
 

 ١

Alex. J. Fd. Sci. & Technol. Vol. 2, No.2, pp. 1-18, 2005

 
c@ïÇìÛaë@Ýî›ÐnÛa@óÜÇ@ïàîÜÈnÛa@ôìn¾a@‹qðë‰ÌnÛa@@ @

òîöa‡niüa@òÜy‹¾a@‰îßýnÛ òí†ìÈÛa@òîi‹ÈÛa@òØÜà¾bi@ @
  سوزان محمد صابر الزالقي، مارية طالب سالم الزهراني

  مكة المكرمة،  المملكة العربية السعودية  قسم التغذية وعلوم األطعمة، كلية التربية لالقتصاد المنزلي،

  صالملخ
على الوعي " الصفوف العليا"أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على تأثير المستوى التعليمي ألطفال المرحلة االبتدائية 

تدعيم بعض األصناف الغذائية المفضلة لتلك الشريحة بثمار القرع العسلي لزيادة القيمة التغذوية لها مع تقييم و لديهم التغذويوالتفضيل 
من طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس بالمدارس األهلية والحكومية والتي ) مائتين(وقد تم اختيار .تلك المنتجات حسيا

  .تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وتدرس بها مناهج تلك الوزارة

 فروق معنوية ةلحكومية واألهلية حيث لم تظهر أيلوحظ من التحليل اإلحصائي وجود تجانس كبير بين طلبة وطالبات المدارس ا
بين التالميذ في المعلومات العامة والتاريخ الصحي والوعي الغذائي والصحي، كما ظهر أن أعمار أفراد العينة قد تراوحت ما بين 

ريال مما ٩٠٠٠ أكثر من  سنة، وأن أكثر من ثُلْث أفراد العينة بلغ الدخل الشهري ألسرهم١,٠٣± ١١,٠٧ سنة بمتوسط قدره ١٤-١٠
 ملتحقين بالمدارس األهلية أو الحكومية، كما اتضح من نتائج ا البحث سواء كانوةيشير إلى ارتفاع المستوى االقتصادي ألسر عين

من األمهات قد حصلوا على التعليم الجامعي أو العالي مما يدل على ارتفاع المستوى % ٣٨,٥من اآلباء و% ٧٩,٥الدراسة أن 
وظهر من النتائج خلو معظم أفراد . يمي للوالدين وتأثيره في الوعي الغذائي والصحي لعينة البحث وكذا على السلوك التغذويالتعل

 مصابين بالحساسية وتسوس اكانو%) ٤١(العينة من اإلصابة بالسكري وأمراض الكلى في حين أشارت أن أكثر من ثُلْث العينة 
 إيجابياً نحو تكوين عادات تغذوية سليمة حيث انخفض استهالك بعض األطعمة والمشروبات غير كما تبين أن هناك اتجاهاً. األسنان

الصحية التي ال تمد الجسم إال بالسعرات الحرارية كالمياه الغازية والشاي واآليس كريم الخالي من أي عناصر غذائية سوى السكر 
كما ظهر . شب والملح، والذرة المنفوشة وأصابع البوبو واألطعمة المملحةواأللوان الصناعية والبطاطس المقلية المضاف إليها الكات

االتجاه اإليجابي نحو تفضيل األطعمة ذات القيمة التغذوية العالية كالحرص على تناول األطعمة البروتينية عالية القيمة التغذوية 
وكذا ) السائل(يس كريم واللبن الرائب ته كاألشتقاوخاصة الدجاج وكذا تناول الخضراوات الخضراء والحرص على تناول الحليب وم

وجود عالقة دالة إحصائيا ) ANOVA(التحليل اإلحصائي بإجراء اختبار تحليل التباين ظهر أو .استهالك الفواكه والعصير الطازج
 إلى انه كلما ارتفع المستوى بين المستوى التعليمي لألبوين والمستوى التعليمي لعينة البحث والوعي الغذائي لعينة البحث مما يشير

ألصناف المختارة المدعمة بالقرع العسلي عدم وأظهرت نتائج تقبل ا. عرفي لعينة البحثالتعليمي لألبوين والعينة كلما زاد المستوى الم
سة إلى أهمية وخلصت الدرا. وجود فروق معنوية في الصفات الحسية والتقبل العام بين األصناف قبل وبعد إضافة القرع العسلي لها

  . أضرار اإلفراط في تناول بعض العناصر الغذائية على الصحة العامةلبيانالتوعية التغذوية عن طريق المناهج الدراسية 

المملكة العربية السعودية، تالميذ المرحلة االبتدائية، الوعي التغذوي، التفضيل التغذوي، المستوى التعليمي،  : الدليليةالكلمات
   .افي، مستوى الدخلالمستوى الثق

.

ß‡Ô¾aò@ @
األطفال هم عماد المستقبل ألي مجتمع من المجتمعات 
فهم يحملون خالل سنوات قليلة مسئولية القيادة والتنمية 

ألجيال والتطور، وكل دولة تخطط وترسم وتفكر من أجل ا
وتعتبر السنوات األولى .  أفضلالقادمة لتوفر لهم مستقبال

اة لما لها من اثر قوي في توجيه حياة من أهم فترات الحي
اإلنسان، ففي تلك السنوات تتكون شخصيته وتتشكل طباعه 

 عبد الخالق،(ويتأثر بالخبرات المختلفة التي يمر بها 
وتهتم التربية المعاصرة بإعداد مواطنين ). م١٩٩٤

مستنيرين لكي يستطيعوا مواجهة الحياة والتكيف مع كل ما 
اقف وأحداث، ونعني بذلك حصول يجري من حولهم من مو

اإلنسان على الحد األدنى من المعرفة المتكاملة وإتقان 
المهارات وتحصيل المعرفة من مختلف مصادرها واختيار 
المناسب منها واتخاذ مواقف ووجهات نظر شخصية تعبر 

وتعد المدارس  ).م١٩٩٨إبراهيم، (عن ذات الفرد وسلوكه 
ليم التغذوي لعدة أسباب منها بمثابة المفتاح الحقيقي للتع

إيصال المعلومة إلى جميع فئات العمر مع وجود أشخاص 
مهنيين بدرجة كبيرة لتعليم الناشئة الممارسات الصحية 

وعليه فإن أهداف التربية من خالل مناهجها تمثلت . للتغذية
في إكساب الطفل العادات الصحية السليمة في المأكل 

بهم عادات األمن والسالمة والمشرب والملبس وكذا إكسا
الغنيم والبهباني، ( في المنزل أو الشارع أو المدرسة سواء
  ).م٢٠٠٤م، القحطاني وطربوش، ١٩٩٧
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أهمية دور المدرسة في ) م٢٠٠٣(ويؤكد الشهري 
تحسين تغذية األطفال من خالل تعليم الطفل السلوك 
والعادات الغذائية الصحية وكذا تصحيح بعض العادات 

 والفواكه تية الخاطئة مثل قلة استهالك الخضراواالغذائ
 ةوقلة استهالك الحليب واإلكثار من استهالك األغذي

 وشرائح البطاطس المقليةالخاوية مثل المشروبات الغازية 
ويساهم التثقيف التغذوي في تجنب المشاكل . والحلويات

الصحية التي يعاني منها األطفال والشباب مثل تسوس 
ر الدم الناشئ عن عوز الحديد كما يساعد على األسنان وفق

تفادي مشاكل صحية مستقبلية في السن المتقدم كاإلصابة 
بأمراض القلب والسرطان والجلطات القلبية والدماغية، 

واإلفطار التغذوي ولقد أشارت الدراسات أن التثقيف 
المدرسي ساعدا على تحسين الممارسات الغذائية للطالب 

  ) .م٢٠٠٤ني وطربوش، القحطا(

بالتغيرات التي تحدث في التغذوي ويهتم التثقيف 
معرفة ومشاعر وسلوك الناس، وهو يركز في أكثر أشكاله 
المعتادة على تنمية العادات الغذائية السليمة التي تساعد 
على تحسين صحة الفرد والمجتمع ومعنى ذلك إن عناصر 

االتجاهات والسلوك   تشمل المعرفة والتغذويالتثقيف 
وتعتبر فترة الطفولة أهم وأسرع فترة ). م١٩٩٧مصيقر، (

نمو في الخصائص الجسمية والعقلية للطفل، ففي هذه 
وأكثر الفترة يعتبر الطفل اكثر تقبال للبيئة المحيطة به 

تأثرا بها، لذا فإن عدم إعداد الطفل خالل سنواته األولى 
متعددة من حياته سيكون له أسوأ عني بالجوانب الإعداداً ي

  ).م١٩٩٧الغنيم والبهباني، (األثر على شخصيته مستقبال  

وكما هو معلوم فإن الطفل يولد ولديه استعداد للتعلم 
والتقاط مختلف المعلومات والعادات ومنها العادات 
الغذائية، ويشب مقلدا لما يشاهده من أفراد أسرته وينقل 

 غير الصحية، ومع مرور الوقت عاداتهم سواء الصحية أو
تزداد هذه العادات رسوخا ويصعب تغييرها، وهنا يأتي 

 التي يجب Nutritional Educationدور التربية التغذوية 
أن تبدأ في مرحلة مبكرة جداً لتعليم الطفل العادات الغذائية 
السليمة وتغيير بعضاً من عاداته التي اكتسبها خالل 

التي قد تنتمي إلى عادات غير مراحل حياته األولى و
ر هو تعليم الطفل كيف سليمة، والهدف من هذا التغيي

 المتوازن دون أن يبذل أي مجهود  يختار غذاءه
  ).م١٩٩٩البوفالسة والمعضاوي، (

عادة ما يلتحق الطالب بالدراسة في سن السادسة من 
العمر ويستمر إلى ما بعد العشرين، وهذه فرصة طويلة  

 ورفع المستوى الصحي له تغذويةلومات إلكسابه مع
بالطرق المختلفة وذلك عن طريق التغذية السليمة وبث 
العادات الغذائية الصحيحة منذ الصغر، وتؤكد صبحي 

أن هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى ) م٢٠٠٤(
انتشار سوء التغذية بين تالميذ المدارس ومنها عدم تناول 

كمية والنوعية وفقر األسرة الغذاء الكامل من حيث ال
وممارسة التالميذ لبعض العادات الغذائية غير السليمة 
كتناول الحلوى بكثرة وخاصة قرب موعد الوجبات مما 
يضعف من الشهية كما قد تنتج سوء التغذية من اإلصابة 
ببعض األمراض عند األطفال كالتهاب اللوزتين المزمن أو 

هاد وكثرة االستذكار وعدم اإلصابة بالطفيليات وأخيرا اإلج
الحصول على قسط وافر من النوم، ويوضح مصيقر 

الجهل باألسس السليمة للتغذية غالبا ما أن ) م١٩٩٧(
يؤدي إلى سوء التغذية، فارتفاع المستوى التعليمي يساعد 
على حسن اختيار وتحضير الطعام، ولقد أوضحت 

وين زاد من ارتفاع المستوى التعليمي لألبأن الدراسات 
 والفواكه واألغذية الغنية تاالهتمام بتناول الخضراوا

  .  بالبروتين الحيواني مثل اللحوم واألسماك والدجاج

 التغذويةولقد أظهرت دراسة استهدفت تقييم الحالة 
لطالبات المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض عدم تناول 

التغذوي البعض لوجبة اإلفطار كما تبين من دراسة النمط 
تجنبهن لبعض األطعمة الغنية بالبروتين كالحليب والبقول 

 عن ن قد انخفضت أوزانهنمنه% ٥٣,٩والبيض وأن 
األعراض اإلكلينيكية شيوعا أكثر أما .  المعدل الطبيعي

أنواع أكثر فكانت تسوس األسنان، كما أظهرت النتائج أن 
مثل في المياه األطعمة شيوعا بالمقصف المدرسي تت

رسالة كليات البنات، ( والحلويات والشيكوالته ةالغازي
  ).هـ١٤٢٣

لألطفال فقد التغذوية ونظرا  ألهمية برامج التوعية 
أعدت مؤسسة التغذية البريطانية برنامجا متكامال لألطفال 
بهدف توعيتهم بمبادئ الطعام والتغذية بشكل يناسب كل 

-٧رنامج يشمل األطفال ما بين سن فئة عمرية، وهذا الب
 سنة حيث يتحتم على الطفل في هذه السن أن تتوفر ١١

لديه معلومات عامة عن الطعام ويتعرف على مجموعات 
ن الطعام يمده بالطاقة والعناصر أالطعام األساسية و

يحتاج إلى الطعام وأنه الغذائية الالزمة وبكميات متفاوتة، 
 يستطيع من خالل ذلك البرنامج  كما،للحفاظ على صحته

أن يفرق بين الطعام الصحي وغير الصحي ويعرف 
  ).م٢٠٠٤مجلة عالم الغذاء، (أسباب ذلك 

وخلصت توصيات اللقاء العلمي السنوي الرابع 
هـ باالستمرار في ١٤١٨للصحة المدرسية الذي عقد في 

 إجراء المزيد من البحوث المتعلقة بالحالة التغذوية لطالبات
المدارس  مع وضع البرامج الصحية المناسبة واإلسراع 
في تنفيذ مشروع إدخال الثقافة الصحية في المناهج 
الدراسية متضمنا التربية الغذائية والتركيز على المفاهيم 
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والمعلومات التي لها عالقة بالتغذية السليمة والعمل على 
ة لذا فقد اعتنت المملك. تطوير هذه المعلومات باستمرار

العربية السعودية بمناهج التربية والتعليم وإعدادها 
وتطويرها بحيث تشمل جميع المقررات الدراسية الكثير 

 كما أعدت البرامج المختلفة والتغذويةمن المفاهيم الصحية 
شتملت مناهج ا، ووتغذوياً  وتثقيف التالميذ صحياًةلتوعي

فاهيم المرحلة االبتدائية في المملكة على الكثير من الم
 وكانت أعلى نسبة لمعالجة مفاهيم والتغذويةالصحية 

 في مقررات العلوم وخاصة في والتغذويةالتربية الصحية 
المراحل األولية من المرحلة االبتدائية حيث كانت هناك 

