
 

 

باألغذية المؤثرة على  تأثير تطبيق برنامج ارشادي مبني على دراسة وعي وممارسات عينة من األفراد
   الجهاز المناعي بحي وسط بمدينة اإلسكندرية

1  إيناس محمد خميس

 
 قسم االقتصاد المنزلي ـ كلية الزراعة بالشاطبي ـ جامعة اإلسكندرية1

 2021أبريل25 في، الموافقة على النشر 2021 رسما22فىالبحث  استالم

 الملخص العربى 
وتنفيذ  إعداد  أساسية  بصفة  الدراسة  هذه  استهدفت 

الوع تحسين  إلى  يهدف  ارشادي  برنامج  تأثير  ي ودراسة 
المن غذائيا  بالجهاز  المناعة  تقوية  وُسبل  استخدم اعي   ،

المتعلقة   البيانات  لجمع  الشخصية  بالمقابلة  االستبيان 
قوامها  ُصدفية  عينة  على  البحث  لهذا  الميدانية  بالدراسة 

اإلسكندرية  195) بمدينة  وسط  بحي  ومبحوثة  مبحوث   )
االرشادية  االحتياجات  أساسها   لتحديد  على  ُيبنى  التي 

التجريبيةبرنامجال العينة  عدد  بلغ  التطبيقية   .  بالدراسة 
مبحوثة18) احصائيا  (  البيانات  وتحليل  تفريغ  تم  ثم   .

االجتماعية  للعلوم  االحصائية  الحزمة  برنامج  باستخدام 
(SPSS-V23واج التالية(  االحصائية  المعامالت  النسب  :  راء 

الحسابي المتوسط  اختبا  ،المئوية،  المعياري،  ر  االنحراف 
واختبار  "ت" "ف"  اختبار   ،LSDارتباط معامل  بيرسون،   ، 

 : أسفرت نتائج الدراسة عما يلي، وقد دالة االنحدار المتعدد
- ( المبحوثين  من  العظمى  (  %23,01،    %57,9الغالبية 

كان مستوى وعيهم متوسط وضعيف على التوالي ، في  
 كان مستوى وعيهم جيد . %19حين أن 

المبحوث  13,8%،    67,2% - ممارساتهم من  كانت  ين 
بينما   التوالي  على  وضعيفة  كانت    %19متوسطة 

المقوية  األغذية  بتناول  والخاصة  جيدة  ممارساتهم 
التي   األغذية  تناول  في  الحذر  وتوخي  الجسم  لمناعة 

 ُتِضعف المناعة . 

وجود فروق معنوية بين متوسط درجات أفراد العينة في   -
ن لديهم  اث ومالوعي بأهمية الجهاز المناعي لصالح اإلن

 . أبناء باألسرة والعاملين
في   - المبحوثين  ممارسة  مستوى  في  معنوي  تباين  وجود 

من  لصالح  الجسم  مناعة  على  المؤثرة  األغذية  تناول 
جنيه    3000ــ أقل من    2000تراوح دخلهم الشهري من  

 شهريا  .
الوعي  - ارتباطية طردية معنوية بين كل من  وجود عالقة 

المناع الجهاز  المؤثرة بأهمية  ي للجسم والوعي باألغذية 
 عليه ومدى تناولها. 

الجهاز  - بأهمية  الوعي  على  تأثيرا   األكثر  العوامل  من 
السكن   ومنطقة  السن  عليه  المؤثرة  واألغذية  المناعي 
أبناء  ووجود  الوظيفية  والحالة  التعليمي  والمستوى 

 باألسرة.
تأثيرا   - األكثر  العوامل  من  الوظيفية  والحالة  الجنس    نوع 

على ممارسة المبحوثين في تناول األغذية المؤثرة على 
 مناعة الجسم . 

المناعي  - الجهاز  بأهمية  الجيد  الوعي  مستوى  ارتفع 
قبل تطبيق البرنامج   %16,67واألغذية المؤثرة عليه من  

 بعد تطبيق البرنامج . %61,11إلى 
والبعدي   - القبلي  التطبيق  بين  احصائيا   دالة  فروق  وجود 

المؤثرة على   فيما يتعلق بالوعي والوعي بتناول األغذية 
 . 0,01مناعة الجسم عند مستوى احتمالي 
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بمقدار  - البرنامج  من  المكتسب  التعلم  نسبة  ارتفاع 
الوعي بأهمية   66,89%،    40,34% وذلك فيما يخص 

جهاز المناعة واألغذية المؤثرة عليه والوعي بتناول هذه  
 األغذية على التوالي . 

المفت  ارشادي   -احية:الكلمات  المناعي   -برنامج    -الجهاز 
 األغذية.

 والمشكلة البحثية المقدمة  

الحياة   نمط  في  كبيرة  تغيرات  الحاضر  عصرنا  شهد  لقد 
للبشرية سواء كان ذلك في البلدان الصناعية أو غيرها متجهة 

المدنيةجمي بالحياة  يسمى  ما  نحو  الحياة  عها  هذه  أن  إال   ،
جوانبها   من  كثير  في  من  أظهرت  العديد  بظهور  ارتباطًا 

لم   أو  ُتعرف  تكن  لم  التي  المزمنة  في األمراض  تظهر 
السابقة العالم  العصور  مشاكل  أكبر  تمثل  أصبحت  والتي   ،

من إجمالي الوفيات   %60(، إذ وجد أن2002)أمين باوزير،
المزمنة   باألمراض  اإلصابة  عن  ناتج  الصناعية  البلدان  في 

النام  % 40وهذا مقابل   2020، وارتفع العدد عام  يةفي الدول 
إ العالمليصل  الوفيات في  أرباع  ،  لى ثالث  فاطمة مساني   (
2011   .) 

( مصيقر  الرحمن  عبد  أفاد  في 2012كما  التغيرات  (أن 
أسلوب   في  التغير  إلى  باإلضافة  الغذاء  استهالك  أنماط 
المرتبطة  المزمنة  األمراض  انتشار  زيادة  إلى  أدى  المعيشة 

أمراض مثل  وا  بالغذاء  والسكر  الدموية  واألوعية  رتفاع  القلب 
والسرطان  والسمنة  الدم  األمراض  ضغط  هذه  وأصبحت   ،

إقليم شرق البحر األبيض  مشكلة صحية كبرى في معظم دول
م  حيث   المتوسط أكثر  الوفيات   %50ن  ُتشكل  إجمالي  من 
)السنوية سليمان  نوف  أشارت  كما  معظم 2007،  أن   )

يل المنتشرة  المزمنة  فيها  األمراض  الغذائي  النمط  دورًا  عب 
، حيث تم استبدال األطعمة التقليدية العالية في محتواها  هاماً 

الغربية  األطعمة  إلى  الدهون  في  والمنخفضة  األلياف  من 
 .تفعة الدهون والسكر والكوليسترولمر 

ويعتبر جهاز المناعة هو حصن الجسم ضد اإلصابة بأي  
شب عن  عبارة  فهو  و مرض،  الخاليا  من  األنسجة  كة 

مثل  واألعضاء للجسم  الجراثيم  غزو  منع  على  تعمل   ،
، حيث يقوم بتمييز والطفيلياتالفيروسات والبكتريا والفطريات  
ومهاجمتها الممرضة  هللا    العوامل  عبد   ( عليها  والقضاء 

من (  2012  ،طاهر يتكون  وظيفي  جهاز  المناعة  وجهاز   .
جد في األعضــاء  باليين عديدة من الخاليــا الليمفاوية والتي تو 

الليمفاوية  والعقد  التيموسية  والغــدة  الطحال  مثل  الليمفاوية 
الت الغريبة  األجسام  تقاوم  الخاليا  وهذه  جسم واللوز  تهاجم  ي 

شتا أميرة   ( الواقــي  2008  ،اإلنسان  الـــدرع  بــمثابـــــة  فــهو   ،)
والمــ العــدوى  ــــه  عنـ ويبعــد  الجســــم  يحـــمي  )ر الــذي  فرحة  ض 

 .(  2002  الشناوي ومدحت قاسم ،
ويلعب الدم دورًا هامًا في إحداث المناعة نظرًا لوجود أنواع 
معينة من كرات الدم البيضاء به وفي بعض األنسجة األخرى  
التي  لها القدرة على القضاء على الكائنات الغريبة وإتالفها،  
مضادة   أجسام  على  تحتوي  الدم  بالزما  أن  عن  فضاًل 

Antibodies     أي لمقاومة  معينة  مناعية  خاليا  تكونها 
، ويطلق  أي مواد أخرى ترتبط بالبروتينات  بروتينات غريبة أو

على   الجسم  أنسجة  تحفز  التي  البروتينات  هذه  مثل  على 
باألنتيجين   المضادة  األجسام  محمد     Antigensتكوين   (

 ( .  2015يوسف ، 
طبيعية   مناعة  إما  نوعان  ، مكتسبة  مناعةأو والمناعة 

فعندما يقاوم الجسم غزو نوع معين من الكائنات الدقيقة للمرة  
تسبها الفرد ، والمناعة التي يككون لديه مناعة طبيعيةاألولى ي

أو  للتحصينات  الكائنات  كنتيجة  هذه  لمثل  الدقيقة التطعيم 
ناعة المكتسبة قد  . ومع ذلك فإن المفتعرف بالمناعة المكتسبة
، فالمناعة التي تولدت في الفرد عقب تكون طبيعية أوصناعية

تعرف بالمناعة المكتسبة   إصابته بأي مرض كمرض الحصبة
، ولكن المناعة التي تتكون نتيجة تطعيم الفرد كتطعيم  طبيعياً 

محمد    ( صناعيًا  مكتسبة  مناعة  تعتبر  الدفتيريا  أو  التيفويد 
 . ( 2015 يوسف ،
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المناع  هي  الطبيعية  المناعة  أن  يتضح  سبق  التي  مما  ة 
تمنع دخول مسببات المرض إلى داخل جسم اإلنسان ، ولكن  
الطبيعية  المناعة  المرض حاجز  أحد مسببات  اخترق  إذا ما 
فإن اإلنسان يمتلك خطًا مناعيًا ثانيًا وهو المناعة المكتسبة ،  
تعرضه   أثناء  حياته   خالل  بنفسه  الفرد  يكتسبها  والتي 

، ه منها حصانةيكتسب جسم  لإلصابة ببعض األمراض التي
المناعة   جهاز  يبدأ  الجسم  إلى  المرض  مسبب  يدخل  فعندما 

الم األجسام  الممرضبإنتاج  العامل  ذلك  تحارب  كي  ،  ضادة 
وبمجرد أن يتم إنتاج األجسام المضادة فإن الجســـم يكون قد  
ذاكــرة  تكوين  طريق  عن  تلقـــائيًا  المرض  ذلك  من  تحصن 

الاعيةمنــ المناعة  تنشيط  ويتم  الذاكرة ،  خالل  من  مكتسبة 
الغذائي   النظام  على  أساسية  بصورة  تعتمد  والتي  المناعية 

 (. 2019ومدحت سالم ،  2008المتوازن) أميرة شتا ، 
العديد     في  األفراد  بين  كبيرة  اختالفات  هناك  أن  وجد  كما 

أن   المحتمل  ومن  األصحاء  بين  حتى  المناعة  وظائف  من 
وا كالعمر  الوراثية  العوامل  التدخين  تكون  وعادات  لجنس 

العدوى   وتاريخ  الغذائي  والنظام  التمارين  ممارسة  ومستويات 
االختالف و والتطعيمات   هذا  في  مهمة  عوامل  جميعها 

استجابات  لديهم  الذين  األفراد  أن  الواضح  ،ومن  الملحوظ 
مناعية أقل من الطبيعي أكثر عرضه للعدوى وزيادة معدالت 

معدال وارتفاع  باألمراض  من  اإلصابة  الناتجة  الوفيات  ت 
وأن األشخاص الذين يتبعون   (   Calder& Kew:2002)العدوى 

مناعي   وجهاز  أفضل  بصحة  يتمتعون  متوازنًا  غذائيًا  نظامًا 
والمعدية   المزمنة  باألمراض  لإلصابة  تعرضًا  وأقل  أقوي 

Chowdhury et al,2020)  ).    
ن و قد تبين أن انتشار االمراض الفيروسية تهدد الكثير م

بصفة   المناعة   بنقص  والمصابين  عامة  بصفة  األشخاص 
األمراض   هذه  مواجهة  على  قدرتهم  لضعف  وذلك  خاصة 
وغيرها من األمراض المعدية األخرى وحيث أن نظام المناعة  
المناعة   جهاز  أن  نجد   ، دفاع  وسيلة  أفضل  هو  الفرد  لدى 
مسببات  ضد  الدفاع  على  الطبيعية  الجسم  قدرة  من  يزيد 

والفطريات األمراض   والبكتريا  الفيروسات  تشمل  والتي 
 (.   (Chowdhury et al,2020والطفيليات ومقاومة االلتهابات 

اإلنسان   جسم  في  جهاز  أي  مثل  مثله  المناعي  والجهاز 
عمليات   فيه  وتزداد  ينمو  حتى  المناسب  الغذاء  إلى  يحتاج 

الدفاعي   دوره  و  وظائفه  بأداء  ويقوم  وجه  البناء  أكمل  على 
، فرحة  ) قاسم  ومدحت  محمد  2002الشناوي  اشار  كما   ،  )

( على  2015يوسف  تحافظ  التي  العناصر  أهم  من  ان   )
يحتوي  الذي  المتوازن  الصحي  الغذاء  هو  المناعي  الجهاز 
والكربوهيدرات  البروتينات  من  الغذائية  العناصر  جميع  على 

مع متوازنة  بنسب  والمعادن  والفيتامينات  اتباع    والدهون 
الغذ السليمةالعادات  القادر  ائية  عبد  منى  أفادت  كما   ،

ال2004) من  يعتبر  الغذاء  بأن  للجهاز  (  الرئيسية  دعامات  
الجهاز  المناعي فإن  المرض  التغذية  سوء  صاحب  فإذا   ،

من   كافية  مساندة  بدون  للعمل  مضطرًا  يصبح  المناعي 
العناصر الغذائية الضرورية ، وذلك يؤدي بدوره إلى إضعاف  

وي المناعة  القدر جهاز  وعدم  المرض  خطورة  من  على  زيد  ة 
  .مقاومته

يضعف أن  يمكن  المناعة  جهاز  يمكن وألن   وعندها   ،
أ المرض  وأخطرلمسببات  أشد  بشكل  الجسم  على  تؤثر  ،  ن 

سباب المختلفة لضعف جهاز  لذلك فإنه من األهمية معرفة األ
تقويته وطرق  األوبئة  المناعة،  انتشار  فترات  في  خاصة   ،

. ومن هنا يأتي دور الفرد  (Calder& Kew, 2002)  واألمراض
مسببات   عن  االبتعاد  خالل  من  صحته  على  الحفاظ  في 

المناع جهاز  وتقوية  المناعة  األمراض  طريق  عن  لديه  ة 
مراحل  المكتسبة خالل  الفرد  يكتسبها  التي  المناعة  وهي   ،

الت التطعيمات  في  تتمثل  مختلفة  مصادر  من  تكون  حياته  ي 
، باإلضافة إلى التغذية السليمة التي  لمبكرةفي مرحلة الطفولة ا 

)محمد  األمراض  من  العديد  ضد  مناعة  تكسبه 
   . (2015يوسف،

الكثير  أن  إال  المناعة  جهاز  أهمية  من  الرغم  وعلى 
عليه   بالحفاظ  في قوياً يستهين  نقص  لوجود  هذا  يرجع  وقد   ،
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وعي الكثير من الناس بأهمية الجهاز المناعي لجسم اإلنسان  
ف األخرى  ودوره  األمراض  مسببات  و  الفيروسات  مكافحة  ي 

الجسم  تغزو  لإلصابة  التي  الفرد  تعرض  عدم  أن  وجد  كما   ،
، فالمناعة  تمتع الفرد بمناعة قويةببعض األمراض يرجع الى  

تهدد   التي  األعداء  لهذه  صد  حائط  تكون  أن  يمكنها  القوية 
. و يشكل الوعي الغذائي  (  2014صحته ) مهدي العادلي ،  

الزاوية لتقوية جهاز المناعة سواء عند الصغر أو لدى    حجر
يعمل   ألنه  الصحة  لمفهوم  معزز  أول  هو  بل   ، السن  كبار 

والمعلوماتع بالمعارف  االرتقاء  السلوكيات لى  وتغيير   ،
النظم   انتشار  أدى  وقد  األفراد،  لصحة  إيجابية  أكثر  لتصبح 

والميل  الغذائية السيئة وظهور العادات الغذائية غير الصحية  
بسبب   السريعة  والوجبات  الجاهزة  األطعمة  الستهالك  الكبير 
التغيرات التكنولوجية في صناعة األغذية و تغيير نمط الحياه  
العالم   أنحاء  جميع  في  العامة  الصحة  مشكالت  تزايد  إلى 

 ، وآخرون  أحمد  الدين  في  2011)سيف  لوحظ  وقد   ،  )
زي األخيرة  العصر  السنوات  بأمراض  اإلصابة    ، )السكرادة 

الدم ضغط  العظام،  هشاشة  السرطان،  القلب،  ،  أمراض 
لغياب  نتيجة  األمراض(،  من  وغيرها  المعدة  اضطرابات 
)فوزية   سليمة  غير  غذائية  عادات  واتباع  الغذائي  الوعي 

الراهن وانتشار 2019الغزالي وآخرون ،  الوقت  ( ، وفي ظل 
سل المناعة  بجهاز  االهتمام  احتل  العدوى  وكثرة  م  األمراض 

في   يلعبه  الذي  الكبير  للدور   ، العالم  على مستوى  األلويات 
بصفة   الجسم  وحماية  عامة  بصفة  االمراض  بعض  مقاومة  

 خاصة. 
حماية  ولما لجهاز المناعة من دور أساسي ومحوري في  

باألمراض اإلصابة  من  وتقوية الجسم  وتعزيز  دعم  فإن   ،
مقاو  في  أهمية  األكثر  الخطوة  هي  المناعي  مة الجهاز 

د لعواقب عادات األكل  . وكلما زاد إدراك ووعي الفر األمراض
الصحية عن  غير  المناعة  جهاز  تقوية  وأساليب  وكيفية   ،

الغذائية   العناصر  من  المحتوى  عالية  أغذية  تناول  طريق 
المقوية للمناعة وتطبيق ذلك خالل الحياة اليومية األمر الذي  

 يقلل من المشكالت الصحية ويحد من تطورها.

االجابة     هو  البحث  هذا  من  الرئيسي  الهدف  كان  ولذلك 
التساؤل االتي المناعة  على  لمفهوم  الدراسة  :  ما وعي عينة 

على   تؤثر  التي  باألغذية  والوعي  المناعي  الجهاز  وأهمية 
ذات  الغذائية  المنتجات  لبعض  تقبلهم  ومدى  الجسم  مناعة 

 محتوى عالي من عناصر تقوية المناعة ؟ 
نتائج   تعزيز  اإلجابة  وفي ضوء  يمكن  التساؤل  هذا  على 

تغيير معارف وممارسات األفراد حول أهمية جهاز  أوتعديل أو 
إعداد   خالل  من  تقويته   في  المتوازنة  التغذية  ودور  المناعة 

 .وتنفيذ وتقييم برنامج ارشادي

 ية هداف البحث األ
استهدفت هذه الدراسة بصفة أساسية إعداد وتنفيذ ودراسة  

ا برنامج  الجهاز  تأثير  الوعي عن  تحسين  إلى  يهدف  رشادي 
خال من  غذائيًا  المناعة  تقوية  وسبل  تحقيق المناعي  ل 

 : األهداف البحثية التالية
االجتماعية   -1 الخصائص  بعض  على  االقتصادية    -التعرف 

 . لعينة الدراسة
قياس مستوى وعي عينة الدراسة لمفهوم المناعة وأهمية جهاز  -2

الد والمؤثرات  للجسم  مناعة  ا المناعة  على  والخارجية  خلية 
 . الجسم

باألغذية   -3 يختص  فيما  الدراسة  لعينة  المعرفي  المستوى  قياس 
للجهاز  والمقوية  الغذائية  العناصر  من  محتواها  في  الغنية 

 .تناول عينة الدراسة لتلك األغذيةالمناعي ومدى 
باألغذية   -4 يختص  فيما  الدراسة  لعينة  المعرفي  المستوى  قياس 

جها من  تضعف  الدراسة التي  عينة  تناول  ومدى  المناعة   ز 
 لتلك االغذية.

