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 : ديرالشكر كالتق

اٌشىوٚاٌؾّلاٚالٚأف١واهللػيٚعًاٌنٞٚفمٕٟالٔغبى٘نااٌجؾشاٌؼٍّٟاٌنٞاعزٙلدف١ٗ

١ٌقوط٘نااٌؼًِّٓثؼلؽٛيِؼبٔبحإٌٝإٌٛه٠ٚؾمك وًاٌغٙل،ٚرؾو٠ذف١ٗاٌللخٚاألِبٔخ،

اٌغب٠خاٌّجزغبح.

وزٛهح١ٍّخاٌظب٠ظ،اٌزٟوبْٚأفضشىوٞٚرمل٠وٞٚاِزٕبٟٔاٌِٝؼٍّزٟاٌفبػٍخاألٍزبمحاٌل

ٌٙباألصواٌىج١وٚاٌجبٌغ؛ِٓفاليِزبثؼبرٙبٚرٛع١ٙبرٙبٚٔظبئؾٙباٌؼ١ٍّخٚاألكث١خ،ِٚٓفالي

اٌّّزؾ١ٕٓ،ٚاألٍبرنحأػؼبءٌغٕخرؾى١ُاالٍزجبٔخ،ٚوًِٓ ٚاٌٝاألٍبرنح اٌٍّّٙخ. شقظ١زٙب

ٍبُ٘،ٍٚبػل،ٚٔظؼ،ٚللَالٔغبى٘نٖاٌوٍبٌخ.

اٌجبؽشػي٠ياٌؼظبفبٌضاٌشىوٚاٌزمل٠و،ػٍِٝبثنٌِٗٓٔظؼٚإهشبكٚرم٠ُٛ.ٚاٌٝٚاٌٝ

االٍزبم٠ؾ١ٝاٌزٕؼػٍِٝبللَِِِٗٓبػلحفٟاٌزلل١كفٟاٌزوعّخ،ٚػبئٍزٟٚأٍٟ٘ٚإفٛرٟ

اٌغبِؼخٚاٌؼًّ،وًاٌشىوٚاٌزمل٠و. ٚأفٛارٟٚأطللبئٟٚىِالئٟفٟ

ٚرمل٠وٌُٞٙع١ّؼبفبٌضشىوٞٚاِزٕبٟٔ

ٚهللاٌٟٚاٌزٛف١ك









 







 ك

 

  ممخص

بٌّبٌٙٚرٕجغأ١ّ٘زٙبلهاٍخاٌؼبكاداٌغنائ١خٚإٌشبؽاٌجلٟٔٚفبطخػٕلاٌّوا٘م١ٓرٕبٌٚذ٘نٖاٌ

اٌ رٍه ٚثبٌزبٌٟػاللخ اٌظؾٟ، ٚرطٛهُ٘ ُّ٘ٛٔ ػٍٝ وج١و رأص١و ِٓؼبكادِٓ ِغّٛػخ ِغ

ا اٌٍَٛو١بد كٚه إٌٝ ثبإلػبفخ اٌّيِٕخ. ا١ٌٌٍَُظؾ١خاألِواع إٌّٛ فٟ ٚاٌزطٛه،اٌُّٙ

اٌلهاٍبدٚاٌّؼٍِٛبدئْف؛ٚػٍٝاٌوغُِٓمٌه.ٚاٌؾّب٠خِٓاألِواعفٟاٌَّزمجً،اٌؼمٍٟ

ل١ًٍعلاً،١خٚٔٛػ١خاٌغناءٚإٌشبؽاٌجلِٟٔٓلجًفئخاٌّوا٘م١ٓاٌفٍَط١١ٕ١ٓائاداٌغنؼبكؽٛياٌ

ػ١خاٌّله١ٍخٚاٌّلهٍْٛػٍٝرٍهاٌؼبكاد،ٌنٌهثبالػبفخأٗال٠ٛعلكهاٍبدرج١ٓاصواٌزٛ

ٚإٌشبؽ اٌغنائ١خ اٌؼبكاد اٌّؼٍِٛبدٚاٌزٛط١بدؽٛي ِٓ ِي٠لا ٌزؼفٟ اٌلهاٍخ ٘نٖ عبءد

اٌجلٟٔ.



اٌغنائ١خٌطٍجخاٌظفٛفاٌضبِٓ،ٚاٌزبٍغرمل٠وٚػغاٌٍَٛو١بداٌظؾ١خ٘نٖاٌلهاٍخإٌٝرٙلف

ه،ٚاٌٍَٛو١بداٌظؾ١خاٌجل١ٔخ؛رٕبٚيٚعجخاإلفطب،ٚناءٔٛعاٌغفِٟؾبفظخث١ذٌؾُ؛ِٓؽ١ش

،ٚرٛػ١ؼرأص١وإٌّٙبطاٌّلهٍٟٚاٌّله١ٍٓػ١ٍُٙ.إٌشبؽاٌجلِٟٔٓؽ١ش



ٌؼبكادزمل٠وٚػغا٘نٖكهاٍخٚطف١خاٍزمظبئ١خ،َِؾ١خ،ِمطؼ١خ،اٍزطالػ١خإٌّٙظٔفندٌ

فِٟؾاٌظؾ١خ ٚاٌزبٍغ اٌظفٛفاٌضبِٓ، ٌطٍجخ ؽ١شاٌغنائ١خ ِٓ ث١ذٌؾُ؛ اٌغناءبفظخ ٔٛع

.إٌشبؽاٌجلٟٔه،ٚاٌٍَٛو١بداٌظؾ١خاٌجل١ٔخ؛ِٓؽ١شرٕبٚيٚعجخاإلفطبٚ



ؽىِٛخ، ِٓ صّبِٟٔلاهًٚىػذػٍٝعٙبداإلشوافاٌّقزٍفخ؛ ِٓ اٌلهاٍخ ِغزّغ ْ َّٛ رى

ٚوبْٚٚوبٌخغٛس،ِٚلاهًفبطخ،ٚػٍِٕٝبؽكِقزٍفخ،ؽ١ششٍّذاٌلهاٍخوالاٌغ١َٕٓ،

2011َ\2010مٌهفالياٌؼبَاٌلهاٍٟ



اٍزقلَاٌجبؽشألغواعاٌلهاٍخاٍزج١بِْٕظّخاٌظؾخاٌؼب١ٌّخاٌَّزقلَفٟاٌلهاٍخاٌؼب١ٌّخ

.(HBSC)اٌٍَٛو١بداٌظؾ١خٌطالةاٌّلاهً
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( االعزّبػ١خ ٌٍؼٍَٛ االؽظبئ١خ ثؤبِظاٌوىَ إٌزبئظثبٍزقلاَ رؾ١ًٍ ٚاالٍزلالي(SPSSثؼل ؛

ثؼغػ ٌزٛػ١ؼ وبٞ ِوثغ ِم١بً اٍزقلاَ ٚا٠ؼب اٌّئ٠ٛخ، ٚإٌَت اٌزىواهاد ثؼلك ١ٍٙب

اٌؼاللبد،رٛطٍذاٌلهاٍخإٌٝػلكِٓإٌزبئظ،أّ٘ٙب:

%(فمؾ،٠ٚؼزجوػل50,7َ)وبٔذَٔجخرٕبٚيٚعجخاإلفطبهث١ٓاٌطٍجخ١ِٛ٠بل١ٍٍخ؛ؽ١شثٍغذ

 ؽجٌُٙزٕبٌٚٙبٍججبهئ١َ١بٌٛعٛك٘نٖإٌَجخ،ٚعٛكاٌٛلذاٌىبفٌٟزٕبٚيٚعجخاإلفطبهٚػلَ

إالأْ ِضال؛ ٚاٌَف١ؾخ ٚاٌج١زيا، اٌزفبػ، ِضً: أغن٠خطؾ١خ افز١به َٔجخ ِٓرملَ ٚػٍٝاٌوغُ

 أغٍتاٌطٍجخافزبهٚاأغن٠خغ١وطؾ١خ؛ِضً:اٌش١جٌ،ٚاٌجطبؽباٌّم١ٍخ،ٚاٌىٛالٚغ١ومٌه.

١َ١خِِٓمظفاٌّلهٍخفالياالٍزواؽخٚثبٌزبٌٟٚللوبِْؼظُاٌطٍجخ٠شزوْٚٚعجزُٙاٌوئ

فئْرٛف١وغناءطؾِٟٕبٍتفٟاٌّمبطفاٌّله١ٍخ؛١ٍؤكٞثبٌٕز١غخإٌٝرٕبٚياٌطٍجخٌٙنا

 اٌغناء.

فالي اٌطٍجخ ٠أفن٘ب اٌزٟ األٍجٛػ١خ اٌو٠بػخ ؽظخ فئْ اٌجلٟٔ إٌشبؽ ٌّٛػٛع ثبٌَٕجخ اِب

يفَّخأ٠بَ؛الرٍجٟؽبعخاٌّوا٘كِٓإٌشبؽاٌجلٟٔاٌّلهٍخ،ٚاٌزٟرّضًأهثؼ١ٓكل١مخفال

اٌالىٌَزؼي٠ياٌظؾخ،ٌٚزؼ٠ٛغ٘ناإٌمض؛أشبهاٌطٍجخإٌٝرٛعٌُّّٙٙبهٍخاألٔشطخاٌجل١ٔخ

 فبهطاٌّلهٍخفٟٔشبؽبدغ١وه١ٍّخ.

ِٕٙبطِلهٍٟفبصثبٌظؾخٚاٌج١ئخ،ٚرقظ١ضؽظز١ٓطف١ز١ٓفٟ ػٍٝاٌوغُِٓٚعٛك

له٠ٌ٘نٖاٌّبكح؛إالأٔٗٚعلٚثشىًٚاػؼأْغبٌج١خاٌطٍجخ٠ٌُؤصوػ١ٍُٙإٌّٙبطاألٍجٛعٌز

رٕبٚيٚعجخاإلفطبه،اٌّلهٍٟ،أٚاٌّلهٍْٛفٍٍٟٛو١برُٙاٌظؾ١خ؛ٍٛاءأوبْمٌهاٌزأص١وفٟ

أٚاٌؼبكاداٌغنائ١خٚٔٛػ١خاٌغناء،أٚإٌشبؽاٌجلٟٔ.



ووِغّٛػخِٓاٌزٛط١بد؛وبْأثوى٘ب:ٍبثمخاٌنللَاٌجبؽشفٟػٛءإٌزبئظ

رط٠ٛواٌّمبطفاٌّله١ٍخ،ٚري٠ٚل٘بثبٌٛعجبداٌغنائ١خاٌظؾ١خاٌّالئّخ،ٚى٠بكحاٌولبثخػ١ٍٙب،

 ٚاٌؼًّػٍٝأفنآهاءاٌطٍجخفٟافز١بهٌُ٘ألغن٠خاٌظؾ١خاٌّالئّخ.

 اٌٍَٛو١بداٌظؾ١خرطج١كٔشبؽبدالِٕٙغ١خفٟاٌّلاهًرؼًّػٍٝى٠بكحٚػٟاٌطٍجخرغبٖ

ا١ٌٍَّخ؛ِٓفالياإلفطبهاٌغّبػٟ،ٚػًِّغٍخؽبئؾِله١ٍخثؾ١شرج١ٓ٘نٖاٌّغٍخأ١ّ٘خ

ٚثبإلِىبْ اٌظؾٟ، اٌغناء أ١ّ٘خ ػٍٝفُٙ رَبػل ٚػًَِّوؽ١بدؽالث١خ؛ اٌظؾ١خ، األغن٠خ

 ونٌهرقظ١ضعبئيحألفؼًِمظفِلهٍّٟٔٛمعٟ؛ؽَتاٌّؼب١٠واٌظؾ١خ.
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 ِٕٙبط ٚرؼي٠يرؼي٠ي رؾف١ي، فٟ رَبُ٘ اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١مبد ثبألٔشطخ، ٚاٌج١ئخ اٌظؾخ

 اٌٍَٛو١بداٌظؾ١خا١ٌٍَّخ.

ثبٌزغن٠خ، اٌّزؼٍمخ اٌظؾ١خ اٌٍَٛو١بد رقظضؽٛي أوضو ٚ ٚأػّك، أٍٚغ، كهاٍبد إعواء

ٓ،ٚإٌشبؽاٌجلٟٔ؛ػٍَِٝزٜٛاٌٛؽٓ،ٚثنٌهرقوط٘نٖاٌلهاٍبدثبٍزوار١غ١خٚؽ١ٕخٌزؾ١َ

ٚرؼي٠يَِزٜٛاٌٍَٛو١بداٌظؾ١خ.
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Nutrition Habits and Physical Activity Among School Students in 

Bethlehem  

Prepared by: Ayman Mahmoud Al-Assa 

Supervisoed by: Dr. Sumaya Sayej 

Abstract:  

The importance of investigating in the subject of health behaviors that has 

recently become the world's interest and focus with all the aspects that it 

may include such as dietary habits of adolescents, and their physical 

activity lies on its significant impacts on the adolescents' healthy growth 

and development, and the close connection of these behaviors with a 

variety of chronic diseases. In addition, the importance of this study also 

comes from the essential role that health behaviors have in the 

contribution of appropriate and healthy body growth, mental 

development, and the possibility of having protection or acquiring the 

powerful immune against diseases in the future. The numbers of 

investigations about the subject in Palestine are few. Therefore , this 

study has been carried out to find out more about these behaviors and 

steer the public attention towards working out a national strategy and 

recommendations for the problem of the study.   

This is a descriptive survey, conducted to estimate the common healthy 

food behaviors among eighth and ninth grades students, in Bethlehem; in 

terms of the type of food received, having the breakfast meal, and healthy 

physical behaviors; in terms of physical activity.  

The study population consisted of eight schools distributed to the 

different points of supervision; Government, Relief Agency, and private 

schools, and various other areas. Both sexes were covered in the study, 

and it was carried out during the academic year 2010 \ 2011  

To achieve the purposes of the study, the researcher used WHO 

questionnaire form which is normally used in the global study (HBSC) to 

measure healthy behaviors among schools students.  

After analyzing the results using statistical software packages for Social 

Sciences (SPSS); inferred number frequencies and percentages, the 

following results were obtained:  
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The percentage of students who keep on having their breakfast meals 

daily was only (50.7%). The main reasons behind this low rate are either 

they do not have enough time to have their breakfast or they do not prefer 

to have this meal in the early morning. Although there was a slightly 

increase in the ratio of choosing healthy sorts of food among students 

such as: apples, pizza, and sfehha, most students chose unhealthy snack 

foods; such as: chips, fries, cola and so on.Moreover , the results of the 

study show clearly that the availability of healthy foods in school 

cafeterias and canteens help students to develop healthy food behaviors 

because the majority of students depend mainly on buying their main 

meal from schools canteens during the break.  

As for the physical activities in schools , the results revealed that the forty 

-minute sport class which students practice weekly do not meet the needs 

of adolescents from the necessary physical activities that are required to 

promote health. Therefore some students compensate the lack in the 

physical activity outside school in the form of informal activities  

The results have also indicated that the Palestinian schools' curriculum 

and teachers have no significant impacts on changing or improving the 

students healthy behaviors that are related to having breakfast meals, 

dietary habits , the quality of food eaten , or practicing the physical 

activities. Taking into accounts that students have two classes weekly that 

are supposed to give much attention to subject of health and environment 

at schools. 

The researcher presented in the light of these findings, a set of 

recommendations:  

It hopes that this study will stimulate further researchers to carry out 

additional wide and more specific investigations on the subject of health 

behaviors related to nutrition, and physical activity at the national level. 

The findings of these studies should be used to draw out a national 

strategy that may help nutritionist to improve and enhance the level of 

health behaviors among school students.  

The necessity of developing school canteens which must be based on 

healthy standards, and provide them with suitable healthy diets. on the 

other hand, These canteens must be run under the strictest supervision 

and control from schools' administration and the staff of health 

departments in the directorates of education. It is also vital that students ' 

views and preferences on choosing the healthy sorts of food should be 

taken into accounts.  
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Applying extracurricular activities in schools to increase students' 

awareness towards the appropriate healthy behaviors. These activities 

may include arranging group breakfast, and writing wall magazines that 

indicate the importance of healthy food, organizing plays for students to 

help them to understand the importance of a healthy diet, and awarding 

the most typical canteen according to health standards  

Involving the majority of students in the physical and healthy activities, 

and consolidating a positive interactive relationship between teachers 

,students and families in addition to activating the role of parents in 

promoting and improving health behaviors. 
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 كؿالفصؿ ال 

 ىميتياخمفية الدراسة كأ

القارئ نظرة عف  ىذه المقدمة تعطي بحيثمقدمة البحث في مفيكـ الصحة سيتناكؿ ىذا الفصؿ 
كيبيف أيضا  ،الدراسة كأسئمة ،كأىداؼلى مشكمة إضافة باإل ،كحيثياتو ،بعاد البحثأكثب حكؿ 

 ىمية عمؿ ىذا البحث.أ

 المقدمة .1. 1

 :( حيث أصبحت الصحة1947الصحة مف قبؿ منظمة الصحة العالمية )لقد تـ تعريؼ مفيكـ 
الصحة  أفكبما  كاجتماعيان، ال مجّرد انعداـ المرض أك العجز. ،كعقميان  ،اكتماؿ السالمة بدنيان ىي 
 إفحيث "، (2002التغذية الدليؿ الكامؿ )"في كتابو  "باتريؾ ىكلفكرد" قاؿالطمكح كما  ىي

فيي تتصؼ بمستكل عاٍؿ مف الطاقة المستمرة  ،يقيا مف قبؿ الجميعيمكف تحق في نظره الصحة
كاالىتماـ  ،مع المحافظة عمى لياقة كتأىيؿ جسمي ،ككحدة التفكير ،التكازف العاطفيك  ،الصافية

ية القدرة عمى مقاكمة كما يحفز صحتنا. كتتضمف ىذه الحالة الصح ،المباشر بما يناسب أجسامنا
كبالنتيجة سيتـ إبطاء تقدـ  : أمراض القمب كالسرطاف.مثؿ ؛ؾ القاتمةكتم ،لتيابيةاألمراض اإل

 .الحصكؿ عمى حياة طكيمة كصحيةكسيصبح مف الممكف  ،العمر

ذا أردنا حالة مف اكتماؿ السالمة بدنيا مجمكعة مف  مف تآلؼال بد كاف  ، كاجتماعيا؛كعقميا ،كا 
( حكؿ 2004العالمية في تقريرىا عاـ ) حددتيا منظمة الصحة تمؾ التي ،العكامؿ الرئيسة الميمة
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كتشمؿ ىذه العكامؿ:  ، كالصحة.كالنشاط البدني ،بشاف النظاـ الغذائي ؛العالمية اإلستراتيجية
 كأضافت المنظمة في نفس التقرير إف   ، كتناكؿ التبغ أك الكحكؿ.كالنشاط البدني ،النظاـ الغذائي
حيث أثير عمى الصحة؛ ليما ت فإف  منفصميف أك معا، اأكان سكاءن  ،كالنشاط البدني ،النظاـ الغذائي

 التي تسببالتي ىي أكثر األمراض ك  -المؤدية إلى األمراض غير المعدية  الخطرعكامؿ إف 
 النظاـ الغذائي كالنشاط البدني. ارتباطا كثيقا بكؿ مفترتبط  -الكفيات حكؿ العالـ 

ف الغذاء ضركرم " إلى أائية كالصحيةالتربية الغذ"( في كتابيا 2004) "صبحي"كما تشير ك 
 Al Sabbah and) قد تـ تعزيز كجية النظر ىذه في دراسة ؿالفرد بصحة جيدة؛ ف الستمتاع

et al) ( حيث أكدت عمى أف اختيار الغذاء الصحي2007في ،)، ؛كالنشاط البدني المنتظـ 
كالككليستيركؿ  ،المرتفعكضغط الدـ  ،السمنة :مثؿ ؛يساعد في منع العديد مف األمراض المزمنة

 كبعض أنكاع السرطاف.  ،كأمراض القمب ،باإلضافة إلى السكرم ،المرتفع

ما أشار ك ؛لإلنساف غذائيةال بالحالة ةمرتبط المزمنة باألمراض اإلصابة أف وفي ال شؾكمما 
 المزمنة ذات األمراض مف بعدد مرتبطة إف السمنة" (، كأضاؼ: 2005في دراستو ) "عفانة"

كما  - ذلؾ كمثاؿ ،"القمب كأمراض الدـ، ضغط ارتفاعك  السكرم، مرض :مثؿ ؛بالتغذية القةالع
 عيادة يزكركف الذيف السكرم بمرض ٪(58.3المصابيف ) نصؼ مف أكثر فإ -اشارت الدراسة:

 أدلة ىناؾ أف كأضاؼ ،السمنة مف يعانكف كانكا 2003 عاـ غزة مدينة في المركزية السكرم
كأكد  ،القمب أمراض منيازدياد، ك الاب آخذة بالتغذية العالقة ذات المزمنة مراضاأل أف إلى تشير
 الجسدم النشاط مف كتحد مقمقة فقط ليست بالتغذية المرتبطة المزمنة األمراض أف عمى أيضا

 .رئيس لكفاتو كسببلمجسد،  ميدد نياإ الفكرم، بؿ كالتطكر

 كؿ بيف مف طفال (11) ىناؾ حكالي ( أنو2011رد في تقرير اإلحصاء الفمسطيني )قد ك ك 
كيضيؼ  ،المزمف التغذية سكء مف في األراضي الفمسطينية يعانكف الخامسة دكف طفؿ (100)

 مف يعانكف الذيف فاألطفاؿ الكالدة؛ تبدأ منذ األطفاؿ عند التغذية سكء : إف مراحؿنفسو التقرير
 نتائج عمى أخرة، كيحصمكفمت مراحؿ في أبطأ، كيدخمكف المدارس بشكؿ ينمكف المرض ىذا
 التنمية بأجندة اإلنجازات المتعمقة عمى خطير بشكؿ يؤثر مما ؛العممي التحصيؿ في أدنى

إف  حيث كرد فيو: ؛أخرلالتقرير الكضع الصحي في فمسطيف مع بمداف  ىذاكيقارف . الكطنية
 كفي ،الخامسة فدك  األطفاؿ بيف المزمف التغذية سكء انتشار أف إلىتشير  العالمية الدراسات

 في عمكما التغذكم الكضع سكء إلى عائد ىك ،5% عف النسب ىذه فييا تزيد التي المجتمعات
 .لمفقر رئيسينا مؤشرنا الذم يعتبرك ، البمداف تمؾ
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 األراضي في الخامسة دكف األطفاؿ بيف التغذية سكء معدالت إلى أف نفسو كيشير التقرير 
 2000 بيف ما الكاقعة الفترة في %(41.3)لتصؿ  نسبةىذه ال ارتفعت فقد ازدياد، في الفمسطينية

 كصمت حيث الغربية في الضفة األكثر الزيادة نسبة ككانت الكطني، المستكل عمى 2010 ك
 %(.60) إلى

ثار سمبية بعيدة يا آسكء التغذية كالعادات الغذائية غير السميمة، كبالذات في فترة المراىقة، ل إف
(. Wahl, 1999كقصر القامة ) ،مسببة تأخر النضكج الجنسي ،نسافالمدل عمى حياة اإل
يكميا كتناكليا بكميات كافية  ،كالخضراكات مككف ميـ في الغذاء الصحي ،كتعتبر كؿ مف الفكاكو

كالنكع الثاني  ،كبعض أنكاع السرطاف ،مثؿ: أمراض القمب يساعد في الحماية مف أمراض مزمنة؛
(. كاستيالؾ 2004 ،منظمة االغذية كالزراعة\العالمية منظمة الصحة)مف مرض السكرم 

مف  بكميات قميمة لفكاكو كالخضراكات، كاستيالؾ اكالسكر ،كميات عالية مف الدىكف المشبعة
 Birtكالسمنة كغير ذلؾ ) ،تفاع ضغط الدـكار  ،العكامؿ المرتبطة بأمراض خطيرة، مثؿ: الجمطة

2007.) 

كالنشاط  ،أف اختيار الغذاء الصحي"، (2007)في العاـ  (Al Sabbah) كىذا ما اكدتو دراسة
، ىذا باإلضافة إلى أف السمككيات "البدني المنتظـ يساعد في منع العديد مف األمراض المزمنة
 .(Mikki, 2010) التغذكية لممراىقيف تؤثر في نمكىـ السميـ كتطكرىـ الصحي

أشار عفانة كشركاه في  ؛ فقداإلفطارىناؾ العديد مف الدراسات التي تحدثت عف أىمية كجبة ك 
ف ، كصحيا، حيث إكعقميا ،إلى أف كجبة اإلفطار أساسية في بناء المراىؽ جسديا (2005) سنة

كبالتالي تساىـ ىذه  ؛الطاقة الالزمة التي يحتاجيا المراىؽ أثناء يكمو يستمدىا مف كجبة اإلفطار
حاث كأنشطة الطعاـ األمريكي الطاقة في نمك سميـ كتطكر صحي صحيح. كأضاؼ مركز أب

F.R.A.C،2009)) ثر أف عدـ تناكؿ كجبة اإلفطار لو إ ،في دراسة لو حكؿ الفطكر كالتعمـ
ى أف المراىقيف كال بد ىنا مف التأكيد عم ،سمبي عمى قدرة الطالب عمى التعمـ خالؿ اليـك الدراسي

بة بزيادة الكزف كالسمنة أكثر عرضة لإلصا ؛كجبة اإلفطار بشكؿ منتظـ الذيف ال يتناكلكف
(Thompson, 2010.) 

مف بيف األمراض التي ليا عالقة عكسية بالنشاط البدني أمراض القمب، ك ضغط الدـ، ك 
مثؿ: االكتئاب  قكلكف، باإلضافة لألمراض النفسية؛كالسمنة، كسرطاف ال ،كالسكرم، كزيادة الكزف

كما كيستمر تأثيره عمى الصحة مع  كىناؾ فائدة لمنشاط البدني عمى صحة العظاـ، ،كالغضب
التقدـ في العمر. ك يرتبط النشاط البدني بالسمككيات الصحية األخرل، كبالذات الغذائية، حيث 
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د ك ككج ،كالفكاكو ،كقمة تناكؿ الخضراكات ،عالقة بيف قمة النشاط البدني كجكدبينت الدراسات 
 (.Pearson , 2009المنتظـ ) عالقة بيف قمة تناكؿ كجبة اإلفطار كالنشاط البدني غير

 1.97 ػب عشر الثامنة سف دكف األطفاؿ عدد حيث قدر ؛المجتمع الفمسطيني مجتمع فتيإف 
السكاف،  مجمؿ مف % 48.7 ما نسبتو أم ، 2010عاـ الفمسطينية األراضي في طفؿ مميكف

بمغ عدد حيث  ؛كىذا يقارب نصؼ عدد السكاف كىذا العدد الكبير معظمو متكاجد في المدارس
كخاصة فئة المراىقيف التي تضـ الطالب فكؽ  1.113.802الطالب الممتحؽ في المدارس 

حيث تعتبر  ،(961.564بمغ عددىـ ) ، فقد( عامان، كالتي تشكؿ المرحمة األساسية13عمر )
كتتميز المدارس الحككمية باحتكائيا عمى العدد األكبر مف  ىذه النسبة ىي األكبر بيف الطمبة.

 ،اإلحصاء الفمسطيني)ب مقارنة بمدارس ككالة الغكث )األنركا( كالمدارس الخاصة الطال
2010.) 

ذا نظرنا إلى  ؛ في مقدمة ما تكليو الدكؿ كانت ىذه الرعاية الرعاية الصحية لتالميذ المدارسكا 
 إلى رعاية خاصة تحتاج يذه الفئةف ،عمى حمؿ حاضرىا كمستقبميا أجياؿ سميمةن قادرة كذلؾ لبناء

تنميتو ك المجتمع ما تشكمو ىذه الفئة مف أساس لبنية لِ  كخاصة الصحية؛مف جميع النكاحي، 
(. كتمثؿ مرحمة المراىقة مرحمة نمك كنضح سريع في مراحؿ 2005 ،كتطكيره )عفانة كشركاه

يتمتع اإلنساف حتى  ؛ال بد مف تكفير المغذيات الالزمة ليذه المرحمة كاف لذا ؛تطكر حياة اإلنساف
الفمسطينية  األراضي في السكاني النمك معدؿ كيقدر. (,2009Abudayyaحة سميمة )بص

 ما إذا العالـ، في المرتفعة المعدالت مف المعدؿ ىذا كيعتبر 2010 العاـ % خالؿ 2.9 بحكالي
 معدؿ بمغ فقد ؛المنطقة مستكل عمى أما ،% 1.2 يتجاكز ال بمعدؿ ينمك سنكينا العالـ أف عممنا
 .غزة قطاع % في 3.3 مقابؿ% 2.7 الضفة الغربية في 2010 العاـ منتصؼ درالمق النمك

 (.2010 ،)اإلحصاء الفمسطيني

المراىؽ الفمسطيني يتأثر بمجمكعة العكامؿ االجتماعية  إلى أف (,2010Mikki)شار كقد أ
 التيكالجنس( ك  ،كمكقع السكف ،كحجـ األسرة ،كعمؿ األب ،)تعميـ الكالديفكىي: كالديمكغرافية 

، باإلضافة إلى كؿ مف التكعية الصحية في المدارس تساىـ في تكجيو سمككياتو الصحية
بحيث تشكؿ المدرسة العامؿ األكثر تأثيرا عمى الطمبة مف النكاحي  ؛كالمقاصؼ المدرسية

 .المختمفة كمنيا الصحية

 2005 لعاـ نيسيؼاليك  مع بالتعاكف الفمسطينية الصحة كزارة التغذية في دائرة تقرير كقد أشار
 الطمبة، صحة عمى سمبا تؤثر كالتي ،المقاصؼ المدرسية في تباع التي األغذية نكعية تدني إلى
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المباعة في المقاصؼ  األغذية نكعية لتحسيف ؛الالزمة القكانيف سف إلى الحاجة كتظير
 المدرسية. 

ص كتاب خاص في تخصيالمطمع عمى المناىج المدرسية الفمسطينية يالحظ  باإلضافة إلى أف
كتحتكم ىذه  ،كالعاشر ،كالتاسع ،كالثامف ،لمصفكؼ السابع 2000العاـ منذ الصحة كالبيئة 

ي تكجيو السمككيات الصحية كميمة ف ،الكتب عمى مكاضيع صحية مختمفةالسمسمة المختمفة مف 
كجد  ،دنيلناحية الغذائية كالنشاط البمف ا لمحتكل ىذه الكتبكمف خالؿ تحميؿ الباحث  ،لمطالب
 :اآلتي

كىذه  ،الغذاء كالتغذيةدركس حكؿ  اربعةيحتكم كتاب الصؼ السابع عمى كحدة مككنة مف  .1
تطبيقات عممية؛ حكؿ طرؽ  ،الفطكر ،الغذاء المتكازف ،الدركس ىي: الغذاء ك المكاد الغذائية

  .دنيىمية النشاط البأ ؿ فاف الكتاب يفتقد تماما لمكضكعكفي المقاب ،اعداد كطيي الطعاـ
دركس حكؿ  اربعةكحدة مككنة مف  عمى نو يحتكمإف ؛ما كتاب الصحة كالبيئة لمصؼ الثامفأ .2

التغذية في فترة  ،التغذية في مراحؿ العمر المختمفة كىذه الدركس ىي: كالصحةالغذاء 
كفي  ،التطبيقات العممية؛ حكؿ تحضير الطعاـ ،ميزاف الطاقة كالتحكـ في الكزف ،المراىقة
 . كأىمية النشاط البدني كجبة اإلفطار كأىمية تناكلياف الكتاب يفتقد تماما لمكضكع إالمقابؿ ف

عمى كحدة كاحدة حكؿ التغذية كالمرض تتككف مف ثالثة  يحتكم الصؼ التاسع ككاف كتاب .3
 ،التغذية كاالمراض المزمنة ،دركس كىي: مشكالت صحية ذات عالقة بسكء التغذية

كفي المقابؿ فإف الكتاب يفتقد تماما لمكضكع كجبة  ،طعمةتحضير االتطبيقات عممية؛ حكؿ 
 اإلفطار كأىمية تناكليا كأىمية النشاط البدني.

مككنة مف ستة دركس حكؿ صحة الغذاء  كحدة عمى نو يحتكماما كتاب الصؼ العاشر فإ .4
كغرز  ،غذية كتنفيذىاحفظ األك  ،غذية كفسادىا، كىذه الدركس ىي: تمكث األكسالمتو
؛ حكؿ طرؽ اعداد كتطبيقات عممية ،المائدة كتقديـ الطعاـ كآداب ،الطييك  ،اليدكيةالخياطة 

 كأىميةنكعية الغذاء  التي تدكر حكؿ مكاضيعالمف  ألمكيفتقد الكتاب  .كحفظ المكاد الغذائية
 كالنشاط البدني. ،تناكؿ كجبة االفطار

كيعكد ذلؾ ألسباب منيا  حيا؛كتعتبر المدرسة مف أىـ الكسائؿ التي تساىـ في إعداد الطالب ص
 ،حيث يقضي ست ساعات مف يكمو فييا ؛أنيا تشكؿ اثني عشر عاما مف حياة الطالب

كتبرز فييا سمككياتو  ،البيئة األكلى التي يتعامؿ فييا الطالب مع مجتمعو باإلضافة إلى أنيا
 (.2005 ،الصحية )عفانة كشركاه
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ف كزارة أ ،دارس كتعميمو لمادة الصحة كالبيئةيضا مف مكقع كجكده في المأقد الحظ الباحث ك 
 ،لممعمميف كاإلرشادمالتربية كالتعميـ قد كزعت مجمكعة مف المنشكرات ككتب الدليؿ الصحي 

كالنشاط  ،مف ضمنيا مكاضيع التغذية ؛تحتكم ىذه الكتب عمى مكاضيع صحية مختمفةحيث 
د في )دليؿ تدريبي في صحة كما كر  عمى كجو التحديد أىدافياحد أكاف مف قد ك  ،البدني

 النشاط السميمة، التغذيةمثؿ  الصحي الحياة نمط كمفاىيـ ممارسات تعزيز( 2008 ،المراىقيف
كردت الكزارة في ىذه أكقد  ،كالراحة الترفية التدخيف، تجنب كالعامة، الشخصية النظافة البدني،

يار عادات غذائية سميمة التي تمكف الطالب مف اختكالتدريبات نشطة كتب مجمكعة مف األال
 كممارسة النشاط البدني. 

