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 ة انبحثيشكهانًمذية ٔ

هنااس الشركاا اسملشرةنوِااملر ةلةاائملشرلىشتْااملأ ااَلهدااةّمل مااٌشتلُةّااةولقااأللقنوِسهيااسفلًهيااٌّ لش ٓااةىلًش اٌاا ل سأ ْاامل

ًش اٌ ل ستةول ِلأسرملشرةلةئملشرلىشتْملشرىُلّلسدلّلٌنل ٓةىلًآخ لشرةنوِسملر لىشءلشرصِٔلًر ِياملشريا ْملشرةونس ا ل

ل(Aljaloud& Ibrahim , 2013)ًهٔيْأللش دشءلر  ّسضِل

هعوباا لشرةلةاائملشرلىشتْاامل ااِلشرٌراانلشرٔسضاا لقااألل اٌاا لشرةنوِااسملشرلىشتْااملشموكااسكشلألااْأللشر ّسضااْْألفلًاااىر لش  اا س ل

شرعسدّْألفلًرةلّ ُعلذر لرإلأئماسملشرةلٌةاملشرواِلهٔباَلألياسلًشرةْتشمْاسملشرلا ةملشرواِلهنةا لأ ْياسلقاأللربا لشركا اسمل

ىاسل اِلشرواتًدلألسرةسرامفلًهااخْ لشركاعٌكلألسروعايلشرباةمِلًشراىىنِفلًألسرواسرِلشرةنوِملأليةفلشرو ًَّل ىةْويسفلًإأل شزلدًك

ل(Aljaloud, 2013)هٔيْأللقيوٌٍلش دشء.ل

ًرةل دٍلشرونس الألْأللشرك اسملشرعسق مل ِلىىشلشرةِسللإرَلشقوئءلش  ٌشقلألسرعةّاةلقاأللشرةلةائملشرلىشتْامفلقاسلِّعا لقاأللل

ِلمبا ش لركهبااسللذرا لألكاةولً وا ولشروااةكّيلًشربا ًفلشرةنسخْاملًاااىر لشرصاعيلأ اَلشر ّسضاْْأللشخوْااسكلشرةلةا لشرةٌاسر

هٌرْنلهنسًرولفلألسإلضس ملإرَلهعةةلألعضلشرك اسملشرةنوِملأةملاوسألملشرةلٌمسملشرٔدْدْملأ َلشرعبٌولشر سصاملألسربةسرامل ًل

)شرِ عاٌدلفل ا ْةسنلفل شرة صا لشرلاىشتِفل ًلإاةاسللألعاضلشرةاٌشدلشرلاسكولصأْس لفلًااىر لميايلشرةاٌشدلشرةلٌماملر ةلةا 

4102)  (Aljaloud& Ibrahim, 2013)ل

ًألسروسرِفل ئنلشخوْسكلشرةلةئملشرلىشتْملّومل ِل ا يلش ْٓسنلألنسءش لأ َل ل لشرعبٌول ًلشردةكولشرةأستْملر كا اسملشرةنوِاملل

مِلشرةةاسك ل ًلشرلةْاملدًنلشرنب لإرَلشريةفلشرىُلصةةنلقألل ُ ولىىهلشرةلةئمفل ًلقةٍلقنس بويسلرةبْعملشرنكسللشربة

شرةة ٌألملرؤدْ لشريةفلقنياسل ًلشروٌرْانلشرصأْْلر او ةشقيسفل ًلرا شءولشربةسرامل ًلشرة صا لشرلاىشتِلروةْْاتلشرةلةائمل

ل(4102شرلىشتْملفلقةسلّؤدُل ِلاٌْ لقأللش ْٓسنلإرَلموستَلأليْم.ل)شرِ عٌدلفل  ْةسنلفل

روةْْتلشرةلةئملشرلىشتْملشرصْٔملأألله ا لاْا لشٓقناملًاْا لشرصأْمل.لهعوب لشربةسرمل ًلشرة ص لشرلىشتِلً ْ ملقةوسزول

 رلملر ٌى ملش ًرِلش كرسملًشرنييلشرةئٌّملشرٌشكدولأ َلشربةسرمل ًلشرة ص لشرلىشتِلقيٌرملًق أبملفلرلأللأنةقس ًرةلهبةً

قسلألْأللا لقنوَلاىشتِلق و فلأاأللل ِ معوسدلأ َل ل يسل نِةل ميسلهةْةمسلألةلٌمسملشرةنوَلًهيسأةلأ َلشروةْْتلًشرةدسكمم

 (Aljaloud.et al, 2013) (Aljaloud.et al, 2010) (Aljaloud.et al, 2009)ل شرةلةئملشرلىشتْملشرةوكسأليم.

 يملًقع  ملًشر وةسدولقأللشرةع ٌقسملشروِلأ اَلشربةسرامل ًلشرة صا لشرلاىشتِلألاسرةلةئملشرلىشتْامل قا لقياملُاةش لرْعا فل

لسضِلقسلهٔوٌّولىىهلشرعبٌشملقأللقلة لاىشتِلًميبملقسل ْيسلإرَلشٓوْسُولشرٌْقِلشرعسملقنيس.لشرة دلشرعسدُلًشر ّ

 ِلشرل بفلهلٌنلشربةسرمل ًلشرة ص لشرلاىشتِلشر اس لألاسرةلةئملشرلىشتْاملأ اَل ال لُاةًللقٔاةدلها دل ْاولشرةع ٌقاسمل

يٌرمفلًٓوَلش رٌشنل اِلشرِاةًلله عايلألو هْيلقعْأللًقٔةدلرْيوةْعلشرةيوي  لًشر ّسضِل يةيسلًق شُعويسلألي أملً 

مل ًلدًكش لقيةس لرِع لشرٌصاٌللإراَلشرةع ٌقاملشرةة ٌألامل ايئ فلقٌا لاةْاملشرةْوسقْناسمل ًلشرةعاسدنل ًلش رْاسفل ًلشرنكاٌّس

ل(Miller.et al, 2015) ِلشرةنوَلْٓيل نلرل لقع ٌقملرٌمس لقٔةدش .للش أكسبل ًلشرةىٌن

ةسراامل ًلشرة صاا لشرلااىشتِلشر ااس لألااسرةلةئملشرلىشتْااملأ ااَله اا لشرصااٌكولشرةٔااةدولًشرةنااوَل ااِلشرلاا بلق ااتملألٌضااعلشرب

شرٌشضأم.ل قااسل اِلشرب ااةشنلشرع ألْاملًاْ ىااسلقاأللأل ااةشنلشرعااسرملاْا لشرل ألااِلمِاةل نلشربةسراامل ًلشرة صا لشرلااىشتِلشر ااس ل

و.لًراىر لقاأللشرصاعيلإِّاسدلألسرةلةئملشرلىشتْملرله لعلرنبسملقعْألل ل ل  امل ًلقصنعلّلوبيسلألسركل لشراىُلّا ًقلرا

ل(Brown.et al, 2015) مةٌذٍلقٌٓةلروةيْ هلر ةيوي  ل ًلشر ّسضِل.
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 ل لدرْدمل ِلٌّقنسل صبٔنلهةٌ لٓةًسلىسقسلفلرىر ل هِولشرعسرملشرٌْملإرَلقسلّياةَلألودنْامل، مٔأللمعْشل ِلأص لشري أم

شرىىسبلركا شءلقاسلمٔوسُاولقاأللشرةلةائملشرلىشتْامللفلرىشلاسنلأ ْنسلرب  شروع ْيل ل ل ِءل صبْلقع بسلًُسىتشلرئ ويئك

ًشرواااااااِلهٔاااااااٌُلأ اااااااَلشرةاااااااسدولشرلىشتْااااااامل ًلشرة اااااااايلشرلاااااااىشتِلقٌااااااا لشرةْوسقْنسمفشرةعسدنفشرنبسهاااااااسملشرةبْعْااااااامل

شرعكاابْمفشرب ًهْألفشرل ألٌىْةكشمفش ٓةسالش قْنْااولفشرةكاا ًألسملشر ّسضااْم.لشرةلةاائملشرلىشتْااملهلااٌنلأ ااَلصااٌكول

فلقيسْٓ لفلألعليسلُسىتلرئ ويئكل ٌكشلًألعليسلّٔوسٍلإرَلخةٌشملر ْ املرْصابْلُاسىتشفل ر ش فلابيٌرمف ٌشت 

ل(Aljaloud, 2013) رألةل نلّلٌنلرةّنسلأ ملًإرةسملأليسلرب لشر و ةشمل.

ًرةلألْننلدكش ملٓةٌّملأأللشرعسدشمل ِلشرةِوةعسملش خ ٍلفللألسنلشراىّأللّدٌقاٌنلألدا شءولشرةع ٌقاسملشرةلوٌألاملأ اَلىاىهل

(ل نلشرةاااا شىدْأللّداااا وًنلشرةلٌمااااسملشرلىشتْااااملل4102) وِااااسملرلهوِااااسًزلمياااابويمل ااااِلقااااةشك لا لوااااسلشرينةّاااامشرةن

.لً اِلدكش املل(Snehasree& Sudershan , 2013)%لشرعبٌشملقعداةول66%لًٌٓشرِل41ل %ًقع ٌقسملشرولىّم01

هٌ ْعلقعاسك يملر ةلةائملشرلىشتْامل نلشر ّسضْْألل ِلإّ شنلّنبلِلأ ْيمل(Miller.et al , 2015)  خ ٍلرةنو يلإّ شن

(لض ًكول يملش او ةشمل4100ً ِلدكش مل خ ٍلألسرٌرّسملشرةؤةولش ق ّلْم)ل(Azizi &Tabari ,2012)ًشرةنكةسم

(لأاألل ياملشرةياوي لْألل4100.لً اِلدكش امل)ل(Miller.et al , 2015) شرة صدسمل ًلشربةسرملشرلىشتْملألسرةةخٌللشرلىشتِ

%لقأللشرةكسكاْأللأ َلش و ةشملمسدكلر ة صدسملأنةل01 ص لشرلىشتِلر ولىّملًقٔةدشهيسلفللشدأَلشرصْنْْأللًش و ةشملشرة

%لقاأللشرةياوي لْألل دا لل23.3(ل نلل4100ً اِلقةكّاةلألا ابسمْسل) ( (Hoefkens&Verbeke,2015شروياٌقلر كا شءل

ةمل ياملشرةع ٌقاسملشرلىشتْامل)ل%أا04.2ً  سدل اٌ لقأللمصفلشرةيوي لْألللل%20ّد  ًنلألسموبسملرب لشه سذلر شكلشرك شءل

Prieto.et al,2015(لهوااً لألسرٔيس اْملشرلىشتْاملرألاةلقاألل4100%لقاأللش  ا لشرلنةّامل)01(لًهكْ لشرودةّ شملإراَل نلل

(لقة اٌبلقتّاةشل4100ٓيايلشرداسمٌنل اِل انلس ٌكول)(Brown.et al , 2015)ر ءشهلشرة صدسملٓوَلرلهيةدلْٓاسهيملل

دكش املشخا ٍلرةسرباسملشرِسقعاسملل(Freiden, 2015) َلأباٌشملشرةنوِاسملر ةياوي لْألقأللشإل صسّلأأللشرةع ٌقسملأ 