في   -5 غنية  أغذية  باستخدام  الغذائية  المنتجات  بعض  إعداد 
وق للمناعة  المقوية  الغذائية   العناصر  من  مدى محتواها  ياس 

 . تقبلها لدى عينة الدراسة
لنشر  -6 ارشادية  بوسائل  مدعم  ارشادي  برنامج  وتطبيق  إعداد 

الغذا والمعلومات  الوعي  المعارف  تحسين  بهدف  عن  ئية  
غذائياً  تقويتها  وسبل  فعالي المناعة  وقياس  لدى ،  البرنامج  ة 

 .العينة التجريبية
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 األهمية البحثية 
نظرًا ألهمية المرحلة التي يمر بها  العالم و أنتشار العديد   •

، فأصبح من  التي لم تعرف من قبلمن االمراض واألوبئة  
ا الجهاز  تقوية  اليو األهمية  وقت لمناعي  أي  من  أكثر  م 

من  مضى المناعة  جهاز  يعد  حيث  الجسم  ،  أجهزة  أكثر 
وتنظيماً  األجسام عماًل  من  ماليين  انتاج  على  لقدرته   ،

ات من  فالبد  لذا  باألمراض،  لإلصابة  باع المضادة 
المناعة قوة  لرفع  التي  استراتيجية  الوسائل  ضمن  ومن   ،

نظام  على  االعتماد  االستراتيجية  تلك  رفع  في    تساهم 
مستعدًا   يكون  بأن  المناعي  الجهاز  يساعد  سليم  غذائي 
السليمة   الصحية  بالعادات  واالهتمام  األمراض  لمواجهة 
واالبتعاد عن بعض الممارسات الخاطئة والتي ينجم عنها 

 .زيد من فرص اإلصابة باألمراضتقليل المناعة مما ي
يهدف   • ارشادي  برنامج  تطبيق  إلى  البحث  أهمية  وترجع 

الوعي  الجها  لرفع  المؤثرة بأهمية  واألغذية  المناعي  ز 
وثيقًا  عليه ارتباطًا  ترتبط  الفرد  مناعة  أن  اعتبار  على   ،

يسته ما  عاداتبطبيعة  من  يمارسه  وما  غذاء  من  ،  لكه 
باستخدام  الغذائية  المنتجات  بعض  انتاج  الى  باإلضافة 

العناص من  محتواها   في  غنية  المقوية  أغذية  الغذائية  ر 
   .لمناعة الجسم 

 الفروض البحثية 
والحالة  -1 الجنس  نوع  من  كل  بين  معنوية  فروق  يوجد  ال 

واإلصابة   باألسرة  أبناء  ووجود  الوظيفية  والحالة  االجتماعية 
وأهمية  المناعة  بمفهوم  الوعي  من  وكل  المزمنة،  باألمراض  
على   والخارجية  الداخلية  والمؤثرات  للجسم  المناعي  الجهاز 

باألغذي  والوعي  الجسم  أو مناعة  تقوية  على  تؤثر  التي  ة 
 إِضعاف المناعة . 

والحالة  -2 الجنس  نوع  من  كل  بين  معنوية  فروق  يوجد  ال 
واإلصابة   باألسرة  أبناء  ووجود  الوظيفية  والحالة  االجتماعية 
تقوية   تناول األغذية المؤثرة على   باألمراض المزمنة ، ومدى 

 أو اضعاف المناعة . 

مست  -3 من  كل  بين  معنوي  تباين  يوجد  ،متوسط ال  التعليم  وى 
من   وكل   ، الوظيفة  ونوع   ، السكن  منطقة   ، الشهري  الدخل 
الوعي بمفهوم المناعة وأهمية الجهاز المناعي للجسم والمؤثرات 
التي  باألغذية  والوعي  الجسم  مناعة  على  والخارجية  الداخلية 

 تؤثر على تقوية أو إِضعاف المناعة.
ال -4 مستوى  من  كل  بين  معنوي  تباين  يوجد  ،متوسط ال  تعليم 

الدخل الشهري ، منطقة السكن ، ونوع الوظيفة ، ومدى تناول  
 األغذية المؤثرة على  تقوية أو اضعاف المناعة .

واإلصابة  -5 السن  من  كل  بين  معنوية  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 
بمفهوم   الوعي  من  وكل   ، والهضمي  التنفسي  الجهاز  بأمراض 

للجسم   المناعي  الجهاز  وأهمية  الداخلية  المناعة  والمؤثرات 
والخارجية على مناعة الجسم والوعي باألغذية التي تؤثر على  

 تقوية أو إِضعاف المناعة . 
واإلصابة    -6 السن  من  كل  بين  معنوية  ارتباطية  توجد عالقة  ال 

األغذية  تناول  ومدى   ، والهضمي  التنفسي  الجهاز  بأمراض 
 المؤثرة على  تقوية أو اضعاف المناعة .

قة ارتباطية معنوية بين الوعي باألغذية التي تؤثر  ال توجد عال -7
 على تقوية أو إضعاف المناعة ومدى تناول هذه االغذية. 

االجتماعية -8 للخصائص  تأثيرية  عالقة  توجد  االقتصادية    -ال 
للجسم  المناعي  الجهاز  بأهمية  الوعي  من  كل  على  والصحية 

الوع و  الجسم  مناعة  على  والخارجية  الداخلية  ي  والمؤثرات 
باألغذية التي تؤثر على تقوية أو إضعاف المناعة ومدى تناول 

 هذه األغذية.
المناعة   -9 جهاز  بأهمية  الوعي  من  لكل  معنوية  فروق  يوجد  ال 

على   المؤثرة  باألغذية  المرتبطة  والممارسات  الوعي  و  للجسم 
تنفيذ  وبعد  قبل  التجريبية  الدراسة  عينة  لدى  المناعي  الجهاز 

 البرنامج . 

 البحثي األسلوب  
 : حات العلمية والتعاريف اإلجرائيةأوال  : المصطل

المرحلة التي يتعرف فيها الفرد على الفكرة أو الممارسة  :  الوعي -1
إال   يعرف  ولكن ال  معلومــات عامة عنها  لديه  وتكون  الجديدة 
القليــل من فائدتــها وحــدودها وإمكانية تطبيقــها   )عبد الرحمن  

 ( .    1997مصيقر ، 
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المعلومات  ويق وفهم  معرفة  الدراسة  هذه  في  به  صد 
 . تطبيقها بصورة مستمرةالصحية والغذائية والقدرة على 

يتبعها :  الممارسة -2 التي  الطريقة  الدراسة   هذه  في  بها  يقصد 
يحدث   أن  ويمكن  اليومي  الغذاء  وتناول  استهالك  في  الفرد 

   تغيير ايجابي لهذه الممارسة نتيجة التعلم واكتساب المهارات
3- : يحتاجها   األغذية  التي  والمواد  العناصر  من  مجموعة  هي 

الخاليا   وتجديد  النمو  وتشمل  الحيوية  وظائفه  لتأمين  الجسم 
األمراض         لمقاومة  الالزمة  والحيوية  بالقوة  الجسم  وامـــداد 

الغذاء    2008) أميرة شتا ،   الدراسة  بها في هذه  ( ، ويقصد 
ال  العناصر  من  محتواه  في  جهاز  الغني  لتقوية  الهامة  غذائية 

 المناعة.
المناعي -4 من    :الجهاز  عديدة  باليين  من  يتكون  وظيفي  جهاز 

وهذه    ، الليمفاوية  األعضــاء  في  توجد  والتي  الليمفاوية  الخاليا 
اإلنســان        جســم  تهــاجم  التي  الغريبة  األجسام  ًتقاوم  الخاليا 

 ( . 2008) أميرة شتا ، 
و مجموعة من الجلسات مخطط ومنظم  هالبرنامج اإلرشادي:   -5

أو   فرديا  الخدمات اإلرشادية  لتقديم  لها في ضوء أسس علمية 
جماعيا لجميع من تضمهم الدراسة بهدف مساعدتهم في تنمية 

 Patrick ,et alالتفاعل االجتماعي وتحسين السلوك الغذائي.)

2001) . 
ويقصد به في هذه الدراسة منظومة مترابطة من الخبرات 

يحتوي    التي  ، تنميتها  بقصد  والمهارات  المعارف  على  تركز 
السلوكية   واألهداف  العام  الهدف  هي  أساسية  عناصر  على 

 .وسائل التعليمية وأساليب التقييموالمحتوى التعليمي وال
 : المتغيرات البحثيةثانيا  : 

تحديد تم  البحث  ألهداف  المتغيرات   وفقًا  من  مجموعة 
 : ـ البحثية هي

ـ    ستقلة :المتغيرات الم -1 ـ السن  تمثلت في كل من نوع الجنس 
الحالة  ـ  التعليمي  المستوى  االجتماعيةـ  الحالة  ـ  السكن  منطقة 
أبناء  ـ وجود  الشهري  الدخل  متوسط  ـ  الوظيفة  نوع  ـ  الوظيفية 

 باألسرة والمرحلة التعليمية لهم ـ واإلصابة باألمراض. 
2- : التابعة  ال  المتغيرات  عينة  وعي  مستوى  في  دراسة  تمثلت 

والمؤثرات  ـ  للجسم  المناعي  الجهاز  وأهمية  المناعة  بمفهوم 

الداخلية والخارجية على مناعة الجسم ـ المستوى المعرفي لعينة  
ومدى   الجسم  مناعة  رفع  على  تؤثر  التي  باألغذية  الدراسة 

األغ بتناول  المعرفي  المستوى  ـ  من  تناولها  تضعف  التي  ذية 
 مدى تناولها.مناعة الجسم  و 

الوسيطةالم -3 باألغذية    :تغيرات  الدراسة  لعينة  المعرفي  المستوى 
المناعة ومدى   التي ًتضعف  الجسم واألغذية  تقوي مناعة  التي 

 تناول عينة الدراسة لكل من هذه االغذية.
 : : منهج البحثثالثا  

التحليلي   الوصفي  المنهج  أحداهما  منهجين  البحث  اتبع 
وتصني  والبيانات  المعلومات  جمع  يتم  وتنظيمها  وفيه  فها 

و  وصفيًا  عنها  المنهج كمياً والتعبير  فهو  اآلخر  المنهج  أما   ،
الواحدة   المجموعة  أسلوب  فيه  ًاستخدم  والذي  التجريبي  شبه 

 من أجل الكشف عن أثر البرنامج في تحقيق أهدافه  
 : رابعا  : الدراسة الميدانية

 :أداة جمع البيانات -1
لجمع الشخصية  بالمقابلة  االستبيان  وقد    استخدم  البيانات 

 : هيتضمن أربع محاور 
 :  المحور األول

االجتماعية الخصائص  عن  بيانات  على  ـ   اشتمل 
وهي الدراسة  لعينة  ـاالقتصادية  السن  ـ  الجنس  نوع  مكان   : 

ــ الحالة الوظيفية  يالسكن ـ الحالة االجتماعيةـ المستوى التعليم
الشهري   الدخل  لألب  لألسرةمتوسط  التعليمية  المرحلة  إن ـ  ناء 
 .مراضوجدـ مدى اإلصابة باأل

 : المحور الثاني
في الصورة المبدئية ( عبارة  35اشتمل هذا المحور على )

، تعكس إجاباتها مستوى وعي عينة الدراسة بمفهوم لالستبيان
بالمؤثرات  للجسم ومدى وعيهم  المناعة  المناعة وأهمية جهاز 

المنا الجهاز  على  تؤثر  التي  والخارجية  بحيثيعالداخلية   ، 
نعم اإلجابات  أحد  المبحوث  ولقياس  يختار  ال  أعرف  ال   ،

مستوى الوعي وُضعت درجات كمية لإلجابات بحيث أعطيت  
 . للعبارات السلبية  3 2 1يجابية و للعبارات اال 1 2  3درجــة 
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 : الثالمحور الث
 اشتمل هذا المحور على بندين:

األول الدراس  :البند  لعينة  المعرفي  المستوى  باألغذية  يقيس  ة 
للجهاز  المقوية  و  الغذائية  العناصر  من  محتواها  في  الغنية 

با )لجسمالمناعي  على  واشتمل  الصورة 53،  في  عبارة   )
باألغذية   الوعي  مستوى  إجاباتها  تعكس  لالستبيان  المبدئية 

الجسم  المقوية ُيطللمناعة  بحيث  اإلجابة ،  المبحوث  من  ب 
أعرف ال  بنعم،  مستوى عليها  ولقياس  ال  وُضعت   ،  الوعي 

درجة     أعطيت  بحيث  لإلجابات  كمية    1  2  3درجات 
 للعبارات السلبية .   3 2 1للعبارات االيجابية و 

الثاني الغنية   :البند  الدراسة لألغذية  يقيس مدى تناول عينة 
الجسم   لمناعة  والمقوية  الغذائية  العناصر  من  محتواها  في 

 ( على  ل53واشتمل  المبدئية  الصورة  في  عبارة  الستبيان ( 
لألغذية   الدراسة  عينة  تناول  مدى  إجاباتها  تعكس  والتي 
والمقوية  الغذائية  العناصر  من  محتواها  في  الغنية  األغذية 
لمناعة الجسم ، بحيث يختار المبحوث أحد اإلجابات أتناول  
وُضعت   ذلك  ولقياس  نادرًا  أو  احيانًا  أو  بكثرة  االغذية  هذه 

للعبارات   1  2  3درجة  درجات كمية لإلجابات بحيث أعطيت  
 للعبارات السلبية. 3 2 1االيجابية و 

 :  المحور الرابع
 اشتمل هذا المحور على بندين:

األول فيما   :البند  الدراسة  لعينة  المعرفي  المستوى  يقيس 
  ، الجسم  مناعة  من  ُتضعف  التي  األغذية  بتناول  يختص 

 ( على  لالستبيان 20واشتمل  المبدئية  الصورة  في  عبارة   )
من    تعكس ُتضعف  التي  باألغذية  الوعي  مستوى  إجاباتها 

ب من المبحوث اإلجابة عليها بنعم، ، بحيث ُيطلمناعة الجسم

أعرف كمية  ال  درجات  الوعي وُضعت   ولقياس مستوى  ، ال 
يجابية و للعبارات اال  1  2  3لإلجابات بحيث أعطيت درجة   

 .للعبارات السلبية 3  2 1
الثاني ال  :البند  نفس  على  األول  يشتمل  البند  في  عبارات 

 ( عددها  لالستبيان  20والبالغ  المبدئية  الصورة  في  عبارة   )
الدراسة لألغذية التي   والتي تعكس إجاباتها مدى تناول عينة 

الجس مناعة  من  أحد مُتضعف  المبحوث  يختار  بحيث   ،
اإلجابات أتناول هذه االغذية بكثرة أو احيانًا أو نادرًا، ولقياس 

 3كمية لإلجابات بحيث أعطيت درجة   ذلك وُضعت درجات 
 . للعبارات السلبية 3  2 1يجابية و للعبارات اال  1 2
 :االستبياناختبار صدق وثبات    -2

البيانات  بعد اعداد االستبيان في الصورة االولية تم جمع 
من   مكونة  عينة  البيانات   30من  تفريغ  تم  ثم  مبحوث 

برنامج   المعا   SPSS-V23باستخدام  أجراء  وتم  مالت ، 
ال ذي تم اعداده  االحصائية الختبار صدق و ثبات االستبيان 

 .في الصورة المبدئية
 :اختبار ثبات االستبيان -

ــل  ــار معامـــــ ــإجراء اختبـــــ ــتبيان بـــــ ــاب ثبـــــــات االســـــ ــم حســـــ تـــــ
ألفاكرونباخ لالستبيان في الصورة المبدئيـة ، وبنـاًء علـى نتـائج 
معامــــل ألفاكرونبــــاخ  لكــــل  محــــور مــــن االســــتبيان تــــم حــــذف 

ــ ــة بعــــ ــاور حتــــــى تصــــــل قيمــــ ــارات فــــــي بعــــــض المحــــ ض العبــــ
( معامـــــل  1و يوضـــــح جـــــدول)  0,6ألفاكرونبـــــاخ أكثـــــر مـــــن 

.اكرونباخ قبل و بعد حذف العباراتألف
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 قيم معامل ألفاكرونباخ لمحاور االستبيان قبل وبعد حذف عدد من العبارات   .1جدول 

 المحاور 
عدد العبارات  
في الصورة  

 األولية 
معامل ألفا 
 قبل الحذف 

عدد 
العبارات  
 المحذوفة 

معامل  
ألفا بعد  

 الحذف 

عدد 
العبارات  
 النهائية  

المحور 
 الثاني 

للجسم   المناعة  جهاز  وأهمية  بمفهوم  *الوعي 
 33 0,712 2 0,411 35 والعوامل المؤثرة عليه

المحور 
 الثالث

 47 0,668 6 0,575 53 *الوعي باألغذية المقوية لمناعة الجسم
ـــــ  0,918 53 مدى تناول األغذية المقوية لمناعة الجسم   53 0,918 ـ

المحور 
 الرابع

ـــــ  0,713 20 الوعي باألغذية التي ُتضعف من مناعة الجسم    20 0,713 ـ
ـــــ  0,651 20 مدى تناول األغذية التي ُتضعف من مناعة الجسم  20 0,651 ـ

 *المحور الذي تم حذف عبارات به . 
 

  ( جدول  من  ألفاكرونباخ   1يتضح  معامل  قيم  أن   )
، وتجدر     0,918  –  0,651لمحاور االستبيان تراوحت من  
ثبات معامل  أن  إلى  بين   االشارة  قيمته  تتراوح  ألفاكرونباخ 

ـ  ) ( ، وكلما اقتربت قيمته من الواحد الصحيح دل    1صفر 
، و كلما اقتربت قيمته من الصفر   ذلك على وجود ثبات عالِ 

االستبياند ثبات  انخفاض  على  ذلك  االدنى  ل  الحد  وان   ،
أل لمعامل  عليه  هو  المتفق  المحارب6فاكرونباخ  نواره   (  ‚  ،

( ، ومنه يستنتج أن أداة الدراسة ) االستبيان ( التي   2013
أُعدت لمعالجة المشكلة المطروحة تتصف بالثبات في جميع  

 .  لتطبيق على عينة الدراسة األصليةصالحة لفقراتها وهي 
 

 :االستبيان اختبار صدق -
لالستبيان  الداخلي  االتساق  باختبار صدق  الباحثة  قامت 
محور   كل  درجة  بين  بيرسون   ارتباط  معامل  اختبار  بإجراء 

والدرجة الكلية للوعي  من محاور كل من الوعي والممارسات  
)والممارسات معامل2، ويوضح جدول  قيم  بيرسون   (  ارتباط 

االس محاور  من  محور  بعض  لكل  حذف  وبعد  قبل  تبيان 
 .العبارات

( "بيرسون"  2يتضح من جدول  ارتباط  معامل  نتائج  أن   )
تدل على أن جميع محاور االستبيان ذات داللة إحصائية عند  

( صادق0‚01مستوى  الدراسة  أداة  أن  على  يدل  وهذا   ، ة  ( 
وصالحة لقياس ما اُعدت لقياسه 

. قيم معامل ارتباط "بيرسون" لمحاور االستبيان قبل وبعد حذف بعض العبارات 2  جدول

 محاور االستبيان 

 بعد الحذف  قبل الحذف 

معامل  
االرتباط"بيرسون 

 " 
عدد 

 العبارات 
معامل  

االرتباط"بيرسون 
 " 

 عدد 
 العبارات  

المحور 
 33 0,729** 35 0,726** ة عليه *الوعي بمفهوم وأهمية جهاز المناعة للجسم والعوامل المؤثر  الثاني 

المحور 
 الثالث

 47 0,858** 53 0,858** *الوعي باألغذية المقوية لمناعة الجسم
 53 0,927** 53 0,927** مدى تناول األغذية المقوية لمناعة الجسم 

المحور 
 الرابع

 20 0,759** 20 0,755** الوعي باألغذية التي ُتضعف من مناعة الجسم  
 20 0,651** 20 0,651** األغذية التي ُتضعف من مناعة الجسم مدى تناول

 ‚ . 01**مستوى معنوية    *المحور الذي تم حذف عبارات به . 
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 جمع البيانات: -3
البيانات خالل شهري نوفمبر وديسمبر من العام  تم جمع 

مبحوث   195من عينة مكونة من  2021/  2020الجامعي  
االسكند وسط  منطقة  من  مراجعة  يةر ومبحوثة  تم  ثم   ،

استعدادا   االسئلة  جميع  على  االجابات  من  للتأكد  االستبيان 
 .لتفريغ و تحليل البيانات احصائيال

   :تحليل البيانات احصائيا – 4
 : تحويل البيانات الوصفية الى كمية -

كمي الى  الوصفية  البيانات  تحويل  من  تم  محور  لكل  ة 
و  الصغرى  الدرجة  وحساب  االستبيان  لكل  عالمحاور  ظمى 

 : محور كما تم حساب الفئات كما يلي
× عدد    1ي والممارسات =  الدرجة الصغرى لكل من الوع 

 .العبارات
× عدد    3ي والممارسات =  الدرجة العظمى لكل من الوع

 .العبارات
( إلى الدرجة الصغرى والدرجة العظمى و 3ويشير جدول )

 .االستبيانالفئات  بكل محور من محاور  
 

 الدرجة الصغرى والعظمى للوعي والممارسات و الفئات بكل محور من محاور االستبيان .3جدول 

عدد  محاور االستبيان 
 العبارات 

 درجة المشاهدة  الدرجة 

االنحراف   المتوسط 
 المعياري 

 الفئات 

أكبر   الصغرى  العظمى
 درجة

صغر  أ
 ضعيف  متوسط  جيد  درجة

المحور 
 الثاني 

الوعي بأهمية جهاز 
لعوامل المؤثرة االمناعة و 

 عليه
 81 65-65 فأكثر81 7,820 73,48 56 93 33 99 33

المحور 
 الثالث

الوعي باألغذية المقوية  
 128 100-100 فأكثر 128 14,125 113,6 89 160 47 161 47 لمناعة الجسم 

مدى تناول األغذية 
 122 88-88 فأكثر 122 17,513 105,9 53 144 53 159 53 المقوية لمناعة الجسم 

المحور 
 الرابع

الوعي باألغذية التي  
ُتضعف من مناعة 

 الجسم  
 52 38-38 فأكثر52 6,755 45,24 28 60 20 60 20

مدى تناول األغذية 
التي ُتضعف من مناعة 

 الجسم 
 48 30-30 فأكثر48 8,689 39,2 20 60 20 60 20

 256 208-208 ثر كفأ256 24,354 232,09 177 288 100 320 100 اجمالي الوعي  
 164 124-124 فأكثر 164 20,127 144,41 79 204 73 219 73 اجمالي الممارسات  
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 :النتائج والمناقشة