تمنح حصة رياضة كاحدة كالمدارس التابعة لمككالة ف المدارس الحككمية ككما ىك معمكـ فإ
يمارس فييا الطالب  األغمبكعمى  ،سبكعياأدقيقة  40أم بمقدار  ،سبكعيا فقط لكؿ صؼأ

كالكرة  األرضي،مثؿ: التنس ضة مرياة لأشكاالن متعددما الفتيات فيمارسف أالذككر كرة القدـ 
   الحصة الصفية.خالؿ  كغير ذلؾ ،كالجمباز ،الطائرة

كالنفسية  ،يةدكالجس ،فإننا إذا أردنا العمؿ عمى مجتمع سميـ كصحيح مف النكاحي العقمية كبالتالي
نكصميـ إلى سمككيات صحية  فئة المراىقيف؛ حتى معال بد مف العمؿ  ، كافكالمجتمعية

 عماد الحاضر كبناة المستقبؿ. فيذه الفئة ىي ،حةصحي

 مشكمة البحث  .2. 1

لذا ال بد مف  ،تمثؿ مرحمة المراىقة مرحمة نمك كنضح سريع في مراحؿ تطكر حياة اإلنساف
. (Abudayya, 2009)تكفير المغذيات الالزمة ليذه المرحمة ليتمتع اإلنساف بصحة سميمة 

تمثؿ ثمث عدد  ،نسبة كبيرة جدا مف المجتمع -مراىقيفال -كفي فمسطيف تشكؿ ىذه الفئة 
كطالبة، مف الصؼ األكؿ كحتى الثاني  طالبنا 1.113.802 كبمغ عدد طمبة المدارس .السكاف
كتشكؿ المرحمة األساسية التي تحكم مرحمة المراىقة المبكرة كالمتكسطة، النسبة األكبر  ؛عشر

 الفمسطينية بحكالي األراضي في السكاني النمك ؿمعد كيقدر( 961.564منيـ كالتي بمغ عددىـ )
 عممنا ما إذا العالـ، في المرتفعة المعدالت مف المعدؿ ىذا كيعتبر ،2010  العاـ % خالؿ 2.9

 ،بحيث يعاني المجتمع الفمسطيني مف الفقر ؛%  1.2 يتجاكز ال بمعدؿ ينمك سنكينا العالـ أف
كاالقتصادية التي يعيشيا، كينعكس ىذا كمو عمى بسبب مجمكعة العكامؿ السياسية  ؛كالبطالة

 .(2010 ،اإلحصاء الفمسطيني)كىي فئة المراىقيف  ؛الشريحة األكبر مف المجتمع
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دراسة السمككيات الصحية لطالب  ،كقد أثبتت العديد مف الدراسات، كعمى رأسيا الدراسة العالمية
ت بيا منظمة الصحة العالمية ، التي قام(HBSC, 2004) في االراضي الفمسطينية المدارس
العالقة بيف العكامؿ الديمكغرافية كالتي تكضح  ،لسمككيات الصحية لطمبة المدارسحكؿ ا

عمؿ الكالديف كعكامؿ ك  ،تعميـ الكالديفك  ،مكقع السكفك  ،العمرك  ،الجنس :التي تشمؿ االجتماعية
 ،كجبة اإلفطارك  ،لغذاءنكع اك  ،النشاط البدني :كبيف السمككيات الصحية كالتي تشمؿ ،أخرل

أكثر مف ىذه الدراسة في مثؿ أجريت  كقد .صية كعكامؿ أخرل متعمقة بالصحةالنظافة الشخك 
ىذه الدكؿ مف حيث طبيعة تأثير العكامؿ  بيفاختالفات  تحيث كجد، اخرل أربعيف دكلة

 الديمكغرافية االجتماعية عمى السمككيات الصحية. 

 ,Al Sabbah)كعمى نشاطيـ البدني ،ر عمى عادات أبنائيـ التغذكيةكيمتمؾ الكالديف التأثير األكب
الكضع االقتصادم لألسرة يؤثر عمى تمؾ  فإ بقكلو: (Abudayya, 2009)كأضاؼ  ،(2005

كقد كجد أف مستكل تعميـ األـ كحجـ األسرة كعمؿ األب يؤثر أيضا  .العادات التغذكية كالبدنية
ف أ ،(2005 ،كأكد )عفانة كشركاه ،(Doustmohammadian, 2009عمى ىذه العادات )

عمى السمككيات الصحية لدل  يؤثرافكالمقاصؼ المدرسية  ،التكعية الصحية في المدارس
 المراىقيف. 

كنكعية الغذاء  ،الدراسات كالمعمكمات حكؿ السمككيات التغذكية كعمى الرغـ مف ذلؾ نالحظ قمة 
 2010) (,2007Al Sabbahىقيف الفمسطينييف )كالنشاط البدني مف قبؿ فئة المرا ،المستيمؾ

Mikki and et al,( )Abudayya and et al, 2009.) 

كالمجتمعية  ،كالنفسية ،كالجسمية ،أردنا العمؿ عمى مجتمع سميـ كصحيح مف النكاحي العقمية ذافإ
ث نكصميـ إلى سمككيات بحي ؛ال بد مف العمؿ عمى فئة المراىقيف بشكؿ سميـ كصحيحكاف 
 ة صحيحة.صحي

مف ىنا جاءت ىذه الدراسة لمعرفة مدل تأثير العكامؿ الديمكغرافية كاالجتماعية عمى السمككيات 
 الصحية لمطالب. 
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 أىمية الدراسة: .3. 1

كخاصة عادات المراىقيف  ،حكؿ السمككيات الصحية ان أصبح االىتماـ العالمي مؤخرا منصبّ 
مف تأثير كبير عمى  لما لو ؛ (,2007Al Sabbah and et al)ي كنشاطيـ البدن ،الغذائية
 تطكرىـ الصحي، كبالتالي عالقة تمؾ السمككيات مع مجمكعة مف األمراض المزمنةنمكىـ ك 

(2010 Mikki and et al,)في النمك السميـ ةالميم . باإلضافة إلى دكر السمككيات الصحية، 
 (.Abudayya and et al, 2009) كالحماية مف األمراض في المستقبؿ ،كالتطكر العقمي

كاف ال بد مف  ؛سريع في مراحؿ تطكر حياة اإلنساف ف مرحمة المراىقة مرحمة نمك كنضجكأل
كفي فمسطيف تشكؿ  (.Abudayya and et al, 2009)تكفير المغذيات الالزمة ليذه المرحمة 

ز اإلحصاء تمثؿ ثمث عدد السكاف )مرك ،نسبة كبيرة جدا مف المجتمع -المراىقيف–ىذه الفئة 
الحقا في تطكير الستثمار في ىذه الفئة لقطؼ ثماره ال بد مف ا كلذلؾ كاف(. 2007 ،الفمسطيني

 (.2004 ،كآخركفالمجتمع الفمسطيني كتنميتو )عفانة 

كيعكد  ،كمنيا الصحية ؛تشكؿ المدرسة العامؿ األكثر تأثيرا عمى الطمبة مف النكاحي المختمفةك 
يقضي ست ساعات مف  إذ إنو ؛ؿ اثني عشر عاما مف حياة الطالبأنيا تشك :ذلؾ ألسباب منيا

كتبرز فييا سمككياتو  ،كىي البيئة األكلى التي يتعامؿ فييا الطالب مع مجتمعو ،يكمو فييا
 بشكؿ يؤثر إذ ؛ككبير متنكعبالنسبة لمطالب المراىقيف  لمطاقة اليكمي االحتياجف إ .الصحية

 (. 2004 ،كآخركفالطفؿ )عفانة  نمكفي  كبير

 .يستفيد منيا األطفاؿ بطرؽ مختمفة ،كتعتبر كجبة اإلفطار مف أىـ الكجبات الغذائية في اليكـ
كالحصكؿ عمى كمية كافية مف  ،كقد أكجدت العديد مف الدراسات عالقة بيف تناكؿ كجبة اإلفطار

الكزف  كزيادة ،تناكؿ كجبة اإلفطار اإلضافة إلى العالقة العكسية بيفب ، ىذاالمغذيات الدقيقة
 (.HBSC, 2006) كالسمنة

كبالذات العادات الغذائية كالنشاط  ،كيمتمؾ الكالداف التأثير األكبر عمى سمككيات أبنائيـ الصحية
ستكل تعميـ مع م ،كالنشاط البدني لممراىقيف ،ف ىناؾ عالقة بيف نكعية الغذاءأقد كجد ف ،البدني

الدراسات كالمعمكمات حكؿ السمككيات التغذكية  ؛ فإفكعمى الرغـ مف ذلؾ الكالديف كدخؿ األسرة.
 2007Al Sabbah) قميؿ جدان  كنكعية الغذاء كالنشاط البدني مف قبؿ فئة المراىقيف الفمسطينييف

and et al,) (2010 Mikki and et al,( )Abudayya and et al, 2009.) 
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مدرسكف عمى كضع السمككيات كتكمف اىمية ىذه الدراسة في تقدير أثر المنياج المدرسي كال
 الصحية التغذكية كالنشاط البدني. 

نكعية الغذاء كتناكؿ المتعمقة بالسمككيات الصحية كضع  بدراسة لذلؾ جاء ىذا البحث ميتما
 لدل الطالب المراىقيف. كتقديرىا  كجبة اإلفطار كالنشاط البدني

 :أىداؼ البحث .4. 1

 اليدؼ العاـ: 

 ؛كالتاسع في محافظة بيت لحـ ،الغذائية لطمبة الصفكؼ الثامف صحيةتقدير كضع السمككيات ال
النشاط  مف حيث ؛كالسمككيات الصحية البدنية ،تناكؿ كجبة اإلفطارك  ،نكع الغذاء مف حيث

كتكضيح اثر بعض العكامؿ  ،ف عمييـح تأثير المنياج المدرسي كالمدرسيكتكضي ،البدني
  مككيات الصحية.عمى تمؾ السالديمكغرافية كاالجتماعية 

 األىداؼىذه قد جاءت ك  ،ىداؼ الخاصة التالية لقياسوتـ كضع األ ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ العاـ
 : كاآلتي

   . قياس العكامؿ االجتماعية كالديمكغرافية )قيد الدراسة( المحيطة بالطمبة.1

 نكعية الغذاءالسمكؾ الصحي مف ناحية تقدير  .2

 كجبة االفطار.  تناكؿ ةناحيالسمكؾ الصحي مف  . تقدير3

 ممارسة النشاط البدني.  ؿ. تقدير السمكؾ الصحي مف خال4

  .تأثير المنياج المدرسي عمى سمككيات الطمبة الصحية . تقدير5

 سمككيات الطمبة الصحية. عمى ف تأثير المدرسي . تقدير6

 سمككيات الطمبة الصحية.عمى  األصدقاءر أث بياف. 7

 كامؿ الديمكغرافية كاالجتماعية عمى السمككيات الصحية قيد الدراسة. اثر بعض الع . تكضيح8 
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 : كفرضياتيا سئمة الدراسة. أ5. 1

  تماعية المحيطة بالطمبة؟. ما ىك كضع العكامؿ الديمكغرافية كاالج1

 ؟ما ىك كضع السمكؾ الصحي مف ناحية نكعية الغذاء .2

  االفطار؟ صحي مف ناحية تناكؿ كجبة. ما ىك كضع السمكؾ ال3

  ؟. ما ىك كضع السمكؾ الصحي مف خالؿ ممارسة النشاط البدني4

  ؟. ما ىك أثر المنياج المدرسي عمى سمككيات الطمبة الصحية5

  ؟ف عمى سمككيات الطمبة الصحيةالمدرسي . ما ىك أثر6

 ؟. ما ىك أثر االصدقاء عمى سمككيات الطمبة الصحية7

 ،تعميـ الكالديف ،مكاف السكف ،الجنستماعية الديمكغرافية )عكامؿ االج. ما ىك اثر مجمكعة ال8
النشاط  ،تناكؿ كجبة اإلفطار ،العمر( عمى السمككيات الصحية )نكع الغذاء ،عمؿ الكالديف

 بيف فئة طالب الصفكؼ الثامف كالتاسع في مدارس محافظة بيت لحـ؟ البدني(
 

 كينبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات التالية:
 
( بيف α ≤0.05الكلى: ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )الفرضية ا

متكسطات اكضاع السمككيات الصحية مف نكع الغذاء كتناكؿ كجبة اإلفطار كالنشاط البدني بيف 
 فئة المراىقيف في مدارس محافظة بيت لحـ تعزل الى متغير الجنس.

 
بيف  (α ≤0.05)حصائية عند مستكل الداللة الفرضية الثانية: ال تكجد فركؽ ذات داللة ا

متكسطات اكضاع السمككيات الصحية مف نكع الغذاء كتناكؿ كجبة اإلفطار كالنشاط البدني بيف 
 فئة المراىقيف في مدارس محافظة بيت لحـ تعزل الى متغير مكاف السكف.
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بيف  (α ≤0.05)الفرضية الثالثة: ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 
متكسطات اكضاع السمككيات الصحية مف نكع الغذاء كتناكؿ كجبة اإلفطار كالنشاط البدني بيف 

 فئة المراىقيف في مدارس محافظة بيت لحـ تعزل الى متغير تعميـ الكالديف.
 

بيف  (α ≤0.05)الفرضية الرابعة: ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 
كضاع السمككيات الصحية مف نكع الغذاء كتناكؿ كجبة اإلفطار كالنشاط البدني بيف متكسطات ا

 فئة المراىقيف في مدارس محافظة بيت لحـ تعزل الى متغير عمؿ االـ.
 

بيف  (α ≤0.05)الفرضية الخامسة: ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 
الغذاء كتناكؿ كجبة اإلفطار كالنشاط البدني بيف  متكسطات اكضاع السمككيات الصحية مف نكع

 فئة المراىقيف في مدارس محافظة بيت لحـ تعزل الى متغير الصؼ الدراسي. 
 

  Limitations: الدراسة داتحدم 6. 1

 يتـ تنفيذ ىذه الدراسة ضمف الحدكد التالية: 

  :محافظة بيت قتصر ىذه الدراسة عمى مجمكعة المدارس المشاركة في تالحد المكاني
راسة سيقتصر عمى محافظة بيت ف تعميـ النتائج المرجكة مف ىذه الدإلذلؾ ف ،لحـ فقط

 لحـ.
  (2011\2010)الحد الزماني: تمت ىذه الدراسة خالؿ العاـ الدراسي 
 كلـ تشمؿ  ،طكالتاسع فق ،تقتصر ىذه الدراسة عمى طمبة الصفكؼ الثامف :الحد البشرم

 دارس التابعة لككالة الغكث ال تحكم ىذا الصؼ. ف المطمبة الصؼ العاشر؛ أل
  شكؿ شخصي.المعبئة مف قبؿ الطمبة ب اإلستبانةداة الدراسة: تعتمد ىذه الدراسة عمى أ   
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 : تعريؼ المتغيرات 7. 1

 ىذا تعريؼ بعض المصطمحات المستقمة كغير المستقمة الكاردة في الدراسة 

 التابعة  تغيراتالم(Dependent variables):  

نكعية الغذاء: يتضمف أنكاع األغذية المختمفة التي يتناكليا الطالب قيد الدراسة مف حيث  -1
كلحكـ  ،كلحكـ بيضاء ،كفكاكو ،كنكع الغذاء مف خضراكات ،الكمية المتناكلة أسبكعيا

 كطريقة تناكليـ الغذاء.  ،كغير ذلؾ ،كالحميب كمشتقاتو ،حمراء
كسيتـ  .يتناكليا الطالب صباحا قبؿ ذىابو إلى المدرسةكجبة اإلفطار: كىي الكجبة التي  -2

أما  .ككـ مرة في األسبكع ،ال يتناكليا أـ ،كجبةال ىذه تحديد ما إذا كاف الطالب يتناكؿ
 فسيتـ دراستو في نكع الغذاء.  ؛نكع الغذاء في كجبة اإلفطار

كعدد  ،ألسبكعالنشاط البدني: يتضمف النشاطات الرياضية التي يمارسيا الطالب خالؿ ا -3
 التي يقضييا خالؿ ساعاتالعدد  باإلضافة إلى ،الساعات التي يقضييا أماـ التمفاز

 .لجياز الحاسكب واستخدام

  

 المستقمة  المتغيرات(Independent variables) 

 ،أم في الصفكؼ الثامف ؛سنة 15 -13العمر: أعمار الطالب قيد الدراسة بيف  -1
 كالتاسع. 

 . أك أنثى ،الجنس: ذكر -2
 كالمخيـ.  ،كالقرية ،المدينة :مكاف السكف: يحدد مكاف السكف في ثالثة مكاقع -3
ىؿ ىي  ؛األـ كتعميـ الكالديف: يتعمؽ بالمرحمة التعميمية التي أنياىا كؿ مف األب   -4

  ؟أـ مرحمة الجامعة ،مرحمة المدرسة
 ك األب. كالديف: يتعمؽ بعمؿ كؿ مف األـعمؿ ال -5
إلى  باإلضافة ،تضمنتو النشاطات المنيجية كالالمنيجية التكعية الصحية: كتشمؿ ما -6

 التكعية المقدمة مف المعمـ. 
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 الفصؿ الثاني

 السابقة الدبيات كالدراسات

كالمحمية التي ليا عالقة  ،كاإلقميمية ،كالدراسات العالمية ،ىذا الفصؿ مراجعة لألدبياتسيقدـ 
متسمسؿ قادر عمى الربط بيف ىذه الدراسة  أسمكبكب ،كفقا لمفاىيـ الدراسة ؛بمكضكع الدراسة

 كالدراسات السابقة.

تناكؿ كجبة ك  ،العادات الغذائية ىي: ثالث مجمكعات إلىكقد تـ تقسيـ الدراسات السابقة 
الدراسات العالمية  :يف ىمايخر حيث اشتممت كؿ مجمكعة عمى فرعيف أ كالنشاط البدني. ،اإلفطار

 كالدراسات العربية. 

  :كنكعية الغذاء عادات الغذائيةال 1.2

 :: الدراسات العالميةأكل. 1. 1. 2

كمنظمة الصحة العالمية  "كاف" العالمية اإلشارة في دراسة مشتركة بيف منظمة األغذية تتم
كالنكع  ،السمنةك  ،السرطافك  ،كباألخص أمراض القمب ،األمراض غير المعديةإلى أف  ،(2004)

كأضافت الدراسة  ،في كفاة الناس سنكيا أكثر مف أم مرض آخرالثاني لمرض السكرم تتسبب 
قمة ك  ،ىي: سكء التغذية ؛أف ىناؾ أربعة عكامؿ مرتبطة بيذه األمراض مف الناحية الكبائية

كاستيالؾ التبغ أك الكحكؿ. كتـ التأكيد عمى أف مقاكمة ىذه األمراض، كالتقميؿ  ،النشاط البدني
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كذلؾ مف  ،ة كالتحكـ في عكامؿ الخطر المسببة ليذه األمراضيككف مف خالؿ السيطر  ،أثرىامف 
  كعدـ تناكؿ الكحكؿ. ،كتجنب التدخيف ،كممارسة النشاط البدني ،خالؿ تناكؿ غذاء صحي

كقد أثبتت العديد مف الدراسات، كعمى رأسيا الدراسة العالمية التي قامت بيا منظمة الصحة 
 العالقة بيف العكامؿ الديمكغرافية االجتماعية ،مدارسلسمككيات الصحية لطمبة الالعالمية حكؿ ا

كبيف  ،كعكامؿ أخرل ،عمؿ الكالديفك  ،تعميـ الكالديفك  ،مكقع السكفك  ،العمرك  ،التي تشمؿ الجنس
 ،صيةالنظافة الشخك  ،كجبة اإلفطار ،نكع الغذاءك  ،السمككيات الصحية التي تشمؿ النشاط البدني

العكامؿ  ث تتأثر سمككيات الطالب الصحية بمجمكعةبحي ،كعكامؿ أخرل متعمقة بالصحة
(. كقد ُكِجَد في ىذه الدراسة، التي أجريت في أكثر مف HBSC, 2004االجتماعية الديمكغرافية )

أربعيف دكلة، اختالفات في ىذه الدكؿ مف حيث طبيعة تأثير العكامؿ الديمكغرافية االجتماعية 
 ٠١ أصؿ مف ٨ إلى أف األمريكييف لمجراحيف العاـ رالتقري أشار فقدعمى السمككيات الصحية. 

 المتناكؿ. كالشراب كمرتبطة بالغذاء كثيقة صمة ذات ىي لمكفاة مؤدية أسباب

ثار سمبية بعيدة آكالعادات الغذائية غير السميمة، كبالذات في فترة المراىقة، ليا  ،سكء التغذية إف
(. كتعتبر Wahl, 1999قصر القامة )ك  ،سينساف مسببة تأخر النضكج الجنالمدل عمى حياة اإل

كالخضراكات مككف ميـ في الغذاء الصحي كتناكليا يكميا بكميات كافية يساعد  ،كؿ مف الفكاكو
كالنكع الثاني مف  ،كبعض أنكاع السرطاف ،في الحماية مف أمراض مزمنة، مثؿ: أمراض القمب

كالسكر  ،الدىكف المشبعة(. كاستيالؾ كميات عالية مف WHO\FAO, 2004)مرض السكرم 
 ،مف العكامؿ المرتبطة بأمراض خطيرة، مثؿ: الجمطة ؛كالخضراكات ،كاستيالؾ قميؿ لمفكاكو

 (.Birt and et al, 2007كالسمنة كغير ذلؾ ) ،كارتفاع ضغط الدـ

حكؿ االستراتيجية العالمية بشاف  -(2004كتؤكد منظمة الصحة العالمية في تقريرىا عاـ )
صرؼ لأف النشاط البدني مف العكامؿ الرئيسية المحددة  -ائي كالنشاط البدني كالصحةالنظاـ الغذ

كيضيؼ  ،كىك بالتالي عامؿ أساسي لتحقيؽ التكازف بيف صرؼ الطاقة كالكزف المناسب ،الطاقة
 أنكاعكيحمي مف بعض  ،التقرير: إف النشاط البدني يقمؿ مف خطر اإلصابة بأمراض القمب

كيحسف الحالة الكظيفية لدل  ،كيتحكـ في نسبة الغمكككز ،بة البركتيفكيحسف نس ،السرطاف
 الطاعنيف في السف.

خر في تطكر صحي ؛ حيث يكمؿ كؿ منيما اآلترتبط السمككيات الغذائية أيضا بالنشاط البدنيك 
دة لمنشاط البدني عمى صحة العظاـ، ىذا ما أثبتتو العديد مف الدراسات بحيث أف ىناؾ فائ ،سميـ
تمر تأثيره عمى الصحة مع التقدـ في العمر. كيرتبط النشاط البدني بالسمككيات الصحية كيس
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حيث أثبتت الدراسات أف ىناؾ عالقة بيف قمة النشاط البدني كقمة  ،الغذائية خاصةاألخرل، ك 
كالنشاط البدني غير المنتظـ كأخرل بيف قمة تناكؿ كجبة اإلفطار،  ،تناكؿ الخضراكات كالفكاكو

(Pearson and et al, 2009.) 

مفيكـ المراىقة؛ حيث عر ؼ المراىقة  1998 ( لعاـHBSC)كيكضح تقرير الصحة العالمية 
ىذه  كتحدث ،كتحقيؽ خصائص الكبار، الفترة مف سف البمكغ إلى إنياء النمك البدني عمى أنيا:

بير مف التغيرات البدنية كتتميز بسرعة النمك البدني، كقدر ك ،أثناء العقد الثاني مف الحياة الفترة
 ،يرافؽ ىذه التغيرات آثار كبيرة عمى صحة األفرادك كبناء العالقات الشخصية المتطكرة.  ،كالنفسية

 المراىقة.  ا عمىتؤثر تأثيرا كبيرن  كالعكس صحيح، فالصحة

العكامؿ الرئيسية التي تؤثر عمى مف التغذية كسالمة األغذية  إف (Higgins, 1999) كيضيؼ
تجنب العديد مف  يـ مفيمكن فإف ذلؾ ا؛صحي كغذاء آمن طعاماإذا تناكؿ الناس ف. الصحة

 حياة أطكؿ كخالية مف المرض.  اإلنساف األمراض التي يمكف الكقاية منيا، كيمكف أف يعيش

العكامؿ ك  ،بيف النظاـ الغذائي الصحي لمعظـ الناس كاضحة العالقة كمف الممكف أيضان رؤية
ليكية ف العادات الغذائية مرتبطة باإكبالتالي ف ،كالديف ،كالجغرافية ،تصاديةكاالق ،االجتماعية

 ا تأثيرملي الكالديفف أ ( ,2009Al Sabbah and et al) تؤكدحيث  ؛الثقافية كاالجتماعية
 المراىقيف. أبنائيـلدل  كالكزف ،الجسـ صكرة حكؿالتصكرات ك  ،يات الغذائيةالسمكك كبير عمى

في األسرة  كاقؼ في مرحمة المراىقة كالبمكغكالم ،عديد مف السمككيات الصحيةماإلعداد لبدأ يك 
حيث ( HBSC, 2000)ىذا ما استنتجو تقرير منظمة الصحة العالمية  ،خالؿ مرحمة الطفكلة

كالتغذية كالنشاط البدني،  ،العادات المرتبطة بنمط الحياة في مجاؿ النظافة إف :التقرير أكد
في ىذه العجز ك  االجتماعي، تشكؿ جزءا أساسيا مف التربية األسرية. ؿككذلؾ ميارات التكاص

 يضيؼ. ك ىي مف بيف األسباب الرئيسية لضعؼ الصحة في كقت الحؽ في الحياةالمرحمة 
ف المراىقي أف إلى باإلضافة ،عامال حاسما في صحة الشبابتشكؿ األسرة  إف :نفسو التقرير

مجمكعات نحك  -في معظـ الحاالت  -كياتيـ كسمك  أنفسيـالشباب يميمكف إلى تكجيو 
التبغ، استيالؾ الكحكؿ ك ك  ،العادات الغذائية السيئة مثؿ ؛لممراىقيف السمكؾ الخطرك  ،أصدقائيـ

 لصحةا ديتيد ضغط الفريؽيشكؿ ك  ،ىك جزء مف التفاعؿ االجتماعي داخؿ ىذه المجمكعات
 .ستقبالالمجمكعة م أفراد
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 ربية ثانيا: الدراسات الع 2. 1. 2

 بصكرة المراىقة مرحمة خالؿ يحدث الذم كالفكرم ،كالنفسي ،االجتماعيك  ،البيكلكجي التغير يؤثر
( في بحثيا حكؿ تغذية 2009 ،األنصارم) أكدتوىذا ما  .لممراىؽ الغذائية الحالة عمى كاضحة

 عناصركال ،الحرارية الطاقة مف زيادة يتطمب السريع مدالجس النمكف : إكتضيؼ ،كالطفؿ األـ
 كتأثرىـ يأكمكف ما كاختيارىـ بالذات بالشعكر المراىقكف يتميز ككذلؾ ،األخرل الغذائية

مكانية ،بأصدقائيـ  يؤثر ذلؾ كؿف إحيث  كالكزف؛ بالمظير كاالىتماـ ،المنزؿ خارج األكؿ كا 
 ةالمرحم ىذه خالؿ الصحي المتكازف الغذاء أف إلىكتشير الباحثة  .التغذية عاداتك  أنماط عمى
 األسرة تمعب فيما، المزمنة األمراض مف كالكقاية، الجيدة كالصحة، األمثؿ النمك في يفيد

  العادات الغذائية. تشكيؿ في ىامان  دكران  كغيرىا ،األعالـ ككسائؿ ،كاألصدقاء ،كالمدرسة

اىقيف حكؿ السمككيات الصحية كخاصة عادات المر  اكقد أصبح االىتماـ العالمي مؤخرا منصب
لما ليا مف تأثير كبير عمى  ،(،2007Al Sabbah and et al)ية كنشاطيـ البدني الغذائ

نمكىـ ك تطكرىـ الصحي، كبالتالي عالقة تمؾ السمككيات مع مجمكعة مف األمراض المزمنة 
(2010 Mikki and et al،.)في النمك السميـ  ةالميم باإلضافة إلى دكر السمككيات الصحية

 . (،Mikki and et al 2010)مف األمراض في المستقبؿ  كالتطكر العقمي كالحماية

ضركرم  أف الغذاء إلى ،( في كتابيا التربية الغذائية كالصحية2004كما تشير صبحي )
 Al Sabbah and et) كقد تـ تعزيز كجية النظر ىذه في دراسة ،الستمتاع الفرد بصحة جيدة

al) حي كالنشاط البدني المنتظـ يساعد (، حيث أكدت عمى أف اختيار الغذاء الص2007) في
 ،كالككليستيركؿ المرتفع ،كضغط الدـ المرتفع ،السمنة :مثؿ ؛في منع العديد مف األمراض المزمنة

 اإلصابة أف في كال شؾ كبعض أنكاع السرطاف. ،كأمراض القمب ،باإلضافة إلى السكرم
(، 2005ر إليو عفانة في دراستو )ىذا ما أشا ،لإلنساف التغذكية بالحالة مرتبط المزمنة باألمراض

 مرض مثؿ بالتغذية العالقة المزمنة ذات األمراض مف بعدد مرتبطة كأضاؼ: إف السمنة
المصابيف  نصؼ مف أكثر أف ذلؾ كمثاؿ القمب، أمراض ك الدـ، ضغط ارتفاعك  السكرم،

 كانكا 2003 عاـ غزة مدينة في المركزية السكرم عيادة يزكركف الذيف السكرم بمرض ٪(58.3)
في ازدياد،  بالتغذية العالقة ذات المزمنة األمراض أف إلى تشير أدلة كىناؾ ،السمنة مف يعانكف
 ليست بالتغذية كالمرتبطة المزمنة األمراض كأكد أيضا أف ،ازدياد في أيضان  القمب أمراض ككذلؾ
 .لمكفاة سرئي كسبب ميدد إنيا الفكرم، بؿ كالتطكر الجسدم النشاط مف كتحد مقمقة فقط
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 كؿ بيف مف طفال (11) ( أنو ىناؾ حكالي2011كقد كرد في تقرير اإلحصاء الفمسطيني )
كيضيؼ  ،المزمف التغذية سكء مف في األراضي الفمسطينية يعانكف الخامسة دكف طفؿ (100)

 ىذا مف يعانكف الذيف فاألطفاؿ الكالدة، تبدأ منذ األطفاؿ عند التغذية سكء التقرير: إف مراحؿ
 في أدنى نتائج عمى متأخرة، كيحصمكف مراحؿ في أبطأ، كيدخمكف المدارس بشكؿ ينمكف المرض

 كتشير. الكطنية التنمية بأجندة اإلنجازات المتعمقة عمى خطير بشكؿ يؤثر مما العممي التحصيؿ
 كفي ،الخامسة دكف األطفاؿ بيف المزمف التغذية سكء انتشار أف إلى العالمية الدراسات
 في عمكما التغذكم الكضع سكء إلى عائد ىك 5.0% عف النسب ىذه فييا تزيد التي اتالمجتمع

 بيف التغذية سكء معدالت كيشير التقرير إلى أف .لمفقر رئيسينا مؤشرنا الذم يعتبر البمداف تمؾ
 سكء التغذية انتشار نسبة ارتفعت فقد ازدياد، في الفمسطينية األراضي في الخامسة دكف األطفاؿ

 نسبة ككانت الكطني، المستكل عمى %(41.3) مقدار 2010 ك 2000 بيف ما الكاقعة لفترةا في
 %(.60) إلى كصمت حيث الغربية في الضفة األكثر الزيادة

 أف( 2005) لعاـ اليكنيسيؼ مع بالتعاكف الفمسطينية الصحة كزارة التغذية في دائرة تقرير كيعتبر
 عمى سمبا كتؤثر ،لمدرسية ذات قيمة غذائية متدنيةالمقاصؼ ا في تباع التي األغذية نكعية
 .التي تباع في تمؾ المقاصؼ األغذية نكعية تحسيف يجب العمؿ عمىك  الطمبة، صحة

 

 اإلفطاركجبة . 2.2

 :لدراسات العالميةا: أكلن . 1.2.2

 ،ةكيستفيد منيا األطفاؿ بطرؽ مختمف ،تعتبر كجبة اإلفطار مف أىـ الكجبات الغذائية في اليكـ
كقد أكجدت العديد مف الدراسات عالقة بيف تناكؿ كجبة اإلفطار كالحصكؿ عمى كمية كافية مف 

 الكزف كالسمنة تناكؿ كجبة اإلفطار كزيادة المغذيات الدقيقة باإلضافة إلى العالقة العكسية بيف
(HBSC, 2006). 

نو مف الميـ جدا أ لىإ( 14\9\2011) االلكتركنيكيشير المعيد البريطاني لمتغذية عمى مكقعو 
أظيرت العديد مف الدراسات أف تناكؿ كجبة  نوأجعؿ كقت لتناكؿ كجبة الفطكر. كيضيؼ المعيد 

كالتفكير اإلبداعي. كيؤكد نفس  ،كالذاكرة، كمستكيات التركيز اإلدراؾاإلفطار قد يحسف كظيفة 
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بحيث يتـ إبقاء مستكيات  ؛ليمة ألنو يكفر لؾ الطاقة بعد صياـ ؛الفطكر ميـ أيضا أف إلىالتقرير 
 الطاقة حتى كقت الغداء.

