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 هجلت تطبيقاث علوم الشياضت 

 0202ديسوبش العذد هائت و ستت 
 الوعتقذاث الغزائيت لذى طلبت الونتخباث الشياضيت في الجاهعاث األسدنيت

 هيثن هحوذ عواد النادساالستار الوساعذ / 

 بشيش أحوذ العلواىاالستار الوشاسك / 

  صالح  عبذهللا الزعبياالستار الوساعذ / 

 مقدمة ومشكمة الدراسة : 

نما تحتل مسألة السموك الصحي وتنميتو لد  ى األفراد أىمية متزايدة، ليس فيما يتعمق بالجوانب البدنية فحسب وا 

بالجوانب النفسية أيضًا، حيث قاد الفيم المتزايد لمعالقة الكامنة بين السموك والصحة إلى حدوث تحوالت كبيرة في 

مكانية التأثير في يا عمى المستوى الفردي، ولم العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين في فيم الصحة وتنميتيا، وا 

تعد الصحة مفيومًا سمبيًا، يمكن تحقيقيا في كل األحوال، بل أصبحت مفيومًا ديناميكيًا، يحتاج إلى جيد وبذل 

(.  ومن أجل ذلك 0222؛ رضوان وآخرون، 9191تحقيقيا والحفاظ عمييا )صباريني،   من قبل األفراد في سبيل

والمنمية ليا واالتجاىات نحو الصحة والسموك الصحي،   بالصحة  ية المضرةتعد دراسة وفيم الممارسات السموك

الخطوة األولى نحو إيجاد الموارد المنمية لمصحة والعمل عمى تطويرىا، وتحديد العوامل واالتجاىات المعيقة 

ة الصحة النمو الصحي وتخطيط تنمي  لمصحة من أجل العمل عمى تعديميا، األمر الذي ينعكس في النياية عمى

وتطوير برامج الوقاية المناسبة والنوعية، وىذا ما يتوافق مع ما تنادي بو منظمة الصحة العالمية من أجل تطوير 

برامج نفسية وصحية الكتشاف عوامل الخطر عمى الصحة واألسباب السموكية البنيوية المسببة لممرض التي 

 ;Alnaim et al., 1994; Amand et al.,1999)        يمكن التأثير فييا إجتماعيًا والتغمب عمييا         

Barbour & Salameh, 2009)  حيث ينظر إلى الصحة بالمنظار الشمولي التكاممي عمى أنيا حالة من

نما يعرف الوعي  التكامل جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا وروحيًا، وليست عممية غياب المرض وعدم اإلصابة بو وا 

بأنو ترجمة المعارف والمعمومات والخبرات الصحية الى أنماط سموكية لدى اإلفراد  HealthAwarnessالصحي .

( ، ومجاالت الوعي الصحي كثيرة وال يمكن حصرىا ، ويمكن إيجازىا من خالل التعريف بأي  9111)عميوه ، 

عي الغذائي سموك ايجابي يؤثر ايجابيا عمى الصحة ، ومن الجوانب اليامو لمنمو والحفاظ عمى الصحة ، الو 
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والذي يعرف بأنة " معرفة وفيم المعمومات الخاصة بالغذاء والتغذية الصحيحة ، والقدرة عمى تطبيق ىذه 

المعمومات في الحياة اليومية بصورة مستمرة تكسبيا شكل العادة التي توجو قدرات الفرد في تحديد واجباتو المنزلية 

 ( .  972ص 9112في حدود أمكاناتة ) يس قنديل ، المتكاممة التي تحافظ عمى صحتو وحيويتو وذلك 

وألىميةةةة المعتقةةةدات الغذائيةةةة أجريةةةت العديةةةد مةةةن الدراسةةةات التةةةي ركةةةزت عمةةةى ىةةةذا الموضةةةوع ، فقةةةد قةةةام القةةةدومي 
( . بدراسةةة ىةةدفت إلةةى التعةةرف عمةةى مسةةتوى الةةوعي الصةةحي ومصةةادر الحصةةول عمةةى المعمومةةة الصةةحية 0222)

مكرة الطائرة ،إضافة إلى تحديد الفروق في مستوى الوعي الصحي تبعا لمتغيري الخبرة لدى العبي األندية العربية ل
( العبةا مةن المشةاركين فةي 12في المعب والمؤىل العممي لدى الالعبين ، وقد أجريت الدراسة عمى عينة  قواميةا )
لصةحي ومصةادر الحصةول عمةى بطولة األندية العربية الثانية والعشرين في األردن ، وطبق عمييا استبانو الةوعي ا

( فقةةرات لقيةةاس مصةةادر الحصةةول 9( فقةةرة لقيةةاس الةةوعي الصةةحي ، إضةةافة إلةةى )27المعمومةةة والةةذي تكةةون مةةن )
عمى المعمومة ، وقد توصمت الدراسةة إلةى عةدة نتةائج ،أىميةا إن مسةتوى الةوعي الصةحي جةاء بدرجةة عاليةة و،وان 

تحكم فةي الضةغوط النفسةية ، بينمةا لةم تكةن ىنةاك فةروق دالةة الفروق جاءت أعمى شيء في المجال االجتمةاعي والة
إحصائيا تبعا لمتغيري الخبرة في المعب والمؤىل العممي والتفاعل بينيمةا ، كمةا أظيةرت النتةائج أن وسةائل اإلعةالم 

 أعمى مصدر لمحصول عمى المعمومات الصحية عند الالعبين . 
لةةى أن معظةةم ىةةذه الةةدول تتجةةو إلةةى مةةا يسةةمى بةةالتحول الغةةذائي وتشةةير العديةةد مةةن الدراسةةات فةةي الةةدول المتقدمةةة إ

(Nutritional Transition  والذي يرتبط بمجموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية والتي تؤثر في الحالة )
( . حيث ينظر إلةى ىةذه العوامةل عمةى أنيةا احةد أىةم المؤشةرات  johan , et al . 2008الصحية ألفراد المجتمع )

