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 ''...ألزيدنكم شكرتم ولئن... '' : تعالى قال

 
 هدانا أن نعمة و التعلٌم، نعمة و السلٌم، العقل و البدن نعمة على هللا نحمد

 تعلٌم، و علما كله كان صراطا المستقٌم، صراطه إلى

 و حلة أبهى فً عملنا ثمار بتقدٌم الٌوم نتشرف أشهر دام جهٌد جهد بعد

 العمل هذا ٌحضا أن هللا من راجٌن  سبٌال، لذلك استطعنا ما صورة أجمل

 بالشكر نخصه ما أول الذي " هلل أحمد ءعطا "  الفاضل دكتورنا برضا

 .العلمً التقدم و الصحة دوام متمنٌن

البدنٌة و الرٌاضٌة بجامعة  الشكر موجه إلى أساتذة و دكاترة معهد التربٌة

 مستغانم و على رأسهم السٌد المدٌر .

الشكر موصول إلى جمٌع أساتذة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة بوالٌة سعٌدة 

 على تعاونهم معنا .

كما الننسى أن نتقدم بشكرنا الخالص لمدٌرة التربٌة لوالٌة سعٌدة و كذا 

 مفتش التربٌة البدنٌة للطور المتوسط  .

  .مازوز الغوثً   زمٌلنا األستاذ الفاضل ونشكر 

                            .بعٌد أو قرٌب من طٌبة بكلمة لو و ساعدنا من وكل

 حٌتالة علً                                  
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 ،إلى من جعل هللا عز وجل الجنة تحت إقدامهن الوالدة الحنونة 

 من له الفضل علٌا بعد هللا عز وجل الوالد أطال هللا فً عمره.

 الجدة الغالٌة أطال هللا فً عمرها .

 رٌتاج ةو الكتكوت فدوى وسماح وسٌد أحمد الزوجة الوفٌة  و األوالد

 هم هللا و رعاهم .فظح 

 على دعمهم المتواصل .اإلخوة و األخوات 

 . نعار كرومكل زمالء المهنة بمتوسطة 

 كل من له رغبة فً العلم و المعرفة .

 اهدٌهم جمٌعا ثمرة حصادي العلمً 

 سائال المولى أن ٌنتفع به .

 حٌتالـــــة علً                                                           
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 الملخص:

.   اؼبراىقُتتبلميذ اللدى  الوعي الغذائي والصحة يف الوسط اؼبدرسياؼبوجودة بُت  العبلقة  إىللتعػػرؼ لىػػدفت الدراسػػة 

ولئلجابة  .وراؿب أربعولتحقيق ذلك قاـ الطالب الباحث باستخداـ اؼبنهج الوصفي عن طريق بنػاء اسػتبياف مكوف من 

وقد ًب اختيػارىم بالطريقة العشػوائية، وعنػد ربليػل مراىق  تلميذ 86علي أسػئلة الدراسػة طبق  األداة علػى عينػة قوامهػا 

و قد  ي.اؼبتوسط اغبسايب و االكبراؼ اؼبعيار  ’معامػل ارتبػاط بَتسػوف  ’النسػب اؼبئويػة ’النتػائج تػم اسػتخداـ التكػرارات 

و عليو يوصي الباحث  التبلميذ اؼبراىقُت،لدى  الوعي الغذائي لو تأثَت على الصحة يف الوسط اؼبدرسي أفأظهرت النتائج 

 الفراغ أوقات ؼبؤل رياضية نوادي بااللبراط يف درسةاؼب خارج الرياضية داخل و النشاطات مارسةؼب التبلميذ تشجيع ضرورة

 عليهم.بنشاطات تعود بالفائدة 

و اليت من شاهنا الرفع من مستوى  اؼبنظومة الًتبويةحوؿ الًتبية الصحية يف  ناىجم إدراجكما يقًتح الطالب الباحث  

يف وسط مدرسي خاؿ من  أبنائناالسبيل الوحيد ليعيش  ألهناوعيهم الصحي دوف نسياف االعتناء بالصحة اؼبدرسية 

 األمراض.

 
abstract 

 
 The study aimed to identify the relationship between nutrition awareness 

and health in the school environment among adolescent students.. To 

achieve this, the researcher used the descriptive method by constructing a 

questionnaire consisting of four axes. The results were used to calculate the 
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frequency, percentage and correlation coefficient of Pearson's mean and 

standard deviation. The results showed that food awareness has an effect on 

health in the school environment The researcher recommends that students 

should be encouraged to practice sports activities inside and outside the 

school by engaging in sports clubs to fill leisure time with activities that 

benefit them. The researcher also proposes to include curricula on health 

education in the educational system which will raise their level of awareness 

Health without forgetting to take care of school health because it is the only 

way to live our children in a school free of disease 

 

  -Résumé : 

L'étude visait à identifier la relation entre l'alimentation et la sensibilisation à 

la santé dans les écoles parmi les étudiants adolescents. pour cela , l'étudiant 

chercheur a utilisé l'approche descriptive par la construction d'un 

questionnaire composé de quatre axes .Pour répondre à l'étude appliquée des 

questions d'outils sur un échantillon de 86 étudiants adolescents choisi au 

hasard, l'analyse des résultats utilise les  fréquences, les pourcentages ,le 

coefficient de corrélation de Pearson de la moyenne arithmétique et l'écart-

type, les résultats ont montré que la prise de conscience alimentaire à un 

impact sur la santé dans le milieu scolaire des élèves adolescents, le chercheur 

recommande la nécessité d'encourager les élèves à pratiquer des activités 
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sportives à l'intérieur et à l'extérieur de l'école pour se livrer à des clubs 

sportifs pour remplir les activités de loisirs qui leur seront utiles. L’étudiant 

chercheur suggère l'inclusion des programmes sur l'éducation sanitaire dans le 

système éducatif et qui augmenterait le niveau de sensibilisation à la santé sans 

oublier de prendre soin à la santé scolaire, car elle est la seule façon à nos 

enfants de vivre  dans un  milieu écolier  saint. 
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 مقدمة: -1

إىل أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية ما مل يسبقها أو يصاحبها  لتعد القوى البشرية الثروة األساسية ألي ؾبتمع ، وال سبي

 تنمية بشرية قوامها اإلنساف .

ويبثل الغذاء حقا من حقوؽ اإلنساف ، وىو من بُت أىم العوامل البيئية أثرا على حياة اإلنساف ، إذ يأٌب يف مقدمة ما 

رورية للنمو والتطور وصيانة ما يتلف من أنسجتو وخبلياه هبب على األسرة أف توفره ألفرادىا . والتغذية اعبيدة للفرد ض

 ومقاومة اؼبرض والعدوى وارتفاع قدرتو على العمل واإلنتاج .

لذلك فمن الضروري جدا تناوؿ الغذاء اؼبتوازف وفق احتياجات اعبسم ويف ىذا اإلطار يرى نشواف عبد اهلل نشواف أف 

ناوؿ الكميات اؼبناسبة والنوعيات اؼبتكاملة لو عبلقة بالصحة وأف سوء الغذاء اعبيد ىو أساس صحة اإلنساف حيث أف ت

التغذية الناتج عن نقص بعض العناصر يؤثر يف عمليات النمو والصحة واؼبرض كما يؤثر على الذكاء و التحصيل الدراسي 

  (183، 2009)نشواف  وكثَتا ما يبتد إىل  النواحي النفسية والسلوؾ االجتماعي.

وقد أثبتت الدراسات والبحوث العلمية أف الصحة والتغذية السليمة ليست مسئولة فقط عن تكوين وبناء اعبسم ولكنهما 

يلعباف دورا مهماً يف توجيو السلوؾ االجتماعي واألخبلقي والفكري للفرد ودليل مباشر على نوعية اغبياة ، ودليل غَت 

التطور االجتماعي واالقتصادي وذلك ؼبا للتغذية السليمة من أنبية يف النمو الطبيعي والتطور العقلي  مباشر على مدى

 (3:2002األمثل يف صحة اؼبريض والسليم واغبفاظ على صحة جيدة خبلؿ حياة اإلنساف . ) آيات الدسوقي ، 

سنة ىذه اؼبرحلة تسمى اؼبراىقة أو البلوغ  18إىل  14ربدث تغَتات كثَتة يف جسم اإلنساف يف مراحل العمر من     

طفلة إىل شابة بالغة و الولد من طفل إىل شاب بالغ عندىا يكتمل مبو جسمهم و أعضائهم  إىلتتحوؿ فيها البنت 

و  التناسلية و ربػدد ميوالهتػػم النفسيػة و صفاهتم الشخصية سبهيدا لدخوؿ عامل الكبار ليصبحوا بعد ذلك آباء و أمهات
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ىذه اؼبرحلة وبدث تغَتات كثَتة و سريعة و متبلحقة بتغَت اعبسم و األفكار و الطباع و تتغَت التصرفات و األحاسيس  يف 

كل ىذا هبعل ىذه الفًتة أحرج السنُت يف عمر اإلنساف ألهنا ربدد مستقبلو و شخصيتو و عاداتو و سبلمتو اعبسدية و 

 الذىنية.

ط الضوء على األنبية البالغة اليت يكتسيها الوعي الغذائي عند التلميذ يف مرحلة و من خبلؿ دراستنا ىذه سنحاوؿ تسلي 

 األوؿعن ىذا التساؤؿ قسمنا حبثنا ىذا إىل بابُت الباب  إجابة إىلللوصوؿ  ،على الصحة يف الوسط اؼبدرسي وأثرهاؼبراىقة 

يشمل فصلُت الفصل األوؿ ىبص التغذية و  : يتضمن اعبانب النظري و ىو دبثابة األرضية اليت تبٌت عليها الدراسة و

 .و الفصل الثاٍل يتحدث عن الصحة يف الوسط اؼبدرسي الوعي الغذائي للتلميذ يف مرحلة اؼبراىقة

الباب الثاٍل : وبتوي على اعبانب التطبيقي وقد قسمناه إىل فصلُت الفصل األوؿ  تطرقنا فيو ؼبنهجية البحث و  أما 

 الفصل الثاٍل فخصص لعرض و ربليل و مناقشة النتائج. أمااإلجراءات اؼبيدانية 

انب التطبيقي فقد اعتمدنا على اؼبنهج الوصفي ببناء استبياف عبمع اؼبعلومات الذي قسمناه على عينة متكونة بالنسبة للج

راؼ اؼبعياري ، استعملنا النسب و التكرارات و اؼبتوسط اغبسايب و االكب إليهاتلميذ ، ولتحليل النتائج اؼبتوصل  86من 

الصحة اعبسمية  أسسىاـ و فعاؿ يف ترسيخ  اثر لو الوعي الغذائي عند التلميذ يف مرحلة اؼبراىقة أف إىلتوصلنا  األخَتيف 

 .يف الوسط اؼبدرسيو النفسية و الغذائية لدى ىذه الفئة 

يبر التبلميذ يف فًتة اؼبراىقة بتغَتات جسمية و عقلية و جنسية حبيث تؤثر عليهم إما اهبابيا أو سلبيا و ذلك حسب   

الصحة يف يف غرس مبادئ  الوعي الغذائيالبيئة االجتماعية اليت يعيشوف فيها لدى كاف لزاما علينا إبراز الدور الذي يلعبو 

     حلة العمرية باإلضافة إىل :لدى تبلميذ ىذه اؼبر  الوسط اؼبدرسي

 تنمية وعي التبلميذ بأمراض سوء التغذية ،وكيفية الوقاية منها وعبلجها . -1

 دراسة العادات الغذائية للتبلميذ والسلوؾ الغذائي اليومي ؽبم. -2

 من خبلؿ النشاط الرياضي اؼبدرسي . الغذائيإبراز معٌت الوعي -3
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اؼبدرسي و االنعكاسات االهبابية اليت تعود على الصحة الشاملة الصحة يف الوسط كتسيها تتبياف األنبية البالغة اليت -4

 للتبلميذ .

    .تشجيع التبلميذ على اؼبمارسة الرياضية طواؿ السنة -5

 : المشكلة -2    

ضرورة خبلؿ مراحل العمر اؼبختلفة من الطفولة و إىل مراحل متقدمة من العمر فلقد  الوعي الغذائيعترب ي              

شهدت السنوات األخَتة العديد من الدالئل و اؼبؤشرات العلمية اليت تؤكد على أنبية فبارسة النشاط الرياضي للصحة 

بة من خرباء اؼبركز القومي األمريكي عن لب 1990اعبسمية  و النفسية و من أىم الوثائق اليت صدرت يف ىذا الشأف سنة 

 (.  25، ص2012و اعبمعية األمريكية للطب الرياضي )اغبسنات،  ؼبكافحة األمراض و الوقاية منها

والية سعيدة الحظنا عزوؼ بعض التبلميذ عن  متوسطاتو من خبلؿ معايشتنا للتبلميذ اليومية و زيارتنا لبعض     

تفشي البدانة يف الوسط اؼبدرسي و نقص واضح يف التثقيف و الوعي الصحي،  و انطبلقا  اؼبمارسة الرياضية باإلضافة إىل

الًتبيػػة البدنيػػة و  شمن ىذا الواقع قاـ الطالب بإجراء مقابلة شخصية مع كل من مديرة الًتبية لواليػة سعيػػدة و كػػذا مفت

اغبد  اؼبدرسة يف نشر الوعي الصحي هبدؼمدى مسانبة  للوقوؼ علىو مفتش التغذية اؼبدرسية اؼبتوسط   رالرياضية للطو 

من ىذه اؼبظاىر داخل مؤسساتنا الًتبوية و قد خلصت اؼبقاببلت إىل ضرورة االىتماـ هبذا اعبانب من خبلؿ ربفيز 

رياضة اؼبدرسية التبلميذ على اؼبمارسة الرياضية اؼبنتظمة بااللبراط يف النوادي و اعبمعيات الرياضية مثل الرابطة الوالئية لل

باإلضافة إىل توفَت كل اؼبستلزمات اؼبادية من مبلعب و عتاد رياضي و اليت من شأهنا الدفع بعجلة التنمية الرياضية و 

 اؼبسانبة يف نشر الوعي الصحي داخل اؼبؤسسات الًتبوية و على ضوء كل ىذا نطرح التساؤؿ التايل :

 ؟ره على صحتو يف الطور اؼبتوسط الوعي الغذائي للتلميذ و أثما مدى  -      

 و منو نطرح التساؤالت الفرعية التالية :

  ؟ ىل يدرؾ التلميذ مكونات ما يتناولو من غذاء -
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 يدرؾ التلميذ أنبية التغذية عند فبارسة الًتبية البدنية و الرياضية ؟ىل  -

 ؟ ىل ألولياء أمور التبلميذ دور يف الوعي الغذائي ألبنائهم -

 ما ىي أىم اؼبصادر اليت يستقي منها التلميذ اؼبعلومات اػباصة التغذية ؟ -

 

من خبلؿ مزاولتنا لعملنا اليومي كأساتذة يف الًتبية البدنية و الرياضية و حبكم العبلقة الوطيدة اليت تربطنا بالتبلميذ     

الذي يعترب العمود  الغذائينقص الفادح يف الوعي شعرنا جبملة من اؼبشاكل اليت تطاردىم يف الوسط اؼبدرسي ومن  أنبها ال

الفقري الستمرارية التلميذ يف أداءه الوظيفي اليومي باإلضافة إىل عدـ اىتماـ التبلميذ باعبانب النفسي و االجتماعي 

األمراض  ارنا نقص يف الثقافة الغذائية السليمة  فبا أدى إىل انتشظنجاح يف اؼبسار الدراسي، كما الحالذي يضمن ؽبم ال

و البدانة يف الوسط اؼبدرسي و األدىى و أمر ىو مصاحبة التبلميذ لبللكًتونيات من انًتنت و العاب و النتيجة ىي 

عزوؼ التبلميذ عن اؼبمارسة الرياضية ، و انطبلقا من ىذه اؼبعطيات وجب علينا معاعبة ىذا اؼبوضوع دبنهجية علمية 

الصحة يف الوسط يف ترسيخ أسس و مبادئ  الغذائياف الدور الذي يلعبو الوعي للوصوؿ إىل أىداؼ عملية من خبلؿ تبي

 .الطور اؼبتوسطاؼبدرسي لدى تبلميذ 

 العامة:الفرضية  -3     

 مستوى الوعي الغذائي للتلميذ منخفض و يؤثر على صحتو يف الطور اؼبتوسط .

  الفرضيات اعبزئية: :

 :إجابة على التساؤالت السابقة وبناء على احتكاكنا بالواقع ومبلحظاتنا اؼبيدانية فإننا نطرح الفرضيات التالية

  إدراؾ التلميذ مكونات ما يتناولو من غذاء .

 إدراؾ التلميذ أنبية التغذية عند فبارسة الًتبية البدنية و الرياضية .
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 الغذائي ألبنائهم .ولياء أمور التبلميذ دور يف الوعي أل

 .متنوعة اؼبصادر اليت يستقي منها التلميذ اؼبعلومات اػباصة بالتغذية

 :أىداؼ البحث -4

 يهدؼ حبثنا ىذا إىل:     

 اؼبتوسط.اؼبدرسي لدى تبلميذ الصحة يف الوسط يف نشر مبادئ  الغذائيتسليط الضوء على دور الوعي  -1

 و الغذائية للتبلميذ.النفسية و  على الصحة اعبسمية الغذائيتوضيح أثر الوعي  -2

 تبياف أنبية اؼبمارسة الرياضية و مدى مسانبتها يف تعريف التبلميذ بأنواع األمراض و اإلصابات و كيفية الوقاية منها.. -3

 التعريف اإلجرائي لمصطلحات البحث : -5    

 الغذاء:مفهـو  -

نباتية( اليت يتناوؽبا الكائن اغبي من خبلؿ جهازه اؽبضمي الستعماؽبا يف مبو جسمو و وقايتو و  -اؼبادة )حيوانية  ىو

 احملافظة عليو.

     : اإلجرائيالتعريف 

 ىو أي طعاـ سائل أو صلب يتناولو اإلنساف ويؤدي وظيفة أو أكثر.

 

  : الغذائيمفهـو الوعي  - 
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اػباصة بالغذاء والتغذية الصحيحة ، والقدرة على تطبيق ىذه اؼبعلومات يف اغبياة اليومية، بصورة معرفة وفهم اؼبعلومات 

مستمرة تكسبها شكل العادة اليت توجو قدرات الفرد يف ربديد واجباتو اؼبتكاملة اليت ربافظ على صحتو وحيويتو وذلك 

 (12، 2011)اغبميد  .يف حدود إمكاناتو

  التعريف اإلجرائي:   

ويستخدـ  على استبانو قياس الوعي الغذائي اؼبستخدمة يف الدراسة.تلميذ اؼبراىق يقصد بو الدرجة اليت وبصل عليها ال

 . الطالب الباحث كلمة الوعي الغذائي يف ىذا البحث وىو يقصد التوعية الغذائية

 الصحة المدرسية:-

والوحدات الصحية اؼبدرسية  واػبدمات اليت تقـو بتطبيقها اؼبدرسة واألنشطةلصحة اؼبدرسية ىي ؾبموعة الربامج ا

 . البدنية والنفسية واالجتماعية التبلميذواؼبصممة لتعزيز صحة  باالشًتاؾ معها أويف اؼبدارس  األخرىوالقطاعات الصحية 

 : اإلجرائيالتعريف 

الصحة كما نص دستور منظمة الصحة العاؼبية " أف الصحة حالْة العافية التامة اؼبتكاملة جسدياً و نفسياً و اجتماعياً ، و 

 (.2001ليست ؾبرد غياب اؼبرض أو العجز" )عاـ 

 خصائص المرحلة العمرية)المراىقة(:

ة عواصف وتوتر وشػدة ، تكتنفها األزمات النفسية ، يقوؿ ستانللي ىوؿ معرباً عن اؼبعٌت الشائع للمراىقة : ) اؼبراىقة فًت 

 (. وتسودىا اؼبعاناة واإلحباط والصراع والقلق واؼبشكبلت وصعوبات التوافق

 : اإلجرائيالتعريف 

والعقلي والنفسي   اؼبراىقة مرحلة انتقاؿ من الطفولة إىل الرشػد، وىي ؾبموعة من التغَتات يف مبو الفرد اعبسمي

 . فهي مرحلة االنتقاؿ اليت يصبح فيها اؼبراىق رجبلً ، واؼبراىقة امرأة واالجتماعي ،

 : الدراسات المشابهة -6
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 العربية:الدراسات  -ا

 دراسة مدى الوعي الصحي و الغذائي لدى العيب اؼبنتخبات الرياضية يف جامعة الَتموؾ، إربد، األردف.  العنواف : -

 .2011آخروف :العلي ؿبمد ؿبمود سليماف و الباحث 

 : ما ىو مستوى الوعي الصحي و الغذائي لدى العيب اؼبنتخبات الرياضية يف جامعة الَتموؾ .  المشكلة

: ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على الواقع الرياضي لدى البلعبُت الذكور يف منتخبات )ألعاب القوى ، كرة الهدؼ 

 ب( يف جامعة الَتموؾالقدـ ، كرة اليد ، الكرة الطائرة ، ألعاب اؼبضر 

 ىناؾ نقص الوعي الصحي و الغذائي لدى العيب اؼبنتخبات الرياضية يف جامعة الَتموؾ .  الفرض:

 :اؼبنهج الوصفي  منهج البحث

 ( العباً اختَتوا بالطريقة العشوائية .120: طبقت الدراسة على عينة مكونة من )العينة 

 استبياف عبمع اؼبعلومات  : األداة

قد توصلت الدراسة إىل أف معظم العيب اؼبنتخبات الرياضية يف اعبامعة يبارسوف النشاط الرياضي ؼبدة   النتائج : أىم

ساعة واحدة يف اليـو ضمن منتخب اعبامعة و أف معظمهم يتناولوف ثبلث وجبات غذائية فأكثر يومياً. و يتناولوف 

 اؼبشروبػػات الغازيػػة بدرجػػة كبيػػرة 

أوصى الباحثاف بالتأكيد على اؼبدربُت بضرورة زبطيط تدريب منتظم يتناسب مع قدرات الرياضيُت و  التوصيات : أىم

تغذيتهم، و أف يوضع وفق أسس علمية صحية  إضافتا لتحديد أطباء يكشفوف دوريا على البلعبُت ، و حث البلعبُت 

 .و اؼبشروبات الغازية و اؼبنشطاتعلى إتباع القواعد الصحية السليمة كاالمتناع عن التدخُت 

 اضية يف جامعة النجاح الوطنية وجامعة السلطاف قابوس"  ي"مستوى الوعي الغذائي لدى طلبة زبصص الًتبية الر  عنوافال

 (2009دراسة عبد الناصر القدومي و كاشف زايد ):الباحث



 

23 
 

الرياضية يف جامعة النجاح الوطنية وجامعة :التعرؼ على مستوى الوعي الغذائي لدى طلبة زبصص الًتبية ىدؼ الدراسة

السلطاف قابوس ، إضافة ربديد الفروؽ يف مستوى الوعي تبعا ؼبتغَت اعبامعة ،اعبنس ، واؼبستوى الدراسي ، واؼبعدؿ 

 الًتاكمي لدى الطلبة ، إضافة لتحديد أكثر الفقرات قدرة على التنبؤ دبستوى الكلي للوعي.

ف مستوى الوعي الكلى للطلبة منخفض ، إضافة إىل عدـ وجود فروؽ ذات داللة افًتضت  الدراسة أالفرضيات:

 إحصائية يف الوعي تبعا ؼبتغَتات اعبامعة واعبنس و اؼبستوى الدراسي عدى متغَت اؼبعدؿ الًتاكمي ولصاحل اؼبعدؿ األعلى . 

 207يت الدراسة على عينة قوامها :منهج الدراسة ىو اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية حيث أجر عينة ومنهجية البحث

من جامعة السلطاف قابوس ، وطبق عليها استباف  102من جامعة النجاح الوطنية و 105طالب وطالبة وذلك بواقع 

 فقرة . 15قياس الوعي الغذائي واليت تكونت من 

ة كاف منخفضا ، حيث وصلت أظهرت نتائج الدراسة أف مستوى الوعي الغذائي العاـ لدى أفراد العينأىم نتائج الدراسة:

،إضافة إىل أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف الوعي الغذائي لدى الطلبة تبعا  %59النسبة اؼبئوية لبلستجابة إىل 

ؼبتغَتات اعبامعة ،و اعبنس، و اؼبستوي الدراسي ،بينما كانت ىناؾ داللة إحصائية فيما ىبص اؼبعدؿ الًتاكمي ولصاحل 

 ى .اؼبعدؿ األعل

قة بالصحة ،إضافة بلأوصى الباحثاف بعدة توصيات من أنبها إعادة النظر يف اؼبناىج الدراسية ذات الع أىم التوصيات:

 إىل ضرورة عقد ورشات عمل حوؿ التغذية لطلبة زبصص الًتبية الرياضية.

 اعبامعي اؼبركز طلبة لدى الصحي الوعي مستوى على الصحي الضبط أثر العنواف:-

 2013خلفي   اغبليم د/ عبد : الباحث 

ست وىل يبكن أف يؤثر ىذا اؼبستوى على الضبط راما مستوى الوعي الصحي لطلبة اؼبركز اعبامعي بتامن المشكلة :

 الصحي ؟

 اؼبركز طلبة لدى الصحي الوعي مستوى على الصحي الضبط أثر معرفة إىل اغبالية الدراسة هتدؼ الهدؼ من البحث :

 اعبامعي .
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت مستوى الوعي الصحي والضبط الصحي لدى طلبة اؼبركز اعبامعي تبعا  الفرض :

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت مستوى الوعي  - . ؼبتغَت التخصص العلمي، اعبنس، السن، اغبالة االجتماعية

 الصحي والضبط الصحي لدى طلبة اؼبركز اعبامعي .

