المقاصف المدرسية وعالقتها بالصحة العامة لطالبات
المرحلة االبتدائية بمدارس مكتب شرق مكة
إعداد الباحثة  :سميرة بنت عمري عبد هللا المالكي

ملخص
ػُىاٌ انجحث

انًمبطف انًسضؼُخ وػاللتهب ثبنظحخ انؼبيخ نطبنجبد انًطحهخ االثتسائُخ ثًساضغ يكتت شطق
يكخ
ؼًُطح ػًطٌ ػجس هللا انًبنكٍ

انجبحث
انؽُخ
اندهخ انؼهًُخ
يشكهخ انسضاؼخ
أهساف انسضاؼخ
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ما العالقة بين الصحة البدنية لمطالبات ونوعية الغذاء لممقاصف المدرسية؟
 التعرف عمى طبيعة العالقة بين كل من المقاصف المدرسية  ،ومفهوم الصحة البدنية
والجسمانية والعقمية لدى عينة من طالبات المرحمة االبتدائية بمنطقة مكة المكرمة .

 قد تفيد في تعديل االشتراطات المفروضة عمى المقاصف المدرسية وتغيير أنواع المأكوالت
المقدمة أو عمل أنواع إضافية ذات قيمة غذائية كبيرة
اػتًسد انسضاؼخ ػهً انًُهح انىطفٍ انتحهُهٍ وانصٌ َهسف انً خًغ انجُبَبد
وتؽدُههب وتظُُفهب ويٍ ثى تحهُههب واؼترالص انُتبئح حىل فطضُبد انسضاؼخ
 انتكطاضاد وانُؽت انًئىَخ نهتؼطف ػهً انرظبئض انشرظُخ وانىظُفُخ ألفطاز ػُُخ
انسضاؼخ.
 يؼبيم اضتجبط ثُطؼىٌ نحؽبة طسق االتؽبق انساذهٍ ألزاح انسضاؼخ.
 اذتجبض كطو َجبخ أنفب نحؽبة ثجبد انًحبوض انًرتهفخ ألزاح انسضاؼخ.
 انًتىؼطبد انحؽبثُخ وشنك نًؼطفخ يسي اضتفبع أو اَرفبع اؼتدبثبد أفطاز انسضاؼخ
ػٍ انًحبوض انطئُؽخ.
 االَحساض انًتؼسز واالَحساض انتسضَدٍ نهتؼطف ػهً أثط انًتغُطاد انًؽتمهخ نهًمبطف
انًسضؼُخ وػاللتهب ثدىزح انغصاء .

يُهح انسضاؼخ
األؼبنُت اإلحظبئُخ

انُتبئح اإلحظبئُخ

 ال َىخس أثط شو زالنخ إحظبئُخ نتظًُى انًمظف فٍ تمسَى انغصاء انظحٍ. َىخس أثط شو زالنخ إحظبئُخ الػًبل انًمظف فٍ تمسَى انغصاء انظحٍ . ثىخىز أثط شو زالنخ إحظبئُخ ندىزح انًمبطف انًسضؼُخ فٍ تمسَى انغصاء انظحٍيمبطف يساضغ شطق يكخ انًكطيخ.

تىطُبد انسضاؼخ

-

فٍ

َدت ػهً االزاضح االهتًبو وانتطكُع ػهً َظبفخ انًمظف انًسضؼٍ .
انؼًم ػهً تكثُف ثطايح انتىػُخ انظحُخ نهطالة وأونُبء االيىض .
َدت ػهً اإلزاضح انًحبفظخ ػهً االؼؼبض انًمسيخ نهطبنجبد
انؼًم ػهً تىفُط انىخجبد انظحُخ وفك انفئبد انؼًطَخ وااليطاع االذطي كًطع انؽكط
وغُطهب .
انؼًم ػهً تُفُص يب تظسضِ وظاضح انتؼهُى وانظحخ يٍ يُغ انىخجبد انتٍ تحصض يٍ ثُؼهب
ثبنًمظف .

ب
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School canteens and their relationship to the health of the body for the
students of primary schools east of Mecca Office
7341/6172
Samirah Amry Abdullah ALMalki

What is the relationship between physical health of students and the quality of
food for school canteens?
1. Identify the nature of the relationship between each of the school canteen,
and the concept of physical and physical and mental health in a sample of
students in primary school in Mecca.
2. It may be useful in modifying the requirements imposed on school canteens
and changing the types of food provided or additional types of work are of
great nutritional value

Study Methodology

The study relied on a descriptive and analytical approach, which aims to
collect and record data and classified and then analyze and draw conclusions
about the hypotheses of the study

Statistical processing







Statistical Result





Recommendations

Frequencies and percentages to get to know the personal and functional
characteristics of the members of the study sample.
Pearson correlation coefficient to calculate the sincerity of the internal
consistency of the study tool.
Crow Nbach alpha test to calculate the stability of the different axes of
the tool study.
Averages in order to find out how high or low study individuals for the
main themes responses.

Multiple regression and gradual regression to identify the impact of the
independent variables for school canteens and their relationship to food
quality
No effect statistically significant for the design of the cafeteria in the
provision of healthy food.
There is the effect of a statistical significance in the work canteen to
provide healthy food.
The existence of a statistically significant impact to the quality of school
canteens to provide healthy food in canteens east of Mecca Schools

Management must focus attention on the cleanliness of the school
cafeteria.
Work to intensify health education programs for students and parents.
Management must maintain the prices offered to female students
Work on providing healthy meals according to age groups and other
diseases as a disease of sugar and others.
Work on the implementation issued by the Ministry of Education and
Health to prevent meals that warns sold canteen.
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الفصل األول
ادلقدمة :
ادلدارس سابقا أن مل يكن مجيعها تلحق هبا مقاصف مدرسية تقوم على توفًن بعض ادلأكوالت
وادلشروبات اليت قد ػلتاجها الطالب اوادلدرس خالل تواجدعلا يف ادلدرسة  .ورغم احلاجة ادلاسة لوجود مثل
ىذه ادلقاصف إال أنين أرى أهنا تعاين من روتٌن الوجبات ادلتكررة اليت مل تتغًن منذ سنوات طوال ،وتذمر
بائعات ادلقاصف الواقعات بٌن سندان احلاجة للوظيفة واستبداد الشركة ادلشغلة  ،ويبقى الطالب
والطالبات ضحايا لتلك ادلعادلة اليت مل ذبعلهم قامسا مشرتكا بل جوابا ال قيمة لو يف معادلة ال حل ذلا
ووجودىا كمفاصف ليست إال لس ّد اجلوع فقط دون أن تكون ذلا الفوائد ادلرجوة منها وذلذا كانت انطالقة
البحث عن ادلشكلة وزلاولة وضع احللول الناجحة ذلا ،وخصوصا أهنا تتعرض دلشكلة تعد من أىم
ادلشكالت اليت تواجو طالب ادلرحلة االبتدائية بصفة خاصة ،وىي مشكلة ادلقاصف ادلدرسية ودورىا
الصحي .

مشكلة البحث
تتحدد مشكلة البحث يف السؤال التايل :
ما العالقة بٌن الصحة البدنية للطالبات ونوعية الغذاء للمقاصف ادلدرسية ويتفرع منو األسئلة التالية :
ٔ .ما مدى وجود عالقة ذات تأثًن للمقاصف ادلدرسية على الصحة اجلسمية للطالبات ؟
ٕ .ما مدى حاجة ادلقاصف ادلدرسية الستبدال أنواع األطعمة ادلوجودة بأنواع أخرى ؟

أعلية البحث
تأيت أعلية البحث احلاليـة يف اجلوانب التالية :
ٔ .التعرف على طبيعة العالقة بٌن كل من ادلقاصف ادلدرسية  ،ومفهوم الصحة البدنية واجلسمانية والعقلية لدى
عينة من طالبات ادلرحلة االبتدائية دبنطقة مكة ادلكرمة .
ٕ .ندرة البحوث والدراسات اليت عاجلت مشكلة ادلقاصف ادلدرسي ودورىا السليب يف التغذية والصحة .
ٖ .أن النتائج اليت قد تسفر عنها ىذه الدراسة ؽلكن أن تسهم يف وضع بعض ادلقرتحات واحللول اليت ؽلكن
االستفادة منها يف اإلرشاد الصحي واألسري لعالج مشكلة ادلقاصف ادلدرسية وفائدهتا الصحية .

ٗ .قد تفيد يف تعديل االشرتاطات ادلفروضة على ادلقاصف ادلدرسية وتغيًن أنواع ادلأكوالت ادلقدمة أو
عمل أنواع إضافية ذات قيمة غذائية كبًنة .

فروض الدراسة
الفرض الرئيسي :Ho :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمقاصف ادلدرسية جبميع أبعادىا (رلال
االطعمة ،ادلقصف ،رلال االعمال داخل ادلقصف) ودورىا يف الغذاء الصحي .
وينبثق من الفرضية الرئيسية السابقة الفرضيات الفرعية اآلتية:
ٔ) الفرضية األوىل :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية جملال االطعمة يف ربقيق الغذاء الصحي يف
ادلقاصف ادلدرسية .
ٕ) الفرضية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمقصف يف ربقيق الغذاء الصحي يف
ادلقاصف ادلدرسية
ٖ) الفرضية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية جملال العمالة داخل ادلقصف يف ربقيق الغذاء
الصحي يف ادلقاصف ادلدرسية .

أهداف البحث :

ٔ .هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على العـالقة يف إدراك الدور ادلهم للغذاء يف بناء اجلسم واحملافظة على
صحتو.
ٕ .هتدف أيضاً إىل توعية نشر ثقافة الغذاء الصحي ادلتوازن يف ادلقاصف ادلدرسية .

حدود البحث :

 الزمانيــة  :تقتصــر الدراســة علــى طالبــات ادلرحلــة االبتدائيــة للفصــل الدراســي األول مــن العــام – ٖٔٗٚ
 ٖٔٗٛىـ
 ادلكانية  :تقتصر الدراسة على االبتدائية الثامنة والعشرون
 ادلوضوعية  :تقتصر الدراسة على اجملاالت ( ادلقاصف ادلدرسية وعالقتها بالصـحة العامـة لطالبـات ادلرحلـة
االبتدائية دبدارس مكتب شرق مكة ) .

