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ود ىدف البحث إلى دراسة المستوى المعرفي والمياري لطالبات قسم عموم األغذية والتغذية بجامعة الممك سعالممخص: 
بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض أنفمونزا الطيور، وذلك من خبلل تحقيق األىداف الفرعية المتمثمة في تحديد المستوى 
المعرفي والمياري لممبحوثات بطرق الوقاية من المرض، والتعرف عمى مستوى ممارسة المبحوثات لمطرق الصحيحة 

كذلك لمعرفة  مصادر المعمومات التي تعتمد عمييا المبحوثات أثناء التعامل مع لحوم وبيض الدواجن. ييدف البحث 
في تنمية معارفين بمرض أنفمونزا الطيور، ودراسة طبيعة العبلقة بين الصفات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية 

رسة لممبحوثات كمتغيرات مستقمة ومستوى معارفين عن طرق الوقاية من اإلصابة بأنفمونزا الطيور، ومستوى المما
 كمتغيرات تابعة.

والتغذية اعتمد البحث عمى االستبانة كوسيمة لجمع البيانات األولية من جميع طالبات قسم عموم األغذية 
طالبة. تم استخدام النسب المئوية والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري،  99البالغ عددىن  ،بجامعة الممك سعود

 .SPSS17تخدام برنامج التحميل اإلحصائي لمعموم االجتماعية ومعامل االرتباط البسيط لبيرسون، باس
: فقنط يقعنن فني 1‚6سننة، وأن  09-01:( من المبحوثات يقعن في الفئة العمرية 88‚1تبين من النتائج أن )

. بيننت  النتنائج كنذلك أن الغالبينة 1‚10سننة وانحنراف معيناري  00فأكثنر في حنين بمنغ متوسنط العمنر  06الفئة العمرية 
:( مننن المبحوثننات غيننر 79‚4: عمننى التننوالي، وأن  )98‚9: و91‚7العظمننى منننين ولنندن ويقمننن فنني الح ننر بنسننبة 

 متزوجات.
تبين نتائج  الدراسة كذلك أن مستوى معارف المبحوثنات فني مجنال منرض أنفمنونزا الطينور أقنرب إلنى المتوسنط 

، 2‚00ينناس المعرفننة الثبلثنني بننانحراف معينناري درجننة عمننى مسننتوى مق 0‚9حيننث بمننغ المتوسننط العننام لنندرجات معننارفين 
: ذات مسننتوى معرفنني مرتفننع. كمننا 19‚6:( منننين  ذات مسننتوى معرفنني منننخفض ومتوسننط مقابننل 82‚4حيننث كانننت )

تبين وجود عبلقة ارتباطية طردية ومعنوينة بنين كنل منن تعندد وتننوع مصنادر المعمومنات والمسنتوى المعرفني  المبحوثنات 
 .بمرض أنفمونزا الطيور

تشير  نتنائج الدراسنة كنذلك  أن مسنتوى ممارسنة المبحوثنات لمتعامنل السنميم منع لحنوم وبنيض الندواجن المسنبب  
درجنة عمنى مسنتوى مقيناس الممارسنة  0‚8ألنفمونزا الطيور أقرب إلى العالي حيث بمنغ المتوسنط العنام لندرجات الممارسنة 
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بننين تعنندد وتنننوع  2‚21اطيننة طرديننة ومعنويننة عننند مسننتوى . كمننا تبننين وجننود عبلقننة ارتب2‚14الثبلثنني وانحننراف معينناري 
مصننادر المعمومننات لممبحوثننات ومسننتوي ممارسننتين أثننناء التعامننل مننع لحننوم وبننيض النندواجن. تبننين أي ننًا أن كننبًل مننن 

، 9‚94الكتب الدراسية واإلنترنت والمحا رات من أكثر مصادر المعمومات اعتمنادًا منن قبنل الطالبنات بمتوسنط حسنابي 
 عمى التوالي عمى مقياس درجة االستخدام الخماسي. 9‚74، 9‚91
 

 المستوى المعرفي، أنفمونزا الطيور، طرق السبلمة.  الكممات المفتاحية:
 

 مقدمة
تسعى الدول المتقدمة والنامية إلى المحافظة عمى صحة أفرادىا ليسيموا بفاعمية في تخطيط وتنفيذ 

صحيًا ألفراد المجتمع يمكنيم من تنمية قدراتيم الجسدية برامج تنميتيا، ويتطمب ذلك توفر غذاًء 
والعقمية إنماًء كامبًل. وتختمف مكونات ىذا الغذاء من مجتمع آلخر وفقًا لموارده وأنماط إنتاجو 

 واستيبلكو وعاداتو وتقاليده الغذائية.
مصادر  يعتبر استيبلك منتجات الدواجن )لحوم وبيض( في المممكة العربية السعودية من أىم

البروتين الحيواني حيث تعتبر المممكة  من العشر الدول األكثر استيبلكًا لمحوم الدواجن في العالم، 
(. م0221كيمو جرامًا )وزارة الزراعة،  62م حوالي 0226إذ بمغ استيبلك الفرد السنوي في عام 

ادمة نظرًا ألن الدواجن تمثل ويتوقع أن يزداد استيبلك الفرد السعودي من لحوم الدواجن خبلل الفترة الق
زاء الطمب المتزايد عمى منتجات  أرخص مصدر لمبروتين الحيواني مقارنًة بالمصادر األخرى. وا 

: من 19الدواجن شيد إنتاج الدواجن في المممكة العربية السعودية تنطورًا كبيرًا وأصبح يوفر حوالي 
 Global Agriculture Information Network)احتياجات السوق السعودي من استيبلك المحوم

(GAIN), 2006) ألف  197م إلى 0222ألف طن في عام  689، إذ ارتفع إنتاج لحوم الدواجن من
ألف طن في  109:، كما أرتفع إنتاج بيض المائدة من 11‚0م، أي بزيادة قدرىا 0221طن في عام 

 م(.0224وزارة الزراعة، : )91م، أي بزيادة بمغت 0221ألف طن في عام  149م إلى 0222عام 
يعتبر مرض أنفمونزا الطيور من أىم التيديدات التي تواجو إنتاج الدواجن عمى مستوى العالم, 

أن خسائر قطاع الدواجن بسبب أنفمونزا الطيور في  ىن( إلى1609) حسين وجار النبي رحيث أشا
مميون من  162أكثر من مميار دوالر وتسبب الفيروس في نفوق  12ىن بمغت 1601آسيا خبلل عام 

م بسبب 0224الطيور. وفي المممكة العربية السعودية بمغت خسائر مزارع الدواجن في بداية عام 
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 لاير سعودي )إدريس، مميار 1اإلحجام عن شراء لحوم الدواجن نتيجة لمخوف من اإلصابة بالمرض 
 .م(0224

كنشر الوعي  ة الفرد والمجتمع،ة البلزمة لسبلموبذلك تت ح أىمية اتخاذ اإلجراءات الوقائي
بطرق الوقاية بين كافة شرائح المجتمع خاصًة المرأة من خبلل برامج إرشادية فاعمة مبنية عمى تحديد 
عممي دقيق لبلحتياجات اإلرشادية لكل شريحة من شرائح المجتمع، وىذا ما ترمي إليو ىذه الدراسة من 

لتطبيقية لطالبات قسم عموم األغذية والتغذية البلئي يمكن خبلل تحديد االحتياجات اإلرشادية المعرفية ا
 أن يقمن بدوٍر ىاٍم وفاعٍل في مجال اإلرشاد والتثقيف الغذائي ألسرىن ومجتمعاتين.

 مشكمة البحث
يعد اليمع وسوء الفيم، والتفسير الخاطئ المبني عمى نقص أو عدم المعرفة بظاىرة جديدة 

والتي تتسبب في الخسائر التي  تي تواجو المنشآت االستثمارية،ال عمى المجتمع من أىم التحديات
م( أن األمراض 1998تتكبدىا مؤسسات المجتمع سواء الحكومية أو األىمية. وقد ذكر صابر )

لما ليا من آثار  لمستثمرين عن القيام بيذا النشاط،المشتركة بين اإلنسان والحيوان تؤدي إلى إحجام ا
منشآت من الناحية النفسية أو االجتماعية. وىذا ما حدث فعبًل لكثير من سمبية عمى العاممين بال

شركات الدواجن بعد تسابق وسائل اإلعبلم العالمية والمحمية في اإلعبلن عن انتشار مرض أنفمونزا 
مميارات  1م كما ذكرنا سابقًا 0224الطيور حيث بمغت خسائر مزارع الدواجن السعودية في بداية عام 

ودي بسبب اإلحجام عن شراء لحوم الدواجن ومنتجاتيا نتيجة لنقص وعي المستيمك بمدى ال سعنري
 (.م0224 طرق اإلصابة والوقاية منو )إدريس،خطورة المرض و 

من جية أخرى تتسبب البلمباالة الناجمة عن عدم المعرفة والممارسة لمميارات البلزمة لمتقيد 
وعدم المعرفة الفعمية بنوع اإلجراءات التي يجب أن تتبع بوسائل السبلمة من مرض أنفمونزا الطيور، 

العظيم في عامي  األنفمونزاوباء  لتفادي عوامل انتشار المرض بين أفراد المجتمع والذي أدى إلى
، كان ذلك وفاة حول العالم حالة مميون 12إلى  62بين ما يقدر فيم، الذي تسّبب 1919-م1918

 (.م0226 أو غير المباشر مع الطيور) شمبي، مل المباشربسبب انتقال العدوى نتيجة التعا
ووفقًا لعادات وتقاليد المجتمع السعودي تعد المرأة السعودية ىي المسئول عن الغذاء المستيمك 
بالمنزل. من ىذا المنطمق أجريت ىذه الدراسة لمتعرف عمى المستوى المعرفي والمياري لطالبات قسم 
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الطيور. ذلك من  اة الممك سعود بطرق الوقاية من اإلصابة بأنفمونز عموم األغذية والتغذية بجامع
 خبلل:

 تحديد المستوى المعرفي لممبحوثات بطرق الوقاية من اإلصابة بأنفمونزا الطيور. -1

 تحديد مستوي ممارسة المبحوثات لمطرق الصحيحة أثناء التعامل مع لحوم وبيض الدواجن. -0
ل منيا المبحوثات عمى معارفين، وأنسب طرق التعرف عمى مصادر المعمومات التي تحص -9

 االتصال المبلئمة لرفع مستوى معارفين بطرق الوقاية من اإلصابة بأنفمونزا الطيور.

