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ملخص الدراسة

وقد.والیقیناإلیماننعمةبعدمناإلنسانعلىتعالىالمولى نَِعِمأعظموأَجّلمناإلنسانّصحةتعتبر

األمراض،منبسبل الوقایةوتھتمالّصحیةالحیاةبأسسلتعتنياإلسالمفيوالتعالیم التشریعاتجاءت

وتجاهواسرتھنفسھوتجاهربھتجاهعلیھالمترتبّةبالواجباتالقیامعلىأقدرالبنیةصحیحالمسلمألن

وكذلكالحصولكیفیةومكوناتھوالصحيالغذاءعلىالتعرفإلىالدراسةھذهوھدفتوأمتھ.مجتمعھ

السمنةاالثنینبشقیھاالتغذیةسوءعنالناجمةالصحیةالمشكالتوالمشكالتواالثارعلىالتعرف

التحصیل األكادیمي لطالب المدارسالمفرطة و النحافة الزائدة و التي قد تؤثر سلبا على

أسئلةتضمنتاستبانةبتصمیمالباحثقامأھدافھا،ولتحقیقالتحلیلي،الوصفيالمنھجالدراسةأتبعتوقد

)204(منمكونةعشوائیةعینةعلىطبقتمحاورخمسةعلىموزعة)فقرة26(فقراتشكلعلى

مقابلةبإجراءالباحثقامكما،بالشارقةالوسطىبالمنطقةالثانویةالحكومیةالمدارسمنوطالبةطالب

الخالةالىاألممناالمروليصفةتباینتامرولي)101(غیرھموالمستھدفینالطالبأمورأولیاءمع

بالمنطقةالمدرسیةللمقاصفاألغذیةمورديمعفردیةمقابالتاجراءتمكذلكالجدةأحیاناوالعمةو

ووقتالحفظطرقوللطالبالمقدمةاألغذیةنوععلىللتعرف.مورد)10(عددھموالبالغالوسطى

علىاحتوئھابالمدارسوفرةاألكثراألطعمةعیناتلبعضالتحلیلنتائجكشفت..الوجباتتلكاعداد

نتائُجكشفت.للطالبالمقدمالغذاءبنوعیةخاصةتوصیاتوضعوتماالمالحوالدھونمنعالیةنسبة

الصباحیةالوجبةنوعمعرفةحولوالطالباتالطالباتجاھاتوالتحلیليالوصفياإلحصائيالتحلیل

وفقرات)،4.43(حسابيبمتوسٍطللطالبالمقدمةالصباحیةالوجبةنوعمحورلفقراتعالیةمعرفة

وجبةتناولتوقیتمحوروفقرات)،3.42(حسابيبمتوسطاإلفطاروجبةعلىالحصولكیفیةمحور

حسابيبمتوسطالصحیةالوجبةمكوناتمعرفةمحوروفقرات)،3.18(حسابيبمتوسطالفطور

الدراسةوخلصت).3.09(حسابيبمتوسطالتغذیةسوءعنالناجمةاألمراضمحورلفقرات)،2.87(

،المدرسیةللمقاصفاألغذیةبمورديخاصةتوصیاتعامةتوصیاتمنھاالتوصیاتمنمجموعةإلى

نقصھعنالناجمةواالضرارومصادرهالصحيالغذاءتعرفبموضوعاتالدراسیةالمناھجوتعزیز

عن طریق نشر الوعي الغذائي الصحي  بین أفراد المجتمع.
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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.

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 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, the

researcher interviewed with the parents of the targeted students and others (101
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parents. The guardian’s status varied from mother to aunt, and sometimes

grandmother too. 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.

المفتاحیةالكلمات

امارة,الدراسیةالمناھجالمقاصف,االفطار,وجبةاالكادیمى,المستوىالصحى,الغذاءالغذائى,السلوك

الشارقة
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المقدمة.1

الدراسیةالمراحلفيللطالباألكادیميالتحصیلبینالعالقةذاتالعواملأھممنانالمعلوممن

منتعتبركماالسلیماألكادیميوالتحصیلالتركیزعلىالطالبتعینوالتيالسلیمةالتغذیةھيالمختلفة

أدائھیكونوالمزمنةاالمراضمنومعافاوصحیاًسلیماًیكونلكىللطالبتتوفرانیجبالتيالعوامل

تأثیراًالصحيللغذاءأنكما)2009-ھـ1430–واخرونالعریفيعبدهللامشرفاً.(إبراھیماالكادیمي

اثناءاألكادیميوالتحصیلالتركیزعلىالقدرةعلىویؤثرالطفولةمنذالطالبعقلیةعلىمباشراً

أساسھيالسلیمةالتغذیةانحیثالتعلیمعلىوالقدرةالصحیةالتغذیةبینوثیقةعالقةتوجداذالدراسة.

العلمي،التحصیلضعفإلىیؤدياالمتحانات،أیامخاصةللطلبةالصحيغیرالغذاءوأنالصحة.

مراقبةضرورةعلى،الصحیةاألنشطةأخصائيشددفیماالمذاكرة،أثناءالتركیزعلىالقدرةوعدم

الصحيالغذاءأنمؤكدیناالمتحان،أدائھمخاللصحیة،مشكالتأيلحدوثمنعاًالطلبة،غذاء

یساعدھم على التفوق.