 الوصفي . اؼبنهج استخداـ ًب منهج البحث :

 التخصصات . ـبتلف من فصديا اختيارىم ًب وطالبة طالب 252 من الدراسة تكونت عينة : عينة البحث

  (  81.94ب) قدر حيث جدا، عايل اعبامعي اؼبركز طلبة لدى الصحي الوعي نسبة مستوى : نتيجة أىم

 ولصاحل ، 0.05 مستوى عند الصحي الوعي مستوى يف واإلناث الذكور بُت إحصائية داللة ذات فروؽ توجد  -

 .الصحي الضبط يف و اإلناث الذكور درجات بُت اإلحصائية الداللة ذات فروؽ و ال توجد اإلناث،

 مستوى عند دالة و اإلناث الذكػػػور بُت الطلبػػػة لدى الصحػػػي والضبط الصحي الوعي مستوى بُت عبلقة توجد  -

0.01 

االرتقاء دبستويات الوعي الصحي، والتدريب على مصدر الضبط الصحي الداخلي، ترقية الًتبية الصحية  توصية : أىم

والعمل يف اجملاؿ التوعوي على ـبتلف األصعدة السيما وسائل اإلعبلـ، ويف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية والتعليمية واؼبهنية 

 . وحىت اإلنتاجية

  اجملتمع اعبزائري  يف الصحي السلوؾ و العامة حوؿ الصحة 2014 لأفري 22 و 21 يومي الوطٍت اؼبلتقى -

 من عن عينة ميدانية دراسة (اعبزائري    اؼبوظف لدى الصحي بالسلوؾ وعبلقتو الداخلي الضبط مركز :المداخلة عنواف

 ) الًتبوي و الصحي القطاعُت موظفي

 لشيب   وأظباءنيس  :حكيمة الباحثتاف

 باختبلؼ اؼبوظفُت بُت الداخلي و السلوؾ الصحي  الضبط درجات يف إحصائية داللة ذات ىل ىناؾ فروؽ المشكلة :

 .)الًتبية/قطاعي )الصحة
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اؼبوظف  يتناه الذي الصحي والسلوؾ الضبط مركز بُت العبلقة عن الكشف إىل ىدفت ىذه الدراسة الدراسة:ىدؼ 

 ) الًتبية -التوظيف )الصحة قطاع ؼبتغَت تبعا الصحي والسلوؾ الداخلي الضبط درجات يف بينهم ودارسة الفروؽ اعبزائري

 .)ذكور-إناث ( اعبنس و متغَت

 اؼبوظفُت بُت الداخلي و السلوؾ الصحي  الضبط درجات يف إحصائية داللة ذات ىناؾ فروؽ - فرض البحث 

 ..)الًتبية/قطاعي )الصحة باختبلؼ

 .)ذكور/إناث (باختبلؼ اؼبوظفُت بُت الداخلي و السلوؾ الصحي  الضبط درجات يف إحصائية داللة ذات ىناؾ فروؽ

 : اعتمد الباحث على اؼبنهج الوصفي . منهج البحث

 و موظفة . موظفا 43 بلغت الصحة و الًتبية موظفي من تطبيق الدراسة على  عينة : ًب عينة البحث

  لروتر. الضبط مركز مقياس تبنيي ًب بيانات الدراسة صبع : لغرض اداة البحث

 الصحي لدى والسلوؾ الداخلي الضبط مركز بُت إحصائية داللة ذات عبلقة وجود الدارسة نتائج : أظهرت اىم نتيجة

 .العينة أفراد اؼبوظفُت

قطاعي  باختبلؼ اؼبوظفُت بُت الداخلي و السلوؾ الصحي  الضبط درجات يف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -

 .)ذكور/إناث(و باختبلؼ    .)الًتبية /)الصحة

 اليومي. ذباه سلوكهم األفراد  لدى شخصية لتصبح قناعة الصحي السلوؾ ثقافة غرس : ضرورة اىم توصية

 : تأثَت برنامج تثقيفي صحي وسبرينات عبلجيو مقًتح ؼبرضى تصلب شرايُت الطرؼ السفلى العنواف  -5

 .2010  د/ إبراىيم خضر حسن أبو قرف  الباحث :

: يهدؼ البحث إىل توظيف التمرينات العبلجية ووضع برنامج تثقيفي صحي من أجل ربسُت اغبالة الوظيفية و دؼ اله

 األعراض الناصبة ؼبرضى تصلب شرايُت الطرؼ السفلى بغرض تأىيلهم بدنيػػاً و وقائياً عن طريق اؼبعلومات الصحية .

ية دور اهبايب يف ربسُت اغبالة الوظيفية ؼبرضى تصلب شرايُت للربامج التثقيفية الصحية والتمرينات العبلج  الفرض :

 الطرؼ السفلى .

 : استخداـ اؼبنهج التجرييب . منهج البحث
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 ( مريض بتصلب شرايُت الطرؼ السفلى . 20:. اشتملت الدراسة على عينة قوامها )  عينة البحث

 اؼبرضى و وقايتهم  . تأىيلاـ يف : للعبلج الدوائي و التثقيف الصحي و التمرينات دور ى اىم نتيجة

: و يوصى الباحث باالىتماـ بالتمرينات اؼبقننة ؼبرضى تصلب شرايُت الطرؼ السفلى جبانب العبلج الدوائي  اىم توصية

 و إتباع نظاـ غذائي خاؿ من الدىوف و الكوليسًتوؿ و اإلقبلع عن التدخُت و فبارسة اؼبشي .

واقع الثقافة الصحية عند اؼبرضى اؼبصابُت باألمراض اؼبزمنة باعبزائر الطالب الباحث :  سويقات ؿبمد  : العنواف-

      2012/جامعة ورقلة

 ما ىو واقع الثقافة الصحية عند اؼبرضى اؼبصابُت دبرض السكر دبدينة ورقلة  المشكلة:

 ض السكر .اؼبصابُت دبر  اؼبرضى لدى : معرفة اؼبستوى الثقايف الصحيالهدؼ 

 الصحية لدى اؼبرضى اؼبصابُت بالسكر . الثقافة : للمتغَتات السوسيوديبوغرافية دور يف اكتسابالفرض

 .40ؾبموعة مرضى السكر قوامها :العينة

 :استبياف عبمع اؼبعلومات . األداة

 اؼبادي اؼبستوى بُت عبلقة ىناؾ ليست و الثقافة الصحية و التعليمي اؼبستوى بُت عبلقة ىناؾ : ليست النتائج أىم

 الصحي. الثقافة و للمستوجبُت العائلية اغبالة بُت عبلقة ىناؾ بينما ,الصحية الثقافة و للمبحوثُت

 العائلية اغبالة بُت عبلقة ىناؾ بينما ,الصحية الثقافة و للمبحوثُت اؼبادي اؼبستوى بُت عبلقة ىناؾ ليست و الصحية

 الصحي. الثقافة و للمستوجبُت

: مستوى الوعي الصحي لدى تبلميذ الصف الثاٍل الثانوي طبيعي وعبلقتو باذباىاهتم الصحية يف اؼبدينة اؼبنورة  العنواف -

 2004علي بن حسن بن حسُت االضبدي الباحث :

اؼبدينة :ما مستوى الوعي الصحي لدى تبلميذ الصف الثاٍل الثانوي طبيعي ومػا عبلقتػو باذباىاهتم الصحية يف  اإلشكالية

 اؼبنورة ؟
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ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على مستوى الوعي الصحي واالذباىات الصحية لدى تبلميذ الػصف الثاٍل  الهدؼ :

الثانوي يف اؼبدينة اؼبنورة ،واؼبفًتض تكوف لديهم بعػد دراسػة اؼبوضػوعات الػصحية يف مقػرر األحياء، والتعرؼ أيضا على 

 وعي واذباىاهتم الصحية .طبيعة العبلقة بُت ىذا ال

 تلميذا من تبلميذ الصف الثاٍل ثانوي طبقت عليهم أدوات الدراسة . 83: تكونت عينة الدراسة من  العينة

%( ، وكػاف مقاربػا 75.8: مستوى الوعي الصحي لدى الطبلب منخفض ولكن بنسبة ضئيلة حيػث بلػغ ) النتائج أىم

 80للمستوى اؼبقبوؿ تربويا والذي حدد بػ 

 اذباىات الطبلب الصحية يف ؾبملها كانت إهبابية 

الصحية ، حيث بلغػت قيمة  موجبة وضعيفة بُت مستوى الوعي الصحي للتبلميذ واذباىاهتم   وجود عبلقة ارتباطية  

 (0.172معامل بَتسوف )

واقًتح  .اؼبرحلة الثانوية:استحداث مقررات مستقلة للًتبية الصحية تسهم يف نشر الوعي الصحي بُت تبلميذ  توصية أىم

البنات ، وكػذلك إجراء دراسات حوؿ  الباحث إجراء دراسات فباثلة ؽبذه الدراسة على مراحل تعليمية أخرى للبنُت و

 .السلوؾ الصحي لدى التبلميذ يف اؼبرحلة الثانوية ومراحل التعليم العاـ األخرى

 األجنبية:لدراسات ا -ب

 (2005) دراسة صراح بوغ

 العنواف "العادات الغذائية والوعي لدى الطلبة الرياضيُت يف اعبامعات "  

أىم ىدؼ للدراسة يتمثل يف كشف العبلقة بُت مستوى الوعي الغذائي واؼبمارسات الغذائية للرياضيُت ىدؼ الدراسة:

 من طلبة اعبامعات 

رسات الغذائية للرياضيُت من طلبة اعبامعات :توجد عبلقة ارتباطية قوية بُت  مستوى الوعي الغذائي واؼبماالفرضيات

 وكذلك مستوى وعي اإلناث وفبارساهتم أفضل من ما ىو عند الذكور.
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 68كاف منهج اؼبستعمل يف ىذه الدراسة ىو اؼبنهج الوصفي حيث مشل  على عينة متكونة من   جية الدراسة:هعينة ومن

برودوس( ،وكانت من الذكور واإلناث حيث سبثلت -درسوفرياضي من كلية )أل 49طالب رياضي يف جامعة كالفورنيا و 

أداة الدراسة يف استبياف الوعي الغذائي وكذلك اؼبمارسات الغذائية ، لدراسة مستوى اؼبعرفة بالتغذية و ارتباطو باؼبمارسات 

 الغذائية.

ارتباطية قوية بُت مستوى الوعي :من بُت أىم  نتائج اليت خلصت الدراسة إليها ىي وجود عبلقة أىم نتائج الدراسة

الغذائي و مستوى اؼبمارسات الغذائية . وفبارسات اإلناث الغذائية أفضل من الذكور ونفس الشيء ينطبق على مستوى 

 الوعي.

: أوصت الباحثة بإجراء اؼبزيد من البحوث يف ؾباؿ التغذية عند الرياضيُت ، وكذلك إجراء ىذه البحوث أىم التوصيات

 أكرب ،و أوصت أيضا دبقارنة نتائج ىذه الدراسات مع األفراد غَت الرياضيُت.على عينة 

 الرياضية.  إدراج التثقيف الصحي يف الًتبية البدنية و  العنواف:-

 2011لوسي الكوست : الباحثة

 لتثقيف الصحي يف الًتبية البدنية و الرياضية نتائج اهبابية . إلدراج   ىل المشكل:

 إدراجدراسػػػة اسًتاتيجيػػات التعليػػم و التعلم من قبل اؼبعلمُت فيما يتعلق صبهور ؿبدد من خبلؿ :  الهدؼ من البحث

 التثقيف الصحي يف الًتبية البدنية و الرياضية.

 :اؼبنهج الوصفي . منهج البحث

 معلمُت . 8و  أكياتُت: فتيات اؼبدارس اؼبهنية يف العينة 

 : استبياف عبمع اؼبعلومات . األداة
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يبدو اذباىاف، و يتعلػػق االذباه األوؿ إىل إرادة نقل اؼبعرفة و ؿبتوى التدريس دقيق و ؿبددة ذات صلة العيش  نتيجة : أىم

مع اؼبمارسات و اؼبشاعر اليت تفعل. الطبلب فبا يؤدي إىل ازباذ قراراهتم بأنفسهػم و ربديد خياراهتم اػباصة و البعد 

 لطائلة و مع ذلك يبقى البعد االجتماعي ما زاؿ منخفضا.اؼبعريف و الفيزيولوجي على نفس ا

 (2004) دراسة كارين زين

 العنواف "الوعي الغذائي عند مدريب الدرجة اؼبمتازة للرجيب يف نيوزيلندا"  

أىم أىداؼ الدراسة يتمثل يف تصميم استبياف لقياس الوعي الغذائي  و والتحقق باستعماؿ ىذا األخَت  ىدؼ الدراسة:

ستوى الوعي الغذائي ؼبدريب الرهبيب يف الدرجة األوىل اؼبمتازة يف نيوزيلندا. و ىل يقوموف بتقدَل النصيحة لرياضييهم من م

 يف ؾباؿ التغذية . و ماىية العوامل اليت ربدد  مستوى فهمهم للمعلومات الغذائية.

ؾبتمع الدراسة ) كل مدريب الدرجة األوىل  :استخدـ الباحث اؼبنهج اؼبسحي ومشل البحث كل أفرادجية الدراسةهعينة ومن

مدرب"( حيث أرسل إليهم استبياف قياس الوعي الغذائي بعد التحقق من  168اؼبمتازة للرهبيب بنيوزيلندا وقدر عددىم "

 أسسو العلمية عن طريق الربيد االلكًتوٍل أو الربيد العادي .

:أىم النتائج اؼبتوصل إليها تتمثل يف أف مقياس الوعي الغذائي للمدربُت اؼبصمم من طرؼ الباحث أىم نتائج الدراسة

يتميز بكل اػبصائص السيكومًتية من صدؽ وثبات و موضوعية و يبكن استعمالو للغرض اؼبصمم من أجلو ، وتوصلت 

تاز غَت كاؼ ، وىذه النتيجة انعكست على الدارسة أيضا لنتيجة مفادىا أف مستوي وعي مدريب الرهبيب يف الدوري اؼبم

مبادرهتم إىل تقدَل النصيحة الغذائية لرياضييهم ، و استخلص البحث أيضا أف نسبة اؼبدربُت الذين يقدموف النصائح 

و أف مستوى وعيهم عندىم أحسن من غَتىم الذين ال يقدموف النصيحة الغذائية لرياضييهم .  %83لرياضييهم بلغت 

 احث يف األخَت أف اؼبدربُت غَت مؤىلُت بالشكل الصحيح لتقدَل النصيحة الغذائية لرياضييهم.واستنتج الب

: من أىم ما  أوصى بو الباحث ىو تأىيل وتكوين اؼبدربُت يف ؾباؿ التغذية ألهنم يبثلوف اؼبصدر اؼبوثوؽ أىم التوصيات

 األوؿ للمعلومة الغذائية اليت يبحث عنها الرياضيوف.
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 السابقة:الدراسات التعليق عن 

 اشًتكت الدراسات السابقة و اؼبشاهبة لدراستنا يف عدة نقاط منها : 

منهج البحث حيث  ال حضنا اعتماد جل البحوث على اؼبنهج الوصفي بطريقة اؼبسح كونو يتماشى و طبيعة ىذه 

نتائج  إىلسبكن الباحثوف من الوصوؿ بالنسبة لؤلداة اؼبستعملة فهي االستبياف و ذلك عبمع اؼبعلومات اليت  أماالبحوث ، 

اؽبند مرورا باألردف و  إىلجيدة ، عينات ىذه البحوث جلها اختَتت بالطريقة العشوائية وىي ـبتلفة اؼبناطق من اعبزائر 

القاسم اؼبشًتؾ  أماو مرضى يف بعض الدراسات ،  أحياناالعراؽ و فلسطُت و تتكوف من معلمُت و تبلميذ و موظفُت 

فاغلبها اتفقت  إليهاىذه البحوث ، فيما ىبص النتائج اؼبتوصل  أسئلةاستعماؿ االستبياف كأداة لئلجابة على  بينهم ىو

ىناؾ فروؽ بُت الضبط  أفوجدت  أخرىدور ىاـ يف الًتبية الصحية و الرعاية الصحية و  األستاذللمدرسة و  أفعلى 

نقص يف الوعي الصحي و الغذائي لدى  إىل إحداىمالصحي و الوعي الصحي عند الطلبة و اؼبوظفُت ، كما وصلت 

 عينة الدراسة و ىم العبوف من اؼبنتخبات  الوطنية العراقية 

 أخطاروعية اجملتمع من اتفقت جل البحوث على ضرورة االىتماـ  بالصحة النفسية و الغذائية و كذا ت األخَتو يف 

 خاصة منها الفَتوسية . األمراض

 الدراسات :  نقد

و ما ىو  الوعي الغذائيالفرؽ بُت ىذه الدراسة و الدراسات السابقة يتجلى يف اف ىذه الدراسة سلطت الضوء على واقع 

و ذلك باعتمادنا على ،   الطور اؼبتوسطلدى تبلميذ  الصحة يف الوسط اؼبدرسيالدور الذي يلعبو يف ترسيخ اسس 

 .  أربعةالدراسة عبارة عن استبياف  ركز فيو الطالب الباحث على ؿباور  أداةاؼبنهج الوصفي بأسلوب اؼبسح لتكوف 

 دراستنا خصت شروبة جد ىامة من ؾبتمعنا و ىي اؼبراىقُت اؼبتمدرسُت . أفكما ال ننسى 

 تحليل ومناقشة الدراسات السابقة: 6-

 من خبلؿ عرض  البحوث والدراسات السابقة و اؼبرتبطة  دبوضوع الدراسة واليت صبعت يف حدود  
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استطاعة الباحث ، يتضح أف بعض ىذه الدراسات تناولت موضوع التغذية و الوعي الغذائي دبعزؿ عن النشاط الرياضي 

ذائي عند أمهات ومشرفات أطفاؿ التوحد ، حبيث ركزت دراسة  نادية بنت عبد الرضبن اللهييب على موضوع الوعي الغ

وتأثَت مستوى ىذا الوعي يف حسن التعامل مع تغذية األطفاؿ اؼبصابُت دبرض التوحد ، وركزت مرَل بن شريف يف دراستها 

حوؿ التغذية على اعبانب البيولوجي ، وما توفر من طاقة وعناصر غذائية مهمة يف عمل الوظائف اغبيوية خاصة 

ي التغذية والوعي الغذائي أباقي الدراسات فأخذت يف اعتبارىا النشاط الرياضي سواء بطريقة مباشرة  الكالسيـو أما

للرياضيُت أنفسهم أو بطريقة غَت مباشرة كدراسة الوعي عند اؼبدربُت الرياضيُت أو عند طلبة الكليات الرياضية  ، و 

بالتغذية الصحيحة و مدى مناسبة تغذيتهم    سبحورت أغلب تساؤالت الباحثُت حلوؿ مستوى معرفة الرياضيُت

للمتطلبات  اليومية من الطاقة الكافية ألداء نشاطهم البدٍل اؼبعترب دوف التأثَت على صحتهم وبالتايل على مستوى أدائهم 

ولكن عند فئات أخرى كطلبة اعبامعات أو التبلميذ بشكل عاـ أو  و، وكذلك تساءلت بعض الدراسات يف اؼبوضوع نفس

أمهات أطفاؿ التوحد . وقد افًتضت جل الدراسات أف مستوى الوعي منخفض عند ـبتلف الفئات اؼبذكورة سابقا ، 

وكما أف فبارساهتم الغذائية ترتبط دبستوى فهمهم للتغذية وىذا ما ساعد الباحث يف وضع الفرضيات اػباصة بالبحث . 

 الدراسة اغبالية.  ووضع تصور ؼبعامل اإلجابة على التساؤالت اؼبطروحة يف 

 استفادة البحث من الدراسات السابقة: 5-7

 من خبلؿ ما قاـ بو الباحث من استقراء و استطبلع لنتائج األحباث و الدراسات السابقة استفادت 

الدراسات اغبالية من الدراسات السابقة يف كيفية اختيار اؼبنهج اؼببلئم لطبيعة إجراءات و ظروؼ الدراسة حيث اتفقت 

الدراسات السابقة من حيث اؼبنهج اؼبتبع و ىو اؼبنهج الوصفي لتقصي تغذية و مستوى الوعي الغذائي للمجتمعات قيد 

 امج اؼبقًتحة لتنمية مستوى الوعي الغذائي. الدراسة واؼبنهج التجرييب إلثبات فاعلية الرب 

 اؼبعاعبات اإلحصائية يف الدراسات السابقة وجهت الباحث إىل اؼبعاعبات اليت تتناسب و طبيعة الدراسة 

اختيار الوسائل و األدوات اؼبستخدمة عبمع البيانات وخاصة االستبياف وطريقة بنائو ووضع أبعاده اؼبختلفة حيث استفاد 

 تفادة كربى يف ىذا الشأف خاصة يف اعبانب اؼبتعلق بطريقة تقيم إجابات اؼببحوثُت. الباحث اس
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االستفادة من طريقة بناء الربامج اإلرشادية اليت تسمح بتطوير مستوى الوعي واؼبعرفة بالتغذية باستخداـ منهجية علمية 

 حديثة

  االستفادة من طريقة عرض النتائج و مناقشتها حسب األىداؼ اؼبسطرة

 نقد الدراسات السابقة: 5-8

من خبلؿ رؤية شاملة للدراسات السابقة رئينا االىتماـ الكبَت للباحتُت بالتغذية والوعي الغذائي كموضوع أساسي      

لكل ىذه الدراسات ، ولقد اكتفت يف معظمها باإلحاطة باؼبوضوع من جوانب ـبتلفة دوف ؿباولة التأثَت فيو أو على 

يقة أو وسيلة لذلك .و يؤخذ على غالبية ىذه الدراسات كذلك ، عدـ اإلشارة إىل العبلقة بُت مستوى األقل اقًتاح طر 

الفهم لتغذية اؼبناسبة ومستوى تطبيق ىذا الفهم على أرض الواقع أو يف اؼبمارسات الغذائية اليومية. فبا دفع الباحث إىل 

و ضئيلة للتغلب على مشكل نقص الوعي الغذائي لدى شق طريقو لبحث ىاتُت النقطتُت و ؿباولة تقدَل إضافة ول

 التبلميذ الرياضيُت .  

 جديد الدراسة الحالية:  5-8

جديد الدراسة اليت بُت أيدينا ال يظهر يف موضوعها  حبد ذاتو بقدر ما يظهر يف مكاف إجراءىا حيث ويف حدود علم     

يف البيئة اعبزائرية ، وال تكتفي ىذه  اؼبراىقُتي دراسة تعٌت بالوعي الغذائي والتغذية عند التبلميذ أالباحث مل توجد 

بل تقًتح حل قد يكوف عامل مساعد يف  اؼبراىقُتالدراسة يف كشف أو إثبات مشكل نقص الوعي الغذائي عند التبلميذ 

بالتغذية وبالتايل التأثَت على سلوكو الغذائي ليكوف أكثر  اؼبراىقي مسعى يف اذباه تنمية مستوى معرفة وفهم التلميذ أ

 مناسبة ؼبتطلبات اؼبرحلة اليت يبر هبا وكذلك النشاط الرياضي الذي يقـو بو.
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 خالصة :

من ىذا العرض ألىم الدراسات والبحوث السابقة ، سوؼ يعمل الباحث على صياغة فروض حبثو اغبايل ، لعلو       

بذلك يؤكد أو يدحض بعضا من ىذه النتائج . وستستخدـ ىذه النتائج أيضا ؼبقارنتها دبا سيتوصل إليو ىذا البحث ، 

على نتيجة ما ، إثباتا قويا ؼبصداقية التفسَت اؼبقدـ  حيث يبكن أف يقدـ توافق العديد من الدراسات اؼبختلفة اؼبصدر

للظاىرة اؼبدروسة. كما أف ىذه البحوث سوؼ تفيد البحث اغبايل عرب ـبتلف مراحلو وخطواتو اؼبختلفة، وخاصة يف وضع 

 مشكلة البحث ، وفروضو وكذا اختيار العينة و األدوات اؼبستخدمة فيو و طريقة تفسَت نتائجو.
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 الدراسة النظرٌة  

 مدخل الباب األول

 التغذٌة و الوعً الغذائً للتلمٌذ فً مرحلة المراهقة الفصل األول :

 الصحة فً الوسط المدرسً الفصل الثانً :

 خاتمة الباب األول
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 :األوؿمدخل الباب 

 إتباعهااليت يبٌت عليها البحث فمنها تتضح اػبطوط العريضة الواجب  األرضيةتعترب الدراسة النظرية يف كل البحوث دبثابة 

و ذلك  الغذاء والوعي الغذائييف اؼبراحل اليت تأٌب من بعد ، فخبلؿ ىذا الباب سوؼ يقـو الطالب الباحث بعرض حوؿ 

قة اليت توليها لو اؼبنظومة الًتبوية و اؼبكانة اؼبرمو  أبعادهو ؿبتوياتو كما ال ننسى  أىدافوو  أنواعوبإبراز مفاىيمو العامة و 

البالغة اليت يكتسيها ىذا  األنبيةفسوؼ وباوؿ الطالب الباحث تبياف  ة يف الوسط اؼبدرسيبالنسبة الصح أمااعبزائرية ، 

ننسى  فدوف ا أىدافها وأنبيتهاتوضيح ؿبددات الصحة و  إىلالعنصر من خبلؿ عرض مفاىيم عامة حولو باإلضافة 

 و ميادينها و لبتم بالصحة اؼبدرسية و مكانتها يف اؼبنظومة الًتبوية . أىدافهاصحية بإبراز تعاريفها الًتبية ال



 

 

 :األولالفصل 

 التغذٌة و الوعً الغذائً للتلمٌذ فً مرحلة المراهقة

 سبهيد -     

 مفهـو الغذاء  1-1

 التعريف دبصطلحات علم الغذاء و علم التغذية . 1-1-1

 وظائف الغذاء 1-1-2

 مصادر الغذاء 1-1-3

 الغذائيتعريف الوعي  1-2

 الغذائيالوعي أىداؼ  1-2-1

 الغذائي الوعيدور و أنبية    1-2-2

 طرؽ التوعية الغذائية  1-2-3

 تعريف اؼبرحلة العمرية  3.1-1

 سنة( 18 - 14خصائص اؼبرحلة العمرية ) 3.1-2

 فًتة اؼبراىقة وسوء التغذية 1-3-3

  أنبية األنشطة البدنية والرياضية للمراىق -1-4
 خاسبة
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 تمهيد:

يعترب الغذاء مصدر اغبياة على سطح األرض ولقد أدرؾ اإلنساف منذ زمن بعيد دور وأنبية الغذاء كمصدر للطاقة       

والنشاط واغبيوية ووقايتو وضبايتو من األمراض إال أف ذلك الغذاء أصبح سبلحا ذو حدين دبعٌت أف نقصو يبثل مشكلة  

قد يتسبب يف مشاكل صحية عديدة ،و تشَت الكثَت من الدراسات اليت أجريت يف  حد معُتكبَتة كما أف زيادتو عن 

أمريكا وكندا و بريطانيا إىل أف سوء التغذية وبدث بسبب اعبهل باختيار الغذاء اؼبناسب وبسبب اؼبعلومات واالعتقادات 

،لذلك فمن الضروري جدا تناوؿ الغذاء اؼبتوازف وفق احتياجات  (3، 1998)اؼبهيزع  اػباطئة اليت تتناقلها األجياؿ

اعبسم ويف ىذا اإلطار يرى نشواف عبد اهلل نشواف أف الغذاء اعبيد ىو أساس صحة اإلنساف حيث أف تناوؿ الكميات 

ؤثر يف عمليات النمو اؼبناسبة والنوعيات اؼبتكاملة لو عبلقة بالصحة وأف سوء التغذية الناتج عن نقص بعض العناصر ي

 والصحة واؼبرض كما يؤثر على الذكاء و التحصيل الدراسي وكثَتا ما يبتد إىل  النواحي النفسية والسلوؾ االجتماعي.

  (183، 2009)نشواف 

 مفهـو الغذاء: - 1

فيكنيو التغذية بأهنا ؾبموعة العمليات اليت بفضلها وبصل الكائن  اغبي على العناصر األساسية  ويعرؼ يورجاف       

 (Weineck.Y 1996, 588)  للحيات و التوازف .

