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فاعمية برنامج تغذوي إرشادي لتوعية األميات بخطورة تخطي وجبة اإلفطار وأثره عمي 
 ةالعدواني لطمبة المرحمة اإلعداديالسموك 

 إيمان صبره محمد سعدأ.، ريفاطمة مصطفي أحمد الزى.د، عميىند محمد  .د

 ممخص البحث :
وجبة اإلفطار تخطي أستيدف البحث الحالي إلي التعرف عمي مدي وعي األميات بخطورة       

المنيا،تكونت عينة الدراسة  محافظةبوأثره عمي السموك العدواني لطالب المرحمة اإلعدادية 
( أم من أميات طالب المرحمة اإلعدادية من مستويات اجتماعية 300األساسية من )
( أم من أميات طالب المرحمة اإلعدادية  75وعينة الدراسة التجريبية من ) واقتصادية مختمفة
رة ، واستبيان ، واشتممت أدوات الدراسة عمي استمارة البيانات العامة لألسلتطبيق البرنامج

،وبرنامج تغذوي إرشادي  الوعي بأىمية وجبة اإلفطار واستبيان الوعي بالسموك العدواني 
،وقد لخطورة تخطي وجبة اإلفطار وأثره عمي السموك العدواني لطالب المرحمة اإلعدادية 

محور الوعي في    0.01رت نتائج الدراسةعن وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستويفسأ
لمتغيرات الدراسةتوجد عالقة إرتباطية طردية بين الوعي  ة تخطي وجبة اإلفطار تبعاً بخطور 

 0.01الوعي بالسموك العدواني ومتغيرات الدراسة عند مستوي داللة  و بأىمية وجبة اإلفطار
 حيث أوضحت النتائج  أن جميع متغيرات البحث تؤثر عمي  الوعي بأىمية وجبة اإلفطار

%( ،يميو الوعي بالسموك العدواني بنسبة مشاركة بمغت 94اركة )بمغت نسبة المش حيث
عقد جمسات إرشادية لمحد من خطورة السموك العدواني %(  كما أوصت الدارسة ب93)

المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك من خالل ،ومشاكل سوء التغذية 
الوجبات وخاصة وجبة اإلفطار وأثره عمي  تناولوعي األميات  بأىمية لتقديم برامج متميزة 
 السموك العدواني .

 العدوان–رنامج اإلرشادي الب–الكممات اإلرشادية : وجبة اإلفطار 
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Efficacy OF Guidance Nutritional Program to Pay Mothers 

Attention For Skipping Breakfast and it is Effect of Aggressive 

Behavior of Preparatory School Children 

Dr. Hend Mohamed Ali, Dr. Fatma Mostafa Ahmed Al-Zohry, Ms. Eman Sapra 

Mohammed Saad 

 Abstract 

The current research aimed to identify the extent of mothers ’awareness of the 

danger of skipping breakfast and its effect on the aggressive behavior of middle 

school students in Minia Governorate. The basic study sample consisted of 

(300) mothers of middle school students from different socio-economic levels 

and the experimental study sample of (75) mothers One of the mothers of 

middle school students to implement the program, and the study tools included 

a general family data form, a questionnaire for awareness of the importance of 

breakfast, a questionnaire for awareness of aggressive behavior, and a 

nutritional advisory program for the danger of skipping breakfast and its impact 

on the aggressive behavior of middle school students, and the results of the 

study revealed significant differences Statistically at the level of 0.01 in the 

awareness of the danger of skipping breakfast according to the study variables, 

there is a direct correlation between awareness of the importance of breakfast 

and awareness of aggressive behavior and the study variables at a level of 

significance of 0.01, where the results indicated that all the research variables 

affect awareness of the importance of breakfast, as the percentage Participation 

(94%), followed by awareness of aggressive behavior, with a participation rate 

of (93%). The study also recommended holding counseling sessions. Diyah to 

reduce the risk of aggressive behavior and problems of malnutrition, effective 

participation in community service and environmental development, by 

providing distinguished programs for mothers ’awareness of the importance of 

eating meals, especially breakfast, and its impact on aggressive behavior. 

Guidelines: Breakfast Meal, Guidance Program, Aggressive 
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  مقدمة ومشكمة البحث

 12بر وجبة اإلفطار من أىم الوجبات وذلك ألنيا تأتي بعد فترة صيام طويمة قد تصل إلي تعت
ساعة يقضييا اإلنسان بال طعام فيكون في حاجة إلي تناول الطعام الذي يمده بالقوة والنشاط 

،  )رفيدةلمواجية أعباء اليوم الجديد ومن الميم عدم ترك أو إىمال وجبة اإلفطار 
 وتعمل عمي اصر والخاليا الموجودة في الجسمم تناوليا يؤثر عمي العنعدو  )2000خالد،

إحداث توتر في األعصاب وضعف القدرات الذىنية لمطالب ويجعمو يميل أكثر لمسموك غير 
السوي والعدواني حيث أنو سموك مقصود يستيدف منو إلحاق الضرر أو األذى بالنفس أو 

واني يترك أثار سمبية عمي العممية التعميمية وبذلك الغير أو الممتمكات كما أن السموك العد
 .(2015ريكان ،) تكون مشكمة السموك العدواني مشكمة البد من حميا

أصبح عدم تناول وجبة اإلفطار من األمور اليامة والشائعة في الحياة وقد ازدادت حدتيا في 
اإلفطار وذلك يرجع إلي العصر الحالي حيث أن معظم الشباب والمراىقين ال يتناولون وجبة 

عدم وعييم بأىمية تمك الوجبة والعناصر الغذائية التي يحصل عمييا الجسم من تناول تمك 
الوجبة وبالتالي عدم تناوليا يترتب عميو حدوث بعض المشكالت المرتبطة بالوظائف اإلدراكية 

  (2008)محمد ،المزمنة واألمراض

الذين يتناولون اإلفطار يكون  (طالب )المراىقينتعتبر وجبة اإلفطار ذات أىمية كبيرة فال
ال يتناولون وجبة الذين  تحصيميم الدراسي ونشاطاتيم المدرسية وسموكيم أفضل من الطالب 

اإلفطار ، حيث تساعد وجبة اإلفطار عمي تحسين المزاج والسموك نتيجة لحصول الجسم عمي 
التي يحتاج إلييا طول اليوم كما أن ما يحتاجو من طاقة وحيوية ونشاط حيث يزوده بالطاقة 

في ىذه الفترة )المراىقة ( تظير بعض المشكالت التي ليا عالقة بالغذاء والتغذية إما كأثر 
)سميرة ناتج عن التغذية أو كعامل يؤثر عمي الوضع الغذائي في ىذه الفترة من العمر 

،2006) 

اؤك الغذاء وصحة اإلنسان"أن بعنوان " موسوعة غذاؤك دو  (2015 ،)مازنكما أكدت دراسة 
الغذاء السميم لو دورًا فعال في قيام الجسم بكل وظائفو  الحركية والفسيولوجية بطريقة سميمة 
وعميو فإن وجبة اإلفطار من أىم الوجبات ألنيا أساس اليوم الجديد وغالبًا ما ننظر إلييا عمي 

لدراسة أىمية تناول وجبة اإلفطار أنيا الوجبة األكثر أىمية وقد أجريت عمميات بحث مكثفة 
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وأثبتت نتائج األبحاث أنيا ترتبط كثيرًا بالحماية الغذائية الصحية وليا دور أساسي في تحسين 
 النفسية واإلحساس بالرفاىية وترقية األداء المعرفي والسموكي .

من  التي توصمت إلييا الدراسة كان معدل انتشار العدوان في أكثر ( 2020)ماجدة، أظيرت
% من األطفال .وكانت أىم العوامل المرتبطة بالعدواني ىي المتناول اليومي من الطاقة 70

والكربوىيدرات ،الصوديوم ،وعمل األب ،والترتيب عند الميالد،والحضور بالمدارس ،والعقاب 
،واشتراك الطفل في النادي الرياضي، واستخدام الياتف المحمول ،والمعب مع األصدقاء في 

اإلنترنت،ومشاىدة التمفاز،ومعدل التزاحم ،وتخطي وجبة اإلفطار ، الرعاية بواسطة مقاىي 
ر العدوان بين تالميذ المرحمة أشخاص آخرون ،كما أظيرت النتائج أيضًا ارتفاع معدل انتشا

يجب وضع حمول متكاممة )من الناحية التغذوية واالجتماعية لذا بتدائية في مصر ،اال
 والنفسية(.

وجود احتياجات تعميمية أساسية لألميات الريفيات  (1995)عزة ،دراسة  كما أكدت 
والحضريات مرتبطة بالوعي الغذائي وتختمف األم الريفية عن األم الحضرية في استيالك 

 بعض أنواع من األطعمة بينما تتفقا معًا في استيالك البعض األخر.

و فوائدىا ولذلك عمي الرغم من أىمية الغذاء الصحي لمطالب وبشكل خاص وجبة اإلفطار 
إال أن ىناك بعض األميات و الطالب ال تزال تتجاىميا حيث أثبتت العديد من العديدة 

الدراسات أن أكثر من نصف المراىقين ال يتناولون وجبة اإلفطار وكذلك الحال في الوطن 
أن حوالي نصف المراىقين من الشباب وثمثي الفتيات ال يتناولون وجبة  العربي أظيرت النتائج

% من حاجة الجسم 20اإلفطار في الوقت الحالي حيث توفر وجبة اإلفطار ما يصل إلي 
مني )منا،اليومية لمطاقة وتحتوي عمي مجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة واألساسية 

،2006.) 

لمطالب الذين يتخطون وجبة اإلفطار وذلك يرجع إلي نقص  وتظير بعض السموكيات العدوانية
العناصر الغذائية التي لم يحصل عمييا الجسم وبعض الطالب يكون لدييم استعداد لتمك 

 السموكيات . 
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اىتمامًا كبيرًا النفس كما يبدي الباحثين في ميادين عمم النفس والتربية وعمم  (2008)منال، 
ي الرغم من ذلك فال تزال اآلراء حول مظاىر وأسباب ىذا بمظاىر السموك العدواني وعم

 .(2009)أحمد ،السموك وطرق معالجتو متباينًا ألبعد الحدود 

وتطور مفيوم السموك العدواني مع تطور الدراسات التي تناولتو بمختمف جوانبو وتعتبر 
دوانية تجاه اآلخرين المشاكل السموكية في المدرسة من أكثر القضايا الميمة والقيام بسموكيات ع

 ات.والممتمك
ومن خالل ما سبق رأت الباحثة أن ىناك مشكمة في  وعي األميات بخطورة تخطي وجبة 
اإلفطار وتأثير ذلك عمي السموك العدواني لطالب المرحمة اإلعدادية  ومن ىنا نشأت فكرة 

 البحث وتحديد المشكمة  في محاولة اإلجابة عمي التساؤالت اآلتية:

 .عينة البحث األساسية لدي أمياتلألبناء  بخطورة تخطي وجبة اإلفطارالوعي  ي ما مد -1
 لدي أميات عينة البحث األساسية . لألبناءوعي بالسموك العدواني الما مدي  -2
وجبة بخطورة تخطي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة البحث في الوعي ىل  -3

 –ترتيب األبناء –عدد األبناء –الشيري  خلدمتوسط الالدراسة )اإلفطار  وبين متغيرات
 .مستوي تعميم األب(–مستوي تعميم األم  –مينة األب  –عمل األم 

عينة البحث في الوعي بالسموك العدواني أميات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بينىل   -4
 –عمل األم  –ترتيب األبناء –عدد األبناء –خل الشيري دمتوسط الالدراسة) وبين متغيرات
 .مستوي تعميم األب(–مستوي تعميم األم  –مينة األب 

وجبة بخطورة تخطي عينة البحث األساسية في الوعي أميات توجد عالقة ارتباطيو لدي ىل   -5
 .اإلفطار والوعي  بالسموك العدواني

وجبة اإلفطار بخطورة تخطي توجد عالقة ارتباطية لدي عينة البحث األساسية في الوعي  ىل   -6
 .بالسموك العدواني   ومتغيرات الدراسةوالوعي 

نفس نسبة التباين في المتغير التابع فيالمستقمة   متغيراتالتختمف نسبة  مشاركة ىل  -7
 تبعًا ألوزان معامالت االنحدار ودرجة االرتباط. )السموك العدواني( 
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اإلفطار ما مدي فاعمية البرنامج التغذوي اإلرشادي لتوعية األميات بخطورة تخطي وجبة  -8
 وأثره عمي السموك العدواني لطالب المرحمة اإلعدادية.

 أىداف البحث 
ييدف البحث الحالي إلي التعرف عمي مدي فاعمية البرنامج اإلرشادي لمعرفة خطورة تخطي 

 :وجبة اإلفطار وأثره عمي السموك العدواني لطالب المرحمة اإلعدادية وذلك من خالل

لدي أمياتعينة البحث  لألبناءوعي بخطورة تخطي وجبة اإلفطار المدي التعرف عمي   -1
 األساسية .

 .لدي أمياتعينة البحث األساسية ءبنالألوعي بالسموك العدواني المدي التعرف عمي   -2
في استبيان الوعي  األساسية  فروق ذات داللة إحصائية بين عينة البحثتوضيح ال -3

عدد –خل الشيري دمتوسط الالدراسة ) وجبة اإلفطار  وبين متغيراتبخطورة تخطي 
مستوي تعميم –مستوي تعميم األم  –مينة األب  –عمل األم  –ترتيب األبناء –األبناء 
 (األب

عينة البحث في استبيان الوعي بالسموك أميات فروق ذات داللة إحصائية بين وضيح الت -4
 –ترتيب األبناء –اء عدد األبن–خل الشيري دمتوسط الالدراسة ) العدواني وبين  متغيرات

 (.مستوي تعميم األب–مستوي تعميم األم  –مينة األب  –عمل األم 
 خطورة تخطي عينة البحث األساسية في الوعي باألميات عالقة ارتباطيو لدي الكشف عن ال  -5

 .وجبة اإلفطار والوعي  بالسموك العدواني 
وجبة اإلفطار بخطورة تخطي عي لدي عينة البحث األساسية في الو  ورتباطياالعالقة توضيح ال -6

 .والوعي بالسموك العدواني   ومتغيرات الدراسة 
نفس نسبة التباين في المتغير التابع  فيالمستقمة   متغيراتالتختمف نسبة  مشاركة  -7

 تبعًا ألوزان معامالت االنحدار ودرجة االرتباط. )السموك العدواني( 
عينة البحث التجريبية في درجة  ألمياتفروق ذات داللة إحصائية بين االكشف عن ال -8

وجبة اإلفطار  والوعي بالسموك العدواني قبل تطبيق البرنامج وبعده بخطورة تخطي الوعي 
 .لصالح التطبيق البعدي
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 أىمية البحث 
 تنبع أىمية البحث الحالي من خالل:

 الموجودة بيا .التعرف عمي مدي وعي األميات بأىمية وجبة اإلفطار والعناصر الغذائية  -1
 إلقاء الضوء عمي أىم أسباب حدوث السموك العدواني عند الطالب . -2
 المساىمة في عمل دورات وأنشطة لمتوعية بأىمية وجبة اإلفطار . -3
الكشف عن أضرار تخطي وجبة اإلفطار وأن منيا حدوث ضعف في القدرات الذىنية  -4

 .واضطراب في السموك وظيور السموك غير السوي )العدواني (

 أسموب البحث والدراسة:

 حثفروض البأواًل: 

 يفترض البحث الفروض اآلتية:

وجبة بخطورة تخطي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة البحث في استبيان الوعي  -1
 –ترتيب األبناء –عدد األبناء –خل الشيري دمتوسط الالدراسة ) تغيراتماإلفطار  وبين 

 (.مستوي تعميم األب–تعميم األم  مستوي –مينة األب  –عمل األم 
عينة البحث في استبيان الوعي بالسموك أميات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -2

 –ترتيب األبناء –عدد األبناء –خل الشيري دمتوسط ال)الدراسة  العدواني وبين متغيرات
 (مستوي تعميم األب–مستوي تعميم األم  –مينة األب  –عمل األم 

بخطورة تخطي الوعي استبيان  عينة البحث األساسية في أميات ارتباطيو لدي توجد عالقة  -3
 .الوعي  بالسموك العدواني استبيان  وجبة اإلفطار و

بخطورة الوعي   استبيان عينة البحث األساسية في أميات لديو توجد عالقة ارتباطي -4
 .الوعي بالسموك العدواني ومتغيرات الدراسة استبيان  وجبة اإلفطار وتخطي 

نفس نسبة التباين في المتغير التابع  فيالمستقمة   متغيراتالتختمف نسبة  مشاركة  -5
تبعًا ألوزان معامالت االنحدار ودرجة  )خطورة تخطي وجبة اإلفطار،السموك العدواني( 

