


 

 الت زيادة الوزن بين طالب وطالباتاانتشار ح
 ين بالمدينة المنورةالصحي ينالمعهد

 خالد سعد الغامدي                                        حميي الدين عمز لبنيةد. 
 مزكز الدراسات العلياالباحث الزئيص استشاري تغذية                            املشزف على 

 لطب األسزة باملدينة املنورةمللك فهد باملدينة املنورة                              مبشتشفى ا   
 

تٕادْ  اليت السٟٗطٛ الصشٗٛ املػكالت إسدٝ البداٌٛ أصبشت

ألٌّا تصٖد فسص سددٔخ   ، خمتمف أفساد اجملتىع يف الٕطَ العسب٘

ٔأودسا  اللمد    ، كدداٞ البدٕه الطدكسٙ    ; العدٖد وَ األودسا   

املفاصدددن ٔالعىدددٕد ٔازتفددداغ  دددؼ  الددددً ٔ  ً ، ٚ الدوٕٖدددٛ ٔالدددٔز 

 .الفلسٙ 

الدخن املادٙ لطكاُ الدٔه العسبٗٛ ٔخاصٛ األقطاز الٍفطٗٛ  ازتفاغ ٔصاس 

 ، وعٗػدتّي  ٔأضدمٕ   األػرٖٛ اضتّالكّي من  يف تؼريات سدٔخ العسب٘ اخلمٗر يف

ب٠دا  صدشٗا    ممدا دعمدّا    ، ٔغاغ سددٔخ شٖدادٚ الدٕشُ يف خمتمدف أ ىداز ضدكاٌّا       

ِٔ٘ تكمف الكجري وَ املاه يف وٗصاٌٗٛ الس اٖٛ الصشٗٛ  ، وٍّا ٖعإٌُ الرَٖ  مٜ

ٍِٔاك العدٖد وَ الدزاضات العمىٗٛ سٕه اٌتػاز  ،(  WHO (1998)) الدٔه  ِرٓ يف

ٔاختص بعضّا بأطفاه ، باملىمكٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ  ، ٔالبداٌٛ الٕشُ شٖادٚ سا ت

 َ أٔشاُ ٔطٕه األطفاه بأ ىداز  (  Mogbool,G et al (1996)) وجن دزاضٛ، املدازع 

، يف املٍطلدددٛ الػدددسقٗٛ باملىمكدددٛ العسبٗدددٛ الطدددعٕدٖٛ  (ضدددٍٛ 16 ضدددٍٕات ٔ 6)بدد   

 ٛ ٛ  ٔدزاضد ٜ (  Al-Hazza ,H.M.(1990) ) ثاٌٗد ( 14-6)أٔ د املددازع بأ ىداز بدد      مد

 زع باملىمكددٛ ، مددٜ أطفدداه املدددا Al-Nuaime ,A., et al (1996a  )ضددٍٛ ٔدزاضددٛ )

ٛ  يف املددازع  طالبدات   مٜ ( األٌجسٔبٕورتٖٛ ) اللٗاضات ٔكرلك دزاضٛ ٛ  املٍطلد  الؼسبٗد

ٔاِتىت دزاضات  مىٗٛ أخسٝ بالبدالؼ    ( Al-Amoudi,N.M et al (1996) ) بالطعٕدٖٛ

 ٛ  ٌطددداٞ  مدددٜ( Rasheed P.,Abou-Hozaifa ,B.M, and khan ,A.(1994) ) وجدددن دزاضددد

 ٔدزاضدددٛ ، Al-Rehaimi,A.A.and Bjorntorp,P.(1992 ) ) الػدددبا ضدددعٕدٖات يف وسسمدددٛ 

 ،(  Al-Nuaime ,A.,et al (1996)البداٌددٛ يف السددداه ٔالٍطدداٞ    اٌتػدداز  مددٜ  مىٗددٛ

 ٛ َ  ( Al-Shammari, S ,A.,et al.(1996) )ٔكرلك دزاضد ٛ  اٌتػداز   د  الدركٕز  بد   البداٌد

 مقدمة
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052  
ٔكاٌدت   ضدٍٛ ، ( 13.3)ن  دَ  تصٖد أٔ تل (33.6)بأ ىاز  السٖا  وٍطلٛ يف البالؼ 

بٗددٍّي بٍطددبٛ   (2كذددي/ً 29.9-25ٍِدداك شٖددادٚ الددٕشُ )وعاوددن كتمددٛ ا طددي     

 40-30ٔكاٌت ٌطبٛ وَ  ٍٗدٛ الدزاضدٛ  دىَ )وعاودن كتمدٛ ا طدي        (34.8%)