%لاااسمٌشلقااأللشرةيااو ةقْأللر ة صاادسملشرلىشتْااملقااأللقصااسدكلشٓألااسءفل20.3(ل نلل4100قااأللُسقعاامل ااِل ااٌْلفلاٌكّااسل)

موباسهلإراَلألاسرِلًش  دسءفلً  ل لصاةّ .ًشنلقعباملىاؤرءلّدٌقاٌنل دا لألدا شءولهاسكّ لشرصانعلًهاسكّ لشرموياسءلدًنلشر

شرةع ٌقسملشرةلوٌألمل ًل نلشربعضلّيومل د لألس ملشرك املًشرةسكاملًأل ةلشرةنكاالأ اَلشأوباسكل نلألاسرِلش قاٌكلرْيانلألو ا ل

ل(Lim.et al , 2015)ش ىةْمل

ٓييلأ ملشربسٓايلرلهٌُاةلٓسرْاس ل ُلدكش امل اعٌدّمللهوةا قلإراَلشرٔسراملشرةع  ْاملًشرعاسدشملٓاٌللش او ةشملشرةلةائمل

رلىشتْملقأللخئللر شءولشرةع ٌقسملشرةٌٌُدولألسربةسرمل ًلشرة ص لشرلىشتِلفلرياىشلىاة نلىاىهلشرةكش املإراَلشروعا فلأ اَلش

شرةة لاملشرٔسرملشرةع  ْملًشرعسدشملٌٓللش او ةشملشرةع ٌقاسملألةسرامل ًلشرة صا لشرلاىشتِلشر اس لألاسرةلةئملشرلىشتْامل اِل

قكاسكاس لهاملشموداسءىملقاأللخائللأْناملل061ِلأ ْيةسل.ل ة نلأْنملشرةكش ملفلًشً لأل مسقَلهةكّبِلهع ْةشرع ألْملشريعٌدّم

لشرةنكةسملشر ّسضْملًشرةلةئملشرلىشتْم.قوةكألْأللشرةًكولشروةيْةّمل)ش ًرَلًشرٌسمْملًشرٌسرٌم(لألسرة ّدملشرعةةّملقألل

 ذف انذراسةأْ

دشملش ااو ةشملقع ٌقااسملألةسرااملشرةلةاائمل عسرْااملأل مااسقَلهع ْةااِلأ ااَلشرٔسرااملشرةع  ْااملًأااسهيااةفلشرةكش ااملإرااَلقع  اامل

لًذر لقأللخئل:لشرلىشتْملر ةيوي لْأللألسرةة لملشرع ألْملشريعٌدّم

شرةة لااملشرع ألْاامللشرٔسرااملشرةع  ْااملًأااسدشملش ااو ةشملقع ٌقااسملألةسرااملشرةلةاائملشرلىشتْااملرااةٍلشرةيااوي لْألل ااِلهدْااْم .0

لشريعٌدّم.

ًأاسدشملش او ةشملقع ٌقاسملألةسراملشرةلةائملشرلىشتْاملراةٍللهع ْةاِلأ اَلشرٔسراملشرةع  ْامل ً لأل مسقَلشروع فلأ َ .4

لشرةة لملشرع ألْملشريعٌدّم.لشرةيوي لْألل ِ

ٓاٌللشر او ةشملشرصأْْلرةع ٌقاسملربةسرامل ًلشرة صا لشرلاىشتِلشر اس للشرةنس ابملشروع فلأ َلشروٌصْسملشرع ةْم .2

لشرةة لملشرع ألْملشريعٌدّم.لألسرةلةئملشرلىشتْملأ َلشرةيوي لْألل ِ
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 فزٔع انذراسة

شرةة لاملشرع ألْاملشرياعٌدّمللشرٔسرملشرةع  ْملًأسدشملش و ةشملقع ٌقسملألةسرملشرةلةئملشرلىشتْملرةٍلشرةيوي لْألل اِ .0

 قن ةلمل.

هٌُةل ا ًقلدشراملإٓصاستْس لألاْأللشردْاس لشردب اِلًشردْاس لشربعاةُلر ٔسراملشرةع  ْاملًأاسدشملش او ةشملقع ٌقاسملألةسرامل .4

 شرةة لملشرع ألْملشريعٌدّملرصسرْلشردْس لشربعةُل.لوي لْألل ِشرةلةئملشرلىشتْملرةٍلشرةي

 يظطهحات انذراسة

  انغذائٛة انًكًالت

ىِله اْبملقيو  صملقأللقلٌمسملاىشتْمللبْعْملقنوِملُسىتولألة و فلش  لسللًش ِٓسمل) ر ش فلابيٌرمف اٌشت فل

أ ااَلشرةااسدولشرلىشتْاامل ًلشرة ااايلشرلااىشتِلقٌاا لهٔوااٌُلًلقيااسْٓ (لًّدصااةلأليااسل نلهلةاا لشرنبااسملشرلااىشتِلًرلهعوباا لاااىشء

شر ّسضاْمللشرةلةائمشرةعسدنلفلشرةْوسقْنسملفلشرنبسهسملشرةبْعْملشرعكبْملفلشرب ًهْألفلشرل ألٌىْةكشمفلًش ٓةاسالش قْنْاملف

ل(4102)شرِ عٌدلفل  ْةسنلفلل.

 بطالة انًٕاد انغذائٛة 

قصااٌكول ًلقلوٌألاامل ًلقةبٌأاامل ًلق صاادمل ًلقٔةااٌكول ًلااا لألْااسنل ًلإّلااسّل ًلأئقاامل ًلقااسدولًصااةْمل ااٌشءلاسماانل

ل(Snehasree at al, 2013)لقوص ملشهصسرلًسألوسلألعبٌولشرةسدولشرلىشتْم.

 أدبٛات انذراسة: 

"شرعئراملألاْأللشرةع ٌقاسملألسرة صا لشرلاىشتِلًش او ةشقوفلًشراةش عفللبعُوٕاٌل(Miller.et al , 2015) دكش ام .0

ش ق ّلْم"لفل ِلىىهلشرةكش املهاملإراتشملألٌضاعلقع ٌقاسملشرلاىشءلأ اَلش اىّاملًٌُدولشرلىشءلألسرٌرّسملشرةؤةول

شرةع بملرويسأةلشرةيوي لْأللأ َلشرٔةلقأللهنسًللشراةىٌنلشرصا بملًشريال ّسملشرةلاس مفلٓيايلشروٌصاْسملشرواِل

سرةاةخٌللًكدمل ِلشرةبسدالشروٌُْيْملشرلىشتْملرألقْ اْْأل.ًااىر ل ياملاْافلّا هب لش او ةشملشربةسراملشرلىشتْاملأل

قأللقيوٌّسملق و ةملٓييلشرةخ لفلهملهدْْملش او ةشمل 294شرلىشتِلفلرسملشربسٓيلألودْْملشرةٌشدلشرلىشتْملرعْنملقألل

شربةسرملشرلىشتْملألس و ةشملشر وبسمملفلهملش او ةشملقيةاملشروياٌقلألكال لًىةاِلفلهاملكصاةلٓ ااسملشرعاْأللرودْاْمل

ىشتْاملفلد اعلش  ا شدلرئموباسهلإراَلقع ٌقاسملشرولىّاملأناةلشخوْاسكلشرموبسهلإرَلقع ٌقسملشرولىّملأ َلشرة صدسملشرل

ش لعةملر ك شءلفلً ظي مل ىملشرنوستَل نلىنسكلهاًْ لإِّسألِل ًنسءلشخوبسكلشرلىشءلأنةلش او ةشملشربةسراملشرلىشتْامل

لذشملشرٌِدولشرلىشتْم.ل

دكش ااملألعنااٌشنل"ل يااملشرةيااوي لْأللشرصااْنْْأللر ااو ةشملشرة صاا لشرلااىشتِلل(Rong.et al , 2015) دكش اامل .4

ر ولىّم"فىااة نلشرةكش ااملإرااَلشرؤداا لقااألل يااملشرةيااوي لْأللشرصااْنْْأللر ااو ةشملشرة صاا لشرلااىشتِل ااِلشرةعااسمل

قاأللخائللش اوبسمول اة نل  ائ ملرودْاْمل ياملل4104شرصْنِ"لفلألعةلُةعلشربْسمسملشرلةْملخئلل ي لقسك لأاسمل

يوي لْأللشرصاْنْْأللر ة صادسملشرواِلألسرلىشءفشر صاستجلشرُوةسأْاملًشرةّةٌا ش ْامفلًضاعلشرنباسملشرلاىشتِفلشرة

(لفلش رةملقعلشرلىشءلًشرولىّمل ِلشرة صدسمفلهملشرعٌٌكلأ اَلBMIشرٌأِلشرصِٔلشرلىشتِفلقؤ  لاو ملشرِيمل)

لااىشءلًشرولىّااملألااْأللدكُااملقعوةرااملقااأللشرةياامل  صااِلًدكُااملقن ةلااملقااألل يااملشرةٌضااٌأِلرة صاادسملشر

 %لقأللشرةكسكاْألل ميملمسدكش لقسلّة عٌنلأ َللشرة صدسملأنةلشرويٌقلرك شءلشرةعسم.ل01شرةكسكاْألفلًشدأَل

لْووذفث"هااٌش  لشرةلةاائملشرلىشتْاامل ااِلش  ااٌشقلشريااعٌدّمل"لًلبعُووٕاٌ(ل4102دكش اام)شرِ عٌدلفل اا ْةسنلفل .2

 ااٌشقلشرةاةنلألسرةة لااملشرع ألْاملشريااعٌدّمفلش ااو ةملشرةكش املرؤةّااةلقاةٍلهااٌش  لشرةلةائملشرلىشتْاامل ااِلألعاضل 

ًةسمٌنلقوِ شل ِلقِةٌأملقونٌأملقأللشرةٌشراعلألةاسل اِلذرا لق شااتللانعُٛةشرٌصةِلفلأل غلأةدللانًُٓجشربسٓيل

%لفللل04.02%لفله ْيااسلقٔاائملشريااٌأل لقسكااانلل64.44شرويااٌقفلًاسماانلش اٌاا ل ااٌْأسلىااِلشرصااْةرْسمفل

صاانفلقااأللشرةلةاائملشرلىشتْاامل ااِلق و اافلش  ااٌشقلألسرةة لااملل006ش  ل%لفلًًُااةلهااٌل00.10لGNC ه ْيااسل

ر لااىشءلًشرااةًشءلشريااعٌدّمفللشرعسقااملشريْئاامشرع ألْااملشريااعٌدّملألعااةلشريااةسّلألوااةشًريسلألس  ااٌشقلشريااعٌدّملقااأللرباا ل

%لفله ْياسلل62.14ًشرواِلهلامللGNCًاسمنل اٌ لشرةٔئمل ٌْأسل ِلشرٔصٌللأ َلشرةلةئملشرلىشتْملىاِل
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%فً  اسكمل ىاملل6.20 ف خا ٍل%ل10.20%لقٔئملشريٌأل لقسكانلشروِلهوارفل د لل44.03ْسملفلشرصْةر

هٌش  لشرةلةئملشرلىشتْملهو شًّلقاأللشرنوستَلإرَل نل اٌ ل مٌشتلشرةلةئملشرلىشتْملً  و لاةِةٌأملقلة مللىِل:ل

%(فلل91.60ىاِلش اٌا ل)%لش ر لهٌشُةش ل ِلش  اٌشقلّباةًل نلشرةْوسقْناسمل29.46%لأةل أ َلإرَل91.60

