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 المقدمة

إلى الغذاء عمى حياة العرب في صدر اإلسالـ ، إذ لـ ييتـ العرب لقد انعكست نظرة المسمميف 

فيما كثيرا في تحسيف وتطوير أطعمتيـ ، بؿ قمدوا األمـ والشعوب األخرى التي دخمت اإلسالـ 

بعد حتى عرفوا منيـ العديد مف األطعمة الغربية ،ومع مرور الوقت واتساع رقعة الدولة 

لمسمميف متزايدًا في تحضير األطعمة وعاداتيا وآدابيا فظيرت اإلسالمية ، أصبح اىتماـ عمماء ا

العديدمف الكتب التي تعتني بيذا المضمار مثؿ كتاب )الوالئـ( لشمس الديف محمد بف عمي بف 

 (1طولوف الدمشقي ، وكتاب )تدبير األطعمة( لمكندي .)

طعمة فقاؿ جؿ وعال ولقد حثت آيات القرآف الكريـ عمى عدـ التبذير واإلسراؼ في تناوؿ األ

:"وكموا واشربوا وال تسرفوا انو ال يحب المسرفيف ". وقاؿ أيضًا : " وأقيموا الوزف بالقسط وال 

عمى عدـ اإلفراط في الطعاـ فقاؿ الحبيب صمى اهلل " . كما وحثت السنة النبوية تخسروا الميزاف 

فاعاًل فثمث لطعامو وثمث لشرابو عميو وسمـ : " ما مأل ابف آدـ وعاًء شر مف بطنو فإف كاف البد 

 (1وثمث لنفسو " . )

ىتماـ بالتحصيؿ تحصيؿ ال يساوي التعمـ إال أف االدراؾ الجميع بأف الوعمى الرغـ مف إ

األكاديمي آخذ في التنامي لدى كافة المجتمعات والشعوب اإلنسانية ، كونو يمثؿ العنصر 

في حياة الطالب في مختمؼ مراحؿ حياتو ، األساس في عممية التعمـ ولما لو مف دور ايجابي 

إضافة إلى آثاره المتعددة عمى شخصيتو وتوازنيا فضاًل عف تأثير ذلؾ عمى أسرتو و ألنو يعد 

المؤشر األقوى واألساس لتحديد مسار حياة الطالب مستقباًل ففي ضوئو يتحدد ما إذا كاف 

عميمو ألي كمية سيمتحؽ ؟ و في أي الطالب سيكمؿ تعميمو الجامعي أـ ال؟ وفي حاؿ إكمالو لت

 (.2مجاؿ سيعمؿ ؟ )
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ىتماـ المتزايد بو ، أخذ الباحثوف والتربويوف يجروف تيجة ألىمية التحصيؿ الدراسي واالون

حولو ويبحثوف عف العوامؿ المؤثرة فيو فأظيرت الدراسات جممة مف العوامؿ التي قد دراساتيـ 

لمطمبة : الصراعات األسرية ، الطالؽ ، التفكؾ تكوف وراء تدني مستوى التحصيؿ الدراسي 

األسري ، مستوى المعيشة وفي ىذا البحث ستدرس الباحثة أنماط التغذية السميمة كعامؿ مؤثر 

 عمى التحصيؿ الدراسي لمطالب .

 أىمية الدراسة :

  يمكػف أف تعػد ىػػذه الدراسػة حسػب رأي الباحثػػة تشخيصػًا جديػدًا لػػبعض صػعوبات الػتعمـ الػػذي

 ي منيا الطمبة لموصوؿ لمستوى أعمى في التحصيؿ الدراسي.يعان

  يمكػػػف أف تعػػػػد ىػػػػذه الدراسػػػة إضػػػػافة جديػػػػدة لمدراسػػػات التػػػػي تناولػػػػت تغذيػػػة الطمبػػػػة وعالقتيػػػػا

 بالتحصيؿ الدراسي .

 تغذية الالسميمة وتغيير عادات قديمة في  يمكف مف خالليا توعية األميات بأنماط التغذية. 

  مشكمة البحث :

تتعػػرض  زميالتيػػا الطالبػػات وتفاعميػػا معيػػـ أف ىنػػاؾ طالبػػات الباحثػػة مػػف خػػالؿ رؤيػػةالحظػػت 

لعدـ تناوليـ أطعمػتـ فػي األىالي غالبًا عمى أبنائيـ  وشكوىمتحانات لإلغماء وخاصة في فترة اال

ىتمػػاـ بالحصػػص الصػػباحية غالبػػًا لعػػدـ االوتعػػزى أسػػباب ذلػػؾ ىػػذه الفتػػرة بالمقارنػػة مػػع اإلجػػازات 

طالبات تبذؿ متحانات أيضًا كما الحظت أيضًا أف ىناؾ ذية لمطالبة والقمؽ المصاحب لالتغمف ال

مجيػػودًا شػػاقًا فػػي الدراسػػة لكػػنيف ال يحصػػمف عمػػى الػػدرجات المناسػػبة فػػي حػػيف أف بعضػػيف يبػػذؿ 

حية أو جيػػدًا أقػػؿ ووقتػػًا أقػػؿ ويحصػػمف عمػػى معػػدالت أفضػػؿ بكثيػػر وقػػد يعػػود ذلػػؾ لمعػػادات الصػػ
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لدراسػة ىػذه المشػكمة التػي تيػتـ باإلجابػة عمػى سػؤاؿ رئيسػي الباحثػة  راسة مما دعػاتنظيـ طرؽ الد