 االرتباط.
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بخطورة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المرأة عينة البحث التجريبية في درجة الوعي  -6
وجبة اإلفطار  والوعي بالسموك العدواني قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق تخطي 
 .البعدي

 :ثانيًا:مفاىيم الدراسة والمصطمحات األجرائية
:مدي التطابق بين المخرجات الفعمية لمنظام والمخرجات المنشودة ( Effectivenessفاعمية  )

 ( 2006)رشا،
:بأنيا قياس مدي صالحية البرنامج المقدم وذلك من خالل مقارنة النتائج باألىداف إجرائياً  وتعريف

 الموضوعة ومدي تطابقيا.
  برنامج إرشادي(Extension Programىو خطة عممية محددة ومنظمة تشمل مجموع:) ة من

األنشطة والمواقف والخبرات المترابطة والمتكاممة في صورة وحدات ودروس محددة ليا األىداف 
والخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ إجراءات التدريس والتقويم بيدف تنمية األفراد الذين أعد البرنامج من 

كسابيم ميارات تتناسب مع طبيعتيم االجتماعية واالقتصادية بشكل يؤ  دي إلي تعديل أجميم وا 
سموكيم واتجاىاتيم في بعض جوانب الحياة وبما يتفق مع أقرب الموضوعات وأشدىا نفعًا ليم 

وتمبية  أكثرىا عونًا عمي حل مشكالتيمجعميا  وأقربيا لتحقيق أىدافيم و
 .(2002عبير،).إحتياجاتيم

 : لتقديم الخدمات برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس عممية  يعرف البرنامج اإلرشادي إجرائيًا
اإلرشادية المباشرة والغير مباشرة فرديًا أو جماعيًا ألفراد الفئة المستيدفة وذلك لتوعية األفراد 

 )األميات (بأىمية التغذية السميمة .
 ( السموكThe Behavior:)  كممة السموك بمعناىا العام تتضمن كل نشاط نفسي أو اجتماعي

أو تعميمي أو انفعالي ،يقوم بو الكائن الحي فبحث الحيوان عن الطعام نوع من السموك و انشغال 
إن مدلول كممة سموك يتضمن كل ما يقوم بو الكائن الحي ،الطفل في المعب نوع آخر من السموك 

عث أو دوافع داخمية أو خارجية وىكذا يشمل السموك ناحية من أعمال ونشاط صادر عن بوا
 . (2009)أحمد،موضوعية وأخري باطنية ذاتية

 : بأنو كل فعل أو نشاط يصدره اإلنسان ويكون بدافع معين سواء كانت دوافع يعرف السموك إجرائيًا
 داخمية أو خارجية .



 

223 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (  العدوانAggression:)بية أو مكروىة أو السيطرة من ىو سموك ييدف إلي إحداث نتائج تخري
خالل القوة الجسدية أو المفظية عمي اآلخرين وىذا السموك يعرف اجتماعيًا عمي أنو عدواني ويري 
فرويد أن السموك العدواني ىو نتيجة وجود غريزة فطرية ىي المسئولة عن ىذا السموك وأن العدوان 

 (.1998)جابر،إحباطات ىو رد فعل طبيعي لما يري من 
 بأنو كل فعل فيو إيذاء لمذات أو لمغير ويتضمن ىذا القول أو  رف السموك العدواني إجرائيًا:يع

ًا موجيًا لمذات أو ىو السموك الذي ينتج عنو أذي نفسي وجسدي ومادي من طرف نالفعل عدو 
 طالب عمي غيرة من الطالب .

 ( الوجبةThe Meal:) والوجبة المناسبة  ىي تناول الطعام في وقت محدد عمي مائدة الطعام
تغذويًا ىي التي تمد الفرد بالعناصر الغذائية بكميات تكفي لسد ثمث احتياجات الفرد حيث أن الفرد 

 (.2006مني،،  منا يتناول عادة ثالث وجبات في اليوم )
 : بأنيا تناول الغذاء في أوقات محددة وتحتوي عمي العناصر الغذائية  تعرف الوجبة إجرائيًا

 مجسم لتفي باحتياجاتو وىي عادة ثالث وجبات .المناسبة ل
  تعريف وجبة اإلفطارMeal Breakfast  ):)  ىي الوجبة التي يتناوليا الفرد بعد فترة صيام

(ساعة  نوم وبالتالي يكون الجسم في 12-9طويمة وىي فترة النوم وقد تصل ىذه الفترة من )
 (.2006إيزيس،،)تسبياء اليومالجديدحاجة إلي ىذه الوجبة ليستعيد نشاطو وتعينو عمي أعب

 :لو  العديد من   توفرلنوم حيث ىي وجبة يتناوليا الفرد بعد فترة طويمة من ا  وجبة اإلفطار إجرائيًا
 لدقيقة.ا تحتوي عمي مجموعة متنوعة من المغذيات األساسيةكما لطاقة وا اليوميةالعناصر الغذائية 

 : 12بأنيا المرحمة التي تمي المرحمة األساسية وتبدأ من سن ) تعريف المرحمة اإلعدادية-
في كل عام يدرس الطالب عدد من المواد الدراسية التي تؤىمو سنوات (سنة وعبارة عن ثالث 15

 إلي المرحمة التي تمييا . 
 :منيج البحث ثالثًا:

 يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي والمنيج التجريبي
 :المنيج الوصفي التحميمي 

ويقصد بو وصف كل ما ىو كائن من خصائص أو ظواىر معينة عن طريق جمع البيانات 
بالمالحظة أو المقابمة أو االختبارات ثم تفسير ىذه الظواىر وتحديد العالقات التي توجد بين 

 (2000)بشير ،المتغيرات ثم استخالص التعميمات والنتائج
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 المنيج التجريبي:
ة في ىذه لمشروط المحددة لواقعة معينة أو مالحظة التغيرات الناتجىو تغير معتمد ومضبوط 
 (2000محمدوآخرون،)الواقعة ذاتيا وتفسيرىا

 :  حدود البحثرابعًا: 
 :الحدود البشرية تمثمت في -
لدييم أبناء في  ( من أميات 50:وقواميا) عينة البحث االستطالعية لتقنين أدوات البحث-1

بطريقة عشوائية من مستويات اجتماعية واقتصادية تم اختيارىم  بمحافظة المنيااإلعدادية المرحمة 
 مختمفة .

المرحمة اإلعدادية بمحافظة المنيا  لدييم أبناء في ( من أميات 300قواميا ) عينة البحثاألساسية : -
 بطريقة عشوائية من مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة . نتم اختيارى

( ويمثل ربيع الحد األدنى من عينة البحث األساسية ليطبق 75: وقواميا ) يبيةعينة البحث التجر -
 عمييا البرنامج اإلرشادي المصمم.

 الحدود الجغرافية : -

من محافظة المنيا من  لدييم أبناء في المرحمة اإلعدادية عدد من األمياتليتحدد النطاق الجغرافي 
مدارس )الشييد محمود أميات ألبناء في  مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة وتم أخذ العينة من 

 الرسمية لغات( –يناير  25-أحمد محمد عبد الرازق 
 النطاق الزمني: -أ 
استغرقت الدراسةالميدانيةلتطبيق أدوات البحث عمي العينة األساسية عينة البحث األساسية : -1

 ( 2020حتي ديسمبر2020)من أكتوبر 
( جمسات  توعية بمحتوي البرنامج 8عمي )مقسمًا استغرقت )شير (عينة البحث التجريبية :  -2

 أسبوعيًا لألميات .اإلرشادي بمعدل جمسة 
 أدوات البحث خامسًا: 

 عمي ما يمي :تشتمل أدوات البحث 
 )إعداد الباحثة(          مة ألفراد عينة البحث:ااستمارة البيانات الع -1
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 –عمل األم  –ترتيب األبناء –عدد األبناء –خل الشيري دبيانات عن أفراد عينة البحث ) متوسط ال
 مستوي تعميم األب(.–مستوي تعميم األم  –مينة األب 

 )إعداد الباحثة(: اإلفطاروجبة بخطورة تخطي استبيان الوعي  -2
( عبارة تتناول أىمية وجبة اإلفطار ،  تناول الطالب األطعمة المحتوية عمي قدر 40ويتكون من )

كافي من الفيتامينات مثل فيتامين )أ(،)د(،يتعرض الطالب لمتدخين سواء كان تدخين سمبي أو 
ذا كان الطالب يتجاىل تناول معظم وجبة اإلفطار ، تك ون األم  حريصة عمي أن يدخن  ، وا 

يتناول الطالب األطعمة المرتفعة في القيمة الغذائية أكثر من السعرات الحرارية، وىل تؤثر القدرة 
الشرائية عمي التنوع في الوجبة وىل يكون ىناك عالقة بين سن األم واختيار األطعمة وطريقة 

البد من أن يتناول الطالب قدر كافي  تقديميا،تقوم األم بالتنوع في الوجبات إلرضاء أذواقيم ،وأنو
من األطعمة المحتوية عمي األلياف الطبيعية ، أن يتناول قدر كافي من الحديد والكمسيوم ، وما إذا 
كانت األم تيتم بتقديم كوب لبن مع وجبة اإلفطار  ،والبد من أن تكون األم عمي وعي بأىمية كثرة 

 .ة اإلفطار وتأثيرىا عمي السموك العدواني لمطالبشرب الماء وذلك مع العمم بخطورة تخطي وجب
 )إعداد الباحثة(           استبيان الوعي بالسموك العدواني :  -3

(عبارة تناولت عده مواقف يقوم بيا الطالب منيا إذا كان الطالب يعارض زمالئو 40ويتكون من )
 عند الغضب ويتعدي عمي ممتمكات زمالئو  يءبطريقة غير الئقة، ،يكسر أي ش

،ويكون تحصيمو الدراسي متدني ،يعاني تمك الطالب من النبذ من قبل األسرة األمر الذي يدفعو 
إلي ارتكاب أحد أشكال العدوان في المدرسة ،كثرة عدد األفراد داخل األسرة تجعل الطالب قد يميل 

س زمالئو عندما يشتد الخالف بينيم وبالتالي إلي ممارسة السموك العدواني ،يمزق طفمك مالب
 يكون االستبيان قام بقياس المواقف العدوانية التي يمارسيا الطالب.

إعداد البرنامج لتنمية الوعي بخطورة تخطي وجبة اإلفطار وأثره عمي السموك العدواني  -4
 (لطالب المرحمة اإلعدادية: )إعداد الباحثة

( جمسة في األسبوع لمدة 2سات ، مدة كل جمسة ساعتين بواقع )ويتضمن البرنامج مجموعة من الجم
( جمسات وتم االستعانة بالوسائل المعينة المختمفة المتمثمة في الصور الفوتوغرافية 8شير بمعدل )

ووسائل اإليضاح والشرح والمناقشة وقد روعي تنظيميا وعرضيا في تتابع وترابط وكان الغرض منيا 
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المحيطة بالتدريب واإلثارة وتوليد األفكار ووعي األميات بأىمية وجبة  التعارف وتييئة الظروف
 اإلفطار وخطورة السموك العدواني عمي الفرد والمجتمع وفيما يمي عرض تمك الجمسات

 توزيع جمسات البرنامج (:1جدول )
 

 

 

 الزمن عدد الجمسات  موضوع الجمسات

   تعارف وتعريف بالبرنامج وأىدافو وتوضيح أىميتو ،اإلجابة 
  بدقةعمي االستبيان القبمي 

 ساعة 2 1

 ساعة 2 1 حعزيف هزحلت الوزاُقت ،الخغذيت  في ُذٍ الوزحلت 

  ساعة 2 1 االحخياجاث الغذائيت للوزاُقيي 

 ساعة 2 1 .أُويت حٌاّل ّجبت اإلفطارو 

 َساعة2 1 هفِْم هؤشز كخلت الجسن ّكيفيت حساب 

 ساعة 2 1 البمفيوم السموك العدواني و أسبابو ظيوره عند الط 

  ساعة 2 1 مظاىر السموك العدواني 

 ساعة 2 1 شكر وختام الجمسات

 ساعة 16 8 مجموع الجمسات 
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 التوعية بخطورة تخطي وجبة اإلفطار وأثره عمي السموك العدواني برنامج إرشادي لتوعية األميات بخطورة تخطي وجبة اإلفطار :المحور األول (:2جدول ) 

األنشطة والوسائل  األىداف العناصر العنوان الجمسة
 التعميمية

 إجراء التقويم

 األولي

 

 

 الثانية

 

 الثالثة

 

 الرابعة 
 
 
 
 الخامسة 
 

تعارف وتعريف 
البرنامج وأىدافو 
واإلجابة عمي 

 االستبيان القبمي بدقة
 
حعزيف هزحلت 

الوزاُقت ،الخغذيت  في 

 ُذٍ الوزحلت
 

االحخياجاث الغذائيت 

 للوزاُقيي
 

 

أىمية تناول وجبة 
 اإلفطار

 تعارف -
 مفيوم البرنامج اإلرشادي -
 مفيوم الغذاء -
 .تعريف السموك العدواني -
 فوائدوجبة اإلفطار . -
االحتياجات الغذائية  -

 لممراىقين
الربط بين عدم تناول  -

وجبة اإلفطار وظيور 
السموك العدواني لطالب  

 المرحمة اإلعدادية .
 مؤشر كتمة الجسمتعريف  -
 مرحمة المراىقةتعريف  -
االحتياجات الغذائية  -

 للمراهقين

التغذية في مرحلة  -

 التعرف عمي األميات عينة البحث التجريبية. -
جراءاتو  - وأىدافو وخطوات السير فيو توضيح البرنامج وا 

 لألميات.
 أواًل األىداف المعرفية:

 تفيم معني الغذاء الصحي -
 .توضح خطورة السموك العدواني  -
 .االحتياجات الغذائية لممراىقين  تتعرفعمي -
تفيم الخمل الذي يحدث في الجسم عند عدم تناول  -

 وجبة اإلفطار.
 ثانيًا: األىداف الميارية:

 الصحي . تتمكن من معرفة الغذاء -
 تكتشف خطورة السموك العدواني -

 ثانيًا األىداف الوجدانية:
 تدرك خطورة السموك العدواني . -
 تعدل في اتجاىاتو نحو األفضل. -

 المحاضرة. -
 المناقشة الجماعية. -
استخدام السبورة  -

في توضيح مفيوم 
الغذاء وعالقتو 

 ك العدوانيو بالسم
 Dataاستخدام  -

Show 
 األنشطة : -
األستعانة ببعض  -

المراىقين وتوضيح 
الفرق بين الطالب 

الذين يتناولون 
اإلفطار وجبة 

وغيرىم من الذين 

يتم تقييم آخر  -
الجمسة عن طريق 

التعرف عمي 
استجابة األميات 

لمشرح والتوضيح من 
إلقاء بعض خالل 

األسئمة التوضيحية 
:أشرحي 1مثل س

 مفيوم الغذاء؟

:ما ىو السموك 2س
 ؟العدواني

أذكري فوائد وجبة : 3س
 اإلفطار؟

مفيوم وضحي : 4 س
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 السادسة 

 

 السابعة

 

 
هفِْم هؤشز كخلت 

 الجسن ّكيفيت حسابَ

. 

 

مفيوم السموك العدواني 
و أسباب ظيوره عند 

 الب.الط

 

مظاىر السموك 
 العدواني .

 المراهقة.

أهمية تناول وجبة اإلفطار  -
وعالقتها بالسلوك 

 العدواني
 هفِْم هؤشز كخلت الجسن .

فيومالسموك العدواني أسباب م
 السموك العدواني

 تتابع شرح الباحثة باىتمام أثناء الشرح. -
األىداف المعرفية:  
 تتعرف عمي التغذية في مرحمة المراىقة. -
 تفيم ما ىو مؤشر كتمة الجسم . -

 تعرف مفيوم السموك العدواني  -
 تشرح أسباب السموك العدواني  -
توضح الدوافع التي تؤدي لظيور السموك العدواني عند  -

 الطالب في المرحمة اإلعدادية
 ثانيًا : األىداف الميارية :

تتقن الربط بين عدم تناول وجبة اإلفطار وحدوث  -
 السموك العدواني لطالب المرحمة اإلعدادية

مؤشر كتمة و الوزن المثالي  حساب كيفيةتتعرف عمي  -
 الجسم .

تعدل في اتجاىاتيا  نحو األفضل في اختيار األطعمة  -
 لممراىقين . الصحية

 ن مفيوم السموك العدواني وكيفية التعامل معو .قتت -
 تكتشف أسباب جديدة لحدوث السموك العدواني . -
تبتكر أساليب جديدة لتعامل مع الطالب الذي لديو  -

 نيسموك عدوا

ال يتناولون وجبة 
 اإلفطار وسموكيم
 ثالثًا :االستراتيجيات

 المحاضرة -
الحوار المناقشة  -

 الجماعية 
استخدام السبورة  -

مفيوم  في توضيح
السموك العدواني 

 وأسبابو. 
 