%(ل.لًاااسنلش راا ل62.11%(فلًش أكااسبل)00.60%(فلزّاانلشريااة ل)39.09ًقااأللًااملش قاائّلشرةعةمْاامل)

%(لًامل02.20هٌش  ش لقأللشرةلةائملشرلىشتْاملشرةوسٓامل اِلش  اٌشقلشرة واسكولهٌشرْاس لىاِلشرةلةائملشر ّسضاْمل)

ل%(.29.46%(لشرٌُبملشرصْٔمل)26.26قلة لشرب ًهْألل)

"لشرٔسرملشرةع  ْاملًشرعاسدشملٓاٌللش او ةشملشرةع ٌقاسملشرة صادمللبعُٕاٌ(لSnehasree at al, 2013)لدكش م .2

إراَلهدْاْملشرٔسراملشرةع  ْامللْٔوذفث انذراسوةأ َلشرةنوِسملشرلىشتْملألْأللشرة شىدْألل ِلقاةشك لا لواسلشرينةّاملفل

قاألللعُٛوةراةل ُ ّانلشرةكش املأ اَلر ة شىدْأللًقةٍلش و ةشملشرةع ٌقسملشرة صدملأ اَلشرةنوِاسملشرلىشتْاملفلً

هامل قاةشك لق واسكولأكاٌشتْسلألس او ةشملشرعْناملشرعندٌدّاملفل6فلهاملشخوْسكىاسلقاأللل (N = 316)شرة شىدْأللأل لنل

ش و ةشملشر وبْسنلرودْْملش لعةملشرةيوي لملفلقع  مل نلاسنلّد  لشرةع ٌقسملفلًقع  ملشر قٌزفلً ستةولأ ال

%لقاأللشرةا شىدْألل33 لشربْسمسملألس و ةشملشإلٓصسءلشرٌصاةِلًاسمانلشرنواستَل نلقع ٌقسملشرولىّملفلًرةلهملهٔ ْ

%(ل ًلش او ةشمل  لا ل02%(فلشمدلاسءل)09ّد وًنلشرة صدسملشرلىشتْمفلًشرد شءولهلاٌنل دا لهاسكّ لشرصانعل)

ًاسمنل %(41) %(لًقع ٌقسملشرولىّم01 ر لقأللشرة شىدْأللّد وًنلشرةلٌمسملشرلىشتْمل) %(60) رب لقٌشأْة

%(لكقاٌزلًرلاأللراْالرةّاولأ املقاسل61شأوا فلاٌْا لقانيمل) اٌا لقاألل .ع  ويملشر قاٌزلذشملُاٌدولقن ةلامق

 .%لشأودةًشل نلقع ٌقسملشرولىّملأ َلأبٌشملاسمنلقعدةولر لسّملرةيم66ٌٓشرِل .شرةكسكلإرْيس

"لدكش ااملقعااةللشموكااسكلش ااو ةشملشرةلةاائملًٓااٌللشرةنكااةسمللبعُووٕاٌ(ل(Azizi &Tabari,2012دكش اامل .0

إرَلشرؤدْ ل اِلشموكاسكلش او ةشملشرةلةائملًٓاٌللشرةنكاةسمللْذفث ْذِ انذراسةًشًٓسكلشرِسمبْمل ِلإّ شنلفل

ش و ةملشربسٓيلشرةنيَلشرٌصةِفلهملهٌزّعلش وبسمول ًشًٓسكلشرِسمبْم.لًاسنلشرةيوية ْأللقنو يلإّ شنلرل ولشردةمف

َلشر ّسضْْألفلًُ ٍلهدْْملشر وبْسمسملقأللرب ل ألسءلىْئملشروةكّال ِلشرو ألْاملشربةمْاملًأ اٌملشر ّسضاملفلأ 

  سكمل ىملشرنوستَلإرَل نلشر ّسضْْألل ِلإّا شنلّنبلاِلأ اْيملهٌ اْعلقعاسك يملر ةلةائملقاأللشرياع شملهلة امل

 ًشرةنكةسم.

"شرِاٌدولشرةْل ًألٌْرٌُْاملألا ًهْأللقصا لشر ابأللشرواِلهباستل اِللبعُوٕاٌ  (Aljaloud.et al , 2010) دكش امل .6

  ٌشقلشرةة لملشرع ألْاملشرياعٌدّم"لااسنلشرياةفلقاأللىاىهلشرةكش املىاٌلشخوباسكلً ٔاجلألعاضلقلةائملألا ًهْألل

ل41قص لشر بأللشرواِلهباستل اِلشرةة لاملشرع ألْاملشرياعٌدّملفلش او ةملشربسٓايلشرةانيَلشروِ ّباِلفلًأل لانلشرعْنامل

هلشرةكش مل نلىنسكلق سل لقأللهنسًللىىهلشرةلةئملشروِلهبستل ِلشرةة لملشرع ألْملشرياعٌدّمل  جفلً اةملىى

رياائقملشر ّسضااْْأللشرةيااو ةقْأللريااسلًقاانيملرأبااِلااا ولشردااةم.لً ظياا ملشرةكش اامل نلىنااسكلٓسُااملروااٌ ْ ل

 .شر و ةشملشرصْْٔلًهعتّتلشرةع ٌقسملًشرؤد لقألل ئقملشرةلةئملشرلىشتْم

"لش و ةشملشرةلةئملشرلىشتْملألْأللشر ّسضْْأللشرِاسقعْْألل اِل انلس ٌكو"لبعُٕاٌل(Ong.et al , 2010) دكش مل .0

إرَلهصنْفلشرةلةئملشرلىشتْاملشرةياو ةقملقاأللربا لشر ّسضاْْأللالاىشءلشر ّسضاْملفلش او ةمللْٔذفث انذراسةفل

سملأااأللشرةلةاائملً  ااسكمل ىااملشرنوااستَلإرااَل نل خااىلقع ٌقاال، 28ٔبهغووث انعُٛووة  للشربسٓاايلشرةاانيَلشرٌصااةِ

%لقأللً ست لشإلأئملفلًشإلمو منلًشرةةكألْأللًلزقئتولشر ّسضْْأل.لًقعلذر لفلرملّلاأللّعا فلل60.9لشرلىشتْمل

 ِ%لألانلشرةلةئملّةلألل نلّلٌنلريسلآًاسكلضاسكو.لًهٌصاِلشرةكش املألاانلىناسكلل36.2شرلٌْ لقأللشر ّسضْْألل

  ٌقسملشرع ةْملًشرلْ لقنٔسزول.ٓسُملق ٔملروٌ ْ لشروع ْملر  ّسضْْأللر ٔصٌللأ َلشرةع
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 طزٚمة ٔأدٔات انذراسة

 يُٓج انذراسة :

لش و ةملشربسٓيلشرةنيَلشروِ ّبِلألة ّدملشردْس لشردب ِلًشربعةُلرةِةٌأملًشٓةولًذر لرةئتةوملرةبْعملشرةكش م

 يجحًع انذراسة :  

ألْاعلشرةلةائملشرلىشتْاملًشرياٌأل لقسكاانلفلشرةيوي لْأللألسرةة لملشرع ألْاملشرياعٌدّملشرةوا ددّأللأ اَلشرصاْةرْسمفلقٔائمل

  خ ٍل.

 عُٛة انذراسة:

سوبع (لقياوي  لًقاألل061هملشخوْسكلشرعْنملألسرة ّدملشرعةةّملقأللشرةيوي لْأللألسرةة لملشرع ألْملشريعٌدّملًأل غلأةدلشرعْنامل)

قلاملشرةل قامللف%(26.9)00قنةداملشر ّاساللألسرةة لملشرع ألْملشرياعٌدّملًىاِلق هباملٓيايلش ا بْاملاسرواسرِل:ليُاطك

فل%(0)3شرةةّناااملشرةناااٌكولف%(ل6.2)01أياااْ %(فل0.0)04لشردصاااْمفل%(00)42شرةنةداااملشركااا رْملفل%(00.6)40

ل%(.2.3)6شرٔةًدلشركةسرْمل

%(لفل ااٌقل40.0)22%(لفلدًنلشرِسقعاامل02.2)30شرِااسقعِل (لىااملقااألل ئاام061)لغانبٛووة انعُٛووة ظياا ملشرنوااستَل نل

ل%(ل.03.0)ل49شرِسقعِل

%(لفللباِل46.2)24%(لفلقاةكبلكّسضاِل20.9)00:لقع امله ألْاملألةمْاملجخظظوات يحعوذد سمنلأْنملشرةكش مل ِلًا

ل%(ل.00.2)03%(لفل خ ٍل02.2)42%(فلقٌظفلأل أسّملشركبسبل06.2)46ًصِٔل

 أدٔات جًع انبٛاَات:

 (0ش وبْسنلقأللشأةشدلشربسٓيلللق   ل) -

 (4أل مسقَلقع  ِلقأللإأةشدلشربسٓيلق   ل) -

 شرك صْملشرةدسأل م -

 انًعايالت انعهًٛة نالسحباَة

 انظذق  .1

 طذق انًحكًٍٛ

لرسملشربسٓيلألٔيسبلصةقلشر وبْسنلألسرة قلشروسرْمل:

لصةقلشرةٔلةْأل.ل -

(لقأللشريسدولشرةٔلةْأللق   )لل(لًااسنلإألاةشءلشرا  ُلقاأللخائللقْاتشنلهداةّ لًئًاِل2ْٓيلهملأ الشرخوبسكلأ ِلأةد)

ل(.0)لُةًل

 (1جذٔل )

ليذ٘ يُاسبة االسحبٛاٌ أراء انخبزاء فٙ

 و (5يٕافك جًايا ) (3إنٗ حذ يا ) (1غٛز يٕافك)

ل1 ل2 صة  ل2

ل1 لصة  ل41 لشرةِةٌت

ل%(.011إنلميبولقٌش دملشر ب شءلأ ِلصةقلشر وةسكولرةسلًضعنلقأللشُ و)ل(0ّولْلقأللُةًل)

 انثبات: .8

ل02ألةاسكقلزقناِلراةكهللTest - Retestرسملشربسٌٓسنلألئِّسدلقعسق لشرٌباسملأاأللل ّا لهةبْا لشر اوبسهولً أاسدهلهةبْدياسل

ل(ل4  دلُةًلل)لل41ٌّقسلأ ِلأْنولرةكىسل
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 ( 8جذٔل ) 

بطالة يعايم انثبات بٍٛ انحطبٛك األٔل ٔانثاَٙ السحًار  لٛاس انحانة انًعزفٛة ٔانعادات حٕل اسحخذاو يعهٕيات 

 82ٌ =  انًًهكة انعزبٛة انسعٕدٚةانًكًالت انغذائٛة نهًسحٓهكٍٛ ب

 يكَٕات االسحباَّ
 انحطبٛك انثاَٙ انحطبٛك األٔل

 لًٛة ر
انظذق 

  ٙ  ع و ع و انذاج

ل1.90ل1.32ل0.49ل20.11ل4.20ل24.03لى ل منلأ َلدكشّملألٌظْةملقنوَلشرةلةئملشرلىشتْم

ل1.39ل1.31ل0.09ل22.39ل4.42ل24.00لشرةيِ ملأ َلشرةنوِسملشرةيوي لمقسلك ّ ل ِلش ٓ فلًشر قٌزل