 ىو:

 ؟الصؼ العاشر طمبةالتحصيؿ الدراسي بيف ب أنماط التغذية السميمة المتبعة عالقةما 

 وينبثؽ عنو عدة تساؤالت فرعية ىي:

 ما أنماط التغذية األكثر شيوعًا بيف طمبة الصؼ العاشر ؟ 

 ط التغذية السميمة باختالؼ مستوى التحصيؿ الدراسي لدى الطمبة ؟ىؿ تختمؼ أنما 

  مصطمحات البحث:

ىػػي تنػػاوؿ الغػػذاء المتكامػػؿ الػػذي يحتػػوي عمػػى كافػػة العناصػػر الغذائيػػة، والتػػي التغذيػػة السػػميمة: 

 تشمؿ: الدىوف، والبروتينات، والسكريات، والنشويات وغيرىا مف الفيتامينات اليامة .

الػػتعمـ و ىػػو المػػدى الػػػذي يحقػػؽ عنػػده الطالػػب أو المعمػػػـ أو   ىػػو محصػػػمة ي :لدراسػػالتحصػػيؿ ا

 (11المؤسسة أىدافيـ التعميمية.)

التحصيؿ الدراسي : كؿ أداء يقوـ بو الطالب في الموضوعات المدرسية المختمفة والذي يمكف 

 .( 2116إخضاعو لمقياس عف طريؽ درجات اختبار و تقديرات المدرسيف أو كمييما ) شعالف ، 

  فرضيات البحث:

 قد توجد فروؽ في أنماط التغذية بيف طالبات الصؼ العاشر. .1

ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية تعػػزى لمسػػتوى التحصػػيؿ الدراسػػي لػػدى الطمبػػة فػػي   .2

 أنماط التغذية السميمة .



 

6 

 إجراءات البحث :

 حدود البحث : .1

بنات التابعة لمديريػة التربيػة والتعمػيـ : مدرسة دالؿ المغربي الثانوية ب لم الحدود المكانية

 شرؽ مدينة غزة.

 . 2118مف العاـ الجاري  2و  1: تتمثؿ الدراسة في شيري  الحدود الزمانية

 عينة الدراسة : .2

مػف طالبػات  ةطالبػ 31 تتكػوف مػفالتػي بنظػاـ العينػة العشػوائية البسػيطة  ةختار الباحثست

 .مدرسة دالؿ المغربي الثانوية ب لمبنات 

 الصؼ العاشر األساسي . الباتطمجتمع البحث : .3

 أدوات البحث :  .4

قامت الباحثة بإعداد اسػتبانة صػممت مػف جػزئيف ، الجػزء األوؿ لقيػاس األنمػاط التغذويػة 

األكثػػػػر شػػػػيوعًا بػػػػيف الطمبػػػػة لمصػػػػؼ العاشػػػػر ، أمػػػػا الجػػػػزء الثػػػػاني فصػػػػمـ لقيػػػػاس ا ثػػػػار 

 .المنعكسةعمى مستوى التحصيؿ الدراسي لمطمبة 

 منيج البحث : .5

تعتمػػػػد ىػػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػى المػػػػنيج الوصػػػػفي التحميمػػػػي وسػػػػيتـ توزيػػػػع االسػػػػتبانات ومػػػػف ثػػػػـ جمػػػػع 

 . المعمومات منيا وتحميؿ النتائج لمخروج بنتيجة ليذه الدراسة
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 الدراسات السابقة :الفصؿ الثاني : 

البحػػوث فػػي  ىنػػاؾ العديػػد مػػف العوامػػؿ التػػي تػػؤثر بشػػكؿ كبيػػر عمػػى تحصػػيؿ الطمبػػة وقػػد أجريػػت

 (.3مجاالت محددة مف التغذية وكيؼ تتأثر خيارات التغذية ببيئتيـ )

الممارسػػػات الغذائيػػػة غيػػػر الصػػػحية بػػػيف األطفػػػاؿ  ( عػػػف2114قػػػاؿ فولكرسػػػوف ، كوبيػػػؾ وليتػػػؿ )

والمػػػراىقيف أنيػػػا مرتبطػػػة بمخػػػاطر صػػػحية مثػػػؿ السػػػمنة والسػػػكري ، والبحػػػوث التػػػي أجراىػػػا مركػػػز 

نظػػػػاـ المراقبػػػة عنػػػد األطفػػػػاؿ والمػػػراىقيف أف األطفػػػاؿ الػػػػذيف  أظيػػػرمخػػػاطر سػػػموؾ الشػػػػباب وقػػػد 

% بينما كانػت  76.1يتناولوف كميات يومية مف الفواكو والخضراوات الموصى بيا لتكوف النسبة 

 (3)(.Massey- Stokes,2002% مع الذيف اليشربوف الحميب الموصى بو ) 82

ؿ الػػذيف يعػػانوف مػػف زيػػادة الػػوزف أو السػػمنة ووجػػدت دراسػػة أخػػرى فػػي الواليػػات المتحػػدة أف األطفػػا

وىػذا التضػاعؼ ارتػبط مباشػرة مػع انخفػاض الجػودة  1999-1981نسبتيـ تضاعفت بيف عامي 