، وقد والتغذويةموضوعات مباشرة حول التربية الصحية 
وجد أن التالميذ ينبغي أن يكونوا على إلمام بمفهوم 

لصحة والمرض والسالمة والغذاء المتنوع ومجموعات ا
   .)م٢٠٠٠السالم،  (الطعام ووجبات الغذاء والنظافة

وعموما فان التغذية السليمة هي الحصن الواقي من 
اإلصابة بالعديد من األمراض خالل مراحل العمر المختلفة، 

 التغذويةولقد شهدت السنوات األخيرة العديد من الدراسات 
 التي تؤكد العالقة بين المتناول من الغذاء كماً والصحية

حيث أشارت . ونوعاً ومعدل اإلصابة ببعض األمراض
بعض الدراسات إلى أن هناك عالقة مؤكدة بين تناول 

األغذية الغنية بالدهون وقليلة المحتوى من من كبيرة كميات 
األلياف ومضادات األكسدة ومعدل اإلصابة بالعديد من 

) ;Powles & Ness, 1997, Lamp, 1999(مراض األ
ممتازاً مصدراً وات ا، وتعد الخضر)م٢٠٠٤حسن (و

 في عملية  هاماًللفيتامينات واألمالح المعدنية وتلعب دوراً
 توااالتمثيل الغذائي بجسم اإلنسان، ومن  بين هذه الخضر

توائها على تلك التي تتميز باللون األصفر والبرتقالي الح
كميات وافرة من البيتا كاروتين باإلضافة إلي العناصر 

 والجزر المعدنية والفيتامينات واأللياف مثل القرع العسلي
 ,Steimetz and Potter, 1996 (والشمام الحلوةوالبطاطا 

Desobry et al., 1998, Burri, 2003.(  

ات العديد من الدراس) م٢٠٠٤( ويستعرض حسن
التي تؤكد األهمية الصحية وفوائد ثمار وبذور وأزهار 
القرع العسلي، ومن تلك الفوائد أنها تعمل على خفض 
معدل اإلصابة بأمراض القلب واإلمساك وتفيد في حاالت 
اإلسهال وقرحة المعدة وأمراض الكلى ومقاومة الديدان 

ويؤكد انه في اآلونة األخيرة بذلت جهود . والطفيليات
 إلعداد منتجات غذائية عالية القيمة التغذوية كبيرة

باستخدام ثمار القرع العسلي التي تتميز بأنها مصدر هام 
لأللياف وذات محتوى عاٍل من البيتاكاروتين والبوتاسيوم 

  مع انخفاض محتواها من الطاقة والدهون،موالماغنسيو
إضافة إلى أنها مصدر مرتفع للفيتامينات وخاصة فيتامين 

  ). أ(

ويستخدم القرع العسلي عادة في العديد من البلدان 
كغذاء رئيسي أو كأحد المكونات في إعداد وتدعيم العديد 

نه يستخدم أمن المنتجات الغذائية وأغذية األطفال، كما 
كمشروب في صور مختلفة، ويستخدم الدقيق المستخلص 
من لب وبذور الثمار في تحضير المخبوزات مثل فطائر 

لي والكيك والخبز باإلضافة إلى أغذية األطفال القرع العس
 ,Wrobewski, 1986, Ojimelukwe & Ezeji( والمربات

1993, Rodriguez, 1999 (ويشير Stevenson )م١٩٩٦ (
إلى أن هناك العديد من األغذية لم تجد االهتمام الكافي 

بالرغم من التغذوي تثقيف لدى وسائل اإلعالم وبرامج ال
ارتفاع قيمتها التغذوية كما أن لها أهمية صحية لما تحتويه 
من مركبات حيوية هامة كالفيتامينات واألمالح المعدنية 

م من فطيرة القرع العسلي تحتوي راج ١٠٠حيث تبين أن 
على خمسة أضعاف الكمية الموصى بها يوميا من فيتامين 

 سعراً حرارياً، ٢٦ة من الطاقة تعادل ، وكمية منخفض"أ"
ملجم ٥٦٤، و"جـ"ملجم من فيتامين ١٢كما تحتوي على 

  .من البوتاسيوم

نتج بكميات ال بأس بها يونظراً ألن القرع العسلي 
بالمملكة العربية السعودية باإلضافة إلى رخص ثمنه 
وخاصة في موسم اإلنتاج وارتفاع قيمته التغذوية 

 أهمية البحث في عمل بعض والصحية، لذا ظهرت
األصناف الغذائية الشائع تناولها بين أطفال المرحلة 

طفل هذه المرحلة يتميز بالنشاط وأن االبتدائية، خاصة 
والحيوية وسرعة النمو استعدادا لمرحلة البلوغ مما 
يستدعي إمداده بالعديد من الفيتامينات واألمالح المعدنية 

أن الجهل باألسس السليمة للتغذية ، كما "أ"وخاصة فيتامين 
غالبا ما يؤدي إلى سوء التغذية، لذا يعد تعليم تالميذ 

 أمراً ضرورياً لتكوين التغذويةالمعلومات بالمدارس 
 غذائية وممارسات جيدة أثناء اختيار وتناول تعادا

  :لة البحث في التساؤالت التالية لذا تمثلت مشك. الطعام

مي لألبوين في الممارسات  هل اثر المستوى التعلي•
  لعينة البحث؟التغذوية 

 في اختيار ةالموجهالتغذوية  نوعية الممارسة  ما هي•
  عينة البحث لنوعية الوجبة الخفيفة المتناولة؟

 ما مدى تأثير المستوى التعليمي لعينة البحث في نوعية •
  الوجبة الخفيفة المتناولة؟

لتعليمي لعينة البحث في مستوى  هل اثر المستوى ا•
   والصحي لهم؟التغذويالوعي 

 ما هي األطعمة المفضلة لدى األطفال ويمكن تدعيمها •
  بالقرع العسلي؟

 هل هناك تقبل لبعض األصناف المختارة والمدعمة •
  بالقرع العسلي؟

@ @
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@@szjÛa@Òa‡çc@ @
  -:يهدف البحث إلى 

  . التعرف على التاريخ الصحي لعينة البحث•
  . لعينة البحثالتغذويةالتعرف على الممارسات  •
 الخفيفة المتناولة بين  التعرف على نوعية األطعمة•

  .الوجبات
  . التعرف على مدى الوعي التغذوي لعينة البحث•
 إعداد بعض المنتجات الغذائية المدعمة بالقرع العسلي •

وبعض منتجات الخبيز ) وتشمل حساء القرع العسلي(
مثل (وبعض الحلويات ) عك، البيتزاكالدونات، الك(

  ).حلوى الكورن فليكس، والبسبوسة

szjÛa@ë‹Ï@ @
عالقة بين المستوى التعليمي لكال األبوين   هناك- ١

 . لعينة البحثالتغذويةوالممارسات 
 هناك ارتباط بين مستوى تعليم األبوين ونوعية األطعمة -٢

 . المفضلة لعينة البحث
ى التعليمي لكال األبوين والوعي  هناك عالقة بين المستو-٣

 .لعينة البحث التغذوي
 هناك عالقة بين المستوى التعليمي لعينة البحث ومستوى -٤

 . لهم  التغذويالوعي 
 هناك فروق معنوية في الصفات الحسية لألصناف -٥

 .المختارة قبل وبعد إضافة القرع العسلي
تقبل بعد إضافة القرع  عدم وجود اختالف في مستوى ال-٦

 .العسلي لألصناف المختارة

@szjÛa@paõa‹ugë@ïrzjÛa@lìÜþaZ@ @
  :  منهج البحث -أ 

استخدم المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على 
سلوب في البحث بدراسة عنى هذا األدراسة الحالة حيث ي

 ما أو جماعة ما أو مؤسسة ما كاألسرة أو المصنع حالة فرد
ع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي عن طريق جم

للحالة، واألوضاع السابقة لها ومعرفة العوامل التي أثرت 
كما . عليها والخبرات الماضية لها لفهم جذور هذه الحالة

استخدم المنهج التجريبي الذي يستخدم التجربة في إثبات 
الفرض، عن طريق المجموعة الضابطة والمجموعة 

المجموعة التجريبية بأنها المجموعة التي  وتعرف . التجريبية
تتعرض  للمتغير التجريبي أو المتغير المستقل لمعرفة تأثير 

أما المجموعة الضابطة فهي ال تتعرض . هذا المتغير عليها
للمتغير التجريبي وتبقى تحت الظروف العادية، وتقدم هذه 
المجموعة فائدة كبيرة للباحث حيث تكون الفروق بين 

عتين التجريبية والضابطة ناتجة عن المتغير التجريبي المجمو

الذي تعرضت له المجموعة التجريبية، فهي أساس الحكم 
  ).م٢٠٠٢عبيدات وآخرون، (ومعرفة النتيجة  

  : عينة البحث -ب

 غرضيه ةتم اختيار عين:  الطلبة والطالبات-أوال 
 وطالبة من تالميذ المرحلة اًطالب ٢٠٠طبقية بلغ حجمها 

الصف الرابع والخامس والسادس (بتدائية بالصفوف العليا اال
  : وقد تم تقسيم تلك العينة إلى بمدينة مكة المكرمة) االبتدائي

 من طالب مدارس ا طالب٥٠ مائة طالب  مقسمة إلى •
 من طالب التعليم الخاص ا طالب٥٠التعليم العام، 

 ). مدرسة اإلبداع األهلية االبتدائية(

 طالبة من طالبات التعليم ٥٠سمة إلى  مائة طالبة مق•
مدرسة ( طالبة من طالبات التعليم الخاص ٥٠العام، 

 ).الفتاة األهلية االبتدائية

 تم اختيار عينات من القرع : القرع العسلي-ثانيا
 كجم وذات ٦-٥العسلي المتوفرة في األسواق تزن كل منها 

 ٨لمستعملة اللون البرتقالي المائل إلى األصفر وبلغت الكمية ا
ثمرات بحيث تكون خالية من الجراثيم والعطب والجروح 

 سم، ومتوسط محيط ٣٨والخدوش، ومتوسط طولها حوالي 
سم، ٢٢ سم، وارتفاع الثمرة من الداخل ٧٥الثمرة حوالي 

  . سم٥ سم، وسمك اللب حوالي ٣وسمك القشرة حوالي 

تم تقييم األصناف المقدمة من قبل  : المتذوقون-ثالثا
 وغير المتخصصينعضواً من أعضاء هيئة التدريس ١٢

خمسة أعضاء ( في التغذية وعلوم األطعمة المتخصصين
من الذكور واإلناث من المتخصصين في التغذية وعلوم 
األطعمة، وسبع عضوات من اإلناث غير المتخصصات 

،وقد وضعت درجات )اُعتبرن من جمهور المستهلكين
-٤، جيد ٣,٩-٢مقبول ، ٢<غير مقبول :التقييم كالتالي

  .١٠-٨، ممتاز ٧,٩-٦، جيد جدا ٥,٩

  : أدوات البحث- ج

يعتبر االستبيان أو االستقصاء  : استبانه البحث-أوال
أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق 
مرتبطة بواقع معين، ويقدم االستبيان بشكل عام عدداً من 

األفراد محل األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من 
  :دراسة، وقد شمل المحاور اآلتية ال
 المعلومات العامة وتناولت االسم والعمر والسنة الدراسية -١

والجنس والدخل الشهري لألسرة والمستوى التعليمي  
 .والوظيفة لألبوين وعدد أفراد األسرة

 التاريخ الصحي ومدى المعاناة من بعض األمراض -٢
بالتغذية والوراثة كاإلصابة المزمنة والتي لها عالقة 

باإلمساك وتسوس األسنان ومرض السكر والحساسية 
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الغذائية ومرض الكلى وإن كانت هناك أمراض أخرى 
 .يعاني منها، وكذا الطول والوزن

 العادات الغذائية وفيها تم سؤاله عن بعض العادات -٣
 الغذائية ومدى تفضيله لبعض األطعمة الشائعة 

 والصحي واشتمل على جمل علمية التغذوي الوعي -٤
مستقاة من مادتي العلوم والتربية الوطنية والتدبير المنزلي 
والتي تدرس في تلك المرحلة الدراسية بحيث يجيب 

 أو "ال أوافق" أو "أوافق"عليها الطالب أو الطالبة بعبارة 
 وكان عددها خمس عشرة جملة أعطيت اإلجابة "معلأال "

والعبارة الخاطئة ُأعطيت لها الصحيحة ثالث درجات 
ن أعلم  فقد حصلت على درجتين ألدرجة واحدة، أما ال 

 قد تحتمل الصواب والخطأ معا، وبذلك يكون الحد ةاإلجاب
 درجة، وقد ١٥ درجة والحد األدنى ٤٥األعلى للدرجات 

 إلى جيد وحصل التغذويقسم مدى  مستويات الوعي 
وسط  حصل  درجة، والمستوى المت٣٤على اكثر من 

 درجة أما  ٣٤ <-٢٢,٥على درجات تتراوح ما بين 
 .  درجة٢٢,٥المستوى المنخفض  فحصل على أقل من 

 اتجاه العينة نحو استهالك بعض األطعمة الخفيفة المتناولة -٥
بين الوجبات طوال اليوم والشائع تناولها في هذه المرحلة 

ة ن فقري وعشرالعمرية واشتمل هذا المحور على ثمانٍ
 ". ال"أو " أحياناً"أو " نعم"تجيب عليها  عينة البحث بـ 

تم غسل :  طريقة إعداد عينة القرع العسلي -ثانياً
الثمرة جيدا للتخلص من األتربة والمواد الملوثة، ثم تم 

الخاص " فيليبس"تقشيرها وتقطيعها وبشرها بواسطة جهاز 
 ثم .بتجهيز األطعمة واستخدمت الشفرة ذات البشر الرقيق

 تم طحن الكميات المجففة من أجريت عملية التجفيف بعدها
 . بغرض إضافتها إلى األصناف المختارة  العسليثمرة القرع

وتم استخدام كل من مبشور ومسحوق القرع العسلي في هذه 
  .الدراسة

سابا، ( طريقة عمل األصناف المختارة -لثاثا
 أكواب دقيق،  ثالثة ة  ثالث:ادير الدونات، المق):١٩٩١