( جدول  من  عينة  4يتضح  نصف  من  أكثر  أن   )
من المبحوثين   % 32,3، وأن  ( من اإلناث%59,0المبحوثين )

تراوحت أعمارهم   %29,7سنة وأن  30بلغت أعمارهم اقل من  
من -30ن  م يقيمون    40اقل  كانوا  من  نسبة  وبلغت   ، سنة 

المستوى   أكثر    %47,2بمناطق سكنية متوسطة  في حين أن 
( يقيمون في مناطق شعبية، وبتوزيع  %37,9من ثلث العينة )

أن   التعليمي وجد  للمستوى  وفقًا  حاصلين    % 37,4المبحوثين 

ثانوية عامة  حاصلي  % 29,7على مؤهل جامعي وأن   ن على 
أن  يعادلها  أو ما البحثية  النتائج  من    % 76,4، كما أوضحت 

وأن   يعملوا  بأعمال    % 38,3المبحوثين  يعملوا  كانوا  منهم 
أن  حرفية النتائج  أوضحت  كما  متوسط   25,6%،    26,7%، 

جنية ومن   2000اقل من    –  1000دخلهم الشهري تراوح من  
من  –  2000 التوالي  3000  اقل  على  وأن  جنية   ،76,5 %  

 .منهم لديهم أبناء % 77,3  متزوجين وأن

 
 ( 195. الخصائص االجتماعية ـ االقتصادية لعينة البحث )ن= 4جدول  

 % عدد  الخصائص  % عدد  الخصائص 
 الجنس
 ذكور
 إناث

 المجموع

 
80 
115 
195 

 
41,0 
59,0 
100 

 الحالة الوظيفية 
 يعمل 

 ال يعمل 
 المجموع

 
149 
46 
195 

 
76,4 
23,6 
100 

 العمر بالسنوات
30 

30 - 40 
40 -  50 
 فأكثر  50

 المجموع

 
63 
58 
46 
28 
195 

 
32,3 
29,7 
23,6 
14,4 
100 

 ( 149نوع العمل )ن=
 مهني 
 إداري 
 حرفي

 المجموع

 
52 
40 
57 
149 

 
34,9 
26,8 
38,3 
100 

 منطقة السكن
 شعبي 

 متوسط 
 راقي

 المجموع

 
74 
92 
29 
195 

 
37,9 
47,2 
14,9 
100 

 متوسط الدخل الشهري لألسرة
1000 

1000 -   2000 
 2000-   3000 

3000-   4000 
4000-   5000 
 فأكثر 5000

 المجموع

 
32 
52 
50 
29 
19 
13 
195 

 
16,4 
26,7 
25,6 
14,9 
9,7 
6,7 
100 

 المستوى التعليمي
 أمي

 يقرأ ويكتب 
 ابتدائية
 اعدادية 

 ثانوية أو ما يعادلها
 شهادة جامعية 

 تعليم فوق جامعي 
 المجموع

 
15 
8 
7 
19 
58 
73 
15 
195 

 
7,7 
4,1 
3,6 
9,7 
29,7 
37,4 
7,7 
100 

 الحالة االجتماعية
 غير متزوج 

 متزوج 
 المجموع

 

 
45 
150 
195 

 
23,5 
76,5 
100 

 ( 150وجود أبناء باألسرة )ن=
 يوجد

 ال يوجد
 المجموع

 
116 
34 
150 

 
77,3 
22,7 
100 
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( جدول  نتائج  أن  5تشير  ممن   100%(  المبحوثين  من 
بن األول لهم بالمراحل التعليمية االبتدائية  أل لديهم أبناء كان ا

بذلك   أفادوا  من  نسبة  بلغت  حيث  الثانوية  ،    %23,3أو 
األبن األول لهم بمرحلة ما    %15,5على التوالي وأن    % 15,5

المد أفاد  رسةقبل  حين  في  ولديهم   84,5%،  المبحوثين  من 
ة أو  يأبناء بأن األبن الثاني لهم بالمرحلة االبتدائية أو االعداد

  % 23,5،    %22,4الثانوية حيث بلغت نسبة من أفادوا بذلك  
وأن    % 16,3، التوالي  أبنائهم    %11,2على  المبحوثين  من 

أن   النتائج  أوضحت  كما   ، المدرسة  قبل  ما    % 33,6بمرحلة 
بالمرحلة   لهم  الثالث  األبن  بأن  أبناء  ولديهم  المبحوثين  من 

غت نسبة من أفادوا  ل االبتدائية أو االعدادية أو الثانوية حيث ب
  % 12,8على التوالي وأن    %12,8،    %23,1،    % 28,2بذلك  

منهم األبن الثالث لهم بمرحلة ما قبل المدرسة ، وترجع أهمية 
ط حياتهم في هذه المراحل أن العادات الغذائية لهم ستشكل نم 

الالحقة عمرهم  نحو  سنوات  األبناء  هؤالء  يوجه  لم  وإذا   ،
يتب فقد  الصحية  غذائنالتغذية  عادات  بالصحة  وا  ضارة  ية 

، لذا البد من تنمية وعي المبحوثين بأهمية وبجهازهم المناعي

الغذاء ودور  للجسم  المناعة  المناعة    جهاز  جهاز  تقوية  في 
 . ألبنائهم

ــفرت  ــة أسـ ــراد العينـ ــا أفـ ــاني منهـ ــي يعـ ــراض التـ ــبة لألمـ بالنسـ
مــن أجمــالي المبحــوثين يعــانون مــن  %23,0نتــائج البحــث أن 

ــة تمثلــــت فــــي مــــرض الضــــغط والســــكر والقلــــب  أمــــراض مزمنــ
واالنيميــــا والتهــــاب المفاصــــل وقرحــــة المعــــدة والســــرطان حيــــث 

،  %22.2،  %24,4% ، 46.6،  %77,7بلغـــــــــــت نســـــــــــبتهم 
على التـوالي  وتسـاوت نسـبة مـن  11,1%،  15,5%،    20.0%

كان يعانون مـن أمـراض البهـاق وداء كـرون حيـث بلغـت نسـبة 
بــر البهــاق مــن أحــد األمــراض الجلديــة  ت، ويع %2.2كــاًل مــنهم 

األكثــــر انتشــــارًا فــــي العــــالم ويتســــم بــــنقص التصــــبغ المكتســــب 
، ويعتبـر   (Abd-ELhalem, 2018)الناجم عن نقـص المناعـة 

ــاز  ــن الجهــ ــزء مــ ــيب جــ ــًا يصــ ــًا مزمنــ ــًا التهابيــ داء كــــرون مرضــ
الهضــمي ، وهــو ينتمــي إلــى مجموعــة مــن األمــراض المعروفــة 

، ونجـد أن  (Dessein,et al,2008)االلتهـابي  باسم داء األمعـاء
ــل  ــي تجعـ ــة والتـ ــراض المزمنـ ــة األمـ ــعف المناعـ ــل ضـ ــن عوامـ مـ
الجسم بيئـة خصـبة لإلصـابة بـاألمراض لـذا فـإن التغذيـة تلعـب 

(. 6دورًا هامًا في تقوية جهاز المناعة )جدول 
 

 ( 116. توزيع أبناء المبحوثين وفقا  للمرحلة التعليمية )ن=  5جدول  

 
 األبناء             

 
 

 المرحلة التعليمية 

 األبن األول 
 ( %100)116ن=

 األبن الثاني
 (%84,5) 98ن=

 األبن الثالث
 (%33,6) 39ن=

 األبن الرابع 
 (%5,2) 6ن=

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 
 ما قبل المدرسة 

 ابتدائي
 اعدادي 
 ثانوي 

 المرحلة الجامعية
 أنهوا المرحلة الجامعية 

 المجموع

18 
27 
8 
18 
27 
18 
116 

15,5 
23,3 
6,9 
15,5 
23,3 
15,5 
100 

11 
22 
23 
16 
9 
17 
98 

11,2 
22,4 
23,5 
16,3 
9,2 
17,4 
100 

5 
11 
9 
5 
4 
5 
39 

12,8 
28,2 
23,1 
12,8 
10,3 
12,8 
100 

6 
 ـــ
 ـــ
 ـــ
 ـــ
 ـــ
6 

100 
 ـــ 
 ـــ
 ـــ
 ـــ
 ـــ

100 
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زمنة  م.  توزيع المبحوثين وفقا  لمعاناتهم بأمراض  6جدول  

 ( %23,0)45ن=
 % تكرار األمراض المزمنة 

 ضغط
 سكر
 قلب

 أنيميا 
 التهاب مفاصل

 قرحة معدة
 السرطان 

 غدة درقية 
 داء كرون 

 بهاق 

35 
21 
11 
10 
9 
7 
5 
4 
1 
1 

77,7 
46,6 
24,4 
22,2 
20,0 
15,5 
11,1 
8,8 
2,2 
2,2 

  

إلصابته وفقًا  المبحوثين  بتوزيع  يتعلق  بأمراض وفيما  م 
التنفسي أفاد  والهضمي  الجهاز  من    91,3%،    89,2%، 

المبحوثين بإصاباتهم بأدوار الكحة والبرد على التوالي ، وأن  
الكحة والبرد على    % 36,5،    % 37,3 بأدوار  ، منهم أصيبوا 

التوالي بمعدل أقل من ثالث مرات بالسنة ، كما بلغ نسبة من  
رئوي   بالتهاب  وأن    %7,2أصيبوا  أصيبوا    100%،  ممن 

رئوي كان معدل اإلصابة أقل من ثالث مرات في  لبااللتهاب ا
أفاد   الربو   %3,1السنة كما  بمعاناتهم بمرض  المبحوثين  من 

منهم  كانوا يصابوا بأزمات ربوية بمعدل أقل من    %83,3وأن  
منهم تزايدت معدل اإلصابة    %16,7ثالث مرات بالسنة وأن  

ق  ل، وفيما يتعمرات بالسنة  6-3لربوية حيث بلغت  باألزمات ا

أفاد   الهضمي  الجهاز  المبحوثين   % 83,1بأمراض  من 
المتكررة باإلسهال الشديد حيث أفاد   منهم   %29,0بإصاباتهم 

أكث الشديد  باإلسهال  من  بإصاباتهم  بالسنة  6ر  وأن  مرات   ،
اإلصابة من    % 66,1 كان معدل  ،    6-3منهم  بالسنة  مرات 
المبحوثين )وأن أك  ت( أصيبوا بنزال%36,9ثر من ثلث عينة 

( منهم  العظمى  الغالبية  وأن  معدل %93,1معوية  كان   )
. وقد أشار  (7) جدول  إصاباتهم أقل من ثالث مرات بالسنة  

( العدلي  اإلصابة  2014مهدي  بين  عالقة  بوجود   )
بااللتهابات في الُشعب الهوائية وااللتهابات الرئوية ومشكالت  

 . از الهضمي كاإلسهال وضعف المناعةالجه
إجابات تعكس   وبتقييم  التي  العبارات  على  المبحوثين 

المؤثرة واألغذية  المناعة  جهاز  بأهمية  الوعي  عليه   إجمالي 
األغذية لهذه  تناولهم  أن  ومدى  تبين  كان    23%‚1،   57,9%، 

وأن   التوالي،  على  وضعيف  متوسط  وعيهم    % 19,0مستوى 
(، وقد أفاد هيثم النادر    8فقط كان مستوى وعيهم جيد )جدول

ار الكثير من األمراض يرجع إلى انخفاض  ش( أن انت2019)
لدى   الغذائية  المعلومات  وضعف  الغذائي  الوعي  مستوى 

 األفراد.
 

 
 توزيع المبحوثين وفقا  إلصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي والهضمي وعدد مرات اإلصابة . 7جدول 

عدد مرات  
اإلصابة 

 بالسنة 

 أمراض الجهاز الهضمي  أمراض الجهاز التنفسي 
  كحة

 ( %89,2)174ن=
 أدوار برد  

 ( %91,3) 178ن=
 التهاب رئوي 

 ( %7,2)14ن=
 ربو 

 ( %3,1) 6ن=
 إسهال  

 ( %83,1)162ن=
 نزلة معوية 

 ( %36,9)72ن=
 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 

3 
3-6 

 6أكثر من 
 المجموع

65 
96 
13 
174 

37,3 
55,2 
7,5 
100 

65 
102 
9 

178 

36,5 
58,4 
5,1 
100 

14 
 ــ 
 ــ 

14 

100 
 ــ 
 ــ 

100 

5 
1 
 ــ 
6 

83,3 
16,7 

 ــ 
100 

8 
107 
47 
162 

4,9 
66,1 
29,0 
100 

67 
5 
 ــ 

72 

93,1 
6,9 
 ــ 

100 
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 ( 195المناعة واألغذية المؤثرة عليه )ن=توزيع المبحوثين وفقا  لمستوى وعيهم بأهمية جهاز  .8جدول

 الوعي
 ضعيف متوسط جيد  المجموع مستوى الوعي 

 % عدد  % د عد % عدد  % عدد 
الوعي بمفهوم وأهمية جهاز المناعة للجسم والعوامل  

 100 195 7,7 15 72,8 142 19,5 38 المؤثرة عليه
 100 195 22,6 44 57,9 113 19,5 38 الوعي باألغذية المقوية لمناعة الجسم

 100 195 10,3 20 69,2 135 20,5 40 الوعي باألغذية التي ُتضعف من مناعة الجسم 
 100 195 23,1 45 57,9 113 19,0 37 الوعي  اجمالي

 
ما   الفرد وهذا  سلوك  على  يؤثر  الوعي  أن  بالذكر  جدير 

( بجدول  البحثية  النتائج  نسبة 9أوضحته  بلغت  حيث   )
والضعيفة   المتوسطة  الممارسات  ذوي  ،  %67,2المبحوثين 

التوالي13%‚8 وأن  على  جيدة    % 19،  ممارساتهم  كانت  فقط 
ذية المقوية لمناعة الجسم وتوخي الحذر  غوالخاصة بتناول األ

ت المناعةفي  التي ُتضعف  األغذية  النتائج ناول  ، وتمثل هذه 
مؤشرات يمكن االنطالق في ضوئها نحو بناء وتنفيذ برنامج 
من  الكثير  وتغيير  ووعي  تبصير  في  منه  لالستفادة  ارشادي 

الت الخاطئة  والممارسات  الجهاز  المفاهيم  على  تؤثر  ي 
، حيث أن إدراك الفرد لحجم المخاطر التي قد  جسملالمناعي ل 

عاداته   تغيير  على  سيساعده  المناعة  نتيجة ضعف  يواجهها 
 وممارساته الغذائية.

 نتائج الفروض البحثية: 
الفرض على أنه " ال يوجد فروق    الفرض األول: ينص هذا 

والحالة   االجتماعية  والحالة  الجنس  نوع  من  كل  بين  معنوية 
أبناء باألسرة واإلصابة باألمراض  المزمنة،    دالوظيفية ووجو 

المناعي   الجهاز  وأهمية  المناعة  بمفهوم  الوعي  من  وكل 
الجسم   مناعة  على  والخارجية  الداخلية  والمؤثرات  للجسم 
مناعة   إِضعاف  أو  تقوية  على  تؤثر  التي  باألغذية  والوعي 
الجسم ." والختبار صحة هذا الفرض تم إجراء اختبار" ت " ،  

( وجود فروق معنوية بين 10ت النتائج البحثية بجدول ) ر وأشا

بمفهوم  بالوعي  يتعلق  فيما  واإلناث  الذكور  درجات  متوسط 
بالمؤثرات  والوعي  للجسم  المناعي  الجهاز  وأهمية  المناعة 
الداخلية والخارجية على مناعة الجسم لصالح اإلناث ، حيث 

"ت"   قيمة  معنوية    2,49-بلغت  ،    0,01وذلك عند مستوى 
كما وجدت فروق معنوية بين متوسط درجات أفراد العينة في  
المؤثرة عليه لصالح   المناعي والعوامل  الجهاز  بأهمية  الوعي 
أبناء باألسرة والعاملين، حيث بلغت قيمة "ت"  كل من لديهم 

معنوية 3,93،    2,63- مستوى  عند  وذلك  التوالي  على 
نوية بين عأوضحت النتائج البحثية وجود فروق م، كما  0,01

لصالح   الكلي  الوعي  في  واإلناث  الذكور  درجات  متوسط 
"ت"   قيمة  بلغت  حيث  احتمالي    2,72-اإلناث  مستوى  عند 

(  2019، وال تتفق هذه النتائج مع نتائج هيثم النادر )  0,01
الذي أفاد بوجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الوعي  

الذكور لصالح  الجنس  لمتغير  ُيعزى  أسفرت    ،الغذائي  كما 
بين   معنوية  فروق  وجود  عن  الجدول  بنفس  البحثية  النتائج 
متوسط درجات الوعي الكلي لدى أفراد العينة لصالح كل من  

"ت"   قيمة  بلغت  حيث  والعاملين  باألسرة  أبناء    2,99-لديهم 
احتمالي    3,87، مستوى  عند  التوالي  كما    0,01على   ،

وية في مستوى  نأوضحت النتائج البحثية عدم وجود فروق مع
واإلصابة   االجتماعية  الحالة  لمتغيري  يعزى  الكلي  الوعي 

 .  وبذلك يقبل الفرض االول جزئيابأمراض مزمنة 
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 (195)ن= لمدى تناولهم لألغذية المقوية والُمِضعفة لمناعة الجسمتوزيع المبحوثين وفقا   . 9جدول 

 الممارسة 
 ضعيف متوسط جيد  المجموع مستوى الممارسة 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 
 100 195 13,8 27 69,8 136 16,4 32 مدى تناول األغذية المقوية لمناعة الجسم 

 100 195 17,4 34 69,8 136 12,8 25 مدى تناول األغذية التي ُتضعف من مناعة الجسم 
 100 195 13,8 27 67,2 131 19,0 37 اجمالي الممارسات  

 
متوسطات درجات أفراد العينة في الوعي بأهمية الجهاز المناعي والوعي باألغذية المؤثرة على    داللة الفروق بين  .10جدول  

 تقوية أو إِضعاف مناعة الجسم
 ( 115إناث )ن= ( 80ذكور )ن= تبعا  لنوع الجنس  قيمة " ت " المتوسط واالنحراف المعياري للوعي الوعي تبعا  للمتغيرات المستقلة

 71,83 7,60 74,63 7,80 **-2,49 لجسم ل أهمية الجهاز المناعي 
 110,9114,14 116,0813,78 **-2,55 األغذية المقوية لمناعة الجسم 

 44,166,55 45,986,83 -1,86 األغذية التي ُتضعف من مناعة الجسم
 226,5024,38 235,9723,67 **-2,72 إجمالي الوعي 

  ( 150زوج )ن=تم ( 45غير متزوج )ن= تبعًا للحالة االجتماعية
 72,427,39 73,79 7,94 -1,03 أهمية الجهاز المناعي للجسم 
 112,0012,89 114,5514,46 -1,06 األغذية المقوية لمناعة الجسم 

 44,186,72 45,556,76 -1,20 األغذية التي ُتضعف من مناعة الجسم
 228,0422,22 233,3024,90 -1,27 إجمالي الوعي 

  ( 34ال يوجد )ن= ( 116يوجد )ن= ناء باألسرة بتبعًا لوجود أ
 72,89 8,02 76,88 6,93 **-2,63 أهمية الجهاز المناعي للجسم 
 112,9414,77 120,0312,01 **-2,56 األغذية المقوية لمناعة الجسم 

 44,666,49 48,596,87 **-3,06 األغذية التي ُتضعف من مناعة الجسم
 230,0925,66 244,2418,59 **-2,99 إجمالي الوعي 

  ( 46ال يعمل )ن= ( 149يعمل )ن= تبعًا للحالة الوظيفية
 74,66 7,64 69,65 7,23 **3,93 أهمية الجهاز المناعي للجسم 
 115,4513,63 109,1314,76 **2,70 األغذية المقوية لمناعة الجسم 

 46,196,40 42,137,01 **3,68 األغذية التي ُتضعف من مناعة الجسم
 235,7123,07 220,3524,96 **3,87 إجمالي الوعي 

  ( 150غير مصاب )ن=  ( 45مصاب )ن= تبعًا لإلصابة بأمراض مزمنة 
 73,20 7,34 73,56 7,98 -0,27 أهمية الجهاز المناعي للجسم 
 112,9315,32 114,2713,79 -0,55 األغذية المقوية لمناعة الجسم 

 45,245,97 45,236,99 0,01 ة الجسمعاألغذية التي ُتضعف من منا
 230,1822,79 232,6624,85 -0,60 إجمالي الوعي 

 0,01**مستوى معنوية 
 

ينص هذا الفرض على أنه " ال يوجد فروق    :الفرض الثاني
والحالة   االجتماعية  والحالة  الجنس  نوع  من  كل  بين  معنوية 

المزمنة ،    الوظيفية ووجود أبناء باألسرة واإلصابة باألمراض

المؤ  األغذية  تناول  اضعاف  ومدى  أو  تقوية  على   ثرة 
 ." . المناعة
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( وجود فروق معنوية 11أوضحت النتائج البحثية جدول ) 
بين متوسط درجات الذكور واإلناث والمتعلق بممارساتهم في  
تناول األغذية المؤثرة على مناعة الجسم لصالح اإلناث حيث 

، وقد    0,01وى احتمالي  تعند مس  2,74-بلغت ، قيمة "ت"  
ُيعزى تفوق اإلناث على الذكور إلى احتمالية أن اإلناث وما 
جعلتها  األسرة  على صعيد  اجتماعية  أدوار  من  منها  ُيطلب 
على   اطالعًا  أكثر  وبالتالي  المجاالت  بتلك  اهتمامُا   أكثر 

، كما أوضحت النتائج البحثية الذكور  المعلومات الصحية عن
العينة   وجود فروق معنوية أفراد  بين متوسط درجات ممارسة 

