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 ممخص الدراسة
في  األساسيةمكضكعات التغذية بكتب العمكـ لممرحمة  إلى تقكيـىدفت الدراسة الحالية 

كلإلجابة عف أسئمة الدراسة  ، كحتى التاسع األكؿضكء متطمبات التنكر الغذائي مف الصؼ 
ئمة بمتطمبات التنكر الغذائي، حيث قامت بإعداد قااستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، 

، كتـ اختيار العينة بطريقة قصديو، ا( مؤشر 44، ك)أساسية تككنت القائمة مف ستة متطمباتك 
( كتابا، كتـ 88كحتى الصؼ التاسع كقد بمغت ) فتككنت مف كتب العمكـ مف الصؼ األكؿ

 .  راسات مثؿ التكرارات كالنسب المئكيةاستخداـ المعالجات اإلحصائية المناسبة لمثؿ ىذه الد

 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

في المرحمة األساسية كىي نسبة ضعيفة كتحتاج إلى  %6بمغت نسبة تكفر الكحدات الدراسية  .8
ثراء.   زيادة كا 

تدني نسبة تكفر مكضكعات التغذية في كتب العمكـ لممرحمة األساسية، بحيث بمغت النسبة  .2
 .%84قؿ مف مستكل حد الكفاية التي تـ تحديده كبمغ كىي أ، 54%

التعريؼ بالغذاء، كيميو التثقيؼ  اتمتطمب تأكثر المتطمبات التي تـ تكفرىا في المنياج كان .3
الصحي كسالمة الغذاء، كيميو التغذية الصحية، كيميو جكدة الغذاء، كيميو الغذاء في العصر 

، %844مر المختمفة، ككانت النسب عمى الترتيب )كيميو التغذية في مراحؿ الع ،الحديث
64% ،57% ،33% ،25% ،88%.) 

تكافرت المتطمبات في الصؼ الرابع، كتكافرت أيضا في الصؼ الخامس كالتاسع كلكف بنسبة  .4
نو ليس ىنالؾ ي كتب الصؼ األكؿ، كالثاني بحكـ أضعيفة، كانعدمت ىذه المكضكعات ف
، كانعدمت أم مكضكعات خاصة بالتغذية في ـ2487كتاب خاص بمنياج العمكـ في منيج 

 كتب الصؼ الثالث، كالسادس، كالسابع، كالثامف.

 وقدمت الدراسة التوصيات التالية:

 كذلؾ لعدـ تضمف ةإعادة النظر في محتكل منياج العمكـ لصفكؼ المرحمة األساسي ضركرة .8
 عمى مكضكعات التغذية كخمكىـ مف متطمبات التنكر الغذائي. بعضيـ

االستمرارية في تضمف المحتكل، كذلؾ المنطقي لممكضكعات، كمبدأ  مبدأ التسمسؿمراعاة  .2
 بأال يتـ تضمف متطمب في صؼ دراسي معيف كينقطع في الصؼ الذم يميو.

 )مكضكعات التغذية، المرحمة األساسية، التنكر الغذائي(. كممات مفتاحيو:
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Abstract 

The present study aimed to evaluate the topics of nutrition in the elementary stage science 

books in light of the requirements of dietary enlightenment (grades 1 through 9). In order to 

answer the study questions, the researcher used the descriptive analytical approach as she 

prepared a list of the requirements of dietary enlightenment which consisted of six basic 

requirements, and 40 indicators. The sample was a purposive one consisting of the 

elementary stage science books (i.e. 18 books) from the first grade to the ninth grade. The 

appropriate statistical treatments for such studies such as frequencies and percentages were 

used.. 

The study concluded with the following findings: 

1. The availability of the study units was 6% in the elementary stage, which is weak and 

needs to be increased and enriched. 

2. The availability of nutrition topics in the elementary stage science books was low as it 

reached 50%, which is less than the level of adequacy that was determined and reached 

80%. 

3. The most important requirements available in the curriculum were those of the 

introduction to food, health education and food safety, healthy nutrition, food quality, 

food in modern times, and finally nutrition at different stages of life. (The percentages 

were 100%, 64%, 57%, 33%, 25%, and 11% respectively). 

4. The requirements were available in the fourth grade and were also available in the fifth 

and ninth grades, but with weak percentages. These topics were not included in the 

books of the first and the second grade as there are no special books for science in the 

2017 curriculum. There are no topics related to nutrition available in the books of grade 

three, six, seven and eight.   

The study suggested the following recommendations: 

1. It is necessary to review the content of the elementary stage science curriculum because 

some of the books do not include the topics of nutrition and lack dietary enlightenment 

requirements. 

2. It is necessary to take into consideration the principle of the logical sequence of topics 

and the principle of continuity of content inclusion by not including a requirement in a 

given class and excluding it from the next one. 

Keywords: (nutrition topics, elementary stage, dietary enlightenment). 
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 آية قرآنية
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ٹٱٹٱ

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئىئ نئ

َّ نث مث زث رث  يت ىتنت  

 
 

 [4-8 : ] الجمعة
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 ْاإِلىَدْاءُ 

  

 ..الى روح والدي رحمو اهلل واسكنو جنات عدن

 الى أمي حبيبتي ألبسيا اهلل لباس الصحة والعافية

شريك عمري ورفيق دربي وقرة عيني.. زوجي حبيبي  الى  

 ..الى اخواتي حبيباتي

 الى اوالدي ف لذة كبدي حفظيم اهلل ورعاىم

 والى كل من ساىم في انجاح ىذه العمل

 أىدي عملي المتواضع
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 شكر وتقدير
ما لـ يعمـ، الذم عمـ بالقمـ، كأصمي كأسمـ عمى خير مف تعمـ كعمـ  اإلنسافالحمد هلل الذم عمـ 

 .كعمؿ، سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ

 بعد: اأم

كأتقدـ بخالص شكرم كتقديرم إلى أستاذم  ،فالشكر هلل أكال كأخيران عمى عكنو كتكفيقو
راسة عمى ما بذلو الكريـ سعادة األستاذ الدكتكر محمد سميماف أبك شقير المشرؼ عمى ىذه الد

رشاد كتكجيو خالؿ مراحؿ ،مف جيد كاىتماـ كلقد كاف  ،إعداد ىذه الرسالة كما منحو مف نصح كا 
 .أرجك لو دكاـ التكفيؽ كالسدادفىذه الرسالة المتكاضعة.  نجازإاألثر الكبير في  لتكجييو

اإلسالمية بغزة، كلعمادة الدراسات العميا ككمية التربية  الجزيؿ لمجامعةكما أتقدـ بالشكر 
،كاشكر السادة كجميع األساتذة الكراـ عمى تكجيياتيـ القيمة خالؿ مناقشة خطة ىذه الدراسة

رشادىـ  .المحكميف عمى نصحيـ كا 

 بالشكر لعضكم التحكيـ كالمناقشة،  أتكجوكما 

 / صالح الناقة .  االستاذ الدكتكر / عطا دركيش ، االستاذ الدكتكر

ثرائياا بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، ى تفضميمعم  كاإلرشاداتبالتكجييات النافعة،  كا 
عمى دعكاتيا لي بالتكفيؽ،  الحبيبة لدتيكيطيب الشكر لكا يبارؾ فييما. أفالصائبة، فاهلل أسأؿ 

جيدا في إعانتي عمى أداء ىذه العمؿ، كاشكر  كالشكر الجزيؿ لزكجي العزيز الذم لـ يأؿ
أكالدم األحباب عمى صبرىـ، كأكرر شكرم كتقديرم لكؿ مف ساىـ بصكرة مباشرة أك غير 

 مباشرة في إنجاح ىذه الجيد كسيكت عف ذكر اسمو.

كأف يمدنا بعكنو كتكفيقو  ،أسأؿ اهلل العمي القدير أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ
 .إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو ،ما تعممناه عكنان لنا عمى أفضؿ األداءكيجعؿ 

 ،،،كاهلل المكفؽ

 

 / بسممة الخضرم  الباحثة
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 : الفصل األول
 الطار العام لمدراسة 

 مقدمة الدراسة:
كرفع ما نسب ليا بيتانا مف  االستنياض باألمِة اإلسالمية، كعكدة عصكرىا الذىبية،

 الرجعية، َمْطَمَح يطمح بو الباحثكف، كُشغؿ يشغؿ باؿ العامميف، كىدفان يتحد عميو المسممكف.

َرت سنجد أنيا قد بدأت بمنظكمتيا التعميمية ، فقد كاف  ذا نظرنا إلى األمـ التي َتحضَّ كا 
معات الحضارية الراقية التي تتكاءـ التعميـ كالمنياج دكما ىـ الثركات، ذلؾ ألجؿ بناء تمؾ المجت

 مع متغيرات العصر الحديث، كتبني الفكر لدل الشعكب، كتصيغ شخصيات اإلنساف المرغكب.

فالعالـ اآلف يعيش عصران حديثا تتسارع فيو العمكـ بشتى أنكاعيا ك تقترب فيو المسافات،  
 ،ة الجيكد كؿ عمى حسب طاقتوفتبذؿ الدكؿ الصناعية المتطكرة ككثير مف الدكؿ النامية الفقير 

 فتكرس القدرات لمجابية تحديات كصعكبات المستقبؿ.

إف اىتماـ البمداف قد اتجو نحك بناء مناىج تعميمية تناسب الكاقع كتعد األفراد لمكاجية 
المستقبؿ، كليس ذلؾ فحسب، بؿ متابعة التطكير كالتحسيف، لضماف الجكدة، فالتغيير كالتطكير 

ا العصر، فنجد أف ىذه السمة قد زادت الحمؿ عمى الرائديف في مجاؿ صفة مالزمة ليذ
المناىج، لذلؾ كاف لزاما عمى المناىج الدراسية أف تكاكب التطكر، كتممس حاجات كرغبات 

 ، كتنمية تفكيرىـ، لمزيادة مف إدراكيـ كقدراتيـ عمى البحث عف الحؿ األمثؿ لمشكالتيـ.األفراد

يثة تمثؿ محكران ضركريا في العممية التربكية، ألنيا تعكس كتجسد إف المناىج التربكية الحد
مضمكف تمؾ العممية، فبشكميا كبتجديداتيا السريعة في ظؿ مجتمع التكنكلكجيا كعصر الثكرة 

يـ المتجددة، كاحتياجات الثقافية، تيدؼ إلى مكائمة حاجات الطالب كميكليـ كاتجاىاتيـ كقدرات
ألداة الفعالة إلصالح النظاـ التربكم كالنظاـ التعميمي كبالتالي كذلؾ، كىي أيضان ا المجتمع

تجديده كتحسينو، بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التربكية المرغكبة، فقد أكلى القائميف عمى التربية 
كالتعميـ اىتماما كبيرا لممناىج، فبمعزؿ عف المناىج ال يمكف حؿ المشكالت، كالتي ترتبط بأكثر 

كتتحمؿ جزءا كبيرا مف مسئكلية قصكر التعميـ في تحقيؽ أىداؼ  ،بآخر قضايا التعميـ بشكؿ أك
 (.2ص ـ،2443الفرد كالمجتمع )الغياض، 

المناىج الدراسية تالزميا عممية التطكير، كاألكثر حاجة لمتقكيـ ىي مناىج العمكـ ، فكما 
كالعشريف ىك منياج ديناميكي  الحادم( أف منياج العمكـ لمقرف 526ص ،ـ8996)يرل سميـ 
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كبسبب المتغيرات السريعة في ىذا القرف كاف البد مف إخضاع المناىج لمتجريب  سريع التغيير،
يزيد مف  ألؼ أك 47، فألمانيا كحدىا تسجؿ ما يقارب التقكيـ لتتماشى مع العصر الحديثك 

ادة النظر في ىذه ، كذلؾ يجبر المختصيف في منياج العمكـ بإعبراءات االختراع كؿ عاـ
 المناىج، بحيث يتـ التجديد كالتجكيد مع ما يتناسب مع كؿ العمـك الحديث كالجديدة.