الشاممة في النظاـ الغذائي . في نفس الدراسة وجػد البػاحثوف أف المػراىقيف ذوي الػوزف الزائػد أكثػر 

 يؾ وآخروف (.% لحمؿ الخطر لألمراض المزمنة ) د81احتمااًل بنسبة 

( المزيػػد مػػف اإلحتمػػاالت أف التغذيػػة لػػدينا ليػػا دور 2111ووفقػػًا لدراسػػة كػػريتش وود وآخػػروف )   

سػػف المدرسػػة وتبػػيف وجػػود عالقػػة  عمػػى آدائنػػا المعرفػػي ، فقػػد  أجريػػت دراسػػات عمػػى األطفػػاؿ فػػي

جريػػت وخاصػػة عنصػػر الحديػػد . ومػػف دراسػػة أمباشػػرة بػػيف سػػوء التغذيػػة وخفػػض ا داء المدرسػػي 

عاـ التي ركزت عمى عنصر الحديد وتأثيره عمى  47-27عمى الرجاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

التركيز و اظيرت درجات منخفضة في اختبار التركيز تتوافؽ مػع انخفػاض مسػتويات الحديػد فػي 

 (.3أجساميـ )
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د التقػػػـز و عػػػوز ويػػػؤثر سػػػوء التغذيػػػة سػػػمبًا عمػػػى نمػػػو المػػػدارؾ وا داء المدرسػػػي واإلنتاجيػػػة ، ويعػػػ

تسػػيـ فػػي ضػػمف العوامػػؿ الرئيسػػية التػػي الحديػػد واليػػود باإلضػػافة إلػػى عػػدـ كفايػػة الحفػػز المعرفػػي 

مميػػوف طفػػؿ عػػف تحقيػػؽ امكانػػاتيـ اإلنمائيػػة وتػػرتبط كػػؿ زيػػادة بنسػػبة  211عجػػز مػػا يقػػدر بنحػػو 

اء عمػى فقػر % فػي األجػور الزراعيػة ، كمػا أف القضػ4% في طوؿ القامة لمبالغيف بزيادة قدرىا 1

 (4)% مف انتاجية البالغيف .17% إلى 5مف  الدـ مف شأنو أف يؤدي إلى زيادة

كشػػػفت دراسػػػة طبيػػػة نشػػػرتيا دوريػػػة طػػػب األسػػػناف البريطانيػػػة أف ىنػػػاؾ صػػػمة قويػػػة بػػػيف احتسػػػاء 

المشروبات الغازية وبيف زيادة اإلصابة بتآكؿ األسناف لذا األطفاؿ والمراىقيف فالمشروبات الغازية 

 (5وسط حامضي يؤدي إلى إتالؼ مينا األسناف.) ذات

كما أظيرت دراسة أمريكيػة أف أخػد المشػروبات الغازيػة بكميػات كبيػرة يتسػبب فػي اضػطراب النػـو 

" الفرنسػية أف  le journal de Santéوآالـ الػرأس. وأوضػحت الدراسػة التػي نشػرتيا صػحيفة "

فيػي تسػبب خمػال فػي التػوازف الغػذائي خاصػة  المشروبات الغازية غنيػة بالسػكر والكػافييف وبالتػالي

لدى األطفاؿ )أكثر استيقاظا ليال ويناموف وقتا أقصر فيكونوف بذلؾ أقؿ حيوية وأكثر نعاسا أثناء 

النيار(، كما تسبب البدانة وتؤدي إلى إلغاء دور األنزيمات الياضمة مما يسبب عسر ىضـ كمػا 

عظػػػاـ وضػػػعفيا لػػػذلؾ فالواجػػػب اسػػػتبداليا تحتػػػوي عمػػػى أحمػػػاض فسػػػفورية تػػػؤدي عمػػػى ىشاشػػػة ال

 (5وتعويضيا بالماء والعصائر الطبيعية وتناوؿ الحميب واليوغورت.)

كما وأف الوجبات السريعة تزيد مف مخاطر اإلصابة بالبدانػة ومػرض السػكري الغيػر المعتمػد عمػى 

اجئػػة تزيػد مػف خطػر اإلصػػابة بنوبػات قمبيػة مف  USAسػنة بػػ 15األنسػوليف حسػب دراسػة دامػػت 

لػػذلؾ فمػػف األفضػػؿ إعػػداد سندوتشػػات تحتػػوي أساسػػا عمػػى الخضػػر وبعػػض الفواكػػو كمػػا ال يجػػب 
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 (5اإلكثار مف األطعمة الغنية بالدىوف خاصة منيا التي تقمى بالزيت.)