ضبطإلىتؤدياالمتحان،النھاقاعةإلىالذھابقبلوخاصةقصوىأھمیةذاتاإلفطاروجبةتعتبر

لتلكالطالبتناولعدمأنكمامنظم،بشكلبالطاقةالدماغتزویدعنھینتجماالدم،فيالسكرمستویات

(المشروباتمثلغذائیةقیمةدونمنالحراریة،بالسعراتغنیةأغذیةتناولإلىواللجوءالوجبة،

فیلجأبالدم،بالسكرنسبةمؤشررفعإلىیؤدياألمرھذاوالحلویات)،والشیبس،والغازیة،السكریة،

السكرمستویاتانخفاضالنتیجةتكونماوغالباالدم،سكرمستویاتلضبطاألنسولین،إفرازإلىالجسم

بالتاليوواالستیعاب.التركیزعلىالقدرةوعدموالكسل،بالخمولالتلمیذشعورإلىیؤديماالدم،في

التركیزوتحسینالمتوازن،الفطوربینوثیقةعالقةتوجدإذ،التحصیليالمستوىتراجعالىیؤدي

مكونافطورایتناولونالذینالطلبةأنالمعلومات،واسترجاعالذاكرةعملتحسنوكذلكواالستیعاب،

مناالمتحان،أداءأثناءأفضلبشكلیتصرفونمتوازنة،بكمیاتوالبروتینات،الكربوھیدراتمن

الكربوھیدراتأوالبروتیناتمنفقطمكونافطورایتناولونالذینغیرھم . Katie Adolphus, Clare

Lawton, and Louise Dye (8-8-2013),
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واالستیعاب،التركیزعلىالقدرةزیادةأجلمنللدماغ،صدیقغذائينظامباتباعالتغذیةخبراءوینصح

السكر،إلىالدماغیحتاجإذوالسكریات،الكربوھیدراتفيوتتمثلوالحیویة،بالنشاطالدائموالشعور

بالدمالسكرمستوىیتأرجحعندمالكنمنتظم،بشكلیعملمنتظمبشكلالسكرالدماغیتلقىعندماألنھ

لذلكوالتعلم،السلوكفيسلبایؤثرمامستقر،غیربشكلالدماغإلىالسكریدخلوصعودا،ھبوطا

منتظمین،وتعلمھسلوكھفیكونمنتظم،بشكلالدماغإلىتدخل(مركبة)،سكریاتالطلبةبإعطاءینصح

البرتقال،(التفاح،مثلالفاكھةتناولعندعلیھاالحصولیتمشكبالتتوفر؟اینوالسكریاتھذهمالكن

تناولعلىوالحرصمنھ،المصنعةواألطعمةالتمرإلىإضافةفروت)،الجریبالكرز،الموز،العنب،

فلكس)(الكورنالذرةرقائقالمعكرونة،العدس،الفاصولیا،الحمص،(األرز،مثلوالحبوبالبقولیات

عن المغلفة بالسكر أو الشكوالتة .المدعم بالعسل والحلیب والفواكھ المجففة، واالبتعاد

عملفإنمنھكفایتھیأخذلمإذاالطالبةأوالطالبفإنولذلكالمخ،لخالیاالرئیسيالوقودالجلوكوزیعتبر

فإنلذلكوتعب،بخمولویحسالمذاكرةعنوالطالبةالطالبتوقفإلىذلكیؤديوقدبذلك،یتأثرالمخ

منحاجتھعلىالمخلیحصلمطلوبأمرجیدةإفطاربوجبةالیومبدایةوخصوصاالتغذیةعملیة

الجلوكوز.

فىالحدیدنقصیعتبروالطالبة،أوالطالبدمتركیزفيوالمفیدةالمھمةالعناصرمنیعتبرالحدیدكذلك

الشدیدواإلرھاقالتعبوتسببالصحیةحالتھمعلىوتؤثرالكثیرونلھایتعرضالتىالمشاكلمنالجسم

تأثیرلھنقصھوكذلكالتنفسعلىالقدرةوعدمالقلبخفقانیسببكمامجھودبذلعلىالقدرةوعدم

ابوظبي–االتحادجریدة-2017سبتمبر22(واالستیعاب.التحصیلوعلىالدراسياألداءعلىسلبي

أكثرمنوھوالدم،فيالحدیدمخزوننقصعنعبارةوھوللدم،فقرعنھینتجالحدیدونقص)

األمراض الغذائیة شیوعا في العالم

الدراسةمشكـلـة2

والحمایةالعامةالصحةعلىوالحفاظالحركةحیثمنلإلنسانالوقودبمثابةتعدان التغذیةالمعلوممن

التقدمومستوىبلدألىالغذائيالمستوىبینوثیقةعالقةھنالكانكماوغیرھاومقاومتھااالمراضمن

أنحتىالعالم.شعوبمنلكثیرالتقدممستوىعلىالدالةالمقاییسمنالغذائيالمستوىأصبححتىفیھ
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قامتذلكعلىكمثالوالدراسیةمناھجھاضمناثارھاوالتغذیةادراجعلىعملتالمتقدمةالدولبعض

Universityالھادئالمحیطجامعة of the Pacific،متعددوحیدماجستیربادراجفرانسیسكوبسان

وندرةالغذاء،وإنتاجالطعام،تاریخویشملالغذائیة.الدراساتفنونفيالدراسیةوالمناھجالتخصصات

ندواتبتنظیمالتدریسھیئةأعضاءیقومحیتوالتجاریة.الغذائیةالصناعاتوإدارةوالعدالة،األكل

كینالغذائي.التصنیعومرافقوالمزارعالمطاعممنطقةإلىمیدانیةبزیاراتالقیامإلىإضافةدراسیة

Kenألباال Albalaیقول،الغذاء.عنوشعبيعلميكتاب23بتألیفقامالبرنامجومدیرالغذاءمؤرخ

خلیجمنطقةتشھدھاالتيوالزراعةالغذاءدینامیةدراسةفيالمشاركةعلىالطالبتحفیزھو"ھدفنا

كبیرةفرصةھذهالغذائي.النظاممجالفيالروادمعاتصاالتإجراءمعبالموازاةفرانسیسكو،سان

علىالحصولأجلمنبھاالصلةذاتوالقضایااألغذیةبمجالاھتماملدیھمالذینلألشخاصبالنسبة

درجة الماجستیر في شيء یشعرون بالحماس من أجلھ ".

الوثیقالرتباطھاالشعوبمنلكثیرالتنمیةعملیةفيسلباًتؤثرالسلیمةغیرفالتغذیةأخرىناحیةومن

الطالبرسوبنسبةارتفاعإلىالتغذیةسوءیؤدي:التعلیممجالففياألخرىالحیاةنواحيمنبكثیر

تلكتنفقھمامعتتناسبالاالستفادةفانوبالتاليالمدارس،منغیابھموكثرةاالكادیميأدائھموضعف

الدول على التعلیم .

