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 عالقة الوعي و السموك الغذائي بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 هحهود فرحان حسين *,أريج سالهة عمي*, رجاء أحهد صديق*   الشيهاء حسن يوسف.*

هصر. -جاهعة الهنيا. الهنيا -التربية النوعيةكمية  -*قسم اإلقتصاد الهنزلي  

  8المستخمص
لتالهيذ  الغذائيالسموك و  الغذائي الوعيدراسة  إلى ىدف البحث الحالى

ة السموك عمي التحصيل الدراسي وكذلك عالق وأثرىها الهرحمة االبتدائية
 يالهنيج الوصفتبع ىذا البحث او  .بانتشار اهراض سوء التغذية الغذائي
البحث في هدارس ذات هستوي اقتصادي ىذا تطبيق تم و  ,يمالتحمي

حيث شهمت  وتم توزيعيا طبيعيا واجتهاعي هختمف بين الحضر والريف
بأجهالي  االبتدائي سادسال إلي ثانيتمهيذ لكل صف هن ال 20العينة 
 بيانات عاهة لمتالهيذ, تهارةقاهت الباحثة بإعداد اس. وتمهيذة تمهيذ 100

 لقياس استبيان, الوعي الغذائي لقياس استبيان ,ةساع 24استرجاع 
في الرحالت وهع  -في الهدرسة -هع العائمة لمتالهيذ) السموك الغذائي

 جاءت نتائجالوزن والطول لعينة البحث. و  أخذاالصدقاء( وكذلك تم 
السموك الوعي و  : يوجد فروق ذات داللة احصائية بينكاآلتيالبحث 

توجد عالقة دالة إحصائًيا بين انتشار  ,الغذائي والتحصيل الدراسي
 .متالهيذ عينة الدراسةل الغذائية ُههارساتالبعض األهراض الُهختمفة هع 

سوء التغذية, التحصيل الدراسي,  الوعي الغذائي,, يالسموك الغذائ الكممات المفتاحية8
 تالهيذ الهرحمة االبتدائية.  
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 اوال8 مقدمة البحث
فولة هن أىــــم وأخطر هراحل النهو في حيـــاة اإلنسان حيث تعتبر هرحمة الط         

إنيـــا هن جية توضع فييـــا األسس والركائز التي تقام عمييا شخصية الفرد في كثير هن 
جوانبيا الهختمفة وهن جية أخري  تشكل استهرارًا لبناء العائمة في الهجتهع باعتبارىا 

ي النهو الهتكاهل في جوانب شخصيتو عهمية ىادفة وهستهرة لهساعدة الطفل عم
 هواكبة أجل هن اإلنسانية ذاتو تحقيق هن وتهكينو وجدانياً  اجتهاعيًا, عقميًا, جسهيًا,

 (.0222طمبة،  محمود )جابرالتي يشيدىا العالم الهعاصر  والتغيرات التحوالت
ناصر التغذية الصحية في ىذا السن تعني تناول ها يكفي هن السعرات الحرارية والع

وقد أثبتت الدراسات  خاليا الهخالغذائية الهتوازنة الضرورية لصحة الجسم وتطوير 
والبحوث العمهية أن التغذية السميهة والصحة ليست هسئولة فقط عن تكوين وبناء 

 السموك توجيو وكذلك الجسم وبناء تكوين في  هيهاً  دورا يمعبانالجسم ولكنيها 
مفرد وذلك لها لمتغذية السميهة هن أىهية في النهو ل والفكري األخالقي االجتهاعي,

 آياتالطبيعي والتطور العقمي األهثل والحفاظ عمى صحة جيدة خالل حياة اإلنسان)
(. 0220الدسوقي،  ابراىيم  
السموك الغذائي بأنو الطريقة  (0225،وجنان سميمانحسين  )إيمانوقد عرفت      

يوهي وها يقوم بو هنالتي يتبعيا الشخص في تناول الغذاء ال  تٌبنىوحركة حيث  نشاط 
أسس العادات الغذائية السميهة هن الطفولة فيكتسب النهط الغذائي الصحي هن أولى 

سنوات حياتو فيعتاد عمييا, حيث أن وجبات الطعام العائمية توفر ىيكل وفرصة هنتظهة 
غذائية تتأثر لتطوير الروابط بين أعضاء األسرة  فيشترك أفراد األسرة في عادات 

بالبيئة الغذائية لمعائمة, فهشاىدة اآلباء عند تناول الطعام يرفع وعي األطفال بسموكيات 
الطعام عندىم.  وبالتالي هساعدتيم عمى تعمم السموكيات الغذائية الصحية, حيث يقوم 

 اآلباء ببناء بيئة غذائية ألطفاليم سواء كانت صحية  أو غير صحية 
(Hebestreit et al., 2017; Campbell et al., 2006 andPatrick & 

Nicklas,2005) 
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 ثانيا8مشكمة البحث
اعراض سوء  وتظيرهيهة هن شرائح الهجتهع  شريحةتالهيذ الهدارس االبتدائية  تهثل  

لذا تجري عمييم العديد هن  بشكل واضح هها يهثل خطر عمي الهستقبل التغذية عمييم
الغذائية التي تواجييم وتظير هشكمة البحث ي الهشاكل الدراسات الغذائية لمتعرف عم

عمي  الغذائي لدي تالهيذ الهرحمة االبتدائيةفي التعرف عمي هدي تأثير الوعي والسموك 
كذلك تأثير الوعي والسموك الغذائي عمي هدي الهقاوهة لألهراض,  ,التحصيل الدراسي

لذا ظيرت  التغذية.األهر الذي قد يؤدي إلي وجود بعض األعراض ألهرض سوء 
االتية: هشكمة البحث في التساؤالت  

 ىل يوجد تأثير لموعي الغذائي عمي التحصيل الدراسي -

 ىل يوجد تأثير لمسموك الغذائي عمي التحصيل الدراسي -

 ىل يوجد تأثير لمطاقة والعناصر الغذائية عمي التحصيل الدراسي -

 الغذائية ُههارساتوالبين انتشار بعض األهراض ىل يوجد عالقة  -

 ثالثا8 أىداف البحث8
 هن لكثير والتنهية التقدم هستوى عمى الدالة الهقاييس هن فرادلأل الغذائي السموك يعد

 فصحتيم الحيوية الفئات هن وخاصة الهرحمة االبتدائية الهدارس طفالوأ الشعوب,
 لحاليةا الدراسة ىدفت وبالتالي الصحية التغذية عمى لحصوليم هؤشر والعقمية البدنية

:الي  
 وعالقتو بالتحصيل الدراسي لمتالهيذ دراسة الوعي الغذائي. 
 وعالقتو بالتحصيل الدراسي دراسة السموك الغذائي لمتالهيذ. 
  لتالهيذ الهرحمة االبتدائية  الغذائية التغذية هتهثمة في الطاقة والعناصردراسة

 بالتحصيل الدراسي. اوعالقتي
  عالقتو بالههارسات الغذائيةدراسة هدي انتشار بعض االهراض و 
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 رابعا8 فرضيات البحث8

 في ضوء أىداف وتساؤالت البحث وضعت الفروض اآلتية 8
"توجد عالقة دالة إحصائًيا بين الوعي الغذائي لمتالهيذ عينة الدراسة وتحصيمُيم -1

 الدراسي".
"توجد عالقة دالة إحصائًيا بين السموك الغذائي لمتالهيذ عينة الدراسة -2
.حصيمُيم الدراسيوت  
 لمتالهيذ والطاقة الغذائية العناصر هن الهأخوذ بين إحصائًيا دالة عالقة توجد "-3

..الدراسي وتحصيمُيم الدراسة عينة  
 الدراسة عينة لمتالهيذ الغذائي السموك بين إحصائًيا دالة عالقة توجد -"-4

.لدييم الُهختمفة األهراض بعض وانتشار  
 خامسا8 حدود البحث8

.تمهيذ( 100تالهيذ الهرحمة االبتدائية قواهيا ) عينو هن:  بشرية حدود -  

)ريف بهحافظة الهنيابهركز هطاي  بعض الهدارس االبتدائية: مكانية حدود− 
.وحضر(  

.2018/2019خالل العام الدراسي : زمنية حدود−    

  سادسا8 أدوات البحث والقياس8  
.   البيانات الديهوغرافية *إستهارة  

.                   أيام هتتالية 3ساعة لهدة  24استرجاع ستهارة هقياس *إ  
.             الوعي الغذائي *إستهارة هقياس  
) هع العائمة وفي الهدرسة وهع االصدقاء وفي السموك الغذائى *إستهارة هقياس

.الرحالت(   
 
 
 



 

1051 

0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 سابعا8 منيج البحث8
( لهناسبتو لطبيعة البحث حيث يقوم استخدم الهنيج الوصفي )دراسات هسحية       