 Dragano,et al ., 2007 ; Kylieتي تكسب الفرد العديد من األنماط السةموكية الخاصةة بةالنواحي الغذائيةة ) ال

and David 2006  كم أظيرت دراسات عديدة أن ىناك عالقة بةين ىةذه العوامةل وانتشةار البدانةة بةين النسةاء . )
( Madonald , et al ,. 1997 ; Pietinen , et al ., 1996 Prescott- Clarke and Primatesta , 

( . أما في المجتمع األردني فقد ظير  اتجاه آخر في دراسات الوعي والسموك الصةحي وىةو التعةرف عمةى  1996
( مةةن 0292األنمةةاط الصةةحية لةةبعض الفئةةات وقطاعةةات المجتمةةع ومةةن ذلةةك مةةا توصةةل إليةةو )العرجةةان وآخةةرون، 

ةحية لةدى طمبةة خالل دراسة ىدفت لمتعرف عمى مسةتوى الوةوعي ال ةحي ومصةادر الوحصةول عمةى الومعمومةات الصِّ صِّ
ةةحي الوعةةام جةةاء عاليةةًا بنسةةبة مئويةةة لالسةةتجابة  جامعةةة الوبمقةةاء التقطبيقيةةة، أشةةارت النقتةةائج إلةةى أن مسةةتوى الوةةوعي الصِّ

لةةى أنق نسةةبة )92.07) وى ٪( لةةدييم مسةةت1.22٪( مةةن الطقمبةةة لةةدييم مسةةتوى صةةحي عةةال  ونسةةبة )12.22٪(، وا 
لى أنق الووعي الصِّحي يتباين تبعًا لمتغيةرات )الوجةنس والومسةتوى الدِّراسةي(، حيةث أظيةرت النقتةائج  صّحي متوسط، وا 
لةى  ةحي تبعةًا لممتغيةرين ولصةال  اإلنةاث وطمبةة السقةنة الّرابعةة، وا  وجود فروق إحصائية دالة فةي مسةتوى الوةوعي الصِّ

حية ىي وسائل اإلعالم، وفي ضوء ذلةك يوصةى أنق أكثر الومصادر القتي يحصل منيا ال طقمبة عمى الومعمومات الصِّ
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يجةةاد الوبيئةةة الالزمةةة لةةةذلك  ةةحة لمطمبةةة وا  ياضةةية الوموجيةةة لتنميةةة وتعزيةةز الصِّ بضةةرورة تفعيةةل مسةةتوى النقشةةاطات الرِّ
دراج بعض الومواد الوخاصة بالّصحة والوغذاء والنقشاط الرِّياضي ضمن متطمبات الوجامع  ة اإلجبارية .  وا 

داريين ،  ومن خالل خبرة الباحثين الميدانية في المالعب وخاصة في الجامعات كالعبين ومدربين وا 
الحظوا أن معظم مدربي العبي المنتخبات الرياضية في الجامعات ال ييتموا بالناحية الصحية لالعبين، وال يعيروا 

م تكميف اختصاصي تغذية في متابعة الجوانب الغذائية الناحية الغذائية لالعبين أي اىتمام، ناىيك عن عد
لالعبين . لذلك نجد إن المدربين يقومون بتطبيق البرامج التدريبية دون أي فكرة أو إي اعتبار لمجوانب الغذائية  
 لالعبين مما يؤدي إلى العديد من اإلصابات البدنية والوظيفية . لذلك نرى حدوث العديد من اإلصابات الرياضية
أثناء المنافسات الرياضية بسبب زيادة اإلجياد العضمي ومع عدم توفر الحد األدنى من المعمومات الخاصة 
بالسموك الغذائي لالعبين مما يؤدي إلى مضاعفات قاتمة في المستقبل .من ىنا جاءت أىمية أجراء دراسة لمتعرف 

حي لالعبين واتجاىاتو لدى الالعبين لكي عمى مستوى المعتقدات الغذائية كجانب ميم من جوانب السموك الص
يستطيع المدربون مراعاة الحالة الصحية لالعب قبل الشروع في أعطائو التدريبات الالزمة، وبالتالي فقد ىدفت 
الدراسة إلى التقعرف عمى مستوى المعتقدات الغذائية  لدى العبي المنتخبات الرياضية في الجامعات الحكومية 

يبات المنتخبات الجامعية في الجامعات الحكومية وذلك في اعتقاد الباحثين أن ىؤالء الالعبين الممتزمون في تدر 
يجب أن يمتزموا ببرنامج خاص بيم باالعتماد عمى أنفسيم فقط لغياب االىتمام الكامل في ىذه الناحية لدى 

ع الجامعات محور ىذه الدراسة ، الجامعات حيث وجد الباحثون انو ال يوجد ىناك أي اىتمام بيذه الناحية في جمي
لما ما قد يظير من نتائج تساىم في وضع آليات لتقييم دوري لمسموك الغذائي لدى الرياضيين وخاصة العبي 

 المنتخبات الجامعية.                                                                                       

 أهداف الدراسة :

 راسة إلى تحقيق األىداف التالية :سعت الد

التعرف عمى مستوى المعتقدات الغذائية لدى العبي المنتخبات الرياضية  في الجامعات األردنية ) األردنية ،  -1
 مؤتة ، اليرموك ، البمقاء التطبيقية (. 

ية تبعا التعرف عمى الفروق في مستوى المعتقدات الغذائية لدى العبي المنتخبات في الجامعات األردن -2
 لمتغيرات ) العمر التدريبي، الجنس، المعبة (.
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 تساؤالت الدراسة: 

 ما مستوى المعتقدات الغذائية لدى العبي المنتخبات الرياضية في الجامعات األردنية ؟ -1

ىل توجد فروق ذات داللة أخصائية في مستوى المعتقدات الغذائية لدى العبي المنتخبات الرياضية في  -2
 نية تعزى لمتغيرات ) العمر التدريبي، الجنس، المعبة (. الجامعات األرد

 حدود الدراسة :

 .المحدد البشري: تكونت عينة الدراسة من العبي المنتخبات الرياضية في الجامعات األردنية 

  0292/ 0292المحدد الزماني: أجريت ىذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي . 

