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جودة الغذاء الذي يباع يف املدارس الفلسطينية وعالقته بالوضع 
الصحى والتحصيلي لدى الطالب
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2                                                                      Design: 

ال�سوانة – ال�سارع الرئي�سي
هاتف 02-6285387
فاك�س 02-6263086

�سارع االر�سال 
عمارة جا�سر، الطابق الثاين

هاتف 02-2985885
فاك�س 02-2985886

الرمال، �سارع عمر املختار 
عمارة االندل�س 
الطابق اخلام�س

تلفاك�س 08-2825282

م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي
تعليم - علوم  - اإبداع

  info@alnayzak.org
www.alnayzak.org 

مركز بلدية نابل�س الثقايف

رام اهلل القد�س

نابل�سغزة



3

اإدارة واإ�سراف:     م. �سريين احل�سيني
                                م. رنا قطينة

                                م. حممد خرمي

حترير علمي:     غ�سان عبد اهلل
                تهاين مالعبي

اإ�سراف عام  :       م. عارف احل�سيني

مراجعة لغ�ية:  �سو�سن ال�سفدي

اإدارة مالية:         ن�سرين العبا�سي

تن�سيق امل�سروع : م. حامت الطحان
                 ماجدة التميمي
                 اأحمد مليطات
                  ي�سرى عارف
                 ح�سن الكوين

                 ح�سام اللفتاوي
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الطالئع البحاثة 

القد�س:
رهام طهبوب 

دميا طهبوب                   
 �سعدي التلحمي

نور جنيب
هبة نا�سر الدين

رام اهلل:
�سجى نادر                     

براء جمال
داناعطاهلل

هنادي ال�سلبي
ورود ال�سلبي
دعاء حجاز

جمم�عة الباحثات يف منطقة اخلليلهناء ال�سلبي
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اخلليل:
اأ�سماء اجلعربي    

اإ�سالم اجلعربي
 نهيل االأ�سهب                          

 رنا احلموري

نابل�س:
زهري ر�سا ال�سدر
جلني ر�سا ال�سدر

جنني:
عبادة خالد ربايعة

غزة:
ر�سا عمر عودة

 الباحثني ال�سغريين جلني ال�سدر وزهري ال�سدر- نابل�س
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تتقدم م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي بجزيل ال�سكر والتقدير لكل من:

منظمة االأمم املتحدة للطفولة - اليوني�سيف
وزارة ال�سباب والريا�سة الفل�سطينية

وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
ق�سم الن�ساطات الطالبية يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية

موؤ�س�سة املقايي�س واملوا�سفات الفل�سطينية
خمتربات �سلطة املياه الفل�سطينية – رام اهلل

بلدية نابل�س
مركز بلدية نابل�س الثقايف – حمدي مانكو

مركز التعليم امل�ستمر – جامعة بريزيت
املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ رام اهلل

املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ جنني
مركز اإ�سعاد الطفولة - اخلليل

مركز حاكورة – جنني
املركز الثقايف لتنمية الطفل – طولكرم

موؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
مركز العمل التنموي – معًا

اللجنة الوطنية للمخيمات ال�سيفية
موؤ�س�سة بياالرا

جمعية ال�سبق لالإبداع الفكري 
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موؤ�س�سة �سركاء نحو التغيري
موؤ�س�سة اليوم ال�سابع – اال�ستاذ لوؤي عكة

منتدى �سارك ال�سبابي

قطاع غزة :
جامعة االأزهر

اجلامعة اال�سالمية
جمعية جباليا للتاهيل – جباليا

موؤ�س�سة غ�سان كنفاين التنموية – بيت حانون
جمعية الزيتون للتدريب و الريادة 
جمعية حقوقنا لالإغاثة و التنمية 

جمعية التغريد للثقافة والفنون
جمعية العطاء – بيت حانون
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الفهرس:
الفهرس:

النيزك • كلمة 

اليوني�سف • كلمة 

ويبحثون: يبادرون  الطالئع  ال�سغري...  • الباحث 

االبحاث هذه  • ملاذا 

البحث • ملخ�س 

• املنهجية 

1. املقدمة

2. البحث

3 التو�سيات

4 ماذا بعد

5 املراجع

6 امللحق
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كلمة النيزك:

يف ع�سر العوملة الذي نعي�س ،اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�سغف واملتعة يف احل�سول عليها من خالل 
االكت�ساف واال�ستنتاج اإىل هواية ، وبخا�سة بني الطالئع. واأ�سبحت امل�سادر املعرفية لدى �سبابنا تعتمد على 
ا�ستهالك اأن�ساف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�سها من اأي موقع من)�سبكة االإنرتنت(،ول�سقها 

يف حوا�سيبهم، حتى انهم يف معظم االأحيان ال يقراأون ما يق�سون من ال�سبكة العاملية. 

 ، يحفظها  حتى  للطالب  تلقينها  يتم  التي  واملفاهيم  باملعلومات  مكتظ  ال�سائد  التعليمي  النظام  اأّن  ومبا 
وتكون فيه نتيجة االمتحان هي اأهم ما يطمح اليه الطالب، والتي ال تعك�س  بال�سرورة مدى املعرفة لديه. 
والعملي، تدهور  العلمي  اإنتاجهم  ولي�س على  االأكادميية على حت�سيل طالبهم  املوؤ�س�سات  وب�سبب حر�س 
امل�ستوى املعريف وتقل�ست اإمكانات الطالب امل�ستفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�ستطيع اأن 
يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون اال�ست�سالم للم�سّلمات التي عليه اأن يحفظها، ودون اأن يفكر مب�سدرها 

اأ�سال. 

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف القد�س، عام 2003 ،على يد �سباب يوؤمنون 
العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  اآنفًا،  املذكور  الو�سع  تغيري  يف  لالإ�سهام  وذلك  املعريف  واملجتمع  بالعلم 
والتفاعل مع االألعاب التفكريية، و العلوم التطبيقية اأ�سا�سا لبناء �سخ�سية الفرد العلمية ، ولي�سّكل باإيجابية 

م�ستقبله ال�سخ�سي اأواًل، ومن ثّم يعك�س ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�سروع الباحث ال�سغري اعتمدت قاعدة " ال�سك �سيد اليقني "  الأّنها توؤمن اأن ال�سخ�س 
الذي يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرا على تقومي و�سعه ، والتعامل معه 

كلمة النيزك:
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مهما بلغ من التعقيد، ويكون اأي�سا االأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�سريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة 
وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�سع بني اأيديكم خال�سة جتربة الباحثني ال�سغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك 
لتقدموا بدوركم النقد البناء الذي ي�سهم يف تطوير اأدائنا والتعلم من اأخطائنا  ولكي ن�سيف اإىل ر�سيدنا 

املعريف ما ن�ستطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها .  

م. عارف احل�سيني
املدير العام

 الباحث ال�سغري عبادة ربايعة من جنني يعمل على اجناز بحثه
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كلمة اليونسيف: 
كلمة اليونسيف: 

اإن هدف برنامج »تطوير وم�ساركة الطالئع« يف منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« هو امل�ساهمة 
يف تطور الطالئع )13-18 �سنة( وذلك من اأجل حمايتهم من جميع املخاطر التي تواجههم حيث يعمل هذا 
الربنامج على تو�سيع قدرات وفر�س الطالئع وذلك عن طريق اإيجاد مناخ اآمن ي�سمح للطالئع بامل�ساركة 

الفاعلة وامل�سوؤولة يف جمتمعاتهم.

وحت�سني  املعرفة  زيادة  هو   2009-2008 لعامي  الطالئع«  وم�ساركة  »تطوير  برنامج  اأولويات  اأحد  اإن 
ا�ستخداماتها يف الق�سايا التي توؤثر يف حياة الطالئع وذلك من خالل م�ساركتهم.  يعترب م�سروع »الباحث 
ال�سغري« والذي ينفذ بال�سراكة مع موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف فل�سطني اأحد الطرق 
التي تعمل فيها منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« على تقدير ودعم وت�سجيع االأبحاث التي يقودها 
الطالئع والتي بدورها متكنهم من اإي�سال اأ�سواتهم والتاأثري يف جمتمعاتهم.  فعلى �سبيل املثال، ا�ستطاع 
الطالئع امل�ساركون يف هذا امل�سروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�سايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�سمنت 
على �سبيل املثال :  م�سكالت اكت�ساب املهارات االأ�سا�سية يف اللغة العربية والريا�سيات لدى فئة كبرية من 
تعاطي  وخماطر  االإيدز،  مر�س  من  والوقاية  االإجنابية،  ال�سحة  عن  الطالئع  لدى  املعرفة  اأو  الطالئع، 
املخدرات، باالإ�سافة اإىل مو�سوعات اأخرى كثرية.  كما عمل البع�س االآخر على ق�سايا علمية تخ�س مثال 

م�سكالت املياه والرتبة وغريها.
ناأمل اأن ت�سل اأ�سوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�سوؤولني و�سناع القرار من اأجل العمل على توفري 

احللول املمكنة .
برنامج  تنمية ال�سباب والفتيان والفتيات
منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »الي�ني�سف«
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الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:
الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:

 ، اجتماعية  للغو�س يف ظواهر   ، وبثها  املعرفة  ي  لتق�سّ للطالئع  الفر�سة  ال�سغري  الباحث  برنامج  مينح 
وتطبيقات علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�سرية العمل اىل اإعادة التفكري بق�سايا تهّمه من املنظور 
والبحث  باملبادرة  امل�سوؤولية  الطالئع  يتحمل  وبذلك  املتطور،  العلمي  البحث  خ�سم  يف  واخلو�س  الناقد، 

والتمحي�س.
وبعد بدء الرحلة �سوب املعرفة ، يتمركز الباحثون ال�سغار يف املقدمة، ليقّدموا ملجتمعهم منوذجا حيا 

ومنتجا، يفّعل دورهم،  ويكونوا فيه قدوة الأبناء جيلهم يف العطاء.
وغدا الباحث ال�سغري منربا لكل طليعي يف االأرا�سي الفل�سطينية ين�سم اإليه كل من ي�ساأل : ملاذا؟ واأين؟ 

وكيف؟ ومن البحث عن املعلومة وفح�سها ، اإىل التاأثري اإيجابيا يف البيئة التي يعي�سون فيها.
ان�سم للم�سروع 350 طليعيا/ة ، بني االأعمار 14-16 عام ، يف �سبع حمافظات خمتلفة وهي:

القد�س ، رام اهلل ، اخلليل ، نابل�س ، جنني ،غزة ، �سمال غزة ،ومبعدل جمموعتني بحثيتني يف كل حمافظة، 
بحيث تتكّون كل جمموعة  من 25 باحثا/ ة، وهم يعملون على اإجناز االأبحاث يف جمموعات �سغرية تتاألف 