 

 ؟مؤشر كتمة الجسم
مفيوم أذكري :5س

 السموك العدواني ؟

أسباب :وضحي 6س
ظيور السموك العدواني 

 عند الطالب
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 األىداف الوجدانية :ثالثًا: 
 تتابع شرح الباحثة باىتمام أثناء العرض. -
تعدل بعض األفكار حول مفيوم األغذية السميمة  -

 والصحية  
في عمل  التنويعتكون أفكار جيدة حول االبتكار و  -

 .الوجبات الصحية
 .يالعدوانالسموك تدرك األساليب الجديدة لحل مشكمة  -
 مفيوم السموك العدواني .تعدل بعض األفكار حول  -

 تتابع شرح الباحثة باىتمام أثناء العرض
 

 

 

 بخطورة تخطي وجبة اإلفطار وأثره عمي السموك العدوانيالتوعية ( :3جدول )
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 شكر وختام جمسات البرنامج

 التطبيق البعدي  - الجمسة الختامية  الثامنة 
 لالستبيان 

 تقييم البرنامج -
 اإلرشادي المقترح

 شكر األميات  -

 عمي تعاونين مع الباحثة 

 

 نياية البرنامج 

جراءات التطبيق   وا 

 البعدي 

 الشكر وتطبيق االستبيان 

 )البعدي (

 التقييم البعدي 

 لالستبيان 

 

 

 جدول حساب مؤشر كتمة الجسم( 4جدول )
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الطول  الحالة
 )متر(

 الوزنالفعمي

 (م)كج

الوزن 
 المثالي**)كجم(

مؤشر كتمة 
الجسم* 
 2كجم/م

طبيعة وزن الجسم 
تبعًا لمؤشر كتمة 

 الجسم

الوزن  الطول )متر( الحالة
 الفعمي)كجم(

الوزن 
 المثالي**

 )كجم(

مؤشر كتمة 
الجسم* 
 2كجم/م

طبيعة وزن الجسم 
تبعًا لمؤشر كتمة 

 الجسم

1 161 50 61 1.92 + 20 161 60 61 2.31 + 

2 158 50 58 2.003 ++ 21 140 45 40 2.29 + 

3 140 45 40 2.29 + 22 158 50 58 2.00 +++ 

4 169 70 69 2.45 + 23 158 50 58 2.00 +++ 

5 155 60 55 2.49 + 24 157 38 57 1.54 +++ 

6 144 49 44 2.36 + 25 150 45 50 2 +++ 

7 160 63 60 2.46 + 26 159 47 59 1.85 +++ 

8 141 39 41 1.96 + 27 149 33 49 1.48 +++ 

9 153 54 53 2.30 + 28 144 35 44 1.68 +++ 
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10 164 67 64 2.49 + 29 139 35 39 1.81 + 

11 154 49 54 2.06 + 30 154 45 54 1.89 +++ 

12 160 60 60 2.34 + 31 164 49 64 1.82 +++ 

13 140 45 40 2.29 + 32 161 50 61 175 +++ 

14 145 45 45 2.14 + 33 152 45 52 1.94 +++ 

15 144 49 44 2.36 + 34 160 56 60 2.18 + 

16 162 67 62 2.55 + 35 158 44 58 1.76 +++ 

17 146 47 46 2.15 + 36 157 33 57 1.33 +++ 

18 155 59 55 2.45 + 37 156 33 56 1.35 +++ 

19 139 35 39 1.81 ++ 38 163 55 63 2.07 +++ 

39 159 45 59 1.77 +++ 48 153 62 53 2.64 ++ 

40 149 37 49 1.66 +++ 49 157 73 57 2.96 ++ 

41 148 33 48 1.50 +++ 50 168 78 68 2.76 ++++ 
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42 162 48 62 1.82 +++ 51 150 65 50 3.17 ++++ 

43 149 38 49 1.71 +++ 52 167 80 67 2.86 ++++ 

44 145 33 45 1.56 +++ 53 144 55 44 2.65 ++++ 

45 150 37 50 1.64 +++ 54 167 80 67 2.86 ++++ 

46 162 48 62 1.82 ++ 55 149 59 49 2.65 ++++ 

47 144 37 44 1.78 +++ 56 167 81 67 2.90 ++++ 

57 168 85 68 3.01 ++++ 67 159 47 59 1.85 +++ 

58 144 59 44 2.84 ++++ 68 147 55 47 2.54 + 

60 165 75 65 2.75 ++++ 69 163 59 63 2.22 + 

61 143 55 43 2.69 ++ 70 162 62 62 2.36 + 

62 155 81 55 3.37 ++++ 71 156 60 56 2.46 ++ 

63 155 60 55 2.28 ++ 72 149 39 49 1.75 +++ 

64 149 50 49 2.25 + 73 151 36 51 1.57 +++ 
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 اإلعدادية .مؤشر كتمة الجسم وطبيعة وزن الجسم لطالب المرحمة  –الوزن الفعمي والوزن المثالي 

   

 ( 2012)شاكر ،محمود، 2كجم/م 2*مؤشر كتمة الجسم تم حسابو طبقًا لممعادلة : مؤشر كتمة الجسم =ــ  الوزن )كجم(/ الطول )متر (

 (2007)فوزي ،100-** الوزن المثالي =الطول )سم(

+ )وزن الطبيعي (/++ )وزن زائد(/+++)وزن منخفض( /++++ )بدين (  

65 156 65 56 2.67 ++ 74 164 71 64 2.64 ++ 

66 162 58 62 2.21 + 75 157 49 57 1.98 +++ 
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 : يقصد بتقنين األدوات قياس صدق وثبات المقاييس تقنين أدوات الدراسة
اعتمد البحث الحالي في التحقق من صدق  :المقياس والبرنامج  أواًل:قياس صدق

 البرنامج وصدق االستبيان عمي الطريقتين:
خطورة الوعي ب تم عرض مقياس)المحكمين(:  Validity Content))صدق المحتوى  - أ

وجبة اإلفطار،  الوعي بالسموك العدواني(في صورتيا األولية عمي السادة  تخطي 
إدارة المنزل واقتصاديات األسرة و المحكمين بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ،

،وذلك لمتأكد من أن  متخصصين تغذية وعموم أطعمة ومتخصصين في مجال عمم نفس
عبارات المقياس مرتبطة بيدف ىذا المقياس ، وقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت المشار 
إلييا عمي صياغة بعض العبارات وحذفت بعض العبارات ،وبذلك يكون قد خضع لصدق 

% لموعي بالسموك 93% لموعي بأىمية وجبة اإلفطار،94وكانت نسبة الموافقة )المحتوي 
 اني(العدو 

تم حساب االتساق الداخمي لالستبيان وذلك بحساب معامل االتساق الداخمي :   - ب
 االرتباط )معامل  االرتباط بيرسون ( بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان .

 (:يوضح قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان 5جدول )
 بخطورة تخطي وجبة اإلفطار و الوعي بالسموك العدواني ()الوعي 

 الداللة االرتباط  م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط  م

1 0.873 0.01   11 0827 0.01 21 0.785 0.01 31 0.883 0.01 

2 0.958 0.01 12 0.863 0.01 22 0853 0.01 32 0.792 0.01 

3 0.837 0.01 13 0.954 0.01 23 0.878 0.01 33 0.867 0.01 

4 0.829 0.01 14 0.788 0.01 24 0.943 0.01 34 0.873 0.01 

5 0.786 0.01 15 0.863 0.01 25 0.775 0.01 35 0.945 0.01 

6 0.923 0.01 16 0.773 0.01 26 0.896 0.01 36 0.782 0.01 

7 0.944 0.01 17 0887 0.01 27 0.776 0.01 37 0.893 0.01 
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8 0.778 0.01 18 0.873 0.01 28 0882 0.01 38 0.772 0.01 

9 0.893 0.01 19 0.942 0.01 29 0.876 0.01 39 0.813 0.01 

10 0.783 0.01 20 0.893 0.01 30 0.849 0.01 40 0.709 0.01 

  استبيان الوعي بالسموك العدواني 
1 0.852 0.01 11 0.966 0.01 21 0.873 0.01 31 0.782 0.01 

2 0.832 0.01 12 0.864 0.01 22 0.942 0.01 32 0.893 0.01 

3 0.942 0.01 13 0.898 0.01 23 0.944 0.01 33 0877 0.01 

4 0.942 0.01 14 0.952 0.01 24 0.778 0.01 34 0.776 0.01 

5 0.970 0.01 15 0.788 0.01 25 0.893 0.01 35 0.896 0.01 

6 0.811 0.01 16 0.863 0.01 26 0.783 0.01 36 0.876 0.01 

7 0.847 0.01 17 0.773 0.01 27 0.947 0.01 37 0.849 0.01 

8 0.871 0.01 18 0887 0.01 28 0.847 0.01 38 0.721 0.01 

9 0.788 0.01 19 0.931 0.01 29 0.871 0.01 39 0.810 0.01 

10 0.952 0.01 02 0887 0.01 30 0.791 0.01 40 0.880 0.01 

( القترابيا من الواحد 0.01( أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوي )5يتضح من جدول)
 الصحيح مما يدل عمي صدق وتجانس محاور االستبيان

لالستبيان باستخدام طريقة  قامت الباحثة بحساب معامالت الثباتثانيًا : ثبات االستبيان : 
 Guttman، وطريقة التجزئة النصفية وجيتمان  Alpha Cronbachالفاكرونباخ 

 معامل الثبات :( 6جدول )

 التجزئة النصفية معامل جيتمان معامل الفا عدد العبارات قيم معامل الثبات 

 -0.924 0.859 0.927 40 وجبة اإلفطار  بخطورة تخطي  الوعي
0.878 

 -0.921 0.887 0.845 40 الوعي بالسموك العدواني 
0.789 
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قيم معامالت ثبات )ألفا، والتجزئة النصفية وجيتمان( لمعبارات  (  أن6يتضح من جدول )
واالستبيان ككل مرتفعة ممايؤكد ثبات االستبيان وصالحيتو لمتطبيق عمي البحث الحالي. 

وجبة بخطورة تخطي بعد تقنين األدوات تم التطبيق القبمي ألدوات الدراسة )استبيان الوعي 
عدواني لمطالب( وذلك عمي عينة البحث األساسية من اإلفطار، واستبيان الوعي بالسموك ل

ثم تم إعداد  (أم 300أميات طالب المرحمة اإلعدادية من محافظة المنيا  وقواميم )
رنامج تم عرضو في صورتو األولية عمي مجموعة من األساتذة المحكمين في مجال التخصص )إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ( لمتأكد من صدق محتوي البو أعتمد البحث الحالي في التحقق من البرنامج عمي صدق المحتويأواًل : حساب صدق البرنامج :    البرنامج وتم تقنينو :

، ة وعموم األطعمة ومجال عمم النفسومجال إدارة المنزل واقتصاديات األسرة ومجال التغذي
، امة لمبرنامجوذلك لمتعرف عمي آرائيم في البرنامج من حيث صحة صياغة األىداف الع

صدق موضوعات المحتوي ومدي مالءمتو  لألميات عينة البحث ، ومدي ارتباط محتوي 
البرنامج بأىدافو التعميمية ، ومدي مناسبة أساليب التقويم ، مدي ارتباط الميارات المقدمة 
في البرنامج ومناسبتيا لمحتواه ،مدي مناسبة الوسائل واألدوات التعميمية المستخدمة في 

مكانية استخدامو كما    البرنامج . قيا ، بعد إعداد البرنامج بعض المالحظات التي أخذت بيا الباحثة وىي: التعديل في صياغة األىداف باستخدام أفعال أكثر وضوحًا ،تجزئة بعض األىداف حتي يسيل تحقيأوضحوا وقد أقر السادة األساتذة المحكمون صالحية البرنامج وا 
( أم من أميات طالب المرحمة اإلعدادية 75لعينة التجريبية وقواميا )تم تطبيقو عمي ا

وىي تمثل الربيعي األدنى لمعينة األساسية وبعد االنتياء من تطبيق البرنامج تم عادة 
تطبيق أدوات القياس مرة أخري المتمثمة في )استبيان الوعي  بخطورة تخطي وجبة 

ي(عمي العينة التجريبية لمتأكد من فاعمية اإلفطار ، استبيان الوعي بالسموك العدوان
البرنامج المعد لألميات من أجل تنمية الوعي بخطورة تخطي وجبة اإلفطار و أثره عمي 

 مية البرنامج المعد لألميات من أجل تنمية الوعي بخطورة تخطي وجبة اإلفطار و أثره عمي السموك العدواني .المتمثمة في )استبيان الوعي  بخطورة تخطي وجبة اإلفطار ، استبيان الوعي بالسموك العدواني(عمي العينة التجريبية لمتأكد من فاع   السموك العدواني
 المعالجات اإلحصائية:

( S.P.SS)ويعد جمع البيانات وتفريغيا تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج
العالقة والفروق صائية عمي متغيرات الدراسة لمكشف عن األساليب اإلح،وذلك إلجراء 

 بين متغيرات الدراسة ولمتحقق من صحة فروض البحث:
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حساب التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  -1
 المعيارية لمتغيرات الدراسة .

حساب معامل الصدق إحصائيًا باستخدام معامل االرتباط لالتساق الداخمي ألدوات  -2
 البحث .

معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ومعادلة التصحيح  حساب -3
 )جيتمان ( ألدوات البحث.

إليجاد داللة الفروق بين  F.Test)ف( تحميل التباين األحادي باستخدام اختبار  -4
 طالبات عينة البحث تبعًا لمتغيرات البحث .

إليجاد داللة  T. Test)ت( ر ( لممقارنات المتعددة ،واستخدام اختباL.S.D)اختبار  -5
 الفروق بين متوسطات وذلك لعينة البحث .

حساب معامالت االرتباط إليجاد العالقة بين متغيرات الدراسة المختمفة وعمل مصفوفة  -6
 االرتباط بينيم.

لمتأكد من تأثير فاعمية البرنامج المعد  )إيتا(معامل االنحدار المتعدد ، استخدام اختبار  -7
لحساب  2كافي تنمية الوعي بأىمية وجبة اإلفطار والوعي بالسموك العدواني ،اختبار 

 داللة الفروق بين التكرارات ،األىمية النسبية.

 النتائج تحميميا وتفسيرىا
 :أواًل: النتائج الوصفية

 :واألمالح المعدنيةنتائج المتناول اليومي من العناصر الغذائية 
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 ( يوضح المتناول اليومي من العناصر الغذائية واألمالح المعدنية:7جدول )

فيخاهيي 

 جـ)هجن(

 يٌياسيي

 )هجن(

ريبوفال

 فيي

 )هجن(

 ثياهيي

 )هجن(

 فيخاهيي أ
)هيكزوجزام

) 

حذيذ 

 )هجن(

 كالسيوم

 )هجن(

رهاد 

 )جن(

ألياف 

 )جن(

كزبوهيذ

راث 

 )جن(

دهوى 

 )جن(

بزوحيي 

 )جن(

الواء 

 )جن(

الطاقت 

 )كالوري(

 

 

 ًوع الغذاء

 السبج              

فْل هذهس  60.06 1..00 .0.0 64.. ـــــ ــــ ــــ 5..4 5..4 0... 0... 0.... 0... 58.46

بالشيج 

ىّالليوْ  

الخبش ½   4.80. .8.6 45.. 00.. 6.50 06.. ـــــ 0.60 .0.. ـــــ 0... 5... 06.. ــــــ

 البلذي

شزيحت  0.47 ...0 5... 0... 0... 8.68 .... 0.07 8... 7... 8.... ..... 0.... 1.72

 طواطن

 كْب لبي .060.6 .0.0.6 .0 00.60 06..0 ــــ 0.06 ..8 .6.. 16 00.. 0... 06.. .0.6

 األحذ              

 خبش بلذي 05.15 1 0.03 04.. 4..00 0.60 ـــــ 05.. 80.. ـــــ 8... 00.. 5... ــــــ

 بيضت 0.15 1.05 0.50 0.83 4... 5.05 02.. 5.05 3... .. 0... 8... 0... 0...

شزيحت  0.47 ...0 5... 0... 0... 8.68 .... 0.07 8... 7... 8.... ..... 0.... 1.72

 طواطن

 كْب لبي .060.6 .0.0.6 .0 00.60 06..0 ــــ 0.06 ..8 .6.. 16 00.. 0... 06.. .0.6

الثٌييا                

 خبش بلذي 05.15 1 0.03 04.. 4..00 0.60 ـــــ 05.. 80.. ـــــ 8... 00.. 5... ــــــ

 هزبي 01.60 0.07 .... ـــــــ 8.67 ـــ ـــــ 11.. 0... ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــ 05..