  :الجامعات األردنية الحكومية.المحدد المكاني 

 :  تم استخدام المنيج المسحي وذلك لمألمتو إلغراض الدراسة .   منهج الدراسة

:   تكون مجتمع الدراسة من العبي المنتخبات الرياضية  في الجامعات األردنية الحكومية في  مجتمع الدراسة
 .  كل من الجامعة األردنية واليرموك ومؤتة والبمقاء التطبيقية

:  أجريت الدراسة عمى عينة اختيرت بالطريقة العشوائية خالل الفصل الدراسي األول من العام عينة الدراسة
( العبا والعبة ، والجدول التالي يبين وصف عينة الدراسة تبعا 922، والبالغ عددىم ) 0292/0292الجامعي 

 لمتغيراتيا المستقمة . 

 

 

 

 

 

 

 



 هيثن هحوذ عواد النادس

 بشيش أحوذ العلواى

 صالح  عبذهللا الزعبي 

 

  0202ديسمبرمجمة تطبيقات عموم الرياضة ) )                                                                                                    71

 ( 1جدول )

 .دراسة من حيث المتغيرات الديمغرافيةوصف أفراد عينة ال

 النسبة العدد الفئه المتغير

 عمش تذسَت

 

 42.26 62 سىىاد 5اقم مه 

 52.94 22 سىىاد 5اكجش مه 

 122.22 154 انمجمىع

 انجىس

 

 92.22 122 ركىس

 22.92 32 اوبث

 122.22 154 انمجمىع

 انهعجه

 

 16.23 25 فشدَه

 23.99 122 جمبعُه

 122.22 154 مىعانمج

 

 ( 2جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الوزن والطول والعمر

 االوحشاف انمعُبسٌ انمتىسط انحسبثٍ انمتغُشاد

 4.15 66.49 انىصن

 6.22 162.45 انطىل

 2.29 22.36 انعمش

( بينما بمغ متوسط 2.92انحراف معياري)( ب44.27( أم متوسط وزن أفراد عينة الدراسة قد بمغ )0يبين الجدول )
 (.2.97( بانحراف معياري )02.24( أما متوسط العمر فقد بمغ )4.00( وانحراف معياري )949.22الطول )

 قيمة ت

 مستوى الداللة
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 أداة الدراسة : 

ألغراض الدراسة قام الباحثون باستخدام الجزء الخاص بقياس المعتقدات الغذائية ، من المقياس الذي أعده 
( فقرة تمثل ممارسات سموكية 92لقياس الوعي الصحي ، حيث أشتمل ىذا الجزء عمى ) ( 0222القدومي )

( درجات ، 2مرتبطة بالمعتقدات الغذائية ، وتكون سمم االستجابة من خمس استجابات ىي : درجة عالية جدا )
( 9جدا )( درجة ، ودرجة منخفضة 0( دراجات ، درجة منخفضة )2( درجات ، درجة متوسطة )2درجة عالية )

درجة واحدة ، وتم صياغة جميع الفقرات بصيغة تعبر عن معنى إيجابي ألنيا تعبر عن مستوى المعتقدات 
( ودراسة 0222الغذائية . وبالنسبة لصدق االستبانة تعد االستبانة صادقة الستخداميا في دراسة القدومي )

( وىو 2.97ل الثبات لمعينة ككل إلى )( . أما بالنسبة لمثبات فقد وصل معام0221القدومي وكاشف زايد )
 عالي ويفي ألغراض الدراسة بواسطة معادلة كرونباخ إلفا . 

 متغيرات الدراسة : 

 المتغيرات المستقمة وتشتمل عمى: -

 سنوات. 2سنوات، أكبر من  2العمر التدريبي ولو مستويان، اقل من  - -

 الجنس ولو مستويان: ذكر، أنثى. - -

 فردية وجماعية.  المعبة وليا مستويان - -

 المتغير التابع: 

 ويتمثل في استجابة أفراد عينة الدراسة عمى أستبانة قياس مستوى المعتقدات الغذائية . 

 المعالجات اإلحصائية: 

( وذلك spssمن أجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخدم الباحثون برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
 جات اإلحصائية التالية. باستخدام المعال

 أيجاد المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتحديد مستوى المعتقدات الغذائية.  -1

تم استخدام اختبار "ت" لمفروق بين متوسطات الدرجة الكمية لمستوى الوعي تعزى لممتغيرات )العمر  - 0
 التدريبي، الجنس، نوع المعبة(.
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طي لبحث أكثر الفقرات في االستبانة قدرة عمى التنبؤ بقياس الدرجة الكمية تم استخدام  تحميل االنحدار الخ – 2
 لموعي الغذائي لمطمبة . 

 نتائج الدراسة: -0

 أوال:النتائج المتعمقة بالتساؤل األول:

 ما مستوى المعتقدات الغذائية لدى العبي المنتخبات الرياضية في الجامعات األردنية؟ 1

توسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة ولمدرجة الكمية لموعي الصحي لإلجابة عن التساؤل استخدمت الم
 ( تبين ذلك.2ونتائج الجدول )

ومن اجل تفسير النتائج ونظرا الن سمم االستجابة كان خماسيا، اعتمد الباحث النسب المئوية التالية وذلك عمى 
 النحو اآلتي:

 جدا %    فأكثر                  معتقد غذائي عالي92

 %                  معتقد غذائي عالي 71.1 -72

 %                  معتقد غذائي متوسط41.1 -42

 %                    معتقد غذائي منخفض21.1  -22

 %                   معتقد غذائي منخفض جدا22اقل من  
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 (2جدول )

 تنازلياً  رات مستوى المعتقدات الغذائية مرتبة ترتيباً المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفق

 الفقشة الشقن

الوتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحشاف 

 الوعياسي

األهو

يت 

النسب

 يت

الوستو

 ى

الشت

 بت

1 
 أتناول الفواكه والخضراوات الطازجة أكثر من المعمبة.