قادر عمى التكيؼ مع بيئات ال بد مف إعداد مكاطف كما نعرؼ، فالعالـ قرية صغيرة، ك 
لذلؾ يجب عمى منياج العمكـ أف يككف عالميا بمضمكنو كأىدافو، ذلؾ يعني أف عممية  ،مختمفة

، قبؿ اف نبدأ  تطكير المنياج في بالدنا يجب أف تتماشى مع المعايير العالمية لمناىج العمـك
بتطكير معيف يجب عمينا معرفة المعايير العالمية التي تختص بيذا المكضكع، كمحاكلة تصميـ 

 مع تمؾ المعايير.  يتالءـالمنياج بشكؿ 

أىمية التقكيـ لممنياج، كعالقتو  ىنالؾ العديد مف الدراسات التربكية التي اتفقت عمى
بالعممية التعممية في كؿ المراحؿ الدراسية، حيث أف التقكيـ عممية الزمة كضركرية في جميع 

عدادىا )كاظـ كزكي فعممية التقكيـ ىي  .(ـ8988 ،المراحؿ التي يمر فييا تخطيط المناىج كا 
كما  ،العممية التي يتـ مف خالليا التخطيط كجمع المعمكمات المفيدة لمحكـ عمى قرارات بديمة

يرل كركنباخ أف تطكير المنياج يحتاج لمتقكيـ بشكؿ رئيسي، كما أف كظيفة التقكيـ ىي جمع 
كؿ إلى الفيـ يستخدميا مطكرك المناىج إلنتاج عمؿ أفضؿ، كلمكص أفلمحقائؽ التي يستطيع 

 .(34ـ، ص 8996 ،األعمؽ لمعممية التربكية )الصكص

ابيات المنياج ككذلؾ عمى أىمية تقكيـ المناىج المدرسية تتحقؽ عند التعرؼ عمى ايج
التعرؼ عمى الخصائص كالميزات ليذا المنياج، بيد أف نجاح المنياج يعتمد  كأيضا ،سمبياتو

مف اجميا، فمذلؾ يجب أف يرتبط تطكير المنياج عمى مدل تحقيقو لألىداؼ التي صمـ كرسـ 
ـ، 8989 ،بمتطمبات العصر كتتفاعؿ مع المتغيرات المحيطة مف دراسات كبحكث.)المقاني

 .(5ص

كنالحظ عمى حركة إصالح مناىج العمـك بأنيا ليست ذات حداثة، فمقد بدأت حركات 
العشريف، جميعيا كاف اليدؼ منيا إصالح التدريس لمعمكـ كلمتربية العممية منذ منتصؼ القرف 

، كبذلؾ يحقؽ حاجات ع التقدـ العممي كالتكنكلكجيتطكير منياج العمكـ مع ما يتناسب م
 (.59ص، ـ2445كرغبات المتعمميف كيجيزىـ لمحياة في ذلؾ العصر )الطناكم، 

تمؾ الحركات اإلصالحية قد أبرزت ضركرية التقكيـ باالعتماد عمى المعايير العالمية 
، كتعد تمؾ  الحسباف، في المحمية لالعتبارات اخذ ضركرة مع إليياكتطكير المناىج بالرجكع 
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، فيي تقدـ التقكيـ  المعايير محكات أساسية لتضمف الجكدة في العممية التعميمية لتدريس العمـك
ي لجكدة مدل معرفة الطالب كما يككف قادران عمى أدائو، كجكدة برامج العمكـ كتدريسيا، الحقيق

 (.4ص ،ـ2482كجكدة الكتب الدراسية في تقديـ الخبرات المربية. )مكسى،

عادة النظر في برامجنا الدراسية كالتعميمية، كجعؿ  تطكير نظـ التعميـ قد حاف أكانو، كا 
تدريسو في ت التجديد كالتحديث في مؤسسات التعميـ، كالبدء بتدريس عمكـ التغذية مف أكلكيا

لبناء جيؿ يمكف االعتماد عميو في مكاجية تحديات غذائية مستقبمية،  ،جميع المراحؿ الدراسية
صالحيا  كمف الجدير ذكره، أف االىتماـ بالعممية التربكية في فمسطيف كالسعي إلى تطكيرىا كا 

، كبذلت ـ 8994ية كالتعميـ الفمسطينية منذ تأسيسيا عاـ مطمب أساسي سعت لو كزارة الترب
جيكدان حثيثة نحك االىتماـ بتحسيف مدخالت كعمميات كمخرجات النظاـ التعميمي، األمر الذم 
استدعى تبني مفيـك الجكدة الشاممة في القطاع التربكم مف نكاٍح متعددة، كفي مقدمتيا المنياج 

النظاـ التربكم، الذم ال يتأتى تطكيره إال بتطكير الكتاب الدراسي، الذم يعكس مستكل جكدة 
 (. 4ص ـ،2449المدرسي الذم يشكؿ الكعاء الحاكم لممنياج بيف دفتيو.)كساب، 

كاختارت الباحثة محتكل منيج العمكـ ألنو كسيمة رئيسة مف كسائؿ تحقيؽ أىداؼ المنيج، 
مف كسائؿ كأنشطة كأساليب تدريس  كىك األساس الذم تدكر حكلو بقية مككنات المنيج األخرل

كتقكيـ، مع التأكيد عمى أىمية شمكلية عممية التطكير كتكامميا لجميع عناصر المنيج، كلكف 
لصعكبة تناكؿ تطكير جميع عناصر المنيج اقتصرت الباحثة عمى معرفة مدل تضمف المحتكل 

 .لمكضكعات التغذية بالرجكع إلى متطمبات التنكر الغذائي

، كنجد لعديد مف الدراسات اىتمت بتناكلوه التنكر الغذائي مف أىمية، نجد أف اكلما أبرز 
 ،مسمح)أف بعض الدراسات ركزت عمى مستكل الثقافة الغذائية عند الطمبة، مثؿ دراسة 

(، كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل التنكر الغذائي بمحتكل كتب العمكـ كمعرفة ـ2449
( بدراسة تيدؼ ـ2448 ،أبك حميمة)ع األساسي ليا، كما قاـ مدل اكتساب طمبة الصؼ التاس

إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج بالكسائط المتعددة يكظؼ األحداث المتناقضة في تنمية 
أبك )التنكر الغذائي لدل طالب الصؼ الخامس األساسي في مادة العمكـ كىدفت دراسة 

رحة باستخداـ الكسائط المتعددة في تنمية إلى قياس اثر كحدة دراسية مقت ـ(2448 ،جحجكح
الكعي الغذائي لدل الطالبات المعممات تخصص التعميـ األساسي بكمية التربية بجامعة األزىر 
بغزة، ، كنتيجة لما أسفرت عنو الدراسات السابقة نجد أف التنكر الغذائي كالثقافة الغذائية تحتؿ 

 ينعكس عمى صاحبيا كعمى المجتمع بشكؿ عاـ.مكانتيا بيف الدراسات لما ليا مف أثر كبير 
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كظيرت العديد مف المشركعات عمى المستكل العالمي كالتي اىتمت بمكضكعات التغذية 
ككذلؾ عمى المستكل العربي فيناؾ الكثير مف النشاطات التي بدأت بالظيكر عمى الساحة 

نشاء مراكز تيتـ بالتنكر الغذائي كالتثقيؼ الغ ذائي كالعديد مف الجمعيات بشكؿ كاضح ككثيؼ كا 
 كالمجمكعات كعقد الندكات كالمقاءات.

لدل الغذائي لتنكر ا مكضكعات في لمكعي االساسي المصدر كلما كانت مناىج العمكـ ىي
الطمبة، كاف ال بد مف تحديد مدل تضمف ىذه المناىج عمى مكضكعات التغذية في ضكء 

الدراسات السابقة قامت بقياس مستكل الثقافة متطمبات التنكر الغذائي، خاصة كأف كثيران مف 
الطمبة، كحصمكا عمى نتائج متدنية، مما يعني كجكد مشكمة إما  الغذائية سكاء عند المعمميف أك

في المناىج التي تُقِدـ ىذه الثقافة، أك الطريقة التي تُقَدـ فييا ىذه المعمكمات؛ لذا جاءت ىذه 
كاستجابة لمتكصيات التي نادت بضركرة إعادة النظر في  الدراسة استكماالن لمدراسات السابقة،

 مناىج العمكـ، كالتقصي عف مدل تمبية مناىج العمـك لممعايير العالمية.

لذا قامت الباحثة باختيار مكضكعات التغذية الكاردة في مناىج العمكـ لممرحمة األساسية؛ 
اىيـ في البنية العقمية لدل الطالب، كذلؾ ألىمية ىذه المرحمة في بناء المعمكمات كتأسيسيا لممف

 خاصة أنيا فترة ممتدة لعشر سنكات.

 الكعي قمة تبيف فرنسا، العالـ اطباء منظمة في صحي كمثقؼ الباحثة عمؿ كاثناء
قامت الباحثة باختيار متطمبات التنكر الغذائي بعد  لذلؾ الصحية العيادات ركاد عند الغذائي

ر العالمية الخاصة بمكضكعات التغذية مف عدة دكؿ أجنبية االطالع عمى العديد مف المعايي
كعربية؛ كذلؾ ألف عمـ التغذية عالمي فال بد مف أف تتناسب فيو مناىجنا الفمسطينية مع تمؾ 

 المعايير العالمية.

 مشكمة الدراسة:
 تتحدد مشكمة الدراسة بالسؤال التالي: 

 متطمبات ضكء في االساسية لممرحمة العمكـ بكتب الغذائية لممكضكعات التقكيمية التقديرات ما
 ؟ الغذائي التنكر

 تفرع السؤال البحثي السابق إلى األسئمة التالية:

 ما متطمبات التنكر الغذائي الكاجب تكافرىا بكتب العمـك لممرحمة األساسية؟ .8

 مكضكعات التغذية في كتب العمـك لممرحمة األساسية؟مدل تكافر ما  .2
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  ؟لمتطمبات التنكر الغذائيلممرحمة األساسية كتب العمـك بتضمف مكضكعات التغذية  ما مدل .3
 ؟  %84ىؿ يصؿ مستكل تضمف مكضكعات التغذية لمتطمبات التنكر الغذائي لمستكل  .4

 أىداف الدراسة:
 تيدف الدراسة إلى ما يمي:

بكتب العمـك لممرحمة متطمبات التنكر الغذائي الكاجب تكافرىا مدل تكافر بناء قائمة تبيف  .8
 األساسية.

 معرفة مكضكعات التغذية المتكفرة بكتب العمـك لممرحمة األساسية. .2

معرفة مدل تضمف مكضكعات التغذية المتضمنة بكتب العمكـ لممرحمة األساسية لمتطمبات  .3
 التنكر الغذائي بناء عمى تحميؿ المحتكل.

 .%84التنكر الغذائي لمستكل  معرفة ىؿ يصؿ مستكل تضمف مكضكعات التغذية لمتطمبات .4

 أىمية الدراسة:
 تكتسب الدراسة أىميتيا من كونيا:

تقدـ أىـ أبعاد التنكر الغذائي التي البد أف تتكافر في الشخص المتنكر غذائيا حتى يستطيع  .8
 مكاكبة العصر الذم نعيشو.

تأتي استجابة لالتجاىات العالمية التي تنادم بضركرة إلماـ الطالب بالمستحدثات   .2
كاالكتشافات كالتي ليا عالقة بالتغذية، كما يتعمؽ بيا مف قضايا أخالقية، كاجتماعية حتى 
يتمكف مف مكاجية المشكالت التي تكاجيو في مجتمعو كاستجابة لمدراسات السابقة التي 

 ـ الثقافة الغذائية في المدارس.دعت لالىتماـ بتعمي
الدراسة مشرفي مادة العمكـ الحياتية بتكفيرىا قائمة بمتطمبات التنكر الغذائي نتائج قد تفيد  .3

 كالعمؿ عمى تعزيز ىذه المتطمبات أثناء الدكرات التدريبية لممعمميف.
المحتكل كفقان ىذه الدراسة المعمميف كالباحثيف حيث أنيا تكفر أداة لتحميؿ نتائج قد تفيد   .4

ألبعاد التنكر الغذائي.قد تفيدىـ زيادة كعييـ بالمكضكعات الغذائية، كقدرتيـ عمى تدريس 
 العمكـ.

رؤل كأفكار جديدة حكؿ تنمية متطمبات التنكر الغذائي مما قد يدفع بمصممي  تحمؿ قد  .5
 المناىج إلي إعداد مناىج تتالءـ مع تمؾ المتطمبات. 
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حثة مف أىـ الدراسات التي تقكـ بتحديد مكضكعات التغذية في أنيا كفي حدكد تصكر البا .6
، حيث تعتبر ىذه الدراسة مرجعا ـ2487ضكء متطمبات التنكر الغذائي لممنياج الجديد 

 .لمراغبيف في تطكير مكضكعات التغذية في مناىج العمـك لممرحمة األساسية

  حدود الدراسة:
 تمتزم الدراسة بالحدود التالية:

 كل مكضكعات عمـ التغذية المتضمَّنة في كتب العمكـ لممرحمة األساسية تحميؿ محت
 ـ.2486/2487لمصفكؼ مف )األكؿ كحتى التاسع( في فمسطيف المقررة لمعاـ الدراسي

 .تـ تحميؿ المحتكل في ضكء متطمبات التنكر الغذائي 

 :لدراسةامصطمحات 
 تـ تعريؼ مصطمحات الدراسة إجرائيان كالتالي:

 يزىا كمعرفة إصدار حكـ كمي عمى عناصر المقرر بيدؼ معرفة نقاط القكة كتعز : التقويم
 .نقاط الضعؼ كتقكيتيا

 ىي تمؾ المكضكعات التي تيتـ بالغذاء كبالقضايا المتعمقة بو ك معرفة موضوعات التغذية:
 مشكالتو كاتخاذ القرارات السميمة اتجاه تمؾ المشكالت. 

 لزامي المكحد الذم تكفره أم دكلة لمكاطنييا، كمدتو عشر : ىك التعميـ اإلالمرحمة األساسية
 سنكات، يشتمؿ عمى الصفكؼ مف األكؿ األساسي كحتى العاشر األساسي.