أرباع كوب زبده سائلة، كوب ماء للعجن، بيضة، ملعقة 
كبيرة خميرة فورية، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، ملعقة 

مسحوق  مالعق حليب جاف، نصف كوب ٦كبيرة نشا، 
  .ذرة ملح. القرع العسلي

توضع  الخميرة في وعاء ويضاف ) ١(: طريقة العمل
شا والملح والماء،ثم يضاف البيض المخفوق والزبد إليها الن
يضاف مقدار الدقيق والحليب ) ٢. ( وتخلط جيداًالسائل

الجاف ومسحوق القرع العسلي تدريجيا مع التقليب بقوه 
حتى تتكون عجينة لينة )  دقائق٧-٥حوالي  (يةبملعقة خشب

تنظف الملعقة من العجينة وترفع ويضاف باقي ) ٣. (ناعمة

ق تدريجيا مع اللت المستمر حتى تتكون عجينة لينة الدقي
ترش المنضدة رشا خفيفا ) ٤. (ناعمة، وتترك حتى تختمر

سم ١بالدقيق ثم يوضع عليها العجين وتفرد بالنشابة لسمك 
تحمر ) ٥. (وتقطع بقطاعه الدونات وتترك حتى تتخمر ثانية

في الزيت ثم ترفع وتوضع على الورق النشاف حتى تتخلص 
تقدم مع صلصة و أ الناعمبقايا الزيت وترش بالسكر من 

  .الشيكوالتة حسب الرغبة

 مالعق كبيرة ق، ثمانيكوب دقي :  المقادير،الكعك
 مسحوق سكر، أربع بيضات، فنجان زيت، ملعقة شاي

 من فنجان حليب سائل، نصف كوب ،)بيكنج بودر( خبيز
  .رة ملح، ملعقة شاي فانيليا، ذ المبشورالقرع العسلي

 مسحوق الخبيزينخل الدقيق و) ١(: طريقة العمل
يخفق البيض لمدة خمس دقائق ) ٢. (والملح ويوضع جانبا

ويوضع السكر والفانيليا ويخفق مرة أخرى حتى يصل إلى 
يوضع الزيت ويمزج مع الخليط ) ٣. (مرحلة الشريط

 بالتدريج مسحوق الخبيزيوضع الدقيق و) ٤. (السابق
 القرع العسلييوضع ) ٥. (زج تماماًويقلب حتى يمت

تبطن الصينية ) ٦. ( والحليب السائل ويمزج جيداالمبشور
. ثم يوضع المزيج في فرن متوسط الحرارة حتى ينضج

  .تخرج الكعكة من الفرن وتترك حتى تبرد ويقدم) ٧(

نصف كيس كورن : حلوى الكورن فليكس، المقادير 
،  كبيرةعسلملعقة فليكس، سبع حبات شيكوالتة مارس، 

جم، ملعقة كبيرة مسحوق القرع ٢٢٧نصف قالب زبده يزن 
  .العسلي

ذاب الزبد مع شيكوالتة مارس ي) ١( :طريقة العمل
يضاف ) ٢. (على حمام مائي حتى يتم امتزاجهما معا

. العسل ومسحوق القرع للمزيج السابق ويتم الخلط جيدا
ليه الكورن يرفع اإلناء من على النار ويضاف ا) ٣(

  .يشكل حسب الرغبة ويقدم) ٤. (فليكس ويخلط تماما

دقيق، نصف كوب ال  منكوبان:  المقادير،البيتزا
، كوب حليب، ملعقة كبيرة خميرة فورية، لسمن سائ

  .ه مسحوق القرع ومبشورملعقتان متوسطتان من

ملعقة كبيرة سمن، ثمرتان  (مقدار من صلصة البيتزا
ا صغيرة، جبنه موزريال، فلفل من الطماطم المقطعة قطع

رومي مقطع قطعا صغيرة، حلقات من الزيتون األسود، 
نصف كوب لحم عصاج، ملح وفلفل اسود، ملعقة صغيرة 

  ).من الثوم المطحون

تخلط المقادير الجافة وتعمل ) ١( :طريقة العمل
. حفرة في الوسط ويوضع السمن وتفرك بأطراف األصابع

الحليب الدافئ ثم يضاف إلى تذاب الخميرة في كوب ) ٢(
الخليط السابق ويعجن حتى تتكون عجينة لينة متماسكة 
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تفرد ) ٣. (مرختثم تترك حتى ت. تترك جوانب اإلناء
 وتغطى بالصلصة صينية مدهونة جيداً في العجينة

المجهزة مع مراعاة وضع مبشور القرع العسلي مع خليط 
 تنضج الصلصة، ثم توضع في فرن متوسط الحرارة حتى

  .وأخيراً تضاف جبنة الموزريال، وتقدم ساخنة.

 كوب سميد، علبة قشدة، نصف :البسبوسة، المقادير
كوب زبده سائلة، نصف كوب سكر، ملعقة صغيرة فانيليا، 

من  كبيرتان، ملعقتان مسحوق خبيز شاي نصف ملعقة
  ".الشيرة" مسحوق القرع، مقدار من المحلول السكري

ثم توضع ، الجافة تخلط المقادير )١( :طريقة العمل
يوضع الخليط في صينية ) ٢ (.القشدة والزبد وتخلط جميعاً

. مدهونة، ثم يوضع في فرن متوسط الحرارة حتى ينضج
على البسبوسة وهي ساخنة، وتترك " الشيرة"تصب ) ٣(

  .حتى تبرد وتقدم

 ثمرة قرع عسلي تزن :المقادير حساء القرع العسلي،
الدجاج، نصف قالب زبده يزن  مرقكجم، كوبان من ٣

جم، كوب ماء، بصلة مفريه، ملعقة صغيرة ثوم ١١٣
مطحون، ثُلث كوب حليب سائل، ملعقة كبيرة حليب جاف، 

  .ملعقة كبيرة عصير ليمون، ملح وفلفل وكمون

البصلة مع الزبد، ثم يضاف  تقلب) ١(: طريقة العمل
يوضع الماء ) ٢. (رغوباً حتى يصبح لونه بنياً مالمفريالثوم 
. والماء والقرع العسلي والبهارات ويترك حتى ينضج والمرق

يوضع الخليط السابق في الخالط مع الحليب السائل ) ٣(
يعاد المزيج بعد خلطه إلى النار ) ٤. (والمسحوق ويمزج جيداً

يصب ) ٥. (ويترك حتى يغلي ثم يضاف عصير الليمون
  .   ويقدم ساخناًالحساء في طبق عميق

@ïöb—y⁄a@ÝîÜznÛaZ@ @
 SPSSستبانة باستخدام برنامج تم تحليل بيانات اال

(V. 11.0)استخدمت  ستبانة وقد بعد تفريغ بيانات اال
ي االنسب المئوية والتكرارات ومعامل االرتباط ومربع ك

واختبار ) ت(، واختبار )ANOVA( واختبار تحليل التباين
ALFAواعتبرت العالقة دالة .ستبانة لحساب ثبات اال

  .٠,٠٥قل من أإحصائيا عند مستوى معنوية 

للتأكد من صدق وثبات : صدق وثبات االستبانة
   :االستبانة ثم اتباع الطرق التالية

ستبانة على عضوين تم عرض اال :صدق المحكمين •
من أعضاء هيئة التدريس في مجال االقتصاد المنزلي وكذا 

قسم التغذية وعلوم -ات الفرقة الرابعة على مجموعة من طالب
 إلبداء - بكلية التربية لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمةاألطعمة

اآلراء وتعديل العبارات الغامضة وغير الواضحة، وقد تم 
  .إجراء التعديالت المطلوبة وفقاً لما يتطلبه البحث

وفيه يكون االختبار صادقا إذا  :الصدق الظاهري •
ير إلى انه اختبار صادق، كأن يكون شكله كان مظهره يش

ن تشير فقراته إلى ارتباطها بالسلوك، وان يكون أمعقوال و
، وقد تم إجراء )م٢٠٠٢، عبيدات وآخرون(سهل التطبيق 

االختبار الظاهري لالستبانة عن طريق عرضها على أحد 
المتخصصين وكذا على مجموعة من طالب وطالبات 

ء الرأي في شكل االستبانة ومدى المرحلة االبتدائية إلبدا
وكانت مالحظتهم أنها سهلة التطبيق ولكنها .سهولة األسئلة بها

تحتاج إلى وقت زمني وخاصة مع طلبة الصف الرابع 
  .االبتدائي

حيث تم  :تجريب االستبيان في صورته األولية •
 من طالبات وطالب المرحة ١٠ستبيان على تجريب اال

 من وضوح األسئلة وابتعادها عن االبتدائية وذلك للتأكد
وقد تم تعديل بعض العبارات وفقا لما أظهره .الغموض

  .التحليل األولى لالستبانة

ويعتمد الصدق العاملي على  :الصدق العاملي •
استخدام التحليل اإلحصائي، وهو منهج إحصائي لقياس 

 عبيدات وآخرون(العالقة بين مجموعة من العوامل 
ساب معامل الثبات باستخدام معامل وقد تم ح). م٢٠٠٢،

ALFA قيمة معامل ألفا أن التحليل اإلحصائي أظهر  وقد
وهي قيمة عالية تؤكد ثبات اإلستبانة ) ٠,٨٣٣(بلغت 

  .لتحقيق أغراض الدراسة

szjÛa@pbzÜİ—ßZ@ @
 ينقسم أطفال مرحلة التعليم :أطفال المرحلة االبتدائية
 الطفولة المتوسطة من سن :االبتدائي عادة إلى مرحلتين

 سنة، ١٢-١٠ سنوات والطفولة المتأخرة من سن ٩- ٦
وتتميز هذه السن ببدء انطالق الطفل من المنزل فيصبح 

باء والكبار، إرضاء األصدقاء والزمالء أهم من إرضاء اآل
كما يتميز الطفل بالنشاط والطاقة الزائدة مما يؤدي به إلى 

ميز النمو الجسمي في  وقته في اللعب، ويتمعظمقضاء 
  السابقة:قورن بالفترتينما هذه المرحلة بالبطء إذا 

، ويزداد )المراهقة المبكرة(والالحقة ) الطفولة المبكرة(
% ١٠في السنة ويزداد الوزن بنسبة % ٥الطول بنسبة 

ويالحظ حدوث طفرة في النمو في نهاية هذه المرحلة 
  ).م٢٠٠٠مخيمر، (

التثقيف بأنه نقل أو اكتساب  فيعر: التغذويالتثقيف 

المعرفة والمهارات والقدرات والسلوك والعادات وتبادل 

األفكار واالتجاهات والمعلومات بين األفراد، والتثقيف 

 هو ترجمة الحقائق الصحية في مجال التغذية إلى التغذوي

أنماط سلوكية على مستوى الفرد والمجتمع وذلك باستخدام 
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يم الفرد كيفية حماية نفسه من األساليب التربوية لتعل