 االبتدائية الهرحمة لتالهيذ السموك الغذائيالوعي و  البحث بوصف وتحميل وهقارنة
. وعالقتيها بالتحصيل الدراسي  

 ثامنا8 الخطوات اإلجرائىة لمبحث8
جهع الهحتوي العمهي لتحميل بعض الكتب والدارسات التربوية والعمهية الهتخصصة   -

 الالزم. 
أيام هتتالية,  3ساعة لهدة  24استهارة البيانات الديهوغرافية, استهارة استرجاع إعداد  -

استهارة بناء  فيالهتخصصين  اراءواستطالع  الوعي الغذائياستهارة استبيان السموك و 
التعديالت الهناسبة. والوقوف عمي اجراء  السموك الغذائي والوعي الغذائي  

.عينة الدارسة التالهيذعمى  االستهاراتتطبيق تمك  -  
 -عرض النتائج وتحميميا احصائيا وهقارنتيا بالتحصيل الدراسي 

 تاسعا8 مصطمحات البحث8
  Nutrition Awareness   الوعي الغذائي 

ىو إلهام الفرد بالهعموهات والحقائق الغذائية والصحية باإلضافة إلى           
ويدا الميمي وقوت القموب بكير، )ر اإلحساس بالهسئولية اتجاه صحتو الغذائية 

وكذلك هعرفة الفرد بالعناصر الغذائية وأىهية كل عنصر وكيفية االستفادة  (.0225
)ايفمين سعيد عبد  هنو والهحافظة عميو أثناء الطيي و التوصيات الغذائية

   (.0225اهلل،
بأنو عبارة عن فيم واستيعاب  (0222)خميل اسماعيل عطا اهلل ،كها َعرفو  

جهوعة الهعموهات والهعارف والخبرات التي تتعمق بنهط التغذية الصحية السميهة, هع ه
)عائشة تنهية وعي أفراد الهجتهع نحو التغذية الصحيحة وهبادئيا األساسية 

ىو الخبرات والسموكيات الهتعمقة بالتغذية لمحفاظ عمى الوعي الغذائي  (.0225فخري،
وفيم الهعموهات الخاصة بالغذاء والتغذية  الصحة بشكل جيد هدي الحياه, وهعرفة
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هستهرة حتي  الصحية والقدرة عمى تطبيق ىذه الهعموهات في الحياة اليوهية, بصورة
عادة توجو قدرات الفرد في تحديد واجباتو الهنزلية الهتكاهمة التي تحافظ عمىتشكل   

   صحتو وحيويتو, وذلك في حدود إهكانياتو

.الصحيحة بالتغذية المتعلقة الفرد ومعلومات راتخبب اجرائيا تعريفه ويمكن  

Behaviors  Nutritional ي السموك الغذائ   

يقوم بو هن نشاط  وها اليوهي الغذاء تناول في الشخص يايتبع التي طريقةتمك ال      
 مدحت عبد الرازق واخرون كها أوضح كاًل هن. (Mitchell  2003,) وحركة

التي يقوم بيا الفرد  بأنيا العادات سموكيات الغذائيةال (0222) خمود غازيو (0222)
الطرق حياتو اليوهية والتي يكتسبيا وتكون نتيجة تكرار االفعال , أي لأثناء ههارستو 

الهتبعة في اختيار وتناول وطبخ الطعام, وىو عبارة عن هزيج هعقد هن العواهل 
 (0225، وقوت القموب بكير)رويدا الميمي ذكرت واالقتصادية. و االجتهاعية والنفسية 

بأنو الطريقة التي يستخدهيا األفراد في الحصول عمي الغذاء هن هصادره الهختمفة 
 وكيفية استعهال السمع والخدهات الغذائية بها في ذلك القرارات الهتبعة في اختياره .

 ,راختيا الطريقة الهتبعة في النظام الغذائي اليوهي لمفرد هنبويمكن تعريفو اجرائيا 
 عداد واستيالك الغذاء.إ

 :(Mal nutrition) التغذية سوء

حدوث تدىور أو ضعف في الصحة نتيجة تناول أغذية غير هتوازنة إها 
 حسين )عصامبالزيادة أو النقص في واحد أو أكثر هن العناصر الغذائية 

غياب الغذاء ا بأني(  0222صبحي، حسين )عفافكها أوضحت .(0220عويضة،
هتوازن أي نقص الهواد الغذائية أو وجود فائض هن تمك الهواد في جسم الهتكاهل وال

الغذائية الضرورية سواء عن طريق  العناصرعدم حصول الجسم عمي وكذلك  .االنسان
هصاب سوء التغذية يعاني هن وأن خمل في التوازن الغذائي أي   االفراط أو التفريط

نحني الكتمة الجسهية اها الزيادة أو هشاكل في الطول والوزن بحيث يظير لو خمل في ه
 .(0220)فاطمة الزىراء مرياح ، النقص
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دوث نقص أو زيادة في عنصر غذائي أو أكثر بسبب خمل بحويمكن تعريفو اجرائيا 
 في النظام الغذائي يؤدي الي حدوث تدىور في الحالة الصحية لمفرد.

 : Academic achievement التحصيل الدراسي

ن التحصيل الذي يتعمق بدراسة أو تعمم العموم والهواد الدراسية ىو ذلك النوع ه
الهختمفة ويعبر عنو بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في اهتحان هقنن يتقدم إليو 
عندها يطمب هنو ذلك, أو يكون حسب التخطيط أو التصهيم الهسبق وأعمى درجة 

ستطاع أن يصل إليو وأعتهد يحصل عمييا الطالب تعد الرقم القياسي التحصيمي الذي ا
 عبد اهلل سالم )زينبأو سجل أو رصد هن  قبل الهعمم خالل فترة زهنية هعينة 

  (.0225لموه،

التحصيل  بأن( 0225)شيرزاد بداوي ووليد العموري ،أوضح كاًل هن 
الهيارية التي يكتسبيا التالهيذ  هجهوعة الهعموهات والهعطيات الدراسية و الدراسة ىو 

ل عهمية , وها يحصمو هن هكتسبات عمهية عن طريق التجارب والخبرات, هن خال
ضهن إطار الهنيجي التربوي الهعهول بو, وتتحدد أىهية ىذا التحصيل وهقدار الكهية 
التي حصميا التمهيذ هن خالل االهتحانات واالختبارات الخطية والشفوية التي يخضع 

لهواد الدراسية الهختمفة , والذي يقاس ليا وىو الهستوى الذي يصل إليو الطالب في ا
 بهعايير هعينة كالدرجات التي يقدرىا الهدرس.

بأنو هستوى هحدد التحصيل الدراسي  (0224 )سعد اهلل الظاىر عرف كها
كها يقيم هن الهعمهين عن طريق الخبرات  هن األداء أو الكفاءة في العهل الدراسي

لطـالب لهـا )اكتسبوه( هن خبرات هن خالل هدى اسـتيعاب اكها ٌيعبر عنو ب .الهقننة
هقررات دراسية هعينة ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييـا الطالب في االختبارات 

 .(0225)رائد حسين عبد الكريم الزعانين،التحصيمية الهعدة ليذا الغرض 

حساني  (،0223)أسماء الشاىد(، 0222)منى الحمويكها أوضح كاًل هن 
هستوى هحدد هن اإلنجاز, أو براعة في لتحصيل الدراسي بأنو ( مفيوم ا0223)محمد

 التمهيذها يكتسبو . و العهل الهدرسي يقاس هن قبل الهعمهين, أو باالختبارات الهقررة 
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 هن هعارف وهيارات وأساليب تفكير وقدرات عمى حل الهشكالت نتيجة لدراسة هقرر
 ىو. كذلك التدريب والخبرات السابقة هقدار الهعرفة أو الهيارة التي يكتسبيا الفرد نتيجة

عميو  االستداللاالنجاز التحصيمي لمطالب فـي هـادة دراسـية أو هجهوعـة الهـواد ويتم  
التي تجرييــا الهدرســة آخــر  باالختبارهن خالل النتائج الهتحصل عمييا بعد القيام 

 اري،س فيروزو  0222ا،العطمحمد )عايدة  العــام أو فــي نيايــة الفصــل الدراســي
0224). 

هقدار االنجاز االكاديهي الذي يحصل عميو الطالب في ب ويمكن تعريفو اجرائيا
 االختبار بعد دراستو لهقرر هحدد.