كل جمموعة من 3-4 باحثني .
ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�سغار للخو�س يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجما تدريبيا مهنيا باالعتماد 
واخت�سا�سيني يف  مع خرباء  وبالتن�سيق  وتطويرها،  التدريبية  الربامج  رعاية  الرتاكمية يف  على خربتها 

جماالت علمية، وجمتمعية خمتلفة.
14جمموعة بحثية ، تتكون كل واحدة منهم من 25 باحثا/ة �سغريا/ة انخرطوا يف برنامج ي�ستهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل االألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع 

اإجنازها، والتي بدورها ترتك اأثرا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.
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العلمي،  البحث  امل�ساركون على تدريب عملي يف مهارات  التفكري، ح�سل  اإىل تطوير مهارات  وباالإ�سافة 
واإجراء التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث : مثل اال�ستبانات ، واملقابالت ، واملجموعات 

البوؤرية.
وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�سع الطليعي/ة يف قلب التجربة ، وتعري�سه لتجارب 

حقيقية ت�سقل ال�سخ�سية ، وتغني �سجل اخلربات لديه/ها.
اإن امل�سرية التي مير بها الباحثون، هي اأهم تاأهيل يح�سلون عليه. حيث اأن جتربة اإجناز بحث علمي اأ�سيل 
تدفعهم اإىل بلورة و�سقل قدراتهم ، فعلى �سبيل املثال  عمل  الباحثني يف جمموعات �سغرية الإجناز البحث 
اأ�س�س العمل �سمن فريق ، واأهمية التعاون ، ويعر�سهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�سوؤولية ،  يعلمهم 
وذلك دون احلاجة اىل اإلقاء املحا�سرات عن اأهمية التعاون اأو امل�سوؤولية،  كما اأن اإجراء التجارب العلمية 
اأو تطوير اال�ستبانات اأو غريها من احتياجات امل�سرية ، يدفع الطالئع اىل االحتكاك  باملجتمع ، والتعامل 

مع اأطرافه املختلفة، وهذا  يزيد من خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.
وفعاليات   ، وحما�سرات  جوالت،  خالل  من  التجربة  لتعميم  الباحثون  ينطلق  االأبحاث،  مرحلة  وبعد 
وقريبة  متميزة  بطريقة  ونتائجه  البحث  اإىل عر�س  تهدف   ، املخت�س  الطاقم  اإ�سراف  ي�سممونها حتت 
اىل الطالئع ، بحيث يعملون على ن�سر املعرفة التي اكت�سبوها خالل م�سرية بحثهم  الأطراف اأخرى من 

جمتمعهم يف املدار�س، واجلامعات ، واملراكز املهتمة.
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ملاذا هذه األحباث؟
واإن كان كل  الرتبويني،  اأي�سا  تهم  اأنها  التغذية كما  االأخ�سائيني يف علم  باهتمام  االإن�سان  حتظى �سحة 
اأن �سحة االإن�سان هي كلٌّ ال  منهم ينظر اإىل ال�سحة من زاوية اخت�سا�سه، فاإنهم يجمعون بالراأي على 
الغذاء  اأن   تاأكله. ومبا  ت�سربه وغذاء  تتنف�سه وماء  اإليها من هواء  تتاأثر مبا يدخل  االأج�سام  واأن  يتجزاأ، 
اأهمية الغذاء يف الوقاية من  هو  م�سدر الطاقة االأ�سا�سي لالإن�سان، واإذا كان االإن�سان قد عرف واأدرك 
االأمرا�س وعالجها منذ زمن بعيد فقد اآن له اأن يدرك ويعي اأن الغذاء ميثل �سالًحا ذا حدين ؛ نق�سه ميثل 

مع�سلة، وزيادته ت�سبب م�ساكل �سحية عديدة.
يتحدد �سلوك االإن�سان يف ال�سنوات االأوىل من العمرو،اأي �سنوات التعلم املدر�سي، وما يكت�سبه الطالب من 
�سلوك يجعله قادًرا على اأن يحقق قدًرا اأكرب من التوازن احلياتي. ومن هنا تربز اأهمية الرتبية يف تعليم 
الطلبة يف �سن املدر�سة كيف يتعاملون مع الغذاء، وكيف ي�ستفيدون من عنا�سره مبا يحقق لهم قدًرا اأكرب 
من ال�سحة، وا�ستثماًرا اأف�سل للح�سول على  حت�سيل اأكادميي اأعلى. من هنا يجب اأن حتظى �سحة الطلبة 
تربية  اإىل  يكون هناك مبادرات تهدف  اأن  املجتمع، حيث يجب  الكبري على م�ستوى  باالهتمام  وتغذيتهم 
النا�سئة على ال�سلوك ال�سحي وتعليمهم منط احلياة ال�سحية والتعامل ب�سكل �سحيح مع الغذاء لال�ستفادة 

بال�سكل االأمثل من حمتوياته. 
من هنا انطلقنا، فكان هدفنا يف هذا البحث اأن نقوم بدرا�سة نوعية الغذاء املقدم يف املقا�سف املدر�سية، 
هي  وما  املدار�س  طالب  يف�سله  الغذاء  من  نوع  واأي  ال�سحة  وزارة  قبل  من  مراقبة  املقا�سف  هذه  وهل 

العالقة بني ما ياأكلونه وبني م�ستواهم التح�سيلي وال�سحي يف املدر�سة؟
هذا ما ت�سّدت له جمموعات من طلبة املرحلتني االأ�سا�سية والثانوية يف �ست مناطق فل�سطينية هي القد�س 
يباع يف  الذي  الغذاء  لدرا�سة جودة  باأبحاث  قاموا  و�سمال غزة، حيث  واخلليل  ورام اهلل  ونابل�س  وجنني 
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املدار�س الفل�سطينية وعالقته بالو�سع ال�سحي والتح�سيلي لدى الطلبة. ويقّدم البحاثة يف نهاية اأبحاثهم 
م�ستواهم  على  للمحافظة  الالزم  ال�سحي  الغذاء  وماهية  �سحتهم  على  للمحافظة  للطالب  التو�سيات 

التح�سيلي وال�سحي.
وقد التزم هوؤالء الطالئع البحاثة باأ�سول البحث العلمي املنهجي، القائم على الت�ساوؤل واللجوء اإىل املراجع 
جلمع املعلومات عن الغذاء ال�سحي ونوعية الغذاء املقدم باملقا�سف املدر�سية وما هي العالقة بني الغذاء 
ل اإىل  والتح�سيل الدرا�سي، وو�سع الفر�سيات والقيام بت�سميم اال�ستبانات، ومن ثم حتليل النتائج والتو�سّ

اال�ستنتاجات وو�سع التو�سيات واالقرتاحات.
وي�ستعر�س هذا الكتيب العمل املتميز والنتائج التي تو�سلوا اإليها، بتلخي�سها ودجمها معًا، وهو طبعًا خا�سع 

للنقا�س والنقد واملراجعة والت�سحيح، كما هو احلال دومًا يف كافة االأبحاث العلمية. 

جمم�عة بحاثة �سغار اثناء اأحد اللقاءات التاأهيلية – نابل�س
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املنهجية:

توؤكد االأبحاث العلمية التي ن�سرت �سابقًا اأن هناك عالقة وثيقة بني احلالة ال�سحية والغذائية لالإن�سان 
من جهة، وبني القدرة على التح�سيل العلمي من جهة اأخرى. لذلك فاإن االهتمام بتغذية التالميذ باأطعمة 

متوازنة و بكميات كافية اأمر هام مل�ساعدتهم على التح�سيل اجليد.
اإن التغذية ال�سحية للطلبة تزيد من قدرتهم على التفكري واال�ستيعاب وحت�سن قدراتهم الذهنية في�سبح 
اأبنائنا  عند  ال�سحية  العادات  تكوين  اأن  كما  اأكرب،  املدر�سية  لالأن�سطة  ومتابعتهم  االأكادميي  حت�سيلهم 
هدف كبري ن�سعى اإىل حتقيقه. فما هي نوعية الغذاء الذي يتناوله الطلبة يف املدر�سة؟ وهل هذه االأطعمة 
الطلبة يف  التي ميار�سها  وال�سحية  الغذائية  املمار�سات  وما هي  املخت�سون؟  به  يو�سي  الذي  الغذاء  من 
لل�سروط  يخ�سع  املق�سف  هذا  وهل  املدر�سي؟  املق�سف  يقدمها  التي  االأغذية  نوعية  هي  وما  املدر�سة؟ 
وحت�سيلهم  البيت  يف  اأو  املدر�سة  يف  الطلبة  ياأكله  ما  بني  العالقة  هي  وما  الالزمة؟  والنظافة  ال�سحية 

االأكادميي؟
بعقد االجتماعات وح�سور ور�سات  ال�ست  البحث  الت�ساوؤالت وغريها قامت جمموعات  لالإجابة عن هذه 
العمل واالطالع على املراجع املتوفرة عن التغذية ال�سحية وعالقتها بالتح�سيل العلمي وعن املواد الغذائية 
“النيزك” اإىل  موؤ�س�سة  من  املوّجهني  باإ�سراف  املجموعات،  وتو�سلت  املدر�سية.  املقا�سف  تقدمها  التي 
املناهج العلمية والتقنية التي يتوجب عليهم اتباعها من اأجل االإجابة على هذه الت�ساوؤالت والقيام باالأبحاث 

الالزمة للرد عليها واإعداد اأوراق العمل ح�سب املنهج العلمي يف البحث.
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وتتلخ�س املنهجية العلمية املّتبعة مبا يلي: 
التخطيط خلطوات وطرق العمل وتنظيمه. 1 .

مراجعة اأدبية وجمع املعلومات. 2 عن التغذية ال�سحية وعالقتها بالتح�سيل االأكادميي وعن جودة الغذاء 
املقدم يف املقا�سف املدر�سية.

اأو نفيها. و�سع الفر�سيات المتحانها وللتاأكد من �سحتها . 3
كتابة اال�ستبانات البحثية. 4 .

يف التغذية و جلان ال�سحة يف املدار�س. اإجراء مقابالت مع اخت�سا�سني . 5
البحثية على عينة البحث.  توزيع اال�ستبانة . 6

درا�سة النتائج وحتليلها وعر�سها مع االإح�ساءات. 7 واجلداول والر�سوم البيانية.
اخلروج بالنتائج والتو�سيات. 8 .