دراسة طبيعة العبلقة اإلرتباطية بين الصفات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية لممبحوثات  -6
اإلصابة بأنفمونزا الطيور،  كمتغيرات مستقمة بكل من مستوى معارفين عن طرق الوقاية من

 .ومستوي الممارسة

 

 الدراسات السابقة
م فنني مننناطق مختمفننة مننن العننالم، وكننان يعننرف 1872عننرف مننرض أنفمننونزا الطيننور منننذ عننام 

(. أو ننننح حسننننين م0224؛ حسننننين، م0224بطنننناعون الطيننننور لعنننندم معرفننننة سننننببو )سننننبلمة وآخننننرون، 
م بقنندرة عاليننة عمنى االنتشننار بنين النندواجن، خاصننًة ( أن الفيروسنات المسننببة لينذا المننرض تتسنم0224)

الننندجاج الرومننني والنننبط، ويعتبنننر الرومننني أىنننم جننناذب لينننا والنننبط أكثنننر الننندواجن قننندرة عمنننى نشنننرىا فننني 
 11المزرعة. ويمكن أن يعيش الفيروس لفترات طويمة في أنسجة الطيور وف بلتيا لمدة تصل ما بنين 

الحرارة كما أنو يستطيع البقاء حينًا لمندة أربعنة أينام فني المناء  يومًا ولمدة أطول كمما قمت درجة 61إلى 
م؛ 0224ة وآخننرون، ولمنندة شننير إذا كانننت درجننة الحننرارة صننفر مئويننة )سننبلم م00عننند درجننة حننرارة 

 م42لمنندة ثننبلث سنناعات أو  م14(. ويمننوت الفيننروس عننند تعر ننو لدرجننة حننرارة م0224العاصنني، 
و بمنواد التعقنيم المعروفنة مثنل مركبنات الفورمنالين ومركبنات الينود  لمدة نصف ساعة ويمكن الق اء عمي

 (.م0224)العاصي، 
بالنسبة النتقال مرض أنفمونزا الطيور لئلنسان فإن مخاطره بشكل عام قميمة، ولكن ىذا ال ينفي 
ل انتقالننو إلننى اإلنسننان عبننر الطيننور الداجنننة مننن دجنناج وبننط. وقنند تننم التأكنند مننن إمكانيننة وخطننورة انتقننا

شخصننًا بفيننروس أنفمننونزا الطيننور مننن النننوع  18م عننندما أصننيب 1997المننرض إلننى اإلنسننان فنني سنننة 
(H5N1)  في ىونج كونج وتوفي عمى إثر ذلك ستة منيم. وقد ظيرت جمينع حناالت اإلصنابة المسنجمة
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منل في ظروف بيئية واجتماعية خاصة جدًا حيث تعيش فييا الطيور داخل المنزل مع األسنرة وينتم التعا
 ىن(.1609 ،النبي جار يا بشكل مباشر لمدة طويمة )حسين،مع

أمننا تننناول لحننوم أو بننيض النندواجن المطييننة بشننكل جينند فننبل تشننكل خطننرًا النتقننال المننرض ألن 
( لمننندة وجينننزة )مركنننز معمومنننات األدوينننة والسنننموم، م72الفينننروس يمنننوت عنننند تعر نننو لدرجنننة حنننرارة )

مدى  نعف مقندرة ىنذا الفينروس عمنى االنتقنال منن الطينور إلنى (. وتبين ىذه األرقام والحقائق م0224
اإلنسان. كذلك وبالرغم من عدم ثبوت أي حالة النتقالو من إنسان إلى إنسان إال أن خطورة انتقالو بين 
البشر ما زالنت قائمنة فني المسنتقبل نظنرًا لقندرة الفينروس عمنى التغيينر والتحنول، وتنزداد المخناطر بسنبب 

لدى اإلنسان  د ىذا النوع من الفيروسات نظرًا لعدم إصابتو بو منن قبنل )العاصني، عدم وجود مناعة 
 (.م0224

كذلك ىناك مخاوف من أن فيروس أنفمونزا الطيور القاتل قد يندمج مع نوع آخر من فيروسات 
األنفمنونزا التنني تصنيب اإلنسننان لينننتج عنيمنا فيننروس معنندل ينتقنل مننن شننخص آلخنر )سننبلمة وآخننرون، 

فبراينننر  01-09. وقننند دعنننا منننؤتمر مكافحنننة أنفمنننونزا الطينننور المنعقننند فننني فيتننننام خنننبلل الفتنننرة (م0224
م دول العنالم إلننى م ناعفة جيودىننا ومحاوالتينا مننن أجنل تعقننب المنرض وتطننوير وسنائل أف ننل 0221

ر ما زال يمثل تيديدًا خطينرًا لصنحة اإلنسنان والحينوان. وقند أوصنى المنؤتم ثالحتوائو والوقاية منو، حي
ر النننوعي بإتبننناع عننندة اسنننتراتيجيات لتقمينننل خطنننر انتقنننال الفينننروس، ومنننن أىنننم تمنننك االسنننتراتيجيات نشننن

وشنرائح المجتمنع,  ،وكذلك اإلجراءات االحترازينة الواجنب إتباعينا بنين كنل فئنات والمعرفة بكيفية انتقالو،
النندواجن والعنناممين  خاصننًة الننذين يتعنناممون مننع النندواجن ومنتجاتيننا بصننورة مباشننرة مثننل العمننال ومنتجنني

 .(U.S. Department of State, 2005)في المطابخ وكذلك العامبلت 
وىناك بعض االحتياطات الواجب اتخاذىا في حالنة حندوث وبناء كنالعزل فني الحجنر الصنحي، 

عندامياومنع استيراد المحوم من المناطق الموبنوءة، والن )مركنز معمومنات  تخمص منن الطينور المري نة وا 
حجننام عننن تقنندم فننبل يوجنند فنني الحقيقننة مبننرر لمخننوف أو اإل منناعمننى  بننناءً (. م0224لسننموم، األدويننة وا

والمتنوفرة فني مراكنز  اإلرشادات البسيطة إتباعولكن المطموب ىو  السميمةتناول لحوم الطيور والدواجن 
 عندم، منن األسنواق حينة طينور شنراء عندمومن أىم ىنذه اإلرشنادات  والتوعية والبرامج الصحية. اإلرشاد
وغسنل اليندين جيندًا ولمنندة  النظافننةعمنى  المحافظنة ،ريشنيا وأمعائيننا داخنل المننازل إزالنةأو  الطينورذبنح 

المحنوم  حفظ، المحوم واألغذية األخرى تداولوبعد نصف دقيقة عمي األقل بالماء الدافئ والصابون قبل 
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ة والوجبننات الجنناىزة يننمحننوم المطيعننن ال النيئننةالمحننوم  فصننل، والمبننردة منفصننمة عننن بقيننة األغذيننة النيئننة
 والسكاكيناليدين  غسل ،عمى لوحة تقطيع واستخدام سكاكين وأدوات نظيفة النيئةالمحوم  تقطيع، لؤلكل

بعنند انتينناء  والصننابونواألواننني ولوحننة التقطيننع وأي سننطوح أخننرى و ننعت عمييننا المحننوم بالمنناء النندافئ 
بمحمول مناسب )ممعقة صغيرة من مبيض الكمور  قطيعالتلوحة  تطيير، التقطيع وقبل إعادة استخداميا

األقننل فنني جميننع  ىعمنن م72بحيننث تصننل درجننة حرارتيننا إلننى جيننداً المحننوم  طينني ،لكننل لتننر مننن المنناء(
نفس الطبق أو  عمية يالمطي المحومو ع  عدم ،عدم وجود مناطق وردية في المحم مناألجزاء والتأكد 

النينئ )كمنا ىنو الحنال فني المنايونيز  البيضاستخدام  عدم ،ياإلناء الذي كانت مو وعة فيو قبل الطي
 في تجييز وجبنات ال يتطمنب إعندادىا حنرارة عالينة المسموقالمنتج منزليًا أو داخل المطاعم( أو نصف 

يمكننن أن يتواجنند الفيننروس داخننل  حيننث توجنند فييننا أنننواع  ننارية مننن أنفمننونزا الطيننور التننياألمنناكن  فنني
األقل حتى يصبح الصفار  عمي م72لذا يجب غمي البيض عند درجة حرارة أو عمى قشرتيا و  البي ة

 (.م0224)حسين،  متماسكا وغير سائل
 التوعية واإلرشاد الغذائي

ىن( أن نظم االتصال تمعب دورًا ىامًا في إثارة الوعي نحو مشكمة 1606أو ح مكي وبركات )
يننم أن تكننون بننرامج التوعيننة موجيننة وذات معينننة لمواجيننة التحننديات التنني تواجننو المجتمعننات. ومننن الم

 ,Soilean and Kotrlik)ك نحننو أي ظنناىرة جدينندة فنني المجتمننعتننأثير ايجننابي عمننى المعننارف والسننمو 

. وتثير وسائل االتصال الجماىيري النوعي وجنذب االنتبناه واالىتمنام ممنا يسناعد فني دفنع عممينة (2004
 .(Rogers, 1995)تبني األفكار في المراحل األولى ليا 

ونظرًا لكون برامج التعميم والتوعية ىي األسناس فني بنناء المعرفنة بشنكل عنام فإنينا تأخنذ أىمينة 
أكبر عند التعامل مع األغذية. وترتبط جودة وسبلمة الغذاء بمدى خموه مما ي ر بالمستيمك وصحتو. 