 اإلطار النظري لمدراسةالفصؿ  الثالث : 

 :التغذية السميمة 

الغذائية، والتي تشمؿ: الدىوف، تناوؿ الغذاء المتكامؿ الذي يحتوي عمى كافة العناصر  ىي

والبروتينات، والسكريات، والنشويات وغيرىا، حيث تمعب التغذية الصحية دورًا كبيرًا وميمًا في 

الحفاظ عمى صحة الجسـ البدنية والعقمية والنفسّية مف خالؿ اتباع نظاـ غذائي صحي متكامؿ، 

اولو؛ حتى يدعـ الجسـ بالطاقة التي لذلؾ يجب عمى اإلنساف االىتماـ بنوعية الطعاـ الذي يتن

يحتاجيا لمقياـ بنشاطاتو المترتبة عميو خالؿ يومو، وتناوؿ عدد مف الوجبات ال يقّؿ عف ثالث 

 ( .7نتحّدث عف فوائد التغذية الصحية)رئيسّية خالؿ اليوـ، وفي ىذا المقاؿ س

يد الحياة، والتغذية السميمة تعتبر التغذية مقّومًا مف المقومات التي تضمف بقاء اإلنساف عمى قو 

تمنح اإلنساف الحصوؿ عمى جسـ صحّي والخالي مف األمراض، وتكوف بمثابة جدار واٍؽ وحاـٍ 

لمجسـ مف التعّرض لمكثير مف األمراض الخطيرة لمسرطانات والنوبات القمبّية وغيرىا مف 

متغذية أىمية كبيرة لجسـ األمراض، التي تنتج عف سوء التغذية والغذاء الغير صحي والمتوازف، ول

 اإلنساف؛ ألّنيا تؤّدي إلى القياـ بالعديد مف الوظائؼ، ومف أىّميا نمو وبناء األنسجة 
 

 ( .8اليا الضرورية لبناء جسـ اإلنساف)والخ

 : فوائد التغذية

 وبناء أنسجة وخاليا جديدة . تعمؿ عمى تعويض وبناء الخاليا واألنسجة التي تتعّرض لمتمؼ،.1

ويد الجسـ بالطاقة الضرورية لو، والتي تؤّدي إلى شعوره بالدؼء والقدرة عمى الحركة تز . 2
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 والتنقؿ.

 األمراض. حصوؿ الجسـ عمى المناعة الضرورية لو، والتي تؤدي إلى حمايتو مف. 3

 ف، والتي تتضّمف التنفس والتكاثر.تنظيـ جميع العمميات التي تحدث داخؿ جسـ اإلنسا . 4

 حصيل الدراسي :الت التغذية و

تمنح التغذية السميمة اإلنساف قدرة كبيرة عمى التركيز والتعّمـ بالشكؿ الصحيح، فكؿ مرحمة يمر 

بيا اإلنساف، يحتاج فييا إلى تركيز وتفكير وتعمـ، لكي يستطيع اجتياز كؿ مرحمة مف ىذه 

لحصوؿ عمى المراحؿ بالشكؿ المطموب والصحيح، ولكي يتـ الحصوؿ عمى ىذه القدرات يجب ا

، والتي تحتوي عمى جميع العناصر التي يحتاج ليا الجسـ، فتعمؿ ىذه التغذية  التغذية السميمة

مداد الجسـ بالطاقة الضرورية لكي يقوـ بجميع األنشطة  الحياتية  عمى تقوية الدماغ والذاكرة، وا 

 عمى أكمؿ وجو كالجموكوز والجوز والفسفور وغيرىا مف العناصر.

ية السممية دور ميـّ في الحصوؿ عمى الصحة النفسية لإلنساف، وخاصة في الوقت تؤّدي التغذ

الحاضر، حيث يتعرض اإلنساف لمكثير مف الضغوطات الناتجة عف مشاكؿ الحياة والمسؤوليات 

الممقاة عمى عاتؽ اإلنساف، والتي تؤّدي إلى حدوث القمؽ والتوتر واالنفعاؿ المستمر، لذلؾ فيو 

وؿ عمى التغذية السميمة التي تؤّدي إلى تحسيف المزاج والنفسية، وىناؾ أغذية بحاجة إلى الحص

(، وجميع أنواع B12(، وفيتاميف )Dمعّينة تساعد في ذلؾ كاألغذية التي تحتوي عمى فيتاميف )

 المأكوالت البحرية واألسماؾ، لما تحتويو عمى عناصر ضرورية لمشعور بالراحة النفسية.

اعدا إلنساف في الحماية مف اإلصابة بالعديد مف األمراض كأمراض التغذية السميمة تس

 السرطانات، وىناؾ أنواع معينة مف األطعمة التي تساعد في القياـ بذلؾ كثمرة القشطة 
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 والخضروات ذات الموف الداكف والبروكمي وغيرىا مف األطعمة.

األطعمة التي تحتوي عمى نسب تقي اإلنساف مف اإلصابة بفقر الدـ )األنيميا(، وذلؾ مف خالؿ 

صاص ادة امت(، والذي يؤّدي إلى زيCعالية مف الحديد، واألغذية التي تحتوي عمى فيتاميف )

 (8الحديد في الجسـ.)

والنظاـ الصحي الجيد يعتمد عمى مفيـو "المثمث الغذائي"، والذي تكوف فيو السكريات في قمة 

خضروات فيي في أسفؿ اليـر ويجب اإلكثار منيا، اليـر وينصح باإلقالؿ منيا. أما الحميب وال

 كما ينصح بو موقع "أوف ميديا" األلماني المختص بالنصائح الطبية.

 :الدراسي أسباب تدني التحصيؿ

  األسباب الصحية:

تأخر النمو وضعؼ البنية ، والتمؼ المخي ، وضعؼ الحواس مثؿ السمع والبصر ، الضعؼ 

صابتيا  الصحي وسوء التغذية واألنيميا واضطراب الكالـ ، والحالة السيئة لألـ أثناء الحمؿ وا 

 بأمراض خطيرة وظروؼ الوالدة العسرة .