)وعاون كتمٛ ا طي ٖصٖدد  دَ    (%1.7)أٙ بداٌٛ ٌٔطبٛ  (%26.9)( ِٔ٘ 2كذي/ً

َ  ٖدد العد بداٌٛ وفسطٛ ، ٍِٔاك أٙ (2كذي/ً 40 ٛ  الدزاضدات  ود َ  العمىٗد  اٌتػداز   د

ُ  ب  البداٌٛ ٛ  سددٔخ  العسبد٘ ٔازتدب    اخلمدٗر  دٔه ضدكا  جمتىعاتّدا  أفدساد  بد   البداٌد

ٛ  ادتىا ٗددٛ  ٕاوددن  ٌتٗذددٛ صدداسبت التطددٕزات ا قتصددادٖٛ الطددسٖعٛ الدديت      ٔػراٟٗدد

  ٛ  غددددددددددددددّدتّا ِددددددددددددددرٓ املٍطلددددددددددددددٛ وددددددددددددددَ العددددددددددددددا  ٔوٍّددددددددددددددا دزاضدددددددددددددد

( Musaiger ,A.O.and Al-Awadi,A.A.and Al-Mannai,M.A.(2000b) ) ٛٔدزاض ( Musaiger 

,A.O.and Mistry ,N.(2001)  )    ٛكىا ذكست كن وَ دزاضدٛ العٕاودن ا دتىا ٗد ،

ٞ  بد   البداٌٛ حبدٔخ املستبطٛ ٔالؼراٟٗٛ ٔالصشٗٛ ٛ  يف الٍطدا ٛ  اإلودازات  دٔلد  العسبٗد

ٔدزاضددٛ  ، Musaiger ,A.O.and Al-Awadi,A.A.and Al-Mannai,M.A.(2000b )- ) املتشدددٚ

ٔدزاضتْ وع وعأٌْٗ  مٜ اٌتػاز البداٌٛ  ، (2001الدكتٕز. بد السمحَ وصٗلس )

ٛ  ( Musaiger ,A.O.and Al-Ansai ,M.(1992) يف البشسَٖ   معدا  لثالجدٛ   ٔكدرلك دزاضد

 دددَ اٌتػددداز سددا ت شٖدددادٚ الدددٕشُ  (  Musaiger,A.O.and Radwan H..(1995) ٌْفطدد 

ٛ  اإلودازات  يف الٍطاٞ وَ (%30) ٔأُ ٔالبداٌٛ َ  العسبٗد ُ  شاٟددات  ِد وعاودن   ) ٖصٖدد  أٙ الدٕش

ً  30بددٍٖات )أكجدس ودَ     (%38)ٔ ( 2كذي/ً 25كتمٛ ا طي  َ   ( ،2كذدي/

ٔبػكن  داً ٖكدُٕ ازتفداغ ٌطدبٛ سددٔخ شٖدادٚ الدٕشُ ٔالبداٌدٛ  دا أبعداد خطدريٚ            

 مٜ صشٛ أفساد اجملتىع يف أٙ دٔلٛ بالعدا  كىدا ذكدسٓ تلسٖدس وٍاىدٛ الصدشٛ       

مما حيتي  مٜ الطمطات الصشٗٛ فّٗا ٔ ع خط  تٍفٗرٖٛ (  WHO (1998)ٛ العاملٗ

ٔحيتداز ذلدك إا التعدسل  مدٜ العٕاودن املطدببٛ اددٔثّىا         لمٕقاٖٛ وَ سددٔثّىا ، 

ٔتّدل  مبا فّٗا  القٛ شٖادٚ الٕشُ بالعادات الؼراٟٗٛ الػاٟعٛ ب  أفساد اجملتىع ،

يف املسسمدٛ  ، ادٚ الدٕشُ ٔالبداٌدٛ   ِرٓ الدزاضدٛ إا وعسفدٛ وعدده اٌتػداز سددٔخ شٖد      

 املبكسٚ لمػبا  وَ ا ٍط  .