 ىك عممية مساعدة الطالب في المجتمع في الحصكؿ عمى المعمكمات التنور الغذائي :
عمى صحتيـ خالؿ  كالخبرات الالزمة ليـ لمقياـ باالختيار المناسب لغذائيـ كذلؾ لممحافظة

 . ـحياتي

 كىي المتطمبات التي يتـ مف خالليا التعرؼ عمى الغذاء كأثره الغذائيالتنور  تمتطمبا :
كالتدرب  عمى االنساف، باالضافة الى التعرؼ عمى المشكالت الغذائية مف حيث اسبابيا

عمى ميارة التفكير السميـ في اتخاذ القرارات المناسبة لحؿ المشكالت الغذائية لتحسيف 
 نكعية الحياة.

 

 



 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 ريـــار النظـــاإلط
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 :الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

التقكيـ  انماط عف الحديث سيتـ ككذلؾ كاىميتو، التربكم التقكيـ الفصؿ ىذا يتناكؿ      
 كخصائص منو، االستفاده يمكف نظرم اطار لدينا ليتككف التفكيـ كظائؼ ذكر مف كالبد التربكم،
 كتب تحميؿ معايير الى باالضافة التربكية، المعايير ظؿ في كالتقكيـ الجيد، التقكيـ كاسس
،  كبعض كمتطمباتو الغذائي التنكر عف لمحديث التطرؽ كسيتـ كاىدافو، المنياج كتقكيـ العمـك
 كعف المختمفة، العمر مراحؿ في كالتغذية كمككناتو، بالغذاء بو،كالتعريؼ العالقة ذات العناكيف
 .كتشعيعو الغذاء، كتمكث الصحي، الغذاء

 التقويم التربوي :المحور األول
 عظيما عمى سائر الكائنات، فأحسف خمقو كمظيره كشكمو كحباهلقد كـر اهلل اإلنساف تكريما 

 اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱ" تعالى قكلو ذلؾ كداللة القبيح مف الحسف ليميز العقؿ بنعمة

 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱٱ"( ك74)سكرة اإلسراء:   َّ ين ىن
(4)سكرة التيف:َّ  

. 
 التقويم لغة واصطالحا:

 لغة:التقويم 

 كقـك الشيء أم عدلو كأزاؿ اعكجاجو. ىك مصدر الفعؿ "قكـ"، كفي القامكس المحيط:

 ىك تقدير القيمة كما في قكليـ قـك السمعة أم قدرىا.

 (.768ـ، ص8972 ،ا عميو )مصطفى، كآخركفكقـك الشيء بمعنى اصدر حكم

كتعني تحديد قيمة الشيء أك  Evaluationكممة ، أك كفي المغة الالتينية فيتـ استخد
 (.Pluri, 1985, 21إعطاء قيمة لشيء ما،أك تقدير شيء ما )
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 التقويم اصطالحا:

في آراء العمماء كالمربييف التربكييف كذلؾ أدل لظيكر  القى مفيكـ التقكيـ اختالفا كبيران 
 الكثير مف التعريفات لمتقكيـ كىذه بعضا منيا:

"العممية التي يتـ بيا معرفة ما تحقؽ مف األىداؼ كما لـ  األغا كعبد المنعـ بأنو: وعرف
 (.98ص  ـ،8997 ،عبد المنعـ ك )األغا يتحقؽ كاقتراح ما يمـز تحقيقو"

أنو الحكـ الكيفي الكصفي عمى الدرجة ممثال في التقدير  (7، صـ2488) كتعرفو مجيد
 اتخاذ قرار معيف بشأف الدرجة أك اقتراح إجراء مناسب لو.كىذا الحكـ يفيد في  النكعي لألداء،

تحديد مدل ما بمغناه مف نجاح في تحقيؽ األىداؼ التي  كعرفو سرحاف الدمرداش بأنو:
نسعى إلى تحقيقيا بحيث يككف عكنا لنا عمى تحديد المشكالت كتشخيص األكضاع كمعرفة 

 (      7، صـ8993)قمي،  ؽ أىدافيا.العقبات بقصد تحسيف العممية كرفع مف مستكاىا كتحقي

أنو عممية إصالح كتعديؿ، كىك العممية التي يتـ  :(82ـ، ص 2447الحريرم )كتعرفو 
كىك  عؼ،ضمف خالليا تشخيص جكانب القصكر ككصؼ العالج الالـز لتعديؿ جكانب ال
كالتقكيـ عممية  العممية التي يتـ مف خالليا اكتشاؼ مكاطف القكة في العممية التربكية كتعزيزىا،

مستمرة شاممة لكؿ العناصر التي تتداخؿ كتتشابؾ فيما بينيا لكؿ أركاف العممية التربكية كذلؾ 
 بغية تحقيؽ األىداؼ المرجكة. 

ىك عممية يتـ فييا اإلصالح كالتعديؿ  متقكيـ:التعريؼ التالي لالباحثة  ستقرئ كمما سبؽ ت
 كضعت لمعممية التربكية. كتحديد مدل النجاح في تحقيؽ األىداؼ التي

 :التقويم التربوي

ـ، ص 2444)  الصمادم ىنالؾ العديد مف التعريفات لمتقكيـ التربكم كمف أمثمتيا تعريؼ
نو" عممية منظمة لجمع كتحميؿ المعمكمات بغرض تحديد األىداؼ ألذم عرفو عمى كا (34

التربكية كاتخاذ القرارات بشأنيا لمعالجة جكانب الضعؼ كتكفير النمك السميـ المتكامؿ مف خالؿ 
ثرائيا"، كعرفو أبك حكيح عمى أنو " العممية التي يحكـ بيا عمى اإعادة تنظيـ البيئة التربكية ك 

، ص  ـ2442،بك حكيح، كآخركفأربكية في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة")مدل نجاح العممية الت
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(، ككاف ىنالؾ لعبد اليادم تعريفا اعتبر فيو أف التقكيـ ىك"عممية التعرؼ عمى مدل تحقيؽ  86
 .(74ـ، ص 2448)عبد اليادم، المطمكب مف األىداؼ المخطط ليا كاتخاذ القرارات بشأنيا"

لمتقكيـ فنجد أف البعض منيا اعتبر أف التقكيـ ىك  مما يتضح مف التعريفات السابقة
عممية جمع بيانات، أما الرأم اآلخر فقعد اعتبره انو كسيمة لمحكـ أك دراسة كتشخيص باستمرار، 
بينما اتفقت ىذه التعريفات عمى أف التقكيـ ما ىك إال كسيمة إلصدار حكـ عمى مدل تحقيؽ 

 األىداؼ التربكية بناء عمى أبعاد محددة.

 :أىمية التقويم التربوي

كسيمة الحكـ عمى فاعمية العممية  ألنو يعتبرالتقكيـ التربكم يعد مكضكعا ميما  إف
التعميمية، بحيث أنو يساعد عمى تشخيص العقبات كالمشاكؿ التعميمية كبالتالي كيقدـ الحؿ 

 األمثؿ لعالج العديد مف تمؾ المشاكؿ كمف أىمية التقكيـ التربكم ما يمي: 

  يساعد التقكيـ في ذات العممية التعميمية، ك يعد مف نشاطات العممية التعميمية كيرتبط
 ارتباطا كثيقان بالتطكير التربكم، فيمكننا مف الحكـ عمى فاعمية عناصر كمقكمات التعمـ،

 جميا.أاليدؼ كالمقرر كالكتاب كالطريقة، كالفمسفة كاألىداؼ التي كضع مف 

 لتقكيـ في أنو يقدـ ليـ ما يشبو دراسة الجدكل  أىميةنياج تكمف بالنسيبة لكاضعي الم أما
مناىج معينة دكف  أككالتي تساعدىـ عمى إصدار القرارات المالئمة بتبني أىداؼ معينة 

 .(.              447ـ، ص 8988، غيرىا )خاطر كآخركف
  ىـ كيفيد أيضا في التعرؼ عمى مدل استيعاب الطالب لدركسيـ، كمعرفة مدل نمك

 (. 823ـ، ص 2448، كنضجيـ في ضكء استعداداتيـ كقدراتيـ )زقكت

  بالنسبة لممختصيف في تطكير المناىج كمتابعتيا في إصدار قرارات تعدؿ المسار حتى
تنجز األىداؼ المأمكلة أك إجراء التعديالت المطمكبة كمف ثـ المراجعة بدالن مف القياـ 

 بالتعديؿ بطريقة عشكائية غير مخطط ليا.

 كصكؿ المتعمـ لألىداؼ التعميمية  عمى المدل الذم كصؿ لو في ليتعرؼ يساعد المعمـ
 .األفرادكالسمككية كيساعده ليراعي الفركؽ بيف 

  يساعد المتعمـ في اختيار أفضؿ الطرؽ كاألساليب التي يستطيع بيا تحقيؽ إتقاف المادة
 .(24ـ، ص 8999، أبك جاللة) المرجكة
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الباحثة أف أىمية التقكيـ تنمك مع منياجنا الفمسطيني سكاء كاف لمنياج العمـك  كترل
العامة أك غيرىا مف المناىج، فكؿ المناىج تحتاج دكما لمتجديد كالتحديث كمكاكبة كؿ ما 

 ىك جديد في عصر التطكر.

 أنماط التقويم التربوي:

كالتي البد ليا كاف تتسؽ مع كؿ المراحؿ التي يمر  األنماطلمتقكيـ التربكم العديد مف 
 :األنماطبيا التقكيـ، كتنسجـ مع أىداؼ التقكيـ التربكم، كفيما يمي ذكر لبعض تمؾ 

 التقكيـ المبدئي: .8

اليدؼ مف ذلؾ النمط ىك تحديد المستكل المدخمي عند البداية في التعميـ لكفاية كؿ 
البو بناءا عمى مخرجات عممية التقكيـ، كبالتالي متعمـ، كذلؾ يساعد المعمـ عمى تصنيؼ ط

يستطيع تصميـ برنامج تعميمي يتناسب كتمؾ التصنيفات، كيستمر ذلؾ التقكيـ باستمرار المكاقؼ 
  .  (68ص ، ـ2444 التي يمر بيا المتعمـ. )خضر،
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 التقكيـ البنائي:  .2

يتـ ذلؾ التقكيـ أثناء عممية التعميـ كالتعمـ، ككظيفتو تقديـ تمؾ التغذية الراجعة كذلؾ مف 
، كذلؾ أثناء التنفيذ، بيدؼ تحسيف ت البرامج التعميميةلمراجعة مككنا إليياخالؿ معمكمات يستند 

يمية، حكؿ الممارسات في العممية التربكية، كيفيد التقكيـ البنائي مخططي كمنفذم العممية التقك 
 الكيفية التي يتـ بيا تطكير كتجكيد البرنامج التعميمي كبشكؿ يراعي مبدأ االستمرارية.)الدكسرم،

 (.842ـ، ص2448

 التقكيـ الختامي: .3

، ك ييتـ بجكدة البرنامج لو مخططكيتـ ذلؾ التقكيـ في نياية تنفيذ برنامج تعميمي  
ال، كذلؾ لتحديد السياسات المتعمقة  التعميمي، كمقياس مدل تأثيره، كىؿ حقؽ أىدافو أـ

 .بالمؤسسة المدرسية

 وظائف التقويم:

 (:39-48 ص ص ـ،2447 ىنالؾ العديد مف كظائؼ التقكيـ كيذكرىا )عالـ،

 :يتشخيصتقكيـ  .8

التقكيـ المعمـ مف تحديد جكانب القكة لدل تالميذه، ككذلؾ جكانب الضعؼ،  يمكف
عمى سير العممية  إيجاباكبالتالي يستطيع أف يقدـ الخطة العالجية المناسبة ليـ، مما ينعكس 

 التعميمية.

 استثارة دافعية التعمـ: .2

الطالب أف ىنالؾ التقكيـ المستمر يعمؿ عمى زيادة الدافعية لدل المتعمميف، فعندما يعرؼ 
 نكعا مف التقدـ. إحراز تحسيف مستكاه، كبالتالي إلىاختبارا ينتظره ، يسعى 

 التعزيز لمتقكيـ الذاتي: .3

تكجيو العممية التعميمية مف قبؿ المعمـ اعتمادا عمى النتائج التي حصؿ عمييا مف  يتـ
تقكيـ تالميذه، كيقكـ الطالب بعممية التقكيـ الذاتي بنفسو، فيصحح البعض مف أخطائو، كيحاكؿ 

 أف يحسف مف درجاتو، فاليدؼ مف ىذا التقكيـ يتحد مع اليدؼ لمعممية التعميمية.
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 لمتعمـ: مصادر .4

يعتبر التقكيـ مف المصادر الميمة التي يمكف اف يتعمـ الطالب مف خالليا، يعمؿ 
بينيـ، مما  األفكارالطالب عمى دراسة ما أخذه مف مادة تعميمية، كيتفاعؿ مع أقرانو لمشاركة 

يزيد مف األثر عند الطالب، كعندما يقدـ المعمـ بعضا مف التغذية الراجعة لمطالب فعندىا 
الميمة التالية بشكؿ  إلىرفة جكانب القكة لدييـ كالضعؼ أيضا، كيككف االنتقاؿ يمكنيـ مف مع

 أيسر.