ى ل منلهد شلشرةع ٌقسملشرلىشتْملشرة صدملأ َلقنوَلشرةلةئملشرلىشتْملألكل ل

لأسم
ل1.94ل1.36ل0.62ل20.32ل4.23ل22.24

ى ل منلٓ ّجلأ َلر شءولهسكّ لشرصنعلًشمويسءلصئْٓملقنوَلشرةلةئمل

لشرلىشتْم
ل1.91ل1.30ل0.61ل20.62ل4.23ل22.20

ل1.92ل1.33ل0.02ل20.24ل4.04ل22.04لى ل منلٓ ّجلأ َلر شءولشرةلٌمسملشر سصملألةنوَلشرةلةئملشرلىشتْم

ى ل منلٓ ّجلأ َلر شءولش ٓ فلًشر قٌزلشرةيِ ملأ َلشرةنوِسمل

لشرةيوي لملقأللشرةلةئملشرلىشتْم
ل1.90ل1.32ل0.22ل20.40ل4.20ل22.11

ل1.30ل1.06ل4.49ل20.10ل4.09ل20.32لًشر قٌزلشرةيِ ملأ َلشرةنوِسملشرةيوي لملقسلك ّ ل ِلش ٓ ف

ى لش رٌشنل ِلشرة ص لشرةٌٌُدلألسرِةًلله عيلدًكش لقيةس لرِع لشرٌصٌللإرَل

لشرةع ٌقملشرةة ٌألمل يئ لأأللشرةلةئملشرلىشتْم
ل1.32ل1.01ل4.41ل26.02ل4.30ل20.92

ل1.91ل1.34ل1.39ل22.62ل4.13ل24.26ل ِل ٌقللشرةة لملشرع ألْملشريعٌدّمقسلك ّ ل ِلٌُدولشرةنوِسملشرةوٌ  ول

ى لألٌٔنلأ َلقع ٌقسملأأللقصسدكلقنوَلشرةلةئملشرلىشتْملخئللشرينمل

لشرةسضْم
ل1.33ل1.09ل1.91ل22.04ل4.02ل24.04

ل1.92ل1.39ل1.39ل22.62ل0.90ل24.20لى لقأللشريي لشرٌصٌلللرؤةّةلقٌرعلقنوَلشرةلةئملشرلىشتْمل ِلشريٌق

ل1.90ل1.90ل1.32ل22.00ل0.93ل24.24لقألل ّأللهكو ُلأسدولقنوَلشرةلةئملشرلىشتْمل؟لٓةدلشرة شاتلشرٌئًملش ًرَ

ل1.96ل1.92ل0.04ل26.46ل4.42ل22.00لقسلىِلقصسدكلشرةع ٌقسملشر سصملأل لر و ةشملقنوَلشرةلةئملشرلىشتْم

ل1.92ل1.30ل0.63ل20.92ل4.21ل22.46لشرلىشتْماْفلهدْملمٌأْملشرة ص لشر س لألةنوَلشرةلةئمل

 2.30لًٛة ر انجذٔنٛة = 

( نلدررااااملقعااااسقئملشرٌبااااسملرعبااااسكشملش ااااوبْسنلشإلصااااسألسملق هةعااااملْٓاااايله شًٓاااانلقااااسل2ّولااااْلقااااأللُااااةًل)

ل 1.10(ًاسمنلُةْعيسلدشرملأنةلقيو1.96ٌٍ(ف)1.32ألْأل)

 انُحائج :

 (3جذٔل )

 (102انذراسة نٕظٛفة يُحج انًكًالت انغذائٙ )ٌ = انمٛاس انمبهٙ ٔانبعذ٘ ألراء عُٛة 

 ْم أَث عهٗ دراٚة بٕظٛفة انًُحج انغذائٙ

 
 انفزٔق بٍٛ انمٛاسٍٛ َسبة انححسٍ

 االخحبار انمبهٙ االخحبار انبعذ٘

 انعذد % انعذد % 

 11 %80 138 %23 %55 8.12 َعى

 112 %51 82 %12 %50 2.15 ال

 ( =2.25يسحٕٖ انذالنة عُذ )

(لموستَلشرةيْل ِلىىهلشرةكش ملألٌظْةملقنوَلشرةلةئملشرلىشتْمل ِلشردْاس لشردب اِللألاانلشرلسربْاملراْالراةّيمل2ّبْأللُةًلل)

ل%ل(.32)ل024%(لألعةلشروةكّيلًشروع ْملشصبٔنلرةّيملقع  مل اب ل02)009دكشّملألٌظْةوول
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 (1شكم )

 (102انخاص بانًكًالت انغذائٛة)ٌ =  يعهٕيات انًهظكأراء عُٛة انذراسة فٙ انمٛاس انمبهٙ ٔانبعذ٘ حٕل 

ل

 ( انحانٙ :1شكم )ٚبٍٛ 

%ل(لّاا ًنل نلقع ٌقااسملشرة صاا لشر ااس لألااسرةلةئمل66)010ّولااْل ااِلشردْااس لشردب ااِل نلشرعااةدلشراباا ل -

%(لًشضاأمل2)2%(لرلّع  ااٌنلشإلُسألااملف00)03%(لّاا ًنل ميااسلاْاا لًشضاأمف40)22شرلىشتْااملقعدااةولفل

 ر شءهيسلألييٌرم.ًّةلألل

ّولْل ِلشردْس لشربعةُل نلش كرسملر نلر ْئ لْٓيل نلشرىّأللّا ًنل نلقع ٌقاسملشرة صا لشر اس لألاسرةلةئمل -

%(لًشضاااأملًّةلااااأللر شءهيااااسلألياااايٌرمل41)24%ل(لفل42)29%(لفلاْاااا لًشضاااأمل24)60قعدااااةولأل ااااغل

 %(لرلّع  ٌنلشإلُسألم.02)44ً

 (1جذٔل )

بهٙ ٔانبعذ٘ انًحعهمة بمزاء  انًعهٕيات انغذائٛة انًهظمة عهٗ انًُحج انًكًالت أراء عُٛة انذراسة فٙ انمٛاس انم

 (.102انغذائٛة بشكم عاو )ٌ = 

 ْم أَث جمزأ انًعهٕيات انغذائٛة انًهظمة عهٗ يُحج انًكًالت انغذائٛة بشكم عاو

 
 انفزٔق بٍٛ انمٛاسٍٛ َسبة انححسٍ

 االخحبار انمبهٙ االخحبار انبعذ٘

 انعذد % انعذد % 

ل44ل%02ل040ل%09ل%60ل2.62لمعم

ل023ل%36ل22ل%40ل%60ل2.19لر

 ( =2.25يسحٕٖ انذالنة عُذ )

%ل(لرلّد ءًنلشرةع ٌقسملشرلىشتْمل36)ل023 نلموستَلأْنملشرةكش مل ِلشردْس لشردب ِل نلشرلسربْملل(2)لّبي لُةًل

ل%(.09)ل040شرة صدملأ َلشرةنوَلشرةلةئملشرلىشتْملألكل لأسملفل ِلشردْس لشربعةُلشصبٔنلرةّيملقع  مل اب ل
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 26  ) 6102ديسمبر  { مجلـة تطبيقـات علـوم الرياضـة

 (8شكم )

ل(102شزاء يُحج انًكًالت انغذائٛة )ٌ = أراء عُٛة انذراسة فٙ انمٛاس انمبهٙ ٔانبعذ٘ حٕل أياكٍ  

ل

 نلموستَلشردْس لشردب ِل ظي مل نل  شءلشرةلةئملشرلىشتْملاسنله هْبولأ َلشروٌشرِلفلخبْ ل (4ّولْلقألل ل ل)

%(لقوسُ لأ َلشإلمو منل44)20%(لفلًّ ْولشرك اسملشر سصملألبْعلشرةلةئملشرلىشتْمل49)26ًشخوصسصِلهلىّمل

قوةسًهملقةكبلفلقةكبلكّسضِل ًللبْيلفلشخ ٍ.لإقسلألسردْس لشربعةُلألك شءلشرةلةئملل%(لًألنييلأليْةم09)20

%(لًمل20)01%(لفلّ ْولقأللشرصْةرْمل26)03شرلىشتْملاسنلشرو هْيلأ َلشروٌشرِلخبْ لشرولىّملشخوصسصِلشرولىّمل

مفلقوسُ لأ َلشإلمو منفل%(لًألنييلأليْةملقوةسًهملشرك اسملشر سصملألبْعلشرةلةئملشرلىشت02ْ)41شرةبْيلًشرةةكبل

لقةكبلفلشخ ٍ.

 ( 5جذٔل )

أراء عُٛة انذراسة انًحعهمة فٙ انمٛاس انمبهٙ ٔانبعذ٘ انًحعهمة بمزاء  جارٚخ انظُع ٔاَحٓاء طالحٛة يُحج انًكًالت 

 (.102انغذائٛة )ٌ = 

 ْم أَث حزٚض عهٗ لزاء  جارٚخ انظُع ٔأَحٓاء طالحٛة يُحج انًكًالت انغذائٛة ؟

 
 انفزٔق بٍٛ انمٛاسٍٛ انححسٍَسبة 

 االخحبار انمبهٙ االخحبار انبعذ٘

 انعذد % انعذد % 

ل00ل%23ل020ل%33ل%21ل1.32لمعم

ل32ل%04ل09ل%04ل%21ل-1.06لر

 ( =2.25يسحٕٖ انذالنة عُذ )

شردْاس لل%(لرلّدا ءًنلهاسكّ لشرصانعلفلرلاألل ا22ِ)00 نلموستَلشرةيْل اِلشردْاس لشرد باِلأل لانل(ل0)لّولْلقأللُةًل

شربعةُلرٌٓظلهٔيْأللابْ لٌٓللر شءولهسكّ لشرصنعلًشمويسءلصئْٓملقنوَلشرةلةئملشرلىشتْملرب لشر و ةشملألنيبملأل لانل

ل%ل(ل.32)ل024
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 60  ) 6102ديسمبر  { مجلـة تطبيقـات علـوم الرياضـة

 (0جذٔل )

   أراء عُٛة انذراسة فٙ انمٛاس انمبهٙ ٔانبعذ٘ انًحعهمة بمزاء  انًكَٕات انخاطة بًُحج انًكًالت انغذائٛة 

  = ٌ(102) 

 أَث حزٚض عهٗ لزاء  انًكَٕات انخاطة بًُحج انًكًالت انغذائٛىةْم 

 
 انفزٔق بٍٛ انمٛاسٍٛ َسبة انححسٍ

 االخحبار انمبهٙ االخحبار انبعذ٘

 انعذد % انعذد % 

ل04ل%22ل020ل%36ل%02-ل0.61لمعم

ل013ل%63ل42ل%02ل%02ل1.09لر

 ( =2.25يسحٕٖ انذالنة عُذ )

 نلموستَلشرةيْل ِلشردْس لشردب ِلهكْ لألانلشرلسربْملرلّٔ صٌنلأ اَلرا شءولشرةلٌماسملشر سصاملألةناوَلل(6)لّبي لُةًل

ل%ل(.36)ل020%ل(ل ِلشردْس لشربعةُلشصبْلرةّيملقع  مل اب ل63)ل013شرةلةئملشرلىشتْمل

 (5جذٔل رلى )

ٔانزيٕس انًسجهة عهٗ انًُحجات انًسحٓهكة أراء عُٛة انذراسة  فٙ انمٛاس انمبهٙ ٔانبعذ٘ انًحعهمة بمزاء  األحزف 