َ  ٔطالبدات  طال   مٜ الدزاضٛ ِرٓ دسٖتُأ الصدشٗ    املعّددٖ

طالبددٛ بعددد   (114)طالدد   (127)باملدٍٖددٛ املٍددٕزٚ ٔكدداُ  ددددِي  

 طريقةةة البحةة 
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052 
ٔأدسٙ  وٕافلٛ إدازٚ املعّدَٖ يف التعأُ وع الباسج  إلدماشِا ،

 ِد1422  اً وَ الجاٌ٘ الدزاض٘ الفصن هخال لمدزاضٛ املٗداٌ٘ ا صٞ

 ٔالطددٕه )بالطددٍتٗىرت( ٔمت قٗدداع كددن  وددَ الددٕشُ الفعمدد٘ لمذطددي )بددالكٗمٕدساً(

ٔمت ٔشُ كن وػرتك يف الدزاضٛ  مٜ وٗصاُ  اخلصس )بالطٍتٗىرت( ، حمٗ  ٔطٕه

ثابت بأقن والبظ ٔسايف اللددو  ٔقدٗظ طٕلدْ إا أقدس  ضدٍتٗىرت ثدي مت  دٖدد        

 (B.M.Iوعاودن كتمدٛ ا طدي )   :  دوّا باضتخداً وا ٖطىٜ  أٔالٕشُ سدٔخ شٖادٚ 

 َفٍِّٔص د ، ِٕٔ ساصن قطىٛ الٕشُ بالكٗمٕدساً ولطٕوا   مٜ وسبع الطدٕه بداملرت   

 ( Garrow ,1988يف الدزاضٛ إا أزبعٛ ف٠ات كىا داٞ يف )  ُٕاملػرتك أضاضْ  مٜ

 : الِ٘ٔ٘ ختتص مبا مسٍٗآ اصطالسا  حبالٛ كتمٛ ا طي كالت

 وؤغس كتمٛ ا طي سالٛ كتمٛ ا طي

 20أقن وَ  الٍشافٛ )ذمٗف أٔ ذمٗفٛ (

 24.9-20 ٔشُ ضمٗي

 29.9-25 شٖادٚ الٕشُ )شاٟد أٔ شاٟدٚ الٕشُ (

 ٔأكجس 30 البداٌٛ )بدَٖ أٔ بدٍٖٛ (

ٔاضددتعىن فٗددْ وسبددع   (Epi-info)بٕاضددطٛ بسٌدداور   اإلسصدداٟ٘ التشمٗددن دددسُٙٔأ

ٔا تد  أُ وطدتٕٝ الد لدٛ     عالقات وٕ ع ِدرٓ الدزاضدٛ ،  للٗاع بعض ال (كاٙ)

 .( 0.05)اإلسصاٟٗٛ ٖكُٕ وعٍٕٖا  إذا كاٌت قٗىتْ تلن  َ 

ٔأدا  كن طال  ٔطالبٛ اغدرتك يف ِدرٓ الدزاضدٛ  مدٜ جمىٕ دٛ أضد٠مٛ يف       

ٔممازضدتْ  ، ٔوٍّا وا ٖتعمق بالتعسل  مٜ دزدٛ ٌػاطْ العضم٘ ، اضتبٗاُ خاص 

ًٞ ضددٕ، السٖا ددٛ البدٌٗددٛ   كدداُ ٌددادزا  أٔ بدد  سدد  ٔأخددس أٔ باضددتىساز أٔ  دددً      أا

، ا ِتىاً بّا كمٗا ،ٔفٗىا إذا كاُ ٍِاك تازٖخ  اٟم٘ لكدن وػدرتك بالدزاضدٛ    

ٔودا إذا كداُ ٖعداٌ٘ ودَ أٙ ودس       ، لٕدٕد سا ت شٖادٚ الٕشُ بد  أفدساد أضدستْ    

 ، ٔحيدد ٌٕغ املس  أٔ ا  طسا  الصش٘ الرٙ ٖػتك٘ وٍْ،  وعافٜ أٔ  ضٕٙ

، البدٌٗٛ يف سٗاٚ كن طال  ٔطالبٛ إا  دً ا ِتىاً بّا  السٖا ٛ دٔز قطي كىا

ٔسدد دزدٛ ، أٔ باضتىساز بػكن ٖٕو٘ ، أٔ ب  س  ٔ خس ، أٔ ممازضتّا ٌادزا  

 .  القتّا حبالٛ ٔشُ ا طي بإٌٔا ّا
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050  
إا أ ىدداز طددال  ٔطالبددات  (1)تػددري بٗاٌددات ا دددٔه زقددي  

 أقن ٔكاٌت ضٍٛ (18ٔ23) ب  ِٔ٘ بشحال ِرا وٕ ع املعّدَٖ

%( ٔأ ددالٓ يف  ىددس 6,6ضددٍٛ ) 23ثددي بعىددس  (%4.6ضددٍٛ ) (18)ٌطددبٛ وددٍّي يف  ىددس 