  :Primary School المدرسة االبتدائية

ىي التي تقوم بالهرحمة األولى هن التربية والتعميم وتستيدف  الهدرسة االبتدائية
, تحاول إكسابيم العادات هن أول سن السادسة هن عهرىموتعميهيم  تربية األطفال

)شيرزاد  في الهستقبل, هيها كانت الهين التي تنتظرىم سيحتاجون إليياوالهيارات التي 
 .(0225بداوي ووليد العموري ،

الطفل هن الناحية  نشئةييتم بت تربوي إنيا هكان : ويمكن تعريفو اجرائيا 
 .البدنية والصحيةالعقمية, الثقافية, 

 عاشرا8 االطار النظري 
 االحتياجات الغذائية ألطفال المدارس 8

أن أطفال الهدارس تهثل ( 0224وأخرون ،  خيال عبد الكريم فييم)ذكر 
شريحة هيهة هن شرائح الهجتهع, حيث تظير عمييم آثار سوء التغذية بسيولة, ولذلك 

لفئة لمتعرف عمى الهشاكل الغذائية فى تجرى العديد هن الدراسات الغذائية عمى ىذه ا
الهجتهع. ويحتاج طمبة الهدارس إلى تناول كهية كافية هن البروتينات ذات القيهة 

 تهثيلكذلك فإن  ,الحيوية العالية, الفيتاهينات والعناصر الهعدنية هن أجل النهو
م ونشاطو الكربوىيدرات والبروتينات يزود الفرد بالطاقة الالزهة لعهل الجس, الدىون
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وصيانتو. وتعتهد االحتياجات اليوهية هن الهغذيات لألطفال فى سن الهدرسة عمى 
.(الجسهانيهدى النشاط و هعدل النهو , عواهل عدة هنيا )كتمة الجسم  

أن احتياجات تالميذ المدارس من الطاقة  (3002) مصيقر عبيد عبد الرحمن فذكر

حيث تقدر  حسب العهر والجنسالهبذول و هقدار النشاط عمى تعتهد والعناصر الغذائية 
-كاآلتي:  

 حساب االحتياجات الغذائية لتالميذ المرحمة االبتدائية 

الطاقة 8 -١  

سنوات( بكهية ها يتناولو هن  ٠١- ٦تقدر الهخصصات اليوهية هن الطاقة ) 
سعر, ويالحظ عدم وجود  2000 - 1800 هنوتصل  الطبيعيالطاقة الالزهة لمنهو 

ىذه الهرحمة هن العهر. فيحتياجات اليوهية هن الطاقة بين الذكر واألنثى اال فيفروق   
البروتين 8 -٢  

ويعتهد تقييم  وجرام بروتين في اليوم  28يحتاج تالهيذ الهرحمة االبتدائية الي 
ها يتناول هن البروتين عمى هعدل النهو والقيهة الحيوية وتنوع هصادر البروتين 

.رورية لتصنيع األحهاض األهينيةباإلضافة إلى الكهية الض  
الدىون 8 -٣  

% هن الطاقة الهتناولة عمي هدار اليوم ولكن  ٠١ن ال تقل عنأيوصي 
% هن الطاقة 20ن ال تتجاوز أ إلىالتوصيات الحديثة لهنظهة الصحة العالهية تشير 

.الكمية  
الكربوىيدرات 8 -2  

درات الهتناولة تكون توصي هنظهة الصحة العالهية بأن جزء كبير هن الكربوىي
وذلك ألىهية االلياف الغذائية والتي توجد في الحبوب الكاهمة  هن الحبوب الكاهمة

% هن السعرات الحرارية 60-45يجب أن توفر هن و والفواكو والخضروات والهكسرات 
.التي يحتاجيا التمهيذ  
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8 والعناصر المعدنية الفيتامينات -3  
ات الصيانة والنهو في الجسم , وهقاوهة تتضح وظائف الفيتاهينات فى عهمي

بالرغم هن أن  واألهراض بعضيا ضروري لتحويل وتهثيل الطاقة الحرارية في الجسم 
%( هن وزن الجسم فإنيا تمعب دورا ىاهًا فى تنظيم ٤-٠العناصر الهعدنية تهثل ) 

.لحيويةتساعد فى التفاعالت الكيهيائية االقاعدي و  الحهضيسوائل الجسم وفى التوازن   
  

عويضة  حسين عصام، (3002 ) محمد نجيب قناويكما ذكر كالً من 
و( 3002) Carpenter and Weininger, (2018) 

هرشد بأصدر ها يسهي  قسم الزراعة في الواليات الهتحدة االهريكية أن        
الغذاء اليرهي وىو طريقة توضيحية لتحديد كهيات األغذية التي يجب تناوليا يوهيا 

الي  باإلضافةناء عمي الدليل الغذائي ويحتوي عمي خهس هجهوعات غذائية, ب
الزيوت والهحميات وىو يساعد عمي تحديد عدد , كهيات قميمة جدا هن الدىون

عند تناول  خذ في االعتبارأن يؤ الحصص الالزم تناوليا هن كل هجهوعة , ويجب 
  األغذية لتالهيذ الهدارس كاًل هن:

ي اختيار الطعام هن هجهوعات الطعام الهختمفة. التوازن: ويعن -1  
التنوع بشكل اساسي بين  يضاً أالتنوع : ويعني التنوع داخل الهجهوعة الواحدة و  -2

  .الهجهوعات
يعنى الحفاظ عمي كم هعتدل هن الهتناول الغذائي وفقا لالحتياجات و االعتدال: -3

.الهناسبة  
 ائيالمجموعات الغذائية في مرشد اليرم الغذ 
( حصص وتعادل الحصة 3-2يوصي بتناول هن )مجموعة األلبان ومنتجاتو8   -2

 حصص. 3كوب هن المبن أو الزبادي ويوصي عادة لألطفال ب
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تشهل ىذه الهجهوعة المحوم الحهراء والدواجن واألسهاك  مجموعة المحوم وبدائميا8 -0
 ( حصص يوهيا هن3-2والفاصوليا والبيض والهكسرات ويوصي بتناول هن )

 جرام لمحصة الواحدة.  90هجهوعة المحوم اي تعادل 
( حصص يوهيا وتعادل الحصة الواحدة كوب هن 5 -3هن ) مجموعة الخضروات8 -5

 الخضروات الورقية ونصف كوب هن الخضروات الهطيوة .
( حصص يوهيا وتعادل الحصة الواحدة 4-2يوصي بتناول هن )مجموعة الفواكو8   -4

ح أو البرتقال أو الهوز أو ها يهاثميا ويوصي عادة ثهرة فاكية هتوسطة هن التفا
 .بتناول الفاكية الطازجة عن الهطبوخة والثهرة بدل هن عصيرىا

( حصص يوهيا وتعادل الحصة 11-6يوصي بتناول هن )8 مجموعة الخبز  -5
شريحة هن الخبز أو نصف كوب هن الحبوب الهطيوة كاألرز والهكرونة ويوصي 

  .ة هن الحبوب الكاهمةغذية الهصنوعختيار األإب
نو يوصي بتناول أال إهع انيا تعد هن الهواد الغنية بالطاقة  8الدىون والزيوت  -6

 .كهيات قميمة هنيا 

هجهوعات تبدأ بقاعدة  6الذي تم تقسيهو إلى  وكان قد سبقو اليرم الغذائي
اليرم وىي هجهوعة الخبز والحبوب ثم هجهوعة الفواكو ثم هجهوعة الخضروات ثم 
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  جهوعة المحوم وبديالتيا وهجهوعة االلبان ثم هجهوعة الدىون والسكرياته

.(Uruakpa et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 
 

 Myوأدخمت  My Pyramidتخمت وزارة الزراعة األهريكية عن ( 2011)وفي عام

Plate  وىو أبسط بطبيعتو هن My Pyramid  قسهت  حيثحسب التصهيم
فواكو والحبوب والبروتين والخضروات( إلى الهجهوعات الغذائية األساسية األربعة )ال

 أقسام عمى طبق هع حجم كل قسم يهثل النسب الغذائية النسبية لكل هجهوعة غذائية

.(Post et al., 2011)  

 التغذية ودورىا في النمو العقمي والتحصيل الدراسي
 تغذية أطفال المــــــــــــــدارس والتحصيل الدراسي

الدراسي هشكمة عالهية ال يكاد يخمو هنيا  وتعد هشكمة ضعف التحصيل
هجتهع هن الهجتهعات سواء العربية أو الغربية , فهن أصل هائة طالب نجد تقريبيا 
عشرون طالبا لدييم ضعف في التحصيل الدراسي, يرجع الباحثون ضعف التحصيل 

.  فالسموك (0224العجيل ، ناصر ) لطيفة  الدراسي إلى أسباب هن أىهيا التغدية
يجابي لمعناصر لوحظ األثر اإل, حيث ثر واضح عمي الذكاءأالغذائي لألطفال لو 

عنصر الكولين و حاهض البانتوثونيك هن فالغذائية الطبيعية الهتواجدة في الطعام 
العناصر التي تساعد عمي تحسين قوة الذاكرة وتحسن هن سرعة استرجاع الهعموهات 