87.3 2738 
..77

2 
 0 هشتفع

0 
 أحافظ عمى وزن مناسب لي

873 2737 
.372

2 
 1 هشتفع

0 
 أنوع في المواد الغذائية المتناولة

877. 2737 
.872

2 
 7 هتوسط

4 
أتناول الطعام قبل التدريب أو المنافسة أو المحاضرات العممية 

 بثالث ساعات عمى األقل
87.0 1728 

.474

2 
 0 هشتفع

. 
 أتجنب تناول الطعام في المطبخ

8777 1712 
.870

2 
 . هتوسط

7 
دودة أثناء التدريب في الجو اشرب الماء البارد بكميات مح

 الحار.
8773 1727 

.877

2 
 4 هشتفع

. 
 أتناول الوجبات الغذائية في أوقاتها المحددة

87.1 1718 
.270

2 
 . هتوسط

3 
 أفضل الطعام المطهو عن الطعام المقمي

8703 172. 
7.77

2 
 .1 هتوسط

3 
أتناول وجبات غذائية متوازنة تشتمل عمى الكربوهيدرات والدهون 

 لبروتينات واألمالح والمعادن والفيتامينات والماء.وا
878 1718 

7772

2 
 14 هتوسط

12 
 أتناول المخمالت والتوابل والمحرشات بكميات قميمة

87.1 1710 
.270

2 
 . هتوسط

11 
أتجنب تناول المحوم قبل التدريب أو المنافسة أو المحاضرات 

 العممية
8744 1711 

7373

2 
 12 هتوسط

10 
 ل الطعام مع سماع الموسيقى أو مشاهدة التمفازأتجنب تناو

874. 1717 
7374

2 
 3 هتوسط

18 
 أتجنب شرب الشاي والقهوة بدرجة كبيرة

8740 1728 
7374

2 
 10 هتوسط

14 
 أتناول الدهون المشبعة )الحيوانية( بكميات محدودة

8780 1717 
7774

2 
 18 هتوسط

1. 
الحرارية عند شراء أقرا التعميمات )النشرة( المتعمقة بالسعرات 

 المواد الغذائية
8744 172. 

7373

2 
 12 هتوسط

 ..27 87.4 الدرجة الكمية لمستوى المعتقدات الغذائية  
.273

2 
  هتوسط
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( ، وجاء مستوى الفقرات بين متوسط ومرتفع، إذ تراوحت 72.92( بأىمية نسبية )2.22المتوسط الحسابي )
( وىي " أحافظ عمى وزن 0( ، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )0.09 –2.12المتوسطات الحسابية بين )

(  وىي " 9( ، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )79.2( و بأىمية نسبية )2.12مناسب لي " بمتوسط حسابي )
 (. 42.42( بأىمية نسبية )2.09أفضل الطعام المطيو عن الطعام المقمي."بمتوسط حسابي )

المعتقدات الغذائية  الكمي جاء بدرجة متوسطة .حيث وصمت النسبة المئوية لالستجابة  تظير النتائج أن مستوى
% ( والسبب في ذلك في رأي الباحث يعود إلى أن الالعبين يعتبرو مثقفين من خالل المحاضرات 72.92إلى )

لممواد الثقافية التي يتمقوىا خالل دراستيم في الجامعة من مختمف التخصصات أو من خالل متطمبات الجامعة 
مثل الرياضة لمجميع وبعض مواد الزراعة  الخاصة بالتغذية، ولكن غيرىم كغير باقي المجتمع االستفادة من 
المعمومات المدروسة دائما اقل ما يمكن ولكن بالرغم من ذلك فقد جاءت النتائج بدرجة متوسطة وىي درجة جيدة 

( حيث أشار إلى أن الطالب 9112رت إلية دراسة )يس قنديل ،نوعا ما ولكن ىناك أفضل من ذلك ، وىذا ما أشا

 المتوسط الحسابي

 االنحراف المعياري

 األهمية النسبية
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يكون لدية معرفة وفيم لممعمومات الخاصة بالغذاء والتغذية الصحيحة ،و القدرة عمى تطبيق ىذه المعمومات في 
تي الحياة اليومية ، بصورة مستمرة تكسبيا شكل العادة التي توجو الفرد في تحديد واجباتو المنزلية المتكاممة ال

( إلى أن النتيجة 0221تحافظ عمى صحتو وحيويتو وذلك في حدود امكاناتة . وأيضا أشار الكشف والقدومي )
في دراستيم جاءت بدرجة منخفضة ، نتيجة إلى عدم اىتمام التربية والتعميم في المجال الصحي في سن مبكرة 

 سواء كان ذلك عمى مستوى األسرة أو المدارس . 

تبين أن عبارة " أحافظ عمى الوزن المناسب لي " جاءت في المرتبة األولى وفي رأي  ومن الجدول السابق
الباحثين جاءت ىذه العبارة في المرتبة األولى ألىمية الوزن المناسب واالىتمام بو حاليا عمى المستوى المحمي 

ممية فقد أشارت دراسة والعالمي حيث أحتل موضوع الوزن أىمية بالغة في العديد من الدراسات واألبحاث الع
(   إلى أىمية تناول الطعام الصحي والذي يساعد عمى اكتساب الوزن المناسب من حيث 0229النفاخ واخرون ) 

االعتماد عمى الفواكة والخضار في الغذاء بشكل أساسي واالبتعاد عن الدىون ،  إذ يجب التأكيد عمى تناول كمية 
م( 9119والطبيعية لما ليا من أىمية كبيرة لجسم الرياضي. إذ يشير)مجيد،كبيرة من الفواكو والخضروات الطازجة 

إلى أن األغذية السائمة والمواد السيميموزية والخضروات أسرع امتصاصا من الصمبة لسيولة امتزاج العصارات 
ك المواد اليضمية بجزيئاتيا وأن ىذه المواد بما تحويو من ماء تساعد عمى ترطيب الجياز اليضمي وتسيل تحري

(  0221( . الكاشف والقدومي )  0222الغذائية ، وقد اتفقت ىذه النتيجة من الدراسة مع دراسة ) القدومي 
م( انو يجب مالحظة وزن 9112،وأيضا لزيادة االىتمام بالوزن المناسب لمرياضي فقد أشار )الصفار وآخرون،

نقصو ويجب أن يكون محافظا عمى الوزن الصحي  الرياضي أسبوعيا ولمرتين في األقل لمالحظة زيادة وزنو أو
 االعتيادي المناسب لو.