بعضعلىاعتمادھموالمدارسفيالطالبتغذیةسوءظاھرةانتشاراألخیرةالسنواتفيلوحظولقد

بأمراضالطالبمنالعدیدإصابةواألكادیميالتحصیلضعفالىأدىمماالصحیةغیراألطعمة

منغیرھاوالزائدةالنحافةاوالبدانةوالنموضعفوالعظامكھشاشةأعمارھممعتتناسبالمزمنة

األمراض المرتبطة بسالمة الغذاء.

بالرغمالمجالھذافيأجریتانسبقالتيوالبحوثالدراساتمحدودیةفيتتمثلالدراسةھذهأھمیةإن

بشكلالعربیةاإلماراتدولةوفىعامبشكلالنامیةدولنافيلطالبناوالتعلیمیةالصحیةاھمیتةمن

خاص.

التالیةالجوانبفيالدراسةمشكلةتتمثل2.1
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i.المدارسفيالدراسيالیومأثناءالطالبیتناولھماوخاصةالسلیمةغیرالغذائیةالممارسات

تدنيالىإضافةاالمراضمنبالعدیدالطالببعضإصابةمنعنھاینتجوماغذائیةكوجبات

تحصیلھم االكادیمي

ii.الطالبھؤالءحیاةعليسلباًتؤثرسوفالتيوالسلیمةغیرالتغذیةلتلكالمصاحبةاالمراض

المستقبلیة.

iii.المراحلفيلألطفالالصحيوالسلیمالغذاءألھمیةالطالبھؤالءبعضاسروإدراكإلمامعدم

الدراسیة المختلفة.

iv.الطالبدرجاتفيالمتمثلاألكادیميالتحصیلتحسینفيالصحيالغذاءتناولاستخدامأثر

في مادة العلوم لدى طالب الصف التاسع

الخاصةاألھدافوالعامالھدف.2.2

العــامالھـدف.2.2.1

صحة الطالب ومستویاتھم األكادیمیةتقییم أثر المعرفة و السلوك و الممارسات الغذائیة في

الخاصـةاألھـداف2.2.1

تحدید دور االسر في نشر ثقافة التغذیة الصحیة.1

تحدید دور المدرسة في تعزیز مفھوم ثقافة التغذیة الصحیة.2

تقییم العالقة بین األغذیة وصحة الطالب.3

تقییم العالقة بین األغذیة والتحصیل االكادیمي للطالب.4

الدراسةفرضیات.2.3 

لطالب المدارس المختلفة.توجد فروقات ذات داللة إحصائیة في مستوى الوعي الصحي.1

المقدم لھم.توجد عالقة مباشرة بین مستوى تحصیل الطالب و نوعیة الغذاء.2
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الدراسة.أدبیات3

الدراسةبموضوعالصلةذاتالمفرداتتعریف:3.1

 البدانة أو السمنة

طولمعتتوافقالالوزنفيكبیرةزیادةإلىیؤديماالجسم،فيالدھونمنكبیرةكمیاتتراكمھي

منأكبروھيالعادي،وزنھعلى%20بنسبةوزنھزادإذاسمینًاالشخصویصبحالشخص،وعمر

والمشاكلاألمراضمنللعدیدخصبةبیئةتعتبرلكنھاوالھیئة،الشكلبجمالتخصمشكلةكونھا

)2018-منصورفكريحسند.السمنةعنشيءكل(كتابالصحیة.

التثقیف الصحي

كشفاجلمنالمثالیةالصحةعلىالتشجیعواالمراضمنالوقایةتشملالتيالصحیةالتربیةھو

.)2002غلینز-التأھیلإعادة(افضلبشكلعالجھاواالمراض

التثقیف والوعي الصحي

األمراضانتشارحالةفيخاصةوعاداتھمسلوكھمتغییرلغرضوعیھمواثارةاألفرادتثقیفیعني

وتطورهالصحيالجانبتدعیمشأنھامنالتياالجتماعیةوالتقالیدالعاداتغرسوكذلكالمجتمع،داخل

الصحيالوعيفياللعبمسألةأنالسلیمة،الغذائیةوالعاداتالصحیةوالتغذیةالریاضةممارسةمثل

ھذهفإنولھذاشخصیتھم،جوانبمنمھمجانببتشكیلوثیقةعالقةلھاألفرادلدىتأسسھفيوالنجاح

أيفيالنظامیةالتعلیمیةالعملیةشأنذلكفيشأنھاومقصودةلھامخططعنایةتلقىأنیجبالمسألة

.)2004ظاھر(دراسيمستوى

علىایجابیایوثرالذياالیجابيالسلوكبانھا)170ص،1990قندیل،(الصحيالوعيویعرف

التيالعادةشكلتكسبھامستمرةبصورةالیومیة،الحیاةفيالمعلوماتھذهتطبیقعلىوالقدرةالصحة،

حدودفيوذلكوحیویتھصحتھعلىتحافظالتيالمتكاملةالمنزلیةواجباتھتحدیدفيالفردقدراتتوجھ

إمكاناتھ.
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وممارساتحیاةنمطتبنّيعلىالناسحثُّھدفھاإعالمیةعملیة:بأنھأیضاالصحيالوعيویعرف

صحیة سلیمة.

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

التحصیل الدراسي

یُحسبالتعلیمیة.أھدافھمالمؤسسةأوالمعلمأوالطالبعندهیحققالذيالمدىھو.التعلیممحصلة ھو

أفضلعلىالجمیعیتفقلمولكنالمستمرالتقییمأواالختباراتطریقعنعادةالدراسيالتحصیل

مثلالتصریحیةالمعرفةأوالمھاراتمثلاإلجرائیةالمعرفة-خواصھأھمأوذلكالختبارطریقة

الحقائق

)Mildred Murry-Ward 1996(

"ھوالدراسيالتحصیلأنعلىوالتربیةالنفسعلممیدانفيالمتخصصینمنالكثیراتفقكما

ارتباطاًویرتبطالتعلیمیة،المؤسسةأوالطالبلدىتحقیقھایتمالتيالتعلیمیةاألھدافمجموعةعنعبارة

طبقابالدرجاتمقدرتحصیليإنجازعلىالشخصقدرةعنتُعبروالتيللشخص،العقلیةبالقدرةكبیراً

).30-2004(الصالحالدراسيالفصلنھایةفيالعاماخرفيالمدرسةتجریھاالتيلالمتحانات

المھارات"منمجموعةأومامھارةفياألداءفيبراعة"بأنھ:الدراسيالتحصیلیعرف

).2000،174وھیب-(الداھري

المعارفعلىالحصولأواالكتسابھوالدراسيالتحصیلأنإلى)2003،106ویشیر(فاخر-

و المھارات .