 (102يٍ انًكًالت انغذائٛة )ٌ = 

 ْم أَث حزٚض عهٗ لزاء  األحزف ٔانزيٕس انًسجهة عهٗ انًُحجات انًسحٓهكة يٍ انًكًالت انغذائٛة

 
 انفزٔق بٍٛ انمٛاسٍٛ َسبة انححسٍ

 االخحبار انمبهٙ االخحبار انبعذ٘

 انعذد % انعذد % 

ل22ل%43ل000ل%04ل%22ل0.00لمعم

ل006ل%02ل20ل%43ل%22ل1.60لر

 ( =2.25يسحٕٖ انذالنة عُذ )

 نلموستَلشرةيْل ِلشردْس لشردب ِل ظي مل نلشرلسربْملرلّٔ صاٌنلأ اَلرا شءولش ٓا فلًشر قاٌزل(ل0)لّولْلقأللُةًل

شصابْلراةّيملقع  امل ابا لل%ل(ل اِلشردْاس لشربعاة02ُ)ل006شرةيِ ملأ َلشرةنوِسملشرةياوي لملقاأللشرةلةائملشرلىشتْامل

ل%ل(.04)ل000

 (3شكم )

أراء عُٛة انذراسة فٙ انمٛاس انمبهٙ ٔانبعذ٘ انًحعهمة باألحزف ٔانزيٕس انًسجهة عهٗ يُحجات انًكًالت انغذائٛة 

 =(102) 

ل

 نلموستَلشرةيْل ِلشردْس لشردب ِل ظيا مل نلش ٓا فلًشر قاٌزلشرةياِ ملأ اَلقنوِاسملشرةلةائملل(2)لّولْلقألل ل 

%(لً خْا ش لًشضاأملًّةلااألل00)03%(فلرل أا فلشإلُسألاامل40)21%(لفلاْاا لًشضاأمل60)93شرلىشتْاملاسماانلقعداةول
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 62  ) 6102ديسمبر  { مجلـة تطبيقـات علـوم الرياضـة

%(لًشرل أاا فل20)01%(لًاْاا لًشضاأم20)00%(.لألْنةااسلُااسءملموااستَلشرةيااْلشردْااس لشربعااةُلقعدااةول2)2ر شهيااسل

ل%(.ل3)02%(لً خْ ش لًشضٔملًّةلأللر شهيس02)44شإلُسألمل

 (2جذٔل رلى )

أراء عُٛة انذراسة فٙ انمٛاس انمبهٙ ٔانبعذ٘ انًحعهمة بمزاء  األحزف ٔانزيٕس انًسجهة عهٗ انًُحجات انًسحٓهكة 

 (.102يٍ انًكًالت انغذائٛة )عُٛة انذراسة = 

 بانجذٔل جهعب دٔراً يًٓاً نجعم انٕطٕل إنٗ انًعهٕية انًطهٕبةْم األنٕاٌ فٙ انًهظك انًٕجٕد 

 عٍ انًكًالت انغذائٛة سٓالً 

 
 انفزٔق بٍٛ انمٛاسٍٛ َسبة انححسٍ

 االخحبار انمبهٙ االخحبار انبعذ٘

 انعذد % انعذد % 

ل20ل%46ل040ل%09ل-%02ل4.12لمعم

ل009ل%02ل22ل%40ل%02ل1.00لر

 =( 2.25يسحٕٖ انذالنة عُذ )

(ل نلموستَلاسربْملشرعْنمل ِلشردْس لشردب ِلهكْ لإرَل مياملرلّا ًنلألاانلشرة صا لشرةٌُاٌدلألسرِاةًللّ عايل3ّبي لُةًلل)

)ل22%(ل.لً ِلشردْس لشربعاةُل02)ل019دًكش لقيةس لرِع لشرٌصٌللإرَلشرةع ٌقملشرةة ٌألمل يئ لأأللشرةلةئملشرلىشتْمل

ل%ل(ل.40

 (1شكم ) 

انمٛاس انمبهٙ ٔانبعذ٘ انًحعهمة بجٕد  يُحجات انًكًالت انغذائٛة انًحٕفز  فٙ سٕق انًًهكة أراء عُٛة انذراسة فٙ 

 (102انعزبٛة انسعٕدٚة )ٌ = 

ل

 نلشرنوستَلشرةوع دملألٌِدولشرةنوِسملشرةوٌ  ول ِل ٌقلشرةة لاملشرع ألْاملشرياعٌدّمل اِلشردْاس لشردب اِلىاِل(ل2)لّبي ل ل 

ل%(.ل04)ل09%(فلق ضِل00)ل40%(لفلُْةل43)22%(لفرل أ فلشإلُسألمل22)ل01قةوسزل

%(لرل00)ل42%(فلق ضاِل42)ل26%(فلُْاةل02)ل30ألْنةسل ظي ملموستَلشرةياْل اِلشردْاس لشربعاةُلاسرواسرِلقةواسزل

ل%(ل.3)02 أ فلشإلُسألمل
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 (2جذٔل )

 (.102أراء عُٛة انذراسة انًحعهمة بًظادر يُحج انًكًالت انغذائٛة خالل انسُة انًاضٛة )ٌ = 

لى لألٌٔنلأ َلقع ٌقسملأأللقصسدكلقنوَلشرةلةئملشرلىشتْملخئللشرينملشرةسضْم

ل
لشرة ًقلألْأللشردْس ْأللميبملشرؤيأل

لشرخوبسكلشردب ِلشرخوبسكلشربعةُ

لشرعةدل%لشرعةدل%ل

ل02ل%22ل00ل%22ل-%4ل1.12لمعم

ل010ل%60ل010ل%66ل%0ل1.10لر

 ( =2.25يسحٕٖ انذالنة عُذ )

%(لراسقٌشلألسربٔايل22)00%(ًشردْس اسربعةُل22)ل02(ل نلمواستَلأْناملشرةكش امل اِلشردْاس لشردبْ اِل9)ّولْلقأللُةًلل

لأ َلقع ٌقسملأأللقصسدكلقنوَلشرةلةئملشرلىشتْملخئللشرينملشرةسضْم.

 (5شكم )

 أراء انعُٛة فٙ انمٛاس انمبهٙ ٔانبعذ٘ انًحعهمة بًظادر انًعهٕيات انخاطة باسحخذاو يُحج 

 (102انغذائٛة )ٌ = انًكًالت 

 

 نلموستَلقصسدكلشرةع ٌقسملشر سصملألس و ةشملقنوَلشرةلةئملشرلىشتْمل ِلشردْس لشردب ِلاسروسرِلصاْةرِلل(0)لّبي ل ل 

%(فل اا اسمل00)03%(للبْايل04)09%(لفل  اا شدلشرعست املًشرصااةرسءل40)ل22%(لخبْا لً خصااستِلهلىّامل49)ل26

%(شخاا ٍل2)6%(لشمو ماانل6)9%ل(فلقِاائملأ ةْاامل0)ل00 لقسكااانل%(لفل ااٌأل9)02ألْااعلشرةلةاائملًشرصااْةرْسمل

ل%(.2)2

%(ففش ا شدلشرعست امل3)02%(فلصاْةرِل43)22%(فلخبْ لً خصستِلهلىّم20)09ً ظي ملموستَلشردْس لشربعةُللبْيل

%(ل2)ل0%(فل ااا اسملألْاااعلشرةلةااائملًشرصاااْةرْسمل0)3%(فلشخااا ٍل6)01%(لفل اااٌأل لقسكاااانل0)00ًشرصاااةرسءل

ل%ل(.4)ل2%(لشمو منل2)ل0قِئملأ ةْمل
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 (0شكم )

 (102أراء عُٛىة انذراسة فٙ جٕد  انًُحجات انًحٕفز  فٙ سٕق انًًهكة انعزبٛة انسعٕدٚة )ٌ = 

ل

 ٌُدولشرةنوِسملشرةوٌ  ول ِل ٌقلشرةة لملشرع ألْملشريعٌدّملاسروسرِ:لأراء عُٛىة انذراسة فٙ  نلل(6)لّولْلقألل ل 

 %(.ل20)ل44%(فرل أ فل03)02%(لُْةُةش ل22)42قةوسزانًكًالت انغذائٛة   -

 %(.01)ل2%(لفلرل أ فل01)ل01%(فقدبٌلل40)04%(فلُْةلُةش ل22)43قةوسزانغذاء  -

 %(.20)ل00%(لفلرل أ فل6)ل2%(فلقدبٌلل40)04%(لُْةلُةش ل22)06قةوسزلالدٔٚةش -

 

 

لانًُالشة :

ٔعووادات اسووحخذاو يعهٕيووات بطالووة انًكًووالت انغذائٛووة نووذٖ نإلجابووة عووٍ فووزع انذراسووة األٔل    انحانووة انًعزفٛووة 

 "لانًًهكة انعزبٛة انسعٕدٚة يُخفضة انًسحٓهكٍٛ فٙ

 (3ُٚالش انباحث َحائج جذٔل )

%(للًىِل02)009ل(لألانلشرلسربْملرْالرةّيملدكشّملألٌظْةملقنوَلشرةلةئملشرلىشتْملْٓيلأل لنلشرنيبم2ّبْأللُةًللكرمل)

انحانة انًعزفٛة ٔعادات اسحخذاو بطالة انًعهٕيوات أٔ انًهظوك انغوذائٙ انخواص بوانًكًالت انغذائٛوة ميبملهةللأ َل نل

 , Aljaloud.et al)دكش املىاىهلشرةكش املقاعللًهوة لموِْمانًًهكة انعزبٛة انسعٕدٚة  يُخفضة ،  نذٖ انًسحٓهكٍٛ فٙ

 مةّملشريئللًشرنص لًشركابسبلرلا ولشرداةملرْيانللٌٓللش و ةشملشرةلةئملشرلىشتْملألْأللشر ّسضْْأللشرةٔو  ْألل ِل(2013

ٓاٌللقعاةللشموكاسكلش او ةشملشرةلةائملل(Azizi& Tabari ,  2012)رةّيملدكشّاملألٌظْةاملشرةلةائملشرلىشتْامللًااىر ل

ًٌٓللشرةنكةسملًشًٓسكلشرِسمبْمل ِلرأبِلشرةنو ايلإّا شنلألاانل ا بْاملشرةياوي لْأللراْالراةّيملدكشّاملألٌظْةاملقنوِاسمل

لةئملشرلىشتْمل.شرةل

جٕجذ فوزٔق دانوة إحظوائٛاً بوٍٛ انمٛواس انمبهوٙ ٔانمٛواس انبعوذ٘ نهحانوة انًعزفٛوة نإلجابة عٍ فزع انذراسة انثاَٙ   

انًًهكوة انعزبٛوة انسوعٕدٚة نظوانق انمٛواس  ٔعادات اسحخذاو يعهٕيات بطالوة انًكًوالت انغذائٛوة نوذٖ انًسوحٓهكٍٛ فوٙ

 انبعذ٘ .