، مبا فيها حتديد امل�ساألة واأ�ساليب العمل والنتائج واملراجع. توثيق هذه العمليات. 9

كافة  الطلبة يف  بقية  اأمام  نتائجها  ت�سع  وها هي  العمل يف خريف عام 2008،  اإىل  املجموعات  انطلقت 
املدار�س الفل�سطينية من اأجل االطالع عليها ونقدها وت�سحيحها واإبداء اآرائهم فيها، كما هو احلال يف 

جميع االأبحاث العلمية.
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ملخص البحث:
يوؤكد  وكما  املدر�سة،  �سن  يف  لالأطفال  والعقلي  اجل�سدي  النمو  يف  ومعروفة  كبرية  اأهمية  للتغذية 
التي  الوجبة  وهي  اليوم،  يف  اأهمية  االأكرث  الوجبة  هي  الفطور  وجبة  فاإن  والتغذية  ال�سحة  خرباء 
الغذائية.  املواد  من  املنا�سبة  والنوعية  الكمية  على  ا�ستمالها  يف  غريها  من  اأكرث  عليها  الرتكيز   يجب 
الطفل يح�سل على  اأن  للتاأكد من  والبيت  املدر�سة  التوا�سل بني  اهتمام يف  لي�س هناك  اأنه  وقد نالحظ 
اإفطارًا يف البيت قبل الذهاب اإىل  اإن الكثري من االأطفال ال يتناولون  ما يكفيه من اإفطار كل �سباح، بل 
املدر�سة ب�سبب اال�ستعجال و �سيق الوقت واإهمال بع�س االأهايل لهذه النقطة، اأو العتقادهم باأن لدى الطفل 
الفر�سة ل�سراء فطوره من مق�سف املدر�سة اأثناء اال�سرتاحة.مق�سف املدر�سة قد ال يحتوي يف الغالب اإال 
على اأنواع من الع�سري )اأو ال�سراب املنكه املحلى ولي�س الع�سري( و امل�سليات املختلفة. وعمليًا ت�سكل هذه 

االأغذية جميعًا وجبة خفيفة غري �سحية.
ففي اأغلبية املدرا�س يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة تباع املاأكوالت وامل�سليات للطالب داخل املدر�سة.

وهذا ما لفت انتباه البحاثة ال�سغار، ما هي االأطعمة املوجودة  يف املقا�سف؟ وهل تختلف من مدر�سة اإىل 
اأخرى؟  هل يف�سلها الطالئع على ماأكوالت البيت؟  وهل يوجد عالقة بني تناولها ب�سكل يومي وبني ق�سايا 

اأخرى مثل الرتكيز والن�ساط، اأو امل�ستوى التح�سيلي العام للطلبة؟
من خالل اأ�سئلة البحث املختلفة التي عمل على تطويرها البحاثة مت التطرق اإىل نواحي جمتمعية باأبعاد 

خمتلفة مثل وعي االأهايل ومعرفتهم لغذاء اأبنائهم اليومي.
فقام البحاثة بت�سميم ا�ستبانة بحثية ووزعوها على 960 من الطلبة والطالبات يف املرحلة االأ�سا�سية يف 
الفريق كل ح�سب  قام  وبعد ذلك  وغزة.  واخلليل وجنني  ونابل�س  ورام اهلل  القد�س  وهي  �ست حمافظات 
حمافظته بتفريغ اال�ستبانة وربط العالقات واالأ�سئلة مع بع�سها البع�س للخروج يف النهاية بالنتائج. والتي 
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كان من اأهمها اأن هناك عالقة وثيقة بني تناول طعام االإفطار وبني املعدالت املدر�سية العالية، وهذا ما 
اأ�سارت اإليه النتائج يف حمافظات القد�س ورام اهلل ونابل�س. اأما االأ�سباب التي تدفع الطليعي لعدم تناول 
فبعد  جنني  يف  اأما  ال�سباح.  يف  الوجبة  هذه  لتح�سري  وقت  يوجد  ال  اأنه  اأهمها  من  فكان  االإفطار  وجبة 
اأن تعرف البحاثة على اأكرث اأنواع ال�ساندوي�سات مبيعًا يف املقا�سف املدر�سية وقام فريق البحث بدرا�سة 

املكونات الغذائية لهذه ال�ساندوي�سات ومقارنتها واخلروج باأهم التو�سيات للطلبة.

وي�ستعر�س هذا الكتيب العمل املتميز الذي يعتمد على تلخي�س ودمج وحترير هذه االأبحاث، والنتائج التي 
تو�سلوا اإليها، وهو طبعًا خا�سع للنقا�س والنقد واملراجعة والت�سحيح، كما هو احلال دومًا يف كافة االأبحاث 

العلمية. 

 طليعيات م�ساركات يف الباحث ال�سغري اثناء لقاء تدريبي ح�ل 
مهارات التفكري الناقد- رام اهلل
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1. املقدمة:
لقد بداأ علم التغذية يحتل حيزًاً حقيقيًا بني العلوم التطبيقية يف ع�سرنا احلديث واأ�سبحت هناك اهتمامات 
�سخ�سية على م�ستوى الفرد لزيادة املعرفة بالغذاء املتناول وطرق حت�سري االأطعمة ب�سكل �سحي يحافظ 
على قيمتها الغذائية. كما ازداد االهتمام بربامج التثقيف الغذائي من حيث م�ستوى الغذاء املو�سى بتناوله 
يوميًا كمَاً ونوعًا؛ بحيث يتم الرتكيز على االأغذية التي يجب تناولها خالل دورة حياة االإن�سان ح�سب مراحل 

عمره املختلفة من الطفولة حتى ال�سيخوخة.
الغذاء من اأهم العنا�سر التي ت�ساعد يف بناء ج�سم االإن�سان، فال�سحة اجليدة تتطلب تغذية جيدة ويتاأثر 
االإن�سان بالتغذية من بدء تكونه وهو جنني يف رحم اأمه وخالل خمتلف مراحل منوه . الغذاء يبني اخلاليا 

ويجدد االأن�سجة وميد اجل�سم بالطاقة. )1(
فالغذاء هو كل ما يحتاجه ج�سم االإن�سان من طعام حتى ي�ستطيع متابعة حياته. ولكل نوع من اأنواع الغذاء 
فائدة معينة ال ي�ستطيع اجل�سم العي�س بدونها، فيتغذى االإن�سان على اللحوم ومنتجات االألبان واحلبوب 
واخل�سار التي حتتوي على خمتلف مكونات الغذاء فهي حتتوي على الزالليات والدهنيات والكربوهيدرات 

واالأمالح املعدنية واالألياف.)2(
اإن كلمة ال�سر لتغذية جيدة تكمن يف االعتدال بكمية الطعام امل�ستهلكة، والتنويع من االأ�سناف املتوفرة، 

والتوازن بني جميع املغذيات. اإذ ال يوجد طعام واحد يحتوي على جميع املغذيات ال�سرورية. )3(

حذر برنامج االأمم املتحدة للغذاء من تزايد عدد �سحايا املجاعات واالأمرا�س املتعلقة ب�سوء التغذية 
بعد اأن اأكدت االإح�ساءات اأنها حت�سد اأرواح 6 ماليني من الب�سر كل عام .

http://www.anhri.net/egypt/chro/2008/pr1006.shtml ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االن�سان    
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1.1 الغذاء ال�سحي والتغذية ال�سليمة:
تلبية  على  القادر  الغذاء  هو  املتوازن  الغذاء 
وترميم  بناء  من  املختلفة  اجل�سم  احتياجات 
الغذاء  وهو  لالأمرا�س،   ومقاومة  وطاقة 
الغذائية  العنا�سر  جميع  على  يحتوي  الذي 
والكربوهيدرات  كالربوتينات   االأ�سا�سية 
والفيتامينات،  املعدنية  واالأمالح  والدهون 
ل�سمان  املاء  من  كافية  كمية  اإىل  اإ�سافة 
ا�ستمرار احلياة ب�سكل �سليم، ومن ال�سروري 
حلاجة  وفقًا  خمتلفة  مبقادير  االأطعمة  تناول 
اإىل  لها، حيث يحتاج اجل�سم  الفعلية  اجل�سم 
وكميات  واملعادن  االأمالح  من  كبرية  مقادير 

اأقل من الكربوهيدرات )الن�سويات(. كما يحتاج اجل�سم اإىل مقادير معتدلة من اللحوم واالألبان واالأجبان 
)الربوتينات(، ومقادير قليلة من الدهون والزيوت التي ال ميكن اال�ستغناء عنها ب�سكٍل كامل. )4،5 (

اأداء  من  اجل�سم  اأجهزة  تتمكن  فلكي  املغذية،  املواد  من  متوازنة  كميات  تناول  ال�سليمة  التغذية  تتطلب 
واملعادن  والدهون  والكربوهيدرات  الربوتينات  توفر كميات كافية من  اأكمل وجه ال بد من  وظيفتها على 
العنا�سر نظامًا غري �سحي  يفتقر متامًا الأحد هذه  الذي  الغذائي  النظام  ويعد  وال�سوائل،  والفيتامينات 
يوؤدي اإىل اعتالل ال�سحة ب�سكل اأو باآخر، )6( بل اإن النظام الغذائي ال�سحي هو باخت�سار: تناول ت�سكيلة 
اأو  وا�سعة من االأطعمة بكميات متوازنة، لي�س الهدف منها احل�سول على الكثري من ال�سعرات احلرارية 

الرتكيز على �سنف واحد من االأطعمة. )7(
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يعترب طالب املدار�س اأكرث الفئات تعر�سًا ل�سوء التغذية حيث وجد اأن التالميذ امل�سابني بفقر الدم يعانون 
التح�سيل  يكون  ما  وعادة  واالإجهاد،  بالتعب  ال�سريع  واالإح�سا�س  التغذية  و�سوء  ال�سهية  وقلة  الدوار  من 
واحلفاظ  الدرا�سي  والتفوق  النجاح  التالميذ. ولتحقيق  من  باأقرانهم  مقارنة  منخف�سًا  لهوؤالء  الدرا�سي 
كاأ�سا�س  ومتوازنة  وم�سهية  مغذية  لوجبات  التخطيط  من  البد  كان  الطالب  اأبنائنا  و�سالمة  �سحة  على 

للتغذية ال�سحيحة. )8(

الأكادميي: بالتح�سيل  وعالقته  ال�سحي  الغذاء   1.2
اإن خاليا الدماغ، حالها كحال كل اخلاليا املوجودة 
يف ج�سم االإن�سان،  حتتاج اإىل الغذاء كي تنمو وتن�سط 
بالطريقة  الذهني  ون�ساطها  العقلية  وظيفتها  وتوؤدي 
خاليا  مييز  ما  ولكن  املنا�سبة،  والكيفية  املالئمة 
الدماغ عن غريها من  اخلاليا اأن تاأثري الغذاء عليها 
تاأثري تراكمي ولي�س تاأثريًا مبا�سرًا. حيث يبداأ تاأثري 
الغذاء على خاليا الدماغ منذ فرتة  ما قبل الوالدة 

وي�ستمر حتى نهاية عمر االإن�سان .
والأن تاأثري الغذاء على الدماغ هو تراكمي فاإنه من ال�سعب مالحظة ذلك. فهناك اأغذية لها تاأثري اإيجابي 