ٖٔفٗددد  ددٗق فددس  الطددَ بدد  اجملىددٕ ت  وددَ        ، (%34)ضددٍٛ ِٔدد٘ بٍطددبٛ    (20)

ا ٍطددد  وٕ دددع الدزاضدددٛ يف تلمٗدددن التبددداَٖ ٌتٗذدددٛ العىدددس ٔإ ّددداز ا ختالفدددات  

 . بػكن أٔ ح بٍّٗىا

 : أ ىاز الطال  ٔالطالبات يف املعّدَٖ(  1 )ٔه زقي دد

 الٍطبٛ العدد العىس

18 11 4.6 

19 41 17.0 

20 82 34 

21 68 28.2 

22 23 9.4 

23 16 6.6 

 (1.20) ا ذمسال املعٗازٙ =                  (20.41) = املتٕض 

ٛ كدداُ أُ أقددن ٔشُ لمىػدرتك  يف ِددرٓ الدزاضدد (  2 ) ٖٔاّدس ا دددٔه زقددي 

بٍٗىا كاُ أ مدٜ ٔشُ   يف الطال  ، (كذي120)يف الطالبات ٔأ الٓ  (كذي36)

 ( .كذي95)يف الطالبات ِٕ 

 تلطٗي الطال  ٔالطالبات سط  أٔشاٌّي الفعمٗٛ(  2 ) ددٔه زقي

ا ذمسال  املتٕض   أك ِي ٔشٌا  أقمّي ٔشٌا   العدد الكم٘ الف٠ٛ 
 املعٗازٙ 

 14.33 64.77 120 40.5 127 الطال 

 12.30 56.57 95 36 114  الطالبات

كأفضدن الطدس     Body mass indexٖٔطتخدً وا ٖطىٜ وعاون كتمٛ ا طدي  

 ، ٖٔػري ا ددٔه زقدي   اأٔ بدًٍٖ اأٔ شاًٟد التشدٖد وا إذا كاُ ٔشُ الػخص طبٗعًٗ

ٔكددداُ يف  (2كذدددي/14.80ً)إا ٔددددٕد أقدددن وعاودددن كتمدددٛ ا طدددي ِٔدددٕ (  3 )

النتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   
 والمناقشةةةةةةةةةةةةة
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052 
بدد  املػددرتك  يف  (2كذددي/ً 43.87)ٓ يف الطددال  ِٔددٕ الطالبددات ٔٔدددٕد أ ددال

 ِرٓ الدزاضٛ. 

 تلطٗي املػرتك  بالدزاضٛ سط  وعاون كتمٛ ا طي  ي(  3 ) ددٔه زقي

أقن وعاون  العدد الف٠ٛ
 كتمٛ ا طي

أك  وعاون 
 ا ذمسال املتٕض  كتمٛ ا طي

 4.68 22.78 43.87 15.43 127 طال 

 4.71 22.77 41.65 14.81 114 طالبات

ُ  (  4 ) ٔتػري بٗاٌات ا دٔه زقي سطد    ، إا ٔدٕد أ مٜ ٌطبٛ لصٖدادٚ الدٕش

ٔكاٌدت أقمدّا يف الطالبدات ِٔد٘      (%23.6)وعاون كتمٛ ا طي يف الطدال  ِٔد٘   

 بٍٗىا كاٌت ٌطبٛ وا ٖٕصف كشالٛ بداٌدٛ ) وعاودن كتمدٛ ا طدي =     ، (19.3%)

 ،( %5,5)ٌطددبٛ أقددن يف الطددال     ٔ %(7.02أٔ أكدد  ( أ الِددا يف الطالبددات )   30

الٕشُ  ٙاادٔد الطبٗعٗٛ ٔمشمت شاٟد  َ أٔشاٌّي شادت الرَٖ الطال  ٌطبٛ فتصبح

ٔتػدابْ ِدرٓ الٍطد  ودا ذكستدْ       ،( %26.32)ٔيف الطالبات  (%29.1)ٔالبدٌاٞ ِ٘ 

 َ اٌتػاز سا ت شٖادٚ الٕشُ  ً(1995) بد السمحَ وصٗلس  اً  الدكتٕز دزاضٛ

اإلوازات العسبٗٛ املتشدٚ ٔكرلك دزاضات  ىمٗدٛ أخدسٝ يف وٍطلدٛ     ب  ٌطاٞ دٔلٛ

 . دٔه اخلمٗر العسب٘

ٌطبٛ الطال  الرَٖ قمت أٔشاٌّي  َ ااد الطمٗي سط  وعاون  كاٌت كىا

، ٔحيتداز ذمدال    (%24.2)ٔيف الطالبدات   (%35.4)ِٕ  (20كتمٛ ا طي )أقن وَ 

 ّدٕز سدا ت ٌلدص الدٕشُ يف     عدصٝ  ٔقد ٖ  ا طي أٔل٠ك إا ز اٖٛ صشٗٛ خاصٛ ،

ٛ  خداله وسسمدٛ     ( ضدٍٛ  18ٔ23)بأ ىداز بد     يأدطاً الطال  ٔالطالبات ِٔد  خاصد