يننة والكيميائينننة وتعننرف الجننودة الغذائينننة بمنندى احتفننناظ الغننذاء بمعظننم صنننفاتو وخواصننو الحسنننية والطبيع
والتغذوية، في حين أن سبلمة الغذاء تيتم بخموه من مصادر التموث الحينوي أو الكيمينائي أو البيئني أو 

م(. وجمينننع ىننذه اإلجنننراءات يجنننب أن 1997حتننى اإلشنننعاعي وكنننل مننا يجعنننل الغنننذاء  ننارًا )مصنننيقر، 
 يتعمميا الفرد من خبلل مصادر التعمم المختمفة.

دورًا ىامًا في عممية التعميم والتوعية حيث يقوم بتبسيط العموم والمعارف يمعب اإلرشاد الغذائي 
التطبيقية المختمفة وتوصيميا إلى األسر وربات البيوت بيدف رفع مستوى معارفين ووعيين الغذائي، 



 ......... ة من اإلصابة بمرض أنفمونزا الطيورالمستوي المعرفي والمياري بطرق السبلم

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition., Vol. 6, No. 2; 2011 

16 

عدد من المجاالت  لويعتبر اإلرشاد في مجال االقتصاد المنزلي أحد فروع اإلرشاد الزراعي والذي يشم
خصصة والمحددة مثل التغذية واإلرشاد الغذائي واإلسكان واإلدارة المنزلية ورعاية األمومة والطفولة المت

والعبلقات األسرية والعادات الغذائية والتي ليا عبلقة بالعممية اإلرشادية، وتسعى برامج اإلرشاد في 
عام والعمل عمى تأكيد القيمة االقتصاد المنزلي إليجاد التوعية الغذائية وتنمية الوعي الغذائي بشكل 

المتوازن، والعمل عمى مساعدة ربات البيوت عمى اكتساب الميارات البلزمة  ءالصحية والغذائية لمغذا
لتمكينين من إعداد وجبات غذائية متوازنة تتفق مع القواعد الصحيحة السميمة وتخزين األغذية بطرق 

توعية واإلرشاد الغذائي الذي ىو عممية تعميمية ىمية الومن ىنا تأتي أ ،(م1992صحيحة )الشنيفي، 
 .م(1979، وتثقيفية )عمر

 وولكن ،يقتصر عمى تمقين المبادئ والقواعد فحسب التعميم اإلرشادي التجدر اإلشارة إلى أن 
وبيذا فيو يقوم بتبسيط العموم التطبيقية ، يصبح ذا مردود ايجابي وعممي إذا ما اقترن بالتطبيق العممي

ة سواء التي تختص بالمزرعة أو المنزل وتوصيميا إلى الزراع وربات البيوت وذلك بيدف االطبلع المختمف
أسس التغذية الوقائية وسوء التغذية الغذائي تشمل برامج التوعية واإلرشاد . كما النتفاع بيا وتبنييااعمييا و 

كذلك  م(.1992، منيا )الشنيفي مراض المعدية وأسبابيا وكيفية الوقايةألىم اأواإلمراض الناتجة عنيا و 
ييدف اإلرشاد في مجال االقتصاد المنزلي إلى إحداث تغييرات في المعارف وىي تعني تغير في المعرفة 

وتغييرات في  ،ر الشامل في بنيانو المعرفييمن إ افة معمومة واحدة حتى التغي الفرد ابتداءً  يعممو أو ما
 ،ميارات حركية نفسية ميارات عقمية أو أدائية حركية أو الفرد من بوالميارات وىي تعني ما يقوم 

يعتقد فيو وىو ما يطمق عمية تغير االتجاىات أو أو الفرد  بووتغييرات سموكية وتعني تغير ما يشعر 
وتعرف المعرفة عمى أنيا تذكر األشياء والحقائق والمفاىيم أو القدرة عمى إدراك األشياء وتذكر ، القيم

 م(.1979، خرونآو  )عمر األفكار
يسننيم اإلرشنناد فنني مجننال االقتصنناد المنزلنني بالعدينند مننن الطننرق اإلرشننادية التنني يننتم بيننا تثقيننف 
وتعميم األسرة، فيناك الطرق الفردية التي تعتمد عمى االتصال الفردي وعمى التأثير الشخصني لممتصنل 

ابنات الشخصنية، وىنناك الطنرق ومنيا الزيارات سنواء فني العمنل أو المننزل أو المكالمنات الياتفينة والخط
الجماعينة التني تسننتخدم لمتنأثير عمننى الجماعنات عبنر الننرحبلت واالجتماعنات اإلرشننادية، وىنناك الطننرق 

والنشننرات ووسننائل اإلعننبلم كاإلذاعننة  تالجماىيريننة التنني تسننتخدم لمتننأثير عمننى الجمنناىير عبننر الممصننقا
 م(.1981والتمفزيون والصحف )أديسون، 
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الطعننام ومراعنناة  لئيننة الجينندة فنني المجتمننع السننعودي غسننل الينندين قبننل تننناو مننن العننادات الغذا
الجودة عنند شنراء السنمع الغذائينة، وقنراءة البطاقنة الموجنودة عمنى المننتج الغنذائي قبنل شنرائو )بنن ظبينة، 

م( إن مصننادر المعمومنننات لنندى ربنننات البيننوت السنننعوديات 0222وقنند وجننند المننانع وشننناكر ) م(.1998
 ل واألصدقاء والتمفزيون وذلك لمتعرف عمى التعامل السميم واآلمن مع األغذية وحفظيا.تتركز في األى

 
 األسموب البحثي

 مجتمع وعينة البحث
يتكون مجتمع البحث من جميع طالبات المستوى الخامس إلى الثامن بقسم عموم األغذية 

-1609عام الجامعي والتغذية بجامعة الممك سعود والمسجبلت في الفصل الدراسي األول من ال
 طالبة، ونظرًا لقمة عددىن فقد شممت الدراسة جميع الطالبات. 99ىن والبالغ عددىن 1692

 جمع البيانات
عنني فييننا أن تشننتمل عمننى جميننع اعتمنند البحننث عمننى االسننتبانة كوسننيمة لجمننع البيانننات، وقنند رو 

منننن  8بعر نننيا عمنننى  (Pre-test)داف البحنننث. تنننم اختبنننار االسنننتبانة مبننندئيًا ت التننني تحقنننق أىننناؤالالتسننن
أع نناء ىيئننة التنندريس المتخصصننين فنني مجننال اإلرشنناد الزراعنني والمجتمننع الريفنني واإلنتنناج الحيننواني 
بكمية عموم األغذية والزراعة بجامعة الممك سعود، لتحكيميا واختبار صندقيا الظناىري ومنن ثنم تعنديميا 

إل نافة أو إعنادة الصنياغة لنبعض األسنئمة التعنديل بالحنذف وا قنق أىنداف البحنث. بنناًء عمينو تنميح ابم
 إلى أن اتخذت االستبانة شكميا النيائي وأصبحت صادقة لقياس ما أعدت من أجمو.

استخدم أسموب إعادة االختبار لقياس ثبات االستبانة، حيث طبق ذلك عمى مجموعة من 
ن تفصل بينيما فترة طالبة، طبق االختبار عميين مرتي 92الطالبات بجامعة الممك سعود بمغ عددىن 

يومًا، وقام الباحث بحساب معامل الثبات لجميع أجزاء االستبانة باستخدام معامل  01زمنية مدتيا 
وتبين أن قيمة الثبات لجميع أقسام  (Pearson Correlation Coefficient)االرتباط البسيط لبيرسون 

جميع أقسام االستبانو تتمتع بثبات مما يعني أن  2‚21االستبانو كانت عالية ومعنوية عند مستوى 
 مرتفع.
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 تحميل البيانات
أجرينت بعنض العممينات التمييدينة واالختبنارات عمنى البياننات قبنل تحميمينا، ومنن ىنذه العمميننات 
مراجعتيننا وتفريغيننا وتبويبيننا وجنندولتيا وفقنناب ألىننداف البحننث. وقنند تننم اسننتخدام كننل مننن النسننب المئويننة 

اف المعينننناري إلظيننننار التبنننناين واالخننننتبلف بننننين المبحوثننننات فيمننننا يتعمننننق والمتوسننننط الحسننننابي واالنحننننر 
بالصنننننننفات الشخصنننننننية واالجتماعينننننننة واالقتصنننننننادية، ومسنننننننتواىن المعرفننننننني بمنننننننرض أنفمنننننننونزا الطينننننننور، 
وممارساتين أثناء تعاممين مع لحوم وبيض الدواجن المسنبب لممنرض، ومصنادر معمومناتين فني مجنال 

 التغذية.
االرتباط البسنيط لبيرسنون لمعرفنة طبيعنة العبلقنة االرتباطينة بنين بعنض  كما تم استخدام معامل

الصفات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية لمطالبات المبحوثات كمتغيرات مستقمة وكمن من مستواىن 
المعرفي بمرض أنفمونزا الطيور، ومستوى ممارستين أثناء التعامل منع لحنوم وبنيض الندواجن كمتغينرين 

 .SPSS17تم تحميل البيانات باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي لمعموم االجتماعية  تابعين. وقد

 
 نتائج الدراسة

 أواًل: الصفات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية  المبحوثات
نظرًا لكون عينة الدراسة تقع في مستوى سني متقارب فقد انعكس ذلك عمنى أغمنب الخصنائص 