 الزيادة في الفعالية لمتدريس: .5

يقدـ التقكيـ انطباعا لممعمـ حكؿ فعالية التدريس لطالبو، كيكضح لو المؤشرات التي 
تحتاج عمى إعادة التفكير بيا، فعند تصحيح االختبارات، أك تقدير المياـ التي أداىا الطالب، 

 لممادة العممية، كينعكس ذلؾ عمى فعالية التدريس. تنظيمويستطيع المعمـ أف يعيد 

و بالتقكيـ يستطيع المعمـ أف يعالج المشكالت التي تعترضو في العممية كترل الباحثة أن
التعميمية في جميع جكانبيا سكاء كانت المشكمة في المعمـ نفسو، أك في البرنامج المتبع، أك 

األىداؼ المخطط ليا  إلىحتى مف بعض المؤثرات الخارجية، فاليدؼ مف التقكيـ ىك الكصكؿ 
 كبجكدة عالية.

 :س التقويم الجيدخصائص وأس

 .ابد أف يككف التقكيـ شامال لكؿ أىداؼ تدريس العمكـ 

 .البد أف يككف التقكيـ مستمرا، كيسير مكازيا إلى جانب التدريس 

 .يجب أف يككف متناسقا مع األىداؼ المرجك تحقيقيا، كمتمشيا معيا 

 .البد مف ككف التقكيـ متنكعا، أم تستخدـ فيو جميع كسائؿ التقكيـ 

 :البد أ يبنى التقكيـ عمى األسس العممية، كمف ىذه األسس 

 المكضكعية: كالمقصكد بيا البعد عف الذاتية. -

 الصدؽ: كالمقصكد بو ىك أف يقيس االختبار ما كضع ألجمو. -

مرة أخرل بعد فترة  األفرادطبؽ عمى نفس  إذايعطي االختبار نفس النتائج  أفالثبات:  -
 .مرة أكؿالتطبيؽ عند زمنية مف 
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  التميز:عرؼ االختبار المميز بأنو ذلؾ االختبار الذم يميز بيف قدرات الطالب
كيستخدـ لذلؾ أساليب إحصائية يز بيف الطالب المجد كغير المجد، كيم ،كمستكياتيـ

  (.863ـ، ص 8999تناسب ذلؾ المكضكع.)فرج،

 :التقويم في ظل المعايير التربوية

كبعدم لألىداؼ  التقكيـ كبكؿ بساطة عمى أنو قياس قبمي إلىتنظر التربية التقميدية 
لمحكـ القيمي، سكاء كاف  إصدارالتعميمية، كمنيا نستنتج مدل االنجاز مف عدمو، كبعدىا 

في تعمـ أم  األكليةايجابيا أك سمبيا، فالتقكيـ مف المفترض منو أف يكفر آلية لمتغذية الراجعة 
حدكث تغيرات،  الراجعة في حالة حدكثيا فتفيد في إمكانيةكىي التغذية  ،فرع مف فركع المعرفة
ي تشجيع المتعممكف لتحسيف تعمميـ، نمية المينية لممعمميف، ككذلؾ فكفي تكجيو برامج لت

يعتمد في الغالب عمى  ألنولمنقد،  تتعرضفالتقكيـ حاليا ىك أىـ عناصر المنيج التي 
ل المتعممكف، كأيضا المكافقة عمى تقدميـ مف االختبارات ككسيمة كاحدة كحيدة لمحكـ عمى مستك 

الصحيحة  اإلجابةالناحية الدراسية أك عدمو، فالتركيز عمى اختبارات الكرقة كالقمـ مع اختيار 
، فإنو لف يقيس قدرة المتعمـ عمى تكظيؼ كاستخداـ المعرفة في اإلجاباتمف بيف عدد مف 

ال تقيس قدرة المتعمـ عمى أدائو لعمؿ ما، أك  المكاقؼ الحياتية الحقيقية، كبالتالي االختبارات
شيء معيف، فالتقكيـ في الكضع الذم ىك عميو حاليا ىك أكثر عنصر مف عناصر العممية 

  (866ـ، ص 2445 األخذ بحركة المعايير.)فضؿ اهلل، إلىالتعميمية بحاجة ماسة 

 :معايير تحميل كتب العموم

كاف البد مف كجكد  اليدؼ المنكط بيا مدل صالحية الكتب كأىميتيا لتحقؽ لمكقكؼ عمى
 -899ص ص ـ،2445معايير محددة تتـ في ضكءىا تحميؿ الكتب المدرسية، كيذكر خطابية) 

 ( معايير تحميؿ العمكـ بالشكؿ التالي:245

 ة، الخصائص العامة لمكتاب: كذلؾ مف خالؿ الشكؿ الخارجي، كتسمسؿ مادتو التعميمي
 كالرسـك المتكفرة فيو، كالصكر، ككذلؾ طريقة التكزيع لممادة التعميمية.

  اشراؾ الكتاب مع الطالب، مف حيث: عرض المادة العممية، كالنشاطات، كالرسمات، كأيضا
 األشكاؿ.

 مف جية المكضكعات،  استيعاب الكتاب لممكضكعات ذات العالقة مع برامج العمكـ الحديثة
.كالقضايا االجتماعي  ة، كالبيئية، كاالتجاىات الحديثة لمناىج العمـك

 .مقركئية الكتاب: كذلؾ يعني قدرة الطالب عمى فيـ المقركء 
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  االستقصاء باستخداـ طرؽ التفكير العممي، كذلؾ مف حيث: ميارات جمع البيانات، كصنع
 الميارات الذىنية.القرارت، كاالستخداـ لمتفكير الناقد ، كايضا 

  االسئمة مثؿ، االسئمة المفتكحة ،  أنكاعالتحميؿ ألسئمة الكتاب: كتشتمؿ عمى العديد مف
 أسئمةكاالسئمة المغمقة، كاالسئمة التجميعية، كاالسئمة التشعبية، كأسئمة التقكيـ، كفي النياية 

 التككيد.

 عممية.الثقافة العممية، كذلؾ يعني اف يحتكم الكتاب عمى العناصر المختمفة لمثقافة ال 

  ،إلى باإلضافةالقائمة التي تختص باالشكاؿ، ككذلؾ بالمحتكيات، كالمختصرات العممية 
 االنشطة، كأيضا المراجع األساسية.

 :وأىدافوتقويم المنياج 

أىـ األىداؼ التي يؤمؿ تحقيقيا مف خالؿ تقييـ التعمـ المنيجي لمتالميذ قد تككف كما 
 (:396ـ، ص 2444 ،حمداف)يرم

 عمى ما تحقؽ مف أىداؼ المنياج كما لـ يتحقؽ منو. التعرؼ 
 .التعرؼ عمى مكاضع الصعكبة المنيجية التي كاجيت الطالب خالؿ عممية التعمـ 

  التعرؼ عمى مدل مكائمة المعارؼ كالقدرات المنيجية لمستكل الطالب اإلدراكي كحاجاتيـ
 اإلدراكية.

  لألىداؼ المنيجية.التعرؼ عمى مدل تمثيؿ المعمكمات كاألنشطة 

فيفيد التقكيـ التربكم الرأم العاـ في معرفة المردكد التعميمي كالتربكم لمعممية التربكية 
ككؿ، بالمقارنة مع ما تصبك إليو اآلماؿ كالتكقعات، كيفيد التقكيـ اآلباء في اطالعيـ عمى مدل 

 (      844ـ، ص 8995 ،نمك أبناءىـ. )المقاني

كيـ بكؿ األشكاؿ كاألنكاع يعمؿ عمى تعزيز نقاط القكة في نظاـ كترل الباحثة أف التق
التربية كالتعميـ، كتقكية كعالج النقاط التي بيا خمؿ كضعؼ، كذلؾ بيدؼ إعداد ذلؾ المكاطف 

 .الصالح، القادر عمى أف يخدـ نفسو، كمجتمعو، ككطنو

يككف لدينا أساسا لذلؾ كاف البد مف أف  كظيفة التقكيـ ىي تحقيؽ األىداؼ المنشكدة،ك 
لذلؾ ترل الباحثة أف عممية تقكيـ المنياج التربكم كاف اليدؼ منيا قياس  نبني عميو أحكامنا،

، فعالية محتكل المنياج ألف اليدؼ النيائي المنشكد ىك نجاح المنياج بكاممو كبجميع عناصره
بعيا مف تغيير في كألف الداعي إلى تطكير المنيج ىك التطكرات عمى الساحة السياسية كما يت
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ككذلؾ مف دكاعي تقكيـ المنياج  التاريخ الجغرافي كما ينشأ عنو مف أكضاع ككاقع جديد،
 الحاجة إلى كشؼ مكاطف القكة كالقصكر في محتكل المنياج لتالئـ متطمبات العصر الحديث،

 فكاف البد مف تقكيـ محتكل كتب العمـك في منيجنا الفمسطيني. 

 في كتحديثيا التعميـ، بتطكير مناىج الفمسطينية العالي كالتعميـ التربيةكزارة  اىتماـ فيندرج
ُعد عمى العالمية التطكرات لمكاكبةِ  الحثيث كسعييا لمكزارة، العامة الخطة إطار  كافة، الصُّ

 نطمح؛ الذم لمطالب كتطمعاتنا ينسجـ كبما السريع، كالتكنكلكجي لمتطّكر العممي كاضح باستمياـ
 في العمكـ كتاب يأتي اإلطار ىذا كفي كمتأمال، كمستكشفا، كمجرّبا، كباحثا، فاعال،  ليغدك

 العمـك تعميـ في تطكير نكعي إحداث إلى اليادؼ كالحياة العمكـ تطكير مناىج إطار مشركع
يكّفر  كبما ميارات، مف تتطمبو ما محاكركاكتساب بيا، مف يرتبط ما كؿ كتعّمـ كالحياة،

 .كالتعميـ التعمـ عممية في المحكرمُّ  الدكر الرئيس لمطالب يككف بأف الكفيمة الضمانات

ىميتو، كخصائصو التربكية كقد تـ تناكؿ تعريفو، كأيعد التقكيـ التربكم ميما في العممية 
كأسسو، كمف ذلؾ يتضح أف االىداؼ المخطط ليا في العممية التعميمية ال يمكف معرفة مدل 

التنكر الغذائي ككيفية قياس الحالة ـ بأنكاعو، كقد تـ في ىذه الفصؿ تناكؿ تحقيقيا اال بالتقكي
مثؿ التغذية في مراحؿ ض مكضكعات التغذية كما يتعمؽ بيا بعالتغذكية لمفرد كالمجتمع، ك 

لتككف خمفية نظرية عف مكضكع العمر المختمفة، كالغذاء الصحي كمكضكع تشعيع الغذاء، كذلؾ 
 .في ىذا المجاؿ نيا الباحثيفالدراسة، كقد يستفيد م

   



08 

 

 التنور الغذائي : المحور الثاني: 
  عممية مساعدة الطالب في المجتمع في الحصكؿ عرفت الباحثة التنكر الغذائي اجرائيا بأنو

عمى المعمكمات كالخبرات الالزمة ليـ لمقياـ باالختيار المناسب لغذائيـ كذلؾ لممحافظة 
 . ـعمى صحتيـ خالؿ حياتي

الغذائي لمطالب كأفراد المجتمع بشكؿ عاـ عممية تربكية يتطمب إلنجاحيا  نكرعممية التتعد 
الغذائي، فتسيـ ىذه المعمكمات في رفع  األفراد معمكمات صحيحة عف التثقيؼ  إعطاء ىؤالء

المستكل الصحي كالثقافي ليؤالء األشخاص، كتبدأ عممية التثقيؼ ىذه باتخاذ اإلجراءات الكقائية 
الكقاية خير مف العالج " كتشمؿ عممية عدية كغير المعدية فكما يقكلكف "ألمراض المضد ا 

كمختمؼ األعمار كالظركؼ، كمكضكع التثقيؼ  التثقيؼ حياة اإلنساف مف جميع الجكانب 
فنجد الكثير مف اآليات القرآنية  الصحي التغذكم قديـ اىتـ بو الديف اإلسالمي منذ بدايتو،

الشريفة التي تيتـ بالتثقيؼ الصحي، كىك نشاط اجتماعي يجب أف يشارؾ فيو جميع كاألحاديث  
الجميع أف يساىمكا فيو قدر ما  فئات المجتمع فيك ضركرة حياتية تيـ الجميع لذا يجب عمى 

 يستطيعكف.