كىناؾ عالقة بيف زيادة مقياس كتمة الجسـ كعدـ تناكؿ كجبة اإلفطار بحيث إف تناكؿ كجبة 
كنكعية الحياة  ،كيرفع مستكل النشاط البدني ،اإلفطار يحسف مف الكضع التغذكم بشكؿ عاـ

مما يؤدم أيضا إلى زيادة  ؛(Thompson-McCormick BM, 2010لألطفاؿ كالمراىقيف )
 (Taras, 2005كزيادة تحصيميـ األكاديمي ) ،كالحديد لدييـ ،كالبركتيف ،استيالؾ الطاقة

 
في دراسة لو حكؿ  (2009) في ((F.R.A.Cكأضاؼ مركز أبحاث كأنشطة الطعاـ األمريكي  

ب عمى التعمـ خالؿ ثر سمبي عمى قدرة الطالأأف عدـ تناكؿ كجبة اإلفطار لو  ،الفطكر كالتعمـ
كجبة اإلفطار بشكؿ منتظـ  فف المراىقيف الذيف ال يتناكلك أكال بد التأكيد ىنا عمى  ،اليكـ الدراسي

  .(Thompson and et al, 2010أكثر عرضة لإلصابة بزيادة الكزف كالسمنة )

يال كالشباب يقضكف كقتا طك  ،ف األطفاؿعمى أ ( في دراستوMartin Higgins, 1999كيؤكد ) 
ف أيمكف  -اليـك الدراسي أك كجبة خالؿ  ،عمى األقؿ كجبة خفيفة -كتناكؿ الطعاـ  ،في المدرسة

كعميو يجب العمؿ عمى تعزيز البيئة الصحية الغذائية في  ،تعزز سالمة التغذية لدل الطالب
 لمغذاء الصحي لمطالب.  االمدرسة لتصبح ضامن

 ,Al Sabbah and et al) أكدتوىذا ما  ،ت اليكـكجبا مف أىـ اإلفطار كجبة كغالبا ما تعتبر
 اإلفطار استيالؾيستفيد األطفاؿ مف  أفيمكف  نوإ أيضا:كتضيؼ  ،في دراستيا (2009

كجبة  استيالؾ العديد مف الدراسات أف فقد أظيرت ،بتزكيدىـ بالطاقة الالزمة خالؿ فترة الدراسة
ف تحسيف نكعية أ، ك مف المغذيات الدقيقة ادةاالستف باستمرار يرتبط مع ارتفاع العادية اإلفطار

 فترة حياة المراىؽ في عمر المدرسة ميـ جدا مف الناحية الصحية.  النظاـ الغذائي في

 اإلفطاركجبة  أىمية إلى باإلشارة (Caroline R. Mahoney and et al, 2005) كال تكتفي
كجبة اإلفطار يؤثر تأثيرا  إىماؿف تشير إلى أذلؾ ك  تزيد عمى إنما ،مغذياتالطاقة ك المف ناحية 

حؿ المشكالت العممية، كتؤثر سمبا عمى ذاكرة المدل القصير  الطالب في أداءضارا عمى 
يتعزز لدييـ األداء العممي  كاالنتباه. كعمى العكس، عندما يستيمؾ األطفاؿ كجبة اإلفطار

 كالتفكير المنطقي.  ،كحؿ المشكالت العممية ،الحسابك ، كاليقظة
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ىذا ما  اإلفطاركتناكؿ كجبة  ،ف العالقة عكسية بيف الكزف الزائدإبالنسبة لزيادة الكزف ف اأم
ف المراىقيف الذيف تناكلكا كجبة أكدت أحيث  ؛في دراستيا (Alice Wiseman, 2010) إضافتو
الطالب  أما ،ألعمارىــ الطبيعي كالمناسب سبشكؿ منتظـ يتمتعكف بمقياس كتمة الج اإلفطار

  .فقد تغير لدييـ مقياس كتمة الجسـ بشكؿ سمبي اإلفطاريف الذيف ييممكف كجبة قىالمرا

 الدراسات العربية: ثانيا:  2.2.2

 صحية إفطار لكجبة المتناكؿ الطالب فتأكيدا عمى أ (2004 ،كآخركفعفانة )جاء في دراسة 
 ممف ىؤالء مع مقارنة ،اليكمية التعمـ نشاطات في لممشاركة أفضؿ كبشكؿ ،حاضر ىك يـك كؿ
ف أفيجب  ،ف كجبة اإلفطار تشكؿ ثمث كمية الغذاء خالؿ اليـككأل ،اإلفطار كجبة يتناكلكا لـ

ذىني  نشاط ف أعمى فترةأل ،كالمغذيات الدقيقة ،كالبركتينات ،تحتكم عمى األقؿ ثمث كمية الطاقة
 التي الكحيدة كالكجبة الظييرة، فترة كحتى الصباحية الفترة في يككف اليـك خالؿ الطالب بو يقـك
اإلفطار. ىذا كقد  كجبة ىي ؛الفترة ىذه خالؿ غذائية كعناصر طاقة مف بما يمـز الجسـ تزكد

 ،كقمة االنتباه ،كالسمنة ،كسكء التغذية ،كجبة اإلفطار أثبتت دراسات أخرل العالقة بيف عدـ تناكؿ
  .(,Mikki and et al 2010)لدل طالب المدارس  ،كضعؼ الذاكرة

التالفة  األنسجةتعكيض ك  ،كالطاقة لمنمك المكاد المغذية إمدادات كافية مف كيحتاج المراىقكف إلى 
 لكي تعمؿ بشكؿ صحيح ؛المكاد الغذائية ثابتة مف إمدادات عمى أدمغتيـ كتعتمد ،في الجسـ

 اإلفطارتناكؿ كجبة  إف :كتضيؼ ،(Latifah and et al, 2010) إليو أشارتىذا ما  ،كسميـ
الطاقة لدييـ تذىب  إفحيث ؛ الميارات العممية تعمـ يحسف كما ،دمغتيـالطاقة أل لألطفاؿ فريك 

كقد  ،جبة اإلفطارك ك العشاء كجبة  بيف ساعة اثني عشر مف ف ىناؾ فجكةفي فترة النكـ، إذ إ
 ائؼفي كظ اضطراب إلى يسكؽمما  ،مستكيات السكر في الدـ انخفاض في إلى ىذا يؤدم
  .الدماغ

 بؿ فحسب، إغفاليا يمكف ال خاصة أىمية اإلفطار لكجبة إف (2004 ،كآخركفعفانة )ؿ كيقك 
 ال كضع في خاصة األىداؼ المرجكة، لتحقؽ تغذكيان  الستثمارىا الكفيمة الخطط كيجب كضع

 في الطالب يقضييا التي الزمنية الفترة إفكيضيؼ  الكجبة، فيو ىذه الطمبة مف كبيرة نسبة يتناكؿ
 قد التي الرئيسة الكحيدة كالكجبة ،عامان  عشر اثني كلمدة يكميان  ساعات ٦ تقؿ عف ال المدرسة
 - الثالثة الحصة بعد ما المتناكلة الكجبةالعصركنة ) في تنحصر المدرسة داخؿ الطالب يتناكليا

 اإلفطار ككجبة كجبة اعتمدت لذا) صباح كالنصؼ العاشرة بعد الساعة ما أم - الرابعة أك
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 تحسف لمطمبة اليكمية اإلفطار كجبة أف. كيؤكد الباحث عمى أخرل كجبة أم مف أكثر رئيسة
 . أجساميـ رشاقة عمى تحافظ أنيا إلى باإلضافة االجتماعي، سمككيـ تحسفك  ،األكاديمي أداءىـ

مف الكجبات الميمة مف  اإلفطاركجبة  أفنو يعتبر في دراستو إف( 2003 ،مصيقر) الباحث أما
اإلفطار يعانكف مف الطمبة الذيف ال يتناكلكف كجبة  باإلضافة إلى أف ،الغذائيةالناحية الصحية ك 

الطالب الذيف يحرصكف عمى  أما ،كقمة التفاعؿ مع زمالئيـ في الصؼ ،نجاز الدراسيضعؼ اإل
 السكرم.  بالسمنة كداء لإلصابةقؿ عرضة أتناكؿ فطكرىـ فيـ 

 

 النشاط البدني:  3.2

 : لعالمية: الدراسات اأكل. 1.3.2

في دراسة ليا حكؿ تشجيع النشاط البدني كالغذاء  ،األمريكيةسمطة رعاية الطفؿ  لقد أكصت
 تحسيف ىائؿ عمى يككف لو تأثير النشاط البدني يمكف أف بأف (2006)الصحي بعد المدرسة 

 مف مساعدة األطفاؿ عمى تمكف الرياضية أف التماريفك  ،كالعاطفية لمطفؿ ،الحالة الجسدية
، االتصاؿ االجتماعيفرص  كتقديـ، ثقتيـ بأنفسيـ، كتعزيز الجسـ السميـ محافظة عمى كزفال

 . اآلخريفمع  المشاركة كزيادة

يجابية عمى الصحة بما في ذلؾ ا  جيدة ك  تأثيراتالبدنية لو  األنشطةاف االنخراط في ككذلؾ ف 
 :مثؿ ؛كاألكعية الدمكية ،كتحسيف المؤشرات الصحية لمقمب ،تحسيف كثافة المعادف في العظاـ

 Constantinos)دراسة  أكردتوىذا ما  ،كالسمنة بيف األطفاؿ ،كزيادة الكزف ،ارتفاع ضغط الدـ
A Loucaides and et al, 2011 )في مرحمة المراىقة النشاط البدنيممارسة  إف كيضيؼ 

 ،األخرلر في مراحؿ العم أمبعد انتياء ىذه المرحمة  السمككيات الصحية في تنمية يسيـ
 . المزمنة معدالت اإلصابة باألمراضعمى تخفيض  أيضا يساعدك 

 عمى مدل عدة سنكات المطرد النشاط البدني أف( Pivarnik and et al, 2002)كقد أكد 
 كأمراض ،، كالسكرمالقمب كاألكعية الدمكية أمراض كالحماية مف ،السيطرة عمى الكزف يساىـ في

كقائية  لو تأثيرات ؛النشاط البدني ممارسة اليكائية ك المياقة ففإؾ باإلضافة إلى ذل ،أخرل مزمنة
 . األمراضعمى عكامؿ المخاطرة المتعمقة بتمؾ  تأثيرهمف خالؿ أمراض القمب  عمى
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العالمية لمتغذية كالنشاط البدني  اإلستراتيجيةكحسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية حكؿ 
لبدني ىك أحد المحددات الرئيسية الستيالؾ الطاقة، النشاط ا أف إلىتشير  ؛(2002)كالصحة 

 إضافة إلى ذلؾ فإف ،كالسيطرة عمى الكزف ،كبالتالي فيك أساسي لتحقيؽ التكازف بيف الطاقة
فكائد  أيضاكلو  ،كالسكرم ،بأمراض القمب كاألكعية الدمكية اإلصابةالنشاط البدني يقمؿ خطر 

نماك  ،ليس فقط تمؾ المرتبطة بالسمنة ؛كبيرة  ،منشاط البدني عمى عمميات األيضلاآلثار المفيدة  ا 
فالنشاط البدني يقمؿ ضغط الدـ، كيحسف مستكل الككليستركؿ الحسف عالي الكثافة، كيحسف 

يعانكف مف زيادة الكزف، كيقمؿ مف خطر الذيف  الناس لدلالسيطرة عمى مستكل السكر في الدـ 
 ف النساء.ك سرطاف الثدم بي ،اإلصابة بسرطاف القكلكف

 إلىالذم يشير  "يض"متالزمة األدراستو مصطمح ( في Neto and et al, 2011كيشرح )
 ،الدمكية التي تتمثؿ في ارتفاع ضغط الدـ كاألكعية ،القمب ألمراضمجمكعة عكامؿ المخاطرة 

ارتفاع  كيربط ،كانخفاض الككليستركؿ الحسف ،كزيادة الدىكف الثالثية ،كزيادة الكزف / السمنة
 األنشطةكالذيف ال يمارسكف  ،غير النشطيف بدنيا أك ،الخامميف بيف المراىقيفمعدؿ ىذه العكامؿ 

 البدنية بانتظاـ. 

ضد كإجراء كقائي فعاؿ  ؛بشكؿ منتظـك  ،عمى نطاؽ كاسعاالنخراط في النشاط البدني كيجب  
، جتماعيةكاال ،الصحية عبر جميع الفئات العمرية ةعكامؿ المخاطر  مجمكعة متنكعة مف

 :يضيؼك  .في دراستو (Tremblay and et al, 2011ىذا ما يؤكده ) ،كالجنس ،كاالقتصادية
 تراكـ كىناؾ ،كمعدالت البدانة تستمر في االرتفاع ،مستكيات النشاط البدني ال تزاؿ منخفضة إف
 مع زيادة خطر أمراض القمب مرتبطافقمة النشاط البدني كالخمكؿ شير إلى أف األدلة ي في

الفسيكلكجية  المشاكؿ كمجمكعة متنكعة مف ،كجميع أسباب الكفيات ،األخرلالمزمنة كاألمراض 
 النفسية. ك 

عالقة بيف العكامؿ الديمكغرافية  إلى كجكد (Drenowatz and et al, 2010)كيشير 
النشاط البدني لممراىؽ بالظركؼ  يتأثرحيث  ؛كالنشاط البدني لدل المراىقيف ،كاالقتصادية

مجمكعة  إلى باإلضافة .كمستكل تعميـ الكالديف ،كالحالة االجتماعية ،قتصادية التي يعيش فييااال
كبالذات  ،ك يرتبط النشاط البدني بالسمككيات الصحية األخرل. األخرلالعكامؿ الديمكغرافية 

كقمة تناكؿ الخضراكات  ،عالقة بيف قمة النشاط البدني كجكدالدراسات  أثبتتحيث  ؛الغذائية
كالنشاط البدني غير المنتظـ  ،بيف قمة تناكؿ كجبة اإلفطار كذلؾ د عالقةك كج، ك كالفكاكو

(Pearson and et al, 2009) 
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 ثانيا: الدراسات العربية:  2.3.2

 كقت أم مف أكثر تشير العممية كالشكاىد الدالئؿ إف :( في دراستو2007 ،ىزاع)يقكؿ الدكتكر 
لى كالنفسية، العضكية اإلنساف ةلصح البدني النشاط أىمية إلى مضى  البدني الخمكؿ خطكرة كا 
 أمراض كمنيا ،العصر الحديث أمراض إف :جسمو. كيضيؼ أجيزة ككظائؼ ،الفرد صحة عمى

 في العممي البحث حركة كتيرة تسارع إلى أدت العظاـ، كىشاشة كالبدانة، السكرم، كداء القمب،
 إلييا المشار الحركة نقص أمراض حدكث في دنيالب الخمكؿ دكر حكؿ الماضية الثالثة العقكد
 لمخمكؿ الصحية الخطكرة أكدت التي العممية، الحقائؽ مف ىائالن  كمان  عنو نتج الذم األمر أعاله،
 زيادة مف كؿ بو يسيـ الذم اإليجابي كالدكر أعضاءه، ككظائؼ اإلنساف صحة عمى البدني
 تعزيز كفي جسمو أجيزة كظائؼ تحسيف في لمفرد يةالتنفس القمبية المياقة كارتفاع ،البدني النشاط
 . صحتو

 التقدـ عصر في نمط الحياة في التغير إف :(2011 ،مارشةحكيضيؼ الباحثاف )نعيرات ك 
 ،القمب أمراضإلى زيادة  كأدل ،البدني النشاط مستكل في انخفاض إلى أدل التكنكلكجي
المشاكؿ  إلى باإلضافة رل،أخ كأمراض ،السرطاف كأمراض ،كىشاشة العظاـ ،كالسكرم

 خالؿ مف ؛األمراض ذه٘ مف بالكقاية مؤخران  تماـ٘اال ازداد لذلؾ كنتيجة ،االجتماعية كالنفسية
 بمستكل االرتقاء إلى دؼ٘ت التي المدرسة في كخاصة، مبكرة سف األنشطة البدنية في ممارسة
 .كفكريا بدنيا ا٘طمبت

 الفرد لدل البدني النشاط مستكل قياس عمى رلأخفي دراسة  (2004 ،ىزاع)كيؤكد الدكتكر  
 األسبكعي، أك اليكمي االعتيادم نشاطو خالؿ قبمو مف المصركفة الطاقة مقدار كالذم حدده في

 المجتمع، أفراد لدل البدني الخمكؿ درجة تحديد في تسيـ حيكية بيانات لنا يكفر الذم األمر
؛ الحركة نقص أمراض مف بالعديد مكؿالخ ذلؾ عالقة كمعرفة دكريان، رصده عمى كتساعد
 نقص أمراض مف كغيرىا العظاـ كىشاشة كالبدانة، السكرم، كداء التاجية، القمب شراييف كأمراض
 . الحركة

صحتي في غذائي "ظبي بعنكاف  أبك إلمارةالصادر عف ىيئة الصحة  اإلرشادمكفي الدليؿ 
فمثال  ؛البدنية النشاطاتحية المتعمقة بالص فكائدمجمكعة ال إلىيشير  "(2011) ،كنشاطي البدني

 ُيساعدكما ك  ،األمراض بعض تجنب ك، الصحة عمى الحفاظ يساعد النشاط البدني المنتظـ في
 المرّجح مفك  ،األكاديمي تحصيميـ زيادة عمى يساعد ِمما؛ الصؼ في يقظيف البقاء عمى التالميذ

 .العميا األكاديمية ازاتلإلنج تحقيقان أكثر  بدنيان  النشطيف التالميذ يككف أف
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 العمؿ مثؿ ؛االجتماعية كالقيـ الميارات تعزيز إلى باإلضافة ،بالنفس الثقة يبني البدني النشاطك 
 اإلصابة خطر مف كذلؾ البدنية النشاطات تُقمؿ، ك التسامح كركح، بنزاىة كالمعب ،الفريؽ مع

 .الُمزِمنة باألمراض

؛ ة مف العكامؿ الديمكغرافية االجتماعية التي تؤثر عميوكقد كجد أف النشاط البدني يرتبط بمجمكع
األىؿ الذيف يتمتعكف بنشاط بدني أفضؿ يككف أبنائيـ أفضؿ مف ىذه  اؿ نجد أفمثعمى سبيؿ الف

  ( ,2007Al Sabbah and et al) .الناحية كالعكس صحيح
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 الفصؿ الثالث

جراءاتطريقة   البحث كا 

 كمكقع ،أسمكب البحث كنكعو لمتبعة في منيجية البحث مف حيثىذا الفصؿ الخطكات ا يتناكؿ
أخالقيات خذيف ؛ آجمع المعمكمات كتحميمياك  ،عينة الدراسة كاختيارىاثـ  ،كمجتمعيا الدراسة

 . بعيف االعتبارالبحث العممي 

 : الدراسة نكع 1.3

 descriptiveة )اسالدر  ألغراض متوءلمال نظران  كذلؾ، االستكشافي الكصفي المنيج ـااستخدتـ  
cross-sectional survey) الدراسات الذم يتضمف المشاىدات التي يتـ  كىي عبارة عف نكع

لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف الدراسة  ؛الحصكؿ عمييا في مجتمع معيف خالؿ كقت محدد
(Abramson, 1990) 

 : مكقع كمجتمع الدراسة 2.3
 

كيحدىا مف الجنكب كالغرب محافظة  ،لغربيةجنكب الضفة ا محافظة بيت لحـ التي تقع في
يبمغ عدد سكاف المحافظة لسنة  .كمف الشرؽ البحر الميت ،كمف الشماؿ محافظة القدس ،الخميؿ
فيو العديد ) مكزعيف بيف الريؼ 176,235حكالي  -حسب مركز اإلحصاء الفمسطيني - 2010

 ،الدىيشة :كالمخيمات الثالثة ،بيت ساحكرك  ،بيت جاالك  ،بيت لحـ الثالث:مف القرل( كالمدف 
كجنس  ،الجية المشرفة مف ثماني مدارس مختمفة حسبمجتمع الدراسة يتككف ك  .كالعزة ،كعايدة
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ـ كالذيف تـ اختيارى ،لتاسعكا ،الثامف كؼ الدراسيةالصف مف طالبال حيث كاف ، كمكقعيا؛المدرسة
بشكؿ المدارس ختيار كتـ ا .اسةكبر داخؿ عينة الدر ألضماف تنكع  ؛متنكعة ثقافية مف خمفيات

تـ اختيار الشعبة الصفية بطريقة  فقد ،لمصؼ نفسوكثر مف شعبة أف كاف ىناؾ ا  ك  ،رضيغ
  حسب جدكؿ الحصص كتالـؤ ذلؾ مع الدكاـ المدرسي. أيضاغرضية 

 
حيث كاف ما  ؛حسب الجية المشرفة الدراسة التالي تكزيع مجتمع (1. 3رقـ ) كيبيف الجدكؿ

عدد فكاف  اإلناث أما ،25040عدد الطالب الذككر في ىذه المدارس ك  ،مدرسة 145مجمكعو 
 .25322الطالبات فييا 

 
 المدارس:عمى  الجية المشرفةتكزيع مجتمع الدراسة حسب  (1. 3جدكؿ رقـ )  
 

 
 : عينة الدراسة .3. 3
ثالث مف المدارس  اختياربحيث تـ  ؛جمع العينة العنقكديةك  ،أخذ العينة بطريقة الطبقاتـ ت

تـ اختيار عدد المدارس المشاركة كمف كؿ منطقة  ،(المدف كالقرل كالمخيمات)مناطؽ جغرافية 
في ك  ،كؿ مدرسةكالتاسع مف  ،الصفكؼ الثامف اختيرتبحيث  ؛الغرضيبطريقة االختيار 

 األكاديميحسب الكضع تـ اختيار شعبة كاحدة فقط مف شعبة  أكثرمدارس التي تحتكم ال
حجـ كقد بمغ  ،مة ذلؾ مع برنامج الحصصءكمال ،مع مراعاة كقت الفراغ لتمؾ الشعبة ،لممدرسة
 .اإلناث( مف 244ك ) ،( مف الذككر216) إلىمكزعيف  طالبا كطالبة (460)العينة 

 
 : لكضع الديمكغرافي الجتماعي. ا4. 3

 الجداكؿ التالية تكزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمكغرافية كاالجتماعية لمطمبة:تبيف 
 
 
 
 

 المجمكع خاص ككالة حككمة  نكع المدرسة 
 145 27 7 111 عدد المدارس
 50362 8677 4597 37088 عدد الطالب
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 تكزيع عينة الدراسة حسب نكع الصؼ كجنس الصؼ (2. 3جدكؿ رقـ )
 

 
في جميع ، الصؼ الثامفمف اإلناث تعكد لصالح  األعمىالنسب  أفنالحظ مف الجدكؿ السابؽ 
منيا في  أكثرالطالب في الصؼ الثامف كانت  أعداد إفحيث  ،المكاقع الجغرافية المختمفة

أعداد الطالب مف  أكثرالطالبات في مختمؼ المناطؽ الجغرافية  أعدادككانت  ،الصؼ التاسع
حيث تزداد  ،كأرقاميا يـالتربية كالتعم إحصائياتكىذا ما يتكافؽ مع  ،نفسيا المنطقة الجغرافية في

كىذا التسرب يزداد  ،ب المتسربيف مف المدارس مع ازدياد مستكل المرحمة التعميميةنسبة الطال
  مف الطالبات. أكثرعند الطالب الذككر 

      
 تكزيع عينة الدراسة حسب مرحمة التعميـ التي انياىا كؿ مف الب اك الـ (3. 3جدكؿ رقـ )

 
مكاف  لقد أنيى الب تعميمو ايالـ تعميم أنيتلقد 

 البتدائي الساسي الثانكم الجامعي البتدائي الساسي الثانكم الجامعي السكف
36.3%  46.6%  12.6%  4.5%  %32.1 %41.7 18.8%  7.3%  مدينة 
21.8%  37.6%  29.3%  11.3%  قرية 6.7% 27.6% 44.0% 21.6% 
26.6%  46.8%  17.0%  9.6%  مخيـ 7.3% 19.8% 50.0% 22.9% 

نو في المراحؿ التعميمية الثانكية كالجامعية أيتبيف لنا  ؛النظر في الجدكؿ السابؽ أمعنا إذا ما
كذلؾ في جميع المناطؽ السكانية  اآلباء،منيا عند  أكثر األمياتترتفع نسبة التعميـ عند 

 المختمفة. 

 

مكاف 
 السكف

 جنس الصؼ الصؼ الدراسي
 ذككر إناث التاسع الثامف

 %        %         %      ددالع %      العدد 
 %     37.8 %      62.2 % 113    42.5 %130    57.5 مدينة
 %     40.2 %      59.8 % 53     41.2 % 66    58.8 قرية
 %     33.8 %      66.2 % 45    47.9 % 53    52.1 مخيـ
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 : الدراسة أداة. 5. 3

 أداةقاـ الباحث باختيار  ،ة كالمتعمقة بالمكضكعطالع عمى مجمكعة مف الدراسات السابقبعد اال
جاىز كمستخدـ في الدراسة العالمية لمنظمة الصحة  كالتي ىي عبارة عف "استبياف"الدراسة 
 لألبحاثالعالمية  كعف طريؽ مؤسسة الفا ،ـ لمغة العربيةكمترج ،(HBSC) العالمية

 األسئمة كأضاؼبعض  حذؼ ؛ حيثبعض التعديالتأجرل الباحث عميو قد ك كالمعمكماتية. 
ف عمى العادات الغذائية كالنشاط ، كالمدرسيكالمنياج المدرسي األصدقاء، بتأثيرتتعمؽ  أخرل

الدراسة في صكرتيا النيائية  أداة أصبحتكقد  ،البحث كأىداؼىذه التعديالت  لتتالءـالبدني؛ 
 التالية:  األقساـمككنة مف 

 عددا مف المتغيرات المستقمة كىي: كيتضمف  .: معمكمات شخصيةاألكؿالقسـ 

 ،الصؼك  ،األـعمؿ ك  ،األبعمؿ ك  ،األـمستكل تعميـ ك  ،األبمستكل تعميـ ك  ،مكاف السكف
 .جنس الصؼك 

 كيتضمف ثالث مكضكعات عمى النحك التالي:  .غذائيةالسمككيات الالقسـ الثاني: معمكمات 

 .فقرة (11)يتككف مف  :اإلفطارتناكؿ كجبة  .1
 .فقرة (22): يتككف مف الغذاء أنكاع .2
  .فقرة (16)النشاط البدني: يتككف مف  .3

 . ( (2)رقـ ممحؽ  ،لالطالع عمى االستبياف انظرا المالحؽ)

 : الداةصدؽ  .6. 3

عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص في  يافقاـ الباحث بعرض االستب 
كذلؾ لالستفادة مف  ؛جامعات الفمسطينيةفي عدد مف ال ،مجاؿ التغذية كالصحة كالبحث العممي

كقد بمغ عدد المحكميف  ،كمدل صدقيا ،الدراسة ألغراض األداةخبراتيـ كمقترحاتيـ حكؿ مالئمة 
بعض  إضافةالمحكميف تـ  آراءعمى  كبناء ،(1)في الممحؽ رقـ  أسمائيـكالمدرجة  (6)

عادة اآلخر،كحذؼ البعض  ،كالفقرات ،المتغيرات  إعدادحيث تـ  ،الفقراتصياغة بعض  كا 
 . االستبياف بصكرتو النيائية
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 : الداةثبات الدراسة التجريبية ك . 7. 3

تشمؿ كال الجنسيف  - كالتاسع ،لؼ مف شعبتيف لصفكؼ الثامفية تتأاستخدـ الباحث عينة تجريب
 ،عمى العينة نفسيا أخرلمرة  األداةقاـ بتطبيؽ  أسبكعيفكبعد  ،طالب 56بما مجمكعو  -
 ،البحث ألغراضحيث تعتبر القيمة كافية  ،%(86سب معامؿ ارتباط )بيرسكف( كالذم بمغ )كح

   عمى مدارس خارج عينة الدراسة. التجريبيةالعينة  استبياناتكقد تـ تكزيع 

 : . العتبارات الخالقية8. 3

تـ الحصكؿ عمى المكافقة المسبقة مف الطالب عمى إجراء البحث عف طريؽ تكزيع نمكذج 
ف المعمكمات ستحمؿ أك  ،غراض البحث العممي فقطفقة الذم يكضح أف الدراسة ستتـ ألالمكا

مديرية  تـ الحصكؿ عمى مكافقة، ك كتعرض دكف الحاجة إلى ذكر اسـ المشارؾ في الدراسة
بالنسبة لمدارس  أما ،كلة عف المدارس الحككميةؤ سمكىي الجية ال ،في بيت لحـ التربية كالتعميـ

كفي المدارس الخاصة تـ الحصكؿ  ،قد تـ الحصكؿ عمى مكافقة مكتب تربية الككالةف ؛الككالة
باإلضافة إلى مكافقة كمية الدراسات العميا ككمية الصحة العامة في  ،كؿ مدرسة إدارةعمى مكافقة 
ف أك  ،بيدؼ الدراسة كحيثياتيا ؛الطمبة المشاركيف في الدراسة إبالغتـ  ككذلؾ ،جامعة القدس

الباحث ف ىناؾ تدخؿ مف كعالكة عمى ذلؾ لـ يك ،البحث العممي ألغراضستستخدـ فقط نتائجيا 
ذا حدث كأف تدخؿك  ،األستاذ في إجابات الطمبة أك استفسارات  تكضيحفذلؾ مف أجؿ  الباحث ا 

 ي يدرس فييا الباحثتكقد تـ تجنب المدرسة ال ،األسئمة التي كانكا يطرحكنياالطمبة حكؿ بعض 
 قية.لزيادة المصدا

 : تطبيؽ الدراسة إجراءات. 9. 3

عمى الطالب المشاركيف في  االستبانات بتكزيعلقد قاـ الباحث  . جمع المعمكمات:1. 9. 3
كتـ تكضيح ىدؼ الدراسة لمطالب مف قبؿ  ،بعد الحصكؿ عمى المكافقات المطمكبة ،البحث
لباحث بجمعيا كتصنيفيا خالؿ حصة صفية كاحدة قاـ ا لالستباناتكبعد تعبئة الطالب  ،الباحث

 البحث.  أغراضبما يالئـ 

مف سالمتيا  كالتأكد ،ستبانات المعادةقاـ الباحث بتدقيؽ اإلالمعمكمات:  تحميؿ. 2. 9. 3
دخاليا ،ـ ترميزىاكمف ثَ  ،الدراسة ألغراضكصحتيا   460حيث تـ تكزيع  – الحاسكب إلى كا 

 اإلحصائيةباستخداـ برنامج الرزمة  ائياإحصمعالجتيا ثـ  -استبياف 453استبياف اختير منيا 
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 بحساب النسب المئكية اإلحصائيةكتمت المعالجة  ،(15النسخة ) (SPSSلمعمكـ االجتماعية )
العالقات بيف  تكضيحل (Chi squareكتـ ايضا حساب مقياس مربع كام ) ،لكؿ فقرة كمجاؿ

  بعض العكامؿ المستقمة كغير المستقمة.
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 الفصؿ الرابع

 نتائج الدراسة

 : . المقدمة1. 4

 كسيتـ العرض ،البيانات التي تـ جمعيا مف الفئة المستيدفة عرض نتائجفي ىذا الفصؿ سيتـ 
 بأىداؼكالفركؽ الخاصة  ،مف مالحظة المتغيرات القارئبشكؿ متسمسؿ يمكف ك في جداكؿ 

ئج المتعمقة بتناكؿ كجبة كىي: النتا مستكيات ةلى ثالثإكمف ىنا تـ تقسيـ النتائج  ،الدراسة
 إلى باإلضافة ،النتائج المتعمقة بالنشاط البدنيثـ  ائج المتعمقة بالعادات الغذائيةالنتاإلفطار ثـ 

رصد مجمكعة العكامؿ  كذلؾ كتـ ،األصدقاءالمدرسيف ك كتأثير  دكر كؿ مف المنياج المدرسي
 ،في الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة( إيضاحياو تـ ان)عمما  رافية كاالجتماعية قيد الدراسةالديمكغ

باالضافة الى  ،ضيع المختمفة ضمف الدراسةاالطمبة حكؿ المك  كآراءبعض تكجيات  أيضايرصد ك 
عض العكمؿ قيد الدراسة كذلؾ تكضيح العالقة بيف بعض العكامؿ الديمكغرافية كاالجتماعية كب

  .(Chi squareمربع كام ) بحساب

 : اإلفطارالمتعمقة بتناكؿ كجبة النتائج  2. 4
 األسئمة؛بيف الطمبة المراىقيف مف خالؿ مجمكعة مف  اإلفطارلقد تـ تقدير كضع تناكؿ كجبة  

  :آلتيحيث كانت النتائج عمى النحك ا
 " حدد الكجبات الرئيسية التي تأكميا عادة" كالذم نصو: 15. النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 1. 2. 4
 :اآلتيب الجدكؿ كانت النتائج حسك 
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 حدد الوجبات الرئٌسٌة التً تأكلها عادة (1. 4)جدول رقم 

 

 انُسجخ انًئٕيخ انًزغيزاد

%29.5اٌفطٛه

%44.3اٌغناء

%26.2اٌؼشبء



%44.3ِٚٓاٌطٍجخوبٔٛا٠زٕبٌْٚٛٚعجخاٌفطٛه،%٠29.5زؼؼِٓٔزبئظاٌغلٚياٌَبثكأْ

أ٠ْزٕبٌٚٛاٚعجخاٌؼشبء،ٚػٕلِمبهٔخ٘نٖإٌزبئظٔالؽع%٠ُِٕٙ26.2زٕبٌٚٛاٚعجخاٌغلاء،ٚ

ال٠ٕفٟ،رزٕبٚيٚعجخاٌغلاءثشىًهئ١َٟٓاٌطٍجخِاألػٍٝإٌَجخ اٌطبٌتاٌنٞأٌْٚىٓ٘نا

َٔجخاٌطٍجخاٌزٟرزٕبٚيٚعجخاٌؼشبءأْأ٠ؼبٚٔالؽع،اٌؼىٌأٌٚغلاءال٠زٕبٚياٌفطٛه٠زٕبٚيا

رغبٚىدإٌظف.َجخ١ٌَذل١ٍٍخؽ١شٟ٘ٔ

"األٌٚٝ؟اٌفطٛهلجًاٌؾظخرأوًً٘"ٚاٌنٞٔظٗ:16.إٌزبئظاٌّزؼٍمخثبٌَؤايهل4.2.2ُ

ىبٔذإٌزبئظؽَتاٌغلٚياٌزبٌٟ:ف

 األولىالفطور قبل الحصة  تأكلهل  (2. 4جدول رقم )

 انميى انُبلصخ انُسجخ انًئٕيخ    انعدد انًزغيزاد

ؾظخاألٌٚٝ(ً٘رأوًاٌفطٛه)لجًاٌ

 50.7 ١ِٛ٠231بً 4

 16.4 75ِوادفٟاألٍجٛع)رمو٠جب٠ًَٛثؼل٠َٛ(3-4

 16.7 76ِوحفٟاألٍجٛع1-2

 16.2 74الآوًأثلاً

٠زٕب٠50.7ٌٛٚزؼؼِٓاٌغلٚياٌَبثكأْ ١ِٛ٠بً األٌْٚٝ%وبٔٛا ٚ(اٌفطٛه)لجًاٌؾظخ ،

٠زٕب16.4ٌٛٚ رمو٠جبًْ%وبٔٛا ٚاٌفطٛه ،َٛ٠ ثؼل ٠16.7ِٛبً ٠زٕبٌٖٚٛ ف2ٟ-1%وبٔٛا ِوح

٠ْزٕبٌٚٛوبٔٛأظفاٌطٍجخأِْٚٓ٘نٖإٌزبئظ٠زج١ٓ%ُِٕٙال٠أوٍٛٔٗأثلاً.16.2،ٚاألٍجٛع

.١ِٛ٠باإلفطبهٚعجخْال٠زٕبٌٚٛا٢فوُِٕٙإٌظفأ١ِٛ٠ْبِمبثًاإلفطبهٚعجخ

ػٍّبأْاٌجبؽشلل-اإلفطبهّٕؼُِٙٓرٕبٚيٚعجخػٓاٌَجتاٌن٠ٞخجٍٚػٕلٍؤاي٘ؤالءاٌط

األػٍٝوبٔذإٌَجخ-اٌق١بهادحغ١وِؾلكخِفزٛؽ(16)ٍؤايروناإلعبثخػٍٝمٌهاٌَؤاي

ا٢فوٚوبْاٌَجت،ِٓاٌطٍجخ%52.8اٌفطٛهثَٕجخٌزٕبٚيٚلذػلَٚعٛكإٌٝرؼيٚاٌَجت

ٚٔالؽعاالعبثبدؽَتاٌغلٚي،بٚياٌفطٛهزٌٕػلَؽجُٙ%ِٓاٌطٍجخ28،8اٌن١ٍ٠ٞٗثَٕجخ

:اٌزبٌٟ
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 اإلفطارالسبب الذي ٌمنعهم من تناول وجبة   (3. 4)جدول رقم 

النسبة     العدد المتغٌرات
 المئوٌة

القٌم 
 الناقصة

  عادة فلماذا؟ (إذا كنت ال تأكل الفطور )قبل الحصة األولى
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 28.8 36 ألنً ال احب تناول الفطور
 52.8 66 ال ٌوجد وقت لكً افطر

ال أشعر بالجوع الن معدتهم تكون ملٌئة من اللٌلة 
 الماضٌة

11 8.8 

أكون مركز فً دراستً وال أفطر ألن العقل ٌشتغل 
 فً هضم األكل ولٌس فً التفكٌر

3 2.4 

 0.8 1 أركز على وجبة الغذاء
 1.6 2 غٌر متعود على تناول الفطور

 1.6 2 خ اسنانًكسل حتى ال تتوس
ألننً أكون نشٌط وعندما أفطر ٌقلل من نشاطً 

 البدنً
2 1.6 

 0.8 1 ألننً أدخن
 0.8 1 ال ٌوجد مال

% مػنيـ 52.8% مػف الطمبػة ال يحبػكا تنػاكؿ الفطػكر، مقابػؿ 28.8يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 
ف معػدتيـ تكػكف مميئػة مػف % منيـ ال يشعركا بالجكع أل8.8ال يكجد كقت لكي يتناكلكا الفطكر، ك

% منيـ ال يتنػاكلكا الفطػكر عػادة ألنيػـ يككنػكا مركػزيف فػي دراسػتيـ كعنػدما 2.4الميمة الماضية، ك
% مػػنيـ يركػػزكا عمػػى 0.8يتنػػاكلكا الفطػػكر عقميػػـ يشػػتغؿ فػػي ىضػػـ األكػػؿ كلػػيس فػػي التفكيػػر، ك

مػػنيـ ال يتنػػاكلكا  %1.6% مػػنيـ غيػػر متعػػكديف عمػػى عمػػى تنػػاكؿ الفطػػكر، ك1.6كجبػػة الغػػذاء، ك
% مػػنيـ ال يتنػػاكلكه النػػو يقمػػؿ مػػف 1.6الفطػػكر بسػػبب شػػعكرىـ بالكسػػؿ حتػػى التتكسػػخ أسػػنانيـ، ك

 % منيـ ال يتناكلكه بسبب عدـ تكفر الماؿ. 0.8% منيـ ال نيـ يدخنكف، ك0.8النشاط البدني، ك


أْ"؟هػبكح٠ِٓؾؼوٌهاٌفطٛ"اٌن٠َٞأيػ17ٓاٌَؤايإعبثبدٚللٌٛؽعفٟ.4.2.3

%١ٍ٠ٚٙبفٟرؾؼ١واٌفطٛهاٌطبٌتٔفَٗثَٕجخ63.7رمَٛثزؾؼ١واٌفطٛهػبكحثَٕجخاألَ

ٚمٌهؽَتاٌغلٚياٌزبٌٟ:’%2َٔجخؽ١شوبٔذثأل٠ًؾؼواٌفطٛهاألة%ٚوب26.2ْ
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 من ٌحضر لك الفطور عادة (4.4جدول رقم )

 
 إٌبلظخاٌم١ُ إٌَجخاٌّئ٠ٛخ اٌؼلك اٌّزغ١واد

٠ِٓؾؼوٌهفطٛهنػبكح

 63.7 284األًَ 14

 2.0 9األة

 26.2 117أٔبأؽؼوٖثٕفٌ

 8.1 36 غ١ومٌه
  

شيء في المدرسة في  ىؿ تأكؿ أك تشرب"كالذم نصو:  19. النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 4. 2. 4
 التالي:  الشكؿكانت النتائج حسب ف " االستراحة؟فترة 

هل تأكل أو تشرب شيء في المدرسة في فترة  الفرصة

80.8

10.6
4.8 3.7

0
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ً تقريباً يوميا مرات في 3-4

األسبوع

تقريباً يوم بعد)

(يوم

مرة في 1-2

األسبوع

أبداً

Series1



 ( ىؿ تأكؿ أك تشرب شيء في المدرسة في فترة االستراحة1. 4شكؿ رقـ )

بشكؿ تقريبي يكميا % مف الطمبة كانكا ياكمكف أك يشركف 80.8 أفيتضح مف الشكؿ السابؽ  
 % منيـ كانكا يشرب10.6، ك االستراحةشيء في المدرسة في فترة 

في الفرصة مرة  فأك يشربك  ف% منيـ كانكا يأكمك 4.8ك  ،شيء تقريبا يكـ بعد يكـ فيأكمك  أك فك ‘
في فترة  أبدا فأك يشربك  ف% منيـ ال يأكمك 3.7، مقابؿ ذلؾ كاف األسبكعأك مرتيف في 

 . االستراحة
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 اإلفطار،عمى تناكؿ كجبة  األصدقاء كتأثير ،بالنسبة لمكضكع التكعية المدرسية أما. 5. 2.4
 اليكؿ التكانت النتائج حسب ما ىك في الجد

      اإلفطارعلى تناول وجبة  األصدقاء وتأثٌر التوعٌة المدرسٌة (5. 4جدول رقم )

 انًزغيزاد َعى ال أحيبَب  

 ً٘أصوػ١ٍهإٌّٙبطاٌّلهٍٟفٟرٕبٌٚهٌٛعجخاالفطبه 28.80% 40.30% 30.90%

 ً٘أصوػ١ٍهِلهٍٛنفٟرٕبٌٚهٌٛعجخاالفطبه 32.50% 46.70% 20.80%

 ١ٍهأطللبئهفٟرٕبٌٚهٌٛعجخاالفطبهً٘أصوػ 8.10% 73.80% 18.10%



% ال يؤثر عمييـ المنياج المدرسي في تناكليـ لكجبة 40.3نالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف 
 إلى باإلضافة اإلفطار،عمييـ المدرسكف في تناكليـ لكجبة  ال يؤثر% 46.7كما نسبتو  اإلفطار،
 .اإلفطارفي تناكليـ لكجبة ىـ فراد العينة ال يؤثر عمييـ أصدقاؤ % مف الطمبة أ73.8

المتعمقة بمكضكع كجبة االفطار كعالقتيا ( Chi squareكبالنظر الى نتائج اختبار مربع كام )
بذلؾ عمى نالحظ النتائج المدرجة في الجداكؿ الخاصة ببعض العكامؿ الديمكغرافية كاالجتماعية 

 النحك التالي: 

( للفروق فً مدى تناول الطلبة Chi squareنتائج اختبار مربع كاي ) (6. 4جدول رقم )

 للفطور قبل الحصة األولى تعزى لمتغٌر مكان السكن

 

ْم رأكم  يكبٌ انسكٍ/

 انفطٕر لجم انحصخ األٔنٗ

يزاد  4-3 يٕييب  

 في األسجٕع

يزح  1-2

 في األسجٕع

ال آكم 

 انفطٕر أثدا  

 انًدًٕع

 112ِل٠ٕخ

50.2%

38 

17.0%

38 

17.0%

35 

15.7%

223 

49.2%

 71لو٠خ

53.4%

16 

12.0%

19 

14.3%

27 

20.3%

133 

29.4%

46ِق١ُ

47.4%

21

21.6%

19

19.6%

11

11.3%

97

21.4%

 229اٌّغّٛع

50.6%

75 

16.6%

76 

16.8%

73 

16.1%

453 

100.0%
 

 0.285الدللة اإلحصائية=   6درجات الحرية=   7.401مربع كام= 
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في مدل  سابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيةتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ال
 تناكؿ الطمبة لمفطكر قبؿ الحصة األكلى تعزل لمتغير مكاف السكف.