كماالدراسي،العملفيالكفاءةأواألداءمنمحددمستوى"ھوالتحصیل)أن2014–جابلن(ویرى

للتحصیلالمفھومھذاویركزمعا".كلیھماأوالمقننةاالختباراتطریقعنأوالمعلمینقبلمنیقیم

بھایقومالتيالتقییم،طریقةعلىوالثاني،الكفاءة،أواألداءمستوىعلىاألولجانبین،علىالدراسي

أو عن طریق اختبارات مقننة موضوعیة.المعلم، وھي عادة عملیة غیر مقننة، وتخضع للمشكلة الذاتیة،

الغذاء الصحي
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مراحلجمیعفياإلنسانجسملھایحتاجوالتيالیومیةالغذائیةالمتطلباتجمیععلىیحتويالذيھو 

علىیساعدكمااألمراض،منالخاليوالجسدالجیدةللصحةاألساسیةالركیزةیعدفھوالعمریة،حیاتھ

الطعامیكونكثیرةحاالتأخرى.وفيأمراضمنالشفاءعلىیساعدواألمراضببعضاإلصابةمنع

یجبلذلكالمختلفة،والبكتیریاالجراثیمعلىیحتويعندماالمختلفة،باألمراضاإلنسانإلصابةمصدراً

االھتمام بنوعیة و نظافة الغذاء

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

االحتیاجات الیومیّة من السعرات الحراریةكما یعرف  الغذاء  الصحي أیضا : بانھ الطعام الذي یوفّر

ھذه االحتیاجات مع عمر اإلنسان، وجنسھ،والمجموعات الغذائیّة للجسم، وال بّد من أْن تتناسب

تراكم الدھون في الجسم والتسبب بالوزنومقدار نشاطھ، فالسعرات الحراریّة الزائدة تؤدي إلى

النحافة ونقص الوزن، وفي كلتا الحالتین ال یكونالزائد، كما أّن قلَّة السعرات الحراریّة تؤّدي إلى

اإلنسان بوضعھ الطبیعي والسلیم.

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

طریقة لضمان تلقّي الجسم كافة المواد الغذائیة.لذلك فان تناول الوجبات المتناسقة المتوازنة تعد أفضل

التي یحتاج إلیھا

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

السابقةالدراسات.3.2

ونجاحاستمراریةعلىالصحیة،العاھاتأواألمراضمنالمعاناةأثربدراسةالباحثونبعضقام

بینعنھادراسیاالمتأخرینبینترتفعوالسمعیةالبصریةاإلعاقةنسبةأنتبینوقدالمدرسة،فيالطالب

وبینالجسمیةالوظائفوفيالنموفيالقصوربینعالقةھناكوأنوالمتفوقین،العادییناألفراد

(للطالبالصحیةالحالةسوءمنھاأسبابلعدةالدراسيالتخلفویرجعللطالب،التحصیليالمستوى

)الخاصةاالحتیاجاتذويالخلیجأطفال–2021عمران
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انحیثالتعلیمعلىوالقدرةالصحیةالتغذیةبینالوثیقةالعالقةالىاشارتأخرىعلمیةدراساتانكما

غیرالغذاءبأنوالتعلیم،التربیةوزارةأجرتھاحدیثة،دراسةأفادتكماالصحة.أساسالسلیمةالتغذیة

التركیزعلىالقدرةوعدمالعلمي،التحصیلضعفإلىیؤدياالمتحانات،أیامخاصةللطلبةالصحي

د.(الوزارة،فيالمدرسیةوالصحةالتغذیةبإدارةالصحیةاألنشطةأخصائيشددفیماالمذاكرة،أثناء

خاللصحیة،مشكالتأيلحدوثمنعاًالطلبة،غذاءمراقبةضرورةعلى)،2012الالال-كاملأسامة

وجبةتناولأنالدراسةأوضحتالتفوق.حیثعلىیساعدھمالصحيالغذاءأنمؤكدةاالمتحان،أدائھم

تزویدعنھینتجماالدم،فيالسكرمستویاتضبطإلىیؤدياالمتحان،قاعةإلىالذھابقبلاإلفطار

غنیةأغذیةتناولإلىواللجوءالوجبة،تلكالطالبتناولعدممنمحذرةمنظم،بشكلبالطاقةالدماغ

والحلویات)،والشیبس،والغازیة،السكریة،(المشروباتمثلغذائیةقیمةدونمنالحراریة،بالسعرات

مستویاتلضبطاألنسولین،إفرازإلىالجسمفیلجأبالدم،بالسكرنسبةمؤشررفعإلىیؤديالذياألمر

بالخمولالتلمیذشعورإلىیؤديماالدم،فيالسكرمستویاتانخفاضالنتیجةتكونماوغالباالدم،سكر

علىیساعدالمتوازنالفطورأنإلىالدراسةوأشارتواالستیعاب.التركیزعلىالقدرةوعدموالكسل،

المتوازن، وتحسین التركیز واالستیعاب،اإلنجاز في االمتحان، إذ توجد عالقة وثیقة بین الفطور

وجباتتناوللعدمیعزىكبیرةبنسبةللطالبالدراسيالتحصیلتراجعأنالىالدراسةاشارتكما

المتوازن والتحصیل الدراسي.متوازنة حیث انھ توجد   عالقة وثیقة بین وجبة الفطور

ھنالك  دراسة مقطعیة لطلبة المرحلة االبتدائیةاما عن عالقة  التحصیل الدراسي بالحالة التغذویة للطلبة

المنطقة الطبیة الشرقیة، ھیئة الصحة، أبو ظبي –العلیا بمدینة العین (حسین صالح قزق إدارة التغذیة،

المرحلةلطلبةالدراسيوالتحصیلالتغذویةالحالةبینالعالقةدراسةإلىالدراسةھذهھدفت)2014

ذكور607(اإلماراتیینالطلبةمنوطالبةطالبا1182ًالدراسةبھذهشاركالعین.بمدینةالعلیااالبتدائیة