إف المجتمع المدرسي يؤدم دكرا ميما في التثقيؼ الغذائي فيك ليس مجرد معمكمات أك 
معارؼ تمقف، بؿ يكتسب مدلكلة الصحيح كفعاليتو الحقيقية عندما تتكفر لو الجكانب الحيكية 
التطبيقية، فالطفؿ يقضي كقتا اقؿ مما يقضيو بالبيت كمع ذلؾ فإف نظرة الطفؿ لمدرسو، 

در عنو ثـ عالقات الطفؿ بزمالئو في الفصؿ خاصة، كالمدرسة عامة، ككذلؾ كاىتمامو بما يص
السياسة التربكية التي يعيش الطفؿ في نطاقيا سكاء ما يتعمؽ منيا بعممية التعميـ أك الترفيو اك 
الرياضة اك النشاطات األخرل المعركفة كأساليب التكجيو المباشر كغير المباشر، كؿ ىذه 

ال يمكف إغفالو عمى شخصية الطفؿ كأفكاره كسمككو،كىذا التأثير ليس بالقدر األمكر ليا تأثير 
اليسير، فعمى الرغـ مف المدة التي يقضييا الطفؿ بالمدرسة اقؿ مف مثيمتيا بالبيت إال أنيا 
مشحكنة باألفعاؿ كاألقكاؿ كالعالقات، مما يجعميا تكتسب أىمية خاصة، لما ترسبو في عقمو 

 (74، ص ـ2483 ،)الكيالني اتككجدانو مف انطباع

 :اتجاىات برامج التثقيف الغذائي الحديثة

ترتبط برامج التثقيؼ الغذائي بمشاكؿ سكء التغذية السائدة في دكؿ اإلقميـ، كنظرا النتشار 
سكء التغذية بيف األطفاؿ في السف قبؿ المدرسي في كثير مف دكؿ العالـ النامية فقد تركز 

 يير عادات كنظـ فطاـ كتغذية األطفاؿ إلى جانب الحكامؿ كالمرضعات.التثقيؼ الغذائي عمى تغ
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كمف الطبيعي أف تككف برامج التثقيؼ الغذائي بالغة الفعالية عندما يككف الجيؿ كالعادات 
السيئة ىك السبب األساسي كالرئيسي لسكء التغذية، أما عندما يككف السبب ىك عدـ تكافر القدر 

 مف المكاد الغذائية فاف فعالية التثقيؼ الغذائي تككف محدكدة. الكافي أك النكع المناسب

كبنظرة سريعة لمدراسات الحديثة التي أجريت في الدكؿ المتقدمة كالنامية يتضح حدكث 
تغير كبير في نكعية مشاكؿ سكء التغذية السائدة. فقد اعتقد الكثيركف أف دكؿ العالـ المتقدـ 

الغذاء مثؿ البدانة كأمراض القمب كالبكؿ السكرم بينما تنتشر  تعاني مف المشاكؿ المرتبطة بكفرة
في دكؿ العالـ النامية أمراض سكء التغذية الناجمة عف نقص المكاد الغذائية كما كنكعا خاصة 
بيف أفراد الفئات الحساسة في المجتمع، كيمكف القكؿ أف ىذا االفتراض لـ يعد يمثؿ الكاقع 

ة العممية الكافية التي تؤكد تغيير العادات كاألنماط الغذائية في بصكرة كاممة، إذ تتكفر األدل
كثير مف الدكؿ النامية لتماثؿ تمؾ المنتشرة في الدكؿ المتقدمة، كنتيجة لتغير مشاكؿ سكء 

 التغذية السائدة يجب أف نغير االتجاىات كالممارسات في أنشطة التثقيؼ الغذائي.

 "مستيدفة كما تراىا "منظمة الصحة العالميةالمجموعات ال طرق التثقيف الغذائي و

  نتاج األميات كالفرد كالمجتمع كالذيف يؤثركف في نمط التغذية لممجمكعات الحساسة كا 
 األسرة لمغذاء.

 كيمكف التثقيؼ عف طريؽ:

 الشخصية كالمناقشات االجتماعية كما يصاحبيا مف إيضاحات كتفسيرات  والمقابم
 كمشاركات مف الفئات المشاركة.

  المطبكعات ككسائؿ اإليضاح كالمعمقات أك نشرات الحائط كالكتيبات كاألشرطة
الصكتية اك الشرائح الضكئية كالصكر الفكتكغرافية كيفضؿ المحمية منيا كالقصص 

 القصيرة كرسـك الكاريكاتير كشرائط الفيديك كاأللعاب التعميمية.
 نما.كسائؿ اإلعالـ الراديك كاإلذاعة كالتمفزيكف كدكر السي 

 طالبات المدارس بمراحميا المختمفة. ك البط 

ىنالؾ اتجاىات لتكصيؿ المعمكمة إلى التالميذ عف طرؽ مقررات متخصصة في التغذية 
مثميا مثؿ باقي المكاد الدراسية المختمفة أك إدماج التغذية في باقي المقررات األخرل، أك 

 التثقيؼ. استخداـ التجارب الحقمية كالحدائؽ المدرسية في عممية

 ( عف طريؽ:34، صـ2443 ، كيمكف التثقيؼ كما يرل )فخرك
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 الكتيبات الثقافية 

 الممصقات 

 اإلذاعة المسمكعة 

 .اإلذاعة المرئية 

 .المكاجية 

( أف ىنالؾ دكرا لممسجد كاألصدقاء كالعادات االجتماعية 26، صـ2449 ،كيرل )مسمح
 كالمؤتمرات العممية دكرا في التثقيؼ الغذائي.كاالنتقاؿ مف مرحمة تعميمية إلى أخرل كالندكات 

كترل الباحثة اف كسائؿ اإلعالـ بمختمؼ أنكاعيا المرئية كالمقركءة كالمسمكعة الدكر 
األكبر في التثقيؼ ككذلؾ اتباع برامج خاصة بالتثقيؼ الغذائي تطبؽ في المدارس كتنشر في 

 المؤتمرات.

  لغذائية كاإلعالف عنيا.تكزيع المكاد ا نتاج كاالعاممكف في مجاؿ 

 .السياسيكف كالمخططكف كالكزراء كأعضاء المجالس النيابية 

 :  الطفكلة مرحمة في التغذية

الطفكلة تعتبر مف مراحؿ النمك الميمة كذات تأثير ال يمكف أف نغفؿ عنو في حياة الفرد،  مرحمة 
فيي أكؿ الخطكات في التنشئة كالتربية، كىي تمؾ المرحمة الحاسمة في رسـ الشخصية، كمراحؿ 

 النمك المتكامؿ مف جميع الجيات.

 في العمماء تفؽ في المجاالت كجميع كؿ في الطفؿ نمك عمى الكاضح التأثير لمتغذية
 أيضا كربطكا النمك، كمستكل الجكدة ذك الغذاء بيف ربطكا لذلؾ ذلؾ؛ عمى النمك نفس عمـ مجاؿ
 ىك كظائؼ أداء عمى قدرتو ككذلؾ العامة، سالمتو كبيف لمفرد، المناسب الغذائي التخطيط بيف

 .لحياتو ممارستو

ككاف ىنالؾ العديد مف الدراسات التي أشارت إلى أف التحصيؿ الدراسي لمطالب يتأثر 
تأثيرا كبيرا بممارساتو الغذائية، كانو يكجد ارتباط كاضح بيف مستكل التحصيؿ لدل التالميذ 

 كالحالة التغذكية ليـ، فكاف التحصيؿ أعمى كمما كانت الحالة التغذكية أفضؿ ليـ.

تربية الغذائية عند الطفؿ، ألنيا تبدأ مبكرة، كلتؤثر ايجابييا عميو، لذا كانت ضركرة ال
كفكاف مف الضركرم تخطيط الغذائي لمطفؿ بصكرة مناسبة كفقا لمقكاعد األساسية الصحية 
السميمة، كالبد أف يككف عمى دراسة بأنكاع الغذاء كمناسبتيا لو نكعا ككما، كما تحتكيو مف 
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درا عمى اختيار ما يتناسب كعمره لمحفاظ عمى صحتو ك كقايتو مف عناصرىا المختمفة، ليككف قا
 أم مرض.

فئة األطفاؿ ىي مف انسب الفئات لإلرشاد الغذائي، حيث تبدأ تربيتيـ في سنيـ المبكرة، 
كبالتالي يتـ إعطاءىـ الشجاعة لمالحظة غذائيـ بشكؿ يكمي، كيفيمكف األىمية الكبيرة الختيار 

كيجب االستمرار عمى ذلؾ خالؿ مراحؿ الدراسة المختمفة، مف خالؿ الغذاء الصحي المفضؿ، 
 ،المنياج المدرسي، ككاف البد مف إدراج المعمكمات لتناسب المراحؿ العمرية المختمفة )صبحي

 .(24ـ، ص2444

خالؿ المنياج الدراسي نتمكف مف زيادة فاعمية دكر المدرسة في تنمية الكعي  كمف
 الغذائي عند المتعمميف، كتغير سمككيـ السيئ كمحاكلة التعديؿ نحك االىتماـ بالغذاء المتكازف.

 : قياس الحالة التغذوية في المجتمع

تساعد في تيدؼ قياس الحالة التغذكية في المجتمع لمحصكؿ عمى معمكمات كافية 
التعرؼ عمى المشكالت التغذكية التي تؤثر عمى الصحة العامة، كعمى أسباب ىذه المشكالت، 
كذلؾ لممساعدة في اتخاذ التدابير الكقائية كالسيطرة عمى ىذه المشكالت. كالعكامؿ التي تؤثر 

، ـ8999 ،عمى الحالة التغذكية لمفرد في المجتمع، كالعكامؿ السببية المؤثرة فيو ىي )مصيقر
 .(77ص

 .تتكقؼ الحالة التغذكية عمى ما يتناكلو الفرد مف غذاء 
  يتكقؼ استيالؾ الفرد لمغذاء داخؿ األسرة عمى الطعاـ المتاح لألسرة كعمى الكعي الغذائي

 الختياره.
 الغذاء المتاح لألسرة عمى كفرة الغذاء في المجتمع كالعالقة بيف أسعار الغذاء كبيف  يتكقؼ

 الدخؿ كعمى إنتاج المحاصيؿ الغذائية.
  تتأثر العالقة بيف أسعار الغذاء كالدخؿ بالتكازف بيف إنتاج الغذاء ككؿ مف مخزكف الغذاء

 كالكاردات الغذائية كفي بعض الحاالت المساعدات الغذائية.
 تأثر اإلنتاج المحمي لمغذاء بالطقس باإلضافة إلى عدد كبير مف العكامؿ المرتبطة مع ي

 بعضيا في داخؿ البمد أك خارجو.
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يتكقؼ االنتفاع بالغذاء عمى الحالة الفزيكلكجية كالمرضية لجسـ اإلنساف الذم يتأثر بدكره 
صابة باألمراض بصحة البيئة كسيكلة الحصكؿ عمى ماء مأمكف كعمى مدل تعرض الفرد لإل

 المعدية كالطفيميات في المجتمع.
 

 :طرق قياس الحالة التغذوية لمفرد والمجتمع

 القياسات الجسدية 

 .التقييـ السريرم 

 .الفحكص المخبرية 

 .الفحكص بالطرؽ الفيزيائية الحيكية 

 متطمبات التنور الغذائي

( أف معايير التنكر الغذائي ىي الكعي بأبعاد التغذية كأىميتيا ك ـ2446 ) خالد رلي
كالكعي بعالقة التغذية بالصحة، كالكعي بعالج بعض أمراض سكء التغذية،كدكر التعميـ كالثقافة 
في مكاجية أمراض سكء التغذية، كالكعي بالعادات الغذائية كتعديؿ الخاطئ منيا، ك الكعي 

 مارسة الرياضة.بحاجة مرضى سكء التغذية لم

 أف أبعاد التنكر الغذائي تتضمف: ( 39، ص ـ2448) كيرل أبك جحجكح

  معرفة الغذاء كتأثيره عمى اإلنساف كمعرفة العالقة كالتداخؿ فيما بيف )طبيعة الغذاء كالحياة
 الخاصة باإلنساف.

 .يجاد الحؿ ليا  معرفة مشاكؿ التغذية مف حيث األسباب كاآلثار كا 

  السميمة لحؿ المشاكؿ الغذائية باالعتماد عمى المعمكمات كالميارات المتكفرة اتخاذ القرارات
 عف الغذاء.

  لتككيف االتجاىات التي تحدد سمكؾ الفرد لمتعامؿ مع الغذاء البد مف أف يككف التنكر
 الغذائي ىك المستكل األكؿ.

 ة المكجكدة فيو.ترشيد استيالؾ الغذاء كالطرؽ الصحية لتحضيره لمحفاظ عمى القيمة الغذائي 

 .تجكدم نكعية الحياة، كالتربية الغذائية السميمة لألفراد لتنمي القيـ كاالتجاىات في سمككيـ 

 ( أبعاد التنكر الغذائي كما يمي:27، صـ2449 ،يرم )مسمح 
 .أنكاع الغذاء كالعناصر التغذكية كالتداكم باألعشاب تندرج تحت بند المعرفة الغذائية 
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  الصحية كالعادات الغذائية الخاطئة تندرج تحت بند العادات الغذائية.العادات الغذائية 

 .األمراض كعالجيا كيندرج تحت بند تأثير عمـ الغذاء 

 .تأثير األغذية المصنعة كالطب كالغذاء يندرج تحت بند قضايا الغذاء 

 .اتخاذ القرارات السميمة 

 .اكتساب االتجاىات الغذائية االيجابية 

 غذاء.اإلسالـ كنظرتو لم 

 :بينما ترل الباحثة أف متطمبات التنكر الغذائي تتمخص فيما يمي 

 التعرؼ بالغذاء 

 .التغذية في مراحؿ العمر المختمفة 

 .التغذية الصحية 

 الغذاء في العصر الحديث 

 .التثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء 

 .جكدة الغذاء 

نكر الغذائي الخاصة عف طريؽ بناء قائمة بمتطمبات التكسيتـ التطرؽ ليذه المتطمبات 
 بيذه الدراسة .