أما بالنسبة ألقل عبارة في الدراسة فيي عبارة " أفضل الطعام المطيو عمى الطعام المقمي " وفي رأي الباحثين   
األطعمة  ىذه تعد أشارة ايجابية  حيث من المعروف أن الطعام المطيو أكثر صحة من المقمي والذي معظم ىذه

تصنف من الوجبات السريعة والتي من المعروف أنيا تحتوي العديد من السعرات الحرارية العالية وأقل قيمة 
غذائية . وانو يجب عمى الرياضي تجنب األغذية ذات النسبة العالية من الدىون والكولسترول وذلك لألضرار 

د الغذائية التي تحتوي عمى نسبة كبيرة من الكولسترول الصحية الناشئة عن ذلك إذ إن تناول كمية كبيرة من الموا
في الدم يمكن أن ترتفع لمستويات تعد غير صحية ما يزيد من الخطورة لإلصابة بأمراض مثل تصمب الشرايين 

م( أن 9119والذي يؤدي إلى التعرض إلى الجمطات الدموية والنوبات القمبية. وفي ىذا الصدد يذكر)خريبط، 
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دة غذائية ىامة عادة يحتاج إلييا في كثير من الوظائف المعقدة ويحتاج إلييا  في تكوين أو تخميق الكولسترول ما
اليرمونات في الخمية حتى نقطة معينة بعدىا زيادتو تسبب خطورة عمى الصحة وأن لم يحصل إمداد كاف  من 

ق األوعية الدموية وانسدادىا األحماض الدىنية األساسية تزيد نسبة الكولسترول في الشرايين ويؤدي إلى ضي
ويسبب مرض تصمب الشرايين وتتكون مادة الكولسترول من الدىون وتنتشر في جميع خاليا الجسم وخاصة في 
خاليا الكبد ومصدرىا الرئيسي الطعام الذي يتناولو الفرد كالدىون الحيوانية)الكولسترول( أو تصنع داخل الخاليا 

 الحية)الكولسترول الداخمي(.    

وىذا يفسر لما  جاءت النتيجة الكمية لمستوى المعتقدات الغذائية بدرجة متوسطة الن ىناك درجة من المعتقدات  
( حيث 0221الغذائية لدى إفراد العينة ، ولذلك اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع كل من دراسة القدومي والكاشف )

        ت الحرارية عند شراء المواد الغذائية " .                                                                                      جاءت عبارة " قراءة الطمبة لمتعميمات المتعمقة بالسعرا

 :الثاني بالتساؤل المتعمقة النتائج: ثانيا

الشياضيت في العبي الونتخباث  لدى الغذائية المعتقدات مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل   

 المعبة؟ ونوع والجنس، التدريبي، العمر لمتغيرات تعزى الجاهعاث األسدنيت،

 الدراسة عينة أفراد ستجاباتال المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات حساب تم:   الديموغرافية المتغيرات
 .النتائج يبين( 2) والجدول ،(اللعبة وعن الجنس، التدريبي، العمر) لممتغيرات تبعا   نهذسجخ انكهُخ نمستىي انىعٍ

 (4) الجدول

 العمر) لممتغيرات تعزى للوعتقذاث الغزائيت  الفروق دراسة ونتائج المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 (.اللعبة نوع الجنس، التدريبي،

 انعذد انفئبد انمجبالد
 انمتىسط

 انحسبثٍ

 االوحشاف

 انمعُبسٌ
 د قُمخ

 مستىي

 نخانذال

 عمش تذسَت
 2.62 3.41 62 سىىاد 5اقم مه 

2.42 2.219 
 2.52 3.63 22 سىىاد 5اكجش مه 

 انجىس
 2.56 3.52 122 ركىس

2.25 2.344 
 2.42 3.62 32 اوبث

 انهعجخ
 2.95 3.52 25 فشدَخ

2.52 2.522 
 2.52 3.53 122 جمبعُخ
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 في( α ≤ 2.22) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات قفرو  وجود إلى( 2) الجدول في النتائج تشير     
 ،( 0.20) بمغت إذ المحسوبة ت قيمة إلى استناداً  وذلك التدريبي، العمر لمتغير تعزى الغذائية المعتقدات مستوى

( 2.22) من أقل كان الداللة مستوى قيمة ألن إحصائيا دالة القيمة ىذه تعد حيث( 2.297) داللة وبمستوى
 المتوسط صاحبة ألنيا( سنوات 2 من اكبر) التدريبية أعمارىم الذين فئة لصال  كانت الداللة ىذه أن بحيث

 كمما التدريبي العمر في تقدم كمما الالعب الن وذلك طبيعية تعد النتيجة ىذه الباحثين رأي وفي. األكبر الحسابي
 . المستوى ذلك يطور ما كل إلى أفضل بشكل االىتمام وبتالي مستواه لتطوير اىتماماتو وزادت معارفو اتسعت

 ≥ α) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى( 2) الجدول في النتائج تشير كما    
 بمغت إذ المحسوبة ت قيمة إلى استناداً  وذلك الجنس، لمتغير تعزى الغذائية المعتقدات مستوى في( 2.22

 أكبر كان الداللة مستوى قيمة ألن إحصائيا دالة غير القيمة ىذه تعد حيث( 2.222) داللة وبمستوى ،( 2.12)
 الجامعات في الرياضية المنتخبات العبي الن الصورة بيذه النتيجة جاءت الباحثين رأي وفي ،(2.22) من

 ، باألساس اتجامع طمبة مع نتعامل ىنا أننا حيث الغذائية بالمعتقدات المتعمقة الثقافية الخبرات لنفس يتعرضون
 . إحصائيا دالة فروق أية النتائج تظير لم ولذلك والثقافية العممية الخبرات لنفس ويتعرضون

( α ≤ 2.22) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى( 2) الجدول في النتائج تشير و    
 ،( 2.20) بمغت إذ المحسوبة ت قيمة إلى اً استناد وذلك المعبة، لمتغير تعزى الغذائية المعتقدات مستوى في

 من أكبر كان الداللة مستوى قيمة ألن إحصائيا دالة غير القيمة ىذه تعد حيث( 2.219) داللة وبمستوى
 المنتخبات العبي ليا يتعرض التي الخبرات أن حيث كسابقة أيضا الباحثين رأي في المتغير وىذا ،(2.22)