داء أ)ج( و)ب الهركب (عمي تحسين , ( أ)عند االطفال. كها يعهل كل هن فيتاهين 
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طفال فحسب بل تنهية الذكاء و النشاط الذىني ليس لأل, التركيز, الجياز العصبي
. وبالتالي, فإن التغذية السميهة تساعد في (0220)سناء الترزي ، كذلك والكبار

هن تحسين نهط الحياة ويعد السموك الغذائي هن أىم أشكال السموك التي تهكن الفرد 
النهو والنشاط فالكثير هن أنهاط القصور في النشاط الجسدي والعقمي تكون هحصمة 

(. وتم التأكيد عمي  أن سوء التغذية Swain, 2008الضطراب في السموك الغذائي )
%( هن األطفال يصاحبو صعوبات التعمم, هشاكل في  ٠١ - ٦١لدى ها يقرب هن ) 

نقص عنصر الحديد الذي  يل الهدرسي,االنتباه )التركيز(, وانخفاض في التحص
يصاحبو ضعف القدرة التعميهية ونقص عنصر اليود الذي يصاحبو ضعف عقمي عند 

 .(0220)فؤاد الجوالدة وايناس االمام ،األطفال 

 الدراسات السابقة
في العالقة بين التحصيل الدراسي  الهادفة اساترالد لبعط ضااستعز بإيجاس سيتم

 والسلىك الغذائي:

بعنوان" العالقة بين الحالة الغذائية ( 0202منال عبد العميم السيد)اسة در  -
والتحصيل الدراسي بين تالهيذ الهدارس األولية بهدينة وادي الدواسر بالههمكة 

 العربية السعودية ".

بين نتائج االختبارات التعميهية والحالة العالقة دراسة : ليإ الدراسة ىدفت       
تيتم ىذه الدراسة بدورالحالة الغذائية في التأثير عمي  الهدارس.لتالهيذ الغذائية 

النهو البدني والتنهية الهعرفية والنشاط البدني,وبالتالي دراسة الحالة الغذائية  وأثره 
تمهيذة  150االداء البشرى بشكل عام, وقد اشتهمت هنيجية الدراسة عمى  عمي 

تم تقييم التحصيل الدراسي هن خالل بهدينة وادي الدواسر و الهدارس االبتدائية ب
درجات االختبارات في الرياضيات والعربي واالنجميزي والعموم والدراسات 

االجتهاعية وتم تقييم الحالة الغذائية وتحديد العناصر الغذائية هن خالل استرجاع 
وجود  وكانت النتائج8ساعة والتاريخ الغذائي وهن خالل القياسات الجسهية  24

تباطية إيجابية بين درجات المغة العربية والهستوي الهأخوذ هن البروتين عالقة ار 
إيجابي بين درجة العموم وكل هن  وارتباط 6بالحيواني والبروتين الكمي وفيتاهين 
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كها وجدت ىذه الدراسة ان ىناك عالقة إيجابية بين الحالة الغذائية  6ج,ب فيتاهين
 والتحصيل الدراسي.

سوء التغذية لدي الهتهدرس "بعنوان  (0220) مرياح فاطمة الزىراءدراسة  -
 ".وعالقتو بالتحصيل الدراسي

بيان العالقة بين سوء التغذية والتحصيل الدراسي , وهدي  الي الدراسة ىدفت -
تأثير سوء التغذية عمي الناحية الجسدية وتأثيره عمي التركيز هن ناحية أخري , 

ية . حيث اتبعت الباحثة عدة خطوات اوليا وهدي عالقة سوء التغذية بالعادات الغذائ
حساب الوزن والطول ثم استهارة كانت ىدفيا التعرف عمي سوء التغذية والعادات 

وجود عالقة  النتائج أكدتو تمهيذ .  105الغذائية عمها بأن العينة عشوائية ضهت 
لة دا ارتباطيةوجود عالقة  ,عكسية بين سوء التغذية والتحصيل الدراسي ارتباطية

وجود عالقة فرقية دالة  ,إحصائيا بين سوء التغذية و العادات الغذائية لمهتهدرس
التالهيذ الذين ال يعانون هن  و إحصائيا بين التالهيذ الذين يعانون هن سوء التغذية

وجود عالقة و   سوء التغذية هن ناحية البنية الجسهية لصالح الهجهوعة الثانية
 وء التغذية و عدم القدرة عمى التركيز لدى الهتهدرس.ارتباطية دالة إحصائيا بين س

( بعنوان "ىل ىناك عالقة بين الهدخول Burrows et al., 2017دراسة ) -
 الغذائي والتحصيل الدراسي: هراجعة هنيجية".

تحديد العالقة بين الهدخول الغذائي والتحصيل الدراسي بشكل  إلى الدراسة ىدفت
سع نطاًقا لمتناول والسموكيات عمى التحصيل الدراسي هنيجي لمتحقيق في اآلثار األو 

لألطفال في سن الهدرسة. ركزت غالبية الدراسات التي تبحث في تأثير السموك 
 اإلفطار فقط. وكانت عينةالغذائي عمى التحصيل الدراسي عمى استيالك وجبة 

ذه الدراسة هن خالل عدة سنة (, تم إجراء ى 18-5األطفال في سن الهدرسة )
العالقة بين و  السموك الغذائيهقياس لألداء األكاديهي, قياس الهدخول/  هنياتقييهات 

الهدخول/ السموكيات الغذائية واألداء األكاديهي وأدرجت أربعين دراسة لالستدالل. 
:  وجود عالقة ارتباطية هعتدلة لموجبات الغذائية التي تتهيز النتائج وكانت
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كهيات الهنخفضة هن األطعهة الغنية بالطاقة , وجود باالستيالك الهنتظم لمفطور وال
عالقة بين الهغذيات الفقيرة وجودة النظام الغذائي بشكل عام وفيها يتعمق بنتائج 

 التحصيل الدراسي.
"العالقة بين الحالة الصحية بعنوان  (El-Adeham et al., 2016)دراسة  -

ة بهديرية سونوفر بهحافظة والتغذوية وأداء التعمم لدى أطفال الهدارس االبتدائي
: تقييم العالقة بين الحالة الصحية والتغذوية وأداء التعمم الي الدراسة ىدفت ".الفيوم

تم استخدام التصهيم الهقطعي في ىذه الدراسة.  لدى أطفال الهدارس االبتدائية.
كان اإلعداد هن خالل هدرستان ابتدائيتان في هنطقة سونوفر. تتألف العينة هن 

صفوف. تم استخدام ثالث أدوات, استبيان لجهع البيانات حول  6طفاًل في  125
الخصائص الديهوغرافية لمطالب وهعرفتو بالتغذية , هقياس تقييم أداء التعمم لمطالب 

: انخفاض هعرفة الطالب بالنظام الغذائي النتائج وكانتوورقة التقييم السريري. 
رابات فرط الحركة ونقص االنتباه و ٪ هن الطالب هن اضط14.4يعاني  ,والتغذية
كشفت الدراسة عن وجود  , كها٪ هنيم يعانون هن هشاكل في التركيز.83.2

عالقة بين الحالة الصحية والتغذوية والتعمم واألداء الهدرسي في الهرحمة االبتدائية 
 ألطفال الهدارس.

حصيل ويتضح من استعراض الدراسات المرجعية السابقة8 وجود عالقة بين الت -
 .الدراسي والوعي والسموك الغذائي لمتالميذ

 إجراءات البحث
 عينة البحث

هدارس,  4بهركز هطاي بواقع ارس داخل هحافظة الهنيا تم تطبيق البحث في هد
حضر )العروبة والرسهية لمغات( وريف )عهر بن عبد العزيز وخالد بن الوليد( وشهمت 

لتالهيذ ا زعة بطريقة طبيعية وكان عددهن التالهيذ بطريقة عشوائية هو  100العينة 
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وتشكمت بنسب هتساوية  هحل االقاهة )ريف/ حضر(العينة وشهمت  هتساوي لتمهيذاتوا
بأعداد الخاهس والسادس االبتدائي  الثاني, الثالث, الرابع, تالهيذ الصفوفهن  العينة

% هن اجهالي العينة.20هتساوية ليشهل كل صف   

 منيج البحث8

الذي يعتهد عمي ج الوصفي )دراسات هسحية( لهناسبتو لطبيعة البحث استخدم الهني
حيث يقوم البحث بوصف وتحميل وهقارنة جهع البيانات باستخدام الهقابمة واالستبيان 

 السموك الغذائي
.لمتالهيذ وعالقتو بتحصيميم الدراسي  

 أدوات البحث والقياس8
 االستبانة

انات وقد صههت بعد تحديد االىداف والهشكمة تم استخدام االستبانة كوسيمة لجهع البي
البحثية, وتم صياغة الجهل بشكل بسيط وواضح وتم قياس صدق االستبانة هن خالل 