اتفقت الدول االأع�ساء يف منظمة االأغذية والزراعة باأن يكون 16 ت�سرين اأول من كل عام يوم التغذية 
العاملي. تاأكيدًا على مدى الت�سامن العاملي ملكافحة اجلوع و�سعيًا للو�سول اإىل حلول الإ�سكاليات الغذاء
http://www.anhri.net/egypt/chro/2008/pr1006.shtml ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق االن�سان   
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على خاليا الدماغ ، واأخرى لها تاأثري �سلبي. وبالتايل ينعك�س اأثرها على القدرات العقلية لدى االإن�سان ؛ 
�سيئًا  االنخفا�س  العقلي يف  م�ستواه  يبداأ  املتوازنة  ال�سحية  االأغذية  يتناول  ال  الذي  الطفل  باأن  فنالحظ 
امل�ستوى  تدهور  �سبب  لنا  يتبني  هنا  ومن   ، املراهقة  �سن  بداية  مع  اأو  الطفولة  �سنوات  اأواخر  يف  ف�سيئًا 
الدرا�سي لدى العديد من الطلبة رغم ارتفاع م�ستواهم يف �سنواتهم الدرا�سية االأوىل فالغذاء ال�سيئ له 

دور يف ذلك. )9(
و مبا اأن الطالب يق�سي اأكرث من ثلث يومه يف املدر�سة، لذا يجب اأن يح�سل على ثلث احتياجاته الغذائية 
اليومية يف هذه الفرتة، حتى ن�ستطيع اأن نتفادى امل�سكالت الغذائية املتعارف عليها كفقر الدم، اأمرا�س 
�سوء التغذية، ال�سمنة، النحافة، واالإح�سا�س ال�سريع بالتعب واالإجهاد. بناًء على كل ما �سبق فاإنه يجب علينا 

زيادة الوعي باأهمية التغذية املتوازنة ومن هنا جاءت اأهمية هذا البحث.
الطلبة و�سالمتهم. وقد لوحظ من خالل  اأمر مطلوب الرتباطها ب�سحة  املدر�سية  بالتغذية  اإن االهتمام 
درا�سات ميدانية اأن هناك طالبًا وطالبات يعانون من نق�س بع�س العنا�سر االأ�سا�سية مثل احلديد مما 
يوؤدي اإىل حدوث »فقر الدم« والذي ت�سري التقارير اأنه يف ازدياد وال يفرق بني طالب وطالبة وبني نحيف 
اأو بدين. وقد اأرجع االإخت�سا�سيون هذا املر�س اإىل قلة توفر االأغذية التي حتتوي على عن�سر احلديد يف 

اإفطار الطالب والطالبات واعتمادهم على االأغذية ال�سريعة اخلالية من العنا�سر ال�سرورية. )10( 
فنق�س احلديد امل�سبب  لفقر الدم له ارتباط يف عملية التح�سيل االأكادميي لدى الطلبة حيث اأن للحديد 
اجل�سم  ملناطق  والغذاء  االأوك�سجني  بتو�سيل  تقوم  التي  احلمراء  الدم  كريات  ب�سالمة  مبا�سرًا  ارتباطًا 

واأجهزته  املختلفة. )11(
ومنذ اأن كان االهتمام بنوعية الغذاء الذي يتناوله الطلبة �سرورة من �سرورات ال�سحة املدر�سية، كان 
البد من مراقبة جودته ونظافته وكيفية اإعداده وم�سادره واأي�سا مدى تاأثريه على �سلوكيات الطلبة. »فكما 
هو معروف اأن الغذاء الذي يتناوله االإن�سان ينعك�س �سلبًا اأو اإيجابًا على �سحته بح�سب نوعه -غذاء �سحي 
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اأنه البد من تناول وجبة غذائية �سحية ومتكاملة تزود اجل�سم بالطاقة  اأم غري �سحي- وتوؤكد االأبحاث 
الالآزمة، وبالربوتينات، والفيتامينات، واملعادن ال�سرورية للحفاظ على اجل�سم، ودعم ن�ساطاته الطبيعية 

من عمليات منو ج�سدية وعقلية عند االأطفال واملراهقني«.)12(

1.3 م�ساكل التغذية يف املدار�س
من املعروف اأن لكل مرحلة من مراحل احلياة 
حتى  توفريها  يجب  معينة  غذائية  متطلبات 
وما  �سحيحًا،  ينمو منوًا  اأن  االإن�سان  ي�ستطيع 
يق�سيها  التي  العمرية  املرحلة  هو  هنا  يهمنا 
ال�سخ�س يف الدرا�سة. فالطالب يكون بحاجة 
االأ�سا�سية،  الغذائية  العنا�سر  كافة  اإىل 
والدهون  والكربوهيدرات  الربوتينات  وهي 
لتزوده  واملعادن  واالأمالح  والفيتامينات 
بالطاقة ال�سرورية حلفظ اجل�سم، واأن يكون 

اأقل عر�سة لالإ�سابة باالأمرا�س واأكرث مناعة �سدها، واأكرث قدرة على ا�ستيعاب املواد واملعلومات املعطاة 
له.

اأهم  ونظرًا للوقت الكبري الذي يق�سيه الطالب يف املدر�سة والذي يفوته من خاللها وجبة االإفطار وهي 

بلغت ن�سبة اإهمال وجبة الفطور يف فل�سطني من قبل الطالب حوايل %29
                                                                               مركز االإح�ساء الفل�سطيني               
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وجبة من وجبات اليوم والتي يهملها الكثري من االأهل ل�سيق الوقت؛  اإذًا فالطالب يعتمد على الطعام الذي 
ي�سرتيه من املدر�سة. )13(

اإن هذه الق�سية يجب اأن تو�سح لكل من الطلبة اأنف�سهم واأولياء اأمورهم، وخ�سو�سًا اأن هناك ارتفاع يف 
وطالبات مدار�س. )14(هنالك  هوؤالء هم طالب  كبرية من  ون�سبة  االإفطار  يتناولون طعام  ال  الذين  ن�سبة 
اأي�سا ظاهرة انت�سار االأغذية اخلالية من املواد ال�سرورية،  كاحللويات وال�سكريات وامل�سروبات الغازية يف 
املدار�س والتي جتذب الطالب والطالبة مبذاقها اأو �سكلها اأو الدعاية امل�ساحبة لها يف و�سائل االإعالم اأكرث 

من قيمتها الغذائية. )11(  
اإن عملية توفري غذاء منا�سب خالل اأول اليوم »االإفطار« اأمر �سروري و ي�ساهم يف عملية التوازن حيث يوفر 
االإفطار بحدود ثلث االحتياجات الغذائية والعنا�سرال�سرورية التي يحتاجها الطلبة خالل اليوم، فتوفريها 

اأمر مطلوب لتوازن الغذاء خالل اليوم كامالً.
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املدار�س تالميذ  عند  ال�سحية  غري  الغذائية  العادات   1.4
اول: عدم تناول وجبة الإفطار 

اإن من اأهم العادات الغذاية اخلاطئة التي ميار�سها الطلبة هي عدم تناول وجبة االإفطار، فقد اأو�سحت 
الدرا�سات اإنه من ال�سعب على التلميذ احل�سول على مقرراته الغذائية اليومية بدون وجبة فطور،  فهي 
تعترب مبثابة االنطالقة االأ�سا�سية ليوم مدر�سي حافل بالدرا�سة والن�ساط. ومبا اأن الطالب يق�سي معظم 
نهاره باملدر�سة فهو بحاجه اإىل ما ميده بالطاقة حيث اأن وجبة االإفطار تزيد من قدرته على التح�سيل 
واال�ستيعاب و توفر له كل ما يحتاجه من عنا�سر غذائية خالل يومه. حيث دلت درا�سات اأن الطلبة الذين 
ال يتناولون وجبة االإفطار اأكرث عر�سة لالإجهاد وعدم الرتكيز والدوار من الذين يتناولون وجبة االإفطار. 

)15(

اليومية  االحتياجات  ثلث  الوجبة   هذه  متثل 
من الطاقة والعنا�سر الغذائية، ولذلك البد اأن 
تكون وجبة متوازنة �سحية وحمتوية على جميع 
العنا�سر الغذائية التي يحتاجها الطالب طيلة 
الفيتامينات املوجودة يف  باملدر�سة مثل  وجوده 
معدن  واأهمها  واملعادن  والفاكهة  اخل�سروات 
من  وم�ستقاته  احلليب  يف  املوجود  الكال�سيوم 

االأجبان التي ت�ساعد على منو وتقوية العظام. 
وعلى الرغم من تو�سيات علماء التغذية باأهمية 

وجبة الفطور فاإن املاليني يف اأرجاء املعمورة يتخطون هذه الوجبة الهامة. وت�سري الدرا�سات االأخرى باأن 



27

العادات الغذائية التي يعتاد عليها املرء يف فرتة الطفولة هي املر�سحة لال�ستمرار مدى احلياة. وبهذا فاإن 
االأطفال الذين مييلون اىل حذف وجبة االإفطار فاإنهم على االأرجح ي�ستمرون يف هذه العادة الغذائية يف 

فرتة الر�سد. 

اإن غالبية االأطفال، يف دول العامل اأجمع، ال يتناولون االإفطار باالأ�سل يوميًا، اأو ال يتناولون اإفطارًا يحتوي 
على العنا�سر الغذائية الالزمة. وبغ�س النظر عن امل�ستوى املادي لالأهل، فاإن االإن�سغال العائلي واأ�سبابًا 
اأخرى، جتعل من ال�سعب على االأهل توفري وجبة اإفطار الأبنائهم، خا�سة االأطفال منهم. اإ�سافة اإىل اأن 
كنه من تناول االإفطار عند االإ�ستيقاظ من  الطالب يف بع�س االأحيان ال يكون يف حالة نف�سية اأو بدنية متمُ
النوم. اإن اإهمال وجبة االإفطار املتوازنة باملنزل يزيد من فر�س تناول الطلبة للماأكوالت امل�سنعة واملعلبة 
ا من الدهون  مثل امل�سروبات الغازية واحللويات اأثناء تواجدهم يف املدر�سة الحتوائها على كميات عالية جدًّ
وال�سعرات احلرارية  ل�سد جوعهم، خا�سة يف ظل عدم وجود ما يعو�س عنها مثل ال�ساندوي�سات املح�سرة 
منزليًا. ومن هذه املواد ؛ ال�سوكالتة ورقائق البطاطا املقلية والب�سكويت، والتي توؤدي بدورها اىل اإ�سعاف 

قدرة الطلبة على االإ�ستيعاب والرتكيز بعد تناولها بكمية كبرية . 

ثانياً:  قلة تناول اخل�سروات والف�اكه الطازجة
 اإن الفواكه واخل�سروات م�سادر جيدة للفيتامينات والعنا�سر ال�سرورية للنمو والوقاية من االأمرا�س .

