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ملخص الدراسة

فيوالتعالیم التشریعاتجاءتوقد.والیقیناإلیماننعمةبعدمناإلنسانعلىتعالىالمولى نَِعِموأعظمأَجّلمناإلنسانّصحةتعتبر

تجاهعلیھالمترتبّةبالواجباتالقیامعلىأقدرالبنیةصحیحالمسلمألناألمراض،منبسبل الوقایةوتھتمالّصحیةالحیاةبأسسلتعتنياإلسالم

وكذلكعلیھالحصولكیفیةومكوناتھوالصحيالغذاءعلىالتعرفإلىالدراسةھذه.ھدفتوأمتھمجتمعھوتجاهوأسرتھنفسھوتجاهربھ

التحصیلعلىسلباتؤثرقدوالتيالزائدةالنحافةوالمفرطةالسمنةبشقیھاالتغذیةسوءعنالناجمةالصحیةالمشكالتواآلثارعلىالتعرف

األكادیمي لطالب المدارس.

موزعة)فقرة26(فقراتشكلعلىأسئلةتضمنتاستبانةبتصمیمالباحثقامأھدافھا،لتحقیقالتحلیلي،الوصفيالمنھجالدراسةاتبعتوقد

كما،بالشارقةالوسطىبالمنطقةالثانویةالحكومیةالمدارسمنوطالبةطالب)204(منمكونةعشوائیةعینةعلىطبقتمحاورخمسةعلى

نوععلىللتعرف.مورد)10(عددھموالبالغالوسطىبالمنطقةالمدرسیةللمقاصفاألغذیةمورديمعفردیةمقابالتبإجراءالباحثقام

بالمدارسوفرةاألكثراألطعمةعیناتلبعضالتحلیلنتائجكشفتالوجبات.تلكإعدادوقتوالحفظطرقوللطالبالمقدمةاألغذیة

اإلحصائيالتحلیلنتائُجكشفتللطالب.المقدمالغذاءبنوعیةخاصةتوصیاتوضعوتماالمالحوالدھونمنعالیةنسبةعلىاحتوائھا

المقدمةالصباحیةالوجبةنوعمحورلفقراتعالیةمعرفةالصباحیةالوجبةنوعمعرفةحولوالطالباتالطالباتجاھاتوالتحلیليالوصفي

تناولتوقیتمحوروفقرات)،3.42(حسابيبمتوسطاإلفطاروجبةعلىالحصولكیفیةمحوروفقرات)،4.43(حسابيبمتوسٍطللطالب

األمراضمحورلفقرات)،2.87(حسابيبمتوسطالصحیةالوجبةمكوناتمعرفةمحوروفقرات)،3.18(حسابيبمتوسطالفطوروجبة

الصحيبالغذاءتعنىعامةتوصیاتمنھاالتوصیاتمنمجموعةإلىالدراسةوخلصت).3.09(حسابيبمتوسطالتغذیةسوءعنالناجمة

الدراسةأوصتكماالمدرسیة،للمقاصفاألغذیةبمورديخاصةوأخرىللطالبالمقدمةواألطعمةالمدرسیةبالمقاصفخاصةوتوصیات

الغذاءتعرفبموضوعاتالدراسیةالمناھجبتعزیزالدراسةأوصتكماالمدرسیة،االدارةقبلمنالمدرسیةالمقاصفومراقبةبضبط

الصحي  ومصادره واألضرار الناتجة عن نقصھ عن طریق نشر الوعي الغذائي الصحي  بین أفراد المجتمع.

الكلمات المفتاحیة: األطعمة ، المقاصف المدرسیة ، طالب

Abstract

Human health is considered as one of the greatest blessings of God Almighty upon a man after the blessing

of faith and certainty. Legislations and teachings in Islam came to take care of the foundations of healthy life

to take care of ways to prevent diseases because a healthy Muslim is more capable to carry out the duties

entailed by him towards his Lord, himself, his family, his community and his nation.
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This study aimed to identify healthy food, its components and how to obtain it, as well as examining the

effects and health problems resulting from malnutrition, in both parts, obesity and excessive thinness, which

may negatively affect the academic achievement of school students who are the building block of progress

and scientific prosperity To elevate and advance nations. The study also aimed to raise the level of

nutritional health awareness among school students in particular, parents and their spouses in general.

The study also made important recommendations for food suppliers for school canteens, as the party is

primarily responsible for feeding students in schools throughout the students stay in school, which may

extend to more than eight hours a day. The study followed the descriptive-analytical approach, and to

achieve its objectives, the researcher designed a questionnaire that included questions in the form of

paragraphs (26 paragraphs) distributed on five axes that are applied to a cluster sample consisting of (204)

male and female students from secondary government schools in the Central Region of Sharjah,. Individual

interviews were also conducted with food suppliers to school canteens in the central region, which numbered

(10) suppliers. To identify the type of food provided to students and Preservation methods and time for

preparing those meals.

The analysis revealed that some of the most abundant food samples in schools contained a high percentage

of fats and salts, and recommendations were made for the quality of food provided to students. The results of

the descriptive and analytical statistical analysis revealed male and female students’ attitudes about knowing

the type of morning meal, high knowledge of the paragraphs of the type of morning meal provided to the

student with arithmetic mean (4.43), and the axis of how to get breakfast with arithmetic mean (3.42), and

the axis of the timing of eating breakfast with an arithmetic average (3.18), and items for the axis of

knowledge of the components of a healthy meal with a mean of (2.87), for the items of the axis of diseases

caused by malnutrition with a mean of (3.09). The study concluded with a set of recommendations,

including general recommendations and recommendations for food suppliers for school canteens

strengthening school curricula with topics that define healthy food, its sources, and the damage caused by its

deficiency, by spreading awareness of healthy food among members of society.

Keywords: foods, school canteens, students
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.المقدمة1

یؤديللطلبة،الصحيغیرالغذاءوأنالصحة.أساسھيالسلیمةالتغذیةأنحیثالتعلیمعلىوالقدرةالصحیةالتغذیةبینوثیقةعالقةتوجد

غذاءمراقبةضرورةعلى،الصحیةاألنشطةأخصائيشددفیماالمذاكرة،أثناءالتركیزعلىالقدرةوعدمالعلمي،التحصیلضعفإلى

الطلبة، منعاً لحدوث أي مشكالت صحیة، مؤكدین أن الغذاء الصحي یساعدھم على التفوق.

أنكمامنظم،بشكلبالطاقةالدماغتزویدعنھینتجماالدم،فيالسكرمستویاتضبطإلىتؤديقصوى،ألنھاأھمیةذاتاإلفطاروجبةتعتبر

السكریة،(المشروباتمثلغذائیةقیمةدونمنالحراریة،بالسعراتغنیةأغذیةتناولإلىواللجوءالوجبة،لتلكالطالبتناولعدم

سكرمستویاتلضبطاألنسولین،إفرازإلىالجسمفیلجأبالدم،السكرنسبةمؤشررفعإلىیؤدياألمرھذاوالحلویات)،والشیبس،والغازیة،

التركیزعلىالقدرةوعدموالكسل،بالخمولالتلمیذشعورإلىیؤديماالدم،فيالسكرمستویاتانخفاضالنتیجةتكونماوغالباالدم،

واالستیعاب.التركیزوتحسینالمتوازن،الفطوربینوثیقةعالقةتوجدإذ،التحصیليالمستوىتراجعالىیؤديبالتاليوواالستیعاب.

متوازنة،بكمیاتوالبروتینات،الكربوھیدراتمنمكونافطورایتناولونالذینالطلبةأنالمعلومات،واسترجاعالذاكرةعملتحسنوكذلك

یتصرفون بشكل أفضل أثناء أداء االمتحان، من غیرھم الذین یتناولون فطورا مكونا فقط من البروتینات أو الكربوھیدرات.

وینصح خبراء التغذیة باتباع نظام غذائي صدیق للدماغ، من أجل زیادة القدرة على التركیز واالستیعاب، والشعور الدائم بالنشاط والحیویة،

وتتمثل في الكربوھیدرات والسكریات، إذ یحتاج الدماغ إلى السكر، ألنھ عندما یتلقى الدمــاغ الســـكر بشكل منتظم یعمل بشكل منتظم، لكن

عندما یتأرجح مستوى السكر بالدم ھبوطا وصعودا، یدخل السكر إلى الدماغ بشكـل غیر مستقر، ما یؤثر سلبا في السلوك والتعلم، لذلك ینصح

بإعطاء الطلبة سكریات (مركبة)، تدخـــل إلى الدمــاغ بشكــل منتظم، فیكون سلوكھ وتعلمھ منتظمین، ھذه السكریات یتم الحصول علیھا عند

تناول الفاكھة مثل (التفاح، البرتقال، العنب، الموز، الكرز، الجریب فروت)، إضافة إلى التمر واألطعمة المصنعة منھ، والحرص على تناول

البقولیات والحبوب مثل (األرز، الحمص، الفاصولیا، العدس، بالمعكرونة، رقائق الذرة (الكورن فلكس) المدعم بالعسل والحلیب والفواكھ

المجففة، واالبتعاد عن األطعمة المغلفة بالسكر أو الشكوالتة .