فقد تبيف أف الطمبة كعمى اختالؼ مكاف سكنيـ تناكليـ لمفطكر يكميان سكاء المدينة بنسبة 
% مف الطمبة 50.2%، مقابؿ أكد 47.4%، أك المخيـ بنسبة 53.4%، أك القرل بنسبة 50.2

% كانكا 17.0%، كأيضان 17.0مرات في األسبكع بنسبة  4-3سكاف المدف تناكليـ لمفطكر مف 
% منيـ ال يتناكلكا الفطكر أبدان، مقابؿ ذلؾ أكد 15.7مرة في األسبكع، ك 2-1يتناكلكنو مف

% 14.3مرات في األسبكع، ك 4-3% مف الطمبة مف سكاف القرل أنيـ يتناكلكا الفطكر مف 12.0
% 21.6% منيـ ال يناكلكنو أبدان، في حيف أكد 20.3مرة في األسبكع، ك 2-1منيـ يتناكلكنو مف 

% منيـ 19.6مرات في األسبكع، ك 4-3مف الطمبة مف سكاف المخيـ أنيـ يتناكلكا الفطكر مف 
 % منيـ ال يتناكلكنو أبدان.11.3مرة في األسبكع، ك 2-1يتناكلكنو مف 
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( للفروق فً مدى تناول الطلبة Chi squareائج اختبار مربع كاي )نت (7.4جدول رقم )

 للفطور قبل الحصة األولى تعزى لمتغٌر المرحلة التعلٌمٌة لألب

 

هل  المرحلة التعلٌمٌة لألب/
تأكل الفطور قبل الحصة 

 األولى

مرات  4-3 ٌومٌا  

 فً األسبوع

مرة  1-2

 فً األسبوع

ال آكل 
 الفطور أبدا  

 المجموع

 14 دائًاالبت

43.8% 
5 

15.6% 
4 

12.5% 
9 

28.1% 
32 

7.2% 

 47 األساسً

49.0% 
20 

20.8% 
14 

14.6% 
15 

15.6% 
96 

21.5% 

 94 الثانوي
47.7% 

31 
15.7% 

37 
18.8% 

35 
17.8% 

197 
44.1% 

 69 الجامعً
56.6% 

19 
15.6% 

21 
17.2% 

13 
10.7% 

122 
27.3% 

 224 المجموع

50.1% 
75 

16.8% 
76 

17.0% 
72 

16.1% 
447 

100.0% 

 
 0.412الدللة اإلحصائية=   9درجات الحرية=   9.273مربع كام= 

في مدل تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
 تناكؿ الطمبة لمفطكر قبؿ الحصة األكلى تعزل لمتغير المرحمة التعميمية لألب.

مرحمة التعميمية لألب أنيـ يتناكلكا الفطكر قبؿ الحصة األكلى فقد أكد الطمبة كعمى اختالؼ ال
%، أك 49.0%، أك األساسي بنسبة 43.8يكميان، سكاء لمطمبة الذيف أنيى كالدىـ االبتدائي بنسبة 

% مف الطمبة الذيف 15.6%، مقابؿ ذلؾ أكد 56.6%، أك الجامعي بنسبة 47.7الثانكم بنسبة 
مرات في األسبكع )تقريبان يكميان(،  4-3ية أنيـ يتناكلكا الفطكر مف أنيى كالدىـ المرحمة االبتدائ

% منيـ ال يتناكلكا الفطكر 28.1مرة في األسبكع، ك 2-1% منيـ يتناكلكا الفطكر مف 12.5ك
% منيـ أنيـ يتناكلكا 20.8أبدان، أما الطمبة الذيف أنيى كالدىـ المرحمة التعميمية األساسية فقد أكد 

مرة في  2-1% منيـ كانكا يتناكلكا الفطكر مف 14.6مرات في األسبكع، ك 4-3الفطكر مف 
% منيـ ال يتناكلكا الفطكر أبدان، كبالنسبة لمطمبة الذيف أنيى كالدىـ المرحمة 15.6األسبكع، ك

% منيـ كانكا يتناكلكا 18.8مرات، ك 4-3% منيـ أنيـ يتناكلكا الفطكر مف 15.7 الثانكية فقد أكد
% منيـ أكدكا أنيـ ال يتناكلكا الفطكر أبدان، كفيما 17.8مرة في األسبكع، ك 2-1الفطكر مف 

% منيـ أنيـ يتناكلكا الفطكر 15.6يتعمؽ بالطمبة الذيف أنيى كالدىـ المرحمة الجامعية فقد أكد 
مرة في األسبكع،  2-1% منيـ كانكا يتناكلكا الفطكر مف 17.2مرات في األسبكع، ك 4-3مف 
  يتناكلكا الفطكر أبدان. % منيـ ال10.7ك
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( للفروق فً مدى تناول الطلبة Chi squareنتائج اختبار مربع كاي ) (8. 4جدول رقم )

 للفطور قبل الحصة األولى تعزى لمتغٌر المرحلة التعلٌمٌة لألم

 

ْم  انًزحهخ انزعهيًيخ نألو/

رأكم انفطٕر لجم انحصخ 

 األٔنٗ

يزاد  4-3 يٕييب  

 في األسجٕع

ي يزح ف 1-2

 األسجٕع

ال آكم 

 انفطٕر أثدا  

 انًدًٕع

 13االثزلائٟ

38.2%

6 

17.6%

3 

8.8%

12 

35.3%

34 

7.6%

 44األٍبٍٟ

53.0%

13 

15.7%

12 

14.5%

14 

16.9%

83 

18.5%

96اٌضبٔٛٞ

49.0%

28

14.3%

42

21.4%

30

15.3%

196

43.7%

75اٌغبِؼٟ

55.1%

26

19.1%

18

13.2%

17

12.5%

136

30.3%

 228ٌّغّٛعا

50.8%

73 

16.3%

75 

16.7%

73 

16.3%

449 

100.0%
 

 0.049الدللة اإلحصائية=   9درجات الحرية=   16.984مربع كام= 

 
في مدل تناكؿ الطمبة لمفطكر قبؿ تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ 

 الحصة األكلى تعزل لمتغير المرحمة التعميمية لألـ.

كد الطمبة كعمى اختالؼ المرحمة التعميمية لألـ أنيـ يتناكلكا الفطكر قبؿ الحصة األكلى فقد أ
%، 53.0%، أك األساسي بنسبة 38.2يكميان، سكاء لمطمبة الذيف أنيت كالدتيـ االبتدائي بنسبة 

% مف الطمبة 17.6%، مقابؿ ذلؾ أكد 55.1%، أك الجامعي بنسبة 49.0أك الثانكم بنسبة 
مرات في األسبكع )تقريبان  4-3ت كالدتيـ المرحمة االبتدائية أنيـ يتناكلكا الفطكر مف الذيف أني
% منيـ ال يتناكلكا 35.3مرة في األسبكع، ك 2-1% منيـ يتناكلكا الفطكر مف 8.8يكميان(، ك

% منيـ 15.7الفطكر أبدان، أما الطمبة الذيف أنيت كالدتيـ المرحمة التعميمية األساسية فقد أكد 
 2-1% منيـ كانكا يتناكلكا الفطكر مف 14.5مرات في األسبكع، ك 4-3نيـ يتناكلكا الفطكر مف أ

% منيـ ال يتناكلكا الفطكر أبدان، كبالنسبة لمطمبة الذيف أنيت كالدتيـ 16.9مرة في األسبكع، ك
% منيـ 21.4مرات، ك 4-3% منيـ أنيـ يتناكلكا الفطكر مف 14.3 المرحمة الثانكية فقد أكد

% منيـ أكدكا أنيـ ال يتناكلكا الفطكر 15.3مرة في األسبكع، ك 2-1كانكا يتناكلكا الفطكر مف 
% منيـ أنيـ 19.1أبدان، كفيما يتعمؽ بالطمبة الذيف أنيت كالدتيـ المرحمة الجامعية فقد أكد 
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رة م 2-1% منيـ كانكا يتناكلكا الفطكر مف 13.2مرات في األسبكع، ك 4-3يتناكلكا الفطكر مف 
 % منيـ ال يتناكلكا الفطكر أبدان. 12.5في األسبكع، ك

( للفروق فً مدى تناول الطلبة Chi squareنتائج اختبار مربع كاي ) (9. 4جدول رقم )

 للفطور قبل الحصة األولى تعزى لمتغٌر عمل األم

 

ْم رأكم  عًم األو/

انفطٕر لجم انحصخ 

 األٔنٗ

يزاد في  4-3 يٕييب  

 األسجٕع

ي يزح ف 1-2

 األسجٕع

ال آكم 

 انفطٕر أثدا  

 انًدًٕع

 51رؼًّ

51.5%

14 

14.1%

18 

18.2%

16 

16.2%

99 

21.7%

 180الرؼًّ

50.4%

61 

17.1%

58 

16.2%

58 

16.2%

357

78.3%

 231اٌّغّٛع

50.7%

75

16.4%

76 

16.7%

74 

16.2%

456 

100.0%
 

 0.896 الدللة اإلحصائية=  3درجات الحرية=   0.602مربع كام= 

مدل تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
 تناكؿ الطمبة لمفطكر قبؿ الحصة األكلى تعزل لمتغير عمؿ األـ. 

كحسب متغير عمؿ األـ أكد الطمبة كعمى اختالؼ عمؿ األـ أنيـ يتناكلكا الفطكر قبؿ الحصة 
%، أك الطمبة الذيف أمياتيـ ال 51.5بة الذيف أمياتيـ يعممف بنسبة األكلى يكميان، سكاء الطم

% مف طمبة الذيف أمياتيـ يعممف أنيـ يتناكلكا 14.1%، مقابؿ ذلؾ أكد 50.4يعممف بنسبة 
-1% منيـ كانكا يتناكلكا الفطكر مف 18.2مرات في األسبكع )تقريبان يكميان(، ك 4-3الفطكر مف 

منيـ ال يتناكلكا الفطكر أبدان، كبالنسبة لمطمبة الذيف أمياتيـ ال % 16.2مرة في األسبكع، ك 2
% منيـ كانكا يتناكلكا 16.2مرات، ك 4-3% منيـ أنيـ يتناكلكا الفطكر مف 17.1 يعممف فقد أكد
 % منيـ أكدكا أنيـ ال يتناكلكا الفطكر أبدان. 16.2مرة في األسبكع، ك 2-1الفطكر مف 
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( للفروق فً مدى تناول الطلبة Chi squareتبار مربع كاي )نتائج اخ (11. 4جدول رقم )

 للفطور قبل الحصة األولى تعزى لمتغٌر الصف الدراسً

 

ْم رأكم  انصف اندراسي/

 انفطٕر لجم انحصخ األٔنٗ

يزاد  4-3 يٕييب  

 في األسجٕع

يزح  1-2

 في األسجٕع

ال آكم 

 انفطٕر أثدا  

 انًدًٕع

 120اٌضبِٓ

51.3%

34 

14.5%

36 

15.4%

44 

18.8%

234 

57.2%

 89اٌزبٍغ

50.9%

32 

18.3%

30 

17.1%

24 

13.7%

175 

42.8%

 209اٌّغّٛع

51.1%

66 

16.1%

66 

16.1%

68 

16.6%

409 

100.0%
 

 0.452الدللة اإلحصائية=   3درجات الحرية=   2.630مربع كام= 

في مدل تناكؿ ة إحصائية تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات دالل
 الطمبة لمفطكر قبؿ الحصة األكلى تعزل لمتغير الصؼ الدراسي

فقد بينت النتائج أف الطمبة كعمى اختالؼ الصؼ الدراسي أنيـ يتناكلكا الفطكر قبؿ الحصة 
%، مقابؿ ذلؾ أكد 50.9%، أك التاسع بنسبة 51.3األكلى يكميان، سكاء صؼ الثامف بنسبة 

مرات في األسبكع )تقريبان يكميان(،  4-3صؼ الثامف أنيـ يتناكلكا الفطكر مف % مف طمبة 14.5
% منيـ ال يتناكلكا 18.8مرة في األسبكع، ك 2-1% منيـ كانكا يتناكلكا الفطكر مف 15.4ك

مرات،  4-3% منيـ أنيـ يتناكلكا الفطكر مف 18.3 الفطكر أبدان، كبالنسبة لصؼ التاسع فقد أكد
% منيـ أكدكا أنيـ ال 13.7مرة في األسبكع، ك 2-1ا يتناكلكا الفطكر مف % منيـ كانك 17.1ك

 يتناكلكا الفطكر أبدان. 
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( للفروق فً مدى تناول الطلبة Chi squareنتائج اختبار مربع كاي ) (11. 4جدول رقم )

 للفطور قبل الحصة األولى تعزى لمتغٌر جنس الصف

 

ْم رأكم  خُس انصف/

 نٗانفطٕر لجم انحصخ األٔ

يزاد  4-3 يٕييب  

 في األسجٕع

يزح  1-2

 في األسجٕع

ال آكم 

 انفطٕر أثدا  

 انًدًٕع

 138إٔبس

52.7%

44 

16.8%

43 

16.4%

37 

14.1%

262 

61.8%

 81موٛه

50.0%

24 

14.8%

21 

13.0%

36 

22.2%

162 

38.2%

 219اٌّغّٛع

51.7%

68 

16.0%

64 

15.1%

73 

17.2%

424 

100.0%
 

 0.173الدللة اإلحصائية=   3درجات الحرية=   4.987مربع كام= 
في مدل تناكؿ تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 الطمبة لمفطكر قبؿ الحصة األكلى تعزل لمتغير جنس الصؼ.

حصة األكلى فقد بينت النتائج أف الطمبة كعمى اختالؼ جنس الصؼ أنيـ يتناكلكا الفطكر قبؿ ال
% مف 16.8%، مقابؿ ذلؾ أكدت 50.0%، أك الذككر بنسبة 52.7يكميان، سكاء اإلناث بنسبة 

% منيف يتناكلف 16.4مرات في األسبكع )تقريبان يكميان(، ك 4-3اإلناث يتناكلف الفطكر مف 
فقد  % منيف ال يتناكلف الفطكر أبدان، كبالنسبة لمذككر14.1مرة في األسبكع، ك 2-1الفطكر مف 

% منيـ كانكا يتناكلكا الفطكر مف 13.0مرات، ك 4-3% منيـ أنيـ يتناكلكا الفطكر مف 14.8 أكد
 % منيـ أكدكا أنيـ ال يتناكلكا الفطكر أبدان. 22.2مرة في األسبكع، ك 1-2
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 . انُزبئح انًزعهمخ ثُٕعيخ انغذاء: 3. 4

األٍئٍخ؛ِْٓفاليِغّٛػخِٓٛوا٘ماٌز٠ٟزٕبٌٚٙباٌطٍجخاٌّاألغن٠خٌملرُرمل٠وٚػغٔٛػ١خ

:ا٢رٟؽ١شوبٔذإٌزبئظػٍٝإٌؾٛ

وبٔذإٌزبئظؽَت"؟اٌقجيرأوًوُِوح":ٚاٌنٞٔظ29ٗ.إٌزبئظاٌّزؼٍمخثبٌَؤاي4.3.1

:ا٢رٟاٌغلٚي

 الخبز تأكلكم مرة  (12. 4)جدول رقم 

 

 اٌم١ُإٌبلظخ إٌَجخاٌّئ٠ٛخ اٌؼلك اٌّزغ١واد

ُِوحرأوًفجيو

 19.8 90ِوح١ِٛ٠ب 5

 40.7 185ِور١ِٛ٠ٓ١ب

 19.8 90ِواد١ِٛ٠ب3

 7.9 36ِواد١ِٛ٠ب4

 5.1 23ِواد١ِٛ٠ب5

 1.3 6ِواد١ِٛ٠ب6

 5.5 25ِواد١ِٛ٠ب6أوضوِٓ

 

% 19.8، كمرتيف في اليـكيأكمكف الخبز % مف الطمبة كانكا 40.7أف مف الجدكؿ السابؽ تبيف ي
 4و % منيـ يأكمكن7.9مرات يكميان، ك 3يأكمكنو % كانكا 19.8، ك يأكمكنو مرة يكميان منيـ كانكا 
% 5.5مرات يكميا، ك 6% يأكمكف الخبز 1.3مرات يكميا، ك 5% يأكمكنو 5.1، كمرات يكميان 

 مرات يكميان. 6أكثر مف  يأكمكنو

 جباف "األلباف كاأل أنكاعمف  تأكؿكـ مرة "  :كالذم نصو 30. النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 2. 3 .1
 فكانت النتائج عمى النحك التالي: 

 كم مرة تأكل من أنواع األلبان واألجبان (13. 4)جدول رقم 

 

 انًزغيزاد

 شٓزيب   أسجٕعيب   يٕييب  

أكثز 

 4يٍ 

 يزاد

3-4 

 يزاد

1-2 

 يزح

4-6 

 يزاد 

 3-1 يزح 2-3

 يزح

َبدرا ، 

 أثدا  

%6.5%6.5%8.3%24.1%7.9%35.4%3.6%7.7ٌجٕخ،عجٕخ،ٌجٓ
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جباف األلباف كاأل% يتناكلكف 35.4مف الطالب  األعمىالنسبة يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 

،  -مرة مرات  3-2ذلؾ مف  يأكمكفالطمبة كانكا % مف 24.1يمييا في ذلؾ نسبة مرتيف في اليـك

  .األسبكعفي 

 البقكليات التالية " أنكاعمف  تأكؿكـ مرة "  :الذم نصوك  31النتائج المتعمقة بالسؤاؿ . 3. 3. 4

  فكانت النتائج عمى النحك التالي:

 كم مرة تأكل من أنواع البقولٌات التالٌة (14. 4)جدول رقم 

 

 

 انًزغيزاد

 شٓزيب   أسجٕعيب   يٕييب  

 َبدرا ، أثدا   يزح 3-1 يزح يزاد 3-2 يزاد 6-4 يزح 1-2

%20.6%27.1%25.3%9.9%3.6%13.5اٌؼلً

%17.7%16.3%19.7%16.1%10.1%20.2اٌؾّض

%47.3%17.3%14.9%8.0%4.3%8.3اٌفٛي

%38.2%26.5%16.4%8.2%3.5%7.3ثبى٠الء
 

 ،%20.2مف الطمبة تتناكؿ الحمص يكميا بنسبة  األعمىالنسبة  يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف
الحالة  إلىكىذه النسبة العالية قد تشير  ،الطمبة % مف13.5 يميو في ذلؾ العدس بنسبة

تتناكؿ  األعمىفكانت النسبة  "أسبكعيا"بالنسبة لممرحمة  أما ،االقتصادية التي يعيشيا ىؤالء الطمبة
% يتناكلكنو مرة 19.7مرة أسبكعيان يميو في ذلؾ الحمص بنسبة  ،% 25.3 العدس بنسبة

 % مف الطمبة ال17.7 ك ،يأكمكف العدس أبدان  طمبة ال% مف ال20.6ف إكفي المقابؿ ف ،أسبكعيان 
 يأكمكف الحمص أبدان.

 أبدان  لبازيالءكنسبة الذيف ال يتناكلكف ا ،%47.3 نسبة الذيف ال يتناكلكنو أبدان  لفكؿ فكافاأما 
38.2.% 

 " المحكـ التالية أنكاعمف  تأكؿكـ مرة  " :كالذم نصو 32النتائج المتعمقة بالسؤاؿ . 4. 3. 4
 : اآلتي فكانت النتائج عمى النحك

 



43 

 

 كم مرة تأكل من أنواع اللحوم التالٌة (15. 4)جدول رقم 

 

 

 انًزغيزاد

 شٓزيب   أسجٕعيب   يٕييب  

 َبدرا ، أثدا   يزح 3-1 يزح يزاد 3-2 يزاد 6-4 يزح 1-2

%4.4%4.6%8.8%42.5%21.4%18.4اٌلعبط

%47.7%21.4%14.1%7.1%3.7%6.0اٌؾجش

%23.7%37.0%17.4%9.1%4.3%8.4اٌشبٚهِب

%43.3%29.9%14.6%6.1%3.1%3.1اٌٙبِجوعو

%19.9%29.0%25.0%13.3%4.9%7.9اٌَّهاٌطبىط

اٌَّهاٌّؼٍت

"اٌزٛٔب،اٌَوك٠ٓ"

9.9%6.9%17.2%21.1%23.6%21.3%

%27.2%29.7%16.0%13.7%5.3%8.0ٌؾُاٌؼغًأٚاٌغُٕ
   

مرة يكميان،  2-1الدجاج مف  ف% مف الطمبة يتناكلك 18.4يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف 
مرات )يـك  3-2كنو مف % يتناكل42.5)تقريبان يكميان، ك  مرات 6-4% يتناكلكنو مف 21.4ك

مرة في الشير،  3-1% يتناكلكنو مف 4.6% يتناكلكنو مرة في األسبكع، ك8.8بعد يكـ(، ك 
مرة يكميان،  2-1% مف الطمبة يتناكلكف الحبش مف 6.0كنو أبدأن. كتبيف أف % ال يتناكل4.4ك
 3-2% منيـ يتناكلكنو مف 4.1مرات أسبكعيان )تقريبان يكميا(، ك 6-4% يتناكلكنو مف 3.7ك

مرة في  3-1% يتناكلكنو مف 21.4يتناكلكنو مرة أسبكعيان، ك14.1  مرات )يكـ بعد يكـ(، ك
مرة يكميان،  2-1% يتناكلكنو مف 8.4كنو أبدان، كتبيف أيضان أف % ال يتناكل47.7الشير، ك

مرات )يـك  3-2% يتناكلكنو مف 9.1تقريبان(، كبشكؿ يكمي مرات ) 6-4% يتناكلكنو مف 4.3ك
ف مرة شيريا، كأ 3-1% يتناكلكنو مف 37.0، كأسبكعيا% يتناكلكنو مرة 17.7بعد يكـ(، ك 

 % ال يتناكلكنو أبدان.23.7ك

مرة يكميان، كأيضان  2-1اليامبرجر مف  % مف الطمبة يتناكلكف3.1تبيف أف  ة لميامبرجركبالنسب
(، ك  3-2% يتناكلكنو مف 6.1مرات )تقريبا يكميا(،  6-4يتناكلكنو مف  3.1 مرات )يـك بعد يـك

% ال 43.3مرة في الشير، ك  3-1% منو يتناكلكنو مف 29.9% يتناكلكنو مرة أسبكعيان، 14.6
 .و أبدان يتناكلكن

% 4.9مرة يكميان ك 2-1% يتناكلكنو مف 7.9فتبيف أف ك المجمد أأما بالنسبة لمسمؾ الطازج 
(، كيكميا مرات ) 6-4مف الطمبة يتناكلكنو مف   3-2% مف الطمبة يتناكلكنو مف 13.3تقريبان ن
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 3-1ف % منيـ يتناكلكنو م29.0% منيـ يتناكلكنو مرة أسبكعيان، ك 2.5مرات )يكـ بعد يكـ(، ك
 % منيـ ال يتناكلكنو أبدان.19.9مرة شيريان، ك

 2-1% مف الطمبة يتناكلكنو مف 9.9السرديف فتبيف أف ك كفيما يتعمؽ بالسمؾ المعمب "التكنا"، 
% مف الطمبة 17.2تقريبان(، كيكميا مرات أسبكعيان ) 6-4% منيـ يتناكلكنو مف 6.9ك يكميان، مرة

% مف الطمبة يتناكلكنو مرة أسبكعيان، 21.1يكـ بعد يكـ(، كمرات أسبكعيان ) 3-2يتناكلكنو مف 
 % ال يتناكلكنو أبدان.21.3مرة شيريان، ك 3-1% يتناكلكنو مف 23.6ك

% 5.3مرة يكميان، ك 2-1% مف الطمبة يتناكلكنو مف 8.0فتبيف أف  ،أما لحـ العجؿ أك الغنـ
مرات  3-2% يتناكلكنو مف 13.7مرات أسبكعيان )تقريبا يكميا(، ك 6-4منيـ يتناكلكنو مف 

% مف الطمبة 29.7% مف الطمبة يتناكلكنو مرة أسبكعيان، ك16.0أسبكعيان )يكـ بعد يكـ(، ك
 % ال يتناكلكنو أبدان.27.2مرة شيريان، ك 3-1يتناكلكنو مف 

 كالمذاف يتعمقاف بالفكاكو كالخضار الطازجة 34ك  33تائج المتعمقة بالسؤاليف الن. 5. 3. 4

:اآلتيلنتائج عمى النحك فكانت ا

  لفواكه والخضار الطازجةا (16. 4)جدول رقم 

يٕييب  أكثز  انًزغيزاد

 يزاد 4يٍ 

يٕييب 

3-4 

 يزاد

يٕييب 

1-2 

 يزح

أسجٕعيب  

4-6 

 يزاد

أسجٕعيب  

2-3 

 يزاد

أسجٕعيب  

 يزح

شٓزيب  

1-3 

 يزح

 أثدا  

وُِوحرأوً

اٌفٛاوٗاٌطبىعخ

23.0%21.9%26.9%6.8%10.1%6.3%2.8%2.2%

وُِوحرأوً

اٌجٕلٚهح)ؽجخأٚ

فٟاٌٍَطخ(

12.0%6.7%38.6%9.1%19.1%7.5%2.94.2%

اٌق١به)ؽجخأٚ

فٟاٌٍَطخ(

12.8%9.9%36.3%11.2%16.1%6.8%3.5%3.3%

فؼبهؽبىعخ

أفوٜ)ؽتأٚ

فٟاٌٍَطخ(

7.9%7.5%26.4%9.0%16.5%16.3%8.8%7.5%



 4% مف الطمبة أفراد العينة يأكمكف الفكاكو الطازجة أكثر مف 23.0الجدكؿ السابؽ أف  تبيف مف
% مف الطمبة يأكمكنيا مف 26.9ك مرات يكميان، 4-3% منيـ يأكمكنيا مف 21.9مرات يكميان، ك

% منيـ 10.1مرات أسبكعيان )تقريبا يكميان(، ك 6-4% يأكمكنيا مف 6.8مرة يكميان، ك 1-2
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مرة أسبكعيان،  مف الطمبة يأكمكنيا 6.3مرات أسبكعيان )يكـ بعد يكـ(، ك 3-2يأكمكنيا مف 
 % ال يأكمكنيا أبدان.2.2مرة شيريان، ك 3-1% يأكمكنيا مف 2.8ك

)حبة أك في السمطة(  البندكرة فمف الطمبة أفراد العينة يتناكلك  12.05كيتضح مف الجدكؿ أف 
% يتناكلكىا مف 38.6مرات يكميان، ك 4-3ىا مف % منيـ يتناكلك 6.7مرات يكميان، ك 4أكثر مف 

% يتناكلكىا 19.1مرات أسبكعيان )تقريبان يكميان(، ك  6-4% يتناكلكىا مف 9.1مرة يكميان، ك 1-2
% يتناكلكىا 2.9% منيـ يتناكلكىا مرة أسبكعيان، ك7.5مرات أسبكعيان )يكـ بعد يكـ(، ك 3-2مف 
 أبدان. % ال يتناكلكىا4.2مرة شيريان، ك 3-1مف 

 4يا أكثر مف ن% مف الطمبة يتناكلك 12.8أما بالنسبة لمخيار )حبة أك في السمطة( فتبيف أف 
مرة  2-1يا مف ن% يتناكلك 36.3مرات يكميان، ك 4-3% منيـ يتناكلكىا مف 9.9مرات يكميان، ك

يا نكلك % منيـ يتنا16.1مرات أسبكعيان )تقريبان يكميان(، ك 6-4يا مف ن% يتناكلك 11.2يكميان، ك
% يتناكلكىا 3.5نيا مرة في األسبكع، كلك % يتناك 6.8مرات أسبكعيان )يكـ بعد يكـ(، ك 3-2مف 
 يا أبدان.نال يتناكل 3.3مرة شيريان، ك 3-1مف 

حمك، الفمفؿ كالخس، كالجزر، السمطة( )مثؿ: الكبالنسبة لمخضار الطازجة )حب أك في 
% 7.5مرات يكميان، ك 4يا أكثر مف نبة يتناكلك % مف الطم7.9ممفكؼ( فتبيف أف كالفككادك، كاأل

مرة يكميان،  2-1يا مف ن% مف الطمبة يتناكلك 26.4مرات يكميان، ك 4-3يا مف نمف الطمبة يتناكلك 
% مف الطمبة 16.5مرات أسبكعيان )تقريبان يكميان(، ك 6-4يا مف ن% مف الطمبة يتناكلك 9.0ك

يا مرة أسبكعيان، نمف الطمبة يتناكلك  16.35ـ(، ك)يكـ بعد يك  أسبكعيامرات  3-2يا مف نيتناكلك 
 يا أبدان.ن% منيـ ال يتناكلك 7.5مرة شيريان، ك 3-1يا مف ن% يتناكلك 8.8

الخضار المطبكخة  أنكاع مف تأكؿكـ مرة " :كالذم نصو 35النتائج المتعمقة بالسؤاؿ . 6. 3. 4
 ي:فكانت النتائج عمى النحك التال التالية "

 الخضار المطبوخة أنواعمن  تأكلكم مرة  (17. 4)جدول رقم 

 

 انًزغيزاد

 شٓزيب   أسجٕعيب   يٕييب  

 6-4 يزح 1-2

 يزاد

2-3 

 يزاد

 3-1 يزح

 يزح

َبدرا ، 

 أثدا  

فؼبهِطجٛفخ)ِض٠ًقٕٟ،ِؾبشٟ

ِغٌؾّخ

10.3%8.5%25.3%24.4%20.8%10.7%

%32.2%27.1%17.6%11.3%6.5%5.3ـٔاٌٍّٛف١خ،اٌَجب

%28.0%26.8%20.5%11.1%5.2%8.4قج١يح،إٌٙلثخ،اٌغوع١و،اٌؾ٠ٛؤخاٌ
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% مف الطمبة أفراد العينة يأكمكف خضار مطبكخة )مثؿ 10.3يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 
مرات  6-4% منيـ يأكمكىا مف 8.5محاشي مع لحمة أك بدكف لحمة....( يكميان، ككاليخني، ال

مرات أسبكعيان )يكـ بعد يكـ(،  3-2% مف الطمبة يأكمكنيا مف 25.3تقريبان(، كيكميا أسبكعيان )
مرة شيريان،  3.-1يا مف ن% مف الطمبة يأكمك 20.8% مف الطمبة يأكمكىا مرة أسبكعيان، ك24.4ك
 يا أبدان.ن% منيـ ال يأكمك 10.7ك

% مف 6.5كمرة يكميان،  3-1يا يكميان مف ن% يأكمك 5.3أما بالنسبة لمممكخية، السبانخ فتبيف أف 
 3-2مف  يان% مف الطمبة يأكمك 11.3تقريبان(، كيكميان مرات أسبكعيان ) 6-4يا مف نالطمبة يأكمك 

% مف الطمبة كانكا 27.1يا مرة أسبكعيان، كن% منيـ يأكمك 17.6مرات أسبكعيان )يكـ بعد يكـ(، ك
 يا أبدان.% منيـ ال يأكمكن32.2مرة شيريان، ك 3-1يا مف نيأكمك 

% مف الطمبة يأكمكىا مف 8.4الحكيرنة فتبيف أف ك الجرجير، ك اليندبة، ك ؽ بالخبيزة، أما فيما يتعم
% 11.1تقريبان( كيكميان مرات أسبكعيان ) 6-4يا مف ن% منيـ يأكمك 5.2مرة يكميان، ك 1-2

يا مرة ننكا يأكمك ا% مف الطمبة ك20.5مرات أسبكعيان )يكـ بعد يكـ(، ك 3-2يا مف نيأكمك 
 يا أبدان.ن% ال يأكمك 28.0مرة شيريان، ك 3-1يا مف نكانكا يأكمك % 26.8أسبكعيان، ك

فكانت  "كـ مرة تأكؿ مف األطعمة التالية" :كالذم نصو 36النتائج المتعمقة بالسؤاؿ . 7. 3. 4
   تالي:النتائج عمى النحك ال

 كم مرة تأكل من األطعمة التالٌة (18. 4)جدول رقم 

 

 

 انًزغيزاد

 شٓزيب   أسجٕعيب   يٕييب  

1-2 

 يزح

4-6 

 يزاد

2-3 

 يزاد

 3-1 يزح

 يزح

 َبدرا ، أثدا  

اٌّؼىوٚٔخ/اٌجبٍزب/

اٌَجبع١زٟ

5.6%5.8%16.6%23.8%35.2%13.0%

15.1اٌج١زيا

%

11.0

%

22.9%16.0%26.1%8.9%

15.8اٌجطبؽباٌّم١ٍخ

%

11.1

%

13.0%13.2%13.9%32.9%

19.9اٌىٛهْف١ٍىٌ

%

13.1

%

23.5%7.4%13.8%22.3%

 



47 

 

المعكركنة/ الباستا/ السباجيتي مف  % مف الطمبة كانكا يأكمكف5.6ؽ أف يتضح مف الجدكؿ الساب
% مف 16.6مرات أسبكعيان )تقريبان يكميان(، ك 6-4مف  فيأكمك  منيـ% 5.8مرة يكميان، ك 1-2
 3-1% مف 35.2يا مرة أسبكعيان، كن% كانكا يأكمك 23.8مرات أسبكعيان )يكـ بعد يكـ(، ك 2-3

 يا أبدان.ن% ال يأكمك 13.0مرة شيريان، ك

 6-4% مف 11.0مرة يكميان، ك 2-1يا مف نيأكمك  منيـ% 15.1 ما نسبتو يتزا فتبيف أفبأما ال
% مف 16.0مرات أسبكعيان )يكـ بعد يكـ(، ك 3-2% مف 22.9تقريبان(، يكميا مرات أسبكعيان )

% ال 8.9مرة شيريان، ك 3-1يا مف نكانكا يأكمك % 26.1يا مرة أسبكعيان، كنالطمبة كانكا يأكمك 
 يا أبدان.نيأكمك 

مرة  2-1يا مف ن% مف الطمبة يأكمك 15.8 ما نسبتو كفيما يتعمؽ بالبطاطا المقمية فتبيف أف
يا ن% كانكا يأكمك 13.0(، كيكميا تقريبان مرات أسبكعيان ) 6-4يا مف ن% كانكا يأكمك 11.1يكميان، ك

% 13.9يا مرة أسبكعيان، كن% كانكا يأكمك 13.2ـ بعد يكـ(، كمرات أسبكعيان )يك  3-2مف 
 يا أبدان.ن% كـ الطمبة ال يأكمك 32.9مرة شيريان، ك 3-1يا مف نيأكمك 

-4و مف ن% منيـ يأكمك 13.1و يكميان، ككنيأكم منيـ% 19.9فتبيف أف  "سكبالنسبة "لمككرف فميك
مرات أسبكعيان  3-2% مف 23.5و مف ن% كانكا يأكمك 23.5كرات أسبكعيان )تقريبان يكميان(، ك 6

(، ك  3-1مف  نو% مف الطمبة كانكا يأكمك 13.8و مرة أسبكعيان، كن% كانكا يأكمك 7.4)يكـ بعد يـك
 و أبدان.ن% منيـ كانكا ال يأكمك 22.3مرة شيريان، ك

 "الحمكيات كالمكالح أنكاعكـ مرة تأكؿ مف " :كالذم نصو 37النتائج المتعمقة بالسؤاؿ . 8. 3. 4
 فكانت النتائج عمى النحك التالي:

 كم مرة تأكل من أنواع الحلوٌات والموالح (19. 4)جدول رقم 

 

 انًزغيزاد

 شٓزيب   أسجٕعيب   يٕييب  

أكثز يٍ 

 يزاد 4

3-4 

 يزاد

 6-4 يزح 1-2

 يزاد

2-3 

 يزاد

 3-1 يزح

 يزح

 أثدا  

ؽ٠ٍٛبد)شٛوٛالرٗ،

عبرٖٛ،وٕبفخ،هأً

اٌؼجل،ثَىٛد،

ٍِجٌ(

18.6%10.7%32.7%9.0%13.2%8.1%2.9%4.8%

هلبئكاٌجطبؽب

ٚاٌجَىٛداٌّبٌؼ

اٌش١جٌ،ثٍَٟ،)

اٌجّجخ،اٌج١غٍخ(

10.5%6.0%31.4%8.5%10.0%10.7%6.7%16.3%
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ت، يبسكك ك رأس العبد، ك كنافة، ك جاتكه، ك حمكيات )شكككالتو، ال ف% كانكا يأكمك 18.6تبيف أف 
مرات يكميان،  4-3يا مف نكانكا يأكمك  10.7رات يكميان، كم 4( أكثر مف كممبس... الخ

مرات أسبكعيان  6-4مف  يأكمكنيا% كانكا 9.0مرة يكميان، ك 2-1مف  يأكمكنيا% كانكا 32.7ك
% كانكا 8.1مرات أسبكعيان )يكـ بعد يكـ(، ك 3-2يا مف ن% كانكا يأكمك 13.2تقريبان(، كيكميان )

يا ن% كانكا ال يأكمك 4.8مرة شيريان، ك 3-1يا مف نكا يأكمك % كان2.9يا مرة أسبكعيان، كنيأكمك 
 أبدان.

