك  ويعتقد الباحث أنّ 
السليم في الجسم  لمقولة الشائعة العقلامع  الجّيد, ويتطابق

لالرتقاء  المهمد األساس السلوك الغذائي الجيّ  ,وبالتالي ي عدّ السليم
 ,من أجل النهوض باالقتصاد ؛للفرد والمجتمع البدنية العاّمةباللياقة 

الدراسة ذات  شيرتو  الوطن.والدفاع عن  ,والمحافظة على اإلنتاج
السرعة, و لمداومة, )ا :ة عناصر اللياقة البدنيةأهميّ  , إلى(4)الّرقم 
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ة لدى تالميذ على التحضير في الرياضة الجماعيّ  وتأثيرها ,القوة(و 
 المهّمةة من األمور اللياقة البدنيّ  سنة, وت عدّ  01-09ط الطور المتوسّ 

ة ق منافع عدّ إذ من خاللها يمكن للفرد أن يحقّ  ؛للفرد في الحياة
ة درة التحمليّ , إذ تسهم في زيادة القتها على شخصيّ تنعكس إيجاب  

من خالل ممارسة  ؛للفرد, وكذلك زيادة استمتاعه بوقت فراغه
على أداء النشاطات  وت سهم  كذلك في زيادةالقدرة, الم تنّوعةاألنشطة 

 .(8)فترة ممكنة ألطولوممارستها 
عند كافة األعمار, من أطفال  كبيرةة وللياقة البدنية أهميّ 

خاّصة مع ة هذا المصطلح, وشباب وشيوخ, األمر الذي أظهر أهميّ 
االتفاق  لم يتمّ  ه  ا, ولكنّ ا شائع  اهتمام الباحثين به, فأصبح تعبير   ازدياد

 .(09)د لمصطلح اللياقة البدنيةحّ على تعريف مو 
ها: المقدرة على أداء األعمال بأنّ اللياقة البدنّية فت رّ ع  قد و 
سم جالمع احتفاظ  ,مفرط دون تعب   ,بة في الواقع الحياتيالمتطلّ 

واالستمتاع من خالل االشتراك  ,لمواجهة الطوارئ ؛بفائض من الطاقة
 .الم تنّوعةبالنشاطات 
ا فت رّ وع    ؛عام ة بشكل  ة ارتقاء الصفات البدنيّ ها: "عمليّ بأنّ أيض 

ة, من خالل تطور الصفات الممكنة لرفع مستوى لياقة الفرد البدنيّ 
 ."(8)بشكل شمولي
ة بالغة للياقة هناك أهميّ  أنّ  ,(01)ّرقمت الّدراسة ذات النبيّ وقد 

ة على المستوى االجتماعي والصحي والنفسي والعقلي البدنيّ 
 :وفق اآلتيواإلنتاجي, ويمكن إيضاح ذلك 

ة ة اللياقة البدنيّ ا: تبرز أهميّ ة اجتماعي  ة اللياقة البدنيّ أهميّ  -0
في  هتساعد ,ةة فنيّ كسب الفرد خبرات اجتماعيّ ها ت  في أنّ 

السلوك أنماط واكتساب  ,ة االجتماعيةالشخصيّ تكوين 
 ه ينتمي للجماعة.وتجعل الفرد يستشعر بأنّ  ,المختلفة

ة تأثير مباشر ا: للياقة البدنيّ ة اللياقة البدنية صحي  أهميّ  -9
 ,من خالل زيادة حجم القلب ؛على الجهاز الدوري للجسم

 ا. وقوة ضغط الدم, وزيادة سعة الرئتين حيوي  
ا: حيث تسهم اللياقة في مساعدة ة نفسي  اقة البدنيّ ة الليأهميّ  -1

وتشعرهم بالثقة, وتزيد من  ,م بانفعاالتهماألفراد على التحكّ 
الجهد العقلي  وتقّلل من, وتحمل مشّقاته تهم للعملدافعيّ 

 واالنفعالي.
ة بين ة: توجد عالقة طرديّ ة العقلية للياقة البدنيّ األهميّ  -4

ة, حيث تعمل على ة العقليّ ألهميّ ة, واممارسة اللياقة البدنيّ 
 تنشيط خاليا الدماغ, وبالتالي زيادة كفاءة الجسم.

ة ع الفرد بلياقة بدنيّ تمتّ فا: ة إنتاجي  ة اللياقة البدنيّ أهميّ  -1
ة والكفاءة وتحقيق الفاعليّ  ,ةنتاجيّ اإلسهم في زيادة ,ي  مرتفعة
 للجسد.

 إليها تر أشا , وقدة تؤثر في السلوك الغذائيوتوجد عوامل عدّ 
ومن  ,ق باألفراد والبيئاتوهي: عوامل تتعلّ  ,(00)الدراسة ذات الّرقم

 ,ق بالجماعات والمجتمعاتتتعلّ أخرى العمر, والمعرفة. وعوامل :)ذلك
ومن  ,ةالتعليم... الخ(. وعوامل اجتماعيّ و )المهن,  :ومن ذلك

ة, ومن . وعوامل ثقافيّ (ةسهولة الوصول للمراكز الصحيّ :)ذلك
كحالة الطقس :)ةة ماديّ . وعوامل محيطيّ (نظومة القيمم:)ذلك

عدم الوعي بالعالقة بين  وغير ذلك. ويرى الباحث أنّ  (,والطبيعة
وأنماط السلوك الغذائي,  ,ة التي يعاني منها الفردالمشكالت الصحيّ 

ا ممّ  ,ةيمكن أن يصيب األفراد بأمراض ويعرضهم لمخاطر صحيّ 
ة ي تجنيب الفرد المخاطر الصحيّ ة السلوك الغذائي فد أهميّ يؤكّ 

 المختلفة التي قد يصاب بها.
والتغذية الصحيحة لألفراد  ,الوعي الصحي ويؤّدي كلٌّ من

 ,ينلرياضيّ الم ّتصلة باة ة خاصّ العوامل البيئيّ  إلىباإلضافة ,واألسرة
من اللياقة البدنية واإلنجازات  مستوى عال   إلىفي الوصول  مهم اا دور  

ر العوامل البيئية تؤثّ  أنّ ,(1)الدراسة ذات الّرقم شيرت  حيث ة, الرياضيّ 
 ر األسرة قليال  فيما تؤثّ  ,بشكل كبير في السلوك الغذائي لدى الطلبة

كبير في  بنحو  ر الجامعة تؤثّ لدى أفرادها, بينما  في النشاط البدني
ط في النشاط متوسّ  بنحو  فيما يؤثر اإلعالم  ,النشاط البدني للطالبات

 ني لدى الطالب.البد
التغذية  نّ أل ؛نجازلرفع اإل وبالرغم من عدم وجود غذاء خاّص 

والى تقليل قابلية  ,التعب المبكر إلىالخاطئة تؤدي 
؛ األمر اضطرابات في الصحة إلىقد تؤدي  ,إضافةإلى أّنهانجازاإل

السلوك الغذائي واللياقة  وي عّد كلٌّ مننجاز الرياضي.من اإل الذيي قّلل
الرغم على في حياتنا المعاصرة, و  المهّمةمن الموضوعات  ,ةالبدني