یعتبر الجلوكوز الوقود الرئیسي لخالیا المخ، ولذلك فإن الطالب أو الطالبة إذا لم یأخذ كفایتھ منھ فإن عمل المخ یتأثر بذلك، وقد یؤدي ذلك إلى

إفطار جیدة أمر مطلوبوخصوصا بدایة الیوم بوجبةالتغــــذیةتوقف الطالب والطالبة عن المذاكرة ویحس بخمول وتعب، لذلك فإن عملیة

لیحصل المخ على حاجتھ من الجلوكوز.

كذلك یعتبر الحدید من العناصر المھمة والمفیدة في تركیز دم الطالب أو الطالبة، و یعتبر نقص الحدیـــد فى الجســــم من المشاكل التى

یتعرض لھا الكثیرون وتؤثر على حالتھم الصحیة وتسبب التعب واإلرھاق الشدیـــد وعدم القدرة على بذل مجھود كما یسبب خفقان القلب

وعدم القدرة على التنفس وكذلك نقصھ لھ تأثیر سلبي على الصحة العامة. مما یؤدي إلى فقر الدم وھو من أكثر األمراض الغذائیة شیوعا في

)ابوظبي–االتحادجریدة-2017سبتمبر22(العالم
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الدراسةمشكلة2

المتكاملالصحيالغذاءتناولإلىخاللھایحتاجونطویلةفترةوھيالمدرسةداخلیومیا)ساعاتسبع(حواليأوقاتھممعظمالطالبیقضي

حیثمنلإلنسانالوقودبمثابةتعدأن التغذیةالمعلوم.منالدراسيالیوموتحملواالستیعابالتركیزعلىیساعدھمحتىالحتیاجاتھمالملبيو

بلدألىالغذائيالمستوىبینوثیقةعالقةھنالكأنكماوغیرھاومقاومتھااألمراضمنوالحمایةالعامةالصحةعلىوالحفاظالحركة

والتغذیةأخرىناحیةومنالعالم.شعوبمنلكثیرالتقدممستوىعلىالدالةالمقاییسمنالغذائيالمستوىأصبححتىفیھالتقدمومستوى

سوءیؤدي:التعلیممجالففياألخرىالحیاةنواحيمنبكثیرالوثیقالرتباطھاالشعوبمنلكثیرالتنمیةعملیةفيسلباًتؤثرالسلیمةغیر

تنفقھمامعتتناسبالاالستفادةفإنوبالتاليالمدارس،منغیابھموكثرةاألكادیميأدائھموضعفالطالبرسوبنسبةارتفاعإلىالتغذیة

تلك الدول على التعلیم .

الىأدىمماالصحیةغیراألطعمةبعضعلىاعتمادھموالمدارسفيالطالبتغذیةسوءظاھرةانتشاراألخیرةالسنواتفيلوحظولقد

األمراضمنوغیرھاالزائدةالنحافةأوالبدانةوالنموضعفوالعظامھشاشةأعمارھممعتتناسبالمزمنةبأمراضمنھمالعدیدإصابة

بأھمیةالمتعلقةوالمجالھذافيأجریتانسبقالتيوالبحوثالدراساتمحدودیةفيتتمثلالدراسةھذهأھمیةإنالغذاء.بسالمةالمرتبطة

دولةوفيعامبشكلالنامیةدولنافيلطالبناوالتعلیمیةالصحیةاھمیتةمنبالرغم.طالبناصحةتعزیزفيالمدرسيالمقصفودور

اإلمارات العربیة بشكل خاص.

التالیةالجوانبفيالدراسةمشكلةتتمثل2.1

i.. األغذیة المقدمة لطالب المدارس بواسطة المقاصف المدرسیة وعالقتھا بصحة الطالب

ii.منعنھاینتجوماغذائیةكوجباتالمدارسفيالدراسيالیومأثناءالطالبیتناولھماوخاصةالسلیمةغیرالغذائیةالممارسات

إصابة بعض الطالب بالعدید من األمراض وضعف عام في الصحة.

iii..األمراض المصاحبة لتلك التغذیة غیر السلیمة والتي سوف  تؤثر سلباً على حیاة ھؤالء الطالب المستقبلیة

iv..عدم إلمام وإدراك أسر بعض ھؤالء الطالب ألھمیة الغذاء السلیم والصحي لألطفال في المراحل الدراسیة المختلفة

:الخاصةواألھدافالعامالھدف2.2

العـامالھـدف2.2.1

األغذیة المقدمة للطالب من المقاصف المدرسیة وعالقتھا بصحة طالب المدارس.

الخاصـةاألھـداف2.2.2

تحدید دور المقاصف المدرسیة في نشر ثقافة التغذیة الصحیة.1

تحدید دور األسر في نشر ثقافة التغذیة الصحیة.2
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تقییم العالقة بین األغذیة وصحة الطالب.3

البحثفرضیات2.3 

إن مستوى الوعي الغذائي لدى طالب المدارس دون المطلوب..1

توجد فروقات ذات داللة إحصائیة في مستوى الوعي الصحي طالب المدارس المختلفة..2

توجد عالقة مباشرة بین صحة الطالب ونوعیة الغذاء المقدم بواسطة المقاصف المدرسیة ..3

الدراسة.أدبیات3

الدراسةبموضوعالصلةذاتالمفرداتتعریف3.1

 البدانة أو السمنة

الشخصویصبحالشخص،وعمرطولمعتتوافقالالوزنفيكبیرةزیادةإلىیؤديماالجسم،فيالدھونمنكبیرةكمیاتتراكمھي

منللعدیدخصبةبیئةتعتبرلكنھاوالھیئة،الشكلبجمالتخصمشكلةكونھامنأكبروھيالعادي،وزنھعلى%20بنسبةوزنھزادإذاسمینًا

)2018-منصورفكريحسند.السمنةعنشيءكل(كتابالصحیة.والمشاكلاألمراض

التثقیف الصحي

إعادة(أفضلبشكلعالجھاواألمراضكشفأجلمنالمثالیةالصحةعلىالتشجیعواألمراضمنالوقایةتشملالتيالصحیةالتربیةھو

.)2002غلینز-التأھیل

التثقیف والوعي الصحي

العاداتغرسوكذلكالمجتمع،داخلاألمراضانتشارحالةفيخاصةوعاداتھمسلوكھمتغییرلغرضوعیھمواثارةاألفرادتثقیفیعني

أنالسلیمة،الغذائیةوالعاداتالصحیةوالتغذیةالریاضةممارسةمثلوتطورهالصحيالجانبتدعیمشأنھامنالتياالجتماعیةوالتقالید

ھذهفإنولھذاشخصیتھم،جوانبمنمھمجانببتشكیلوثیقةعالقةلھاألفرادلدىتأسسھفيوالنجاحالصحيالوعيفياللعبمسألة

.)2004ظاھر(دراسيمستوىأيفيالنظامیةالتعلیمیةالعملیةشأنذلكفيشأنھاومقصودةلھامخططعنایةتلقىأنیجبالمسألة

المعلوماتھذهتطبیقعلىوالقدرةالصحة،علىإیجابیایؤثرالذياالیجابيالسلوكانھا)170ص،1990قندیل،(الصحيالوعيویعرف

صحتھعلىتحافظالتيالمتكاملةالمنزلیةواجباتھتحدیدفيالفردقدراتتوجھالتيالعادةشكلتكسبھامستمرةبصورةالیومیة،الحیاةفي

وحیویتھ وذلك في حدود إمكاناتھ.
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ویعرف الوعي الصحي أیضا بأنھ : عملیة إعالمیة ھدفھا حثُّ الناس على تبنّي نمط حیاة وممارسات صحیة سلیمة.

))http://website2016challen.wixsite.com/qatarchallenge/blank-c50by((

الغذاء الصحي

الركیزةیعدفھوالعمریة،حیاتھمراحلجمیعفياإلنسانجسملھایحتاجوالتيالیومیةالغذائیةالمتطلباتجمیععلىیحتويالذي ھو

أمراضمنالشفاءعلىیساعدواألمراضببعضاإلصابةمنععلىیساعدكمااألمراض،منالخاليوالجسدالجیدةللصحةاألساسیة

لذلكالمختلفة،والبكتیریاالجراثیمعلىیحتويعندماالمختلفة،باألمراضاإلنسانإلصابةمصدراًالطعامیكونكثیرةحاالتأخرى.وفي

یجب االھتمام بنوعیة ونظافة الغذاء

Brain Krans (12-2-2016), "Balanced Diet

بّدوالللجسم،الغذائیّةوالمجموعاتالحراریةالسعراتمنالیومیّةاالحتیاجاتیوفّرالذيالطعامبانھ:أیضاالصحيالغذاءیعرفكما

فيالدھونتراكمإلىتؤديالزائدةالحراریّةالسعراتفينشاطھ،ومقداروجنسھ،اإلنسان،عمرمعاالحتیاجاتھذهتتناسبأْنمن

بوضعھاإلنسانیكونالالحالتینكلتاوفيالوزن،ونقصالنحافةإلىتؤّديالحراریّةالسعراتقلَّةأّنكماالزائد،بالوزنوالتسببالجسم

الطبیعي والسلیم.