 09-01:( منن المبحوثنات يقعنن فني الفئنة العمرينة 88‚1( أن )1) الشخصية المدروسة. يشنير جندول
سننة وانحنراف  00فأكثنر في حنين بمنغ متوسنط العمنر  06: فقط يقعن في الفئة العمرية 1‚6سنة، وأن 
: 91‚7. وكذلك تبين النتائج أن الغالبية العظمى منين ولندن ويقمنن فني الح نر بنسنبة 1‚10معياري 

 :( غير متزوجات.79‚4معظمين ) عمى التوالي. وأن :98‚9و
: فقننط ينتمننين إلننى أسننر 16كمننا يبننين الجنندول أي ننًا كبننر حجننم أسننر غالبيننة المبحوثننات إذ أن 

: وبمننغ متوسننط 84بينمننا بمغننت نسننبة األسننر المتوسننطة والكبيننرة  أفننراد، 1غيرة يقننل عنندد أفرادىننا عننن صنن
 .9‚18أفراد وانحراف معياري  8عدد أفراد األسرة 

لمدخل فتعكس نتائج الجدول وجود تفاوت وتبناين كبينر فني دخنل األسنر فبينمنا نجند أما بالنسبة 
: منن األسنر يزيند دخمينا السننوي 09ال، نجند نألنف رين 01:( يقل دخل أسنرىن السننوي عنن 90‚0أن )
 ال.نألف ري 71عن 
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 (.99) ن=  الصفات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية لممبحوثين .(1جدول )
 النسبة العدد المتغير النسبة العدد المتغير

 الدخل السنوي العمر )سنة(
 90‚0 92 الـألف ري05أقل من  4‚5 6 سنة02
 19‚3 18 الـألف ري75أقل من  –ألف 05من  94‚5 93 سنة01
 19‚3 18 الـألف ري152أقل من  –ألف 75من  09‚2 07 ستة00
 11‚8 11 ال فأكثرـألف ري152من  00‚6 01 سنة 09
 17‚0 16 غير مبين 1‚3 1 أكثرسنة ف03

 مكان اإلقامة مكان الميالد
 98‚9 90 حضر 91‚7 89 حضر
 1‚1 1 ريف 6‚9 6 ريف

 عدد أفراد األسرة الحالة االجتماعية
 13 19 أفراد )صغيرة( 5أقل من  79‚6 76 غير متزوجة
 58 53 أفراد )متوسطة 12أقل من -5 02‚3 19 متزوجة

 توى التعميميالمس المستوى التعميمي
 لرب األسرة

 المستوى التعميمي
 لربة األسرة

 08 06 أفراد فأكثر )كبيرة( 12

    : العدد : العدد 
    11‚1 13 1‚6 1 أمي

    69‚3 36 61‚9 99 تعميم عام
    06‚7 09 10‚4 69 جامعي فما فوق

 
ظ ارتفناع المسنتوى ال في السنة. كمنا يبلحننري 111066كذلك بمغ متوسط دخل األسرة الواحدة 

: من اآلباء مستواىم التعميمي ثانوي وما فنوق 96‚1التعميمي لآلباء واألميات بصفة عامة إذ تبين أن 
: لؤلميات. كما يبلحظ ارتفاع مستوى تعميم اآلباء عن األمينات حينث بمغنت نسنبة األمينة 79‚1مقابل 

ات والتبايننننات فننني المسنننتويات : فقنننط وسنننط اآلبننناء. ىنننذه االختبلفننن1‚6: مقابنننل 11‚1وسنننط األمينننات 
التعميميننة لآلبنناء واألميننات البنند مننن مراعاتيننا عننند اسننتخدام طننرق ووسننائل االتصننال والتوعيننة بمننرض 

 أنفمونزا الطيور.
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 ثانيًا: مصادر معمومات  المبحوثات عن األغذية
لمينم لنذا كنان منن ا ت والسنموك وتبنني األفكنار الحديثنة،تعد المعرفة ىني أسناس تغيينر االتجاىنا

( أن مصننننادر 0التعننننرف عمننننى مصننننادر المعرفننننة األساسننننية لمجتمننننع الدراسننننة, فقنننند ات ننننح مننننن جنننندول )
المعمومات عن األغذية التي تعتمد عمييا المبحوثات متنوع وقد جاء في المرتبة األولى والثانية اإلنترنت 

: عمنننى 70و :  70,1والكتنننب الدراسنننية منننن حينننث نسنننبة االعتمننناد منننابين كبينننر جننندا وكبينننر إذ بمغنننت 
التننننوالي. تمتيننننا مصننننادر المعمومننننات المتمثمننننة فنننني المحا ننننرات العامننننة، وممصننننقات األغذيننننة، والبننننرامج 

:( أن اعتمنادىن عميينا كبينر جندًا أو كبيننر. 10الف نائية العربينة إذ ذكنر أكثنر منن نصننف المبحوثنات )
عتمنند عمييننا المبحوثننات إذ أمنا ىيئننة الغننذاء والندواء، والمجننبلت السننعودية فقنند كاننت أقننل المصننادر التني ت

 : عمى التوالي.11‚9:، 12‚4بمغت نسبة من ال تستخدميا أو تستخدميا قميبًل 
يو ننح الجنندول كننذلك األىميننة النسننبية لمصننادر المعمومننات مرتبننة ترتيبننًا تنازليننًا وفقننًا لممتوسننط 

اعتمنننادًا عميينننا الحسنننابي. وقننند تبنننين أن الكتنننب الدراسنننية، واالنترننننت، والمحا نننرات منننن أكثنننر المصنننادر 
، 9‚91، 9‚94وبدرجة عالية من منظور المبحوثات إذ احتمت المراتب النثبلث األولني بمتوسنط حسنابي 

عمنننى التنننوالي وذلنننك عمنننى مقيننناس درجنننة االسنننتخدام  1‚29، و1‚01، 1‚12وانحنننراف معيننناري  9‚74و 
زيونينة الف نائية العربينة، الخماسي، تبلىا في الترتيب ممصقات األغذية عمى نفس المنتج، والبرامج التمف

واألصدقاء، ولوحات الشوارع اإلرشادية والتوعية إذ احتمت المراتب الرابعة إلى السادسة بمتوسط حسنابي 
عمنننى الترتينننب عمنننى مقيننناس درجنننة االسنننتخدام الخماسننني. أمنننا الجرائننند  9‚97، و 9‚61، 9‚19، 0‚40

دية فإن درجنة اسنتخدام المبحوثنات لينا كنان قمنيبًل اليومية العربية، وىيئة الغذاء والدواء، والمجبلت السعو 
، 1‚67وانحننراف معينناري  0‚69، و 0‚10، 0‚16إذ احتمننت المراتننب الننثبلث األخيننرة بمتوسننط حسننابي 

عمنى الترتيننب عمننى مقيناس درجننة االسننتخدام الخماسنني. ولعنل احننتبلل الكتننب الدراسننية،  1‚98، و 1‚04
تنننب األربنننع األولننني يعتبنننر مؤشنننرًا لمننندى ثقنننة الطالبنننات فيينننا واإلنترننننت، والمحا نننرات، والممصنننقات لممرا

 كمصادر لمعموماتين الغذائية وأن قوة تأثيرىا مرتفعة خبلل عممية االتصال.
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( مصــادر المعمومــات عــن األغذيــة التــي يعتمــد عميهــا الطالبــات المبحوثــات مرتبــة حســب 0جــدول )
 .(99المتوسط الحسابي من منظورهن )ن=

 درجة االعتماد
كبير  مصدر المعمومة 

 :جدا
 ال :قميل :متوسط :كبير

 :ستخدمأ
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 1‚12 9‚94 6‚9 4‚1 17‚0 99‚9 98‚7 الكتب الدراسية
 1‚01 9‚91 7‚1 7‚1 10‚9 04‚9 61‚0 االنترنت

 1‚29 9‚74 0‚0 9‚7 91‚0 09‚7 99‚9 العامة المحا رات
 1‚19 9‚40 9‚0 10‚9 91‚0 09‚7 09‚2 ممصقات األغذية نفسيا

 1‚04 9‚19 7‚1 14‚1 19‚6 92‚1 04‚9 الف ائية العربية التمفزيونية البرامج

 1‚19 9‚61 0‚0 01‚1 08‚2 01‚8 00‚4 األصدقاء
 1‚01 9‚97 4‚1 00‚4 00‚4 06‚7 09‚7 لوحات الشوارع اإلرشادية والتوعية

 1‚91 9‚08 16‚2 16‚2 04‚9 02‚6 06‚7 الجرائد اليومية السعودية
 1‚01 9‚01 4‚1 06‚7 92‚1 11‚1 09‚7 األقارب
 1‚02 9‚00 9‚7 19‚6 06‚7 90‚9 16‚2 الندوات

 1‚28 9‚19 6‚9 01‚1 99‚8 19‚6 11‚1 الكتب العامة
 1‚11 0‚98 08‚2 10‚9 11‚1 01‚1 00‚4 رسائل الجوال

 1‚17 0‚97 10‚9 02‚6 96‚6 01‚1 12‚8 المطويات
 1‚18 0‚77 11‚1 09‚2 08‚2 19‚6 8‚4 اكز الصحيةالمر 

 1‚66 0‚16 91‚1 11‚1 06‚7 9‚7 11‚1 الجرائد اليومية العربية
 1‚67 0‚70 09‚2 01‚1 16‚2 19‚6 14‚1 البرامج التمفزيونية
 1‚98 0‚41 08‚2 09‚7 02‚6 11‚1 10‚9 البرامج اإلذاعية

 1‚99 0‚19 91‚0 18‚9 09‚7 16‚2 10‚9 الجيران
 1‚04 0‚10 04‚9 09‚7 92‚1 9‚7 9‚7 ىيئة الغذاء والدواء
 1‚98 0‚69 91‚1 02‚6 01‚1 12‚8 11‚8 المجبلت السعودية
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 ثالثًا: المستوى المعرفي لمطالبات المبحوثات عن مرض أنفمونزا الطيور
عبارة صممت لقياس المسنتوى المعرفني  المبحوثنات عنن منرض أنفمنونزا الطينور  16تم عرض 