ما  البيجمة( تبيف أفك البمبة، ك بسبي، كالت المالح )الشيبس، يأما بالنسبة لرقائؽ البطاطا كالبسكك 
مرات يكميان،  4-3يا مف ن% يأكمك 6.0مرات يكميان، ك 4يا أكثر مف ن% يأكمك 10.5 نسبتو

مرات أسبكعيان  6-4يا مف ن% كانكا يأكمك 8.5مرة يكميان، ك 2-1ف يا من% كانكا يأكمك 31.4ك
كانكا  10.7مرات أسبكعيان )يكـ بعد يكـ(، ك 3-2يا مف ن% كانكا يأكمك 10.0تقريبان(، كيكميان )

% كانكا 16.3مرة شيريان، ك 3-1يا مف ن% مف الطمبة كانكا يأكمك 6.7، كأسبكعيارة ميا نيأكمك 
 .أبدايا نال يأكمك 

 ـ مرة تشرب مف المشركبات التالية"ك" :كالذم نصو 38النتائج المتعمقة بالسؤاؿ  .8 .3. 4
 فكانت النتائج عمى النحك التالي:

 كم مرة تشرب من المشروبات التالٌة (21. 4)جدول رقم 

 

 

 انًزغيزاد

 شٓزيب   أسجٕعيب   يٕييب  

أكثز يٍ 

 يزاد 4

3-4 

 يزاد

1-2 

 يزح

4-6 

 يزاد

2-3 

 يزاد

 3-1 يزح

 زحي

 أثدا  

%14.6%8.2%13.1%9.8%8.0%29.0%8.0%9.3ؽ١ٍت

%13.9%12.5%16.4%11.6%10.2%20.4%6.0%9.0ػظ١وعب٘ي)ِظٕغ(

%9.9%8.3%17.9%14.5%9.4%19.5%9.7%10.8ػظ١وؽج١ؼٟ)ث١زٟ(

ِشوٚثبدِغطٛك

"وٛال،فبٔزبٍفٓأة

14.0%6.0%16.3%10.0%12.1%16.5%10.2%14.9%

%9.0%2.7%9.3%9.7%7.0%30.2%12.6%19.4شبٞ

%1.6%0.2%1.3%2.2%6.7%9.6%8.5%69.8ِبء

 

 4-3و مف ن% يشربك 8.0مرات يكميان، ك 4الحميب أكثر مف  ف% يشربك 9.3 ما نسبتو أف تبيف
مرات  6-4ف و من% كانكا يشربك 8.0مرة يكميان، ك 2-1و مف ن% يشربك 29.0مرات يكميان، ك
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% 13.1مرات أسبكعيان )يكـ بعد يكـ(، ك 3-2و مف ن% يشربك 9.8تقريبان(، ك)يكميان أسبكعيان 
 و أبدان.ن% ال يشربك 14.6مرة شيريان، ك 3-1و مف ن% يشربك 8.2و مرة أسبكعيان، كنكانكا يشربك 

% 6.0، كمرات يكميان  4و أكثر مف ن% كانكا يشربك 9.0مصنع( فتبيف أف الجاىز )اللعصير اأما 
% 10.2مرة يكميان، ك 2-1و مف ن% كانكا يشربك 20.4مرات يكميان، ك 4-3و مف نكانكا يشربك 
مرات أسبكعيان )يـك  3-2% مف 11.6تقريبان(، ك)يكميان مرات أسبكعيان  6-4و مف نكانكا يشربك 
% 13.9مرة شيريان، ك 3-1و مف ن% يشربك 12.5و مرة أسبكعيان، كن% يشربك 16.4بعد يكـ(، ك

 و أبدان.نال يشربك 

و ن% يشربك 9.7مرات يكميان، ك 4بيتي( أكثر مف الطبيعي )العصير ال ف% يشربك 10.8ك أف 
 6-4و مف ن% يشربك 9.4مرة يكميان، ك 2-1و مف ن% يشربك 19.5مرات يكميان، ك 4-3مف 

مرات أسبكعيان )يـك بعد يكـ(،  3-2و مف ن% يشربك 14.5تقريبان(، كيكميان مرات أسبكعيان )
% ال 9.9ك مرة شيريان، 3-1و مف ن% كانكا يشربك 8.3و مرة أسبكعيان، كن% يشربك 17.9ك

 و أبدان.نيشربك 

يا ن% كانكا يشربك 14.0سفف أب" فتبيف أف كالفانتا، كالككال، الكبالنسبة لممشركبات مع صكدا "
% كانكا 16.3مرات يكميانف ك 4-3يا مف ن% كانكا يشربك 8.0مرات يكميان، ك 4مف  أكثر

مرات أسبكعيان تقريبان يكميان،  6-4يا مف ن% كانكا يشربك 10.0مرة يكميان، ك 2-1يا مف نشربك ي
يا مرة ن% كانكا يشربك 16.5مرات أسبكعيان )يـك بعد يكـ(، ك 3-2يا مف ن% كانكا يشربك 12.1ك

 يا أبدان.ن% ال يشربك 14.9مرة شيريان، ك 3-1يا مف ن% كانكا يشربك 10.2أسبكعيان، ك

% كانكا 12.6مرات يكميان، ك 4الشام أكثر مف  فك ب% مف الطمبة كانكا يشر 19.4تبيف أف 
% 7.0مرة يكميان، ك 2-1و مف ن% منيـ كانكا ال يشربك 30.2مرات يكميان، ك 4-3و مف نيشربك 

 3-2و مف ن% مف الطمبة كانكا يشربك 9.7تقريبان(، كيكميان مرات ) 6-4مف  ف الشامكانكا يشربك 
مرة شيريان،  3-1و مف ن% يشربك 2.7و مرة أسبكعيان، كن% منيـ يشربك 9.3كمرات يـك بعد يكـ، 

 و أبدان.ن% ال يشربك 9.0ك

% كانكا 8.5مرات يكميان، ك 4أكثر مف  نو% كانكا يشربك 69.8تبيف أف فكبالنسبة لمماء  
% كانكا 6.7مرة يكميان، ك 2-1مف  % كانكا يشربكنو9.6مرات يكميان، ك 4-3مف  نويشربك 
مرات  3-2مف  نو% كانكا يشربك 2.2تقريبان(، كيكميا ) أسبكعيامرات  6 -4مف  نويشربك 
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 نو% مف الطمبة كانكا يشربك 0.3، كأسبكعيامرة  نو% كانكا يشربك 1.3)يـك بعد يكـ(، ك أسبكعيا
 أبدان  نو% منيـ كانكا ال يشربك 1.6مرة شيريان ك 3-1مف 

عمػػػى نكعيػػػة الغػػػذاء التػػػي يتناكليػػػا  صػػػدقاءاأل كتػػػأثيرمكضػػػكع التكعيػػػة المدرسػػػية  أمػػػا. 10. 3. 4
  فكانت النتائج حسب ما ىك في الجدكؿ التالي: ،الطالب

 على نوعٌة الغذاء األصدقاء وتأثٌرالتوعٌة المدرسٌة  (21. 4)جدول رقم 

 

 انًزغيزاد َعى ال أحيبَب  

20.40% 52.00% 27.60% 
ً٘أصوػ١ٍهإٌّٙبطاٌّلهٍٟفٟافز١بهنٌٕٛػ١خ

 اٌنٞرأوٍٗ؟اٌغناء

21.30% 54.40% 24.30% 
ً٘أصوػ١ٍهِلهٍٛنفٟافز١بهنٌٕٛػ١خاٌغناء

 اٌنٞرأوٍٗ؟

23.00% 68.90% 8.10% 
ً٘أصوػ١ٍهأطللبئهفٟافز١بهنٌٕٛػ١خاٌغناء

 اٌنٞرأوٍٗ؟

 

في اختيارىـ لنكعية الغذاء الذم % ال يؤثر عمييـ المنياج المدرسي 52.0 مف الجدكؿ أفيتضح 
% مػػػف الطمبػػػة ال يػػػؤثر عمػػػييـ المدرسػػػكف فػػػي اختيػػػارىـ لنكعيػػػة الغػػػذاء الػػػذيف 54.4 ك ،يأكمكنػػػو
في اختيار نكع الطعاـ  أصدقاؤىـيؤثر عمييـ  % مف الطالب ال68.9 أف إلىضافة باإل يأكمكنو،

في اختيػارىـ لنكعيػة الغػذاء % يؤثر عمييـ المنياج المدرسي 27.6 فإمقابؿ فالالذم يتناكلكنو، كب
فػي اختيػارىـ لنكعيػة الغػذاء الػذم أحيانػا % يؤثر عمييـ المنياج المدرسي 20.4، كتناكلكنويالذم 

% 21.3% يؤثر عمػييـ المدرسػكف فػي اختيػارىـ لنكعيػة الغػذاء الػذيف يأكمكنػو، ك24.3ك يأكمكنو،
 في اختيارىـ لنكعية الغذاء الذيف يأكمكنو.أحيانا يؤثر عمييـ المدرسكف 

تشرب شيء بعد كجبة  أك تأكؿىؿ "كالذم نصو:  20ج المتعمقة بالسؤاؿ . النتائ11. 3. 4
  الطالب حسب الشكؿ التالي: إجاباتفكانت  "؟العشاء
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هل تأكل أو تشرب شيء بعد وجبة العشاء

33.3

16.621

29.1

ً يوميا

مرات في األسبوع 3-4

(تقريباً يوم بعد يوم)

مرة في األسبوع 1-2

أبداً



(2. 4شكؿ رقـ )

بعد كجبة  يأكمكا أك يشربكا شيئا% كانكا 33.3تشير المعطيات الكاردة في الشكؿ السابؽ أف 
% 21.0بعد كجبة العشاء، ككيشربكف آخر  ئايش ف% منيـ كانكا يتناكلك 16.6ك ،يكميان  العشاء

أبدان  كال يشربكف شيئا ف% ال يتناكلك 29.1مرتيف في األسبكع، ك أكذلؾ مرة  ففعمك يمنيـ كانكا 
 بعد كجبة العشاء.

تشرب بيف الكجبات  ماذا تأكؿ عادة أك"كالذم نصو:  21. النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 12. 3. 4
 الب عمى النحك المبيف في الجدكؿ التالي: الط إجاباتفكانت  الرئيسية"

 ماذا تأكل عادة أو تشرب بٌن الوجبات الرئٌسٌة (22. 4)جدول رقم 

 

 انُسجخ انًئٕيخ انًزغيزاد

%36.2ٍبٔل٠ٚزشبد

%31.4فؼبه

%58.4فٛاوٗ

%42.3ؽ٠ٍٛبد،ثَىٛد،شٛوٛالؽخ

%37.3ش١جٌ،ث١غٍخ،ثٍَٟ،ثَىٛدِبٌؼر

%51.4وٛال،ػظ١و

%4.6الشٟء

%3.5غ١ومٌه
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مف الطالب كانكا يتناكلكف الفكاكو  األعمىتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف النسبة 
كيمييا  ،% مف الطمبة51.4 بنسبة يمييا في ذلؾ الككال كالعصير ،%58.4 بنسبةبيف الكجبات 

% مف الطمبة 36.2بنسب متقاربة ك  ،%42.3 بنسبةالشكككالتةك ت، يبسكك كالحمكيات، البعد ذلؾ 
بسمي، كالبيجمة، كالتشيبس، ال ف% كانكا يتناكلك 37.3ساندكيتشات، كأف ال فكانكا يتناكلك 

يتناكلكنو بيف الكجبات الذيف % مف الطالب 31.4الخضار بنسبة  يأتيثـ  ،مالحالت يبسكك كال
% منيـ كانكا 3.5ك % مف الطمبة لـ يتناكلكا أم شيء مما ذكر، 4.6كتبيف أف  ،الرئيسية
  .21 في السؤاؿ ةغير تمؾ المكاد الغذائية المذككر  فيتناكلك 

 

4 .35 .13 ثبٌَؤاي اٌّزؼٍمخ إٌزبئظ .22 ٔظٗ: "ٚاٌنٞ رأوًً٘ ِغ اٌوئ١َ١خ أفواكٚعجزه

:اٌطالةؽَتاٌشىًاٌّوفكإعبثبدفىبٔذ"اٌؼبئٍخ

هل تاكل وجبتك الرئيسية مع أفراد العائلة

58.3

40.2

1.5

ً نعم، يوميا

نعم، أحياناً

ال أبداً



(4.3شىًهلُ)

 كجبتيـ الرئيسية مع أفراد العائمة يتناكلكفف الطمبة كانكا % م58.3يتبيف مف الشكؿ السابؽ أف 
ال يأكمكف فقط % 1.5كاف فقد ، مقابؿ ذلؾ أحيانان  % كانكا يأكمكف مع أفراد العائمة40.2، كيكميا
 العائمة أبدان. أفرادمع 

ب تناكؿ الطعاـ المطبكخ في ىؿ تح" :كالذم نصو 39. النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 14. 3 .4
  فكانت النتائج عمى النحك التالي:  البيت"

 



53 

 

 هل تحب تناول الطعام المطبوخ فً البٌت (23. 4)جدول رقم 

 

 اٌم١ُإٌبلظخ إٌَجخاٌّئ٠ٛخ اٌؼلك اٌّزغ١واد

ً٘رؾترٕبٚياٌطؼبَاٌّطجٛؿفٟاٌج١ذ

 67.4 308ٔؼُ،كائّب 3

 30.0 137ٔؼُ،أؽ١بٔب

 2.6 12 ال



%ِٓاٌطٍجخ٠ؾجْٛكائّبًرٕبٚياٌطؼبَاٌّطجٛؿفٟاٌج١ذ،67.4بثكأ٠ْزؼؼِٓاٌغلٚياٌَ

ٚ30.0ٚ اٌج١ذ، فٟ اٌّطجٛؿ اٌطؼبَ رٕبٚي ٠ؾجْٛ أؽ١بٔبً اٌطؼب%2.6َ رٕبٚي ٠ؾجْٛ ال %

اٌّطجٛؿفٟاٌج١ذ.

4 .3 ثبٌَؤاي15. اٌّزؼٍمخ إٌزبئظ .42 "ٚاٌنٞٔظٗ: أٚرأوًً٘ رشب٘لٚأٔذرشوةػبكح

ؽَتاٌشىًاٌّوفك:"ٔؼُ"اٌطالةٟ٘إعبثبدِٓاألػظُفىبٔذإٌَجخ"بى؟اٌزٍف

هل تأكل أو تشرب عادة وأنت تشاهد التلفزيون

83.3

16.7
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20
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40
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60

70

80
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نعم ال

Series1

 

(4.4شىًهلُ)

اٌّزؼٍمخثّٛػٛعٔٛػ١خاٌغناءٚػاللزٙب(Chi square)وبِٞوثغافزجبهٚثبٌٕظواٌٝٔزبئظ

ثنٌهػٍٝ خٔالؽعإٌزبئظاٌّلهعخفٟاٌغلٚياٌقبصثجؼغاٌؼٛاًِاٌل٠ّٛغواف١خٚاالعزّبػ١

إٌؾٛاٌزبٌٟ:
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( للفروق فً مدى تناول الفواكه Chi squareنتائج اختبار مربع كاي ) (24. 4جدول رقم )

 الطازجة لمتغٌر الصف الدراسً

شٓز أثدا   انًدًٕع

 3-1يب  

 يزح

أسجٕعيب  

 يزح

أسجٕعيب 

2-3 

 يزاد

أسجٕع

 6-4يب  

 يزاد

 يٕييب 

 يزح 1-2

يٕييب  

3-4 

 يزاد

يٕييب  

 أكثز يٍ

 يزاد 4

انصف 

اندراسي/ كى 

يزح رأكم 

انفٕاكّ 

 انطبسخخ

236

57.7% 

6

2.5% 

7

3.0% 

13

5.5% 

16

6.8% 

10

4.2% 

63

26.7% 

55

23.3% 

66

28.0% 

اٌضبِٓ

173

42.3% 

3

1.7% 

5

2.9% 

14

8.1% 

24

13.9% 

16

9.2% 

43

24.9% 

37

21.4% 

31

17.9% 

اٌزبٍغ

409

100.0% 

9

2.2% 

12

2.9% 

27

6.6% 

40

9.8% 

26

6.4% 

106

25.9% 

92

22.5% 

97

23.7% 

اٌّغّٛع

 

 0.037الدللة اإلحصائية=   7درجات الحرية=   14.929مربع كام= 
في مدل تناكؿ  تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

  .لصالح طالب الصؼ الثامف الفكاكو الطازجة لمتغير الصؼ الدراسي
% مف طمبة الصؼ الثامف أنيـ 28.0فقد أكد الطمبة كعمى اختالؼ الصؼ الدراسي بنسبة  

مرات، مقابؿ طمبة صؼ التاسع كانكا يتناكلكىا يكميا  4يتناكلكا الفكاكو الطازجة يكميان أكثر مف 
% مف طمبة الصؼ الثامف أنيـ يتناكلكا 23.3%، مقابؿ ذلؾ أكد 17.9مرات بنسبة  4أكثر مف 

مرة يكميان،  2-1% يتناكلكا الفكاكو الطازجة مف 26.7مرات، ك 4-3و الطازجة يكميان مف الفكاك
مرات  3-2% منيـ يتناكلكىا مف 6.8مرات، ك 6-4% منيـ يتناكلكىا أسبكعيان مف 4.2ك

% منيـ ال يتناكلكىا أبدان، أما 2.5مرة شيريان، ك 3-1% منيـ يتناكلكىا مف 3.0أسبكعيان، ك
 4-3% منيـ أنيـ يتناكلكا الفكاكو الطازجة يكميان مف 21.4الصؼ التاسع فقد أكد بالنسبة لطمبة 

مرات  6-4% منيـ يتناكلكىا مف9.2مرة يكميان، ك 2-1% منيـ يتناكلكىا مف 24.9مرات، ك
% منيـ يتناكلكىا مرة 8.1مرات أسبكعيان، ك 3-2% منيـ يتناكلكىا مف 13.9أسبكعيان، ك
 % منيـ ال يناكلكىا أبدان.1.7مرة شيريان، ك 3-1ناكلكىا مف % منيـ يت2.9اسبكعيان، ك
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 : انُزبئح انًزعهمخ ثبنُشبط انجدَي. 4. 4

حيث  األسئمة؛لقد تـ تقدير كضع النشاط البدني بيف الطمبة المراىقيف مف خالؿ مجمكعة مف 
 كانت النتائج عمى النحك التالي: 

في  تأخذىاتي كـ عدد حصص الرياضة ال" :نصوكالذم  49. النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 1. 4. 4
حصة  فيأخذك  أنيـ إلى% تشير  90.7الطالب بنسبة  إجاباتكانت ف "طيمة األسبكع  المدرسة
 التالي: جدكؿ ال حسب ،مف حصة أكثر تأخذكالنسبة المتبقية أسبكعيا، كاحدة 
       

 رسة طٌلة األسبوعكم عدد حصص الرٌاضة التً تأخذها فً فً المد (25. 4جدول رقم )

 القٌم الناقصة النسبة المئوٌة    العدد المتغٌرات
  كم عدد حصص الرٌاضة التً تأخذها باألسبوع

 90.7 412 حصة 6
 6.2 28 حصتٌن

 1.3 6 حصص 3

 0.7 3 حصص 4

 0.7 3 حصص 5

 0.4 2 حصص 7


رؾ في حصص الرياضة في شاكـ مرة ت" :كالذم نصو 50. النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 2. 4. 4
 حسب الجدكؿ التالي:  اإلجاباتكانت ك " األسبكع

 كم مرة تشارك فً حصص الرٌاضة فً األسبوع (26. 4)جدول رقم 

 اٌم١ُإٌبلظخ إٌَجخاٌّئ٠ٛخ اٌؼلك اٌّزغ١واد

 وُِوحرشبهنفٟؽظضاٌو٠بػ١خفٟاألٍجٛع

 93.8 426 كائّبً 6

 3.7 17 أثلاً

 2.4 11أؽ١بٔبً



 % مف الطالب كانكا يشارككف في حصص الرياضة في األسبكع93.8يتبيف مف الجدكؿ أف 
 ف% كانكا يشاركك 2.4% لـ يشارككا أبدان في حصص الرياضة في األسبكع، ك3.7، مقابؿ دائمان 

 .أحيانان  في حصص الرياضة
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 ،ة الرياضة المدرسيةالمتعمقة بالنشاط البدني خارج حص (53 ،52 ،51) األسئمة أما. 3. 4. 4
 فكانت حسب الجدكؿ التالي: 

 النشاط البدنً خارج حصة الرٌاضة المدرسٌة (27. 4)جدول رقم 

ٔلذ انفزاغ في  يسزٕٖ انًشبركخ

 انًدرسخ

 

 )%(     انعدد

خبرج انًدرسخ في 

فزق رسًيخ أ 

 درٔس

 )%(      انعدد

خبرج انًدرسخ في 

 َشبطبد غيز رسًيخ 

 

 )%(      انعدد

ِوادأٍجٛػ١ب5-6ً

 )رمو٠جب١ِٛ٠ًبً(

8618.96715.110723.9

ِوحأٍجٛػ١ب)رمو٠جب3-4

 ٠َٛثؼل٠َٛ(

6915.15211.76915.4

16937.111225.213530.2ِور١ٓأٍجٛػ١بً-ِوح

11926.119944.711626.0الأشبهن

132.9153.4204.5غ١ومٌه

 

النشاط البدني مف قبؿ الطالب  نسبة مشاركة في أعمى أفيتضح لنا مف الجدكؿ السابؽ 
 أكخارج المدرسة في فرؽ رسمية ك  ،)المشاركة في كقت الفراغ في المدرسة ممجاالت الثالثةل

 أسبكعيامرتيف  -مرة  رسمية( كانت لصالح المستكل في نشاطات غيرخارج المدرسة ك  ،دركس
نسبة لعدـ المشاركة خارج  أعمىبينما كانت  (% عمى التكالي 30.2 %. 25.2 .37.1%)

بنسب متساكية  اآلخرافف يمييا المجاال ،%(44.7)دركس رسمية بنسبة  أك ،المدرسة في فرؽ
(26 )% 

 المتعمقة بمظاىر قمة النشاط البدني (62 ،61 ،59 ،58) األسئمة. كبالنسبة لنتائج 4. 4. 4
 فكانت النتائج حسب الجدكؿ التالي:  ؛خالؿ اليـك الكاحد
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 مظاهر قلة النشاط البدنً خالل الٌوم الواحد (28 .4)جدول رقم 

 

 اٌىّج١ٛروٚاالٔزؤذاٍزقلاَ DVDاٌزٍفي٠ْٛٚاٌف١ل٠ِٛٚشب٘لح

َاٌلهاٍخفٟا٠بَِزٜٛاٌّشبهوخ

)%(اٌؼلك

اٌؼطًأ٠بَفٟ

ٚاٌغّغ

)%(اٌؼلك

اٌلهاٍخأ٠بَفٟ

)%(اٌؼلك

اٌؼطًأ٠بَفٟ

ٚاٌغّغ

)%(اٌؼلك

الأشب٘لاٌزٍفي٠ْٛ،اٌف١ل٠ٛ،

DVD\ٚالاٍزقلَأ

اٌىّج١ٛروٚاالٔزؤذ

194.3327.19420.97617.0

10724.26714.914432.06614.7 بػخألًٍِٓ

21648.813630.314331.814532.4ٍبػخ1-2

7015.812427.6449.89220.5ٍبػبد3-5

317.09020.0255.66915.4ٍبػبد5أوضوِٓ



(4.6)هلُشىً(4.5)هلُشىً

كم ساعة تدرس في اليوم في ايام المدرسة
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كم ساعة تدرس في اليوم في ايام العطل
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 أياـ أكالدراسة  أياـاء في سك  ؛لساعات الدراسة األعمىالنسبة  أفيتبيف لنا مف الشكميف السابقيف 
عدد  أفنالحظ  بينما، (% 41)ساعة يكميا بنسب متساكية تقريبا كىي  2-1مف  ؿ كانتالعط

  .العطؿ أياـمنيا في  أعمىالمدرسة كانت  أياـساعات الدراسة في 

عمى النشاط البدني لمطالب  كاألصدقاء ،التكعية المدرسية تأثير. كبالنسبة لمكضكع 6. 4. 4
               كانت النتائج حسب الجدكؿ التالي:
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 تأثٌر التوعٌة المدرسٌة واألصدقاء على النشاط البدنً للطالب (29. 4)جدول رقم 

 

اٌّزٍٛؾأؽ١بٔبالٔؼُاٌّزغ١واد

اٌؾَبثٟ

االٔؾواف

اٌّؼ١بهٞ

ً٘أصوػ١ٍهإٌّٙبطاٌّلهٍٟفٟ

ِّبهٍزهأٚافز١بهنٌٍٕشبؽاٌجلٟٔ

اٌنٞرّبهٍٗ

31.0%40.9%28.1%1.970.76

ً٘أصوػ١ٍهِله١ٍهفٟ

ِّبهٍزهأٚافز١بهنٌٍٕشبؽاٌجلٟٔ

اٌنٞرّبهٍٗ

23.2%55.0%21.9%1.990.67

ػ١ٍهأطللبئهفًٟ٘أصو

ِّبهٍزهأٚافز١بهنٌٍٕشبؽاٌجلٟٔ

اٌنٞرّبهٍٗ

15.4%60.6%24.0%2.090.62

 

% مف الطمبة ال يؤثر عمييـ المنياج المدرسي في 40.9ما نسبتو يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف 
مييـ % مف الطمبة ال يؤثر ع55.0أك اختيارىـ لمنشاط البدني الذم يمارسكنو، كأف  ،ممارستيـ
% مف الطمبة ال 60.6 فأأك اختيارىـ لمنشاط البدني الذيف يمارسكنو، ك  ،ف في ممارستيـك المدرس

% منيـ 31.0ف إمقابؿ فالكب ،اختيارىـ لمنشاط البدني أك ،ىـ في ممارستيـؤ يؤثر عمييـ أصدقا
% 23.2إف ذلؾ ف إلى باإلضافةيؤثر عمييـ المنياج المدرسي في ممارستيـ لمنشاط البدني، 

أك اختيارىـ لمنشاط البدني الذيف يمارسكنو،  ،تيـاالمدرسكف يؤثركف عمييـ في ممارس منيـ كاف
 ىـ يؤثركف عمييـ في اختيارىـ لمنشاط البدني. ؤ % منيـ كاف أصدقا15.4ف ما نسبتو إف كأيضا

يا كعالقت النشاط البدني( المتعمقة بمكضكع Chi squareكبالنظر الى نتائج اختبار مربع كام )
ببعض العكامؿ الديمكغرافية كاالجتماعية نالحظ النتائج المدرجة في الجداكؿ الخاصة بذلؾ عمى 

 لتالي: النحك ا
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( للفروق فً مدى مشاركة الطالب Chi squareنتائج اختبار مربع كاي ) (31. 4جدول رقم )

 تعزى لمتغٌر مكان السكن فً لعب الرٌاضة أو النشاط البدنً فً فرق رسمٌة

 

ِشبهوخاٌطبٌتفِٟىبْاٌَىٓ/

ٌؼتاٌو٠بػخأٚإٌشبؽاٌجلٟٔفٟ

فوقه١ٍّخ

4-١ِٛ٠3بً

ِوادفٟ

األٍجٛع

ِوح1-2

فٟ

األٍجٛع

ال

أشبهن

اٌّغّٛعغ١وٖ

 30ِل٠ٕخ

13.6%

33 

15.0%

55 

25.0%

91 

41.4%

11

5.0% 

220 

49.8%

 24لو٠خ

19.0%

10 

7.9%

26 

20.6%

65 

51.6%

1

0.8% 

126 

28.5%

13ِق١ُ

13.5%

9

9.4%

29

30.2%

42

43.8%

3

3.1%

96

21.7%

 67اٌّغّٛع

15.2%

52 

11.8%

110 

24.9%

198 

44.8%

15

3.4% 

442 

100.0%
 

 0.085الدللة اإلحصائية=   8درجات الحرية=   13.863مربع كام= 
  

 

ة إحصائية في مدل تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دالل
 تعزل لمتغير مكاف السكف. مشاركة الطالب في لعب الرياضة أك النشاط البدني في فرؽ رسمية

فقد بينت النتائج أف الطمبة كعمى اختالؼ مكاف السكف عدـ مشاركتيـ في لعب الرياضة سكاء  
قابؿ أكد %، في الم43.8%، أك المخيـ بنسبة 51.6%، أك القرل بنسبة 41.4المدينة بنسبة 

% 15.0% مف الطمبة مف سكاف المدف أنيـ كانكا يشارككا يكميا في لعب الرياضة، ك13.6
% منيـ كانكا يشارككا 25.0مرات في األسبكع، ك 4-3منيـ كانكا يشارككا في لعب الرياضة مف 

% مف 19.0% منيـ أجابكا غير ذلؾ، في حيف أكد 5.0مف مرة إلى مرتيف في األسبكع، ك
% منيـ كانكا يشارككا 7.9ك ،سكاف القرل أنيـ كانكا يشارككا يكميان في لعب الرياضة الطمبة مف

كانكا يشارككا مف مرة إلى مرتيف في  20.6مرات في األسبكع، ك 4-3في لعب الرياضة مف 
% 13.5% أجابكا غير ذلؾ، كبالنسبة لكاف المخيـ فقد أكد 0.8لعب الرياضة في األسبكع، كك

% منيـ كانكا يشارككا في لعب الرياضة مف 9.4ا في لعب الرياضة يكميان، كمنيـ أنيـ يشاركك 
% كانكا يشارككا في لعب الرياضة مف مرة إلى مرتيف في 30.2مرات في األسبكع، ك 3-4

 % منيـ أجابكا غير ذلؾ.3.1األسبكع، ك
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ة الطالب ( للفروق فً مدى مشاركChi squareنتائج اختبار مربع كاي ) (31. 4جدول رقم )

 تعزى لمتغٌر المرحلة التعلٌمٌة لألب فً لعب الرٌاضة أوالنشاط البدنً فً فرق رسمٌة

مشاركة  المرحلة التعلٌمٌة لألب/
الطالب فً لعب الرٌاضة أوالنشاط 

 البدنً فً فرق رسمٌة

مرات  4-3 ٌومٌا  

 فً األسبوع

مرة  1-2
 األسبوع فً

ال 
 أشارك

 المجموع غٌره

 4 االبتدائً

12.5% 
7 

21.9% 
7 

21.9% 
12 

37.5% 
2 

6.3% 

32 

7.3% 

 9 األساسً

9.6% 
11 

11.7% 
18 

19.1% 
56 

59.6% 
0 
0% . 