تياج اعبسم إىل الغذاء من وتغذية اإلنساف ىي العنصر األىم الستمرار حياتو، و العبلقة بُت اإلنساف و الغذاء باح       

أجل تأدية وظائفو اغبيوية و اؼبتمثلة بكافة نشاطاتو و أعمالو اليومية بكفاءة، فاإلنساف يعتمد يف دواـ حياتو على ما 

يتناولو من مواد غذائية، و تعرؼ التغذية بأهنا صبيع العمليات اغبيوية اليت يبر هبا الغذاء بداية عملية األكل حىت عملية 

و من اعبسم بعد مروره بعمليات اؽبضم يف اؼبعدة و االمتصاص يف األمعاء و النقل و الدوراف عن طريق الدـ لوصوؿ إخراج

العناصر الغذائية اليت ًب امتصاصها إىل خبليا اعبسم اؼبختلفة حىت يبكن للجسم االستفادة منها. و الغذاء ىو اؼبادة اليت 

مو و احملافظة على صحتو و وقايتو من األمراض و يشَت ؾبلس الغذاء و التغذية يتناوؽبا اإلنساف اغبي حىت يستمر يف الن

األمريكي إىل أف علم الغذاء يدرس اؼبواد الغذائية و دور العناصر اؼبكونة ؽبا يف احملافظة على حياة الكائن اغبي، كما 
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اصر الغذائية و التخلص من فضبلهتا يدرس التفاعبلت و العمليات اليت تتم يف اعبسم ؽبضم و امتصاص و نقل ىذه العن

 .(13، 2011)كماش  عن طريق اإلخراج، و يبحث ىذا العلم يف العبلقة بُت الصحة و اؼبرض

 التعريف بأىم مصطلحات علم الغذاء و علم التغذية: 1-1

 علم الغذاء:  1-1-1

مكوناهتا اؼبختلفة و صبيع الطرؽ اؼبستخدمة يف ذبهيزىا بأشكاؿ ـبتلفة و مبلئمة ىو العلم الذي ىبتص بدراسة األغذية و 

 لبلستهبلؾ البشري.

 الغذاء:  1-1-2

نباتية( اليت يتناوؽبا الكائن اغبي من خبلؿ جهازه اؽبضمي الستعماؽبا يف مبو جسمو و وقايتو و  -ىو اؼبادة )حيوانية 

 احملافظة عليو.

 علم التغذية:  1-1-3

العلم الذي يدرس العمليات اغبيوية و الكيميائية اليت يستعملها اإلنساف يف أخذ اؼبواد الغذائية و استخدامها  ىو

 لبلستفادة منها يف جسمو من حيث ىضمها و امتصاصها و نقلها و سبثيلها الغذائي.

 المغذيات:  1-1-4

بالنشويات و الدىوف و الربوتينات و اليت تسمى و ىي مكونات الغذاء القابلة للهضم و االمتصاص، و اليت تتمثل 

 مغذيات الطاقة و النمو.

 نقص التغذية:  1-1-5

و ىو أف يستهلك اإلنساف أقل فبا وبتاج جسمو من الغذاء لفًتة طويلة، فبا يؤدي إىل ظهور أمراض عليو و اليت زبتلف 

 باختبلؼ اؼبغذيات الناقصة يف غذائو.
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 زيادة التغذية:  1-1-6

و ىو أف يستهلك الفرد أكثر فبا وبتاجو اعبسم من الغذاء لفًتة طويلة فبا يؤدي إىل ظهور بعض       

 أعراض سوء التغذية، و منها السمنة.

 : التغذية المناسبة 1-1-7
وصوؿ صبيع اؼبغذيات الضرورية يف الغذاء إىل جسم اإلنساف للمحافظة على صحتو يف أفضل  و ىي     

 مستوى يبكن الوصوؿ إليو.

 الكفاية الغذائية:  1-1-8
االحتياجات اؼبثالية من اؼبقننات للعناصر الغذائية دبا وبفظ الصحة و يبنع  ىي توافر كميات الغذاء البلزمة لسد     

 ظهور أمراض سوء التغذية.

 القيمة الغذائية:  1-1-9
سبثل القيمة الغذائية ألي غذاء ما وبتويو ىذا الغذاء من عناصر غذائية ؿبسوبة على أساس وزف معُت من الغذاء )جم، أو 

 جم مادة جافة(.100ملجم، 

 يبكن اغبصوؿ على بيانات القيمة الغذائية من جداوؿ معينة تسمى جداوؿ تركيب األغذية.و 

 وظائف الغذاء:  1-1-11
 االحتفاظ باعبسم يف حالة صحية جيدة، و العمل على إشباع رغبات اإلنساف اغبسية و النفسية. -

 رة اعبسم.تزويد اعبسم باؼبواد اليت تولد لطاقة البلزمة للحركة و حفظ درجة حرا -

 تزويد اعبسم باؼبواد اليت تبٍت و ذبدد و تعوض األنسجة. -

 .(14،15، 2011)كماش  تزويد اعبسم بالفيتامينات و األمبلح اؼبعدنية اليت وبتاجها -
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 إنتاج الطاقة: 1-1-11
الكربوىيدات و الدىوف و الربوتينات بواسطة األكسجُت اعبسم بالطاقة فاإلنساف سبد العناصر الغذائية احملتوية على       

يستهلك الطاقة ألداء العمليات اغبيوية كنبض القلب و الدورة الدموية. و التنفس و احملافظة على درجة حرارة اعبسم، 

 لذلك فإف الغذاء يعترب مصدر الطاقة اليت وبتاجها اإلنساف.

تو و أعمالو اليومية، فعن طريق التفاعل بُت األكسجُت و عمليات اؽبضم لؤلطعمة اؼبختلفة تتم للقياـ بنشاطا      

 األكسدة لينتج منها الطاقة تستخدمها اػببليا يف وظائفها اؼبختلفة.

 مواد البناء و التجديد: 1-1-12
تعد وظيفة و ذبديد اػببليا و أنسجة اعبسم من الوظائف اؼبهمة للغذاء، حيث تعمل الربوتينات و الدىوف و بعض       

اؼبواد غَت العضوية على بناء اػببليا اعبديدة، و تعويض اعبسم عن التالف منها و يف اؼبواد الضرورية لتكوين خبليا الدـ و 

نموه و يف تكوين أجزاء اػببليا و األوعية الدموية و كذلك يف تكوين العظاـ و مكوناتو، فاعبسم وبتاج ىذه اؼبواد ل

 األسناف و بناء العضبلت.

 المواد الغذائية: 1-1-13
يقـو الغذاء بتزويد اعبسم باؼبواد األساسية من العناصر و اؼبركبات اغبيوية البلزمة اليت تساعد على عملية األكسدة       

نظيم العمليات و التفاعبلت الكيميائية و تسمى بالعوامل اؼبساعدة، فقد وجد أف بعضها يعمل  داخل خبليا اعبسم و ت

كمساعد لئلنزيبات أو حامل لئلنزَل ؼبساعدة اعبزء الربوتيٍت على أداء وظيفتو داخل اػبلية، و من أىم ىذه اؼبواد 

 الفيتامينات و األمبلح اؼبعدنية.

 مصادر الغذاء:  1-1-14
يستخدـ اإلنساف األطعمة من مصدرين أساسيُت نبا النباٌب و اغبيواٍل لبناء جسمو و ذبديد خبلياه و اغبصوؿ على       

، 2011)كماش  الطاقة البلزمة ألداء نشاطاتو اؼبختلفة، و تنقسم اؼبواد الغذائية حسب مصادرىا إىل قسمُت رئيسيُت نبا

17): 
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 Food of Plan Origin: األغذية النباتية1-1-14-1

 و تشمل ما يأٌب:       

 اغببوب

 البقوليات

 اػبضروات

 الفاكهة

 ؿباصيل السكر

 ؿباصيل الزيوت

Cereals 

Legumes 

Vegetables 

Fruits 

Sugar 

Oils 

 : األغذية الحيوانية 1-1-14-2
 و تشمل ما يأٌب:      

 اللحـو اغبمراء

 الدواجن

 البيض

 األظباؾ

 األلباف

RED MEAT 

Poultry  

Eggs  

Fish  

Dairy  

من خبلؿ التقسيمات الغذائية حسب مصادرىا سواء كانت أغذية نباتية أو حيوانية، بأف لكل منهما أنبيتو و             

ة باأللياؼ اليت تشكل فبيزاتو فنبلحظ بأف األغذية النباتية ىي اؼبصدر الرئيسي للكربوىيدرات، و أف األغذية النباتية غني

اؽبيكل الًتكييب يف النباتات و اليت تلعب جورا كبَتا يف عمليات اؽبضم و االمتصاص. و تشكل الكربوىيدات و الدىوف و 

 من ؿبتوى الغذاء اعباؼ )مغذيات الطاقة(. %99-85الربوتينات حوايل 
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لعالية اليت تتميز بتوافر األضباض األمينية األساسية بكميات أما األغذية اغبيوانية فإهنا غنية بالربوتينات ذات النوعية ا     

عالية، و يبتاز الربوتُت اغبيواٍل بأنو مرتفع يف قيمتو اغبيوية و نوعيتو التغذوية اعبيدة. و األغذية اغبيوانية سبتاز بأهنا خالية 

 من األلياؼ.

غبصوؿ على غذاء متوازف هبب تنوع مصادر و يف ضوء ما سبق ذكره نتوصل إىل حقيقة أساسية و ىي ألجل ا      

الغذاء ألنو من غَت اؼبمكن أف قبد غذاء واحد وبتوي على كافة العناصر الغذائية، األمر على كبل القسمُت األغذية النباتية 

ية اعبسم و اغبيوانية و بكميات معقولة لبلستفادة من قيمتها الغذائية. وكذلك بناء و ذبديد اػببليا و األنسجة إضافة وقا

 من ـباطر األمراض.

 مصادر الغذاء و وظائفها: 1-1-15

 مصادر الغذاء الطبيعية سبب تناوؿ الطعاـ )الوظيفة( النوع
 الكربوىيدات

 الدىوف

الزيوت، الدىوف، اغببوب و منتجاهتا،  إنتاج الطاقة

 اعبنب، السكر، الفاكهة، اؼبكسرات

 الربوتينات

 اؼبعادف

، األظباؾ، اغبليب و منتجاتو،  البناء و التجديد اللحـو

 البيض، البقوليات

 األمبلح اؼبعدنية

 الفيتامينات

اغبليب، اعبنب، البيض، اػبضروات، و  الوقاية و التنظيم

 الفواكو الطازجة

 .( أنو من الضروري تنوع مصادر الغذاء  و ذلك بغرض اغبصوؿ على الطاقة 1يوضح جدوؿ رقم)       
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( يف بناء  االستمارة  01وذبدر اإلشارة يف ىذا السياؽ أف الطالب الباحث أعتمد التصنيف الوارد يف اعبدوؿ رقم )

 .ياؼبخصصة لقياس الوعي الغذائ

 الغذاء الصحي و الحقائق األساسية: 1-1-16
يعترب الغذاء ضرورة حياتية للنمو و تزويد اعبسم بالطاقة البلزمة، و ىو واحدا من أىم االحتياجات األساسية اليومية       

لئلنساف يف صبيع مراحلو من الطفولة حىت الشيخوخة، و لكن اؼبقابل يف حالة عدـ االعتناء بنظافتو ومبلئمتو و توازنو و 

 .(23، 2010)اغبميد  را للمرضاالعتداؿ يف تناولو قد يصبح مصد

 البروتينات: 1-1-16-1
وسيلة اعبسم يف ربقيق النمو و التعويض لؤلنسجة التالفة و توجد يف اللحـو سواء اغبمراء أو البيضاء، و توجد يف         

 اللنب و البيض، كما توجد يف اؼبصادر النباتية كالبقوليات.

 النشويات:1-1-16-2
ىي وقود الطاقة للجسم توجد يف منتجات اػببز سواء من القمح أو الشعَت، و كذلك توجد يف اؼبعجنات و        

 اؼبعكرونة و البطاطا و الفاكهة.

 الدىوف: 1-1-16-3
اإلكثار من تناوؿ الدىوف يرؽ اعبهاز اؽبضمي و يسبب السمنة، و  و ىي وقود مركز إلنتاج الطاقة يف اعبسم. إف        

 يهدد بأمراض ارتفاع ضغط الدـ و السكر و أمراض القلب.

 الفيتامينات و األمالح المعنية:1-1-16-4
تلعب ىذه اؼبركبات دورا ىاما يف قياـ اعبسم بوظائفو اغبيوية و غياهبا من الوجبة الغذائية يؤدي إىل ظهور أمراض        

 سوء التغذية. تتوفر يف اللحـو و البقوليات و اػبضروات و اللنب و مشتقاتو و البيض.

 الغذاء الصحي و المعلومات الضرورية: 1-1-17
من التأكد من مدى مبلئمة الغذاء غباجة اعبسم، و خاصة بالنسبة للشخص اؼبريض، حيث أف يف البداية ال بد      

أنظمة غذاء مرض السكر و ارتفاع ضغط الدـ و تصلب الشرايُت و غَتىا من األمراض األخرى، هبب أف تكوف موضوعة 
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الطفل يف فًتة مراحلو األوىل من النمو وفقا للشروط و التعليمات الطبية ... كما هبب األخذ بنظر االعتبار أف احتياجات 

من الغذاء زبتلف عن احتياجات اإلنساف البالغ، كما أف االحتياجات الغذائية للموظف اعبالس يف اؼبكتب زبتلف عن 

احتياجات عامل البناء، األمر الذي يتطلب اغبرص على احتواء الغذاء على نسب متوازنة من كل اؼبكونات البلزمة عبسم 

، (20، 2011)كماش من النشويات و السكريات و الدىوف و الربوتينات و الفيتامينات و األمبلح اؼبعدنية اإلنساف 

ويعترب الشخص الرياضي من األشخاص الذين هبب أف تكوف تغذيتو ـبتلفة كذلك ، وسنفصل يف ىذا اؼبوضوع يف عنواف 

 العناصر الغذائية و النشاط الرياضي . 

و هبب التأكيد على االعتداؿ يف تناوؿ ىذه اؼبكونات الغذائية، و من أىم األمور اليت هبب مراعاهتا ىي تناوؿ       

كميات متوازنة من الفواكو و اػبضروات  ألنبيتها الكبَتة و دورىا الفعاؿ يف صحة اإلنساف و يف ضوء ما سبق ذكره فإنو 

  تتمثل باتآٌب:هبب التأكيد على بعض األمور اؼبهمة و اليت

عدـ أكل البقوليات نيئة دوف طبخها، و يفضل نقعها و غليها يف اؼباء ٍب التخلص من ماء النقع إلزالة اؼبواد اؼبسببة       

للغازات حيث وبتوي على ثبلث مركبات ىي )الديفسُت، إيزاوراجل، دوبا( و تعمل ىذه اؼبركبات على تثبيط األنزَل 

 دـ اغبمراء.اؼبسؤوؿ تكوين كريات ال

غسل الفواكو و اػبضروات اليت تؤكل نيئة دباء نظيف و إزالة قشورىا أو أوراقها اليت قد زبفي ربتها ملوثات كأوراؽ       

اػبس و غسيل ما ربتها بعناية و تعترب القشور و األوراؽ أكثر عرضة للمبيدات  و الفطريات كما هبب غسل البطاطا قبل 

 لبطاطا اػبضراء أو الزرقاء و ذلك الحتمالية وجود مواد سامة ضارة عبسم اإلنساف.و بعد التقشَت، و ذبنب ا

عدـ تناوؿ اللنب و اعبنب أو الزبدة أو الزبادي الذي يبلحظ فيو تغَت يف الطعم أو الرائحة أو اللوف، فهو غَت صاحل        

 ة.لبلستهبلؾ البشري، كذلك هبب غلي اللنب غَت اؼببسًت و حفظو يف الثبلج

عدـ ترؾ الفواكو و اػبضروات اؼبعلبة يف علبها، كوف ذلك يزيد يف كميات اؼبعادف اليت تنتقل من العلبة للغذاء، و يف       

 أغلب األحواؿ يفضل ذبنب اؼبعلبات و اؼبصنعات قدر  اإلمكاف و االعتماد على األغذية الطبيعية و الفواكو الطازجة.
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 ع األطعمة اؼبطهية يف اؼبربد، ألف ذلك قد يتسبب يف تلوث الطعاـ اؼبطهي.ذبنب خلط األطعمة النيئة م      

ويرى الطالب الباحث أف كل ىذه العادات الصحية ، هبب غرسها منذ الصغر يف سلوؾ الرياضي ، و نعٍت بذلك 

االىتماـ بالتغذية و السلوؾ الغذائي السليم ، يف برامج تكوين الرياضيُت الناشئُت ، ليشمل ىذا التكوين جانب وقائي 

 الناشئيُت. وصحي مهم يؤثر تأثَتا ىاما يف مستقبل ىؤالء الرياضيُت

 تعريف الوعي الغذائي: -1-2

اغبصوؿ على اؼبعلومات واػبربات البلزمة ؽبم للقياـ  يفىو عملية مساعدة أفراد اجملتمع  الغذائيالوعي  
 .باالختيار اؼبناسب لغذائهم وذلك للمحافظة على صحتهم خبلؿ حياهتم

الوعي الغذائي: أىداؼ -1-2-1  

صورة مبسطة يبكن فهمها وتطبيقها بسهولة فبا يؤدى إىل  يفإىل جعل اؼبعلومات  الغذائي الوعيويهدؼ  
  يفقدرهتم على العمل وتنمية اجملتمع  وبالتايلتعمل على سبتعهم بصحة جيدة  واليتربسُت العادات الغذائية لؤلفراد واجملتمع 

 .كل اجملاالت

  : الغذائيالوعي  وأىميةدور -1-2-2

 أقر اؼبؤسبر وقد ، البشرية الشاملة التنمية عليها تقـو اليت الركائز أىم من ورعايتو وتغذيتو اؼبراىق  بصحة االىتماـ

 أجل من الصحيحة اؼبعلومات نشر منها اؼبستوى الغذائي على دولية أىداؼ عدة ـ 1990 عاـ اؼبنعقد للطفولة العاؼبي

 اؼبزمنة األمراض من والوقاية الصحية اغبياة وأمباط يمةالسل النظم الغذائية وتشجيع ، التغذية سوء مشاكل مكافحة

 ( .69،  2009 )اللهييب

للجسم  الضرورية اليومية لبلحتياجات وفقاً  اؼبتناوؿ الغذاء وكم نوع اختيار و يكمن دور الوعي الغذائي يف

كما ىو اغباؿ    النشاط العمل أو وطبيعة ، الصحية واغبالة ، الشيخوخة و كاؼبراىقة النمو مراحل ترافق اليت وللمتغَتات

 و تسوس األسناف اؼبراىقُت مثل منها يعاٍل اليت الصحية اؼبشاكل ذبنب يف التوعية الغذائية  يف النشاط الرياضي ، وتساىم

 ، الصحية مستقبليو مشاكل تفادي الكثَت من  على يساعد وكما اغبديد عوز عن الناشئ الدـ فقر
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أف مستوى الوعي الغذائي ألفراد اجملتمع يؤثر عل مدى تطور العادات الغذائية اليت  (30، 2011)العزيز ويؤكد

تتداخل بدرجة كبَتة مع توجيو سياسات األمن الغذائي و التخطيط الغذائي القومي و تنميتو. ولقد أظهرت اػبربات 

و وكيفية استهبلكو ، وال يكفي توفر القدرة اؼبيدانية أنو ال يكفي توفَت الطعاـ إذا مل يكن الشخص قادرا على انتقائو لطعام

الشرائية  إذا كاف الفرد عاجزا عن التفريق بُت ما وبتاجو فعبل و الكماليات . وال سبيل إىل إدراؾ تلك اػبربات إىل 

 بالتوعية الغذائية اليت تغَت من العادات الغذائية وربسن سلوؾ الفرد واذباىو كبو الغذاء .    

 ية الغذائية:طرؽ التوع -1-2-3

األمراض واتبع سلوكيات  غذائية صحيحة وخاصة يف فًتة  لغذائي إذا أدرؾ كل فرد أسبابيبكن زيادة مستوى الوعي ا

اؼبراىقة واليت تتميز بالنمو السريع وكما أهنا فًتة نشاط وفيها يبكن تغيَت العادات الغذائية بسهولة وذلك إذا قدمت برامج 

وحكيمة أثناء اختياره  تعليمية مناسبة ومقصودة يف ضوء ىذه اػبصائص والدوافع واليت سبكن الفرد من ازباذ قرارات سليمة

 للطعاـ اؼبناسب .

 إف عملية التثقيف أو التوعية الغذائية حسب أشرؼ عبد العزيز تشمل طرؽ أكادمية وطرؽ تطبيقية .

 للتوعية الغذائية : ةاألكاديميالطرؽ -1 -1-2-3

تدريس علم التغذية يف برامج ـبصصة أو ضمن برامج أخرى يف مراحل التعليم اؼبختلفة من مدارس ومعاىد  -

 وكليات .

برامج تدريبية لرفع مستوى اؼبعرفة و األداء يف ؾباؿ التغذية و ذلك للعاملُت يف اجملاالت ذات الصلة مثل  -

 اػبدمات الصحية و التصنيع الغذائي .

 يقية :الطرؽ التطب 2-3-2 -1
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وىي عبارة عن نشر الوعي الغذائي بُت الفئات اؼبختلفة وتقـو هبا عدة ىيئات أو وسائل اإلعبلـ اؼبختلفة أو أحد 

األشخاص اؼبؤىلُت لذالك وليس بضرورة من اؼبختصُت يف التغذية . و سبثل العملية اليت يقـو هبا الباحث إحدى ىذه 

 . التطبيقات

 تعريف المرحلة العمرية:  -1-3

تعترب مرحلة حساسة يعيشها اؼبراىق وىي اؼبرحلة االنتقالية من الطفولة إىل سن الرشد، غَت أف ىذه اؼبرحلة ليست       

هبذه البساطة من التعريف منذ أف حظيت بتعريف السيكولوجيُت فأخذت التعاريف تتوسع حسب اجملاالت واعبوانب اليت 

 ربيط هبا.

أصل الكلمة من فعل راىق دبعٌت تدرج كبو النضج بدراسة التغَتات اليت تطرأ على الفىت من الناحية البدنية         

واعبنسية والعقلية وىي تنقل اؼبرء من مرحلة الطفولة إىل الشباب فهي إذا جسر يعرب عليو اؼبرء من طفولتو إىل رجولتو) 

 (.10، 1960رزيق، 

ىو الطفل الذي ينمو من اغبلم إىل الرشد والتدرج  قبأهنا االقًتاب والدنو من اغبلم، اؼبراى ويعرفها ''توفيق اغبداد''     

 (.104. 1973كبو النضج اعبنسي والعقلي واالنفعايل)اغبداد، 

وقد عرفت أيضا نواحيها اؼبختلفة إذ ورد أف اؼبراىقة متعددة فهي فًتة مبو جسدي وظاىرة اجتماعية لفًتة زمنية كما أهنا 

 (.225، 1991والت نفسية كلية) اسعد ،رب

سنة أو قبل ذلك بعاـ أو  12كما درست من ناحية السن فهي مرحلة انتقاؿ من الطفولة إىل سن الرشد سبتد من سن 

 (.279، 1977عامُت أي أف من السهل ربديد بداية اؼبراىقة لكن من الصعب ربديد هنايتها) زىراف، 

ة اؼبمتدة من التصرفات السلوكية للفرد بالعواطف واالنفعاالت احملددة والتوترات العنيفة)  ومن ناحية التصرفات ىي الفًت     

 (.25، 1970، يعل

 مشاكل المرحلػػػػة: - 1-3-1
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إف مشكبلت اؼبراىقة من اؼبشكبلت األساسية اليت تواجو اؼبراىقُت يف ىذه الفًتة والسبب يعود إىل اجملتمع نفسو      

 لاالجتماعية واألسرة والنوادي وكل اؼبنظمات اليت ؽبا عبلقة هبذه الفئة، ؽبذا سوؼ نتناوؿ أىم اؼبشاك واؼبدرسة واؽبيئات

 اليت يتعرض ؽبا اؼبراىق ومن بينها اؼبشاكل اؼبتعلقة بالتغذية :

 المشاكل النفسية:  1 -1-3-1

من اؼبعروؼ أف ىذه اؼبشاكل فد تؤثر على نفسية اؼبراىق، وانطبلقا من العوامل النفسية ذاهتا اليت تبدو واضحة فيتطلع     

اؼبراىق كبو التجديد واالستقبلؿ ويسعى لتحقيق ىذا التطلع بشىت الطرؽ واألساليب، فهو ال ىبضع ألمور البيئة وتعاملها 

ة واػبلقية، بل أصبح يفحص األمور ويزهنا بتفكَته وعقلو وعندما يشعر أف البيئة تتصارع وأحكاـ اجملتمع، وقيمو االجتماعي

إحساسو اعبديد، لذا فهو يسعى دوف قصد  إىل أف يؤكد نفسو بثورتو وسبرده وعناده، فإذا   سمعو وال تقدر موقفو وال رب

فرد مستقل، وال تشبع فيو حاجاتو األساسية يف كانت كل من اؼبدرسة واألصدقاء ال يفهموف قدراتو ومواىبو وال تعاملو ك

 (73، 1971حُت هبب أف وبس بذاتو وقدرتو وهبب أف يعًتؼ الكل بقدرتو وقيمتو) معوض، 

 المشاكل االنفعالية: 2- 1-3-1

ليست إف العامل االنفعايل يف حياة اؼبراىق يبدو واضحا يف عنف انفعاالتو وحدهتا واندفاعها وىذا االندفاع انفعايل، 

أسبابو نفسية خالصة، بل يرجع ذلك للتغَتات اعبسمية، فإحساس اؼبراىق بنمو جسمػو وشعوره أف جسمػو ال ىبتلف عن 

جسم الرجاؿ، وصوتػو قد أصبح خشنا، فيشعر اؼبراىػق بالزىو والفخر وكذلك يف الوقت نفسو باغبياء واػبجل من ىذا 

 النمػو الطارئ.

راىق من ىذه اؼبرحلة اعبديدة اليت ينتقل إليها واليت تتطلب منو أف يكوف رجبل يف كما يتجلى بوضوح خوؼ اؼب     

 (.73، 1971) معوض ، وسلوكو وتصرفات
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 المشاكل االجتماعية:  - 3 -1-3-1

إف النقص يف الًتبية والتكوين يعود على اؼبراىق ففي اجملتمعات البدائية كمجتمعات إفريقيا واسيا، البنت والرجل       

يتزوجاف يف سن مبكرة فتكوف ؽبم مسؤوليات كبَتة فبا تعقد من األزمة، وأحيانا يف بعض اجملتمعات هتمل مرحلة اؼبراىقة 

 وال تعطى ؽبا أي اىتماـ    

 مشاكل الرغبات الجنسية:   - 4- 1-3-1

من الطبيعي أف يشعر اؼبراىق باؼبيل إىل اعبنس األخر ولكن التقاليد يف ؾبتمعو تقف حائبل دوف أف يناؿ ما يبتغي،     

يفصل اجملتمع بُت اعبنسُت فانو يعمل على هتذيب الدوافع الفطرية اؼبوجودة عند اؼبراىق اذباه اعبنس األخر  افعندم

أخبلقية باإلضافة إىل عبوء اؼبراىقُت إىل أساليب ملتوية ال  وضبطها، وقد يتعرض إىل اكبرافات وغَتىا من السلوكيات البل

 ور هبم القياـ بأساليب منحرفة واالكببلؿ من بعض العادات.يعرفها اجملتمع، كمعاكسة اعبنس اتآخر، وللشع

 المشاكل الصحية: - 5- 1-3-1

إف اؼبتاعب اؼبرضية اليت يتعرض ؽبا الشباب يف سن اؼبراىقة ىي السمنة، إذ يصاب اؼبراىقُت بسمنة بسيطة مؤقتة،وأما      

إذا كانت كبَتة فيجب العمل على تنظيم األكل، كما هبب عرض اؼبراىقُت على انفراد مع الطبيب لبلستمػاع إىل متاعبهم 

 (.220،  1975اىقُت أحسػاس خانق باف أىلو ال يفهمونو) رفعت، وىو يف حد ذاتو جوىر العبلج الف للمر 

 سنة(: 18- 14خصائص المرحلة العمرية ) -1-3-2

ربدث اؼبراىقة عدة تغَتات وذلك بتوفر عوامل داخلية وعوامل خارجية وتتمثل يف اتآسرة و العوامل االجتماعية ، 

 وسنعرض فيما يلي أىم اػبصائص يف ىذه اؼبرحلة من العمر:
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 النمو الجسمي:   1-3-2-1

بعدما كاف النمو يف مرحلة الطفولة بطئ أما يف مرحلة اؼبراىقة فيكوف أسرع ويستمر عامُت، فعند اإلفرازات الداخلية      

للغدد يرجع النمو السريع، أما الزيادة يف الوزف يرجع لزيادة يف العظاـ، وتشَت بعض التجارب إىل أف البنت يزداد وزهنا 

 ةشرة حيث يف ىذا السن تتجاوز البنت الذكر ويعكس األمر يف الثامن عاشر بالنسببكثرة بُت الثاٍل عشرة والرابع ع

 (.        29، 1980للذكر) غالب، 

 :النمو الجنسي - 1-3-2-2
سنة، ىذا 15سنة و12من اإلناث ينضجن جنسيا ما بُت  % 50وتسمى دبرحلة البلوغ حيث يتفق الباحثوف على     

يعٍت أف اختبلؼ الولد والبنت ىو عاـ، إذ ال هبب أف يهمل عامل البيئة الذي يؤثر على أعضاء التناسل) غالب، 

1980،29 .) 