مصطلحات الدراسة :
 المقصف المدرسي :
ادلقصف ادلدرسي ليس رلرد منفذ لبيع ادلأكوالت وادلشروبات للصغار من التالميذ وطالب
وطالبات ادلدارس دبختلف مراحلها ،أثناء وجودىم طيلة ساعات الدوام ادلدرسي ،كما أنو ليس
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منفذاً لينفق من خاللو الطالب نقوده كنوع من الرتف االستهالكي يف أشياء ال نفع وال فائدة
منها.
تعرررف الباحث رة المقصررف به ر  :مطعــم وجبــات س ـريعة تقــدم للطــالب والطالبــات إمــا كبــديل عــن
وجبــة الفطــور الــيت غلــب أن يتناوذلــا يف ادلنــزل أو كوجبــة مســاعدة ال أكثــر  ،ويراعــى أن ؼلضــع ىــذا
ادلطعــم للرقابــة الصــحية مــن الشــؤون الصــحية أوالً لوجــود سلتـ ات مؤىلــة لــذلك ومــن البلديــة ثانيـاً مــن
حيث ادلبىن والتجهيز  ،ومن الصـحة ادلدرسـية ثالثـاً كمراقـب لتقيـد ادلدرسـة بتنفيـذ اشـرتاطات الشـؤون
الصحية والبلدية لعمل ادلقصف
 الصحة الجسمية :
التواف ــق الت ــام ب ــٌن الوظ ــائف اجلس ــمية ادلختلف ــة  ،م ــع الق ــدرة عل ــى مواجه ــة الص ــعوبات والتغ ـًنات
احمليطــة باإلنســان  ،واإلحســاس اإلغلــاط بالنشــاط والقــوة واحليويــة ،الــيت يتمتــع الفــرد هبــا بالعمليــات
احليوية لوظائف اجلسم وتتطلب احملافظة عليها عمل مجيع أجزاء اجلسم سويًا واالنسان ذو الصـحة

اجلسمية السليمة يتمتع بالعزم والقوة والطاقة .
 الغذاء :

الغذاء عبارة عن كل ما ػلصل عليو اإلنسان أو يتناولو مـن طعـام سـواء كـان ىـذا الطعـام سـائالً أو
صـ ــلباً أو غـ ــًن ذلـ ــك ،وىـ ــو مكـ ــون مـ ــن عناصـ ــر كربوىيدراتيـ ــة ودىنيـ ــة وبروتيني ـ ـة وأمـ ــالح معدنيـ ــة
وفيتامينات وماء ،ويقوم الغذاء بإمداد اجلسم بالطاقة ويساعده علـى النمـو وبنـاء أنسـجتو وإصـالح
ما يتلف منهأ.

ٔ طياشٕٔٗٔ ،ىـ ،ص ٕٔٛ
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الفصل الثاين
االطار النظري
ادلبحث االول
مفهوم ادلقصف :
ِ
ِ
ـف حانــة َزلَــل لأ ْكــل وال بشـ ْـرب واللهــو ،
قصـ َ
َمقصــف( :اســم) اجلمــع َ :م َقاصـ م
ـف  ،اســم مكــان مــن َ
ِ
ِ
ـف ِ :خ ـوان يس ــتخدم يف غم ـ َـرف الطع ــام حلف ـ أَدوات ادلائ ــدة  ،وق ــد يوض ــع علي ــو الطع ــام
ـف ادلَقص ـ م
ادلَقص ـ م
ٕ
قصف  ،وادلفعول ممقصف
يقصف  ،تقصي ًفا  ،فهو مم ِّ
ف ِّ
قص َ
ِ
ِ
ـف ( بكس ــر الص ــاد ) ِ :خ ـوان ( بكس ــر اخل ــاء وض ــمها ) يس ــتخدم يف غمـ َـرف الطع ــام حلف ـ
ـف ادلَقص ـ م
دلَقصـ م
ِ
ـف مك ــا من الله ــو يف لع ــب وأَك ــل وشـ ـراب  .واجلم ــع :
أَدوات ادلائ ــدة  ،وق ــد يوض ــع علي ــو الطع ــام ،و ادلَقص ـ م
ِ
فٖ .
َم َقاص م
التعريف االجرائي للمفصف  :ىو مكان تقدمي الوجبات الغذائية يف ادلدرسة

ادلواصفات اخلاصة بادلقصف ادلدرسي

ٗ

أوالً :ادلوقع وادلبىن:
يفضـل أن يكــون ادلوقــع ادلخصـص للمقصــف ضــمن ســور ادلدرسـة وموقــع يســهل الوصـول إليــو مــن كــل
أطـراف ادلدرســة حبيــث يكــون قريبـاً مــن فنــاء ادلدرســة وبعيــداً عــن دورات ادليــاه وأن يكــون مكانــو غــًن
معرض للتلوث وملحق بـو صـالة كبـًنة أو مظلـة يف فنـاء أو ملعـب ادلدرسـة وتتـوفر يف تصـميمو وذبهيزاتـو
مجيع وسائل األمان .ومسـاحة ادلقصـف وعـدد النوافـذ التوزيعيـة لـو غلـب ان تالئـم كثافـة الطـالب حبيـث
ال تقــل عــن نســة نوافــذ يف ادلــدارس الكبــًنة ويفضــل وتالفيــا الزدحــام ان ؼلصــص عــدد كــاف مــن
البائعٌن ويفضل ان يكـون عـدد البـائعٌن بنسـبة واحـد بـائع لكـل مائـة طالـب علـى مـع مراعـاة ارتفاعـات
النوافذ اخلاصة بالبيع لكل مرحلة الدراسية.
 2قاهىس الجاهع ،
 3القاهىس الىسٍط  ،هجوع اللغت العربٍت بالقاهرة ،الطبعت الثالثت عام ،1991
 4الشهري ،سلٍواى ناصر ( )1434الئحت االشتراطاث الصحٍت للوقاصف الودرسٍت هكتبت الولك فهد الىطنٍت  ،الرٌاض
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وادلقفص يتوجب يف تصميمو الدقة من حيث تصميم السقوف اليت سبنع تراكم القاذورات واحلشرات
الضارة ومع مراعاة سهولة التنظيف للجدارن اليت تفضل ان تدىن بطالء زييت ويفضل اللون األبيض،
أما يف أماكن التحضًن والغسيل واألماكن اليت يتصاعد منها أخبرة أو زيوت متطايرة ومغاسل األيدي
فتكسى بالبالط القيشاين (لون فاتح) وبارتفاع مناسب ،كما ينبغي أن تكون األرضيات من مواد غًن
منفذة للماء وغًن ماصة سهلة التنظيف وغًن زلقة ومن مواد ال تتأثر بادلنظفات الصناعية أو
األمحاض ادلستخدمة يف النظافة وتكون ذات سطح مستو خال من التشققات واحلفر كما غلب أن
يكون ادلقصف ذا هتوية وإضاءة كافيتٌن وغلب توفًن مراوح للتهوية ولسحب األخبرة واذلواء احلار.
مع وجود مكيفات لتعديل اجلو حبيث ال تزيد درجة احلرارة عن (ٕ٘) درجة مئوية وغلب أيضاً وضع
جهاز صائد للحشرات ومطافئ للحريق.
ثانياً  :التجهيزات والتأثيث:
ٔ .توفر طاوالت لتحضًن الطعام مصنوعة من مواد سهلة التنظيف.
ٕ .وجود ثالجات صاحلة لالستعمال دبا يفي حاجة ادلقصف.
ٖ .ت ــوفر دواليــب وأرفــف حلف ـ األطعمــة ال ــيت ال ربتــاج إىل ت يــد وتك ــون مرتفعــة عــن األرض دبس ــافة
مناسبة ٖٓسم أو أكثر.
ٗ .غلب توفًن مستلزمات األمن والسالمة مثل طفايات احلريق وخالفو.
٘ .توفًن أجهزة تسخٌن الطعام مثل أجهزة ادليكروويف والغاليات الكهربائية.
 .ٙتوفر مستلزمات التغليف مثل البالستيك اخلفيف والرقائق ادلعدنية ادلخصصة لذلك.
 .ٚيفضل أن تكون مجيع األواين من احلديد غًن القابل للصـدأ (سـتانلس سـتيل) مـع وجـوب اسـتخدام
ادلالعق والشوك والسكاكٌن البالستيكية ذات االستعمال الواحد.
 .ٛغلــب أن ربف ـ ادلبيــدات احلش ـرية وادلطه ـرات وادلنظفــات وأدوات النظافــة بعيــداً عــن أمــاكن زب ـزين
األغذية.

ثالثاً :تعليمات خاصة بتشغيل ادلقصف:
ٔ .غلب تنظيف ادلقصف يومياً وكلما دعت احلاجة لذلك جبميع زلتوياتو وغلب استخدام ادلناديل
الورقية ذات االستخدام دلرة واحدة.
ٕ .غلب استعمال ادلطهرات للقضاء على اجلراثيم وربف بعيداً عن ادلواد الغذائية.
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ٖ .ال غلوزاستخدام مياه السخان اجلداري يف ربضًن ادلشروبات الساخنة والطعام
ٗ .غسل اخلضار والفواكو قبل استخدامها دباء نظيف.
٘ .غلب أن تكون ادلواد الغذائية ادلعلبة خالية من عالمات الفساد وضمن تاريخ الصالحية.
 .ٙغلب حف مجيع األغذية وفق شروط احلف ادلوصى هبا من قبل الشركات الصانعة وادلدونة على
العينات الغذائية.