 (5( ححٗ )1( ٔكذنك شكم )2( إنٗ جذٔل )3)َحائج جذٔل  ُٚالش انبحث

شردْس لشردب ِلًشربعاةُل(لألْأللموستَل1.10>لp)ًٌُدل  ًقلذشملدررملإٓصستْملأنةلقيوٌٍلشرةررملل(ل2ّبْأللُةًللكرمل)

 Aljaloud.et al)دكش املىىهلشرةكش ملقعللًهوة لموِْملرصسرْلشردْس لشردب ِ.لألٌظْةملقنوَلشرةلةئملشرلىشتْمًشرةوع دمل

 &Azizi)ش و ةشملشرةلةئملشرلىشتْملألْأللشر ّسضْْأللشرةٔو  ْألل ِلشرةة لملشرع ألْملشريعٌدّم"لًاىر لدكش ملل(2013 ,

Tabari ,  2012)ٓاٌللقعاةللشموكاسكلش ااو ةشملشرةلةائملًٓاٌللشرةنكاةسملًشًٓاسكلشرِسمبْامل اِلإّ شن.ألاانل ا بْااملل
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شرلىشتْم.لرىر لااسنلىناسكلٓسُاملق ٔاملرواٌ ْ لشرةع ٌقاسملشرع ةْامللشرةيوي لْأللرْالرةّيملدكشّملألٌظْةملقنوِسملشرةلةئم

لًشرلْ لقنٔسزولقعلشروع ْملأ َلشرةيوي  لرةيملشر و ةشملشرصْْٔلر ةلةئملشرلىشتْم.

شردْاس لشردب اِلًشربعاةُل(لألاْأللمواستَل1.10>لp)ًٌُدل  ًقلذشملدررملإٓصستْملأنةلقيوٌٍلشرةررامل(ل0ّبْألل ل لكرمل)

لرصسرْلشردْس لشربعةُلانًكًالت انغذائٛة رةع ٌقسملشر سصملألسربةسرمل ًلق ص موستَلشًشرةوع دمل

%(لّا ًنل نلقع ٌقاسملشرة صا لشر اس لألاسرةلةئمل66)ل010 ظي ملشرنوستَل ِلشردْس لشردب ِل نلشرعاةدلش ابا لْٓيل

ر ْئلألةع ٌقسملشرة صا لشر اس ل%(لّ ًنل ميسلاْ لًشضٔم.لإقسلألسردْس لشربعةُلر نلش كرسمل40)22شرلىشتْملقعدةولفلً

%(لًشضأملًّةلاأللر شءهياسلأليايٌرمل41)24%(فلفلًل42)29%(فًزشدملاْ لًشضٔمل24)60ألسرةلةئملشميسلقعدةول

(لشرٔسراملشرةع  ْاملSnehasree at al, 2013دكش امل)ىاىهلشرةكش املقاعللهوةا لموِْام%(لرلّع  اٌنلشإلُسألام.ل02)44ً

اسمانل صادملأ اَلشرةنوِاسملشرلىشتْاملألاْأللشرةا شىدْألل اِلقاةشك لا لواسلشرينةّامفًشرعاسدشملٓاٌللش او ةشملشرةع ٌقاسملشرة 

شرةاا شىدْأللشرااىّأللشأودااةًشل نلقع ٌقااسملشرولىّااملأ ااَلأبااٌشملاسماانلقعدااةولر لسّااملًاسماانلقعاا  ويمل%(لقااألل66شرنوااستَل)

ملقاأللشرةع ٌقاسمل%(.لً نلىنسكلٓسُملروٌ ْ لشروع ْملأ َلٌُشميلق و ة41شر قٌزلاْ لًشضٔملًذشملٌُدولقن ةلمل)

لشرصْٔٔملروعتّتلشر و ةشملًشرؤد ل ِل عسرْملش و ةشمل  سرْيلألةّ ملرع القع ٌقسملشرولىّم.

شردْاس لشردب اِلًشربعاةُل(لألاْأللمواستَل1.10>لp)ًٌُدل  ًقلذشملدررملإٓصستْملأنةلقيوٌٍلشرةررامل(ل4ّبْألل ل لكرمل)

لعةُألك شءلشرةلةئملشرلىشتْملرصسرْلشردْس لشربًشرةوع دمل

ااسنلشرو هْايلأ اَلشرواٌشرِلخبْا لًشخوصسصاِلشرولىّامفلًشإلمو مانلفلل ا شءلشرةلةائملشرلىشتْام ظي ملشرنوستَل نلْٓيل

%لل60.9قأللُسقعمل نلس ٌكول خىلشرةلةائملشرلىشتْاملل (,Tian.et alل2009%ل(.ًهوة لقع)لل60ًشرةبْيلًشرةةكبل)ل

لشر ّسضْْأل.قأللً ست لشإلأئملفلًشإلمو منلًشرةةكألْأللًزقئتيمل

شرعٌشق لشرة هبةملشرة صادسملشرولىّاملهياو ةملألاْألللسرباسملشرِسقعاسمل اِل اٌْلفل(Lim.et al , 2015)دكش ملهوة لقعل

قصااسدكلل0ًش ااو ةشملشرة صاادسملشرولىّااملاسماانلًاائىلقااألل صاا لاٌكّااسلروةبْاا لمب ّااملشرياا ٌكلشرة ةاا فلً نلشركاا شءل

ل)شٓألسءفلًش  دسءفلً  ل لصةّ (.ل

شردْاس لشردب اِلًشربعاةُل(لألْأللموستَل1.10>لp)ًٌُدل  ًقلذشملدررملإٓصستْملأنةلقيوٌٍلشرةررمل(ل2)ُةًللكرمللّبْأل

لرصسرْلشردْس لشربعةُألد شءولشرةع ٌقسملشرلىشتْملشرة صدملأ َلشرةنوَلشرةلةئملشرلىشتْملألكل لأسملًشرةوع دمل

%ل(لرلّدا ءًنلشرةع ٌقاسملشرلىشتْاملشرة صادملأ اَل36ْٓيل ظي ملموستَلأْنملشرةكش مل ِلشردْس لشردب اِل نلشرلسربْامل)ل

دكش املألعناٌشن:ل ياملشرةياوي لْأللRong.et al , 2015)   ل(شرةناوَلشرةلةائملشرلىشتْاملألكال لأاسم.لهوكاسألولقاعلدكش ام.

مل%لقأللشرةكسكاْأللمسدكش لقسّيو ةقٌنلشرة صدسملشرولىّا01شرصْنْْأللًش و ةشملشرة ص لشرلىشتِلر ولىّملًقٔةدشهيسفلألانل

(لألةكش املألعناٌشن:لهةداةلشرةع ٌقاسملألٔايللPrieto.et al,2015ًااىر لهوكاسألولقاعلدكش امل)لأنةلشرويٌقلرك شءلشرةعاسم.ل

%لقاألل60.3شري ٌكفل يملًش و ةشملشرعئقسملشرولىّملربا لشرةدْةاْألل اِلقةكّاةلألا ابسمْس.لًاسمانلشرنواستَل اِلىاىهلشرعْنامفل

شتْااملشرة صادملرباا لشه اسذلراا شكلشركا شء.ل ااِلشردْاس لشربعااةُلألعاةلشروااةكّيلشرةياوي لْأللرلّدا ءًنلألسموبااسملشرةع ٌقاسملشرلى

ل%(.09ًشروع ْمل صبٔنلرةّيملقع  مل اب )ل

(لألعنٌشنلشرٔسرملشرةع  ْملًشرعسدشملٌٓللش او ةشملشرةع ٌقاسملشرة صادملSnehasree at al, 2013أ َلشرعلالألةكش مل)

 ّداا وًن%لقااأللشرةاا شىدْألل33اسماانلشرنوااستَل نلسلشرينةّاامفلأ ااَلشرةنوِااسملشرلىشتْااملألااْأللشرةاا شىدْألل ااِلقااةشك لا لواا

لشرة صدسملشرلىشتْم.

شردْااس لشردب ااِلًشربعااةُل(لألاْأللموااستَل1.10>لp)ًُااٌدل اا ًقلذشملدرراملإٓصااستْملأنااةلقيااوٌٍلشرةرراامل(ل0ُاةًللكراامل)

لُرصسرْلشردْس لشربعةألد شءولهسكّ لشرصنعلًشمويسءلصئْٓملقنوَلشرةلةئملشرلىشتْملًشرةوع دمل

%(لرلّداا ءًنلهااسكّ لشرصاانعلًشمويااسءلصاائْٓم.لىااِلرلهوةاا لقااعلدكش اامل22ْٓاايل ظياا ملموااستَلشردْااس لشرد بااِل نل)

(Snehasree at al, 2013لًشروِل ظي مل)(ل40 نلشرد شءولهلٌنل د لهسكّ لشرصنعلألنيبمل.)%رلألل ِلشردْاس لشربعاةُل

ل%(.32قنوَلشرةلةئملشرلىشتْملرب لشر و ةشمل)لرٌٓظلهٔيْأللابْ لألاىةْملر شءولهسكّ لشرصنعلًشمويسءلصئْٓم
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شردْاس لشردب اِلًشربعاةُل(لألاْأللمواستَل1.10>لp)ًُاٌدل ا ًقلذشملدرراملإٓصاستْملأناةلقياوٌٍلشرةررامل(ل6ُاةًلل)لّبْأل

لرصسرْلشردْس لشربعةُألد شءولشرةلٌمسملشر سصملألةنوَلشرةلةئملشرلىشتْملًشرةوع دمل

نلشرلسربْاملرلّٔ صاٌنلأ اَلرا شءولشرةلٌماسملشر سصاملألةناوَلشرةلةائملشرلىشتْامل)لْٓيل  سكملمواستَلشردْاس لشردب اِلألاا

(لشرٔسرملشرةع  ْملًشرعسدشملٌٓللش او ةشملشرةع ٌقاسملشرة صادملSnehasree at al, 2013%ل(.لرلهوة لقعلدكش مل)31

%(لشرةلٌماسملشرلىشتْاملل01) ّدا وًنشرةا شىدْأللأ َلشرةنوِاسملشرلىشتْاملألاْأللشرةا شىدْألل اِلقاةشك لا لواسلشرينةّامفلااسنل

(لهةدةلشرةع ٌقسملألٔيلشري ٌكفل يامللPrieto.et al,2015اس وْ ٌف)لل-ًاىر لدكش ملأل ّْوٌل%(.41)ًقع ٌقسملشرولىّمل

ًش و ةشملشرعئقسملشرولىّاملربا لشرةدْةاْألل اِلقةكّاةلألا ابسمْس.لًصافل ا ٌكلشربٔايلأاأللشرةع ٌقاسملفلراةل  اسدل اٌا لقاألل

%ل(ل04%(لقأللشرةيوي لْأللأةمل ياملشرةع ٌقاسملشرلىشتْام. ِلشردْاس لشربعاةُل صابْلراةّيملقع  امل ابا ل)ل04.2مصفل)

ل سصملألةنوَلشرةلةئملشرلىشتْم.ألد شءولشرةلٌمسملشر

شردْس لشردب ِلًشربعةُل(لألْأللموستَل1.10>لp)ًٌُدل  ًقلذشملدررملإٓصستْملأنةلقيوٌٍلشرةررمل(ل0ّولْلقأللُةًلل)

ْٓايللرصسرْلشردْس لشربعةُألد شءولش ٓ فلًشر قٌزلشرةيِ ملأ َلشرةنوِسملشرةيوي لملقأللشرةلةئملشرلىشتْملًشرةوع دمل

ردْس لشردب ِلألانلشرلسربْملرلّٔ صٌنلأ َلر شءولش ٓا فلًشر قاٌزلشرةياِ ملأ اَلشرةنوِاسملشرةياوي لمل ظي ملموستَلش

(لهةداةلشرةع ٌقاسملألٔايلشريا ٌكفل ياملًش او ةشمللPrieto.et al,2015%ل(.لألْنةسلدكش مفل)ل02قأللشرةلةئملشرلىشتْمل)ل

ربٔيلأأللشرةع ٌقسمفقأللِّةًنلصعٌألسملر شءهيسل د لشرعئقسملشرولىّملرب لشرةدْةْألل ِلقةكّةلألا بسمْس.لًصفل  ٌكلش

%ل(ل04%(ل  اابسبلش اٌاا لأااةملراا شءولشرعئقااسم.لً ااِلشردْااس لشربعااةُل صاابْلرااةّيملقع  اامل اباا لً صاابْل)ل03.0)

 ّٔ صٌشلأ َلر شءولش ٓ فلًشر قٌزلشرةيِ ملأ َلشرةنوِسملشرةيوي لملقأللشرةلةئملشرلىشتْمل.