وبكسٚ وَ  ىدس الػدبا  ٌتٗذدٛ وٗدن  ددد وتصاٖدد ودٍّي لمىشافادٛ  مدٜ أٔشاٌّدي           

 وَ سدٔدِا الطبٗعٗٛ ٔاكتطا  لٗاقٛ بدٌٗٛ ألدطاوّي . -وا أوكَ  -قسٖبٛ 

 الطالبات إا ف٠ات سط  وعاون كتمٛ ا طيتٕشٖع الطال  ٔ ( 4 )ددٔه زقي 

 اجملىٕغ ٔأكجس 30 29.9-25 24.9-20 20أقن وَ  الف٠ٛ

 طال             العدد
                      )%( 

45 
(35.4) 

45 
(35.4) 

30 
(23.6) 

7 
(5,5) 

127 

 114 8 44 45 39 طالبات          العدد
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052  
                      )%( (34.2) (39.5) (19.3) (7.02) 

 84 90 52 15 241 

 (0.7945) وطتٕٝ الجلٛ =         (1.03) وسبع كاٙ =

ملػرتك  بالدزاضٛ   تػكن  ٔالطالبات ( لطال  ) اجملىٕ ت  ب  ٔالفسٔ 

 مبا خيص ولداز وعاون كتمٛ ا طي . د لٛ إسصاٟٗٛ

 دزاضٛ دلٗال ال يف لمىػرتك  اخلصس حمٗ  طٕه إا ( 5 ) زقي ا دٔه ٖٔػري

ضٍتٗىرت يف الطال  ( 63) خصس ِٕٔ حمٗ  أقن ٔدٕد ٔلٕسظ ، البداٌٛ سدٔخ  مٜ

   ٕ  يف الطالبدات ،  (ضدي 55)ٔكداُ أقمدْ    ، (ضدي 120) ٔأ الٓ أٖضدا  يف الطدال  ِٔد

 ِٔددرا ٖتىاغددٜ وددع ٔدددٕد أكدد  ٔشُ ٔأ مددٜ وعاوددن كتمددٛ ا طددي يف الطددال  ،   

تفدداغ ولددداز كتمددٛ ا طددي ٔشٖددادٚ فٍّدداك ازتبدداي ٔثٗددق بدد  شٖددادٚ ٔشُ ا طددي ٔاز

 . طٕه حمٗ  اخلصس

 طٕه حمٗ  اخلصس لمطال  ٔالطالبات بالطٍتٗىرت ( 5 )ددٔه زقي 

أقن حمٗ   العدد الف٠ٛ
 اخلصس

أك  حمٗ  
ا ذمسال  املتٕض  اخلصس

 اللاض٘

 11.22 79.19 120 63 127 الطال 

 9.44 72.25 95 55 114 الطالبات

تمٛ ا طي وع طٕه حمٗ  اخلصدس ذات د لدٛ   كىا كاٌت  القٛ وعاون ك

كاٌددت أٖضددا  أ ىدداز الطددال  ٔالطالبددات وددع أٔشاٌّددي     ،( 0.01)وعٍٕٖددٛ تلددن  ددَ  

 ( .0.01)الفعمٗٛ ٔوعاون كتمٛ ا طي ذات د لٛ وعٍٕٖٛ تلن  َ 

باتباغ محٗدٛ ػراٟٗدٛ    ، ٖٔعتىد جتٍ  سدٔخ شٖادٚ الٕشُ أٔ البداٌٛ يف ا طي

وَ املىازضات السٔتٍٗٗٛ  تصبح ٔأُ ، كاٍل بػكن بدٌٗٛ زٖا ٛ ممازضٛ وع وٍاضبٛ

قدد ٖٕفسِدا   ، ٔبٕاضطتّا ٖتخمص ا طي وَ ضعسات سسازٖٛ شاٟدٚ  ٚ الفسديف سٗا

 الطعاً املأخٕذ ٔوا خيصُ وَ دُِٕ يف أٌطذٛ ا طي ،ٔتػري بٗاٌات ا دٔه زقي

سٖا ددٛ البدٌٗددٛ ٔدددٕد أ مددٜ ٌطددبٛ وددَ  دددً ا ِتىدداً وطملددا  مبىازضددٛ ال( إا  6 )