ٗ -ادلأكوالت وادلشروبات ادلقدمة يف ادلقاصف ادلدرسية:
يعت ادلقصف ادلدرسي ذو قيمة عالية إذا ما قدم فيو الغذاء ادلتـوازن الـذي ػلتاجـو الطـالب يف ىـذه
ادلرحلــة البنائيــة مــن مراحــل النمــو .ولــذا حرصــت الصــحة ادلدرســية علــى اختيــار األطعمــة الصــحية ادلناســبة
للطالب ضمن ىذه ادلرحلة العمرية.
المهكوالت المسموح بها في المقصف المدرسي:
 عب ـوات احلليــب الســائل ادلعبــأ لي ـاً مــن احلليــب العــادي أو طويــل األجــل كامــل الدســم العــادي أو
قليل الدسم أو ذي النكهات أو ادلدعم باحلديد.
 البســكويت وادلعمــول ادلصــنوع مــن الطحــٌن الكامــل أو العــادي (شللــح أو غــًن شللــح) أو احملشــو أو
ادلضاف إليو التمر أو السمسم أو التٌن على أن تكون مغلفة لياً ،ويفضل األنواع ادلدعمـة باحلديـد
والفيتامينــات واألم ــالح ادلعدني ــة وتس ــتبعد األص ــناف احلاويــة عل ــى س ــكريات ص ــناعية أو ملون ــات
.والتمور ادلغلفة ليا الكاملة أو منزوعة القمع والنواة ،وال ربتوى على قشور ومغسولة ومنظفـة وفـق
الشروط الصحية وال ربتوى على مواد حافظة أو معدلة وراثياً.
 ادلكسرات بعبوات صغًنة  ،ومغلفـة ليـاً وبـدون ملونـات صـناعية ومـواد حافظـة (إال يف ادلنـاطق الـيت
تكثر هبا حاالت الـ )GٙPD
 الفواكو واخلضروات الطازجة وادلومسية مثل ( موز ،تفاح ،برتقال ،خيار ،جزر)
 الش ــطائر والفط ــائر :ش ــطائر وفط ــائر اجلبن ــة ،واللبن ــة وال ــزعرت والس ــبانخ والب ــيض ادلس ــلوق ،وادل ــر ،
والعسل ،ودبس التمـر ،وزبـدة الفـول السـوداين واحلمـص والفـول والبقـول (إال يف ادلنـاطق الـيت تكثـر
هبا حاالت الـ .)GٙPD
 العصائر والمشروبات :
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ٔ .يسـ ــمح بالعصـ ــائر الطبيعيـ ــة (ٓٓٔ )%يف عب ـ ـوات غـ ــًن زجاجيـ ــة واخلاليـ ــة مـ ــن ادل ـ ـواد ادللونـ ــة
واحلافظة.
ٕ .يس ـ ــمح بالعص ـ ــائر ادلعلب ـ ــة ال ـ ــيت ال تق ـ ــل نس ـ ــبة عص ـ ــًن الفاكه ـ ــة فيه ـ ــا ع ـ ــن ٖٓ ،%عل ـ ــى أن
تك ـ ــون خالي ـ ــة م ـ ــن ادل ـ ـ ـواد ادللونة.وادلش ـ ــروبات الس ـ ــاخنة وخاص ـ ــة احللي ـ ــب الس ـ ــاخن ،ت ـ ــوفًن
ادلياه الصحية بعبوات صغًنة بسعر السوق.
الشروط الواجب توفرها في المهكوالت المقدمة:
ٔ .أن يك ـ ــون إع ـ ــداد وربض ـ ــًن الش ـ ــطائر والفط ـ ــائر يف ظ ـ ــروف ص ـ ــحية حي ـ ــدة وب ـ ــنفس الي ـ ــوم ال ـ ــذي
تباع فيو.
ٕ .أن تكون شروط نقل ادلواد الغذائية وزبزينها وتوزيعها وفق ادلواصفات الصحية السليمة.
ٖ .تغلف الشطائر والفطائر بالبالستيك.
ٗ .حف ادلواد األولية يف الثالجة.
٘ .أن تك ـ ــون ادلـ ـ ـواد الغذائي ـ ــة م ـ ــن جه ـ ــة معروف ـ ــة ومرخص ـ ــة ورب ـ ــت الرقاب ـ ــة م ـ ــن اجله ـ ــات احلكومي ـ ــة
ادلختصة.
 .ٙأن تكـ ـ ــون ادل ـ ـ ـواد الغذائيـ ـ ــة ذات الصـ ـ ــالحية ألكثـ ـ ــر مـ ـ ــن يـ ـ ــوم ضـ ـ ــمن النصـ ـ ــف األول مـ ـ ــن فـ ـ ــرتة
صالحية االستهالك عند توريدىا للمقصف.
 .ٚغلب أن تكون األغذية وادلشروبات معلبة يف عبوات غًن زجاجية .
 .ٛال غل ـ ـ ــوز بي ـ ـ ــع األطعم ـ ـ ــة البائت ـ ـ ــة (الش ـ ـ ــطائر والفط ـ ـ ــائر والعص ـ ـ ــائر الطازج ـ ـ ــة الطبيعيـ ـ ـ ــة ٓٓٔ)%
ويتم التخلص منها يومياً.
 .ٜالتقيّ ـ ــد دبـ ـ ــا تـ ـ ــنص علي ـ ــو ادلواصـ ـ ــفات القياسـ ـ ــية لأغذي ـ ــة الصـ ـ ــادرة مـ ـ ــن اذليئ ـ ــة العربيـ ـ ــة السـ ـ ــعودية
للمواصفات وادلقاييس . .

ٓٔ .التقيد بتعليمات احلف واالستهالك للمنتجات الغذائية ادلرفقة معها.
ثالثا :االشتراطات الصحية في العاملين/العامالت في تداول األغذية في المقاصف المدرسية
ي ــتم عم ــل الكش ــف السـ ـريري عل ــى العام ــل وك ــذلك الفحوص ــات ادلخ ي ــة ادلطلوب ــة الس ــتخراج الش ــهادات
الصحية للعاملٌن والعامالت يف ادلقاصف ادلدرسية اليت تفيد خلوىم مـن ا المـراض ادلعديـة الـيت تفيـد خلـوىم
م ــن األم ـراض ادلعدي ــة ال ــيت تنتق ــل ع ــن طري ــق الغ ــذاء وع ــدم محله ــم جلراثيمه ــا ووض ــعها يف مك ــان ظ ــاىر يف
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ادلقص ــف ،كم ــا يتع ــٌن إج ـراء ى ــذه الفحوص ــات والتحالي ــل يف الوح ــدات الص ــحية ومراك ــز الرعاي ــة الص ــحية
األوليــة وادلستشــفيات التابعــة لــوزارة الصــحة أو بالعيــادات وادلستوصــفات وادلستشــفيات اخلاصــة ادلصــرح ذلــا
بذلك من قبل وزارة الصـحة ،وعـدم السـماح بالعمـل يف تـداول األغذيـة أو القيـام بـأي عمـل لـو صـلة مباشـرة
بالغـذاء ألي شــخص يشــتبو يف أنــو يعـاين مــن أو ػلمــل أي مــرض معـدي أو يكــون مصــاباً جبــروح ملتهبــة أو
بالتهابات جلدية أو تقرحـات أو مصـاباً بإسـهال،كذلك غلـب علـى العامـل ان يتمتـع بالتزامـات الـيت تضـعها
احلهــة ادلس ـؤلة عــن ادلقاصــف ادلدرســية مثــل ارتــداء زي موحــد نظيــف يف وقــت العمــل مــع اســتخدام أغطيــة
الرأس والكمامات والقفازات ذات االستخدام دلـرة واحـدة و االمتنـاع سبامـاً عـن البصـق أو الـتمخط يف مكـان
العمل ودلس الشعر أو األنف أو الفم أو األذن وغسل اليدين مباشرة بطريقة سليمة عند بدايـة العمـل وبعـد
كل عملية من عمليات إعداد أو ذبهيز الغذاء .

المبحث الثا ي  :الغذاء والتغذية
يعت ـ الغ ــذاء والتغذي ــة م ــن أى ــم ش ـواغل البش ــر يف حي ــاهتم من ــذ بداي ــة اخلليق ــة الرتباطه ــا الي ــومي بص ــحة
اإلنســان وانتاجيتــو وذكــاءه ومرضــو وعقيدتــو حيــث بــدأ اإلنســان يأكــل مــا غلــده مــن طعــام ليكتشــف
دقائق وحيثيات كثًنة يف عامل الغذاء والتغذية استفاد منها وسخرىا بشكل سليم يف حياتو .
فالتغذيــة الســليمة ليســت رلــرد اشــباع اجلــوع أو مــلء ادلعــدة بالطعــام ولكنهــا تتطلــب دراســة مكونـات الغــذاء
ومصـادره وتقــدير مــا ػلتاجـو كــل فــرد مــن العناصـر الغذائيــة ادلختلفــة وأســس زبطـيط وإعــداد وتقــدمي الوجبــات
ادلتكاملــة وف ًقــا لظــروف وإمكانــات كــل أســرة وطــرق احملافظــة علــى األطعمــة واإلقــالل مــن الفاقــد منهــا سـواءًا
أكان يف اجلانب الغذائي أو االقتصادي ومعرفة عالقة التغذية بالنمو العقلي واجلسمي عند األطفـال والـوعي
بالعادات الغذائية الشائعة وزلاولة تغيًن العادات الضارة منها٘ .
وقــد أوضــحت ليلــى توفيــق ٙأن التقــدم احلقيقــي يف علــم الغــذاء والتغذيــة قــد بــدأ يف الربــع الثــاين مــن القــرن
العشرين وذلك ربت تأثًن عاملٌن علا :
ٔ – ازدياد الوعي الغذائي على مستوى الدول واذليئات وادلؤسسات .
ٕ – ربــول ادلعلومــات النظريــة إىل حقــائق عــن طريــق التجــارب العمليــة الــيت قــام هبــا العلمــاء وكانــت نتائجهــا
مبشرة ومشجعة على االستمرار .
2222م ص 46
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وقد أدى ذلك إىل جعل العلماء يفرقون بٌن علم الغذاء وعلم التغذيـة فعلـم الغـذاء يهـتم بدراسـة الغـذاء
كمصدر للعناصر الغذائية وأثر التداول وادلعامالت ادلختلفة على القيمة التغذوية والصحية والتقبلية لأغذية
أما علم التغذية فيهتم بدراسة احتياجات الفرد من العناصر الغذائية ووظيفتها يف اجلسم والعالقة
فيما بينها واألمراض الناذبة من سوء التغذية وكيفية عالجها تغذويًا والبدائل الغذائية.ٚ

تعريف الغذاء :

الغذاء عبارة عن كل ما ػلصل عليو اإلنسان أو يتناولو من طعام سواء كان ىذا

الطعام سائالً أو صلباً أو غًن ذلك ،وىو مكون من عناصر كربوىيدراتية ودىنية وبروتينية وأمالح
معدنية وفيتامينات وماء ،ويقوم الغذاء بإمداد اجلسم بالطاقة ويساعده على النمو وبناء أنسجتو
وإصالح ما يتلف منها.ٛ
وتوعية األفراد بادلعلومات األساسية عن القيمة الغذائية لأطعمة وإحتياجات فئات اجملتمع ادلختلفة
من تلك األطعمة وكيفية توفًنىا يف حدود مواردىم وامكاناهتم يعت ذا أعلية بالغة دلا للغذاء من تأثًن
مباشر على ظلو وصحة اجلسم وقدرتو على مقاومة األمراض إضافة إىل ما للغذاء من تأثًن على النواحي
النفسية وعلى قدرة األشخاص اجلسمانية والعقلية واإلنتاجية. ٜ
تعت الكربوىيــدرات والــدىون مصــدر للطاقــة أمــا ال وتينــات فهــي ادلســئولة عــن البنــاء والنمــو وتعــويض مــا
يفقــد مــن أنســجة اجلســم ،كمــا تــدخل يف تركيــب مكونــات أخــرى يف اجلســم مثــل اذلرمونــات واإلنزؽلــات الــيت
تقــوم بالتعــاون مــع العناصــر األخــرى يف تنظــيم وظــائف األعضــاء مثــل القلــب والرئــة وادلــخ والكلــى وكــذلك يف
ح ــدوث التف ــاعالت الكيميائي ــة ال ــيت تق ــوم بعملي ــات البن ــاء واذل ــدم وال ــتخلص م ــن ادلـ ـواد الض ــارة ( الش ــيمي
وادلني ــاوئٜٛٛ ،م) .والغـ ــذاء الكامـ ــل ىـ ــو الـ ــذي ػلتـ ــوي عل ــى مجيـ ــع العناصـ ــر الغذائيـ ــة الالزمـ ــة للجسـ ــم
وػلتاجها يف أداء وظائفو .أمـا الغـذاء ادلتـوازن فهـو الـذي ػلتـوى علـى الكميـات الـيت ػلتاجهـا جسـم اإلنسـان
مـن العناصـر بصـورة متوازنـة وميسـرة للجسـم ل سـتفادة منهـا ،وتشـًن قلـة الغـذاء إىل تنـاول الشـخص كميـات
من الغذاء تقل عن احتياجـات جسـمة األساسـية بينمـا سـوء التغذيـة يسـببها نقـص عنصـر أو أكثـر مـن تلـك
العناصر األساسية يف الغذاء ،والتغذية ادلناسبة ىي من أىم القواعد األساسية للصـحة العامـة ،حيـث صلـد أن
حاالت سوء التغذية ونقصها من األسباب ادلباشرة وغًن ادلباشرة لوفاة األفراد  ،كمـا أهنـا تعتـ مـن األسـباب
لضعف الصحة يف الدول النامية (قنديل و خرون ٜٔٛ٘ ،م).
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إن إطلف ــاض مس ــتوى ال ــوعي الغ ــذائي بأس ــس التغذي ــة الس ــليمة يزي ــد م ــن أمـ ـراض س ــوء التغذي ــة ويرف ــع
معــدالت وفي ــات األطف ــال الرض ــع وىــذا م ــا أثبتت ــو الكث ــًن م ــن الدراســات حي ــث وص ــل الكث ــًن منه ــا إىل أن
حـاالت ســوء التغذيـة ترجــع إىل اجلهــل بأصـول التغذيــة الصــحيحة حـا يف أكثــر البلــدان تقـدما ،فمــثالً يعــاين
منها الفقًن لضعف امكاناتو والغين يعاين منها بسبب جهلو باألسلوب الوقائي والصحي يف الغذاء