أمراض سوء التغذية وتغيير العادات والمعتقدات الخاطئة 

 تصحيح المفاهيم اوتشجيع العادات الغذائية السليمة وكذ

  ). م٢٠٠٤صبحي، ( والعادات الغذائية المستحدثة

 هو التغذويالوعي :  والصحيالتغذويالوعي 

ى تطبيقها في معرفة وفهم المعلومات الغذائية والقدرة عل

سبها شكل العادة وذلك الحياة اليومية بصورة مستمرة تك

أما ). م١٩٩٩ حمايل،( المناسبة في حدود اإلمكانات

مفهوم يقصد به إلمام المواطنين فهو الوعي الصحي 

تتحول تلك الحقائق إلى ن أوبالمعلومات والحقائق الصحية 

يعتبر ممارسات  وعادات تمارس بال شعور أو تفكير، و

الوعي الصحي هو الممارسة الصحية عن قصد نتيجة 

  ).م١٩٩٩ عبد الوهاب،(الفهم واإلقناع 

يعتبر تدعيم األغذية إحدى الطرق : التدعيم الغذائي 

المهمة التي تستخدم في الوقاية وعالج األمراض الناتجة من 

سوء التغذية، والغرض منها المحافظة أو رفع القيمة التغذوية 

عمة الشعبية وذلك للوقاية من نقص بعض العناصر لبعض األط

الغذائية الرئيسية وبالتالي تقليل فرص اإلصابة باألمراض 

، وتعرف )م١٩٩٧مصيقر، ( الناتجة من نقص هذه العناصر

ترنت ـا على اإلنـعودية على موقعهـة السـوزارة الصح

)www.sehha.com( يعني بالتحديد إضافة  بأنهاألطعمة تدعيم 

عناصر غذائية قليلة الكمية إلى بعض األطعمة المعتاد على 

 ومنتجات األلبان بهدف تحسين )الدقيق (تناولها مثل الطحين

كما أوصت بأهمية التدعيم بالمواد . لألطعمةالتغذويةالقيمة 

الغذائية وخاصة مع انتشار المأكوالت السريعة التي تحل محل 

مأكوالت الشعبية التقليدية، وأصدرت إستراتيجية للتخلص من ال

وع مصادر تن والتغذويةعوز العناصر الغذائية ومنها التوعية 

ضافات الغذائية وأخيرا التدعيم بالعناصر األطعمة وتناول اال

 .الغذائية

يعد القرع العسلي من العائلة القرعية : القرع العسلي

Cucurbitaceae  والخيار والقثاء ةقرع الكوسوالتي تشمل 

والبطيخ ويزرع تقريبا في جميع بلدان العالم، ويتبع القرع 

العسلي عدة نباتات ويتبع كل نوع منها عدة أصناف 

تختلف في أحجامها من الحجم الصغير جدا يقل عن 

الكيلوجرام إلى األحجام الكبيرة التي تتعدى مئات 

  )م١٩٩٦خلف اهللا وزمالؤه،(الكيلوجرامات 

هي عبارة عن صبغات طبيعية توجد : داتيالكاروتينو

،وقد أظهرت الدراسات تواافي العديد من الفواكه والخضر

الوبائية أن زيادة استهالك األطعمة الغنية بها لها عالقة 

وثيقة بانخفاض خطورة حدوث العديد من األمراض،ويوجد 

دات تم التعرف عليها ي مركب من الكاروتينو٦٠٠أكثر من 

ويعتبر  ،تواااألصناف المختلفة من الفواكه والخضرفي 

ومن المعروف . البيتاكاروتين من أكثر المركبات المعروفة

دات ي تصنيع الكاروتينواأن اإلنسان والحيوان ال يمكنهم

ولذلك يحصالن عليها من األطعمة وهي تعمل كمضادات 

  ).م٢٠٠٢، يقمصاني والمدن(لألكسدة 

رف الخواص الحسية بأنها تع: الخواص الحسية للغذاء

مجموع خواص األغذية التي يستطيع اإلنسان تحديدها 

باستخدام حواسه المختلفة وتشمل اللون والرائحة والطعم 

  )٢٠٠٣خليل وآخرون، (والقوام 

ويشمل تقييم درجة التقبل للخصائص : التقييم الحسي

الحسية للغذاء مثل اللون والطعم والرائحة، النكهة،المظهر  

بسط الطرق وأكثرها شيوعا هو عمل جداول أتقبل العام، ووال

مقسمة إلى خانات بها وصف للعينة وتعطى درجات رقمية 

. متدرجة من أعلى إلى أسفل لكل صفة ثم تُجمع الدرجات

وتعتمد هذه الطريقة على اإلنسان وإحساسه بالنسبة للغذاء 

  ).م٢٠٠٤نوار، (ولذا فهي تحتاج إلى خبرة وتدريب  

  :ة الغرضية الحصصيةالعين

العينة الغرضية هي التي يقوم الباحث باختيارها 

  .اختيارا حرا على أساس أنها تحقق أغراض الدراسة

أما العينة الحصصية فهي تشبه العينة العشوائية 

الطبقية لكنها تختلف عنها في أن الباحث يقوم بهذا 

عبيدات (االختيار بنفسه ودون أن يلزم نفسه بأي شروط  

  ) .م٢٠٠٢خرون، وآ

näÛawöbZ@ @

  :  استبانه البحث -أوال

قسمت عينة البحث  في بادئ األمر إلى قسمين، عينة 

طالب وطالبات المدارس الحكومية، وعينة طالب وطالبات 

ولقد لوحظ أثناء التحليل اإلحصائي وجود . المدارس األهلية

تجانس كبير بين العينتين حيث لم تظهر أي فروق معنوية بين 

 اًوفيما يلي استعراض. ستبانةالعينتين في جميع محاور اال

  :لتحليل النتائج
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  :المحور األول لالستبانة

أظهر التحليل اإلحصائي أن  : الفئات العمرية-أوال
سنة بمتوسط ١٤-١٠ ما بين تأعمار أفراد العينة قد تراوح

من % ١١,٥أن ) ١(سنة، ويشير جدول ١,٠٣±١١,٠٧قدره 
  .لمدارس األهلية قد تجاوز سن الثالثة عشرةعينة البحث في ا

  النسبة المئوية للفئات العمرية لعينة البحث: ١جدول 

المدارس 
 الحكومية

 كامل العينة المدارس األهلية
الفئة  
 العمرية

 % التكرار % التكرار % التكرار

 ٣٧ ٧٤ ٣٥ ٣٥ ٣٩ ٣٩ سنوات١٠

 ٣١ ٦٢ ٣٤ ٣٤ ٢٨ ٢٨  سنة١١

 ٢٠,٥ ٤١ ٢٢ ٢٢ ١٩ ١٩  سنة١٢

 ١١ ٢٢ ٨ ٨ ١٤ ١٤  سنة١٣

 ٠,٥ ١ ١ ١ - -  سنة١٤

  ١٠٠  ٢٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

وهذا يؤكد أن غالبية أطفال هذه المرحلة الدراسية 
وهذا % ٨٨,٥ سنة بنسبة ١٢-١٠تتراوح أعمارهم ما بين 

يتفق مع السياسة التعليمية لهذه المرحلة الدراسية في الصفوف 
  .تعليم االبتدائيالعليامن ال

يتبين من :  المستوى التعليمي لعينة البحث- ثانياً
كثر عينة البحث من طالب وطالبات الصف أأن ) ٢(جدول 

  .السادس يليهم  من كان ملتحقا بالصف الرابع االبتدائي

  النسبة المئوية للمستوى التعليمي لعينة البحث: ٢جدول 

المدارس 
  ةوميالحك

المدارس 
المستوى  كامل العينة األهلية

 التعليمي للعينة
  %  التكرار  %  %

 ٣٣ ٦٦ ٣٠ ٣٦ الصف الرابع

 ٢٤,٥ ٤٩ ٢٩ ٢٠ الصف الخامس

 ٤٢,٥ ٨٥ ٤١ ٤٤ الصف السادس

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع

 يعكس الدخل : الدخل الشهري لعينة البحث-ثالثاً
الشهري لألسرة مدى قدرتها على شراء األطعمة غالية 

لحوم واألسماك والدجاج والوجبات السريعة الثمن كال
و يتضح من جدول ,والفواكه الطازجة واستهالك الحلويات 

أن اكثر من نصف العينة ال تعرف الدخل الشهري ) ٣(
ألسرتها وهذا قد يرجع إلى صغر سنها إضافة إلى عدم 
. اهتمامها بمعرفته طالما تحصل على مصروفها اليومي

 العينة بلغ الدخل الشهري كما لوحظ أن أكثر من ثلث
ريال مما يشير إلى ارتفاع ٩٠٠٠ألسرهم أكثر من 

 ا البحث سواء كانوةالمستوى االقتصادي ألسر عين
  .ملتحقين بالمدارس األهلية أو الحكومية

  اإللمام بمعرفة الدخل الشهري ألسر عينة البحث: ٣ جدول

المدارس 
 الحكومية

المدارس 
 األهلية

 مل العينةكا
 الدخل الشهري

  %  التكرار  %  %

 ٥٢,٥ ١٠٥ ٥٤ ٥١ ال تعرف الدخل

 ٠,٥ ١ - ١  ريال٣٠٠٠اقل من 

 ٤,٥ ٩ ٤ ٥  ريال٦٠٠٠-٣٠٠٠من 

 ٣,٥ ٧ ٢ ٥ ريال٩٠٠٠-٦٠٠٠

 ٣٩ ٧٨ ٤٠ ٣٨ ريال٩٠٠٠اكثر من 

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠  المجموع

يؤثر المستوى :  المستوى التعليمي لألبوين-رابعاً 
 ألطفالهم كما والتغذويةدين على الحالة الصحية التعليمي للوال

أن ارتفاع المستوى التعليمي لهم يساعدهم على حسن 
 يجدولو) ١(، ويالحظ من الرسم البياني اختيارهم لألطعمة

كثر أارتفاع المستوى التعليمي لألبوين حيث حصل ) ٥،٤(
من ثلثي  آباء وأمهات عينة البحث على التعليم الجامعي، في 

يالحظ تدني نسبة األمية أو من حصل على التعليم حين 
  . فقط منهماالبتدائي

  توزيع أفراد العينة حسب تعليم االم: ٤جدول 

المدارس 
 لحكومي

المدارس 
 األهلية

 كامل العينة
 مستوى تعليم األم

  %  التكرار  %  %

 ١٥,٥ ٣١ ١٣ ١٨ أمية

 ٤ ٨ ٥ ٣ تعليم ابتدائي

 ١٠ ٢٠ ١٠ ١٠ تعليم متوسط

 ٤,٥ ٩ ٤ ٥ ليم ثانويتع

 ٦٦ ١٣٢ ٦٨ ٦٤ تعليم جامعي

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠  المجموع

  توزيع أفراد العينة حسب تعليم األب: ٥جدول 

المدارس 
 الحكومية

المدارس 
 األهلية

  مستوى كامل العينة

 تعليم األب
 % التكرار % %

 ١٠ ٢٠ ٩ ١١ أمي

 ٣ ٦ ٣ ٣ تعليم ابتدائي

 - - - - تعليم متوسط

 ١٥ ٣٠ ١٣ ١٧ عليم ثانويت

 ٧٢ ١٤٤ ٧٥ ٦٩ تعليم جامعي

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠  المجموع



 

 ٩

Alex. J. Fd. Sci. & Technol. Vol. 2, No.2, pp. 1-18, 2005

) ٧، ٦(يتضح من جدولي :  وظيفة الوالدين-خامساً
كثر من نصف عينة البحث من ربات البيوت يليهن من أ أن

ظهر التحليل اإلحصائي أن غالبية أفي حين . كن موظفات
دوره أدى إلى ارتفاع اآلباء ملتحقون بوظائف مختلفة، وهذا ب

  .المستوى االقتصادي لألسر

  توزيع أفراد العينة حسب وظيفة االم: ٦جدول 

المدارس 
 الحكومية

المدارس 
 األهلية

 كامل العينة
 وظيفة األم

 % التكرار % %

 ٣٨,٥ ٧٧ ٤١ ٣٦ موظفة

 ٥٧,٥ ١١٥ ٥٤ ٦١ ربة منزل

 ٤ ٨ ٥ ٣ متقاعدة

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠  المجموع

  توزيع أفراد العينة حسب وظيفة األب: ٧جدول 

المدارس 
 الحكومية

المدارس 
 األهلية

 كامل العينة
 وظيفة األب

 % التكرار % %

 ٧٩,٥ ١٥٩ ٨٠ ٧٩ موظف

 ١٠ ٢٠ ١٠ ١٠ أعمال حرة

 ٣ ٦ ٢ ٤ متقاعد

 ٧,٥ ١٥  ٨  ٧  لم يذكر

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠  المجموع

  :المحور الثاني من اإلستبانة

 ترجع أهمية  :يخ الصحي لعينة البحث  التار-أوال
التاريخ الصحي لعينة البحث في التعرف على مدى المعاناة 
من األمراض التغذوية والتي قد تكون شائعة بين أطفال هذه 

خلو معظم أفراد ) ٨جدول (وقد ظهر من النتائج  , المرحلة 

العينة من اإلصابة بالسكري وأمراض الكلى في حين أشارت 
كثر من ثلث أفراد العينة كانوا مصابين بالحساسية إلى أن أ

 .وتسوس األسنان

األمراض الشائعة التي يعاني منها أفراد عينة : ٨جدول 
  البحث

  (%)المدارس األهلية   (%)المدارس الحكومية 

  المرض
  ال  نعم

ال 
  اعلم

  ال  نعم
ال 
  اعلم

  ١٠  ٧٦  ١٤  ١١  ٧٦  ١٣ اإلمساك

  ٣  ٥٦  ٤١  ١  ٥٩  ٤٠ تسوس األسنان

  ١١  ٨٥  ٤  ٨  ٨٧  ٥ مرض السكري

  ١١  ٥٥  ٣٤  ١٠  ٦٠  ٣٠ أمراض الحساسية

  ٢٤  ٦٨  ٨  ١٩  ٧٣  ٨ أمراض الكلى

ظهر التحليل اإلحصائي لعينة أ : الطول والوزن-ثانياً
ن هناك تجانساً في الطول والوزن بين عينة الدراسة أالبحث  

 بالمدارس الحكومية واألهلية، حيث بلغ متوسط الطول
كجم ٨,٩٦±٣٤,١٠ الوزن ومتوسط سم١٠,٨٧±١٣٣,٦٧

سم ١١,٨٥±١٣٢,٧١ للمدارس األهلية بينما بلغ متوسط الطول
كجم للمدارس الحكومية،كما ٧,٧٩±٣٣,٨٩ومتوسط الوزن 

ن متوسط الطول للذكور  أالتحليل اإلحصائي ظهرأ
 كجم، بينما ٨,٢١±٣٥,٧٢سم ومتوسط الوزن ١٤,٢٩±١٢٩

م ومتوسط الوزن لهن س٨,٩٦±١٣٥بلغ متوسط الطول لإلناث 
 كجم مما يظهر ميال نحو زيادة الوزن للفتيات ٨,٢٩±٣٢,٨٧

نهن مقبالت على مرحلة البلوغ وهذا يتفق مع أخاصة و
Osman و)١٩٩٣( وآخرون ،Al-Amoudi وآخرون 

يوضحان توزيع أفراد العينة ) ١٠، ٩ (نجدوالالو) م١٩٩٦(
  .حسب الوزن والطول
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    يع أفراد عينة الدراسة حسب الوزنتوز: ٩جدول 

المدارس 
 الحكومية

المدارس 
 األهلية

  كامل العينة
 وزن العينة

  % التكرار % %

 ٣٧ ٧٤ ٣٧ ٣٧ كجم٣٠-٢٠من 

 ٣١,٥ ٦٣ ٣٠ ٣٣ كجم٤٠-٣١من

 ١١,٥ ٢٣ ٩ ١٤ كجم٥٠-٤١من

 ٢,٥ ٥ ٤ ١  كجم٥٠اكثر من 

  ١٧,٥  ٣٥  ٢٠  ١٥  لم يذكر

  ١٠٠  ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠  المجموع

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الطول  : ١٠جدول 

المدارس 
 الحكومية

المدارس 
 األهلية

  كامل العينة
 طول العينة

  %  التكرار % %

 ٣,٥ ٧ ٢ ٥ سم١١٥-١٠٠من 

 ٢٦ ٥٢ ٢٦ ٢٦ سم١٣٠-١١٦من

 ٣٨ ٧٦ ٣٥ ٤١ سم١٤٥-١٣١

 ٨,٥ ١٧ ٩ ٨  سم فاكثر١٤٦من 

  ٢٤  ٤٨  ٢٨  ٢٠  لم يذكر

  ١٠٠  ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠  المجموع

  :المحور الثالث لالستبانة

بعض ) ١١(يوضح جدول : العادات والتفضيل الغذائي
العادات الغذائية لعينة البحث، فقد أشار اكثر من ثلث العينة 

رغبته في تناول الطعام عندما يصحو في  إلى عدم%) ٣٤,٥(
ثر ذلك على مدى تناوله لوجبة اإلفطار بالمنزل أالصباح مما 

الممارسات  بعض  وجودنه لوحظ من الجدولأإال %). ٤٤(
من ثلثي العينة كثر أالجيدة لعينة البحث فقد تبين أن 