 اجراء صدق الهحكهين
 البيانات الديموغرافية -

التعريف بالتمهيذ وولي األهر والصف الهدرسي والنوع وهحل االقاهة )ريف/ حضر(, 
يفة وعهر كل هنيم, هتوسط الدخل وعدد أفراد االسرة , وظالهستوى التعميهي لألبوين

وترتيب التمهيذ داخل االسرة, بعض الهقاييس الجسهية لمتمهيذ ) الطول والوزن( 
 -زائدالنشاط ال -تسوس األسنان -نيهيااألواألهراض التي قد يعاني هنيا الطفل )

 (.السكري -السهنة -اإلهساك -اإلسيال
 ساعة 02استرجاع  -

لطعام الهتناول لثالث أيام هتتالية لعينة البحث باستخدام استهارة استرجاع التعريف با
ساعة وىي عبارة عن جدول يحدد الوجبات الرئيسية وها بين الوجبات لهدة ثالث  24

 أيام هتتالية بهقاييس هعيارية.
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 الوعي الغذائي والسموك الغذائي
ي العبارات بالهوافقة أو الرفض التعريف بالسموك الغذائي لمتالهيذ هن خالل اإلجابة عم

 -هحاور )الوعي الغذائي 4الي حد ها( واشتهمت عمي  –ال  –أو االحتهالية ) نعم 
السموك الغذائي في  -السموك الغذائي في الهدرسة -السموك الغذائي هع العائمة

(.الرحالت وهع االصدقاء  
 -8 بالشكل االتي تاالستماراتشتمل عمييا  التيت راصياغة العبا تم مراعاةوقد  -

 كل عبارة بكل وضوح ودقة وتكون هباشرة لقياس ها وضعت ألجمو صياغة. 
  الهفردات وسيمة الفيم  اختيارأن تكون صياغة العبارة هبسطة هن حيث

 .لمتالهيذ
تم هن خالل تقييم الفصل الدراسي األول والثاني لكل هادة : التحصيل الدراسي -

ي وذلك بحساب النسبة الهئوية لمهجهوع دراسية كهؤشر عمي التحصيل الدراس
 النيائي كشكل اجهالي لمتحصيل.

 جمع البيانات
هن عينة البحث باستخدام الهقابمة الشخصية حيث قاهت الباحثة بيانات التم جهع 

ية ر تهبعض القياسات االنثروبو بالهقابمة هع التالهيذ عينة البحث وتوجيو االسئمة  وأخذ 
توجيو اسئمة عن  وكذلكتهثمت في قياس الوزن والطول,  افيةالديهوغر  داخل االستهارة

وقد تم تصهيم استهارة هدي انتشار بعض االهراض , الهستوي االقتصادي واالجتهاعي 
 السموك الغذائيالوعي الغذائي و  هحاور لمتعرف هن خالليا عمى شهمت السموك الغذائي

هشتهمة عمى أسئمة ايجابية  اءلمتمهيذ هع العائمة وفي الهدرسة والرحالت وهع االصدق
, وفي بعض الحاالت تم هلءاالستهارة عن طريق الباحثة.وأخري سمبية   

جمع البياناتاالدوات المستخدمة في   
 شريط القياس -1

وذلك لقياس الطول حيث يقف التمهيذ هوازيا لمحائط هع لصق الكعب بالحائط 
 دون حذاء وأخذ هؤشر فوق رأس وتسجل القراءة.

 وذلك لهعرفة وزن التمهيذ ويقاس بالكيمو جرام.:الهيزان االلكتروني -2
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 نتائج البحث ومناقشتها

  التي تُنص عمى أنو8 -االوليالفرضية 

توجد عالقة دالة إحصائًيا بين الوعي الغذائي لمتالهيذ عينة الدراسة "
وُيهكن التأكد هن صحة الفرضية لمدراسة عمى النحو وتحصيمُيم الدراسي". 

 تي:اآل
 عامل االرتباط8مُ  ( أ

(0جدول )  
بين الوعي الغذائي لمتالميذ عينةُمعامل االرتباط   

(000)ن= الدراسة وتحصيمُيم الدراسي  

 المتغيرات
 الوعي الغذائي لمتالميذ عينة الدراسة

معنويةستوى مُ  قيمة ر  نوع الداللة 
**26754 التحصيل الدراسي لمعينة  دال إحصائًيا 06000 

(.06000القة ذات داللة إحصائية عند ُمستوى معنوية ))**( توجد ع  

ذو داللة هعنوية  قوي وجود ارتباط طردي ( يتضح1بناًء عمى نتائج جدول )
عاهل كانت قيهة هُ  , حيثُ عينة الدراسة وتحصيمُيم الدراسي الوعي الغذائي لمتالهيذ بين

ل عمى صحة دُ تَ  التالي؛ ب(0,001هعنوية ) ىستو عند هُ  إحصائًياارتباط "بيرسون" دالة 
.تغيرينوجوىرية العالقة بين الهُ  العالقة االنحدارية  

 8تحميل التباين ( ب
(0جدول )  

بين الوعي الغذائي لمتالميذ عينةتحميل التباين   
(000)ن= الدراسة وتحصيمُيم الدراسي  

مجموع  البيان
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 اختبار " ف " درجة الحرية

 المعنوية القيمة 2 64526557 64526557 االنحدار
 26222 4726407 76 206262 20056252 الخطأ
 - - 77 - 76736252 اإلجمالي
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بين الصدفة  ىال تعود إل انحداريود عالقة و وج (2) جدول نتائج أوضحت كها
حيث كانت قيهة اختبار "ف" , الدراسة وتحصيمُيم الدراسي الوعي الغذائي لمتالهيذ عينة

(..0,001) ىستو عند هُ  إحصائًيادالة  وىي قيهة (,694,629)  
 عامل التحديد8مُ  ( ت

(5جدول )  
بين الوعي الغذائي لمتالميذ عينةعامل التحديد مُ   

(000)ن= الدراسة وتحصيمُيم الدراسي  
 الخطأ المعياري R2 R البيان
 26535 26754 26654 معامل التحديد

د أن هعاهل التحدي ( يتضح3بناًء عمى نتائج جدول ) R2 , وىو 0,876=  
 ُيفسر درجاتُيم في التحصيل الدراسيالوعي الغذائي لمتالهيذ عينة الدراسة يعنى أن 

دخل في العالقة لم تَ  خرىتغيرات أُ أها النسبة الباقية فتفسرىا هُ %(, 87,6) بنسبة
سحب العينة ودقة  إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن أسموب إضافةً , االنحدارية
8يتضح أن خالل ماسبق من يرىا.القياس وغ  

دراسة  وجود عالقة دالة بين الوعي الغذائي والتحصيل الدراسي وقد اتفقت هع  
(Burrows et al., 2017)   جودة النظام  قوية بين  جود عالقةالتي اوضحت و

وفي دراسة  .لطالب الهدارس نتائج التحصيل الدراسيو الغذائي بشكل عام وفيها يتعمق 
ا ارتفاع في التحصيل الدراسي لطالب وجد (0224) وصميحة القص جابرنصر الدين 

 الهدارس نتيجة زيادة الوعي الغذائي )عن طريق تطبيق برناهج وعي غذائي(.
توجد عالقة دالة إحصائًيا بين السموك الغذائي "عمى أنو8  تُنص التي -الثانية يةالفرض

كن التأكد هن صحة الفرضية لمدراسة وُيهلمتالهيذ عينة الدراسة وتحصيمُيم الدراسي". 
 عمى النحو اآلتي:
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 عامل االرتباط8مُ  ( أ
(4جدول )  

الغذائي لمتالميذ عينة السموكبين ُمعامل االرتباط   
(000)ن= الدراسة وتحصيمُيم الدراسي  

 المتغيرات
 التحصيل الدراسي لمعينة

معنويةستوى مُ  قيمة ر  نوع الداللة 

 الغذائي لمتالميذ عينة السموك
 الدراسة

**26674 العائمة  دال إحصائًيا 06000 
**26653 المدرسة  دال إحصائًيا 06000 
**26627 الرحالت  دال إحصائًيا 06000 
**26753 السموك الغذائي عام  دال إحصائًيا 06000 

(.06000)**( توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند ُمستوى معنوية )  

ذو داللة هعنوية  قوي وجود ارتباط طردي ح( يتض4بناًء عمى نتائج جدول )
كانت  , حيثُ وتحصيمُيم الدراسي بشكل عام عينة الدراسة الغذائي لمتالهيذ السموك بين

ل دُ تَ  ؛ بالتالي(0,001هعنوية ) ىعند هستو  إحصائًياعاهل ارتباط "بيرسون" دالة قيهة هُ 
السموك . وجاء ارتباط نتغيريوجوىرية العالقة بين الهُ  عمى صحة العالقة االنحدارية
(, 0,896هع العائمة في الترتيب األول بقيهة ارتباط ) الغذائي لمتالهيذ عينة الدراسة

(, وفي الترتيب الثالث واألخير 0,875في الهدرسة بقيهة ارتباط )السموك الغذائي يمية 
ة (, وىي هعاهالت ارتباط طري0,805في الرحالت بقيهة ارتباط )السموك الغذائي جاء 
 قوية.