 النمو االنفعالي:   1-3-2-3

ىبص اؼبشاعر والعواطف إذ يتميز اؼبراىق بالعنف فهو يثور ألتفو األسباب وىذا راجع للنمو السريع، فاؼبراىق ال  فهو     

 يستطيع التحكم يف انفعاالتو كما انو يتعرض غبالة يأس وأمل نفسي وإحباط بسبب فشلو دبشروع.

االت الطفل وكذا الشباب، حبيث سبتاز الفًتة هبمع علماء النفس أف انفعاالت اؼبراىق زبتلف يف نواحي كثَتة عن انفع

األوىل من مرحلة اؼبراىق بأهنا فًتة انفعاالت عنيفة، إذ نبلحظ اؼبراىق يف ىذه السنوات يثور ألتفو األسباب ضد اغبياة 

دبا أف واجملتمع، شانو شاف الطفل الصغَت كما سبتاز انفعاالتو بالتقلب وعدـ الثبات، فمثبل ذبده يضحك وفجأة يبكي، و 

اؼبراىق قاـ على جو جديد عليو وؾبتمع من الكبار يسبقو يف التجارب واؼبعرفة، وىو ال يرد أف يضل خاضعا للكبار 

وسلطتهم اليت ألفها من قبل، لدلك ذبده أحيانا أخرى يتعرض غباالت من اليأس اليت ربوؿ بينو وبُت ربقيق أمانيو، فينشا 

عواطف جاؿبة تدفعو يف بعض األحياف إىل التفكَت يف االنتحار أو سلك أي على ىذا اإلحباط انفعاالت متضاربة و 

 (.30، 1980أسلوب منحرؼ فاؼبراىق ىارب من اغبقيقػػة إىل أحبلـ اليقظة يف اغلػب األحياف) غالب ،
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 النمو الحركي:                1-3-2-4

انو يفقد الدقة والتوازف، حيث يرى الباحثُت أف اؼبراىق  يف بداية مرحلة اؼبراىقة يبيل اؼبراىق للخموؿ والكسل ،كما      

 ال يفقد نسبة من قدراتو اؼبركبة وتوافقو اغبركي، فإذا رأينا يف اؼبلعب قبد انو مل يفقد شيئا من حركاتو من اجل التقدـ.

نشاط لو دور كبَت يف ىذه أما يف الفًتة بُت اػبامسة والسادسة عشرة سنة يصل اؼبراىق إىل النضج يف حركاتو ويكوف ال    

اؼبرحلة الكتساب التوافق اغبركي كالرشاقة والتوازف، أما بالنسبة لئلناث وببط نشاطهم بسبب عدـ الرغبة واؼبيوؿ ؽبذه 

 (.22، 1990النشاطات)صاحل، 

كات تتسم بالدقة أما يف آخر سنوات اؼبراىقة يبدأ اؼبراىق يبيل إىل إظهار نضجو االنفعايل و العقلي من خبلؿ إبدائو غبر 

 والتنسيق مثل طريقة اؼبشي والركض . 

 
 النمو العقلي: 1-3-2-5

تتميز مرحلة اؼبراىقة من الناحيػة النفسية بأهنا فًتة سبيز وسبايز وفًتة نضج يف القدرات العقلية والنمو العقلي عموما،        

السلوكية لؤلطفاؿ، والناشئة للمختلفُت يف أعمارىم الزمنية وىذه  تفالنمو العقلي ىو تلك التغَتات الطارئة على االدعاءا

 (.          22، 1990التغَتات تتميز عادة بالزيادة نوعػػا وكمػػا ومقدارا )صاحل، 

ؽبذا فالنمو العقلي ذو أنبية كبَتة لدراسة اؼبراىقة ،ودلك للمكانة العقلية اليت تعترب ؿبددا ىاما يف تقييم قدرات      

 ؼبراىق واستعداداتو، ومن القدرات العقلية قبد:ا

 النمو االجتماعي:                        - 1-3-2-6

من اؼبراحل اغبساسة اليت يعيشها الفرد، إذ فيها وبقق كيانو االجتماعي، ووبس انو قد أصبح لو مكانة بُت ؾبتمعو         

 جديدة وـبتلفة، ذبعل منو رجبل مشاركا يف بناء ؾبتمعو ووطنو.ؿبيطو فهو اتآف بتطلع إىل اكتشاؼ عبلقات واذباىات 
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وتبدأ بذور ىذا النمو يف مرحلة الطفولة اؼببكرة حيث أف الطفل يف حاجة إىل تكوين عبلقات اجتماعية لتنمو بعد       

اؼبراىق يف ىذه  ذلك، وبس يف اؼبراىقة انو عنصر ؿببوب مرغوب فيو ألنو يكوف عنصر ىاـ يف عناصر ؾبموعة ما. فعلى

اؼبرحلة أف يسَت وفق ما سبليو العبلقات والتقاليد السائدة يف اجملتمع الذي يعيش فيو، يفهم اؼبسؤولية ويعاجل وجهات النظر 

 اؼبختلفة بصور موضوعية.

حيث يذكر ''مصطفى غالب '' إف اكتساب الفرد ؽبذه العادات واالذباىات ىي شرط أساسي من شروط حصولو على   

التكيف االجتماعي الذي وبقق لو االستقرار والراحة النفسية، ولذلك فاكتساهبا بطريقة غَت سوية وبوؿ بينو وبُت ربقيق 

 (.197، 1980وعدـ االستقرار) غالب،  تاباأىدافو ويعرضو لبعض األزمات ومشاعر التوتر واالضطر 

 فترة المراىقة وسوء التغذية: - 1-4

تعترب فًتة اؼبراىقة من الفًتات اغبرجة يف عملية النمو والتطور . وتتميز ىذه اؼبرحلة بالزيادة السريعة يف الطوؿ والوزف 

دث خبلؿ مرحلة اؼبراىقة انتشار نقص التغذية وربدث فيها العديد من التغَتات يف الناحية الفسيولوجية واالجتماعية. ووب

والسلوؾ الغذائي اػباطئ ،وىذا يؤدي إىل انتشار األمراض يف اؼبستقبل مثل ىشاشة العظاـ والسمنة وزيادة مستوى 

الدىوف وتأخر البلوغ اعبنسي والطوؿ النهائي عند البلوغ باإلضافة لظهور خلل التغذية خبلؿ ىذه اؼبرحلة ،وأشارت 

سات اؼبسحية على التغذية غبدوث انتشار كبَت لنقص التغذية يف ىذه اؼبرحلة العمرية .)إيباف البلوٍل،ميسوف شتيفي ، الدرا

2003 :3) 

وإذا  وتعرؼ التغذية السليمة بأهنا تناوؿ الفرد أغذية ربتوي على كميات تكفي احتياجات جسمو من العناصر الغذائية .

تكرر نقص أو زيادة عنصر غذائي أو أكثر يف طعامو اليومي أو عدـ القدرة على االستفادة من العناصر الغذائية فاف ذلك 

 بسوء التغذية. ؼيؤدي إىل ظهور اضطرابات فسيولوجية يف جسم اإلنساف ، وىو ما يعر 

فأمراض سوء التغذية ىي اغباالت اؼبرضية الناصبة عن النقص أو اإلفراط يف تناوؿ عنصر أو أكثر من العناصر الغذائية ، 

مثل : السمنة ،النحافة ، العشى الليلي ، اإلسقربوط ، الكساح ، لُت العظاـ، األنيميا ، الربي بري ، الببلجرا  . ومن أىم 

 النحافة . –السمنة )البدانة(  –ؼبراىقُت : األنيميا أمراض سوء التغذية انتشارا بُت ا
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لذا فقد حذرت منظمة الصحة العاؼبية ، ومنظمة األمم اؼبتحدة لؤلطفاؿ ،الناس من أخطار سوء التغذية وذلك بإنقاذ 

 (32: 1986األطفاؿ من اػبطر الناجم عن سوء التغذية .)جبلؿ اؼبخلبلٌب

د قياس الكمية اليت يأكلها اإلنساف أو الفشل يف تناوؿ األكل ومن الناحية فليس األمر يف سوء التغذية يقف عند ح

الطبية تشخص سوء التغذية بعدـ تناوؿ الكميات اؼببلئمة من الربوتينات والطاقة واؼبواد الغذائية األخرى وتشخص أيضا 

 باإلصابة بعدوى ما أو مرض.

سياً يف حدوث الكثَت من أمراض سوء التغذية حيث أف سوء التغذية ال ويعترب اعبهل باؼببادئ األساسية يف التغذية سبباً رئي

 يرجع إىل النقص يف اؼبوارد االقتصادية فقط ولكن إىل فقر اؼبعارؼ واؼبعلومات البلزمة غباجات األفراد الغذائية .       

مة وأنيميا نقص اغبديد إىل أف التغذية ترتبط دبشاكل البدانة وقصر القا (Wiech, et al., 1991)وتشَت دراسة 

،ولذلك فقد أوصت الدراسة بضرورة تقدَل برامج الثقافة الغذائية عبميع أفراد األسرة ،وقد وجد أف ىناؾ عبلقة بُت 

اإلصابة بأمراض القلب والشرايُت وتناوؿ الدىوف يف الطعاـ من حيث كميتها ونوعيتها، فمثبل يعترب مستوى الكوليسًتوؿ 

صلب الشرايُت عند اإلنساف، وقد ثبت أيضا أف أمراض القلب والدورة الدموية ترتبط بكمية ونوع يف الدـ من مؤشرات ت

الربوتُت وىل ىو نباٌب أـ حيواٍل ؟ لذا فاف التغذية الوقائية ىي خَت عبلج لتجنب اإلصابة بأخطر األمراض .)حامد 

 (162: 1989التكروري،خضر اؼبصري،

األمراض، بل والشفاء منها، فمثبل أمراض السكري وضغط الدـ والبدانة والببلجرا وفقر  وتتضح أنبية الغذاء يف الوقاية من

الدـ وغَتىا يبكن عبلجها بالغذاء، كما أف الفئات اػباصة كاألطفاؿ واؼبراىقات واؼبراىقُت واغبوامل واؼبرضعات وكبار 

د أمكن تأخَت ظهور الشيخوخة ،وتكوين السن تعتمد صحتهم وسرعة ىرمهم على نوعية األغذية اليت يتناولوهنا، فق

 (1: 1986شخصية اإلنساف من حيث ذكائو ونشاطو وتكيفو مع بيئتو من خبلؿ الغذاء اؼبناسب .)جبلؿ اؼبخلبلٌب،

فبا سبق يتضح عبلقة الصحة واغبياة بالغذاء والتغذية، فالصحة الكاملة اليبكن أف تتوافر إال بالغذاء السليم الكامل ،أو 

الغذاء اؼبتوازف،وىو ذلك الغذاء الذي وبتوى على صبيع العناصر الغذائية وبكميات مناسبة . واإلنساف جيد ب ىما يسم
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التغذية ىو الذي يأكل من مثل ىذا الغذاء وكمية كافية لنمو أنسجة اعبسم وصيانتها، واالحتفاظ بقدر منها على ىيئة 

 ـبزوف ، وبالتايل يكوف صحيح اعبسم .

 سنة( : 21-15ين )المراىق عندالسائدة  سيئة غذائيةال عاداتوال سلوكياتبعض ال 1-5
 

لقد قاـ  اؼبصيقر بدراسة أىم العادات الغذائية الغَت سليمة  اليت يتبعها اؼبراىقُت يف بيئة تتشابو مع البيئة اعبزائرية          

 ويبكن أف قبمل ما قدمو يف فيمايلي:

 :  السريعة الوجبات تناوؿ1-5-1
 لو حيث خاطئ مفهـو وىذا  اؼبقلية والبطاطس والبيتزا اؼبقلي والدجاج باؽبمربجر السريعة الوجبات مفهـو ارتبط لقد    

 ويعٍت ،  سريع شكلبة قصَت  فًتة يف وتؤكل ربضر أغذية عن عبارة فهي السريعة للوجبات والعملي اغبريف اؼبعٌت أخذنا

 أصبح ربضَته بأنواع األرز حىت سريعة، وجبات ىي وغَتىا  اؼبشوي والدجاج" ما يعرؼ بالكباب " الشاورما أف ذلك

 مفيد غذاء يوجد وال .مؤخراً  ازدىرت اليت التجارية اجملمعات يف خصوصاً  السريعة الوجبات تقدـ اليت اؼبطاعم يف يقدـ

 مفيدة غذائية عادات ىناؾ أف القوؿ يبكن لذا ، ما فائدة لو نوعو كاف مهما غذاء كل اغبقيقة يف ألنو ، مفيد غَت وغذاء

 غذائياً  مبطاً  وازباذىا تناوؽبا من اإلكثار حالة يف السريعة الوجبات بعض تناوؿ إدراج يبكن وىنا .سيئة غذائية وعادات

 الوجبات بعض أف واؼبعروؼ .السيئة الغذائية العادات ضمن عمرية مرحلة أي يف الشخص أو واؼبراىق للطفل سائداً 

 ىذه تناوؿ من اإلكثار كببذ ال وكبن ، الصوديـو وعنصر والكوليسًتوؿ الدىوف من عالية نسبة على ربتوي السريعة

 والربوتُت، اؼبعدنية واألمبلح بالفيتامينات غنية السريعة الوجبات من العديد نفسو الوقت يف ولكن الغذائية، العناصر

  .السريعة الوجبات تناوؿ يف االعتداؿ ىي اؼبثلى النصيحة فإف لذا .الدـ فقر من للوقاية اؼبهم اغبديد بعنصر غٍت وبعضها

 وجبات على للحصوؿ مهم أمر السريعة الوجبات مطاعم من الغذاء نوع انتقاء إذاً  . ومفيدة صحية أغذية كلها وىذه

 (.2006،مصيقر ية )صح
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 :الغازية المشروبات تناوؿ 1-5-2
 للوجبات ىاماً  مكمبلً  أصبحت كما األسر، من العديد عند الغذاء مائدة من مهماً  جزءاً  الغازية اؼبشروبات أصبحت

 تكن مل إذا لذيذاً  يكوف ال الطعاـ بأفيف العديد من الدراسات  والشباب اؼبراىقُت من الكثَت صرح وقد .السريعة

 وسكر الكربوف أكسيد ثاٍل وغاز ماء من مكوف ؿبلوؿ عن عبارة الغازية اؼبشروبات إف .معو موجودة الغازية اؼبشروبات

 من الناذبة اغبرارية الطاقة خببلؼ تذكر غذائية عناصر أية توفر ال بالتايل وىي االصطناعية النكهات وبعض

 يشغل ما أىم وإف .والشاي بالقهوة مقارنة قليلة بكميات ولكن الكافيُت مادة على الكوال مشروبات وربتوي.السكريات

 اؼبراىقُت أف الدراسات أوضحت فقد واغبليب، الفواكو عصَت ؿبل الغازية اؼبشروبات إحبلؿ ىو التغذية علماء ويقلق باؿ

 اغبليب وشرب الطعاـ مع العصَت ؿبل ربل تلقائياً  وىذه الغازية اؼبشروبات من قليلة غَت كميات بتناوؿ يبدؤوف والشباب

 كما .أخرى ؼبشروبات مكاف وجود عدـ يعٍت الغازي باؼبشروب اؼبعدة فامتبلء .العشاء وجبة مع أو الرئيسة الوجبات بُت

 ويتغلغل يتوزع الغازي اؼبشروب أف خاصة األسناف لتسوس ىاماً  مصدراً  هبعلها الغازية اؼبشروبات يف السكريات وجود أف

 الكمية أف من وبالرغم الكوال، مشروبات يف أكرب بشكل توجد منبهة مادة وىي الكافيُت ناحية من أما األسناف، بُت

 يومياً  اؼبتناولة الكافيُت نسبة من يزيد والقهوة الشاي تناوؿ مع يومياً  الكوال من علبة من أكثر تناوؿ أف إال قليلة اؼبوجودة

 بدائل أنواع بعض أف الدراسات من وجد كما .الكافيُت تناوؿ زيادة يف مساعداً  عامبلً  تكوف قد الكوال مشروبات أف أي

 واضبرار الصداع مثل األشخاص لبعض حساسية تسبب قد بليت"بال" اؼبسماة الغازية اؼبشروبات يف اؼبستخدمة السكر

 عن باالبتعاد البطنية بالغازات اؼبصابوف وكذلك اؼبعدة وضبوضة اؽبضم بعسر اؼبصابوف األشخاص وينصح .البشرة

 اليت اػباطئة الغذائية اؼبمارسات بعض ىناؾ الشديد ولؤلسف .األعراض ىذه حدة من تزيد قد ألهنا الغازية اؼبشروبات

 من بدالً  الغداء وجبة مع الغازية اؼبشروبات تناوؿ وأنبها الغازية اؼبشروبات مع التعامل يف األشخاص من العديد هبا يقـو

 جيد بشكل الطعاـ تناوؿ من واؼبراىقُت األطفاؿ وخباصة األشخاص ربـر ألهنا سيئة عادة وىذه اللنب، أو الفواكو عصَت

 .العصَت ؿبل ربل أهنا كما ، اؼبعدة يف الغازات وجود نتيجة بالشبع سريعاً  إحساساً  تعطي الغازية اؼبشروبات ألف وذلك

 واألمبلح للفيتامينات مصدر أهنا من العصائر ىذه أنبية وتنبع اعبديد اعبيل عند قليل الفاكهة عصائر تناوؿ أف واؼبعروؼ

 السرطاف أنواع بعض من الوقاية على تساعد واليت األكسدة مضادات على الحتوائها باإلضافة للجسم اؼبهمة اؼبعدنية

 ذبشؤ أف من االعتقاد ىذا وينبع اؽبضم على تساعد الغازية اؼبشروبات أف األشخاص بعض ويعتقد .القلب وأمراض



 التغذٌة و الوعً الغذائً للتلمٌذ فً مرحلة المراهقة لفصل األول                ا

57 
 

 الطعاـ ىضم عن ناتج االرتياح ىذا أف معتقداً  باالرتياح إحساساً  يعطيو الطعاـ مع الغازية اؼبشروبات تناوؿ بعد الغازات

 عن وغالباً  منها للتخلص اعبسم يضطر وبالتايل بشدة عليها تضغط اؼبعدة تدخل عندما فالغازات خاطئ، اعتقاد وىذا

 تناوؿ على الثانوية اؼبرحلة يف خباصة اؼبدارس طلبة بعض درج كما .التجشؤ ووبصل الفم ٍب ومن اؼبرئ إىل دفعها طريق

 أو قاىياؼب أو اؼبطعم من اؼبنزؿ خارج فطورىم يتناولوف كانوا إذا خباصة الفطور مع الباكر الصباح يف الغازية اؼبشروبات

 على اغبصوؿ يف فرصتو من تقلل وبالتايل الصباح يف اغبليب تناوؿ من الطالب ربـر العادة وىذه للمدرسة، اجملاورة البقالة

 اؼبشروبات تناوؿ عن االستغناء يبكن و .العصبية للخبليا وكذلك العظاـ لبناء اؼبهمة الكالسيـو مادة من البلزمة الكميات

 مكاهنا اللنب أو اغبليب أو الفواكو عصَت وإحبلؿ استبعادىا الثبلث الرئيسية الوجبات مع دائماً  يفضل حيث الغازية

 (2006 ، مصيقر.)الرئيسية الوجبة الغداء وجبة عند وخباصة

 الطاقة مشروبات تناوؿ 1-5-3
 

 اؼبراىقُت وخاصة العمرية الفئات ـبتلف قبل من استهبلكا األكثر الطاقة ومشروبات الرياضية اؼبشروبات تعترب      

 أو قبل سواء منها كبَتة كميات يتناولوف ما وغالبا أدائهم مستوى لتحسُت السحرية الوصفة بأهنا منهم اعتقادا والشباب

 يؤدي قد فبا منهما كل الستخداـ اؼبناسب التوقيت أو بينهما بالفرؽ معرفة أدٌل دوف اؼبنافسات أو التدريب بعد أو أثناء

 بينهما كبَتا اختبلفا ىناؾ أف قبد الطاقة دبشروبات الرياضية اؼبشروبات مقارنة فعند .األداء مستوى تدىور إىل

 يف العمل أو التدريب أثناء العرؽ يف اؼبفقودة اؼبعدنية األمبلح وبعض السوائل تعويض إىل هتدؼ الرياضية فاؼبشروبات

 الكربوىيدرات األيضية الطاقة من كبَت بقدر اعبسم تزويد إىل فتهدؼ الطاقة مشروبات أما .طويلة لفًتات اغبارة األجواء

 يف .واألعشاب والفيتامينات األمينية األضباض بعض إىل باإلضافة  األخرى اؼبنبهة اؼبواد وبعض الكافيُت الذىنية والطاقة

 الكافيُت مثل الطاقة مشروبات يف اؼبوجودة اؼبكونات نفس على الرياضية اؼبشروبات ربتوي ال حُت

 على أيضا وربتوي الطاقة دبشروبات باؼبقارنة الكربوىيدرات من جدا قليلة نسبة على ربتوي ولكنها األمينية واألضباض     

 من ضبايتو وبالتايل باعبسم اؼباء استبقاء يف كبَتا دورا تلعب واليت والبوتاسيـو الصوديـو مثل اؼبعدنية األمبلح بعض

 من الطاقة دبشروب اىتماما أكثر اؼبراىقُت . و استنجت الكثَت من الدراسات يف ىذا اؼبوضوع أف  باعبفاؼ اإلصابة
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 التوعية برامج اىتماـ يستدعي الذي الطاقة،أمر دبشروبات اؼبتعلقة اؼبعلومات يف واضحا نقصا ىناؾ فأو  ،اؼبراىقات

 (2006)مصيقر .بذلك الصحية

من خبلؿ ما سبق ذكره يشَت الطالب الباحث إىل  النقص الفادح يف الوعي الغذائي لدى اؼبراىقُت ، األمر الذي          

ينعكس بالضرورة على فبارساهتم الغذائية ،فنظرهتم لؤلطعمة  الواسعة االنتشار تفتقر للكثَت من اغبقائق العلمية اليت تربىن 

 العامة ؽبذا اؼبراىق ، يبكن أف  تنتج من خبلؿ تناوؿ ىذه األطعمة.على وجود أثار سلبية على الصحة 

 

 أىمية األنشطة البدنية والرياضية للمراىق:   -1-6
     

األنشطة البدنية والرياضية جزء من الًتبية العامة، وىدفها تكوين اؼبواطن السليم من الناحية البدنية، العقلية،       

االنفعالية واالجتماعية ف وخاصة الصحية ، وذلك عن طريق ألواف النشاط البدٍل اليت اختَتت لغرض ربقيق ىذه 

شامل واؼبتزف للتلميذ، وتليب اختياراهتم البدنية والرياضية اليت ؽبا دور األىداؼ، على مستوى اؼبدرسة فهي ربقق النمو ال

كات وىذا من ر ىاـ جدا يف عملية التوافق بُت العضبلت واألعصاب وزيادة االنسجاـ يف كل ما يقـو بو التلميذ من ح

ين أبطاؿ رياضيُت يف ( ، وعلى مستوى األندية الرياضية فهي تعد بتكو 21-20،الناحية البيولوجية. ) مرسي، د.ت 

 الصحية اؼبثلى غاية و وسيلة يف أي نشاط رياضي تنافسي .  ـبتلف التخصصات ، وتعد اغبالة

إذا فممارسة نشاطات البدنية والرياضية ؽبا تأثَت على جسم اؼبراىق من الناحية البيولوجية، وكذلك فهي تؤثر على        

 للتلميذ . اعبوانب األخرى 
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 :خالصة
 

يؤثر الوعي الغذائي والعادات الغذائية يف رفع اؼبستوى الصحي العاـ ألفراد اجملتمع حيث يعمل على تطوير العادات 

القومي وتنميتها ، وسياسة األمن  الغذائية اليت تتدخل بطريقة عميقة يف توجيو سياسات األمن الغذائي والتخطيط التغذوي

الغذائي والعادات الغذائية ؽبما تأثَت عكسي تباديل حيث تؤثر سياسات التنمية الغذائية واألمن الغذائي القومي بدورنبا 

 على العادات الغذائية واؼبستوى الصحي للمجتمعات .

ء التغذية سينعكس على صحتو وحيويتو فاإلنساف أو العنصر البشري ىو أساس كل عمليات التنمية ، ونقص أو سو 

ويقلل من قدرتو على اإلنتاج واؼبسانبة يف دفع عجلة التنمية. فكل جهد أو نفقات تصرؼ على اؼبستوى الغذائي وبقق 

والشك عائدا كبَتا عن طريق رفع اؼبستوى الصحي وتقليل نفقات العبلج وزيادة االستفادة من التعليم وزيادة اإلنتاج 

 (18: 1990)ىناء اغبسيٍت، فع اؼبستوى االقتصادي واالجتماعي للدولة .وبالتايل ر 
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 تمهيد:

تعترب الًتبية الصحية والغذائية واالىتماـ بالسلوؾ الصحي السليم للتبلميذ  ىدؼ أساسي من أىداؼ التدريس يف صبيع اؼبقررات  

واليت تعترب دالة  وؿبوراً أساسياً عند إعدادىن انطبلقاً من ركيزة رئيسية تقـو عليها عمليات تطوير التعليم واؼبتعلقة بالتنمية البشرية

للتنمية الشاملة يف كافة اجملاالت وأمرا حتمياً لبناء وأعداد جيل واع صحياً وقادراً على ازباذ القرارات الصحية اؼبناسبة للمحافظة 

 على حياتو ووقايتها وخاصة اؼبتعلقة بالتغذية .