 ي�ستخدم الزعرت للحفاظ على الذاكرة،  فيوؤكل �ساندويت�س زعرت مع زيت زيتون �سباحا قبل الذهاب 
اإىل املدر�سة اأو العمل من اأجل امل�ساعدة على �سرعة ا�سرتجاع املعلومات املخزنة و�سهولة اال�ستيعاب.

http://www.ktaby.com/book-onebook-18888.html
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ثالثا”. تناول الأغذية بعد الن�سراف من املدر�سة 
مثل امل�سروبات الغازية والبطاطا املقلية واحللويات والتي تف�سد �سهية الطالب لتناول الوجبة الرئي�سية .

رابعاً:  اتباع حمية غذائية قا�سية خا�سة لطالبات املرحلة الثان�ية )16(

املدر�سي املق�سف   1.5
كل  الطالب  فيه  يجد  حيث  ال�سليمة  املدر�سية  ال�سحية  احلياة  جماالت  اأحد  هو  املدر�سي  املق�سف 
�سراء  عن  الطلبة  يبعد  الذي  هو  اجليد  املدر�سي  املق�سف  و  �سرورية.  غذائية  مواد  من  يحتاجه  ما 
هو  املدر�سي  املق�سف  اأن  اجلميع  لدى  املعلوم  و.من  خارجية  م�سادر  من  ال�سحية  غري  االأغذية 
الدرا�سي. اليوم  اأثناء  �سراب  اأو  طعام  من  يحتاجه  ما  على  للح�سول  للتلميذ  املتاح  الوحيد   املكان 
لذلك يجب اأن يوفر املق�سف املدر�سي االأغذية التي  تعادل ما توفره وجبة االإفطار؛ اأي اأن يوفر االأغذية 
متده  واأن  االأمرا�س  بع�س  من  الوقاية  يف  وت�ساعد  بالطاقة  ومتده  ومنوه  اجل�سم  بناء  يف  ت�ساعد  التي 
بجميع العنا�سر املعدنية والفيتامينات . فالطلبة الذين يتناولون الفطور خ�سو�سًا، ميار�سون الن�ساطات 
امتحاناتهم.  يف  اأف�سل  نتائج  ويحققون  غريهم  من  توازنًا  اأكرث  وهم  اأف�سل  ب�سكل  والفكرية  الريا�سية 

 

تعتمد معظم املدار�س يف اأغلب الدول على املطاعم املدر�سية )اأو املقا�سف املدر�سية( يف تقدمي االأطعمة 
تراعي  اأن  املدر�سة  مقا�سف  على  وينبغي  االأهمية،  بالغ  اأمرًا  املدر�سية  التغذية  كون  من  انطالقًا  للطلبة 

65% من طلبة املدار�س يف قطاع غزة م�سابني  بفقر الدم نتيجة �سوء التغذية  و15% من نق�س اليود
                                                                                                                    ابحاث منظمة اليوني�سيف

http://www.freedomforpalestine.org/cgi-bin/index.pl/?reports=1212722629 
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اإدخال  يف بيع منتوجاتها من الوجبات اخلفيفة �سرورة احتوائها على املواد املنتجة للطاقة، مع مراعاة 
التثقيف ال�سحي يف املناهج الدرا�سية. )17(

تعتمد على ن�ع الطعام  العقلية  القدرة   1.6
باالإمكان حت�سني القدرة العقلية من خالل اإحداث تغيري ب�سيط يف نوع الطعام الذي يتناوله ال�سخ�س، هذا 
ما جاءت به درا�سة قامت بها جمعية مايند لل�سحة العقلية.  فقد قامت اجلمعية باإ�سدار تعليمات جديدة 
حول املزاج والغذاء، وتوؤكد هذه التعليمات العالقة الوطيدة بني نوع الغذاء و�سعور االأ�سخا�س.  وبالرغم 
من اأن تاأثري الغذاء على ال�سحة اجل�سمية معروف، فاإن التعليمات اجلديدة جلمعية ال�سحة العقلية توؤكد 

على وجود عالقة وثيقة بني الغذاء والنمو العقلي. )18( 

يرام،  ما  اأح�سن  على  الع�سبي  اجلهاز  ن�ساط  ليكون  الدماغية،  اخلاليا  بتن�سيط  تقوم  اجلوز  حبة   
فهي تن�سط الذاكرة. وا�ستهالك اجلوز ي�ساعد الذاكرة ويقويها وكذلك الذكاء وقوة االحتمال بالن�سبة 

لالأ�سخا�س الذين يركزون ملدة طويلة. واجلوز ي�سمى فاكهة املخ لذا ين�سح الطالب بتناول اجلوز.

http://www.ftpal.net/vb/showthread.php?t=12812

فيه  تعمل  مطبخ  يوجد  ولكن  اليابانية،  املدار�س  يف  مقا�سف  يوجد  ال 
الطالب وجبات طازجة  يتناول  الطهاة، حيث  تغذية وعدد من  اأ�ستاذة 

تمُطهى يومًيا باملدر�سة.
http://forum.te3p.com/336763.html
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2. البحث

البحث: اأهداف   2.1
مع انت�سار امل�ساكل ال�سحية الناجتة عن ال�سلوك الغذائي اخلاطىء مثل: ازدياد معدالت ال�سمنة، واأمرا�س 
فقر الدم )االأنيميا( وعوز اليود والهزال، والتي تنت�سر بكرثة يف جمتمعنا الفل�سطيني عامة، وبني طلبة 
املدار�س خا�سة؛ ومع اإهمال التغذية اجليدة وخا�سة وجبة الفطور، واعتماد غالبية الطلبةعلى املق�سف 
درا�ستهم،  يف  للطلبة  االأكادميي  التح�سيل  م�ستوى  وانخفا�س  الغذائية  احتياجاتهم  تلبية  يف  املدر�سي 
ونظرًا للعالقة التي تربط التغذية ال�سليمة ببع�س متطلبات وخ�سو�سية اأعمار طلبة املدار�س مثل ال�سلوك 
االجتماعي ال�سحي والتح�سيل االأكادميي ؛ ا�ستدعى ذلك القيام باإجراء بحث يو�سح العالقة بني طعام 
املقدمة يف  االأغذية  نوعية  لهم بهدف درا�سة  الدرا�سي  التح�سيل  واأثره على م�ستوى  املق�سف ومنتجاته 
املدار�س ومدى اإقبال الطلبة عليها، ودرجة تلبيتها لالحتياجات ال�سحية والذهنية للطلبة يف تلك املرحلة 
احل�سا�سة، واإيجاد طرق حلل هذه امل�سكلة املتزايدة، واخلروج باإح�سائيات ونتائج وتو�سيات تقدم للجهات 
املعنية بال�سحة املدر�سية، من اأجل حت�سني جودة الغذاء، وزيادة املراقبة على املقا�سف املدر�سية وبالتايل 

تغيري الو�سع ال�سحي والتعليمي للطالب والطالبات بناًء على معرفة العالقة بينهما.
فكان من بني االأمور البحثية التي اهتم البحاثة بدرا�ستها:

	معرفة مدى جودة الغذاء يف املدار�س.
يقومون بتناول وجبة الفطور. 	 ن�سبة الطلبة الذين

معرفة تاأثري وجبة الفطور على الطلبة	 من الناحية االإيجابية وال�سلبية.
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العمل طريقة    2.2
لت اإليها جمموعات البحث: هذه هي منهجية اإجراءات البحث اأو طريقة العمل كما تو�سّ

2.2.1 املعل�مات

 مت جمع املعلومات من املراجع املختلفة، ومنها االإنرتنت، عن مفهوم الغذاء والتغذية ال�سحية ومدى تاأثريهم 
على التح�سيل االأكادميي للطلبة هذا باالإ�سافة اإىل نوعية الطعام املقدمة يف املقا�سف املدر�سية.

2.2.2 املقابالت

ال�سحية  االأنظمة  عن  املعلومات  جمع  بهدف  املقابالت  من  عدد  بعقد  البحثية  املجموعات  بع�س  قامت 
الواجب توفرها يف املدرا�س هذا باالإ�سافة اىل اأخذ راأي املخت�سني بالتغذية عن ال�سلوك الذي يتبعه الطلبة 

ونظامهم الغذائي.
ففي حمافظة اخلليل قامت جمموعة البحث باإجراء مقابلة مع اللجان ال�سحية يف املدار�س التي اأجري بها 

البحث باالإ�سافة اإىل مقابلة مع اأخ�سائي تغذية من حمافظة اخلليل.
اأما جمموعة البحث يف حمافظة نابل�س فقامت باإجراء مقابلة مع جمموعة من  امل�سوؤولني واأخت�سا�سي 

تغذية ومعلمني. 
ويف حمافظة جنني قام فريق البحث بعقد عدة مقابالت مع اجلهات املتخ�س�سة يف املو�سوع مثل مديري 

املدار�س واأ�سحاب املقا�سف وبع�س االأطباء واالخت�سا�سني يف ال�سحة املدر�سية. 

2.2.3 اإعداد ال�ستبانات

يريدون  والتي  البحاثة  قبل  الرئي�سية من  النقاط  املو�سوع وحتديد  املعلومات عن هذا  بجمع  القيام  بعد 
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فح�سها، قامت جميع املجموعات بكتابة ا�ستبانة بحثية حتتوي على جمموعة من االأ�سئلة اخلا�سة بالطالب، 
مثل معدل م�سروفه اليومي ومعدله الدرا�سي باملدر�سة باالإ�سافة اإىل نوعية الغذاء الذي يتناوله وغريها 
الدرا�سية.  البيت وبني معدالتهم  اأو  الطلبة يف املدر�سة  يتناوله  العالقة بني ما  االأ�سئلة، بهدف بحث  من 
الأحد  منوذج   ( املدر�سي.  الداوم  خالل  واإرهاق  ون�ساط  ك�سل  من  العام  �سعورهم  درا�سة  اإىل  باالإ�سافة 

اال�ستبانات يف امللحق(
2.2.4  حتكيم ال�ستبانة واملجم�عات الب�ؤرية

بعد اأن قامت كل جمموعة بكتابة اال�ستبانة البحثية متت درا�ستها مع املن�سق من موؤ�س�سة النيزك لتحكيمها 
بهدف  البوؤرية  املجموعة  على  بتوزيعها  البحاثة  قام  ذلك  وبعد  البحث،  ملو�سوع  مالءمتها  مدى  ومعرفة 
فح�س مدى و�سوح االأ�سئلة باالإ�سافة اإىل مناق�سة البحث معهم وبعد ذلك مت توزيع اال�ستبانة على عينة 

البحث. 
2.2.5 اختيار عينات البحث

القد�س:
 مت توزيع اال�ستبانات على طالب ال�سف التا�سع – ومت ا�ستهداف مدار�س خمتلفة منها مدار�س خا�سة 

ومدار�س حكومية، حيث مت توزيع ما يقارب 160 ا�ستبانة على طالب وطالبات املدرا�س يف كل حمافظة.
رام اهلل:

اأعمارهم 14  والذين  االأ�سا�سي  التا�سع  ال�سف  ا�ستبانة على طالب وطالبات  البحث 160  وزعت جمموعة 
�سنة عن طريق التوجه اإىل عدة مدار�س منها احلكومية واخلا�سة والوكالة يف مدينة رام اهلل وهي  مدار�س 
اجلميل، مدر�سة ذكور اأمني احل�سيني، مدر�سة خولة بنت االأزور لالإناث، ومدر�سة اجلمعية اخلريية االإ�سالمية 

للذكور.
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جنني:
�سريحة من طلبة مدار�س  على  ا�ستبانة  بتوزيع  100  البحث  فريق  قام  البحث  الهدف من هذا  لتحقيق 
ميثلون للذكور واالإناث. وقد قرر فريق البحث اأن ي�ستهدف ال�سفوف من ال�سابع اإىل الثاين ع�سر. مت توزيع 

مئة ا�ستبانة منا�سفة بني الذكور واالإناث.