94 

21.5% 

 28 الثانوي
14.5% 

21 
10.9% 

54 
28.0% 

86 
44.6% 

4 
2.1% 

193 
44.2% 

 23 الجامعً
19.5% 

11 
9.3% 

33 
28.0% 

43 
36.4% 

8 
6.8% 

118 
27.0% 

 64 المجموع

14.6% 
50 

11.4% 
112 

25..% 
197 

45.1% 
14 
3.2% 

437 

100.0% 

 
 0.012الدللة اإلحصائية=   12درجات الحرية=   25.769مربع كام= 

 

في مدل تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
عميمية تعزل لمتغير المرحمة الت مشاركة الطالب في لعب الرياضة أكالنشاط البدني في فرؽ رسمية

 .لألب
فقد أكد الطمبة كعمى اختالؼ المرحمة التعميمية لألب أنيـ ال يشارككا في لعب الرياضة في فرؽ 

%، أك الثانكية بنسبة 59.6%، أك األساسية بنسبة 37.5رسمية سكاء المرحمة االبتدائية بنسبة 
لمرحمة االبتدائية %، في حيف أكد الطمبة الذيف أنيى كالدىـ ا36.4%، أك الجامعية بنسبة 44.6

 4-3% منيـ كانكا يشارككا في لعب الرياضة مف 21.9%، ك12.5أنيـ يشارككا يكميان بنسبة 
% منيـ 6.3مرة في األسبكع، ك 2-1% منيـ كانكا يشارككا مف 21.9مرات في األسبكع، كأيضان 

% منيـ 9.6كد أجابكا غير ذلؾ، أما بالنسبة لمطمبة الذيف أنيى كالدىـ المرحمة األساسية فد أ
مرات في األسبكع،  4-3% منيـ كانكا يشارككا مف 11.7أنيـ يشارككا في لعب الرياضة يكميان، ك

% غير ذلؾ، كفيما يتعمؽ 0% منيـ كانكا يشارككا مف مرة إلى مرتيف في االسبكع، ك.19.1ك
رككا يكميان، % منيـ أنيـ كانكا يشا14.5بالطمبة الذيف أنيى كالدىـ المرحمة الثانكية فقد أكد 

% منيـ كانكا يشارككا مف مرة 28.0مرات في األسبكع، ك 4-3% منيـ كانكا يشارككا مف 10.9ك
% منيـ أجابكا غير ذلؾ، أما الطمبة الذيف أنيى كالدىـ المرحمة 2.1إلى مرتيف في األسبكع، كك

ـ كانكا % مني9.3% منيـ أنيـ يشارككا يكميان في لعب الرياضة، ك19.5الجامعية فقد أكد 
% منيـ كانكا يشارككا مف مرة إلى مرتيف في 28.0مرات في األسبكع، ك 4-3يشارككا مف 
 % منيـ أجابكا غير ذلؾ. 6.8األسبكع، ك
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( للفروق فً مدى مشاركة الطالب Chi squareنتائج اختبار مربع كاي ) (32. 4جدول رقم )

 غٌر المرحلة التعلٌمٌة لألمتعزى لمت فً لعب الرٌاضة أوالنشاط البدنً فً فرق رسمٌة

يشبركخ انطبنت  انًزحهخ انزعهيًيخ نألو/

في نعت انزيبضخ أٔانُشبط انجدَي في 

 فزق رسًيخ

 4-3 يٕييب  

يزاد في 

 األسجٕع

يزح  1-2

في 

 األسجٕع

ال 

 أشبرن

 انًدًٕع غيزِ

 5االثزلائٟ

15.2%

2 

6.1%

5 

15.2%

20 

60.6%

1

3.0% 

33 

7.5%

 10األٍبٍٟ

12.2%

5 

6.1%

14 

17.1%

50 

61.0%

3

3.7% 

82 

18.7%

29اٌضبٔٛٞ

15.2%

24

12.6%

55

28.8%

79

41.4%

4

2.1%

191

43.6%

23اٌغبِؼٟ

17.4%

18

13.6%

38

28.8%

47

35.6%

6

4.5%

132

30.1%

 67اٌّغّٛع

15.3%

49 

11.2%

112 

25.6%

196 

44.7%

14

3.2% 

438 

100.0%
 

 0.053الدللة اإلحصائية=   12لحرية= درجات ا  20.812مربع كام= 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل عدـ تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى 
تعزل لمتغير المرحمة  مشاركة الطالب في لعب الرياضة أك النشاط البدني في فرؽ رسمية

 التعميمية لألـ

ة لألـ أنيـ ال يشارككا في لعب الرياضة في فرؽ فقد أكد الطمبة كعمى اختالؼ المرحمة التعميمي 
%، أك الثانكية بنسبة 61.0%، أك األساسية بنسبة 60.6رسمية سكاء المرحمة االبتدائية بنسبة 

%، في حيف أكد الطمبة الذيف أنيت كالدتيـ المرحمة 35.6%، أك الجامعية بنسبة 41.4
% منيـ كانكا يشارككا في لعب الرياضة مف 6.1%، ك15.2االبتدائية أنيـ يشارككا يكميان بنسبة 

مرة في األسبكع،  2-1% منيـ كانكا يشارككا مف 15.2مرات في األسبكع، كأيضان  3-4
% منيـ أجابكا غير ذلؾ، أما بالنسبة لمطمبة الذيف أنيت كالدتيـ المرحمة األساسية فد أكد 3.0ك

 4-3منيـ كانكا يشارككا مف  %6.1% منيـ أنيـ يشارككا في لعب الرياضة يكميان، ك12.2
% غير 3.7% منيـ كانكا يشارككا مف مرة إلى مرتيف في األسبكع، ك17.1مرات في األسبكع، ك

% منيـ أنيـ كانكا 15.2ذلؾ، كفيما يتعمؽ بالطمبة الذيف أنيت كالدتيـ المرحمة الثانكية فقد أكد 
% منيـ كانكا 28.8األسبكع، ك مرات في 4-3% منيـ كانكا يشارككا مف 12.6يشارككا يكميان، ك

% منيـ أجابكا غير ذلؾ، أما الطمبة الذيف أنيت 4.5يشارككا مف مرة إلى مرتيف في األسبكع، ك
% منيـ أنيـ يشارككا يكميان في لعب الرياضة، 17.4كالدتيـ المرحمة الجامعية فقد أكد 

كانكا يشارككا مف % منيـ 28.8مرات في األسبكع، ك 4-3% منيـ كانكا يشارككا مف 13.6ك
 % منيـ أجابكا غير ذلؾ.4.5مرة إلى مرتيف في األسبكع، ك
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( للفروق فً مدى مشاركة الطالب Chi squareنتائج اختبار مربع كاي ) (33. 4جدول رقم )

 تعزى لمتغٌر عمل األم فً لعب الرٌاضة أو النشاط البدنً فً فرق رسمٌة

 

يشبركخ انطبنت في نعت  عًم األو/

أٔ انُشبط انجدَي في فزق  انزيبضخ

 رسًيخ

 4-3 يٕييب  

يزاد في 

 األسجٕع

يزح  1-2

في 

 األسجٕع

 انًدًٕع غيزِ ال أشبرن

 18رؼًّ

18.4%

19 

19.4%

21 

21.4%

38 

38.8%

2

2.0% 

98 

22.0%

 49الرؼًّ

14.1%

33 

9.5%

91 

26.2%

161 

46.4%

13

3.7% 

347 

78.0%

 67اٌّغّٛع

15.1%

52 

11.7%

112 

25.2%

199 

44.7%

15

3.4% 

445 

100.0%

 0.047الدللة اإلحصائية=   4درجات الحرية=   9.647مربع كام= 

 
في مدل تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 ،تعزل لمتغير عمؿ األـ مشاركة الطالب في لعب الرياضة أك النشاط البدني في فرؽ رسمية
 االـ التي ال تعمؿ.لصالح 

فقد أكد الطمبة كعمى اختالؼ عمؿ األـ أنيـ ال يشارككا في لعب الرياضة أك النشاط البدني في 
%، مقابؿ الطمبة الذيف أمياتيـ ال 38.8فرؽ رسمية سكاء الطمبة الذيف أمياتيـ يعممف بنسبة 

يكميان في لعب  %، في حيف أكد الطمبة الذيف أمياتيـ يعممف مشاركتيـ46.4يعممف بنسبة 
% 21.4مرات في األسبكع، ك 4-3% منيـ كانكا يشارككا مف 19.4%، ك18.4الرياضة بنسبة 

% منيـ أجابكا غير ذلؾ، أما بالنسبة 2.0منيـ كانكا يشارككا مف مرة إلى مرتيف في األسبكع، ك
الرياضة، % منيـ أنيـ يشارككا يكميان في لعب 14.1لمطمبة الذيف أمياتيـ ال يعممف فقد أكد 

% كانكا يشارككا 26.2مرات في األسبكع، ك 4-3% كانكا يشارككا في لعب الرياضة مف 9.5ك
 % منيـ أجابكا غير ذلؾ. 3.7في لعب الرياضة مرة إلى مرتيف في األسبكع، ك
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( للفروق فً مدى مشاركة Chi squareنتائج اختبار مربع كاي ) (34. 4جدول رقم )

 تعزى لمتغٌر الصف الدراسً رٌاضة أوالنشاط البدنً فً فرق رسمٌةالطالب فً لعب ال

 

ِشبهوخاٌظفاٌلهاٍٟ/

اٌطبٌتفٌٟؼتاٌو٠بػخأٚ

إٌشبؽاٌجلٟٔفٟفوقه١ٍّخ

ِواد4-١ِٛ٠3بً

فٟاألٍجٛع

ِوح1-2

فٟاألٍجٛع

اٌّغّٛعغ١وٖالأشبهن

 37اٌضبِٓ

16.2%

27 

11.8%

59 

25.9%

96 

42.1%

9

3.9% 

228 

57.3%

 17اٌزبٍغ

10.0%

15 

8.8%

42 

24.7%

91 

53.5%

5

2.9% 

170 

42.7%

 54اٌّغّٛع

13.6%

42 

10.6%

101 

25.4%

187 

47.0%

14

3.5% 

398 

100.0%

 0.155الدللة اإلحصائية=   4درجات الحرية=   6.663مربع كام= 

 
في مدل اللة إحصائية تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات د
تعزل لمتغير الصؼ  مشاركة الطالب في لعب الرياضة أك النشاط البدني في فرؽ رسمية

 .الدراسي
فقد تبيف أف الطمبة كعمى اختالؼ الصؼ الدراسي أنيـ ال يشارككا في لعب الرياضة أك النشاط  

لتاسع بنسبة %، مقابؿ صؼ ا42.1البدني في فرؽ رسمية سكاء طمبة الصؼ الثامف بنسبة 
%، 16.2%، في حيف أكد طمبة الصؼ الثامف مشاركتيـ يكميان في لعب الرياضة بنسبة 53.5

% منيـ كانكا يشارككا مف مرة 25.9مرات في األسبكع، ك 4-3% منيـ كانكا يشارككا مف 11.8ك
% منيـ أجابكا غير ذلؾ، أما بالنسبة لمصؼ التاسع فقد أكد 3.9إلى مرتيف في األسبكع، ك

% كانكا يشارككا في لعب الرياضة 8.8% منيـ أنيـ يشارككا يكميان في لعب الرياضة، ك10.0
% كانكا يشارككا في لعب الرياضة مرة إلى مرتيف في 24.7مرات في األسبكع، ك 4-3مف 

 % منيـ أجابكا غير ذلؾ. 2.9األسبكع، ك
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وق فً مدى مشاركة الطالب ( للفرChi squareنتائج اختبار مربع كاي ) (35. 4جدول رقم )

 تعزى لمتغٌر جنس الصف فً لعب الرٌاضة أوالنشاط البدنً فً فرق رسمٌة

 
يشبركخ انطبنت في نعت  خُس انصف/

 انزيبضخ أٔانُشبط انجدَي في فزق رسًيخ
يزاد  4-3 يٕييب  

 في األسجٕع

يزح في  1-2

 األسجٕع

ال 

 أشبرن

 انًدًٕع غيزِ

 23إٔبس

8.8%

21 

8.0%

69 

26.4%

140 

53.6%

8

3.1% 

261 

63.0%

 36موٛه

23.5

%

25 

16.3%

35 

22.9%

50 

32.7%

7

4.6% 

153 

37.0%

 59اٌّغّٛع

14.3

%

46 

11.1%

104 

25.1%

190 

45.9%

15

3.6% 

414 

100.0%

 0.000الدللة اإلحصائية=   4درجات الحرية=   30.959مربع كام= 

 
ى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إل

تعزل لمتغير جنس الصؼ،  مشاركة الطالب في لعب الرياضة أك النشاط البدني في فرؽ رسمية
 %.37.0% مقابؿ الذككر بنسبة 63.0فقد كانت الفركؽ لصالح اإلناث بنسبة 

ك  ،رسمية% مف اإلناث ال يشاركف في لعب الرياضة أك النشاط البدني في فرؽ 53.6فكانت 
مرات  4-3% منيف كانكا يشاركف مف 8.0% منيف يشاركف يكميان في لعب الرياضة، ك ك8.8

% منيف أجابت غير 3.1% يشاركف مف مرة إلى مرتيف في األسبكع، ك26.4في األسبكع، ك
% أنيـ ال يشارككا في لعب الرياضة أك النشاط 32.7ذلؾ، مقابؿ ذلؾ أجاب الذككر بنسبة 

% 16.3% منيـ يشارككا يكميان في لعب الرياضة، ك23.5رسمية، ك تبيف أف  البدني في فرؽ
% كانكا يشارككا في لعب 22.9مرات في األسبكع، ك 4-3كانكا يشارككا في لعب الرياضة مف 

 % منيـ أجابكا غير ذلؾ. 4.6الرياضة مرة إلى مرتيف في األسبكع، ك
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مختمفة ضمف المكاضيع قيد  أمكرة حكؿ الطمب كآراء. النتائج المتعمقة بتكجيات 5. 4
 الدراسة:

الطالب حسب الشكميف  إجاباتكانت ف( 41 ،40النتائج المتعمقة بالسؤاليف ) .1. 5. 4
 :المرفقيف

 

 (8. 4شكؿ رقـ )                               (7. 4شكؿ رقـ )        

كم مرة تشتري  سادندويتش أو كعك جاهز من المدرسة

31.3

18.8 18.3

28.7

2.9

0

5

10

15

20

25

30

35

تقريباً يوميا مرات 2-3
اسبوعياً

يوم بعد)

(يوم

مرة

اسبوعيا

ال أشتري

ساندويتش

أو وجبات

جاهزة من

المدرسة

غير ذلك

Series1



كم مرة في األسبوع تأكل الطعام في مطعم أو تشتري 

سادويتش من المطاعم

4.4

18.4

36.6

22.8
17.8

0
5

10
15
20
25
30
35
40

يوميا مرات 2-3
اسبوعياً

يوم بعد)

(يوم

مرة

اسبوعيا

ال أشتري

ساندويتش

أو وجبات

جاهزة من

المطاعم

غير ذلك

Series1

  

 ،كعؾ أك ،ب يشتركف ساندكيش% مف الطال31.3 األعمىالنسبة  أف( 6. 4)يتضح مف الشكؿ 

 أك ،% مف الطالب ال يشتركف ساندكيش28.7ف إكبالمقابؿ ف ،كجبة جاىزة مف المدرسة يكميا أك

 األعمىالنسبة  أفلنا  ( فيكضح7. 4)مف الشكؿ  أما ،كجبة جاىزة مف المدرسة أك ،كعؾ

 أسبكعيا،كجبة جاىزة مف المطاعـ مرة كاحدة  أك ،يشتركف ساندكيش% مف الطالب 36.6

 كجبة جاىزة مف المطاعـ.  أك ،% مف الطالب ال يشتركف ساندكيش22.8ف إكبالمقابؿ ف

       :الطالب حسب الشكميف المرفقيف إجاباتكانت  (44 ،43). النتائج المتعمقة بالسؤاليف2. 5. 4
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 (10. 4)شكؿ رقـ                    (9. 4)شكؿ رقـ          

 

هل تأخذ حبوب أو شراب حديد لتقوية الدم

7
15.4

75.6

2

يوميا

احيانا

ال، أبداً

أخذ مقويات ولكن ال

أعرف ما هي

      

هل تأخذ حبوب أو شراب فيتامينات

7.5
15.6

74.9

2

يوميا

احيانا

ال، أبداً

أخذ مقويات ولكن ال

أعرف ما هي

 

 أكشراب حديد لتقكية الدـ ال أكحبكب ال أبداالطالب ال يتناكلكف  أفميف المرفقيف يتضح مف الشك
 . (%74.9 ،%75.6)كبنسب متقاربة كاآلتي:  شراب فيتامينات أكحبكب 

بعض الشباب كالشابات يتكجيكف إلى "كالذم نصو:  45. النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 8. 5. 4
نيـ ال يمتمككف الطعاـ الكافي في البيت، كـ مرة يتكرر أل ؛أك يذىبكف لمنكـ كىـ جياع ،المدرسة

 الطالب حسب الجدكؿ التالي:  إجاباتفكانت " ؟ذا بالنسبة لؾى

بعض الشباب والشابات ٌتوجهون إلى المدرسة، أو ٌذهبون للنوم وهم  (36. 4)جدول رقم 

 سبة لكجٌاع؛ ألنهم ال ٌمتلكون الطعام الكافً فً البٌت، كم مرة ٌتكرر هذا بالن

 

 انميى انُبلصخ انُسجخ انًئٕيخ    انعدد انًزغيزاد

ثؼغاٌشجبةٚاٌشبثبد٠زٛعْٙٛإٌٝاٌّلهٍخأ٠ٚن٘جٌٍَُْٕٛٛٚ٘ع١بع

ألُٔٙال٠ّزٍىْٛاٌطؼبَاٌىبفٟفٟاٌج١ذ،وُِوح٠زىوه٘نثبٌَٕجخٌه



8 

 2.9 13 كائّب

 10.2 46 غبٌجب

 21.9 99أؽ١بٔب

 65.0 294أثلاً

 

يتكجيكف أبدان إلى  مف الطمبة ال (%65.0) األعمىيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف النسبة  
ألنيـ ال يمتمككف الطعاـ الكافي في البيت، كيمييا في ذلؾ  ؛أك يذىبكف لمنـك كىـ جياع ،المدرسة
ـ ال أك يذىبكف لمنكـ كىـ جياع ألني ،%( منيـ كانكا أحيانان يتكجيكف إلى المدرسة21.9) بنسبة

 يمتمككف الطعاـ الكافي في البيت. 
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حصؿ منيا عمى ىي المصادر التي ت ما"كالذم نصو:  46النتائج المتعمقة بالسؤاؿ . 3. 5. 4
 الطالب حسب الجدكؿ التالي:  إجاباتفكانت " ؟معمكمات عف التغذية

 المصادر التً تحصل منها على معلومات عن التغذٌة (37. 4)جدول رقم 

 

 نُسجخ انًئٕيخا انًزغيزاد

%18.2اٌزٍفي٠ْٛ

%4.1اٌواك٠ٛ

%6.3اٌغوائلٚاٌّغالد

%18.4اٌّلهٍخ

%12.1اٌطج١ت

%7.9األطللبء

%18.0أفواكاٌؼبئٍخ

%12.5االٔزؤذ

%1.5الأؽظًػٍٝأ٠خِؼٍِٛخ

%0.99غ١ومٌه



 ،تغذية بالنسبة لمطالبلمصادر المعمكمات حكؿ ال األعمىالنسب  أفيتضح مف الجدكؿ السابؽ 
فرادز اكانت مف المدرسة كالتمف   .عمى التكالي (%59،6 ،%60 ،%60.9)العائمة  كا 

 إلىفكانت النتائج تشير  "؟بصحتؾ رأيؾ"ما كالذم نصو:  47. النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 4. 5. 4
تيـ صح أف% كانكا يعتقدكف 38.4صحتيـ ممتازة، ك أف رأييـ% مف الطمبة كاف 50.7أف 

 إف رأييـ: % منيـ كاف2.2صحتيـ متكسطة، ك أف% منيـ كانكا يعتقدكف 8.7جيدة، مقابؿ 
 التالي:  جدكؿال حسب ،صحتيـ ضعيفة
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 ما رأٌك بصحتك( 38. 4جدول رقم )

 

 انميى انُبلصخ انُسجخ انًئٕيخ    انعدد انًزغيزاد

ِبهأ٠هثظؾزه

 50.7 232 ِّزبىح 2

 38.4 176 ع١لح

 8.7 40طخِزٍٛ

 2.2 10ػؼ١فخً

 

فكانت " ؟راض عف مظيرؾ أنت"ىؿ كالذم نصو:  48بالسؤاؿ . النتائج المتعمقة 5. 5. 4
 الطالب حسب الجدكؿ التالي:  إجابات

 هل أنت راض عن مظهرك (39. 4جدول رقم )

 

 انميى انُبلصخ انُسجخ انًئٕيخ    انعدد انًزغيزاد

 ً٘أٔذهاعػِٓظٙون)شىٍه(

 68.4 308 وض١واً 10

 24.2 109 ل١ٍالً

 4.0 18غ١وهاع

 3.3 15غ١وهاعأثلا
 

% كانكا كثيران راضييف عف مظيرىـ 68.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف 
يـ % تبيف أن4.0قميالن عف مظيرىـ )شكميـ(، ك راضيف % كانكا 24.2ف إ)شكميـ(، كبالمقابؿ ف

 .أبدان  % منيـ غير راضييف عف مظيرىـ3.3ظيرىـ، كف عف مغير راضي

أم  ،كاف باستطاعتؾ شراء الصنفيف إذا"كالذم نصو:  65النتائج المتعمقة بالسؤاؿ  .6 .5. 4
 " كانت النتائج حسب الجدكؿ التالي: مف األصناؼ التالية ستختار

 

 

 



69 

 

 التالٌة ستختارإذا كان باستطاعتك شراء الصنفٌن، أي من األصناف  (41. 4جدول رقم )

 

 انُست انًئٕيخ انًزغيزاد انُست انًئٕيخ انًزغيزاد

50.9اٌزفبػ49.1اٌش١جٌ

 52.4اٌجَى٠ٛذ 47.6اٌق١به

 34.5اٌجط١ـ 65.5اٌىٕبفخ

 49.1اٌّبء 50.9اٌىٛال

 37.5اٌَّه 62.5اٌٍؾُ

 

% 50.9، مقابؿ % مف الطمبة اختاركا الشيبس49.1تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ أف 
% منيـ اختاركا البسككيت، 52.4% منيـ اختاركا الخيار، ك47.6منيـ اختاركا التفاح. ك

% مف الطمبة اختاركا الككال، 50.9% اختاركا البطيخ، ك34.5% اختاركا الكنافة، مقابؿ 65.5ك
يـ % من37.5% مف الطمبة اختاركا المحـ، مقابؿ 62.5% منيـ اختاركا الماء، ك49.1مقابؿ 

 اختاركا السمؾ. 

إذا كاف معؾ ما يكفي مف الماؿ لشراء أم "كالذم نصو:  66. النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 7. 5. 4
 ،لذم تحب أف تأكمو بكثرةناه، فما األكؿ أك المشركب ادمف المأككالت أك المشركبات المذككرة أ

  أك يكميا"

ء أي من المأكوالت أو المشروبات المال لشرا  إذا كان معك ما ٌكفً من (41. 4جدول رقم )

 المذكورة أدناه، فما األكل أو المشروب الذي تحب أن تأكله بكثرة، أو ٌومٌا

 انُسجخ انًئٕيخ انًزغيزاد

%5.8اٌٙبِجوغو

%3.8اٌَّه

%7.0اٌجٛظخ

%7.1اٌفٛاوٗ

%8.0ٚاٌٍّجٌاٌشٛوٛالرخ

%4.5اٌقؼبه

%4.9اٌؾ١ٍت

%6.9،ٍفٓأة،فبٔزب(اٌّشوٚثبداٌقف١فخ)وٛال

%4.3اٌٍجٓ

%5.6اٌلعبط

 %6.9ػظ١واٌفٛاوٗاٌطبىعخ

 %7.9اٌج١زيا

 %4.4اٌٍؾُ
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 %6.7اٌش١جٌٚاٌجٍَٟٚاٌجّجخ

 %3.7األهى

 %6.8اٌؾ٠ٍٛبداٌؼوث١خ"اٌىٕبفخ"

 %5.9اٌجطبؽباٌّم١ٍخ



% 21.3اليامبرغر بكثرة، كؿ % مف الطمبة كانكا يحبكا تناك 47.2تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف ي
تناكؿ البكظة بكثرة أك يكميان،  ف% منيـ كانكا يحبك 57.4ك ،تناكؿ السمؾ بكثرة فمنيـ كانكا يحبك 

تناكؿ  ف% منيـ كانكا يحبك 56.4تناكؿ الفكاكو بكثرة، ك ف% مف الطمبة كانكا يحبك 57.6ك
% منيـ كانكا 40.0ار، كتناكؿ الخض ف% منيـ كانكا يحبك 36.5كالممبس يكميان، كالشكككالتة

نتا(، االمشركبات الخفيفة )ككال، سفف أب، ف ف% منيـ كانكا يحبك 56.3شرب الحميب، ك فيحبك 
تناكؿ الدجاج،  ف% منيـ كانكا يحبك 45.4تناكؿ المبف، ك ف% منيـ كانكا يحبك 35.0ك
ؿ تناك  ف% منيـ كانكا يحبك 30.0الشيبس كالبسمي كالبمبة، ك ف% منيـ كانكا يحبك 55.0ك

 ف% منيـ كانكا يحبك 48.9تناكؿ الحمكيات العربية الكنافة، ك ف% كانكا يحبك 55.7األرز، ك
 تناكؿ البطاطا المقمية.
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 الفصؿ الخامس 

 مناقشة النتائج كالتكصيات
 المقدمة: 

 كالنشاط ،لييا الدراسة حكؿ العادات الغذائيةإيتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت 
حيث تـ مناقشة  ،كالتاسع في مدارس محافظة بيت لحـ ،البدني لدل طالب الصفكؼ الثامف

كما يتضمف الفصؿ التكصيات التي خرجت بيا  ،المكاضيع حسب ما تـ تقسيمو في الفصؿ الرابع
 تـ الحصكؿ عمييا.  الدراسة في ضكء النتائج التي

 :فطبرإلعهمخ ثًٕضٕع رُبٔل ٔخجخ ا. يُبلشخ انُزبئح انًز1. 5

أك بغض النظر عف تناكليا يكميا ) عادةيا نك الكجبات الرئيسية التي يتناكل سؤاؿ الطمبة عف عند
كجبة ما أ ،اقؿ مف ثمث الطمبةأم  ،اإلفطاركجبة  يتناكلكففقط  (%29.5) تبيف أف غير ذلؾ(

االنتباه الشيء الذم يسترعي  أف إال متكقعىذا االمر ك  ،(%44.3) األكبرخذت النسبة أاء الغد
 منيا: ،متنكعة أسباب لىإ ىذا االمر يعكد كقد ،اإلفطارىك النسبة القميمة مف الطمبة التي تتناكؿ 

مما يزيد  لألسرة؛كاعتبارىا مكاف اجتماع  ،بكجبة الغداء مف ناحية التحضير ليااىتماـ الكالديف 
كجبة  بأىمية كاألجدادء باعبارة عف انعكاس لمثقافة المكركثة مف اآل ىكك  ،األسريةمف الركابط 

إلى كجكد  باإلضافة ،كفي المناسبات الخاصة كاألعياد، ،كالعطؿ ،الجمع أياـكخاصة  ،الغداء
 . كتقديميا لتحضير كجبة الغداء كقت كاؼ

التي يعزل إلييا عدـ تناكؿ الطالب لكجبة اإلفطار كما سباب كيعزز ىذه النتيجة مجمكعة األ 
ذ ك  ،فطار يكمياال يتناكلكف كجبة اإل الطمبة نصؼكثر مف أث كاف حي أكردكىا الطالب بأنفسيـ؛ ا 



72 

 

 ،ياعدـ حبيـ لك كليا، ىك عدـ كجكد كقت كاؼ ليتنا -حسب رأم الطمبة - األكؿالسبب  إف
كثر مف النصؼ أحيث كاف  ،كجبة العشاء فتناكلك ينيـ ؛ ذلؾ أعدـ شعكرىـ بالجكع باإلضافة إلى

كعدـ  ،تركيزىـ عمى كجبة الغداء التي أكردىا الطالب أيضان؛ سبابكمف األ ،يتناكؿ كجبة العشاء
 فطار.تناكؿ اإل تعكدىـ عمى

كما  اإلفطار،كجبة  ألىميةكخاصة عند معرفتنا  ،يرىايمكف السيطرة عمييا كتغيجميعيا  األسباب
الطالب القدرة عمى االستمرار في يكمو الدراسي  إلعطاء ؛كعناصر غذائية ىامة ،تقدمو مف طاقة
دراؾ،بحيكية كنشاط  عقمي اكثر.  كا 

سيتناكؿ كجبة  األغمبنو عمى إف ؛الكقت الكافي في الصباح ذا حصؿ الطالب عمىإكبالتالي  
كىذا كقت  ،دقيقة كأربعكفف كقت قرع جرس المدرسة ىك السابعة كخمس أكمف المعمكـ  ،اإلفطار

تغيره بتغيير نكع الطعاـ المقدـ  فطار مف الممكفكعدـ حبيـ لتناكؿ اإل ،مبكر بالنسبة لممراىقيف
 األبمشاركة  إلى باإلضافة ،كتعكيدىـ عمى نمط غذائي معيف كمفضؿ لدييـ في ىذه الكجبة،

يمة جدا قم اإلفطارعداد إحيث كانت نسبة مشاركة االب في  ،اإلفطار كتقديمياكجبة  إعدادفي 
األصغر سنا مف ناحية  طفاؿباألقد تيتـ  إنياحيث كىذا يثقؿ كاىؿ األـ في الصباح؛  ،%(2)
كبر مف كمجتمعنا الفمسطيني يحمؿ العبء األ ،نفسيـأفطارىـ بإكتدع الكبار يعدكف  ،فطاراإل

قد ال تجد االـ كقتا لتحضير االفطار بالشكؿ الذم يحفز كيشجع  ،األـالمنزلية عمى  األعماؿ
 . خالؿ ذلؾ الكقت القصير صباحا الطالب عمى تناكلو

في فترة  الطعاـ%( مف الطمبة يتناكلكف 80مف ) أكثر أف إذا ما عممناء ليس سكا األمرك 
 إلىالطمبة  أف نتساءؿ عف األسباب التي تدعككمف ىنا يحؽ لنا  ،يكميا المدرسة االستراحة

ىؿ ىك الشعكر بالجكع بعد  ،في البيت ـعكضا عما يقدـ لي ،تناكؿ ما يقدمو المقصؼ المدرسي
 أك األسئمةكىذه  أكثر؟ما يقدمو المقصؼ مفضؿ  إفـ أ ،لمدرسةكثر مف ساعتيف في اأقضاء 

يفعؿ دكر المقصؼ المدرسي في تقديـ غذاء صحي  حتى ،ف تطرح كيجاب عميياأغيرىا يجب 
لى ما تقدمو المقاصؼ المدرسية مف إكمف ىنا البد مف التطرؽ  ،يالئـ احتياجات الطمبة اليكمية

في  سكاء ،في المقاصؼ المدرسيةالباحث اـ بيا مف خالؿ نظرة متفحصة قك  ،مكاد غذائية
كأحد )سابقا  أجراىاكاف  أخرلدراسة  أك ،المدارس التي زارىا خالؿ دراستو الميدانية الحالية

ف المكاد الغذائية المباعة في أيؤكد  ،مف خالؿ مكقعو الكظيفيأك ( متطمبات مساؽ جامعي
 ،كالشيبس ؛كالمسميات ،كالمرتديال ،المقاصؼ المدرسية تتراكح بيف ساندكيشات الفالفؿ

مدارس خاصة كفي بعض المدارس ) ،كبعض العصائر المصنعة ،وطكالشككال ،كالبسككيت



73 

 

كقطع  ،السفيحة :مثؿ ؛معجناتالك  ،كالتفاح ؛فكاكوالك  ،كالجزر كانت تباع الخضراكات؛البنات( 
ىذه المكاد كجدت  حيث كقد كانت ىذه التجربة ناجحة؛ .كبعض العصائر الطبيعية ،البيتزا

ف تعمـ كتؤخذ عمى محمؿ الجد مف أيجب لذلؾ  .باال عمى شرائيا مف قبؿ الطالباتقإالغذائية 
 في متناكؿ الطمبة. لجعميا  ؛كالتربية كالتعميـ، دارات المدرسيةقبؿ اإل

 ،HBSCليو نتائج الدراسة العالمية )إكتتكافؽ ىذه النتائج مع ما تكصمت 
عفانة )مع دراسة  باإلضافة إلى تكافقيا ،حيث نسبة تناكؿ الكجباتمف  ،(1998،2000،2004
لى بعض ا  ك  ،لى المدرسةإقبؿ الذىاب  اإلفطاركجبة  أىمية إلى أشارالذم  (2004 ،كآخركف
الطمبة  أكردىاسباب التي تكافقت مع األ إذ ،ليذه الكجبةعدـ تناكؿ الطمبة  إلى أدتالتي  األسباب

 األسباب، مؤكدة ليذه( Al Sabbah and et al, 2007اسة )در  كجاءت ،في ىذه الدراسة
ب لـ يكف كاردا في اجابات الطمبة، عممان ف ىذا السبرغـ أ ،األـمنيا عمؿ  أخرل أسبابا ةضيفم
 % تقريبا. 27 العامالت كانت األمياتف نسبة أ

 (فلمدرسير المنياج المدرسي كتأثير ا)كالتي تضمنت تأثيالتكعية المدرسية  كعند النظر في
غيرىا مف كىذا ما يميز ىذه الدراسة عف  ،كنكعية الغذاء عمى تناكؿ كجبة االفطار كاألصدقاء

النسبة  أفشؾ  أدنىدكف إجابات الطمبة تؤكد ك ف إف ،عمى مستكل فمسطيف الدراسات الخرل
ة في تناكليـ لكجب أصدقائيـب أك ،مدرسييـب أك ،المنياج المدرسيتأثركا بلـ ي منيـ األكبر

حيث  األصدقاء؛ثر في كتتركز النسبة األعمى في عدـ التأ ،اختيارىـ لنكعية غذائيـ أك ،فطاراإل
لى إكيعزك الباحث ىذه النتائج  ،عمى التكالي مف الطمبة%( 68.9 ،%73.8) تمؾ النسب بمغت

كىي كالتالي: بالنسبة لممنياج المدرسي فقد شاىدنا عند تحميؿ كتاب  ،األسبابمجمكعة مف 
لنكعية الغذاء  كمكضكع اختيار الطمبةتناكؿ كجبة االفطار  أىميةف مكضكع أصحة كالبيئة ال

 ف طابع المشاركة كالنشاط العممي. كتخمك م ،الصحي كانت قميمة

لـ يقدـ شيئا يحفز  ذلؾ أنوالمنياج المدرسي محدكدا لمغاية  فمف المتكقع أف يككف تأثيركبالتالي  
 أف إلى باإلضافة ىذا ،صحيالغذاء الاختيار  أك اإلفطار،كجبة عمى تناكؿ كيشجعيـ  الطمبة

كقد جعؿ الطمبة  ،عمى العادات الغذائية الصحيحةالمنياج يفتقر الى النشاطات المشجعة 
مف حيث المصادر التي يحصمكف منيا عمى  ؛العائمة كأفراد ازالمدرسة بمكازاة كؿ مف التمف

الزمف ىذه المصادر تمثؿ إذ إف  ؛متقاربة جدامصادر تمؾ ال نسب حيث كانت ،معمكمات التغذية
 كمف ىنا يككف حصكؿ الطالب عمى المعمكمات سيال. ،األكبر الذم يقضيو الطالب
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 التأثير أعمػى نكعػا مػاكعند النظر في تأثير المدرسيف عمى اختيار الطالب ألغذيتيـ نجد أف ىذا 
انشػغاؿ المػدرس  إلػى ىذا يؿ كمحدكد كيعكدلكنو يبقى قمك  ،كاألصدقاءالمنياج المدرسي  تأثيرمف 

 فػػي نيايػػةالكتػػاب المقػػرر  بإنيػػاءيػػك ممػػـز ، فمػػف حيػػث التػػدريس كالمتابعػػة ؛فػػي الكتػػاب المدرسػػي
إف لػػـ يجػػد خطػػة ممنيجػػة ف المػػدرس إكبالتػػالي فػػ ،الكتػػاب بكحػػدات كػػذلؾكممػػـز  ،الفصػػؿ الدراسػػي