 8تحميل التباين ( ب
(3جدول )  

لمتالميذ عينة السموك الغذائيبين تحميل التباين   
(000)ن= الدراسة وتحصيمُيم الدراسي  

مجموع  البيان
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 اختبار " ف " درجة الحرية

 المعنوية القيمة 2 26650 64206505 االنحدار
 06000 4546043 76 206562 20306226 الخطأ
 - - 77 - 76736252 اإلجمالي
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الصدفة  ىال تعود إل انحداريود عالقة و وج ( يتضح5بناًء عمى نتائج جدول )
حيث كانت قيهة اختبار , الدراسة وتحصيمُيم الدراسي لمتالهيذ عينة بين السموك الغذائي

(..0,001) ىستو عند هُ  إحصائًيادالة  وىي قيهة (,676,265)"ف"   

 عامل التحديد8مُ  ( ت
(4جدول )  

لمتالميذ عينة السموك الغذائيبين عامل التحديد مُ   
(000)ن= الدراسة وتحصيمُيم الدراسي  

 الخطأ المعياري R2 R البيان
 56352 26753 26655 معامل التحديد

أن هعاهل التحديد  ( يتضح6بناًء عمى نتائج جدول ) R2 , وىو 0,873=  
 ُيفسر درجاتُيم في التحصيل الدراسياسة الغذائي لمتالهيذ عينة الدر  السموكيعنى أن 

دخل في العالقة لم تَ  خرىتغيرات أُ فسرىا هُ أها النسبة الباقية فتُ %(, 87,3) بنسبة
سحب العينة ودقة  إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن أسموب إضافةً , االنحدارية

ي العام وجود عالقة بين السموك الغذائ8 يتضح أن خالل ماسبق من القياس وغيرىا.
كل هن:   وقد اتفقت هع الرحالت ( والتحصيل الدراسي لمتالهيذ–الهدرسة  –)العائمة 

al.,2017) Burrows et دراسة ت جدالتي و و  (3000السيد عبود ) عالء جابرو (
التغذية  الذين يعانون هن سوءفروق  ذات داللو احصائية بين التالهيذ  أن ىناك

مني عمر عبد اهلل السممان دراسة وفي  ,ح العاديينالذكاء لصال والعاديين في هقياس
وجبة االفطار والنوم الهبكر والغذاء السميم وههارسة أوضحت أنو تناول  (0222)

 الرياضة كل ىذه االسباب هجتهعة تؤثر عمي التحصيل الدراسي.

توجد عالقة دالة إحصائًيا بين "عمى أنو8  تُنص التي -ية الثالثةالفرض
وُيهكن التأكد هن والطاقة لتالهيذ عينة الدراسة وتحصيمُيم الدراسي". عناصر التغذية 

 صحة الفرضية لمدراسة عمى النحو اآلتي:
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 معامل االرتباط8 ( أ
(7جدول )  

عينةمتالميذ ل الطاقة وعناصرىا الغذائيةبين ُمعامل االرتباط   
(000)ن= الدراسة وتحصيمُيم الدراسي  

 المتغيرات
 التحصيل الدراسي لمعينة

معنويةستوى مُ  قيمة ر  نوع الداللة 

الطاقة وعناصرىا الغذائية 
متالميذ عينة الدراسةل  

 دال إحصائًيا 06000 26552 كربوىيدرات
 دال إحصائًيا 06000 26455 بروتين
 دال إحصائًيا 06000 26572 دىون
 دال إحصائًيا 06000 26364 الطاقة

(.06200ُمستوى معنوية ))**( توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند   

الطاقة  بين دال إحصائًيا وجود ارتباط ( يتضح7بناًء عمى نتائج جدول )
وتحصيمُيم  عينة الدراسةلمتالهيذ  )كربوىيدرات, وبروتين, ودىون(وعناصرىا الغذائية 

هعنوية  ىعند هستو  إحصائًياعاهل ارتباط "بيرسون" دالة كانت قيهة هُ  حيثُ  ,الدراسي
. تغيرينوجوىرية العالقة بين الهُ  ل عمى صحة العالقة االنحداريةدُ تَ  التالي؛ ب(0,001)

هع التحصيل الدراسي في الترتيب األول  لمتالهيذ عينة الدراسةوقد جاء ارتباط البروتين 
(, وفي الهرتبة الثالثة 0,586(, تمييا الطاقة بقيهة ارتباط )0,633بقيهة ارتباط )

(, وفي الترتيب الرابع واألخير جاءت 0,390)جاءت الدىون بقيهة ارتباط 
جدول  ومن خالل (, وىي هعاهالت ارتباط طردية.0,370الكربوىيدرات بقيهة ارتباط )

 -البروتين –)الكربوىيدرات  الغذائيةعناصر الوجد عالقة بين  8يتضح أنو (7)رقم
منال دراسة  هع لمتالهيذ عينة الدراسة وتحصيميم الدراسي وقد اتفقت  الطاقة ( -الدىون

ان ىناك عالقة إيجابية بين الحالة الغذائية التي أوضحت ( 0202عبد العميم السيد)
ىناك عالقة التي وجدت أن  (0225فاطمة الزىراء مرياح )دراسة  والتحصيل الدراسي.

دراسة  ,وكذلك فيارتباطية بين الهتناول الغذائي لدى التمهيذ و بين التحصيل الدراسي
وفي دراسة (0222اهلل السممان ) مني عمر عبد  (Burrows e  al.,2017)  وفي 

كشفت الدراسة عن وجود عالقة بين الحالة (El-Adeham et al.,2016 )دراسة 
. وفي الصحية والتغذوية والتعمم واألداء الهدرسي في الهرحمة االبتدائية ألطفال الهدارس
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(Hassevoort et al. ,2016 )دراسة  لهنتظم مة والنشاط الرياضي االتغذية الكاهأن 
.ألطفال في سن الهدرسةلاألداء األكاديهي  تحسن  
 توجد عالقة دالة إحصائًيا بين انتشار "عمى أنو8  تُنص التي -الرابعة يةالفرض

بعض األهراض الُهختمفة هع ُههارسات التالهيذ عينة الدراسة لمسموك الغذائي 
لمدراسة عمى النحو  الثاهنةة وُيهكن التأكد هن صحة الفرضيغير الصحيح". 

 اآلتي:
 عامل االرتباط8مُ  ( ث

(8جدول )  
مع ُممارسات التالميذ انتشار بعض األمراض الُمختمفةُمعامل االرتباط بين   

(000)ن= لمسموك الغذائي غير الصحيحعينة الدراسة   

 المتغيرات
 انتشار بعض األمراض الُمختمفة

معنويةستوى مُ  قيمة ر  نوع الداللة 
لمسموك الغذائي غير الصحيحارسات التالميذ عينة الدراسة ُمم  26670**  دال إحصائًيا 06000 

(.06000)**( توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند ُمستوى معنوية )  

ذو داللة هعنوية  قوي وجود ارتباط طردي ( يتضح8بناًء عمى نتائج جدول )
لمسموك لتالهيذ عينة الدراسة ُههارسات اانتشار بعض األهراض الُهختمفة هع  بين

عند  إحصائًياعاهل ارتباط "بيرسون" دالة كانت قيهة هُ  , حيثُ الغذائي غير الصحيح
وجوىرية العالقة  ل عمى صحة العالقة االنحداريةدُ تَ  ؛ بالتالي(0,001هعنوية ) ىستو هُ 

.تغيرينبين الهُ   
 8تحميل التباين ( ج

(7جدول )  
ُممارسات التالميذمع  ض الُمختمفةنتشار بعض األمراال تحميل التباين   

(000)ن= لمسموك الغذائي غير الصحيحعينة الدراسة   

 البيان
مجموع 

 المربعات 
 متوسط المربعات 

 درجة الحرية
 اختبار " ف " 

 المعنوية القيمة 2 26720 72256452 االنحدار
 26222 4706055 76 226542 22306535 الخطأ

 - - 77 - 223776766 اإلجمالي
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الصدفة  ىال تعود إل انحداريود عالقة و وج ( يتضح9بناًء عمى نتائج جدول )
لمسموك سة ُههارسات التالهيذ عينة الدراودرجة انتشار بعض األهراض الُهختمفة بين 

دالة  (, وىي قيهة692,237)حيث كانت قيهة اختبار "ف" , الغذائي غير الصحيح
  (..0,001)هعنوية  ىستو عند هُ  إحصائًيا