 : التعريف بالغذاء

مف الغذاء. كتسمى المكاد المكجكدة فيو كالتي ليا دكر أساسي في  الستمرار الحياة البد
الحفاظ عمى حياة اإلنساف المغذيات أك العناصر الغذائية، كتمد ىذه المغذيات كالتي تشمؿ 
البركتينات كالدىكف كالكربكىيدرات كالفيتامينات كالعناصر المعدنية كالماء، اإلنساف بالطاقة 

ة لنمكه كبقائو. كتعتمد الكيفية التي تصبح بيا ىذه المغذيات أجزاء كالمكاد البنائية الضركري
 أساسية في الجسـ تساىـ في كظيفتو، عمى عمميات فيزيكلكجية ككيميائية كحيكية تنظـ عمميا.

كلمتغذية أثر كبير في صحة األفراد كالجماعات، فالجسـ يتككف مف عدة أنسجة، ككؿ 
ي تؤدم ىذه الخاليا كظيفتيا فالبد ليا أف تحصؿ عمى نسيج يتككف مف مالييف الخاليا، كلك

ال تكقفت عف العمؿ، مما يؤثر عمى الجسـ ككؿ، فمثال إذا لـ تحصؿ  العناصر التي تغذييا كا 
األنسجة التي تنتج كرات الدـ الحمراء في الجسـ عمى حاجتيا مف العناصر فاف إنتاج ىذه 

الي إلى نقص األكسجيف الذم يحممو الدـ إلى الكرات يقؿ كبالتالي يؤدم عمى فقر الدـ كبالت
 جميع أجزاء الجسـ كتؤثر بالتالي عمى كؿ أجزاء الجسـ سمبا، فيبدك الجسـ ضعيفا كغير صحيا.
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فالبد لمجسـ السميممف غذاء آمف متكامؿ التركيب يمده بالطاقة كبالمصادر الضركرية 
في األغذية تؤدم لقياـ الجسـ بكظائفو  لمنمك لممحافظة عمى سالمتو، فالعناصر الغذائية المتكفرة

 ( كما يمي:55، صـ8999 ،المختمفة كيمخصيا )الميالدم

  الكربكىيدرات كالتي تشتمؿ عمى السكريات كالنشكيات كاأللياؼ، كىي المصدر الرئيسي
تككف سكريات أحادية)الجمككز كالفركتكز كالجاالكتكز(  إمالمطاقة عند اإلنساف، كالسكريات 

ثنائية )السسكركز، كالالكتكز، كالمالتكز( اك سكريات معقدة مثؿ )النشا،  سكريات أك
، أنكاعياكالسيميكلكز، كاأللياؼ(. كاأللياؼ الغذائية التي ال يمكف لإلنساف ىضـ معظـ 

تساعد عمى تسييؿ حركة األمعاء كبالتالي تسيؿ عممية اليضـ، كاألغذية الغنية 
، الذرة، األرز( كالمحاصيؿ الدرنية مثؿ )البطاطا( بالكربكىيدرات ىي الحبكب مثؿ )القمح

كتحتكم البقكليات كالفكاكو عمى كميات متفاكتة مف الكربكىيدرات.فالكربكىيدرات ىي أكثر 
المركبات استيالكا كاستعماال، فيي مصدر الطاقة الرئيسي كالمركبات ذات األكلكية في 

سـ اإلنساف، كيخزف الزائد منيا في إنتاجيا، كىي ضركرية لمنشاط كالحركة الدائمة في ج
صكرة جيميككجيف )نشا حيكاني( في الكبد اك في صكرة دىف في أنسجة جسـ اإلنساف 

 المختمفة. 

  ،البركتينات كتقـك بدكر كبير في بناء الجسـ كخالياه كأنسجتو، كفي تجديد التالؼ منيا
لبركتينية إلى كفي الحفاظ عمى العضالت، كفي عمميات اليضـ كتحكيؿ المركبات ا

أحماض امينية تمتصيا األكعية الدمكية في األمعاء،كتنتقؿ إلى الكبد كمف ثـ مف خالؿ 
الدكرة الدمكية تنتقؿ إلى جميع أجزاء الجسـ، كىناؾ حكالي عشريف حمضا أمينيا يستخدميا 
اإلنساف، كيمكف لمجسـ أف يككف معظميا مف الكربكىيدرات كاألحماض األمينية األخرل، 

ف ىنالؾ مجمكعة مف ىذه األحماض ال يمكف لمجسـ تككينيا، كتكجد في البركتينات كلك
الحيكانية كالمحكـ كاألسماؾ كالدكاجف كالبيض كاأللباف كمنتجاتيا، أما البركتينات النباتية 
كالتي تكجد في البقكليات، فإنيا تحتكم عمى كميات قميمة مف كاحد أك أكثر مف األحماض 

ة، لذلؾ فيي غير متكازنة، كيجب أف تتنكع مصادرالمركبات البركتينية االمينية األساسي
 لمتكامؿ مع بعضيا.

  الدىكف كتشكؿ احد المككنات األساسية لمغذاء المتكازف، كلألنسجة المغمفة لمخاليا، كما
أنيا احد المصادر المركزة لمطاقة، فيي تمد الجسـ بأكثر مف ضعؼ كمية الطاقة التي 

يا ـ الكربكىيدرات كالبركتينات. كتحتكم بعض الدىكف عمى عدد مف يمكف الحصكؿ عمي
الفيتامينات التي يحتاج إلييا الجسـ كىي الفيتامينات الذائبة في الدىكف، كىذه الفيتامينات 
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تمتص في كسط دىني، كتساعد الدىكف عمى إعطاء الطعـ كالنكية لمطعاـ. كحدات بناء 
ـ إلى أحماض مشبعة، كأحماض غير مشبعة، الدىكف ىي األحماض الدىنية كىي تنقس

كمف المفيد أف يحتكم الغذاء عمى نسبة معقكلة مف الدىكف، إال أف اإلفراط فييا يعرض 
الجسـ لألمراض المزمنة المذككرة، كلذا ينصح بأال تسيـ الدىكف في الغذاء اليكمي بأكثر 

 المشبعة.مف ثمث الطاقة، كاف يككف ثمة تكازف بيف الدىكف المشبعة كغير 

  ،الفيتامينات كبدكنيا ال يتـ االستفادة مف الطاقة التي مصدرىا الكربكىيدرات كالبركتينات
فيي تعمؿ كعكامؿ مساعدة تنشط تفاعالت تمثيؿ الطاقة كاالستفادة منيا، كىي أيضا 

مف خالؿ ىذه  كحدات تركيبية تقكـ بكظائؼ محددة. كىي أكضركرية لتككيف مركبات 
الكظائؼ تقي الجسـ مف طائفة األمراض التي تسمى أمراض النقص الغذائي. كعدد 

فيتامينا كىي: فيتاميف أ، كفيتاميف ب، كفيتاميف ج،  83الفيتامينات الالزمة لإلنساف ىي 
 كفيتاميف د، كفيتاميف ق، كفيتاميف ؾ.

  كنشطة، كتدخؿ بعض المعادف المعادف كىي تساعد الجسـ عمى أداء كظائفو بطريقة حيكية
في تككيف أنسجة الجسـ، فمثال يكجد الحديد في الدـ، كالكالسيكـ كالفسفكر في العظاـ، 
كالفمكر في األسناف، كتعرؼ المعادف ككذلؾ الفيتامينات باسـ العناصر الغذائية الدقيقة ألف 

كالبركتينات الجسـ يحتاج إلييا بكميات محدكدة إذا ما قكرنت بكميات الكربكىيدرات 
 كالدىكف. كالمعادف كالفيتامينات تنشط تفاعالت التمثيؿ الغذائي.

ترل الباحثة أف ىنالؾ عالقة بيف الغذاء كالمغذيات فممغذاء ادكار مختمفة بالنسبة لمفرد، 
شباعيو تعتبر بمثابة المحددات لكمية كنكعية الطعاـ  فيك يشكؿ لو أىمية نفسية كاجتماعية كا 

مف االعتبارات التغذكية. كبالرغـ مف أىمية ىذه األدكار لمغذاء، إال أف دكره المستيمؾ أكثر 
ذا لـ يتـ اختيار الغذاء المناسب، فاف الجسـ سكؼ يككف  األساسي يتمثؿ بتغذية الجسـ.كا 
عرضو لمعكز في عنصر أساسي أك أكثر. كقد تـ تعريؼ المغذم األساسي بأنو العنصر الذم 

ريؽ الغذاء الف الجسـ ال يستطيع تصنيعو بالمعدؿ الكافي الذم يجب تزكيد الجسـ بو عف ط
 يقابؿ احتياجاتو لو.

كيمكف اختصار كظائؼ المغذيات األساسية في الجسـ كما تراىا منظمة الصحة العالمية 
 بما يمي:

 .تزكيد الجسـ بالطاقة 

 .المساعدة في نمك كترميـ أنسجة الجسـ 
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 .تنظيـ عمميات الجسـ 

 ة : المختمف ل العمرالتغذية في مراح

 نمو األطفال في سن المدرسة:

تضـ ىذه المرحمة العمرية فئتيف، الفئة األكلى: تضـ أطفاؿ ما قبؿ فترة المراىقة، كىي 
 سنكات، كتضـ الفئة الثانية المراىقيف. 84-6مف عمر

 كفترة المراىقة ىي بداية البمكغ، كغاليا ما تبدأ في اإلناث قبؿ الذككر.

سف المدرسة تكتمؿ التغيرات الجسدية كالنفسية لمطفؿ المصاحبة لعممية البمكغ  كفي
كتتميز بظيكر شخصية الطفؿ، كاختالؼ نظرتو لألشياء كالحكـ عمييا، كتغير الحاالت المزاجية 
لألفراد كتأثرىا الشديد بالبيئة االجتماعية كالمعتقدات، كاكتساب الخبرات كالميارات بشكؿ 

 مختمؼ.

تغذية الطفؿ في سف المدرسة في فترة ما قبؿ البمكغ عمى اختيارات األـ، كبالتالي تتكقؼ 
فإنو يتأثر بثقافتيا كعاداتيا المتكارثة كأسمكبيا في تنشئة أطفاليا ككذلؾ بحالتيا الصحية 

طعاـ نفسو بنفسو.  كالنفسية، أما الطفؿ في فترة المراىقة فيككف أكثرقدرة عمى اختيار الطعاـ كا 

ج الطفؿ في ىذه المرحمة لعناصر غذائية مختمفة كبشكؿ اقؿ مف حاجة الشخص كيحتا
البالغ كذلؾ لتغطية االحتياجات الخاصة بالنمك كخصكصا أثناء فترة البمكغ مع مراعاة النشاط 
كالحالة الفيزيكلكجية، كيحتاج طمبة المدارس إلى تناكؿ كمية كافية مف البركتيف ذات القيمة 

 كالفيتامينات كالعناصر المعدنية مف اجؿ النمك السكم.الحيكية العالية 

 (م7181التطبيقية القدس:  األبحاثالغذاء الصحي لكبار السن: )معيد 

 .التنكع في مصادر الطعاـ كاحتكائيا عمى مختمؼ العناصر الغذائية الضركرية 

 .االنتباه إلى أىمية تقميؿ كمية الدىكف في الطعاـ 

  الحيكانية كالنباتية.التقميؿ مف البركتينات 

  كجبات لعدـ إرىاؽ  8-6كجبات خفيفة بيف الكجبات األساسية ليصؿ مجمكع الكجبات مف
 الجياز اليضمي كمد الجسـ عمى مدار اليكـ بالعناصر الغذائية الالزمة.

  كاسات يكميا )لتر كنصؼ(. 8شرب كميات كافية مف الماء بمعدؿ 
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 بتعاد عف المقالي كاالعتماد عمى اآلكؿ تحضير الطعاـ بطريقة بسيطة كصحية، كاال
 المطبكخ أك المسمكؽ أك المشكم.

  االعتداؿ في تناكؿ المنبيات مثؿ الشام كالقيكة كاالبتعاد قدر اإلمكاف عف الممح كالتقميؿ
 مف السكر.