حتننوت عمننى معمومننات متنوعننة عننن أنفمننونزا الطيننور، وطمننب مننن كننل طالبننة مبحوثننة أن تو ننح منندى وا
 (.1 ،0 ،9صحة العبارة باالستجابة ألحد الخيارات التالية: صواب، خطأ، أو ال أعرف )تحمل قيم 

( أن جميننع المبحوثننات اسننتجبن لجميننع ىننذه العبننارات  بنندرجات متفاوتننة. 9يت ننح مننن جنندول )
بنننارات ال ينقنننل المنننرض عنننن طرينننق المحنننوم المطبوخنننة جيننندًا، وينقنننل المنننرض منننن الطينننور وتبنننين أن ع

لئلنسان نتيجة االتصال المباشر، وينقل المرض بواسطة المحوم الحاممة لمفيروس، كانت أكثر العبارات 
: عمنى التنوالي أنينا 82‚4:، و 81‚7:، 80‚8التي تمت اإلجابة عمييا بصورة صنحيحة حينث ذكنرت 

م، وظيننر 11صننحيحة. أمننا عبننارات الفيننروس يفقنند الحيويننة ثننبلث سنناعات عننند درجننة حننرارة إجابننات 
سنننة وعننرف بمننرض آخننر، والفيننروس يفقنند الحيويننة خننبلل ثبلثننين دقيقننة عننند درجننة  101المننرض قبننل 

: عمنننى التنننوالي أنينننا 78‚1:، و 88‚1:، 89‚9م كاننننت أقنننل العبنننارات معرفنننة حينننث ذكنننر 42حنننرارة 
 إجابات خطأ أو ال أعرف.

وفقنننًا  ويت ننح منننن البياننننات النننواردة فننني  الجننندول, والننذي رتنننب العبنننارات المعرفينننة ترتيبنننًا تنازليننناً 
ينقنل المنرض بواسنطة أن أكثر العبارات معرفة ىما عبارتي " لممتوسط الحسابي من منظور المبحوثات،

المحننوم الحاممننة لمفيننروس" و "ال ينقننل المننرض عننن طريننق المحننوم المطبوخننة جينندًا" حيننث احتمتننا المرتبننة 
عمننى التننوالي.  2‚47، و 2‚46معينناري  فلكننل منيمننا وبننانحرا 0‚71األولننى والثانيننة بمتوسننط حسنناب 

تصنال المباشنر"، و"يق نى عمنى تمتيا في الترتيب عبارات "ينقل المنرض منن الطينور لئلنسنان نتيجنة اال
، 0‚47"، و"الفيننروس شننديد الحساسننية لمحننرارة" بمتوسننط حسننابي م72الفيننروس فننورًا عننند درجننة حننرارة 

عمنى الترتينب، تمتينا عبنارتي "يسنببيا  2‚46، و 2‚40، 2‚79درجة وانحنراف معيناري  0‚40، و 0‚40
، و 0‚4الرئيس لممرض" بمتوسنط حسنابي فيروسات توجد بالطبيعة"، و "وتعتبر الطيور البرية المصدر 

 درجة عمى التوالي. 0‚11
سنة وعرف بمرض آخر"، و"الفيروس يفقد الحيوية خنبلل  101أما عبارات "ظير المرض قبل 

م"، و "الفينروس يفقند الحيوينة خنبلل ثنبلث سناعات عنند درجنة حنرارة 42ثبلثين دقيقة عند درجنة حنرارة 
11حوثات فييا  عيفة واحتمت المراتب الثبلث األخينرة إذ بمنغ المتوسنط م" فكانت معرفة الطالبات المب
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عمنننى التننوالي. األمنننر الننذي يعكنننس الحاجننة إلنننى توعيننة الطالبنننات  1‚78، و1‚91، 0‚21الحسننابي ليننا 
 وزيادة معارفين في ىذه المجاالت من خبلل الندوات والمحا رات.

 
رض أنفمونزا الطيور مرتبة حسب المتوسـط (. المستوى المعرفي لمطالبات المبحوثات عن م9جدول )

 (.99الحسابي من منظورهن )ن=

 العبــــــارة
المتوسط  خطأ رفال أع صواب

 الحسابي
االنحراف 
 : عدد : عدد : عدد المعياري

 2‚46 0‚71 9‚7 9 9‚7 9 82‚4 71 ينتقل المرض بواسطة المحوم الحاممة لمفيروس
لمطبوخــة ال ينتقــل المــرض عــن طريــق المحــوم ا

 2‚47 0‚71 11‚8 11 1‚6 1 80‚8 77 جيداً 
ينتقــــل المــــرض مــــن الطيــــور ل نســــان نتيجــــة 

 2‚79 0‚47 11‚1 16 9‚0 9 81‚7 74 االتصال المباشر
يقضـــل عمـــل الفيـــروس فـــورًا عنـــد درجـــة حـــرارة 

 2‚40 0‚40 7‚1 7 00‚4 01 49‚9 41 ْم وما فوق72
 2‚46 0‚40 8‚4 8 02‚6 19 71‚2 44 الفيروس شديد  الحساسية لمحرارة
 2‚76 0‚42 11‚1 16 9‚7 9 71‚9 72 تسببها فيروسات توجد بالطبيعة

 2‚70 0‚11 10‚9 10 19‚6 18 47‚7 49 تعتبر الطيور البرية المصدر الرئيس لممرض
الفيروســـات تبقـــل لعـــدة أيـــام اذا كانـــت درجـــات 

 2‚70 0‚69 10‚9 10 06‚7 09 40‚6 18 الحرارة والرطوبة مناسبة
 2‚79 0‚61 16‚2 19 91‚0 09 16‚8 11 تتركز في الطيور البرية أعمل منها في غيرها

 2‚79 0‚08 02‚6 19 91‚0 09 68‚6 16 الفيروس شديد الحساسية لممنظفات
 2‚70 0‚09 17‚0 14 69‚2 62 99‚8 97 الفيروس شديد الحساسية لمجفاف

ســـنة وعـــرف بمـــرض  105ظهـــر المـــرض قبـــل 
 2‚14 0‚21 11‚1 16 48‚8 46 14‚1 11 آخر

الفيروس يفقد الحيوية خالل ثالثـين دقيقـة عنـد 
 2‚72 1‚91 04‚9 01 11‚4 68 01‚1 02 مْ 62درجة حرارة 

الفيروس يفقد الحيوية خالل ثالث سـاعات عنـد 
 2‚46 1‚78 99‚9 91 16‚8 11 11‚8 11 م55درجة حرارة 

 2‚00 0‚92 امــط العـــالمتوس
 1،    إجابة خاطئة = 0،    ال أعرف = 9صحيحة =  المقياس، إجابة
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تم توزيع الطالبات المبحوثات وفقًا لمقيم الرقمية المعبرة عن معارفين بمرض أنفمونزا 
درجة في حدىا األقصى بمتوسط  99درجة في حدىا األدنى و  00الطيور والتي تراوحت بين 

(. األولى تشمل الطالبات 6ت )جدولفي ثبلث فئا 9‚28درجة وانحراف معياري  99‚49حسابي 
: وىن الحاصبلت عمى قيمة رقمية أقل من 11‚8ات المستوى المعرفي المنخفض وتبمغ نسبتين و ذ

: وىن 48‚8ات المستوى المعرفي المتوسط، وتبمغ نسبتين و درجة، والثانية تشمل الطالبات ذ 91
والفئة الثالثة تشمل المبحوثات  درجة. 97وأقل من  91الحاصبلت عمى قيم رقمية تتراوح ما بين 

درجة فأكثر.  97: وىن الحاصبلت عمى 19‚6ذوات المستوى المعرفي المرتفع وتبمغ نسبتين 
:( يقعن في فئتي المستوى المعرفي المنخفض 82‚4وعميو تبين أن غالبية الطالبات المبحوثات )

البات في مجاالت مرض والمتوسط مما يعكس أىمية إقامة برامج إرشادية لزيادة معارف الط
 أنفمونزا الطيور.

 
(. توزيــع الطالبــات المبحوثــات وفقــًا لمقيمــة الرقميــة المعبــرة عــن مســتوى معــارفهن 3جــدول)

 بمرض أنفمونزا الطيور.

 : عـــــدد مستوى المعرفة
 11‚8 11 درجة( 91منخفض )أقل من 

 48‚8 46 درجة( 97أقل من  -91متوسط )
 19‚6 18 درجة فأكثر( 97مرتفع  )

 122‚2 99 المجمـــوع
 99‚69المتوسط الحسابي          

 9‚28االنحراف المعياري 
 

ــات  ــات المبحوث ــة لمطالب ــين بعــض الصــفات الشخصــية واالقتصــادية واالجتماعي ــة ب ــة االرتباطي العالق
 ومستوى معارفهن بمرض أنفمونزا الطيور

بنين كنل منن  2‚21، و 2‚21معنوينة تبين وجود عبلقة ارتباطينة طردينة ومعنوينة عنند مسنتوي 
تعندد وتنننوع مصننادر المعمومنات والمسننتوى التعميمنني لنرب األسننرة كمتغيننرين مسنتقمين والمسننتوى المعرفنني 

 2‚026و  2‚077لممبحوثنات بمننرض أنفمننونزا الطيننور كمتغيننر تننابع حيننث بمننغ معامننل االرتبنناط البسننيط 
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مننات وارتفننع المسننتوى التعميمنني لننرب األسننرة عمننى التننوالي أي أنننو كممننا تعننددت وتنوعننت مصننادر المعمو 
بالمرض وربما يرجع ذلك لدور مصنادر المعمومنات أو رب األسنرة المنتعمم فني  زادت معارف المبحوثات