ثػره أ ؛ كػافكاختيػار غػذاء صػحي اريعمؿ مف خالليا عمى تشجيع الطمبػة عمػى تنػاكؿ كجبػة االفطػ
 .كما كجد -قميال

 بيػـ كمشػاركتيـعمى الطمبػة مػف خػالؿ االحتكػاؾ المباشػر  كبما أف المدرس يمتمؾ التأثير األكبر 
كضػػع خطػػة ال منيجيػػة يعمػػؿ مػػف خالليػػا ؛ كػػاف مػػف الكاجػػب المنيجيػػةالمنيجيػػة ك النشػػاطات الب

كىػػذا مػػا تؤكػػده  ،كاختيػػار الغػػذاء الصػػحي ارفطػػى تنػػاكؿ كجبػػة اإلالمػػدرس عمػػى تشػػجيع الطمبػػة عمػػ
ر الفعاؿ كتبيف ىذه الدراسات الدك  المتحدة األمريكية.كالكاليات  ،جريت في بريطانياأدراسات كثيرة 

دراسة )اإلفطارتناكؿ كجبة في ف في العادات الغذائية الصحية كخاصة لكؿ مف المدرسة كالمدرسي
                  (.(2011\9\14كتركني )لمكقعو االالمعيد البريطاني لمتغذية المنشكرة عمى 

ف مكضػػكع تنػػاكؿ كجبػػة أ إلػػى كقػػد يعػػكد السػػبب فػػي ذلػػؾ ،تػػأثيرا األقػػؿ كجػػد أنيػػـف األصػػدقاءامػػا  
فػي  الطمبػة بػيف وتداكلػحتػى يػتـ لػيس ميمػا بالنسػبة لمطمبػة المػراىقيف ك الغذاء الصحي أ اإلفطار،
تبػػاعبيا مػػف حيػػث عػػدـ تنػػاكؿ كجبػػة االفطػػار سػػم التػػأثيريكػػكف  كقػػد ،الخاصػػة أحػػاديثيـ عػػادات  كا 

 كبات الغازية اك مشركبات الطاقة.غذائية غير صحية مثؿ تناكؿ المشر 

تبػيف لنػا عػدـ كجػكد تناكؿ كجبة االفطار كمكاف سػكف الطالػب كعند امعاف النظر في العالقة بيف 
األكلى تعػزل لمتغيػر مكػاف في مدل تناكؿ الطمبة لمفطكر قبؿ الحصة  فركؽ ذات داللة إحصائية

كانت تتناكؿ كجبة  الذيف يسكنكف في المدينةك الطمبة مف اف النسبة االكبر ايضا نالحظ السكف. ك 
كقػػد يعػػكد ىػػذا الػػى اف ثقافػػة تنػػاكؿ كجبػػة االفطػػار سػػائدة بشػػكؿ اكبػػر  ،%(49.2بنسػػبة )االفطػػار 

ثارىػػا الصػػحية االيجابيػػة عمػػى كايضػػا المعرفػػة باىميػػة تنػػاكؿ كجبػػة االفطػػار كا ،بػػيف سػػكاف المدينػػة
اكبر في  نسبة الثانكم ذك التعميـ ابائيـ مرحمة انيى الطالب الذيف كمف جية اخرل كاف ،الطالب

 .تناكؿ كجبة االفطار

كتنػػاكؿ كجبػػة االفطػػار نالحػػظ كجػػكد فػػركؽ ذات  المرحمػػة التعميميػػة لػػالـامػػا بالنسػػبة لمعالقػػة بػػيف 
كانػػت ايضػػا االـ التػػي انيػػت تعميميػػا الثػػانكم ذات عالقػػة حيػػث ب ،داللػػة احصػػائية بػػيف المتغيػػريف

كمػف المتكقػع اف يكػكف سػبب ىػذه  ،اكبر مف غيرىا مف االميات في تنػاكؿ الطمبػة لكجبػة االفطػار
النتيجة ىك اف النسبة االكبر مف االباء كاالميات المشارؾ ابنائيـ في الدراسة ىـ مف الػذيف انيػكا 
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قػػد ال تجػػد الكقػػت الكػػافي لتحضػػير الفطػػكر الكالدىػػا  ى اف ىػػذه االـالػػباالضػػافة  ،المرحمػػة الثانكيػػة
 حيػػث ،مػػع عممنػػا المسػػبؽ بضػػألة مشػػاركة االب فػػي تحضػػير كجبػػة االفطػػار ،قبػػؿ الحصػػة االكلػػى

كبػػالتمي فػػاف االـ  ،تغيػػر عمػػؿ االـلم تعػػزل اننػػا الحظنػػا انػػو ال يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية
 ة في مدل تناكؿ ابنائيما لكجبة االفطار. العاممة سكاء مع االـ غير العامم

 امػػػا بالنسػػػبة لمتغيػػػر الصػػػؼ ك متغيػػػر الجػػػنس فقػػػد تبػػػيف عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية
كقد كانت طالب الصؼ الثامف يتناكلكف كجبة االفطار بنسبة اكبر  ،كجبة االفطاربالنسبة لتناكؿ 

االفطار بنسبة اكبر بكثير مف الطػالب ككانت الطالبات ايضا يتناكلف  ،الصؼ التاسع مف طالب
عائػدة الػى طبيعػة الطالبػات مػف ناحيػة اىتمػاميف بالصػحك  اكىذه الفركؽ قد تككف اسبابي ،الذككر

باالضػػافة الػػى انيػػف قػػد  ،مبكػػرا لمػػذىاب الػػى المدرسػػة فيجػػدف الكقػػت الكػػافي لتنػػاكؿ كجبػػة االفطػػار
كلكجي بػيف الجنسػيف كالقػدرة عمػى تحمػؿ كايضا يعتبر االختالؼ الفسي ،يحضرف االفطار بانفسيف

   الجكع ليا دكر في ىذا الفرؽ.

 :. يُبلشخ انُزبئح انًزعهمخ ثًٕضٕع َٕعيخ انغذاء2. 5

كالتي  ،يانغذية التي يتناكلك نكعية األجابات الطمبة حكؿ مكضكع إسيتـ ىنا مناقشة ما كرد مف 
  ىاكغير المشركبات  ،جبافاف، كاأل، كاأللبكالمحكـ ،كالبقكليات ،كالفكاكو ،شممت الخضراكات

كفي  ،تومستكل صح ىي التي تحددإذ أنيا حد تخفى اليـك عمى أال إف أىمية نكعية الغذاء 
الذم تتركو  التأثيرنالحظ مدل  ؛مكضكعيذا الالميتمة ب لألدبيات كاإلقميمياالستعراض الدكلي 

كفي المقابؿ  ،األغذيةمف بعض  ئد الجمة المرجكةكالفكا ،المختمفة عمى الصحة األغذيةنكاع أ
  .ضار عمى الصحة تأثيرليا  األغذيةمف  أخرلنكاع أىناؾ 

كيعكد السبب في  ،مف الطمبة المراىقيف يتناكلكف الخبز يكميا أرائيـ د أف جميع مف استكشفتكج
حيث يتـ تقديمو مع معظـ  ؛ساسي في كجبات الطعاـ في مجتمعناأالخبز مككف  أفلى إذلؾ 

 .كفي معظـ الكجبات الغذائية غذيةاألنكاع أ

 البقكليات أنكاع كخاصةأىمية عف الخبز، كالتي ال تقؿ  ،األخرل األغذية أنكاع كعند النظر في 
 كأف ،يميو في ذلؾ العدس تتناكؿ الحمص يكميا، كأسبكعيا مف الطمبة األعمىالنسبة  نجدالمختمفة 

ف البقكليات تزكد أكمف المعركؼ  ،اكؿ الطمبةبنسب قميمة مف تن إالالفكؿ كالبازيالء لـ يحظيا 
( كعناصر الزنؾ 12مجمكعة فيتامينات )ب( ك )ب باإلضافة إلى ،الجسـ بالحديد كالبركتيف
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 ،كبكميات متناسبة مع العمر ،كبشكؿ يكمي كاف تناكؿ ىذه األغذية ميماكبالتالي  ،كالمغنيسيكـ
لمحمص أكثر مف غيره مف البقكليات، كعند التساؤؿ عف السبب الكامف كراء تناكؿ الطالب 

الذم يحب الطالب تناكلو عمى شكؿ ك  لمفالفؿساسي الحمص ىك المككف األ كجدناه يعكد إلى أف
عادة متداكلة في األسر  كففطار عمى كجبة حمص بزيت الزيتدكيشات، إضافة إلى أف اإلسان

 الفمسطينية.

ك مع أمنيا الشكربة  ؛متعددة كبأشكاؿ ،فةتطبخ بطرؽ مختمفيك كجبة مشيكرة عربيا،  أما العدس 
 كربما كانتيضا المثؿ الفمسطيني القائؿ "العدس لحـ الفقراء" أكقد اشتير  ،األرزك مع أالخبز 
سياسية كاقتصادية  اكضاعأف الشعب الفمسطيني يعيش أكبما  ،كراء تناكؿ العدس كامنة الثقافة
االستعاضة عف المحـك  إلىدفعيا تكل المعيشة ا في مستراجعلمكثير مف العائالت  تسبب، متقمبة

 بالعدس. 

حيث كاف ىناؾ نجد األمر مختمفا تماما؛  كاألجباف لأللباف كعند النظر في نسب تناكؿ الطالب 
خاصة عند تعد ىذه النسبة ضئيمة، ك  ،يكميا كاألجبافلباف طمبة يتناكلكف األ%( مف ال35)

 ،د جسـ المراىؽ بالكالسيـك الضركرم لنمك العظاـالحميب كمشتقاتو في تزكي ألىميةمعرفتنا 
الجسـ بالبركتينات  هكتزكد ،يكنات الكالسيكـ في عمؿ الجياز العصبيأ ألىمية باإلضافة

لى تدني مستكل تشير إىذه النسبة ك  ،األنزيماتالدىنية الالزمة في بناء  كاألحماضكالفيتامينات 
ف أكمف الممكف  ،ذكييـك أسكاء عند الطمبة  ؛اتولحميب كمشتقحكؿ االكعي الغذائي كالصحي 

ىميـ عمى تكفير ألعدـ قدرة  ؛عمى المستكل االقتصادم المتدني الذم يعيشو الطمبةكذلؾ تدؿ 
مستساغ لدل  كأقد يككف غير مقبكؿ  كاألجباف األلبافطعـ  أف إلى إضافة ،الحميب كمشتقاتو

 المراىقيف مما يدفعيـ الى عدـ تناكلو. الطمبة

منيـ تتناكؿ  األعمىالنسبة  نجد أف ،نكاع المحكـ المتناكلة مف قبؿ الطالبأعند مقارنة اما 
كىذه  ،األسبكعيك أبيف التناكؿ اليكمي  مف تقريبا %(80) ىذه النسبةحيث بمغت  ؛الدجاج

 حيث يحتكم الدجاج عمى ،األقؿسبكع عمى ئية يجب تناكليا مرة كاحدة في األالمجمكعة الغذا
كتعكيض  ،في بناء الجسـ بشكؿ خاص الذم يساعدالبركتيف  أبرزىاية قيمة مف عناصر غذائ

نتاج ،الخاليا كىذا مؤشر جيد عمى تغذية  ،مينية كالدىنيةاألحماض األ إلىضافة ،إاليرمكنات كا 
لحـ  أك األغناـ،لحـ  :مثؿ األخرل؛نكاع المحكـ أيعتبر تعكيضا عف  ك ،صحية غنية بالبركتيف

إلى شراء الدجاج ىؿ لذلؾ يمجأ األ ،رنة مع لحـ الدجاجالسعر مقا براف مرتفعااف يعتالعجؿ الذ
كتعتبر لحكـ الدجاج مف الكجبات الرئيسية في  األخرل،المحكـ  أنكاعكمفة مقارنة مع األقؿ 
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ايضا غنية بالعناصر الغذائية  كىي ،ك التكنا(أالسرديف )السمؾ المعمب  وكيمي ،مجتمعنا
 كفيتاميف ،كالزنؾ ،كالمغنيسيكـ ،الكالسيكـ :مثؿ ؛كالمعادف ،كالحديد ناتكالفيتامياألساسية، 

كبالتالي فقد يستعاض بو عف  ،كيعتبر السمؾ المعمب زىيد الثمف كفي متناكؿ الجميع .(12)ب
يتناكلكنيا  أكبدا لطالب الذيف ال يتناكلكف المحكـ أا ألكلئؾبالنسبة  أما ،األخرلنكاع المحكـ أ

كىذا  ،مف الطالب ال تتناكؿ لحـ الحبش يميو في ذلؾ اليامبكرجر األعمىلنسبة كانت انادرا، 
ؾ الطازج كانت نسبة تناكؿ السم أف يضاأ كمف المالحظ ،سعار ىذه المأككالتأيعكد الى ارتفاع 
عدـ  إلىضافة إ األسماؾتناكؿ  بأىميةيعكد الى عدـ ثقافة المجتمع  كىذا ،مف النسب القميمة

 .سعارهأكغالء  ،تكفره

يكميا  -بعد قاعدة اليـر مباشرة –كنجد الطالب يتناكلكف ما يأتي في ثاني المجمكعات الغذائية 
كأسبكعيا، أال كىي: الفكاكو الطازجة، كالبندكرة، كالخيار، كالخضراكات الطازجة األخرل؛ فيذه 

 ،يتاميف )ج(ف، ك )أ( المجمكعة تزكد الجسـ األلياؼ، كالمعادف، كالفيتامينات؛ مثؿ فيتاميف
 ،األقؿكىذه المجمكعة يجب تناكليا يكميا عمى  ،غنية بالماء أنيا إلى باإلضافة ،الكاركتيفك 

استخداـ ك  ،الخيار كالبندكرة خاصةكيعزك الباحث ىذه النتائج الى تكفر ىذه الفكاكو كالخضراكات 
يخني، ال :ؿمثمطبكخة؛ لخضار الا أما ،السمطاتثير مف الكجبات كالخيار كالبندكرة في ك

الخبيزة،  :مثؿ ؛خرلليا مرتفعة مقارنة بالخضراكات األفقد كانت نسبة تناك  ،محاشي مع لحمةكال
ف الخضار أكقد يعكد السبب في ذلؾ  ،كالسبانخ ،الممكخيةك  ،الحكيرنةك  ،الجرجيرك اليندبة، ك 

كىي  ،اكاتباقي الخضر  اليخني كالمحاشي ال تخضع لممكاسـ الزراعية كما ىك حاؿ المستخدـ في
  يضا المستكل االقتصادم المتدني.أكقد يؤكد ىذا  ،كفي متناكؿ الجميع ،يضا رخيصة الثمفأ

كالسػػباغتي  ،البيتػػزا ك ،الكػػكرف فمػػيكسك  ،الطػػالب حػػكؿ البطاطػػا المقميػػة إجابػػات إلػػىكعنػػد النظػػر 
كعنػػد ،يفكتبمػغ حػكالي النصػؼ مػف الطمبػة المراىق ،ف النسػب متقاربػة لجميػع ىػذه االغذيػةأنالحػظ 

زيػادة نسػبة الككليسػتركؿ ؛ كمػف مشػاكؿ صػحية األخػرل كاألغذيػةالمقمية  عممنا بما تسببو البطاطا
كثػػرة تنػػاكؿ ىػػذه  أف إلػػىضػػافة إ نجػػد أف ىػػذه النسػػبة كبيػػرة، ،الضػػار فػػي الػػدـ كالسػػمنة كغيػػر ذلػػؾ

ككالت لمػػػامػػػف ا البطاطػػػا المقميػػػةكتعتبػػػر  ،األخػػػرلقػػػد يػػػؤثر عمػػػى تنػػػاكؿ االغذيػػػة الميمػػػة  األغذيػػػة
، كيحػػب األطفػػاؿ كالمراىقػػكف تناكليػػا، كتعػػد رخيصػػة الػػثمف كيمكػػف الحصػػكؿ الشػػعبية فػػي منطقتنػػا

  عمييا كطبخيا في المنازؿ.

ككمػا  ،(% 8،69) ىذه النسبة كانتمف اربع مرات يكميا  أكثرالماء  كعند النظر في نسبة شرب
مػف  (% 8،69ف )أكبمػا  ،يكميػالتػر مػف المػاء  1.6ف المراىؽ يحتاج عمػى االقػؿ ىك معركؼ فإ
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فمػف المؤكػد  األخػرل األغذيػةمجمكعػات  كمػع تناكلػو ،يكميػا مػراتربع أكثر مف أالطالب يشربكف 
مػػف المػػاء  ىػػذه الكميػػةك  ،غذيػػة التػػي يتناكليػػامػػف األ اجتػػو مػػف المػػاءحكمؿ مػػا تبقػػى مػػف تنػػو يسػػأ

  كافية.مناسبة ك 

 ،الحميػػب ثػػـ ،ء مباشػػرة ىػػي نسػػبة شػػرب الشػػاماألعمػػى التػػي تمػػي شػػرب المػػاالنسػػبة  أف يتبػػيف لنػػاك 
مػف  الكثيػرة لشػاما الى فكائػد كالذم يشير بعضيا ،كعمى الرغـ مف الدراسات المختمفة حكؿ الشام

التػي تنشػػط القمػب كالجيػػاز  مثػؿ الكػػافييف ةكمػكاد منبيػػ ،لألكسػػدةحيػث احتػػكاءه عمػى مػػكاد مضػادة 
عمػػى امتصػػاص الحديػػد فػػي  السػػمبي الشػػام تػػأثير فػػإف ىنالػػؾ دراسػػات إخػػرل تشػػير إلػػى العصػػبي،
 ؛بشػػكؿ سػػميـ كصػػحيحكنمػػكه فػػي بنػػاء الجسػػـ  أىميتػػوحػػد عمػػى أمػػـ يختمػػؼ ف أمػػا الحميػػب ،األمعػػاء

لكػػف الشػػام يعتبػػر مػػف  ،أكثػػر فائػػدة مػػف الشػػامف الحميػػب أكمػػف المؤكػػد  ،خاصػػة عنػػد المػػراىقيف
كبالتػػالي فػػإف  الكبػػار كالصػػغار، المشػػركبات الرئيسػػية فػػي مجتمعنػػا، فيػػك يعػػد ثقافػػة غذائيػػة يتناكلػػو

تحكم الصكدا  نسبة تناكؿ المشركبات التي كانتك  سميـ.غير لى كضع غذائي ىذه النسبة تشير إ
كخاصػػة بحػػاث كالدراسػػات عمػػى ضػػرر المشػػركبات الغازيػػة أكػػدت الكثيػػر مػػف األقػػد ف ،نسػػبة عاليػػة

 Al Sabbah and et)اؿ مف كتتكافؽ ىذه النتائج مع دراسة ك ،،يشاشة العظاـ كالقرحةل بياتسب
al، 2009)، (HBSC،1998،2000،2004)، ( Mikki and et al2010 .) 

   نسب متقاربة جدا، كالفيتامينات الحظنا أف الالحديد :مثؿ ؛كعند الحديث عف المكمالت الغذائية
عدـ تناكؿ الطالب لمحبكب أك الشراب المحتكم عمى الحديد كالذم يساعد  %(74.9 ،75.6%)

ف الطالب في أكيعزك الباحث ىذه النتيجة الى  ،تقكية الدـ أك آخر محتٍك عمى فيتامينات عمى
حيث  ،في حاالت مرضية إالك الفيتامينات أمثؿ ىذا السف ال يتكجيكف لشرب أم مف المقكيات 

  ال يشعر المراىؽ بحاجتو لمثؿ ىذه الفيتامينات كالحديد لشعكره بالصحة كالنشاط.

و يكجد نجد ان ،الفركؽ في مدل تناكؿ الفكاكو الطازجة بالنسبة لمتغير الصؼكعند النظر الى 
يتناكلكف حيث كانكا طمبة الصؼ الثامف ككانت النتيجة لصالح  ،فركؽ ذات داللة احصائية

كىذا الفرؽ قد يعزل الى اف طمبة الصؼ التاسع قد  ،الفكاكو بنسبة اكبر مف طمبة الصؼ التاسع
كبالتالي فيـ يتكجيكف بشكؿ اكبر الى االغذية االخرل مثؿ  ،المراىقة تقدمكا اكثر في مرحمة

 المشركبات الغازية كالكجبات السريعة. 
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 : . يُبلشخ انُزبئح انًزعهمخ ثًٕضٕع انعبداد انغذائيخ3. 5

  الطمبة حكؿ عاداتيـ الغذائية: عنوجاب أتحت ىذا العنكاف سيتـ مناقشة ما 

ف نسبة الطمبة الذيف أتبيف لنا  ؛ك الشرب بعد كجبة العشاءأكؿ عند سؤاؿ الطمبة عف عادة األ
يضاؼ كىذا  ،(% 33.3) ىي نسبة قميمة لـ تتجاكز ؛يشربكف شيئا بعد كجبة العشاء أك يأكمكف

القميمة قد  ةكىذه النسب ،تقريبا %(55) ىيالتي ك  مبة الذيف يتناكلكف كجبة العشاء،لى نسبة الطإ
نظرا لطبيعة  متأخرف كجبة الغداء يتـ تناكليا في كقت إمنيا:  باب؛األستعكد الى مجمكعة مف 

الذيف يتناكلكف ساندكيش  كربما كاف الطمبة ،األسرةكانتظار اجتماع  ،مف المدرسة المتأخرةالعكدة 
لذلؾ لـ يكف ضمف  ؛كجبة عشاء ، لـ يعتبركا ذلؾالفكاكو في فترة المساء أك ،ك بعض الخضارأ

كالتي تقكؿ  قبؿ النكـ األكؿلى ثقافة خاصة حكؿ إقد يعكد السبب فخرل أة كمف ناحي إجاباتيـ.
 . يسبب السمنة بأف األكؿ قبؿ النكـ

متمركزة حكؿ ككانت النسبة األكبر مف الطمبة الذيف يتناكلكف الطعاـ ما بيف الكجبات الرئيسية 
كالبيجمة، كالبسمي، ة، يمييا الشيبس، تالفكاكو، كالككال كالعصير، ثـ الحمكيات؛ كالشكككال

 %( مف الطمبة.58.4كالبسككيت المالح؛ حيث بمغت ىذه النسبة )

كربما  ،ىمية الفكاكو مف الناحية الغذائية كالصحيةأزيادة الكعي تجاه  إلى ىذه النسبة تشيركبذلؾ 
 نسبة تناكؿ فكبالمقابؿ فإ ،تدؿ عمى كفرة الفكاكو كسيكلة الحصكؿ عمييا مف الناحية المادية

كيمييا بعد ذلؾ  ،% مف الطمبة51.4 بنسبة ليست قميمة )الككال كالعصير غذية األخرلاأل
د عمى برمتو يعك  األمر إف :نا القكؿكمف ىنا يمكن ،%(42.3 ة بنسبةتحمكيات، بسككت، شكككال

ما ىك  أبناءىـكتجنيب  ،كالعصائر األغذية،ىؿ في تكفير ما ىك مناسب صحيا مف عاتؽ األ
مف  أكثريباشر الفكاكو في المقاصؼ المدرسية سف نتكقع عند تكفير أنا لك . ضار بصحتيـ

ال  مف الطمبة فقط (% 1.5)ما نسبتو  أف إلجاباتا تكضح لناك  ،لطالب في تناكليانصؼ ا
فمسطينية مف ناحية التكاصؿ سرة الكىذه النسبة تعكس طبيعة األ ،يأكمكف مع افراد العائمة أبدان 

 (%2.6ما نسبتو )أف كتتعزز ىذه الفكرة عند معرفتنا  ،المتماسؾ رماألسكالنسيج  ،جتماعياال
مف الطمبة  األعظـف النسبة مقابؿ أ ،مف الطالب ال يحبكف تناكؿ الطعاـ المطبكخ في البيت

القكؿ: عندما نستبدؿ  كمف ىنا يمكننا ،تتناكؿ الطعاـ المطبكخ في البي كأحيانا ،يحبكف دائمان 
يقبمكف عمى س الطمبة ف؛ فإمصنعة بيتيا أخرلغذية قاصؼ المدرسية بأالمكجكدة في الم غذيةاأل

جاىزة مف الكجبة ال أك ،كعؾال أك ،ساندكيشاليشتركف  الطمبة الذيفف نسبة أمع العمـ  ،شرائيا
كمف ىنا  ال يشتركنيا أبدا. الطمبةمف  (%28.7مقابؿ )فقط %( 31.3ىي ) ؛المدرسة يكميا
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كقد يعكد  تمثؿ ثمث الطالب تقريبا،ش اك الكعؾ مف المدرسة يكميا نالحظ اف نسبة شراء الساندكي
 ،الشيبس :مثؿ ؛خرآساندكيش بشراء شيء الالسبب في ذلؾ الى استعاضة الطالب عف شراء 

 أفيضا أكمف الممكف  ،حضر ساندكيشتو معو مف منزلوأقد  أك أف يككف ،كالشككالطة ،كالبسمي
كمف  ،يشترييا كيتناكلياصؼ المدرسية ال تعجب الطالب للمقاتككف الساندكيشات المعركضة في ا

 ،ة محصكرة بيف المرتديال كالفالفؿف الساندكيشات المعركضة في المقاصؼ المدرسيأالمعركؼ 
 قراص كالبيتزا. دخمت السفيحة كاألأكبعض المدارس 

المطاعـ بمغت جاىزة مف الكجبة ال أكساندكيش النسبة الطمبة الذيف يشتركف  أفيضا أكيتبيف لنا 
كىذه النسبة تعكس ارتباط الطالب المراىؽ بغذائو في  ،أسبكعيا%( بمعدؿ مرة كاحدة 36.6)

مف حيث عدـ قدرتيـ عمى  ؛ىالي الطمبةأعمى المستكل االقتصادم الذم يعيشو تدؿ ك  ،منزلو
طمبة ف حكالي ثمث الأمر عند معرفتنا كيتأكد لدينا ىذا األ ،شراء كجبات غذائية مف المطاعـ

ال يمتمككف الطعاـ الكافي في  ذلؾ أنيـ ؛كىـ جياع يتكجيكف إلى المدرسة غالبان، ككذلؾ النكـ
قؿ أعمى - أك ،اقتصادية سيئة جدا أكضاعايعيشكف  إماالطمبة  أىالي أفتبيف حيث  .البيت
عمى عباء االقتصادية ، مما يزيد مف األالفمسطينية كبير األسرةف متكسط أكخاصة سيئة.  -تقدير

   سرة.رب األ

ىي  الشرب أك األكؿ إثناء التمفاز ةشاىدعادة م ككانت نسبة إجابات الطالب بػ" نعـ" عف
مف ف ،عكس طبيعة المكاف الذم يتـ فيو تناكؿ الغذاءت كىي ،%(83،3) األعظـ؛ حيث بمغت

فيو  في نفس المكاف الذم يككفعمييا التي يتـ تناكؿ الطعاـ ف تككف طاكلة السفرة أالعادة 
  ز.االتمف

 : . يُبلشخ انُزبئح انًزعهمخ ثًٕضٕع انُشبط انجدَي4. 5

خالؿ  سئمة المتعمقة بمكضكع النشاط البدنيإجابات الطمبة حكؿ األسنعرض ىنا مناقشة 
 المتعمقة بقمة النشاط البدني.  كالعادات ،خارجيا أك ،المدرسة

كاحدة أسبكعيا؛ حيث  رياضة حصة فمعظـ الطمبة يأخذك  أفجابات الطمبة إيتضح لنا مف خالؿ 
 ،كىذه النتيجة طبيعية كمتكقعة ،مف حصة أكثر تأخذلنسبة المتبقية كا%(،  90.7بمغت نسبتيـ )

 كىذه الحصة مقررة مف ،أسبكعيا فقط ة كاحدةيصص حصة رياضف المدارس الحككمية تخأل
المالبس الب عمى احضار كيجبر فييا الط ،حككميةكخاصة بالمدارس ال ،كزارة التربية كالتعميـ
ى العالمة المخصصة لمحصكؿ عم ؛ كذلؾةيالرياض األنكاع كممارسة نكع مف الخاصة بالرياضة،

 سبكعية.الطالب تشارؾ في حصة الرياضة األ النسبة الساحقة مف ككانت لمادة الرياضة.
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تجاكز ، كالحصة ال تطالب في كؿ صؼ 25الصفكؼ المدرسية مكتظة بالطمبة بمعدؿ  أفبما ك  
مع  ،في سد احتياجاتيـ لمنشاط البدني فيذه الحصة لف تكفي الطمبة المراىقيف ،ربعيف دقيقةاأل

ثالثكف دقيقة منيا  ،األقؿف المراىؽ يحتاج الى تسعيف دقيقة يكميا مف النشاط البدني عمى أالعمـ 
المتبقية تقضى  ف دقيقة. كالستيكغير ذلؾ ،كالسباحة ،الركض :مثؿ ؛نشطة البدنية القكيةمف األ

اليكائية، كغير  كرككب الدراجة ،ك التنزهأ ،لى المدرسة: المشي إمثؿ ؛نشطة البدنية العاديةاأل في
  دبيات السابقة.ذلؾ مما استعرضناه في األ

ف أم بمعدؿ ثماني ،أسبكعيا يأخذكف حصتيف رياضيتيف الطمبة فنجد أفلمدارس الخاصة ا أما
كرة المضرب ك  ،طائرةالككرة  ،سمةالمف كرة لعاب الرياضية؛ األتنكع  إلى باإلضافة ،دقيقة

في المدارس الحككمية فقد انحصرت النشاطات البدنية في مدارس  أما ،كالجمباز كغير ذلؾ
 عمما بأف ما ،فقد يمعبف كرة السمة ككرة المضرب اإلناث أما ،ككرة الطائرة ،الذككر بكرة القدـ

 .عمى مدارس ككالة الغكث ينطبؽ عمى المدارس الحككمية ينطبؽ

لى إتشير  جابات الطمبةإفكانت  ،النشاط البدني خارج حصة الرياضة المدرسيةاما عمى صعيد 
ة خارج المدرس المشاركةلصالح كانت في النشاط البدني مف قبؿ الطمبة  نسبة مشاركة أعمىف أ
ك أكانت في فرؽ في عدـ المشاركة  األعمىف النسبة كبالمقابؿ فإ ،ي نشاطات غير رسميةف

ك دركس رسمية ىك مكمؼ مف أف المشاركة في فرؽ ألى إكىذه النسب تعكد  ،دركس رسمية
ماكف ، كالنشاط البدني في األماكف الخاصة بالرياضةإلى عدـ تكفر األ باإلضافة ،الناحية المادية

طؽ زىات تراعي المنانتأك م ،بحيث ال يكجد حدائؽ عامة ،المختمفة في محافظة بيت لحـ
زىات في مناطؽ محددة ليس مف السيؿ عمى نتبحيث تنحصر بعض الم ،مختمفةالجغرافية ال

، نشطة البدنية المختمفةة المجتمع السائدة حكؿ ممارسة األثقاف إلى إضافة ،إليياالجميع الكصكؿ 
كىذا  ،بشكؿ يكميك اليركلة المعتاد رؤية أشخاص يمارسكف رياضة الركض أ غير مف يث إفح
 التي الحديثة البحكث نتائج تشير حيث ؛خرل مف العالـحظتو في مناطؽ أتـ رصده كمالمر األ

البدني  النشاط مستكل في مممكسان  انخفاضان  أف أكركبا في أك، الشمالية أمريكا في أجريت سكاء
ىذا االنخفاض  أفكما  ،سنة 18 عمر حتى كيستمر، المراىقيف لدل سنة 12 عمر بعد يحدث

 فييا كىذه المرحمة العمرية )المراىقة( ينخفض ،شد لدل الفتياتأالبدني يككف  طالنشا مستكل في
 بشكؿ حاد.  البدني النشاط مستكل

كالمتمثمة في  المتعمقة بمظاىر قمة النشاط البدني خالؿ اليكـ الكاحد األسئمةنتائج ناقشة مكعند 
أف ىذه االنخفاض  نالحظ ،نتكاالنتر  الحاسكباستخداـ ك  ،DVD الػك  ،كالفيديك از،مشاىدة التمف

 منيا في أياـ العطؿ كالجمع الدراسة أياـفي  في نسبة المشاىدة كاستخداـ الحاسكب كاالنترنت
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بظكاىر استخداـ  DVDمشاىدة التمفاز كالفيديك ك كعند مقارنة ظكاىر ،عمى جميع المستكيات
 DVDمفاز كالفيديك كلصالح مشاىدة الت األعمى جاءتف النسبة أكاالنترنت نالحظ  الحاسكب

العطؿ  أياـ أك ،اـ الدراسةيأسكاء في  ؛كاالنترنت الحاسكبقؿ لصالح استخداـ كالنسبة األ
ياـ العطؿ كالجمع لمشاىدة التمفاز أف الكقت المتكفر في أكيعزك الباحث ىذه النسب الى  ،كالجمع

 ،الدراسة أياـكر في مكثر مف الكقت المتكفر لمطالب لمثؿ ىذه األأك استخداـ االنترنت ىك أ
 ،الدراسية مف حيث الدراسة اليكمية األياـخالؿ  أبنائيـيتابعكف  األىاليبعض  أف إلى باإلضافة

مف نسبة قضاء الكقت عمى  مما يقمؿ ،حانات كمتابعة الكاجبات المنزليةكالدراسة عمى االمت
كلكف في المقابؿ  ،لجمعالعطؿ كا أياـالدراسة كالتعكيض عف ذلؾ  أياـخالؿ  كالحاسكبز التمفا

استخداـ  إلى باإلضافة DVD كالفيديك ك ازنسبة قضاء الكقت في مشاىدة التمف أف أيضانالحظ 
مف نصؼ الطمبة  ألكثرال تتجاكز الساعتيف يكميا  األغمبكانت في  ،كاالنترنت الحاسكب

في  أكثركقت  قضاءما الذم يمنع الطمبة مف  :كبالتالي البد مف التساؤؿ ،آراؤىـالمستطمعة 
يمنعيـ مف ممارسة النشاط  ،ىؿ ىك قضاء كقت كثير في الدراسة مثال ،البدنينشاط الممارسة 
لساعات  األعمىالنسبة  أف إلىتشير  إجاباتيـكانت كعند طرح ىذا السؤاؿ عمى الطبمة  ؟البدني

ساكية تقريبا بنسب مت ،ساعة يكميا 2-1مف  العطؿ كانت أياـ أكالدراسة  أياـفي  سكاءالدراسة 
الجمكس لمدراسة سببا في مف الطالب لـ يكف  األعمىالنسبة  أفكىذا يدؿ عمى  ،(% 41)كىي 

تحد مف  األسباب التي مف الممكف أفكمف ىنا نستدؿ عمى مجمكعة مف  ،قمة نشاطيـ البدني
ات كعدـ كجكد محفز  ،المناسبة األماكفعدـ تكفر  :منيا ؛البدنية باألنشطةاىتمامات الطمبة 

ككذلؾ كجكد ثقافة سائدة لدل المجتمع الفمسطيني ال تشجع  ،البدنية المختمفة األنشطةلممارس 
   النشاط البدني. ممارسة

النتائج كانت  ؛عمى النشاط البدني لمطمبة كاألصدقاءالتكعية المدرسية  تأثير كعند الحديث عف
اختيارىـ  أك ،يـ في ممارستيـمف الطالب ال يؤثر عمييـ أصدقائ األعمىالنسبة  أف إلىتشير 

أك  ،مف نصؼ الطالب ال يؤثر عمييـ مدرسييـ في ممارستيـ أكثرككانت نسبة  ،لمنشاط البدني
مف الطالب ال يؤثر  (%40.9نسبة ) أف بينما نالحظ ،اختيارىـ لمنشاط البدني الذيف يمارسكنو

لو  األمركىذا  الذم يمارسكنو،عمييـ المنياج المدرسي في ممارستيـ أك اختيارىـ لمنشاط البدني 
كىذا  ،ياضة كاحدةفي حصة ر  األسبكعدقيقة خالؿ  أربعيف يقضي الطمبة :منيا ؛المختمفة أسبابو

 بالمنياج المدرسي. أكالطمبة سكاء بالمدرس  الكقت غير كاٍؼ ليتأثر

 ،ةكبالتمعف في اثر مكاف السكف عمى مشاركة الطمبة في النشاط البدني مف خالؿ فرؽ رسمي
اما النسبة االكبر مف  ،و ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير السكفيتبيف لنا ان
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كىذا يعكد  ،ىـ مشارككف في فرؽ رسمية لمنشاط البدني %(49،8) يف يقطنكف المدفالذك  الطمبة
نشطة في مجممو الى اف الفرؽ الرسمية كالنكادم الرياضية كالفرؽ الكشفية باالضافة الى مراكز اال

اضافة الى عدـ تكفر  ،البدنية تتكفر بشكؿ اكبر في المدينة مقارنة مع القرل كالمخيمات
المساحات الخالية في المدف التي قد يستغميا الطمبة الذيف يسكنكف في القرل لممارسة انشطتيـ 

مة كاف اثر المرح ،كمف ناحية اخرل ،نتساب لنكادم رياضية رسميةالبدنية دكف الحاجة الى اال
التعميمية التي انياىا كؿ مف االب كاالـ لصالح المرحمة التعميمية الثانكية مقارنة مع المراحؿ 

حيث كاف الطمبة الذيف انيى ابائيـ كامياتيـ المرحمة التعميمية الثانكية ىـ  ،التعميمية االخرل
طمبة في فرؽ لمدل مشاركة الأما بالنسبة  ،اكثر الطمبة الممتحقيف بالفرؽ الرياضية الرسمية

رياضية رسمية كالتي تعزل الى متغير عمؿ االـ فقد كانت النتيجة لصالح االـ غير العاممة 
حيث تبيف اف الطمبة الذيف كانت امياتيـ ال تعمؿ منتسبكف الى فرؽ  ،%(78كبنسبة كبيرة )

الى  كقد يعكد السبب في ذلؾ ،رياضية رسمية بشكؿ اكبر مف الطمبة الذيف كانت امياتيـ تعمؿ
تشجيع االـ غير العاممة البنائيا اكثر الى االلتحاؽ بنكادم رياضية كايضا تككف االـ العاممة 

كذلؾ لتعكيض النقص في الكقت الذم  ،بحاجة اكثر الى رؤية اكالدىا كالمككث معيـ مدة اطكؿ
مف المنزؿ  كبالتالي قد تساىـ االـ العاممة في التقميؿ مف خركج ابنائيا ،يستحقكنو كىي في العمؿ

  كخاصة في الكقت الذم يجتمعكف فيو في المنزؿ معا.

