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 :هشكلة البحث  وأسئلته

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتز الطالبً املدرسً السنىي الثالث

 (حنى إعداد جٍل حبثً واعد )

ما عاللة أنماط التغذٌة السلٌمة المتبعة بالتحصٌل الدراسً بٌن طالبات 

 الصف العاشر؟

 

 :عنه عدة تساؤالت فرعٌة هًوٌنبثك 

 ما أنماط التغذٌة األكثر شٌوعاً بٌن طالبات الصف العاشر ؟

 العاشرباختالفهل ٌختلف مستوى التحصٌل الدراسً لدى طالبات الصف 

 أنماط التغذٌة ؟

 

 
 



 
 
 

 :أهداف البحث
 (حنى إعداد جٍل حبثً واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 

ـ تسلٌط الضوء على أنماط التغذٌة السلٌمة وتأثٌرها على الطالبات فً 1

 .سن المراهقة

 

 .العالقة بٌن نمط التغذٌة المتبع والتحصٌل الدراسً للطالبات دراسة  -2

 



 
 

 :أهوية البحث
 ٌمكن أن تعد هذه الدراسة حسب رأي الباحثات تشخٌصاً جدٌداً لبعض

صعوبات التعلم الذي ٌعانً منها الطلبة للوصول لمستوى أعلى فً 

 .التحصٌل الدراسً

 ٌمكن أن تعد هذه الدراسة إضافة جدٌدة للدراسات التً تناولت تغذٌة

 .الطلبة وعاللتها بالتحصٌل الدراسً 

 ٌمكن من خاللها توعٌة األمهات بأنماط التغذٌة السلٌمة وتغٌٌر عادات

 لدٌمة فً التغذٌة 



 
 

 :هصطلحبت البحث

هً تناول الغذاء المتكامل الذي ٌحتوي : التغذٌة السلٌمة

الدهون، : على كافة العناصر الغذائٌة، والتً تشمل

والبروتٌنات، والسكرٌات، والنشوٌات وغٌرها من 

 .الفٌتامٌنات الهامة 

هو محصلة  التعلم و هو المدى الذي : التحصٌل الدراسً 

 .ٌحمك عنده الطالب أو المعلم أو المؤسسة أهدافهم التعلٌمٌة



 
 

 :الدراسبت السببقة
بعنوان  الممارسات الغذائٌة غٌر الصحٌة بٌن ( 2004) ولٌتل، كوبٌن  فولكرسون. 1

األطفال والمراهقٌن أنها مرتبطة بمخاطر صحٌة مثل السمنة والسكري ، وكان ضمن البحوث 

التً أجراها مركز مخاطر سلوك الشباب وقد أظهر نظام المراقبة عند األطفال والمراهقٌن أن 

  76.1بها لتكون النسبة  الموصىاألطفال الذٌن ٌتناولون كمٌات ٌومٌة من الفواكه والخضراوات 

 .الحلٌب  الٌشربونمع الذٌن % 82بٌنما كانت % 

أن التغذٌة لدٌنا لها  اإلحتماالتالمزٌد من  (2001)كرٌتش وود وآخرون دراسة . 2

المعرفً ، فقد  أجرٌت دراسات على األطفال فً سن المدرسة وتبٌن وجود عالقة  آدائنادور على 

 .  المدرسً وخاصة عنصر الحدٌد  اآلداءمباشرة بٌن سوء التغذٌة وخفض 

عام التً     47-27على الرجال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن ( دٌن وآخرون )دراسة .  3

ركزت على عنصر الحدٌد وتأثٌره على التركٌز و اظهرت درجات منخفضة فً اختبار التركٌز 

 تتوافق مع انخفاض مستوٌات الحدٌد فً أجسامهم 
 



 
 

 :هنهجية البحث
وتم توزٌع المنهج الوصفً التحلٌلً تعتمد هذه الدراسة على 

االستبانات بالعٌنة العشوائٌة البسٌطة ومن ثم جمع المعلومات منها 

 .وتحلٌل النتائج للخروج بنتٌجة لهذه الدراسة 



 
 

 :حدود البحث 
مدرسة دالل المغربً الثانوٌة ب للبنات التابعة : الحدود المكانٌة 

 .لمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم شرق مدٌنة غزة

تتمثل الدراسة فً الفصل الثانً من العام الجاري : الحدود الزمانٌة 

2018 . 