نابل�س:
بعد اأن مت اختيار الفئة “عينة البحث« من الطلبة الذين ترتاوح اأعمارهم بني 13- 15 �سنة ذكورًا واإناثًا من 
عدة مدار�س حكومية وخا�سة يف مدينة نابل�س، مت توزيع ما يقارب 100 ا�ستبانة على الطلبة من مدر�سة 
ومدر�سة  لالإناث)حكومية(،  االأ�سا�سية  رفيديا  بنات  ومدر�سة  للبنني)حكومية(،  االأ�سا�سية  كمال  ريا�س 
طالئع االأمل الثانوية)خا�سة(، واملدر�سة االإ�سالمية الثانوية للبنني)خا�سة(. وقد مت اختيار 25 طالبًا من 

كل مدر�سة بطريقة ع�سوائية.

اخلليل:
قام فريق البحث بتوزيع 160 ا�ستبانة على عينة البحث من طلبة ال�سف التا�سع االأ�سا�سي و حتى  ال�سف 

احلادي ع�سر يف املدرا�س احلكومية.

غزة:
الطالب  من  جمموعة  على  بحثية  ا�ستبانة   100 يقارب  ما  بتوزيع  البحث  فريق  قام  غزة  حمافظة  يف 

والطالبات يف املدار�س احلكومية ف�سملت عينة البحث طالب وطالبات اأعمارهم بني 11-14 �سنة.
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النتائج   2.3
بالن�سبة للنتائج التي مت احل�سول عليها في�ستم عر�سها ح�سب املحافظات كالتايل:

القد�س:
قامت جمموعة البحاثة يف مدينة القد�س بدرا�سة جمموعة من الفر�سيات والتي كان من �سمنها العالقة 
بني عمل االأم واإح�سار الطالب ال�ساندوي�سات معه من البيت، فكانت النتائج كما هو مو�سح بالر�سم البياين 

التايل:
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يح�سرن  اللواتي  الطالبات  ن�سبة  بني  ت�ساوي  هناك  باأن  ال�سابق  البياين  الر�سم  خالل  من  نالحظ 
فاأكرث  الذكور  اأما  االأم،  النظر عن عمل  بغ�س  يح�سرنها  ال  اللواتي  والطالبات  البيت  من  ال�ساندوي�سات 
من 55%منهم ال يح�سرون ال�ساندوي�سات. وميكن تف�سري ذلك باأن الفتيات يقمن بتح�سري �ساندوي�ساتهم 
باأنف�سهن اأما الطالب فهم يف�سلون ال�سراء من املق�سف املدر�سي بداًل من حمل ال�ساندوي�س من البيت. 
ذوي  من  واالإناث  الذكور  من   %45 حوايل  اأن  يبني  والذي  التايل  البياين  الر�سم  مع  يتوافق  اأي�سًا  وهذا 
هناك  اأن  يعني  وهذا  ال�ساندوي�س  معهم  ويح�سرون  البيت  يف  االإفطار  طعام  يتناولون  املرتفعة  املعدالت 

عالقة بني ما يتناوله الطالب وبني معدله الدرا�سي.
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رام اهلل:
عند فح�س العالقة بني تناول وجبة االإفطار واحل�سول على معدل اأعلى من 80% نرى باأن ن�سبة االإناث 
نف�سها يف  الفطور وذلك العتمادها على  بتناول  اأكرث  تهتم  الفتاة  اأن  اإىل  الذكور وهذا يرجع  ن�سبة  تفوق 

حت�سري الفطور اأو يف حت�سري ال�ساندوي�س الذي تاأخذه اإىل املدر�سة. 

وهذا ما نراه يف الر�سم البياين التايل والذي ي�سري اإىل اأن ما ن�سبته 58% من االإناث يتناولن طعام �سحي يف 
فرتة اال�سرتاحة وهذا ب�سبب ما اأ�سرنا اإليه �سابقًا من اعتماد الطالبة على نف�سها يف حت�سري ال�ساندوي�س 
وبالتايل تبتعد عن املاأكوالت غري ال�سحية مثل امل�سليات والع�سائر وال�سوكوالته، واإن تناولت هذه املاأكوالت 
يكون ذلك باالإ�سافة اإىل الوجبة ال�سحية. ولن نهمل هنا فئة الطالب الذين يتناولون طعام �سحي خالل 
اال�سرتاحة ويعزى ذلك اإىل اإح�سارهم الطعام من البيت حتى ولو مل يتناولوا طعام االإفطار فهم  يعو�سون 

ذلك بتناول طعام �سحي يف فرتة اال�سرتاحه.
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اخلليل:

منطقة  البحث يف  عينة  واالإناث  يف  الذكور  من  عالية  ن�سبة  باأن  ال�سابق  البياين  الر�سم  نرى من خالل 
الطلبة وجبة  تناول  اإىل عدم  اأدت  التي  االأ�سباب  البيت. وعند درا�سة  االإفطار يف  يتناولون طعام  اخلليل 
اأن ال�سبب الرئي�سي هو عدم وجود الوقت الكايف لتناول الطعام يف ال�سباح وهذا يعني اأن  االإفطارفتبني 

هذه الفئة من العينة ال ت�ستيقظ مبكرًا. وهذا ما يبينه الر�سم البياين التايل :
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الطالب  عند  �سخ�سية  الأ�سباب  راجع  الفطور  حت�سري  يف  وك�سله  الطالب  اإهمال  اأن  ن�ستنتج  اأن  ن�ستطيع 
نف�سه.

وعند �سوؤال الطلبة عن �سعورهم عندما ال يتناولون طعام االإفطار اأ�سارت الن�سبة الكربى من اإناث العينة 
اإىل �سعف  الرتكيز، بينما الن�سبة الكربى من الذكور فاأ�سارت اإىل عدم مالحظة فرق. وعند درا�سة اعتماد 
الطلبة على ال�سراء من املقا�سف اإذا مل يتناولوا طعام االإفطار بالبيت فاأ�سارت النتائج اإىل اأن 24% من 

الطلبة بالفعل يعتمدون على طعام املق�سف ويتناولون ال�سيب�س والكوكاكوال.
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اأن  وبالتايل قام البحاثة بدرا�سة العالقة بني تناول طعام االإفطار وبني املعدل الدرا�سي، و هنا ن�ستطيع 
ن�ستنتج باأن هناك عالقة وا�سحة بني تناول االإفطار وبني املعدل الدرا�سي ؛ فاأكرث من 70% من العينة من  
ذوي املعدالت الدرا�سية العالية يتناولون طعام االإفطار باملنازل وهذا ما نراه بو�سوح يف الر�سم البياين 

التايل:
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ن�ستطيع اأن ن�ستنتج مما �سبق اأن طالب وطالبات حمافظة اخلليل يهتمون بتناول طعام االإفطار بالبيت مما 
ينعك�س على معدالتهم الدرا�سية وعند �سوؤال اأخ�سائي التغذية عن ذلك اأ�سار اإىل اأن وجبة االإفطار  هي 
وجبة اأ�سا�سية يجب على الطلبة التزود بها قبل خروجهم اإىل املدر�سة حيث يق�سون ثلث يومهم اإ�سافة  اإىل 
اأن هذه الوجبة تغطي ثلث االحتياجات من الغذاء و اأن على الطلبة االبتعاد عن طعام املقا�سف الحتوائها 

على مواد �سارة مثل امللونات واملواد احلافظة.
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نابل�س:

معدل  ولديها  االإفطار  طعام  تتناول  البحث  عينة  يف  والطالبات  الطالب  من   %70 ن�سبته  ما  اأن  نالحظ 
اأن هذه الوجبة التي يتناولها الطلبة حتتوي على العنا�سر الغذائية االأ�سا�سية  درا�سي عاٍل، وذلك ب�سبب 
لهم، وعند عر�س هذه النتائج على اأخ�سائية التغذية اأكدت على اأهمية تناول وجبة االإفطار  الأنها ت�ساعد 
على حت�سيل درا�سي اأكرب واأكدت اأي�سًا على اأهمية تناول االأغذية املفيدة من البيت الحتوائها على احلديد 

والكال�سيوم والربوتينات. 
الغذائية  العادات  اكت�ساب  على  ت�سجع  فاإنها  ال�سحة  وزارة  يف  ال�سحي  والتعزيز  التثقيف  م�سئولة  اأما 
تعويد  يجب  مكت�سب   �سلوك  هو  الغذائي  ال�سلوك  الأن  �سباحًا  االإفطار  وجبة  تناول  مثل  لالأبناء  ال�سليمة 

الطفل عليه منذ ال�سغر.
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وعند درا�سة العالقة بني ما يتناوله الطالب وبني ما ي�سعر به ، ن�ستطيع اأن ن�ستنتج من خالل الر�سومات 
البيانية التالية ما يلي:
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تاأتي  واأخريًا  واالألبان  الع�سائر  يليها  امل�سليات،  هي  اال�سرتاحة  فرتة  خالل  مبيعًا  االأنواع  اأكرث  اإن  1 .
ال�ساندوي�سات، وهذا يعني اأن الطليعي يعتمد على امل�سليات اأثناء فرتة اال�سرتاحة.

اأن  ن�ستطيع  به؛  ي�سعرون  ما  وبني  اال�سرتاحة  فرتة  يف  الطلبة  يتناوله   ما  بني  العالقة  درا�سة  عند  2 .
اأنواع امل�سليات  اأن اخلمول وعدم الرتكيز والنعا�س هو ما ي�سعر به هوؤالء بعد تناولهم لبع�س  نالحظ 
ما  اإىل  فيعزى  امل�سليات  تناول  بعد  االطلبة  به  ي�سعر  الذي  الزائد  للن�ساط  بالن�سبة  اما  وال�سوكوالته. 
اأ�سارت اإليه اأخ�سائية التغذية يف مدر�سة كمال جنبالط من اأن نوع ال�سكر الذي يتم تناوله من النوع 
�سريع االمت�سا�س الذي يعطيهم طاقة عالية �سرعان ما تفقد، مما يوؤدي بعدها اإىل اخلمول والك�سل. 
وبالتايل تن�سح اأخ�سائية التغذية باالبتعاد عن هذا النوع من ال�سكر وا�ستبداله بالنوع االآخر املوجود يف 

الفواكه والع�سري الطبيعي.
عند املقارنة بني انواع الغذاء املختلفة وما ي�سعر به الطلبة، نالحظ باأن هناك فرق بني نوعية الطعام  3 .
واالآخر، فطعام املقا�سف يزيد من اخلمول وعدم الرتكيز بينما طعام االإفطار املح�سر يف البيت فاإنه 

يزيد القدرة على اال�ستيعاب والرتكيز اجليد.