:)http://blog.qaym.com/food-revolution-day(/

.لذلك فإن تناول الوجبات المتناسقة المتوازنة تعد أفضل طریقة لضمان تلقّي الجسم كافة المواد الغذائیة التي یحتاج إلیھا

Elizabeth Bowers (10-6-2014), "5 Essential Nutrients 

البروتینات:

عنصرعلىباحتوائھاالبروتیناتوتتمیز،"األمینیةاألحماض"بـتعرفنیتروجینیةبناءوحداتمنتتكونكبیرةعضویةمركباتھي

كمامنھا،التالفتجدیدوفي،وصیانتھااألنسجةبناءفيوأساسيھامدوروالبروتیناتوالدھون.الكربوھیدراتعنیمیزھاالذيالنیتروجین

للبناءالجسماحتیاجاتعنیزیدالبروتیناتمنفائضوجودوعندالغذاءفيالكربوھیدراتنقصحالفيالطاقةإنتاجفيالبروتیناتتستخدم

)متغیرةجانبیةسلسلةتمثلارحیث(N2H-CRH-COOHالعامالتركیبلھاو.والصیانة
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الدھون :

الطاقةتخزنأنھاحیثالحیةالكائناتفيرئیسیتینوظیفتینتؤديو.الماءفيللذوبانقابلةغیروقطبیةغیرحیویةجزیئاتعبارةوھي

بفعالیة التي تبلغ ضعف الطاقة المأخوذة من السكریات . كما أنھا تكون معظم أغشیة الخالیا الحیة في الجسم .

14-12منعددھایتراوحكربونذراتعلىیحتويالسلسلةطویلكربوكسیليحمضھوالدھنيالحمض.(دھنیةأحماضمنتتكونو

CH3(CH2)nCOOHالتالیةبالصیغةوتمثلذرة

الحراریةبالطاقةالجسمتزویدفيدورھافيأھمیتھاوتكمن،واألوكسجینوالھیدروجینالكربونعناصرعلىتحتويعضویةمركباتوھي

یستطیعوالالجسمیحتاجھاالتيالدھنیةاألحماضعلىاحتوائھافيالدھونأھمیةتكمنكماالسكریات.منالمأخوذةالطاقةضعفتبلغالتي

فيعاملبدورتقوموالتيالدھون،فيالذائبةالفیتامیناتذلكإلىباإلضافةالدھونوتحتويوتركیبھا.الخالیابناءفيتدخلوالتيتصنیعھا

بناء أنسجة الجسم مثل شبكة العین والعظام ، وفي المحافظة على نضارة الجلد وتماسكھ.

8



العناصر المعدنیة

منھابعضاالجسمویتطلبالكبرى،العناصروتسمىنسبیاكبیرةبكمیاتالعناصربعضالجسمویتطلب،اإلنسانوزنمن%4تشكلوھي

داخلالحیویةالتفاعالتتنشیطفيھامادوراالمعدنیةالعناصروتلعب.النزرةأوالصغرىالعناصروتسمىنسبیاصغیرةبكمیاتولكن

الجسم وفي تنظیم سوائل الجسم وتنظیم التوازن الحامضي – القاعدي فیھ

الفیتامینات

ووقایتھالجسمنمولصیانةضروریةوھينسبیا،قلیلةبكمیاتاإلنسانجسمیتطلبھاو،تركیبھافيالمعقدةالعضویةالمركباتمنمجموعة

من األمراض . وھي تقسم إلى مجموعتین كبیرتین : الفیتامینات الذائبة في الماء والفیتامینات الذائبة في الدھون

الكیمیائیةالتفاعالتتنظمالفیتامیناتالوجبة.فيیومیًاالمركباتھذهمنصغیرةكمیاتتناولویجبالجیدة.للصحةضروریةالفیتامیناتأن

8منمجموعةوھوالمركب،بوفیتامینأ،فیتامینھي:الفیتامیناتمننوًعا13وھناكحیة.وأنسجةطاقةإلىالطعامالجسمبھایحولالتي

.فیتامینات، وفیتامین ج، ود، وھـ، وك.

الكربوھیدرات

مصدرتوفیروھيأالالحیةالكائناتفيأساسیةوظیفةوتؤديواألوكسجین،والھیدروجینالكربونعناصرمنتتكونعضویةمركباتھي

منالھیدروكربوناتتتكون.الخبزوالبطاطسوالمكرونةمثلبالكربوھیدراتالغنیةاألغذیةتشملومختزنةأوفوریةسواءللطاقة

السكریاتمنكلتشملوالمونومراتبـتعرفالتيوالصغیرةالوحداتآالفمنبدورھاتتكونوالتيبالبولیمراتتعرفكبیرةوحدات

األحادیة الجلوكوز والجالكتوز و الفركتوز بأشكالھا الحلقیة و السالسل المفتوحة .

باإلضافة الى السكریات الثنائیة مثل السكروز ( سكر المائدة ) و السكریات المتعددة مثل النشا .
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الماء

تركیبمنعالیةنسبةیشكلوالماءوبقائھ.اإلنسانلحیاةالرئیسةالدعامةویشكلمتعددةحیویةوظائفولھللجسمضروريغذائيعنصر

ولذلك،الطاقةوانتاجالغذاءتمثیلعملیاتلجمیعأھمیتھمنالرغمعلىللطاقةالمنتجةالغذائیةالعناصرمنوھوالحیة،واألنسجةالخالیا

أفالحيشيءكلالماءمن(وجعلناتعالىهللاكما.یومكلماءلتر4-3حواليإلىالبالغاإلنسانیحتاجحیثباستمرار،تناولھمنبدالكان

H2O:التالیةالكیمیائیةالصیغةولھ.األنبیاءسورة)یؤمنون

السلوك الغذائي الصحیح

الخضاروتناولالوجبات،كلعلىوالمختلفةالمتنوعةالغذائیةالمجموعاتتناولفیھیتمالذيالصحي»«طبقينظامتطبیقاتباعفيیتمثل

تقللاألطعمةھذهأنكماالطبیعیة،مصادرھامنللجسمالضروریةوالفیتامیناتالمعدنیةواألمالحاأللیافعلىالحتوائھاوالفاكھةوالحبوب

تتناسبالماءمنكافیةكمیةوشربمبكر،وقتفيتكونأنعلىوالحرصاإلفطاروجبةإھمالوعدمالجسم،فيالدھونتراكمفرصمن

)2016–عایشوفاءالشخص.(ونشاطووزنعمرمع

سوء التغذیة

منبعضظھورعنتسفروالتيالغذائیة.المكوناتأوالموادمنالمتوازِنغیرأوالزائِدأوالكافي،غیراالستھالكإلىیشیرمصطلحھو 

معجم(الغذائیةالوجبةفيالنقصانأوالزیادةعنصریمثلمنھوالغذائیةالمكوناتتلكمنأيٍّعلىاعتماداًاضطرابات التغذیة المختلفة،

دورالند الطبي )

للعمر)،بالنسبةالطول(انخفاضالتقزمتشملوالتيالتغذیة،نقصأحدھاالصحیة.المشاكلمنمجموعتینالتغذیةسوءمصطلحویغطي

(نقصكفایتھاعدمأوالدقیقةالمغذیاتونقصللعمر)بالنسبةالوزن(انخفاضالوزنونقصللطول)،بالنسبةالوزن(انخفاضوالھزال

والسكتةالقلبأمراض(مثلالغذائيبالنظامالمرتبطةالساریةغیرواألمراضوالسمنةالوزنزیادةھوواآلخروالمعادن).المھمةالفیتامینات

الدماغیة والسكري وغیره)
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)Sullivan Arthur -2003.(

النظام الغذائي

التخزینوطرقالطعامإعدادالصحيالغذائيالنظامیتضمنلإلنسان،بالنسبةاألغذیة توافرمنكبیرحدإلىیتحددوالذيیأكلھ،ماھوللكائن

التي تحافظ على العناصر الغذائیة من األكسدة أو الحرارة أو االرتشاح، والتي تقلل من مخاطر األمراض التي تنتقل عن طریق األغذیة. 

Carolyn Denton, Jenny Breen,Linda Armstrong and others, "What Is Diet & Nutrition?" www.taking

charge.csh.umn.edu, Retrieved 2-1-2018. Edited.