 
 

 :جمتوع و عينة  البحث 
 /  المجتمع للعٌنة 

الصف العاشر فً مدرسة دالل المغربً الثانوٌة طالبات 

 .310 للبناتوعددهم

 /  العٌنة 

باختٌار الباحثات بنظام العٌنة العشوائٌة البسٌطة التً كانت 

طالبة من طالبات مدرسة دالل المغربً  30تتكون من 

 .الثانوٌة ب للبنات 

 



 
 

 :أدوات البحث 

، الجزء األول  جزئٌنصممت من  استبانةلامت الباحثات بإعداد 

األكثر شٌوعاً بٌن الطلبة للصف العاشر ،  التغذوٌةلمٌاس األنماط 

أما الجزء الثانً فصمم لمٌاس اآلثار المنعكسة على مستوى 

 .التحصٌل الدراسً للطلبة 



 
 

 :نتبئج البحث 
التغذٌة األكثر أنماط من لبل الطالبات النتائج أن هنان موافمة متوسطة أشارت . 1

من الطالبات ال تتبع نظام تغذٌة % 83حٌث تبٌن أن ، العاشرشٌوعاً بٌن طالبات الصف 

 (شٌبس، عصٌر، شوكوالتة)سلٌم بل تركز على تناول األغذٌة الخفٌفة بٌن الوجبات 

فً ( شاي، لهوة، نسكافٌه)أتناول أنواع من المنبهات " وحصلت الفمرة التً نصها 

وهذا ٌعنً أن هذه %(  71)على الترتٌب الثانً حسب الوزن النسبً " األسبوع 

 أٌضاالنسبة ال تتبع أنظمة غذائٌة سلٌمة 



 
 

 :تببع نتبئج البحث 
من لبل أفراد الدراسة على  النتائج أن هنان موافمة متوسطةأشارت . 2

هذا وحصلت الفمرة ، "مستوى التحصٌل العلمً للطالبة"فمرات محور 

على الترتٌب األول " تنجز الطالبة الواجبات المدرسٌة " التً نصها 

 %(.  79)والمشاركة فً األنشطة الصفٌة حسب الوزن النسبً 

النتائج أن هنان عاللة ارتباطٌة ضعٌفة بٌن أنماط التغذٌة اشارت . 3

 .والتحصٌل الدراسً



 
 

 :تىصيبت البحث 
 .مرالبة أنماط التغذٌة المتبعة بٌن الطلبة وخاصة فً سن المراهمة 1.

عمل لماءات شهرٌة بٌن المؤسسة التعلٌمٌة واألهل، للولوف على 2.

 .أداء الطالب، ومتابعة الغذاء الصحً المتوازن له 

االهتمام بالندوات التوعوٌة للتغذٌة للطلبة والتركٌز على أهم العناصر 3.

 .المغذٌة لألجسام فً مرحلة المراهمة والتً تحتاج لعناٌة صحٌة أكبر 

عمل أبحاث علمٌة مماثلة بأخذ عٌنات أكبر بحدود مكانٌة أكبر لد 4.

 .تكون النتائج بشكل أوضح 

عمل نشرات توعوٌة لألهالً وخاصة االمهات تشمل أنماط التغذٌة 5.

 السلٌمة لفئة المراهمٌن 



 
 

 :هقرتحبت 
 عمل أبحاث علمٌة مماثلة بأخذ عٌنات أكبر بحدود مكانٌة أكبر لد تكون

 .النتائج بشكل أوضح 

 التعاون بٌن الممصف المدرسً والوزارة على بٌع مواد مغذٌة مفٌدة

 .متنوعة للطالبات 

 