الدراسات التي تناولت العالقة بين السلوك  فإنّ  ,ةمن هذه األهميّ 
ر إجراء األمر الذي يبرّ  ؛قليلة أو نادرة تعدّ  ,الغذائي واللياقة البدنية

 ,)السلوك الغذائي :لبيان العالقة بين المتغيرين ,مثل هذه الدراسة
ة زيادة التوعية أهميّ  ,إلى(3)الدراسة ذات الّرقم دؤكّ ت  و قة البدنية(. والليا

ة مقدار أهميّ ,بوزيادة مستوى الحركة ,ة بالنشاط البدنيالمجتمعيّ 
 .نفسه السلوك الغذائي الصحيح

انطلقت جائزة الملك ولألهمّية المعقودة على اللياقة البدنّية,
ضمن احتفال  ,م08/09/9109عبداهلل الثاني للياقة البدنية في 

في  ؛من خالله عرض محاور هذه الجائزة للطلبة كبير تمّ  رياضيّ 
كسابهم اللياقة البدنية المناسبة,  ,فيها للمشاركةمحاولة الستقطابهم  وا 

ة هذه الجائزة في وقد أبرزت العديد من الكلمات بهذه المناسبة أهميّ 
إلى ي بما يؤدّ  ؛رادة لألفة اللياقة البدنيّ تطوير الرياضة, وبيان أهميّ 

 .(2)هاوتفعيل زيادة عجلة اإلنتاج
زيادة التطور التكنولوجي والمعرفي ساهم في  ويرى الباحث أنّ 

خمول اإلنسان  إلىا أدى ممّ  ؛ع بها البشرة التي يتمتّ زيادة الرفاهيّ 
على القيام بأعباء المهن  القدرةوكسله, وضعف جسده, وعدم 

نشاط  أيّ  مزاولةب تطلّ ي, األمر الذي المختلفة والنشاطات االجتماعية
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ع والتوازن مع ربط ذلك بالتنوّ  ,حركي لتحسين مستوى اللياقة البدينة
 ة األفراد. بارز في تحسين صحّ  ين؛لما لهما من أثرالغذائي

 مشكلة الدراسة
وتتمّثل مشكلة الدراسة تعّذرالخروج بنتائج واضحة فيما يتعلق 

لبدنية, عن مستويات الطلبة في اللياقة, بجائزة الملك عبداهلل للياقة ا
ومدى وعيهم بالسلوك الغذائي في جداول إحصائية يمكن االستناد 
إليها,األمر الذي ي بّرر إجراء هذه الدراسة.وبذلك تتحّدد مشكلة الدراسة 
في محاولة الكشف عن واقع السلوك الغذائي, وعالقته باللياقة البدنية 

لك عبداهلل لطلبة المرحلة األساسية في لدى المشاركين في جائزة الم
ا 2العاصمة عّمان. حيث ت شير الدراسة ذات الّرقم) (, أّن هناك نقص 

في معرفة الطالب الثقافّية بالغذاء, باإلضافة إلى انخفاض مستوى 
اللياقة البدنّية لديهم.كما ت عّد الدراسةالحالّية, األولى في حدود علم 

بين مستوى السلوك الغذائي, ومستوى  الباحث,التي تناولت العالقة
اللياقة البدنية لدى المشاركين في جائزة الملك عبداهلل الثاني للياقة 

 البدنّية.
 في اآلتي: الدراسة ةل أهميّ وتتمثّ 
ومستوى اللياقة  ,مستوى السلوك الغذائي تناولها واقع-

لدى المشاركين في جائزة الملك عبد اهلل لطلبة  ,البدنية
ذين حيث إن ه  ان ألساسية في العاصمة عمّ المرحلة ا
المجاالت الحيوية في ميادين البحث  من أهمّ  المجالين

من قبل الباحثين  متزايد   حظيا باهتمام   وقدالتربوي, 
 .ينالتربويّ 

حريصون  ,ن على جائزة الملك عبداهلل للياقة البدنيةو القائم-
ظهر وي ,على الربط بين السلوك الغذائي واللياقة البدنية

ة ذلك من خالل المتابعات والزيارات الميدانيّ 
 للمدارسالمختلفة. 

مكانّيةاألداة التي تستخدمها - اإلفادة منها, وما تنتهي إلية  وا 
مه من فائدة للجهات الدراسة من نتائج وتوصيات, وما تقدّ 

ومديري  ,من مخططي المناهج ,ة في الوزارةالمختصّ 
صورة التي تترّكز في تقديم, و ينوالمشرفين التربويّ  ,المدارس

ومستوى اللياقة  ,واضحة عن مستوى السلوك الغذائي
في جائزة الملك عبداهلل الثاني لدى المشاركين  ,ةالبدنيّ 

 .ةللياقة البدنيّ 

 :أهداف الدراسة
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

التعّرف إلى مستوى السلوك الغذائي لدى المشاركين في  -0
ك عبداهلل, لطلبة المرحلة األساسّية في العاصمة جائزة المل

 عّمان.

بيان مستوى اللياقة البدنية لدى المشاركين في جائزة الملك  -9
 .عبداهلل لطلبة المرحلة األساسية في العاصمة عمان

ذات داللة إحصائّية عند بيان فيما إذا كانت هنالك عالقة -1
ئي, السلوك الغذافي مستوى  (,α≤ 0.05)مستوى الداللة 

واللياقة البدنّية, لدى المشاركين في جائزة الملك عبداهلل, 
 .لطلبة المرحلة األساسّية في العاصمة عّمان

ذات داللة إحصائّية عند مستوى بيان إذا كانت هنالك فروق -4
األنشطة الرياضّية, في مستوى  (,α≤ 0.05)الداللة 

 والسلوك الصحي والنفسي, لدى الطلبة في المرحلة الثانوية
 ت عزى لمتغّير الجنس. في العاصمة عّمان,

 أسئلة الدراسة:
ما مستوى السلوك الغذائي لدى المشاركين في جائزة  -0

الملك عبداهلل لطلبة المرحلة األساسّية في العاصمة 
 عّمان؟

ما مستوى اللياقة البدنّية لدى المشاركين في جائزة  -9
الملك عبداهلل لطلبة المرحلة األساسّية في العاصمة 

 ؟عّمان
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائّية عند مستوى  -1

(, بين السلوك الغذائي واللياقة α≤ 0.05الداللة )
البدنية, لدى المشاركين في جائزة الملك عبداهلل لطلبة 

 المرحلة األساسّية في العاصمة عّمان؟
ذات داللة إحصائّية عند مستوى هل توجد فروق  -4

الغذائي واللياقة (,بين السلوك α≤ 0.05)الداللة 
البدنية, لدى المشاركين في جائزة الملك عبداهلل لطلبة 

ت عزى لمتغير  المرحلة األساسّية في العاصمة عّمان,
الجنس؟

 :ةالتعريفات اإلجرائي  
 ,ت,وتوّقعاكمعتقدات :ة مميزةصفات شخصيّ  :السلوك الغذائي

دراكات ,وقيم ,وحوافز زة مميّ ن الصفات الوعناصر معرفة, وتتضمّ  ,وا 
وأنماط سلوك  ,ةرة واالنفعاليّ ة الحاالت والسمات المؤثّ للشخصيّ 
وأفعال وعادات ترتبط بالحفاظ على الصحة والوقاية من  ,ةظاهريّ 