من   كل  لصالح  الجسم  مناعة  المؤثرة  األغذية  تناول  في 
"ت"   قيمة  بلغت  حيث  والعاملين،    2,09-المتزوجين 

التوالي عند مستوى احتمالي  3,57، على    0,01،  0,05على 
التوالي، كما أوضحت النتائج البحثية عدم وجود فروق معنوية 

اف ممارسات  مستوى  المؤثرة  ر في  االغذية  تناول  في  العينة  اد 
باألسرة   أبناء  وجود  لمتغيري  تعزى  الجسم  مناعة  على 

ائج عدم صحة  ، وبذلك ُتدعم هذه النتمراض مزمنةواإلصابة بأ
 . الفرض الثاني جزئياً 

 
ؤثرة على تقوية أو م. داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة فيما يتعلق بممارساتهم في تناول األغذية ال11جدول  

 إِضعاف مناعة الجسم 
 ( 115إناث )ن= ( 80ذكور )ن= تبعا  لنوع الجنس  قيمة " ت " المتوسط واالنحراف المعياري للممارسات الممارسات تبعا  للمتغيرات المستقلة

 101,6018,74 107,6916,23 *-2,42 مدى تناول األغذية المقوية لمناعة الجسم 
التي ُتضعف من مناعة    مدى تناول األغذية

 38,088,67 39,767,54 -1,44 الجسم 
 139,6820,97 147,4418,34 **-2,74 إجمالي الممارسة 

  ( 150متزوج )ن= ( 45غير متزوج )ن= تبعًا للحالة االجتماعية
 101,6021,16 106,2716,19 -1,57 مدى تناول األغذية المقوية لمناعة الجسم 

ي ُتضعف من مناعة  تمدى تناول األغذية ال
 37,298,62 39,607,82 -1,70 الجسم 

 138,8924,96 145,8717,73 *-2,09 إجمالي الممارسة 
  ( 34ال يوجد )ن= ( 116يوجد )ن= تبعًا لوجود أبناء باألسرة 

 104,5415,84 112,1516,22 *-2,45 مدى تناول األغذية المقوية لمناعة الجسم 
ضعف من مناعة  مدى تناول األغذية التي تُ 
 39,967,55 38,388,68 1,03 الجسم 

 144,5018,07 150,5315,87 -1,76 إجمالي الممارسة 
  ( 46ال يعمل )ن= ( 149يعمل )ن= تبعًا للحالة الوظيفية

 107,0317,09 99,2217,72 **2,69 مدى تناول األغذية المقوية لمناعة الجسم 
ة  عمدى تناول األغذية التي ُتضعف من منا

 39,957,51 38,319,09 **2,82 الجسم 
 146,9918,07 135,4122,55 **3,57 إجمالي الممارسة 

غير مصاب  ( 45مصاب )ن= تبعًا لإلصابة بأمراض مزمنة 
  ( 150)ن=

 105,9118,68 104,9717,21 0,31 مدى تناول األغذية المقوية لمناعة الجسم 
مدى تناول األغذية التي ُتضعف من مناعة  

 41,607,43 38‚318,09 *2,44 لجسم ا
 147,5119,90 143,2819,71 1,26 إجمالي الممارسة 

 0,05*مستوى معنوية          0,01**مستوى معنوية 
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" ال يوجد تباين   ينص هذا الفرض على أنه  :الفرض الثالث

ري ، معنوي بين كل من مستوى التعليم ،متوسط الدخل الشه
، وكل من الوعي بمفهوم المناعة  وظيفةمنطقة السكن، ونوع ال

والخارجية   الداخلية  والمؤثرات  للجسم  المناعي  الجهاز  وأهمية 
على مناعة الجسم والوعي باألغذية التي تؤثر على تقوية أو  

 .".مناعةإِضعاف ال
 

ري و معنوية الفروق في اتجاه واحد  و المتوسط الحسابي و االنحراف المعيا ANOVA تحليل التباينقيمة "ف" ل .12جدول 
( فيما يتعلق بكل من  الوعي بأهمية الجهاز المناعي والوعي باألغذية المؤثرة على تقوية أو إِضعاف  LSDبين المتوسطات) 

 مناعة الجسم تبعا  لمستوى التعليم
المستوى   الوعي 

االنحراف  المتوسط  عدد  التعليمي 
 المعياري 

قيمة 
 ف 

 فروق المتوسطات 
 جامعة  ثانوي  اعدادي  ابتدائي  كتب يقرأ وي أمي

از 
جه

ة ال
همي

ي بأ
لوع

ا
ي  

ناع
الم

 

 67,203,67 15 أمي

**
9,8

4
 

      
      68,889,78 -1,68 8 يقرأ ويكتب
     69,0014,90 -1,80 -0,13 7 ابتدائي 
    68,376,70 -1,17 0,51 0,63 19 اعدادي
   72,145,41 *-4,94 -3,26 -3,14 *-3,77 58 ثانوي 

مؤهل 
  76,997,33 *-9,79 *-8,11 *-7,99 *-8,62 *-4,85 73 جامعي
فوق  

 78,875,95 *-11,67 *-9,99 *-9,87 *-10,50 *-6,73 -1,88 15 الجامعي

عة 
منا

ة ل
قوي

 الم
ذية

ألغ
ا

سم 
الج

 

 98,9311,04 15 أمي
**

9,2
7

 
      

      105,2519,72 -6,32 8 يقرأ ويكتب
     99,7115,09 -0,78 5,54 7 ابتدائي 
    108,2618,90 *-9,33 -3,01 -8,55 19 اعدادي
   114,1011,34 *-15,17 -8,85 *-14,39 -5,84 58 ثانوي 

مؤهل 
  119,3411,31 *-20,41 *-14,09 *-19,63 *-11,08 *-5,24 73 جامعي
فوق  

 120,738,96 *-21,80 *-15,48 *-21,02 *-12,47 -6,63 -1,39 15 الجامعي

ن 
ف م

ضع
ي ُت

 الت
ذية

ألغ
ا

سم 
الج

عة 
منا

 

 41,272,15 15 أمي

**
6,3

9
 

      
      43,005,04 -1,73 8 يقرأ ويكتب
     42,5711,52 -1,31 0,43 7 ابتدائي 
    40,477,55 0,79 2,53 2,10 19 اعدادي
   44,436,15 -3,16 -1,43 -1,86 *-3,96 58 ثانوي 

مؤهل 
  47,445,99 *-6,17 -4,44 -4,87 *-6,97 *-3,01 73 جامعي
فوق  

 50,076,29 *-8,80 *-7,07 *-7,50 *-9,59 *-5,64 -2,63 15 الجامعي
عي

الو
ي 

جمال
إ

 
 207,2014,85 15 أمي

**
12

,73
 

      
      216,6332,00 -9,43 8 يقرأ ويكتب
     211,2941,00 -4,09 5,34 7 ابتدائي 
    215,3726,44 -8,17 1,26 -4,08 19 اعدادي
   230,2018,71 *-22,99 -13,57 *-18,90 *-14,82 58 ثانوي 

مؤهل 
  243,2119,05 *-36,01 *-26,58 *-31,92 *-27,84 *-13,02 73 جامعي
فوق  

 249,3314,19 *-42,13 *-32,71 *-38,05 *-33,97 *-19,14 -6,13 15 الجامعي
 0,05*مستوى معنوية           0,01**مستوى معنوية 
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تباين معنوي )12اتضح من جدول ) ( 0,01( أن هناك 
لمستوى  تبعًا  المناعي  الجهاز  بأهمية  الوعي  مستوى  في 

ولتوضيح طبيعة الفروق    9,84التعليم حيث بلغت قيمة "ف"  
اختبار   إجراء  تم  التباين  تحليل  نتائج  وجدت   LSDفي  وقد 

مستوى    ق فرو  عند  على    لصالح  0,05معنوية  الحاصلين 
، وهذا أمر واقعي حيث من المفترض أن  تعليم فوق الجامعي

التعليمي  تزيد المعرفة والوعي مع االرتقاء ، كما في المستوى 
االحصائية النتائج  معنوي   أوضحت  تباين  وجود  بالجدول 

( في مستوى الوعي باألغذية ذات المحتوى العالي من  0,01)

التي  نعال واألغذية  الجسم  لمناعة  والمقوية  الغذائية  اصر 
)الوعي   في  والمتمثل  الكلي  والوعي  المناعة  من  ُتضِعف 

المناعي واألغذية المؤثرة عليهبأهمية الجها ( تبعًا للمستوى ز 
على    12,73،   6,39،  9,27التعليمي حيث بلغت قيمة "ف"  

التالتوالي   تحليل  نتائج  في  الفروق  طبيعة  تم ابولتوضيح  ين 
اختبار   مستوى    LSDإجراء  عند  معنوية  فروق  وجدت  وقد 

، مما يؤكد الحاصلين على تعليم فوق الجامعي  لصالح   0,05
  .في زيادة الوعي الغذائي للفرد دور التعليم

 

 ق في اتجاه واحد و المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و معنوية الفرو  ANOVA  تحليل التباينقيمة "ف" ل  .13جدول
( فيما يتعلق بكل من الوعي بأهمية الجهاز المناعي والوعي باألغذية المؤثرة على تقوية أو إِضعاف    LSDبين المتوسطات)  

 مناعة الجسم تبعا  للدخل الشهري 

االنحراف  المتوسط عدد  الدخل الشهري  الوعي
 المعياري 

قيمة  
 ف

 فروق المتوسطات
1000 1000

2000 
2000

3000 
3000

4000 
4000

5000 

ية  
هم

ي بأ
لوع

ا
ي  

ناع
 الم

هاز
الج

 

1000 32 69,597,61 

*
2,4

7
 

     
10002000 52 73,126,39 *-3,52     
20003000 50 74,828,13 *-5,23 -1,71    
30004000 29 74,248,37 *-4,65 -1,13 0,58   
40005000 19 74,217,82 *-4,62 -1,10 0,61 0,03  

 76,548,97 *-6,95 -3,42 -1,72 -2,30 -2,33 13 5000من  رأكث

ية 
مقو

ة ال
غذي

األ
سم 

الج
عة 

منا
ل

 

1000 32 105,9716,10 

**
3,4

3
 

     
10002000 52 113,2113,27 *-7,24     
20003000 50 118,1413,61 *-12,17 -4,93    
30004000 29 114,7613,14 *-8,79 -1,55 3,38   
40005000 19 114,2113,31 *-8,24 -1,00 3,93 0,55  

 118,3810,67 *-12,42 -5,17 -0,25 -3,63 -4,17 13 5000أكثر من 

ي  
 الت

ذية
ألغ

ا
ن 

ف م
ضع

ُت
سم 

الج
عة 

منا
 

1000 32 41,785,64 

**
3,0

1
 

     
10002000 52 44,926,80 *-3,14     
20003000 50 46,286,79 *-4,50 -1,36    
30004000 29 47,146,63 *-5,36 -2,22 -0,86   
40005000 19 44,427,10 -2,64 0,50 1,86 2,72  

 47,926,18 *-6,14 -3,00 -1,64 -0,79 -3,50 13 5000أكثر من 

عي 
الو

ي 
مال

إج
 

1000 32 217,1626,84 

**
3,8

7
 

     
10002000 52 230,9422,67 *-13,79     
20003000 50 238,0622,45 *-20,90 -7,12    
30004000 29 235,3124,12 *-18,15 -4,37 2,75   
40005000 19 232,6323,73 *-15,48 -1,69 5,43 -2,68  

 242,4619,87 *-25,31 -11,52 -4,40 -7,15 -9,83 13 5000أكثر من 
 0,05*مستوى معنوية                                         0,01**مستوى معنوية 
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الجهاز    عند بأهمية  الوعي  مستوى  في  التباين  دراسة 

االحصائية   النتائج  اوضحت  الشهري  للدخل  تبعًا  المناعي 
 ( مستوى  13جدول  عند  معنوية  فروق  وجود  حيث    0,05( 

"ف"   قيمة  نتائج    2,47بلغت  في  الفروق  طبيعة  ولتوضيح 
وقد وجدت فروق معنوية   LSDاختبار  تحليل التباين تم إجراء  

  5000هم كان أكثر من  لصالح من دخل  0,05عند مستوى  
شهرياً  كماجنيه  تباين  ،  وجود  إلى  االحصائية  النتائج  تشير 

( ذات  0,01معنوي  األغذية  من  لكل  الوعي  مستوى  في   )
المحتوى العالي من العناصر الغذائية والمقوية لمناعة الجسم  

ي ُتِضعف المناعة والوعي الكلي والمتمثل والوعي باألغذية الت
عليه(   المؤثرة  واألغذية  المناعي  الجهاز  بأهمية  )الوعي  في 

،    3,01،    3,43  تبعًا للدخل الشهري حيث بلغت قيمة "ف"
، ولتوضيح طبيعة الفروق في نتائج تحليل على التوالي  3,87

وقد وجدت فروق معنوية عند   LSDإجراء اختبار  التباين تم  
دخلهم    0,05ى  مستو  كان  من  من  لصالح  أكثر  الشهري 

 .جنيه شهرياً  5000
( جدول  االحصائية  النتائج  تباين 14أوضحت  وجود   )

( المناعي  0,01معنوي  الجهاز  بأهمية  الوعي  مستوى  في   )
،    43,91تبعًا لمنطقة السكن والوظيفة حيث بلغت قيمة "ف"  

ختبار  على التوالي ولتوضيح طبيعة الفروق تم إجراء ا  9,12
LSD    مستوى عند  معنوية  فروق  وجدت  لصالح    0,05وقد 

على   مهنية  بوظائف  والعاملين  الراقية  باألحياء  المقيمين 
 التوالي. 

معنوي  تباين  وجود  إلى  االحصائية  النتائج  تشير  كما 
المحتوى  0,01) ذات  األغذية  من  بكل  الوعي  مستوى  في   )

ال لمناعة  والمقوية  الغذائية  العناصر  من  والوعي  العالي  جسم 
في  والمتمثل  الكلي  والوعي  المناعة  ُتِضعف  التي  باألغذية 
الجهاز المناعي واألغذية المؤثرة عليه ( تبعًا  )الوعي بأهمية 

"ف"   قيمة  بلغت  حيث  السكن  ،    27,80،    61,34لمنطقة 
نتائج   72,66 في  الفروق  طبيعة  ولتوضيح   ، التوالي  على 

جدت فروق معنوية عند و  LSDإجراء اختبار تحليل التباين تم 
راقية  0,05مستوى   بمناطق  المقيمين  هذه    لصالح  وتتفق   ،

دراسة نتائج  مع    AL-SHadaydeh&Damour (2013)   النتائج 
للسيدات   الغذائي  الوعي  مستوى  تحديد  إلى  هدفت  والتي 
عالقة   وجدوا  حيث   ، المتغيرات  ببعض  وعالقتها  األردنيات 

امة ، وعند دراسة التباين معنوية بين مستوى الوعي ومكان اإلق
تبعًا  الجسم  مناعة  على  المؤثرة  باألغذية  الوعي  مستوى  في 
الكلي   الوعي  مستوى  في  معنوية  فروق  وجدت  للوظيفة 
والمتمثل في )الوعي بأهمية الجهاز المناعي واألغذية المؤثرة 
عليه ( وبصفة خاصة في مستوى الوعي باألغذية الغنية في  

ال العناصر  من  حيث  محتواها  الجسم  لمناعة  والمقوية  غذائية 
"ف"   قيمة  ولتوضيح  10,37،    7,26بلغت   ، التوالي  على 

 LSDإجراء اختبار  طبيعة الفروق في نتائج تحليل التباين تم  
العاملين    0,05وقد وجدت فروق معنوية عند مستوى   لصالح 

بوظائف مهنية ،ومن ناحية أخرى أوضحت النتائج االحصائية  
معنوي في مستوى الوعي باألغذية الُمِضعفة  عدم وجود تباين  

لمناعة الجسم تبعًا للحالة الوظيفية ، وتدعم هذه النتائج عدم  
قبول الفرض الثالث في هذه الجزئية.
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في اتجاه واحد  و المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و معنوية الفروق   ANOVA  تحليل التباينقيمة "ف" ل  .14جدول  
( فيما يتعلق بكل من  الوعي بأهمية الجهاز المناعي والوعي باألغذية المؤثرة على تقوية أو إِضعاف    LSDطات)  بين المتوس

 مناعة الجسم تبعا  لمنطقة السكن والحالة الوظيفية
منطقة  الوعي 

االنحراف  المتوسط  عدد  السكن 
 فروق المتوسطات  قيمة "ف"  المعياري 

  متوسط  شعبي 

ي 
لوع

ا
ية  

هم
بأ ال

از 
جه

ي  
ناع

الم
 

** 68,746,53 74 شعبي
43

,91
 

   
   74,726,34 *-5,97 92 متوسط
  81,626,99 *-12,88 *-6,90 29 راقي 

ية 
غذ

األ
ية 

مقو
ال

عة 
منا

ل
سم 

الج
 

** 104,1213,37 74 شعبي
61

,34
 

   
   116,939,42 *-12,81 92 متوسط
  129,629,45 *-25,50 *-12,69 29 راقي 

غذ
األ

ية  ي 
الت

ف  
ضع

ُت
عة  

منا
ن 

م
سم 

الج
 

** 41,916,59 74 شعبي
27

,80
 

   
   45,965,66 *-4,05 92 متوسط
  51,455,27 *-9,54 *-5,49 29 راقي 

ي 
جمال

إ
عي

الو
 

** 214,5523,91 74 شعبي
72

,66
 

   
   237,0114,31 *-22,46 92 متوسط
  261,2113,52 *-46,65 *24,20 29 راقي 

الحالة   الوعي 
االنحراف  المتوسط  عدد  الوظيفية 

 فروق المتوسطات  قيمة "ف"  المعياري 
 إداري  مهني  ال يعمل 

ية  
هم

ي بأ
لوع

ا
ي 

ناع
 الم

هاز
الج

 

 71,768,49 46 ال يعمل

**
9,1

2
 

   
   77,507,17 *-5,74 52 مهني 
  74,356,13 -2,59 *3,15 40 إداري 
 70,587,37 1,18 *6,92 *3,77 57 حرفي 

ية 
مقو

ة ال
غذي

األ
سم 

الج
عة 

منا
ل

 

 112,5014,29 46 ال يعمل

**
7,2

6
 

   
   120,2711,50 *-7,77 52 مهني 
  115,2811,39 -2,78 4,99 40 إداري 
 108,4615,67 4,04 *11,81 *6,82 57 حرفي 

ي 
 الت

ذية
ألغ

ا
ن 

ف م
ضع

ُت
سم 

الج
عة 

منا
 

 44,207,83 46 ال يعمل

4,6
5

 

   
   47,835,97 *-3,63 52 مهني 
  45,706,00 -1,50 2,13 40 إداري 
 43,396,37 0,81 *4,44 2,31 57 حرفي 

 
عي

الو
ي 

جمال
إ

 

 227,8526,80 46 ال يعمل

**
10

,37
 

   
   245,0818,88 *-17,23 52 مهني 
  234,9319,41 -7,08 *10,15 40 إداري 
 221,6724,56 6,18 *23,41 *13,26 57 حرفي 

 0,05*مستوى معنوية                         0,01**مستوى معنوية 
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" ال يوجد تباين   ينص هذا الفرض على أنه   الفرض الرابع :

معنوي بين كل من مستوى التعليم ،متوسط الدخل الشهري ، 
منطقة السكن ، ونوع الوظيفة ، ومدى تناول األغذية المؤثرة  

 ناعة .".على  تقوية أو اضعاف الم
ــائية جــــدول ) ــائج االحصــ ــاين 15أوضــــحت النتــ ( وجــــود تبــ

ــوي )  ــوثين  0,01معنـ ــة للمبحـ ــات الكليـ ــتوى الممارسـ ــي مسـ ( فـ

، ولتوضـيح  2,96تبعًا لمستوى التعلـيم حيـث بلغـت قيمـة "ف" 
 LSDإجـراء اختبـار طبيعة الفروق في نتائج تحليل التبـاين تـم 

 لصـــــــالح 0,05وقـــــــد وجـــــــدت فـــــــروق معنويـــــــة عنـــــــد مســـــــتوى 
الحاصلين علـى مؤهـل جـامعي ، وتتفـق هـذه النتـائج مـع نتـائج 

Joshi,et al(2005)  والـــذي أفـــاد بـــأن المســـتوى التعليمـــي يـــؤثر
على المتناول من الغذاء ، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد 

 .زاد استهالك الغذاء الصحي المتوازن والعالي القيمة الغذائية 
 

في اتجاه واحد  و المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و معنوية الفروق   ANOVA  التباينتحليل  قيمة "ف" ل  .15جدول  
( فيما يتعلق بممارسة أفراد العينة  في تناول األغذية المؤثرة على تقوية أو إِضعاف مناعة الجسم تبعا   LSDبين المتوسطات)

 لمستوى التعليم 
المستوى   الممارسة 

راف  االنحالمتوسط  عدد  التعليمي 
 المعياري 

قيمة 
 ف 

 فروق المتوسطات 
 جامعة  ثانوي  اعدادي  ابتدائي  يقرأ ويكتب  أمي

ية 
مقو

ة ال
غذي

 األ
ول

تنا
سم 

الج
عة 

منا
ل

 

 97,4016,13 15 أمي

2,5
4

 

      
      98,8811,05 -1,48 8 يقرأ ويكتب
     92,438,85 4,97 6,45 7 ابتدائي 
    98,3221,81 -0,92 0,56 -5,89 19 اعدادي
   106,5513,88 -9,15 -7,68 *-14,12 -8,24 58 ثانوي 