Multi-stage(المراحلالمتعددةالطبقاتبأسلوباختیارھمتمإناثاً)575و stratified sampling.(

لتقییم الحالة التغذویة للطلبة. وبناء علىقیس الوزن والطول واستخدم مؤشر كتلة الجسم للعمر والجنس

صنف البعض بسوء التغذیة ومجموعة اخرىذلك تم وصف وتصنیف الطالب  بالنحافة او البدانة كما

نتائج الدراسة أن معدل انتشار البدانة بینوصفت بالتقزم .كل ذلك بناء على مؤشر الكتلة حیث تشیر
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التحصیلقیاستمكما،%9.4والتقزم:%16.0والنحافة:%12.4الوزن:وزیادة%13.8بلغالطلبة

الریاضیات والعلوم واللغة العربیة باإلضافةالدراسي للطالب باستخدام معدل درجات الطالب في منھاج

في منھجْي اللغة العربیة والعلوم، منفردة أوإلى معدلھ العام للمناھج كافة، معدل التحصیل الدراسي

أثراً سلبیاً على التحصیل الدراسي للطلبة، لذامجتمعة. مما تقدم، یمكن االستنتاج أن ألنماط سوء التغذیة

إلى تخفیض معدالت اإلصابة بأنماط سوءتوصي ھذه الدراسة بأھمیة تبني إستراتیجیة وطنیة تھدف

وتحسین العادات الغذائیة وزیادة الوعي الغذائيالتغذیة المختلفة من خالل التأثیر في تغییر نمط المعیشة

للطلبة لینعكس إیجاباً على تحصیلھم الدراسي.

الدراسة.منھجیة4

الدراسةمنطقة.4.1

وتتوسطالعماني،الساحلإماراتأقدممنالشارقةتعتبرحیثالشارقةامارة–الوسطىالمنطقة

مساحةمجموعمن%3.3تعادلالمساحةوھذه،2كم2590الشارقةمساحةتبلغاألخرى.اإلمارات

80حواليالداخلومنكیلومترا،20حواليالعربيالخلیجعلىساحلھاطولویبلغاإلمارات.دولة

كیلومترا لجھة خلیج عمان.

الدراسةمنھجیةُ.4.2

خاللمنوالتحلیليالوصفياإلحصاءیُستخدمتساؤالتِھاعلىواإلجابةالدراسةأھدافلتحقیِق

التحلیلونتائجوالجماعیةالفردیةوالمقابالتلذلكالمصممةاالستباناتطریقعنالبیاناتجمع

اإلحصائیةاإلجراءاتتوظیفثمالملفاتمعوالتعاملالبیاناتوإدخالالترمیزعملیاُتتتبعھاالمعملي،

إلىباإلضافةالتحلیلیةأوالوصفیةالطرقخاللمنسواًءأنواعھابجمیعالمتغیراتلوصفتستخدمالتي

االختباراتإلجراءالعامليوالتحلیلتربیعكاياستخداموتمالمستخدمةالمتقدمةاإلحصائیِةالتوزیعاِت

اإلحصائیة تمھیداً التخاذ القرارات.
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منمجموعٍةعلىالدراسةُھذهاستندتفقدالرئیسیةتساؤالتھاعنواإلجابةالدراسةأھدافلتحقیق

اإلجراءات المنھجیة على النحو اآلتي:

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

أولیاءوالمستھدفینالطالبالىموجھٍةاستمارٍةتصمیِمخاللمنالوصفيالّدراسةمنھُج.2

والمقابالتاالستبانةطریقعنأسئلتھاعلىواإلجابةالمدرسیةللمقاصفالممولةالجھاتواألمور

الشخصیة.

األمور .إقامة محاضرات  وورش توعویة و تثقیفیة للطالب و أولیاء.3

المقاصقمنباستمرارالتالمیذیتناولھاالتيالماكوالتمنالغذائیةالعیناتبعضتحلیل.4

المدرسیة .

الدراسةمجتمُع.4.3

یتكوُن مجتمُع الدراسة من :

األول: المدارس

بنسبةوطالبةطالب2500عددھمالبالغالشارقةبإمارةالوسطىالمنطقِةمدارسوطالباُتطالُب

المتحدة.العربیةاإلماراتبدولِةالحكومیةالمدارسوطالباتطالبجملةمن5%

الثاني : أولیاء األمور

الغذاءسالمةوصحةعنتوعویةمحاضراتبتقدیموذلكبالدراسةالمستھدفینالطالبأمورأولیاء

و اثره على التحصیل األكادیمي عبر محاضرات تخصصیة

الثالث :المقاصف المدرسیة

.مختلفةغــذائیةاطعمةمنتشملھومامقصف15عددھاوالمدرسیةالمقاصف

وخصائصھاالدراسةعینة4.4ُ

تتكوُن عینةُ الّدراسة من:

الحكومیةالمدارسفي)والثالثةالثانیةالحلقة(الثانویةواإلعدادیةالمرحلةطالباتوطلبةاألول:

المتحدة.بالمنطقة الوسطى امارة الشارقة  بدولة اإلمارات العربیة
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الثاني :  أولیاء أمور الطالب  .

الثالث: المقاصف المدرسیة

الغذائیةالشركاتوھمالمدرسیةبالمقاصفاألطعمةمورديتمثلعمدیةعینة

المنطقة الوسطى .و المطاعم المسؤولة من تقدیم المواد الغذائیة لمدارس

الدراسةأدوات.4.5

بالبحثالمستھدفینللطالباستبیان.1

المستھدفینالطالباسرمنلعینةمقابلة.2

الشارقة–الوسطىبالمنطقةالمقاصفلمورديمقابالت.3

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

التثقیفیةالعملوورشالمحاضرات.4

الضابطةالتجربةوالتجریبیةالعینة.5

فيالمستھدفةالمدرسیةالمقاصففيتقدمالتياألطعمةعیناتلبعضالمعمليالتحلیل.6

البحث

الضابطة)والمجموعةالتجریبیة(المجموعةالخامسةاألداةُ:5

لفئةتوعويصحيغذائيبرنامجتطبیقتمالدراسيالتحصیلعلىالجیدةالتغذیةتأثیرمدىلمعرفةو

التاسعالصفطلبةمنبعیناتخاصغذائينظامباتباعالقیامخاللمنوذلكالطالباتمنمستھدفة

)ص10الساعةعند(الفطورجبتيوفيمتوازینغذائينظاماتباعخاللمنوذلك.)طالبة20(

وصباحاالثامنةالساعةمنیبداالدراسيالیومانحیث.)1:30الساعة(عندالمساعدةالظھیرةووجبة

عصراالنصفوالثالثةعندینتھي .
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فيالمتمثلاألكادیميالتحصیلتحسینفيالصحيالغذاءتناولأثرمعرفةإلىالدراسةھذهھدفتكما