تتناول وجبة خفيفة بالمدرسة وقد تكون تلك %) ٦٩,٥(
كما يتضح من الجدول أن . الوجبة بدال من وجبة اإلفطار

تتناول وجبة الغداء بالمنزل في حين %) ٧٩,٥( العينةمعظم 
على تناول وجبة العشاء، وأضافت حوالي %) ٦٧,٥( حرص

ن تناولها للبطاطس المقلية الغنية أب%) ٤٩,٥(نصف العينة 
%) ٦٦(بالدهون أحيانا ما تشعرها بالشبع، في حين نفت 

د وق. استبدال وجبة البطاطس المقلية بوجبة الغداء أو العشاء
ظهر التحليل اإلحصائي لبعض العادات والممارسات أ

 وجود ارتباط ذي داللة معنوية بين المستوى التعليمي التغذوية
لعينة البحث وتناول وجبة خفيفة بالمدرسة وانعكس ذلك في 

ن االرتباط الدال أالحرص على تناول وجبة الغداء، في حين 
البطاطس المقلية إحصائيا بين استبدال وجبة الغداء أو العشاء ب

وبالتالي الشعور بالشبع  يشير إلى اتجاه العينة لبعض 
الممارسات الخاطئة وخاصة بين الفتيات كتناول الوجبات 

  .السريعة الغنية بالدهون بدال من الوجبة الرئيسية باليوم

 لعينة البحث يالعالقة بين المستوى التعليم: ١١جدول 
األطعمة والعادات والتفضيل الغذائي لبعض 

  الشائعة

 م
  العادات الغذائية

 والتفضيل الغذائي
  نعم

% 
  أحيانا

% 
  ال

% 

  االرتباط مع

المستوى 
  التعليمي

 ٣٤,٥٠,١١ ٣١,٥٣٤لديك شهية للطعام عندما تصحو في الصباح ١
 ٠,٠٤- ٨ ٦٥ ٢٧  هل تتناول الطعام بشهية؟ ٢
 ٠,٠٤- ٨ ٣٦ ٥٦ هل تتناول وجبة اإلفطار بالمنزل يوميا؟ ٣
*٠,٣٤٨ - ٣ ٦٩,٥٢٧,٥ هل تتناول وجبة خفيفة بالمدرسة ؟ ٤

 *٠,٢٠٣- ٣ ٧٩,٥١٧,٥ هل تتناول وجبة الغداء بالمنزل ؟ ٥
 ٠,١١ ٣,٥ ٦٧,٥٢٩ هل تتناول وجبة العشاء؟  ٦
 *٢٠,٥٠,١٤ ٤٩,٥ ٣٠هل تناولك للبطاطس المقلية يشعرك بالشبع؟ ٧
هل تتناول البطاطس المقلية بدل وجبة  ٨

 الغداء والعشاء؟
٠,١٩ ٦٦ ٢١ ١٣ 

 *٠,٣٨١- ١٨ ٥١,٥٣٠,٥ هل تحب تناول األرز؟ ٩
 ١٣,٥٠,١١ ٦٣,٥٢٣ هل تحب تناول المكرونة؟١٠
 ٠,٠٠ ٢١ ١٣,٥ ٦٣ هل تحب شرب الحليب؟ ١١
 *٢١,٥٠,١٧١ ٦٨,٥١٠ هل تحب شرب اللبن السائل ؟١٢
 ١٤,٥٠,٠٠ ٦٢,٥٢٣ هل تحب تناول اللبن الزبادي ؟١٣
 *٠٣١٣-٢٧,٥ ٤٧,٥٢٥ هل تحب تناول الجبن األبيض؟١٤
 *٣٤,٥٠,١٩٨ ٤٩,٥١٦ هل تحب تناول الجبن السائح؟١٥
 *٠,٢٤٧- ١٦ ٤٩,٥٣٤,٥ هل تحب تناول اللحم األحمر؟١٦
 ٠٣.- - ٨٥,٥١٤,٥ هل تحب تناول الدجاج؟١٧
 *٠,١٧٨- ٣ ٥٤,٥٤٢,٥ هل تحب تناول السمك؟١٨
 *٢٠,٥٠,٢٠٥ ٦١,٥١٨ ناول البيض؟هل تحب ت١٩
 ٠٧.-٣١,٥ ٤٦,٥٢٢ هل تحب تناول الفول والعدس؟٢٠
 ٠,٠٠ ٥ ٥٧,٥٣٧,٥ هل تحب تناول التونه؟٢١
 *٠,١٩-٣٨,٥ ١٧,٥ ٤٤ هل تحب تناول الكبد؟٢٢
 *٢٧,٥٠,٣١٣ ١٩,٥ ٥٣ )الطماطم والخيار(هل تحب تناول السلطة٢٣
 *٠,٢٧٦-٣٩,٥ ٣٣,٥ ٢٧ رة؟هل تحب تناول السلطة الحا٢٤
 ٠,٠٤- - ٨٤,٥١٥,٥ هل تحب تناول الفواكه؟٢٥
 ٠,١٠- ١٥ ٥٠,٥٣٤,٥ هل تحب تناول الخضر الخضراء؟٢٦
 *١٥٣.- ٨ ٤٧,٥٤٤,٥ هل تحب تناول الجزر؟٢٧
 ٠,١٣- ٤,٥ ٦١,٥٣٤ هل تحب تناول المكسرات؟٢٨
 ٠,٠٨ ١٠ ٧٤,٥١٥,٥ هل تحب تناول الكيك؟٢٩
 ٠,٠٢-١٩,٥ ٥٩,٥٢١  تحب تناول البيف برجر؟هل٣٠
 ١٦,٥٠,١٣ ٦٦,٥١٧ هل تحب تناول البيتزا؟٣١
 *٠,١٦٧-٢٤,٥ ١٨,٥ ٥٧ هل تحب تناول الشاي بالحلييب؟٣٢
 ٠,٠١-٣١,٥ ٥٢,٥١٦ هل تحب تناول والحليب بالنسكافيه؟٣٣
 *٠,١٢٣-٢٥,٥ ١٧,٥ ٥٧ هل تحب تناول الشاي؟٣٤

  .٠,٠٥عند مستوى معنوية اقل من  دال إحصائيا *
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وكما هو معلوم فإن المجتمع السعودي يفضل تناول 
األرز، إال أن وجود العالقة االرتباطية العكسية الدالة 

البحث ومدى تفضيل عنية لإحصائياً بين المستوى التعليمي 
األرز يؤكد أن هناك تغيراً في العادات التغذوية حيث لوحظ 

األرز عوضاً عن %) ٦٣,٥(ضيل المكرونة ارتفاع نسبة تف
 في بعض العادات الغذائية اًمما قد يدل على أن هناك تغير

. ن هذا التغير يبدأ من الصغرأوخاصة مع تقدم العمر و
نه ال يزال هناك إقبال وتفضيل أويتبين من الجدول السابق 

عامة، ويظهر التحليل  لتناول مجموعة األلبان ومشتقاتها
ن هناك عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بين أاإلحصائي 

المستوى التعليمي للعينة وتفضيل شرب اللبن السائل مما 
نه كلما ارتفع المستوى التعليمي قل استهالك أيشير إلى 

مما يؤكد ) الرائب(الحليب واستعيض عنه باللبن السائل 
ضرورة توفير عبوات الحليب السائل أو اللبن الرائب ضمن 

كما اتضح أن هناك . عمة المتوفرة بالمقصف المدرسياألط
 نحو االستغناء عن تناول الجبن األبيض المنخفض في ااتجاه

نسبة المادة الدهنية واستبداله بالجبن الكريم العالي في الدهن 
وكذا الوجبات السريعة بارتفاع المستوى التعليمي مما يظهر 

األطعمة العالية ن عينة البحث تتجه إلى اإلفراط في تناول أ
وتؤكد . في السعرات والغنية في الدهون كلما تقدم بها العمر

أن هناك ارتفاعاً في نسبة تفضيل ) ١١(النتائج في جدول 
تناول الدجاج وقد يرجع ذلك إلى توفره وسهولة الحصول 
عليه بأسعار مناسبة وانعكس ذلك على تفضيل كٍل من اللحوم 

 ارتفاع نسبة التفضيل الحمراء واألسماك،ويالحظ كذلك
للبيض في حين انخفضت نسبة التفضيل للبقول كالفول 
والعدس وهذا يرجع إلى ارتفاع الدخل الشهري لعينة البحث 

  . البقولبخالف توتوفر بدائل أخرى  للبروتينا

واللحم األحمر  وعلى الرغم من أهمية تناول الكبد
ن الجدول لوحظ مأنه في إمداد الجسم بعنصر الحديد إال 

 سلبياً ذا داللة إحصائية بين تناوله اًأن هناك ارتباط
كلما ارتفع أنه وارتفاع المستوى التعليمي، مما يشير إلى 

المستوى التعليمي وتقدم سن أفراد العينة قل استهالكها 
للكبد  واألطعمة الغنية بعنصر الحديد مما قد يعرضها إلى 

يات مقبالت على مرحلة ن الفتأاإلصابة بفقر الدم خاصة و
البلوغ التي تتطلب زيادة االحتياج الغذائي من عنصر 

وتبين من الجدول ارتفاع نسبة التفضيل للفواكه .الحديد
بين أفراد عينة البحث، في حين أشار اكثر من %) ٨٤,٥(

وات انصف العينة إلى تفضيلهم لطبق السلطة والخضر
لطة الحارة الخضراء واتجاه العينة نحو رفض تناول الس
أظهر ولقد . والذي قد يكون ناتجا عن خبرات سابقة لهم

التحليل اإلحصائي أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة دالة 
للعينة وتفضيل طبق  إحصائيا بين المستوى التعليمي

هناك أن وحظ كما ل. السلطة المكون من الطماطم والخيار
الجزر الغني بصبغة  إحصائيا مع تناول ارتباطاً سلبياً داال

في حين . والمستوى التعليمي المرتبط بتقدم العمرنالكاروتي
%) ٧٤,٥(ظهر أن هناك ارتفاع نسبة التفضيل للكيك 

والبيف برجر %) ٦١ (ضشطائر البي%) ٦٦,٥(والبيتزا 
، ونظرا النتشار عادة شرب الشاي وماله من %)٥٩,٥(

من أكثر ن أتأثيرات على تلك الفئة العمرية فقد اتضح 
أو مضافا إليه %) ٥٧(نصف العينة تفضل شرب الشاي 

انخفاضاً في أظهر إال أن التحليل اإلحصائي . الحليب 
ممارسة تلك العادة بارتفاع المستوى التعليمي للعينة وقد 
يرجع ذلك إلى تناول بعض البدائل كشرب العصير 

  .  الطازج أوالمعلب أو الحليب المدعم

  : الرابع لالستبانة المحور 

والرسم ) ١٢(يبين جدول :  والصحيالتغذويالوعي 
 لعينة البحث، حيث لوحظ التغذويمستوى الوعي ) ٢(البياني 

  تغذويأن أكثر من ثلثي أفراد العينة ذو مستوى وعي 
ظهر التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباطيه أمتوسط، ولقد 

ليمي  وبعض العبارات سالبة دالة إحصائيا بين المستوى التع
مما يدل على تأثير المستوى التعليمي في تحديد الوعي 

  .والصحي لهم التغذوي

التغذوي العالقة بين المستوى التعليمي والوعي : ١٢جدول 
  والصحي لعينة البحث

 م
  العبارات

 العلمية
 أوافق

% 
 الاوافق

% 

ال 
  اعرف

% 

  االرتباط مع

المستوى 
  التعليمي

اللحوم والدجاج مهمان للنمو  ١
 والعضالت 

٠,٠٠ ١١ ٧٧,٥١١,٥ 

ن لنمو الحليب والجبن غير مهمي ٢
 .العظام واألسنان

٠,١٥٩ - ١٧ ١٣,٥٦٩,٥* 

الخضر والفواكه تقي الجسم من  ٣
 .األمراض

٠,١٠- ١٧,٥ ٧٧,٥٥ 

مضرة  الغازية المشروبات ٤
 .بالصحة

٠,٠٩- ٦,٥ ٩٠,٥٣ 

ية ال تؤثر على المشروبات الغاز ٥
 .العظام

٠,٠٨- ٦,٥ ٨٣,٥ ١٠ 

 *٠,١٩٣ - ٢٥,٥ ٢٢,٥ ٥٢ .البطاطس المقلية تسبب السمنة ٦
اإلكثار من تناول الملح ال يؤثر  ٧

 .على الصحة
٠,٠٨- ٣٦ ١٥,٥٤٨,٥ 

اإلكثار من السكر والحلويات  ٨
 .تسبب مرض السكر

٠,٣٣٠+ ٢٣ ٦٦,٥١٠,٥* 

عدم تناول السلطة يسبب  ٩
 .اكاإلمس

٠,٠٩- ٣٣ ٣٢ ٣٥ 

عدم ممارسة الرياضة تشعرني ١٠
 .بالنشاط

٠,٢٩٦ - ٩,٥ ٥٤,٥ ٣٩* 

احتاج إلى كوبين من الحليب ١١
 .يوميا

٠,٢٩٦+ ١٩ ٧٣,٥٧,٥* 

اإلكثار من تناول البيض ال ١٢
 .يضر بالصحة

٠,٠١- ١٤ ٢٤ ٦٢ 

 ٠,٠٨ ٣٠ ٥٩,٥١٠,٥ .األسماك مهمة للصحة١٣
ورية أشعة الشمس غير ضر١٤

 .للجسم
٠,٠٦- ١٦,٥ ٧٠,٥ ١٣ 

الجلوس أمام التلفاز يشعرني   ١٥
 بالكسل

٠,٠٦ ٦,٥ ٧٧,٥١٦ 

  ٠,٠٥دال إحصائيا عند مستوى معنوية عند اقل من *
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  : المحور الخامس من اإلستبانة

تُعَّرف : نوعية األطعمة الخفيفة المستهلكة بين الوجبات
لها كل يوم بين وجبة الوجبة الخفيفة لألطفال بأنها أطعمة يتناو

اإلفطار والغداء والعشاء وتكون إما في المنزل أو الشارع أو 
أن ) ١٣( والطفل يحب تناولها، وتبين من الجدول ،المدرسة