مؤهل 
  108,8219,37 *-11,42 -9,95 *-16,39 *-10,51 -2,27 73 جامعي
فوق  

 108,0715,86 -10,67 -9,19 *-15,64 -9,75 -1,52 0,76 15 الجامعي

ف 
ضع

ي ُت
 الت

ذية
ألغ

ل ا
ناو

ت
سم

الج
عة 

منا
ن 

م
 

 41,606,87 15 أمي

1,6
0

 

      
      36,389,05 5,23 8 يقرأ ويكتب
     37,0011,05 4,60 -0,63 7 ابتدائي 
    36,1611,01 *5,44 0,22 0,84 19 اعدادي
   37,957,80 3,65 -1,57 -0,95 -1,79 58 ثانوي 

مؤهل 
  40,687,03 0,92 -4,31 -3,69 -4,53 2,74 73 جامعي
فوق  
 39,077,45 2,53 -2,69 -2,07 -2,91 -1,12 1,62 15 يالجامع

ات 
رس

مما
ي ال

جمال
إ

 
 139,0013,86 15 أمي

**
2,9

6
 

      
      135,2513,66 3,75 8 يقرأ ويكتب
     129,4317,73 9,57 5,82 7 ابتدائي 
    134,4724,36 4,53 0,78 -5,05 19 اعدادي
   144,5017,69 -5,50 -9,25 -15,07 *-10,03 58 ثانوي 

مؤهل 
  149,5120,53 -10,51 *-4,26 *-20,08 *-15,03 -5,01 73 جامعي
فوق  

 147,1318,13 -8,13 -11,88 *-17,71 -12,66 -2,63 2,37 15 الجامعي
 0,05*مستوى معنوية           0,01**مستوى معنوية 
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ين معنوي با( أن هناك ت16أشارت النتائج االحصائية جدول )

( في مستوى الممارسات الكلية ألفـراد العينـة فـي تنـاول 0,01)
ألغذيــــة المــــؤثرة علــــى مناعــــة الجســــم وبصــــفة خاصــــة تنــــاول 
األغذيـــــة ذات المحتـــــوى العـــــالي للعناصـــــر الغذائيـــــة والمقويـــــة 
ــت قيمــــة "ف"  ــهري حيــــث بلغـ ــًا للــــدخل الشـ ــة الجســــم تبعـ لمناعـ

الفـــروق فـــي ة علـــى التـــوالي ، ولتوضـــيح طبيعـــ 3,69،  5,12
وقـد وجـدت فـروق  LSDإجـراء اختبـار نتائج تحليل التباين تـم 
لصــالح مــن كــان دخلهــم الشـــهري  0,05معنويــة عنــد مســتوى 

جنيـــه شـــهريًا ، ولكـــن لـــم يكـــن  3000أقـــل مـــن  – 2000مــن 
عفة  هنـــاك تبـــاين معنـــوي فـــي تنـــاول المبحـــوثين لألغذيـــة الُمضـــِ

لسـبب فـي ذلـك ا لمناعة الجسـم تبعـًا للـدخل الشـهري وقـد يرجـع
ــتخدام  إلـــــى أن األفـــــراد ذوي الـــــدخول المتوســـــطة يحـــــاولون اســـ
الــدخل اســتخدامًا رشــيدًا ، فــال يــتم انفاقــه إال علــى الســلع ذات 
القيمة الغذائية العالية دون إسراف وتبذير علـى السـلع الغذائيـة 
غيـــــر األساســـــية األمـــــر الـــــذي انعكـــــس علـــــى ازديـــــاد مســـــتوى 

 لمقوية لمناعة الجسم .ا ممارساتهم في تناول االغذية

 
في اتجاه واحد  و المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و معنوية الفروق   ANOVA  تحليل التباينقيمة "ف" ل  .16جدول  

( فيما يتعلق بممارسة أفراد العينة  في تناول األغذية المؤثرة على تقوية أو إِضعاف مناعة الجسم تبعا   LSDبين المتوسطات)
 هري لشللدخل ا

االنحراف  المتوسط عدد  الدخل الشهري  الممارسة 
 المعياري 

قيم
 ة ف

 فروق المتوسطات

1000 1000

2000 
2000

3000 
3000

4000 
4000


5000 

ية  
غذ

 األ
ول

تنا
عة  

منا
ة ل

قوي
الم

سم 
الج

 

1000 32 99,3417,55 

**
3,6

9
 

     
10002000 52 99,3818,14 -0,04     
20003000 50 111,1015,31 *-11,76 *-11,72    
30004000 29 107,9715,96 *-8,62 *-8,58 3,13   
40005000 19 109,9516,73 *-10,60 *-10,56 1,15 -1,98  

 106,9218,79 -7,58 -7,54 4,18 1,04 3,02 13 5000أكثر من 

ي  
 الت

ذية
ألغ

ل ا
ناو

ت
عة  

منا
ن 

ف م
ضع

ُت
سم 

الج
 

1000 32 36,698,03 

3,0
0

 

     
10002000 52 38,428,48 -1,74     
20003000 50 42,267,57 *-5,57 *-3,84    
30004000 29 36,597,88 0,10 1,84 *5,67   
40005000 19 39,168,18 -2,47 -0,74 3,10 -2,57  

 40,624,29 -3,93 -2,19 1,65 -4,03 -1,46 13 5000أكثر من 

ي 
مال

إج
ال

ات
رس

مما
 

1000 32 136,0321,34 

**
5,1

2
 

     
10002000 52 137,8119,94 -1,78     
20003000 50 153,3615,87 *-17,33 *-15,55    
30004000 29 144,5518,78 -8,52 -6,74 *8,81   
40005000 19 149,1118,16 *-13,07 *-11,30 4,26 -4,55  

 147,5418,92 -11,51 -9,73 5,82 -2,99 1,57 13 5000أكثر من 
 0,05*مستوى معنوية                                       0,01**مستوى معنوية 
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النتائج االحصائية جدول ) ( أن هناك تباين  17أوضحت 
( الممارسات  0,05،0,01معنوي  في مستوى  التوالي  على    )

مناعة الجسم    ية المؤثرة علىالكلية والمتمثلة في تناول األغذ
وبصفة خاصة تناول األغذية التي ُتِضعف من المناعة تبعًا 

ق بلغت  حيث  السكن  "ف"  لمنطقة  على    5,09،    3,36يمة 
اختبار  ،  التوالي إجراء  تم  الفروق  وقد    LSDولتوضيح طبيعة 

مستوى   عند  معنوية  فروق  المقيمين   0,05وجدت  لصالح 
الراقية أوضحتباألحياء  كما  تباين النتائج    ،  وجود  عدم 

بتناول  والمتعلق  المبحوثين  ممارسات  مستوى  في  معنوي 
 . لمناعة الجسم تبعًا لمنطقة السكناألغذية المقوية 

(  0,01،0,05كمــــا أفــــادت النتــــائج وجــــود تبــــاين معنــــوي )
على التوالي في مستوى الممارسات الكلية والمتمثلـة فـي تنـاول 

ســــم وبصــــفة خاصــــة تنــــاول األغذيــــة المــــؤثرة علــــى مناعــــة الج
يمـة األغذية المقوية لمناعة الجسم  تبعًا للوظيفة حيـث بلغـت ق

ولتوضيح طبيعة الفروق تـم ، على التوالي 2,77،    3,02"ف"  
ــار  ــد مســـتوى  LSDإجـــراء اختبـ وقـــد وجـــدت فـــروق معنويـــة عنـ

، كمـا أوضـحت النتـائج لصالح العـاملين بوظـائف مهنيـة  0,05
ســــتوى ممارســــات المبحــــوثين عــــدم وجــــود تبــــاين معنــــوي فــــي م

والمتعلق بتناول األغذية الُمِضعفة لمناعة الجسـم تبعـًا للوظيفـة 
، وتدعم النتائج السابقة رفض الفرض الرابع جزئيًا.

 

ل  .  17جدول   "ف"  التباينقيمة  معنوية    ANOVA  تحليل  و  المعياري  االنحراف  و  الحسابي  المتوسط  و  واحد   اتجاه  في 
المتوسطات إِضعاف مناعة  LSD)الفروق بين  أو  المؤثرة على تقوية  العينة  في تناول األغذية  أفراد  ( فيما يتعلق بممارسة 

 الجسم تبعا  لمنطقة السكن والحالة الوظيفية
منطقة  الممارسة 

االنحراف  المتوسط  عدد  السكن 
 فروق المتوسطات  قيمة "ف"  المعياري 

  متوسط  شعبي 

ول 
تنا

ية 
غذ

األ
ية 

مقو
ال

عة 
منا

ل ا
سم 

لج
 

 103,0916,31 74 شعبي

1,6
1

 

   
   105,3817,48 -2,29 92 متوسط
  109,9320,08 -6,84 -4,55 29 راقي 

ول 
تنا

ية 
غذ

األ
ي 

الت
ف  

ضع
ُت

عة  
منا

ن 
م

سم 
الج

 

** 36,809,20 74 شعبي
5,0

9
 

   
   40,676,84 *-3,88 92 متوسط
  39,767,30 -2,96 0,92 29 راقي 

ي 
جمال

إ
رسا

مما
ال

 ت

* 139,8919,87 74 شعبي
3,3

6
 

   
   146,0519,01 *-6,16 92 متوسط
  149,6920,40 *-9,80 -3,64 29 راقي 

الحالة   الوعي
االنحراف المتوسط عدد الوظيفية 

 فروق المتوسطات  قيمة "ف"  المعياري 
 إداري  مهني  ال يعمل

ول 
تنا

ية  
غذ

األ
عة 

منا
ة ل

قوي
الم

سم 
الج

 
* 100,8515,53 46 ال يعمل

2,7
7

 

   
   110,2319,80 *-9,38 52 مهني 
  106,4816,25 -5,63 3,76 40 إداري 
 103,1916,84 -2,35 *7,04 3,28 57 حرفي 

ول
تنا

 
 

ي 
 الت

ذية
ألغ

ا
من

ف 
ضع

ُت
 

 
سم 

الج
عة 

منا
 

 38,398,88 46 ال يعمل

0,4
1

 

   
   40,046,92 -1,65 52 مهني 
  39,158,23 -0,76 0,89 40 إداري 
 38,678,29 -0,28 1,37 0,48 57 حرفي 

ي 
جمال

إ
ات

رس
مما

ال
 

 139,2421,81 46 ال يعمل

**
3,0

2
 

   
   150,2719,92 *-11,03 52 مهني 
  145,6317,38 -6,39 4,64 40 إداري 
 141,8618,45 -2,62 *8,41 3,77 57 حرفي 

 0,05*مستوى معنوية                           0,01**مستوى معنوية 
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: الخامس  أنه  الفرض  على  الفرض  هذا  توجد "    ينص  ال 

عالقة ارتباطية معنوية بين كل من السن واإلصابة بأمراض 
الجهاز التنفسي والهضمي ، وكل من الوعي بمفهوم المناعة  
والخارجية   الداخلية  والمؤثرات  للجسم  المناعي  الجهاز  وأهمية 

ي باألغذية التي تؤثر على تقوية أو على مناعة الجسم والوع 
 " . إِضعاف المناعة .

( وجــود عالقــة ارتباطيــة 18افــادت النتــائج البحثيــة جــدول )
ــاعي  ــة الجهـــاز المنـ ــوعي بأهميـ ــن والـ ــين السـ ــة بـ ــة معنويـ طرديـ
ــل  ــة معامـ ــت قيمـ ــث بلغـ ــه ، حيـ ــؤثرة عليـ ــل المـ ــم و العوامـ للجسـ

، كمــــا وجــــدت  0,01عنــــد مســــتوى معنويــــة  0,200االرتبــــاط 
عالقة ارتباطية عكسية معنوية بين كل مـن االصـابة بـأمراض 
الجهــاز التنفســي و الهضــمي والــوعي بأهميــة الجهــاز المنــاعي 
للجسم والعوامل المؤثرة عليه، حيث بلغت قيم معامل االرتبـاط 

 0,01على التوالي عند مستوى معنوية  0,197-،   0,207-

ارتباطية طرديـة ، كما اسفرت النتائج البحثية الى وجود عالقة 
معنوية بين السن والوعي الكلـي والمتمثـل فـي ) الـوعي بأهميـة 

( ، حيـث بلغــت اعي للجسـم واألغذيـة المـؤثرة عليـهالجهـاز المنـ
ــاط  ــل االرتبـ ــة معامـ ــة  0,282قيمـ ــتوى معنويـ ــد مسـ ،  0,01عنـ

ــا زاد الســـن زاد الـــوعي  ــة أنـــه كلمـ ــائج البحثيـ ــا أوضـــحت النتـ كمـ
عف ة لمناعــة الجســم حيــث بلغــت قيمــة باألغذيــة المقويــة والُمضــِ

علــى التــوالي عنــد مســتوى  0,223،  0,277معامــل االرتبــاط 
ــنفس الجــــدول  0,01معنويــــة  ــة بــ ــائج البحثيــ ــادت النتــ ــا افــ ، كمــ

وجــود عالقــة ارتباطيــة معنويــة عكســية بــين كــل مــن االصــابة 
بــأمراض الجهــاز التنفســي و الهضــمي والــوعي الكلــي ، حيـــث 

علـى التـوالي 0,218 -،  0,223- بلغت قـيم معامـل االرتبـاط
ــائج عـــدم قبـــول  0,01عنـــد مســـتوى معنويـــة  ، وتـــدعم هـــذه النتـ
 الفرض الخامس كليا.

 
باألغذية   .18جدول الوعي  من  وكل  والهضمي  التنفسي  الجهاز  بأمراض  واالصابة  السن  من  كل  بين  االرتباط  معامل  قيم 

 المؤثرة على تقوية أو إِضعاف مناعة الجسم 
 لتابعةالمتغيرات ا

 
 
 

 المتغيرات المستقلة

 الــــــوعــــــــــي 
الوعي بأهمية  
جهاز المناعة 

والعوامل المؤثرة 
 عليه

األغذية المقوية  
 لمناعة الجسم

األغذية التي  
ُتضعف من مناعة  

 الجسم
 إجمالي الوعي

 0,282** 0,223** 0,277** 0,200** الســــن
 0,223-** 0,189-** 0,218-** 0,207-** اإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي

اإلصابة بأمراض الجهاز  
 0,218-** 0,199-** 0,201-** 0,197-** الهضمي

عدد مرات اإلصابة بأمراض  
 0,170-* 0,137- 0,150-* 0,172-* الجهاز التنفسي سنويا

عدد مرات اإلصابة بأمراض  
 0,254-** 0,211-** 0,251-** 0,201-** الجهاز الهضمي سنويا

 0,05*مستوى معنوية                        0,01*مستوى معنوية *
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السادس أنه  :الفرض  على  الفرض  هذا  توجد "    ينص  ال 

ة بأمراض عالقة ارتباطية معنوية بين كل من السن واإلصاب
، ومدى تناول األغذية المؤثرة على  الجهاز التنفسي والهضمي

 تقوية أو اضعاف المناعة ." . 
ــائ ــدول )أوضـــــحت النتـــ ــة 19ج جـــ ــة ارتباطيـــ ــود عالقـــ ( وجـــ

ايجابية معنوية بين السـن وتنـاول أفـراد العينـة لألغذيـة المقويـة 
والُمضــعفة لمناعـــة الجســم حيـــث بلغــت قيمـــة معامــل االرتبـــاط 

،  0,01علــى التــوالي عنــد مســتوى معنويــة  0,166،  0,207
على التوالي ، كما اوضـحت النتـائج عـدم وجـود عالقـة   0,05

عنويـــــة بـــــين االصـــــابة بـــــأمراض الجهـــــاز التنفســـــي ارتباطيـــــة م
دعم هــذه  والهضــمي وتنــاول األغذيــة المــؤثرة علــى المناعــة وتــُ

 النتائج عدم قبول الفرض السادس جزئيا.
ال توجد عالقة  "  ينص هذا الفرض على أنه الفرض السابع :

ارتباطية معنوية بين الوعي باألغذية التي تؤثر على تقوية أو  
   ومدى تناول هذه االغذية. "إضعاف المناعة 

( وجــود عالقــة ارتباطيــة 20أفــادت النتــائج البحثيــة جــدول )
ــوى  ــة ذات المحتـ ــوعي باألغذيـ ــن الـ ــل مـ ــين كـ ــة بـ ــة طرديـ معنويـ
العــالي مــن العناصــر الغذائيــة والمقويــة لمناعــة الجســم والــوعي 
عفة للمناعــة وتنــاول المبحــوثين لهــذه األغذيــة ،  باألغذيــة الُمضــِ

علــــى  0,170،  0,374ة معامــــل االرتبــــاط حيــــث بلغــــت قيمــــ
على التوالي ، كمـا  0,05،  0,01التوالي عند مستوى معنوية 

أوضـحت النتـائج البحثيـة بـنفس الجـدول وجـود عالقـة ارتباطيــة 
ــالي الــــوعي والمتمثــــل فــــي  ــين كــــل مــــن إجمــ ــة بــ معنويــــة طرديــ
)الوعي بأهمية الجهـاز المنـاعي للجسـم واألغذيـة المـؤثرة عليـه 

ــاو  ــاط ( وتنـ ــل االرتبـ ــة معامـ ــة ، حيـــث بلغـــت قيمـ ــذه األغذيـ ل هـ
ــة  0,336 ــد مســـتوى معنويـ ــع 0,01عنـ ــائج مـ ــذه النتـ ، وتتفـــق هـ

ــانين ) ــائج دراســـة بدريـــة حسـ ــتوى 2003نتـ ــأن انخفـــاض مسـ ( بـ
الــــوعي الغــــذائي لــــدى األفــــراد يــــؤدي إلــــى انتشــــار العديــــد مــــن 
الممارســـات والعـــادات الغذائيـــة الخاطئـــة ، وتـــدعم هـــذه النتـــائج 

 قبول الفرض السابع كليا .عدم 

 
. قيم معامل االرتباط بين كل من السن واالصابة بأمراض الجهاز التنفسي والهضمي ومدى تناول األغذية المؤثرة  19جدول  

 على تقوية أو إِضعاف مناعة الجسم 
 المتغيرات التابعة                 

 
 
 

 المتغيرات المستقلة

 الممـــارســـــات 

ة المقوية  تناول األغذي
 لمناعة الجسم

تناول األغذية التي  
ُتضعف من مناعة  

 الجسم
 إجمالي الممارسات 

 0,251** 0,166* 0,207** الســــــن
 0,052 0,178-* 0,141* اإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي

 0,122 0,072- 0,171* اإلصابة بأمراض الجهاز الهضمي
 عدد مرات اإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي

 0,097 0,013* 0,104 سنويا 
عدد مرات اإلصابة بأمراض الجهاز 

 0,009 0,061- 0,037 الهضمي سنويا
 0,05*مستوى معنوية                         0,01**مستوى معنوية 
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ا يتعلق بتناول  . العالقة االرتباطية بين الوعي باألغذية المقوية والُمِضعفة لمناعة الجسم وممارسات أفراد العينة فيم20جدول 
 هذه األغذية

 الممارسات 
 الوعي

األغذية المقوية لمناعة  
 الجسم

األغذية الُمِضعفة لمناعة  
 إجمالي الوعي الجسم

لمناعة  المقوية  األغذية  تناول 
 ـــــــ  ـــــــ  0,374** الجسم 

لمناعة  الُمِضعفة  األغذية  تناول 
 ـــــــ  0,170* ـــــــ  الجسم 

 0,336** ـــــــ  ـــــــ  إجمالي الممارسات
 0,05*مستوى معنوية                           0,01**مستوى معنوية 

 
ال توجد عالقة  "    ينص هذا الفرض على أنه  الفرض الثامن :

االجتماعية للخصائص  على    -تأثيرية  والصحية  االقتصادية 
والمؤثرات  للجسم  المناعي  الجهاز  بأهمية  الوعي  من  كل 

خارجية على مناعة الجسم و الوعي باألغذية التي  الداخلية وال
هذه   تناول  ومدى  المناعة  إضعاف  أو  تقوية  على  تؤثر 

 ".   األغذية
( بجدول  االحصائية  النتائج  من  العوامل  21يتضح  أن   )

ـ  االجتماعية  الخصائص  في  والمتمثلة  المدروسة  المستقلة 
ـ العمر بالسنوات ـ منطقة السك ـ  االقتصادية " نوع الجنس  ن 

متوسط   ـ  العمل  نوع  ـ  الوظيفية  الحالة  ـ  التعليمي  المستوى 
أبناء  ووجود  ـ  االجتماعية  الحالة  ـ  لألسرة  الشهري  الدخل 

  " في  والمتمثلة  للمبحوثين  الصحية  والخصائص   " باألسرة 
الجهاز   بأمراض  اإلصابة  ـ  المزمنة  باألمراض  اإلصابة 

ـ   الرئوي  االلتهاب  ـ  البرد  ـ  )الكحة  اإلصابة  التنفسي  ـ  الربو( 
وعدد   المعوية(  النزلة  ـ  )اإلسهال  الهضمي  الجهاز  بأمراض 

نسبته بما  تؤثر  ــ  سنويًا  بهم  اإلصابة  على    %60,9مرات 
أجمالي وعي أفراد العينة والمتمثل في)أهمية الجهاز المناعي  

، في  0,001واألغذية المؤثرة عليه(وذلك عند مستوى معنوية  
ى اجمالي ممارسات  أفراد العينة  حين كانت نسبة تأثيرها عل

تناول   الجسم  افي  لمناعة  والُمِضعفة  المقوية  ألغذية 
 .0,001عند مستوى معنوية 27,8%

 

  تأثير كل من الخصائص االجتماعية ـ االقتصادية ـ الصحية على الوعي والممارسات .21جدول 