 .(02)األمراض المختلفة التي قد تصيب الجسم
ة ارتقاء الصفات البدنية بشكل عام, لرفع عمليّ ة: اللياقة البدني  

ر الصفات الممكنة بشكل من خالل تطوّ  ؛ةمستوى لياقة الفرد البدنيّ 
 .(8)شمولي

ة: ن في جائزة الملك عبداهلل الثاني للياقة البدني  والمشارك
وتشمل جميع المشاركين في جائزة الملك عبداهلل الثاني للياقة البدنية 

 ان.في الصفين السابع والثامن األساسي في مديرية قصبة عمّ 
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:حدود الدراسة
   :اآلتيةلحدود تقتصر الدراسة على ا

ل في اقتصار الدراسة على البحث ة: وتتمثّ حدود موضوعيّ  -0
لدى  ,ةفي موضوع السلوك الغذائي واللياقة البدنيّ 

 .ةفي جائزة الملك عبداهلل الثاني للياقة البدنيّ المشاركين 
ل في اقتصار تطبيق الدراسة على ة: وتتمثّ حدود مكانيّ  -9

  ان.ة في العاصمة عمّ المدارس األساسيّ 
ل في اقتصار تطبيق الدراسة في العام ة: تتمثّ حدود زمانيّ  -1

 .م9102/9108

 :الدراسات السابقة
 :  :الدراسات العربيةأو ًلا

 إلى معرفة مستوى الوعي الصحي  ,وتهدف(2)ذات الّرقم  دراسةال
الممارسين وغير الممارسين للنشاط  ,الدى المعاقين حركي  

ة في ارسة الرياضيّ ة الممتوضيح أهميّ  , لغاياتالرياضي
الوصفي على عينة  استخدام المنهجالمحافظة على الصحة. وتمّ 

ا للنشاط ( ممارس  11منهم ) ,ا( معاق حركي  011قوامها )
( غير 11و) ,الكراسي المتحركة( على )كرة السلة :الرياضي

)مستغانم, سعيدة, الواليات:بعض  منممارس للنشاط الرياضي 
دولة الجزائر خالل عين تموشنت, غليزان( ب 11

. ومن األدوات المستخدمة في البحث مقياس م9101/9102
ل ة للنتائج الخام توصّ الوعي الصحي, وبعد المعالجة اإلحصائيّ 

 :ا الممارسين للنشاط الرياضين حركي  يالمعاقأّن الباحثون إلى: 
 لديهم وعي صحي عال   ,)كرة السلة على الكراسي المتحركة(

ا غير الممارسين للنشاط الرياضي. كما حركي  مقارنة بالمعاقين 
ا في مستوى الوعي الصحي بين ة إحصائي  توجد فروق دالّ 
نة الممارسين وغير الممارسين لصالح عيّ  ,االمعاقين حركي  

 الممارسين للنشاط الرياضي.
والتي جاءت بعنوان: دور  ,(4)ذات الّرقم دراسةالهدفت وقد 

)المداومة, السرعة,  :لبدنيةة بعض عناصر اللياقة اوأهميّ 
على التحضير في الرياضة الجماعية لدى تالميذ  ,وتأثيرهاالقوة(

ة بعض العناصر سنة, إلى بيان مدى أهميّ  01-09ط الطور المتوسّ 
لتالميذ  ,ةقة باللياقة البدنية في التأثير على الرياضة الجماعيّ المتعلّ 

 والتجريبي فيلوصا استخدم الباحث المنهجوقد الصف المتوسط, 
, ا( تلميذ  21اشتملت العينة على )و .موضوعالبحث اممتهءلمال وذلك

سة األمير عبد القادر ر ( من اإلناث, من مد11( من الذكور و)11)
ة التحليل اإلحصائي وبعد إجراء عمليّ  م,9109الميلية للسنة الدراسية 

بلي ا بين اختبارين قحصائي  إة لت الدراسة إلى وجود فروق دالّ توصّ 
ة دالّ  اهناك فروق   تحضيري في النشاطين, كما أنّ اللمستوى ,لوبعدي

مدروسة البدنية الصفات الا بين الذكور واإلناث في كافة حصائي  إ
 .لصالح الذكور

ة أثر العوامل البيئيّ  إلىف التعرّ  ,(1)ذات الّرقم  دراسةوهدفت ال
لى السلوك األسرة, والجامعة, واإلعالم عو المتعلقة بـ: الطالبات, 

س من قبل طالبات جامعة عفت في والنشاط   البدني الممار   ,الغذائي
( 22نة الدراسة من )نت عيّ تكوّ و المملكة العربية السعودية. 

ة ة من مساق الصحة واللياقة البدنيّ تسع شعب دراسيّ  ,ي مثلن  طالبة
. ولتحقيق أهداف الدراسة م9109/9101ل للفصل الدراسي األوّ 

ثة استبانة لدراسة السلوك الغذائي والنشاط البدني لدى رت الباحطوّ 
ر تؤثّ  ,ة بشكل عامالعوامل البيئيّ  أظهرت نتائج الدراسة أنّ و الطالبات. 

 ر األسرة قليال  فيما تؤثّ  ,بشكل كبير في السلوك الغذائي لدى الطالبات
وتؤثر الجامعة بشكل كبير في النشاط  ,في النشاط البدني لديهن

ط في النشاط البدني ر اإلعالم بشكل متوسّ فيما يؤثّ  ,لباتالبدني للطا
 :منها ,توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصياتو لدى الطالبات. 

وزيادة مستوى الحركة  ,ة بالنشاط البدنية زيادة التوعية المجتمعيّ أهميّ 
 .نفسه ة السلوك الغذائي الصحيحمقدار أهميّ ب

ة للثقافة لحصيلة المعرفيّ بعنوان: ا ,(2)ذات الّرقم  دراسةال
ة في لدى طلبة كلية التربية الرياضيّ  ,ةة ومستوى اللياقة الهوائيّ التغذويّ 

 طلبةة, وقد هدفت الدراسة إلى معرفة مدى امتالك الجامعةاألردنيّ 
لتحصيل المعرفي حول ,لةكلية التربية الرياضية في الجامعة األردنيّ 
 التعّرف إلىاهدفت أيض  و  السلوك الغذائي ومستوى اللياقة لديهم,

.وقد لديهم اللياقةمستوى و عالقة حصيلة المعرفة في الثقافة الغذائية 
ا ( طالب  910نت من )ة تكوّ نة عشوائيّ إجراء الدراسة على عيّ  تمّ 

استخدام  تمّ و ( من مجتمع الدراسة, 121تم اختيارهم من ) ,وطالبة
ستبانة كأداة اال ت الدراسة  استخدم  حيث مسحي, الوصفي المنهج ال

 ل إلى أنّ تم التوصّ  ,لجمع البيانات, وبعد تحليل البيانات ومعالجتها
لت الثقافية, كما توصّ من الناحية بالغذاء الطلبةفي معرفة  اهناك نقص  