 األسباب النفسية :

الضعؼ العقمي والغباء ونقص االنتباه وضعؼ الذاكرة والنسياف ، والشعور بالنقص وضعؼ الثقة 

فسية لمتمميذ وصحتو النفسية في الذات ، واالستغراؽ في أحالـ اليقظة ، واضطراب الحياة الن

والمناخ النفسي المضطرب وسوء التوافؽ العاـ ، والمشكالت االنفعالية واإلحباط وعدـ االتزاف 

االنفعالي والقمؽ واالضطراب العصبي ، وكراىية مادة دراسية معينة أو أكثر ، وعدـ تنظيـ 

 مواعيد النـو ، واالضطراب االنفعالي لموالديف .
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 جتماعية :األسباب اال

االنخفاض مف الشديد لممستوى االجتماعي واالقتصادي واضطراب الظروؼ االقتصادية ، 

وانخفاض المستوى التعميمي لموالديف ، وكبر حجـ األسرة والظروؼ السكنية السيئة ، وسوء 

ع التوافؽ األسري والعالقات األسرية المفككة وأسموب التربية الخاطئ والقمؽ عمى التحصيؿ وارتفا

 12مستوى الطموح بما ال يتناسب مع قدرات التمميذ والالمباالة وعدـ االىتماـ بالتحصيؿ .

تمخص الباحثة الوصايا العشرة لتغذية سميمة  مع المزيد مف القراءة و و مف الدراسات السابقة 

  صحية تساعد عمى زيادة التركيز وىي كما يمي:

تغيير كتمؿ إال بتناوؿ مختمؼ األنواع مف الغذاء والالتنويع في الطعاـ: التغذية الصحية ال ت -1

 في كميات المواد وأنواعيا.

تناوؿ المواد الغذائية الغنية بالسكريات والخالية مف الدىوف، مثؿ الرز والخبز والبطاطس،  -2

تناوؿ  -ينات والمواد الغذائية الميمة.ألنيا تعطي لمجسـ الطاقة الغذائية الالزمة والفيتام

الخضروات والفواكو وبشكؿ يومي، وينصح بتناوليا وىي طازجة. ويجب تعويد الجسـ عمى تناوؿ 

 لطازجة تعتبر طريقة مثالية لذلؾ.وجبات مختمفة يوميا مف الخضروات والفواكو. العصائر ا

د الغذائية والطاقة الميمة لمجسـ. لكف المحوـ واألسماؾ ميمة لمتغذية، ألنيا تحتوي عمى الموا -4

اإلكثار منيا لو أضرار كبيرة ويسبب أمراضا خطيرة. وينصح موقع "أوف ميديا" األلماني 

مرات في األسبوع وفي وجبات صغيرة ال تتجاوز  3-2المختص بالنصائح الطبية بتناوؿ السمؾ 

غراـ في  611ال تتجاوز  مياتغراـ. أما المحوـ فُينصح بتناوليا بوجبات صغيرة أيضا وبك 71

 األسبوع.
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المواد التي تحتوي عمى الدىوف ىي األخرى مفيدة لمجسـ، ولكف ينصح بعدـ تجاوز أكثر مف  -5

ؿ دىوف الصويا غراـ مف الدىوف يوميا. في حيف ينصح بتناوؿ الدىوف غير المشبعة، مث 81

 والدىوف النباتية.

ميـ لصحة الجسـ. ويفضؿ العمؿ عمى استبداليا  وذلؾ التقميؿ مف األبيضاف السكر والممح  -6

 باألعشاب والُمحمّيات الطبيعية.

 السكريات.ر مف شرب الماء والسوائؿ الدافئة والمشروبات القميمة  باإلكثا -7

، عف طريؽ تخفيض درجات حرارة الطبخ. وبذلؾ ال يفقد طيي الطعاـ بشكؿ جيد وبطيء -8

 ى محافظا عمى طعمو ونكيتو.ويبق الطعاـ مواده الغذائية الميمة

 بتأٍف.االعتناء بالطعاـ وتحضيره تباعد الوجبات واختيار وقت مناسب ليا،  و  -9

 31ليضـ الغذاء وتنشيط الدـ في الجسـ. وينصح بممارسة  ممارسة أي نوع مف الرياضة -11

 (9)دقيقة مف الرياضة يوميا. 61إلى 

 تنوع ألواف المغذيات : 

لواف الخضروات كخريطة لغابة المواد الغذائية الحيوية. توجد مواد حيوية مرتبطة يمكف اعتبار أ

بألواف الخضروات والفاكية ، فمثال مادة الفالفونويد تعطي لثمرة الجزر و العنب و الطماطـ و 

األناناس والخوخ والمشمش و البنجر و الفمفؿ لونيا الناصع . وكمما تنوعت ألواف الخضروات 

لتي نأكميا كمما تنوعت موادىا الحيوية التي تجعؿ جسـ اإلنساف مكتفيا بالمواد الحيوية والفاكية ا

  لجسـ.الضرورية لمساعدة وظائؼ الجسـ عمى القياـ بمياميا في تقوية سالمة ا
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 :أسباب التأخر الدراسي

 : صحيةاألسباب ال

والبصر ، الضعؼ تأخر النمو وضعؼ البنية ، والتمؼ المخي ، وضعؼ الحواس مثؿ السمع 

صابتيا  الصحي وسوء التغذية واألنيميا واضطراب الكالـ ، والحالة السيئة لألـ أثناء الحمؿ وا 

 بأمراض خطيرة وظروؼ الوالدة العسرة .