 عامل التحديد8مُ  ( ح
(22جدول )  

ُممارسات التالميذمع  نتشار بعض األمراض الُمختمفةال معامل التحديد   
(000)ن= لمسموك الغذائي غير الصحيحعينة الدراسة   

R البيان
2
 R الخطأ المعياري 

 26220 26670 26634 معامل التحديد

أن هعاهل التحديد  ( يتضح10بناًء عمى نتائج جدول ) R2 , وىو 0,856=  
درجة ُيفسر عينة الدراسة لمعادات الغذائية غير الصحيحة  ُههارسات التالهيذيعنى أن 

تغيرات أها النسبة الباقية فتفسرىا هُ %(, 85,6) بنسبة انتشار بعض األهراض الُهختمفة
إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن  إضافةً , دخل في العالقة االنحداريةلم تَ  خرىأُ 

وجود عالقة بين 8 مما سبق يتضح أنوعينة ودقة القياس وغيرىا.سحب ال أسموب
لمسموك الغذائي وانتشار بعض االهراض هثل  ههارسات التالهيذ عينة الدراسة

اتفقت عمي   (3009)مارية طالب سالم الزهراني دراسةوفي   التسوس( -االنيهيا)
الثقافة الغذائية لمتالهيذ ارتفاع حاالت انيهيا نتيجة لمعادات والسموكيات غير الصحيحة ف

وجود اتجاه ثابت للعالقة بين النظام  وتم التأكيد علي .تؤثر بشكل عام عمي الصحة 

(Oneil et al., 2014). دراسة وذلك في  صحةالالغذائي الجيد و وقد اتفقت هع  
وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين  (3003) مرياحفاطمة الزهراء دراسة نتائج 
 إشراقة عبداهللا علي النعيم دراسةوكذلك  .لمتمهيذتغذية و العادات الغذائية سوء ال

الههارسة في حالة اإلصابة باألهراض هنيا  السيئة ظيرت العادات الغذائية (3002)
   .هنع األطفـال هـن الوجبات الهتوازنة يوهياً 
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 خالصة وتعقيب عمي نتائج البحث

ث واختبار صحة الفروض يهكن فى ضوء ها تقدم هن عرض لنتائج البح
 استخالص أىم النتائج التاليو:

"توجد عالقة دالة إحصائًيا بين الوعي الغذائي لمتالهيذ عينة الدراسة -1
 وتحصيمُيم الدراسي".

"توجد عالقة دالة إحصائًيا بين السموك الغذائي لمتالهيذ عينة الدراسة -2
.وتحصيمُيم الدراسي  

 لمتالهيذ والطاقة الغذائية العناصر هن الهأخوذ بين ًياإحصائ دالة عالقة توجد "-3
.الدراسي وتحصيمُيم الدراسة عينة  

"توجد عالقة دالة إحصائًيا بين انتشار بعض األهراض الُهختمفة هع ُههارسات -4
.التالهيذ عينة الدراسة لمسموك الغذائي غير الصحيح  

 توصيات البحث8- 

يمى بها سةالدار  أوصت السابقة النتائج ضوء فى  
عمي التحصيل الدراسي وكذلك  بعض أنواع األغذية تأثير حولاجراء دراسات  -1

 عمي النهو العقمي والهعرفي.

عهل براهج تثقيفية لزيادة الوعي حول تأثير التغذية عمي النهو البدني والعقمي  -2
لتحسين الوضع الحالي لمتالهيذ هن حيث التغذية والنهو السميم والتحصيل 

 الدراسي. 

عهل براهج غذائية لمحد هن انتشار أهراض تسوس االسنان واالنيهيا لمتالهيذ  -3
وخاصة هراحل التعميم )االساسي( عن طريق اضافتو هع الهواد االساسية التي 

 يدرسيا في الهدرسة.

رفع الوعي الغذائي لمتالهيذ باالحتياجات الغذائية الخاصة بيم وهوازنة الغذاء  -4
الطول والوزن والصحة بشكل عام والصحة العقمية كهًا ونوعًا وتأثيره عمي 

 بشكل خاص )التحصيل الدراسي(.



 

1072 

0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ورفع هعدل االىتهام بالصحة  األطفال تغذية في الجيدةالسموكيات  تشجيع -5
 والوعي الصحي. 

الصحية واالقالل هن األغذية  لبتناً بالتوعية الغذائية لمتالهيذاالىتهان  -4
ة, الوجبات السريعة والهشروبات األغذية الغير صحية ) األطعهة الهصنع

 الغازية(.
 اء دراسات حول بعض أنواع األغذية الهشاع عنيا تأثيرىا السمبي عمياجر  -7

 النهو العقمي.
 

 المراجع العربية
بين التحصيل الدراسي وصعوبات تعمم  تنبؤيودراسة  (02238أسماء الشاىد)

عياد  ابنبهدرسة  ئيابتداالسنة الرابعة  لتالهيذدراســة هيدانية  -الرياضيات
كمية  ,قسم عمم النفس ) دراسة غير هنشورة (,رسالة هاجستير -بن ذىيبة

  , الجزائر.جاهعة عبد الحهيد بن باديس االجتهاعية,العموم 
 الغذائيعمى الهستوى  الغذائيةاثر العادات  (02248عمي النعيم) عبد اهللإشراقة 

والية  ريفيدراسة حالو:  -لألطفال في هرحمة ها قبل الهدرسة  والصحي
كمية  ,قسم العموم األسرية ,)دراسة غير هنشورة( دكتوراهرسالة   ,سنا

.جاهعة الخرطوم ,التربية  
تأثير برناهج غذائي تثقيفي عمى الهعموهات (8 0222آيات ابراىيم الدسوقي عبيد)

رسالة   ,واالتجاىات الغذائية لطالبات الهدارس الثانوية بهحافظة الهنوفية
جاهعة الهنوفية. ,كمية االقتصاد الهنزلي ,اجستير )دراسة غير هنشورة(ه  

القاىرة. ,هجهوعة النيل العربية ,تغذية الفئات العهرية (02258ايفمين سعيد عبداهلل)  
( في 24-5) لألعهار: الوزن والسموك الغذائي (0225)يمان حسين وجنان سممان إ

لكميات وأقسام التربية الرياضية الهؤتهر الدوري الثاهن عشر , هدينو بغداد
, العراق.في العراق  

 -البحث التربوي في هجال تربية الطفل ) الطرق العمهية (8 0222جابر محمود طمبة)
قضايا وبحوث في تربية  -سمسمة الطفـــل األصيل -الههارسات البحثية (
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الهنصورة. –هكتبة اإليهان  -الجزء األول  -الطفل  
أثير الصحة الجسدية )إختالف االهراض( لدى التالهيذ عمى ت 8(0223حساني محمد)

دراسة هيدانية في الهؤسسات التعميهية ببشار وسعيدة  -التحصيل الدراسي 
 -جاهعة د الطاىر هوالي سعيدة  -)دراسة غير هنشورة(رسالة هاجستير  –

.الجزائر - كمية العموم االجتهاعية واالنسانية  
العواهل البيئية عمى السموك الغذائي وههارسة  :(0222خمود غازي مذيب بني ىاني )

. النشاط البدني لدى طالبات جاهعة عفت في الههمكة العربية السعودية
جاهعة  ,كمية التربية وعمم النفس ,اجستير)دراسة غير هنشورة(هرسالة 

 الهمك سعود.
ء عالقة الوعي الغذائي ببعض هكونات البنا 8(0222خميل اسماعيل عطا اهلل )
 –كمية التربية الرياضية  –جاهعة االسكندرية  –الجسهي لالعبي كرة القدم 

 قسم العموم الصحية

http://0811nua62.1103.y.http.cdn.ethraadl.com.mplbci.ek

b.eg/upload/15624-2.pdf 
فعالية وحدة هحوسبة في العموم عمى تنهية  (02258حسين عبد الكريم الزعانين )رائد 

التحصيل الدراسي لدى تالهيذ الصف التاسع األساسي بفمسطين واتجاىاتيم 
قسم الهناىج  ,)دراسة غير هنشورة(رسالة هاجستير ,نحو التعميم الهحوسب

.س, جاهعة عين شهكمية التربية ,وطرق التدريس  
أثر الوعي  (02258رويدا خضر سعيد الميمي ،قوت القموب عبد الحميد بكير) 

والههارسات الغذائية لعينو هن هعمهات رياض األطفال بجدة عمي النهو 
كمية االقتصاد  ,)دراسة غير هنشورة(رسالة هاجستير ,الجسهي لألطفال

السعودية. ,جاهعة الهمك عبد العزيز ,الهنزلي  
: أثر الهعاهمة االسرية في التحصيل الدراسي (0225لم سعد لموه)زينب عبداهلل سا