ئولة فقط عن تكوين وبناء اعبسم ولكنهما يلعباف وقد أثبتت الدراسات والبحوث العلمية أف الصحة والتغذية السليمة ليست مس

ودلٌل غٌر ،  والفكري للفرد ودلٌل مباشر على نوعٌة الحٌاة دورا مهماً يف توجيو السلوؾ االجتماعي واألخبلقي

مباشر على مدى التطور االجتماعً واالقتصادي وذلك لما للتغذٌة السلٌمة من أهمٌة فً النمو الطبٌعً 

آيات )  . ألمثل فً صحة المرٌض والسلٌم والحفاظ على صحة جٌدة خالل حٌاة اإلنسانوالتطور العقلً ا

 ( 3:2002 ،الدسوقي 

 :الصحة تعريف1-2-

 :يلي ما ومنها للصحة التعاريف من عدد بوضع والًتبويُت العلماء من العديد قاـ

 اؼبرض انعداـ ؾبرد على تقتصر وال واجتماعيا ونفسيا وعقليا بدنيا الشخص لياقة اكتماؿ" :بأهنا العاؼبية الصحة منظمة عرفتها -

   "الداء أو

  116   العاؼبية ص الصحة منظمة

 اليت الضارة العوامل مع اعبسم تكيف  عن تنتج اليت اعبسم لوظائف النسيب التوازف حالة" :أهنا نيوماف العالم عرفها وقد - (

 لو.  يتعرض

  وكفاءهتا الصحة وترقية اؼبرض، منع وفن علم" :أهنا على الصحة وينسلوف يعرؼ كما -

 .(15، ص 2002)قطيشات،   

 :الصحة محددات-2-2

 يف اتآخر عن زبتلف قدرة ولكل عامل سلوكيا أو اجتماعياً  أو بيئياً  أو وراثيا إما العوامل من بعدد للفرد الصحي اؼبستوى يتأثر

 .الصحي اؼبستوى لتحديد العوامل ىذه مدى أنبية يف اتآراء اختلفت وقد لؤلفراد، الصحي اؼبستوى على التأثَت
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 :ىي فئات أربع يف الصحة تندرج  ؿبدداتيرى سيموف و قرين أف 

 .اؼبرض ومقاومة والوزف كالطوؿ اعبسم صفات من كثَت مثل الوراثة: - 

 .واإلشعاع والضوضاء، والرطوبة، اغبرارة وتشمل :الطبيعية البيئة - 

 .الصحية اػبدمات من وغَتىا الطبية اػبدمات توافر :الصحية الرعاية - 

 العقاقَت و استخداـ والراحة الرياضية التمارين وفبارسة الغذاء بصدد الشخصية االختبارات :الشخصي لسلوؾا - 

 :و ىي  وآخروف بندر يرى ست فئات كما يف تندرج الصحة ؿبددات أف

 .العمر من متقدمة مراحل  يف أو حايل الفرد على تؤثر : الوراثية العوامل .1 

 .للصحة وتسيء ربسن عوامل وىي اؼبأوى، وحاؿ والتلوث، الغذاء نوعية :الطبيعية البيئة .2 

 .الفرد على تأثَت ؽبا ويكوف والعادات الصحية، واؼبعتقدات، والثقافية، العائلية، والعبلقات الفقر، مستوى :االجتماعية البيئة .3 

 .سلبية أو إهبابية نتائج إىل تؤدى أف يبكن حياتو طريقة بشأف الفرد يتخذىا القرارات اليت :الشخصي الحياة أسلوب .4 

 .للفرد الصحية اغبالة على تؤثر الصحية، الرعاية على اغبصوؿ إمكانية :الصحية الرعاية نظاـ .5 

 والسياسية والوطنية احمللية التشريعات طبيعة تؤثر أف يبكن :االقتصادي و السياسي الوضع .6 

 مبررات التربية الصحية: -23-    

( أف الًتبية الصحية فرضت نفسها على الساحة الًتبوية لتكوف احد اؼبكونات  52 : 2002وقد أورد )صاحل ؿبمد صاحل 

 الرئيسية للمنهج اؼبدرسي يف صبيع اؼبراحل التعليمية وعبميع الدوؿ سواء أكانت متقدمة أـ نامية للعديد من اؼبربرات من أنبها :

السكاف ، ولذلك فإف االىتماـ هبم يعٍت ضمنًا االىتماـ يبثل التبلميذ يف صبيع اؼبراحل التعليمية نسبة مرتفعة من ؾبموع -

 بالقاعدة العريضة من اجملتمع . 

 ودوف توافر الوعي الصحي لديهمالتقاء التبلميذ مع بعضهم يف اؼبدارس -

 لة .ألفراد أسرىم ، فبا يضخم من حجم اؼبشك يعطي فرصة النتقاؿ األمراض اؼبعدية من بعضهم البعض ويًتتب عليو انتقاؽبا-

القصور الواضح يف ربقيق ما ينبغي أف تقـو بو األسرة خاصة يف خضم اؼبشكبلت االقتصادية اليت ذبرب األـ واألب إىل اػبروج -

 إىل سوؽ العمل ، فبا يزيد العبء على عاتق اؼبدرسة يف ربقيق وتنمية الوعي الصحي . 
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تزايد مظاىر السلوكيات اليت تنم عن غياب الوعي الصحي لدى أفراد القاعدة العريضة من اجملتمع ، فبا يعٍت أهنم حباجة إىل -

 خطط مناسبة مقصودة بغية ربقيق الوعي الصحي .

 :الصحية التربية تعريف -2-4

 الصحية و منهم : الًتبية بتعريف الًتبية علماء من الكثَت قاـ

 الرياضية، التمارين و التغذية السليمة وراء عػػادات صحيػػػة تنمية على األفراد لتشجيع اؼبوجهة اعبهود بأهنا وستيفن روبرت عرفها

 ,BERTHON, Apprendre la santé à l’école, 1997)والتبغ  و الكحوؿ، العقاقَت، مثل سامة مواد وذبنب

p. 129) 

 االذباىات و القيم على اإلهبايب  التأثَت تستهدؼ للتعلم، متسلسل ترتيب على تشتمل خطة :أهنا تعرؼ الًتبية الصحية و

 .واجملتمع واألسرة للفرد اؼبثلى  التنمية إىل تؤدى اليت الصحية، اؼبعرفية راتوالقد واؼبمارسات

 بل اغبديثة، اغبياة تبلئم بيئة يف الفرد يعيش أف على رسالتها تقتصر وال العامة الًتبية من ىاـ جزء :بأهنا عرفها فقد  سبلمة أما

 وجو، أكمل على منها واالستفادة اجملتمع، يف اؼبتاحة للخدمات الصحية أفضل وتقديرا تفهماً  راداألف إكساب إىل ذلك يتعدى

 الصحية، اذباىاهتم على الفعاؿ التأثَت بغرض بصحتهم، اؼبتعلقة الصحية و اإلرشادات باؼبعلومات اجملتمع  أفراد تزويد وكذلك

 ؼبساعدهتم الصحي، سلوكهم وتطوير تعديل، على والعمل

 والعقلية  والنفسية واالجتماعية البدنية والكفاية السبلمة ربقيق على

 .(42، ص 1997)سبلمة، 

 :الصحية التربية أىداؼ -2-5

 وىي:رئيسة  أىداؼ ثبلثة إىل تصنيفها يبكن واليت الصحة بأىداؼ نلم أف هبب الصحية الًتبية أىداؼ نتفهم لكي

 .صحية سليمة بيئة توفَت .1

 .الفرد صحة على للمحافظة الضرورية واػبدمات واؼبصادر الوسائل إتاحة .2

 .صحتهم ورقي ألماف واؼبسئوؿ والذكي الواعي الصحي السلوؾ األفراد على حث .3
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 لوطنهم واالقتصادية التنافسية القدرة يف أصحاء يساعدوف تبلميذ إعداد إىل هتدؼ الصحية الًتبية أف وسو روكاف بندر يؤكد كما

 العبلج على اإلنفاؽ يقل وبذلك وقائية سلوكيات وينتهجوف اؼبرض، غياهبم بسبب فتورة  و تقل أكفاء، عماال يصبحوف حيث

 .(Bender, 1997, p. 41)التأمُت الصحي  تكاليف وتقل

 و منها الصحية للًتبية األىداؼ من ؾبموعة صاحل و وضع

 .بينهم الشائعة األمراض والوقاية من والبيئية واجملتمعية الشخصية بالصحة اؼبرتبطة واؼبفاىيم اؼبعلومات التبلميذ إكساب -

 .وظيفية احمللي بطرؽ اؼبستوى على الصحة ربسُت ومنتجات خبدمات اػباصة اؼبعلومات التبلميذ إكساب -

 .احمليطة يف بيئتهم اؼبختلفة الصحية اؼبخاطر تقليل إىل يؤدى دبا السليمة الصحية للسلوكيات التبلميذ فبارسة -

  .احمللي اؼبستوى على الصحة لتحسُت الشخصي، االتصاؿ مهارة التبلميذ إكساب -

 ( .69،ص 2002)صاحل ،) .الصحة ؾباؿ كبو التقدير وأوجو وميوؽبم التبلميذ اذباىات تنمية -

  :على العمل خبلؿ من يتم الصحية الًتبية أىداؼ مصاغبة على يؤكد كما

 الصحية السلوكيات التبلميذ إىل إكساب تؤدى صحية ومفاىيم وحقائق معارؼ تتضمن اػبربات التعليمية من ؾبموعة زبطيط  -

 .السلمية

 تكوف أف واؼبهارات اؼبفًتض السلوكيات وتغَت واؼبهارات الصحية السلوكيات التبلميذ إكساب -

 الصحي الوعي نشر على والعمل بالفرد واجملتمع، الصلة ذات الصحية القضايا ذباه ليمةس صحية اذباىات وتنمية بالصحة، ضارة

 (25،ص  2004)مصاغبة ، .أنفسهم اذباه اؼبسئولية لتحمل أفراد اجملتمع بُت

 :الصحية التربية ميادين -2-6

 أهنا كما الفرد، حياة يف مستمرة أهنا عملية حيث وزماف، مكاف كل إىل سبتد بل مكاف، أو زمنية فًتة ؽبا ليس الصحية الًتبية إف

 واجتماعياً، ونفسيا بدنيا اؼبتكامل الفرد بناء إىل وهتدؼ لكل اؼبؤسسات، مشًتكة عملية ىي ٕوإمبا بعينها، مؤسسة على تقتصر ال

ربقيق  يبكن األفضل بالشكل استغبلؽبا أمكن ولو تربوية فرص منها لكل الصحية، للًتبية اجملاالت واؼبيادين من عدد وىناؾ

 .الصحية الًتبية أىداؼ

 :التايل النحو على اؼبيادين ىذه استعراض وسيتم
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 الشخصية: الصحية التربية 2-6-1

، والتغذية، والنظافة، الصحة، بأنبية الفرد بتوعية تتعلق  أف الفرد على هبب إذ النشاط الرياضي،  ومزاولة ، والراحة والعمل، والنـو

 ساعات للراحة خاصة البلـز الوقت وأخذ التدخُت، عن اؼبفيدة، واالبتعاد األغذية وتناوؿ ، باستمرار جسمو نظافة على وبرص

 (74، ص  2003)اؼبتوكل،  :أف عليو صحتو الفرد على وبافظ ولكي الضرورية، النـو

 .اإلهبايب السلوؾ خبلؿ من وبيئتو بدنو سبلمة على وبرص -

 .للمرض يعرضو ما كل يتجنب -

   .بعبلجها ويسرع وأمراض عوارض من يصيبو ما اكتشاؼ يف يبادر -

 :المنزؿ في الصحية التربية 2--2-6

 الوعي ىؤالء يكتسب أف سليمة مثل صحية عادات لديهم توصل حيث أبنائها، كبو دبسئوليتها تقـو حُت مهما دورا تؤدى األسرة

   .طبية ومعلومات حقائق من العادات ىذه إليهم يسند دبا

 الصحية واالذباىات العادات فهي تكسبو التنشئة، عملية يف األكرب العبء يقع وعليها بالًتبية الطفل تتعهد اليت البيئة ىي فاألسرة

 يراه  ؼبا نتيجة اؼبختلفة، الصحية العادات ومزاولة  فبارسة الطفل طريقها يتعود عن اليت الفرص تتهيأ اؼبنزؿ ويف الطفولة، مرحلة يف

 . (132، ص 1997والكبار )سبلمة،  الوالدين من

 :المجتمع في الصحية التربية-2-6-3 

 العادات وؿباربة اإلهبايب السلوؾ ونشر مفاىيم البيئة ضباية على يعمل أف عليو إذ الصحة، وضباية تعزيز يف ىاما دورا للمجتمع

 القائموف يقدمها اليت واإلرشادات النصائح مثل لؤلفراد الصحية للًتبية من الفرص العديد ويتيح اجملتمع، يف بالصحة الضارة السلبية

 رعاية ودور الصحة ومكاتب اإلعبلـ وسائل مثل األفراد توجيو عن اؼبسئولة اؽبيئات تنظمها اليت الصحية والربامج اػبدمات على

 34ص1998 العاؼبية، الصحة منظمة .والطفولة األمومة

 :المدرسة في الصحية التربية-2-6-4

 فهي الصحي، التوجيو عن اؼبؤسسات اؼبسئولة إحدى وىي أىدافو، ربقيق بقصد اجملتمع أنشأىا اجتماعية مؤسسة اؼبدرسة تعد

 لوجود للتبلميذ السليمة الصحة الًتبية ربقيق على العمل فاؼبدرسة يبكنها اؼبكتسبة، الصحية العادات وتؤكد األسرة عمل تكمل

 :مثل العوامل بعض
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 .لديهم الصحية العادات غرس يبكنها فبا التنشئة سن يف تبلميذىا اؼبدرسة تستقبل -

 وسلوكياهتم. اذباىاهتم يف مؤثرا عامبل تعد لذا اؼبدرسة يف وقتهم معظم التبلميذ يقضي -

 الصحية، بالشؤوف اؼبهتمة األوىل اؼبنظمة باعتبار الثقافة و والعلـو للًتبية اؼبتحدة األمم ومنظمة العاؼبية الصحة ىيئة اتفقت وقد

 حيوية وسيلة وتعترب العامة، الًتبية من ىاـ جزء تعترب اؼبدارس الصحية يف الًتبية أف على الًتبية بشؤوف اؼبختصة اؼبنظمة والثانية

واألسناف  الفم وأمراض التغذية، وسوء واؼبزمنة، باألمراض اؼبعدية كاإلصابة الصحية، من اؼبشكبلت للعديد اؼبدرسة تقدمها

  (.9، ص 1998)ؿبمد، 

 للمدرسة يبكن حيث التبلميذ، لتحسُت صحة اؼبدرسية الصحة ؾبهودات توجو أف ينبغي لذا تؤدي حبياهتم، قد اؼبخاطر وىذه

 :طريق عن للتبلميذ الصحية اغباالت تعزيز

 .الصحية واؼبهارات اؼبعارؼ تدريس  -

 .الصحية لبلختبلالت اؼبباشرة اؼبعاعبة  - 

              (Thomas, 1999, p. 256)اؼبرض .  من الوقاية خدمات توفَت  -

 في الجزائر : الصحة المدرسية -7 2-     

إف تكوين شخصية سوية سليمة تتوفر فيها كل الشروط الصحية النفسية الذىنية اغبسية من توازف و ذكاء و قدرة على اؼببلحظة 

 الدقيقة و الفهم و االستدالؿ و التحليل و النقد اؼبوضوعي البناء ىي مسؤولية تتحملها األسرة و اؼبدرسة معا و احمليط االجتماعي 

 الوسط اؼبدرسي أدركت وزارة الًتبيػػة الوطنيػػة مسؤولياهتػػػا و أولت ؽبا األنبية البالغة و دبشاركة الوزارات و نظرا ألنبية الصحة يف

األخرى و أقامت ىياكل و فرؽ صحية شغلها الشاغل متابعة صحة التبلميذ يف الوسط اؼبدرسي من خػػػػبلؿ الكشوفػػػات الدورية 

 و الرعاية الصحية .

 صدرت وزارة الًتبية الوطنية صبلة من القرارات أنبها :و ألجل كل ىذا أ

 اعادة تنظيم الصحة اؼبدرسية. اؼبتضمن 6/4/94بتاريخ  94-01قرار وزاري مشًتؾ رقم 

 متعلقػػػػة بإنشػػػػاء وحػػػػدات الكشػػف و اؼبتابعة. 27/4/95بتاريخ  02تعليمة وزارية مشًتكة رقم 

 اؼبتعلق بإنشاء النوادي الصحية . 2/3/97بتاريخ  007- 11قرار وزاري رقم 
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 اؼبتعلق بدعم الوقاية الصحية اؼبدرسية . 9/8/99بتاريخ  14قرار وزاري رقم 

 اؼبتعلقة بتطبيق برنامج الصحة اؼبدرسية . 22/1/2001تعليمة وزارية مشًتكة بتاريخ 

 كلف بالصحة يف الوسط اؼبدرسي .يتضمن إنشاء و تنظيم الفوج الوزاري اؼب 7/12/2001قرار وزاري مشًتؾ بتاريخ 

 :البرنامج الوطني للصحة المدرسية-2-8

 مع مطلع األلفية الثالثة وربدياهتا االجتماعية واالقتصادية والديبقراطية والعلمية والتكنولوجية، تواجو وزارة الصحة ووزارة الًتبية    •

متطلبات ذلك التحدي بإعادة بلورة الصحة اؼبدرسية دبا يتناسب والدور الذي هبب أف تؤديو كل منهما لتكوف  اعبزائريف  الوطنية

قادرة على تكوين رؤى تشاركيو للصحة اؼبدرسية تسهم يف بناء ؾبتمع صحي، ولتأخذ على عاتقها مسؤولية إعداد أبنائنا منذ 

بناء ؾبتمعهم بعقوؿ واعية قادرة على ازباذ القرارات الصحيحة، وإكساهبم مراحل حياهتم األوىل إعدادًا جيدًا للمسانبة يف 

  اإلحساس باؼبسؤولية من أجل صحتهم وسعادهتم.

 :برنامج الصحػة المدرسية-2-9

ال ىبفى على اعبميع أنبية الصحة اؼبدرسية، اليت غدت مسألة مهمة وملحة تفرض نفسها على قائمة األولويات الوطنية. وال     •

فى على اعبميع بأف الصحة اعبيدة يف اؼبدارس ىي استثمار للمستقبل، وأف برامج الصحة اؼبدرسية أداة فعالة ومتميزة لبلرتقاء ىب

بصحة اجملتمعات وخاصة برامج التوعية الصحية والبيئية واليت زباطب شروبتُت حساستُت من ؾبتمعنا ونبا األطفاؿ من سن طبس 

واؼبراىقُت من سن عشر إىل شبانية عشر كشروبة ثانية، ومراحل التطور يف ىاتُت الشروبتُت  وحىت عشر سنوات كشروبة أوىل

تستوجب إرساء مفاىيم وسلوكيات تؤثر يف مستقبل صحتهم فالسلوؾ الصحي اؼببكر ينتج عنو وضع صحي أفضل ؽباتُت 

 الشروبتُت.

فإف األمر ملحا لوضع األسس والربامج اليت تعزز صحة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات من خبلؿ برنامج منظم وشامل  لذا    •

 للصحة اؼبدرسية, للنهوض جبيل جديد تعتمد عليو دولتنا يف مرحلتها اؼبقبلة فبا هبعلها منربا حضاريا وإشعاعا رائدا يف اؼبنطقة.
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 :المدرسيةأىمية برنامج الصحة  -2-10

% من عدد  30من فئة األعمار ما بُت اػبامسة والثامنة عشر سنة شروبة كبَتة من السكاف )حوايل التبلميذ يشكل     •

 .(السكاف

تتميز الفئات العمرية اليت تندرج ربت مراحل التعليم اؼبختلفة بتغَتات متبلحقة فهي تتميز بالنمو والتطور السريع سواء من     •

البدنية أو النفسية أو االجتماعية فبا هبعلها أكثر عرضة للمشاكل البدنية منها والنفسية ويستلـز هتيئة الظروؼ اؼبناسبة لنمو الناحية 

 وتطور صحي كامل.

يتعرض الطلبة والطالبات يف اؼبراحل الدراسية اؼبختلفة إىل الكثَت من اؼبشاكل والضغوطات النفسية واالجتماعية, وقد تكوف     •

درسة أوؿ بيئة ىبرج إليها الطالب وأوؿ خرباتو يف اغبياة اعبماعية خارج اؼبنزؿ فبا يعرضو للتنافس يف اللعب أو الدراسة فبا قد اؼب

 يًتتب عليو الكثَت من اؼبشاكل النفسية واالجتماعية.

 ة.يف اؼبدرسة قد يعرضهم إىل ـباطر عدة كاغبوادث واألمراض اؼبعدي التبلميذالتقاء          •

بالصحة اعبيدة عامل مهم يساعدىم على التعلم واكتساب اؼبعلومات واػبربات اليت هتيئها ؽبم اؼبدرسة " فالعقل  التلميذسبتع     •

 السليم يف اعبسم السليم" " وال تعليم ببل صحة وال صحة ببل تعليم".

صر الرئيسية للصحة اؼبدرسية حيث أف ىذه الفًتة اؼبدرسة ىي أنسب مكاف للتوعية الصحية والًتبية الصحية ىي أحد العنا    •

على اكتساب العادات والسلوؾ الصحي السليم وقد يساعد ىذا التأثَت على أسرهتم اغبالية  تلميذاؼبعلومات وتساعد التتميز بتقبل 

 وأسرهتم يف اؼبستقبل.
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 الخالصة: 

ىدفها حثُّ الناس على تبٍتي مبط حياة وفبارسات صحية سليمة  من أجل  يف الوسط اؼبدرسي عملية إعبلمية هبب القياـ ب     

بنشر اؼبفاىيم الصحية السليمة وبقق ىذا اؽبدؼ  الصحي ، والتثقيف للمجتمع ، واغبدي من انتشار األمراض الصحي رفع اؼبستوى

يف اجملتمع  وتعريف الناس بأخطار األمراض  وإرشادىم إىل وسائل الوقاية منها ، وُيستعاف على ذلك بوسائل ـبتلفة  مثل : 

 اللقاءات اؼبفتوحة مع الناس ، واحملاضرات والندوات ، وعرض األفبلـ و التشجيع على اؼبمارسة الرياضية .

الصحة يف الوسط ن خبلؿ ىذا الفصل ؾبموعة من العناصر اليت ؽبا صلة مباشرة و غَت مباشرة مع موضوع و قد عرضنا م    

من خبلؿ إبراز األنبية البالغة اليت يكتسيها الوعي و التثقيف الصحي  يف اجملتمع عامتا و يف الوسط اؼبدرسي بصفة  اؼبدرسي

 خاصة .
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 خاتمة الباب :

 

اعبانب التطبيقي و قد حاوال الطالب الباحث من خبلؿ  إىلاؼبناسبة للمرور  األرضيةالغاية من عرض اعبانب النظري ىذا وضع 

 أبعادكما لو دور ىاـ  يف احملافظة على الصحة العامة و   توسطاتلتبلميذ يف اؼبل الوعي الغذائيىذا العرض  تسليط الضوء على 

البالغة اليت  األنبيةدراستنا فقد حاولنا توضيح ؿبتوياتو و تبياف   أماباإلضافة إىل  انو يعترب وسيلة  وقائية ،   األمراضالتبلميذ عن 

اليت ذبعل اجملتمع يعيش يف صحة شاملة . يف الوسط اؼبدرسيالصحة ب ارتباطو  وبظى هبا و مدى



 

 

 الباب الثانً:

 الدراسة المٌدانٌة

 مدخل الباب الثانً 

 البحث و اإلجراءات المٌدانٌة منهج الفصل األول :

  عرض و تحلٌل النتائج الفصل الثانً :

 خاتمة الباب الثانً
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  مدخل الباب الثانً :

ًب تقسيم ىذا الباب إىل فصلُت، حيث سيتضمن الفصل األوؿ منهجية البحث وإجراءاتو اؼبيدانية من حيث اؼبنهج اؼبتبع، وؾبتمع 

وعينة البحث، مع التطرؽ إىل الدراسة االستطبلعية واألسس العلمية ألداة البحث واؼبتمثلة يف االستبياف زيادة على التجربة 

إحصائيا وربليلها، ٍب مقارنتها  اأما الفصل الثاٍل فسيخصص ؼبناقشة نتائج اؼبتحصل عليها بعد معاعبته الرئيسية وكل ما يتعلق هبا،

 بالفرضيات، واػبروج بأىم االستنتاجات ويف األخَت تقدَل بعض االقًتاحات والتوصيات.   
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 الفصل األول

 البحث و اإلجراءات المٌدانٌة منهج

 سبهيد

 منهج البحث   1-1

 ؾبتمع البحث  1-2

 ة البحث ػػػػعين 1-3

 ؾباالت البحث   1-4

 ضبط متغَتات البحث   1-5

 دوات البحث أ  1-6

 اؼبستعملة اإلحصائيةالوسائل   1-7

 صعوبات البحث   1-8

  خاسبة
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 :تمهيد

أف البحوث العلمية مهما كانت اذباىاهتا وأنواعها ربتاج إىل منهجية علمية للوصوؿ إىل نتائج البحث ذات أنبية ، و طبيعة 

مشكلة البحث ىي اليت ربدد لنا اؼبنهجية العلمية اليت تساعدنا يف معاعبتها وموضوع البحث الذي كبن بصدد معاعبتو وبتاج إىل  

لية تنظيم وإعداد خطواتو إجرائية ميدانية للخوض يف استقصاء اغبقيقة و الوقوؼ على أىم كثَت من الدقة والوضوح يف عم

اػبطوات اليت من مفادىا التقليل من األخطاء واستغبلؿ أكثر للوقت واعبهد انطبلقا من اختيار اؼبنهج اؼببلئم ؼبشكلة البحث 

 بطبيعة ىذه الدراسة .  وطرؽ اختيار عينية البحث إىل انتقاء الوسائل واألدوات اؼبتصلة

 :البحث منهج 1-

يتوقف اختيار اؼبنهج اؼبناسب للدراسة على طبيعة اؼبوضوع، ويتحدد تبعا ؼبتغَتاتو ويرتبط ارتباطا قويا بصدؽ النتائج ومدى 

باؼبوضوعية ارتأينا  مطابقتها للواقع اؼبدروس، ومن أجل االرتقاء هبذه الدراسة إىل مستوى التحليبلت والتفسَتات العلمية اليت تتسم

واقع الوعي الغذائي عند التلميذ و عبلقة ىذا الوعي "اختيار اؼبنهج الوصفي التحليلي والذي يتبلءـ مع طبيعة اؼبوضوع اؼبدروس 

"، يعرفو سامي ؿبمد ملحم ىذا اؼبنهج بأنو :" أحد أشكاؿ التحليل والتفسَت العلمي اؼبنظم لوصف ظاىرة أو  الصحة اؼبدرسيةمع 

كلة ؿبددة وتصويرىا كميا عن طريق صبع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاىرة أو اؼبشكلة وتصنيفها وربليلها وإخضاعها مش

 .(370، صفحة 2006)ملحم، للدراسة الدقيقة 

 مجتمع البحث: 1-2

الرابعة  اؼبستوى يف كلهم من الذكور الذين يدرسوف و اعبنس عامل مراعاةمع  تلميذ 754 من ىذا حبثنا ؾبتمع يتكوف     

 متوسط يف ـبتلف متوسطات عاصمة والية سعيدة .