 الصحية ـ االقتصادية ـ الخصائص االجتماعية المتغيرات التابعة
 قيمة "ف"  " R2نسبة التأثير"

 الوعي 
 أهمية جهاز المناعة والعوامل المؤثرة عليه

 األغذية المقوية لمناعة الجسم 
 األغذية التي ُتضعف من مناعة الجسم  

 إجمالي الوعي  
 الممارسات

 تناول األغذية المقوية لمناعة الجسم
 تناول األغذية الُمِضعفة  لمناعة الجسم 

 إجمالي الممارسات

 
46,4 
52,7 
35,8 
60,9 
 

25,7 
17,2 
27,8 

 
 ***10,33 
 ***13,31 
 ***6,65 
 ***18,55 

 
 ***4,12 
 ***2,48 
 ***4,58 

     0,001**مستوى معنوية *
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 األهمية النسبية لتأثير العوامل المستقلة المدروسة على الوعي والممارسات .22جدول 

 الممارسات  الوعي المتغيرات المستقلة
 قيمة "ت"  قيمة "ت" 

 نوع الجنس
 السن 

 منطقة السكن
 الحالة االجتماعية
 المستوى التعليمي

 الحالة الوظيفية 
 نوع الوظيفة

 مستوى الدخل الشهري 
 وجود أبناء باألسرة 

 اإلصابة باألمراض المزمنة
 عدد األمراض المزمنة

 أمراض الجهاز التنفسي
 عدد مرات اإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي سنوياً 

 ضمي أمراض الجهاز اله
 عدد مرات اإلصابة بأمراض الجهاز الهضمي سنوياً 

1,87 
**2,63 
**8,18 
-1,62 
**4,42 
**-3,71 
-1,15 
-1,04 
**2,47 

0,41 
-0,08 
-1,32 

0,06 
0,12 

-0,85 

**3,03 
1,38 
0,17 

-1,13 
1,75 

**-2,66 
0,41 
1,64 

*2,33 
0,46 
0,61 

-0,47 
**2,62 
**3,09 
*-2,30 

 0,05*مستوى معنوية                      0,01**مستوى معنوية 

 
وبدراسة األهمية النسبية لتأثير العوامل المستقلة المدروسـة 

ــحة جـــــدول ) ــوعي اتضـــــح أن كـــــل مـــــن 22والموضــ ( علـــــى الــ
ــة الســــن  ــة الوظيفيــ منطقــــة الســــكن والمســــتوى التعليمــــي والحالــ

ووجـــود أبنـــاء باألســـرة أكثـــر تـــأثيرًا حيـــث بلغـــت قيمـــة "ت" لهـــم  
ــد  2,47، 2,63،  3,71-،  4,42،  8,18 علـــى التـــوالي عنـ

، وتتفـق هـذه النتـائج مـع ليلـى الجاسـم و 0,01مستوى معنويـة  
( حيث أشاروا بأن المسـتوى التعليمـي ُيعـد 2003نوال الحمد )

مــن العوامــل المــؤثرة فــي الــوعي الغــذائي وفــي اختيــار األغذيــة 
ــاع  ــليمة ، فارتفــــ ــحية الســــ ــة والصــــ ــادات الغذائيــــ ــة العــــ وممارســــ

ى التعليمــي يســاعد علــى ُحســن اختيــار الغــذاء الصــحي المســتو 
المتنــــاول ، كمــــا تتفــــق هــــذه النتــــائج مــــع نتــــائج ناديــــة اللهيبــــي 

( بــأن الموقــع الجغرافــي للســكن لــه تــأثير علــى الــوعي 2009)
الغــذائي ، كمــا أوضــحت النتــائج البحثيــة أن كــل مــن اإلصــابة 

كثـر بأمراض الجهاز الهضمي ونوع الجنس والحالة الوظيفيـة أ
تأثيرًا على ممارسة أفراد العينة في تناول األغذية المؤثرة على 

،  3,03،    3,09مناعــة الجســم حيــث بلغــت قيمــة "ت" لهــم 

، يليــــه فــــي  0,01علــــى التــــوالي عنــــد مســــتوى معنويــــة 2,66-
التــأثير وجــود أبنــاء باألســرة وتكــرار اإلصــابة بــأمراض الجهــاز 

علـى التـوالي  2,30-،  2,33الهضمي حيث بلغت قيمـة "ت" 
، وتتفــق هــذه النتــائج مــع مــا وجــده 0,05عنــد مســتوى معنويــة 

Wardle,et al (1997)   بوجــود ارتباطــات دالــة احصــائيًا بــين
ــة  ــة االجتماعيــــ ــنس والحالــــ ــن الجــــ ــل مــــ ــلوك الصــــــحي وكــــ الســــ
والمعارف الغذائية كذلك وجود عالقة وثيقة بين الحالة الغذائية 

 .لديهم د ومدى كفاءة جهاز المناعةلألفرا
 : جريبيةخامسا  : الدراسة الت

يهدف  -1 الذي  البرنامج  يشملها  التي  الموضوعات  تحديد 
بتناول  الخاصة  الممارسات  وتعزيز  الوعي  تنمية  إلى 

 األغذية المؤثرة على مناعة الجسم.
تـــم دراســـة الوضـــع الحـــالي لـــوعي وممارســـات  افـــراد العينـــة  

ــي محت ــة فـــ ــة الغنيـــ ــاول األغذيـــ ــزامهم بتنـــ ــدى التـــ ــن بمـــ ــا  مـــ واهـــ
ــاولهم   ــة الجســـــم ومـــــدى تنـــ العناصـــــر الغذائيـــــة والمقويـــــة لمناعـــ
لألغذيــة التـــي ُتضـــِعف مـــن مناعــة الجســـم مـــن خـــالل الدراســـة 
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الميدانيـــة الســـابق عـــرض نتائجهـــا، وتـــم حصـــر إجابـــات عينـــة 
مبحوث ومبحوثة( من حيث الوعي والممارسات 195الدراسة )

ــب أن  ــيع التـــي يجـ ــة ثـــم تـــم تحديـــد المواضـ يعـــدل فيهــــا الغذائيـ

ــديل أو التعزيــــــــــز  الــــــــــوعي والممارســــــــــات بالتأســــــــــيس أو التعــــــــ
( وفيمــا يلــي المعــايير التــي ُاتبعــت لتحديــد 24،25،26)جــدول

 :للنسبة المئوية لإلجابات الصحيحةهذه الموضوعات تبعًا 
 

 . المعايير التي اتبعت في تحديد الموضوعات التي يشملها البرنامج االرشادي وأهدافه23جدول
 % لإلجابات الصحيحة  من التعلم الهدف

 التأسيس :
 الوعي بأهمية جهاز المناعة والعوامل                    - -

المؤثرة عليه ، والوعي باألغذية المقوية والُمضِعفة  
 للمناعة. 

 مدى تناول األغذية ذات المحتوى العالي               - -
 من العناصر الغذائية والمقوية للمناعة.  

 ل األغذية التي ُتِضعف من المناعة .  مدى تناو  - -

 
 

 إجابات صحيحة .  %40أقل من  
 

 لعدم االلتزام بتناول األغذية المقوية للمناعة .   %40أقل من  
 

 لتناول األغذية الُمضعفة للمناعة بكثرة.  %40أقل من  

 التعديل :
 الوعي بأهمية جهاز المناعة والعوامل                    - -

 والوعي باألغذية المقوية              المؤثرة عليه ، 
 والُمضِعفة للمناعة. 

 مدى تناول األغذية ذات المحتوى العالي               - -
 من العناصر الغذائية والمقوية للمناعة.  

 مدى تناول األغذية التي ُتِضعف من المناعة .  - -

 
 

 إجابات صحيحة . % 60  -  40%
 

 ية المقوية للمناعة . لعدم االلتزام بتناول األغذ% 60  -  40%
  

 لتناول األغذية الُمضعفة للمناعة بكثرة.  % 60  -  40%

 التعزيز :
 الوعي بأهمية جهاز المناعة والعوامل                    - -

والُمضِعفة   المقوية  باألغذية  والوعي   ، عليه  المؤثرة 
 للمناعة. 

مدى تناول األغذية ذات المحتوى العالي من العناصر    - -
 والمقوية للمناعة.           الغذائية 

 مدى تناول األغذية التي ُتِضعف من المناعة .  - -

 
 

 إجابات صحيحة . % 60أكثر من 
 

 لاللتزام بتناول األغذية المقوية للمناعة .  % 60أكثر من 
 
 بقلة ‚  لتناول األغذية  الُمضعفة للمناعة   %60أكثر من  
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 (195للجسم والعوامل المؤثرة عليه )ن= يجهاز المناعالالوعي بمفهوم وأهمية  .24جدول 
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يستطيع جهاز المناعة حماية الجسم من كل األمراض اعتمادًا على 
 21,5 × نفسه

ــأس
تــــــ

ـس 
يــــــ

 

قلة النوم يخفض عدد كرات الدم البيضاء التي تساعد الجسم في  
 46,2 √  محاربة األمراض . 

يـــل 
عـــد

ت
 

 42,6 √  الجلد هو خط الدفاع  األول في جهاز المناعة . 25,6 × ال يهاجم جهاز المناعة خاليا الجسم السليمة ويدمرها .
 40,5 × يتمثل الجهاز المناعي في العين واألنف والحنجرة فقط .  25,1 × جهاز المناعة . كرات الدم البيضاء من العناصر الثانوية ب 

ينتج الجسم جميع األجسام المضادة التي تقي الجسم من األمراض   24,6 × التمارين المنهكة تزيد من كرات الدم البيضاء .
 48,7 × والفيروسات .

فيتامين )أ(  له دور أساسي في تكوين خاليا الدم البيضاء المحاربة  24,6 × مناعة .الرياضة في وقت متأخر يجدد خاليا جهاز ال
 42,6 √  لاللتهابات 

 55,4 √  خاليا الدم البيضاء أهم خاليا في الجهاز المناعي . 26,7 × اتباع نظام غذائي يكفي للقضاء على فيروس كورونا . 
بأمراض الجهاز   انخفاض فيتامين)د( ال يؤثرفي ارتفاع اإلصابة

 يدمر جهاز المناعة بعض أعضاء الجسم عند حدوث خلل .  25,1 × التنفسي
 √ 54,4 

 51,8 × قلة النوم ال يؤثر على كفاءة جهاز المناعة . 22,6 × ال يوجد عالقة بين نقص الزنك وزيادة اإلصابة بااللتهاب الرئوي ‚ 
 54,4 √  انخفاض مستوى الزنك بالجسم يؤدي إلضعاف جهاز المناعة .  23,6 √  نقص فيتامين )د(  يزيد من اإلصابة بالربو . 

ساعات نوم لياًل لتعزيز صحة ومناعة   5-4يحتاج الفرد البالغ 
 49,7 × الوظيفة المناعية لجهاز المناعة تقوى مع تقدم العمر .  29,7 × الجسم . 

 41,5 √  فيتامين )أ( ضروري لتكوين خاليا الدم البيضاء. 32,3 × لبيضاء.الضغط النفسي والتوتر يساعد على زيادة انتاج خاليا الدم ا
 67,7 √  فيتامين )ج ( يقي من اإلصابة من نزالت البرد واالنفلونزا .  36,9 × وجبة العشاء من أهم مقويات الجهاز المناعي . 

زيــز 
تعـــــ

 

 77,4 √  خين ُيضعف جهاز المناعة .التد 37,4 × يتكون نظام المناعة من المناعة المكتسبة فقط . 
 67,2 √  اإلجهاد يقلل من المناعة . 34,4 × أشعة الشمس أفضل مصدر لفيتامين )أ( . 

 69,2 √  ممارسة الرياضة تزيد من قوة جهاز المناعة بالجسم . 38,5 √  يدمر جهاز المناعة الميكروبات المرضية وخاليا الجسم السليمة . 
 67,7 √  لى جهاز المناعة وُيضعفه. التوتر يؤثر ع   
 71,8 √  السمنة ُتضعف جهاز المناعة .    
 83,6 √  المناعة هي مقدرة الجسم على مقاومة البكتريا والفيروسات .   

 

 
 



 ..باألغذية المؤثرة على دتأثير تطبيق برنامج ارشادي مبني على دراسة وعي وممارسات عينة من األفرا: .إيناس محمد خميس    

 

1107 

 ( 195الوعي باألغذية ذات المحتوى العالي من العناصر الغذائية والمقوية لمناعة الجسم )ن= .25جدول 

 العبـــــارة 
جابة  اإل

 الصحيحة% 
الحاجة إلى  

الحاجة إلى   اإلجابة الصحيحة%  العبارة  التغيير 
 التغيير 

 ممارسة  وعي  ممارسة  وعي  ممارسة  وعي  ممارسة  وعي 
 7,7 26,7 *البرتقال غني بفيتامين)ج( أكثر من الجوافة .

س 
أسي

تــــ
 

 11,8 56,4 ويقوي جهاز المناعة     3الجوز  من األغذية الغنية بأوميجا  تأسيس 

ـــــل 
ــديــ

ـــــعــ
تـ

 

س 
ســـي

تـــأ
 

*تناول سمك التونة والسلمون والماكريل يزيد اإلصابة بالتهاب  
 المفاصل 

اللوز و الفول السوداني من األغذية الغنية بفيتامين هـ ويقوي   تعديل  47,7 29,2
 المناعة 

45,1 15,9 

 7,7 27,2 لمناعة ويقوي جهاز ا    3فول الصويا من األغذية الغنية بأوميجا  

س 
أسي

تــــــ
 

السالمون و التونة و السردين  من األغذية الغنية بفيتامين د  
 ويقوي المناعة 

43,6 20,5 

 13,3 54,9 الكاجو ـ الفول السوداني  أغذية غنية بالزنك ويقوي جهاز المناعة  18,5 39,5 الفلفل يحتوي على ضعف ما يحتويه البرتقال من فيتامين )ج(.
 37,9 58,5 الفلفل الملون من األغذية الغنية بفيتامين ) ج (  ويقوي المناعة  24,6 37,9 *الفواكه الحمضية كالليمون تدمر خاليا الدم البيضاء .

*الشمر من األعشاب التي ترفع معدل العدوى بالميكروبات  
 والفيروسات  

 40,0 50,3 ويقوي جهاز المناعة    البطاطا من األغذية الغنية بفيتامين ) أ (  10,3 30,3

يـــل
عــــد

ت
 

 47,2 53,8 البيض من األغذية الغنية بفيتامين ) د ( ويقوي جهاز المناعة  11,3 30,8 المشروم من األغذية الغنية بفيتامين ) د ( ويقوي جهاز المناعة 
الشمام والكنتالوب من األغذية الغنية بفيتامين)أ( ويقوي جهاز  

 المناعة 
 52,3 56,4 الجرجير ـ الخس أغذية غنية بفيتامين ) أ ( ويقوي المناعة  23,1 37,9

 41,5 44,6 السبانخ من األغذية الغنية بفيتامين ) هـ (  ويقوي جهاز المناعة  8,2 35,4 الشوفان من األغذية الغنية بفيتامين ) د ( ويقوي جهاز المناعة 
ة بفيتامين)أ( ويقوي جهاز  المشمش المجفف من األغذية الغني 

 المناعة 
 44,6 55,9 الحليب من األغذية الغنية بفيتامين ) د ( ويقوي جهاز المناعة  10,8 35,4

 46,2 69,2 الفجل والجرجير تدعم صحة الجهاز الهضمي وتقوي المناعة . 28,2 30,8 اللفت من األغذية الغنية بفيتامين ) أ (  ويقوي جهاز المناعة 

تعــ
زيز

ــــــــــــ
ـــ

 

 33,3 63,1 البيض يقوي جهاز المناعة . 11,3 39,5 *تناول الشاي األخضر ُيضعف جهاز المناعة .

س 
ســـي

تـــأ
 

 17,9 41,5 فيتامين )ج( يزيد من انتاج خاليا الدم البيضاء .

ـــــل 
ــديــ

ـــــعــ
تـ

 

مو الخاليا  البروكلي والقرنبيط يزيد من قدرة المناعة على إبطاء ن
 السرطانية 

62,1 22,1 

 9,2 67,7 الزنجبيل يقلل من التهابات الحلق . 4,6 40,5 ويقوي جهاز المناعة    3بذور الكتان من األغذية الغنية بأوميجا  
الفلفل األحمر من األغذية الغنية بفيتامين ) أ (  ويقوي جهاز  

 المناعة 
 36,4 78,0 عد على تقوية جهاز المناعة .الثوم من األغذية التي تسا 26,7 43,1

 7,9 68,7 شرب السوائل يساعد على تحسين أداء جهاز المناعة . 8,7 46,2 الزبادي مصدر لفيتامين )د( .
 35,4 67,7 الثوم يدمر فيروسات البرد واالنفلونزا . 7,7 42,1 الكرنب األحمر يقوي المناعة .

 36,9 64,6 الزبادي واللبن الرايب يعمل على تحسين صحة الجهاز المناعي . 11,8 42,6 ية بفيتامين ) ج (  ويقوي جهاز المناعة البروكلي من األغذية الغن
 37,9 71,8 تناول عسل النحل على الريق يقوي جهاز المناعة . 34,4 47,2 الفراولة من األغذية الغنية بفيتامين ) ج (  ويقوي جهاز المناعة 

 49,7 66,2 الجوافة من األغذية الغنية بفيتامين ) ج (  ويقوي جهاز المناعة  38,5 48,7 كركم يحتوي على مضادات لاللتهابات ويقوي جهاز المناعة .ال
  البرتقال ـ الليمون ـ اليوسفي أغذية غنية بفيتامين) ج ( ويقوي  36,4 49,2 الشاي األخضر يقوي المناعة ويهاجم الفيروسات .

 لمناعة 
67,2 56,9 

يـــل
عــــد

ت
 

العدس و الحمص  من األغذية الغنية بالزنك ويقوي جهاز  
 المناعة 

 44,1 67,7 الجزر من األغذية الغنية بفيتامين ) أ (  ويقوي جهاز المناعة  33,3 40,0

 40,5 44,6 ويقوي جهاز المناعة    3السبانخ من األغذية الغنية بأوميجا 
 تعديل 

   
    56,4 48,2 الطماطم من األغذية الغنية بفيتامين ) ج (  ويقوي جهاز المناعة 

 ت الوعيناصر الغذائية و المقوية لمناعة الجسم والموضحة بعباراعبارات وعي صحيحة      * عبارات وعي خاطئة         لتحديد مستوى الممارسة تم قياسها بمدى تناول االغذية ذات المحتوى العالي من الع
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 ( 195الوعي باألغذية التي ُتضعف من مناعة الجسم )ن=  .26جدول 

 العبـــــارة
اإلجابة  

 الصحيحة% 
الحاجة إلى  

 العبارة  التغيير 
اإلجابة  

 الصحيحة% 
الحاجة إلى  

 التغيير 
 ممارسة  وعي  ممارسة  وعي  ممارسة  وعي  ممارسة  وعي 

ة المناعة *اللبن المكثف المحلى أفضل من اللبن السادة لتقوي 
   . 16,9 44,1 

ـس 
سيـــ

تـــأ
 

 24,6 43,1 *الوجبات السريعة ال تؤثر على مناعة الجسم .  تعديل

ديل 
عــــــــــ

ت
 

ـس 
سيـــ

تـــــــأ
 

*تناول السكريات بعد االستيقاظ مباشرة يحافظ على كفاءة  
 17,4 26,2 جهاز المناعة 

ـس 
سيـــ

تـــــــأ
 

يقلل من قدرة الجهاز   االفراط في تناول الشاي والقهوة
 14,4 58,5 المناعي على محاربة العدوى 

*السكريات تقوي من قدرة خاليا الدم البيضاء في قتل البكتريا  
زيادة استهالك االطعمة الدسمة يزيد من إضعاف الجهاز   25,1 23,6 . 

 21,0 55,4 المناعي  . 
  *العشاء المتضمن أطعمة حمضية أو حارة تسهل من الهضم

 14,4 46,7 تخفيض تناول السكريات يزيد من مناعة الجسم .  20,5 25,1 .
 22,1 59,5 االكثار من تناول العصائر المعلبة يضر بمناعة الجسم .  17,4 29,2 *األغذية الغنية بالسكريات ترفع المناعة وتهاجم الفيروسات .

ز *مشروبات الطاقة من المشروبات الغازية التي تقوي جها
 18,5 56,4 الالنشون و البسطرمة يضران بصحة الجسم .  45,1 35,4 المناعة .

 22,6 59,5 العصائر المحالة الجاهزة أو المعلبة  تضر بالجسم . 10,3 33,3 *الخبز االبيض يقوي جهاز المناعة .
 29,2 65,6 حتوي على دهون ضارة بالصحة . الوجبات السريعة ت  10,3 35,9 *البطاطس المقلية ال تؤثر على مناعة الجسم . 

زيز 
عــــــــ

ت
 

تناول الحلويات بكميات كبيرة يؤدي لنمو الميكروبات  
 19,5 41,5 والفيروسات بالدم

ديل 
تعــ

 

 27,7 61,5 االكثار من تناول االطعمة المعلبة يضعف جهاز المناعة . 
 8,2 61,0 االكثار في الملح يقلل كفاءة الجهاز المناعي .  24,6 43,1 *الوجبات السريعة ال تؤثر على مناعة الجسم . 