 بسكْيج 80.05 8.05 .... 0... 04.. 8... 0... 60.. 0... 12.. 0.... 0.... 0... 0

عصيز  80.. 8.05 .... 0... 04.. 8... 0... 60.. 0... 12.. 0.... 0... 0... 0

 هاًجْ

 كْب لبي .060.6 .0.0.6 .0 00.60 06..0 ــــ 0.06 ..8 .6.. 16 00.. 0... 06.. .0.6

لثالثاءا                
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 كْب لبي .060.6 .0.0.6 .0 00.60 06..0 ــــ 0.06 ..8 .6.. 16 00.. 0... 06.. .0.6

فطيزة  6.4. 0.08 8... 13.. ـــ ـــــ ـــــ 5.05 08.. 00.8 4.... 6.... 07.. 05.60

 بعجْة

 جبي قزيش 0.08 ..5 7..0 0... 87.. ــــ 02.. 0.58 .... .... 8... 0... 4... ـــ

 

شزيحت  8.05 45.. 07.. 0... 05.. 02.. 05.. 5.60 05.. 00.05 0.... 0... 06.. 60..

 خيار

 ثوزة هْس 01.02 47..0 04.. .... 5..8 1... 06.. 0.47 05.. 0.05 0.... 0.... 05.. 0.58

ألربعاءا                

الخبش ½   4.80. .8.6 45.. 00.. 6.50 06.. ـــــ 0.60 .0.. ـــــ 0... 5... 06.. ــــــ

 البلذي

 لٌشْى .01.5 6.05 0..0 0..0 ــــــ ــــــ ـــــ 0..0 0... ــــــ 0... 04.. .... ــــ

 بلح 00.02 8.82 5... 0... 0.42 1... 5... 42.. 1... 6... 6.... ..... 8... 05..

 كْب لبي .060.6 .0.0.6 .0 00.60 06..0 ــــ 0.06 ..8 .6.. 16 00.. 0... 06.. .0.6

 الخويس              

 كْب لبي .060.6 .0.0.6 .0 00.60 06..0 ــــ 0.06 ..8 .6.. 16 00.. 0... 06.. .0.6

 خبش بلذي 05.15 1 0.03 04.. 4..00 0.60 ـــــ 05.. 80.. ـــــ 8... 00.. 5... ــــــ

حالّة  0.06. أثار 56.. 0.06 66.. 00.. 0... 0.04 0... ــــ 0... ــــــ 1... ــــ

 طحيٌيت

 خس 87.. 7... .... 6.... 6... 04.. 0.... 0..0 .... 0.62 0.... 0.... 0... 05..

عصيز  80.. 8.05 .... 0... 04.. 8... 0... 60.. 0... 12.. 0.... 0... 0... 0

 هاًجْ

لجوعتا                

 كيكت 005 00.50 0... 04.10 ـــــ 60..8 60.. 005 .... 6... 06.. 0.0.0 041 ـــ

الخبش ½   4.80. .8.6 45.. 00.. 6.50 06.. ـــــ 0.60 .0.. ـــــ 0... 5... 06.. ــــــ

 البلذي

 بيضت 0.15 1.05 0.50 0.83 4... 5.05 02.. 5.05 3... .. 0... 8... 0... 0...
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 بسكْيج 80.05 8.07 .... 0... 04.. 8... 0... 60.. 0... 12.. 0.... 0.... 0... 0

 جبٌت قزيش 0.08 ..5 7..0 0... 87.. ــــ 02.. 0.58 .... .... 8... 0... 4... ـــ

شزيحت  8.05 45.. 07.. 0... 05.. 00.. 06.. 5.64 05.. 00.05 0.... 0... 06.. 60..

 خيار

 كْب سبادي 50.16 .10.6 5... .0.0 6.85 ـــــ 0.6.. 005 .0.. 86... 5... 04.. .0.. 6..0

 ( يوضح كمية الطاقة ,بروتين و دهون ,كربوهيدرات ,ألياف و رماد  لوجبة اإلفطار ومتوسط يوم واحد8جدول )

 الخْصياث الغذائيت ّجبـــــــــــــت اإلفطـــــــار

 أيام األسبْع طاقت )بالكالوري( بزوحيي )جن( دهوى )جن( كزبوهيذراث )جن( ألياف )جن( رهاد )جن(

 السبج 88.61. 00.50 04.00 01.00 ...6 0.04

 األحذ 00.... 1...0 01.01 08.10 ...00 0.1

 االثٌيي 16.0. 00.40 00.05 58... 0.68 0.01

 الثالثاء 04.16. 00.00 04.6 04.40 00.. 0.04

 األربعاء 00.40. .00.1 04.16 00.08 48.. 0.40

 الخويس 56.6. 00.88 .01.6 .04.1 .0.0 0.04

 الجوعت 866.08 6..00 8...0 00.01 80.00 0.46

 الوجوْع 06.6.0 0..45 0.6.85 050.00 51.06 1...0

 الوخْسظ 50.01. ...00 6..01 06..0 1.15 0.40

لمأخوذة في بروتين )جم(، دىون )جم(، كربوىيدرات )جم(، ألياف )جم(، رماد )جم( ا طاقة )بالكالوري( ،( أن إجمالي كمية 8يتضح من الجدول )
 ( 455.14بنسبة )وجبة اإلفطار خالل أسبوع ومقارنة بجدول التوصيات وجد أن ىناك فروق معنوية بين التوصيات والفعمي وكان أقربيم يوم الجمعة

( من السعرات الحرارية وكانت الفروق 975:500(  وفقًا لمتوصيات يحتاج المراىق في وجبة اإلفطار) 318.95وأبعدىم الثالثاء بنسبة )
( من  500:975(وىناك فروق  ذات داللة إحصائية بين المتوسط األسبوعي من الطاقة والتوصيات لصالح التوصيات بنسبة )166.73)بنسبة
( مع العمم بأنو البد من عدم اإلسراف في تناول األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية لما تسببو 362.19المتوسط األسبوعي فكانت نسبتو )أما الطاقة 

(جم وأبعدىم 11.82مي الصحة العامة ،وبالنسبة لمبروتين فيناك فروق معنوية بين التوصيات والفعمي وكان أقربيم يوم االثنين  بنسبة )من ضر ع
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(جم وىناك 2.14(جم وكانت الفروق بنسبة )11.25( جم وفقًا لمتوصيات يحتاج المراىق في وجبة اإلفطار من البروتين )13.39يوماألحد بنسبة )
( جم أما  التوصيات 12.33ذات داللة إحصائية بين المتوسط األسبوعي من الطاقة والتوصيات لصالح المتوسط األسبوعي وكانت نسبتو )فروق  
عتدال في تناول البروتين الن زيادة البروتين يسبب بعض المشكالت مثل الغثيان ،عدم الراحة المعوية وعسر ( وال بد من اال11.25بنسبة )فكانت 
الصداع والجفاف ونقص تناولو يسبب أيضًا العديد من المشكالت منيا الشعور بالتعب والضعف ، اإلصابة بعدوى متكررة ،تساقط الشعر اليضم 

 ( .2020( ،)ماجدة ،2007( ،)بيضاء ،2006وجفاف البشرة وىشاشة األظافر تغيرات في المزاج  وىذا يتفق مع دراسة )منال ،

 وم والحديد وفيتامين )أ( ، ثيامين ، رايبوفالفين ، نياسين و فيتامين )ج( لوجبة اإلفطار ومتوسط يوم واحد (يوضح كمية الكالسي9. جدول )

 الخْصياث الغذائيت ّجــــــــــــبت اإلفطـــــــــــار

فيخاهيي 

 جـ)هجن(

 ريبوفالفيي ًياسيي)هجن(

 )هجن(

 ثياهيي

 )هجن(

 فيخاهيي أ

 )هيكزوجزام(

 كالسيوم حذيذ )هجن(

 )هجن(

 أيام األسبْع

 السبج 1..80 .4.4 14.08 058.. 5... 0.41 69.07

 األحذ 800.00 0.00 0..004 0.8.. 85.. 0.61 4.23

 األثٌيي 5..8.6 15.. 15.48 058.. 88.. 0.64 7.25

 الثالثاء ..800 0..0 .000.8 040.. 8... 0.74 24.18

 األربعاء 8.5.0 0.05 5..16 066.. 58.. 0.74 3.25

 الخويس 8.0.1 15.. 10.88 048.. 88.. 0.72 4.75

 الجوعت 040.0 ...0 0..00 64... ...0.0 189.58 10.24

 الوجوْع 0.086  06.01 006.66 0.880 204.01 193.44 122.97

 الوخْسظ 10.08. 0.00 0.0.00 0.6.. 29.14 27.63 17.56

( أن إجمالي كمية الكالسيوم والحديد وفيتامين أ، ثيامين ، ريبوفالفين ،نياسين،فيتامين )جـ( المأخوذة في وجبة 9من الجدول )يتضح 
اإلفطار خالل أسبوع ومقارنة بجدول التوصيات وجد أن ىناك فروق معنوية بين التوصيات والفعمي وكانت أقربيم يوم الجمعة بنسبة 
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( مجم في مجموع الكالسيوم وفقًا 411.17( مجم وأبعدىم  يوم األحد  بنسبة )281.7)
مجم(  من الكالسيوم ،كما توجد 300لمتوصيات يحتاج المراىق في وجبة اإلفطار إلي )

فروق ذات داللة إحصائية لصالح المأخوذ الفعمي من المتوسط األسبوعي من الكالسيوم 
بالتوصيات  مع العمم أن نقص الكالسيوم يؤثر عمي ( مقارنة 392.24فكانت نسبتو )

صحة الجياز اليضمي ويسبب الغثيان والقيء وعسر اليضم وأن زيادة الكالسيوم تؤثر 
عمي صحة العظام والعضالت مما يسبباآللم وااللتيابات ويسبب مشاكل في القمب قد 

ناك فروق معنوية وبالنسبة لعنصر الحديد فيتؤدي لإلغماء وعدم انتظام ضربات القمب 
(مجم وأبعدىم يوم 1.03وكانت أقربيم يوم الجمعة بنسبة ) بين التوصيات والفعمي 

( مجم من الحديد وفقًا لمتوصيات يحتاج المراىق من عنصر 8.80السبت بنسبة )
مجم(  كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط 3الحديد في وجبة اإلفطار )
(مجم  أما المتوسط 3لتوصيات لصالح التوصيات بنسبة ) األسبوعي من الحديد وا

( مجم وىذا يدل عمي وجود فروق معنوية 2.17األسبوعي من الحديد فكانت نسبتو )
بين التوصيات والفعمي ،وأن نقص الحديد سواء كان مصحوب أو غير مصحوب 

ونقص  بأعراض األنيميا  عالقتو بمستوي الذكاء لدي الذين يعانون من سوء التغذية
(،فيتامين )أ( فيناك 1999الحديد متوسطة وىذا يتفق مع دراسة )سناء عبد العزيز ،

(مجم  128.37فروق معنوية بين التوصيات والفعمي وكانت أقربيم يوم األحد بنسبة )
(مجم من فيتامين )أ( وفقًا لمتوصيات يحتاج 77.37وأبعدىم يوم الجمعة بنسبة )
( مجم من فيتامين)أ(  كما 200:250ة اإلفطار إلي )المراىق من فيتامين)أ( في وجب

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط األسبوعي من فيتامين)أ( والتوصيات 
(مجم أما المتوسط األسبوعي من فيتامين )أ( 200/250لصالح التوصيات بنسبة  ) 

يؤدي إلي ( مجم،و إنخفاض المتناول اليومي من فيتامين )أ( و 102.22كانت نسبتو)
العديد من المشكالت الصحية منيا خمل في شبكية العين ،جفاف الشعر والعمى الميمي 
أو صعوبة الرؤية لياًل ،ظيور بقع بيضاء تشبو الرغوة في مناطق بياض العين وجفاف 

( فيناك فروق معنوية بين 1عام في العين أو أي أنسجة الجسم عمومًا، الثيامين)ب
(مجم وأبعدىا يوم األربعاء 0.358أقربيم يوم الجمعة بنسبة ) التوصيات والفعمي وكان

(مجم 0.325(مجم من الثيامين وفقًا لمتوصيات يحتاج المراىق من الثيامين )0.155)
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كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط األسبوعي من الثيامين والتوصيات 
وعي من الثيامين كانت (مجم أما المتوسط األسب0.325لصالح التوصيات بنسبة )

الريبوفالفين (مجم ونقص الثيامين  يؤدي إلي اإلرىاق والتحسس ، 0.205نسبتو )
( فيناك فروق معنوية بين التوصيات والفعمي وكان أقربيم يوم السبت بنسبة 2)ب
(مجم من الريبوفالفين وفقًا 201.33(مجم وأبعدىم يوم الجمعة بنسبة )0.36)

(مجم من الريبوفالفين 0.375في وجبة اإلفطار إلي تناول ) لمتوصيات يحتاج المراىق
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بن المتوسط األسبوعي من الريبوفالفين 

(مجم في حين أن نسبة 29.14والتوصيات لصالح المتوسط األسبوعي بنسبة )
فالفين ، (مجم وىذا يدل عمي زيادة المتناول اليومي من الريبو 0.375التوصيات كانت )

النياسين فيناك فروق معنوية بين التوصيات والفعمي وكانت أبعدىم يوم الجمعة بنسبة 
(مجم من النياسين وفقًا لمتوصيات يحتاج المراىق في وجبة 189.58عالية بمغت )
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ( مجم من النياسين 3.75:4.25اإلفطار إلي )

سين والتوصيات لصالح المتوسط األسبوعي من  النياسين المتوسط األسبوعي من النيا
(مجم مما 4.25:3.75التوصيات فكانت نسبتيا  )أما    ( مجم27.63كانت نسبتو)

يدل عمي زيادة تناول اليومي من النياسين ،فيتامين ج فيناك فروق معنوية بين 
يوم السبت  (مجم وأبعدىم10.24التوصيات والفعمي وكان أقربيم يوم الجمعة بنسبة )

فيتامين ج وفقًا لمتوصيات يحتاج المراىق في وجبة اإلفطار إلي (مجم 69.07بنسبة )
( مجم من فيتامين ج كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط 11.25تناول )

(مجم 17.56األسبوعي  من فيتامينج والتوصيات لصالح المتوسط األسبوعي بنسبة )
( مجم مما يدل عمي زيادة المأخوذ من 11.25ت نسبتيا)في حين أن التوصيات كان

(، 2004(،)عفاف ،2008فيتامين ج خالل األسبوع وىذا يتفق مع دراسة )مني ،
 . ( 2013( ،)حسن ،2008)محمد،
 : نتائج وصف العينة األساسية -1

 فيما يمي وصف شامل لعينة البحث األساسية التي تم اختيارىا بطريقة عشوائية .
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 التوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة األساسية وفقًا لمتغيرات الدراسة(:10)جدول
 الفئات

 
 الدخل الشيري متوسط  متوس

 الفئات

 األبناءعدد    

 %النسبة المئوية عدد %النسبة المئوية عدد

 30.67 68 أفراد 3أقل من  22.67 68 منخفض

 28.33 85 ( أفراد4-3) 32 96 متوسط
 22.67 92 ( أفراد7-5) 45.33 136 مرتفع

 18.33 55 أفراد فأكثر 8 %100 300 المجموع
 %100 300 المجموع    

 الفئات
 المستوى التعميمي لألم

 الفئات
 المستوى التعميمي لألب

 عدد
النسبة 
 %المئوية

 %النسبة المئوية عدد

 %26.33 79 منخفض %25.67 77 منخفض
 %28.33 85 متوسط %31 93 متوسط
 %45.34 136 مرتفع %43.33 130 مرتفع

 %100 300 المجموع %100 300 المجموع

 الفئات
 عمل األم       

 الفئات
 مينة األب      

 عدد
النسبة 
 %المئوية

 %النسبة المئوية عدد

 39.33 118 منخفض 54 162 عاممة
 26.33 79 متوسط 46 138 غير عاممة
 34.34 103 مرتفع %100 300 المجموع 

 الفئات 
 %100 300 المجموع  ترتيب األبناء

    النسبة المئوية عدد
    %2883 85 ولاأل 

    %3387 101 الثاني
    %2087 62 الثالث
    %1783 52 األخير

    %100 300 المجموع
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 :(10من جدول ) ضحيت
أن أعمى نسبة من أسر عينة البحث األساسية يحصمون عمى دخل مرتفع بنسبة  -1

% ، وكانت أقل   32% ، ثم أصحاب الدخول المتوسط وبمغت نسبتيم 45.33
 % .22.67فئة تقع تحت فئة الدخل المنخفض بمغت نسبتيم عمى التوالي 

 أبناء 3أقل من أن أعمى نسبة من اعدد األبناء في العينة األساسية كانت من فئة  -2
أبناء بنسبة  (7-5% ، ثم )28.33( أبناء بنسبة 4-3)يمييا  %30.67بنسبة 
 .%18.33فراد فأكثر كانت بنسبة  أ 8% وبينما كانت أقل نسبة من فئة 22.67

أن أعمى نسبة من أميات عينة البحث األساسية كانت من المستوى التعميمي  -3
، 43.33)المرتفع ثم المتوسط ثم يميو المستوى المنخفض ونسبيم عمى التوالي 

31 ،25.67)% 
ة البحث األساسية كانت من المستوى التعميمي أن أعمى نسبة من  أباء عين -4

، 45.34المرتفع ثم المتوسط ثم يميو المستوى المخفض ونسبيم عمى التوالي ) 
28.33 ،26.33 )% . 