 ىي المكتسبة الخبرة وبالتالي األشخاص نفس ىم الجامعات في المدربين الن افيةالثق الخبرات نفس ىي الجامعية

 العدد

 المتوسط الحسابي

 االنحراف المعياري
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 ذات ليست فيي الفروق بعض ىناك كان لو حتى وبالتالي الجامعة داخل من وليس خارجيا خبراتو خالل من أما
 .  إحصائي أثر

 (2) جدول

 الغذائية المعتقدات بدرجة بالتنبؤ ائيةالغذ المعتقدات فقرات مساىمة مدى لبحث الخطي االنحدار تحميل نتائج 

رقةةةةةةةةةةةةةةةم  
 الفقرة

 الفقرات
القةةةةةةدرة التنبؤيةةةةةةة 

 )الجزئية(

القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرة 
التنبؤيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 )التراكمية(
 أتىبول انذهىن انمشجعخ )انحُىاوُخ( ثكمُبد محذودح 92 9 

4400 2.22 

 أتجىت تىبول انطعبو فٍ انمطجخ 2 0
44.0 2.72 

تمم عهاااً انكشثىهُاااذساد أتىااابول وججااابد  زاوُاااخ متىاصواااخ تشااا 1 2

 2.77 4440 وانذهىن وانجشوتُىبد واألمالح وانمعبدن وانفُتبمُىبد وانمبء.

أتجىت تىابول انهحاىو قجام انتاذسَت أو انمىبفساخ أو انمحب اشاد  99 2

 2.92 4440 انعمهُخ

 أحبفظ عهً وصن مىبست نٍ 0 2
4440 2.91 

 أتجىت ششة انشبٌ وانقهىح ثذسجخ كجُشح 92 4
444. 2.19 

 أتىبول انىججبد انغزاوُخ فٍ أوقبتهب انمحذدح 7 7
444. 2.12 

 أوىع فٍ انمىاد انغزاوُخ انمتىبونخ 2 9
444. 2.12 

 أفضم انطعبو انمطهى عه انطعبو انمقهٍ 9 1
4440 2.14 

أتىبول انطعبو قجم انتذسَت أو انمىبفساخ أو انمحب اشاد انعمهُاخ  2 92

 2.17 4440 ثثالث سبعبد عهً األقم

أقشا انتعهُمبد )انىششح( انمتعهقخ ثبنسعشاد انحشاسَخ عىذ شاشاء  92 99

 2.19 4440 انمىاد انغزاوُخ

 أتىبول انمخهالد وانتىاثم وانمحششبد ثكمُبد قهُهخ 92 90
4 2.19 

اشااشة انماابء انجاابسد ثكمُاابد محااذودح أيىاابء انتااذسَت فااٍ انجااى  4 92

 2.11 4440 انحبس.

 طعبو مع سمبع انمىسُقً أو مشبهذح انتهفبصأتجىت تىبول ان 90 92
4 2.11 

 أتىبول انفىاكه وانخضشاواد انطبصجخ أكثش مه انمعهجخ. 9 92
4440 9.22 
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 المشبعة الدىون أتناول:  الترتيب عمى الفققرات ىذه وتنص( 0 و 99 و 1 و 2 و 92) الفقرات ان الجدول يبين
 عمى تشتمل متوازنة غذائية وجبات أتناول" و" المطبخ في الطعام ناولت أتجنب"  و محدودة بكميات( الحيوانية)

 التدريب قبل المحوم تناول أتجنب"  و." والماء والفيتامينات والمعادن واألمالح والبروتينات والدىون الكربوىيدرات
 في( تنبؤية) سيريةتف قدراتت اكبر حققت قد"  لي مناسب وزن عمى أحافظ" و" العممية المحاضرات أو المنافسة أو

 و( 2.27)و( 2.04) و( 2.22) التوالي عمى المذكورة لمفقرات القدرات ىذه بمغت اذ الغذائي الزعي درجة
 وعميو الغذائية المعتقدات درجة من%(  91) القيمة الفقرات ليذه التفسيرة القدرة بمغت وقد( 2.22) و( 2.29)

 العبي لدى  الغذائية المعتقدات درجة تقدير في الفقرات ذهى عمى االعتماد يمكن النسبة ىذه ارتفاع وبسبب
 من% ( 91) بنسبة جاءت فأن الفقرات ىذه مشاىدة خالل ومن.  األردنية الجامعات في  الرياضية المنتخبات

 عمى أحافظ عبارة أن نجد الفقرات ىذه استعراض وعند. الغذائي الوعي مستوى في قائدة لتكون التفسيرية القدرة

 (الجزئية)القدرة التنبؤية 

 (التراكمية)القدرة التنبؤية 
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 بالجامعة طمبة او العبين كانوا سواء الطمبة اىتمام مدى عمى يدل وىذا نسبة بأعمى جاءت قد لي مناسب وزن
 دراسة عمية أكدت ما وىذا الجامعات طمبة معظم لدى كبرى أىمية الموضوع ىذا يحتل حيث المناسب بالوزن

 دراسة مع اختمفت فقد الفقرات يباق أما ، أيضا نسبة بأعمى العبارة ىذه جاءت حيث( 0221)  وكاشف القدومي
 الدراسة ىذه في جاءت التي أىمية من بالرغم تنبؤية كقدرة اخرى عبارات جاءت فقد( 0221) وكاشف القدومي
 والغذائية الصحية والناحية بالوزن االىتمام عمى واض  دليل أيضا قمية بكميات المشبعة الدىون أتناول فعبارة
 من المزيد تناول خالل من الزائد الوزن وتجنب الرياضة األلعاب في المطموبة رشاقةبال لالحتفاظ الالعبين ليوالء
 متوازنة غذائية وجبات أتناول عبارة أما.  والكمسترول الثالثية والدىون الوزن زيادة عن والمسئولة المشبعة الدىون