ه ال ا, كما أنّ ط  ة لديهم جاء متوسّ مستوى اللياقة البدنيّ  الدراسة إلى أنّ 
 ة لديهم.للياقة البدنيّ ة ومستوى اتوجد عالقة بين الثقافة الغذائيّ 

والتي جاءت بعنوان: تأثير  ,(01)ذات الّرقم  دراسةالهدفت 
المصاحبة لبرنامج غذائي في بعض القياسات  اإليروبيكتمرينات 

أثر  إلىف التعرّ  ,( سنة41-11لدى فئة النساء ) ,نثروبومتريةاأل
مج الغذائي في بعض قياسات اك التي تصاحب البرنيتمارين اإليروب

استخدمت  ,وقد(41 -11نثروبومترية للفئة العمرية من النساء  )األ
من فرد ا ( 02نة من )تجريبي, وتكونت العيّ المنهج الالدراسة 
لت الدراسة إلى ة التحليل اإلحصائي توصّ بعد إجراء عمليّ ,و اإلناث

أثر ,له ( سنة41-11للنساء بأعمار ) عدّ أ  برنامج تدريبي وغذائي 
 البرنامج الغذائي المعدّ  من الشحوم, كما أنّ  الّتخّلصإيجابي في 

فرد  كلّ  وبإمكاننة البحث,  لدى عيّ جعل تطبيقه سهال  , ,ةبدقّ 
 .,خاّصة مع توافر عناصرهباعهاتّ 
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بعنوان: أثر برنامج جائزة الملك عبداهلل  ,(1)ذات الّرقم  دراسةال
ءة في تنمية مفهوم الذات األكاديمي والكفا ,ةالثاني للياقة البدنيّ 

وذوي  ,ينوالعاديّ  ,نة من الطلبة الموهوبينلدى عيّ  ,ةاالجتماعيّ 
تأثير  إلىف , وقد هدفت الدراسة التعرّ م في األردنّ صعوبات التعلّ 

في تنيمة المفهوم  ,ةبرنامج جائزة الملك عبداهلل الثاني للياقة البدنيّ 
نة من طلبة لعيّ  ,ةوكفاءة الطالب االجتماعيّ  ,الذاتي األكاديمي

ق نة المطبّ بلغت العيّ وقد م, وذوي صعوبات التعلّ  ,ينوعاديّ  ,هوبينمو 
( طالبة, وتم تقسيمها بالطريقة العشوائية إلى 941عليها الدراسة )

( طالبة من 98( طالبة, أي )091مجموعتين, المجموعة التجريبية, )
( طالبة من غرفة 44و) ,ة بالموهوبينغرفة المصادر الخاصّ 

( طالبة من غرف الصف 48و) ,ت التعلمصادر لذوي صعوبامال
تم وقد ( طالبة. 091ا المجموعة الضابطة فبلغت )العادية, أمّ 
لة في المقياس الخاص بمفهوم الذات متمثّ الالزمة إعداداألدواتال

ق بالكفاءة االجتماعية, باإلضافة إلى اعتماد األكاديمي, ومقياس متعلّ 
ة ة البدنية, وبعد إجراء عمليّ برنامج جائزة الملك عبداهلل الثاني للياق

ا لت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائي  توصّ  ,التحليل اإلحصائي
كاديمي, األذات البين أفراد المجموعة الضابطة والتجريبية في مفهوم 
 اهناك فروق   ن أنّ وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية, كما تبيّ 

سابية لدرجة الطالبات في بين المتسوطات الح إحصائّيةذات داللة 
 المفهوم الذاتي األكاديمي.

   ة:الدراسات األجنبي  
دات والتي جاءت بعنوان:محدّ ,(01)ذات الّرقم دراسةالهدفت 
ة باستخدام مناقشات دى طلبة الجامعات: دراسة نوعيّ سلوك الغذاء ل

ر على سلوك مجموعات التركيز, إلى استكشاف العوامل التي تؤثّ 
ة )البلجيكية( لتناول الطعام, وذلك لدى الجامعات األوروبيّ  الطلبة

لى جمع األفكار والتوصيات إباستخدام تصميم بحثي نوعي.باإلضافة 
ا مة خصيص  والمصمّ  ,ل الفاعلةمن أجل تسهيل وضع برامج التدخّ 

 .الجامعات طلبةبهدف تحسين السلوك الغذائي الصحي لدى 
ة جريت خمس مناقشات جماعيّ م, أ  وباستخدام دليل أسئلة شبه منظّ 

ة من مختلف طالبة جامعيّ  90و ,ا وطالبةطالب   04زة تتألف من مركّ 
 لتحليل ؛تم استخدام المنهج االستقرائيو ة,التخصصات الدراسيّ 

. وقد البيانات بعد االنتقال من المدرسة الثانوية إلى الجامعة
تفضيالت :)مثل, رون بعوامل فرديةيتأثّ  الطلبةأنّ  توّصلتالدراسة إلى

هم شبكات  بو  ,والوقت والمالءمة( ,واالنضباط الذاتي ,الذوق
 ,ة واألصدقاء واألقران()عدم وجود الرقابة األبويّ :مثل,ةاالجتماعيّ 

مكانيّ :مثل,ةديّ البيئة المابو   ة الوصول إليها(.)توافرها وا 
والتي جاءت بعنوان: موقف ,(08)ذات الّرقم  دراسةالهدفت وقد 

بي اللياقة البدنية من ة بين مدرّ السلوك الغذائي تجاه المعرفة التغذويّ 
اإلناث والمشاركين في اللياقة البدنية من اإلناث, إلى مقارنة موقف 

بين  ,ةة في اللياقة البدنيّ رفة التغذويّ السلوك الغذائي تجاه المع
شمل مجتمع وقد لمشاركات في اللياقة البدنية من اإلناث, ابات و المدرّ 

 011و ,ةمدربة للياقة البدنيّ  011امرأة, بما في ذلك  911الدراسة 
في  (Pozanan)ة في نادي مشاركة في اللياقة البدنيّ 

المنهج الوصفي  استخدمت الدراسةو .في بولندا (Piasseki)جامعة
, وبعد تحليل النتائج,توّصلت التحليل اإلحصائي وأ جريالتحليلي, 

ة في عمر المشاركة, فروق ذات داللة إحصائيّ وجود إلى  الدراسة
أو حضور دروس  ,فترة العمل كمدربة في اللياقة البدنيةو التعليم, و 

نسبة كانت . و ةوتواتر تدريس صفوف اللياقة البدنيّ  ,ةاللياقة البدنيّ 
بات في اللياقة البدنية ذوات التعليم العالي أكبر من نسبة المدرّ 

 المشاركات في اللياقة.
والتي جاءت بعنوان: العالقة بين ,(01)ة ذات الّرقم دراسوال

التغذية والنشاط البدني والسلوكيات واللياقة البدنية وتدابير األداء 
ب المدينة, األكاديمي لطالب الصف السادس في منطقة مدرسة غر 

لرصد سلوك  ؛المنهج االستقصائيفيها خدم است  حيث 
ميل, والتشغيل ال) من حيث: اللياقة البدنية ته,وتقييمالشبابومراقب