الھرم الغذائي :

وھرمیةقاعدةذووھوالوزن،فيالتحكمعلىومساعدتھالجسمبناءفيبأھمیتھاتتمیزمجموعاتعدةإلىمقسمةاألغذیةمنمجموعةٌھو

(البدني،والنشاطوالجنسللوزنتبًعاالمقررةكمیاتھابحسبوذلكیومیًایتناولھاأناإلنسانعلىیجبالتيالمھمةالغذائیةاألنواعیوضح

.)مشینباكوايموقع على2014دیسمبر20  األسرةبوابةبیتناموقع

Foodاألمریكیّةالزراعةوزارةعنالصادرالتعلیمّيالُكتیّببحسبالغذائيالھرمیتكونو Guide Pyramid", The U.S.

Department of Agriculture, Retrieved ":التالیةالمجموعاتمن31/01/2017

المجموعة االولى

تعملأنھاحیثوالسكریات،والزبدةالنباتيوالزیتكالسمنوالدھونالزیوتمثلقلیلة،لھاالجسمحاجةوتكونالھرم،أعلىتحتلالتيوھي

على تزوید الجسم بالطاقة وزیادة استخدامھا تسبب الكثیر من األمراض.

المجموعة الثانیة

بالكالسیومالجسموتمدواألسنانالعظامبناءعلىتقومألنھامھمةًالمجموعةھذهوتعتبروغیرھاوالحلیبوالجبناأللبان مجموعة

الضروري.

المجموعة الثالثة

ھذهوتحويوالكافیاركالمحارالبحریةوالمأكوالتواألسماكوالبیضاءالحمراءاللحوموتضمالمھمةالمتنوعةالشرائحمنوھي البروتین

المجموعة العدید من مصادر الحبوب كالفاصولیاء البیضاء والعدس والحمص والفول والبیض.

المجموعة الرابعة
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تزویدعلىالخضراواتتعملحیثیھملون،الناسمنالعدیدألنالغذائيالھرمأساسھيالمجموعةھذهوتعتبروالفاكھةالخضراوات

التشدیدیتملذلكالصحیةالمشاكلمنالعدیدمعالفیتامیناتنقصیرتبطحیثاألمراض،منتحميالتيوالفیتامیناتباأللیاف واألمالحالجسم

على تناول الخضار والفاكھة.

المجموعة الخامسة

لیكملالفردبھایتزودالتيللطاقةاألولالمصدروھيوالخبزواألرزوالبرغلالمعكرونةوتشملالھرمأسفلوتحتلالحبوبتشملوھي

 باقي النشاطات الیومیة.

السابقةالدراسات3.2

ھنالك العدید من الدراسات والمؤتمرات المھتمة بأھمیة التغذیة الجیدة للطالب.

إقامةوالتغذیةمستویاترفعبتحقیقحكومتھالتزامعلىالتأكیدبلدا185قادةأعاد،1996عامعقدالذيلألغذیةالعالميالقمةمؤتمرففي

بالتغذیةالمعنيالدولي(المؤتمراعتمدھاالتيللتغذیةالعالمیةالعملخطةلتنفیذجھودھمتكریسوالتغذیةسوءوالجوعمنمتحررعالم

(.2015عامأقصاهموعدفيمستواهنصفإلىالعالمفيالمزمنالتغذیةنقصمنیعانونمنعددبخفضتعھدواكما).1992عامفي

)24/3/200-بیروتاألدنىللشرقوالعشرونالخامساإلقلیميالمؤتمر

سنة)19وسنوات5بینأعمارھمتتراوح(مّمنالسمنةمنیعانونالذینوالمراھقیناألطفالعددأنلوحظالمنصرمةاألربعةالعقودخالل

الصحةمنظمةمعبالتعاونالملكیةلندنكلیة(أُجِریتجدیدةدراسةذكرتھلماوفقاًوذلككافّة.العالمأرجاءفيأمثالعشرةبمقدارزیادة

السمنةمنیعانونالذینوالمراھقیناألطفالعددزیادةعناستمرارھا،حالفيستسفر،الحالیةاالتجاھاتفإن)2017–أكتوبرالعالمیة

.2022عامبحلولشدیدأومعتدلبشكلالوزننقصمنیعانونالذینعددزیادةوكذلك

تتراوحشخصملیون31.5(سنواتخمسعلىأعمارھمتزیدتقریباًشخصملیون130وطولوزنبشأنالمأخوذةالقیاساتتحلیلتموقد

الوبائیةالدراساتمصافيفيیجعلھاممافوق)،وماسنة20العمرمنیبلغونشخصملیون97.4وسنة،19وسنواتخمسبینأعمارھم

الجسمكتلةمنسبموضوعبحثتالتيالدراسةفيمساھم1000منأكثروشاركاإلطالق.علىفیھاالمشاركینمنعددأكبرتضمالتي

.2016و1975عاميبینالواقعةالفترةفيالعالمأنحاءبجمیعالسمنةمعدالتبھاتغیّرتالتيوالكیفیة

بشأنالبلدانبینفیماعملحلقةعقدت،1997عامففيالتغذویة.التوعیةمجالفياألنشطةمنعددااألدنىللشرقاإلقلیميالمكتبنظموقد

الناطقةغیراإلقلیملبلدانمماثلةعملحلقةنظمت،1998عاموفيالعربیة.باللغةالناطقةللبلدانالمستھلكینوعيوتعمیقالتغذویةالتوعیة

تحصلكیف"بعنوانكتابأھمھاالعربیةباللغةمطبوعاتعدةاألدنىللشرقاإلقلیميالمكتبأصدرذلك،إلىوباإلضافةالعربیة.باللغة

وتوعیةالغذائي"التثقیفحولالعملحلقةوقائعصدرتكما"،1998-للجمھورالغذائيالتثقیف"بعنوانوكتیبغذائك"،مناألفضلعلى

المستھلك". وباإلضافة إلى ذلك أجرى استعراض عن المضمون التغذوي للمناھج المدرسیة في عدة بلدان مختارة فى اإلقلیم.

یحصلونالسنة18الىسنوات6بینأعمارھمتتراوحالذیناألطفالنصفأنقالت،2016أكتوبر/16فيیونیسیف،نشرتھتقریروفي

على الغذاء بالوتیرة الكافیة.
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وعظامھمأدمغتھمتكونبینماالضروریة،المغذیاتمنالعمریةالفئةھذهیحرمالمختلفةالغذائیةوالمكوناتاألطعمةفيالكبیرالنقصأنو

وأجسادھم في أمس الحاجة إلیھا وإنھ حتى وسط األسر میسورة الحالة في الدول النامیة یفتقد الكثیر من األطفال لھذه المغذیات.

الوجباتأنإلىالتقریرأشاركما.النامیةالدولفيسنویاشخصألف100حیاةتنقذقداألطفالوجباتأوقاتتحسینأنإلىوأشارت

سواءحدعلىوالفقیرةالغنیةالدولفيلألطفالبینشیوعاأكثرأصبحتالبروتیناتفيوالفقیرةواألمالحوالسكریاتبالدھونالغنیةالسریعة

.

ومن التدابیر الالزمة  لعالج سوء التغذیة من قبل األمم المتحدة

.2025إلى2016منالتغذیةأجلمنللعملالمتحدةاألممعقدبإعالنقراراًالمتحدةلألممالعامةالجمعیةاعتمدت،2016أبریلنیسان/في

ویھدف العقد إلى تحفیز االلتزامات السیاسیة التي تسفر عن تدابیر قابلة للقیاس للتصدي لجمیع أشكال سوء التغذیة بأنواعھا وأشكالھا المختلفة .

The"نشرتھالدراسةوفقا Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology"كانونفي

2009دیسمبر/األول

لكي،األكسدةومضاداتالصحیةالدھونمثلاألخرىالمغذیةوالموادالكربوھیدراتمنالمستمد،الجلوكوزعلىیعتمدالبشريالدماغأن

التيالفئرانفحصتم،الدراسةالدماغ. فيوظیفةعلىفوريسلبيتأثیرلھایكونأنالدھنیةلألغذیةیمكنبالتالي،صحیح. بشكلیعمل

غذائيبنظامغذیتالتيبالفئرانمقارنةالدھنيالطعامتناولبعدالمعرفیةالقدراتفيبكثیرأقلبالدھونغنيغذائينظامعلىتغذت

وقدراتالذاكرةضعفذلكفيبما،مشابھةتأثیراتالطعاموجباتتخطيأومقیدغذائينظامألكلیكونأنالدھون. یمكنمنخفض

التركیز.

منھـاالبـدالمثلىالتغذیـةأنبوضـوحالمفھومفمـنلألطفال،صحيحیـاةنمـطغذائينظاماتباعضمـانعلـىقائمـةالحاجـةزالـتومـا

اسـتثماراتإلـىالحاجـةیؤكـدمماوالبلدان،للمجتمعاتاالقتصـاديالنمـووكذلكاالجتماعـي،والمعرفـيوتطورھمورفاھیتھمصحتھم

كبیـرة فـي الصحـة والتغذیة في مرحلة الطفولة الوسطى و المراھقـة

)2017-Bundyّ(ومواتیـةدائمـةبیئـةتوفیـرفـيووالتغذویةالصحیةالتدخالتُّتقدیـمفـيھامـاًدوراًتـؤديأنللمـدارسویمكـن

للصحـة.