 :البحث عينة 1-3

جملتمع البحث يف الربنامج  األوليةتلميذ اختَتوا بالطريقة العشوائية . وذلك عن طريق إدخاؿ البيانات  86العينة  أفرادبلغ عدد 

أو مولد األرقاـ العشوائية ، حيث كانت   Random Number Generatorsـ أمر  و استخدا SPSSاإلحصائي 

 رقاـ الناذبة عن ىذا اإلجراء سبثل أفراد عينة الدراسة .األ
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 :البحث مجاالت 1-4

 المجاؿ البشري:1-4-1

 تلميذ من األقساـ مستوى السنة الرابعة متوسط دبدينة سعيدة . 86ًب توزيع االستبياف على 

 :المكاني المجاؿ1-4-2

متوسطة اجملاجي ،متوسطة علة لطيفة ،متوسطة نعاركرـو ، متوسطة : متوسطات بوالية سعيدة وىي أربعىذا البحث يف  إجراء ًب

 اؼبقراٍل  ، كل ىذه اؼبتوسطات تقع بعاصمة الوالية.

 :الزمني المجاؿ 1-4-3

 : كاتآٌب موزعة زمنية مدة يف البحث ىذا اقباز ًب لقد

 2017جانفي  أواخر شهر غاية إىل2016ديسمرب  شهر أوائل : النظري الجانب -

 2017مارس  أواخر شهر غاية إىل 2017فيفري  شهر بداية من : التطبيقي الجانب -

 متغيرات البحث : 1-5

تصبح اإلجراء أف الدراسة اؼبيدانية تتطلب ضبط اؼبتغَتات قصد التحكم فيها من جهة وعزؿ بقية اؼبتغَتات األخرى وبدوف ىذا 

النتائج اليت يصل إليها الطالب مستعصية على التحليل والتصنيف والتفسَت حيث يصعب على الطالب أف يتعرؼ على اؼبسببات 

 .(43، صفحة 1999)العبلوي،  الب إلجراءات الضبط الصحيحة اغبقيقية للنتائج بدوف فبارسة الط

 :المستقل المتغير 1-5-1

 اؼبتغَت ويتمثل ، بو صلة تكوف ذات متغَتات أخرى قيم يف التأثَت طريق عن وذلك تغيَت إحداث إىل وضعيتو يف يؤدي الذي ىو

 . الغذائي للتلميذ يف اؼبرحلة اؼبتوسطة من التعليم الوعي يف ىذا حبثنا يف اؼبستقل

 :التابع المتغير 5-2 -1

 ستظهر اؼبستقل قيم اؼبتغَت على تغَتات حدثت كلما أنو حيث متغَتات أخرى، قيم تأثَت مفعوؿ على قيمتو تتوقف الذي و

 . ىذا يف أسس الصحة اؼبدرسية  حبثنا يف التابع اؼبتغَت ويتمثل ، متغَت التابع قيم على النتائج
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  :البحث أدوات 1-6 

 دوات  بغرض صبع اؼبعلومات و البيانات وسبثلت يف ما يلي:ؾبموعة من الوسائل واألاعتمد الطالب يف دراستو على 

 المصادر والمراجع:  1-6-1

سبت عملية سرد اؼبعطيات واؼبعارؼ النظرية اؼبرتبطة باؼبوضوع واليت تتماشى و أىداؼ البحث للوصوؿ إىل صيغة علمية زبدـ      

العمل ، وكذلك إلهباد توضيحات لؤلمور الغامضة ، ومن خبلؿ االستناد على اؼبراجع العلمية باللغة العربية واللغات األجنبية من  

 . مواقع من االنًتنتو كذلك كتب وؾببلت ومعاجم 

 المقابلة الشخصية:  1-6-2

الدكاترة و األساتذة من معهد الًتبية البدنية والرياضية   مع ؾبموعة منو بتوجيو من السيد اؼبشرؼ عدة مقاببلت  إجراءًب       

اؼبنهج العلمي  (.قصد االستفادة من أرائهم وتوجيهاهتم يف كل ؾبريات البحث وتصميمو وفق  02دبستغاًل ) ملحق رقم 

أساتذة الًتبية البدنية وخاصة العاملُت باؼبتوسطات اليت مشلتها الدراسة عدة مقاببلت مع ؾبموعة من  كذلك إجراءًب  الصحيح. و 

قصد صبع اؼبعلومات خاصة دبجتمع الدراسة من حيث عدد التبلميذ الذين يبارسوف األنشطة البدنية والرياضية بانتظاـ وكذالك 

الطب الرياضي ، حيث زودوا الطالب بعدة التغذية و األطباء الذين يبلكوف خربة يف ؾباؿ  لرياضية.و ؾبموعة منزبصصاهتم ا

كشف ـبتلف جوانبها. وأجرى الطالب كذلك عدة مقاببلت   معلومات ىامة سانبت يف ربديد معامل مشكلة البحث و 

قصد بيهم وحىت أساتذة مادة العلـو الطبيعية يف الطور اؼبتوسط شخصية مع فئات ـبتلفة من اجملتمع من أولياء التبلميذ و مدر 

. و كل ذلك ساىم يف معرفة مكانة اؼبواضيع اؼبتعلقة بالتغذية و الصحة يف الربامج الدراسية وحدود معرفة التلميذ هبذه اؼبواضيع 

 مساعدة الطالب على صبع الكثَت من اؼبعلومات اؽبامة اؼبرتبطة بالدراسة.

 ستبياف :اال 1-6-3

 ا النوعاستعماال يف مثل ىذشيوعا و بغرض صبع البيانات عن الظاىرة اؼبدروسة و ربليلها ،أستعمل الطالب أكثر أىم األدوات     

بأهنا:" مبوذج يضم ؾبموعة أسئلة توجو إىل األفراد من أجل اغبصوؿ على   البحوث أال و ىي االستمارة حيث يعرفها زرواٌب

معلومات حوؿ موضوع أو مشكلة أو موقف ويتم تنفيذ االستمارة إما عن طريق اؼبقابلة الشخصية أو أف ترسل إىل اؼببحوثُت عن 

وربتل االستمارة يف البحوث اؼبيدانية أنبية كبَتة ذلك ألف النتائج اليت يتوصل  ،(23، صفحة 2002)زرواٌب،  طريق الربيد ".

إليها الطالب تتوقف على اإلعداد اعبيد ؽبذه االستمارة ،حيث تعترب من الوسائل اؽبامة يف صبع البيانات العلمية فهي أداة رئيسية 
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عية ،وخاصة الدراسات الوصفية مثل اليت بُت أيدينا و اليت تتطلب عبمع البيانات الكمية اليت تتطلبها البحوث الًتبوية و االجتما

 ، و االستمارة يف حبثنا ىذا (81، صفحة 1995)لطفي،  صبع بيانات عن وقائع ؿبددة من عدد كبَت نسبيا من األشخاص.

وجهة ألفراد عينة الدراسة، قصد اغبصوؿ على بيانات تساىم يف إهباد عبارة عن مبوذج يشتمل على ؾبموعة من األسئلة اؼبنتقاة اؼب

احتوت استمارة االستبياف على ؾبموعة من األسئلة  ة بعد ربليلها، ولفداألجوبة الصحيحة للفروض واإلجابة عن أسئلة اإلشكالي

اليت ًب صبعها حوؿ اؼبوضوع غطت ـبتلف جوانب اؼبوضوع، قسمت على عدة ؿباور وصممت على أساس اؼبعلومات النظرية 

وخصوصا الفرضيات، وعلى أساس البيانات احملصل عليها من خبلؿ اؼبقاببلت اليت أجريت مع بعض التبلميذ اؼبتمدرسُت بالسنة 

حيث احتوت أربع ؿباور ،  ، الرابعة متوسط اليت أعطتنا الصورة اغبقيقية للوعي دبكونات الغذاء و عبلقة ذلك بالصحة اؼبدرسية

،و الثاٍل عن النشاط الرياضي و التغذية ،و الثالث  لديهم احملور األوؿ لوصف إدراؾ التبلميذ ؼبكونات اؼبتناوؿ من الغذاء كاف

ؼبعرفة تأثَت األولياء على تغذية التبلميذ ،أما الرابع فخصص للوعي الغذائي و مصادره ،و جاء كل ؿبور على شكل عدة أسئلة 

و األسلة اؼبغلقة .وقد راعينا يف صياغة أسئلة االستمارة البساطة والسهولة يف األلفاظ، حيث مر اؼبفتوحة  األسئلةتنوعت بُت 

 الطالب بعدة خطوات و مراحل إلعداد االستمارة بشكل هنائي و جاءت ىذه اؼبراحل كاتآٌب : 

 الدراسة(: الرئيسية لجمع البيانات في  خطوات و مراحل إعداد االستمارة )أداة 1-6-3-1

 المتعلق بالموضوعالتربوي  األدبالمرحلة األولى: االطالع على  1-6-3-1-1

ساس نظري يفسرىا ، و قد أف تستند على أف اػباصية اؼبقاسة ينبغي أتعترب أوؿ خطوة قمنا هبا لتصميم االستبياف و ذلك باعتبار 

ا عبلقة دبوضوع حبثنا و ىو الوعي الغذائي للتبلميذ تضمن األدب الًتبوي ـبتلف الدراسات و اؼبواضيع و الكتب و اجملبلت اليت ؽب

 و عبلقة ذلك بالصحة اؼبدرسية.

من خبلؿ اؼبواضيع اليت عاعبت الوعي  لنظريو قد ىدفت ىذه اؼبرحلة اىل زيادة فهم الطالب ؼبوضوع البحث ابتداءا من البعد ا

 ع و اؼبصادر ستدرج الحقا يف مراجع الدراسة.الصحي وعبلقتو باؼبمارسة الرياضية ، و قد استعنا دبجموعة من اؼبراج

 المرحلة الثانية : االطالع على استبيانات الدراسات السابقة  1-6-3-1-2

.و اليت  كاف  إمكانياتوبعد االطبلع على ـبتلف استبيانات الدراسات السابقة اليت استطاع الطالب الوصوؿ إليها يف حدود 

 جوىر موضوعا دراسة الوعي الصحي و الغذائي للتبلميذ ًب مايلي :

 ربديد عينة البحث .
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 ربدد احملاور الرئيسة اليت وبملها االستبياف 

 اليت يشملها كل ؿبور.  األسئلةطريقة صياغة العبارات و  إىلالنظر 

 مارة إجابات التبلميذ .االطبلع على كيفية وضع التقدير الكمي السليم عند تفريغ است
 لألداة و عرضها على المحكمين  األوليةالمرحلة الثالثة : صياغة الصورة  1-6-3-1-3

بشكل  مبلئمتها ،وبعد تعديل االستبيافسؤاال ،من اجل اختبار مدى  21ًب إعداد استبياف خاص بالتبلميذ  مشل أربع ؿباور و  

علػى ؾبموعػة مػن احملكمػُت والػذين قػاموا بػدورىم بتقػدَل النصػح واإلرشػاد وتعديل وحذؼ   يل حسب ما يراه اؼبشرؼ  ًب عرضوأو 

 ما يلـز حذفو .

 الدراسة االستطالعية  المرحلة الرابعة : 1-6-3-1-4

ا  إجراء الدراسة قبل الشروع يف الدراسة اؼبيدانية استدعى األمر االطبلع على الظػػػػػػػروؼ و اإلجراءات اليت سيتم فيه       

الرئيسية على ىذا األساس قاـ الطالب الباحث بإجراء دراسة استكشافية و اليت تعترب مرتكز للبحث اؼبيداٍل و ذلك نظرا ألنبيتها 

 يف مساعدة الباحث على تطبيق أدوات البحث.

 ألجل دراستها اؼبطلوب البحث دبشكلةيتعلق  ما ىو اإلؼباـ بكل االستطبلعية الدراسة إىل التطرؽ من األساسي اؽبدؼ إف     

 من الفائدة أف(عطاء اهلل أضبد ) يذكر و .ضلأف كبو حبثنا على إلقباز الفرصة إتاحتنا جانب إىل.البحث تعزيز وتثمُت مشكلة

باحث ، ويقـو ال قبل من يبكن أف يبلقيها اليت اؼبشكبلت على الباحث أهنا " تدؿ يف تكمن االستطبلعية التطرؽ إىل الدراسة

 .بتعديلها ألجل إقباز الدراسة األساسية يف  أحسن الظروؼ ً 

  :هتدؼ الدراسة االستطبلعية ؽبذا البحث إىل

  .تعطينا نظرة أولية حوؿ اؼبتغَتات اليت نريد دراستها

يف ؿباولة وضع فروض البحث وربديدىا بدقة، واليت قبيب من خبلؽبا على التساؤؿ اؼبطروح يف إشكالية البحث واليت تتلخص 

 الكشف عن وعي التلميذ دبكونات الغذاء و الطرؽ الصحيحة لتناولو و عبلقة ذلك بالصحة يف الوسط اؼبرسي .

 بناء استمارة البحث يف شكلها النهائي و التحقق من أسسها العلمية من صدؽ و ثبات و موضوعية.  
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 الدراسة االستطبلعية اليت سبثلت يف صبع معلومات خاصة بالتطرؽ يف ىذا الفصل إىل الباحث قاـ الطالب األساس ىذا على و 

 باؼبوضوع البحث عن طريق االستمارة اإلستبيانية و اؼبقابلة الشخصية .

 الوقوؼ أجل من وذلك خطوة كأوؿ الدراسة فيها أجرت اليت التعليمية اؼبؤسسات من و ؽبذا حاوال الطالب الباحث التقرب     

 اختيارىا ًب اليت العينة مع فقرات االستبياف مبلئمة وكذلك مدى األساسية ؛ ترافق التجربة أو تعًتض قد اليت على اؼبعوقات

 .التبلميذ و أساتذهتم على والتعرؼ

ًب ترميز البيانات بعد تفريغها و تصنيفها حسب مستويات القياس اؼبناسبة  طريقة التقييم و مفتاح التصحيح : 1-6-3-2

النسب اؼبئوية . و معظم أوامر اإلحصاء و ذلك التكرارات   بعداستخدمت و  لدراسة وىي اؼبستوي االظبي و الفئوي و الرتيب

 . SPSS.v.22الوصفي يف الربنامج اإلحصائي 

 االستبياف : العلمية ألدوات البحث  األسس 1-6-3-3

قبل إجراء التحاليل فإنو البد من التأكد من صدؽ أداء القياس اؼبستخدـ ،   ثبات أداة القياس: 1-6-3-3-1

( لقياس Cronbach’s Alphaويستعمل معامل الثبات ) صدؽ )اؼبوثوقية( تعكس درجة ثبات أداء القياس  ألف

.ولقد بلغت  (298، صفحة 2008)جودة، اؼببحوثُت اتاالتساؽ الداخلي إلجاب مدى ثبات أداء القياس من ناحية

 اؼبطلوب للثبات و ىو : ٌلدقيمة أكرب من اغبد األ ي( و ى0.65رونباخ لبلستمارة ككل )قيمة معامل الثبات ألفا ك

 ( ومنو نستنتج أف الثبات قد ربقق يف األداة.0.60)

 ًب التأكد من صدؽ فقرات االستبياف بطريقتُت و نبا:صدؽ أداة القياس:  1-6-3-3-2

بعرض أداة الدراسة يف صورهتا األولية علػى ؾبموعػة مػن احملكمػُت  قاـ الطالب صدؽ احملكمُت حيث الصدؽ الظاىري لألداة : 

م أداة أسػػماء احملكمُت الذين قاموا مشكورين بتحكي  03 مستغاًل  ويوضػػح اؼبلحػػق رقػػماؼبعهد جبامعػػة  أساتذةتألفػت مػن 

 من احملكمػُت إبػداء آرائهػم فػي مػدى مبلئمػة العبػارات لقيػاس مػا وضػعت ألجلػو . الدراسة، وقد طلب الطالب

ر ومن اجل التأكد من صدؽ االختبار استخدمنا كذلك معامل الصدؽ الذاٌب و الذي يقاس حبساب اعبد  الصدؽ الذاتي :

وقد تبُت أف االستمارة تتمتع بدرجة صدؽ ذاٌب عاؿ بلغت  (171، صفحة 1999)اؽبادي، الًتبيعي ؼبعامل تبات االختبار 

 (04 ( كما ىو مبُت يف اعبدوؿ رقم)0.81قيمتها: )
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 لكل ؿبور من ؿباور الدراسة: (Alpha de Cronbachو الصدؽ ) يبُت قيمة معامل الثبات:  (04)  جدوؿ رقم

 الصدؽ الثبات عدد العبارات المحور

 0.80 0.64 06 إدراؾ مكونات اؼبتناوؿ من الغذاء

 0.79 0.63 06 النشاط الرياضي و التغذية

 0.82 0.68 05 تأثَت األولياء على تغذية أبنائهم

 0.83 0.70 04 الوعي الغذائي و مصادره

 0.81 0.65 21 اإلصبايل

  

( و   =0.64) ( أعبله فقد بلغت قيمة معامل الثبات للمحور األوؿ 04 كما ىو مبُت من خبلؿ اعبدوؿ رقم )          

(، 0.79( و قيمة معامل الصدؽ ) =0.63 ) قيمة معامل الثبات للمحور الثاٍل (، كما بلغت0.80قيمة معامل الصدؽ )

(. أما احملور الرابع و األخَت فقد 0.827( و قيمة الصدؽ ) =0.685 ) قيمة معامل الثبات للمحور الثالث جاءت فيما

 .( و ىي نسبة ومعامبلت مقبولة جدا0.83( و قيمة الصدؽ ) =0.70 بلغت قيمة معامل الثباتو )

،واؼبوضوعية تعٍت التحرر من التمييز ىي من العوامل اؽبامة اليت هبب أف تتوفر يف االختبار : الموضوعية 1-6-3-3-3

والتعصب لآلراء وعدـ وجود أي توجيو للمفحوص لئلجابة بطريقة ما، ومن أجل ذلك حرص الطالب على عدـ التدخل أو 

اإلوباء بأي شكل من األشكاؿ لتأثَت على إجابات التبلميذ . وبالتايل فإف النتائج تعرب عن أراء  أصحاهبا وواقعهم ، وىذا يعرب 

 عن اؼبوضوعية يف اغبكم على نتائج التبلميذ.

 خطوات تطبيق االستبياف:  1-6-3-4

 بعد عملية ضبط و إعداد االستبياف ونسخ العدد الكايف حسب العينة ًب إجراء اػبطوات التالية :

 ت(.االتصاؿ دبديرية الًتبية لوالية سعيدة قصد السماح لنا بإجراء البحث باؼبؤسسات الًتبوية ) اؼبتوسطا -

 االتصاؿ دبدراء اؼبتوسطات اؼبختارة وأساتذة الًتبية البدنية والرياضية إلجراء االختبار . -
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توزيع االستمارات على حسب أفراد العينة خبلؿ حصص الًتبية البدنية و دبساعدة أساتذة اؼبادة و تأكد من إجراء  -

 االختبار بكل جدية وموضوعية .

 . صبع االستمارات وربليلها -

 :  المستخدمة ائل اإلحصائيةالوس 1-7

 صحة إىل التوصل و الكلي للموضوع اجملموع على التعرؼ ؽبدؼ ىذا و ، عينة أي لدراسة تستعمل اإلحصائية األساليب إف

للبيانات   اإلحصائيةوقد اؼبعاعبة  ، األرقاـ أهنا تًتجم باعتبار كما تعطينا الدراسة اإلحصائية نتائج دقيقة  خطئها أو الفرضيات

وذلك غبساب كبل من اؼبتوسط اغبسايب  SPSS.v.22باستخداـ اغبزمة اإلحصائية للبيانات الوصفية على الربنامج اإلحصائي 

و االكبراؼ اؼبعياري ، التكرارات والنسب اؼبئوية لعرض البيانات اػباصة ببعض متغَتات الدراسة ، وكذلك معامل االرتباط بَتسوف 

 . خرىاألو بعض اختبارات 

 صعوبات الدراسة : 1-8

  قلت الدراسات اؼبشاهبة على البيئة اعبزائرية حيث ويف حدود إمكانيات الطالب و ما استطاع الوصوؿ إليو مل توجد أي

 .  راىقُتدراسة تتناوؿ موضوع التغذية والوعي الغذائي عند التبلميذ اؼب

 لتغذية والتغذية الرياضية فبا اضطر الطالب وبتوجيو من وجد الطالب صعوبة كبَتة يف االتصاؿ بأطباء متخصصُت يف ا

طرؼ السيد اؼبشرؼ إىل االستعانة بأطباء عامُت و بعض أساتذة مقياس التغذية يف معهد البيولوجيا و تربية البدنية 

 جبامعة مستغاًل . 

 . عدـ اسًتجاع كل االستمارات 

 . نقص يف اؼبراجع و الدراسات اؼبشاهبة 
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 : خاتمة

 إىل التوصل نستطيع من خبلؽبا اليت و اؼبيدانية الدراسة  إلسباـ هبا قمنا اليت اإلجراءات  ـبتلف عرض الفصل ىذا يف ًب لقد     

 كل يف ضرورية اإلجراءات  ىذه تعترب حيث ، ىذه الدراسة أساسها على تقـو اليت الفرضيات خطأ أو صحة مدى لنا تؤكد نتائج

 التساؤؿ العاـ و التساؤالت الفرعية . عن اإلجابة إىل يبكن التوصل ال دوهنا من ألنو  دراسة

 

 

 

 

 



 

 
 

 الفصل الثانً  

 عرض و تحلٌل و مناقشة النتائج

 سبهيد

 ربليل نتائج االستبياف اؼبوجو للتبلميذ  عرض و  2-1

  األوؿو ربليل نتائج احملور   عرض 2-1-1

 عرض و ربليل نتائج احملور الثاٍل  2-1-2

 الثالث عرض و ربليل نتائج احملور 2-1-3

 الرابع عرض و ربليل نتائج احملور 2-1-4

 

 االستنتاجات  2-3

 مناقشة الفرضيات  2-4

 اػببلصة العامة  2-5

 لتوصياتا 2-6
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 تمهيػػػػػػػد

إف النتائج اػباـ اؼبتوصل إليها من استعماؿ أي وسيلة عبمع اؼبعلومات ليس لو أي مدلوؿ ما مل تعرض و ربلل ىذه 

 يات الدراسة اغبالية قاـ الطالب الباحثالنتائج ربليبل دقيقا يسمح من استنباط اغبقائق و الختبار صحة فرض

اقشة جو للتبلميذ و ربليل و منو من خبلؿ تبياف نتائج االستبياف اؼببالتحليبلت اإلحصائية الضرورية اليت سيتم عرضها 

، و بناءا على النتائج اؼبتوصل إليها سنحاوؿ من خبلؿ ىذا الفصل الوقوؼ على االستنتاجات اؽبامة و مقابلة ؿباوره  

 مة و عرض صبلة من االقًتاحات و التوصيات . النتائج بالفرضيات و أخَتا اػببلصة العا
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 عرض و تحليل نتائج االستبياف: 2-1

  : األوؿعرض و تحليل نتائج المحور  2-1-1

 : ثبات أداة القياس:أوال

 

تعكس قبل إجراء التحاليل فإنو البد من التأكد من صدؽ أداء القياس اؼبستخدـ ، ألف  صدؽ )اؼبوثوقية(            

( لقياس مدى ثبات أداء القياس من Cronbach’s Alphaدرجة ثبات أداء القياس  ويستعمل معامل الثبات )

، صفحة spss ،2008)جودة، التحليل االحصائي األساسي باستخداـ  ناحية االتساؽ الداخلي لعبارات األداء

298). 

 

 ٌبٌن قٌمة معامل الثبات== 10جدول رقم 

 

 

 عدد العبارات

 

 الثبات

 

 الصدق

 

58 

 

 

1.97 

 

1.;1 

 

 

( وىي   =0.64بالنظر إىل جدوؿ اختبار )كرونباخ ألفا( أعبله اؼبستخرج من الربنامج فقد بلغت قيمة )            

إذا ما أعيد استخداـ األداة تعطينا نفس النتائج، و بلغ  ( و بالتايل0.6درجة جيدة جدا كوهنا أعلى من النسبة اؼبقبولة )

  المحور األول:قياسو.ل صممت( و ىذا داؿ على أف األداة تقيس ما 0.80معامل الصدؽ )
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 التً ٌتناولها أفراد العٌنة. وجبات فطور الصباح= ٌبٌن 20جدول رقم 

 

 % ت وجبات فطور الصباح

 9.7 18 قهوة

 8.0 17 حلٌب

 1.> :1 شاي

 11 11 مربى

 11 11 زبدة

 67.9 :5 قهوة حلٌب

 11 11 عصٌر

 5.9 15 ماء

 56.0 ;0 ال تتناول شًء

 5.>0 08 متنوعة

 011 ;: المجموع

 

 

 

 

( أعبله أف غالبية أفراد عينة الدراسة تتناوؿ يف وجبة الصباح القهوة باغبليب بنسبة 02كما ىو موضح يف اعبدوؿ )       

(، ٍب جاءت نسبة التبلميذ %23.1(، يليها التبلميذ الذين ال يتناولوف شيئا خبلؿ الفًتة الصباحية بنسبة ) 34.6%)

(، و اؼببلحظ من خبلؿ النتائج يف اعبدوؿ أف باقي %19.2الذين يتناولوف وجبات متنوعة خبلؿ فطور الصباح بنسبة )
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ذ الذين يشربوف الشاي خبلؿ فطور الصباح بنسبة النسب جاءت متقاربة و بنسب ضئيلة حيث بلغت نسبة التبلمي

(، كما %5.1( فاغبليب بنسبة )%6.4( يليها أفراد العينة من تتكوف وجتهم الصباحية من القهوة بنسبة )9.0%)

( فيما تكونت %2.6ىناؾ بعض التبلميذ من أفراد العينة الذين يتناولوف اؼباء فقط خبلؿ وجبة فطور الصباح بنسبة )

( أدناه يبُت وجبات فطور الصباح اليت يتناوؽبا أفراد 01(، و الشكل رقم )%100مفردة بنسبة ) 78ن ؾبموع العينة م

 العينة.