كاف طالب كلكف  ،عممنا انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائيةفقد  ،اما مف ناحية الصؼ
طالب الصؼ نسبة اكثر بقميؿ مف نسبتيـ  يمتحقكف بفرؽ رياضية رسميةالصؼ الثامف الذيف 

 ،رياضية رسمية بنسبة اكبر بكثير مف الطالب الذككر ت كف قد التحقف بفرؽااما الطالب ،التاسع
كىذا يعكد الى ثقافة  ،حيث كجد فركؽ ذات داللة احصائية عند ذلؾ المتغير لصالح الطالبات

كخاصة اف  ،المجتمع الفمسطيني السائدة حكؿ عدـ قدرة البنت عمى المعب في الشارع اك الحارة
لذلؾ يسعى االىؿ الى تسجيؿ بناتيـ في فرؽ  ،اىقيفالفئة المستيدفة في الدراسة كانت مف المر 

  رياضية اك كشفية اك نكادم رسمية لممارسة النشاط البدني الذم يرغبف فيو.

 : بالنسبة لصحتيـ كغذائيـالطمبة  النتائج المتعمقة بتصكرات كممارسات. مناقشة 5. 5

الشراب  أك األكؿؿ حك  آخريف يفكسؤال ،تـ طرح سؤاليف عمى الطمبة حكؿ صحتيـ كمظيرىـ
صحتيـ  أفكانت تعتقد  نسبة قميمة مف الطمبة أفكيتضح لنا  ،هءكيحبذكف شرا الذم يحبكف تناكلو

غير  أكعف مظيرىـ )شكميـ(،  ىضالر  مين ثمث الطمبة تقريبا قمي أيضاككاف  ،ضعيفة أكمتكسطة 
ىـ راضيف كثيرا  بةثمثي الطم أفؿ مقاب ،غير راضييف أبدان عف مظيرىـ أكراضييف عف مظيرىـ، 
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عكف بصحة جيدة في مثؿ ىذا السف يتمت الطمبة أف إلىكيعزك الباحث ىذه النتائج  ،عف مظيرىـ
 أف إما ،ف نسبة الثمث غير الراضية عف مظيرىاإمقابؿ فلباكلكف  ،كبقكاـ متناسؽ كمثالي نكعا ما

نمائية كرياضية يت سشخصيا أك إعالمية،تككف تمتمؾ قكاـ كجسـ متناسؽ لكنيا متأثرة بمظاىر 
ما ،عدـ رضاىـ عف مظيرىـ إلىتؤدم   ؛تككف فعميا ال تمتمؾ قكاما متناسقا كرياضيا أف كا 

السمنة بيف المراىقيف  أكظاىرة الزيادة في الكزف  إلىكتشير  ،ف ىذه النسبة ليست قميمةإكبالتالي ف
 ،(Al Sabbah and et al, 2009)ات العممية مع الدراس الرأمكيتكافؽ ىذا  ،فالفمسطينيي

(HBSC, 1998,2000,2004)، (Mikki and et al, 2000 حيث )ىذه الدراسات  أشارت
 زيادة الكزف بيف المراىقيف.  إلى أدلتغير النمط الغذائي لدل المجتمع الفمسطيني مما  إلى

مف  لمطالب حرية اختيار صنؼ كاحد ترؾ فقد ،بالنسبة الختيار الطمبة لنكع معيف مف الغذاء أما
اختار  ،و عند المفارقة بيف الشيبس كالتفاحأن كتبيف لنا ،كؿ زكج مف المكاد الغذائية المطركحة

بينما  ،(%49.1 ،% 50.9مف الشيبس كلكنيا متقاربة نكعا ما ) أعمىالطالب التفاح بنسبة 
كاختار  ،(%47.6 ،% 52.4كقع اختيار الطالب عمى البسككيت بشكؿ اكبر مف الخيار)

كعند اختيار الككال ،(%34.5 ،%65.5) لكنافة بنسبة اكبر بكثير مف اختيارىـ البطيخالطالب ا
كالفارؽ  ،(%49.1 ، %50.9)اختار الطالب الككال عمى الماء كلكف بفارؽ قميؿ ،الماء أك

كنالحظ ىنا  ،(%37.5 ، %62.5عند اختيار المحـ فضال عف السمؾ ) أيضاالكبير ظير 
ير فتش ،األخرل األغذيةالصحية كغيرىا مف  لألغذية يارات الطمبةايف في النتائج كفي خالتب

كىذه النتيجة تعزز التكجو  ،اختار التفاح مقابؿ الشيبس مف نصؼ الطمبة أكثر أفالنتائج 
التي اختارت الخيار مقابؿ  كنسبة الطمبة ،التفاح في مبيعات المقاصؼ المدرسية إلضافة

الخيار في  إلضافةيحفزنا  أيضاكىذا  ،تربت مف النصؼالبسككيت ىي نسبة ليست قميمة حيت اق
كالكنافة غنية بالسعرات  ،كاختيار الطالب لمكنافة كاف بنسبة كبيرة ،مبيعات المقاصؼ المدرسية

 ،باألنشطةالحرارية التي تزكد الجسـ بالطاقة الالزمة لمطالب في يكمو الدراسي الطكيؿ كالحافؿ 
بالنسبة  أما ،ناصر الغذائية الميمة لصحة كنمك المراىؽالجبف الغني جدا بالع عمىكتحكم 

 إلىكقد يعكد السبب في ذلؾ  ،النسبة كانت متقاربة أفنالحظ  ،الختيار الككال فضال عف الماء
شرب  أف إلى باإلضافة ،احتكاء الككال عمى السكر كالمكاد المحمية التي تشعر متناكليا باالنتعاش

كقد  ،يعتبر الككال مف المشركبات المخصصة لمكبار ألنو ،بالرجكلة ىؽ شعكراالككال قد يمنح المرا
ليس بحاجة لشراء الماء الذم يعتبره متكفر بشكؿ  بأنوفي شعكر الطالب  أيضايككف السبب 

 ،تفضيؿ الطالب المحـ عمى السمؾ كبنسبة كبيرة أيضاكيتبيف لنا  ،لذلؾ حبذ شراء الككال ،عاـ
 إفحيث  ؛محافظة بيت لحـ أىاليالثقافة الغذائية العامة عند  لىإحث ىذا االختيار اكيعزك الب
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لعدـ تكفرىا كبالذات  أك أسعارىا،لغالء  إما أساسية؛المأككالت البحرية ال تعتبر  أك ،السمؾ
 األىميةالطالب المراىقيف في مثؿ ىذا السف ال يدرككف  أف أيضاكمف الممكف  ،الطازج منيا

. ،سماؾاألالصحية المرجكة مف تناكؿ       كبالتالي ىـ يفضمكف تناكؿ المحـك

 ما إذا ؛كنالحظ عند سؤاؿ الطالب عف األكؿ أك المشركب الذم يحب أف يأكمو بكثرة أك يكميا
، كالممبسالشكككالتةمف الطالب اختارت  األعمىالنسبة  أف لشرائو،كاف معو ما يكفي مف الماؿ 

 ،كالبمبة ،كالبسمي ،فة )ككال، سفف أب، فانتا( ثـ الشيبسثـ المشركبات الخفي ،ثـ الكنافة ثـ البيتزا،
كجميع ىذه المكاد الغذائية كانت نسبة اختيارىا  ،ثـ عصير الفكاكو الطازج ،ثـ البكظة ،ثـ الفكاكو

ية كالفائدة الصحكعند النظر ليذه المكاد الغذائية مف الناحية  ،% مف الطالب50مف  أكثر
مف  أكثركالتي تـ اختيارىا مف قبؿ  نافة كالفكاكو كعصير الفكاكوكؿ مف الك أفنالحظ  ،الغذائية

حيث تزكد الجسـ بالسعرات الحرارية كالكالسيـك  ؛نصؼ الطمبة ذات فائدة صحية كغذائية مميزة
كىذا  ،األخرلمعادف الامينات كالبركتيف ك تالعديد مف الفي إلى باإلضافة ،كالحديد ،كالمغنيسيكـ

استغالؿ المقاصؼ المدرسية لمثؿ ىذه االختيارات الغذائية الصحية  لىإمؤشر يشجعنا كيحفزنا 
الصحية كالعادات الغذائية السميمة  األغذية أىميةحكؿ  لألىاليكزيادة الكعي الثقافي  ،لمطمبة

كحياة مفعمة بالحيكية  ،الطمبة المراىقيف صحة جيدة إكسابفي  ،كالنشاط البدني المناسب
 كالنشاط كالصحة. 
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  :. تكصيات الدراسة6. 5

لعميا تساعد في تحسيف كتعزيز  ،في ضكء نتائج الدراسة خرج الباحث بمجمكعة مف التكصيات
ىذه قد قسمت ك  -إذا أخذت بعيف االعتبار -السمككيات الصحية المتعمقة بالتغذية كالنشاط البدني

  كالتالي: ىيالى فئات مختمفة ك التكصيات 

  :كمدراء مديريات التربية كالمدارس لتربية كالتعميـتكصيات مقدمة لكزارة ا - أ

كالطالب كالمختصيف في  األىاليعمى مستكل  كأكاديميةاجتماعية  كأنشطةعقد ندكات  .1
ليكتسب الجميع الميارات الخاصة بالسمككيات الغذائية  ؛مجاؿ التغذية كالنشاط البدني

 كالنشاط البدني.
كزيادة الرقابة  ،كجبات الغذائية الصحية المالئمةتطكير المقاصؼ المدرسية كتزكيدىا بال  .2

   الصحية المالئمة. لألغذيةالطمبة في اختيارىـ  آراءكالعمؿ عمى اخذ  ،ميياع
كيات الصحية تطبيؽ نشاطات المنيجية في المدارس تزيد مف كعي الطمبة تجاه السمك  .3

 األغذية أىميةف كعمؿ مجمة حائط مدرسية تبي ،فطارات الجماعيةمف خالؿ اإل ،السميمة
كمف الممكف  ،الغذاء الصحي أىميةاعد عمى فيـ عمؿ مسرحيات طالبية تسك  ،الصحية

 مقصؼ مدرسي نمكذجي حسب المعايير الصحية. ألفضؿتخصيص جائزة 
تعزيز منياج الصحة كالبيئة باألنشطة كالتطبيقات العممية التي تساىـ في تحفيز كتعزيز  .4

 السمككيات الصحية السميمة.
كتحفيز  ،كتعزيز األنشطة البدنية الالمنيجية ،دة عدد الحصص الخاصة بالنشاط البدنيزيا .5

 الطمبة عمى المشاركة في مسابقات رياضية مختمفة. 
محاكلة إشراؾ معظـ الطمبة في األنشطة البدنية كالغذائية، كتكطيد العالقة التفاعمية  .6

لياء األمكر في تعزيز كتحسيف كتفعيؿ دكر أك  ،االيجابية بيف المدرس كالطالب كاألسرة
 السمككيات الصحية. 

 تكصيات مقدمة الى كسائؿ العالـ كالمجتمع المحمي كمعاىد البحث العممي:  - ب

إسياـ كسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كمف خالؿ االنترنت في زيادة الكعي حكؿ  .1
 السمككيات الصحية السميمة.

مثؿ الحدائؽ  ،المناطؽ السكانية المختمفةتخصيص أماكف لممارسة األنشطة البدنية في  .2
     العامة كاألندية الرياضية العامة.
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حكؿ السمككيات الصحية المتعمقة  ،اجراء دراسات اعمؽ كاكسع كذات تخصص اكثر .3
بالتغذية كالنشاط البدني عمى مستكل الكطف؛ حيث تخرج ىذه الدراسات باستراتيجية كطنية 

 الصحية.  لتحسيف كتعزيز مستكل السمككيات
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 : المالحق

 (: 1)رلى يهحك 

:لبئّخٌغٕخاٌّؾى١ّٓالٍزجبٔخكهعخش١ٛعاٌّقبٚفاٌّوػ١خٚاالثؼبكاٌّزؼٍمخثٙب

اٍُاٌّؾىُ

كوزٛهاحعبِؼخاٌملًِؾبػوٚثبؽشفٟؽبىَاالغبك.

كوزٛهاحعبِؼخاٌملًِؾبػوٚثبؽشفٟػفبٔخاثوا١ُ٘ك.

كوزٛهاحعبِؼخاٌملًاٌّفزٛؽخِؾبػوٚثبؽشفٟػي٠ياٌؼظبك.

كوزٛهاحثبؽشٔب٘لِىٟك.

ِبعَز١وثبؽش١ِٕوحل١ٍجٛ
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 (: 2) يهحك

ؽٛياٌؼبكاداٌغنائ١خٚإٌشبؽاٌجلٌٟٔلٜؽالةاٌّلاهًفِٟؾبفظخث١ذٌؾُاٍزج١بْ

عبِؼخاٌملً

و١ٍخاٌلهاٍبداٌؼ١ٍب

لَُاٌظؾخاٌؼبِخ

اٍزج١بْ

اٌؼبكاداٌغنائ١خٚإٌشبؽاٌجلٌٟٔلٜؽالةاٌّلاهًفِٟؾبفظخث١ذٌؾُ

:ح\حاٌّؾزوَ\اٌطبٌت

ٍخثغوعاٌؾظٛيػٍٝكهعخاٌّبعَز١وفٟاٌظؾخاٌؼبِخِٓعبِؼخ٠مَٛاٌجبؽشثبعواءكها

ٌنا،اٌملًثؼٕٛاْ:اٌؼبكاداٌغنائ١خٚإٌشبؽاٌجلٌٟٔلٜؽالةاٌّلاهًفِٟؾبفظخث١ذٌؾُ

ػٍّباْاٌّؼٍِٛبداٌز٠ٟزُاٌؾظٛيػ١ٍٙب،اهعِٛٓؽؼورىُاالعبثخػٓاٍئٍخاٌَزج١بْ

.ِقظظخالغواعاٌجؾشاٌؼٍّٟفمؾ

شبوواؽَٓرؼبٚٔىُ
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  الرجاء ذكر اسـ القرية أك المخيـ أك المدينة    مكقع المدرسة: ..................................        . 12

  . التاسع           2. الثامف              1. الصؼ الدراسي:          13

  . ذككر                 2. إناث             1. جنس الصؼ:   14
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 : المعلومات الغذائٌة

 تناول وجبة االفطار

 كميا عادة؟.حدد الكجبات الرئيسية التي تأ15
 العشاء ) يمكف كضع دائرة عمى اكثر مف خيار(  -3الغداء    -2الفطكر  -1  

 

 . ىؿ تأكؿ الفطكر )قبؿ الحصة األكلى(: 16
( 4 - 3. 2يكميان                               .1  مرات في األسبكع )تقريبان يـك بعد يـك
 الفطكر أبدا  . ال آكؿ 4مرة في األسبكع              2 - 1. 3    

 
 

 . مف يحضر لؾ فطكرؾ عادة )األكؿ الذم تأكمو قبؿ الحصة األكلى(:17
 . غيره، حدد/م...........................4. أنا احضره بنفسي      3. األب       2. األـ           1    

 

فمماذا:    عادة . إذا كنت ال تأكؿ الفطكر )قبؿ الحصة األكلى( 18
............................................................................................................. 

 

 . ىؿ تأكؿ أك تشرب شيء في المدرسة في فترة الفرصة ؟19
( 4-3. 2. تقريبان يكميان                       1    مرات في األسبكع )تقريبان يـك بعد يـك
 . أبدا 4األسبكع            مرة في 2 – 1. 3

 

 

 . ىؿ تأكؿ أك تشرب شيء بعد كجبة العشاء: 21
( 4-3. 2. يكميان                                     1  مرات في األسبكع )تقريبان يـك بعد يـك
 . أبدا 4مرة في األسبكع                     1-2. 3

 

 الرئيسية        )تستطيع أف تضع دائرة عمى أكثر مف اختيار(أك تشرب بيف الكجبات  عادة. ماذا تػأكؿ 21
 . فكاكو3. خضار             2. ساندكيتشات                             1      
 . تشيبس، بيجمة، بسمي، بسككت مالح5. حمكيات، بسككت، شكككالطة.           4      
 . غيره،حدد/م......................                                 8. ال شيء          7   . ككال، عصير                         6      

 

 . ىؿ تأكؿ كجبتؾ الرئيسية مع أفراد العائمة:22
  ال أبدا. 3             نعـ، أحيانا. 2             نعـ، يكميان . 1     

 االفطار .ىؿ أثر عميؾ المنياج المدرسي في تناكلؾ لكجبة23
  احيانا   -3ال               -2نعـ             

 .ىؿ أثر عميؾ مدرسكؾ في تناكلؾ لكجبة االفطار24
  احيانا   -3ال               -2نعـ             

 .ىؿ أثر عميؾ اصدقائؾ في تناكلؾ لكجبة االفطار25
  احيانا   -3ال               -2نعـ             
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  لغذيةانكاع ا

 .ىؿ أثر عميؾ المنياج المدرسي في اختيارؾ لنكعية الغذاء الذم تاكمو: 26
  احيانا   -3ال               -2نعـ              -1 

 .ىؿ أثر عميؾ مدرسكؾ في اختيارؾ لنكعية الغذاء الذم تاكمو:27
  احيانا   -3ال               -2نعـ             

 دقائؾ في اختيارؾ لنكعية الغذاء الذم تاكمو:.ىؿ أثر عميؾ اص28
  احيانا   -3ال               -2نعـ             

 الخبز

 تأكؿ خبز مرة  .  كـ29
 مرات يكميا 4. 4مرات يكميا               3. 3. مرتيف يكميا           2. مرة يكميا            1

 ، حدد/م ......... غيرة5مرات يكميا      6. أكثر مف 7     مرات يكميا     6. 6مرات يكميا        5. 5
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 في المربع الذم ينطبؽ عميؾ( تأكؿ مف أنكاع اللباف  كالجباف )الرجاء كضع  مرةكـ اللباف كالجباف: . 30

 يكميان  أسبكعيا شيريان  
  

بدان 
، أ
دران 
نا

 

1-
3  

مرة
 

مرة
 

2-
3 

رات
م

 ) 
 يـك
بعد
كـ 
)ي

 

4-
6 

رات
م

 
ريبا

)تق
 

) ميان
يك

 

1-
2 

مرة
 

3-
4 

رات
م

 

ف 
ر م

أكث
4 

رات
م

 

 

 

         

 لبنة, جبنة, لبف,.........
 

 
 

 البقكليات:
 في المربع الذم ينطبؽ عميؾ( تأكؿ مف أنكاع البقكليات التالية: )الرجاء كضع  مرة. كـ 31

 

 يكميان  أسبكعيا شيريان  
  

بدان 
، أ
دران 
نا

 

1-
3  

مرة
 

مرة
 

2-
3 

رات
م

 ) 
 يـك
بعد
كـ 
)ي

 

4-
6 

رات
م

 
ريبا

)تق
 

) ميان
يك

 

1-
2 

مرة
 

 

 

        
 أ. العدس-31
 

 

        
 ب. الحمص-31
 

 

        
 ج. الفكؿ -31
 

 

        
 د. بازيالء-31
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 في المربع الذم ينطبؽ عميؾ( . كـ مرة تأكؿ مف أنكاع المحكـ التالية  : )الرجاء كضع 32 

 يان يكم أسبكعيا شيريان  
  

بدان 
، أ
دران 
نا

 

1-
3  

مرة
 

مرة
 

2-
3 

رات
م

  )
 يـك
بعد
كـ 
)ي

 

4-
6 

رات
م

 
ريبا

)تق
 

ميا(
يك

 

1-
2 

مرة
 

 

 

      

  الدجاج. أ-32

      
  الحبش. ب-32

      

  الشاكرما. ج-32

      
  اليامبرجر. د-32

      
  السمؾ الطازج. ق-32

      
  السمؾ المعمب "التكنا، السرديف. ك-32

      
  ز. لحـ العجؿ اك الغنـ -32

 الفكاكو: 

 الطازجة: تأكؿ الفكاكو مرةكـ . 33
        مرات 4-3 يكميان . 2                مرات   4يكميان أكثر مف . 1

 )تقريبا يكميان( مرات 6-4 أسبكعيان . 4                          مرة 2-1 يكميان . 3         
 أسبكعيان مرة. 6(      مرات )يـك بعد يـك 3-2 أسبكعيان . 5         
 أبدان . 8                        مره 3-1 شيريان . 7         
 
 

 

 الخضار الطازجة: 
 تأكؿ مف أنكاع الخضار التالية: مرة . كـ 34 

 :أ. البندكره )حبة أك في السمطة(-34 
        مرات 4-3 ان يكمي. 2                مرات   4يكميان أكثر مف . 1      
 )تقريبا يكميان( مرات 6-4 أسبكعيان . 4                         مرة 2-1 يكميان . 3      
 أسبكعيان مرة. 6(      مرات )يـك بعد يـك 3-2 أسبكعيان . 5      
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 أبدان  .8                        مره 3-1 شيريان . 7      

 :ب. الخيار )حبة أك في السمطة(-34
        مرات 4-3 يكميان . 2                مرات   4يكميان أكثر مف . 1         
 )تقريبا يكميان( مرات 6-4 أسبكعيان . 4                          مرة 2-1 يكميان . 3         
 أسبكعيان مرة. 6(      مرات )يـك بعد يـك 3-2 أسبكعيان . 5         
 أبدان . 8                        رهم 3-1 شيريان . 7         

 

 

 :ج. خضار طازجة أخرل )حب أك في السمطة( )مثؿ جزر، خس، فمفؿ حمك، افككادك، ممفكؼ(-34
        مرات 4-3 يكميان . 2                 مرات   4يكميان أكثر مف . 1         
 )تقريبا يكميان( مرات 6-4 كعيان أسب. 4                           مرة 2-1 يكميان . 3         
 أسبكعيان مرة. 6(        مرات )يـك بعد يـك 3-2 أسبكعيان . 5         
 أبدان  . 8                          مره 3-1 شيريان . 7         

 

 ذم ينطبؽ عميؾ(في المربع ال تأكؿ مف أنكاع الخضار المطبكخة التالية: )الرجاء كضع  مرة. كـ الخضار المطبكخة:. 35

   يكميان  أسبكعيا شيريان  

بدان 
، أ
دران 
نا

 

1-
3  

مرة
 

مرة
 

2-
3 

رات
م

ـك( 
د ي
 بع

)يـك
 

4-
6 

رات
م

 
ريبا

)تق
 

) ميان
يك

 

1-
2 

مرة
 

 

 

خضار مطبكخة )مثؿ يخني، محاشي مع لحمة أك . أ-35      
بدكف لحمة، مقمكبة، أكزم، خضار في صينية،خضار 

 . (مسمكقة،خضار مقمية غير البطاطا،.

 

      
  الممكخية، السبانخ. ب-35

      
  الخبيزة ،اليندبة، الجرجير، الحكيرنو. ج-35

 
 في المربع الذم ينطبؽ عميؾ( تأكؿ مف الطعمة  التالية: )الرجاء كضع  مرةكـ  . الطعمة الخرل:36

   يكميان  أسبكعيا شيريان  

بدان 
، أ
دران 
نا

 

1-
3  

مرة
 

مرة
 

2-
3 

رات
م

 
عد 
 ب
)يـك

ـك(
ي

 

4-
6 

رات
م

 
ريبا

)تق
 

) ميان
يك

 

1-
2 

مرة
 

 

 

      
  المعكركنة/ الباستا/السباجيتيأ. -36

  البيتزاب.-36      
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  البطاطا المقميةج. -36      

  الككرف فميكسد. -36      

 الذم ينطبؽ عميؾ( في المربع : كـ مرة تأكؿ مف أنكاع الحمكيات كالمكالح التالية: )الرجاء كضع الحمكيات كالمكالح .37

   يكميان  أسبكعيا شيريان  

بدان 
، أ
دران 
نا

 

1-
3  

مرة
 

مرة
 

2-
3 

رات
م

 ) 
 يـك
بعد
كـ 
)ي

 

4-
6 

رات
م

 
ريبا

)تق
 

) ميان
يك

 

1-
2 

مرة
 

3-
4 

رات
م

 

ف 
ر م

أكث
4 

رات
م

 

 

 

 جاتكه، )شكككلتو، حمكيات. أ-37        

كنافة، راس العبد، بسككت، ممبس 
 ألخ....(

 

 البطاطا  رقائؽ. ب-37        
كالبسككت المالح) الشيبس، بسمي، 

 البمبة، البيجمة(

 

 
 :المشركبات

 في المربع الذم ينطبؽ عميؾ( تشرب مف المشركبات التالية: )الرجاء كضع  مرة كـ. 38   

   يكميان  أسبكعيا شيريان  

بدان 
، أ
دران 
نا

 

1-
3  

مرة
 

مرة
 

2-
3 

رات
م

 يـك 
بعد
كـ 
ي

 

4-
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رات
م

ميان  
 يك
ريبا

تق
 

1-
2 

مرة
 

3-
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رات
م

 

ف 
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أكث
4 

رات
م

 

 

 

  حميب. _أ38        

  عصير جاىز) مصنع (_ب. 38        

        
  عصير طبيعي ) بيتي (. _ج38

 "ككل، صكدا مشركبات مع. _د38        
 فانتا سفف أب

 

        
  شام. ق-38

  ماء. ك-38        
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 (ضع دائرة عمى ما ينطبؽ) بيت ؟                              ىؿ تحب تناكؿ الطعاـ المطبكخ في ال .39

 ال. 3            نعـ، أحيانا. 2         نعـ ، دائمان . 1 

 

 (ضع دائرة عمى ما ينطبؽ)؟    المدرسة. كـ مرة في السبكع تشترم ساندكيتش أك كعؾ أك كجبة جاىزة مف 41

(كعيا مرات أسب 3-2. 2        تقريبان يكميان . 1  مرة أسبكعيا. 3      )يـك بعد يـك

 غيره، حدد/م......................5             ال أشترم ساندكيتش أك كجبات جاىزة مف المدرسة. 4

 

 ؟ المطاعـ. كـ مرة في السبكع تأكؿ الطعاـ في مطعـ أك تشترم ساندكيتش مف 41

( )يـك بعدمرات أسبكعيا   3-2 .2          يكميان  .1  مرة أسبكعيا. 3          يـك

 غيره، حدد ............... 5            ال أشترم ساندكيتش أك كجبات جاىزة مف المطاعـ . 4

 

 كأنت تشاىد التمفزيكف عادة . ىؿ تأكؿ أك تشرب42

                   . ال2. نعـ            1      

 

                                     :اآلفىؿ تأخذ حبكب اك شراب حديد لتقكية الدـ .43

 . آخذ مقكيات كلكف ال اعرؼ ما ىي  4. ال ، أبدا           3. أحيانا           2. يكميان         1

 

                                 : اآلف. ىؿ تأخذ حبكب اك شراب فيتامينات 44

 . آخذ مقكيات كلكف ال اعرؼ ما ىي  4 ، أبدا           . ال3. أحيانا           2. يكميان         1

 

 بعض الشباب كالشابات يتكجيكف إلى المدرسة أك يذىبكف لمنـك كىـ جياع لنيـ ل يمتمككف الطعاـ . 45

 الكافي في البيت، كـ مره يتكرر ىذا بالنسبة لؾ:                                

 . أبدا4. أحيانا             3لبا             . غا2. دائما           1    
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 طرؽ الحفاظ عمى الكزف :

 (تستطيع أف تضع دائرة عمى أكثر مف اختيار) ما ىي المصادر التي تحصؿ منيا عمى معمكمات عف التغذية: .46

 .  الطبيب5. المدرسة        4. الجرائد كالمجالت         3. الراديك          2.التمفزيكف      1

 . ال احصؿ عمى أية معمكمات عف التغذية9. االنترنت          8. أفراد العائمة     7. األصدقاء      6

 . غيره، حدد/م................................................................11

 

 

  . ضعيفة4. متكسطة                   3 . جيدة              2. ممتازة                1 : بصحتؾ ما رأيؾ .47

  . غير راض أبدا4.غير راض           3. قميال        2     .كثيران    1:مظيرؾ )شكمؾ(. ىؿ أنت راض عف 48

  ىك النشاط الذم يزيد عدد دقات القمب كيجعمؾ تشعر بالدؼء كتعرؽ النشاط البدني   :لبدني النشاط ا

  ............................................. ضة التي تأخذىا في السبكع:كـ عدد حصص الريا .49

  ............................................. كـ مرة تشارؾ في حصص الرياضة في السبكع: .51

 أك بعده أك في الفرصة(                                            )مثالن قبؿ الدكاـ  كقت الفراغ في المدرسة الرياضة أك النشاط البدني كـ مرة تشارؾ في لعب .51

(مرة أسبكعيا  4 - 3.  2(                 )تقريبان يكميان مرات أسبكعيا  6 - 5. 1  )تقريبان يـك بعد يـك

 . ال أشارؾ 4مرتيف أسبكعيا                                 –. مرة 3

 .............................. غيره، حدد............5

 

 رسمية اك دركس خارج المدرسة في فرؽ النشاط البدني كـ مرة تشارؾ في لعب الرياضة أك .52

       الخ(…)مثالن فريؽ كرة سمة، تدريب كراتيو، دبكة، سباحة، كشافة رسمية       

(     4-3. 2. يكميان          1  مرتيف أسبكعيا –. مرة 3    مرة أسبكعيا )تقريبان يـك بعد يـك

 غيره، حدد/م.................  .5                               . ال أشارؾ4

 

  خارج المدرسة في نشاطات غير رسمية  النشاط البدني كـ مرة تشارؾ في ممارسة الرياضة أك . 53

            ( أك في ساحات أخرل مثالن المعب مع الصدقاء في الشارع)        
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 مرتيف أسبكعيا –. مرة 3(      تقريبان يـك بعد يـكمرة أسبكعيا ) 4 - 3. 2. يكميان          1      

 غيره، حدد/م.............. .5                             . ال أشارؾ 4      

 مارسو .ىؿ أثر عميؾ المنياج المدرسي في ممارستؾ اك اختيارؾ لمنشاط البدني الذم ت54

  احيانا  -3ل               -2نعـ              -1

 

 .ىؿ أثر عميؾ مدرسيؾ في ممارستؾ اك اختيارؾ لمنشاط البدني الذم تمارسو 55

  احيانا  -3ل               -2نعـ             

 

 .ىؿ أثر عميؾ اصدقائؾ  في ممارستؾ اك اختيارؾ لمنشاط البدني الذم تمارسو 56

  احيانا  -3ل               -2         نعـ    

 

  ............................................. . ما نكع الرياضة أك النشطة الجسمية التي تمعبيا:57

       :DVDكأنت تشاىد التمفزيكف، الفيديك،  في اليـك في أياـ المدرسةكـ ساعة تقضي  .58

 ساعة 2-1. 3. اقؿ مف ساعة             DVD        2، . ال أشاىد التمفزيكف، الفيديك1 

 ساعات 5. أكثر مف 5ساعات                             5 - 3. 4       

 

                                                                  DVDكأنت تشاىد التمفزيكف، الفيديك،  في اليـك في أياـ العطؿ كالجمعكـ ساعة تقضي  .59

 ساعة 2-1. 3. اقؿ مف ساعة             DVD      2. ال أشاىد التمفزيكف، الفيديك، 1      

 ساعات 5. أكثر مف 5ساعات                             5 - 3. 4       

 

 . ىؿ لديكـ انترنت في البيت:61

 ال  -2نعـ                                   -1

 

 "      أماـ الكمبيكتر "ألعاب الكمبيكتر كاإلنترنت في اليـك في أياـ المدرسةتقضي  كـ ساعة .61

 ساعة 2-1. 3. اقؿ مف ساعة                 2. ال استعمؿ الكمبيكتر اك االنترنت        1

 ساعات 5. أكثر مف 5ساعات                            3-5. 4
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                                                                أماـ الكمبيكتر "ألعاب الكمبيكتر كاإلنترنت" أياـ العطؿفي اليـك في كـ ساعة تقضي  .62

 ساعة 2-1. 3. اقؿ مف ساعة                2. ال استعمؿ الكمبيكتر اك االنترنت         1

 اعاتس 5. أكثر مف 5ساعات                             3-5. 4

 

 :                في اليـك في أياـ المدرسة. كـ ساعة تدرس 63

 ساعة 2-1. 2أقؿ مف ساعة                           .1
 ساعات 5. أكثر مف 4ساعات                             3-5. 3

 

 :           في اليـك في أياـ العطؿ كالجمعكـ ساعة تدرس  .64

 ساعة 2-1. 2                  .أقؿ مف ساعة        1

 ساعات 5. أكثر مف 4ساعات                          3-5. 3

 

 

 65أم مف الصناؼ التالية ستختار )أختر صنؼ كاحد مف كؿ زكج(. إذا كاف باستطاعتؾ شراء الصنفيف، 

  .أ-65 . الشيبس1 . التفاح2

  . ب-56  . الخيار                  1 . البسككت2

  . ج-65  . الكنافة                  1 . البطيخ2

  . د-65  . الككال                   1 . الماء2

  . ق-65  . المحـ                    1 . السمؾ2

 إذا كاف معؾ ما يكفي مف الماؿ لشراء أم مف المأككلت اك المشركبات المذككرة أدناه، فما الكؿ اك  .66
                )يمكف اختيار أكثر مف جكاب(                      . ركب الذم تحب أف تأكمو بكثرة أك يكميان المش       

      فكاكة. ال4                               البكظة. 3                                              السمؾ. 2                           اليامبرغر .1

 الخضار. 6                                    الشكككالطة كالممبس. 5                           
                   المبف  .9المشركبات الخفيفة )ككال، سفف اب، فانتا(        . 8                             الحميب. 7
 . البيتزا12فكاكة الطازجة                         . عصير ال11                         . الدجاج 11   
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