ٔميازضدّا   %(13.38%( ٔأقن يف الطدال  ) 18.42بأغكا ا املختمفٛ يف الطالبات )

ٔ   يف الطالبات ، (%14.03) يف الطال  ٔ (%18.11)ٌادزا   خدس   ٔميازضّا بد  سد  

ٔميددددازع السٖا ددددٛ البدٌٗددددٛ   يف الطالبددددات ، (%50.88) يف الطددددال  ٔ (46,46%)
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 ٌتٗذٛ  ٕاون ادتىا ٗٛ خاصٛ بّرا اجملتىدع.،  ،باضتىساز ٌطبٛ أ مٜ وَ الطال  

بد  الطدال     (0.43)ٔ  ٖالسظ ٔدٕد د لدٛ إسصداٟٗٛ ذات وطدتٕٝ ثلدٛ ٔكاٌدت      

ِٔرا ٖعين  دً ٔدٕد فسٔ  وعٍٕٖدٛ بد    ، ٔالطالبات ٔممازضتّي السٖا ٛ البدٌٗٛ.

 . ممازضٛ كن وَ الطال  ٔالطالبات لمسٖا ٛ البدٌٗٛ

 رتك  يف الدزاضٛ لمسٖا ٛ البدٌٗٛ بإٌٔا ّا يف سٗاتّي الٕٗوٗٛممازضٛ املػ(  6 )ددٔه زقي 

 الف٠ٛ

  ّٖتي بالسٖا ٛ 
 وطملا 

 ميازضّا ٌادزا 
ميازضّا ب  

 س  ٔ خس
ميازضّا 
 باضتىساز

 اجملىٕغ

  % العدد % العدد   % العدد

 127 22.05 28 46.46 59 18.11 23 13.38 17 الطال  

 114 16.67 19 50.88 58 14.03 16 18.42 21 الطالبات 

 241  47  117  39  38 اجملىٕغ 

 (0.4375) وطتٕٝ الجلٛ =          (2.72) = وسبع كاٙ

اليت سددت بٕاضدطٛ قٗىدٛ وعاودن    ، ٔأغازت العالقٛ ب  سالٛ كتمٛ ا طي 

ُ يف ِرٓ الدزاضٛ كىا ٕٔطبٗعٛ السٖا ٛ اليت ميازضّا املػرتك، كتمٛ ا طي 

إا  دً ٔدٕد د لٛ إسصاٟٗٛ وعٍٕٖٛ بٍّٗىا ٔكداُ وطدتٕٝ    ( 7 ) يف ا دٔه زقي

ِٔرا ٖعين أُ خمتمف األغخاص يف ِرٓ الدزاضدٛ بؼدض الٍادس     ، (0.1394)الجلٛ 

     ٔ َ  وا إذا كاٌت أٔشاٌّي تلن  دَ ااددٔد الطبٗعٗدٛ ) ذمدال ا طدي ( أ شاٟددٙ   ود

ٔأُ  ألخددس ،الددٕشُ ٔالبدددٌاٞ ميددازع بعضددّي السٖا ددٛ البدٌٗددٛ ٖٔتذاِمددّا بعضددّي ا

 . وعاون كتمٛ ا طي يف  تؤثس  ّيالسٖا ٛ البدٌٗٛ اليت متازع وَ قبن بعض

  القٛ سالٛ كتمٛ دطي املػرتك  بالبشح ٔممازضتّي السٖا ٛ البدٌٗٛ :(  7 )ددٔه زقي 

سالٛ كتمٛ 
 ا طي

  ّٖتي وطملا  
 بالسٖا ٛ

 ميازضّا ٌادزا 
ميازضّا ب  

 خس س  ٔ
ميازضّا 
 باضتىساز

 ىٕغاجمل

 84 13 38 13 20 ذمٗف أٔ ذمٗفٛ

 90 22 41 18 9 ٔشُ ضمٗي

 52 10 31 4 7 ٔشُ شاٟد

 15 2 7 4 2 بدَٖ أٔ بدٍٖٛ
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 241 47 117 39 38 اجملىٕغ