ٓٔ

وحا ؽلـد الغـذاء اإلنسـان باحتياجاتـو مـن الطاقـة ويـوفر لـو إحتياجـات بنـاء أنسـجتو وتعـويض مـا يفقـده
منها ووقايتو مـن األمـراض ادلختلفـة ال بـد أن يكـون ذلـك الغـذاء رشـيدا أي متوازنـا بـٌن مـا تتضـمنو الوجبـات
الغذائية اليومية من سعرات حرارية وبٌن مقدار مايستنفذه اجلسم من ىذه السعرات نتيجة جملهوداتو احليويـة،
ونتيجة لذلك مت تقسيم األغذية حسب الوظائف لكل منها يف اجلسم إىل اآليت:
ٔ -أغذية الطاقة واحلرارة  :وىي األغذية اليت ربتوي على مجيع ادلواد الكربوىيدراتية والدىنية مثـل البطـاطس
واحلبوب والزيوت والزبدة والقشطة.
ٕ -أغذية البناء  :وىـي األغذيـة الغنيـة بال وتينـات واالمـالح ادلعدنيـة مثـل البـيض واللحـم والسـمك والبقـول
واأللبان ومنتجاهتا.
ٖ-أغذية الوقاية  :وىي مجيع األغذية احملتوية على الفيتامينات مثل الفواكو واخلضرواتٔٔ.
يــؤدي الغــذاء الصــحي وادلت ـوازن دورا يف احلفــاظ علــى الصــحة العامــة ل نســان والعمــل علــى وقايتــو مــن
التعرض ل صابة باألمراض ادلختلفةٕٔ ،ويتمثل دوره يف اآليت :
ٔ -ػلاف على ادلستوى الصحي ل نسان من اإلرىاق النفسي والبدين.
ٕ -يساعد ادلريض على استعادة صحتو وقصر فرتة النقاىة واستبعاد حدوث االنتكاسات.
ٖ -يزيد قدرة األنسجة على تعويض التالف من اخلاليا والعمل على زيادة حيويتها.
ٗ -يفيد يف بعض احلاالت ادلرضية مثل نقص ال وتٌن والسمنة والنحافة.
٘ -يؤدي إىل ظلو األطفال العقلي واجلسماين .
ويؤكــد علمــاء التغذيــة علــى مراعــاة عــدد مــن العوامــل مثــل تنــاول الوجبــات بشــكل منــتظم ،واالىتمــام
باالحتياج ــات الغذائي ــة للفئ ــات ادلختلف ــة واخلاص ــة م ــن احلوام ــل والش ــيوخ واألطف ــال والرض ــع ،والس ــعي إىل
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االىتمــام بنظافــة الغــذاء وخلــوه مــن الكائنــات احليــة الــيت تســبب األم ـراض ،واالىتمــام بطــرق محايــة وحف ـ
عناصر الغذاء من التلف

ٖٔ

إن من الطرق األساسية للوقاية من األمراض واحلد من انتشارىا ومقاومتها ىـو اإلىتمـام بنظافـة الغـذاء،
وال تقتصر تلك النظافة على الغذاء واألدوات ادلستخدمة فيو بل ال بد أن سبتد إىل ادلسكن وادللـبس والنظافـة
الذاتيــة ،فــال شــك أن إعلــال ذلــك قــد يــؤدي إىل وصــول ادللوثــات علــى إخــتالف أنواعهــا إىل اإلنســان عــن
طريـق غذائــو ،كمــا أن شلارســة بعــض العــادات الســيئة عنـد إعــداد الطعــام مثــل العطــس بــدون اســتخدام وســيلة
الوقاية لذلك أو وضع األصبع يف األنف أو الفم أو البصق عنـد تـداول وإعـداد الطعـام قـد يـؤدي إىل انتشـار
ادليكروبات وتلوث الغذاءٗٔ.

الفرق بين سوء التغذية و قص الغذاء
ﺃﻭضحﺕ منشي٘ٔ ﺃﻥ مصﻁلح نقﺹ ﺍلتغﺫي ـ ـ ـ ـ ـة يس ـ ـ ـ ـ ـتعمل لﻭصﻑ ﺍلعجﺯ ﺍلمتﻭﺍصل على ﺍلحصﻭل
على كميـ ــة كافيـ ــة مـ ـ ـﻥ ﺍألغﺫيـ ـ ـة لتـ ـ ـأميﻥ حاجاﺕ ﺍلجسﻡ مﻥ ﺍلﻁاقة ﺃما سﻭﺀ ﺍلتغﺫية فيعني ﺃﻥ ﺍلغﺫاء قﺩ
يكﻭﻥ مﻥ ﺍلناحي ـ ـ ـة  ،ﺍلكمية كافيً ـ ــا لتأميﻥ ﺍلﻁاقة ﺇال ﺃنو في ﺍلﻭقﺕ نفسو يقتصﺭ عﻥ ت ـ ـ ـﻭفيﺭ ﺍلب ـ ـ ـﺭﻭتيﻥ ،
ﻭﺍلفيتاميناﺕ ﻭﺍلمعاﺩﻥ بكمياﺕ تﺅمﻥ ﺍلصحة ﺍلﻁبيعية ﻭﺍلنمﻭ ﻭﺍلحيﻭية ".

ﻭتعتبﺭ مشكلة سﻭﺀ ﺍلتغﺫية مﻥ ﺃىﻡ ﺍلمشكالﺕ ﺍلتي تﻭﺍجو ﺍلعالﻡ ﺍليـﻭﻡ فـإﺫﺍ كانت ﺍلﺩﻭل ﺍلفقيﺭﺓ
تعاني مﻥ سﻭﺀ ﺍلتغﺫية بسبﺏ نقﺹ مﻭﺍﺭﺩ ﺍلغﺫاء فالمشـكلة ال تقل سوءًا في ﺍلبالﺩ ﺍلغنية بسبﺏ عﺩﻡ
تناﻭل ﻭجباﺕ غﺫﺍئية متﻭﺍﺯنة مع تـﻭﺍفﺭ ﺍلغﺫﺍﺀ فإﺫﺍ كانت ﺃمﺭﺍﺽ ﺍلهﺯﺍل منتشﺭﺓ في ﺍلبالﺩ ﺍلفقيﺭﺓ
فإﻥ تصلﺏ ﺍلشـ ﺭﺍييﻥ ﻭﺍلسكﺭﻱ ﻭﺍﺭتفاﻉ ضغﻁ ﺍلﺩﻡ ﻭغيﺭىا مﻥ ﺍألمﺭﺍﺽ ﺍلمﺯمنة يعاني منها ﺍألفـﺭﺍﺩ
في ﺍلﺩﻭل ﺍلغنية باإلضافة ﺇلى ﺍألمﺭﺍﺽ ﺍلناتجة عﻥ نقـﺹ ﺍلعناصـﺭ ﺍلمهمـة للجسﻡ ،مثل مﺭﺽ فقﺭ
ﺍلﺩﻡ ﺍلناتج عﻥ نقﺹ ﺍلحﺩيﺩ ﻭﺍلﺫﻱ يﻅهﺭ في بعﺽ ﺍلﺩﻭل ﺭغﻡ تﻭﺍفﺭ مصاﺩﺭ ىﺫه ﺍلعناصﺭ ،ففي
ﺇحصـائياﺕ عـاﻡ  ٜٜٜٔﻡ كان ىنـاﻙ ٓٓ ٛمليﻭﻥ نسمة يعانﻭﻥ مﻥ سﻭﺀ ﺍلتغﺫية حيﺙ تﺅﺩﻱ ﺍإلصابة
بـأمﺭﺍﺽ سـﻭﺀ ﺍلتغﺫية ﺇلى :
ٔ .ضعﻑ ﺍلمناعة ﺍلﻁبيعية
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ٕ .ﺯياﺩﺓ نسبة ﺍإلصابة باألمﺭﺍﺽ بيﻥ ﺍألﻁفال.
ٖ .ﺯياﺩﺓ نسبة ﺍلﻭفياﺕ بيﻥ ﺍألﻁفال نتيجة للمضاعفاﺕ ﺍلمﺭضية.
ٗ .حﺩﻭﺙ ﺃنﻭﺍﻉ مختلفة مﻥ ﺍلتعﻭيﻕ ﺍلجسﺩﻱ ﺍلعﺭضي ﺃﻭ ﺍلﺩﺍئﻡ كجفــاﻑ العــٌن ﺍلعﺭضي ﺃﻭ ﺍلﺩﺍئﻡ
ﺍلﺫﻱ يﺅﺩﻱ ﺇلى ﺍلعمى ،ﻭﺍلﺭﺯﺍﻡ ﺍلﺫﻱ يﺅﺩﻱ ﺇلى شلل ﺍلقـﺩميﻥ ﻭﺍلعجﺯ احلركي.
٘ .ﺍلتعﻭيﻕ ﺍلعقلي ﺍلﺩﺍئﻡ ﺃﻭ ﺍلعﺭضي ،كالبالجﺭﺍ ﺃﻭ تضخﻡ ﺍلغﺩﺓ ﺍلﺩﺭقية نتيجـة  ،نقﺹ ﺍليﻭﺩ.
 .ٙىبﻭﻁ ﺍلقﺩﺭﺍﺕ ﺍإلنجاﺯية ﺍلعقلية ﻭﺍلجسﺩية كما يحﺩﺙ في ﺍلسمنة ﻭﺍلنحافـة.ٔٙ