درجات  لت الدراسة إلى أنّ توصّ ,و وزن(والرتفاع, واالدفع, والتجعيد, وال
وجبة ,و الرياضيات العالية ارتبطت مع تناول المزيد من الحليب

ة. كما والمشروبات المحالة واللياقة البدنيّ  الفاكهة,ر عصي,و اإلفطار
النتائج اإليجابّية التي تربطالسلوكالغذائي  لت إلى العديد منتوصّ 

 ة.مع إجراءات اللياقة البدنيّ اإليجابي, 
إلى المقارنة بين الثقافة ,(04)ذات الّرقم  دراسةوقد هدفت ال

نت تكوّ و ة, يّ بية الرياضة التر لطالب كليّ  ,ة والسلوك الغذائيالغذائيّ 
ة رياضيّ  العاب  أن يمارسون ا وطالبة, ممّ ( طالب  021نة الدراسة من )عيّ 

ة كأداة لجمع لعامّ اة بالتغذية االستبانة الخاصّ  .واست خدمتمختلفة
لت الدراسة إلى توصّ  ,ة التحليل اإلحصائيالبيانات, وبعد إجراء عمليّ 

صحي غذائي  سلوكين في الجامعة يوجد لديهم أغلب الرياضيّ  أنّ 
في نسبة الثقافة  اكبير   اهناك انخفاض   نت النتائج أنّ د, كما بيّ جيّ 

 التغذوية.

 التعليق على الدراسات السابقة:
ها اشتملت على نّ أضح من العرض السابق للدراسات السابقة يتّ 
( 4) ,عربّية( دراسات 2منها ) ,ةة وأجنبيّ ( دراسات عربيّ 01عدد )

م  9112في الفترة الزمنية من ) قد أ جريت جميعهاو  ,ةدراسات أجنبيّ 
حيث  .دراسة ا لكلّ جرائها وفق  إد الهدف من م(. كما تعدّ  9102 –

مستوى الوعي الصحي بالسلوك  إلىمعرفةهدفت بعض الدراسات 
(, 08),(01(,)2),(1(, )2)الدراسات ذوات األرقام: مثل  ,الغذائي

لى معرفة تأثير البرامج إنما هدفت الدراسات األخرى بي(. 04(, )01)
الرياضية واأليروبيك واللياقة البدنية على تنمية الصحة واللياقة 

. وقد استخدمت (1),(01), (4,كالدراسات ذوات األرقام: )البدنية
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الدراسات ذوات معظم الدراسات المنهج التجريبي فيما عدا 
الدراسات بين  نة البحث لكلّ عيّ عت, كماتنوّ (1), (01), (4األرقام:)
 , مّمن أعمارهم تنحصروالرجال ,والنساء ,الجامعات ,وطلبةالتالميذ
كما استخدمت معظم الدراسات  ,سنة 41 ىسنة وحتّ  09بين 

االستبيان والبرنامج التدريبي كوسائل وأدوات لجمع البيانات, 
 ,اريواالنحراف المعي ,ط الحسابيواستخدمتمعظم الدراسات المتوسّ 

 ,والنسبة المئوية (,ت)ومعامل االلتواء واختبار  ,ومعامل االرتباط
لمعالجة بيانات تلك الدراسات, كما تباينت نتائج  ؛والتكرارات ,9وكا

ا بين القياس القبلي حصائي  إة تلك الدراسات ما بين وجود فروق دالّ 
نتيجة الستخدام برامج  ؛ولصالح القياس البعدي ,والقياس البعدي

الدراسات ذوات مثل  ,لتدريب في اللياقة البدنية والوعي الصحيا
ئج الدراسات األخرى مثل ا, بينما أشارت نت(1), (01), (4األرقام )

الوعي  ىمستو معرفةلى (,إ04),(01),(08ات ذوات األرقام)دراسال
 نة تلك الدراسات.بالسلوك الغذائي لعيّ  واقترانه الصحي

 السابقة:أوجه اًلستفادة من الدراسات 
  مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها, وصياغتها. تحديد 
 نة الدراسة.وانتقاء عيّ  ,المستخدم ياختيار المنهج العلم 
  ها.ووسائل المناسبةأدوات جمع البيانات  إلىالتعرف 
  اختيار األسلوب التحليل اإلحصائي المناسب لطبيعة

 البحث.
 والكشف عّما هاوتعضيد هانتائج الدراسة وتفسير  مناقشة,

 مع نتائج الدراسةاّتفق من هذه الدراسات أو تعارض 
 .الحالّية

 :الطريقة واإلجراءات
الدراسة من جميع الطلبة  نمجتمعتكوّ  مجتمع الدراسة:

في مديرية  ,ةالمشاركين في جائزة الملك عبداهلل الثاني للياقة البدنيّ 
 .9102/9108ان في العام الدراسي قصبة عمّ 
ة بسيطة بواقع نة عشوائيّ قام الباحث باختيار عيّ  اسة:نة الدر عي  

 .9102/9108وطالبة في العام الدراسي  طالب   (011)

 أداة الدراسة:
 ,قام الباحث بتطوير استبانةلدراسة مستوى السلوك الغذائي

لدى المشاركين في جائزة الملك عبداهلل الثاني  ,ةومستوى اللياقة البدنيّ 
باالستفادة من األدب النظري ذي العالقة  ة, وذلكللياقة البدنيّ 

 (.2(,و)1تين ذاتي الّرقمين )دراسالمثل  ,بموضوع الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي من خالل  است خدممنهج الدراسة: 

 االستبانة.
 
 

 صدق األداة:
 ,إيجاد الصدق الظاهري لها تمّ  ,ق من صدق االستبانةللتحقّ 

مين من أساتذة الجامعات من حكّ وذلك بعرضها على مجموعة من الم  
في مجال المناهج وطرائق التدريس والقياس  ,ذوي االختصاص

مين على محتوى حكّ ( من الم  %81)بنسبة ت موافقة دّ والتقويم, وقد ع  
ا على صدقها, وبذلك يتم اإلبقاء مؤشر   , األمر الذي ي عدّ فقرة كلّ 

 ,بعض الفقراتمون اقتراحاتهم بتعديل عليها, هذا وقد أبدى المحكّ 
عادة صياغتها  األخذ بها. وقد تمّ  ,وا 

 ثبات األداة:
د من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة االختبار التأكّ  تمّ 

عادة االختبار ) نة من وذلك بتطبيقها على عيّ  ,(Test- Retestوا 
ا وطالبة, وبعد أسبوعين ( طالب  91نة الدراسة بلغ عددها )خارج عيّ 

نة نفسها, وحسب معامل ثبات أخرى على العيّ  األداة مرة ط ّبقت
بلغت قيمة معامل الثبات  ,االختبار باستخدام معادلةكرونباخ ألفا

 مقبولة لغايات الدراسة.هذه القيمة  وتعدّ ,(88%)
 .( قيمة معامل الثبات ألفا0) ذو الّرقم ن الجدولويبيّ 