 (0.1394) = وطتٕٝ الجلٛ                (13.55) = وسبع كاٙ

  أفدساد  ٔأغازت املسادع العمىٗٛ إا دٔز العاون الٕزاث٘ يف سددٔخ البداٌدٛ بد   

،ٔتػري بٗاٌات  WynGaarden, J.B.& et .al (1992)ٔوٍّا وا ذكسٓ ، الٕاسدٚ  األضسٚ

إا إدابٛ الطالبات بكمىٛ ٌعي اخلاصٛ بٕددٕد سدا ت البداٌدٛ    (  8 ) ا دٔه زقي

 ، (%16.54)يف أضدددسَِ ٔكاٌدددت أ مدددٜ ودددَ ٌطدددبٛ الطدددال  ِٔددد٘    (%37.72)يف 

بٕددٕد سدا ت البداٌدٛ يف     يبدات ٔا رتافّد  ٔكاٌت العالقٛ ب  ف٠دٛ الطدال  ٔالطال  

 ( .0.01)ذات د لٛ إسصاٟٗٛ مبطتٕٝ ثلٛ تلن  َ  يأضسِ

 ٔدٕد تازٖخ  اٟم٘ ادٔخ البداٌٛ يف املػرتك  بالدزاضٛ(  8 )ددٔه زقي 

 الف٠ٛ
 اجملىٕغ  دً ٔدٕد تازٖخ  اٟم٘ ٔدٕد تازٖخ  اٟم٘

  % العدد % العدد

 127 83.46 106 16.54 21 الطال 

 114 62.28 71 37.72 43 الطالبات

 241  177  64 اجملىٕغ

 (0.01)وطتٕٝ الجلٛ تلن  َ             (12.76) = وسبع كاٙ

ٔفٗىا خيص العالقٛ ب  ٔدٕد تازٖخ  اٟم٘ لٕدٕد سالٛ البداٌٛ ٔسالدٛ كتمدٛ   

ا طي سط  وعاون كتمٛ ا طدي لمىػدرتك  بالدزاضدٛ املدركٕزٚ يف ا ددٔه      

 (0.05)كاٌت ذات د لٛ إسصاٟٗٛ ٖلن وطتٕٝ الجلٛ  َ  : ( 9) زقي 

 ٔدٕد تازٖخ أضسٙ لمبداٌٛ ب  مجٗع سا ت ٔشُ ا طي لمىػرتك  بالدزاضٛ ( 9 ) ددٔه زقي

 سالٛ ٔشُ ا طي
ٔدٕد بدٌاٞ ب  

 أفساد األضسٚ

 دً ٔدٕد بدٌاٞ 

 يف األضسٚ
 اجملىٕغ

 84 63 21 ذمٗف أٔ ذمٗفٛ

 90 69 21 ٔشُ ضمٗي

 52 39 13 شُ شاٟدٔ

 15 6 9 بدَٖ أٔ بدٍٖٛ
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 241 177 64 اجملىٕغ