أهم أسباب اإلصابة بهمراض سوء التغذية
يصاﺏ ﺍألﻁفال بأمﺭﺍﺽ سﻭﺀ ﺍلتغﺫية نتيجة ألسباﺏ متعﺩﺩﺓ مﻥ ﺃبﺭﺯىا :
ٔ .نقﺹ عنصﺭ ﺃﻭ أكثــر مﻥ ﺍلعناصﺭ ﺍلغﺫﺍئية ﺍلﺭئيسية في ﺍألﻁعمة ﺍلمتاحة ف ـي ﺍلبيئة كــنقص ﺍليﻭﺩ
في ﺍلمناﻁﻕ ﺍلجبلية ﻭﺍلصحﺭﺍﻭية غيﺭ ﺍلمﻁلة على ﺍلبحاﺭ مم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يﺅﺩﻱ ﺇلى ﺍإلصابة بمﺭﺽ
تضخﻡ ﺍلغﺩﺓ ﺍلﺩﺭقية وك ـ ـ ــذلك نقﺹ ﺍلفلﻭﺭﺍيﺩ في ال ـ ـ ــدول غيﺭ ﺍلمﻁلة على ﺍلبحاﺭ مما يﺅﺩﻱ ﺇلى
وباء تسﻭﺱ ﺍألسناﻥ.
ٕ .ﻭجﻭﺩ نقﺹ في ﺇنتاﺝ ﺍلغﺫاء ﻭعﺩﻡ كفايـ ــة كمي ـ ـاﺕ ﺍلﻁعـ ـ ـاﻡ ﺍلمتنـ ـ ـاﻭل نتيجـ ـ ـة ﺍإلصابة بالكﻭﺍﺭﺙ
ﺍلﻁبيعية كالفيضاناﺕ ﻭﺍلﺯالﺯل.
ٖ .ﺍلفقﺭ ﻭﺍنخفاﺽ مستوﻯ ﺍلﺩخل مما ال يتيح عﺩﺍلة تﻭﺯيع ﺍلغﺫﺍء بـيﻥ ﺍلسـكاﻥ ﺭغﻡ تﻭﺍفﺭه.
ٗ .ﺍألمية ﻭﺍنخفاﺽ ﺍلﻭعي ﺍلغﺫﺍئي يعيقاﻥ ﺍالستفاﺩﺓ مﻥ ﺍلغﺫﺍء ﺭغﻡ تﻭﺍفﺭه.
٘ .ﺍنخفاﺽ مستﻭﻯ ﺍلﻭعي ﺍلصحي،الــذي يﺅﺩﻱ ﺇلى ﺍإلصابة بأمﺭﺍﺽ ﺍإلسهال واألمـراض الســارية
والكفيليات ادلعوية اليت غالبا ما تسبب فقداناً لعناصر التغذية بصورة أك وأسرع.

ٔٚ

ﻭمﻥ ىنا يتضح مﺩﻯ ﺃىمية ﺍقتﺭﺍﻥ ﺍلﻭعي ﺍلغﺫﺍئي ﺍلصحي ﻭضـﺭﻭﺭﺓ تـالﺯﻡ ﺍلخﺩماﺕ ﺍلصحية
مع ﺍلخﺩماﺕ ﺍلغﺫﺍئية ﻭﺇال ﺫىبﺕ جهﻭﺩ ﺍلﺩﻭل في تحقيﻕ التنميـة ﺍلغﺫﺍئية عبثاﹰ .

المبحث الثالث  :الدراسات السابقة
دراسة رويدا الليلري ( )8241بعنـوان (أثـر الـوعي وادلمارسـات الغذائيـة لعينـة مـن معلمـات ريـاض األطفـال
جب ــدة عل ــى النم ــو اجلس ــمي لأطف ــال) هت ــدف ى ــذه الدراس ــة إىل التع ــرف عل ــى ال ــوعي الغ ــذائي وادلمارس ــات
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الغذائيــة عنــد معلمــات ريــاض األطفــال علــى النم ــو اجلســمي لأطفــال جبــدة .حي ــث مت اس ــتخدام اس ــتمارة
اس ــتبيان للمعلم ــة وأخ ــرى للطف ــل وأوض ــحت النت ــائج أن( ٖ‚ٔٗ )%م ــن معلم ــات ري ــاض األطف ــال (عين ــة
البحــث) تراوحــت أعمــارىن بــٌن (ٖٓ ) ٖٜ-ســنة و( )%ٖٜ‚ٚمــن ادلعلمــات عينــة البحــث كــن يدرســن
ادلرحلــة التمهيديــة بينمــا(  )%ٖ٘‚ٚمــنهن يقمــن بتــدريس ادلرحلــة الثانيــة يف الروضــة  .و أن مــا يقــرب مــن
أكثر من نصف عينة البحث (ٖ‚ٗ٘ )%حصلن على البكالوريوس أو ادلاجسـتًن .وبالنسـبة للتخصـص فـإن
مــا يقــرب مــن نصــف العينــة( ٖ‚ٕ٘ )%مــن معلمــات ريــاض األطفــال ػلملــن شــهادات لتخصصــات سلتلفــة
ع ــن زبص ــص ري ــاض األطف ــال مث ــل التخصص ــات األدبي ــة أو العلمي ــة بينم ــا ثل ــث العين ــة (ٖٗ )%درس ــن
زبصــص ريــاض األطفــال .واتضــح أن (ٓ) %ٙمــن معلمــات الروضــات مل ػلصــلن علــى دورات تدريبيــة يف
رلــال ريــاض األطفــال ،و مت قيــاس الــوعي الغــذائي دلعلمــات ريــاض األطفــال وذلــك باإلجابــة علــى نســٌن
س ـؤاالً .ووج ــد أن (ٕ )%ٙم ــن ادلعلم ــات عين ــة البح ــث وع ــيهن الغ ــذائي متوس ــط ،بينم ــا(  )%ٕ٘‚ٚم ــن
معلمــات ريــاض األطفــال ك ــان وعــيهن مرتفــع يف حــٌن أن ال ــوعي الضــعيف بلغ ــت نس ــبتو ( )%ٔٔ‚ٚب ــٌن
ادلعلمات .وقد انتشر الوعي الغذائي ادلرتفع بٌن الفئة العمرية (ٓٗ )ٜٗ-سنة ووجدت عالقة إحصـائية بـٌن
ال ــوعي الغ ــذائي وفئ ــات العم ــر .و ك ــان ال ــوعي الغ ــذائي ادلتوس ــط بنس ــبة ( )%ٙٛ‚ٜب ــٌن معلم ــات ادلرحل ــة
التمهيديــة وكــان ال ــوعي الغــذائي ادلتوس ــط بنســبة (ٓ )%ٚبــٌن ادلعلم ــات احلاص ــالت عل ــى ش ــهادة الثانوي ــة
العامة ولوح أنو كلما قل ادلسـتوى التعليمـي للمعلمـة ارتفـع وعيهـا الغـذائي وذلـك نتيجـة لرغبتهـا يف تثقيـف
نفســها وزيــادة معلوماهتــا الغذائيــة وكثــرة االطــالع والتــدريب .و وجــد أن الــوعي الغــذائي ادلتوســط وصــل أعلــى
نســبة بــٌن ادلعلمــات ادلتخصصــات يف ريــاض األطفــال( ٔ‚ٔ ،)%ٚوال توجــد عالقــة إحصــائية بــٌن الــوعي
الغذائي وزبصصات معلمات رياض األطفال .يف حٌن أن الوعي الغذائي الضـعيف وجـد بنسـبة( ٖ‚)%ٔٛ
بٌن ادلعلمات غًن حاصالت على دورات تدريبية وتوجـد عالقـة إحصـائية بـٌن الـوعي الغـذائي والـدورات الـيت
حصلت عليها ادلعلمة .وقد وجد أن الوعي الغذائي ادلرتفع انتشـر بنسـبة (ٓٗ )%بـٌن ادلعلمـات احلاصـالت
علــى دورات تدريبيــة إضــافية يف رلــاالت أخــرى سلتلفــة عــن ريــاض األطفــال أي انــو ال توجــد عالقــة إحصــائية
بٌن الوعي الغذائي ونوع الدورات اليت حصلت عليها ادلعلمـة .كمـا وجـد أن الـوعي الغـذائي ادلتوسـط بنسـبة(
ٓ )%ٛبــٌن ادلعلمــات األرامــل و( )%ٖٙ‚ٛبــٌن ادلعلمــات غــًن متزوجــات ( نســة) أي أنــو ال توجــد عالقــة
بٌن الوعي الغذائي واحلالة االجتماعية للمعلمة.
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دراسة العصيمي ( )4002حبثت واقع الصحة ادلدرسية يف مقصف ادلدرسة ،يف مدارس ادلرحلة
االبتدائية يف مدينة الرياض ،وتكونت عينة الدراسة من (ٕٓ٘)طالب من مدارس سلتلفة دبنطقة الرياض،
 %٘ٚأصيبوا بتسوس األسنان ،وأن الطلبة يقبلون

وأظهرت النتائج أن ىناك نسبة من الطلبة بلغت

على ادلشروبات الغازية وادلضرة صحيًا بنسبة  %ٙٛفيشربوهنا أكثر من ثالث مرات أسبوعيًا .كما أظهرت
نتائج الدراسة أن ىناك مراقبة من قبل ادلسؤولٌن عن برامج الصحة ادلدرسية وادلشرفٌن للتطعيمات التنشيطية