 (0) ذو الّرقم جدولال
 خ ألفامعامل الثبات باستخدام معادلة كرونبا

 لفاأ البعد
 1.21 السلوك الغذائي
 1.82 ةاللياقة البدنيّ 
 1.88 األداة ككلّ 

 ة:المعالجة اإلحصائي  
دخلت البيانات في ذاكرة الحاسوب, أ   ,بعد تطبيق أداة الدراسة

 ؛(SPSS)اإلحصائّيةوجرى تحليل البيانات باستخدام الرزمة 
والنسب  ,ةالمعياريّ واالنحرافات  ,ةالستخراج المتوسطات الحسابيّ 

 وتحليل التباين األحادي. ,وقيم اختبار )ت( ,ةالمئويّ 

 :نتائج الدراسة
ما مستوى السلوك الغذائي  ل:األو   نتائج اإلجابة عن السؤال

ة في لدى المشاركين في جائزة الملك عبداهلل لطلبة المرحلة األساسيّ 
 ان؟العاصمة عمّ 

 ,وسط الحسابياستخراج ال لإلجابة عن هذا السؤال تمّ 
لمستوى السلوك الغذائي لدى المشاركين في  ,واالنحراف المعياري

ة في العاصمة ساسيّ جائزة الملك عبداهلل الثاني لطلبة المرحلة األ
 ان.عمّ 
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 (9) ذو الّرقم الجدول
في  األساسّيةئي لدى المشاركين في جائزة الملك عبداهلل الثاني لطلبة المرحلة )لمستوى السلوك الغذا :نة الدراسة بشأنالوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عيّ 

 ان(العاصمة عمّ 
 المستوى اًلنحراف المعياري الوس ط الحسابي الفقرة الرقم

 مرتفع 1.22 1.22 ي عّد الغذاء الصحي مهم ا للجسم.  .0

 متوّسط 1.12 1.11 يعتمد الغذاء الصحي على طبيعة األطعمة التي يتّم تناولها.  .9

 متوّسط 1.24 1.08 يفيد الغذاء في تزويد الجسم بالطاقة الالزمة للقيام بالنشاطات الحيوّية المختلفة.  .1

4.  
ــــة المهّمــــة التــــي يحتاجهــــا اإلنســــان: المــــاء والســــكريات والــــدهون والبروتينــــات  مــــن العناصــــر الغذائّي

 متوّسط 1.24 1.00 الفيتامينات والعناصر المعدنية.

 مرتفع 1.18 4.11 صدران للغذاء هما: النبات والحيوان.يوجد م  .1

2.  
 يرتبط السلوك الغذائي بالنتائج الصحّية السلبّية بسبب نقص النشاط البدني واللياقة البدنّية.

 متوّسط 1.12 1.11

 متوّسط 1.21 1.44 يؤّدي السلوكالغذائّي السلبي إلصابة الجسم باألمراض.  .2

 متوّسط 1.12 1.99 د عمر األفراد.يساهم الغذاء الصحي في زيا  .8

 متوّسط 1.24 1.91 تؤّثر منظومة القيم والعادات والتقاليد على السلوك الغذائي لألفراد.  .2

 متوّسط 1.24 1.02 تعدُّ أهّم ركيزة في التنمية البشرية متابعة صّحة األفراد.  .01

 مرتفع 1.18 4.10 كري.يؤّدي اّتباع السلوكالغذائي السلبي إلصابة الجسم باألمراض: كالس  .00

 متوّسط 1.24 1.48 اإلجمالي العام  

 
مستوى السلوك الغذائي  أنّ  ,(9) ذي الّرقم يالحظ من الجدول

ة كان بدرجة متوسطة, للمشاركين في جائزة الملك عبداهلل للياقة البدنيّ 
(, وتراوح 1.24)بلغ وانحراف معياري  ,(1.48ط حسابي بلغ )بمتوسّ 
طة ( بدرجة متوسّ 4.10 -1.00بي للفقرات بين )ط الحساالمتوسّ 

والتي  ,(00) ذات الّرقم ومرتفعة, وجاءت في المرتبة األولى الفقرة
باع السلوك الغذائي السلبي إلصابة الجسم ي اتّ على: "يؤدّ  تنّص 

وانحراف  ,(4.10) بلغ ط حسابيبمتوسّ  ,كالسكري" :باألمراض
لمرتبة األخيرة جاءت وبدرجة مرتفعة,وفي ا ,(1.18) بلغ معياري
ة على: "من العناصر الغذائية المهمّ  ( والتي تنّص 4)ذات الّرقم الفقرة 

التي يحتاجها اإلنسان الماء والسكريات والدهون والبروتينات 
 ,(1.00)بلغ ط حسابي بمتوسّ  ,الفيتامينات والعناصر المعدنية"

رجع يوبدرجة متوسطة, وتفسير ذلك  ,(1.24) بلغ وانحراف معياري
لتحسين مستوى صحة  مهم اامر  أعدّ باع سلوك غذائي مناسب ي  اتّ أنّ  إلى

عمل على ,يتناول األطعمة واألغذية المناسبة للجسم نّ إاألفراد, حيث 
بات الحياة والقدرة على القيام بمتطلّ  ,إكساب الجسم الطاقة الالزمة

الجسم ي بيؤدّ  ,ةباع عادات غذائية سلبيّ اتّ  نّ أ ة ونشاط, كمابفاعليّ 
ة النشاطات الحياتيّ  ءوعدم المقدرة على أدا ,إلى الكسل والخمول

 المختلفة.
 ودور كلّ  ,ارتفاع الوعي الصحيإلى كما يمكن تفسير ذلك 

في  ىالطلبةة في تنمية السلوك الغذائي لدمن األسرة والعوامل البيئيّ 
وذلك من خالل أخذ  ,ة الجسملتحسين صحّ  ؛اختيار الغذاء المناسب

د الجسم بالطاقة الالزمة بحيث تزوّ  الحسبان,ة بالعناصر الغذائيّ  جميع
والتي (,2ذات الّرقم ) دراسةالفق ذلك مع ويتّ المختلفة. المهامألداء 

ا ارتفاع مستوى الوعي الصحي لدى المعاقين حركي   أنّ  إلىأشارت 
ا فق ذلك أيض  في المحافظة على الصحة. كما يتّ  ,الممارسين للرياضة

ر تؤثّ  ةالعوامل البيئيّ  لى أنّ إوالتي أشارت (,1ذات الّرقم ) اسةدر المع 
 ر األسرة قليال  فيما تؤثّ  ,كبير في السلوك الغذائي لدى الطالبات بنحو  

ر فيما يؤثّ  ,كبير بنحو  ر الجامعة وتؤثّ  ,في النشاط البدني لديهن
 ط في النشاط البدني لدى الطالبات.متوسّ  بنحو  اإلعالم 
والتي  (,2ذات الّرقم ) دراسةاللنتيجة مع نتيجة فق هذه اوتتّ 

ة بالغذاء, كما في معرفة الطالب الثقافيّ اك نقص  لهنا لت إلى أنّ توصّ 
ا, ط  ة لديهم جاء متوسّ مستوى اللياقة البدنيّ  لت الدراسة إلى أنّ توصّ 