% لألميات التي ال 46% بينما بمغت  54أن النسبة المئوية لألميات التي تعمل  -5
 تعمل بالنسبة لعينة البحث األساسية.

تيب أبناء عينة البحث األساسية كانت ىي االبن  الثاني بنسبة أن أعمي نسبة  في تر  -6
%( ثم االبن الثالث بنسبة 28.3%( يمييا االبن األول عميالتوالي بنسبة )33.7)
 %(.17.3%( وبينما كانت أقل نسبة لالبن األخير )20.7)

أن أعمي نسبة في مينة األب كانت ألصحاب األعمال المنخفضة )العمال والحرفين -7
%( ، ثم أصحاب األعمال المرتفعة )الميندسين والمستشارين 39.33( ونسبتيم )

%( ،وأقل نسبة كانت ألصحاب األعمال المتوسطة 34.34والدكاترة(ونسبتيم )
 %(.26.33)المدرسين والموظفين( )
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 : فيما يمي وصف شامل لعينة البحث التجريبية التي تم اختيارىا.نتائج وصف العينة التجريبية -1
 توزيعات أفراد العينة التجريبية وفقًا لمتغيرات الدراسة(: 11ول )جد

 الفئات
 متوسط الدخل الشيري لألسرة

 الفئات متوسط الدخل الشيري
 عدد األبناء

 عدد األبناء

 %النسبة عدد %النسبة  عدد
جنية  2000أقل من  %37.3 28 منخفض  3أقل من     12 16%  

ألقل من  2000من 
جنية  4000  

% 32 24 متوسط ( أبناء3-4)    24 32%  

 4000أكثر من  
 جنية 

 23 مرتفع
30% أبناء فأكثر5  7,  14 1887%  

أفراد فأكثر 8       52 33.3%  

%100 75 المجموع  %100 75 المجموع  

 الفئات
 المستوي التعميمي لألم

 الفئات المستوى التعميمي لألم 
 المستوي التعميمي لألب

المستوى التعميمي 
 لألب

 %النسبة  عدد %النسبة  عدد
 أمي

%40 30 منخفض  
 أمي

%28 21 منخفض  
 يقرا ويكتب يقرا ويكتب
 الشيادة االبتدائية

%3383 25 متوسط  

الشيادة 
 االبتدائية

%3887 29 متوسط  
الشيادة  الشيادة المتوسطة

 المتوسطة
الشيادة  الشيادة الثانوية

 الثانوية
 الشيادة الجامعية

%2687 20 مرتفع  

الشيادة 
 الجامعية

%3383 25 مرتفع  
دراسات عميا 
 "ماجستير، دكتوراه"

دراسات 
عميا 
"ماجستير، 
 دكتوراه"
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

%100 75 المجموع %100 75 المجموع   

 الفئات
 عمل األم

معمل األ  الفئات 
 ترتيب األبناء 

 ترتيب األبناء

 %النسبة  عدد %النسبة  عدد
%3383 25 عاممة  %2583 19 األول 
 %4687 35 الثاني %6687 50 غير عاممة

 %100 75 المجموع 
 %1087 8 الثالث
 %1783 13 األخير
 %100 75 المجموع 

 الفئات
 مينة األب

    مينة األب

    %النسبة  عدد
%44 33 منخفض )العمال ، الحرفيين (     
(متوسط)المدرسين ، الموظفين   19 2583%    

مرتفع)الميندسين،الدكاتره 
 ،المستشارين (

23 3087%     

    %100 75 المجموع 

أن أعمي نسبة من أسر عينة البحث التجريبية يحصمون عمي دخل :(11)يتضح من جدول 
%( وكانت أقل  نسبة 32%( ثم أصحاب الدخول المتوسطة بنسبة )37.3منخفض بنسبة )

%(،كما أن أعمي نسبة من 30.7المرتفع بمغت نسبتيم عمي التوالي )تقع  تحت فئة الدخل 
-3( يمييا )%33.3أبناء فأكثر ( بنسبة )8أعداد األبناء في العينة التجريبية كانت من فئة  )

%(وبينما كانت أقل 18.7أبناء فأكثر ( وبمغت نسبتيم )5%( ثم من )32( أبناء بنسبة )4
%(. أن أعمي نسبة من أميات عينة البحث 16سبة)أبناء ( بن3نسبة من فئة أقل من )

%( ثم المستوي التعميمي 40التجريبية كانت عند المستوي التعميمي المنخفض بنسبة )
%(  ،كما 29.7%( ثم يميو المستوي التعميمي المنخفض وبنسبة ) 33.3المتوسط بنسبة )  

التعميمي المتوسط بنسبة  أن أعمي نسبة من أباء عينة البحث التجريبية كانت عند المستوي
%( ويميو المستوي المنخفض بنسبة 33.3%( ثم المستوي التعميمي المرتفع بنسبة )38.7)
%( بينما كانت نسبة 66.7%( ،  وأن النسبة المئوية لألميات التي ال تعمل بمغت )28)
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

أعمي  ترتيب األبناء في عينة البحث التجريبية كانت فيما%( ، و 33.3األميات التي تعمل )
%( ويمو االبن األخير 7.10%( ثم االبن الثالث بنسبة )46.7نسبة لالبن الثاني بنسبة )

%( ، كما أن أعمي نسبة في فئة مينة 3.25%( بينما كانت نسبة االبن األول )3.17بنسبة )
%( ثم األعمال 44ين (بنسبة )ياألب كانت لألعمال المنخفضة )العمال ، الحرف

%(ويمييا األعمال المرتفعة )الدكاترة 25.3المدرسين ( بنسبة )المتوسطة)الموظفين و 
 (%7.30والميندسين والمستشارين ( بنسبة )

 :نتائج استجابات األميات نحو الوعي بخطورة تخطي وجبة اإلفطار-4

وذلك بيدف وصف طبيعة المشكمة وأبعادىا من خالل عرض وصفي تحميمي لمتكرارات 
األميات  فيما يتعمق باستجابتيم نحو الوعي بخطورة تخطي  والنسب المئوية الستجابات   

وجبة اإلفطار وذلك عمي الصورة النيائية التي أجمع عمييا السادة المحكمين ثم تم إجراء 
( لمتعرف عمي مستوي داللة الفروق في تكرارات مستويات االستجابات 2)أكس 2اختبار كا

 تفادة منيا في إعداد البرنامجالثالث )دائمًا، أحيانًا، نادرًا( وذلك لالس

 (300(:استجابات أميات عينة الدراسة األساسية نحو الوعي بخطورة تخطي وجبة اإلفطار )ن= 12جدول )

مستوي 
 الداللة 

2قيمة كا  الرقم العبـارات دائماً  أحياناً  أبداً  
 ك % ك % ك %

 1 وجبة اإلفطار.يحرص طفمك عمي تناول  139 46,3 109 36,3 52 17,4 81,2 0,01
يحرص طفمك عمي تناول قدر كاف من  147 49 111 37 42 14 103,4 0,01

 الماء.
2 

تيتمي بإعطاء طفمك كوب لبن مع  13 4,3 72 24 215 71,7 09798 0,01
 اإلفطار.

3 

 4 يتناول طفمك الحمويات بكثرة . 169 56,3 108 36 23 7,7 61591 0,01
يعتمد طفمك في تناول وجبة اإلفطار  185 61,7 74 24,7 41 13,6 184,7 0,01

 عمي الباعة الجائمين.
5 

تكوني حريصة عمي أن تعطي طفمك  131 43,7 147 49 22 7,3 133,9 0,01
 قدر كاف من العصائر الطازجة .

6 

 7 يمضغ طفمك الطعام جيدًا قبل بمعو. 202 67,3 131 43,7 17 5,6 209,7 0,01
0,01 416,8 53 159 18m7 56 28,3 85  تحرصي عمي إمداد طفمك بقدر كاف

 من البروتين.
8 

يعتمد طفمك في تناول الوجبات عمي  12 4 63 21 225 75 224,2 0,01 9 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

مستوي 
 الداللة 

2قيمة كا  الرقم العبـارات دائماً  أحياناً  أبداً  
 ك % ك % ك %

 الوجبات السريعة.
وجبة اإلفطار التي يتناوليا طفمك تكون  83 27,7 163 54,3 54 18 122,9 0,01

محتوية عمي الفيتامينات مثل فيتامين 
 )أ(،)د(

10 

تحرصي عمي أن تمدي طفمك بقدر كاف  18 6 36 12 246 82 419,7 0,01
 من النشويات.

11 

تحرصي عمي إمداد طفمك بوجبة إفطار  73 24,3 164 54,7 63 21 122,2 0,01
 متكاممة العناصر الغذائية.

12 

وجبة اإلفطار التي يتناوليا طفمك تحتوي  57 19 167 55,7 76 25,3 130,9 0,01
األحماض الدىنية المشبعة والغير عمي 

 مشبعة .

13 

تحرصي عمي أن تكون وجبة اإلفطار  129 43 129 43 42 14 72,1 0,01
التي يتناوليا طفمك غنية بالمعادن 

 لسيوم.االميمة مثل الحديد والك

14 

طفمك يتعرض لمتدخين سواء التدخين  23 7,7 207 69 70 23,3 262,7 0,01
 السمبي أو ُيدخن.

15 

يميل طفمك إلي شرب المياه الغازية أكثر  185 61,7 77 25,7 38 12,6 179,9 0,01
 من العصائر الطبيعية.

16 

لوجبة  تعرضي عمييم نماذج مختمفة 207 69 86 28,6 7 2,4 279,9 0,01
 .اإلفطار 

17 

يتحسن سموك طفمك عند تناولو وجبة  217 72,3 52 17,3 31 10,4 292,5 0,01
 كاممة.إفطار 

18 

يحصل طفمك عمي مجموعة الحبوب  127 75,7 43 14,3 30 10 331,24 0,01
 الكاممة في وجبة اإلفطار .

19 

يتناول طفل قدر كاف من األطعمة  125 41,7 144 48 31 10,3 323,1 0,01
 المحتوية عمي األلياف الطبيعية.

20 

يتناول طفمك تحرصي عمي أن  99 33 164 54,7 37 12,3 138,3 0,01
 الخضروات المختمفة في وجبة اإلفطار .

21 

تقومي بالتنوع في الوجبات إلرضاء  164 54,7 115 38,3 21 7 159,7 0,01
 أذواقيم .

22 

طفمك عنيد وال يرغب في تناول وجبة  22 7,3 93 31 185 61,7 201,6 0,01
 اإلفطار .

23 

يتناول األطعمة التي تحتوي طفمك ال  113 37,7 164 54,7 23 7,7 156,5 0,01
 عمي العناصر الغذائية الميمة .

24 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

مستوي 
 الداللة 

2قيمة كا  الرقم العبـارات دائماً  أحياناً  أبداً  
 ك % ك % ك %

طفمك يتجاىل معظم الوجبات الغذائية  185 61.7 94 31,3 21 7 202,9 0,01
 ومنيا وجبة اإلفطار.

25 

يميل طفمك إلي األغذية المعمبة أكثر من  3 1 158 52,7 139 46,3 170,2 0,01
 األغذية الصحية .

26 

يتناول طفمك األغذية الغنية  58 19,3 162 54 80 26,7 118,9 0,01
 بالكربوىيدرات أكثر من غيرىا.

27 

تحتوي وجبة اإلفطار التي يتناوليا طفمك  182 60,7 89 29,7 29 9,6 186,6 0,01
 عمي قدر كاف من األمالح المعدنية .

28 

 29 فمك ال يميل إلي األغذية الصحية ط 206 68,7 52 17,3 42 14 250,03 0,01
يحصل طفمك من خالل وجبة اإلفطار  81 27 201 67 18 6 249,02 0,01

 عمي قدر من الحديد والكالسيوم .
30 

يحصل طفمك في وجبة اإلفطار عمي  211 70,3 62 20,7 27 9 273,1 0,01
قدر كاف من السعرات الحرارية التي 

 تمده بالقوة والنشاط.

31 

تكوني حريصة عمي إمداد طفمك  91 30,3 181 60,3 28 9,4 185,1 0,01
 لفاكية الطازجة في وجبة اإلفطار با

32 

تكوني حريصة عمي أن يتناول طفمك  56 18,7 181 60,3 63 21 67,1 0,01
ذائية األطعمة المرتفعة في القيمة الغ

 أكثر من السعرات الحرارية 

33 

تقومي بإدخال عنصر/مكون واحد في  91 30,4 151 50,3 58 19,3 143,7 0,01
أكثر من نوع في األطعمة التي تقدمييا 

 لطفمك .

34 

القدرة الشرائية تؤثر عمي التنوع في  73 24,3 206 68,7 21 7 261,2 0,01
 الوجبة .

35 

يؤثر سن األم عمي اختيار األطعمة  23 7,6 56 18,7 221 73,7 310,9 0,01
 وطريقة تقديميا.

36 

األطفال في األسرة قميمة العدد ييتم  213 71 58 19,3 29 9,7 268,9 0,01
بتناول وجبة اإلفطار عن األطفال في 

 األسرة كبيرة العدد.

37 

مينة األب ليا دور واضح في تشجيع  32 10,7 32 10,7 236 78,6 268,9 0,01
 األطفال عمي تناول الوجبة كاممة .

38 

تكوني حريصة عمي عدم تناول طفمك  144 48 145 48,3 11 3,7 173,6 0,01
تناول وجبة أثناء لممعمبات بكثرة وخاصة 

 اإلفطار .

39 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

مستوي 
 الداللة 

2قيمة كا  الرقم العبـارات دائماً  أحياناً  أبداً  
 ك % ك % ك %

عمل األم يؤثر عمي حصول الطالب  164 54,7 112 37,3 24 8 145,9 0,01
العناصر الغذائية التي يحتاج إلييا 

 .المراىق

40 

 :نتائج استجابات األميات نحو الوعي بالسموك العدواني -2

وذلك بيدف وصف طبيعة المشكمة وأبعادىا من خالل عرض وصفي تحميمي 
لمتكرارات والنسب المئوية الستجابات األميات  فيما يتعمق باستجابتيم نحو الوعي 

المحكمين ثم تم بالسموك العدواني وذلك عميالصورة النيائية التي أجمع عمية السادة 
( لمتعرف عمي مستوي داللة الفروق في تكرارات مستويات 2)أكس 2إجراء اختبار كا

 االستجابات الثالث )دائمًا، أحيانًا، نادرًا( وذلك لالستفادة منيا في إعداد البرنامج.
 (300(: استجابات أميات عينة الدراسة األساسية نحو الوعي بالسموك العدواني  )ن= 13جدول)

مستوي 
 الداللة

 دائماً  أحياناً  أبداً  2كا
ب العبــارات
 ك % ك % ك % ب

يحرض طفمك زمالئو عمي إثارة  69 23 193 64,3 38 12,7 209,3 0,01
 .الفوضى

1 

يمزق طفمك الكتب بدون أي مبررات   31 10,3 141 56,4 28 9,3 390,8 0,01
 .ظاىرة

2 

يعارض طفمك زمالئو بطريقة غير  229 76,3 25 8,3 46 15,4 206,5 0,01
 .الئقة 

3 

ييمل طفمك واجباتو رغم عممو بما  160 53,3 113 37,7 27 9 117,3 0,01
 يترتب عمية من التوبيخ المستمر.

4 

يفرك طفمك عمي يديو بشكل ممفت  105 35 149 49,7 46 15,3 99,8 0,01
 لمنظر عندما يشعر بالتوتر.  

5 

يقضم طفمك أظافره لحظة الغضب  144 48 91 30,3 65 21,7 79,8 0,01
 6 والتوتر. 

 7 يكسر طفمك أي شئ عند الغضب  . 164 54.7 59 19,7 77 25,6 123,2 0,01
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

يعتدي طفمك عمي حاجات زمالئو  177 59 54 18 69 23 157,5 0,01
 8 وممتمكاتيم.