 

 

 

 التً ٌتناولها أفراد العٌنة. وجبات فطور الصباحٌبٌن  (:00رقم ) شكل
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 وجبات الغذاء التً ٌتناولها أفراد العٌنة.= ٌبٌن 03جدول رقم 

 

 % ت وجبات الغذاء

 66.6 59 باقولٌات

 8.0 17 سلطات

 11 11 مشروبات

 ;.50 :0 أكلة سرٌعة

 11 11 شٌبس

 11 11 ماء

 0.6 10 ال تتناول شًء

 8.;6 61 متنوعة

 011 ;: المجموع

 

 

( أعبله أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة تتكوف وجبتهم اؼبفضلة للغذاء يف 03اعبدوؿ ) يبُت      

(، يليها الباقوليات اليت سبثل الوجبة اؼبفضلة ألفراد العينة خبلؿ الغذاء يف اؼبرتبة  %38.5الوجبات اؼبتنوعة بنسبة بلغت )

 ( يتناولوف األكبلت السريعة أثناء وجبة الفطور. %21.8ف ما نسبتو )(، كما نبلحظ أ %33.3الثانية بنسبة )

( و يف األخَت التبلميذ الذين ال  %5.1فيما عرب أفراد العينة بأف وجبة الغذاء اؼبتناولة تتمثل يف السلطات بنسبة )

 (.  %1.3يتناولوف وجبات الغذاء بنسبة ضئيلة بلغت )
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 التً ٌتناولها أفراد العٌنة. وجبات الغذاءٌبٌن  (:02رقم ) شكل

 إدراك تركٌبات القهوة.= ٌبٌن 04جدول رقم 

 % ت تركٌبة القهوة

 56.0 ;0 كافٌٌن

 8.0 17 سكرٌات

 0.6 10 كربوهٌدرات

 01.6 ;1 ماء

 91.6 :7 مختلطة

 011 ;: المجموع
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( أعبله اػباصة بإدراؾ أفراد العينة لًتكيبة األغذية اؼبتناولة أف غالبية 04جاءت النتائج كما ىو مبُت على اعبدوؿ )      

( فيما يرى  %60.3التبلميذ يروف على اف تركيبة القهوة ـبتلطة ما بُت الكافيُت و السكريات و الكربوىيدرات بنسبة )

( من أفراد العينة على أف %10.3(، كم يرى ما نسبتو )%23.1الكافيُت بنسبة )البعض اف القهوة تًتكب أساسا من 

( و يف اؼبركز %5.1الًتكيبة األساسية للقهوة كغذاء تتمثل يف اؼباء، يليها من يروف على أهنا تًتكب من السكريات بنسبة )

  (.%1.3بلغت ) األخَت التبلميذ الذين يدركوف أف القهوة تًتكب من الكربوىيدرات بنسبة ضئيلة

 

 

 

 إدراك تركٌبات القهوة.ٌبٌن  (:03رقم ) شكل
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 إدراك تركٌبة الحلٌب.= ٌبٌن 05جدول رقم 

 

 % ت تركٌبة الحلٌب

 :.: 19 سكر الكتوز

 5.;5 55 بروتٌن

 ;.6 16 دسم

 11 11 ماء

 91.6 :7 مختلطة

 011 ;: المجموع

 

 

( أعبله غالبية أفراد العينة من تبلميذ مرحلى اؼبراىقة يدركوف على اف اغبليب 05أشارت النتائج على اعبدوؿ )      

(، بينما من  %60.3تركيبتو ـبتلطة حيث انو يتكوف من سكر البلكتوز و البوتُت باإلضافة إىل اؼباء و الدسم بنسبة )

( كما يرى األقلية من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة %28.2كغذاء من الربوتُت بنسبة )يرى على أنو يتكوف يف تركيبتو األساسية  

 ( .%3.8( و الدسم بنسبة ضئيلة بلغت )%7.7على أف اغبليب يًتكب من سكر البلكتوز بنسبة )
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 إدراك تركٌبة الحلٌب.= ٌبٌن 04ل رقم شك

 إدراك تركٌبة الشاي.= ٌبٌن 06جدول رقم 

 % ت تركٌبة الشاي

 5.>0 08 شاٌٌن

 9.7 18 أمالح معدنٌة

 57.7 >0 ماء

 11 11 دسم

 81.1 >6 مختلطة

 011 ;: المجموع
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( أعبله اػباصة بًتكيبة الشاي أف غالبية أفراد العينة يدركوف أف 06أظهرت النتائج كما ىو موضح يف اعبدوؿ )      

(، يليهم من يروف على أف الشاي  %50.0و أمبلح و ماء بنسبة ) الشاي تتكوف تركيبتو من مواد ـبتلطة من شايُت

( بينما  %19.2(، بينما جاء من يدركوف على أنو يتكوف أساسا من الشايُت بنسبة )%24.4يًتكب من اؼباء بنسبة )

 (. %6.4جاءت األمبلح اؼبعدنية يف اؼبركز األخَت بنسبة بلغت )

 

 

 

 الشاي.إدراك تركٌبة ٌبٌن  (:05رقم ) شكل
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 إدراك تركٌبة الباقولٌات.= ٌبٌن 07جدول رقم 

 

 % ت تركٌبة الباقولٌات

 ;.50 :0 بروتٌن

 1.> :1 نشاوٌات

 9.7 18 ألٌاف

 0.6 10 دهون

 90.8 ;7 مختلطة

 011 ;: المجموع

 

 

( أعبله، فإف أفراد عينة الدراسة من التبلميذ يعتربوف الباقوليات 07كما ىو مبلحظ من خبلؿ النتائج يف اعبدوؿ رقم )    

( بينما جاءت نسبة التبلميذ الذين  %61.5تًتكب أساسا من البوتينات و النشاويات و األلياؼ و الدىوف بنسبة  )

يف حُت جاءت إدراؾ أفراد العينة على اف الباقوليات تتكوف من النشاويات (،  %21.8يعتربوهنا تًتكب من الربوتينات )

 ( يف اؼبركز األخَت. %1.3( ٍب دىوف بنسبة ضئيلة جدا بلغت ) %9.0بنسبة )
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 إدراك تركٌبة الباقولٌات.= ٌبٌن 06 شكل رقم

 إدراك تركٌبة السلطات.= ٌبٌن 08جدول رقم 

 % ت تركٌبة السلطات

 ;.50 :0 فٌتامٌنات

 8.0 17 سلٌلوز

 ;.6 16 أمالح معدنٌة

 ;.6 16 ماء

 98.7 80 مختلطة

 011 ;: المجموع
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فيما كشفت النتائج من خبلؿ البيانات يف اعبدوؿ أعبله، أف غالبية أفراد عينة الدراسة يروف على السلطات كغذاء       

 (. %65.4السليلوز و األمبلح  اليت جاءت بنسبة )تتمثل تركيبتها األساسية من ـبتلف اؼبواد كالفيتامينات و 

( من أفراد العينة ؽبم إدراؾ على اهنا تتكوف من الفيتامينات بالدرجة األوىل، بينما % 21.8فيما نبلحظ أف ما نسبتو )

اؼباء بنسبة ( على أهنا تًتكب من السليلوز، فيما جاء يف اؼبركز األخَت كل من األمبلح اؼبعنية و % 5.1يرى ما نسبتو )

 (.  %3.8متساوية بلغت )

 

 

 

 إدراك تركٌبة السلطات.= ٌبٌن 07 شكل رقم
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 إدراك تركٌبة األكالت السرٌعة.= ٌبٌن 09جدول رقم 

 

 % ت تركٌبة األكالت السرٌعة

 67.9 :5 دهون مشبعة

 8.0 17 بروتٌنات

 11 11 فٌتامٌنات

 8.0 17 ملح

 88.0 76 مختلطة

 011 ;: المجموع

     

 

عرب غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة على أف األكبلت السريعة تتمثل تركيبتها األساسية من       

الدىوف اؼبشبعة و الربوتينات باإلضافة إىل اؼبلح و الفيتامينات و ذلك ما يتجلى من خبلؿ النسبة العالية إلجاباهتم حوؿ 

 (. %55.1ليت بلغت  )تركيبة األكبلت السريعة و ا

( ٍب من يدركوف على % 34.6بينما جاءت نسبة األفراد الذين يدركوف على أهنا تًتكب من الدىوف اؼبشبعة بنسبة )     

 (.% 5.1أهنا تتكوف من الربوتينات و اؼبلح بنسبة متساوية بلغت )
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 إدراك تركٌبة األكالت السرٌعة.= ٌبٌن 08 شكل رقم

 إدراك تركٌبة الشٌبس.= ٌبٌن 00جدول رقم 

 % ت تركٌبة الشٌبس

 :.: 19 ملح

 5.9 15 نشاوٌات

 57.7 >0 نكهات اصطناعٌة

 11 11 دسم

 98.7 80 مختلطة

 011 ;: المجموع

     

0

10

20

30

40

50

60

 تركٌبة األكالت السرٌعة

 دهون مشبعة

 بروتٌنات

 فٌتامبنات

 ملح

 مختلطة



 عرض و تحلٌل و مناقشة النتائج                   لثانً                     الفصل ا

99 
 

بتكوف  أظهرت النتائج أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة أف إدراكهم لًتكيبة الشيبس         

 (. %65.4باألساس من مكونات ـبتلطة ما بُت اؼبلح و النشاويات إىل النكهات االصطناعية و الدسم بنسبة  )

( كما بلغت نسبة األفراد الذين % 24.4بينما يرى بعض األفراد على أهنا تًتكب من النكهات االصطناعية فقط بنسبة )

 (.% 2.6( أما بالنسبة للنشاويات فجاءت بنسبة ضئيلة جدا )% 7.7ؽبم إدراؾ بأهنا تًتكب من اؼبلح )

 

 

 

 إدراك تركٌبة الشٌبس.= ٌبٌن 09 شكل رقم
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 عدد مرات ممارسة الرٌاضة.= ٌبٌن 00جدول رقم 

 % ت عدد المرات

 :.:8 78 مرة واحدة

 1.> :1 مرتٌن

 8.>5 56 ثالث مرات

 ;.6 16 ال أمارس

 011 ;: المجموع

   

 

كشفت النتائج أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة أهنم يبارسوف الرياضة مرة واحدة  بنسبة            

(57.7% .) 

( كما بلغت نسبة األفراد الذين % 29.5بينما جاءت يف اؼبركز الثاٍل األفراد الذين يبارسوف الرياضة لثبلث مرات بنسبة )

 (.% 3.8( أما بالنسبة للتبلميذ الذين ال يبارسوف الرياضة فقد جاءت بنسبة ضئيلة جدا )% 9.0) يبارسوهنا مرتُت
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 عدد مرات ممارسة الرٌاضة.= ٌبٌن 00 شكل رقم

 

 تناول الوجبات بعد ممارسة الرٌاضة.= ٌبٌن 02جدول رقم 

 % ت تناول الوجبات

 6.>9 85 نعم

 :.61 56 ال

 011 8: المجموع
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أما بالنسبة للتبلميذ الذين يبارسوف الرياضة فقد أظهرت النتائج أف غالبية أفراد عينة الدراسة أهنم يتناولوف          

 (. %69.3الوجبات بعد فبارسة الرياضة بنسبة  )

 (. % 30.7بينما جاءت نسبة التبلميذ الذين ال يتناولوف الوجبات بعد فبارسة الرياضة بنسبة )

 

 تناول الوجبات بعد ممارسة الرٌاضة.= ٌبٌن 00 شكل رقم

 مدة تناول الوجبات بعد ممارسة الرٌاضة.= ٌبٌن 03جدول رقم 

 % ت تناول الوجباتمدة 

 ;.88 >5 ساعة

 :.65 :0 ساعتٌن

 00.8 19 ثالثة ساعات

 011 85 المجموع
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كشفت النتائج أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة و الذين يتناولوف الوجبات بعد فبارسة             
 (. %55.8الرياضة أهنم يتناولوف ىذه الوجبات ساعة بعد فبارسة الرياضة  بنسبة  )

( كما بلغت نسبة األفراد الذين % 32.7بينما جاءت يف اؼبركز الثاٍل األفراد يتناولوف وجباهتم بعد ساعتُت بنسبة )

 (. % 11.5يتناولوف الوجبات بعد ثبلث ساعات من فبارسة النشاط الرياضي )

 

 

 

 مدة تناول الوجبات بعد ممارسة الرٌاضة.= ٌبٌن 00 شكل رقم
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 المحور الثاني:

 كم وجبة تتناول فً الٌوم.= ٌبٌن 04جدول رقم 

 

 % ت كم وجبة

 :.: 19 واحدة

 56.0 ;0 اثنتٌن

 5.>9 87 ثالثة

 011 ;: المجموع

   

   

أظهرت النتائج كما ىو مبُت من خبلؿ البيانات يف اعبدوؿ أعبله أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة        

 (. %69.2اؼبراىقة يتناولوف ثبلثة وجبات يوميا بنسبة  )

بلغت نسبة األفراد  ( كما% 23.1بينما جاءت يف اؼبركز الثاٍل األفراد الذين يتناولوف و جبتُت غذائيتُت يوميا بنسبة )

 (. % 7.7الذين بتناولوف وجبة واحدة فقط خبلؿ اليـو )
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 كم وجبة تتناول فً الٌوم.= ٌبٌن 02 شكل رقم

 

 تناول الوجبات قبل ممارسة الرٌاضة.= ٌبٌن 04جدول رقم 

 % ت تناول الوجبات

 90.8 ;7 نعم

 8.;6 61 ال

 011 ;: المجموع
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أما بالنسبة للتبلميذ الذين يتناولوف الوجبات الغذائية قبل فبارسة الرياضة فقد أظهرت النتائج أف غالبية أفراد عينة          

 (. %61.5الدراسة أهنم يتناولوف الوجبات قبل فبارسة النشاط الرياضي بنسبة  )

 (. % 38.5لرياضة بنسبة )بينما جاءت نسبة التبلميذ الذين ال يتناولوف الوجبات قبل فبارسة ا

 

 

 

 تناول الوجبات قبل ممارسة الرٌاضة.= ٌبٌن 03 شكل رقم
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 طبٌعة الوجبات التً ٌتناولها التالمٌذ.= ٌبٌن 05جدول رقم 

 % ت طبٌعة الوجبات

 ;.50 :0 غنٌة بالسكرٌات كربوهٌدرات

 51.8 09 غنٌة بالفٌتامٌنات

 ;.05 01 غنٌة بالبروتٌنات

 >.77 68 متوازنة وجبة

 011 85 المجموع

   

   

أظهرت النتائج كما ىو مبُت من خبلؿ البيانات يف اعبدوؿ أعبله أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة        

 (. %44.9اؼبراىقة يتناولوف الوجبات الغذائية اؼبتوازنة بنسبة )

( يليها % 21.8النسب متباينة حيث سبثلت الوجبات الغنية بالسكريات يف اؼبركز الثاٍل بنسبة ) بينما جاءت باقي

( ٍب الوجبات الغنية بالربوتينات يف اؼبركز % 20.5الوجبات الغذائية اليت يتناوؽبا التبلميذ و الغنية بالفيتامينات بنسبة )

 (. % 12.8األخَت بنسبة )
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 طبٌعة الوجبات التً ٌتناولها التالمٌذ.= ٌبٌن 04 شكل رقم

 

 اإلكثار من شرب الماء قبل الممارسة.= ٌبٌن 06جدول رقم 

 % ت اإلكثار من شرب الماء

 :.:8 78 نعم

 75.6 66 ال

 011 ;: المجموع
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أما بالنسبة للتبلميذ الذين يكثروف من شرب اؼباء قبل فبارسة الرياضة فقد أظهرت النتائج أف غالبية أفراد عينة        

 (. %57.7الدراسة يكثروف من شرب اؼباء قبل فبارسة النشاط الرياضي بنسبة  )

 (. % 42.3رياضة بنسبة )بينما جاءت نسبة التبلميذ الذين ال يشربوف اؼبياه بكثرة قبل فبارسة ال      

 

 

 

 اإلكثار من شرب الماء قبل الممارسة.= ٌبٌن 05 شكل رقم
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 عدد األكواب المتناولة قبل ممارسة الرٌاضة.= ٌبٌن 07جدول رقم 

 % ت عدد األكواب

 08.9 :1 مرة

 71.1 ;0 مرتٌن

 60.0 07 ثالثة مرات

 06.6 19 أكثر من ثالث مرات

 011 78 المجموع

   

   

أظهرت النتائج كما ىو مبُت من خبلؿ البيانات يف اعبدوؿ أعبله أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة        

 (. %40.0اؼبراىقة فبن يكثروف من شرب اؼباء قبل فبارسة النشاط الرياضي أهنم يشربوف مرتُت بنسبة  )

( كما بلغت نسبة % 31.1جاءت يف اؼبركز الثاٍل األفراد الذين يشربوف ثبلث مرات قبل فبارسة الرياضة بنسبة ) بينما

( و يف اؼبركز األخَت التبلميذ الذين يشربوف أكثر من ثبلث مرات قبل فبارسة % 15.6األفراد الذين يشربوف مرة واحدة )

 (. % 13.3النشاط الرياضي بنسبة )
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 عدد األكواب المتناولة قبل ممارسة الرٌاضة.= ٌبٌن 06 شكل رقم

 المحور الثالث:

 نصح األولٌاء بتناول وجبات الغذاء قبل ممارسة الرٌاضة.= ٌبٌن 08جدول رقم 

 % ت نصح األولٌاء

 98.7 80 نعم

 67.9 :5 ال

 011 ;: المجموع
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أظهرت النتائج أف غالبية أفراد عينة الدراسة ينصحهم األولياء بتناوؿ وجبات الغذاء قبل فبارسة النشاط الرياضي        

 (. %65.4بنسبة  )

 (. % 34.6بينما جاءت نسبة التبلميذ الذين ال ينصحهم األولياء بتناوؿ الوجبات قبل فبارسة الرياضة بنسبة )      

 

 

 نصح األولٌاء بتناول وجبات الغذاء قبل ممارسة الرٌاضة.= ٌبٌن 07 شكل رقم

 حرص األولٌاء على تناول وجبات فطور الصباح.= ٌبٌن 09جدول رقم 

 % ت حرص األولٌاء

 :.>; 1: نعم

 01.6 ;1 ال

 011 ;: المجموع
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النتائج أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة ينصحهم أولياءىم على تناوؿ وجبات فطور  أظهرت       

 (. %89.7الصباح بنسبة عالية جدا بلغت )

 (. % 10.3بينما جاءت نسبة التبلميذ الذين ال ينصحهم األولياء بتناوؿ وجبات فطور الصباح بنسبة )      

 

 

 

 حرص األولٌاء على تناول وجبات فطور الصباح.= ٌبٌن 08 شكل رقم
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 حرص األولٌاء على تناول وجبات الغذاء.= ٌبٌن 20جدول رقم 

 

 % ت حرص األولٌاء

 >.7> 7: نعم

 8.0 17 ال

 011 ;: المجموع

   

 

النتائج كما ىو موضح من خبلؿ البيانات يف اعبدوؿ أعبله أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة  كشفت        

 (. %94.9اؼبراىقة وبرص أولياءىم على تناوؿ وجبات الغذاء بنسبة عالية جدا بلغت )

 (. % 5.1بينما جاءت نسبة التبلميذ الذين ال ينصحهم األولياء بتناوؿ وجبات الغذاء بنسبة )        
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 حرص األولٌاء على تناول وجبات الغذاء.= ٌبٌن 09 شكل رقم

 

 تناول وجبات معٌنة بعد الممارسة.= ٌبٌن 20جدول رقم 

 % ت تناول وجبات معٌنة

 80.6 71 نعم

 :.;7 ;6 ال

 011 ;: المجموع
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أظهرت النتائج اػباصة بتناوؿ وجبات معينة بعد اؼبمارسة أف أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة انقسموا        

( متقاربُت مع التبلميذ الذين ال يأخذوف وجبات معينة بنسبة  %51.3ما بُت من يتناولوف وجبات معينة بنسبة بلغت )

(48.7 % .) 

 

 

 تناول وجبات معٌنة بعد الممارسة.= ٌبٌن 20 شكل رقم

 نصح األولٌاء بأخذ العصائر و الماء فً حصة الرٌاضة.= ٌبٌن 22جدول رقم 

 % ت أخذ العصائر و الماء

 97.0 81 نعم

 >.68 ;5 ال

 011 ;: المجموع
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كشفت النتائج كما ىو مبُت يف اعبدوؿ أعبله أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة ينصحهم           
( بينما جاءت نسبة التبلميذ من ال  %64.1أولياء أمورىم بأخذ العصائر و اؼباء أثناء حصة الرياضة بنسبة بلغت )

 (. % 35.9ارسة الرياضة بنسبة )ينصحهم أوليائهم بأخذ العصَت و اؼباء خبلؿ فب

 

 

 

 نصح األولٌاء بأخذ العصائر و الماء فً حصة الرٌاضة.= ٌبٌن 20 شكل رقم
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 المحور الرابع:

 ٌبٌن دراٌة التالمٌذ بما ٌتناولونه من غذاء.= 23جدول رقم 

 % ت دراٌة التالمٌذ

 >.9: 91 نعم

 56.0 ;0 ال

 011 ;: المجموع

   

النتائج كما ىو مبُت يف اعبدوؿ أعبله أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة على دراية دبا  كشفت        

( بينما جاءت نسبة التبلميذ من ىم بدوف علم عن ما يتناولونو من أغذية   %76.9يتناولونو من أغذية بنسبة بلغت )

 (. % 23.1بنسبة )

 

 التالمٌذ بما ٌتناولونه من غذاء.ٌبٌن دراٌة = 22 شكل رقم
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 دراٌة التالمٌذ بأهمٌة الغذاء لجسم اإلنسان.= ٌبٌن 24جدول رقم 

 % ت أهمٌة الغذاء

 >.7> 7: نعم

 8.0 17 ال

 011 ;: المجموع

   

النتائج كما ىو موضح يف اعبدوؿ أعبله أف غالبية أفراد عينة الدراسة اؼبطلقة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة  أظهرت         

( بينما جاءت نسبة  %94.9ىم على علم و دراية بأنبية الغذاء لصحة و جسم اإلنساف بنسبة عالية جدا بلغت )

 (. % 5.1يلة بلغت )التبلميذ الذين ال يعلموف أنبية الغذاء عبسم اإلنساف بنسبة ضئ

 

 

 

 دراٌة التالمٌذ بأهمٌة الغذاء لجسم اإلنسان.= ٌبٌن 23 شكل رقم
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 من أٌن حصل التالمٌذ على أن الغذاء مفٌد لجسم اإلنسان.= ٌبٌن 25جدول رقم 

 % ت مصدر المعرفة

 05.5 >1 برنامج مدرس

 8.7 17 التلفاز

 >.07 00 انترنت

 11 11 مجالت

 0.7 10 أصدقاء

 >.07 00 مصادر أخرى

 80.7 ;6 مصادر متنوعة

 011 7: المجموع

   

 

أظهرت النتائج كما ىو مبُت من خبلؿ البيانات يف اعبدوؿ أعبله أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة        

اؼبراىقة فبن ىم على دراية بأنبية الغذاء عبسم اإلنساف أف اؼبعلومات ىذه ربصلوا عليها من خبلؿ وسائل متنوعة من 

 (. %51.4تلفاز و أصدقاء و أنًتنت .... بنسبة  )
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بينما جاءت يف اؼبركز الثاٍل األفراد الذين استقوا ىذه اؼبعلومات من األنًتنت أو من مصادر أخرى بنسبة متساوية بلغت 

اؼبعلومات اليت توضح أنبية الغذاء عبسم اإلنساف من برنامج مدرس  ( كما بلغت نسبة األفراد الذين استقوا% 14.9)

( و يف اؼبركز األخَت التبلميذ الذين يتحصلوف على % 5.4بنسبة ) للمعلوماتكمصدر  ( ٍب التلفاز% 12.2بنسبة )

  (.% 1.4اؼبعرفة من أصدقائهم بنسبة ضئيلة بلغت )

 

 

 

 من أٌن حصل التالمٌذ على أن الغذاء مفٌد لجسم اإلنسان.= ٌبٌن 24 شكل رقم
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 ًب التوصل اىل االستنتاجات التالية : النتائج اليت ربصل عليها الطالبعلى ضوء االستنتاجات :

 خلصت دراستنا اغبالية إىل ؾبموعة من النتائج نعرضها يف اتآٌب:

(، يليها التبلميذ الذين ال يتناولوف  %34.6أف غالبية أفراد عينة الدراسة تتناوؿ يف وجبة الصباح القهوة باغبليب بنسبة )

 (.%23.1شيئا خبلؿ الفًتة الصباحية بنسبة )

غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة تتكوف وجبتهم اؼبفضلة للغذاء يف الوجبات اؼبتنوعة بنسبة أف 

 (. %33.3(، ٍب الباقوليات بنسبة ) 38.5%)

 (. %60.3أف غالبية التبلميذ يروف على أف تركيبة القهوة ـبتلطة ما بُت الكافيُت و السكريات و الكربوىيدرات بنسبة )

ف تبلميذ مرحلة اؼبراىقة يعتربوف أف اغبليب تركيبتو ـبتلطة حيث انو يتكوف من سكر البلكتوز و الربوتُت باإلضافة إىل أ

 (. %60.3اؼباء و الدسم بنسبة )

( كما  %50.0أف غالبية أفراد العينة يدركوف أف الشاي تتكوف تركيبتو من مواد ـبتلطة من شايُت و أمبلح و ماء بنسبة )

 (. %61.5وف الباقوليات تًتكب أساسا من الربوتينات و النشاويات و األلياؼ و الدىوف بنسبة  )يعترب 

أف غالبية أفراد عينة الدراسة يروف على السلطة تتكوف من  يف تركيبتها من الفيتامينات و السليلوز و األمبلح  بنسبة 

لدىوف اؼبشبعة و الربوتينات باإلضافة إىل اؼبلح و ( و أف األكبلت السريعة تتمثل تركيبتها األساسية من ا 65.4%)

 الفيتامينات.

  أف إدراؾ التبلميذ لًتكيبة الشيبس من مكونات ـبتلطة ما بُت اؼبلح و النشاويات إىل النكهات االصطناعية و الدسم

 (. %65.4بنسبة  )

 (  و أهنم  %57.7أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة أهنم يبارسوف الرياضة مرة واحدة  بنسبة )

 يتناولوف الوجبات بعد فبارسة الرياضة حبوايل ساعة.

 (  69.2أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة يتناولوف ثبلثة وجبات يوميا بنسبة% .) 
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 (  و طبيعة ىذه  %61.5أف غالبية أفراد عينة الدراسة يتناولوف الوجبات قبل فبارسة النشاط الرياضي بنسبة )

 الوجبات متوازنة.

 (  دبعدؿ مرتُت  %57.7أف غالبية أفراد عينة الدراسة يكثروف من شرب اؼباء قبل فبارسة النشاط الرياضي بنسبة )

 قبل اؼبمارسة.

   أف غالبية أفراد عينة الدراسة ينصحهم األولياء بتناوؿ وجبات الغذاء قبل فبارسة النشاط الرياضي بنسبة

 (. %89.7( و على تناوؿ وجبات فطور الصباح بنسبة ) 65.4%)

  أف غالبية أفراد عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة وبرص أولياءىم على تناوؿ وجبات الغذاء بنسبة

 (. %64.1( كما ينصحهم أولياء أمورىم بأخذ العصائر و اؼباء أثناء حصة الرياضة بنسبة بلغت ) 94.9%)

 ( كما أهنم على علم و دراية  %76.9أف تبلميذ مرحلة اؼبراىقة على دراية دبا يتناولونو من أغذية بنسبة بلغت )

 (. %94.9بأنبية الغذاء لصحة و جسم اإلنساف بنسبة )

  عينة الدراسة من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة يستقوف اؼبعلومات من وسائل االتصاؿ اؼبتنوعة كالتلفاز و أف غالبية أفراد

(. ٍب شبكة االنًتنت كمصدر للمعلومات لديهم حوؿ الوعي  %51.4األصدقاء و األنًتنت .... بنسبة )

 .الغذائي
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 مناقشة فرضيات البحث :

 مناقشة الفرضية األولى: -1

الفرضية على انو التبلميذ يدركوف ما يتناولونو من غذاء، و على حسب النتائج اؼبتحصل عليها فإف غالبية تبلميذ  تنص   

اؼبراىقة ال يدركوف ما يتناولونو من أغذية سواء من حيث الًتكيب أو من حيث الفًتة الزمنية حيث أف تناوؽبم لؤلغذية 

بالتايل فلم يتحقق الفرض األوؿ و نقوؿ على أف مستوى وعي التبلميذ  بطريقة عشوائية و ذلك ما دلت عليو النتائج و

 الغذائي منخفض.

 مناقشة الفرضية الثانية:  -2

دلت الفرضية الثانية على أنو التبلميذ على وعي بأنبية التغذية عند فبارسة الًتبية البدنية و الرياضية، و على حسب     

(، كما أف % 61.5النتائج اؼبتحصل عليها فإف غالبية التبلميذ يتناولوف وجباهتم قبل فبارسة النشاط الرياضي بنسبة )

ة و عليو فإف نسبة الوعي ؽبؤالء األفراد منخفضة جدا يف الوعي الغذائي و عبلقتو نسبة اؼبياه اؼبعدنية اليت يشربوهنا قليل

 باألنشطة الرياضية.