السؤالفيالدراسةمشكلةتحدیدتمحیثالتاسع،الصفطالبلدىالعلوممادةفيالطالبدرجات

التالي:

الطالبدرجاتفيالمتمثلاألكادیميالتحصیلتحسینفيالصحيالغذاءتناولاستخدامأثرما-

في مادة العلوم لدى طالب الصف التاسع

ویتفرع من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة:

في مادة العلوم لدى طالب الصف التاسعما المفاھیم العلمیة و المھارات العملیة الواجب تنمیتھا-1

التاسع؟ما الصورة المقترحة لمكونات الغذاء الصحي لطالب الصف-2

الطالبدرجاتمتوسطاتبین)α≥0.05(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھل-3

في االختبار التحصیلي لمادة العلوم؟في المجموعتین تعزى لنوع الغذاء المستخدم لكل مجموعة

شبھوالمنھجالتحلیلي،الوصفيالمنھجالباحثاستخدموفرضیاتھاالدراسة،أسئلةعنولإلجابة

الثمیدمدرسةمنالتاسعالصفمنطالبة)40من(الدراسةعینةوتكونتدراستھ،فيالتجریبي

المجموعةطالبة،)20(منھاكلفيبالتساويمجموعتینإلىوقسمتبنات،المشتركةالثانویة

لھاتركتالضابطةوالمجموعةوالغذاء،األفطاروجبتيفيالصحيالغذاءاستخدمتالتجریبیة

حریة أختیار الغذاء في وجبتي األفطار والغذاء ،

الغذائیةالحصصوالمكوناتحیثمنالغذائيالھرممتبعایوميصحىطبقتشكیلعلياالتفاقتم

المكونة للطبق .

الغازیةالمشروباتتناولمثلالغذائيالبرنامجاضعافشأنھمنماكلعناالبتعادعلىالتركیزتمكما

فيالسائدةالغذائیةالعاداتمناصبحالذيالشبسوالحلویاتمنالتقلیلكذلك.الطاقةمشروباتو

مدارعلىأيم،2018/2019األولالدراسيالفصلفيالدراسةونفذت.األخیرةاآلونةفيالمدارس

منبالمقارنةالثانيالدراسيالفصلدرجاتخاللمنالطالباتتحصیلقیاستم.كاملةشھور4

التجربةمعوالمقارنة)البعدیةوالدرجاتالقبلیةالدرجاتأي(األولالدراسيالفصلفيدرجاتھم

16



درجاتمرفق.ذلكعلىكمؤشرالعلوممادةبدرجاتواضحتحسنالنتائجواظھرت.الضابطة

الطالبات في الفصلین األول و الثاني .

البحثنتائج5.1

المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة

)1(رقمجدول

عمليأداء+نظري()100(العلوممادةفي)أ(التاسعالصفطالباتدرجات )

التجریبیةالمجموعة

االسمم

باللغة

العربیة

المجموعة

التجریبیة

( قبل )

المجموعة

التجریبیة

( (بعد

المجموعةالعربیةباللغةاالسمم

التجریبیة

( قبل )

المجموعة

التجریبیة

( (بعد

116183الطالبة1869311الطالبة1

126790الطالبة2517712الطالبة2

137985الطالبة3717213الطالبة3

145077الطالبة4607714الطالبة4

157084الطالبة5606815الطالبة5

167683الطالبة6799216الطالبة6

176085الطالبة7588817الطالبة7

186274الطالبة8718718الطالبة8

196575الطالبة9759619الطالبة9

208392الطالبة10678520الطالبة10

1(تخطیطيرسم )
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2(رقمجدول ):

عمليأداء+نظري()100(العلوممادةفي)ب(التاسعالصفطالباتدرجات )

الضابطةالمجموعة

االسمم

باللغة

العربیة

المجموعة

الضابطة

( قبل )

المجموعة

الضابطة

( (بعد

المجموعةالعربیةباللغةاالسمم

الضابطة

( قبل )

المجموعة

الضابطة

( (بعد

116161الطالبة1868811الطالبة1

126570الطالبة2525512الطالبة2

137979الطالبة3707413الطالبة3

145458الطالبة4626614الطالبة4

157072الطالبة5606115الطالبة5

167376الطالبة6728116الطالبة6
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176365الطالبة7566017الطالبة7

186264الطالبة8687018الطالبة8

196467الطالبة9697319الطالبة9

208588الطالبة10666920الطالبة10

)2(تخطیطيرسم

التجریبیةوالمجموعةالضابطةالمجموعةالتجربةنتائجتحلیل5.3

)3(رقمالجدول
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عدد

الطالب

المتوسط الحسابي

(قبل)

االنحراف

المعیاري (قبل)

المتوسط

الحسابي (بعد)

االنحراف المعیاري

(بعد)

2067.5510.0683.157.6التجریبیة

2066.859.1669.859.27الضابطة

)4(رقمالجدول

Group Statistics

GroupsEx

p

N Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

التجریبیةالمجموعة

قبلوالضابطة

1 20 67.55 10.060 2.250

2 20 66.85 9.155 2.047

التجریبیةالمجموعة

بعدوالضابطة

1 20 83.15 7.611 1.702

2 20 69.85 9.270 2.073

المجموعتینفيالطالبدرجاتبینظاھريفرقوجودالى)4الجدول(فيالحسابیةالمتوسطاتتشیر

االكادیمي للطالب في مادة العلوم .وقد تم ضبطالتجریبیة و الضابطة في التطبیق القبلي لمستوى التحلیل