 األسباب النفسية :

الضعؼ العقمي والغباء ونقص االنتباه وضعؼ الذاكرة والنسياف ، والشعور بالنقص وضعؼ الثقة 

ستغراؽ في أحالـ اليقظة ، واضطراب الحياة النفسية لمتمميذ وصحتو النفسية في الذات ، واال

والمناخ النفسي المضطرب وسوء التوافؽ العاـ ، والمشكالت االنفعالية واإلحباط وعدـ االتزاف 

االنفعالي والقمؽ واالضطراب العصبي ، وكراىية مادة دراسية معينة أو أكثر ، وعدـ تنظيـ 

 االضطراب االنفعالي لموالديف .مواعيد النـو ، و 

 األسباب االجتماعية :

االنخفاض مف الشديد لممستوى االجتماعي واالقتصادي واضطراب الظروؼ االقتصادية ، 

وانخفاض المستوى التعميمي لموالديف ، وكبر حجـ األسرة والظروؼ السكنية السيئة ، وسوء 

التربية الخاطئ والقمؽ عمى التحصيؿ وارتفاع  التوافؽ األسري والعالقات األسرية المفككة وأسموب

 (.12)باالة وعدـ االىتماـ بالتحصيؿ مستوى الطموح بما ال يتناسب مع قدرات التمميذ والالم
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 تحميل النتائـج واختبار الفرضياتالفصل الرابع : 

  مقدمة:
ا حوؿ يتناوؿ ىذا الفصؿ عرض وتحميؿ ألىـ النتائج اإلحصائية التي تـ التوصؿ إليي

مشكمة الدراسة والتي تيدؼ إلى دراسة أنماط التغذية السميمة وأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي لدى 
طمبة الصؼ العاشر األساسي، باإلضافة لذلؾ يضـ ىذا الفصؿ نتائج االجابة عف التساؤالت 

 واختبار الفرضيات ومناقشتيا والتعميؽ عمييا وتفسيرىا بما يتناسب مع مشكمة الدراسة.

 تائج الدراسة:ن
حيث إنو قد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي في إعداد أداة الدراسة فقد تبنت الدراسة 

( التالي لمحكـ عمى اتجاه كؿ فقرة عند استخداـ مقياس ليكرت 1المعيار الموضح بالجدوؿ )
ستوى الخماسي وذلؾ باالعتماد بشكؿ أساسي عمى قيمة الوسط الحسابي والوزف النسبي لتحديد م

 الموافقة عمى فقرات ومحاور الدراسة.
 (: سمم المقياس المستخدم في الدراسة1)رقم جدول 

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جداً  درجة الموافقة

 الوسط الحسابي
أقؿ مف 
1.81 

1.81 - 
2.59 

2.61 - 
3.39 

3.41 - 
4.19 

أكبر مف 
4.21 

 الوزف النسبي
أقؿ مف 

36% 
36 %- 

51.9% 
52 %- 

67.9% 
68 %- 

83.9% 
أكبر مف 

84% 

( تدؿ عمى درجة 1.81وىذا يعطي داللة إحصائية عمى أف المتوسطات التي تقؿ عف )
 - 1.81موافقة ضعيفة جدًا عمى الفقرة أو المحور ككؿ، بينما المتوسطات التي تتراوح بيف )

 نما المتوسطات التي( فيي تدؿ عمى درجة موافقة ضعيفة عمى الفقرة أو المحور ككؿ، بي2.59
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( فيي تدؿ عمى درجة موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة تجاه 3.39 - 2.66تتراوح بيف )
( فتدؿ عمى درجة موافقة 4.19 - 3.41الفقرة أو المحور ككؿ، والمتوسطات التي تتراوح بيف)

تدؿ عمى درجة  ( فيي4.21كبيرة عمى الفقرة أو المحور ككؿ، أما المتوسطات التي  تزيد عف )
 .موافقة كبيرة جدًا تجاه الفقرة أو المحور ككؿ

 :االجابة عن التساؤالت
 :التساؤل األول: ما أنماط التغذية السميمة ألكثر شيوعًا بين طالبات الصف العاشر

قامت الدراسة بحساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لإلجابة عف ىذا التساؤؿ 
موافقة والترتيب لكؿ فقرة مف فقرات محور " أنماط التغذية األكثر شيوعًا والوزف النسبي ومستوى ال

بيف طالبات الصؼ العاشر "، حيث أشارت النتائج أف ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ الطالبات 
عمى فقرات ىذا المحور، ىذا وحصمت الفقرة التي نصيا " أحرص عمى تناوؿ األغذية الخفيفة 

%( 83(" عمى الترتيب األوؿ حسب الوزف النسبي )شوكوالتة، بيف الوجبات )شيبس، عصير
وحصمت الفقرة التي نصيا " أتناوؿ أنواع مف المنبيات )شاي، قيوة، نسكافيو( في األسبوع " 

 %(  .71عمى الترتيب الثاني حسب الوزف النسبي )
جح  ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمستوى المر 2جدول رقم )