ىننن( بأىميننة االتصننال فنني 1606أورده مكنني ) اتوعيننة بناتننو بمننرض أنفمننونزا الطيننور. وىننذا يتفننق مننع منن
 ن فننني بنننرامج التوعينننة بنننأنفمونزا الطينننور منننع منننا ذكنننرعممينننة التوعينننة, ويجنننب أن ينننتم األخنننذ فننني الحسنننبا

Soilean, Kotrlik (2004)  بأن برامج التوعية يجب أن تكون مركزة نحو تحندي أو مشنكمة منا. وىنذا منا
مميننار عننام  1 لرينناض بننأن خسننائر المنجننين زاد عمننىتواجينو صننناعة النندواجن حسننب مننا أوردتننو جرينندة ا

ة ليننذه الظنناىرة أن يركننز عمننى المصننادر الجماىيريننة والتنني م. كننذلك عمننى مصننمم بننرامج التوعينن 0224
بنننأن وسنننائل االتصنننال  Rogers (1995) حققنننت المراكنننز األولنننى فننني ىنننذه الدراسنننة تمشنننيا منننع منننا ذكنننره

الجماىيري ذات تأثير في رفع مستوى الوعي وجذب االنتباه واالىتمام مما يسناعد فني دفنع عممينة تبنني 
 .األفكار في المراحل األولى ليا

( وجنود عبلقنة ارتباطينة طردينة بنين 1أما عمى مستوى العبارات فقد تبين كما يو نح الجندول )
المسننتوى التعميمنني لمطالبننة المبحوثننة وعبننارتي "تسننبب أنفمننونزا الطيننور فيروسننات توجنند فنني الطبيعننة"، و 

، 2‚010يط "ينقل المرض بواسطة المحوم الحاممنة لمفينروس" حينث بمنغ معامنل االرتبناط البيرسنوني البسن
 عمى الترتيب. 2‚21، و 2‚21عمى التوالي وعند مستوى معنوية  2‚191و 

( وجنننود عبلقنننة ارتباطينننة طردينننة ومعنوينننة بنننين دخنننل األسننننرة السننننوي 1ىنننذا ويعكنننس الجننندول )
بعبنارات "الفينروس شنديد الحساسنية لمجفناف، والفينروس شنديد الحساسنية لمحنرارة، وال ينتقنل المنرض عننن 

عمننى  2‚047، و 2‚067، 2‚078مطبوخننة جينندًا" حيننث بمننغ معامننل االرتبنناط البسننيط طريننق المحننوم ال
بننين عنندد أفننراد األسننرة وعبننارتي  2‚21التننوالي. كمننا ات ننح وجننود عبلقننة ارتباطيننة طرديننة ومعنويننة عننند 

م، ويق ى عمى الفيروس فورًا عند درجنة 11ساعات عند درجة حرارة  9"الفيروس يفقد الحيوية خبلل 
 م فما فوق".72حرارة 
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. العالقــة االرتباطيــة بــين بعــض الصــفات الشخصــية واالقتصــادية واالجتماعيــة لمطالبــات (5جــدول )
المبحوثات وبعض العبارات التي تعكس المستوى المعرفـي بمـرض أنفمـونزا الطيـور باسـتخدام 

 معامل ارتباط بيرسون.
 عالمتغيـرات التاب                                     

 العبارات )مغيرات مستقمة(
المستوى التعميمي 

 لمطالبات
 ر

عدد أفراد 
 األسـرة
 ر

 دخل األسرة
 ر

   **2‚010 تسببها فيروسات توجد بالطبيعة
    تتركز في الطيور البرية أعمل منها في البحرية

 **2‚078   الفيروس شديد الحساسية لمجفاف
 *2‚067   الفيروس شديد  الحساسية لمحرارة

  *2‚016  م55الفيروس يفقد الحيوية خالل ثالث ساعات عند درجة حرارة 
  *2‚174  م وما فوق72يقضل عمل الفيروس فورًا عند درجة حرارة 

   *2‚191 ينقل المرض بواسطة المحوم الحاممة لمفيروس
 **2‚047   ال ينتقل المرض عن طريق المحوم المطبوخة جيداً 

 2‚25* معنوي عند مستوى 
 2‚21** معنوي عند مستوى 

 
 رابعًا: مستوى ممارسات الطالبات أثناء التعامل مع لحوم وبيض الدواجن

لموقوف عمى مستوى ممارسة المبحوثات خبلل تعاممين مع لحوم وبيض الدواجن عمى اعتبنار 
ختمفننة عبننارة تتعمننق بالممارسننات الم 02تننم عننرض  ،أنننو مننن مصننادر انتقننال اإلصننابة بننأنفمونزا الطيننور

و  ، موجبنة عبنارة  11بحيث اشتممت ىنذه العبنارات عمنى  ،نالمتصمة بالتعامل مع لحوم وبيض الدواج
بحيث تحدد كل طالبة درجة ممارستيا لكل عبارة وفقا لممقيناس ثبلثني تحصنل خبللنو  ،عبارات سالبة 9

ة )ال أمنارس( بالنسنبة درجن 1و  درجنة )أحياننًا(، 0و  ،درجات في حالة اإلجابة )دائمًا( 9الطالبة عمى 
 لمعبارات الموجبة, والعكس مع العبارات السالبة.

( أن المبحوثات استجبن لجميع الممارسات ولكن بدرجات متفاوتنة. وتبنين أن 4يو ح جدول )
عبارات "استخدم سكاكين نظيفة وغسميا قبل وبعد االستعمال، والتغسيل الجيد بالماء والصابون لؤلواني 

يع المحوم، وفصل المحوم المطيية عنن النيئنة" كاننت منن أكثنر العبنارات ممارسنة بنسنب واليدين بعد تقط
: عمننى التننوالي. أمننا عبننارات شننراء طيننور حيننة مننن النتافننات، وذبننح الطيننور 90‚1:، و 97‚8:، 98‚9
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داخننل المنننزل، واسننتخدام البننيض لتجييننز المننايونيز وجميعينننا ممارسننات سننمبية فقنند بمغننت نسننبة منننن ال 
: عمنننى التنننوالي، أمنننا ممارسنننتي حفنننظ 96‚4:، و 94‚8:، 98‚9منننن الطالبنننات المبحوثنننات  يمارسننننيا

المحوم الطازجة والمبردة منفصمة عن بقية األغذية، وتطيير لوحة التقطينع بمحمنول مطينر مناسنب فنإن 
: عمننى 49‚6:، و 44‚7درجننة ممارسننة المبحوثننات فييننا أقننل, حيننث بمغننت نسننبة مننن يمارسنننيا دائمننًا 

ويت ننح مننن الجنندول أن مسننتوى ممارسننة الطالبننات المبحوثننات أثننناء التعامننل مننع لحننوم وبننيض  التننوالي.
 0‚8النندواجن المسننبب ألنفمننونزا الطيننور أقننرب إلننى العننالي حيننث بمننغ المتوسننط العننام لنندرجات الممارسننة 

عمنى مسنتوى مقيناس الممارسنة الثبلثني. كمنا تنراوح المتوسنط الحسنابي لندرجات  2‚14وانحراف معيناري 
 0‚99درجنة فني حنده األدننى و  0‚16ممارسة المبحوثات أثناء تعاممين مع لحوم وبيض الدواجن بنين 

 درجة في حده األعمى.
( ممارسننات الطالبننات المبحوثننات أثننناء تعنناممين مننع لحننوم وبننيض النندواجن 4يعكننس الجنندول )

الحسننننابي أن ممارسننننات  لممتوسننننط كأحنننند المسننننببات لمننننرض أنفمننننونزا الطيننننور مرتبننننة ترتيبننننًا تنازليننننًا وفقنننناً 
 ياسننتخدام السنننكاكين النظيفنننة وغسنننميا قبنننل وبعننند االسنننتعمال، والتغسنننيل الجيننند بالمننناء والصنننابون لؤلوانننن

والينندين، وفصننل المحننوم المطييننة عننن النيئننة احتمننت المراتننب األولننى والثالثننة والسادسننة بمتوسننط حسننابي 
لتنننوالي. أمنننا الممارسنننات السنننمبية عمنننى ا 2‚62، 2‚09، 2‚12وانحنننراف معيننناري  0‚89، 0‚97، 0‚99

المتمثمة في شراء طيور حية من النتافات، وذبح الطيور داخل المننزل، واسنتخدام البنيض النينئ لتجيينز 
، 0‚99فقد احتمت المراتب الثانية والرابعة والخامسة إذ بمغ المتوسنط الحسنابي لعندم ممارسنتيا  زالمايوني

 عمى الترتيب. 0‚96، و 0‚97
حفننظ المحننوم الطازجنة والمبننردة منفصننمة عننن بقينة األغذيننة، وتطييننر لوحننة التقطيننع أمنا ميننارات 

بمحمول مناسب، وعدم ممارسة طيي البيض العينون نصنف اسنتواء فقند احتمنت المراتنب الثبلثنة األخينرة 
 عمى الترتيب. 2‚79، و 2‚47، 2‚48وانحراف معياري  0‚16، و 0‚16، 0‚14بمتوسط حسابي 
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رســات الطالبــات المبحوثــات أثنــاء التعامــل مــع لحــوم وبــيض الــدواجن مرتبــة حســب مما .(6جــدول )
 (.99المتوسط الحسابي )ن=

أحيانا داتما: الممارسات
: 

 ال
 امارس:

المتوســـــط 
 الحسابي

االنحـــــراف 
 المعياري

 2‚12 0‚99 - 1‚1 98‚9 استخدام سكاكين نظيفة وغسميا قبل وبعد االستعمال
 2‚12 0‚99 98‚9 1‚1 - اتفايتشراء طيور حية من الن

 2‚09 0‚97 1‚1 1‚1 97‚8 التغسيل الجيد بالماء والصابون لؤلواني واليدين بعد تقطيع المحوم
 2‚18 0‚97 94‚8 9‚0 - ذبح الطيور داخل المنزل