البرنامج  لت إلى أنّ والتي توصّ (,01)وتختلف مع نتيجة دراسة
ر أثّ  ,( سنة41-11للنساء بأعمار ) عدّ أ  التدريبي والغذائي الذي 

 ص من الشحوم.بشكل إيجابي في التخلّ 
ة لدى ما مستوى اللياقة البدنيّ نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني:

ة في المشاركين في جائزة الملك عبداهلل لطلبة المرحلة األساسيّ 
 ؟انالعاصمة عمّ 
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 (1)ذو الّرقم الجدول 
انة في العاصمة عمّ ة لدى المشاركين في جائزة الملك عبداهلل لطلبة المرحلة األساسيّ لمستوى اللياقة البدنيّ ة والدرجة النحرافات المعياريّ ة واطات الحسابيّ المتوسّ 

 المجال الرقم
 طالمتوس  

 الحسابي

 اًلنحراف

 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.72 4.43 .ة بالغة عند جميع فئات المجتمعهميّ أوجد للرياضة ت  .0

 .ع بها البشرة التي يتمتّ ر التكنولوجي والمعرفي في زيادة الرفاهيّ ساهم التطوّ   .9

 

 

 طمتوسّ  0.68 3.42

 طمتوسّ  0.78 3.30 ين.ة أداء الوظائف المختلفة بفاعلية وتأثير كبير يمكن لألفراد من خالل اللياقة البدنيّ   .1

 طمتوسّ  0.67 3.28 .ة في رفع طاقة اإلنسانتسهم اللياقة البدنيّ   .4

 طمتوسّ  0.70 3.16 .يات الحياةتحدّ  ايمكن لألشخاص الذين يمارسون الرياضة أن يواجهو   .1

 طمتوسّ  0.82 3.08 .ةة فنيّ تعمل الرياضة على إكساب الفرد خبرات اجتماعيّ   .2

 طمتوسّ  0.84 3.07 تسهم اللياقة البدنية في مساعدة األفراد على التحكم بانفعاالتهم.  .2

 طمتوسّ  0.67 3.06 ية في زيادة إنتاجية األفراد.تسهم اللياقة البدن  .8
 طمتوسّ  0.82 3.02 توجد عالقة طردية بين اللياقة البدنية واألهمية العقلية.  .2

 مرتفعة 0.80 3.98 از الدوري لإلنسان.هة الجر الرياضة على فاعليّ تؤثّ   .01
 مرتفعة 0.72 3.93 ة بالغة للرياضة لكافة األعمال من أطفال وشباب وشيوخ.توجد أهميّ   .00

 طمتوسّ  1.21 1.42 الدرجة الكلية

 
ة لدى مستوى اللياقة البدنيّ أنّ  ,(1) ذي الّرقم يالحظ من الجدول

ة في المشاركين في جائزة الملك عبداهلل لطلبة المرحلة األساسيّ 
 ,(1.42ط حسابي بلغ )ان كان بدرجة مرتفعة, بمتوسّ العاصمة عمّ 

ط الحسابي للفقرات بين راوح المتوسّ (, وت1.21) بلغ وانحراف معياري
طة, وجاءت في المرتبة األولى ( بدرجة مرتفعة ومتوسّ 1.19-4.41)

ة هميّ أوجد للرياضة ت: أّنه والتي تنص على ,(09) ذات الّرقم الفقرة
 ,(4.41)بلغ ط حسابي بمتوسّ  ,بالغة عند جميع فئات المجتمع

المرتبة األخيرة ( وبدرجة مرتفعة,وفي 1.29) بلغ وانحراف معياري
توجد عالقة :أّنه على والتي تنّص  ,(91) ذات الّرقم جاءت الفقرة

 بلغ ط حسابيبمتوسّ  ةة العقليّ ة واألهميّ طردية بين اللياقة البدنيّ 
 طة.( وبدرجة متوسّ 1.89) بلغ وانحراف معياري ,(1.19)

 الم تنّوعةة ممارسة األنشطة الرياضيّ  وتفسير ذلك أنّ 
على زيادة وتعمل   ,المجتمعيو الصحي  ين:الوعي   تنمية,على تعمل  

بحيث يصبحون  ,ة لديهموتحسين القدرة الجسميّ  ,ة لألفراداللياقة البدنيّ 
كفاءة بالحياتية المختلفة بالمهاموبإمكانهم القيام  ,مقاومين لألمراض

ا عن الخمول والكسل في حال عدم ممارسة بعيد   ,ةونشاط وفاعليّ 
  ة العالية.واكتساب اللياقة البدنيّ  لم تنّوعة,اة النشاطات الرياضيّ 

التي العديد من الدراسات  لكما يمكن تفسير ذلك من خال
هناك عالقة واضحة بين ممارسة األنشطة الرياضية  نت أنّ بيّ 

السلوك  نّ إحيث  ,ينة للرياضيّ والسلوك الغذائي خاصّ  الم تنّوعة,
ة لهؤالء لنفسيّ ن من الصحة احسّ الغذائي المناسب واإليجابي ي  

تختلف مع التي و ,(4)ذات الّرقم  دراسةاتالين, ومن هذه الدراسالرياضيّ 
في  اك نقص  لهنا لت إلى أنّ والتي توصّ ,(2)ذات الّرقم دراسةالنتيجة 

مستوى اللياقة  لت الدراسة إلى أنّ معرفة الطالب الغذائي, كما توصّ 
دراسة تإليهالأشار  فق ذلك مع ماا. كما يتّ ط  ة لديهم جاء متوسّ البدنيّ 

 ,ة بالنشاط البدنيزيادة التوعية المجتمعيّ , من حيثإنّ (1)ذات الّرقم
 ة السلوك الغذائي الصحيحمقدار أهميّ ,تقترن بوزيادة مستوى الحركة

 .نفسه

هل توجد عالقة ذات داللة :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث
ذائي واللياقة بين السلوك الغ(,α≤ 0.05إحصائّية عند مستوى الداللة)

البدنّية, لدى المشاركين في جائزة الملك عبداهلل لطلبة المرحلة 
 ؟األساسّية في العاصمة عّمان

 (4) ذو الّرقم الجدول
معامل االرتباط بين مستوى السلوك الغذائي واللياقة البدنية لدى المشاركين في جائزة 

 يرسونللياقة البدنية باستخدام معامل ارتباط ب الملك عبداهلل
 ةالثقافة التنظيمي   المجال

 0.380** معامل االرتباط السلوك الغذائي
 0.000 مستوى الداللة

 0.360** معامل االرتباط ةاللياقة البدني  
 0.000 مستوى الداللة

 0.370** معامل االرتباط ةالدرجة الكلي  
 0.000 مستوى الداللة

 (0.05ا عند مستوى )حصائي  إ*دال 

وجود عالقة ذات داللة  ,(4) ذي الّرقم ن الجدوليظهر م
بين مستوى السلوك ,(α≥ 0.05ة موجبة عند مستوى )إحصائيّ 
لدى المشاركين في جائزة الملك عبداهلل للياقة  ,ةواللياقة البدنيّ  ,الغذائي
(, 1.111وبمستوى داللة ) ,(1.121ة, إذ بلغ معامل االرتباط)البدنيّ 
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          ة عند مستوىداللة إحصائيّ  كما يالحظ وجود عالقة ذات
(0.05 ≤α),لدى  ,ةواللياقة البدنيّ  ,مستوى السلوك الغذائي بين