 وتوفير المختمفة الرياضية األنشطة ةلممارس الالزمة الطاقة واكتساب الغذائية بالناحية باالىتمام أيضا دليل فيو
 بين االختالف من وبالرغم. الغذائية العناصر جميع تحتوي التي المتوازنة الوجبات خالل من الالزمة الطاقة كمية
 وىي مئوية كنسبة األعمى ىي الفقرات ىذه فأن الباحثين نظر وجية فمن السابقة الدراسات وبعض الدراسة ىذه

 الفقرات من أكثر لالعبين بالنسبة الغذائي لموعي مصغر مقياس لتكون الباحثين نظر جيةو  من واألجدر األقدر
 وكذلك(  frank , et al , 2001) و( 0221) وكاشف ألقدومي كدراسة السابقة الدراسات ي جاءت التي األخرى
 جاءت فقد( frank , et al , 2003) ودراسة( frank , et al , 2001) ودراسة( jean ,et al ,2006)  دراسات
 جاءت عما يختمف وىذا السمنة زيادة في يساىم طويمة لساعات الطعام وتناول التمفاز مشاىدة مثل أخرى عبارات

 .  الحالية الدراسة بو

 : االستنتاجات

 ، متوسطا كان األردنية الجامعات في الرياضية المنتخبات العبي لدى الغذائية المعتقدات مستوى أن -1
 %( .  72.92)  إلى لالستجابة المئوية سبةالن وصمت حيث

 مناسب وزن عمى أحافظ"  لعبارة كان الرياضية المنتخبات العبي عند الغذائي لموعي مستوى أعمى أن -2
 أفضل"    لعبارة األخيرة الرتبة في وجاءت ،( 79.2) نسبية بأىمية و( 2.12) حسابي بمتوسط"  لي

 (. 42.42) بمغت نسبية وبأىمية( 2.09) حسابي طبمتوس."المقمي الطعام عن المطيو الطعام
 المنتخبات العبي لدى الغذائية المعتقدات مستوى عمى المعبة ونوع الجنس لمتغيرات تأثير يوجد ال -3

 .  األكبر الخبرة ولصال  التدريبي العمر لمتغير إحصائيا دال تأثير ىناك كان بينما. الرياضية
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 المنتخبات العبي لدى الغذائية المعتقدات مستوى في التأثير ذات فقرات خمس أعمى إلى التوصل تم -4
 % ( . 91) نسبتو ما مثمت وقد. األردنية الجامعات في الرياضية

 : التوصيات

 الناحية وخاصة الصحي السموك بنواحي يتعمق فيما النظرية بالجوانب األردنية بالجامعات المدربين اىتمام ضرورة
 .والصحيو الغذائية المعتقدات مستوى في أعمى درجة لىإ النسبة ترتقي لكي الغذائية

 الصحية بالجوانب والخاصة لدييم التدريبية الدورات وزيادة الجامعات في بالمدربين الجامعات اىتمام ضرورة
 .  والغذائية

 .  األردن في الرياضية المنتخبات العبي لدى الغذائية المعتقدات في مشابية دراسات أجراء
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 المراجع قائمة

 عمى الحصول ومصادر الصحي الوعي مستوى( . 0222. ) لرحيم عبدا الناصر عبد ، القدومي   -
(  التربية كمية)  والنفسية، التربوية العموم مجمة.  الطائرة لمكرة العربية األندية العبي لدى الصحية المعمومات

  .042 -002 ،(9) العدد ،(4) المجمد البحرين، جامعة

 تخصص طمبة لدى الغذائية المعتقدات مستوى( .   0221)  كاشف ، وزيد لناصر عبدا ، القدومي   -
 العممي الرياضي المؤتمر ممخصات. قابوس السمطان وجامعة الوطنية النجاح جامعة في الرياضية التربية

/ 22/2-01 في المنعقدو  الفمسطينية، بالرياضية لمنيوض تكاممية إستراتيجية بناء نحو: األول الفمسطيني
 .  نابمس. فمسطين. الوطنية النجاح جامعة في 0221

 .م9112 بغداد، القدم، بكرة التدريب أسس: وآخرون الصفار سامي    -

 الحكمة، دار مطبعة البصرة، الرياضي، التدريب في والفسمجي البيوكيمائي التحميل: مجيد خريبط ريسان   -
 .م9119

 الرياضية التربية عموم مجمة الرياضيين، لدى واتجاىاتو الصحي السموك.  (0229)  وآخرون مازن ، أحمد -
 .  األول المجمد ، السابع العدد ،

 الحجاوي، مطبعة المفتوحة، القدس جامعة منشورات من والصحة، ،الرياضة( 0229) خميس، محمد ، نمره أبو-
 .فمسطين ، نابمس

 غير ماجستير رسالة األردنية، المدارس في الصحية دماتالخ برامج فاعمية تقويم ،(9110) ، احمد ، بدح-
 . األردن عمان، األردنية، الجامعة منشورة،

 الصحية اتجاىاتين في وأثره ثانوي األول الصف طالبات لدى الصحية الثقافة مستوى ،(9114) ، فلاير ، حمام-
 .األردن ربدا اليرموك، جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة الكبرى، عمان منطقة في

 عند الصحي الوعي ،درجة(9197) دىيس، أبو برىان سالم، الشيخ عبدالوىاب معتز يوسف، خميل الخميمي،-
 أبحاث مجمة األردن، في مختمفة جغرافية مناطق ثالث في والميني واألدبي العممي الثانوي الثاني طمبة

 .992-19 ص ص ،(9) العدد ،(2) ،المجمد"اإلنسانية العموم سمسمة"اليرموك

 .األردن ، عمان الفكر، دار والصحة، المياقة ،(9119)  ، إبراىيم محمد شحاتة، ، عباس ، الرممي-
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 في العميا األساسية المرحمة نياية في الطمبة لدى الصحية الثقافة مستوى ،(0229) ، شريف فخري ، العمي-
 . فمسطين نابمس، الوطنية، نجاحال جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة جنين، في الحكومية المدارس

 لشعبة النوعية التربية كمية لطالبات الغذائية المعتقدات مستوى تقييم(. 9112.) عبدالرؤوف حسن اليندي،-
 .221 ،(0) العدد ،( 22) المجمد الزراعية، لمبحوث اإلسكندرية مجمة. بالزقازيق منزلي اقتصاد