 19,0 62,6 المشروبات الغازية تضعف جهاز المناعة . 14,4 46,7 تخفيض تناول السكريات يزيد من مناعة الجسم . 
 ول االغذية المضعفة لمناعة الجسم والموضحة بعبارات الوعيعبارات وعي صحيحة      * عبارات وعي خاطئة         لتحديد مستوى الممارسة تم قياسها بمدى تنا
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: تم تطبيق البرنامج االرشادي على عينة  العينة التجريبية-2
فرد ولديهم الرغبة في االشتراك بالبرنامج،   18مكونة من  

   وتم تنفيذ جلسات البرنامج بكلية الزراعة بالشاطبي.
 : بناء وتطبيق البرنامج االرشادي-3

اء برنامج ارشادي يهدف إلى تحسين الوعي بالجهاز  تم بن
 المناعي وُسبل تقوية المناعة غذائيًا. 

 :: أهداف البرنامج االرشادي أ
تحسين الوعي بأهمية الجهاز المناعي لجسم اإلنسان ودوره في   -1

 مكافحة الفيروسات ومسببات األمراض التي تغزو الجسم .
م -2 في  الغنية  ذات  باألغذية  الوعي  العناصر تنمية  من  حتواها 

 الغذائية والمقوية لمناعة الجسم واإلقبال عليها وتناولها . 
التي  -3 األغذية  بتناول  يختص  فيما  الخاطئة  الممارسات  تعديل 

 . مناعة الجسمُتضعف من 
 :البرنامج االرشادي ب: بناء

المناعي   الجهاز  بأهمية  التجريبية  العينة  وعي  قياس  تم 
ال والعوامل  عليهللجسم  في  مؤثرة  الغنية  باألغذية  ووعيهم   ،

الجسم   لمناعة  والمقوية  الغذائية  العناصر  من  محتواها  
لهذه   تناولهم  ومدى  المناعة  من  ُتضعف  التي  واألغذية 
استخدمت  التي  االستبيان  استمارة  نفس  باستخدام  األغذية 
البرنامج ،   البدء في  الميدانية قبل  العينة  البيانات في  لجمع 

 محاورهي: حيث اشتملت على عدة
االقتصادية للعينة    –: الخصائص االجتماعية  المحور األول

 التجريبية.
: الوعي بمفهوم المناعة وأهمية جهاز المناعة المحور الثاني

للجسم ومدى الوعي بالمؤثرات الداخلية والخارجية التي تؤثر  
 . على الجهاز المناعي

الثالث مالمحور  العالي  المحتوى  ذات  باألغذية  الوعي  ن  : 
العناصر الغذائية والمقوية لمناعة الجسم ومدى تناولهم لهذه  

 األغذية. 

الرابع مناعة  المحور  من  ُتضعف  التي  باألغذية  الوعي   :
 الجسم ومدى تناول هذه االغذية. 

 :: تطبيق البرنامجج
 : ( جلسات كالتالي5ج االرشادي في )تم تطبيق البرنام

 لمناعي للجسم . المناعة وأهمية الجهاز ا   الجلسة األولى :
التعليمية الجلس  :األهداف  نهاية  قادر  في  المسترشد  يكون  ة 

 : على التالي
 يوضح المقصود بالمناعة وأهمية الجهاز المناعي بالجسم . -1
والخارج -2 الداخلية  المؤثرات  الجهاز  يحدد  على  تؤثر  التي  ية 

 . المناعي
 :عناصر الجلسة

 مفهوم المناعة.  -1
 .لجسميف الجهاز المناعي وأهميته لتعر  -2
 .مكونات جهاز المناعة -3
 .الخطوط الدفاعية لجهاز المناعة -4
 واع المناعة في جسم اإلنسان . ن أ -5

 : الطرق والوسائل المستخدمة
عرض ـ  الذهني  العصف  ـ  مناقشة  ـ   Powerمحاضرة 

Point  ـ توزيع نشرات ارشادية 
: التقييم  استبيانطرق  باستخدام  قبلي  أسئلة  ،    قياس  توجيه 

 ة و تطبيقاتها.في محتويات الجلس
الثانية الس  :الجلسة  الجهاز  العادات  على  والمؤثرة  يئة 

 . المناعي
ة يكون المسترشد قادر  في نهاية الجلس  األهداف التعليمية :

 : على التالي
الجهاز   -1 على  تؤثر  التي  السيئة  العادات  على  يتعرف 

 المناعي . 
 يتعرف على أعراض ضعف المناعة في الجسم .  -2
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 . طئة والتي تؤثر على مناعة الجسمايعدل الممارسات الخ -3
 .يقدر أهمية جهاز المناعة بالجسم  -4

 :عناصر الجلسة
 :ي تؤثر على الجهاز المناعي للجسمالعادات السيئة الت  -1

النظام الغذائي السيء ـ عدم ممارسة   ـ  ـ قلة النوم  التدخين 
ـ   العصبي  الضغط  ـ  السمنة  ـ  الجسم  جفاف  ـ  الرياضة 

سريعة ـ اإلفراط ـ تناول الوجبات الالتناول المفرط للسكريات  
 . في شرب الكافيين

 :أعراض ضعف المناعة في الجسم -2
ـ  الحلق  والتهاب  البرد  ـ  المتكررة  االلتهابات  ـ  اإلرهاق 

 . اكل في الجهاز الهضمي ـ فقر الدم مش
 : الطرق والوسائل المستخدمة

عرض ـ  الذهني  العصف  ـ  مناقشة  ـ   Powerمحاضرة 

Point  ارشاديةـ توزيع نشرات 
توجيه أسئلة في محتويات الجلسة السابقة ،    طرق التقييم :

وفي نهاية الجلسة تم توجيه اسئلة فيما تم تدريسه و اساليب 
 .تطبيقه

 كيف نقوي جهاز المناعة ؟  : الجلسة الثالثة
التعليمية الجلس  : األهداف  نهاية  قادر  في  المسترشد  يكون  ة 

 : على التالي
والفيتامين  -1 المعادن  جهاز  يحدد  تقوية  على  تعمل  التي  ات 

المناعة وزيادة قدرته على مقاومة األمراض والحد من اإلصابة  
 منها. 

با -2 الغنية  األغذية  على  المقوية يتعرف  والعناصر  لمعادن 
 .للمناعة

 يختار األغذية المقوية لمناعة الجسم . -3
 :عناصر الجلسة

جهاز  تقوية  على  تعمل  التي  والمعادن  الفيتامينات 
وأهم األطعمة الغنية بها مثل : فيتامين  ) ج ـ هـ ـ أ المناعة  
 .  3( ، الزنك ، أوميجا 6ـ د ـ ب

 : الطرق والوسائل المستخدمة
عرض ـ  الذهني  العصف  ـ  مناقشة  ـ   Powerمحاضرة 

Point ـ توزيع نشرات ارشادية. 
 :  رق التقييمط

نهاية  وفي   ، السابقة  الجلسة  محتويات  في  أسئلة  توجيه 
 جيه اسئلة فيما تم تدريسه و اساليب تطبيقه. الجلسة تم تو 

 : الجلسة الرابعة
 العادات التي تعمل على تعزيز وتقوية الجهاز المناعي . -
ا - المنتجات  بعض  إعداد  طرق  للجهاز عرض  والمقوية  لغذائية 

 . المناعي
 :  هداف التعليميةاأل

 : ة يكون المسترشد قادر على التاليفي نهاية الجلس 
ائية والصحية الصحيحة والتي تعمل على  يمارس العادات الغذ -1

 .يز وتقوية الجهاز المناعي بالجسمتعز 
وية على العناصر  يتعرف على بعض المنتجات الغذائية والمحت  -2

 .المقوية للمناعة
المقوية  -3 العناصر  من  محتواه   في  الغني  الغذاء  أهمية  يقدر 

 . لها من دور في تقوية مناعة الجسمللمناعة لما 
 :عناصر الجلسة

العادات التي تعمل على تعزيز وتقوية الجهاز المناعي : النوم  -1
التمارين   ممارسة  ـ  والتوتر  االجهاد  مستويات  خفض  ـ  الجيد 

 . ن الرياضية بانتظام ـ الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتواز 
في   -2 غنية  أغذية  باستخدام  الغذائية  المنتجات  بعض  إعداد 

: وتضمنت  المناعة  تقوية  عناصر  من  بسكويت   محتواها 
 .الصويا والشمر ـ بسكويت البطاطا الزنجبيل ـ بسكويت بدقيق

 الطرق والوسائل المستخدمة  
ـ   عملي  إيضاح  ـ  الذهني  العصف  ـ  مناقشة  ـ  محاضرة 

 ـ توزيع نشرات ارشادية   Power Pointعرض
 :  طرق التقييم

نهاية   - وفي   ، السابقة  الجلسة  محتويات  في  أسئلة  توجيه 
 . فيما تم تدريسه و اساليب تطبيقه ئلة الجلسة تم توجيه اس
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 قياس مدى تقبل المسترشدين لألغذية التي تم إعدادها  -
 : الجلسة الخامسة

العلمية  -1 االستفادة  ومدى  تدريسه  سبق  لما  عامة  مراجعة 
 . للحفاظ على الجهاز المناعي للجسموالتطبيقية 

ا -2 طريق  عن  االرشادي  البرنامج  البعدي تقييم  لقياس 
 . يانباستخدام االستب

 : أهداف الجلسة
 :  يكون المسترشد قادر على

الد  -1 وخطوطه  المناعي  والجهاز  المناعة  مفهوم  فاعية تذكر 
 . وأعراض ضعف المناعة بالجسم

طئة والمؤثرة على  يعدل بعض العادات الغذائية والصحية الخا  -2
 .الجهاز المناعي

المقوية   -3 العناصر  من  محتواه   في  الغني  الغذاء  أهمية  يقدر 
 . لها من دور في تقوية مناعة الجسمما للمناعة ل

مل على  يمارس العادات الغذائية والصحية الصحيحة والتي تع -4
 .تعزيز وتقوية مناعة الجسم

والمحت  -5 الغذائية  المنتجات  إعداد  في  العناصر ينوع  على  وية 
 . المقوية للمناعة

حيث  -6 من  البرنامج  جلسات  في  تعلمه  تم  ما  تنفيذ  في  الرغبة 
ضعف   من  الغذائية الوقاية  المنتجات  بعض  وعمل  المناعة 

 . عناصر المقوية للمناعة مع األسرةوالمحتوية على ال
 : الطرق والوسائل المستخدمة

 Power Pointعرضمحاضرة ـ مناقشة ـ العصف الذهني ـ  

 توزيع نشرات ارشادية ـ
 طرق التقييم :  

العلمية  االستفادة  ومدى  تدريسه  سبق  لما  عامة  مراجعة 
حيث والتطبيقية   من  االسرة  من  حولهم  ولمن  الشخصية 

الغذائية  المنتجات  بعض  وعمل  المناعة  من ضعف  الوقاية 
والمحتوية على العناصر المقوية للمناعة مع األسرة ثم قياس 

 قبلي وبعدي باستخدام االستبيان. 
 : : قياس فاعلية البرنامج االرشاديد 

  إلى كمية وحساب مستويات   تم تحويل البيانات الوصفية
و  االغذية  الوعي  تناول  في  التجريبية  العينة  أفراد  ممارسة 

المقوية و الُمضعفة لجهاز المناعة بالجسم قبل تنفيذ البرنامج  
األغذية   بتناول  والوعي  الوعي  مستويات  وحساب  االرشادي 
الُمضعفة   األغذية  تناول  من  والتقليل  الجسم  لمناعة  المقوية 

دير النسبة المئوية للتعلم للمناعة بعد تنفيذ البرنامج ، وتم تق
 المكتسب.  

 : حساب درجة التعلم المكتسب
متوسط درجة التعلم المكتسب = متوسط درجة المشاهدة 

البرنامج   بعد تطبيق  الم  –الكلية  الكلية  متوسط درجة  شاهدة 
 . قبل تطبيق البرنامج

البرنامج  للتعلم المكتسب من  وبذلك تكون النسبة المئوية 
علم المكتسب ÷ متوسط درجة المشاهدة  = )متوسط درجة الت

 . 100الكلية قبل تطبيق البرنامج ( ×  
 : : المعامالت االحصائية هـ

االحصائي   البرنامج  تطبيق   SPSS-V23ُاستخدم  في 
االرشادي  البرنامج  لتنفيذ  المعنوي  التأثير  لبيان  "ت"  اختبار 
عليه   المؤثرة  واألغذية  المناعي  الجهاز  بأهمية  الوعي  على 

أفراوتناو  األغذيةل  لهذه  التجريبية  العينة  والمد  توسط ، 
 .الحسابي واالنحراف المعياري 
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 قبل وبعد تنفيذ البرنامج بتناول األغذية المقوية للمناعة وتقليل تناول األغذية الُمِضعفة لمناعة الجسم  الوعي ودرجات الوعي  . 27دول ج

الدرجات والمتوسط 
 واالنحراف المعياري 

 الوعي بتناول األغذية ــيالوعـــــــ
أهمية الجهاز 

المناعي والعوامل 
 المؤثرة عليه

األغذية المقوية  
 لمناعة الجسم

األغذية الُمضعِفة  
 إجمالي الوعي لمناعة الجسم

تناول األغذية 
المقوية لمناعة  

 الجسم
تقنين تناول  

األغذية الُمضعِفة  
 لمناعة الجسم

إجمالي الوعي بتناول 
 األغذية 

 بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  عدب قبل 
 219 150 60 49 159 110 300 256 60 49 141 123 99 93 أكبر درجة مشاهدة
 216 103 58 26 158 63 297 146 58 35 138 47 97 61 أصغر درجة مشاهدة 

 218,44 130,89 59,72 40,89 158,72 90,0 299,17 213,17 59,67 43,72 140,72 91,11 98,78 78,44 المتوسط 
 0,98 15,58 0,58 5,78 0,46 12,64 1,15 38,49 0,69 4,43 0,75 32,48 0,55 8,43 االنحراف المعياري 

 
 قبل وبعد تنفيذ البرنامج بأهمية جهاز المناعة والوعي باألغذية المقوية و المضعفة لمناعة الجسمالوعي  مستويات  .28جدول 

 المستويات
هاز المناعي والعوامل المؤثرة أهمية الج

 إجمالي الوعي األغذية الُمضعِفة لمناعة الجسم  األغذية المقوية لمناعة الجسم عليه
 بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل 

فئة الوعي  
 298أقل من   175أقل من   59أقل من   39أقل من   140أقل من   59أقل من   98أقل من   70أقل من   المنخفض

فئة الوعي  
 87 98-99 59-124 140-141 39-48 59-60 175-252 298-300-70 متوسط ال

فئة الوعي  
 فأكثر  300 فأكثر  252 فأكثر  60 فأكثر  48 فأكثر  141 فأكثر  124 فأكثر  99 فأكثر  87 المرتفع 

 
 قبل وبعد تنفيذ البرنامج  لمناعة الجسمبتناول األغذية المقوية للمناعة وتقليل تناول األغذية المضعفة  والوعي الوعي مستويات .29جدول 

 اجمالي الوعي بتناول األغذية األغذية الُمضعِفة لمناعة الجسم  األغذية المقوية لمناعة الجسم المستويات
 بعد قبل  بعد قبل  بعد قبل 

 217أقل من   115أقل من   59أقل من   35أقل من   158أقل من   77أقل من   فئة الوعي بتناول األغذية المنخفض
 103 158-159 35-47 59-60 115-146 217-219-77 فئة الوعي بتناول األغذية المتوسط
 فأكثر  219 فأكثر  146 فأكثر  60 فأكثر  47 فأكثر  159 فأكثر  103 فئة الوعي بتناول األغذية المرتفع 
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 : لنتائج البحثية للعينة التجريبيةو:ا
( جدول  من  أن  30يتضح  البحث  من  100%(   عينة 

اإلناث من  )التجريبية  العينة  ثلث  وأن  تراوح33.3%،  ت ( 
أقل من    –  40، ومن  سنة  40أقل من    –  30أعمارهن من  

وأن    50 منهن،  لكل  مؤهل    %55,6سنة  على  حاصالت 
م الشهري  دخلهن  ومتوسط  من    -2000ن  جامعي  أقل 

(  %61,1، وأن ما يقرب من ثلثي العينة )جنية شهرياً   3000
منهن   %54,5تعملن وأن    %61,1وأن    ،بأحياء متوسطة  يقطن

، كما أوضحت النتائج أن نصف العينة  عملن بوظائف مهنيةت
( الغالبية  %50التجريبية  وأن  متزوجات  منهن  (  العظمى 

 .( لديهن أبناء88,9%)
 

 
 (18)ن= ألفراد العينة التجريبيةالخصائص االجتماعية ـ االقتصادية  .30جدول 

 % عدد  الخصائص  % عدد  الخصائص 
 الجنس
 ذكور
 إناث

 المجموع

 
 ــــ

18 
18 

 
 ــــ

100 
100 

 الحالة الوظيفية 
 يعمل 

 ال يعمل 
 المجموع

 
11 
7 
18 

 
61,1 
38,9 
100 

 العمر بالسنوات
30 

30 - 40 
40 -  50 
 فأكثر  50

 المجموع

 
 ــــ
6 
6 
6 
18 

 
 ــــ

33,3 
33,3 
33,4 
100 

 ( 11نوع العمل )ن=
 مهني 
 إداري 
 حرفي

 المجموع

 
6 
3 
2 
11 

 
54,5 
27,3 
18,2 
100 

 منطقة السكن
 شعبي 

 متوسط 
 راقي

 المجموع

 
4 
11 
3 
18 

 
22,2 
61,1 
16,7 
100 

 متوسط الدخل الشهري لألسرة
1000 

1000 -   2000 
 2000-   3000 

3000-   4000 
 فأكثر4000

 المجموع

 
 ــــ
3 
10 
5 
 ــــ

18 

 
 ــــ

16,7 
55,6 
27,7 

 ــــ
100 

 المستوى التعليمي
 أمي

 يقرأ ويكتب 
 ابتدائية
 اعدادية 

 ثانوية أو ما يعادلها
 شهادة جامعية 

 تعليم فوق جامعي 
 المجموع

 
 ــــ
 ــــ
 ــــ
 ــــ
5 
10 
3 
18 

 
 ــــ
 ــــ
 ــــ
 ــــ

27,7 
55,6 
16,7 
100 

 الحالة االجتماعية
 غير متزوج 

 متزوج 
 المجموع

 

 
9 
9 
18 

 
50,0 
50,0 
100 

 (9وجود أبناء باألسرة )ن=
 يوجد

 ال يوجد
 المجموع

 
8 
1 
9 

 
88.9 
11.1 
100 
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( العينة  ثلث  من  أكثر  أن  البحثية  النتائج  (  % 38,9أسفرت 
( جدول  ويوضح  مزمنة  أمراض  من  نسبة  31تعانين  بأن    )

الضغط   مرض  من  تعاني  من    %71,4من  نسبة  وبلغت 
السكر بأمراض  تعاني %28,6تعاني  من  نسبة  تساوت  كما   ،

والتهاب القلب  واألنيميا،    بأمراض  المعدة  وقرحة  المفاصل 
  .لكل منهن %14‚3حيث بلغت 

 
باألمراض   .31جدول   صابتهن  ال  وفقا   العينة  أفراد  توزيع 

 ( %38,9)7المزمنة ن=
 % تكرار  األمراض المزمنة

 ضغط
 سكر
 قلب
 أنيميا 

 التهاب مفاصل
 قرحة معدة                  

5 
2 
1 
1 
1 
1 

71,4 
28,6 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 

 

( بجدول  البحثية  النتائج  من  32أوضحت  ُيقرب  ما  أن   )
( التجريبية  العينة  أفراد  ارتفع مستوى وعيهن  %61‚ 11ثلثي   )

للجسم   المناعي  الجهاز  بأهمية  الوعي   ( في  والمتمثل  الكلي 
كان  حيث  البرنامج  تطبيق  بعد    ) عليه  المؤثرة  واألغذية 

اول أفراد العينة قبل تنفيذ البرنامج ، وفيما يتعلق بتن 16,67%
مستوى  ارتفع  الجسم  مناعة  على  المؤثرة  لألغذية  التجريبية 
في  الغنية  االغذية  بتناول  بااللتزام  والمتعلق  الجيد  الوعي 
محتواها من العناصر الغذائية والمقوية لمناعة الجسم وتوخي 
تنفيذ  بعد  الجسم  لمناعة  المضعفة  االغذية  تناول  في  الحذر 

كان   حيث  إلى    % 27,77البرنامج  وارتفع  البرنامج  تنفيذ  قبل 
 بعد تطبيق البرنامج.  % 72,22

ينص هذا الفرض على أنه "ال يوجد فروق    الفرض التاسع :
معنوية لكل من الوعي بأهمية جهاز المناعة للجسم و الوعي  
المناعي   الجهاز  المؤثرة على  باألغذية  المرتبطة  والممارسات 

 عد تنفيذ البرنامج ."لدى عينة الدراسة التجريبية قبل وب
  ( جدول  نتائج  من  دالة    33يتضح  فروق  وجود   )

بأهمية   الوعي   ( في  والمتمثل  الكلي  الوعي  بين  إحصائيًا 

قبل    ) عليه  المؤثرة  باألغذية  والوعي  للجسم  المناعي  الجهاز 
وبعد تنفيذ البرنامج ، حيث كان المتوسط الحسابي واالنحراف 

البرنامج   تنفيذ  قبل  تنفيذ   213,17  38,49المعياري  وبعد 
  9,55-وبلغت قيمة "ت"      1,15  299,17البرنامج أصبح  

احتمالي   عند مستوى  معنوية  قيمة  أفادت    ا، كم  0,01وهي 
بداللة   ساهم  البرنامج  أن  الجدول  بنفس  البحثية  النتائج 
إحصائية في رفع درجة التزام أفراد العينة بتناول األغذية ذات  

اصر الغذائية والمقوية لمناعة الجسم  المحتوى العالي من العن
وتوخي الحذر في تناول األغذية الُمِضعفة للمناعة حيث كان  
البرنامج  تنفيذ  قبل  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط 