 ة لكافة المجاالت.المشاركين في جائزة الملك عبداهلل للياقة البدنيّ 
يعمل  المناسب, الغذائي للسلوكباع األفراد اتّ  وتفسير ذلك أنّ 

د, كما يعمل على تهيئتهم ة لهؤالء األفراعلى تحسين الصحة النفسيّ 
كسابهمة لممارسة األنشطة الرياضيّ  ة التي اللياقة البدنيّ  الم تنّوعة,وا 

 ة ونشاط.حيويّ  ات بكلّ من أداء المهمّ  همنتمكّ 
والتي ,(2)ذات الّرقم  دراسةالفق هذه النتيجة مع نتيجة وتتّ 

ياقة ومستوى الل ,ةه ال توجد عالقة بين الثقافة الغذائيّ لت إلى أنّ توصّ 
 ة لديهم.البدنيّ 

والتي ,(1)ذات الّرقم  دراسةالمع نتيجة هذه النتيجة وتختلف 
ا بين أفراد المجموعة الضابطة ة إحصائي  لت إلى وجود فروق دالّ توصّ 

كاديمي, وكانت الفروق لصالح األذات المفهوم الفي  ,والتجريبية
ة حصائيّ إلة ات دالو ذ اك فروق  لهنا ن أنّ ة, كما تبيّ المجموعة التجريبيّ 

ة لدرجة الطالبات في المفهوم الذاتي الحسابيّ  المتوّسطاتبين 
 األكاديمي.

هل توجد فروق : على والذي ينص   ،اإلجابة عن السؤال الرابع نتائج
(,بين السلوك α≥ 0.05ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة )

بداهلل, لطلبة الغذائي واللياقة البدنية لدى المشاركين في جائزة الملك ع
  المرحلة األساسّية في العاصمة عّمان ت عزى لمتغّير الجنس؟

نتين لعيّ  (ت)تم إجراء اختبار  ,لإلجابة عن هذا السؤال
 .(1) ذي الّرقم تين حسب ما يظهر في الجدولمستقلّ 

 (1) ذو الّرقم جدولال
بين نة اد عيّ فر أجابات إط تين لالختالف في متوسّ نتين مستقلّ لعيّ  (ت)نتائج اختبار 

ة لدى المشاركين في جائزة الملك عبداهلل لطلبة المرحلة السلوك الغذائي واللياقة البدنيّ 
 ر الجنسعزى لمتغيّ ان ت  ة في العاصمة عمّ األساسيّ 

ط المتوس   العدد الجنس
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 لدًللة (ت)

 0.11 1.77- 1.29 1.88 21 ذكور
   1.22 4.11 41 ناثإ

 
 ّيةحصائاإل(ت)قيمة  نّ أب ,(1) ذي الّرقم ضح من الجدولتّ ي
 ؛قلأف 1.11مستوى عند إحصائي ا ة وهي ليست دالّ  ,(0.22-بلغت )
لدى المشاركين  ,ةوجد فروق بين السلوك الغذائي واللياقة البدنيّ تلذا ال 

 ,انة في العاصمة عمّ لطلبة المرحلة األساسيّ  ,في جائزة الملك عبداهلل
 ر الجنس.متغيّ عزى لت  

قتصرة فقط ة غير م  ممارسة األنشطة الرياضيّ  وتفسير ذلك أنّ 
نما  ,على الذكور ا اإلناث ت مارس  من جانبوا  هذه  , إذ تسهم  أيض 

ة لدى األفراد من ة في تحسين مستوى اللياقة البدنيّ النشاطات الرياضيّ 

الصحي  ين:الجنسين, كما تساهم في تحسين مستوى السلوك  كال 
 .الم تنّوعةلممارسة األنشطة  تحّملهموزيادة طاقة  ,فسي لديهموالن

والتي  ,(2)ذات الّرقم  دراسةالفق هذه النتيجة مع نتيجة وتتّ 
ومستوى اللياقة  ,ه ال توجد عالقة بين الثقافة الغذائيةلت إلى أنّ توصّ 

 .ى المبحوثينالبدينة لد
والتي ,(1)ذات الّرقم  دراسةالمع نتيجة هذه النتيجة وتختلف 

ا بين أفراد المجموعة الضابطة ة إحصائي  لت إلى وجود فروق دالّ توصّ 
كاديمي, وكانت الفروق لصالح األ يذاتالمفهوم الوالتجريبية في 

حصائية إذات داللة  اك فروق  لهنا ن أنّ ة, كما تبيّ المجموعة التجريبيّ 
الحسابية لدرجة الطالبات في المفهوم الذاتي  المتوّسطاتبين 

 كاديمي.األ

 اًلستنتاجات:
إّن مستوى السلوك الغذائي لدى المشاركين في جائزة الملك  -0

عبد اهلل لطلبة المرحلة األساسية في العاصمة عّمان كان 
 بدرجة مرتفعة. 

إّن مستوى اللياقة البدنّية لدى المشاركين في جائزة الملك  -9
عبد اهلل لطلبة المرحلة األساسية في العاصمة عّمان كان 

 جة مرتفعة.بدر 
α≥ )داللة إحصائّية عند مستوى الداللة  توجد عالقة ذات -1

(,بين السلوك الغذائي, واللياقة البدنّية, لدى 0.05
المشاركين في جائزة الملك عبد اهلل لطلبة المرحلة األساسّية 

 في العاصمة عّمان.
ال توجد فروق بين السلوك الغذائي, واللياقة البدنّية, لدى  -4

جائزة الملك عبداهلل, لطلبة المرحلة األساسّية  المشاركين في
 في العاصمة عّمان, ت عزى لمتغّير الجنس.

 التوصيات:
ها توصي نّ إفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ف

 تي:باآل
من خالل زيادة  ؛ةضرورة االهتمام بدروس التربية الرياضيّ  -0

ة الممارسة من وزيادة األنشطة الطالبيّ  ,عدد الحصص
 بلهم.ق

 ,والغذائي ,الصحي :العمل على نشر ثقافة الوعي -9
المجتمع واألفراد للمحافظة  ىلد ,المجتمعي ,والرياضي

 .على الصحة
 ,ق بالسلوك الغذائيتضمين المنهاج موضوعات تتعلّ  -1

ة هذه إللقاء الضوء على أهميّ  ,ةوعالقته باللياقة البدنيّ 
 الموضوعات.
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الغذائي وعالقته باللياقة البدنية لدى المشاركين في جائزةالملك عبد اهلل لطلبة المرحلة األساسية في العاصمة عمان السلوك

لتفعيل  ؛التربية والتعليم ة بوزارةضرورة قيام اللجان المختصّ  -4
في  الطلبةلزيادة النشاطات التي يمارسها  ؛قسم األنشطة

 .الم تنّوعةكافة األلعاب الرياضية 
ي أثر السلوك الغذائي لتقصّ  ؛عمل دراسات أخرى مشابهة -1

 ة لكبار السن.على تحسين الصحة النفسيّ 
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