 9 يتدني التحصيل الدراسي لطفمك . 149 49,7 66 22 85 28,3 88,7 0,01
التنشئة المتسمطة تؤدي إلي أن  43 14,3 32 10,7 225 75 322,8 0,01

 يمارس الطالب السموك العدواني .
10 

كثير من الطمبة يعيشون في أسر  161 53,7 70 23,3 69 23 114,4 0,01
ذات مستوي اجتماعي منخفض األمر 

 الذي يدفعيم لمعدوان .
11 

المستوي االقتصادي لألسرة تدني  78 26 204 68 18 6 257,9 0,01
يجعل طفمك يميل أكثر لمسموك غير 

 السوي .
12 

يعاني طفمك من النبذ من خالل أفراد  217 72,3 67 22,3 16 5,4 301,7 0,01
األسرة األمر الذي  يدفعو إلي ارتكاب 

 أحد أشكال العدوان في المدرسة .
13 

الطمبة إلي اإلىانة  يتعرض كثير من 59 19,7 95 31,6 146 48,7 86,5 0,01
أو السخرية أو العقاب من قبل ذوييم 

 األمر الذي يجعميم عدوانيين.
14 

كثير من الطمبة يعيشون في أسر  66 22 227 75,7 7 2,3 345,3 0,01
قامعة تمنعيم من إبداء آرائيم األمر 

 الذي يؤدي إلي عدوانيتيم .
15 

 16 األفراد داخل األسرة.كثرة عدد  203 67,7 76 25,3 21 7 251,9 0,01
ضيق حجم السكن يجعل الطفل يميل  221 73,7 54 18 25 8,3 309,8 0,01

 إلي العدوانية والسموك غير السوي .
17 

يوجو طفمك الموم عمي نفسو عندما ال  243 81 51 17 6 3 408.5 0,01
 يستطيع حل المشكمة .

18 

يقوم طفمك بتمزيق مالبسة عند  129 43 109 36,3 35 11,7 85,2 0,01
 الغضب.

19 

0,01 161,0
5 

يمزق طفمك مالبس زمالئو عندما  129 43 166 55,3 5 1,7
 يشتد الخالف بينيا.

20 

يستمتع بضرب الحيوانات األليفة  191 63,7 97 32,3 12 4 229,7 0,01 21 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 كالقطط .
طفمك لديو رغبة شديدة في االنتقام  222 74 51 17 27 9 312,7 0,01

 من نفسو. 
22 

يقوم بضرب زمالئو ألنيم يريدون   23 7,7 162 54 115 38,3 153,1 0,01
 المشاركة معو .

23 

يقوم طفمك بالسخرية من زمالئو  234 78 39 13 27 9 360,6 0,01
 ومعمميو.

24 

ألي يرفض طفمك تقديم المساعدة  261 87 12 4 27 9 486,5 0,01
 شخص.

25 

يشعر طفمك أن السموك الذي يقوم بو  141 47 32 10,7 27 9 390,9 0,01
مقبول من وجية نظره حتى إذا كان 

 خطأ.
26 

يحاول طفمك إظيار شخصيتو من  51 17 147 49 102 34 79,5 0,01
 خالل سموكو.

27 

يمارس طفمك العدوان من خالل  62 20,6 119 39,7 119 39,7 78,2 0,01
 28 السب والقذف والكالم البذيء.

0,01 209,0
5 

ال يشعر طفمك بالذنب في أفعالو  191 63,7 79 26,3 30 10
 الخاطئة.

29 

يجمس طفمك في المنزل داخل الحجرة  184 61,3 65 21,7 51 17 177,8 0,01
 بمفردة.

30 

 31 يدرك طفمك أىمية نفسو مع اآلخرين  177 59 69 23 54 18 157,5 0,01
 32 يحاول تصحيح سموكو الزائد. 227 75,7 34 11,3 39 13 330,6 0,01
يذىب طفمك مع زمالئو لمضايقة  183 61 56 18,7 16 20,3 174,1 0,01

 33 المدرسين.

ذى اآلخرين بطريقة طفمك يسبب األ 139 46,3 135 45 26 8,7 118,2 0,01
 .غيرمباشرة 

34 

طفمك يقمد مشاىد العنف التي  119 39,7 93 31 88 29,3 35,3 0,01
يشاىدىا في األفالم رغم ما تسببو لو 

 ر.من ضر 

35 

طفمك يقوم بالتقميل من شأن نفسو أم  138 46 135 45 27 9 115,4 0,01 36 



 

255 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد 60,61ويتضح من جدول )
عينة الدراسة األساسية نحو استبيان الوعي بخطورة تخطي وجبة اإلفطار , واستبيان 

 . 2926دالة عند مستوي داللة  0الوعي بالسلوك العدواني  حيث كانت قيمة كا

 : ثانيًا : النتائج في ضوء فروض البحث

 :  الفرض األول
وجبة بخطورة تخطي  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة البحث في الوعي 

 –ترتيب األبناء –عدد األبناء –خل الشيري دمتوسط الالدراسة ) اإلفطار  وبين متغيرات
 (مستوي تعميم األب–مستوي تعميم األم  –مينة األب  –عمل األم 

 ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت الباحثة :
بخطورة بتطبيق اختبار )ت(، وحساب تحميل التباين لدرجات أفراد العينة في الوعي  -1

 كما ىو موضح بالجدول التالي:  تخطي وجبة اإلفطار
بإجراء تحميل التباين إليجاد قيمة "ف" لموقوف عمي داللة الفروق بين االستبيان وكل  -2

 متغير من متغيرات الدراسة .
( لممقارنات المتعددة كما ىو موضح بالجدول L.S.Dاختبار ) ولبيان اتجاه الدالة تم إجراء

 :التالية
 
 
 

 اآلخرين.
طفمك يستخدم أشياء حادة )سكين (  169 56,3 55 18,3 76 25,4 136,5 0,01

 .ضد اآلخرين
37 

يقوم طفمك بضرب نفسو عند الغضب  42 14 221 73,7 37 12,3 306,3 0,01
 .بآلو حادة

38 

يقوم طفمك بتحقيق أىدافو ،حتى لو  227 75,7 44 14,7 29 9,6 331,5 0,01
 .بطريقة غير مقبولة عند الناس 

39 

 40 .طفمك يحب مشاىدة تعذيب اآلخرين 14 4,7 57 19 229 76,3 346,7 0,01
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

تحميل التباين في اتجاه واحد لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث :( 14جدول )
 (300وجبة اإلفطار وفقًا لمتغيرات الدراسة )ن=بخطورة تخطي الستبيان الوعي 

 مصدر التباين المتغيرات
درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط مجموع 

 المربعات
 قيمة "ف" 

مستو 
ى 

الدالل
 ة

الدخل الشيري 
 لألسرة

 

 7524.30 15048.60 2 بين المجموعات
49.65 

0.0
 151.53 45005.12 297 داخل المجموعات 1

    60053.72 299 المجموع
 

 عدد األبناء
 

 6042.40 18127.21 3 بين المجموعات
41.65 

0.0
 145.07 42939.74 296 المجموعات داخل 1

    61066.95 299 المجموع

المستوي 
 التعميمي األم 

 8458.89 16917.79 2 بين المجموعات
56.90 

0.0
 148.65 44149.16 297 داخل المجموعات 1

    61066.95 299 المجموع
المستوي 

 التعميمي لألب
 

 15718.25 31436.49 2 بين المجموعات
168.60 

0.0
 93.23 27688.91 297 داخل المجموعات 1

    58125.40 299 المجموع

 ترتيب األبناء
 

 21032.12 42064.25 2 بين المجموعات
328.72 

0.0
 63.98 19002.70 297 داخل المجموعات 1

    61066.95 299 المجموع
 (300وجبة اإلفطار  وفقًا لمينة األب  قيدالبحث )ن= تحميل التباين في اتجاه واحد لمفروق بين متوسطات الوعي بأىمية

 مينة األب
 8897.88 17795.75 2 بين المجموعات

61.07 
0.0
 145.69 43271.19 297 داخل المجموعات 1

    61066.94 299 المجموع

بين  0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  ( :14يتضح من جدول )
بخطورة تخطي أفراد العينة األساسية في جميع درجات استجابات األميات في الوعي 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

مينة  –ترتيب األبناء–عدد األبناء –خل الشيري دمتوسط ال)لكل من وجبة اإلفطار تبعًا 
 (مستوي تعميم األب–مستوي تعميم األم  –األب 

وىذا يعني وجود فروق بين فئات متغيرات البحث في متوسط االستجابات عمى استبيان 
لتحديد أدق فرق  L.S.Dوجبة اإلفطار مما يتطمب استخدام اختبار بخطورة تخطي الوعي 

 معنوي بين متوسطات ىذه االستبيانات
 وفقاً وجبة اإلفطار الوعي بخطورة تخطيداللة الفروق بين متوسطات  (15جدول )

 (300لعمل األم لمعينة األساسية قيد البحث )ن=
 (138ال تعمل )ن= (162تعمل )ن= المتغير

 قيمة )ت(
مستوي 
 الداللة

عمل 
 األم 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

37.54 16.01 30.91 10.97 4.23 0.01 
32.25 12.93 27.23 9.16 4.13 0.01 

 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  (:15يتضح من جدول )
عند متوسطات استجابات عينة البحث في الوعي بخطورة تخطي وجبة اإلفطار 

 (.4.13:4.23وفقًا  لعمل األم كما تراوحت قيمة "ت" من)
وجبة اإلفطار  وفقًا لمتغيرات بخطورة تخطي داللة الفروق بين متوسطات الوعي : (16جدول)

 ((L.S.Dالدراسة باستخدام اختبار 

 المتغير
الدخاللشيري 

 لألسرة
 مرتفع متوسط منخفض

الدخل الشيري 
 لألسرة

 41.37 28.99 25.19 المتوسط
 **16.18- **3.79-  منخفض
 **12.38-   متوسط

 عدد األبناء

 عدد األبناء
 3أقل من

 أبناء
 أبناء فأكثر8 أبناء( 7-5) ( أبناء3-4)

 22.04 32.49 40.39 43.07 المتوسط
 **10.45- **18.35- **21.03-  أبناء 3أقل من 

 **7.901- **10.58-   ( أبناء3-4)
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 **5.68-    ( أبناء5-7)

المستوي 
 التعميمي لألم.

 مرتفع متوسط منخفض مستوى تعميم لألم
 34.18 25.25 20.21 المتوسط
 **13.97- **5.04-  منخفض
 **8.93-   متوسط

المستوي 
 التعميمي لألب.

مستوى تعميم 
 لألب

 مرتفع متوسط منخفض

 35.47 27.85 22.47 المتوسط
 **13.00- **5.38-  منخفض
 **7.62-   متوسط

 ترتيب األبناء

 االخير الثالث الثاني األول ترتيب األبناء
 24.59 36.08 36.17 36.12 المتوسط
 **11.09- **11.49- **1158-  األول

 **10.09 **10.62-   الثاني

 **9815    الثالث

 مينة األب

 مرتفع متوسط منخفض ألب مينة ا
 30.62 25.68 43.75 المتوسط
 **13.13 **18.07  منخفض
 **4.94-   متوسط

 0.01** دال عند مستوى 

 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة وجود فروق ( :16يتضح من جدول )         
وجبة اإلفطار وفقًا الختالف الدخل الشيري لألسرة لصالح  خطورة تخطي في الوعي ب

مستوى الدخل الشيري لألسرة المرتفع ومتوسط الدخل مع فئة الدخل المنخفضوترجع 
رائية الباحثة ذلك إلي أن ارتفاع الدخل الشيري لألسرة تمكن من فرصو القدرة الش

لألغذية الصحية  األكثر فائدة  ذلك إلي جانب زيادة وعي األميات بأىمية العناصر 
الغذائية وكيفية الحصول عمييا والقدرة عمي التنوع المستمر في الوجبات وطرق تقديميا 
فعند تناول الطالب األغذية الصحية يكون نموىم الجسمي والعقمي سميم ، في حين أنو 

شاكل صحية وال معرفية في حين ارتفعت نسبة التحصيل لدييم لم يعانوا من أي م
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

والطالب الذين ال يتناولون غذاء صحي يعانون من مشاكل عمي مستوي النمو حيث 
عانوا من تأخر في النمو )عمي مستوي الطول والوزن ( في حين كانوا يصابون 

القدرة عمي متابعة  بأمراض عديدة كفقر الدم والطفيميات والتياب المثة وتعب سريع وعدم
الدروس وتأخر في التحصيل الدراسي مقارنة باألصحاء وىذا يتفق مع نتائج دراسة  

 ، (2006مني ،)
في الوعي بأىمية  0.01كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة          

ذلك إلي أن (أبناء وترجع الباحثة 7-5وجبة اإلفطار وفقًا  لعدد األبناء لصالح فئة من )
كمما زاد عدد األبناء قل اىتمام الوالدين بأىمية تناول وجبة اإلفطار والتركيز عمي 
أىمية تناول الوجبة والوعي بخطورة تخطييا عمي سموكيم وتحصيميم الدراسي 
والحصول عمي العناصر الغذائية التي يحتاج إلييا الجسم من حديد وكالسيوم وغيرىا 

وىناك طالب تميل إلي تناول الوجبات السريعة لذلك ن توافرىا من العناصر التي البد م
فإن مستوي الوعي الغذائي منخفض في العادات الغذائية ومرتفع من حيث الميول 

، كما أنو توجد فروق ذات (2007)بيضاء ،والمعمومات الغذائية وىذا يتفق مع دراسة 
األم لصالح المستوي  وفقًا لمستوي تعميم0.01داللة إحصائية  دالة عند مستوي 

التعميمي المرتفع ومتوسط مع المستوي التعميمي المنخفض وترجع الباحثة ذلك إلي أن 
نيا من فرص زيادة الوعي واالىتمام بالتنوع والتغيير كالمستوي التعميمي المرتفع لألم يم

 في الوجبات وطرق تقديميا ومعرفة االحتياجات الالزمة من العناصر الغذائية لمطالب
وخطورة تخطي الوجبات وخاصة وجبة اإلفطار وما تسببو من ضرر عند تخطييا 

سوء التغذية وعدم التركيز والسموك غير السوي لمطالب تنتج عن واألمراض التي 
وتختمف األم الريفية عن األم الحضرية من حيث المستوي التعميمي  في اقتناء بعض 

، وتوجد فروق ذات األطعمة  أنواع األطعمة واختالفيم في البعض األخر من
وجبة اإلفطار وفقًا بخطورة تخطي في الوعي  0.01داللةإحصائية عند مستوي داللة 

لممستوي التعميمي لألب لصالح المستوي التعميمي المرتفع ومتوسط لممستوي التعميمي 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

المنخفض وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلي أنو كمما كان المستوي التعميمي لألب مرتفع 
زاد الوعي والقدرة عمي الحد من أمراض سوء التغذية وتوفير أكبر قدر من األطعمة 

، كما توجد فروق  ( 1995)عزة ،وىذا يتفق مع نتائج دراسة الغنية بالعناصر الغذائية
في الوعي بأىمية وجبة اإلفطار وفقًا  0.01ذات داللة إحصائية دالة عند مستوي 

خير  ومتوسط فئة االبن األول وترجع الباحثة ىذه لترتيب األبناء لصالح االبن األ
النتيجة إلي أنو عادة مايكون االبن األخير مدلل وبالتالي كثير ما يتجاىل الوجبات 
وخاصة وجبة اإلفطار ويعتمد أكثر عمي الوجبات السريعة والتي تسبب العديد من 

اض سوء التغذية وتعرضو إلي أمر  األمراض و التي تعود بالسمب عمي تحصيمو الدراسي
كما أن الطالب الذين يتبعون عادات غذائية سيئة يصابون بأمراض سوء التغذية وىذا 

، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية دالة  (2004)عفاف ،يتفق مع نتائج دراسة 
في الوعي بأىمية وجبة اإلفطار وفقًا لمينة األب لصالح األعمال  0.01عند مستوي 

و من فرصة االىتمام بالنمو السوي جسديًا ونفسيًا الن ذلك يؤثر المنخفضة وذلك تمكن
عمي مراحل التعميم وتخطي الوجبات وخاصة وجبة اإلفطار يؤثر عمي تحصيميم 

تائج الدراسات يختمف مع نوىذا( 1999)سناء ،وىذا يتفق مع نتائج دراسة  الدراسي
 .( 2013،وآخرون(،)حسن 2014)سحر،التالية 

 الفرض الثاني : 
عينة البحث في الوعي بالسموك  أميات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

عمل  –ترتيب األبناء –عدد األبناء –خل الشيري دمتوسط ال)العدواني وبين متغيرات 
 (مستوي تعميم األب–مستوي تعميم األم  –مينة األب  –األم 

 ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت الباحثة : 
)ت(، وحساب تحميل التباين لدرجات أفراد العينة في استبيان الوعي بتطبيق اختبار  -1

 بالسموك العدواني كما ىو موضح بالجدول التالي:
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

بإجراء تحميل التباين إليجاد قيمة "ف" لموقوف عمي داللة الفروق بين الستبيان وكل  -2
 متغير من متغيرات الدراسة .