وجودأعالهالجدولفيیظھركما.)ANCOVA(المشتركالتباینتحلیلباستخدامإحصائیاالفرقھذا

و الضابطة في التطبیق البعديفرق ظاھري بین متوسطات درجات طالب المجموعتین التجریبیة

)83.15(التجریبیةالمجموعةطالبلدرجاتالحسابيالمتوسطبلغحیثاالكادیميالتحصیلالختبار

و)69.85(فبلغالضابطةالمجموعةطالبلدرجاتالحسابيالمتوسطأما.)7.6(معیاريوبانحراف

(مقدارهالمجموعتینبینالحسابيالمتوسطفيظاھریافرقاھناكانأي)9.27(معیاريبانحراف

الفروقعزلبھدفو,%)95(مستوىعنداحصائیةداللةذوالفرقھذاكانإذاماولمعرفة).13.3
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بین المجموعتین على اختبار التحصیل األكادیمي لمادة العلوم في التطبیق القبلي احصائیا , استخدم

الجدولفيكماالنتائجكانتو)ANCOVA(المشتركالتباینتحلیلاختبارالباحث

االختبار، فالنسبة للجدول أعاله نستدل علىھو عدم تساوي التباین واالخیر ھو المستھدف من عملیة

(غیر0.366معنویةمستوىعندالمستخرجةtقیمةأنحیثالمجتمعینبینجوھریةفروقوجود

وعلیھ%95درجةعندالثقةلحدوداألدنىالحدخارجیقع2.682الفروقمتوسطقیمةوأنالمعنویة)

نرفض فرضیة التساوي بین المجتمعین.

Independent Samples Test5(رقمالجدول(

Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. T df
Sig.

(2-tailed)

Mean
Differenc

e

Std.
Error

Differenc
e

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

المجموعة
التجریبیة
والضابطة
قبل

Equal
variance
s
assumed

0.441 0.511 0.23 38 0.819 0.7 3.042 -5.457 6.857

Equal
variance
s not
assumed

0.23 37.667 0.819 0.7 3.042 -5.459 6.859

المجموعة
التجریبیة
والضابطة
بعد

Equal
variance
s
assumed

0.838 0.366 4.959 38 0 13.3 2.682 7.871 18.729

Equal
variance
s not
assumed

4.959 36.613 0 13.3 2.682 7.864 18.736

)6(رقمالجدول
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Paired Samples Statistics

Mean N Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Pair 1

التجریبیةالمجموعة
قبل

67.55 20 10.060 2.250

التجریبیةالمجموعة
بعد

83.15 20 7.611 1.702

)7(رقمالجدول

Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1 &قبلالتجریبیةالمجموعة
بعدالتجریبیةالمجموعة

20 .742 .000

درجاتمتوسطعرضاألولىمرحلتھفيالتحلیلأننجد)6(رقمو)5(رقمالجداولالىبالرجوع

مروروبعد.10.060قدرهمعیاريوانحراف67.55مقدارهوكانالغذائيالبرنامجتنفیذقبلالطالب

التحلیلانأي7.611المعیاريواالنحراف83.15المتوسطأصبحالغذائيالبرنامجتنفیذمنشھور4

التقدمھذاعلىیدلالمعیارياالنحرافانخفاضوأنالطالبدرجاتفيواضحتقدمالىیشیراألولي

تطبیقوبعدقبلبینالقوياالرتباطمعاملاألولىالمرحلةمخرجاتویعززاألكادیمي.التحصیلفي

مماموجبةجاءتاالرتباطاشارةانكما0.000معنویةعندمقبولوھو742.الذيالغذائيالبرنامج

ھذهووفقالطالبلدىاألكادیميالتحصیلمستوىفيكبیرارتفاعحققالغذائيالبرنامجأنعلىیدل
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للطالبالتحصیليوالمستوىالغذاءنوعبینالعالقةصحةلتثبتاالختبارنتائججاءتالمؤشرات

0.000عالیةبمعنویة

والتوصیاتالخاتمةملخص.5

الخاتمة:1.5

األخیرةاآلونةفيحظیتالتيالمواضیِعمنطالبناعلىوأثرهالصحيالغذاءموضوُعأصبَحلقد

بالحیویةواالحتفاظالشعوبنمووتطورلمدىعالميمؤشرھوالصحيفالغذاءمتزاید،عالميٍّباھتماٍم

لدیھم.االبتكارواالبدعینموثممنوالتحصیليالطالبمستويرفعالىبدورھاتؤديالتيالنشاطو

أولیاءوالطالبمنالكثیرلديالغذائيوالوعيالصحيالوعيضعففيالدراسةمشكلةتتمثُل

الصحيغیرالغذاءوكلبانواعھاالشوكوالتةوالشبسكتناولالسالبةالغذائیةالعاداتكذلكامورھم

واسعبشكلتركزتحیثاألكادیميتحصیلھموالعامةصحتھمعلىسلبااثرمماالمدارسداخلبكثرة

إلىالدراسةھذهھدفتولقد.والثالثةالثانیةالحلقةالمرحلةوطالباتطالبوھمالمراھقیبنوسط

الثانیةالحلقةلطالبلديالدراسيالتحصیلمستوىعلىاثرهوالصحيالغذاءمفھومعلىالتعرِف

العناصرمنالجسماحتیاجاتتُلبّيالتياألغذیةمنمجموعةٌبأنّھالصحيالغذاءیعرفحیث.والثالثة

والماء، والفیتامینات، والمعادن؛ وذلك من خاللالغذائیة الُمھّمة، كالبروتین، والكربوھیدرات، والدھون،

الناتجةالصحیةوالمشاكلالسلبیةواآلثارالمتحدة.العربیةاإلماراتدولةفيلطالبناالغذائيالھرماتباع