وادلومسية وعند دخول ادلدارس ،وال توجد ىناك مراقبة للمقاصف ادلدرسية ومتابعة االشرتاطات الصحية
فيها.
قام فضل اﷲ ( )4002بدراسة ىدفت إىل الوقوف على ذبربة اإلدارة العامة للصحة ادلدرسية يف
تعزيز ظلط ادلعيشة من خالل برامج الرتبية الغذائية ،وأشارت نتائج ىذه الدراسة النظرية إىل أن التغذية تعد
من أىم زل ددات الصحة يف اجملتمع ادلدرسي ،فهي تؤثر يف نشاط الطالب العلمي واحليوي ،وأشارت
الدراسة إىل ال امج اليت قامت اإلدارة بتبنيها مثل :برنامج الرتبية الغذائية (غذاؤك حياتك) ،والئحة
االشرتاطات الصحية للمقاصف ،وبرنامج منتدى ادلعارف الصحي .كما استعرضت الدراسة خالصة ذبربة
اإلدارة يف برامج التوعية الغذائية ،ومالمح تطبيقها على مستوى ادلملكة مع ما تواجهو من ربديات
تعرتضها.
تناولت دراسة األ صاري( )4002ذبارب الصحة ادلدرسية يف الدول األعضاء دبكتب الرتبية يف دول
اخلليج العرط ،واستخدمت الدراسة األسلوب الوصفي لتنظيم ادلقاصف ادلدرسية ،وبرامج التوعية الغذائية،
وبرامج ادلشرف الصحي ،مقارنة ذلك كلو بتجارب دولية وإقليمية .وأشارت الدراسة إىل أن الصحة
ادلدرسية يف ادلملكة العربية السعودية ال تزال حباجة إىل ادلزيد من االىتمام حا ترتقي إىل مصاف بعض
الدول ادلتقدمة.
ويف دراسة وصفية يف اليمن قام هبا ( اجلنداري ٕٔٓٓ م) ىدفت لتقييم احلالة التغذوية لأطفال دون
سن ادلدرسي يف روضات مدينة صنعاء مشلت ثالثٌن روضة .ويستخلص من الدراسة أن سوء التغذية يعد
مشكلة صحية بٌن أطفال الروضات يف اليمن وأن الوضع التغذوي ألطفال اآلباء ادلتعلمٌن أفضل من
الوضع التغذوي ألطفال اآلباء غًن ادلتعلمٌن وتتحسن العادات الغذائية لأطفال بارتفاع ادلستوى التعليمي
للمعلمة.
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ويؤك ررد (عس ررماعيل  8991م) يف دراس ــة قام ــت هب ــا اس ــتهدفت التع ــرف عل ــى مس ــتوى ادلعلوم ــات
الصــحية دلعلمــات ريــاض األطفــال وادلصــادر الــيت تســتقي منهــا ادلعلمــات معلومــاهتن الصــحية حيــث مت
تصـميم برنـامج تــدرييب مقـرتح عــن التثقيـف الصــحي جبانبيـو ادلعـريف وادلهــاري لعينـة بلغــت ٕٓ معلمـة مــن
معلمــات ريــاض األطفــال مــن خرغلــات كليــة الرتبيــة شــعبة الطفولــة دبدينــة ادلنصــورة وقــد توصــلت النتــائج
إىل حاجـ ــة ادلعلمـ ــات إىل برنـ ــامج تـ ــدرييب يف التثقي ـ ــف الصـ ــحي أن مص ـ ــادر ادلعلوم ـ ــات الـ ــيت تس ـ ــتقي
ادلعلمـات منهــا معلومــاهتن الصــحية ىــي التلفــاز واإلذاعــة الصــحف واجملــالت وربتــل ادلقــررات الدراســية
والوالدين واألصـدقاء ادلرتبـة األخًنة وىـي مصـادر ال سبـد ادلعلمـات بادلعلومـات الكافيـة للتثقيـف الصـحي
وقد مت تطبيق ال نامج ادلقرتح وأوضحت النتائج أن ال نامج كان لو أثره الواضـح علـى ربسـٌن مسـتويات
ادلعلمــات يف اجلانــب ادلعــريف واجلانــب ادلهــاري شلــا يؤكــد أن ادلعلمــات يف حاجــة إىل تفهــم كيفيــة تنفيــذ
اإلسرتاتيجيات التدريسية حا يكون إستخدامها فعاالً يف ادلواقف التعليمية.
 دراسة جيا ين ودايدر)4080( Jeanine and Didierويف دراســة جيــانٌن ودايــدر (ٕٓٔٓ  )Jeanine and Didier,الــيت ىــدفت التعــرف إىل
مستوى الرعاية الصحية ادلدرسـية والطـرق احلديثـة ادلسـتخدمة يف تقيـيم بـرامج الصـحة ادلدرسـية مـن
خالل مسح واقع معرفة وإدراك الطلبة وادلعلمـٌن وادلـديرين دلفـاىيم الصـحة ادلدرسـية ،وتكونـت عينـة
ـديرا و (ٓٓٔ) معلــم و (ٕٓٓ) طالــب اســتخدمت االســتبانة وســيلة جلمــع
الدراســة مــن (ٕٓ) مـ ً
البيان ــات ،وأظه ــرت الدراس ــة أن ىن ــاك جه ــال م ــن قب ــل الطلب ــة وادلعلم ــٌن وادل ــديرين ح ــول مف ــاىيم

الص ــحة ادلدرس ــية ،وأن ب ـ ـرامج الصـ ــحة ادلدرس ــية ادلطبق ــة غ ــًن فاعلـ ــة يف دورى ــا ،كم ــا أن ال ـ ـ امج
الصحية ادلستخدمة يف ىذه ادلدارس قدؽلة.
ويؤكــد )ٖٕٓٓ (Hafler,علــى ضــرورة تطــوير مفهــوم التغذيــة لــدى مدرســي الروضــات وتــدريبهم مــن
الناحيــة الغذائيــة والصــحية  .وأيض ـاً أعليــة إعــداد ادلدرســٌن ليقوم ـوا بــدورىم يف اإلرشــاد الغــذائي داخــل
الفصول وأشار إىل احلاجة ادلاسة لوجود مناىج غذائية تدرس لأطفال يف مراحل ما قبل ادلدرسة.
وقــد صــمم )ٕٗٓٓ (Smith & Kalina,برنــامج لتعلــيم التغذيــة ألطفــال مــا قبــل الســن
ادلدرسي ومن تقييم تأثًن ىذا ال نامج على اذباىات تناول الطعام لدى األطفـال وقـد قامـت الدراسـة
على ذبربة اختيار أطعمة جديدة وتناوذلا دبساعدة ادلرشـدين الغـذائيٌن وادلعلمـٌن يف الروضـة وأكـد الكثـًن
مــن اآلبــاء أن أطفــاذلم ال يفضــلون األطعمــة اجلديــدة بــل يفضــلوا تنــاول األطعمــة ادلعتــادة  .بينمــا القليــل
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من األطفال أصـبح لديـو إرادة يف اختيـار وتنـاول الطعـام وأكـد ٘ %ٜمـن ادلدرسـٌن علـى ضـرورة تعـديل
ادلناىج الغذائية داخل الروضات.
ولـذلك مت عمـل ىـذه الدراسـة للتعــرف علـى تـأثًن الـوعي وادلمارســات الغذائيـة لعينـة مـن معلمــات
رياض األطفال جبدة على النمو اجلسمي لأطفال.

الفصل الثالث
منهجية البحث
مقدمة
تتناول الباحثة يف ىذا الفصل اإلجراءات ادلنهجية للبحث ،حيث مت ربديد ادلنهج ادلستخدم يف البحث ،رلتمع وعينة
البحــث واألدوات الــيت اســتخدمت يف مجــع البيانــات األوليــة وكيفيــة ربليــل البيانــات وتفســًنىا  ،باإلضــافة إىل ذلــك قيــاس
صدق وثبات أداة البحث.

منهج البحث:
اعتمد ىذا البحث بشكل أساسي على ادلنهج الوصفي التحليلي ،والذي يقوم على استخدام األسـاليب اإلحصـائية
الوصفية والتحليلية ،ويقصد بادلنهج الوصفي كما يـراه (عبيـدات ذوقـان و خـرون  ")ٕٕٓٓ ،بأنـو األسـلوب الـذي يعتمـد
علــى دراســة الواقــع أو الظــاىرة كمــا توجــد يف الواقــع ويهــتم بوصــفها ويع ـ عنهــا تعب ـًناً كيفيــا أو تعب ـًناً كمي ـاً .وت ـ ز أعليــة
األسلوب الوصفي يف كونو األسلوب الوحيد ادلمكن لدراسة بعض ادلوضوعات اإلنسانية .
ففي ىذا البحث اعتمدت الباحثة بشكل أساسي على ادلنهج الوصفي ألنو ىو األنسب يف مثل ىذه احلاالت حيث
سعت الباحثة إىل مجع ادلعلومات األولية عن طريق أداة االستبيان االلكرتوين.

مصادر بيا ات البحث:
مت تقسيم مصادر بيانات البحث إىل مصدرين أساسيٌن علا:
 ادلصادر الثانوية :حيث اذبهت الباحثة يف معاجلة اإلطار النظري للبحث يف مصادر البيانات الثانوية واليت
تتمثـ ــل يف الكتـ ــب وادلراجـ ــع العربيـ ــة واألجنبيـ ــة ذات العالقـ ــة ،والـ ــدوريات وادلقـ ــاالت والتقـ ــارير ،واألحبـ ــاث
والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة
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 ادلصادر األولية :دلعاجلة اجلوانب التحليلية دلوضوع البحث جلـأ الباحثـة إيل مجـع البيانـات األوليـة مـن خـالل
اس ــتبانة ك ــأداة رئيس ــية للبح ــث ،ص ــممت خصيص ــاً ذل ــذا الغ ــرض ،وق ــد اس ــتهدفت  .ادلقاص ــف ادلدرس ــية
وعالقتها بصحة اجلسم لطالبات ادلرحلة االبتدائية دبدارس مكتب شرق مكة

مجتمع البحث:


يقصد باجملتمع الكل الذي ؽلثل األصل سبثيالً كامالً جبميع طبقاتـو وشـرائحو وخصائصـو وبشـكل موحـد يعكـس

اإلط ــار الع ــام لوج ــوده (ادلزج ــاجي ،ٕٓٓٚ ،صٖ٘ٔ) ى ــذا ويتك ــون رلتم ــع البح ــث احل ــايل م ــن الع ــاملٌن وأولي ــاء أم ــور
الطالبات لطالبات ادلرحلة االبتدائية دبدارس مكتب شرق مكة والبالغ عددىم (ٕٓ٘).

عينة البحث :
مت اختيار عينة مالئمة من رلتمع البحث من خالل ارسال استبانة إلكرتونية جملتمع البحث دبدارس مكتب شرق مكة
ادلكرمــة  ،وقــد مت اســتالم (ٕٓ٘) رداً مــن عينــة الدارســة والــيت تعت ـ حجــم عينــة مالئمــة وكافي ـة إلج ـراء الدراســة احلاليــة
(حجم العينة > ٖٓ مفردة.) Sekaran,ٜٜٕٔ،

أداة البحث :
اسـتخدم الباحثــة اســتمارة االستقصــاء أو االســتبيان ،كــأداة جلمـع البيانــات األوليــة ادلطلوبــة ،حيــث يعتـ
االســتبيان مــن أىــم أدوات مجيــع البيانــات الــيت أخــذت يف االنتشــار يف رلــال البحــوث وال ت ـزال سبثــل موقع ـاً
بارزاً يف الوقت احلايل بـٌن وسـائل مجـع البيانـات .وقـد عملـت الباحثـة علـى تصـميم اسـتمارة اسـتبيان تغطـى
متغ ـًنات وتس ــاؤالت البح ــث .ولق ــد تكون ــت أداة البح ــث م ــن ث ــالث رل ــاالت تش ــتمل عل ــى(ٖ٘) فق ــرة
تغطي متغًنات البحث وىي
 احملور االول ويتكون من (ٕٓ) فقرة موزعة كااليت :
ٔ) اجملال األول  :األطعمة ادلقدمة  ،ويتكون من (ٓٔ) فقرات.
ٕ) اجملال ر الثاين  :ادلقصف  ،ويتكون من ( )ٙفقرات.
ٖ) اجملال الثالث  :العمالة داخل ادلقصف  ،ويتكون من (ٗ) فقرات.
 احملور الثاين  :الغذاء الصحي ويتكون من (٘ٔ) فقرة