 .تناكؿ الخضار الطازجة ما أمكف، ككذلؾ الفكاكو بمعدؿ حبتيف يكميا 

 ي.ممارسة الرياضة يكميا، مثؿ المش 
 .كترل الباحثة أف الغذاء الجيد يزيد مف مقاكمة كبار السف لممرض،كيحسف نكعية حياتيـ 

 الغذاء الصحي

إف الغذاء الصحي كالغذاء المتكازف ىك الشامؿ لجميع العناصر الغذائية التي تتـ في 
مكنو إطار النظاـ الغذائي الجيد كالعادات الغذائية الحسنة ضركرية لسالمة جسـ اإلنساف حتى ي

االحتفاظ بالصحة الجيدة كبالمياقة البدنية المالئمة،كيقكؿ الحكماء العرب"ال تأكؿ الفاكية إال في 
ياؾ أف تأكؿ ما تعجز أسنانؾ  نضجيا كأجد مضغ الطعاـ كال تأكؿ طعاما كفي معدتؾ طعاـ، كا 

 عف مضغو،فتعجز معدتؾ عف ىضمو"

األكقات ىك حؽ الحصكؿ عمى إف أكثر حقكؽ اإلنساف أىمية لجميع الناس في جميع 
كميات كافية متنكعة مف األغذية اآلمنة لكي يتمكنكا مف تمبية احتياجاتيـ األساسية كتنمية 
قدراتيـ الجسمانية كالعقمية، فحؽ اإلنساف في الغذاء الصحي شأنو شأف الحؽ في الحياة ذاتيا، 

 األرض بمختمؼ معتقداتيا.فالغذاء المتكازف ىك الغذاء المثالي في الكـ كالكيؼ لكؿ شعكب 

جسـ اإلنساف في حاجة إلى الغذاء الصحي المتكازف الذم يغذم الجسـ، كيعكض ما فقد 
منو في حركتو، كيزيؿ الـ الجكع، كيجعمو يقكل عمى تأدية عممو، كيعزز دكر المناعة عنده ضد 
األكبئة كاألمراض، فالتغذية المتكازنة تعد ضمانة لمتغذية الصحية تحقيقا لمميزاف الذم كضعو اهلل 

 (.7:سكرة الرحمف) َّ ىق  يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱشىء  لكؿ

لذلؾ فاف عمماء التغذية يسعكف جاىديف مف خالؿ أبحاثيـ كدراساتيـ التعرؼ عمى 
 االحتياجات التغذكية، ككضع األسس السميمة ليا في البيئات المختمفة التي يعيش فييا اإلنساف.

 

 



28 

 

 :تموث الغذاء

غذاءامتكازنا كشامال لجميع العناصر الضركرية ليس معنى التغذية السميمة أف تتناكؿ 
لبناء الجسـ كنشاطو ككقايتو فحسب، بؿ معناىا أيضا أف نتناكؿ غذاءا آمنا نظيفا خاليا مف 
البكتيريا كالفطريات التي تؤدم إلى فساد أك تمؼ األغذية، كالى خفض القيمة الغذائية ليا، كالى 

أف بعض الطفيميات تصيب اإلنساف كتنتقؿ إليو عف األمراض الناجمة عف التسمـ الغذائي. كما 
طريؽ الغذاء الممكث. فالطكر المعدم لمطفيؿ ينتقؿ إلى جسـ اإلنساف فيبعض الحاالت مف 

 خالؿ المحكـ كاألسماؾ.

 كتمكث الغذاء بالبكتيريا كالفطريات يتـ بطرؽ مختمفة عف طريؽ:

 التربة أك الماء حيث تنتج األغذية 

 كأثناء التجييز أك التسكيؽ أك التخزيف. التمكث كقت الحصاد 

  التمكث بمخمفات اإلنساف أك الحيكاف، كتالمس األيدم أك الذباب أك القكارض أك اليكاء أك
 الماء الممكث.

كما أف الغذاء الممكث بأعداد كبيرة مف الكائنات الحية يصبح مصدرا لتمكث األغذية 
ف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ينيى عف تمكث األخرل، مما يساعد عمى انتشار التمكث، كقد كا

الغذاء كالماء بمفرغات البدف، التي تحمؿ الجراثيـ كتنقؿ العدكل، فيقكؿ في الحديث الذم ركاه 
ابف ماجو كالنسائي عف أبي ىريرة:"ال يبكلف أحدكـ في الماؿ الراكد"، فتمكيثمكارد المياه بالبراز 

في نقؿ األمراض بصكرة مباشرة مف خالؿ الماء كما تشتمؿ عميو مف جراثيـ، عمؿ أساسي 
الممكث، أك غير مباشرة مف خالؿ تمكث الخضراكات كالثمرات التي تسقى بيذا الماء، فالقضاء 
عمى البكتيريا كالفطريات كالحد مف تكاثرىا كانتشارىا يؤدم إلى الحد مف خطكرة التسمـ الغذائي، 

تالفيا.كما يؤدم إلى خفض نسبة الفاقد الناتج عف ف  ساد األغذية كا 

 ،القكاعد الصحية لحفظ الطعاـ كالشراب مف التمكث كما أكردىا )الميالدم
 (:66،صـ8999

 .تغطية الطعاـ 

  حفظو في مكاف بارد كجاؼ مثؿ الثالجة أك الفريزر خاصة األغذية سريعة التمؼ مثؿ
 األلباف كالمحكـ كالدكاجف كاألسماؾ، قبؿ الطيي كبعد.
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 الطعاـ جيدا خاصة المحكـ لمقضاء عمى الكائنات الحية الممكثة المكجكدة فييا،  طيي
 كغسؿ األكاني جيدا بما في ذلؾ سطح التالمس قبؿ تداكؿ الغذاء الطازج كالطيي.

 غسؿ اليديف قبؿ الطعاـ كبعده 

 تشعيع الغذاء

 لماذا يشعع الغذاء؟ تتمخص األسباب فيما يمي:(  ـ2448)فرج، 

 شكمت األمراض المنقكلة عبر الغذاء في أمريكا  ـ8999اجؿ سالمة الغذاء، ففي عاـ  مف
 الخسائر التالية:

 76 .بميكف حالة مرضية 

 325.ألؼ حالة دخكؿ لممستشفيات لتمقي العالج 
  إلى  6قدرت تكاليؼ اآلثار المترتبة عف األمراض المنقكلة عبر الغذاء بحكالي مف

 بميكف دكالر. 34

 حفاظ عمى مكارد الغذاء.مف اجؿ ال 

 ماىية تشعيع الغذاء

ىي تقانة تجارية جديدة تستخدـ في التخمص مف الجراثيـ المسببة لألمراض، كىي تشابو 
البسترة نكعا ما تشابو البسترة الحرارية مف حيث األثر، كاستخدمت سنكات عديدة في رحالت 

ذائية، كيقصد باستخداـ تقنية التشعيع ناسا لمفضاء، كتستخدـ اآلف بكثافة في تعقيـ العبكات الغ
في حفظاألغذية ىك تعريض الغذاء إلى احد مصادر الطاقة اإلشعاعية إما مف نظائر مشعة أك 

 مف أجيزة تنتج كميات محكمة مف األشعة السينية أك مف االلكتركنات المعجمة.

 الخدمات التي تقدميا تقانة تشعيع الغذاء
 اإلشعاع. تعريض الغذاء لكميات محكمة مف 
 .التأثير المؤيف لإلشعاع يتمؼ الحمض النككم لمميكركبات كالطفيميات 
 .تنخفض األحماؿ الجرثكمية المسببة لألمراض 
 .تخفض األحماؿ الميكركبية المسببة لمفساد 
 .تكقؼ عممية التزريع أك تخفض معدليا 

  



 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة
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  :الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

إف التغيير كالتطكير عممية مالزمة لبناء المناىج، كىي عممية ناتجة عف التقكيـ المستمر 
لممناىج، فنجد العديد مف الدراسات التي بحثت في تقكيـ مناىج العمكـ في ضكء المعايير 

استعانت الباحثة بعدد مف الدراسات العالمية؛ كذلؾ محاكلة لمبحث عف األفضؿ كاألجكد، كلقد 
السابقة، ففي ىذا الجزء مف الدراسة سكؼ تستعرض الباحثة عدد مف الدراسات المحمية كالعربية 
كاألجنبية المتعمقة بمكضكع الدراسة الحالية ، كالتي تمكنت مف الكصكؿ إلييا، كذلؾ بيدؼ 

جراءاتيا كأىـ نتائجيا ، كمف ث كمدم ’ ـ مقارنتيا بالدراسة الحالية تحميميا كتحديد أىدافيا كا 
 .تكافقيا كاختالفيا معيا

 :كلالستفادة مف الدراسات السابقة قامت الباحثة بتقسيميا إلي ثالثة محاكر

دراسات تناولت تقويم وتطوير مقررات منياج العموم في ضوء المعايير  :المحور األول
 .العالمية

 .والثقافة الغذائية  دراسات تناولت التنور :المحور الثاني

 كفيما يمي عرض مكجز ليذه الدراسات.

 دراسات تناولت تقويم وتطوير مقررات منياج العموم: المحور األول

 (: م7182) ةدراسة صالح .8

تيدؼ ىذه الدراسة لتحديد مستكل جكدة مكضكعات عمـ األحياء التي تـ تضمينيا بكتب 
التاسع( في ضكء المعايير العالمية كلتحقيؽ -)األكؿالعمكـ لمرحمة التعميـ األساسي لمصفكؼ 

اليدؼ ليذه الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي بأسمكب تحميؿ المحتكل، 
كقد قامت بتحميؿ مكضكعات عمـ األحياء المتضمنة بكتب العمكـ مف خالؿ استخداـ أداة تحميؿ 

( NSES( كالمعايير القكمية لمتربية العممية )TIMSSتـ بناؤىا باالعتماد عمى معايير كؿ مف )
كمعايير كالية كندا، كمعايير كالية كاليفكرنيا، كمعايير المجمس األعمى لمتعميـ في قطر، كتمثمت 
عينة الدراسة في مكضكعات عمـ اإلحياء المتضمنة في كتب العمكـ لمرحمة التعميـ األساسي مف 

صمت الدراسة إلى النتائج التالية:تدني مستكل الجكدة الصؼ األكؿ كحتى الصؼ التاسع، كتك 
في درجة تكافر المعايير العالمية في مكضكعات األحياء المتضمنة بكتب العمكـ لمرحمة التعميـ 
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(، حيث تكافرت المعايير بنسب مقبكلة %74األساسي بفمسطيف، عف مستكل الجكدة المطمكبة )
حياء تكافرا في كتب العمكـ لممرحمة األساسية لمتعميـ (. كأف أكثر معايير عمـ األ%64.5تساكم )

(، أما اقميا تكافرا %82.4األساسي ىكمعيار الخكاص كالعمميات الحيكية حيث تكافر بنسبة )
(. ككذلؾ تكافرت %34.3كاف معيار التنكع كالتكيؼ كاالنتخاب الطبيعي حيث تكافر بنسب )

كتب الصؼ الثاني األساسي كالصؼ الرابع معايير عمـ األحياء بمستكل جكدة جيد جدا في 
( لكال الصفيف، كبمستكل جكدة جيد في كتب الصؼ األكؿ األساسي %84األساسي كبنسب )

( كبمستكل جكدة مقبكؿ في كتب 3. 3، 2. 76كالثالث األساسي كبالنسب التالية عمى الترتيب )
، %69.3) :ى الترتيبالصؼ الخامس األساسي كالصؼ الثامف األساسي كبالنسب التالية عم

(، كبمستكل جكدة ضعيؼ جدا في كتب الصؼ السابع األساسي كالصؼ التاسع 3.6%
 (.%34.6، %44األساسي كبالنسب التالية عمى الترتيب )

 (:م7184دراسة المقيد ) .7

تيدؼ ىذه الدراسة لتحديد مستكل جكدة مكضكعات عمـ الفمؾ المتضمنة بكتب العمـك 
في ضكء المعايير العالمية، كقد اتبعت الباحثة المنيج ـ( 2483 )لممرحمة األساسية لمعاـ

الكصفي التحميمي، كقد قامت بعمؿ أداة تحميؿ تـ بناؤىا مف المعايير العالمية، كتمثمت عينة 
الدراسة في مكضكعات عمـ الفمؾ المتضمنة بكتب العمكـ لممرحمة األساسية مف الصفكؼ األكؿ 

النتائج كما يمي: تدني مستكل الجكدة في درجة تكفر المعايير كحتى العاشر األساسي، ككانت 
العالمية في مكضكعات عمـ الفمؾ المتضمنة بكتب العمكـ لممرحمة األساسية بفمسطيف عف 

(، %2. 68(، حيث تكفرت المعايير بنسب مقبكلة تساكم )%74) بمستكل الجكدة المطمك 
(، كأكثر %8. 58، حيث كصمت إلى )كنسبة تكفر المؤشرات في المرحمة األساسية ضعيفة

مكضكعات عمـ الفمؾ تكفرا في كتب العمكـ لممرحمة األساسية ىكمكضكع األرض كيميو الككف 
، %38.8، %42.3) يكيميو مكضكع الغالؼ الجكم، ككاف ترتيبيا بالنسب التالية عمى التكال

األساسي كالتاسع األساسي (، تكفرت المعايير في كتب الصؼ األكؿ األساسي كالثاني 88.6%
، بينما لـ تتكفر أم مف المعايير في كتابي الصؼ السادس األساسي كالسابع %844بنسبة 

األساسي، ككانت نسبة تكفر المعايير في كتب الصؼ الخامس كالثامف كالعاشر مقبكلة، 
 .كضعيفة في كتابي الصؼ الثالث كالرابع
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 (:م7188دراسة سعيد ) .4

( 8-5)لمعرفة مدل تكافر المعايير العالمية لمحتكل العمكـ لمصفكؼتيدؼ ىذه الدراسة 
( في مجاالت العمكـ الفيزيائية كعمـك (NSESفي مشركع المعايير القكمية لمتربية العممية 

كذلؾ ف، بفمسطي( 8-5)بمحتكل مناىج العمكـ لممرحمة األساسية العميا لمصفكؼ ءاألرض كالفضا
العالمية كبيف محتكل المناىج الفمسطينية. كتـ استخداـ المنيج  لمعرفة االختالؼ بيف المعايير