 والترتيب لممحور األول 
الوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

 3 كبيرة %69 1.331 3.43 أحرص عمى تناوؿ وجبة االفطار يومياً 

أحرص عمى تناوؿ األغذية الخفيفة بيف 
 الوجبات )شيبس، عصير، شوكوالتو(

 1 كبيرة 83% 1.315 4.17

وؿ أنواع مف المنبيات )شاي، قيوة، أتنا
 نسكافيو( في األسبوع

 2 كبيرة 71% 1.382 3.57

 7 ضعيفة %38 1.242 1.90أحرص عمى تناوؿ وجبة مف األسماؾ 
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 :التساؤل الثاني: ما مستويات التحصيل العممي لدى طالبات الصف العاشر األساسي
ي واالنحراؼ المعياري والوزف بحساب الوسط الحساب لإلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الدراسة

النسبي ومستوى الموافقة والترتيب لكؿ فقرة مف فقرات محور " مستوى التحصيؿ العممي لمطالبة"، 
حيث أشارت النتائج أف ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى فقرات ىذا المحور، ىذا 

ية " عمى الترتيب األوؿ حسب الوزف وحصمت الفقرة التي نصيا " تنجز الطالبة الواجبات المدرس
%( وحصمت الفقرة التي نصيا " تشارؾ الطالبة باألنشطة الصفية " عمى الترتيب 79النسبي )

 %(  .73األخير حسب الوزف النسبي )
( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمستوى المرجح  3جدول رقم )

 والترتيب لممحور الثاني 

 أسبوعياً 

معدؿ تناولؾ لحصة مف الفواكو الطازجة في 
 األسبوع

 4 متوسطة 65% 1.223 3.23

 6 ضعيفة %47 1.426 2.37 أفضؿ تناوؿ الوجبات السريعة في األسبوع

أحرص عمى ممارسة أحد أنواع الحمية 
 الغذائية

 5 ضعيفة 51% 1.251 2.57

 متوسطة %61 785. 3.03 الدرجة الكمية لممحور

الوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

 4 متوسطة %63 1.206 3.17 تتمتع الطالبة بمستوى تحصيؿ عممي متميز

أشعر بالرضا باتجاه مستوى التحصيؿ 
 الدراسي

 5 ضعيفة 46% 1.055 2.30

 1 كبيرة %79 890. 3.97 تنجز الطالبة الواجبات المدرسية
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 التساؤل الثالث: ما عالقة أنماط التغذية السميمة بالتحصيل الدراسي؟

ساؤؿ قامت الدراسة بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف الختبار العالقة بيف أنماط لإلجابة عف ىذا الت
 أنماط بيفالتغذية بالتحصيؿ الدراسي، حيث اشارت النتائج أف ىناؾ ارتباط ضعيفة وغير معنوي 

( وىو غير داؿ 1.312، حيث وجد معامؿ ارتباط بيرسوف يساوي )الدراسي بالتحصيؿ التغذية
 .(α ≤ 0.05)لداللة احصائيًا عند مستوى ا

 الدراسي بالتحصيل التغذية أنماط بينيبين العالقة (: 4جدول )

 الدراسي بالتحصيل التغذية عالقة أنماط
 القيمة االحتمالية معامل ارتباط بيرسون

0.312 0.093 

 
 النتائج:
 أنماط"  محورأشارت النتائج أف ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ الطالبات عمى فقرات  .1

حصمت الفقرة التي نصيا "  حيث"، العاشر الصؼ طالبات بيف شيوعاً  األكثر ذيةالتغ
(" عمى شوكوالتةأحرص عمى تناوؿ األغذية الخفيفة بيف الوجبات )شيبس، عصير، 

%( وحصمت الفقرة التي نصيا " أتناوؿ أنواع 83الترتيب األوؿ حسب الوزف النسبي )
سبوع " عمى الترتيب الثاني حسب الوزف مف المنبيات )شاي، قيوة، نسكافيو( في األ

 %(  .71النسبي )
 

 مستوى" محورأشارت النتائج أف ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى فقرات  .2

 2 كبيرة %73 1.269 3.67 الطالبة باألنشطة الصفية تشارؾ

تحصؿ الطالبة عمى درجات جيدة وأكثر 
 تقدمًا في االختبارات

 3 متوسطة 67% 1.124 3.33

 متوسطة %66 897. 3.29 الدرجة الكمية لممحور
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"، ىذا وحصمت الفقرة التي نصيا " تنجز الطالبة الواجبات لمطالبة العممي التحصيؿ
%( وحصمت الفقرة التي نصيا 79المدرسية " عمى الترتيب األوؿ حسب الوزف النسبي )

 .%( 73تشارؾ الطالبة باألنشطة الصفية " عمى الترتيب األخير حسب الوزف النسبي )"
 بالتحصيؿ التغذية أنماط اشارت النتائج أف ىناؾ ارتباط ضعيفة وغير معنوي بيف .3

 .الدراسي
 التوصيات

التحصيؿ وضع نظاـ المكافآت والجوائز لمطالب المتفوؽ، والطالب الناجح في  .1
 العممي.

عمؿ لقاءات شيرية بيف المؤسسة التعميمية واألىؿ، لموقوؼ عمى أداء الطالب،  .2
 ومراقبة مستواه في التحصيؿ الدراسي.