معايير قياس االستبيان :
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وقد مت استخدام مقياس ليكرت لقياس استجابات ادلبحوثٌن لفقرات االستبيان حسب جدول (ٔ ):
جدول رقم ( )8توزيع درجات مقياس ليكرت الخماسي ألداة البحث
الرتبة

غًن موافق بشدة

غًن موافق

زلايد

موافق

موافق بشدة

الدرجة

ٔ

ٕ

ٖ

ٗ

٘

ٖ ٙ-صدق أداة البحث :
يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسو ،وقام الباحثة بالتأكد من صدق
االستبانة من خالل:

صدق االتساق الداخلي :
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى ارتباط الوحدات أو البنود مع بعضها البعض داخل االختبـار ،وكذلك ارتباط كل
بند مع االختبار ككل (أبو ىاشم ،)ٕٓٓٙ ،بناءً على ذلك فقط مت التحقق من صدق االتساق الداخلي حملاور أداة
البحث حبساب قيم ارتباط بًنسون بٌن الدرجة الكلية لكل زلور مع الدرجة الكلية لالستبانة كما ىو موضح باجلدول
التايل :
جدول ( )4قيم ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لألستبا ة
البعد

االرتباط بالدرجة الكلية

رلال االطعمة ادلقدمة

**0.11

ادلقصف

**0.90

العمالة داخل ادلقصف

**0.92

الغذاء الصحي

**0.19

تؤكــد مؤشـرات قــيم ارتبــاط بًنســون بــٌن الدرجــة الكليــة لكــل بعــد والدرجــة الكليــة لالســتبانة ،بــأن مجيــع أبعــاد أداة الدرجــة
تتمتــع بدرجــة اتســاق داخل ــي عاليــة والــيت ت ـرتاوح ب ــٌن(٘**ٓ.ٜٗ ،**ٓ.ٜٖ ، **ٓ.ٛو  )**ٓ.ٜٛوىــي مجيعهــا دال ــة
إحصائياً عند مستوى معنوية (ٔٓ.)ٓ.

ثبات أداة البحث ومحاورها  :معىن الثبات يف صورة سلتصرة ىو ضمان احلصول على نفس النتائج
تقريباً إذا أعيـد تطبيق االختبار على نفس اجملموعة من األفراد (أبو ىاشم ،)ٕٓٓٙ ،ىذا وقد مت
التحقق من ثبات أداة البحث وزلاورىا حبساب قيم ألفا كرونباخ كما ىو موضح باجلدول التايل :
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جدول ( )0تائج اختبار ثبات ألفا كرو باخ على طاق محاور أداة البحث ودرجتها الكلية
البعد
مجال االطعمة المقدمة

عدد الفقرات
ٓٔ

كرونباخ α
ٓ.ٜٛ

المقصف
العمالة داخل المقصف

ٙ
ٗ

٘ٓ.ٜ
ٓ.ٜٛ

الغذاء الصحي

٘ٔ

ٓٓ.ٜ

استبانة البحث ككل

ٓٗ

ٓ.ٜٛ

يتضـح مـن النتـائج ادلوضـحة يف جـدول (ٖ) أن قيمـة معامـل  αكرونبـاخ علـى نطـاق زلـاور أداة البحـث تـرتاوح
بٌن (  ،)ٓ.ٜٗ ٓ.ٜٛكذلك يتضح أن قيمة معامل  αكرونبـاخ لالسـتبانة ككـل بلـغ( )ٓ.ٜٛوىـي مجيعهـا مؤشـرات
ثبــات مرتفعــة ودالــة إحصــائياً( > ٓ ،ٓ.ٛأبوىاشــم ،)ٕٓٓٙ ،وعليــو تكــون االســتبانة يف صــورهتا النهائيــة كمــا ىــي يف
ادللحق (ٕ) قابلـة للتوزيـع .وبـذلك يكـون الباحثـة قـد تأكـدا مـن صـدق وثبـات اسـتبانة البحـث شلـا غلعلهـم علـى ثقـة تامـة
بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على فرضيات البحث.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
من أجل ربليل بيانات البحث ربليالً علمياً ػلقق أىدافو وغليب عن تساؤالهتا واستخالص أبرز النتـائج  ،مت توظيـف
األساليب اإلحصائية التالية:
 أساليب اإلحصاء الوصـفي الـيت سبثلـت يف التكـرارات  ،النسـب ادلئويـة  ،ادلتوسـط احلسـاط  ،االضلـراف ادلعيـاري وذلـك
من أجل قياس درجة موافقة أفراد العينة على فقرات زلاور البحث
 استخدام معامل ألف كرونباخ وذلك لقياس ثبات أداة البحث وزلاورىا .
 مؤشـرات دربــن واتســون  ،معامــل تضــخم التبــاين  ،التبــاين ادلســموح بــو للتأكــد مــن مالئمــة متغ ـًنات البحــث إلج ـراء
ربليل االضلدار ادلتعدد.
 استخدام ربليل االضلدار ادلتعدد والتدرغلي الختبار الفرضيات .

الفصل الرابع
تائج فرضيات البحث
يف ىذا الفصل من البحث سيتم عرض نتائج البحث يف ضوء االجابة على تساؤالهتا وفرضياهتا الرئيسية،
وخطوات نتائج البحث كانت كالتايل:

فرضيات البحث:

من أجل ربقيق أىداف البحث فقد قام الباحثة بصياغة الفرضيات التالية:
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الفرض الرئيسي : Ho :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمقاصف ادلدرسية جبميع أبعادىا ( رلال األطعمة ادلقصف،
رلال االعمال داخل ادلقصف) ودورىا يف الغذاء الصحي .
وينبثق من الفرضية الرئيسية السابقة الفرضيات الفرعية اآلتية:
ٔ .الفرضية األوىل :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية جملال االطعمة يف ربقيق الغذاء الصحي يف ادلقاصف ادلدرسية.
ٕ .الفرضية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمقصف يف ربقيق الغذاء الصحي يف ادلقاصف ادلدرسية.
ٖ .الفرضية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية جملال العمالة داخل ادلقصف يف ربقيق الغذاء الصحي يف ادلقاصف
ادلدرسية.
ٔ .مؤشرات مالئمة متغيرات البحث لتحليل اال حدار المتعدد:
قبل البدء يف تطبيق ربليل االضلدار ادلتعدد لتبيان أثر ادلتغًنات ادلستقلة جلودة ادلقاصف ادلدرسية يف تقدمي الغذاء الصحي
دبدارس مكتب شرق مكة ادلكرمة مت التحقق من شروط استخدام ربليل االضلدار ادلتعدد واليت منها عدم وجود ارتباط
متعدد بٌن ادلتغًنات ادلستقلة  ، Multicollinearityوبناءً على ذلك قام الباحثة بإجراء اختبار معامل تضخم التباين

والتباين ادلسموح ومعامل االلتواء ،ونتائج ذلك يبينها اجلدول(ٗ):

جدول()2اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح ومعامل االلتواء
مضمون البعد

معامل تضخم التباين

التباين المسموح

رلال االطعمة

ٖٖ.ٖٜ

٘ٓ.ٕٜ

ادلقصف

٘.ٜٜٙ

ٓ.ٔٙٚ

االعمال داخل ادلقصف

ٖٕٙ.ٜ

ٗٗٔٓ.

الغذاء الصحي

ٗ.ٔٔٙ

ٖٕٗٓ.

دربن واتسون

ٖٕٓ=ٕ.

يتضح من نتائج اجلدول(ٗ) أن قيم معامل تضخم التباين جلميع ادلتغًنات تقل عن (ٓٔ) مع قيم تباين مسموح
>٘ٓ ٓ  ،وأن مؤشر دربن واتسون = ٖٓ ٕ = ٕ.تقريباً ،وىي مجيعها مؤشرات ؼللص من خالذلا الباحثة إىل مالئمة
متغًنات البحث (ادلستقلة والتابع) إلجراء ربليل االضلدار ادلتعدد.

ٗ ٕ-نتائج فرضيات البحث
 الفرض الرئيسي :Ho :الفرض الرئيسي :Ho :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمقاصف ادلدرسية جبميع أبعادىا
( رلال االطعمة ،ادلقصف ،رلال االعمال داخل ادلقصف ) ودورىا يف الغذاء الصحي وللتحقق من نص الفرضية جلأ
الباحثة إىل استخدام ربليل االضلدار ادلتعدد بٌن ادلتغًنات ادلستقلة ( أبعاد جودة ادلقاصف ادلدرسية ) وادلتغًن التابع(
الغذاء الصحي ) والنتائج مبينة باجلدول(ٗ):
21

 أوالً :معادلة خط اال حدار

)Y=a + b8(x8)+b4(x4)+b0(x0)+b2(x2)+b1(x1




 : Yالغذاء الصحي (ادلتغًن التابع)
 : aيقصد هبا القيمة الثابتة للغذاء الصحي قبل تأثًن ادلتغًنات ادلستقلة جلودة ادلقاصف ادلدرسية .

 :)b٘ ،bٗ ، bٖ ، bٕ ، bٔ) مؤشرات ادليل للمتغًنات ادلستقلة جلودة ادلقاصف ادلدرسية (رلال االطعمة،
ادلقصف ،رلال االعمال داخل ادلقصف

جدول رقم ( )1معنوية موذج اال حدار المتعدد ألثر لجودة المقاصف المدرسية على تقديم الغذاء الصحي
درجة

متوسط

الحرية

المربعات
ٕٔ.ٕٗٛ
ٓ.ٜٜٓ

مؤشرات النموذج

مجموع المربعات

اال حدار

ٖٖٗٙ.ٚ

ٖ

البواقي

ٕٗ.ٕٜٛ

ٕٗٙ

المجموع

ٔٗٓٛٛ.

ٕٜٗ

R

ٔ٘ٓ.ٛ

R4

ٕٗٓ.ٚ

الداللة

ف

ٓٓٓٓ.

ٕٗٔٔٔ٘.

4ر تحليل اال حدار المتعدد:

تشًن مؤشرات ظلوذج االضلدار باجلدول (٘ ) إىل وجود معنوية لنموذج االضلدار جلودة ادلقاصف ادلدرسية
على تقدمي الغذاء الصحي دبدارس مكتب شرق منطقة مكة ادلكرمة  ،بناءً على قيمة(ف = ٗٔٔ)ٕٔ٘.