 2‚09 0‚96 96‚4 6‚9 1‚1 يونيزااستخدام البيض النيئ لتجييز الم
 2‚62 0‚89 9‚0 6‚9 90‚1 فصل المحوم المطيية عن النيئة

 2‚62 0‚87 89‚0 8‚4 0‚0 و ع المحوم المطيية عمى نفس الطبق المستعمل قبل الطبخ
 2‚67 0‚81 89‚0 4‚1 6‚9 تربية دواجن في سور المنزل

 2‚69 0‚81 1‚6 6‚9 92‚9 غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا بعد تداول لحوم الدواجن
 2‚10 0‚81 1‚6 8‚4 84‚2 م72ة تفوق تقومين بطيي المحوم جيدًا بدرجة حرار 
 2‚68 0‚82 9‚0 16‚2 80‚8 تقطيع المحوم النيئة عمى لوح تقطيع

 2‚19 0‚78 1‚6 12‚8 89‚9 التأكد من عدم وجود لون وردي في المحوم بعد الطيي
 2‚19 0‚77 1‚6 11‚8 80‚8 غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا قبل تداول لحوم الدواجن

 2‚16 0‚71 42‚8 16‚2 1‚6 طيور الحية من األسواقشراء ال
 2‚16 0‚76 78‚1 17‚0 6‚9 تف مين البيض المسموق نصف استواء

 2‚19 0‚72 7‚1 11‚1 77‚6 م162تحمير الدواجن بفرن ال تقل درجة حرارتو عن 
 2‚42 0‚49 71‚9 18‚9 4‚1 تربية طيور الزينة داخل المنزل

 2‚19 0‚14 12‚8 00‚4 44‚7 دة منفصمة عن بقية األغذيةحفظ المحوم الطازجة والمبر 
 2‚47 0‚61 9‚7 04‚9 49‚6 تطيير لوحة التقطيع بمحمول مطير مناسب

 2‚79 0‚61 47‚7 18‚9 16‚2 بيض العيون يتم طييو نصف استواء
 رسات السمبية.ام( والعكس لمم1،   ال أمارس = 0،   أحيانًا = 9المقياس، لمممارسات اإليجابية )دائمًا = 
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كمنننا تنننم توزينننع الطالبنننات المبحوثنننات وفقنننًا لمقنننيم الرقمينننة المعبنننرة عنننن مسنننتوى ممارسنننتين أثنننناء 
( بنين 7التعامل مع لحوم وبيض الدواجن المسبب ألنفمونزا الطيور والتي تراوحت كمنا يو نحيا جندول )

درجننة وانحننراف  11‚99درجننة فنني حنندىا األقصننى بمتوسننط حسننابي  42درجننة فنني حنندىا األدنننى و  67
 في أربع فئات. 9‚01معياري 

: وىنن الحاصنبلت 18‚9األولى وتشمل المبحوثات ذوات الممارسات الخاطئة، وتبمنغ نسنبتين 
ات الممارسنة الصنحيحة لحند منا وتبمنغ و درجنة، والثانينة تشنمل الطالبنات ذ 19عمى قيمة رقمينة أقنل منن 

درجة، والثالثة تشنمل  17وأقل من  19بين  : وىن الحاصبلت عمى قيم رقمية تتراوح ما92‚1نسبتين 
: وىن الحاصبلت عمى قيم رقمية تتراوح منا 01‚8ات الممارسات الصحيحة وتبمغ نسبتين و الطالبات ذ

ات الممارسنات الصننحيحة تمامنًا وتبمننغ و درجنة، والفئننة الرابعنة وتشنمل الطالبننات ذ 19وأقنل مننن  17بنين 
أكثر. وعميننو تبننين أن أكثننر مننن نصننف المبحوثننات درجننة فنن 19: وىننن الحاصننبلت عمننى 01‚8نسننبتين 

ات ممارسننات خاطئننة وصننحيحة لحنند مننا األمننر و : ذ68‚6ات ممارسننات صننحيحة مقابننل و :( ذ11‚4)
الذي يعكس أىمية قيام برامج إرشادية إلكسناب الطالبنات الممارسنات الصنحيحة فني تعناممين منع لحنوم 

 وبيض الدواجن وقايًة من مرض أنفمونزا الطيور.
 

توزيع الطالبات المبحوثات وفقًا لمقيمة الرقميـة المعبـرة عـن مسـتوى ممارسـتهن  .(7ل )جدو
 أثناء التعامل مع لحوم وبيض الدواجن.
 : عـــــدد القيمة الرقميـة )مستوى الممارســة(

 18‚9 17 درجة ( 59ممارسة خاطئة )أقل من 
 92‚1 08 درجة( 57أقل من  -59ممارسة صحيحة لحد ما ) 

 01‚8 06 درجة(  59أقل من 57رسة صحيحة )مام
 01‚8 06 درجة فأكثـــر (59ممارسة صحيحة تمامًا ) 
 122‚2 99 المجمـــــوع

 11‚99المتوسط الحسابي  
 9‚05االنحراف المعياري 
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 العالقة االرتباطية
بنننين تعننندد وتننننوع مصنننادر  2‚21ات نننح وجنننود عبلقنننة إرتباطينننة طردينننة ومعنوينننة عنننند مسنننتوى 

عمومنننات لمطالبنننات ومسنننتوي ممارسنننتين أثنننناء التعامنننل منننع لحنننوم وبنننيض الننندواجن حينننث بمنننغ معامنننل الم
 .2‚044االرتباط البسيط 

( وجننننود عبلقننننة ارتباطيننننة عكسننننية 8أمننننا بالنسننننبة لمعبلقننننة بننننبعض الممارسننننات يو ننننح جنننندول )
ثمننة فنني طينني بننين المسننتوى التعميمنني لممبحوثننات والممارسننة السننمبية المتم 2‚21ومعنويننة عننند مسننتوى 

، كمننا تبننين وجننود عبلقننة 2‚171-بننيض العيننون نصننف اسننتواء حيننث بمننغ معامننل االرتبنناط البيرسننوني 
بننين المسننتوى التعميمنني لننرب األسننرة والممارسننة اإليجابيننة  2‚21ارتباطيننة طرديننة ومعنويننة عننند مسننتوى 

عامنل االرتبناط البسنيط المتمثمة في حفظ المحوم الطازجة والمبردة منفصمة عن بقية األغذية حينث بمنغ م
بين المستوى التعميمي لرب األسرة  2‚21، ووجود عبلقة ارتباطية عكسية ومعنوية عند مستوى 2‚186

والممارسننتين السننمبيتين تف ننيل البننيض نصننف اسننتواء، وطينني البننيض العيننون نصننف اسننتواء حيننث بمننغ 
 عمى التوالي. 2‚182-، و 2‚092-معامل االرتباط البسيط 
بننين المسننتوى التعميمنني  2‚21ود عبلقننة ارتباطيننة طرديننة ومعنويننة عننند مسننتوى كمننا ات ننح وجنن

لربة األسرة والممارستين اإليجابيتين وىما تقطيع المحوم النيئة عمنى لنوح تقطينع، وتطيينر لوحنة التقطينع 
عمى الترتيب. كما ات ح  2‚001، و 2‚199بمحمول مطير مناسب حيث بمغ معامل االرتباط البسيط 

جود عبلقة ارتباطية عكسية ومعنوية بين المستوى التعميمي لربة األسرة وثبلث ممارسنات سنمبية أي ًا و 
ىني شنراء الطيننور الحينة مننن األسنواق، وتف ننيل البنيض المسنموق نصننف اسنتواء، وطينني بنيض العيننون 

 عمى التوالي. 2‚918-، و 2‚012-، 2‚006-نصف استواء حيث بمغ معامل االرتباط البسيط 
كممنننننا أرتفنننننع المسنننننتوى التعميمننننني لمطالبنننننات أو لنننننرب أو ربنننننة األسنننننرة اقتربنننننت منننننن  يبلحننننظ أننننننو

الممارسات اإليجابية التي تقييم من مرض أنفمونزا الطيور واالبتعاد عن الممارسات الخاطئة أو السمبية 
المسننببة لمننرض أنفمننونزا الطيننور، وذلننك لمننا لمتعمننيم مننن أىميننة مننن حيننث كونننو لننيس غايننة فنني حنند ذاتننو 

ن ما ىو وسيمة لغاية أو غايات فالشخص المتعمم يمكنو االستفادة من نتائج األبحاث المتعمقة باألفكنار وا 
والممارسات المتعمقة بالوقاينة منن منرض أنفمنونزا الطينور، ف نبًل عمنا يحدثنو المسنتوى التعميمني المرتفنع 

المتعمقننة بمننرض أنفمننونزا مننن اسننتعداد ذىننني مبلئننم واتجاىننات ايجابيننة نحننو تقبننل نتننائج البحننوث الحديثننة 
 الطيور.
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( أي ننننًا وجننننود عبلقننننة ارتباطيننننة طرديننننة ومعنويننننة بننننين عنننندد أفننننراد األسننننرة 8وعكننننس الجنننندول )
والممارستين اإليجابيتين المتمثمة في التغسيل الجيد بالماء والصابون لؤلواني واليدين بعد تقطيع المحوم، 

 2‚078، و 2‚091امننل االرتبنناط البسننيط وتطييننر لوحننة التقطيننع بمحمننول مطيننر مناسننب حيننث بمننغ مع
بننين دخننل األسننرة  2‚21عمننى التننوالي. كننذلك تبننين وجننود عبلقننة ارتباطيننة طرديننة ومعنويننة عننند مسننتوى 

والممارسة اإليجابية المتمثمة في استخدام سكاكين نظيفة وغسميا قبل وبعد االستعمال حيث بمنغ معامنل 
 .2‚018االرتباط البسيط 

 
االرتباطيــة بــين بعــض الصــفات الشخصــية واالجتماعيــة واالقتصــادية لمطالبــات  العالقــة .(8جــدول )

وبــيض  المبحوثــات وبعــض العبــارات التــي تعكــس مســتوى ممارســتهن أثنــاء التعامــل مــع لحــوم
 الدواجن المسبب لمرض أنفمونزا الطيور باستخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون.