 –لدى طالب هرحمة التعميم الثانوي : دراسة تطبيقية في هدينة سبيا, ليبيا 
 -أكاديهية الدراسات االسالهية  - )دراسة غير هنشورة( دكتوراه رسالة

كوااللهبور. –جاهعة هااليا   
ديوان  -ة عمى التفكير االبتكاري الدراسيعالقة القدر  :(0224سعد اهلل الظاىر )

http://0811nua62.1103.y.http.cdn.ethraadl.com.mplbci.ekb.eg/upload/15624-2.pdf
http://0811nua62.1103.y.http.cdn.ethraadl.com.mplbci.ekb.eg/upload/15624-2.pdf
http://0811nua62.1103.y.http.cdn.ethraadl.com.mplbci.ekb.eg/upload/15624-2.pdf
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الصفحة .  -الجزائر -الهطبوعات الجاهعية  
 -خطران ييددان الذكاء : صعوبات التعمم وسوء الغذاء  ( 02208سناء نذير الترزي)
. 3الهجمد  – 12العدد–الكويت  –ة هجمة الطفولة العربي  

لتحصيل الدراسي لتالهيذ رياض األطفال وا (02258شيرزاد بداوي ووليد ا لعموري )
دراسة هيدانية هن خالل الهعمهين عمى عينة هن -قسم السنة أولي ابتدائي 

رسالة  –التالهيذ لبعض االبتدائيات بهدينة عين وسارة والية الجمفة 
جاهعــــة زيـــان  -كمية العموم االنسانية واالجتهاعية  -الجمفة  -هاجستير 
 عاشـــور.

دراسة هقارنة لهستوى الوعي الغذائي لدى الطالبات (8 0225عائشة أحمد فخري)
جاهعة قطر  -الهنزلي بكمية التربية  االقتصادالهعمهات تخصص 

, هجمة العموم التربوية ,والتخصصات األخرى في ضوء بعض الهتغيرات
., قطر4ع   

تقدير الذات وعالقتو بالهستوي االجتهاعي االقتصادي (8 0222عايدة محمد العطا )
تحصيل الدراسي لدي طالب الهرحمة الثانوية بهدارس هحمية جبل أولياء وال
رسالة  –كمية الدراسات العميا  –جاهعة السودان لمعموم والتكنولوجيا  –

 هاجستير. 
 -11 ع –: التغذية الصحية لطمبة الهدارس (0225عبد الرحمن عبيد مصيقر) يناير 

رياضة.السمسة الثقافية التحاد التربية البدنية وال  
, الفصل 4 , طأساسيات تغذية اإلنسان(8 0220عصام حسن حسين عويضة )

, الرياض, السعودية.هكتبة العبيكان األول,  
, هجهوعة النيل العربية  ,التربية الغذائية والصحية (02228عفاف حسين صبحي)

.هصر  
ني العالقة بين النظام الغذائي والسموك العدوا 8(0222عالء جابر السيد عبود )

)دراسة غير هنشورة( رسالة دكتوراه  –والذكاء لدي تالهيذ الهرحمة االبتدائية 
.هعيد الدراسات العميا لمطفولة  –  

سوء التغذية لدي الهتهدرس وعالقتو بالتحصيل ( 8 0220فاطمة الزىراء مرياح )
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قسم عمم النفس  –كمية العموم االجتهاعية  –رسالة هاجستير –الدراسي 
.الجزائر -ةوعموم التربي  

: التوازن الغذائي وعالقتو بقدرة الهتهدرسين عمى (0225فاطمة الزىراء مرياح )
.7 ع -الجزائر   -هجمة التنهية البشرية   –جاهعة وىران  -التركيز   

تغذية (8 0224فييم عبد الكريم خيال،ىدي امراجع بالحسن ونجالء محمد صالح )
هجمة أسيوط لمدراسات  -البيضاء طالب هدارس الهرحمة االبتدائية بهدينة 

جاهعة  –كمية الزراعة  -قسم عموم وتقنية األغذية  - 30 ع -البيئية 
ليبيا. –البيضاء  -عهر الهختار   
عالقة التفاعل االجتهاعي بالتحصيل الدراسي لدى تالهيذ السنة  (:0224فيروز ساري)

ىم هحهد وابن الخاهسة ابتدائي دراسة هيدانية في الهدارس االبتدائية "را
كمية العموم   -رسالة هاجستير  -باديس والعقيد لطفي" بئر العاتر 

 –جاهعة العربي التبسي  –قسم العموم االجتهاعية  -اإلنسانية واالجتهاعية 
.تبســـة  

أثر برناهج إرشادي قائم عمى (8 0220فؤاد الجوالدة و ايناس محمد حسن االمام )
اعل االجتهاعي والسموك الغذائي لدى التثقيف الغذائي في تنهية التف

 –هجمة جاهعة النجاح لمعموم االنسانية  –األطفال ذوي اإلعاقات الحركية 
.3 ع – 26 هج –تير رسالة هاجس –فمسطين   

(: أثر الغذاء والتغذية السميهة عمى الهتعمهات 0224عجيل العجيل )  لطيفة ناصر
رسالة  ,سي في دولة الكويتذوات صعوبات التعمم وعالقتيا بالتحصيل الدرا

الهؤسسة العربية لالستشارات العمهية وتنهية  ) دراسة غير هنشورة(, دكتوراه
.17 هج , 55, ع الهوارد البشرية  

العادات السموكية و الههارسات الغذائية ( 8 0227مارية طالب سالم الزىراني )
ؤتهر العمهي اله -لمطالبات الهوىوبات بالهرحمة االبتدائية بهكة الهكرهة 

رعاية الهوىوبين ضرورة  -العربي السادس لرعاية الهوىوبين والهتفوقين 
 –الهجمس العربي لمهوىوبين والهتفوقين  -حتهيو لهستقبل عربي أفضل 

.1الجزء –عهان   
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 –كمية الزراعة  ,هحاضرات جاهعية ,تغذية االنسان (02258محمد نجيب قناوي)
يا.جاهعة الهن  

(8 0222محمد محمود أمين)، د الرازق، مي عادل طو البازمدحت محمد قاسم عب
الهجمة  , تقييم السموك الصحي الرياضي الغذائي لطالبات الهدن الجاهعية

 ,كمية التربية الرياضية,  23, ع العمهية لعموم التربية البدنية والرياضة
  .جاهعة الهنصورة

لة الغذائية والتحصيل الدراسي دراسة العالقة بين الحا(8 0202منال عبد العميم السيد)
 -بين تالهيذ الهدارس االولية بهدينة وادي الدواسر الههمكة العربية السعودية

الهجمة العربية لمعموم ونشر االبحاث ــ هجمة العموم  -رسالة هاجستير 
. 1ع – 4 هج -السعودية –ة الطبية والصيدالني  

فيوم الذات)التحصيل الدراسي وعالقتو به (02228مني الحموي) دراسة هيدانية عمى ) 
- عينة هن تالهيذ الصف الخاهس هن التعميم األساسي في  -الحمقة الثانية
 –هجمة جاهعة دهشق   -رسالة هاجستير -هحافظة دهشق الرسهي  هدارس

.26هج  

دراسة عمى الهشاكل واالتجاىات الغذائية  (02228مني عمر عبد اهلل السممان)
 -سي لتمهيذات الهرحمة االبتدائية بهنطقة القصيموعالقتيا بالتحصيل الدرا

السعودية. –جاهعة القسيم  -رسالة هاجستير  

الوعي الصحي الغذائي لدى تالهيذ  (02248نصر الدين جابر وصميحة القص )
هجمة  -رسالة هاجستير-هرحمة التعميم الهتوسط: دراسة هيدانية بوالية باتنة

كمية العموم  -عاشور بالجمفة  جاهعة زيان -أنسنة لمبحوث والدراسات
.1عدد -7هجمد -جتهاعية واإلنسانيةاال  
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Abstract 
The current research aims to study the nutritional awareness and 

nutritional behavior of primary school students and their effect on 

academic achievement as well as the relationship of nutritional 

behavior to the spread of malnutrition diseases. The current 

research adopted the descriptive analytical approach. The research 

was applied in schools of different economic and social levels 

between urban and rural areas, where the sample included 20 

students for each grade from the second to the sixth of the primary 

stage, with a total of 100 male and female students. Throughout 

the research, the researcher prepared a 24-hour retrieval form, a 

questionnaire to measure food awareness as well as a 

questionnaire to measure the nutritional behavior of the pupils 

(with family - at school - on trips and with friends), and calculated 

the weight and height of the research sample. The results of the 

research came as follows: There are statistically significant 

differences between nutritional awareness, nutritional behavior 

and academic achievement and there is a statistically significant 

relationship between the spread of some different diseases and the 

nutritional practices of the study sample. 
 

Key words: Nutritional Behavior, Food awareness, Malnutrition, 

Academic Achievement, Primary School Students. 
 