اأما عند درا�سة العالقة بني نوعية الغذاء املتناول والتح�سيل االأكادميي للطالب فاإننا نالحظ باأن هناك 
عالقة وثيقة بني التح�سيل االأكادميي ونوعية الغذاء حيث نرى بو�سوح اأن الطلبة ذوي املعدالت الدرا�سية 
العالية يح�سرون طعامهم من البيت اأو يف بع�س االأحيان يتناولون وجبة من املق�سف. بينما الطلبة من 
ذوي املعدالت املنخف�سة فاإنهم اإما ال يتناولون الطعام يف فرتة اال�سرتاحة اأو اأنهم يف�سلون االأكل من طعام 

املقا�سف.
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جنني:
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للمدار�س  توجههم  قبل  منتظم  غري  ب�سكل  االإفطار  طعام  يتناولون  جنني  حمافظة  يف  الطلبة  من   %75
و60% منهم ي�سعرون بن�ساط وحيوية و28% ال يرى باأن هناك عالقة بني تناول وجبة االإفطار وبني الن�ساط 

واحليوية طيلة اليوم الدرا�سي .

اأما  بالن�سبة لنوعية الطعام اأو الغذاء الذي يتناوله الطليعي اأثناء فرتة اال�سرتاحة، فقد اأفاد حوايل %40 
من الطالئع بتناول �ساندوي�س فالفل يليها 30% ال�سيب�س واأخريًا �ساندوي�س املرتديال، وهذا ما ي�سري اإليه 

الر�سم البياين التايل.
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ومن هنا بداأ البحاثة بالعمل على درا�سة املكونات الغذائية التي يحتويها كل من �ساندوي�س الفالفل واملرتديال 
باالإ�سافة اإىل ال�سيب�س.  نالحظ اأن  �ساندوي�سات الفالفل ذات قيمة غذائية جيدة من حيث احتوائها على 
ن�سبة الكربوهيدرات الالزمة للطاقة وهذا يف�سر كمية الطاقة العالية التي حتتويها هذه ال�ساندوي�سات. كما 
اأنها حتتوي كذلك على ن�سبة معقولة من الربوتني النباتي مبا قيمتة 13 غم وكذلك على االألياف التي ت�ساعد 
يف عمليات اله�سم، باالإ�سافة اإىل معدين احلديد والكال�سيوم و بع�س الفيتامينات. وهنا يجب االنتباه اإىل 
عملية حت�سري هذه ال�ساندوي�سات من حيث النظافة وعدم ا�ستخدام زيت القلي مرات متكررة وا�ستخدام 

مقدار معقول من ال�سلطات.
اأما بالن�سبة ل�ساندوي�سات املرتديال فهي فقرية باملواد الغذائية حيث اأنها حتتوي على ن�سبة عالية من الدهون 

والقليل من الربوتني مع انعدام وجود الكربوهيدرات واملعادن والفيتامينات مما يجعلها مادة غري �سحية.
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 امل�سليات ) ال�سيب�س ( باأنواعها املختلفه حتتوي على ن�سبة عالية من الدهون حيث يالحظ اأن اأكرث من %25 
من هذه االأغذية هي عبارة عن دهون واأن حوايل 50% منها ن�سويات وبالتايل ت�سبب هذه املواد رفع كمية 
ال�سعرات احلرارية يف هذه االأطعمة مما ي�سبب �سعورًا بال�سبع لدى الطلبة وهذا يوؤدي اإىل اإعرا�سهم عن 

تناول االأغذية ال�سحية وخا�سة وجبة الغداء يف البيت.
وعند درا�سة مكونات امل�سليات  الحظنا اأي�سًا احتواءها على الزيوت املهدرجة وهي ذات تاأثري �سلبي على 
ال�سحة فقد اأ�سارت الدرا�سات احلديثة اإىل اأنها قد توؤدي على املدى البعيد لالإ�سابة باأمرا�س ال�سرطان.

ومن هنا ن�ستنتج اأنه لي�س كل ما يتناوله الطلبة يف املدر�سة هو وجبة غذائية متكاملة االأمر الذي قد ينعك�س 
على م�ستواهم وحت�سيلهم االأكادميي يف املدر�سة.

يو�سح اجلدول التايل القيمة الغذائية جلميع املواد الغذائية التي مت حتليلها �سابقًا.
القيمة الغذائية لبع�س املبيعات امل�ج�دة يف املقا�سف

�ساندوي�س مرتديال مقدارها يف �سب�س البطاطا �ساندوي�س فالفل  القيمة الغذائية
 الدهون 15،85 غم 6 غم 27 غم
4 ملغم كولي�سرتول غري موجود 18 غم
الكربوهيدرات 60 غم غري موجود 58 غم

 االلياف 14،5 غم غري موجود 5 غم
8 غم  الربوتني 13 غم 3 غم

A،C غري موجود حديد ، كال�سيوم ، �سوديوم الفيتامينات
A، c  ال�سوديوم الكال�سيوم حديد

معادن احلديد
496  ال�سعرات احلرارية 393 وحدة حرارية 68 كيلو �سعر



48

�سمال غزة:
تبني من البحث اأن ن�سبة قليلة من الطالئع يف عينة البحث ال يتناولون طعام االإفطار يف البيت وهذا ما 

يبينه الر�سم البياين التايل:

اأما �سبب اإقبال الطالئع على وجبة االإفطار فهي عدم ر�ساهم عن الطعام  املقدم يف املقا�سف املدر�سية 
والذي ال يحتوي على اأطعمة مفيدة مما يدفعهم اإىل حت�سري ال�ساندوي�سات بالبيت واإح�سارها معهم اىل 

املدر�سة وهذا من املمكن اأن ينعك�س على اأداء الطلبة يف املدر�سة.
تبني الر�سومات البيانية التالية راأي الطلبة يف الطعام املقدم يف املقا�سف املدر�سية واأ�سباب اجتاههم اإىل 

اإح�سار الطعام من البيت.
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3. توصيات عامة من الطالئع:
تناول وجبة فطور �سحية ومتوازنة ي�ساعدك على الرتكيز يف الدرا�سة مما. 1 يجعلك اأذكى واأكرث تفوقًا!

            بينما اإهمالها �سيجعلك تتناول الكثري من الوجبات اخلفيفة )�سناك( خالل النهار.
�سرورة توفري املدار�س لوجبة اإفطار للطلبة بحيث حتتوي على ن�سب عالية من املواد الغذائية التي. 2 تلعب 

دورًا يف زيادة تركيز ون�ساط الطلبة منذ ال�سباح. 
وخا�سة  الكاملة  الغذائية  الوجبات . 3 لتعليمهم طريقة حت�سري  املدار�س  للطلبة يف  عمل  ور�سات  تنظيم 

وجبة االإفطار التي تعد االأ�سا�س الذي نبداأ به يومنا .
املعلومات  ترجمة  ب�سرورة  الطلبة  اإقناع  اأجل  من . 4 املدر�سية  ال�سحة  جمال  يف  العاملني  جهود  تكثيف 

ال�سحية اإىل واقع حياتي.
اأنواع الطعام امل�سنع  اأو من قبل اللجنة ال�سحية. 5 املدر�سية حول بع�س  توعية الطلبة من قبل املعلمني 

كامل�سروبات الغازية والعلكة والع�سائر عالية الرتكيز باالأ�سباغ، اأو امل�سليات عالية الدهون.
وحتويل هدفها  حت�سني املقا�سف املدر�سية من حيث اإدارتها والعاملني بها ونوع االأغذية التي تقدمها، . 6

الربحي املادي اإىل هدف اأ�سمى وهو اإفادة الطالب واحلر�س على �سحته.
الطلبةواأهاليهم  فيها  ي�سارك  توعوية  و  تفاعلية. 7  اأيام  وتخ�سي�س  املبا�سرة،  واللقاءات  الدورات  عمل 
لتعريفهم باأهمية الغذاء املتوازن للو�سول اإىل منط حياة �سحي وحث االأهايل على تعويد اأبنائهم على 

وجبة الفطور.
وجبة االإفطار وذلك ملا لها من تاأثري على حت�سيلهم االأكادميي  زيادة وعي الطلبة منذ ال�سغر اإىل اأهمية . 8

وامل�ستوى ال�سحي.
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التجارب واالأبحاث  االإفطارمن خالل  باأهمية وجبة. 9  العلمية والنظرية  باالأدلة واحلقائق  الطلبة  اإمداد 
العلمية ولي�س فقط بالطرق النظرية.

املنتجات الغذائية  تنظيم معار�س للمنتوجات الغذائية ال�سحية ي�سرف عليها الطلبة اأنف�سهم لت�سويق . 10
التي تزيد معرفتهم باالأغذية ال�سحية الهامة املتوفرة يف اأ�سواقنا املحلية.

 الباحثات ال�سغريات يعر�سن نتائج بحثهن امام جلنة التحكيم
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4. ماذا بعد؟
الت�ساوؤالت التي تثريها االأبحاث:

الت�ساوؤالت. فماهي  لقد تطّرقت هذه االأبحاث اإىل مو�سوع بالغ احليوية واالأهمية، ولكنها قد تثري بع�س 
االأ�سئلة التي ميكن اأن تطرح على البّحاثة ال�سغار حول االأوراق التي اأعّدوها؟

ّفقوا يف م�سعاهم؟  	•هل ومُ
فعلوه؟ كيف ميكن االرتقاء مبا 	•

وكيف ن�ستخدم املعلومات املتوفرة على االإنرتنت؟ هل مت االطالع على ما يكفي من االأدبيات واملراجع، 	•
التي اأجراها  ماذا عن املنهجية املتبعة، هل كان من االأف�سل اإجراء املزيد من املقابالت؟ هل االختبارات 	•

الطلبة كافية؟ 
	•والتو�سيات، ملن يجب اأن توجه  بالتحديد؟ 

بالبيت واالبتعاد عن امل�سليات  ماذا عن االإجراءات املطلوبة، مثل التوعية الأهمية تناول الفطور املح�سر 	•
املباعة يف املقا�سف ؟  وماذا عن العالقة بني نوعية الغذاء واملعدل الدرا�سي فعليًا ؟ 

عالقة �سل�ك الأطفال بالطعام!
ذكر الكاتب فهد عامر االأحمدي قائال: قبل فرتة �ساهدت برناجمًا عن جتربة علمية متت يف وقت واحد يف 
بريطانيا واأمريكا لدرا�سة عالقة الطعام بالذكاء وال�سلوك الب�سري. ومتت التجربة االأمريكية يف اإ�سالحية 
لالأحداث ا�ستبعدت فيها ال�سكريات واالأطعمة اال�سطناعية وا�ستعي�س عنها باخل�سروات والفواكه الطازجة. 
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 اأما التجربة الربيطانية فحدثت يف عدد خمتار من مدار�س لندن وق�سم فيها التالميذ اإىل جمموعتني رئي�سيتني :
م�سابهة  اأقرا�سًا  اأعطيت  واالأخرى  واملعادن،  الفيتامينات  من  متكاملة  اأقرا�سامُ  اأعطيت  االأوىل  املجموعة 
ولكنها خالية من اأي مفعول.  ويف كلتا التجربتني كان الباحثون يقومون بت�سجيل معايري الذكاء وتغريات 
ال�سلوك ب�سكل يومي ودقيق. وكانت النتيجة ارتفاع معدالت الذكاء لدى من تناولوا الفيتامينات واملعادن يف 

لندن، وانخفا�س النزعة العدوانية بن�سبة 40% يف االإ�سالحية االأمريكية.
وبالنهاية يجب البدء بتنفيذ ولو بع�س التو�سيات التي قام البحاثة بتوجيهها حتى نح�سن من عادات الطلبة 

ال�سحية وبالتايل نح�سن معدالتهم املدر�سية وم�ستوى حت�سيلهم االأكادميي.