يكوالته أكثر من نصف العينة تفضل تناول الحليب المدعم بالش
 مضافاُ إليه الحليب مل أو آيس كرييمارأو على هيئة كريم ك

، وتدني نسبة التفضيل شآيس كريم الساندويتوالشيكوالته أو 
للحليب األبيض السائل واللبن الزبادي المضاف إليه نكهة 

كما لوحظ اتجاه أفراد العينة . الفراولة أو المدعم بقطع الفراولة
ة كالفشار ضينحو زيادة االستهالك لألطعمة المملحة والحام

رائح شوالبطاطس المقلية المضاف إليها الكاتشب والملح و
 المملحة أو المضاف إليها الكاتشب أو الفلفل المقليةبطاطس ال

الحار وكذا الذرة المنفوشة وأصابع البوبو الغنية بالملح، 
 كانت إيجابية أو ن ظهور العالقة االرتباطية سواءفإوعموماً 

سلبية بين المستوى التعليمي ونوعية األطعمة المستهلكة يعطي 
 في العادات ر والتغييالتغذويوالوعي مؤشرا عن تأثير المعرفة 

  . على نوعية األطعمة المفضلة لتلك الفئة العمرية

العالقة بين المستوى التعليمي للعينة ونوعية  : ١٣جدول 
  األطعمة الخفيفة المستهلكة بين الوجبات

 األطعمة الخفيفة م
  نعم
% 

  أحيانا
% 

  ال
% 

  االرتباط مع
المستوى 
  يالتعليم

 ٠,٠ ٥٦ ١٥ ٢٩ ئل األبيضالحليب السا ١
 ٠,٠٧- ١٣ ٣٤ ٥٣ الحليب السائل بالشيكوالتة ٢
 *٠,١٨٩- ٦٣ ٢٢ ١٥ الحليب السائل بالفراولة ٣
 ٠,١٠- ٥٩ ٢١ ٢٠ اللبن الزبادي بالفراوله ٤
 *٠,٢٩٨- ٩,٥ ٢٩ ٦١,٥ كريمة كراميل ٥
 ٠,١٢- ١٨,٥ ١٩,٥ ٦٢ فشار بالملح ٦
 *٠,١٧١- ٣٥ ٣٧,٥ ٢٧,٥ بسكويت مالح ٧

 ٠,٠٦ ٧٥,٥ ١٥,٥ ٩ بسكويت بالقشدة ٨
 ٠,٠٦ ٤٨ ٣٤,٥ ١٧,٥ بسكويت بالتمر ٩
بطاطس مقلية مع الكاتشب  ١٠

 والملح
٠,٢٤٦- ٤,٥ ٤١ ٥٤,٥* 

 في مقليةس طبطاشرائح  ١١
 األكياس مع الملح

٠,٠٤ ٧ ٣٢ ٦١ 

 في مقليةس طبطاشرائح  ١٢
 األكياس مع الخل

٠,٤٣٣+ ٣٢ ٤٦ ٢٢* 

 في مقليةس طبطاشرائح  ١٣
 األكياس مع الكاتشب

٠,٠١ ٣٨,٥ ٢١ ٤٠,٥ 

 في مقليةس طبطاشرائح  ١٤
 األكياس بالفلفل الحار

٠,٠٧- ٢٤ ٣٢ ٤٤ 

 *٠,٤٨٩- ١٢ ٣٥,٥ ٥٢,٥ المنفوشةالذرة  ١٥
 *٠,٣٨٩- ١١,٥ ٢٢,٥ ٦٦ أصابع البوبو ١٦
 *٠,٣٤٣- ١٧ ٣٠,٥ ٥٢,٥  عاديايس كريم ١٧
ايس كريم بالحليب  ١٨

 ةوالشيكوالت
٠,١٠ ٢٢ ١٢ ٦٦ 

 *٠,١٨٧+ ٤٠ - ٦٠ ايس كريم ساندويتش ١٩
 ٠,١٢ ٧ ١,٥ ٩١,٥ عصير طازج ٢٠
 ٠,٠١- ٧ ٢٧ ٦٦ عصير معلب ٢١
 ٠,٠٥- - ١٧,٥ ٨٢,٥ فواكه طازجة  ٢٢
 ٠,٠٧ ٧ ١٣,٥ ٧٩,٥ الكيك ٢٣
 ٠,٠٧ - ٣١,٥ ٦٨,٥ الحلويات  ٢٤
 ٠,٠٥ ٤٨ ٥,٥ ٤٦,٥ مشروبات غازية ٢٥
 *٠,١٦٨- ٧,٥ ١٦,٥ ٧٦ جبنساندويتش بال ٢٦
 ٠,٠٢- ١١,٥ ٢٣,٥ ٦٥ ساندويتش بالبيض ٢٧
 ٠,٢٠ ٢٣,٥ ١٦,٥ ٦٠  كرواسان  ٢٨

  ٠,٠٥ اقل منددال إحصائيا عند مستوى معنوية عن* 

   األصناف المدعمة بالقرع العسلي-ثانياً

أن هناك اختالفات في ) ١٤(      يظهر جدول 
تم تدعيمها الصفات الحسية لألصناف المختارة والتي 

بالقرع العسلي،وعلى الرغم من وجود تلك االختالفات في 
تقييم المحكمين إال أن  نتائج التقبل  قد أظهرت حصول 

  .األصناف المختارة على تقدير عام ممتاز

ة  رسم بياني (2) مستوى الوعي الغذائي للعين

30%

65%

5%

وعي مرتفع
وعي متوسط
وعي منخفض
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  التأكد من صحة الفروض
 هناك عالقة بين المستوى التعليمي :الفرض األول

  :حثلألبوين  والممارسات الغذائية لعينة الب

ظهر اختبار كاي   أثبت صحة هذا الفرض حيث 
وكذا معامل االرتباط لبيرسون أن هناك ) ١٥ جدول(

عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين مستوى تعليم األبوين 
  .والممارسات الغذائية لعينة البحث

العالقة بين مستوى تعليم األبوين وبعض العادات ): ١٥(جدول 

  الغذائية لعينة البحث

   *مستوى المعنوية ٢قيمة كا

  

 م

  العادات والممارسات

  تعليم الغذائية لعينة البحث

  االم

  تعليم

  األب

  تعليم

  االم

  تعليم

  األب

هل تتناول وجبة اإلفطار  ١
 بالمنزل يوميا؟

٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٣٣,٠٩ ٧١,٨٢  

هل تتناول وجبة خفيفة  ٢
 بالمدرسة ؟

٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٢٤,٩٦ ٢٨,٦٩  

غداء هل تتناول وجبة ال ٣
 بالمنزل ؟

٠,١٦ ٠,٠١ ٤,٤٨ ١٨,٧٣  

هل تتناول وجبة  ٤
 العشاء؟ 

٠,٠٣ ٠,٠٠٨ ١٣,٨٢ ٢٠,٥٦  

هل تتناول البطاطس   ٥
المقلية بدل وجبة الغداء 

 والعشاء؟

٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٢١,٤٢ ٥٠,٥٦  

ويؤكد التحليل اإلحصائي لمعامل االرتباط انه كلما 
ى أن يتناول ارتفع المستوى التعليمي لألبوين كلما حرصا عل

 لتعليم االم،  ٠,١٩٨=+ر(الطالب أوالطالبة وجبة اإلفطار 
وكذا تناول وجبة خفيفة بالمدرسة  ).  لتعليم األب٠,٢٠٦= +ر

كما أظهر ).  لتعليم األب ٠,١٦٤ لتعليم األم، ٠,١١٧= ر(
التحليل اإلحصائي لمعامل االرتباط وجود عالقة ارتباطيه 

=  عند مستوى معنوية ٠,١٦٧-= ر(سالبة دالة إحصائيا 
بين المستوى التعليمي لألم ومدى تناول وجبة العشاء ) ٠,٠١

مما يشير إلى أن  ارتفاع المستوى التعليمي لألبوين يقلل من 
حرص عينة البحث على تناول وجبة العشاء وهذا قد يرجع 
إلى استبدال وجبة العشاء بوجبة من البطاطس المقلية التي 

  .تعطي إحساساً بالشبع

   وتعد وجبة اإلفطار من الوجبات الرئيسية المهمة من 
الناحية التغذوية وهي تأتى بعد مدة طويلة من آخر وجبة 
تناولها الشخص مما يؤثر على نشاطه وتحمله للعمل، ويزيد 

 أطعمة مغذية خالل نعلى ذلك أن الطالب غالبا ال يتناولو
على ساعات النهار،وقد أوضحت الدراسات انه من الصعب 

التلميذ استكمال مقرراته التغذوية اليومية بدون وجبة اإلفطار، 
وعادة ما يصاب األطفال الذين ال يتناولون تلك الوجبة 

نشاط بدني ويصاحب ذلك تدني النشاط قل أباإلجهاد مع 
الدراسي وضعف التفاعل الذهني وزيادة اإلجهاد العقلي 

مثل رقائق  تغذوياًوخاصة عندما تكون تلك الوجبة فقيرة 
  .)م٢٠٠٤الشهري واحمد، (البطاطا والمياه الغازية  

 هناك ارتباط بين مستوى تعليم كل :الفرض الثاني
 :عية األطعمة المفضلة لعينة البحثمن األبوين ونو

ثبت التحليل اإلحصائي أثبت صحة هذا الفرض حيث 
 أكانت باستخدام معامل االرتباط أن هناك عالقة ارتباطيه سواء

م واألب ة مع المستوى التعليمي لكل من األإيجابية أو عكسي
ونوعية األطعمة المفضلة لعينة البحث،  فقد تبين وجود عالقة 
ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا بين تعليم األم وإقبال عينة البحث 

ات الحسية والتقبل العام لألصناف المختارة قبل وبعد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للصف: ١٤جدول 
  .إضافة القرع العسلي

 الصنف  العام التقبل  القوام  الرائحة  الطعم  اللون
وطريقة 

  ب  ق  ب  ق  ب ق ب ق **ب *ق  لطهيا
  الدونات

  "التحمير"
٩,٦٦  

±٠,٤٩  
٩,٢٥  

±٠,٩٦  
٨,٦٦  

±١,٤٩  
٨,٣٣  

±١,٣٧  
٩,٢٥  

±٠,٧٥  
٨,٨٣  

±٠,٨٣  
٩,١٦  

±١,١٩  
٨,٨٣  

±٠,٨٣  
٨,٦٦  

±١,٦٦  
٨,٥  

±١,٤٤  
  الكعك

  "الفرن"
٩,٥٠  

±٠,٧٩  
٩,٥٨  

±٠,٦٦  
٩,٥٠  

±٠,٧٩  
٩,٣٣  

±٠,٧٧  
٩,٤١  

±٠,٧٩  
٩,٥٠  

±٠,٦٧  
٩,٥٨  

±٠,٧٩  
٩,٦٦  

±٠,٦٥  
٩,٥٠  

±٠,٧٩  
٩,٥٠  

±٠,٦٧  
لكورن  احلوى
  فليكس

٩,٤١  
±٠,٦٦  

٩,٥٠٠  
±٠,٦٧  

٩,٠٠  
±٠,٩٥  

٩,١٦  
±١,٠٢  

٩,٣٣  
±٠,٦٥  

٩,٤١  
±٠,٧٩  

٨,٩١  
±١,٠٦  

٩,٢٥  
±٠,٨٦  

٩,١٦  
±٠,٨٣  

٩,٤١  
±٠,٧٩  

  البيتزا
  "الفرن"

٩,٣٣  
±٠,٦٥  

٩,٥٠  
±٠,٧٩  

٩,٠٨  
±٠,٩٠  

٩,٣٣  
±٠,٧٧  

٩,١٦  
±٠,٨٣  

٩,٥٠  
±٠,٧٩  

٨,٩١  
±١,٠٨  

٩,٢٥  
±١,١٣  

٩,٣٣  
±٠,٧٧  

٩,٥٠  
±٠,٦٧  

  البسبوسة
  "الفرن"

٩,١٦  
±٠,٩٣  

٩,٠٨  
±٠,٩٩  

٩,٠٨  
±٠,٩٩  

٨,٩١  
±١,١٦  

٩,١٦  
±٠,٩٣  

٩,٢٥  
±١,٠٥  

٩,٣٣  
±٠,٨٨  

٨,٨٣  
±١,١٩  

٩,٠٨  
±٠,٩٠  

٩,٠٠  
±١,٠٤  

  الحساء
  "السلق"

٩,٨٠  
±٠,٤٢  

-----
-----  

٩,٨٠  
±٠,٤٢  

-----
-----  

٩,٩٠  
±٠,٣١  

-----
-----  

٩,٩٠  
±٠,٣١  

-----
-----  

٩,٩٠  
±٠,٣١  

-----
-----  

  األصناف بعد إضافة القرع العسلي **           األصناف قبل إضافة القرع العسلي*
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 عند مستوى ٠,١٨٧-=ر(على تناول البسكويت المالح  
 عند مستوى ٠,٢٢٠-=ر(وبسكويت التمر ) ٠,٠٠٨=معنوية 
-=ر(المملحة المقلية البطاطس شرائح و) ٠,٠٠٢=معنوية 
-=ر(والمياه الغازية ) ٠,٠١= عند مستوى معنوية ٠,٣٢٨
= ر(وشطائر البيض ) ٠,٠٠٣= عند مستوى معنوية ٠,٢٠٦

بينما ظهر ارتباط ). ٠,٠٠١= عند مستوى معنوية ٠,٢٢٥-
الخالي ) العادي(يس كريم موجب دال إحصائيا مع استهالك اآل
 إليه من سكر وألوان فمن أي عناصر غذائية سوى ما يضا

) ٠,٠٠٢= عند مستوى معنوية ٠,٢٢٢=ر(ونكهات صناعية 
) ٠,٠٠٠= عند مستوى معنوية ٠,٢٩٠=ر(وتناول الحلويات 
 .) ٠,٠٠= عند مستوى معنوية ٠,٣٥١=ر(والفواكه الطازجة 

بة دالة إحصائيا بين تعليم كما اتضح وجود عالقة ارتباطيه سال
 ةاألب ومدى استهالك عينة البحث للبن الزبادي المدعم بالفراول