لممقارنات المتعددة كما ىو موضح ( L.S.Dولبيان اتجاه الدالة تم إجراء اختبار ) -3
 :بالجدول التالية

تحميل التباين في اتجاه واحد لمفروق بين متوسطات الوعي بالسموك العدواني  :(17جدول ) -4
 (300وفقًا لمتغيرات الدراسة )ن=

 مصدر التباين المتغيرات
درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط مجموع 

 المربعات
 قيمة "ف" 

مستوى 
 الداللة

الدخل الشيري 
 لألسرة

بين 
 المجموعات

2 20366.20 10183.10 
16.49 0.01 

داخل 
 المجموعات

297 183425.47 617.59 

    203791.67 299 المجموع

 عدد األبناء

بين 
 المجموعات

3 93132.57 31044.19 
83.04 0.01 

داخل 
 المجموعات

296 110659.10 373.85 

    203791.67 299 المجموع

المستوي التعميمي 
 لألم

بين 
 المجموعات

2 43026.57 14342.19 
79.15 0.01 

داخل 
 المجموعات

297 53633.18 181.19 

    96659.75 299 المجموع

المستوي التعميمي 
 لألب

بين 
 المجموعات

2 
131011.45 65505.72 

267.31 0.01 
داخل 

 المجموعات
297 

72780.22 245.05 

    203791.67 299 المجموع

 ترتيب األبناء
بين 

 المجموعات
2 

20090.82 10045.41 
311.54 0.01 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

داخل 
 المجموعات

297 
9576.58 32.24 

    29667.40 299 المجموع
عينة البحث الستبيان الوعي بالسموك العدواني  أميات تحميل التباين في اتجاه واحد لمفروق بين متوسطات استجابات

 (300وفقًا لمينة األب قيد البحث )ن=

 مينة األب

بين 
 المجموعات

2 
32889.68 16444.84 

76.59 0.01 
داخل 

 المجموعات
297 

63770.07 214.71 

    96659.75 299 المجموع

بين  0.01وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ت ( :17يتضح من جدول )
خل دمتوسط ال)متوسطات استجابات عينة البحث الستبيان الوعي بالسموك العدوانيوفقًا 

–مستوي تعميم األم  –مينة األب  –عمل األم  –ترتيب األبناء –عدد األبناء –الشيري 
 (مستوي تعميم األب

البحث في متوسط االستجابات عمى استبيان  وىذا يعني وجود فروق بين فئات متغيرات
لتحديد أدق فرق معنوي  L.S.Dمما يتطمب استخدام اختبار الوعي بالسموك العدواني 

 .القياسات بين متوسطات ىذه
وفقًا لعمل األم  لوعي بالسموك العدواني داللة الفروق بين متوسطات درجات أبعاد  (:18جدول )

 (300)ن=لمعينة األساسية قيد البحث 
 (138ال تعمل )ن= (162تعمل )ن= المتغير

 قيمة )ت(
مستوي 
 الداللة

 عمل األم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االنحراف  المتوسط الحسابي
 المعياري

76.07 22.67 50.08 22.72 9.89 0.01 
29.90 8.33 19.88 8.96 10.03 0.01 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 0.01داللة إحصائية عند مستوي داللة وجود فروق ذات  (:18يتضح من جدول )
عند متوسطات استجابات عينة البحث في الوعي بالسموك العدواني وفقًا  لعمل األم 

 (10.03:9.89كما تراوحت قيمة "ت" من)
داللة الفروق بين متوسطات استجابات األميات عينة البحث الستبيان الوعي بالسموك :(19جدول)

 ((L.S.Dالعدواني وفقًا لمتغيرات الدراسة باستخدام اختبار 
 مرتفع متوسط منخفض الدخل الشيري لألسرة المتغير

الدخل الشيري 
 لألسرة

 70.04 59.77 49.22 المتوسط
 **20.82- **10.55-  منخفض
 **10.27-   متوسط

 عدد األبناء

 عدد األبناء
  3أقل من 

 أبناء
 أبناء فأكثر8 ( أبناء7-5) ( أبناء3-4)

 43.64 48.90 56.72 87.65 المتوسط
 **5.26 **38.76- **7.82-  أبناء 3أقل من 

 **13.08 **30.93-   ( أبناء3-4)
 **44.02    ( أبناء5-7)
 **30.52    ( أبناء5-7)

المستوي التعميمي 
 لألم

 مرتفع متوسط منخفض المستوى التعميمي لألم
 99.33 62.27 46.24 المتوسط

 منخفض
 -16.04** -

53.09** 

 متوسط
  -

37.06** 

المستوي التعميمي 
 لألب

 مرتفع متوسط منخفض المستوي التعميمي لألب
 90.45 68.74 46.80 المتوسط

 منخفض
 -21.94** -

43.66** 

 متوسط
  -

21.71** 

 الرابع الثالث الثاني األول ترتيب األبناء ترتيب األبناء



 

264 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   
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 المتوسط
80.3

4 
83.06 61.66 43.49 

 األول
 -39.55** -36.85** -

18.17** 
 **18.67 **20.05-   الثاني

 الثالث 
   -

12.35** 

 مينة األب
 

 منخفض متوسط منخفض مينة األب
 63.15 43.54 73.44 المتوسط
 **10.30 **29.90  منخفض

 متوسط
  -

19.60** 

 0.01** دال عند مستوى 

في  0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( :19)يتضح من جدول
استبيان الوعي بالسموك العدواني وفقًا الختالف الدخل الشيري لألسرة لصالح مستوي 
الدخل الشيري لألسرة المرتفع ومتوسط الدخل مع فئة الدخل المنخفض ، وترجع 

وفقًا لذلك ميات الطالب الباحثة ىذه النتيجة إلي أنو مع ارتفاع دخل األسرة تستطيع أ
المستوي توفير طرق الرعاية التي تساعد في مالحظة سموك الطالب وعالجو ومعرفة 

أما عن الطالب من األسر قميمة الدخل  مع  السموكبذلك األسباب التي تدفعو لمقيام 
)فيد زيادة حاالت العنف وذلك لعدم مباالتيم بما يحدث ليم فتحقق النتائج مع دراسة 

وفقًا لعدد  0.01كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة   ،(2005،
أبناء (وترجع الباحثة  3لفئة )أقل من ا(أبناء  ومتوسط 7-5فئة من)الاألبناء لصالح 

ىذه النتيجة إلي أنو كمما زاد عدد األبناء كمما قمت مالحظة األم ليم وبالتالي يزيد 
سباب مختمفة بينيم وبالتالي البد من توعية األميات سموكيم العدواني بشكل مختمف وبأ

وىناك عالقة موجبة بين  أشكاليومعرفة دوافعوو بضرورة مالحظة  سموك الطالب 
 (2013)حسينة ، أسموب التساىل وبين السموك العدواني وىذا يتفق مع نتائج دراسة 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

ممستوي التعميمي وفقًا ل 0.01، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 
لصالح المستوي التعميمي المرتفع والمتوسط لممستوي التعميمي المنخفض وترجع م لأل

الباحثة ىذه النتيجة إلي أن المستوي التعميمي المرتفع يكون لو دور واضح في وعي 
األميات بمخاطر السموك العدواني عمي الفرد والمجتمع والذات والتعرف عمي مظاىر 

وكيفية عالجيا وتنمية السموكيات السوية التي السموك العدواني غير السوي وأسبابو 
تجعمو شخصًا سوي غير عدواني وال يسبب الضرر ال لنفسو وال المجتمع من حولو، 

وفقًا لممستوي التعميمي  0.01كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 
وترجع نخفض لألب لصالح المستوي التعميمي المرتفع والمتوسط المستوي التعميمي الم

الباحثة ىذه النتيجة إلي أنو كمما كان المستوي التعميمي مرتفع زاد الوعي بمخاطر تمك 
السموك غير السوي التي تسبب الضرر لممجتمع والفرد والذات وأنو مع زيادة الوعي 
والتثقيف حول موضوع السموك فإن ذلك يكون لو مردود إيجابي في السيطرة عمي تمك 

وقد يكون ىناك عالقة بين ميا إلي سموكيات سوية تفيد الفرد و المجتمعالسموكيات وتحوي
، كما (  2004فاطمة ،السموك العدواني والمعاممة الوالديو وىذا يتفق مع نتائج دراسة )

وفقًا لترتيب األبناء لصالح  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 
تيجة إلي أن االبن الثاني لم يمقي اىتمام كافي مثل االبن الثاني وترجع الباحثة ىذه الن

االبن األول وخاصة في مرحمة المراىقة وبالتالي يمارس السموكيات العدوانية أكثر من 
والغضب يعد من محفزات ظيور السموك لعدواني لدي المراىقين وىذا يتفق مع  غيره

ية عند مستوي داللة ، كما توجد فروق ذات داللة إحصائ(2013حسينة ،نتائج دراسة)
وفقًا لمينة األب لصالح  أصحاب األعمال المنخفضة وترجع الباحثة ىذه  0.01

النتيجة إلي أن الطالب في فترة المراىقة يميمون إلي تمثل الكبار وبالتالي يميمون نحو 
تطمع أفضل وتحسين مستوي الحياة ومع  عدم القدرة عمي تحقيق تمك الرغبة في وقت 

يمجئون إلي ممارسة العدوان بأشكالو المختمفة لينتقم ممن ىم في مستويات قصير فإنيم 
ويمارس السموك العدواني نحو اآلخرين والسموك العدواني المفظي معيشية أفضل منو 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

)تياني ة وتتفق ىذه النتائج مع ما توصمت إلية ىذه الدراسوالجسدي نحو الذات 
(،) 2008(، )منال،2015سناء ،)( وتختمف مع نتائج الدراسات 2012،

 وآخرون (،، )محمد2004) فاطمة،(2014،)عثمان وعبد الكريم ،( 2006سعد،
 (.2002( ،) إبراىيم،2004،

 
 ث:الفرض الثال

وجبة بخطورة تخطي  عينة البحث األساسية في الوعي  أمياتتوجد عالقة ارتباطيو لدي 
 .اإلفطار والوعي  بالسموك العدواني 

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض إحصائيًا تم إيجاد معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط 
كما ىو موضح الوعي بخطورة تخطي وجبة اإلفطار والوعي بالسموك العدواني بيرسون بين 
 :(20في جدول )

عينة البحث األساسية في الوعي أميات   ( مصفوفة معامل االرتباط بين استجابات20جدول )
 (300)ن=وجبة اإلفطار والوعي بالسموك العدواني بخطورة تخطي 

 0.01** دال عند مستوى
أن ىناك ارتباط طردي ذو داللة إحصائية بين كل من  :(20يتضح من جدول )

وجبة اإلفطار و استبيان بخطورة تخطي استجابات عينة البحث األساسية في الوعي 
بخطورة أي انو كمما زاد الوعي  0.01الوعي بالسموك العدواني عند مستوي داللة 

عمي الفرد  وجبة اإلفطار زاد الوعي بخطورة السموك العدواني ومدي تأثيرهتخطي 
 والمجتمع .  

 الفرض الرابع : 

وجبة اإلفطار بخطورة تخطي الوعي  المتغير  مستوي الداللة  

**0.82 الوعي بالسموك العدواني   0.01 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

بخطورة عينة البحث األساسية في الوعي   أميات توجد عالقة ارتباطية لدي
خل دمتوسط ال)الوعي بالسموك العدواني   ومتغيرات الدراسةر وجبة اإلفطاتخطي 
–مستوي تعميم األم  –مينة األب  –عمل األم  –ترتيب األبناء –عدد األبناء –الشيري 

.(مستوي تعميم األب  
بخطورة تخطي ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بين الوعي 

كما ىو موضح في جدول وجبة اإلفطار الوعي بالسموك العدواني  ومتغيرات الدراسة 
(21. )  

وجبة اإلفطار الوعي بالسموك العدواني  بخطورة  مصفوفة االرتباط بين الوعي:( 21جدول )
(300ومتغيرات الدراسة )ن=  

 0.01** دال عند مستوى
بين 0.01اللة دعند مستوى ( وجود عالقة إرتباطية طردية دالة 21يتضح من الجدول )

وجبة اإلفطار والوعي بالسموك العدواني حيث تراوحت قيمة )ر(  بخطورة تخطي  الوعي
اللة دعند مستوى ( ويتضح مما سبق وجود عالقة طردية 0.82،0.96بين )
وجبة اإلفطار والوعي بالسموك العدواني ومتغيرات الدراسة بخطورة تخطي  الوعي0.01

 المتغير
وجبة  بخطورة تخطي  الوعي

 اإلفطار 
 الوعي بالسموك العدواني 

متوسط الدخل الشيري 
 لألسرة

0.95**  0.96**  

**0.84 عدد األبناء  0.82**  
**0.94 المستوي التعميمي لألم  0.93**  
**0.88 المستوي التعميمي لألب  0.91**  
**0.82 ترتيب األبناء  0.86**  
**0.87 عمل األم   0.89**  
**0.85 مينة األب  0.87**  
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 –مينة األب  –عمل األم  –ترتيب األبناء –عدد األبناء –خل الشيري دمتوسط ال)
 .مستوي تعميم األب(–مستوي تعميم األم 

 الفرض الخامس :
تختمف نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة في نفس نسبة التباين في المتغير 
التابع )خطورة تخطي وجبة اإلفطار ، السموك العدواني ( تبعًا ألوزان معامالت 

الفرض تم:ولمتحقق من صحة ىذا . اإلنحدار ودرجة اإلرتباط   
باستخدام طريقة  Multi Regression Analysisاستخدام معامل االنحدار المتعدد 

، لمتعرف عمي العوامل األكثر المتغيرات مساىمة  Stepwiseالخطوة المتدرجة إلي 
 في المتغيرين )المقياسين( كما ىو موضح في الجدول.

)الخطوة المتدرجة إلي األمام( لممتغيرات األىمية النسبية باستخدام معامل االنحدار :( 22جدول )
 المؤثرة عمي )المقياسين ًا(

 المتغير التابع
 المتغيرات الدراسة

معامل 
االرتباط 
R 

نسبة 
المشاركة 
R2 

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

معامل 
االنحدار 
B 

 مستوى الداللة قيمة ت

بأىمية الوعي 
 وجبة اإلفطار

متوسط الدخل الشيري 
 لألسرة

0895 0.90 288.42 0801 0.83 18.58 0801 

 0.01 13.13 0845 0.01 192.24 0888 0894 المستوي التعميمي لألم
المستوي التعميمي 
 لألب

0888 0876 266863 0.01 0.21 10885 0.01 

 080 9.95 0.87 080 148.13 0874 0887 عمل األم
 0801 4.27 0883 0801 181.24 0870 0885 مينة األب

األبناءعدد   0.84 0868 191.24 0.01 0.76 5897 0.01 
 0.01 8.85 0.92 0.01 206863 0864 0882 ترتيب األبناء

الوعي 
بالسموك 
 العدواني 

متوسط الدخل الشيري 
 لألسرة

0.96 0.92 714.38 0.01 0.93 15.13 0.01 

 0801 7885 0818 0801 920835 0886 0.93 المستوي التعميمي لألم
 0.01 2.95 0.15 0.01 198.55 0.82 0.91المستوي التعميمي 
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 لألب
 0.01 5.27 0.77 0.01 175.24 0.78 0.89 عمل األم
 0801 3897 0892 080 186863 0874 0887 مينة األب
 0.01 4.85 0.73 0.01 348.18 0.72 0.86 ترتيب األبناء
 0.01 5.27 0.77 0.01 175.24 0.64 0.82 عدد األبناء

 0.01**دال عند مستوي داللة 
 بخطورة تخطي أن أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا عمي الوعي :(22يتضح من جدول )

وجبة اإلفطار  كانت )متوسط الدخل الشيري لألسرة، المستوي التعميمي لألم، المستوي 
التعميمي لألب، عمل األم، مينة األب، عدد األبناء، ترتيب األبناء(عمي الترتيب حيث 
كان متغير متوسط الدخل الشيري لألسرة كان أول المتغيرات التي أضيفت في تحميل 

%( عند مستوي 90) R2( إذا بمغت قيمة نسبة المشاركة االنحدار ) الخطوة األولي
وكانت )الخطوة الثانية( ىي متغير المستوي التعميمي لألم حيث بمغت  0,01داللة 

،وكانت )الخطوة الثالثة( ىي 0.01%(عند مستوي داللة 88) R2  نسبة المشاركة
%( عند 76) R2متغير المستوي التعميمي لألب حيث بمغت قيمة نسبة المشاركة 

(،وكانت )الخطوة الرابعة (ىي متغير عمل األم وبمغت نسبة 0.01مستوي داللة )
،) الخطوة الخامسة (ىي متغير مينة  0.0%( عند مستوي داللة 74) R2المشاركة 

، )الخطوة السادسة 0.01%( عند مستوي داللة 70) R2األب وبمغت نسبة المشاركة 
،)الخطوة 0.01%( عند مستوي داللة 68) R2( ىي متغير عدد األبناء حيث بمغت

%( عند مستوي 64)R2السابعة ( ىي متغيرترتيب األبناء وبمغت نسبة المشاركة فييا 
كما يتضح أن أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا عمي الوعي بالسموك العدواني .0.01داللة 

التعميمي لألب، كانت )متوسط الدخل الشيري لألسرة، المستوي التعميمي لألم ،المستوي 
عمل األم، مينة األب، ترتيب األبناء، عدد األبناء(عمي الترتيب حيث كان متغير 

متوسط الدخل الشيري لألسرة كان أول المتغيرات التي أضيفت في تحميل االنحدار ) 
%( عند مستوي داللة 92)R2حيث بمغت نسبة المشاركة الخطوة األولي( 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

ىي متغير المستوي التعميمي لألم حيث بمغت نسبة ر ،)الخطوة الثانية ( ىي متغي0.01
،وكانت )الخطوة الثالثة( ىي متغير 0.01%(عند مستوي داللة 86) R2  المشاركة  

%( عند مستوي 82) R2المستوي التعميمي لألب حيث بمغت قيمة نسبة المشاركة 
مشاركة (،وكانت )الخطوة الرابعة (ىي متغير عمل األم وبمغت نسبة ال0.01داللة )

R2 (78 عند مستوي داللة )%الخطوة الخامسة (ىي متغير مينة األب  0.0 (،
، )الخطوة السادسة ( ىي 0.01%( عند مستوي داللة 74) R2وبمغت نسبة المشاركة 

%( عند مستوي داللة 72) R2متغير ترتيب األبناء حيث بمغت نسبة المشاركة 
ء وبمغت نسبة المشاركة فييا ،)الخطوة السابعة ( ىي متغير عدد األبنا0.01

R2(64 عند مستوي داللة )%0.01. 
 الفرض السادس:

عينة البحث التجريبية في درجة أميات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
وجبة اإلفطار  والوعي بالسموك العدواني قبل وبعد تطبيق بخطورة تخطي الوعي 

 البرنامج لصالح التطبيق البعدي.