مع مستوى معنوية (ٓٓٓ ٓ ٓ٘ < )ٓ.وأن إمجايل ما تفسره متغًنات جودة ادلقاصف ادلدرسية على
تقدمي الغذاء الصحي = ( ٗ ،)%ٕٚ.وبناءً على ىذه النتائج فإن الباحثة يرفض الفرضية الرئيسية واليت
تنص على أنو " ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجودة ادلقاصف ادلدرسية (رلال االطعمة ،ادلقصف،
رلال االعمال داخل ادلقصف) يف تقيدم الغذاء الصحي في مدارس مكتب شرق مكة المكرمة

ٕ .تحليل اال حدار التدريجي:
وللتحقق من الفرضيات الفرعية جلأ الباحثة إىل استخدام ربليل االضلدار التدرغلي ،والنتائج مبينة باجلدول
جدول( )6مؤشرات اال حدار التدريجي ألثر أبعاد جودة المقاصف المدرسية في تقديم الغذاء الصحي بمدارس

شرق مكة المكرمة
المتغيرات المستقلة

الثابت

مؤشرات

النموذجB

االرتباط

المتعدد R

سبة التهثير
4

سبة تهثير

كل متغير

R

0.42
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التغير في قيمة

(ف)

الداللة

ت

الداللة

6.001

0.000

مجال االطعمة

0.022-

تصميم المقصف
مجال االعمال داخل
المقصف

0.804

0.121

0.080

0.248

8.014-

481.882

-

0.000

0.912-

0.028

8.800

0.420

-

80.169

من نتائج اجلدول( )ٙؽلكن اإلجابة على الفرضيات الفرعية على النحو التايل:
 ت ررائج الفرض ررية الفرعي ررة األول ررى :وال ــيت ت ــنص عل ــى أن ــو " ال يوج ــد أث ــر ذو دالل ــة إحص ــائية للمج ــالاالطعمة ودة ادلقاصف ادلدرسية يف تقدمي الغذاء الصـحي يف مقاصـف مـدارس شـرق مكـة ادلكرمـة ،ودبـا
أن قيم ـ ــة (ت=  ) ٓ.ٜ٘ٗ-م ـ ــع مس ـ ــتوى دالل ـ ــة (ٓٓ ،) ٓ.ٓ٘ >ٓ.ف ـ ــإن الباحث ـ ــة ي ـ ــرفض ن ـ ــص
الفرضــية الفرعيــة األوىل وتقبــل الفرضــية البديلــة بوجــود أثــر ذو داللــة إحصــائية جلــودة ادلقاصــف ادلدرســية
يف تقدمي الغذاء الصحي يف مقاصف مدارس شرق مكة ادلكرمة
 تائج الفرضية الفرعية الثا ية :ال يوجد أثر ذو داللة عحصائية لتصميم المقصف في تقرديم الغرذاءالصرحي  ،ودبـا أن قيمـة (ت = ٓٓٔ )ٔ.مـع مسـتوى داللـة (ٖ ،)ٓ.ٓ٘ <ٓ.ٕٚفـإن الباحثـة يقبــل
نص الفرضية الفرعية الثانية
 تررائج الفرض رية الفرعيررة الخامسررة :ال يوجررد أثررر ذو داللررة عحصررائية العمررال المقصررف فرري تقررديمالغررذاء الصررحي  ،".ودبــا أن قيمــة(ت=  )80.169مــع مســتوى داللــة (ٓٓٓ ،)ٓ.ٓ٘ <ٓ.فــإن
الباحثـة يـرفض نـص الفرضــية الفرعيـة الثالثـة وؼللـص إىل وجــود أثـر دال إحصـائياً لالعمـال ادلقصــف يف
تقدمي الغذاء الصحي .

توصيات البحث:
بناءً على النتائج ادلتحصل عليها فإن الباحثة توصي باآليت:

ٔ .غلب على االدارة االىتمام والرتكيز على نظافة ادلقصف ادلدرسي
ٕ .العمل على تكثيف برامج التوعية الصحية للطالب وأولياء االمور
ٖ .العمل على ربسٌن تطوير اعمال ادلقصف ادلدرسي
ٗ .غلب على اإلدارة احملافظة على االسعار ادلقدمة للطالبات
ٔ .ربسٌن ومتابعة نظافة ادلقاصف ادلدرسي والعاملٌن
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0.000

ٕ .العمل على توفًن الوجبات الصحية وفق الفئات العمرية واالمراض االخرى كمرض السكر وغًنىا .
ٖ .العمل على تنفيذ ما تصدره وزارة التعليم والصحة من منع الوجبات اليت ربذر من بيعها بادلقصف .
ٗ .على االدارة ادلدرسية متابعة ادلقصف والعاملٌن بو يوميا .

المراجع
ٔ) توفيق ،ليلى توفيق ٕٓٓٔ(،م ،) ،أسس التغذية وتقييم احلالة الغذائية ،الطبعة األوىل ،دار البيان.
ٕ) احلليب وفيقو عبداهلل ( ٕٓٓٓ)  ،تقييم العادات واحلالة الغذائية جملموعة من السيدات احلوامل يف منطقة الرياض،
رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية  ،الرئاسة العامة لتعليم البنات  ،الرياض.
ٖ) دبريس ،زلمد وزلمود  ،زلمد ( ٜٜٔٛم)  ،الوعي الغذائي للمرأة الريفية ،دراسة ميدانية بقرية علوان ،زلافظة أسيوط،
ادلؤسبر الدويل الرابع عشر ل حصاء واحلاسبات العلمية والبحوث اإلجتماعية والسكانية ٕ٘ – ٖٓ مارس.

ٗ) سلسلة ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلتقنية لمنﻅمة ﺍلصحة ﺍلعالمية ٜٜٔٚ
٘) الشـهري ،سـليمان ناصــر (ٖٗٗٔ) الئحـة االشـرتاطات الصـحية للمقاصــف ادلدرسـية مكتبــة ادللـك فهــد
الوطنية  ،الرياض
 )ٙطي ــاش ،نـ ـوال (ٕٔٗٔىـ ــ) ،أث ــر الغ ــذاء

الوقاي ــة م ــن األمـ ـراض  ،رلل ــة العل ــوم والتقني ــة  ،الع ــدد  ،ٔٛمدين ــة ادلل ــك

عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،الرياض ،ص ص ٗٔ .ٔ٘ -
 )ٚعبــدادلنعم ،شــفيق وبرك ــات  ،مــىن ون ـوار ،إي ـزيس (ٜ٘ٔٛم) ،أثــر تنفي ــذ برنــامج إرشــادي إقتص ــادي منــزيل يف احلال ــة
الغذائية والصحية لأطفال يف قرية خورشيد دبحافظة اإلسنكدرية ،رللة اإلسكندرية ،اجمللد  ،ٕٜالعدد الثالث.
 )ٛالعوضـي ،زلمــد وشـرف ،أســامة وشـديد ،زلمــد وعبـدالفتاح ،صــالح (ٜٜٗٔم) ،دراسـة عــن بعـض حــاالت التســمم
الغــذائي بادلملكــة العربيــة الســعودية ،إصــدارات النــدوة الســعودية األوىل للغــذاء ،كليــة الزراعــة ،جامعــة ادللــك ســعود،
الرياض ،ص ص .ٖٗٛ – ٖٖٜ

 )ٜالقاموس الوسيط  ،رلمع اللغة العربية بالقاىرة ،الطبعة الثالثة عام ،ٜٜٔٛ
ٓٔ) منشي ،عبــد الــرمحن (ٖٕٗٔى ـ ) ،دراســة العــادات الغذائيــة يف البحـرين  ،قســم التغذيــة ،إدارة الصــحة العامــة،
وزارة الصحة ،البحرين
ٔٔ) نوار  ،إيزيس ( ٖٕٓٓ) ،الغذاء والتغذية ،دارادلطبوعات اجلديدة ،األسكندرية ،مجهورية مصر العربية.
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االستبيان
م

عم

الفقرة

انًدبل األول :مجال األطعمة المقدمة
7

تُىع انىخجبد انًمسيخ يٍ انًمظف

6

خىزح انىخجبد انًمسيخ يٍ انًمظف

4

خىزح تغهُف انىخجبد

3

ؼرىَخ انىخجبد أثُبء انفؽحخ

5

أؼؼبض انىخجبد انًمسيخ نهطبنجبد يُبؼجخ

2

َتى تحسَث لبئًخ انىخجبد ثبؼتًطاض

1

ًَُغ ثُغ انىخجبد انغُط طحُخ " كبنجطبطػ وانشىكىالتخ  ...اند "

8

وخىز وخجبد تتُبؼت يغ انتسضج انؼًطٌ نهطبنجبد

9

وخىز وخجبد ذبطخ كبنىخجبد انربطخ ثًطضً انؽكطٌ

71

وخىز يشطوثبد طبظخخ تمسو يغ وخجخ االفطبض

المجال الثاني  :المقصف
77

َظبفخ انًمظف انًسضؼٍ

76

انُىافص يعوزح ثؽهك شجكٍ نًُغ زذىل انحشطاد

74

اضتفبع يُبفص انجُغ تتُبؼت يغ أػًبض انطبنجبد

73

تىفط ػسز كبفٍ يٍ يُبفص انجُغ

75

اَتظبو انطبنجبد أثُبء انشطاء

72

انطلبثخ ػهً انًمظف انًسضؼٍ
انًدبل انثبنث  :يدبل انؼًبنخ زاذم انًمظف

71

توفر العدد الكافي من العمالة

78

النظافة وحسن المظهر العام لمعمالة

79

توفر شهادات صحية لمعمالة

61

أداء عامل المبيعات في المقصف

67

هم تؼتمس ثأٌّ انغصاء يطتجظ ثظحتُب

66

هم نسَك فكطح ػٍ انغصاء انظحٍ

انًحىض انثبٍَ  :انغصاء انظحٍ
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وعا ما

كال

64

هم تكثط يٍ تُبول األطؼًخ انتٍ تحتىٌ ػهً انجطوتُُبد

63

هم تكثط يٍ تُبول األطؼًخ انتٍ تحتىٌ ػهً انسهىٌ

65

هم تكثط يٍ تُبول األطؼًخ انتٍ تحتىٌ ػهً انفُتبيُُبد

62

هم تأكم انحجىة وانرضطاواد فٍ أغهت وخجبتك

61

تتُبول األطؼًخ انؽطَؼخ أو انًؼهجخ وانتٍ تحتىٌ يىاز حبفظخ

68

هم تطاػٍ فٍ وخجبتك انمُى انغصائُخ

69

هم تؤَس أَُب ثبنغصاء َؽُطط ػهً أغهت أيطاضُب

41
47

هم تحطص إزاضح انًسضؼخ ػهً خهت األطؼًخ انًفُسح طحُب نهطالة فٍ
انًمظف انًسضؼٍ
هم تتجغ فٍ َظبيك انغصائٍ انؽُخ انُجىَخ وتحطص ػهُهب

46

هم تتُبول اندجٍ و انهجٍ فٍ وخجخ اإلفطبض

44

هم تتُبول كًُبد يفططخ يٍ انؽكطَبد و األطؼًخ انًحالح

43

هم تؼتمس ثأٌّ انغصاء يطتجظ ثظحتُب

45

هم نسَك فكطح ػٍ انغصاء انظحٍ
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