 اِلشردْاس لشردب اِلًشربعاةُل(لألاْأللمواستَل1.10>لp)ررملإٓصستْملأنةلقياوٌٍلشرةرراملًٌُدل  ًقلذشملد(ل3ّبْألل ل ل)

لرصسرْلشردْس لشربعةُش ٓ فلًشر قٌزلشرةيِ ملأ َلقنوِسملشرةلةئملشرلىشتْمل

%(لً خْا ش ل00%ل(لًرل أا فلشإلُسألامل)40%ل(لًاْا لًشضأمل)60ْٓيلُسءمللموستَلشردْس لشردب ِلااسروِ:لقعداةول)

شرة صدسملألسرولىّملهدْْملقٌشرفلشرةياوي لْألفل(Freiden, 2015) %(ل.لً ِلدكش ملألينلس ٌكو2لأللر  هيسل)ًشضٔملًّة

هكْ لشرنوستَلإرَل نل اٌ لشرةيوي لْأللهلٌنلقع ٌقسهيملأ َلأبٌشملشرةنوِسملشرلىشتْاملُاةش لقعداةولًصاعٌألمل يةيس.ًااىر ل

ة ص لشرلىشتِلًش و ةشقوفلًشرةش عفلًٌُدولشرلاىشءلألسرٌرّاسملشرعئرملألْأللشرةع ٌقسملألسرMiller.et al , 2015)ل(لدكش م

شرةياوي لْأللفلألعاةلًُاةًشلصاعٌألملهملإرتشملشرك اسملألٌضعلقع ٌقاسملاسق املروياسأةللشرةؤةولش ق ّلْم.ل ِلىىهلشرةكش م

لألد شءهيس.

س لشردب اِلًشربعاةُلشردْا(لألاْأللمواستَل1.10>لp)ًُاٌدل ا ًقلذشملدرراملإٓصاستْملأناةلقياوٌٍلشرةررامل(ل3ّبْأللُاةًلل)

لرصسرْلشردْس لشربعةُشرةوع دملألد شءولش ٓ فلًشر قٌزلشرةيِ ملأ َلشرةنوِسملشرةيوي لملقأللشرةلةئملشرلىشتْمل

ْٓايل ظيا ملشرنواستَل نلاسربْاملشرعْناملرلّا ًنلألاانلشرة صا لشرةٌُاٌدلألسرِاةًللّ عايلدًكش لقيةاس لرِعا لشرٌصاٌللإراَل

(للألااانللPrieto.et al,2015%(.لهوكااسألولقااعلموااستَلدكش ااملفف)ل60ئملشرلىشتْاامل)لشرةع ٌقااملشرةة ٌألاامل اايئ لأااأللشرةلةاا

%لراةٍل21%لقأللشرنيسءلقدسأل ل20%(لقأللشرةيوي لْأللرلّد ءًنلألسموبسملًصةيسلشرولىّملرب لشه سذلر شكلشرك شءل60.0)

ل%(.03.0شرد شءول)%(فلًصعٌألسمل40.0%(فلًأةملشرىوةسمل)23.9شر ُسللفلرعةول  بسبل خ ٍلقنيسلضْ لشرٌرنل)

شردْااس لشردب ااِلًشربعااةُل(لألااْأللموااستَل1.10>لp)ًُااٌدل اا ًقلذشملدررااملإٓصااستْملأنااةلقيااوٌٍلشرةرراامل(ل4ّبااْألل اال ل)

شرع ألْملشريعٌدّملرصسرْلشردْس لشربعةُلْٓيلاسمانلشرةوع دملألٌِدولقنوِسملشرةلةئملشرلىشتْملشرةوٌ  ول ِل ٌقلشرةة لمل

%(.لألْنةاسلاسمانلدكش امل04%(فلق ضاِل)ل00%(لفلُْةل)ل43%(لفلرل أ فلشإلُسألمل)22موستَلشردْس لشردب ِلقةوسز)ل

(Aljaloud.et al , 2013)ٌٓلل يملشري ٌكلًشرةٌرفلقأللشر ّسضاْْأللشرةٔوا  ْألل اِلشرةة لاملشرع ألْاملشرياعٌدّملمٔاٌلل

%(لفلُْاااةل6.60%(لفلرل أااا فلشإلُسألااامل)22.22شرلىشتْااامله و ااافل اااِلشردْاااس لشردب اااِلاسرواااسرِلقةواااسزل)لشرةلةااائم

%(لفلُْااةل02%(.لألْنةااسل ظياا ملموااستَلشرةيااْل ااِلشردْااس لشربعااةُلاسروااسرِلقةوااسزل)22.22%(لفلق ضااِل)40.06)

 ل اِلشردْاس لشربعاةُلفلهوةا(Aljaloud.et al , 2013)%(.لدكش امل3%(لرل أا فلشإلُسألامل)00%(لفلق ضاِل)42)

 %(.01%(لرل أ فلشإلُسألمل)0.06%(لفلق ضِل)20.00%(لفلُْةل)04.44قةوسزل)فلاسروسرِ
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(لألاْأللمواستَلشردْاس لشردب اِلًشربعاةُل1.10>لp(لًٌُدل  ًقلذشملدرراملإٓصاستْملأناةلقياوٌٍلشرةررامل)9ّبي لُةًلل)

لرصسرْلشردْس لشربعةُشرةوع دملألةصسدكلقنوَلشرةلةئملشرلىشتْملخئللشرينملشرةسضْمل

%(.لًهوة لىىهلشرنوِْمل ِلشردْاس لشردب اِلًه و افل اِلشردْاس لشربعاةُلقاعل22)ل02ْٓيلاسمنللشرنوستَل ِلشردْس لشردب ِل

(Aljaloud.et al , 2013)(ل40.06ألسرٔصٌللأ َلقصسدكلقنوَلشرةلةئملشرلىشتْملخئللشريوملشركيٌكلشرةسضْمل.)%

 (Aljaloud.et al , 2013)(لرةكش مل62.22)%(لقدسأل ل22)00ًشردْس لشربعةُل

شردْااس لشردب ااِلًشربعااةُلل(لألااْأللموااست1.10َ>لp(للًُااٌدل اا ًقلذشملدررااملإٓصااستْملأنااةلقياوٌٍلشرةرراامل)5ّباْألل اال ل)

لرصسرْلشردْس لشربعةُشرةوع دملقصسدكلشرةع ٌقسملشر سصملر و ةشملشرةلةئملشرلىشتْمل

%ل(ل  ا شدلشرعست امل ًلش صاةرسءل40%ل(ل خصاستِلهلىّامل)ل49رواٌشرِلصاْةرِل)لْٓيلاسمنلشرنوستَلشردْاس لشردب اِلأ اَلش

لAljaloud.et al , 2013)%ل(ل.لألْنةاسلمِاةل نلىناسكلشخاوئفلقاعلمواستَلدكش امل00%ل(لًشرةبْايل ًلشرةاةكبل)ل04)

رعست امل ًل%(ل  ا شدلش46%(لخبْا لً خصاستِلهلىّامل)23ٌٓللقصسدكلهنسًللشر ّسضاْْأللاسرواسرِلشرةبْايل ًلشرةاةكبل))

%(.ل ااِلشردْااس لشربعااةُلًألعااةلشروااةكّيلًشروع ااْملً ظياا مل0%(ل خاا ٍل)ل4%(ل قااساأللألْااعلشرةلةاائمل)4.4ش صااةرسءل)

%(ف  ا شدلشرعست املًش صاةرسءل3%(فلصاْةرِل)43%(فلخبْا لً خصاستِلهلىّامل)20موستَلشرةيْلشردْس لشربعةُللبْايل)

%(فلخبْاا ل20.06 ااِللبْاايل)(Aljaloud.et al , 2013)%(ل.لً ااِلشردْااس لشربعااةُلهوةاا لقعيااسلموااستَلدكش اام0)

ٓاٌللش او ةشملشرةلةائملشرلىشتْاملألاْألل)لTian لet al ف(2009%(.ًهوةا لااىر لقاعلدكش امل22.22ً خصاستِلهلىّامل)

%(لقااأللً ااست لشإلأاائملفلًشإلمو ماانلل60.9شر ّسضااْْأللشرِااسقعْْألل ااِل اانلس ٌكو.ل خااىلقع ٌقااسملر ةلةاائملشرلىشتْاامل)

لتيملشر ّسضْْأل.ًشرةةكألْأللًلزقئ

 اِلشردْاس لشردب اِلًشربعاةُل(لألاْأللمواستَل1.10>لp)ًٌُدل  ًقلذشملدررملإٓصستْملأنةلقياوٌٍلشرةررامل(ل6ّبْألل ل ل)

لرصسرْلشردْس لشربعةٌُُدولشرةنوِسملشرةوٌ  ول ِل ٌقلشرةة لملشرع ألْملشريعٌدّمل

%(.لًهوكاسألمل20)ل44%(فرل أا فل03)02%(لُْةُاةش ل22)42ْٓيلاسمانلشرنواستَلاسرواسرِلشرةلةائملشرلىشتْامللقةواسز

دكش ملقْةشمْملأأللهٌش  لشرةلةئملشرلىشتْمل ِل  ٌشقل ِل كألعلقةنل(ل4102شرِ عٌدفل  ْةسنل)ألسر ْسكلش ًللقعلدكش مل

ل%(.لل6%(لرل أ فل)ل22%(فلقدبٌلل)42%(لُْةلل)22وسزل)ق و ةملألسريعٌدّملًىِلاسروسرِلشرةلةئملشرلىشتْمللقة

 االسحُحاجات:

هٌُةل  ًقلدشرملإٓصستْسلألاْأللشرخوباسكلشردب اِلًشرخوباسكلشربعاةُل اِلشرةع ٌقاسملشرلىشتْاملشرة صادملأ اَلقناوَل .0

 شرةلةئملشرلىشتْملألكل لأسمفلًاىر لًظْةملقنوَلشرةلةئملشرلىشتْم.

شرخوبسكلشردب ِلًشرخوبسكلشربعةُل ِلر شءولشرةلٌمسملشر سصامفلرا شءولهاسكّ للهٌُةل  ًقلدشرملإٓصستْسلألْأللّأل .4

راا شءولش ٓاا فللراا شءولشرةع ٌقااسملشرلىشتْااملشرة صاادملألةنوِااسملشرةلةاائملشرلىشتْاامفلشرصاانعلًشمويااسءلصاائْٓملف

 ًشر قٌزلشرةيِ ملأ َلشرةنوِسملشرةيوي لملقأللشرةلةئملشرلىشتْم.