 متغيرات تابعة                  
 ارساتالمم

 )متغيرات مستقمة(

 المستوى
التعميمي 
 لمطالبات

 ر

 عدد أفراد
 األسـرة
 ر

دخل 
 األسرة
 ر

 المستوى
التعميمي لرب 

 األسرة
 ر

المستوى التعميمي 
 لربة األسرة

 ر

 *2‚006-     شراء الطيور الحية من األسواق
حفظ المحوم الطازجة والمبردة 

  *2‚186    منفصمة عن بقية األغذية
المحوم النيئة عمى لوح  تقطيع
 *199.2     تقطيع

استخدام سكاكين نظيفة وغسميا 
   *2‚018   لقبل وبعد االستعما

التغسيل الجيد بالماء والصابون 
    *2‚091  لؤلواني واليدين بعد تقطيع المحوم

تطيير لوحة التقطيع بمحمول 
 *2‚001   **2‚078  مطير مناسب

تف مين البيض المسموق نصف 
 *2‚012- *2,092-    استواء

بيض العيون يتم طييو نصف 
 **2‚918- *2‚182-   *2‚171- استواء

 2‚21* معنوي عند مستوى 

 2‚21** معنوي عند مستوى 
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 توصياتالالخاتمة و 
أجريت ىذه الدراسة لمتعرف عمى  المستوى المعرفي لطالبات قسم عموم األغذية والتغذية بجامعة الممك 

لوقايننة مننن اإلصننابة بمننرض أنفمننونزا الطيننور، وذلننك مننن خننبلل تحدينند المسننتوى المعرفنني سننعود بطننرق ا
لممبحوثننات بطننرق الوقايننة مننن المننرض، والتعننرف عمننى مسننتوي ممارسننة المبحوثننات لمطننرق الصننحيحة 

 توصننيات عنندة نتننائج ىننذه الدراسننة يمكننن اقتننراحأثننناء التعامننل مننع لحننوم وبننيض النندواجن. ومننن خننبلل 
 تشمل:
زيادة مطالبات بقسم عموم األغذية والتغذية تساعد عمى لصميم برامج إرشادية وتدريبية ت  رورة .1

بعض األوبئنننة والتننني قننند تنتشنننر فننني البلزمنننة لموقاينننة منننن اإلصنننابة بنننوسنننائل السنننبلمة بمعرفنننة ال
 المجتمع.

رشننادية منوعننة ومكثفننة لتوعيننة   .0 السننكان عامننة والنسنناء خاصننة تنظننيم وتنفيننذ حمننبلت إعبلميننة وا 
لتحقينق الوسنائل اآلمننة والسنميمة لمتعنامبلت  الطينور أنفمنونزا الوقاية من اإلصابة بمنرض بطرق

 .الغذائية والصحية

بأىمينننة  والممارسنننات المتعمقنننة المنننرأة فننني نشنننر المعنننارف بننندور تخنننتص وأبحننناث دراسننناتإجنننراء  .9
ممننرأة بصننفة ل عمميننة تعميميننة وتثقيفيننة يعنند بمثابننةالغننذائي فنني المجتمننع والننذي  واإلرشننادالتوعيننة 
 .عامة

 
 المراجع

 

 1 منركات تتجننننو لطمننننب الدعننننننننننمميننننارًا والش 42 ننننننتينننندد اسننننتثمارات بن(.  0224إدريننننس, عمننننر )
 .ممينننننارات خسنننننائر منننننزارع الننننندواجن السنننننعودية بسنننننبب مخننننناوف منننننن أنفمنننننونزا الطينننننور

alriyadh.com/2006/02/23/article132915.htmlhttp://www. 

م(. أسموب إرشادي لتوعية المرأة السعودية في مجال الغذاء والتغذية. 1992الشنيفي، محمد صالح )
جامعة الممك  ،، كمية الزراعة120-87إصدارات الندوة السعودية األولى لمغذاء: ص ص 

 الرياض. ،سعود

http://www.alriyadh.com/2006/02/23/article132915.html
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 دية عن مرض أنفمونزا الطيور. الكويت: مستشفى األحمديم(. نشرة إرشا0224العاصي, تيسير )

http://www.secularkuwait.org/vb/showthread.php 
مستوى معرفة ربات أسر بعض طبلب  (.0222) المانع، حسن عبد العزيز؛ شاكر، محمد حامد زكي

ة جامعة الممك سعود لظروف الحفظ المناسبة لبعض أنواع األغذية. نشرة بحثية رقم كمية الزراع
 (.62-1(، مركز البحوث الزراعية، جامعة الممك سعود، ص )92)

وزارة  ،ىن(. أنفمونزا الطيور بين الحقيقة والوىم1609منصور فارس وعبدالرحمن جارالنبي. ) ،حسين
 (.09-00سعودية ص )المممكة العربية ال ،الرياض ،الزراعة

ذية حول أنفمونزا الطيور. (. رأي الجمعة السعودية لعموم الغذاء والتغ0224حسين, منصور فارس )
 الرياض: الجمعية السعودية لعموم الغذاء والتغذية. جامعة الممك سعود. محا رة،

 الفكر. (. أنفمونزا الطيور. دمشق دار0224نيى؛ اورخان، مصطفى؛ عواض، محمد حسين ) سبلمة،

إدراك مربي الماشية لؤلمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان والعوامل  (.0226محمد يوسف ) ،شمبي
(. 0) 01مجمة اإلسكندرية لمتبادل العممي  ،المرتبطة بو في بعض المراكز بمحافظة البحيرة

 جميورية مصر العربية. ،اإلسكندرية

الييئة العامة لمخدمات  ،رية اليوائية الفطرية(. أىم األمراض البكتي1998فكري عزيز ) ،صابر
 جميورية مصر العربية  ،(7نشرة فنية رقم ) ،البيطرية

مة الغذاء (. المستوي المعرفي وعبلقتو بالجانب التطبيقي لجودة وسبل1998ظبية، عبد العزيز ثابت )
د الزراعي بتدائية في مدينة الرياض، رسالة ماجستير، قسم اإلرشاألسر طبلب المدارس اال

 والمجتمع الريفي، جامعة الممك سعود، الرياض.

 جميورية مصر العربية. ،القاىرة ،أوفستا لمطباعة ،(. اإلرشاد الزراعي1979حمد )، أعمر

م(, المرجع في اإلرشاد 1979أحمد .)، طو والرافعي، خيري؛ وأبو شعيشع، حمد؛ وأبو السعود، أعمر
 جميورية مصر العربية. ،رةالقاى ،دار الني ة العربية ،الزراعي

 ،كمية الزراعة، جامعة البصرة ،اإلرشاد الزراعي. ترجمة عباس الخفاجىم(. 1981، أديسون )ماندر
 العراق.

http://www.secularkuwait.org/vb/showthread.phpt
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(, نشرة إرشادية تعريفية بمرض أنفمونزا الطيور. الرياض: 0224مركز المعمومات األدوية والسموم )
 الممك سعود.جامعة  ،كمية الصيدلة ،قسم الصيدلة اإلكمينيكية

 (. الغذاء والتغذية. جنيف: منظمة الصحة العالمية.1997عبد الرحمن ) ،مصيقر

 ،الطبعة الثانية عمم االتصال.ىن( المدخل إلى 1606بركات عبدالعزيز محمد )، حسن ابراىيم, و مكي
 .ذات السبلسل ،الكويت

 (. الكتاب اإلحصائي الزراعي السنوي. الرياض.0221وزارة الزراعة )

 (. لمحة عن صناعة الدواجن بالمممكة العربية السعودية. الرياض. 0224زارة الزراعة )و 
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ABSTRACT: The major goal of this research was determination of the level of knowledge among female 

university students towards prevention of infection with bird flu, identification of measures of prevention, 

and sources of information students depend upon in developing their knowledge on bird flu. The study also 

explored the relationship between some of the personal and socioeconomic characteristics of the respondents 

and their level of knowledge on ways of prevention of bird flu and appropriate methods necessary to be 

implemented to decrease the chances of infection. The data were collected through a valid and reliable 

questionnaire covering the total population of female students (93) attending the Department of Food Science 

and Nutrition at King Saud University. The data were analyzed using percentages, arithmetic mean, standard 

deviation, and Pearson correlation coefficient. 

The results revealed that the majority of investigated female students (88.1%) fall in the age group 

21-23 years, where 95.7% of them were born and 89.9% are presently living in urban areas. Most of the 

respondents (79.6%) are unmarried, and nearly two third (65.6%) are in their fifth and sixth undergraduate 

academic levels. Results indicated large family size for the majority of respondents, as 86% of students 

families can be regarded as medium and large families. There was a disparity in household incomes ranging 

from 32.2% of families earning below an annual income of 25 thousand Riyals to 29% of families earning 

above 75 thousand Riyals. The educational levels of parents were high in general. 

The level of knowledge of female students with regard to bird flu ranged between low to medium 

with a mean of 2.3± 0.22, and the majority of female students (80.6%) showed low and moderate levels of 

knowledge, whereas 19.4% of them showed high levels of knowledge. A positive significant correlation was 

observed between the number and variety of the sources of information and the educational level of student 

father as an independent variable and the level of knowledge of students on bird flu. 

The level of knowledge of students in dealing with meat and eggs of poultry that causes bird flu was 

relatively high with a mean of 2.8± 0.16. A positive significant correlation at the level of 0.01 occurred 

between the number and variety of sources of information and the level of students knowledge in dealing 

with meat and eggs of poultry that causes bird flu. 

 

Key Words:  knowledge level, bird flu, prevention measures. 
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