 حوالفشار الممل) ٠,٠٠٥= عند مستوى معنوية٠,١٩٧-= ر(
والبطاطس  ) ٠,٠٠٣= عند مستوى معنوية٠,١٥٢-=ر(

في حين ) ٠,٠٠٥= عند مستوى معنوية٠,١٩٦ -= ر(المقلية 
 موجبة دالة إحصائيا بين تعليم وجد أن هناك عالقة ارتباطيه

األب واستهالك عينة البحث للحليب المدعم  بالشيكوالتة 
وشطائر الجبن  ) ٠,٠٤= عند مستوى معنوية٠,١٤٠=ر(
وشطائر البيض ) ٠,٠٠٠= عند مستوى معنوية٠,٢٥٩=ر(
، وعموما فإن )٠,٠٠٠= عند مستوى معنوية٠,٢٥٣=ر(

عليمي لألبوين قد أثر العالقة اإلحصائية تؤكد أن المستوى الت
 وشرائح البطاطس المقليةفي استهالك العينة لألطعمة المملحة 

والمشروبات الغازية والبطاطس المقلية والحلويات والفواكه 
  . والحليب المدعم

 هناك عالقة بين المستوى التعليمي :الفرض الثالث
  :لكال األبوين والوعي الغذائي لعينة البحث

 ANOVAئي بإجراء اختبار أظهر التحليل اإلحصا
صحة هذا الفرض، حيث وجدت عالقة دالة إحصائيا بين 

التغذوي لعينة البحث المستوى التعليمي لألبوين والوعي 
، مما يشير إلى أنه كلما ارتفع المستوى )١٦،١٧ن الجدوال(

  .د المستوى المعرفي ألفراد العينةالتعليمي لألبوين كلما زا

ن المستوى التعليمي لآلباء والوعي العالقة بي: ١٦جدول 
  لعينة البحث التغذوي

  قيمة ف العبارات العلمية م
مستوى 
  المعنوية

 *٠,٠٠٨ ٤,٠٥٨ اللحوم والدجاج مهمان للنمو والعضالت ١

ن لنمو العظام يالحليب والجبن غير مهم ٢
 .واألسنان

٠,٠٠ ٩,١٣٠* 

الخضر والفواكه تقي الجسم من  ٣
 .األمراض

٠,٠١٣ ٣,٧٠٥* 

 *٠,٠٠ ١٠,٠٣٦ .المشروبات الغازية مضرة بالصحة ٤

 *٠,٠٠٤ ٤,٦٥٥ .المشروبات الغازية ال تؤثر على العظام ٥

 *٠,٠٠٣ ٤,٨١٧ .البطاطس المقلية تسبب السمنة ٦

اإلكثار من تناول الملح ال يؤثر على  ٧
 .الصحة

٠,٢٦٨ ١,٣٢٤ 

اإلكثار من السكر والحلويات تسبب  ٨
 .سكرمرض ال

٠,٠٠ ١٠,٠٦٦* 

 *٠,٠٠ ٦,٨٩٦ .عدم تناول السلطة يسبب اإلمساك ٩

 *٠,٠٩ ٢,١٣٩ .عدم ممارسة الرياضة تشعرني بالنشاط ١٠

 ٠,١٠٢ ٢,٠٩٥ .احتاج إلى كوبين من الحليب يوميا ١١

اإلكثار من تناول البيض ال يضر  ١٢
 .بالصحة

٠,٠١ ٣,٨٤٩* 

 *٠,٠٠٧ ٤,١٦٥ .األسماك مهمة للصحة ١٣

 *٠,٠٠ ١٢,٥٣٥ .أشعة الشمس غير ضرورية للجسم ١٤

 *٠,٠٠٧ ٤,٢٠١ الجلوس أمام التلفاز يشعرني بالكسل  ١٥

   ٠,٠٥دال إحصائيا عند مستوى معنوية اقل من *

العالقة بين المستوى التعليمي لألمهات ومستوى : ١٧جدول 
  لعينة البحث التغذويالوعي 

  قيمة ف العبارات العلمية م
ستوى م

  *المعنوية

 *٠,٠٢٨ ٢,٧٧٧ اللحوم والدجاج مهمان للنمو والعضالت ١

ن لنمو العظام يالحليب والجبن غير مهم ٢
 .واألسنان

٠,٠٥٤ ٢,٣٧٣ 

 ٠,٢٨١ ١,٢٧٥ .الخضر والفواكه تقي الجسم من األمراض ٣

 *٠,٠٠٠ ٩,٨٣١ .المشروبات الغازية مضرة بالصحة ٤

 ٠,٦٤١ ٠,٦٣٢ .على العظامالمشروبات الغازية ال تؤثر  ٥

 *٠,٠٠٠ ٧,٠٠٩ .البطاطس المقلية تسبب السمنة ٦

اإلكثار من تناول الملح ال يؤثر على  ٧
 .الصحة

٠,٢٥٥ ١,٣٤٤ 

اإلكثار من السكر والحلويات تسبب مرض  ٨
 .السكر

٠,٠٠٠ ٧,٥١٧* 

 *٠,٠٠١ ٥,٠٧١ .عدم تناول السلطة يسبب اإلمساك ٩

 *٠,٠٠١ ٥,١٦٢ .شعرني بالنشاطعدم ممارسة الرياضة ت ١٠

 ٠,٣١٩ ١,١٨٤ .احتاج إلى كوبين من الحليب يوميا ١١

 *٠,٠٠٠ ٥,٢٤٢ .اإلكثار من تناول البيض ال يضر بالصحة ١٢

 *٠,٠٠٠ ٧,٦٢٢ .األسماك مهمة للصحة ١٣

 ٠,٦٢٥ ٠,٦٥٤ .أشعة الشمس غير ضرورية للجسم ١٤

 *٠,٠٠٠ ١٥,٢٥٢ الجلوس أمام التلفاز يشعرني بالكسل  ١٥

  .٠,٠٥دال احصائيا عند مستوى معنوية اقل من * 

 أن هناك عالقة بين المستوى التعليمي :الفرض الرابع
  :لديهم التغذويألفراد للعينة والوعي 

ثبت صحة هذا الفرض حيث أظهر التحليل 
 وجود عالقة دالة إحصائيا ANOVAاإلحصائي الختبار 

اد العينة ووعيهم التغذوي، بين المستوى التعليمي ألفر
وجود فروق معنوية في معظم ) ١٨(حيث يوضح الجدول 
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المستوى المعرفي بارتفاع إرتفاع العبارات، مما يؤكد 
 .المستوى التعليمي للعينة

يوضح العالقة بين المستوى التعليمي للعينة : ١٨جدول 
  لهم التغذويومستوى الوعي 

 م
  العبارات

 ةالعلمي

  قيمة

  ف

مستوى 
  *المعنوية

 *٠,٠٠٢ ٥,٣٢ اللحوم والدجاج مهمان للنمو والعضالت ١

ن لنمو العظام يالحليب والجبن غير مهم ٢
 .واألسنان

٠,١٢ ١,٩١ 

 ٠,١٨ ١,٦٢ .الخضر والفواكه تقي الجسم من األمراض ٣

 *٠,٠٠ ٦,٤٥ .المشروبات الغازية مضرة بالصحة ٤

 *٠,٠٢ ٣,١٧ .ثر على العظامالمشروبات الغازية ال تؤ ٥

 *٠,٠٠ ١١,١٧ .البطاطس المقلية تسبب السمنة ٦

 ٠,٣٠ ١,٢٠ .اإلكثار من تناول الملح ال يؤثر على الصحة ٧

اإلكثار من السكر والحلويات تسبب مرض  ٨
 .السكر

٠,٠٠ ٧,٩٩* 

 *٠,٠٠ ١١,٣٥ .عدم تناول السلطة يسبب اإلمساك ٩

 *٠,٠٠ ١٣,٠٨ .ي بالنشاطعدم ممارسة الرياضة تشعرن ١٠

 *٠,٠٠ ٦,٧٠ .احتاج إلى كوبين من الحليب يوميا ١١

 ٠,٠٥ ٢,٦٠ .اإلكثار من تناول البيض ال يضر بالصحة ١٢

 *٠,٠٠٣ ٤,٨٥ .األسماك مهمة للصحة ١٣

 *٠,٠٣٩ ٢,٨٣ .أشعة الشمس غير ضرورية للجسم ١٤

 *٠,٠٠ ٦,٥٠ الجلوس أمام التلفاز يشعرني بالكسل  ١٥

  ٠,٠٥دال إحصائيا عند مستوى معنوية اقل من * 

أن هناك فروقاً معنويةً في : الفرض الخامس
الصفات الحسية لألصناف المختارة قبل وبعد إضافة 

  :القرع العسلي

عدم ) ت(اختبار   بواسطة   أظهر التحليل اإلحصائي
وجود فروق ذات داللة إحصائية في الصفات الحسية 

بعد إضافة القرع العسلي مما يؤكد لألصناف المختارة قبل و
وهذا .يوضح ذلك ) ١٩(عدم صحة هذا الفرض والجدول

يتفق مع العديد من الدراسات،فعادة ما يؤدي استعمال الحرارة 
أثناء عملية الطهي إلى إحداث تغيرات في القيمة التغذوية 
وهذه التغيرات قد تكون مرغوبة مثل جعل الطعام أكثر قابلية 

 واالستساغة وكذا حفظه من الفساد السريع للمضغ والهضم
والتخلص من الميكروبات والجراثيم وتثبيط أو وقف نشاط 
اإلنزيمات التي تساعد على تدهور النكهة والقوام واللون 

، وهناك العديد من طرق الطهي )م١٩٩٢نوار وآخرون،(
 ومنها طريقة توااالمختلفة التي يمكن بها طهي الخضر

الطهي في الفرن، والتحمير،والسلق بالبخار السلق،والتسبيك، و
وعن طريق الميكرويف، وأشارت العديد من الدراسات التي 
أجريت لمعرفة تأثير طرق الطهي المختلفة على القيمة 

وات وكذا الصبغات النباتية أن صبغة االتغذوية للخضر

سابا، (الكاروتين ثابتة ال تتأثر باألحماض والقلويات 
وآخرون  Padmavatiت دراسة كما أشار). م١٩٩١

 صنفا من الخضروات )١٢(التي أجريت على ) م١٩٩٣(
بهدف التعرف على تأثير طرق الطهي المختلفة على 
محتواهامن البيتاكاروتين، أن نسبة فقد تلك الصبغة اختلف 

أكبر اختالفاً كبيراً باستخدام طرق الطهي المختلفة وسجلت 
حمير العميق بالمقارنة بطريقة نسبة فقد عند استخدام الت

  . التشويح وكانت اقل نسبة فقد باستخدام طريقة الطهي بالبخار

داللة الفروق اإلحصائية للصفات الحسية : ١٩جدول 
لألصناف المختارة قبل وبعد إضافة القرع 

  العسلي

  الصفات الحسية
  األصناف

  القوام  الرائحة  الطعم  اللون

  "مة تقي" الدونات             

  "مستوى الداللة   " 

١,٦٠  

٠,١٣٧  

١,٤٨  

٠,١٦٦  

٢,١٥  

٠,٠٥  

١,٤٨  

٠,٣٣  

  "قيمة ت" الكعك              

  "مستوى الداللة             " 

- ٠,٥٦  

٠,٥٨  

٠,٨٠  

٠,٤٣٨  

- ١,٠٠  

٠,٣٣  

- ١,٠٠  

٠,٣٣  

  "يمة تق"   حلوى الكورن فليكس

  "مستوى الداللة                " 

-٠,٢٩  

٠,٧٧  

-٠,٦٩  

٠,٥٠  

-٠,٥٦  

٠,٥٨  

-٠,٩٣  

٠,٣٦  

  "قيمة ت" البيتزا                 

  "مستوى الداللة                " 

-٠,٨٠  

٠,٤٣  

- ١,١٤  

٠,٢٧  

- ١,٠٧  

٠,٣٠  

-  ١,٤٨  

٠,١٦٦  

  "قيمة ت" البسبوسة              

  "مستوى الداللة                " 

٠,٢٤  

٠,٨٠  

٠,٥٦  

٠,٥٨  

-٠,٥٦١  

٠,٥٨  

١,٢٥  

٠,٢٣  

عدم وجود اختالف في درجة التقبل : رض السادسالف 
  :بعد إضافة القرع العسلي لألصناف المختارة

ثبت صحة هذا الفرض، حيث لم يظهر التحليل 
وجود فروق معنوية في ) ت(حصائي باستعمال اختبار اإل

درجة التقبل العام لألصناف المختارة  كما يتضح من الجدول 
)٢٠ .(  

ق اإلحصائية  في درجة التقبل داللة الفرو: ٢٠جدول 
لألصناف المختارة قبل وبعد إضافة القرع 

 العسلي

  مستوى الداللة  )ت(قيمة   األصناف

      غير دال احصائيا٠,٣٣  ١,٠٠  الدونات

      غير دال احصائيا١,٠٠  ٠,٠٠٠  الكعك

      غير دال احصائيا٠,٢٧  ١,١٤٩ -  حلوى الكورن فليكس

  ر دال احصائيا    غي٠,٥٠  ٠,٦٩ -  البيتزا

     غير دال احصائيا٠,٨٠  ٠,٢٤  البسبوسة
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تؤثر معلومات واتجاهات وسلوكيات الوالدين مباشرة 
على العادات الغذائية للطلبة، فالوالدين هما اللذان يحددان 
نوع الطعام المقدم ألبنائهما، لذلك فان ارتفاع المستوى 

في تغيير السلوكيات الغذائية التعليمي لهما له دور إيجابي 
، وبالنظر إلى )م٢٠٠٠م، ومصيقر، ٢٠٠٣مطر، (لألبناء 

 نتائج الدراسة يالحظ ارتفاع المستوى التعليمي واالقتصادي
لألبوين وانعكس ذلك على السلوكيات الغذائية لعينة 

وال يقل أهمية دور  ،)الفرضان األول والثاني(الدراسة 
تعليم الطفل السلوك والعادات المدرسة عن دور المنزل في 