ٌُدولشرةنوِسملشرةوٌ  ول اِل اٌقلشرةة لاملشرخوبسكلشردب ِلًشرخوبسكلشربعةُل ِللهٌُةلأئرملدشرملإٓصستْسلألْأل .2

 .(ل6شرع ألْملشريعٌدّمل) ل ل

 انحٕطٛات يٍ ٔالع انُحائج :

إُ شءلشرعةّةلقأللشرب شقَلشروٌدْةْملًشروع ْةْملًهدةّملشروٌصْسملشرةنس بملرخوْسكلشرةلةئملشرلىشتْملًر شءولشرةلٌماسمل .0

 شر سصم

شرةيوي لْأللأ َلشرٔ  لأ اَلرا شءولهاسكّ لشرصانعلًشموياسءلصائْٓملفلًرا شءولشرةع ٌقاسملشرلىشتْاملشرة صادملٓيل .4

 ألةنوِسملشرةلةئملشرلىشتْمف

ٓيلشرةيوي لْأللأ َل يملش ٓ فلًشر قاٌزلشرةياِ ملأ اَلشرةنوِاسملشرةياوي لملقاأللشرةلةائملشرلىشتْاملر واااةلقاألل .2

ل ئقويسلًاةسءهيسلر ةيوي  ل
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ش قٌ لر ةلةئملشرلىشتْملأأللل ّ لٓيلشرةيوي لْأللأ َلأ َلأاةملإزشراملشرة صا لقاأللأ باملشرةلةائمللشر و ةشم .2

لشرلىشتْمل نلإك سدشملشر و ةشملًقع ٌقسمل خ ٍلقيةملقلوٌألملأ ْو.

 شكز ٔجمذٚز :

دأةيسفًااىر لشركال لّودةملشربسٓيلأل سرجلشركل لًشرودةّ لرعةاسدولشربٔايلشرع ةاِلألِسقعاملشرة ا ل اعٌدفلشر ّاسافلأ اَل

ل.قٌصٌللرة اتلشربٔيلشرع ةِلألل ْملأ ٌملشر ّسضملًشرنكسللشربةمِلألِسقعملشرة  ل عٌدلألسر ّسا

 انًزاجع:

 انعزبٛة: انًزاجع :أٔالً 

ل(.لقةٍلهٌش  لشرةلةئملشرلىشتْمل ِلش  ٌشقلشريعٌدّم.لمب ّاسملًهةبْدسم.شرعاةدلشرٌاسمِلًشرٌةاسمٌنل)شرِاتء4102شرِ عٌدفل  ْةسنل) .0

ل..لُةيٌكّملقص لشرع ألْملفلش  لنةكّم011إرَلل36(أةدلصةٔسملشرةكش ملقألل4

 األجُبٛة: انًزاجع :ثاَٛاً 

2. Aljaloud, S.O.,D. Song, A.M. Fraser, and S. Ibrahim .2010. Microbiological quality of dairy protein 

supplements sold in Saudi Arabia markets. Abstract presented at American Dairy Science 

Association (ADSA). J. Dairy Sci. 93:Suppl.1 Abstract (W66). 

3. Aljaloud, S.O., D. Song, A.M. Fraser, and S. Ibrahim.2009 Microbiological quality of dairy protein 

supplements sold in Saudi Arabia markets. Journal of Dairy Science.93 (1)   

4. Aljaloud, S. O., S, A. Ibrahim., A, Fraser., T,Song., and A, Shabazi.2013. Microbiological quality 

and safety of dietary supplements in Saudi Arabia. Emirates Journal of Food and Agriculture. 25(8). 

5. Aljaloud, S. O.فلUnderstanding the behavior and attitude of professional athletes in Saudi Arabia 

toward dietary supplements.2013. [PhD dissertation]. North Carolina A&T State University. 

Greensboro. NC, USA. 

6. Aljaloud, S. O., Ibrahim, S. A. 2013. Use of dietary supplements among professional athletes in 

Saudi Arabia. Journal of Nutrition and Metabolism. Volume 2013(Article ID 245349):7. 

7. Azizi, M., Mali, A. D., & Tabari, E. 2012. Study of prevalence of supplement use and knowledge of 

men national team rowers about doping and side effects. World Applied Sciences Journal. 17(6): 

724–728. 

8. Brown, K. M., Fenton, N. E., Lynd, L. D., Marra, C. A., Fitzgerald, M. J., Harvard, S. S., & Elliott, 

S. J. 2015. Canadian Policy on Food Allergen Labelling: Consumers’ Perspectives Regarding 

Unmet Needs. 

9. Freiden, J. B. 2015. Nutrition Labeling: An Evaluation of Consumer Attitudes. In The 1980’s: A 

Decade of Marketing Challenges (pp. 277-281). Springer International Publishing. 

10. Lim, H. J., Kim, M. J., & Kim, K. W. 2015. Factors associated with nutrition label use among 

female college students applying the theory of planned behavior. Nutrition research and practice. 

9(1):63-70. 
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11. Liu, R., Hoefkens, C., & Verbeke, W. 2015. Chinese consumers’ understanding and use of a food 

nutrition label and their determinants. Food Quality and Preference. 41: 103-111. 

12. Miller, Lisa M. Soederberg et al. "Relationships among Food Label Use. Motivationفلand Dietary 

Quality." Nutrients 7 (2): 1068-1080. 

13. Prieto-Castillo, L., Royo-Bordonada, M. A., & Moya-Geromini , A. 2015. Information search 

behaviorفلunderstanding and use of nutrition labeling by residents of Madrid. Spain. Public health, 

129(3): 226-236. 

14. Snehasree, Saha., Sudershan, R., Vemula, Vishnu., Vardhana, Rao Mendu., Subba,Rao., 

Gavaravarapu, M., 2013. Knowledge and Practices of Using Food Label Information among 

Adolescents Attending Schools in Kolkata. India Journal of Nutrition Education and Behavior . 45( 

6) : 773-779 

15. Tian, H. H., W., S. Ong, and C, L. Tan.2009. Nutritional supplement use among university athletes 

in Singapore. Singapore Medical Journal 50(2 ): 165-172..  
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 الملخص باللغة العربيـة 

فعالية برنامج تعليمي مقترح على الحالة المعرفية والعادات حول استخدام معلوماات بطاةاة المالما ت 
 .الغذائية للمستهلالين بالمملالة العربية السعودية

 سليمان بن عمر الجلعود

 .المملالة  العربية السعودية -جامعة الملك سعود-اللية علوم الرياضة والنشاط البدني-البدنيةسم فسيولوجيا الجهد 

شتْاملشريةفلقأللىىهلشرةكش ملىٌلدكش مل عسرْملأل مسقَلهع ْةِلقدو ّلأ َلشرٔسرملشرةع  ْملًشرعسدشملٌٓللش و ةشملقع ٌقاسملألةسراملشرةلةائملشرلى

 اؤشللل03و ةملشربسٓايلشرةانيَلشروِ ّباِلفلش او ةملشر اوبْسنلرِةاعلشربْسماسملفلّولاٌنلشر اوبْسنلقاألر ةيوي لْأللألسرةة لاملشرع ألْاملشرياعٌدّمل.لش ا

لقديةملإرَلًئىلقٔسًكلكتْيْملىِل:لشرةع ٌقسملشرك صْمفل يملًش و ةشملشرةلةئملشرلىشتْمفلًشرةعودةشملشرك صاْملر ةياوي لْأللٓاٌللش او ةشم

ل061سرةلةئملشرلىشتْااملفلهااملإُاا شءلشرخوبااسكلشردب ااِلًشربعااةُلأ ااَلأْنااملشرةكش ااملشرةلٌمااملقااأللقع ٌقااسملشربةسراامل ًلشرة صاا لشرلااىشتِلشر ااس لألاا

ل3.00±لل20.06قواةكبلقاأللشراةًكولشروةيْةّامل)ش ًراَلًشرٌسمْاملًشرٌسرٌام(لشرةنكاةسملشر ّسضاْملًشرةلةائملشرلىشتْام.لااسنلقوٌ ا ل أةاسكلشرعْنامل

ل. شرب مسقَلشروةكّبِلشروع ْةِلأ َلشرةلةئملشرلىشتْمْٓيلهملقنْلشرةكش مفلًملهدْْملشربْسمسملً ُ ُل

ألعاةلشرب ماسقَلشروع ْةاِفلًذاا ملقاسل (P ≤ 0.05) ً ظي ملشرنوستَلإراَلًُاٌدل ا ًقلذشملدرراملإٓصاستْمل اِلشخوباسكشملشرةياْلشردب ْاملًشربعةّام

قٌا لًظْةوياسفلرا شءولشرةع ٌقاسملشرلىشتْاملشرة صادملل٪لقأللشرةيوي لْأللشرىّأللرةّيملقع  مل ِلٌُشمايلق و ةاملقاأللشرةلةائملشرلىشتْام21ّد بلقألل

أ َلقنوَلشرةلةئملشرلىشتْملألكل لأسمفلًقع  ملش ٓ فلًشر قٌزلشرةياِ ملأ اَلشرةنوِاسملشرةياوي لملفًقع ٌقاسملأاأللهاسكّ لشموياسءلصائْٓمل

ةشملقع ٌقاسملألةسراملشرةلةائملشرلىشتْاملر ةياوي لْأللشرةنوَلرب لشرك شء.لألعةلشرب مسقَلشروع ْةِلشرةدو ّلأ َلشرٔسرملشرةع  ْاملًشرعاسدشملٓاٌللش او 

ل.% 01ل–ل0ألسرةة لملشرع ألْملشريعٌدّملهٔيننلقألل

ل

  :شرةلةئملشرلىشتْملفلشرب مسقَلفلشرةع  ملفلشرة ص لفلشرةيوي لْأللانكهًات انذانة
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Effectiveness of an Educational Program on the Knowledge and Habits on the Use of Dietary Supplements Label to 

Consumers in Saudi Arabia. 

Soliman el galoud 

Supplements provide nutritional levels for daily competitive performance. Therefore, it is important that 

consumers’ be informed about the use and risks associated with dietary supplements consumption. The 

objective of this study was to evaluate the impact of an educational program and to examine the attitudes of 

consumers’ in Saudi Arabia toward dietary supplements label. The survey consisted of 18 questions divided 

into three categories: consumers’ personal information, consumers’ understanding and use of supplementsفل

and their personal beliefs towards the use of card information or the printed labels of dietary supplements. In 

this stud, a pre-test and a post-test was conducted for 160 consumers’ currently taking supplements (Mean 

Age = 31.76; SD ± 8.51). After the survey was give, the data were evaluated and an educational training 

program on dietary supplements was conducted. Our results showed significant differences in pre and post 

survey tests (p ≤ 0.05). After educational program, approximately 40% of the consumers’  reported having 

knowledge on different aspects of dietary supplements such as intake level, reading labels and understanding 

the information, and information on expiration date before making any purchases. Similarly, perception of   

safety issues and usages of dietary supplements among consumers’ were also improved by 5–10%. In 

addition, implications for future policies to improve Saudi consumers’ understanding of dietary supplements 

labels are discussed. 

Keywords: Dietary Supplements Label فلeducational programفلknowledgeفلconsumers. 

 