 (0.01)وطتٕٝ الجلٛ تلن  َ          (9.25) = وسبع كاٙ

وَ أصشا  األٔشاُ الصاٟدٚ  (%75.69) إقساز إا ( 10 ) زقي ا دٔه ٖػري كىا

 (%13.46)ٔذكس  وَ البدٌاٞ املػرتك  يف الدزاضٛ بأٌّي شاٟدٔ الٕشُ ، (80%) ٔ

ٔ   وٍّي بأٌّي   ٖعسفُٕ وا إذا كاٌت أٔشاٌّي تصٖد  َ اادٔد الطبٗعٗٛ أٔ   ،

وَ البدٌاٞ برلك ٔا تلدٔا بأُ أٔشاٌّي  (%6.67) ٔ الٕشُ ٙشاٟد وَ (%28.85) ٖعرتل

 ٔقد ٖعصٝ ذلك إا قمٛ الٕ ٘ الصش٘ بٍّٗي . ِ٘ طبٗعٗٛ ،

 لدزاضٛ بٕدٕد شٖادٚ يف أٔشاٌّيالٕشُ املػرتك  يف ا ٙإقساز شاٟد(  10 )ددٔه زقي 

 سالٛ شٖادٚ الٕشُ
 لطت بدٍٖا    أ سل ٌعي أ سل

 اجملىٕغ
 % العدد % العدد % العدد

 52 28.85 15 13.46 7 57.69 30 شاٟد الٕشُ

 15 6.67 1 13.33 2 80 12 بدَٖ أٔ بدٍٖٛ

 67  16  9  32 اجملىٕغ

 (0.01)لجلٛ تلن  َ وطتٕٝ ا                 (78.17) = وسبع كاٙ

الدزاضٛ  يف املػرتك  مجٗع غكٕٝ خيص مبا ( 11 ) زقي ا دٔه ٌتاٟر ٔتػري

%( 73.4) أٙ غخص (177) أُ الدً  ؼ  ٔازتفاغ الطكس وس  وجن  ضٕٙ وس  وَ

%( وٍّي   ٖعسل فٗىدا إذا  11.6أٙ ) اغخًص (28)ٔ  ، وٍّي   ٖعاٌ٘ وَ أٙ وس 

ٔالطالبات وَ  الطال  جمىٕغ وَ فل  %(14.9) أٙ (36) ٖٔعاٌ٘ ،   أٔ وسٖضا  كاُ

ٔلٕسظ   ً باملعدٚ ، وس  أٔ غكٕٝ صشٗٛ كااطاضٗٛ يف ا مد أٔ العُٕٗ ٔ

ذا د لدٛ إسصداٟٗٛ  مدٜ     اػكن تدأثريً تأُ الػكٕٝ وَ بعض األوسا  املصوٍٛ   

 ب  املػرتك  يف ِرٓ الدزاضٛ .،  ّٕز شٖادٚ الٕشُ ٔالبداٌٛ 

 غكٕٝ املػرتك  بالدزاضٛ وَ اإلصابٛ مبس  أٔ ا طسا  صش٘(  11 ) ددٔه زقي

 % العدد الػكٕٝ وَ املس 

 14.9 36 وصا  مبس 

 11.6 28   ٖعسل
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 73.4 177   ٖعاٌ٘ وَ أٙ وس 

  241 اجملىٕغ

 (0.54) ا ذمسال اللٗاض٘ =           (5.59)املتٕض  =

صدش٘   ر بسٌداور تجلٗدفٍ  ٌٕٔص٘ وَ خاله ٌتاٟر ِدرٓ الدزاضدٛ بضدسٔزٚ تٍفٗد    

ًٞ ، الطددعٕدٖٛ العسبٗددٛ باملىمكددٛ كافددٛ اجملتىددع ف٠دداتل ٔػددراٟ٘  املدددازع يف ضددٕا

وع الرتكٗص بػكن خاص  مٜ التعسٖف باللٗي ، ٔا اوعات ٔاملؤضطات ٔػريِا 

ٔ ٍاصس ػراٟٗٛ  ، تٍأ ا ٔوا تطّي بْ وَ ضعسات سسازٖٛ الػاٟع لألػرٖٛ الؼراٟٗٛ

يف طدس   ، ح وفاِٗي الٍاع ٔ اداتّي الؼراٟٗٛ اخلاط٠ٛ حيتادّا ا طي ، ٔتصشٗ

ٔتٍألددْ بٕضدداٟن اإل ددالً املختمفددٛ املسٟٗددٛ وٍّددا      ، إ دددادِي ٔ ضددريِي الطعدداً   

ٔشٖادٚ ا ِتىاً بالتٕ ٗدٛ الصدشٗٛ ٔالؼراٟٗدٛ يف املؤضطدات التعمٗىٗدٛ       ٔاملطىٕ ٛ ،

  املسسمٛ الجإٌٖٛ بإدخاه ولسز التؼرٖٛ الطمٗىٛ لإلٌطاُ يف املٍاِر الدزاضٗٛ لطال

ٔإدساٞ حبٕخ  مىٗٛ بػكن أٔضع  مٜ اٌتػداز سدا ت شٖدادٚ الدٕشُ      ٔا اوعات ،

ٔ ٕاودن  ،  كتػال األضدبا  السٟٗطدٛ   ، ب  ضكاُ املىمكٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ 

اخلطٕزٚ املصاسبٛ  ا بّدل ٔ ع خطٛ ٌادشٛ لمطٗطسٚ  مٜ سدٔخ شٖادٚ الدٕشُ  

ٔتػدذٗع الٍداع  مدٜ     ا فات صشٗٛ يف ا طدي ، ٔالبداٌٛ ٔوا قد تطبباٌْ وَ وض

ألِىٗتّدا يف سٗداتّي ٔٔقداٖتّي    ، كاملػد٘ ٔالدسكض   ; ممازضٛ السٖا دٛ البدٌٗدٛ   

وَ الكجري وَ األوسا  باإل افٛ إا التخمص وَ الطعسات ااسازٖٛ الديت تصٖدد   

ٔااٗمٕلدٛ دُٔ  ٕ دا إا كٗمٕدساودات ودَ الددُِٕ      ،  َ استٗادات أدطداوّي  

 أٔشاٌّي .تضال إا 
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