 مناقشة الفرضية الثالثة: -3

من خبلؿ النتائج نستخلص أف أولياء األمور يريدوف ألبنائهم التغذية اعبيدة خبلؿ فبارسة النشاط الرياضي دوف علمهم   

خاصة قبل فبارسة ىذا النشاط و بالتايل فإف لؤلولياء دور سليب يف الوعي الغذائي ألبنائهم و بتأثَت األغذية يف اعبسم 

 عليو فقد ربققت الفرضية الثالثة و اليت تنص على أف ألولياء التبلميذ دور يف الوعي الغذائي ألبنائهم.

 مناقشة الفرضية الرابعة: -4

من تبلميذ مرحلة اؼبراىقة يستقوف اؼبعلومات من وسائل االتصاؿ اؼبتنوعة  تنص الفرضية على أف غالبية أفراد عينة الدراسة 

(. ٍب شبكة االنًتنت كمصدر للمعلومات لديهم حوؿ الوعي  %51.4كالتلفاز و األصدقاء و األنًتنت .... بنسبة )

التلميذ اؼبراىق معلوماتو اليت يستقي منها  الغذائي، و عليو فقد ربققت الفرضية الرابعة و اليت تنص على تنوع اؼبصادر

 الغذائية .
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 العامة: الخالصة 

إىل أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية ما مل يسبقها أو يصاحبها  لتعد القوى البشرية الثروة األساسية ألي ؾبتمع ، وال سبي

 تنمية بشرية قوامها اإلنساف .

يئية أثرا على حياة اإلنساف ، إذ يأٌب يف مقدمة ما ويبثل الغذاء حقا من حقوؽ اإلنساف ، وىو من بُت أىم العوامل الب

هبب على األسرة أف توفره ألفرادىا . والتغذية اعبيدة للفرد ضرورية للنمو والتطور وصيانة ما يتلف من أنسجتو وخبلياه 

 ومقاومة اؼبرض والعدوى وارتفاع قدرتو على العمل واإلنتاج .

كما يلعب الغذاء دور ىاما يف حياة األمم والشعوب حيث أف اغبالة الغذائية سبثل مرآة تنعكس عليها صورة التقدـ      

مستوى  و الرياضي اؼبدرسي  النشاط واقع و الدراسي يف الوسط  خاصة مرحلة اؼبراىقة حساسية  أفاإلنساٍل ،كما 

الوعي الغذائي والصحة يف الوسط اؼبوجودة بُت  العبلقة إىل رؽنتط الصحة اؼبدرسية و انتشار اإلمراض بأنواعها جعلنا

 .  اؼبراىقُتتبلميذ اللدى  اؼبدرسي

انب ىي جو عدة من  النواحي فقد تناولناه كل من بو اإلؼباـ يصعب وواسع عاـ موضوعالغذائي الوعي  و باعتبار     

فقد  و كتخمُت من الطالب الباحث اؼبعلومات الغذائيةالتغذية السليمة ودور األولياء يف الوعي الغذائي وأخَتا مصادر 

 لدى ىذه الفئة  الوعي الغذائي لدى التبلميذ اؼبراىقُت منخفض ويؤثر على الصحة يف الوسط اؼبدرسي ا أف يكوف افًتضن

 ربقق إىل وصلنات وربليلها صبع النتائج  بعد بالتبلميذ و خاصة استبياف بتوزيع  الفرضية قاـ الطالب الباحث ىذه إلثبات و

 لدى تبلمذتنا  بنسبة اؼبدرسية يف ربقيق أسس الصحة   وعي الغذائيلعبو اليالدور اؽباـ الذي  اعبزئية واليت تبُت الفرضيات

 . معتربة

الوعي الصحي الشامل لدى  يف مساعدة التبلميذ على الرفع من مستوى درسةلعبو اؼبتتأكدنا من الدور اؼبميز الذي  و منو

  . التبلميذ

ويف النهاية هبب أف يدرؾ صبيع العاملُت يف القطاع الًتبوي أنو لتحقيق النجاح والتفوؽ الدراسي واغبفاظ على صحة 

 االعتماد على الوعي الصحي لطبلبنا ورفع مستوى الوعي الغذائي لديهم.بد من وسبلمة أبنائنا الطبلب ال
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 التوصيات :

 و عاـ بشكل الًتبوي السلك موجهة للقائمُت على االقًتاحات و التوصيات من صبلة إىل اؼبيدانية الدراسة بعد توصلنا    

 : أنبها ةاؼبدرسي الصحة يف ؾباؿ اؼبختصُت

  إىل ضرورة تناوؿ طعاـ اإلفطار باؼبنزؿ قبل  التبلميذضرورة التوعية الغذائية باالىتماـ بوجبة اإلفطار وإرشاد

( عن الطعاـ عبلوة على فبارسة األنشطة اليومية .  الذىاب إىل اؼبدرسة ألنبيتها بعد فًتة صياـ طويل )مدة النـو

  بأخطار تناوؿ األطعمة السريعة والسندوتشات اعباىزة خارج اؼبنزؿ ،واالىتماـ بتناوؿ  الوعي الغذائيضرورة

 فراد األسرة إف أمكن ذلك .الطعاـ مع أ

  باالىتماـ واغبرص على تناوؿ ثبلث وجبات يوميا وعدـ حذؼ أي وجبة ؼبواجهة مرحلة  الوعي الغذائيضرورة

 البناء يف ىذه اؼبرحلة واالحتياجات اؼبتزايدة من العناصر الغذائية .

  كهة واأللباف يف ىذه اؼبرحلة اؼبهمة بأنبية بعض أنواع األطعمة مثل اللحـو واػبضر ،والفا  الوعي الغذائيضرورة

 من العمر . 

  لتحسُت معلوماهتن ووعيهن يف زبطيط الوجبات الغذائية السليمة  األولياءاالىتماـ بنشر الثقافة الغذائية بُت

 وتنفيذىا ،وتعديل بعض السلوكيات اػباطئة فبا ينعكس على تغذية أفراد األسرة صبيعا .

  ضرورة نشر الوعي الغذائي بكافة وسائل النشر والندوات مع ضرورة إصدار التشريعات والنشرات بصورة دورية

وتوزيعها بأسعار رمزية من أجل النهوض باؼبستوى الغذائي وؿباربة العادات الغذائية من أجل النهوض باؼبستوى 

 . الغذائي وؿباربة العادات الغذائية اػباطئة خصوصا بُت األطفاؿ

 الًتبية البدنية غبصةسبوعي األ الساعي اغبجم يف النظر إعادة . 

 بالشكل بدورىا قـوت أف أجل من الضرورية الشروط كافة توفَت و ، والرياضة البدنية الًتبية حبصة االىتماـ 

 .اؼبطلوب
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 أوقات ؼبؤل رياضية نوادي بااللبراط يف اؼبدرسة نطاؽ خارج الرياضية النشاطات فبارسة على التبلميذ تشجيع 

  بنشاطات تعود بالفائدة عليهم . الفراغ

 و اليت من شاهنا الرفع من مستوى وعيهم  ؼبناىج الدراسيةالًتبية الصحية يف ا  إدراج كما يقًتح الطالب الباحث

   الصحي .

 . القياـ ببحوث مشاهبة على كل اؼبستويات  لغرس ثقافة الوعي الصحي منذ الصغر 
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 قائمة المصادر و المراجع:  

 المصادر العربية:     

 ( .فاعلية برنامج الوسائط اؼبتعددة على بعض 2006أبو زيدة حاًب .) اؼبفاىيم الصحية و الوعي الصحي لطلبة
. غزة، فلسطُت: كلية الًتبية االسبلمية.  الصف السادس يف العلـو

 ( .الًتبية السياسية للشباب ودور الًتبية الرياضية . دار النهضة العربية.1995ابو علي عواطف .) 

 ( األسس الفسيولوجية للتدريبات الرياضية" ،2000ىاشم عدناف الكيبلٍل" : ) اإلصدار األوؿ ، مكتبة  1ج ،
 الفبلح للنشر والتوزيع ، جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة ، اإلمارات .

 ( .فسيولوجيا اعبهد البدٍل و التدريبات الرياضية. عماف: دار حنُت.2009ىاشم عدناف الكيبلٍل .) 

  علمات االقتصاد اؼبنزيل دبحافظة (. مستويات التنور العاـ والنوعي لدى م1998, 14ىيم ،ظبيحة ؿبمود. )العدد
 .95اإلظباعيلية. اجمللة اؼبصرية االقتصاد اؼبنزيل ، صفحة 

 ( التطبيقات اإلحصائية يف حبوث الًتبية الرياضية" ، 1999وديع ياسُت التكرييت والعبيدي حسن ؿبمد عبد" : )
 دار الكتب للطباعة والنشر ، اؼبوصل .

 ( : "األعداد البدٍل للنساء" ، دار الكتب للطباعة والنشر 1986اسُت طو )وديع ياسُت التكرييت وؿبمد علي ، ي
 ، جامعة اؼبوصل .

 ( .الطب الرياضي الوقايةوالعبلج والتأىيل. بَتوت: الدار النموذجية للطباعة والنشر لبناف.2009وليد قصاص .) 

 ( .التغذية والنشاط الرياضي ط2011يوسف الـز كماش .)دجلة ناشروف وموزعوف.األردف: دار -. عماف1 

 ( .تأثَت التدريس بالوسائط اؼبتعددة على التحصيل الدراسي للعلـو والقدرات 2001أضبد إبراىيم قنديل .)
 . 72االبتكارية والوعي بتكنولوجيا اؼبعلومات جامعة طنطاص. ؾبلة دراسات يف اؼبنهاج وطرؽ التدريس، العدد 

 ( .وحدة 2000الدين ليلى عبد اهلل حساـ .) مقًتحة عن اإلمراض اؼبستوطنة يف الريف اؼبصري و أثرىا يف تنمية
 . 3الوعي الصحي . ؾبلة الًتبية العلمية، اجمللد 

 ( .أصو1996أمين أنور .) ي.ػر العربػوالتاريخ والفلسفة. القاىرة: دار الفكخل التربية البدنية والرياضية: المدؿ 

 ( .أصوؿ الًتبية لبد2001أمُت أنور اػبويل .) القاىرة: دار الفكر العريب.2نية والرياضية، ط . 
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 ( .أسس بناء برامج الًتبية البدنية والرياضية . القاىرة: دار الفكر العريب.1999أنور اغبويل ؿبمد اغبمامي .) 

 ( .الصحة والًتبية الصحية . القاىرة،مصر : دار الفكر العريب.1997هباء الدين إبراىيم سبلمة .) 

  (. األسس العامة للصحة و الًتبية الصحية. القاىرة، مصر: مكتبة و 1998االمُت ؿبمد. )حجر سليماف و
 مطبعة الغد.

 ( .الدليل الغذائي للصحة اعبيدة، ط2000حداد شقيف .)بَتوت، لبناف: نوفل للنشر و التوزيع.3 . 

 ( .الًتبية الًتووبية. بغداد: الدار العربية للطب1978حساـ ؿبمد ضياء القزوٍل .).اعة 

 ( .التثقيف الغذائي، ط 2010سونيا عبد اغبميد اشرؼ اؼبراسي .)األردف: دار النشر .1 . 

 ( .فعالية برنامج مقًتح يف الًتبية الصحية يف تنمية التنور الصحي. ؾبلة الًتبية اؼبصرية 2002صاحل ؿبمد صاحل .)
. 

 ( .أسس التغذية الصحية . األردف : دار النشر.2004ظاىر جعفر .) 

 ( .السلوؾ اإلنساٍل يف ربليل اؼبتغَتات، ط1983عبد الرضباف سعد .)الكويت: مكتبة الفبلح.2 . 

 ( .مبادئ يف الصحة والسبلمة العامة. عماف ،األردف: دار اؼبسَتة للنشر 2002عبد الرحيم و آخروف قطيشات .)
 والتوزيع.

 ( .مقدمة علم النفس العاـ، ط2000عبد السبلـ عبد الغفار .)ناف: دار النهضة العربية.. لب2 

 ( .طرؽ و مناىج البحث العلمي يف الًتبية البدنية و الرياضية. دارا لثقافة للنشر 2004عبد اجمليد إبراىيم مرواف .)
. 

 ( .الصحة و السبلمة العامة. األردف: اليازوري العلمية للنشر و التوزيع .2001عبد اجمليد و آخروف الساعد .) 

  .(. برنامج مقًتح يف الًتبية الصحية للمعاقُت بصرياً يف اؼبرحلة األساسية يف ضوء  2004)عبد اؽبادي مصاغبة
 احتياجاهتم، رسالة دكتوراه . غزة: كلية الًتبية ، جامعة األقصى.

 ( .علم الصحة الرياضية . األردف .2012عصاـ اغبسنات .) 

 ( . ى اؼبرأة الريفية يف ضوء احتياجاهتا، رسالة (. بناء برنامج لتنمية الثقافة الصحية لد 2000عفاؼ القادـو
 ماجستَت ، كلية الًتبية. القاىرة: جامعة عُت مشس.
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 ( .الثقافة الرياضية، اعبزء1971علي راحبي منصور .)1، ط1  . 

 ( .الرياضة للجميع، ط1980علي عمر منصور .)دار الفكر العريب. 1 . 

  ( .تق1997أغسطس,  13فوده إبراىيم و فايز عبده .) وَل مناىج العلـو يف اؼبرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات
الًتبية الوقائية. اعبمعية اؼبصرية للًتبية العلمية، اؼبؤسبر العلمي األواللًتبية العلمية للقرف اغبادي والعشرين، اجمللد الثاٍل 

 أبوقَت اإلسكندرية .

 ( .وحدة مقًتحة عن األمراض ا2000ليلى عبد اهلل حساـ الدين .) ؼبستوطنة يف الريف اؼبصري وأثرىا يف تنمية
 الوعي الصحي لدى السيدات الريفيات. مصر: اعبمعية اؼبصرية للًتبية.

 ( .برنامج مقًتح يف علـو الصحة والبيئة إلكساب الوعي الدوائي لطلبة الصف 2007ؾبدي خضر الكردي .)
 بلمية.التاسع بغزة، رسالة ماجستَت. غزة : كلية الًتبية اعبامعة اإلس

 ( .(. التحليل اإلحصائي األساسي باستخداـ )2008ؿبفوظ جودةSPSSط ،)عماف ، األردف: دار وائل 1 .
 للنشر والتوزيع.

 ( .منهاج البحث العلمي يف الًتبية و علم النفس . دار العربة للنشر و الطباعة .2004ؿبمد سامي .) 

 ( .منهجية البحث العلمي دليل طبلب ا 2004ؿبمد سليم .) لعلـو االجتماعية و اإلنسانية . وىراف : دار العرب
 للنشر و التوزيع .

 ( .الًتبية الرياضية للخدمة االجتماعية، ط1995ؿبمد عادؿ خطاب،كماؿ الدينزكي .)القاىرة: دار النشر.1 . 

 ( .تطوير الًتبية الصحية يف مناىج العلـو يف اغبلقة الثانية من التعلي 2003ؿبمد علي اؼبتوكل .) م األساسي يف
 البحث ، رسالة دكتوراه . القاىرة : كلية الًتبية، جامعة عُت مشس.

 ( .منهاج البحث العلمي و طرؽ البحث . اعبزائر: ديواف اؼبطبوعات 2010ؿبمد ؿبمود و عمار بوحوش .)
 اعبامعية .

 ( .مشكبلت النظاـ الًتبوي العريب . دمشق .2002ؿبمود اضبد السيد .) 

 (. دور جديد للًتبية البيولوجية يف ضباية النشء من أخطار اؼبواد والعقاقَت النفسية،  1992ر. )مدحت أضبد النم
 ، القاىرة . 15دراسات يف اؼبناىج وطرؽ التدريس. اعبمعية اؼبصرية للمناىج وطرؽ التدريس، العدد 
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 ( .برنامج مقًتح يف علـو الصحة والبيئة قائم على التعل2005معمر أرحيم الفرا .) م الذاٌب لتنمية بعض متطلبات
 االستنارة الصحية لدى تبلميذ اؼبرحلة اإلعدادية يف ؿبافظة غزة، رسالة دكتوراه. غزة: جامعة األقصى.

 ( .فعالية برنامج مقًتح يف الًتبية الوقائية على تنمية اؼبفاىيم 1990يوليو,  28قباح السعدي عرفات .)
العلمي الثالث ، مناىج  -ة اإلعدادية، اعبمعية اؼبصرية للًتبية العلمية ، اؼبؤسبرواالذباىات الوقائية لدى تبلميذ اؼبرحل

 العلـو رؤية مستقبلية ،اإلظباعيلية اجمللد األوؿ.

  مستوى الوعي الغذائي لدى طلبة زبصص تربية بدنية ورياضية جامعة   2009عبد الناصر قدومي وكاشف زايد
 اؼبؤسبر العلمي الفلسطيٍت األوؿ القدس النجاح الوطنية وجامعة السلطاف قابوس 

 ، خوارـز العلمية للنشر و التوزيع  1،مقدمة االحصاء الوصفي و االستداليل ط 2008عز حسُت عبد الفتاح ،
 .جدة

 ( الطب الرياضي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة اؼبوصل.1989عمار عبد الرضبن قبع ) 

 ر.ػمتوسط . الجزائ الرابعةمنهاج السنة (. ،2003ػل التعليم األساسي. ) أفرية مديرية ػة الوطنيػوزار ة التربي 

  دار الفكر والنشر دمشق  2خفايا اؼبراىقة ط 1986ؿبفوظ رزيق 

 ( .االحصاء الوصفي الطبعة الثالثة. اعبزائر: ديواف اؼبطبوعات اعبامعية.2009ؿبمد راتوؿ .) 
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 االستبياف اؼبوجو للتبلميذ.: 01الملحق رقم 

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 ةمعهد التربية البدنية و الرياضي
 مستغانم

 استمارة استبيانيو موجهة للتالميذ

     

 

 

 

 

 /احملور األوؿ:   1

 ؟ ماذا تتناوؿ في وجبة فطور الصباح-1

                        قهوة حليب        عصَت    زبده               مرىب            شاي             حليب         قهوة 

  تتناوؿ أي شئ      ال            ماء      

 الغذاء؟ماذا تتناوؿ في وجبة -2

 ماء                 سيبش  أكلة سريعة              مشروبات      سلطات           باقوليات     

 ال تتناوؿ أي شئ      

 اولو؟ػػػػػنتتػػ درؾ ماتىل -3

 ماء          كربوىيدرات              سكريات         كافيُت         تركيبتها              قهوة

 ماء دسم بروتُت            سكر الكتوز          تركيبتو                 حليب

عند التلميذ في مرحلة المراىقة  الوعي الغذائيواقع  ربت عنواف ذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسًتيف إطار اقباز م

، فإننا نرجو من أعزائنا التبلميذ إبداء رأيهم بكل صراحة و دقة حوؿ فقرات ىذا على الصحة في الوسط المدرسي وأثره

 االستبياف من اجل التوصل إىل نتائج تفيد البحث العلمي  .

 يف األخَت لكم منا فائق التقدير و االحًتاـ .

 .يف اػبانة اؼبناسبة   xمبلحظة : نضع العبلمة   
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 دسم                                                                     ماء        أمبلح معدنية        شايُت        تركيبتو                               شاي

 ألياؼ          دىوف  نشاويات          بروتُت            تركيبتها                       باقوليات

 ماء         سليلوز        أمبلح معدنية           فيتامينات          تركيبتها                       سلطات

 ملح         فيتامينات          بروتينات           دىوف مشبعة                تركيبتها          أكلة سريعة

 دسم         نشويات         نكهات اصطناعية             ملح    تركيبتها                      سيبش

 

          ثبلث مرات           مرة                مرتُت               كم مرة تمارس الرياضة-4
    ال أمارس          

          
 ال               نعم      ىل تتناوؿ الوجبة بعد ممارسة الرياضة؟-5
 ساعة          ساعتُت            ثبلثة ساعات          اذاكانت اإلجابة بنعم ماىي اؼبدة -
 

 ال            نعم         ىل تتناوؿ الوجبة بعد ممارسة الرياضة؟

    المحور الثاني:/2
 واحدة           أثنُت            ثبلثة     كم وجبة تتناوؿ في اليـو-1

 .......................... في حالة حذؼ وجبة من الوجبات ما ىي ىذه الوجبة؟-2

 ال          نعم             ممارسة الرياضة؟ قبلىل تتناوؿ الوجبة - 3

 طبيعة ىذه الوجبة؟ ما-4

 توجبة غنية بالسكريا   -

 وجبة غنية بالفيتامينات   -

 وجبة غنية بالربوتينات   -
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 وجبة متوازنة   -

 ال          نعم          ىل تكثر من شرب الماء قبل الممارسة؟-5
 يف حالة اإلجابة بنعم  .   

 كم كوب تشرب؟    
 أكثر من ثبلثة مرات-ثبلثة مرات               -مرتُت          -مرة           -          

 

 /المحور الثالث:   3

 نعم           ال            ىل ينصحك األولياء بتناوؿ وجبة الغذاء قبل ممارسة الرياضة؟-1
 
 نعم           ال         ىل يحرص األولياء عليك بتناوؿ وجبة فطور الصباح؟ -2
 
 نعم           ال          ىل يحرص األولياء عليك بتناوؿ وجبة الغذاء؟ -3
 
 نعم           ال          بعد الممارسة ىل تتناوؿ وجبة معينة؟-4
 
 نعم           ال           ىل ينصحك األولياء بأخذ عصائر +ماء في حصة الرياضة؟-5
 
 
 
    /المحور الرابع:4
 
 ال   نعم                   دراية بما تتناولو من غذاء؟ ىل لك-1
 
 ال   نعم                   ىل لك دراية بأىمية الغذاء لجسم اإلنساف؟-2
 
 إذا كانت اإلجابة بنعم .من أين استقيتم ىذه المعرفة؟-3
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 انترنت          مجالت            أصدقاء مج مدرس         التلفاز        برنا   -

 مصادر أخرى                
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 قائمة الدكاترة واألساتذة المحكمين       :02الملحق رقم 

 مكاف العمل التخصص  اسم األستاذ الرقم

 جامعة مستغاًل  ة دكتور  خبالد اغباجاألستاذ  01
 جامعة مستغاًل دكتورة الدكتور إدريس خوجة رضا 02
 جامعة مستغاًل دكتورة الدكتور كوتشوؾ سيد اضبد 03
 جامعة مستغاًل دكتورة الدكتور قواؿ عدة 04
 جامعة مستغاًل أستاذ الطب الرياضي والتغذية الدكتور بن دلة ؿبمد 05
 جامعة مستغاًل أستاذ الطب الرياضي والتغذية الرياضية الدكتور بلقادة 06
 جامعة مستغاًل أستاذة الطب الرياضي والتغذية الرياضية الدكتورة بلباي فاطمة 07
 عيادة اؼبتعددة اػبدمات طبيب عاـ طاـ ىشاـو الدكتور م 08

 مستشفى سعيدة طبيب عاـ أمُتالدكتور بوحفص ؿبمد  09
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 الًتبية البدنية و الرياضية للطور اؼبتوسط.. شمقابلة مع مفت :03الملحق رقم 

 

 

 2017 - فيفري - 15:  سعيدة يف

 

 

 مقابلة  شخصية

 

مفتش  خالؼ الشيخلغرض إثراء حبثنا و إعطائو أكثر مصداقية قاـ الطالباف الباحثاف بإجراء مقابلة شخصية مع السيد:        

دبكتبو دبتوسطة خدهبة أـ اؼبؤمنُت بوالية سعيدة  ؛حيث  2017 جانفي 29الًتبية البدنية و الرياضية للطور اؼبتوسط و ذلك يـو 

سبحورت ىذه اؼبقابلة حوؿ صبلة من االنشغاالت اليت تدور حوؿ مستوى الوعي الصحي يف الوسط اؼبدرسي  و ما ىي السبل 

سيخ أسس ىذا الوعي ؛ باإلضافة إىل التطرؽ للدور الذي فبكن آف تلعبو الًتبية البدنية و الرياضية و الكفيلة الواجب انتهاجها لًت 

 إطاراهتا للرفع من مستوى الوعي الصحي بُت التبلميذ .

ؿ توفَت  و قد خلصت اؼبناقشة إىل ضرورة االىتماـ هبذا اعبانب من طرؼ صبيع األطراؼ العاملة يف ميداف الًتبية و التعليم من خبل

 كل اؼبستلزمات اؼبادية و البشرية للوصوؿ إىل صحة مدرسية راقية .

 

 المفتػػػػػش                                                              
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 .التغذية اؼبدرسيةمقابلة مع مفتش : 04الملحق رقم 

 

 2017 -مارس  - 01:  سعيدة يف

 

 

 مقابلة  شخصية

 

مفتش  نحيلة مهديبإجراء مقابلة شخصية مع السيد:  إعطائو أكثر مصداقية قاـ الطالب الباحثلغرض إثراء حبثنا و        

بوالية سعيدة؛ حيث سبحورت ىذه اؼبقابلة حوؿ صبلة من االنشغاالت اليت تدور  2017فيفري  02و ذلك يـو  التغذية اؼبدرسية

ؼبدرسي  و ما ىي السبل الكفيلة الواجب انتهاجها لًتسيخ أسس ىذا الوعي ؛ باإلضافة يف الوسط ا الغذائيحوؿ مستوى الوعي 

 و إطاراهتا للرفع من مستوى الوعي الصحي بُت التبلميذ . اؼبدرسةالذي فبكن آف تلعبو إىل التطرؽ للدور 

ميداف الًتبية و التعليم من خبلؿ توفَت و قد خلصت اؼبناقشة إىل ضرورة االىتماـ هبذا اعبانب من طرؼ صبيع األطراؼ العاملة يف 

 للوصوؿ إىل صحة مدرسية راقية. مطاعم مدرسية يف كل اؼبؤسسات الًتبوية،

 

 

المفتػػػػػش                                                                
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 : نتائج اؼبقابلة الشخصية  05ملحق رقم 

 

ػػة البدنيػػة و الًتبي لواليػة سعيػػدة و كػػذا مفتش مع كل من مديرة الًتبية أجريتؾبموع اؼبقاببلت الشخصية اليت  أسفرت        

يف الرفع  إسهامهااليت سبحورت حوؿ واقع اؼبمارسة الرياضية الًتبوية و مدى و  التغذية اؼبدرسيةمفتش  و توسط اؼب الرياضية للطور

ي بالصحة اعبسمية و النفسية و الغذائية يف الوسط اؼبدرسي ، و قد خلصت اؼبقاببلت إىل صبلة من االقًتاحات من مستوى الوع

ضرورة االىتماـ هبذا اعبانب من خبلؿ ربفيز التبلميذ على اؼبمارسة الرياضية اؼبنتظمة بااللبراط يف النوادي و  أنبهاو التوصيات 

ئية للرياضة اؼبدرسية باإلضافة إىل توفَت كل اؼبستلزمات اؼبادية من مبلعب و عتاد رياضي اعبمعيات الرياضية مثل الرابطة الوال

و اؼبسانبة يف  هنا الدفع بعجلة التنمية و اليت من شأ،وكذلك توفَت مطاعم مدرسية ذات جودة عالية من حيث الكم والكيف 

ة دبشاركة ـبتصُت يف ىذا اجملاؿنشر الوعي الصحي داخل اؼبؤسسات الًتبوية من خبلؿ تنظيم ندوات تربوي