التغذیةسوءأشكالمناألقلعلىواحدشكلانتشـارمن)المرتفعالدخلبلدانالمتوسـطالدخـلالبلدان(منكثیرتعانـيالواقـع،فـيو

بیـنتتراوحالتغذیة،سـوءمنأشـكالعـدةمـنمتزایـدنحـوعلـىاالطفـالویعانـي.)2016الغذائیـة،السیاسـاتالبحـوثالدولـي(المعھد

فـيواإلسھاممعباالقتراناألحیانمعظمفيالحاالتلھـذهالحادیـنالطرفیـنحـدوثمـعالمفرطـة،السمنةأوالزائـدِّوالوزنالتغذیـةنقص

یتصرفواأنالمدرسـیةالتغذیـةأنشطـةفـيشـاركالذیـنللطالبكذلكویمكـن)2016وآخرون،)Canielloالتعلیمیـةالنتائـجتحسـین
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علـىخـاصبشـكلیبدؤونالذیناألطفـالعـددیخفضأنیحتمـلمـاوھـوالصغـار،وأشـقائھمسـرھمَُتأثیرھممـعمؤثرین،بوصفھم

.)2016وآخرون،Drake(التغذیةسـوءمنبالفعلیعانونوھـمالمدرسـة

المتحدة.المملكةفيالجسمصحةمعالسكونیةالحیاةنموارتباطمدىإلىأشارت)2014-الطبیةوالعلومالریاضةمجلةأعدتھادراسةوفي

صحةعلىسلباتؤثرالتيالرئیسیةالعواملكأحدالصحيالوعيمستوىوقلةالوزننقصمثلخارجیةعوائقوجودالدراسةأظھرتوقد

الجسم.

APPLE(التفاحةمدارسوتسمىالتغذیةفيالصحيالنظامتطبقالتيالمدارسبینكندافيدراسةأجریت2012العامفي Schools(

سعراتاستھلكواووالخضراواتالفواكھمنمزیداًأكلواالتفاحةمدارسطالبأنالبحثخاللوتبیناألخرى.االبتدائیةالمدارسوبین

االبتدائیةالمدارسفياألطفالمنللسمنةعرضةوأقلنشاطاًأكثركانواكمااألسبوعیة،العطلأوالدوامأوقاتفيسواءأقلحراریة

األخرى.

تلكتناولومشجعةمناسبةبیئةتوفیرجانبإلىالطالب،لدىالصحيالطعامحبفیھایُنّمىالتيالمدارسمننوعھيالتفاحةمدارس

األطعمة، بالشراكة مع أولیاء األمور من خالل حثھم على مواصلة نمط غذائي صحي في المنزل یعود بنتائجھ على صحة أحبابنا الصغار

وخاصةالصحيالمستوىرفیعیكونماغالباالریاضیةاألنشطةبممارسةالمھتموصحیاًالمثقفالشخصأنالعلمیةالدراساتاثبتتكما

وعبدالمراسي،(العضليالجھازوخاصةاألخرىالجسمأجھزةعنمباشربشكلالمسؤوالنكونھماوالتنفسيالدوريالجھازینكفاءةرفع

)2010المجید،

الموادتأثیرإمكانیةمعرفةخاللمنوذلكالغذائيوالتثقیفالوعيمستوىمعرفة)2013-مرزوقمحمد(ایناسدراسةھدفتكما

مستوىبین)0.05(إحصائیادالارتباطوجودعنالدراسةأسفرت.حیثالطالبلدىالغذائيالتثقیفمستوىعلىالتغذویةالتخصصیة

الوعي الغذائي للطالب و دراستھم لمقرر دراسي تغذوي .

منظم،بشكلبالطاقةالدماغتزویدعنھینتجماالدم،فيالسكرمستویاتضبطإلىیؤدياإلفطار،وجبةتناولأنالدراسةأوضحتحیث

(المشروباتمثلغذائیةقیمةدونمنالحراریة،بالسعراتغنیةأغذیةتناولإلىواللجوءالوجبة،تلكالطالبتناولعدممنمحذرة

لضبطاألنسولین،إفرازإلىالجسمفیلجأبالدم،السكرنسبةمؤشررفعإلىیؤديالذياألمروالحلویات)،والشیبس،والغازیة،السكریة،

علىالقدرةوعدموالكسل،بالخمولالتلمیذشعورإلىیؤديماالدم،فيالسكرمستویاتانخفاضالنتیجةتكونماوغالباالدم،سكرمستویات

التركیز واالستیعاب.
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منھجیة الدراسة.4

الدراسةمنطقة.4.1

الشارقةمساحةتبلغاألخرى.اإلماراتوتتوسطالعماني،الساحلإماراتأقدممنالشارقةتعتبرحیثالشارقةإمارة–الوسطىالمنطقة

كیلومترا،20حواليالعربيالخلیجعلىساحلھاطولویبلغاإلمارات.دولةمساحةمجموعمن%3.3تعادلالمساحةوھذه،2كم2590

عمان.خلیجلجھةكیلومترا80حواليالداخلومن

الدراسةمنھجیةُ.4.2

االستباناتطریقعنالبیاناتجمعخاللمنوالتحلیليالوصفياإلحصاءیُستخدمتساؤالتِھاعلىواإلجابةالدراسةأھدافلتحقیِق

توظیفثمالملفاتمعوالتعاملالبیاناتوإدخالالترمیزعملیاُتتتبعھاالمعملي،التحلیلونتائجوالجماعیةالفردیةوالمقابالتلذلكالمصممة

التوزیعاِتإلىباإلضافةالتحلیلیةأوالوصفیةالطرقخاللمنسواًءأنواعھابجمیعالمتغیراتلوصفتستخدمالتياإلحصائیةاإلجراءات

اإلحصائیِة المتقدمة المستخدمة وتم استخدام كاي تربیع والتحلیل العاملي إلجراء االختبارات اإلحصائیة تمھیداً التخاذ القرارات.

لتحقیق أھداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتھا الرئیسیة فقد استندت ھذه الدراسةُ على مجموعٍة من اإلجراءات المنھجیة على النحو اآلتي:

المنھُج التحلیلي الوصفي للمدارِس الحكومیة حیُث یتم من خاللھ تحلیُل الظاھرة محل الدراسة..1

للمقاصفالممولةالجھاتمعمقابالتواجراءالمستھدفینالطالبالىموجھةاستبانةتصمیِمخاللمنالوصفيالّدراسةمنھُج.2

المدرسیة.

إجراء قیاسات الطول والوزن لفئات عشوائیة من الطالب المستھدفین لحساب مؤشر الكتلة..3

تحلیل بعض العینات الغذائیة من المأكوالت التي یتناولھا التالمیذ باستمرار  من المقاصف المدرسیة ..4

الدراسةمجتمُع.4.3

یتكوُن مجتمُع الدراسة من :

األول: المدارس

طالبجملةمن%5بنسبةوطالبةطالب2500عددھمالبالغالشارقةبإمارةالوسطىالمنطقِةمدارسوطالباُتطالُب-

وطالبات المدارس الحكومیة بدولِة اإلمارات العربیة المتحدة.

الثانى :المقاصف المدرسیة

للطالب.مختلفةغذائیةأطعمةمنتقدمھومامقصف15عددھاوالمدرسیةالمقاصف
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وخصائصھاالدراسةعینة4.4ُ

تتكوُن عینةُ الّدراسة من:

الشارقةإمارةالوسطىبالمنطقةالحكومیةالمدارسفي)والثالثةالثانیةالحلقة(الثانویةواإلعدادیةالمرحلةطالباتوطلبةاألول:

بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

المقاصف المدرسیةالثانى:

لمدارسالغذائیةالموادتقدیممنالمسؤولةوالمطاعمالغذائیةالشركاتوھمالمدرسیةبالمقاصفاألطعمةمورديتمثلعمدیةعینة

المنطقة الوسطى .

الدراسةأدوات4.5

بالشارقةالوسطىالمنطقةمدارسمقاصفاألغذیةمورديمقابالت.1

(استالم قائمة  من الموردین لحصر أنواع األطعمة المقدمة في المقاصف بالمدارس)

بالبحثالمستھدفینللطالباستبیان.2

الطالبمنعشوائیةلعیناتوالوزنالطولقیاسات.إجراء3

البحثفيالمستھدفةالمدرسیةالمقاصففيتقدمالتياألطعمةعیناتلبعضالمعمليالتحلیل.4

األداة األولى (االستبانة)

ذاتوالمواضیعالدراساتمراجعةبعَدأھدافھاوتحقیقالدراسةتساؤالِتعلىلإلجابةمناسبٍةبحثیٍةكأداٍةاستبانٍةتصمیُمتّم

الجنسیة،الجنس،واالقتصادیةواالجتماعیةالدیموغرافیة،الخصائصفيالمتمثلةالمتغیراِتمنمجموٍععلىاالستبانةاشتملتوالصلة،

علىتأثیرھاومكوناتھوالصحيبالغذاءوعیھمومدىلألسرة،الشھريالدخلمستوىاألمر،لوليالعلميالتحصیلاألسرة،أفرادعدد

الصحة العامة ألبنائھم .