لموقوف عمي داللة  T. testولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم إجراء اختبار " ت " 
 رشادي:الفروق بين متوسطات درجات التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لمبرنامج اإل

وجبة بخطورة تخطي داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي في استبيان الوعي :(23جدول )
(75بالسموك العدواني قيد البحث لمعينة التجريبية )ن=اإلفطار واستبيان الوعي   

 المتغير

درجات  القياس البعدي القياس القبمي
قيمة ت  الحرية

 المحسوبة

لصالح  الداللة
المتوسط  التطبيق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوعي بأىمية 
 وجبة اإلفطار 

51.8 5.4 77.5 1.2 74 

**34.16 0.01 

 البعدي

الوعي بالسموك 
 العدواني 

53.4 5.3 79.4 2.3 74 
**32.24 0.01 

 البعدي
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

الستبيان  0,01: أن قيم "ت" كانت دالة عند مستوي داللة (23)يتضح من نتائج جدول
الوعي بأىمية وجبة اإلفطار والوعي بالسموك العدواني  لصالح التطبيق البعدي، وىذا يدل 

 مدي فاعمية البرنامج المعد ، وىذا يتفق مع دراسةعمي 
( وأن قيم "ت" كانت دالة عند مستوي داللة 2013حسن وآخرون) ،(1995عزة ،) 

الستبيان الوعي بالسموك العدواني لصالح التطبيق البعدي ،وىذا يدل عمي مدي  0.01
)سعد (، 2008منال ،(،)2013)مغنية ،فاعمية البرنامج المعد وىذا يتفق مع دراسة 

ولتحديد حجم تأثير البرنامج المعد  استخدمت الباحثة (.2002(،)إبراىيم ،2006،
 ÷(T2+ df): ويمكن حساب قيمة مربع ايتا عن طريقة المعالجة التالية( N2)مربع ايتا 

T2 =N2حيث T2  ، )ىي مربع قيمة )تdf (، ويتحدد حجم 1-درجات الحرية  )ن
التوصل إلي  يمكن N2كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا، وعن طريق التأثير ما إذا كان 
 .نوعين من المعمومات

 .وىي تعبر عن حجم التأثير في التجربة d( إلي N2يمكن تحويل قيمة ) -1

2- N2( الوعي بخطورة تخطي وجبة تمثل نسبة التباين الكمي في المتغير التابع
( والذي يمكن أن يرجع إلي المتغير المستقل ) برنامج اإلفطار والوعي بالسموك العدواني

لتوعية األميات بخطورة تخطي وجبة اإلفطار وأثره عمي السموك  رشاديتغذوي إ
 ( .العدواني لطالب المرحمة اإلعدادية 
في الوعي بأىمية  d  =7.9وقيمة   N2   =0.94وبحساب حجم التأثير وجد أنو 
في d  =7.3وقيمة  N2   =0.93عدواني وجد أنو وجبة اإلفطار والوعي بالسموك ال

 حالة في السموك العدواني .
 ( المقابمة ليا ومقدار حجم التأثيرd(، قيمة )N2قمية ):(24جدول )

حجن  (d)قويت  (N2)قيوت ايخا  العاهل الخابع العاهل الوسخقل

 الخأثيز

 البزًاهج

 كبيز 7.9 0.94 الوعي بخطورة حخطي وجبت اإلفطار 
 كبيز 7.3 0.93 الوعي بالسلوك العذواًي 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 ( أن حجم تأثير البرنامج المعد كبير مما يوضح فاعمية البرنامج.24)يتضح من جدول
 توصيات البحث :

ستفادة من األبحاث والدراسات المختمفة بقسم إدارة مؤسسات األسرة ضرورة اال  -1
وجبة اإلفطار وتأثيره عمي خطورة تخطي والطفولة وتفعيل نتائجيا في نشر الوعي ب

السموك العدواني وأدلة إرشادية يتم نشرىا عمي كافة الوسائط االلكترونية تحقيقًا لربط 
 البحث العممي بخدمة قضايا المجتمع . 

 عقد جمسات إرشادية لمحد من خطورة السموك العدواني ومشاكل سوء التغذية .  -2
تطوير مناىج االقتصاد المنزلي  ضرورة التضامن مع وزارة التربية والتعميم عمي -3

ضافة الموضوعات التي تعمم الطالب أىمية تناول الوجبات وخاصة وجبة اإلفطار   وا 
 وتأثيره عمي سموك الفرد.

المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك من خالل تقديم  -4
وعي األميات  بأىمية الوجبات وخاصة وجبة لزيادة برامج متميزة 

 فطار وأثره عمي السموك العدواني .اإل
التعاون مع أجيزة اإلعالم المختمفة داخل المحافظة بضرورة عمل  -5

وجبة اإلفطار وأثره عمي السموك بخطورة تخطي برامج إرشادية لمتوعية 
 العدواني لطالب المرحمة اإلعدادية
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 
السموك العدواني وأثره عمي التحصيل العممي لطمبة .(2009مجذوب،أحمد ) -1

 .الرياض ،السعوديةالمدارس الحكومية،رسالة ماجستير 
مدي فاعمية برنامج مقترح لتعديل السموك .(2002إبراىيم أحمد  ) ،عطية -2

،معيد الدراسات العميا  العدواني لدي األطفال ضعاف السمع ،رسالة دكتوراه
 .قاىرةلمطفولة ، جامعة عين شمس ال

ن يالمواطنة ومظاىرىا السموكية لدي المواطنين الكويتي.(2000) بشير ،الرشيدي -3
،مجمة القاىرة لمخدمات االجتماعية ،العدد الخامس ، المعيد العالي أثناء االحتالل 

 لمخدمات االجتماعية ،القاىرة. 
برنامج مقترح في التربية الغذائية لتنمية الوعي .(2007بيضاء محمد ) ،الشريف -4

الغذائي لطالبات المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية ،أطروحة دكتوراه 
 جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعوديةغير منشورة 

دارة الوجبات .(2006إيزيس عازر ) ،تسبي محمد ،نوار ،رشاد -5 التقنين الغذائي وا 
 ن المعرفة لمطباعة والنشر والتوزيع،كفر الدوار ،مصر.،مكتبة بستا1،ط

درجة مظاىر وأسباب السموك  .(2012تياني محمد عبد القادر ) ،الصالح -6
العدواني لدي طمبة المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظا ت 
 شمال الضفو الغربية وطرق عالجيا من وجية نظر المعممين ،رسالة ماجستير

 )غير منشورة (جامعة النجاح الوطنية فمسطين .
،دار النيضة  معجم عمم النفس والطب النفسي.(1998جابر)،عبدالحميد  -7

 ،القاىرة،مصر.1العرابية،ط
أثر برنامج تدريبي باستخدام .(2013أحمد )،عيد و،قرشم  ،حسن ،درويش،شحاتو -8

 لغذائية الصحيةحب االستطالع في تعديل اتجاىات طالب المدارس نحو العادات ا
 .،دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،كمية التربية ،جامعة الطائف ،السعودية 
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

 الغضب بظيور السموك العدواني لدي المراىقينعالقة . (2013حسينة ) ،يحياوي -9
، دراسة ميدانية بثانويات والية تبزي وزو مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد 

 ،الجزائر.12

،دار المدني التغذية خالل مراحل العمر .(2000خالد )،رفيدة ،عمي  ،حسنين -10
 ،جدة،المممكة العربية السعودية. 1لمطباعة والنشر ،ط

فاعمية استخدام تكنولوجيا العولمة عمي إدراك .(2006رشا ) ،عبد العاطي -11
غير منشورة ،كمية  الزوجة لمواردىا األسرية في إدارة األزمات ،رسالة دكتوراه

 .االقتصاد المنزلي ،جامعة حموان
 ،بغداد.2،دار اآلفاق لمنشر والتوزيع ،طالنفس والعدوان .(2015يكان )،ر إبراىيم  -12
،بستان 2،ط تغذية الفئات الحساسة.(2006سميرة أحمد عبد المجيد ،)،الشرنوبي  -13

 المعرفة ،اإلسكندرية ،مصر.
فاعمية برنامج إرشادي نفسي في خفض . (2006سعد بن محمد )، آل رشود  -14

، جامعة نايف درجة السموك العدواني لدي طالب المرحمة الثانوية ، رسالة دكتوراه
 العربية لمعموم األمنية ،الرياض.

العالقة بين نقص الحديد وكل من الذكاء والسموك .(2015)سناء  ،عبد العزيز -16
 سالةماجستير ،كمية طب جامعة طنطا .،ر

فاعمية برنامج مقترح في االقتصاد المنزلي  .(2014سحر برعي ) ،عبد المطيف -17
قائم عمي بعض إستراتيجيات التعمم النشط في تنمية الوعي الغذائي وبعض 
الميارات الحياتية لدي تمميذات الحمقة الثانية من التعميم األساسي ،أطروحة 

 .غير منشورة،جامعة المنيا ،مصردكتوراه 

تخطيط موارد األسرة وعالقتو بالمشاركة في .(2002عبير محمود ) الدويك، -18
المؤتمر العممي السابع لالقتصاد المنزلي،كمية  التنمية الريفية لدي ربة األسرة

 االقتصاد المنزلي ،جامعة حموان .
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

برنامج مقترح  لتنمية الوعي الغذائي . (1995عزة محمود  ) ،رزق-19
غير منشورة ، كمية  لألم المصرية في الريف والحضر ،رسالة ماجستير

 .االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية ،مصر
مجموعة التربية الغذائية والصحية،.(2004عفاف حسين )،صبحي  -20

 النيل العربية لمطباعة والنشر،مصر.
أثر برنامج  .(2014عبد الكريم محمد )،عثمان عبد الفتاح ،جردات  ،الخولدة -21

،مؤتة  استراتيجيات التعامل معوعالج معرفي سموكي في تخفيض الغضب وتحسين 
 .(2( العدد)29لمبحوث والدراسات ،المجمد )

العوامل االجتماعية المؤدية لمعنف لدي  .(2005فيد عمي عبد العزيز  ) ،الطيار -22
غير منشورة ، جامعة نايف العربية  طالب المرحمة الثانوية ، رسالة ماجستير

 .لمعموم األمنية ، السعودية ، الرياض

السموك العدواني وعالقتو بأساليب  .(2004فاطمة مبارك  )،الحميدي -23
،مجمة مركز البحوث التربوية ، جامعة قطر ، العدد  المعاممة الوالدية

 .( يناير ، قطر25)
تقييم الثقافة الغذائية لدي طالب وطالبات .(2008منال )،محمد -24

 ،مصر.1بمدينة الزقازيق ،طالمرحمة االبتدائية 
حسن  ،شبل ،حسين ،حسين ،بدران،محمد ،الدريني  ،عبد الظاىر -25

مناىج البحث في :.(2000عدلي ) ،كمال ،أبو طاحون ،،نجيب
 ،اآلنجمة المصرية ،القاىرة. العموم التربوية والنفسية

تغريد ،رجاء ،عمران ،عفاف حسين ،الشناوي ،محمد ،صبحي ،سيير عبد الخالق  -26
،زىراء الشرق لمنشر ، القاىرة 1،ط تخطيط الوجبات وأسس إعداد األطعمة.(2004،)

 .،مصر
إدارة وتخطيط .(2006مني شرف ) ،منا عمر ،عبد الجميل،بركات -27

 ،بستان المعرفة لمطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،مصر.1،ط الوجبات
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

موسوعة غذاؤك دواؤك الغذاء وصحة .(2015مازن عميان حسين )،الجردلي  -28
 ،األكاديمية المصرية،مصر.1،ط اإلنسان

السموك العدواني دراسة مقارنة بين الذكور .(2006مني حسن  ) ،الغرباوي -29
،معيد الدراسات  (سنو ،رسالة دكتوراه16-8واإلناث في المرحمة العمرية من )

 .العميا لمطفولة ،جامعة عين شمس ،القاىرة
فاعمية اإلرشاد النفسي التربوي في خفض السموك  .(2013مغنية )،قويعيش  -30

، دراسة شبو تجريبية بمرحمة التعميم  العدواني لدي تالميذ السنو الثانية ثانوي
 .،الجزائر2الثانوي ، رسالة دكتوراه، جامعة وىران 

تخطي وجبة اإلفطار ،وانخفاض المتناول .(2020حسن، ماجدة إبراىيم ) -31
حماض الدىنية عديدة عدم التشبع ،والحياة اليومي من فيتامينات ب، األ

االفتراضية ،والعقاب ىي العوامل األكثر خطورة لمسموك العدواني ألطفال 
 .المؤتمر العممي السادس )الدولي الرابع( الجيزة ،مصر.المدارس

:تقييم الثقافة الغذائية لدي طالب وطالبات  (2006منال محمد السيد )،شحاتة  -32
الزقازيق ،مصر مدينة الزقازيق رسالة ماجستير غير منشورة ،المرحمة االبتدائية ب

. 
،مجمة المعرفة الكويتية حافظي عمي وجبة اإلفطار إلبنك.(2008محمد ) ،ناصر -33

 ،الكويت.5،العدد 
 ،سوريا.5،مجمة العموم ،العدد  صحة الطفل المثالي.(2008الحريري، مني ) -34
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 مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث في 

  ( 1ممحق )
 اإلعدادية لوجبة اإلفطار لمدة أسبوعجدول تغذية الطالب في المرحمة 

 أيام األسبْع ّجبت اإلفطار

 

جن(  .0) -جن( خبش بلذي 86) -جن(فْل هذهس بالشيج ّالليوْى06)

 جن( لبي  . .06) -شزيحت طواطن

 السبج

 -جن( شزيحت طواطن..) -جن( بيضت.6) –جن( خبش بلذي  .1)

جن( لبي . .06)  

 األحذ

جن(  .0)–جن( بسكْيج  .6)–جن( هزبي  ..)–جن( خبش بلذي  .1)

جن ( لبي ..06) -عصيز هاًجْ  

 االثٌيي

جن( شزيحت ..) –جن( جبي قزيش ..) –جن(فطيزة بالعجْة .8)

جن(لبي..06) -جن (ثوزة هْس06)–خيار   

 الثالثاء

جن( لبي..06)–جن ( بلح .0)–جن ( لٌشْى 06) -جن(خبش بلذي86)  األربعاء 

–جن ( خس .0) –جن( حالّة طحيٌيت 06) -جن( خبش بلذي .1)

 جن( لبي..06) -جن( عصيز هاًجْ.0)

 الخوس

 -جن( بيضت.6)-جن( كيكت دسوت 06)–جن(خبش بلذي 86)

جن( .0) -جن( علبت سبادي0.6) –جن( خيار ..) -جن(بسكْيج.6)

جن(ثوزة هْس.06)–عصيز جْافت   

 الجوعت

 

 
 
 
 
 