االىتماـ بالطالب ميما كاف جنسو أو شكمو أو ترتيبو بيف األبناء؛ ألّف اإلىماؿ مف  .3
 أىـّ أسباب ضعؼ التحصيؿ.

ت أكبر بحدود مكانية أكبر قد تكوف النتائج عمؿ أبحاث عممية مماثمة بأخذ عينا .4
 بشكؿ أوضح .

االىتماـ بالندوات التوعوية لمتغذية لمطمبة والتركيز عمى أىـ العناصر المغذية  .5
 لألجساـ في مرحمة المراىقة والتي تحتاج لعناية صحية أكبر .
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 ممحؽ اإلستبانة

 وزارة التربية والتعميم العالي         

 ق غزة                           مديرية شر

 مدرسة دالل المغربي الثانوية "ب" لمبنات

 تحية طيبة وبعد، حضرة الطالبة المحترمة.

" أنماط  البحث العممي في مدرسة دالؿ المغربي الثانوية "ب" بدراسة بعنواف يقوـ فريؽ       
وذلؾ  لعاشر األساسي",التغذية السميمة وعالقتها بالتحصيل العممي لدى طالبات الصف ا

 .ضمف مشروع نشر ثقافة البحث العممي التابع لوزارة التربية والتعميـ العالي

 واشتممت االستبانة عمى قسميف:

 القسم األول: لقياس أنماط التغذية األكثر شيوعا بين طالبات الصف العاشر .

 .  القسم الثاني: لقياس مستوى التحصيل العممي لدى طالبات الصف العاشر

فنرجوا التكـر بقراءة فقرات االستبانة بتمعف واإلجابة عمييا بشفافية وموضوعية واختيار الدرجة 
( عمى يسار كؿ فقرة مف فقرات االستبانة داخؿ العمود √التي ترينيا مناسبة، بوضع إشارة )

 المناسب، عممًا بأف المعمومات التي تقدمييا سوؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 اكرين لكّن ُحسن تعاونكنّ ش

 طالبات فريق البحث العممي

 سجى المبيض
 دعاء ضاىر
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 أواًل: البيانات الشخصية

 .)             (.           وزف الطالبة  )            ( الطول: 

 الوضع الصحي: )            ( .

(.    أكثر    شيكؿ )1111-511شيكؿ )   (.    مف  511أقؿ مف الدخل الشهري لألسرة:  
 شيكؿ )   (.   1111مف 

     )      (.      عدد الوجبات التي تتناولينها يوميا 

 .     عممي )   (.              أدبي )   (مجال التخصص:  

 ( في سمم اإلجابة.√فيما يمي مجموعة من الفقرات يرجى التكرم بوضع إشارة )

 بين طالبات الصف العاشر. القسم األول: أنماط التغذية األكثر شيوعا

 بدرجة  الفقرة الرقم 

 كبيرة 

 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 

 جداً 

أحرص عمى تناوؿ وجبة اإلفطار  1
 يومياً 

     

أحرص عمى تناوؿ األغذية الخفيفة  2
بيف الوجبات )شيبس عصير 

 شوكوالتة( .

     

      . أحرص تناوؿ الحميب كؿ يوـ 3
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 –أتناوؿ أنواع مف المنبيات ) شاي  4
 نسكافيو( في األسبوع . –قيوة 

     

أأحرص عمى تناوؿ وجبة مف  5
 األسماؾ أسبوعياً 

     

معدؿ تناولؾ لحصة  مف الفواكو  6
 الطازجة في األسبوع 

     

أفضؿ تناوؿ الوجبات السريعة في  7
 األسبوع 

     

8 

 

زية في أتناوؿ المشروبات الغا
 األسبوع 

     

أتناوؿ نوع مف المكمالت الغذائية  9
 ألي عنصر أو فيتاميف 

     

أحرص عمى ممارسة أحد أنواع  11
 الحمية الغذائية 

     

      احرص عمى استيالؾ الماء يوميا  11

      أفكر في تغيير نمط غذائي اليومي  12

أحرص عمى اتباع السنة النبوية عند  13
 طعامي اليومي  تناوؿ
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 القسم الثاني: لقياس مستوى التحصيل العممي لمطالبة.

 بدرجة  الفقرة الرقم 

 كبيرة 

 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 

 جداً 

تتمتع الطالبة بمستوى تحصيؿ عممي  1
 متميز.

     

أشعر بالرضا باتجاه مستوى  2
 التحصيؿ الدراسي 

     

يؤثر عدـ تناولي لإلفطار اليومي  3
 عمى تركيزي العاـ يوميا .

     

      تنجز الطالبة الواجبات المدرسية. 4

      تشارؾ  الطالبة باألنشطة الصفية. 5

تحصؿ الطالبة عمى درجات جيدة  6
 وأكثر تقدمًا في االختبارات.
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بحث حوؿ التغذية ، مجمة موضوع الحفاظ عمى الوزف المثالي،  : (2018). شيريف طقاطقة 8

 والوقاية مف األمراض.

Food Pyramids 9.Harvard School of Public Health Nutrition Source, Shows 
the difference of the Healthy Eating Pyramid from the USDA pyramid 

 
11 .^ Annie Ward, Howard W. Stoker, Mildred Murray-Ward (1996" ،)Achievement and Ability 

Tests - Definition of the Domain ،"Educational Measurement ،2 ،University Press of America ،
 ، 5–2 صفحات
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