األداةُ الثانیة (المقابلة مع موردي األغذیة)

بزیاراتالقیامخاللمنوذلكالشارقةبإمارةالوسطىبالمنطقةالمدرسیةللمقاصفاألغذیةمورديلكلفردیةمقابالتإجراءتمكما

األسئلةمنالعدیدالمقابلةشملت.المدرسیةالوجباتإعدادكیفیةعلىالتعرفو)غذائیةشركةوكافتیریامطعم،(الموردلمقرمیدانیة

فيالمتبعواألسلوب.الوجباتتلكإعدادوزمنوطریقةاألصنافتعددحیثمنللطالبالمقدمةالوجبةنوعیةحولتتمحورالتي
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النتائجتلكعلىبناءالمقابالتتحلیلتم.الطالبقبلمنالمرغوبةاألصنافبنوعیةالمتعلقةاألسئلةمنالعدیدوالغذائیةالموادتخزین

تم رفع بعض التوصیات الخاصة بموري المقاصف و توجیھھم نحو اتباع قواعد ولوائح تنظیمیة خاصة بالمقصف المدرسي .

األداة الثالثة ( إجراء قیاسات الطول والوزن )

الزائدةالسمنةوالبدانةشكلھاعلىالتغذیةسوءمنیعانونالذینوالطالباتالطالبمنقصدیةلعیناتوالوزنالطولقیاساتإجراءتم

والنحافة  الزائدة .

بشكلالمدرسيالمقصفعلىاعتمادھممدىعلىللتعرفجماعيوبشكلفرديبشكلالطالبھؤالءمعمقابالتاجراءتمكذلك

أساسي في تناول وجباتھم .و نوعیة األطعمة المفضلة لدیھم .

األداةُ الرابعة   (التحلیل المعملي)

فيالمتوفرةالطعامقوائموتجمیعحصرخاللمنوذلك.الوسطىالمنطقةمقاصفجمیعفيانتشارااألوسعاألطعمةبعضاختیارتم

وذلكالفجیرةوبلدیة,بالشارقةاألغذیةتحلیلمختبراتفياألطعمةمنالعیناتلتلكمعمليتحلیلإجراءتم.مدرسةمقصفكل

....HPLC..أجھزةباستخدام LC-MS-MS... Balance..... Oven. SPECTROPHOTOMETER pH meter..

وتم عرض النتائج في الباب الرابع.

تحلیل النتائج ومناقشتھا ( االستبانة، المقابلة، التحلیل المعملي والقیاسات).5

أوالً: االستبانة

تمحیُث)SPSS(اإلحصائیةالُحزمبرنــــــــــامُجاُستخدَمفقدالدراسةأسئلةعلىاإلجابةولغرِضالدراسة،نتائجعرضاًالفصلھذایتناوُل

المعیاریةواالنحرافاُتالحسابیةالمتوسطاُتالمئویة،النسبعلىاعتماداًالدراسة،ِعینِةخصائصلوصِفالوصفياإلحصاءمقاییِساستخدام

االرتباطیةالعالقاتفحصإلجراءكايومربعاالسمياالرتباطومعامُل)Gamma(الترتیبيواإلحصاءالدراسة.أسئلةعنواإلجابة

والكشف عن الفروقات بین متغیرات الدراسة بمختلف أبعادھا المستقلة والتابعة والتحلیل العاملي.

العینةألفرادواالقتصادیةواالجتماعیةالدیموغرافیةالخصائص:5.1

الشھريالدخلومستوىاألمورألولیاءالعلميالتحصیلاألسرة،أفرادعددالجنسیة،الجنس،حوَلالدیموغرافیةالخصائصتتمحوُر

والمسؤول الغذائي للطالب.
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األولیة:البیانات5.2

للطالبالمقدمةالصباحیةالوجبةنوع:5.2.1

الصباحیةالوجبةنوعمعرفةحولوالطالباتالطالباتجاھات):1(رقمالجدول

الــفــقــــــــــرات
موافق

بشدة
محایدموافق

غیر

موافق

غیر موافق

بشدة

40.734.813.74.95.9تناول وجبة خفیفة في الصباح قبل ذھابي للمدرسة-1

الىالذھابقبل(األرزمنالغالبفيالصباحیةوجبتيتتكون-2

المدرسة )
1.00.53.427.967.2

الىالذھابقبل(اللحوممنالغالبفيالصباحیةوجبتيتتكون-3

المدرسة )
0.00.13.427.967.7

قبل(المعجناتوالخبزمنالغالبفيالصباحیةوجبتيتتكون-4

الذھاب الى المدرسة )
31.430.917.29.810.8

قبل(الحلیبوالبیضمنالغالبفيالصباحیةوجبتيتتكون-5

الذھاب الى المدرسة )
16.221.621.617.223.5

قبل(والشیبسالحلویاتمنالغالبفيالصباحةوجبتيتتكون-6

الذھاب الى المدرسة )
3.45.411.323.056.9

14.223.528.914.718.6تناول بعض بعض الفواكھ في الصباح ( قبل الذھاب الى المدرسة )-7

7.414.227.523.527.4تناول بعض الخضروات صباحا ( قبل الذھاب الى المدرسة )-8
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اإلفطاروجبةعلىالحصولكیفیة:5.2.2

اإلفطاروجبةعلىالحصولكیفیةحولوالطالباتالطالباتجاھاُت):2(رقمالجدول

الــفــقــــــــــرات
موافق

بشدة
غیر موافقمحایدموافق

غیر موافق

بشدة

معياحضرھا(المنزلمنفطوريوجبةعلىاحصل-1

المدرسة )
15.724.526.014.719.1

18.130.427.09.814.7المدرسة.مقصفمنفطوريوجبةعلىاحصل-2

4.45.912.729.947.1المدرسة.خارجالكافتیریامنفطوريوجبةعلىاحصل-3

5.99.819.120.145.1بالمدرسة.اناوبالمرةفطورأتناولال-4

الفطوروجبةتناولتوقیت:5.2.3

الفطوروجبةتناولتوقیتحولوالطالباتالطالباتجاھاُت):3رقم(الجدول

الــفــقــــــــــرات
موافق

بشدة
غیر موافقمحایدموافق

غیر موافق

بشدة

للفطورالمخصصالوقتفيفطوريبتناولالتزم-1

بالمدرسة.
23.039.221.69.36.9

8.822.521.626.520.6المدرسي.الدوامأثناءوقتأيفيفطوريأتناول-2

بینوغیرھاالشیبسوكالحلوىالمأكوالتبعضتناول-3

الحصص
11.38.324.521.134.8

13.715.718.116.735.8طعاميلتناولكافيبالمدرسةللفطورالمخصصالزمن-4
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الصحیةالوجبةمكوناتمعرفة:5.2.4

الصحیةالوجبةمكوناتمعرفةحولوالطالباتالطالباتجاھاُت):4(.رقمالجدول

الــفــقــــــــــرات
موافق

بشدة
غیر موافقمحایدموافق

غیر موافق

بشدة

20.135.325.08.810.8ال أعرف المكونات التفصیلیة لوجبتي المدرسة جیدا-1

6.911.817.630.433.3اھتم كثیرا بنوع الطعام المقدم .-2

29.929.922.110.87.4ال احرص على تناول وجبات صحیة في فطوري-3

25.528.930.97.86.9احرص على تناول كمیات كافیة من الوجبات المتكاملة-4

8.816.730.425.518.6ال تطبق مفھوم الھرم الغذائي عند تناول وجباتھ المدرسیة-5

التغذیةسوءعنالناجمةاألمراض:5.2.5

التغذیةسوءعنالناجمةاألمراضمعرفةحولوالطالباتالطالباتجاھاُت):5(رقمالجدول

الــفــقــــــــــرات
موافق

بشدة
غیر موافقمحایدموافق

غیر موافق

بشدة

الوجباتتناولعنالناتجةاألمراضعنالكثیراعرف-1

الغذائیة الفقیرة
16.222.134.314.712.7

5.912.317.233.331.4بالمدرسةفقطالریاضةامارس-2

53.431.97.82.04.9المدرسةخارجالریاضةامارس-3

6.99.825.020.138.2الوزنفيزیادةمنأعاني-4

12.310.330.917.229.4الزائدةالنحافةمنأعاني-5

ثانیا:  المقابلة (مقابلة موردي األغذیة للمقاصف المدرسیة)

)الدراسةمنطقة(الوسطىبالمنطقةالمدرسیةللمقاصفاألغذیةمورديمن10معفردیةمقابالتإجراءتم
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)1(رقمالشكل

بسؤال الموردین حول أنواع األطعمة و المأكوالت المقدمة للطالب كانت الجبنة و اللبنة  لھما  أعلى النسب حیث أنھا تقدم في جمیع المقاصف

).1(رقمبالشكلمبینكما%60المحشيیأتيوأخیرا%70البرجروالفالفلیلیھا%100المدرسیة

)2(رقمالشكل

%20بینماالطالبرغبةأساسعلىتتم%80أن)2(رقمبالشكلالنتائجأسفرت؟الغذائیةالوجباتتحدیدیتمأساسأيعلىبالسؤالو

على أساس الفائدة الربحیة .