130,89    15,58    218,44وبعد تنفيذ البرنامج أصبح    
"ت"    0,98 قيمة  عند    23,34-وبلغت  معنوية  قيمة  وهي 

 . 0,01مستوى احتمالي 
( وآخرون  التلباني  نهاية  الغرض  2011أوضحت  أن   )

األساسي من التقييم هو تحديد مدى فاعلية البرنامج االرشادي  
أجله ، حيث  التي تم تدريب األفراد من  في تحقيق األهداف 
، ومن خالل   االرشادية  للبرامج  األساسية  المراحل  تعتبر من 

ال نقاط  تشخيص  بها  يمكن  منظمة  عمليات  ف ضعسلسلة 
 .والقوة في البرامج التدريبية

( جدول  نتائج  المكتسب  32وُتظِهر  التعلم  نسبة  ارتفاع   )
بمقدار   البرنامج  الكلي    %40,34من  بالوعي  والمتعلق 

للج المناعي  الجهاز  بأهمية  )الوعي  في  والوعي  والمتمثل  سم 
( ، كذلك ارتفعت نسبة التعلم المكتسب  باألغذية المؤثرة عليه

البرنامج بمق من خالل االجابة على أسئلة    %66,89دار  من 
بتناول  بااللتزام  والمتعلق  المطبق  االرشادي  البرنامج  تقييم 
النتائج  الجسم ،وتتفق هذه  المقوية والٌمِضعفة لمناعة  األغذية 

( والتي أفادت بأن  2005مع نتائج دراسة صالحة باعثمان )
ال الغذائية  العادات  تعديل  في  ساهم  االرشادي  سيئة  البرنامج 

 . وزيادة الوعي الغذائي
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ل األغذية المقوية لمناعة  توزيع أفراد العينة التجريبية تبعا  لمستوى الوعي بأهمية الجهاز المناعي للجسم و األغذية المؤثرة على مناعة الجسم وااللتزام بتناو  .32جدول  
 (18ق البرنامج االرشادي )ن=الجسم والتقليل من تناول األغذية الُمِضعفة للمناعة قبل وبعد تطبي

 المتغيرات 

 الفئــــــات 
 بعد تنفيذ البرنامج  قبل تنفيذ البرنامج 

 المجموع جيد  متوسط ضعيف المجموع جيد  متوسط ضعيف
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 الوعي  
 أهمية الجهاز المناعي 
 األغذية المقوية للمناعة 

 ة للمناعة األغذية الُمضعف
 إجمالي الوعي 

 
 
2 
6 
4 
5 

 
 

11,11 
33,33 
22,22 
27,77 

 
 
14 
12 
10 
10 

 
 

77,78 
66,67 
55,56 
55,56 

 
 
2 
 ــــ
4 
3 

 
 

11,11 
 ـــ

22,22 
16,67 

 
 
18 
18 
18 
18 

 
 
100 
100 
100 
100 

 
 
1 
1 
2 
2 

 
 

5,56 
5,56 
11,11 
11,11 

 
 
2 
2 
2 
5 

 
 

11,11 
11,11 
11,11 
27,78 

 
 
15 
15 
14 
11 

 
 

83,33 
83,33 
77,78 
61,11 

 
 
18 
18 
18 
18 

 
 
100 
100 
100 
100 

 الوعي بتناول األغذية  
 تناول األغذية المقوية للمناعة 

 تناول األغذية الُمضعفة للمناعة 
 إجمالي الوعي بتناول األغذية 

 
3 
3 
3 

 
16,67 
16,67 
16,67 

 
12 
13 
10 

 
66‚66 
22‚72 
56‚55 

 
3 
2 
5 

 
16,67 
11,11 
27,77 

 
18 
18 
18 

 
100 
100 
100 

 
 ــ
1 
1 

 
 ــ

5,55 
5‚56 

 
5 
3 
4 

 
27,78
16,67 

22‚22 

 
13 
14 
13 

 
72,22 
77,78 
72,22 

 
18 
18 
18 

 
100 
100 
100 
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المعياري    .33جدول   واالنحراف  والمتوسط  "ت"  واختبار  المكتسب  للتعلم  المئوية  للنسبة  تبعا   المبحوثين  وبعد   توزيع  قبل 
 (18ن=البرنامج االرشادي ) تطبيق

%للتعلم   قيمة "ت"  بعد تنفيذ البرنامج  قبل تنفيذ البرنامج  المتغيرات 
 المكتسب 

 الوعي  
 أهمية الجهاز المناعي 
 األغذية المقوية للمناعة 

 األغذية الُمضعفة للمناعة 
 إجمالي الوعي 

 
78,448,43 
91,1132,48 
43,724,43 
213,1738,49 

 
78‚980,55 

140,720,75 
59,670,69 
299,171,15 

 
**-10,24 
**-6,45 
**-16,08 
**-9,55 

 
25,93 
54,45 
36,48 
40,34 

 الوعي بااللتزام 
 تناول األغذية المقوية للمناعة 

 تناول األغذية الُمضعفة للمناعة 
 اجمالي الوعي بااللتزام

 
90,0012,64 
40,895,78 
130,8915,58 

 
158,720,46 
59,720,58 
218,440,98 

 
**-22,84 
**-13,36 
**-23,34 

 
76,36 
46,05 
66,89 

 0,01** معنوية 
 

 : ةسادسا  : الدراسة المعملي
إعداد بعض المنتجات باستخدام األغذية الغنية في محتواها 
واختبار   الجسم  لمناعة  والمقوية  الغذائية  العناصر  من 

 : الخواص العضوية والحسية للمنتجات
األ -1 استخدام  الدراسة  من  الجزء  هذا  الغنية استهدف  غذية 

في محتواها من العناصر الغذائية وإعداد بعض المنتجات 
الغذائية ثم تقييمها من ِقبل أفراد العينة التجريبية باستخدام  

الحسية  العضوية  بسكويت   االختبارات  في:  والمتمثلة 
والشمر.  الزنجبيل الصويا  بدقيق  بسكويت  بسكويت  ـ 
 .البطاطا

المن لهذه  الباحثة  اختيار  رجع  الغذائية الرتفاع  وقد  تجات 
المنتجات  القيمة لهذه  والصحية  للزنجبيل  الغذائية  أن  حيث   ،

لما  فوائد هامة فهو يساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم  
قوية أكسدة  مضادات  من  معدالتيحتويه  من  ويقلل   ، 

بالسرطان مستويات  اإلصابة  خفض  على  وبعمل   ،
اضطر  ويعالج  الدم  في  والسكر  األمعاء  الكوليسترول  ابات 
، دودين  )محمد  المفاصل  آالم  من  أما  2012ويخفف   ،)

بروتين الصويا فهو يقلل اإلصابة بأمراض القلب ويؤدي إلى  
، ولتوعية األفراد  بة الدهون الُمشبعة والكوليسترولانخفاض نس

للبروتينات   يحتاجون  حيث  النمو  سن  في  لألطفال  بأهميته 
البالغ والحتوائه على الشخص  الفايتو وبعض    أكثر من  مادة 

اإلنزيمات والبروتينات التي تساعد األطفال على النمو وزيادة  
مصدرًا    ،  (AL-Zahrani,2011)المناعة   ُتعد  الحلوة  والبطاطا 

بداء  للمصابين  فائدة  األطعمة  أكثر  وُتعد   ، بفيتامين ج  غنيًا 
،  تساعد في خفض معدالت سكر الدم  السكر حيث أن أليافها 

تقي   أنها  اكما  الخاليا  نمو  من  لغناها الجسم  لسرطانية 
األكسدة مما بمضادات  الطبيعي  الدم  ضغط  على  وتحافظ   ،

الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  من  يقلل 
 (.  2015و أحمد حسن ،  2009)جابر القحطاني ، 

واختبار   -2 العينات  والحسية  تذوق  العضوية  الخواص 
حيث  للمنتجات ال،  العينات  إعداد  التذوق تم  وتم  ختبار   ،

  9  إلى   1التذوق باستخدام استمارات ُمجهزة بالدرجات من  
من كل  الخواص  وتشمل  خاصية  ـ  لكل  الطعم  ـ  اللون   :

العامال والتقُبل  ـ  القوام  ـ  المبحوثات رائحة  عدد  وكان   ،
( عليهن  التذوق  اختبار  تم  مبحوثة18الالتي  بالدراسة   ( 

 .التجريبية
 درجات التقييم: 

تعجبني..=7 = تعجبني جدًا  8 ي بشدة = تعجبن9
 = تعجبني إلى حد ما  6 

 = ال تعجبني إلى حد ما4 = عادية 5
 =ال تعجبني جدًا 2  = ال تعجبني3 
 ( 2006= ال تعجبني نهائيًا    مقياس لطفي حمزاوي )1 
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 قيم المتوسطات واالنحراف المعياري لدرجات اختبار تذوق العينات * .34جدول 

 التقبل العام  القوام  الرائحة  الطعم ن اللو العينة

 بسكويت الزنجبيل 
بسكويت بدقيق الصويا 

 والشمر 
 بسكويت البطاطا

8,560,51 
8,560,70 
8,440,62 

8,610,61 
8,390,92 
8,560,70 

8,500,62 
8,500,71 
8,500,62 

8,330,91 
8,440,86 
8,220,94 

8,560,70 
8,560,70 
8,440,70 

  9إلى  1( لمعرفة تفضيل المستهلك باستخدام درجات 2006ياس لطفي حمزاوي )ق*ُاستخدم م
 

الحسي   التذوق  استمارات  وجمع  التذوق  اختبار  إجراء  تم 
  .وحساب كل من المتوسط واالنحراف المعياري 

( جدول  من  قبول  34يتضح  على  حازت  العينات  أن   )
ما العينات  لجميع  العام  التقُبل  تراوح  حيث  بين   المبحوثات 

، وقد حاز بسكويت الزنجبيل وبسكويت دقيق  8,56  –  8,44
 .نة بدرجة أكثر من بسكويت البطاطاالصويا على إقبال العي

 التوصيات 
تخطيط وبناء برامج ارشادية توعوية تغذوية تغرس وتعزز   -1

األنماط الغذائية السليمة وتنمي القدرة على إجراء اختيارات 
مناعة الجسم ومقاومة  عغذائية صحيحة لها القدرة على رف

تدريب األمراض من خالل المؤسسات التعليمية ودورات ال
 . التطوعي والجمعيات األهلية

الجهات   -2 خالل  من  الغذائية  والمعارف  المعلومات  نشر 
الغنية  باألغذية  المستهلك  لزيادة وعي  المسئولة  الحكومية 

العناصر من  محتواها   لمناعة    في  والمقوية  الغذائية 
 . الجسم

سلوكهم  نت -3 وتعديل  األفراد  وعي  لزيادة  ارشادية  برامج  فيذ 
الغذائي وإكسابهم مهارات في كيفية االستفادة من األغذية  

والفيتامينات بالمعادن  الجسم  الغنية  لمناعة  ،  والمقوية 
 . التي تقوي المناعة وإعداد بعض المنتجات الغذائية

األساليب  -4 األفراد  تبني  على  اإلعالم  وسائل  تركيز 
من موالم واالستفادة  السليمة  والصحية  التغذوية  ارسات 

لتقوية  والفيتامينات  بالمعادن  محتواها  في  الغنية  األغذية 
 الجهاز المناعي. 

 المراجع

 ( المنعم حسن  : األ2015أحمد عبد  الغذائية والطبية  (  همية 
سلللخضروات الُخضر،  وفسيولوجية  تكنولوجيا  ،  سلة 

المصريةال الكتب  دار  األولى،  مصر    ،طبعة  جمهورية 
 العربية .

( : تأثير مركبات الفيتو  2008أميرة محمد رفعت السيد شتا )
  ، الرياضيين  لدى  المناعي  بجهاز  التغيرات  بعض  على 
كلية    ، الرياضية  الصحة  علوم  قسم  ماجستير،  رسالة 

 التربية الرياضية ، جامعة طنطا .
  ( باوزير  الرحمن  عبد  أحمد  األمراض    2002أمين   :  )

المجلة  االسرط الغذائية ،  بالعوامل  اليمن وعالقتها  نية في 
( ،    6( ، العدد )    3العربية للغذاء والتغذية ، المجلد )  

 مركز البحرين للدراسات والبحوث ، البحرين . 
 ( حسانين  محمد  الغذائية  2003بدرية  الثقافة  في  برنامج   :  )

التحصيل   تنمية  في  وأثره  التكامل  أسلوب  على  قائم 
و  الرابعة  االمعرفي  الفرقة  طالب  لدى  الغذائي  لوعي 

( المجلد   ، بسوهاج  التربية  بكلية  األدبية  ،  6بالُشعب   )
 ( ، الجمعية المصرية للتربية العلمية.1العدد ) 
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( القحطاني  سالم  لطب 2009جابر  جابر  موسوعة   :  )
العبيكان   ، األولى  الطبعة   ، الرابع  الجزء   ، األعشاب 

 دية .و للنشر، المملكة العربية السع
سيف الدين بشير أحمد ، حمزة محمد أبو طربوش و ناصر 

الشبيب ) اللطيف  الغذائي 2011عبد  االستهالك  (: نمط 
وبعض مؤشرات الدهون لبعض األغذية السريعة المقدمة  
 ، الرياض  بمدينة  والعالمية  الوطنية  المطاعم  بعض  في 

( المجلد   ، للغذاء والتغذية  السعودية  الجمعية  ،  6مجلة   )
)عال المملكة  2دد   ، الرياض   ، سعود  الملك  جامعة   ،  )

 العربية السعودية . 
 ( باعثمان  محمد  هللا  عبد  فاعلية  2005صالحة  تقييم   :  )

-13برنامج توعية غذائية للطالبات في مرحلة المراهقة )
التربية   16 كلية   ، ، رسالة ماجيستير  بمدينة جدة  سنة( 

، بجدة  الفنية  والتربية  المنزلي  المملكة    لالقتصاد   ، جدة 
 العربية السعودية . 

( مصيقر  عبيد  الرحمن  ، 1997عبد  الغذائي  التثقيف   :  )
أسس ومبادئ التوعية الصحية والغذائية ، الطبعة األولى  

 ، االمارات العربية المتحدة .
( : أنماط استهالك الغذاء 2012عبد الرحمن عبيد مصيقر )

المجلة  ، المتوسط  األبيض  البحر  العربية    في دول شرق 
( ، مركز  1للغذاء والتغذية ، السنة الثانية عشر ، ملحق ) 
 البحرين للدراسات والبحوث ، مملكة البحرين . 

( طاهر  هللا  عبد  هللا  ـ  2012عبد  المناعة  علم  تبسيط   :  )
 الطبعة األولى ، جامعة حضرموت ، اليمن . 

( مساني  على  2011فاطمة  وتأثيره  التعليمي  المستوى   :  )
ا دراسة ل الثقافة   ، الجزائري  المجتمع  في  للمريض  صحية 

ميدانية لعينة من المرضى بمستشفى بني موسى ، مجلة  
( العدد   ، االجتماعية  البصيرة 7الدراسات  مركز   ،  )

 للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية ، الجزائر .
جهاز المناعي بين  ( : ال2002فرحة الشناوي ومدحت قاسم )

  ، عالم الكتب، القاهرة .بعة األولى طالرياضة والصحة، ال

فوزية محمد مرسي الغزالي ، ريهام جاد الرب عبد الصبور ،  
( شعراوي  زينب شالبي  و  أحمد صديق  :  2019رجاء   )

المعرفي   الغذائي  الوعي  تنمية  في  مقترح  برنامج  فعالية 
لطالبات كلية التربية النوعية جامعة المنيا ، مجلة البحوث  

( ،  24( ، العدد )5ة النوعية ، المجلد )يفي مجاالت الترب 
مصر  جمهورية   ، المنيا  جامعة   ، النوعية  التربية  كلية 

 العربية .
  ( فهمي حمزاوي  الحديثة في    2006لطفي  الجودة  : نظم   )

الكتب   دار   ، الثانية  الطبعة   ، الغذائي  التصنيع  مجال 
 العلمية للنشر و التوزيع ، القاهرة .

الح ونوال  الجاسم  )مليلى  االجتماعية 2003د  العوائق   :  )
بين   صحي  غذائي  نظام  اتباع  بعدم  المتعلقة  والبيئية 

(  3البالغين في الكويت ، مجلة الغذاء والتغذية ، المجلد )
 ( . 6، العدد )

( دودين  عيسى  الدين  عز  القرآن 2012محمد  نباتات   :  )
والطبية   الغذائية  والخصائص  اإليمانية  دالالتها  ـ  الكريم 

نها )النخيل ،العنب ،الرومان ،الزنجبيل( ، رسالة  م ألربع  
  ، المعاصرة  اإلسالمية  الدراسات  برنامج   ، ماجيستير 

 جامعة القدس ، فلسطين . 
( يوسف  السيد  كمال  المحسنة  2015محمد  األغذية   :  )

العدد   البيئية ،  للدراسات  المناعي ، مجلة أسيوط  للجهاز 
 ( ، جمهورية مصر العربية . 41)

عبد   )امدحت  سالم  السيد  استخدام 2019لحميد  تأثير   :  )
محسنات الجهاز المناعي والعضلي على بعض المتغيرات  
البيوكيميائية ومستوى االنجاز الرقمي للمسافات الطويلة ،  

 ( العدد   ، الرياضية  التربية  كلية  جامعة  34مجلة   ،   )
 الدول العربية . 
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الطبعة ة ـ  ( : التغذية العالجي2004منى خليل عبد القادر )
 الثانية ـ مجموعة النيل العربية ـ جمهورية مصر العربية .

( : المرشد العائلي في أمراض نقص  2014مهدي العادلي )
المناعة األولية ، الطبعة الخامسة ، مؤسسة حمد الطبية 

 ، الدوحة ، قطر . 
( : فاعلية برنامج 2009نادية عبد الرحمن صويلح اللهيبي )

الو  لتنمية  اارشادي  أطفال عي  ومشرفات  ألمهات  لغذائي 
التوحد ، رسالة ماجيستير ، كلية التربية لالقتصاد المنزلي  

 ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية . 
،  (: أدوات البحث )االختبارات(2013نواره صالح المحارب )

اإلمام محمد بن سعود  ، جامعة  االجتماعية  العلوم  كلية 
 عربية السعودية . ة الاإلسالمية ، المملك

سلي آل  علي  )نوف  والصحية  ( 2007مان  الغذائية  العوامل   :
السيدات   لدى  المزمنة  باألمراض  باإلصابة  المرتبطة 

تير ، قسم التغذية السعوديات بمدينة جدة ، رسالة ماجيس
، جدة ، المملكة  وعلوم األطعمة، جامعة الملك عبد العزيز

 العربية السعودية . 
اله عبد  بديرادي  نهاية  عزمي  رامز  عبد ،  التلباني،  أيمن 

  ( المصدر  البرامج  (  2011الرحمن  تقييم  عملية  واقع   :
 ، الجنوبية  بالمحافظات  المحلية  الهيئات  في    التدريبية 
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ABSTRACT 

The Effect of Implementing A Heuristic Program Based on Studying the 

Awareness and Practices of A Sample of Individuals, in the Central 

District of Alexandria, About Foods that Affect the Immune System 

Einas Mohamed Khamis 

This study aimed primarily at the preparation and 

implementation and the study of the impact of a 

heuristic program aimed to improve awareness of the 

immune system and ways to strengthen it.  Personnel 

interviews were conducted for the data collection 

related to the study of this research. A random sample 

of (195) male and female participants was selected from 

the district of central Alexandria to determine the 

indicative needs on which the program is built and the 

experimental sample in the applied study included (18) 

female subjects. The data was then downloaded and 

statistically analyzed using the Statistical Package for 

Social Sciences program (SPSSV23), and conducted the 

following statistical transactions: percentages; 

arithmetic average; standard deviation; "T" test; "P" 

test; Pearson correlation coefficient; regression multiple 

function; and the results of the study resulted in the 

following: 

-  The vast majority of respondents (57.9% and 23.01%) 

had a moderate and weak level of consciousness, 

respectively, and only 19% had a good level of 

awareness. 

-  The proportion of respondents with moderate and 

weak practices was 67.2% and 13.8% respectively, 

and only 19% had good practices related to eating 

foods that boost the body 's immunity and being 

cautious in eating food that weakens the immunity.  

-  The presence of significant differences in score 

related to the participants’ awareness of the 

importance of the immune system, where females 

and those with children in the family and workers 

scored higher. 

-    The presence of significant variation in the level of 

practice of eating/consuming foods affecting the 

body immunity system, to the benefit of those with 

monthly income of Egyptian Pounds (L.E) 2,000 and 

less than L.E. 3000 pounds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-  The existence of significant correlational relationship 

between the awareness about the importance of the 

immune system of the body and the awareness of the 

foods that affect the immune system and eating these 

foods.  

- Age, place of residence, educational level, 

employment status, and the presence of children in 

the family are among the factors that affect 

awareness of the importance of the immune system 

and the foods affecting it. 

-  Gender and employment status are among the most 

important factors affecting the respondents’ 

practices in consuming and eating foods that affect 

the body’s immunity. 

-   The level of good awareness of the importance of the 

body's immune system and the foods affecting it 

increased by 61.11% after implementing the 

program, compared to 16.67% before implementing 

the program. 

-  There are statistically significant differences between 

the pre and post application in awareness and eating 

foods that affect the body's immunity at a probability 

level of 0.01. 

- The percentage of learning gained from the program 

increased by 40.34% as it relates to awareness of the 

importance of the immune system and by 66.89% 

related to the learning gained about the foods 

affecting it and eating these foods. 

 