الغذائية الصحية وتربيته تربية غذائية سليمة حيث يعد 
تعليم تالميذ المدارس علم التغذية من خالل مناهج التعليم 
أمراً ضروريا لتكوين عادات جيدة أثناء تناول الطعام 
واتجاهاً إيجابياً نحو الغذاء ليستوعب أهمية الغذاء على 

بالبدائل التغذوية ة سد احتياجاته صحته وتعريفه بكيفي
إالّ أن ) م٢٠٠٠هـ، السالم،١٤١٨عالم، (الغذائية المختلفة 
لعينة الدراسة يالحظ انه يحتاج  لتغذوياالمتأمل للسلوك 

إلى مزيد من العناية واالهتمام حيث ظهر أن هناك بعض 
السلوكيات والعادات التغذوية الخاطئة وخاصة مع تقدم 

جداول ( لدى أفراد العينة يارتفاع المستوى التعليمالعمر و
وهذا يتفق مع العديد من الدراسات ) ١٨، ١٣، ١٢، ١١

م، سليمان، ٢٠٠٣م، مصيقر، ٢٠٠٤العضاة وتكروري، (
يعد وعموما فإن تنامي هذه السلوكيات التغذوية ). م١٩٩٦

 فالمالحظ من ،بمثابة مؤشر خطر على مستقبل األطفال
السلوك التغذوي للعينة مع السلوك التغذوي الدراسة تقارب 

) م٢٠٠٤(للمراهقين وهو ما يتفق مع دراسة الركبان 
ومثل هذه السلوكيات يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند 

أو التوعوية ألن تلك السلوكيات التغذوية التخطيط للبرامج 
التي يمارسها أفراد عينة الدراسة قد تؤثر بشكل أو بآخر 

، وقد ظهر ذلك جليا في والتغذوية حالتهم الصحية على
 من بعض األمراض التي لها عالقة بالتغذية ممعاناته

كزيادة الوزن وتسوس األسنان والحساسية وهذا يؤكد على 
ن وأل. أهمية االهتمام بأنماط التغذية وسلوكيات المعيشة

 يربو على  كبيراًيمثلون قطاعاًالمدرسي األطفال في السن 
السكان، ويمرون في هذه المرحلة العمرية بتغيرات ثلث 

يقضون أنهم متالحقة بدنيا ونفسيا وعقليا واجتماعيا، كما 
أكثر وهم  بالمدرسة فترة طويلة تقترب من نصف النهار،

لذا وجب توفر ) م٢٠٠٤الشهري وأحمد،(الفئات نشاطا  
 والفواكه الطازجة تاألطعمة الصحية كالخضراوا

من نصف عينة أكثر يب بالمدرسة خاصة مع إقبال والحل
، واإلقالل بقدر اإلمكان )١١جدول (الدراسة على تناولها  

من توفر األطعمة الغنية بالدهون والملح والسكر مع 
الحرص على وجود القدوة الحسنة كالوالدين والمدرسين 
واألطفال األصحاء والرياضيين وتكثيف المعلومات 

لتي تتعلق باالختيار الجيد لألطعمة الصحية والتعليمات ا
وممارسة النشاط البدني وتعزيز السلوكيات الغذائية الجيدة 
بالمديح وإعطاء الهدايا التشجيعية شريطة أال يستخدم 

  .الغذاء كوسيلة للثواب أو العقاب

وألن أكثر من ثلثي العينة تفضل تناول البيتزا 
رتباطية العكسية بين والكعك والحلويات ووجود العالقة اال

تقدم العمر والمستوى التعليمي للعينة وانخفاض المتناول 
من الجزر الغني بصبغة البيتاكاروتين فقد تم تدعيم تلك 

،ولقد "لفوائده المذكورة سابقا" األطعمة بالقرع العسلي 
أظهرت نتائج التقبل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ضافة القرع العسلي مما لألصناف المختارة قبل وبعد إ
كان في صورة مسحوق أو يشجع على إضافته سواء 

مبشور إلى األصناف المختلفة ودون أن يؤثر ذلك على 
  .التقبل العام

@pbî–ìnÛa@ @
 التأكيد على ضرورة توفير عبوات الحليب السائل - ١

واللبن الرائب والفواكه الطازجة ضمن الوجبات التي 
  .يوفرها المقصف المدرسي 

 توعية تلك الفئة العمرية بأضرار استهالك األطعمة - ٢
  .التي ترتفع بها نسبة الحموضة على صحة األسنان 

بأهمية استهالك األطعمة تغذوية  عمل برامج توعية - ٣
  .التغذويةالتي يدخل في تكوينها التمر الرتفاع قيمته 

 إن تدعيم بعض األطعمة المحببة إلى األطفال كالكيك - ٤
  الغنيةتالخضراوا ببعض وبعض المخبوزاتوالبيتزا 

بصبغة البيتاكاروتين قد يقلل من اآلثار الناتجة من 
كثرة تناول األطعمة الغنية بالدهون وانخفاض تناول 

  .األطعمة الغنية بمضادات األكسدة

ua‹¾aÉ@ @
مستويات التنور العام . م١٩٩٨براهيم، سميحة محمود إ

منزلي بمحافظة والنوعي لدى معلمات االقتصاد ال
المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي، العدد . ةاإلسماعيلي

 .٩٥:ص) ١٤(

. م١٩٩٩فاطمة يوسف . البوفالسة، مريم ماجد والمعضاوي
. دراسة الحالة الغذائية في رياض األطفال بدولة قطر
. برنامج مقترح في التربية الغذائية لرياض األطفال

) ١٥( العدد المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي،
  .١١٤-٧١:ص
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السلوكيات الغذائية والعوامل . م٢٠٠٤الركبان، محمد عثمان 
المجلة .المؤثرة فيها لدى المراهقين في مدينة الرياض 

) ١١(السنة الخامسة، العدد .  للغذاء والتغذيةةالعربي
 .٦٨-٥٦: ص

دراسة حول تضمين مفاهيم . م٢٠٠٠السالم، عبد العزيز محمد 
وقائع حلقة . ة في المناهج الدراسيةالصحة والتغذي

العمل حول إدماج المفاهيم والمعلومات المتعلقة بالتغذية 
الصحية في المناهج الدراسية بدول مجلس التعاون 

تنظيم جمعية التغذية العربية ومركز البحرين . الخليجي
للدراسات والبحوث ومنظمة األمم المتحدة للتربية 

اإلقليمي للدول العربية في  المكتب –والعلوم والثقافة 
  . ١٣٠-٩٨: الخليج، ص

خدمات التغذية في مدارس . م٢٠٠٣الشهري، سليمان ناصر 
وقائع ندوة التغذية .البنات في المملكة العربية السعودية

سلسلة مطبوعات المجلة . المدرسية في الدول العربية 
، مركز البحرين للدراسات )٤(العربية للغذاء والتغذية 

  .٨٦-٨١:ث، صوالبحو

برنامج . م٢٠٠٤الشهري، سليمان ناصر وأحمد، أحمد عثمان 
وزارة التربية والتعليم، . الحليب والتمر المدرسي

الوكالة المساعدة لشؤون تعليم الطالبات واالختبارات، 
المملكة العربية  .اإلدارة العامة للخدمات الطبية

  .٢٠-٧: السعودية، ص

دراسة . م٢٠٠٤امد رباح العضاة، جعفر محمد وتكروري، ح
الوضع التغذوي لعينة من طالبات المدارس من عمر 

المجلة العربية .  سنة في مدينة عمان باالردن١٢-٦
: ص ) ١١(السنة الخامسة، العدد . للغذاء والتغذية

١٠٧-٨٦     .  

. م١٩٩٧الغنيم، مرزوق يوسف والبهباني، بهية إسماعيل 
الكويت، . ار السالسلد. الطبعة األولى. الثقافة الصحية

 . ٣٧٦: ص

. م٢٠٠٤القحطاني، حسن عبد اهللا وطربوش، حمزة محمد 
مجلة عالم . وجبات مدرسية محلية ومنوعة ومستساغة

  .٣٤:شعبان ص) ٧٦(الغذاء، العدد 

الغذاء . هـ١٤١٨اللقاء العلمي السنوي الرابع للصحة المدرسية 
بية جدة، المملكة العر. والتغذية في السن المدرسي

   .٢١٥:السعودية ص

استهالك القرع العسلي في . م٢٠٠٤حسن، فردوس محمد 
محافظات شمال مصر وتأثير طرق الطهي والحفظ 
. على القيمة الغذائية وتقبل المستهلك لبعض منتجاته

 بكلية الزراعة جامعة اإلسكندرية، دكتوراهرسالة 
  .جمهورية مصر العربية

. غذائي وصحة اإلنسانالوعي ال. م١٩٩٩حمايل، علي صبحي 
  .منشأة المعارف، اإلسكندرية

خلف اهللا، عبد العزيز وعبد اللطيف، محمد ومحمد، محمد 
أساسيات . م١٩٩٦هاني عبد العزيز وبدر، ، والشرقاوي

  .، مكتبة المعارف الحديثة، اإلسكندريةتوإنتاج الخضراوا

خليل، محمد وحمادي، محمد وقطيط، سعد وأبو طور، السيد 
قسم علوم .  أساسيات تصنيع وحفظ األغذية.م٢٠٠٣

  . وتكنولوجيا األغذية، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية

تقييم الحالة )  ٣٥(العدد . هـ١٤٢٣رسالة كليات البنات 
الغذائية لطالبات المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض، 
  . رسالة دكتوراه مقدمة من الطالبة نادية محمد انديجاني

. الطبعة الثالثة. الطهي علم وفن. م١٩٩١س حبيب سابا، نرج
  .دار المعارف

دور األم ووسائل اإلعالم في . م١٩٩٦سليمان، إكرام رجب 
. تشجيع األطفال على شراء وتناول االغذية المسلية

مؤتمر الجديد في االقتصاد المنزلى ودوره مع 
جمعية . الجمعيات االهلية في التنمية المتواصلة

القتصاد المنزلي، كلية الزراعة، جامعة االسكندرية ل
  .١٢١-٩٣: االسكندرية، ص

. التربية الغذائية والصحية. م٢٠٠٤عفاف حسين  ،صبحي
  .٧: مجموعة النيل العربية، الطبعة األولى، القاهرة، ص

. التثقيف الصحي والغذائي. هـ١٤١٨عالم، عواطف علي 
اللقاء العلمي السنوي الرابع للصحة المدرسية 

الغذاء والتغذية في السن المدرسي، جدة، ). هـ١٤١٨(
  .١٨٩-١٨١: المملكة العربية السعودية، ص

: األسرة والطفولة. م١٩٩٤عبد الخالق، محمد مصطفى 
: مكتبة عين شمس، القاهرة ص. النظرية والتطبيق

٢٨٧-٢٦٤. 

مكتبة . أسس الثقافة الصحية. م١٩٩٩عبد الوهاب، منال جالل 
  .٢٥: دة،  صالسوادي للتوزيع،  ج

عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن وعبد الخالق، كايد 
دار . البحث العلمي، مفهومه، أدواته، أساليبه. م٢٠٠٢

، المملكة العربية ضأسامه للنشر والتوزيع، الريا
 .٣١٠-٢٤٥: السعودية، ص

كسدة بين مضادات األ. م٢٠٠٢قمصاني،طه والمدني، خالد 
دني، المؤسسة مطابع دار الم. الصحة والمرض
  .السعودية بمصر

-٣٢: من شعبان ص) ٧٦(العدد . م٢٠٠٤مجلة عالم الغذاء 
٣٧. 

الطفولة : علم نفس النمو. م٢٠٠٠مخيمر، هشام محمد 
دار اشبيليا، الرياض، المملكة العربية . والمراهقة

  .١٢٢-١٢١: السعودية، ص

أسس ومبادئ (التثقيف الغذائي . م١٩٩٧مصيقر،عبد الرحمن 
  .٢١: دار القلم، دبي، ص). ية الغذائية والصحيةالتوع
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تعزيز التغذية الصحية في . م٢٠٠٠مصيقر، عبد الرحمن عبيد 
وقائع حلقة العمل حول ادماج المفاهيم . المدارس

والمعلومات المتعلقة بالتغذية الصحية في المناهج الدراسية 
  .٣٣-٢٥: ص . بدول مجلس التعاون الخليجي

مشاكل التغذية عند طلبة . م٢٠٠٣ عبيد نمصيقر، عبد الرحم
البعد الصحي واالجتماعي (المدارس في مملكة البحرين 

ندوة التغذية المدرسية في الدول العربية، ) والتربوي
  .٢٧-٢٢: القاهرة، ص

المشاكل الغذائية ألطفال المدارس في . م٢٠٠٣مطر، مي كامل 
ية، وقائع ندوة التغذية المدرسية في الدول العرب. مصر

  .٣٣-٢٨: القاهرة، ص

الغذاء . م١٩٩٢نوار، إيزيس ونور، سهير وبركات، منى 
  .دار المطبوعات الجديدة، اإلسكندرية. والتغذية

بستان . تخطيط وتقييم الوجبات الغذائية. م٢٠٠٤نوار، إيزيس 
  .البحيرة. المعرفة
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF EDUCATION LEVEL ON FOOD PREFERENCE AND 
NUTRITION INFORMATION OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN 

SAUDI ARABIA KINGDOM 
 

Suzan M. El Zalaki & Maria Talib Salim El Zahrane 
Education Girls College for Home Economic  in  Makkah, K.S.A. 

 
The present study was carried out to assess the effect of education level of primary schools pupils in 

Saudia Arabia kingdom, on their food preference and proper nutrition information. The age of the sample 
(200 pupils) ranged between 10-14 years. More than one third of the sample had family income higher 
than 9000 Saudi Riyals monthly. The parents with high education levels, were 79% of the fathers and 
39% of the mothers. The high level of education of the parents, resulted in good knowledge and nutri-
tional information of their childrens, and hence resulted in their avoidance to junk foods and snacks of 
low nutritive value. 

Some food products, which were preferred by the pupils of the studied sample were produced, sup-
plemented with pumpkins, as a source of carotenoids. The taste testing indicated that the products con-
taining the pumpkins, namely; pizza, corn flakes, doughnuts, basbosa, and pies were of excellent accept-
ability. 

 