 الوقائية التربية مفيوم تحقيق في بمصر العام التعميم بمراحل ومالعم مناىج دور ،(9117) رمضان، ، الطنطاوي-
 .002-999 ص ص ،(2) العدد المنصورة، جامعة التربية، كمية مجمة لمطالب،

 .مصر ، القاىرة ، العربي الفكر دار الصحية، والتربية ،الصحة( 9114) الدين، بياء سالمة،-

 طمبة لدى مصادرىا و الصحية المعمومات( : 9191) صال  القادري ، الخميمي ،خميل محمد ، صبارني-
 . 072-022ص ،02ع ،4م التربوية، المجمة ، الكويت جامعة.  اليرموك بجامعة اإلعالم و الصحافة

 وعموم الرياضي الطب في معاصرة موضوعات:  في والرياضة، التغذية ،(9191) السيد، فاروق الوىاب، عبد-
 .904-91 ص ص السعودية، الرياضي، لمطب يالسعود العربي االتحاد الحركة،

 .مصر اإلسكندرية، ، المعارف منشأة الرياضي، المجال في الصحة ،( 9111) الدين، عالء ، عميوة-

 ببعض وعالقتيا أمياتيم نظر وجية من األردنيين األطفال لدى الصحية غير العادات ،(9114)، نصر مقابمة،-
 .942-922 ص ص ،( 0) العدد ،(94) المجمد ،لمتربية العربية المجمة المتغيرات،

 لمنشر الكندي دار معاصرة، ومشكالت قضايا والفسيولوجي، الرياضي الطب ،(9111)  ،فضل، ،عايد ممحم-
 .األردن اربد، والتوزيع،

 المؤتمر. المستقبل أميات لدى الغذائية المعتقدات وتطور الغذائية التربية(. 9112. )عبدالرحمن قنديل يس،-
 شمس، عين جامعة الطفولة، دراسات مركز الثاني، المجمد ورعايتو، وتنشئتو المصري لمطفل الثالث السنوي
 .مصر

 البنات كميات طالبات لدى الغذائية المعتقدات(. 9112.) الحيصن عبداهلل و عبدالرحمن، قنديل يس،  -
 الجمعية التدريس، وطرق لمناىجا في دراسات المتغيرات، ببعض وعالقتو ومصادره مستواه الرياض، بمدينة

 .مصر شمس، عين جامعة ، التربية كمية التدريس، وطرق لممناىج المصرية
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 ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى مستوى المعتقدات الغذائية لدى العبي المنتخبات الرياضية في الجامعات األردنية 

دريبي ، الجنس ، المعبة (  ، إضافة إلى تحديد الفروق في مستوى المعتقدات الغذائية تبعا لمتغيرات  ) العمر الت
لدى العبي المنتخبات الرياضية الجامعية إضافة لتحديد أكثر الفقرات قدرة عمى التنبؤ بالمستوى الكمي لموعي ، 

( العبا من جامعة البمقاء ، 22( العبا والعبة بواقع ) 922ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى عينة قواميا ) 
(  من جامعة اليرموك ، وطبقت عمييا أستبانة قياس المعتقدات الغذائية  22و ) (  العبا من جامعة مؤتة  22و)

( فقرة ، وعولجت البيانات باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ، واختبار )ت( 92والتي تكونت من )
 ومعامل االنحدار

ينة كان متوسطا، حيث وصمت النسبة أظيرت نتائج الدراسة أن مستوى المعتقدات الغذائية العام لدى أفراد الع
أشبسد انىتبوج  إنً عذو وجىد فشوق راد دالنخ إحصبوُخ عىذ كما . و % ( 72.92المئوية لالستجابة إلى ) 

الجنس والمعبة ، بينما جاءت  نمتغُشادتعزى ( فٍ مستىي انمعتقذاد انغزاوُخ α  ≤2.25مستىي انذالنخ )
لخبرة األكبر ، كما تم التوصل إلى أعمى خمس فقرات لدييا قدرة عمى التنبؤ المتغيرات في متغير الخبرة ولصال  ا

 %( . 91بمستوى المعتقدات الغذائية العام وبنسبة مئوية بمغت )
وأوصى الباحثين بعدة توصيات أىميا ضرورة اىتمام المدربين بالجامعات األردنية بالجوانب النظرية فيما يتعمق 

الناحية الغذائية لكي ترتقي النسبة إلى درجة أعمى في مستوى المعتقدات الغذائية  بنواحي السموك الصحي وخاصة
والصحي.وكذلك ضرورة اىتمام الجامعات بالمدربين في الجامعات وزيادة الدورات التدريبية لدييم والخاصة 

 4 بالجوانب الصحية والغذائية
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The level of food Beliefs among the students of sports teams in Jordan universities 
 

Abstract 

The aim of the study is to identify the level of beliefs of food among players of sport 

teams in Jordanian universities, as well as to determine the differences in the level of 

beliefs of food due to the variables of (age, training, sex and game) among the players, 

in addition to identifying the most paragraphs that able to predict the level of overall 

beliefs. 
To achieve this, the study was conducted on a sample of 154 players: (54) from al 

Balqa Applied University and (50) from Mutah University and (50) from Yarmouk 

University. a questionnaire which consisted (15) paragraph was applied to measure 

awareness of food amongst the players. Data was processed using arithmetic averages 

and percentages, t-test, and regression coefficient. 
The results showed that the level of public beliefs of food among the members of the 

sample was average, reaching the percentage of response to (70.80%). The results also 

indicate a lack of statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 

0.05) in the level of awareness of food due to gender and game, while in experience 

variable the result came in favor of most experience, also, the study has reached to top 

five paragraphs have the ability to predict the level of General awareness of food with 

a percentage of (89%).  
The researchers recommended that coaches at Jordanian universities need to pay 

attention to the theoretical aspects of health behavior especially the food in order to 

elevate the ratio to a higher degree in the level of beliefs of food and health. They also 

recommend increasing the training courses of coaches at Jordan universities in regards 

to the aspects of health and nutrition. 
Keywords: level of awareness, sport teams, Jordanian universities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