جمم�عات البحث يف م��س�ع ج�دة الغذاء يف املدار�س يتناق�س�ن يف هيكلية 
بحثهم اثناء احد اللقاءات املركزية
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5. املراجع:
اأو  مفيدة  اأو  كافية  كانت  اإذا  فيما  للتدقيق  هي  كما  نوردها  التالية  املعلومات  م�سادر  البحاثة  ا�ستخدم 
دقيقة. وينطبق ذلك خا�سة على روابط االنرتنت للتاأكد من �سحتها، فما كل ما يرد على االنرتنت ميكن 

ن�سخه ونقله على عاّلته. 
. وزارة الرتبية والتعليم العايل، االدارة العامة لل�سحة املدر�سية، “�سيا�سة التغذية يف املدار�س” 2008. 1

 . الدكتور �سربي القباين ،الغذاء ال الدواء ، دار العلم للماليني ،ط )10( ، بريوت ، 1977. 2
الغذاء ال�سحي، �سحتنا حياتنا. 3

http://www.medicaljordan.com/TopicArtVIn.asp?TopArtID=142&TopicID=27

مقاومة اجل�سم الكاملة تتحقق من خالل الغذاء ال�سحي، الوقت، 2009/9/26. 4
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=180780

الريفية الغذاء املتوازي و الهرم الغذائي، �سبكة املعرفة . 5
http6. ://www .reefnet .gov .sy/Joomla_1.5.1/index .php?option=com_
content&view=article&id=123:2008-06-01-08-04-24&catid=81:2008-06-01-07-
41-51&Itemid=152

هل تريد نظاما �سحيا؟، منتدى النربا�س 7 .

http://www.alnebras.com/forums/t259930.html

التغذية ال�سليمة متد اجل�سم بالطاقة وت�سمن �سالمة النمو، جريدة الغد، 2009/10/16. 8
http://www.alghad.com/index.php?news=455603
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. دائرة ال�سحة واخلدمات الطبية، “غذاء طلبة املدار�س”، 2006. 9
التفكري ال�سليم بالغذاء ال�سليم، اكادمية التفكري و االبداع، 2006/9/10. 10

http://www.memar.net/vb/showthread.php?t=1128

. حامد التكروري وخ�سر امل�سري، “تغذية االن�سان” 1994. 11
ر�سوم بيانية لطول و وزن و منو الطفل 12 .

http://www.halls.md/chart/child-growth/pediatric.htm

دليل املعلم يف تدري�س الرتبية ال�سحية 13 .

م�ساكل التغذية يف املدار�س . 14
http://www.alrassge.gov.sa/vb/archive/index.php/t-3396.html

ال�سحية  اللجان  عمل  دليل  15 . “ املدر�سية  لل�سحة  العامة  االدارة  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة 
املدر�سية” 2008.

احللبي  جنالء    : حتقيق. 16 ادج�سون،ترجمة،  فيكي  تاأليف:  واالأوالد،  لالأطفال  طبيبك  غذاوؤك  كتاب 
،ال�سل�سلة : غذاوؤك...طبيبك ،الطبعة رقم 1، النا�سر: اأكادمييا انرتنا�سونال

غذاء طلبة املدار�س،2005/4/23. 17
http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=9002

اأوالدنا مي�سون معظم اأوقاتهم يف املدار�س فماذا ياأكلون هناك؟، جملة اجلي�س، 2005/12. 18
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=9623

. 19 القدرة العقلية تعتمد على نوع الغذاء

http://www.angelfire.com/mn/almoalem/taam.html
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 1- الدكتور �سربي القباين ،الغذاء ال الدواء ، دار العلم للماليني ،ط )10( ، بريوت ، 1977

2- نخبة من العلماء وا�ساتذة اجلامعات العرب، مو�سوعة ج�سم االن�سان، الغذاء و عملية اله�سم ،1987.
3- مي�سال مونياك ، اأنا اكل واأ�سعف )الرجيم باالأكل( ، جرو�س بر�س ، لبنان .

4- تغذية االن�سان/جامعة القد�س املفتوحة/الطبعة االوىل 1993/اعداد املادة العلمية ناجي ابو رميلة/رقم 
املقرر:3104

5- مو�سوعة الطفل < �سنة 2000 < الهيئة امل�سرية العامة للمكتبات < طباعة الثانية < املجلد الثالث < 
من �سفحة 115-

الرتبية  تدري�س  يف  املعلم  �سرار،دليل  اأبو  ديانا  وال�سيدة  فا�سه  فيوليت  والدكتورة  بقلة  موري�س  ال�سيد   -6
ال�سحية،كلية الرتبية بجامعة بيت حلم،1996،�س82

الباحثتني ال�سغريتني ريهام طهب�ب ودميا طهب�ب 
اثناء العر�س التجريبي لنتائج البحث
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6. امللحق
منوذج ا�ستمارة وزعت يف هذا البحث

جمم�عة من الباحثات تقوم باإجراء بحث حتت ا�سم ج�دة الغذاء باملقا�سف املدر�سية وعالقتها 
�سمن م�سروع الباحث ال�سغري باإ�سراف موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع  بالتح�سيل العلمي 

العلمي وبدعم من اليوني�سيف
اأُعدت  اال�ستبانة  باأن هذه  العلم  اال�ستبانة بكل �سدق ومو�سوعية مع  بتعبئة هذه  القيام  لذا نرجو منكم 
من قبل الطلبة امل�ساركني اأنف�سهم وتهدف جلمع املعلومات لغر�س البحث العلمي فقط.  ن�سكر لكم 

تعاونكم.

اجلن�س: اأ. ذكر                   ب. اأنثى
العمر:--------------------------------

مكان ال�سكن:  اأ. قرية                 ب. مدينة              ج. خميم
ما هو م�ستوى االأ�سرة املادي

�سعيف a ) متو�سط b )عايل c )

اأ�سع عالمة ) /( اأمام اخليار الذي ينا�سبني:-

اأبدااأحيانا دائما ال�س�ؤال
وجبة الفطور من الوجبات املهمة لك  1 .
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الفاكهة متواجدة  يف املنزل ب�سكل  2 .

الغذاء الذي تتناوله يحتوي على مكونات الوجبة ال�سحية  3 .

اأنت تف�سل اأكل ال�سوكوالته و ال�سيب�س اأكرث من الطعام املنزيل 4 .

من ال�سعب احل�سول على الطعام الذي ترغبه 5 .

. 6 اأنت تعتقد اأن املق�سف املدر�سي يحتوي على اأطعمة �سحية و مفيدة 

توافق مقولة التفكري ال�سليم يف الغذاء ال�سليم 7 .

اأنت من االأ�سخا�س الذين يهتمون بالطعام الذي يقوي الذاكرة و الذكاء 8 .

تف�سل اأكل الوجبات ال�سريعة  9 .

حاولت من قبل اأكل طعام يقلل القلق والتوتر 10 .

ت�سرب احلليب ب�سكل  11 .

تتناول اأطعمة متنوعة بالعنا�سر الغذائية 12 .

تبحث عن م�سدر الطعام الذي تاأكله من حيث النظافة 13 .

هل يتمتع العاملون يف املق�سف املدر�سي بالنظافة  14 .

تعتقد اأن املق�سف املدر�سي يوفر للتالميذ االأغذية املفيدة 15 .

يقال اأن الطالب يف�سلون اأكل ال�سوكوالته عند االمتحانات هل توافق  16 .
على ذلك القول 

اأ�سرب املاء ب�سكل دائم   17 .
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اأنت تعتقد اأن بع�س الطالب يخجلون من اأ�سدقائهم عندما ال ي�ستطيعون  18 .
يف  ال�سيب�س  و  ال�سوكوالته  �سراء  و  لهم  املف�سلة  االأطعمة  على  احل�سول 

اال�سرتاحة املدر�سية
ترغب يف  االأكل التقليدي املنزيل 19 .

قمت بعمل وجبة غذائية لنف�سي حتتوي على العنا�سر الغذائية 20 .

اأختار االإجابة التي تنا�سبني:-

. 21 يف وجباتي الأ�سا�سية ما اأكرث العنا�سر الغذائية التي تك�ن م�ج�دة

ب�سكل مت�ساوالفاكهةالزيوتالبي�س و اللحمة اخلبز

 31. كم وجبة تاأكل/ين يف الي�م 

واحدة A .اثنتان B .ثالثة C . اأكرث من ذلك D .

  32. هل تاأكل/ين بني ال�جبات 
نعم  A .ال B .

33. كم علبة �سيب�س اأو �س�ك�لته تاأكل/ين  
4. يف اليوم اأكرث من مرة 3. يف اليوم مرة ب. يف االأ�سبوع اأربعة اأ. يف االأ�سبوع مرتني 
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   34. اأيام المتحان كيف يك�ن رغبتك يف الأكل
زيادة  A .طبيعي B .نق�سان C .

على ماذا يحت�ي املق�سف املدر�سي من وجبات ؟
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

عند احت�اء املق�سف املدر�سي على ال�س�ك�لته  وال�سيب�س مع احلليب وال�ساي و�ساندوي�سات 
اللبنة و ال�جبات ال�سحية , ماذا تف�سل/ي اأن ت�سرتي؟ وملاذا؟

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------

هل تف�سل �سراء ال�ساندوي�سات من املق�سف اأو اإح�سارها من املنزل؟
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

ما ه� تقديرك يف املدر�سة 
ممتاز      a ) جيد جدا b )جيد c )

متو�سط d ) مقبول e ) را�سب f )