21



)3(رقمالشكل

یقدمالحلیببینما%100المقاصفجمیعفيیقدمالعصیروالماءأن)3(رقمبالشكلللطالبالمقدمةالمشروباتسؤالعنالنتائجتشیرو

.المدرسیةالمقاصفمن%30فيتقدمالغازیةالمشروباتوالمقاصفمن%60بنسبة

)4(رقمالشكل

تلیھا%100السبشتقدمالمقاصفجمیعأن)4(رقمبالشكلالنتائجأشارت.البسكویتوالشوكوالتةوالشبسوالحلوىعنبالسؤالو

النتائجوھذه.%5بنسبةیقدمالفشارأخیراوللطالبتقدمھالمقاصفمن%70البسكویتثمالمقاصفمن%90الشوكوالتةوالحلوى

تدعم و تؤكد أن مأكوالت المقصف تتم بناء على رغبة الطالب .
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)5(رقمالشكل

فيأساسيدورتلعبالمدارسإداراتمن%80أن)5(رقمبالشكلالنتائجأشارتالمدرسیةالوجباتاختیارفياإلدارةدورعنبالسؤال

.المدرسیةالوجباتاختیارفيتشاركالالمدارسإداراتمن%20بینماالمدرسیةالوجباتاختیار

)6(رقمالشكل

عنیقرؤونالمریدینمن%70أن)6(رقمبالشكلالنتائجأشارت.اعدادھاقبلالصحیةالوجباتعنالمعرفةوالقراءةعنبالسؤال

.عنھایقرؤونال%30أناإلعدادقبلالصحیةالوجبات
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)7(رقمالشكل

بالھرمالمعرفةلدیھملیست%50والمعرفةلدیھم%50أن)7(رقمبالشكلالنتائجأشارتالصحيالغذاءبمفھومالمعرفةعنبالسؤال

الغذائي .. مما یستوجب ورفع الوعي الغذائي لھذه الفئة .

)8(رقمالشكل

الصحیةالوجباتإعدادفيالغذائيالھرمیتبعونالالموردینمن%60أن)8(رقمبالشكلالنتائجتشیرالغذائيالھرماتباععنبالسؤال

.الغذائیةالوجباتإعدادفيالغذائيالھرمیتبعون%40بینما
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)9(رقمالشكل

معیتواصلون%80أن)9(رقمبالشكلالنتائجأظھرتالمقدمةالوجباتعنالرضىمدىلمعرفةالطالبمعالتواصلعنبالسؤال

.الطالبمعیتواصلونال%20بینماالطالب

)10(رقمالشكل

االنترنتمنالغذائیةمعلوماتھمعلىیحصلون%80أن)10(رقمبالشكلالنتائجأشارتللموردینالغذائیةالمعلوماتمصدرعنبالسؤال

.التلفازمنالمعلوماتعلىیحصلونفقط%20أنوسائلھبكل
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ثالثا : القیاسات

تم إجراء قیاسات الطول والوزن لعینات قصدیة من الطالب والطالبات الذین یعانون من سوء التغذیة بشكلیھا البدانة و النحافة الزائدة .

قیاساتعلىاعتماداالجسمومظھربصحةیرتبط)الذيBMI(الجسمكتلةمؤشرعلىاعتماداوالبدانةبالسمنةاإلصابةتشخیصیعتمد

الطول و الوزن وفقا للمعادلة التالیة :

مؤشر كتلة الجسم = وزن الجسم بالكیلوجرام / مربع الطول بالمتر

ویتم التفسیر بحسب الجدول التالي :

)6(رقمالجدول

التفسیرمؤشر كتلة الجسم

وزن أقل من الطبیعي20منأقل

وزن طبیعي25منأقلو20من

وزن زائد30منواقل25من

سمنة خفیفة ( من الدرجة األولى )35منأقلو30من

سمنة متوسطة ( من الدرجة الثانیة )40منأقلو35من

سمنة مفرطة ( من الدرجة الثالثة )40منأكثر

بالبدانةیتمیزونالذینوالطالباتالطالب:)7(رقمالجدول

مؤشر

الكتلة

الوزن

kg

الطول

Cm

اسم

الطالب

م مؤشر

الكتلة

الوزن

kg

الطول

Cm

اسم

الطالب

م

35.0 80 150 6طالب 1 25.7 70 165 1طالب 1

29.1 70 155 7طالب 2 30.5 82 164 2طالب 2

32.4 83 160 8طالب 3 28.0 80 169 3طالب 3

33.3 80 155 9طالب 4 26.9 69 160 4طالب 4

31.1 92 170 10طالب 5 34.3 90 162 5طالب 5

26



تم إجراء مقابالت فردیة و جماعیة مع ھؤالء الطالب الذین یعانون من البدانة حیث أكدوا على اعتمادھم على المقصف المدرسي في تناول

وجبات اإلفطار . و أكثرھم من اكل الحلویات والشوكوالتة والمشروبات الغازیة المتوفرة بالمقصف المدرسي . باإلضافة إلى عدم ممارستھم

للریاضة بشكل فعال . ( ھذا یشیر لمدى أھمیة المقصف المدرسي لنشر ثقافة الغذاء الصحي )

بالنحافةیتمیزونالذینوالطالباتالطالب:)8(رقمالجدول

مؤشر

الكتلة

الوزن

kg

الطول

Cm

اسم

الطالب

م مؤشر

الكتلة

الوزن

kg

الطول

Cm

اسم

الطالب

م

17.3 50 172 6طالب 1 16.2 44 165 1طالب 1

19.7 55 167 7طالب 2 15.5 40 160 2طالب 2

17.6 55 177 8طالب 3 17.5 50 169 3طالب 3

16.4 44 164 9طالب 4 14.9 41 166 4طالب 4

16.2 39 155 10طالب 5 15.8 40 159 5طالب 5

كما تم إجراء مقابالت فردیة و جماعیة مع الطالب الذین یتمیزون بالنحافة الزائدة . حیث أكد معظمھم عدم اھتمامھم بتناول وجبة الفطور

بشكل منتظم كذلك االكثار من اكل الشیبس و الحلویات بشكل دائم وحتى بین الحصص الدراسیة . یمارسون الریاضة بشكل متقطع .كما اكدو

على االكثار من تناول المنبھات كالشاي و القھوة بخاصة في وقت المذاكرة و االمتحانات.

رابعا: التحلیل المعملي

التحلیل المعملي لبعض المأكوالت المقدمة في المقاصف المدرسیة :

المقدمةاألطعمةعیناتلبعضمعمليتحلیلإنجازتمالوسطىالمنطقةمقاصفواألغذیةاألطعمةمورديمعالمقابالتنتائجالىاستنادا

للطالب من خالل المقاصف المدرسیة بمختبرات الشارقة وبلدیة الفجیرة لفحص األغذیة. وكانت النتائج كالتالي :
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)9(رقمالجدول

جرام100لكلالكمیة القیمة الغذائیة

غذائيكالوري528 الطاقة

6.7g البروتین

30.0g الدھون

3.3g السكر

1.33g كلورید الصودیوم ( ملح الطعام )

26.7g الدھون المشبعة

60.0g الكربوھیدرات

10(رقمالجدولمبینةالشیبسمنأخرىلعینةالنتائجوكانت )

جرام100لكلالكمیة القیمة الغذائیة

غذائيكالوري523 الطاقة

2.53g البروتین

31.7g الدھون المشبعة

1.3g السكر

0.95g كلورید الصودیوم ( ملح الطعام )

60.72g الكربوھیدرات

)11(رقمالجدول)مقلیةبطاطس(ھيالشیبسمنثالثةلعینةالنتائجكانتو
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جرام28لكلالكمیة القیمة الغذائیة

غذائيكالوري157 الطاقة

1.9g البروتین

10.7g الدھون المشبعة

0.35g السكر

0.140g كلورید الصودیوم ( ملح الطعام )

15.72g الكربوھیدرات

أما عن أكثر األصناف استخداما وقبوال وسط الطالب ھي الفالفل .. و بتحلیل عینات مختلف لھا كانت نتائج المكونات كالتالي

)12(رقمالجدول

جرام150لكلالكمیة القیمة الغذائیة

غذائيكالوري288 الطاقة

15g البروتین

7.0g الدھون المشبعة

0.5 الكولیسترول

0.140g كلورید الصودیوم ( ملح الطعام )