الشايشربالىباإلضافةالصحيغیرالغذاءوالشبسوالحلویاتكتناولالضارةالغذائیةالعاداتعن

التوعویةالمحاضراتوتقدیمخاللمنذلكوالطاقة.مشروباتوالغازیةالمشروباتو,بكثرةالقھوةو

تلكبمضارالتعریفواألمورأولیاءمعمقابالتعقدو)أمورھمأولیاءوالطالب(المستھدفةللفئات

منالعدیدعلىواشتملالصحيللغذاءیومتنظیموعملورشعقدتمكما.الصحیةغیراألغذیة

.امورھمأولیاءوالمستھدفةالفئاتلديالصحیةالتوعیةتعزیزشأنھامنالتيالفعالیاتواألنشطة

20عددھمو)أالتاسعالصفطالب(الطالبمنمحددةلفئةمتكاملغذائيبرنامجاتباعتمكذلك

درجاتھممقارنةوالغذائيالبرنامجاتباعبعدوقبلالعلوممادةفيالتحصیلیةدرجاتھمومقارنةطالبة

23



السابقةالدارساتمناالستفادةوكذلك.بالتاسعالصفطالبوھمالضابطةالعینةمعالتحصیلیة

وعيلخلِقالدراسةھدفتكما.التغذیةسوءعنالناجمةاالمراضتزایدعنالناجمةاآلثارمنمنللحد

نتائجإلىالوصولبغرِضالمتحدةالعربیةاإلماراتدولةفيالمختلفةالمجتمعفئاتبینصحي

الشارقةبامارةالوسطىالمنطقةبمدارساألغذیةمورديإلىخاصوبشكلألولیاءعامبشكلوتوصیاٍت

الدولةمدارسلجمیعالغذائیةاالمداداتعنالمسؤولةالجھاتجمیععليتعمیمھاو)الدراسةمجتمع(

والنشاطبالصحةویتمتعاالمراضكلمنمعافاصحیاواعيجیلالنتاجالمستقبلفيمنھایُستفادحتى

العالي ویعمل على رفعة وطنھ في جمیع مناحي الحیاة

العامةالتوصیات:5.2

لجانتشكیلخاللمنبالمدارسلطالبنامنتظمبشكلاإلفطاروجبةتناولعلىالحرص-1

مقاصفقبلمنالمقدمةالوجباتعلىالمباشرلالشرافتغذیةخبراءمنمكونةمتخصصة

ندواتومحاضراتوإقامةللطالبالمناسبةاألطعمةقوائموتحدیدللطالبالمدارس

وجباتاعدادعلىوتدریبھمامورھمأولیاءوللطالبدوريبشكلتوعویةعملوورش

الصحیة .صحیة كذلك تعریفھم باالضرار الناجمة عن التغذیة غیر

الغذائيبالھرمالتعریفوالسلیمةالتغذیةبأھمیةالمراحلجمیعفيالدراسیةالمناھجتعزیز-2

والعلوممقرراتضمنبتضمینھاوذلكصحیةغذائیةوجباتاعدادفياتباعھكیفیةو

إثراءمع.المدارسطالبلدىالسالبةالغذائیةالسلوكیاتعنالناجمةباألمراضالتعریف

ومواقعوالمطبوعاتالعلمیة،والدوریاتكالكتبأخرىمعرفیٍةبمصادَرالمدرسیةالمكتبة

الشبكة العنكبوتیة الخاصة بالموضوعات ذات الصلة.

الغذائيالوعينشرفيوالمرئیةوالمسموعةالمقروءةاإلعالموسائلدورتعزیزضرورة-3

الوجبةبوزنتختصصحیةشروطوضع.التغذیةسوءبمخاطرالمجتمعأفرادبینالصحي

المطابقةغیرالغذائیةاالصنافبعضواستبعادوالسكر.والدھونالحراریةالسعراتونسبة

المشروبات الغازیة .للشروط والمعاییر مثل المحشي  والھامبرغر وجمیع انواع

24



الثقافیةاألندیةدورمنواالستفادةاشكالھابجمیعالریاضةممارسةعلىالتشجیعضرورة-4

التشجیعضرورةوالشباب.وللطالبالمتحدةالعربیةاالماراتدولةتوفرھاالتيوالریاضیة

التغذیةبموضوعالخاصةوالمنھجیةالعلمیةوالبحوثالدراساتمنالمزیدإجراءعلى

لدراسات مستقبلیة.والغذاء الصحي والتوعیة بذلك وسط الشباب و الطالب، كمقترح

المراجع.6

العربیة:باللغةالمراجع6.1

،الریاضالسعودیةالعربیةالمملكةالمدارس.لطالبغذائيبرنامج).2009(اخرونالعریفي،.1

تدریبوبحثنظریةالصحیة:والتربیةالصحيالسلوك).2002(ماركوسریمر،باربرا،غلینز،.2

سانفرانسیسكو .

للنشر.مجالويدارعمان:السلیمة.التغذیةأسس):2004(ظاھر..3

الثالثالسنويالمؤتمرالمستقبلأمھاتلدىالغذائيالوعيتطوروالغذائیةالتربیة):1990(قندیل..4

للطفل المصري. مركز دراسات الطفولة. عین شمس.  مصر.

مؤسسةاألردن:عمان،).30(صالجامعیةالمرحلةفيالدراسيالتحصیلعوامل):2004(الصالح..5

الوراق للنشر.

وللنشرالكنديداراألردن:عمان،).174(التربويالنفسعلمفيالمدخل):2000(مجید.الداھري،.6

التوزیع.

)106ص(المالیین.بیروتدارعربي.فرنسيانجلیزيالنفسعلممعجم):2003(عاقل..7

االنجلومكتبةمصر:القاھرة،).48(صوالمجتمعالمدرسة):2014(سلیمان.كمال،جابلن،.8

المصریة.

أسیوط،التربیة،كلیةالخاصة.االحتیاجاتذويالخلیجأطفالمجلة).مارس2021،3)عمران..9

مصر.

25



الطبعة(اإلحصائیةالبیاناتوتحلیلفھم:SPSSاإلحصائيالنظامم).2000(عباس.الزعبي،.10

األولى)، عمان. االردن: دار وائل للنشر.

السابعة)،الطبعة(SPSSباستخداموتحلیلمبادئاإلحصاءفيمقدمةم).2013(عدنان.صالح،أبو.11

عمان. األردن: دار المسیرة للنشر.

اإلنجلیزیةباللغةالمراجع:2.6

1- Katie Adolphus, Clare Lawton, & Louise Dye (8-8-2013),

2-

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

3-Brian, Krans. (2016-2-12), Balanced Diet

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

26

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