42.0g الكربوھیدرات

النكھاتبمختلفالمصنعةالعصائرتقدیمعلىیعتمدالمدارسمنفالكثیرللمشروباتبالنسبةأما .
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):13(رقمالجدولكالتاليالنتائجوكانتالمدارسفيانتشارااألوسعالعصائرعیناتبعضبتحلیلالقیامتم

غازي)(مشروبمل100لكلالكمیة القیمة الغذائیة

غذائيكالوري42 الطاقة

0.23g البروتین

0.5g الدھون المشبعة

10.6 السكر المضاف

0.10g محتوى الكافیین

10.6g الكربوھیدرات

)14(رقمالجدولآخرمشروب

مل100لكلالكمیة القیمة الغذائیة

غذائيكالوري37 الطاقة

0.20g البروتین

0.05g الدھون المشبعة

8.26 السكر المضاف

0.70g ألیاف غذائیة

9.6g الكربوھیدرات

أولیاءمنكبیرعددمعأجریتالتيالمقابالتنتائجعلىواستناداللطالبالمقدمةاألغذیةعیناتلبعضالمعملیةالتحالیلنتائجعلىبناء

لتمویلرئیسيكمصدرالمدرسيالمقصفألھمیةونظراالمدرسیةاألغذیةوموزعيمورديمعأجریتالتيالمقابالتوكذلكاألمور

للمقاصفتنظیمیةالئحةبمثابةتعتبروالتيالمدرسیةالتغذیةعنالمسؤولةللجھاتالوصایامنعددرفعتمبالمدارسللطالبالغذائي

المدرسیة.
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ملخص الخاتمة والتوصیات.6

الخاتمة6.1

ھوالصحيفالغذاءمتزاید،عالميٍّباھتماٍماألخیرةاآلونةفيحظیتالتيالمواضیِعمنطالبناعلىوأثرهالصحيالغذاءموضوُعأصبَحلقد

مؤشر عالمي لمدى تطور و نمو الشعوب واالحتفاظ بالحیویة و النشاط مما یودي الى نمو االبتكار واالبداع لدیھم.

السلبیةالغذائیةالعاداتكذلكأمورھموأولیاءالطالبمنالكثیرلديالغذائيوالوعيالصحيالوعيضعففيالدراسةمشكلةتتمثُل

عندتمثلتالتيالعامةصحتھمعلىسلباأثرمماالمدارسداخلبكثرةالصحيغیرالغذاءوكلبأنواعھاالشوكوالتةوالبیبسيكتناول

البعض في النحافة الزائدة أو البدانة حیث تركزت بشكل واسع وسط المراھقین وھم  طالب وطالبات المرحلة  الحلقة الثانیة والثالثة  .

یعرفحیث.الثالثةوالثانیةالحلقةطالبلدىالعامةالصحةعلىوأثرهالصحيالغذاءمفھومعلىالتعرِفإلىالدراسةھذهھدفتولقد

والدھون،والكربوھیدرات،كالبروتین،الُمھّمة،الغذائیةالعناصرمنالجسماحتیاجاتتُلبّيالتياألغذیةمنمجموعةٌبأنّھالصحيالغذاء

والمشاكلالسلبیةواآلثارالمتحدة.العربیةاإلماراتدولةفيلطالبناالغذائيالھرماتباعخاللمنوذلكوالمعادن؛والفیتامینات،والماء،

,بكثرةوالقھوةالشايشربالىباإلضافةالصحيغیرالغذاءوالشبسوالحلویاتكتناولالضارةالغذائیةالعاداتعنالناتجةالصحیة

والمشروبات الغازیة ومشروبات الطاقة. وذلك من خالل تقدیم المحاضرات التوعویة للفئات المستھدفة ( الطالب وأولیاء أمورھم ).

غذائیةشركةبینماالموردصفةتتغیرموردین10عددھموالبالغالوسطىالمنطقةلمقاسماألغذیةمورديمعمقابالتبإجراِءالباحُثقاَم

إلى مطعم و كافتیریا .

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات منھا توصیات عامة وتوصیات خاصة موردي األغذیة للمقاصف المدرسیة

العامةالتوصیات6.2

معرفیٍةبمصادَرالمدرسیةالمكتبةإثراءمع.المدارسطالبلدىالسلبیةالغذائیةالسلوكیاتعنالناجمةباألمراضالتعریف-1

أخرى كالكتب والدوریات العلمیة، والمطبوعات ومواقع الشبكة العنكبوتیة الخاصة بالموضوعات ذات الصلة.

وجباتإعدادفياتباعھوكیفیةالغذائيبالھرموالتعریفالسلیمةالتغذیةبأھمیةالمراحلجمیعفيالدراسیةالمناھجتعزیز-2

غذائیة صحیة وذلك لتضمینھا ضمن  مقررات العلوم.

بمخاطرالمجتمعأفرادبینالصحيالغذائيالوعينشرفيوالمرئیةوالمسموعةالمقروءةاإلعالموسائلدورتعزیزضرورة-3

سوء التغذیة .

تغذیةخبراءمنمكونةمتخصصةلجانتشكیلخاللمنبالمدارسلطالبنامنتظمبشكلاإلفطاروجبةتناولعلىالحرص-4

لإلشراف المباشر على الوجبات المقدمة من قبل مقاصف المدارس للطالب وتحدید قوائم األطعمة المناسبة للطالب.

التغذیةعنالناجمةباألضرارتعریفھموأمورھمأولیاءوللطالبدوريبشكلتوعویةعملوورشندواتومحاضراتإقامة-5

غیر الصحیة .
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دولةتوفرھاالتيوالریاضیةالثقافیةاألندیةدورمنواالستفادةاشكالھابجمیعالریاضةممارسةعلىالتشجیعضرورة-6

اإلمارات العربیة المتحدة للطالب والشباب.

الصحيوالغذاءالتغذیةبموضوعالخاصةوالمنھجیةالعلمیةوالبحوثالدراساتمنالمزیدإجراءعلىالتشجیعضرورة-7

والتوعیة بذلك وسط الشباب والطالب، كمقترح لدراسات مستقبلیة.

األغذیةمورديالخاصةالتوصیات6.3

المدارسلتلكفقطواحدمورداعتمادخاللمنوذلك.مقصف15عددھاوالوسطىبالمنطقةالمدرسیةالمقاصفأغذیةمورديتوحید

لضمان الجودة وسھولة التقییم .

غیرالغذائیةاألصنافبعضواستبعادوالسكر.والدھونالحراریةالسعراتونسبةالوجبةبوزنتختصصحیةشروطوضع-1

المطابقة للشروط والمعاییر مثل المحشي  والھامبورجر وجمیع انواع المشروبات الغازیة .

ونسبةالمستخدمالزیتونوعالحراریةالسعراتوكمیةالصحیةالمواصفاتوفقالمخبوزالشیبسمثلاألنواعببعضالسماح-2

الصودیوم.

تقدیمإلىباإلضافةاألسعارمتفاوتةتكونأنبشرطالصحیةللشروطمستوفیةمتنوعةأسبوعیةأغذیةقوائمبتقدیمالموردیلتزم-3

أصناف مساندة في الفسحة الثانیة، تشمل الفواكھ و الزبادي  وتكون بشكل جذاب للطلبة من خالل طرق التحضیر والعرض.

الغذائيالھرمواتباعالصحیةالوجباتإعدادكیفیةوالعامةالسالمةمواضیعمختلففيوموظفیھعمالھدوراتبتنظیمالموردیلتزم-4

. والطرق المثلى في الحفظ والتخزین لألغذیة..

المزمنةاألمراضمنوتقیھمالطلبةصحةتعززالتياألغذیةنوعیةعلىیركزالمدرسیةللمقاصفموحددلیلإعدادوإنشاء-5

المرتبطة بالعادات الغذائیة غیر الصحیة.

المدرسیة:المقاصففيالمقدمةباألغذیةخاصةتوصیات:6.4

من خالل نتائج التحلیل المعملي تم وضع  مواصفات األغذیة المقدمة بالمقاصف

.الغذائيالمنتجمنجم100جم/20علىالدھوننسبةتزیدال●

الغذائيالمنتجمنجم100/جم5عنالمشبعةالدھوننسبةتزیدال●

الغذائيالمنتجمنجم100/ملجم600علىیزیدالبحیثالصودیومكلوریدخاصةالملحمنعالیةكمیاتعلىالغذاءیحتويال●

الغذائي.المنتجمنجم100/جم15علىیزیدالبحیثالسكرمنعالیةكمیاتعلىالغذاءاحتواءعدم●

یجب أال یكون الغذاء عالي السعرات الحراریة لالبتعاد عن اإلصابات بالسمنة●

یمنع استخدام المواد الحّریقة مثل الشطة السائلة أو المجففة، ومادة الـ جلوتامیت أحادي الصودیوم في المواد الغذائیة●

یجب أال یحتوي الغذاء على أي مواد حافظة، أو ألوان أو محلَّیات أو نكھات مصنعة من مواد كیماویة.
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