الكصفي التحميمي لتحقيؽ ذلؾ، كقد قامت الباحثة بالحصكؿ عمى قائمة المعايير القكمية لمتربية 
( لمجاالت )عمـك الحياة، العمـك 8-5( لخاصة في معايير المحتكل لمصفكؼ )NSESالعممية 

ضاء(، كقد قامت بترجمتيا لمتأكد مف صدقيا كتـ كضعيا في أداة الفيزيائية، كعمكـ األرض كالف
التحميؿ كقد استخدمت لمتعرؼ عمى مدل تكافر ىذه المعايير لمحتكل كتب العمـك لممرحمة 

( بجزأيو 8-5األساسية العميا. كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة متمثمة في كتب العمكـ لمصفكؼ )
كاف ىناؾ عدـ تكازف في نسبة تكافر المعايير الرئيسية كتب، كقد  (8) األكؿ كالثاني كبمغت

مثؿ معايير :لمعايير التربية العممية لمحتكل كتب عمكـ المرحمة األساسية العميا بالنسبة لممجاؿ
كبالمثؿ لمستكل الصؼ  %) 844إلي %(6.1مجاؿ العمكـ الفيزيائية كقد تراكحت النسبة بيف

المعايير الرئيسية في مجاؿ عمكـ األرض كالفضاء كذلؾ بالنسبة لمصؼ السابع  :الدراسي، مثؿ
 .(%844إلى  %4حيث كانت النسبة بيف )

 (:م7188دراسة عبد اليادي ) .3

كتيدؼ ىذه الدراسة لتحديد مستكل جكدة مكضكعات عمـك األرض المتضمنة بكتب 
حسب ضكء المعايير العالمية  (84-5العمكـ لممرحمة األساسية العميا بفمسطيف لمصفكؼ مف )

التالية: معايير المجمس القكمي األميركي لمبحكث كالمعايير القطرية، كقد قاـ بتحقيؽ اليدؼ 
باستخداـ المنيج الكصفي بأسمكب تحميؿ المضمكف في ىذه الدراسة، كحصؿ الباحث عمى 

لعمكـ األرض كمف ( 84-5قائمة المعايير لمتربية العممية الخاصة بمعايير المحتكل لصفكؼ )
ثـ قاـ بترجمتيا لمتأكد مف صدقيا كبعد ذلؾ كضعيا ضمف أداة تحميؿ استخدمت لمتعرؼ بمدل 

 تكافر المعايير بمحتكل كتب العمـك لممرحمة األساسية.

( كتاب، كتـ 82(، كقد بمغت )84-5كطبقت عمى عينة الدراسة لكتب العمكـ لصفكؼ )
كرارات كالنسب المئكية( كتكصمت الدراسة إلي عدة نتائج: استخداـ معالجات إحصائية أىميا )الت

انحطاط نسبة تكافر المعايير الرئيسة الخاصة في مكضكعات عمكـ األرض لمعايير التربية 
( كالقطرية بمحتكل كتب عمكـ لممرحمة األساسية العميا، أظيرت النتائج أف NSESالعممية )
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تـ مقارنتيا في معايير  إذاممرحمة األساسية ، ىناؾ القميؿ مف القصكر بمحتكل كتب العمكـ ل
( كما ىككاضح بنتائج الدراسة 84-5التربية العممية لمكضكعات عمكـ األرض بمحتكل مرحمة )

الحالية، يكجد قصكر بالمعيار التكاممية في بعض المعايير الرئيسية لمعايير التربية العممية 
(NSESكالقطرية لنفس )  الصؼ الدراسي، مثؿ معيار تاريخ األرض كمعيار الدكرات

الجيككيميائية ال يدرس في محتكل عمكـ الصؼ التاسع كيدرسا في الصؼ الخامس كالسادس 
كالسابع كالثامف،.أظيرت نتائج الدراسة أف معيار الدكرات الجيككيميائية كمعيار الطاقة في نظاـ 

 ؿ الصفكؼ ما عدا الصؼ العاشر.األرض قد تكفرا بنسبة متدنية جدان في ك

 (:م7188)  Kartalدراسة كارتال .2

حيث ىدفت الدارسة إلى تقييـ التطكر التاريخي لمنيجي العمكـ لمصؼ الرابع كالخامس 
االبتدائي المقررة في تركيا كفقان لممككنات األساسية لممنيج التي كردت في المنياج منذ تأسيس 

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، حيث تـ جميكرية تركيا حتى الكقت الحاضر، 
بناء أداة التحميؿ التي تشمؿ مككنات المنيج التالية:)األىداؼ، كالمحتكل، كعممية التعميـ 

-ـ8926كالتعمـ، كالتقكيـ(، أما عينة الدراسة فقد تمثمت في مناىج العمكـ التركية لعاـ )
(، ـ2445( كمنيج العمكـ لعاـ )ـ2444-ـ8992)( كمناىج العمكـ لمفترة بيف ـ8969-8948ـ

، مع ذلؾ فقد لكحظ  كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد تطكر ممحكظ قد مكرس عمى مناىج العمـك
بعض المشكالت الخاصة بعممية التطكير فعمى سبيؿ المثاؿ، كاف يالحظ أف عالقة الطالب 

(، بينما فقد ىذا االىتماـ تأثيره في ـ8969بالطبيعة قد تـ تأكيدىا بكثرة في المناىج قبؿ عاـ )
(، فقد كاف التعميـ يتـ عف طريؽ المعامؿ كالغرؼ الصفية، ككفقان ـ8992المناىج بعد عاـ )

لمنتائج كجد أف التطكر األكثر أىمية قد حصؿ في العمميات المتعمقة بالتعميـ كالتعمـ كالتقكيـ، 
 في المحتكل كاألىداؼ.كأف عدـ الكفاءة في خصائص المنيج ظيرت بصفة عامة 

 (:م7181) الجيوري والخروصيدراسة  .6

ىدفت الدراسة لتشخيص محتكل كتاب العمـك لمصؼ الثامف األساسي في سمطنة عماف 
. كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدـ أداة TIMSSلضكء متطمبات مشركع 

بطاقة تحميؿ محتكل لكتاب العمكـ لمصؼ الثامف األساسي لضكء القائمة في متطمبات مشركع 
TIMSS عينتيا مف جميع المكضكعات الدراسية  باإلضافةإلى، كقد تككف مجتمع الدراسة

النتائج الخاصة  أكضحتي سمطنة عماف. كقد الكاردة لكتاب العمكـ لمصؼ الثامف األساسي ف
بالدراسة لكجكد قصكر في كتاب العمكـ لمصؼ الثامف المطبؽ في سمطنة عماف مف خالؿ مدل 
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(، كبخصكص %48حيث كانت نسبة تضمف متطمبات الفيزياء ) .TIMSSتضمنيا لمتطمبات 
كانت عمكـ األرض (، ك %82متطمبات الكيمياء ) أما(، %37متطمبات األحياء كانت النسبة )

(8%.) 

 (:م7181دراسة الزىراني ) .2

ىدؼ ىذه الدراسة ىكتقكيـ المحتكل لمقررات العمكـ لممرحمة المتكسطة في السعكدية في 
ضكء متطمبات لدراسة التكجيات الدكلية لمرياضيات ككذلؾ العمكـ في مجاؿ محتكل العمـك 

كأيضا  ،يـ البيئة(،كالمجاؿ المعرفالتالية )األحياء، الفيزياء، الكيمياء، عمـ األرض كعم
االستقصاء العممي، كالتي يجب اف تككف متكفرة في المحتكل المقرر لعمكـ المرحمة التعميمية 

 المتكسطة.

كليحقؽ الباحث ىدفو مف دراستو فقد قاـ بتحميؿ لمحتكل المقررات لمعمكـ كذلؾ مف خالؿ 
استخدامو ألداة الدراسة التي قاـ بإعدادىا، استخدـ الباحث ألساليب اإلحصائية المتمثمة بالنسب 
المئكية كالتكرارات كذلؾ ليجيب عمى أسئمة دراستو، كتـ التعرؼ عمى تكافر متطمبات التكجيات 
الدكلية لمرياضيات كالعمكـ لمحتكل عمكـ المرحمة المتكسطة، كقد خرجت الدراسة بكجكد قصكر 
بمحتكل مقررات العمـك عند مقارنتيا في متطمبات الدراسة كالتكجيات الدكلية لمعمـك كالرياضيات 

TIMSS,2003) الرئيسية كالفرعية لمجاؿ المحتكل كبعض المتطمبات المعرفية كميارات )
 صاء العممي.االستق

 مMeng (7181:) مينج دراسة .1

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدل تحقيؽ مفيكـ الذات الختبارات اتجاىات الدراسة الدكلية 
، كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي. 2443( في عاـ TIMSSلمرياضيات كالعمـك )

 TIMSS)،(2003كتـ بناء أدكات الدراسة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة في اختبار المعرفة العممية 
مف ىكنج ككنج  4972مف دكلة الياباف،  4856مف طالب الصؼ الثامف،  24889كشارؾ 

حدة. ىذا كأظيرت النتائج أف طالب الكاليات مف الكاليات المت 8982مف تايكاف كمف  5379ك
المتحدة أعمى إحصائيا لتحقيؽ مفيكـ الذات في الرياضيات مف الطمبة في كؿ مف ىكنغ ككنغ، 

أف مفيـك الذات في المجتمعات الشرقية كاآلسيكية  إلىكتايكاف، كالياباف. كتكصمت ىذه الدراسة 
 كاف منخفضا.
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 (: م7119)انصيو دراسة .9

لدراسة لتحديد مستكل جكدة كتب العمكـ لممرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف ىدفت ىذه ا
مف خالؿ ضكء المعايير العالمية، كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ ذلؾ، كتـ 
بناء أداة لتحميؿ لمحتكل عينة الدراسة لكتب العمكـ مف الصؼ األكؿ لمصؼ الرابع، كقد تمثمت 

خالؿ قائمة المعايير االسترالية، كقد صنفت إلي أربعة أبعاد رئيسية  فئات التحميؿ مف
، كتـ قامت بترجمتيا " "البحث العممي، كبعد عمـك األحياء كالمكاد، كبعد العمميات الفيزيائية:كىي
لمتأكد مف صدقيا كثباتيا، كقد استخدمت لجمع البيانات مف خالؿ معالجتيا بالتكرارات  ةالباحث

كأظيرت النتائج بعد كتب العمـك لمصؼ الثاني كالثالث كالرابع عف الجكدة، .كالنسب المئكية
مصؼ مى الترتيب، كاتسـ كتاب العمـك لع( %9264،%8.8، %6223)كجاءت النسب كالتالي

 . %9426ة خالؿ نسباألكؿ بالجكدة مف 

 مJung (7119:)دراسة جونج .81

( لثالث دكؿ، 8-8ىدفت ىذه الدراسة لمقارنة التحصيؿ الدراسي لطمبة الصفكؼ مف )
ككانت: سنغافكرة، تايكاف، كالياباف كحصؿ الطمبة األمريكاف عمى مراتب متقدمة في اختبارات 

(. كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة، كاستخدمت بطاقة TIMSS 2447مشركع )
لكتب العمكـ لمصفكؼ  ةتحميؿ محتكل. كقد كانت عينة الدراسة في جميع المكضكعات المتضمن

(. كقد أكضحت النتائج أف محتكل المناىج األمريكية يختمؼ تمامان عف الدكؿ 8 -8مف )
    اآلسيكية.

 (: م7119دراسة الشيري ).88

ىدفت الدراسة لتقكيـ محتكل كتب األحياء لممرحمة الثانكية مف خالؿ ضكء مستحدثات 
عمـ األحياء كأخالقياتيا، كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كصمـ الباحث قائمة 
لمستحدثات عمـ األحياء كأخالقياتيا، كتـ تصميـ أداة لتحميؿ المحتكل مف خالؿ التعرؼ عمى 

ب األحياء لممرحمة الثانكية كذلؾ مف خالؿ مستحدثات عمـ األحياء كأخالقياتيا، مدل تناكؿ كت
كقد كاف مجتمع الدراسة لمحتكل كتب األحياء لمصفكؼ الثالثة لممرحمة الثانكية في المممكة 

ـ، كىي خمس كتب، الصؼ األكؿ  2446العربية السعكدية، كدرست خالؿ العاـ الدراسي 
 لثالث الثانكم، كتككنت عينة الدراسة مف خالؿ جميع مجتمع الدراسة.الثانكم، الصؼ الثاني كا
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 (:م7111) Wang وانجدراسة .87

ىدفت ىذه الدراسة لتحرم االختالفات مف خالؿ انجاز طمبة الصؼ الثامف في اختبارات 
2443 TIMSS كذلؾ بيدؼ الكصكؿ لفيـ االختالفات في أداء طمبة الدكؿ التي حصمت ،

عالي كتـ مقارنتيا مع طمبة الدكؿ التي كاف ليا ترتيب منخفض، كتـ دراسة تأثير عمى ترتيب 
النظريات التربكية التي تدرس في ىذه الدكؿ. كتـ تطبيؽ المنيج الكصفي التحميمي، كبطاقة 

كقد أشارت النتائج لكجكد فكراؽ في النظريات التربكية ليذه الدكؿ التي طبقت  .تحميؿ محتكل
مف خالؿ نظرياتيا التربكية كتطكرت مناىجيا مف خالؿ ضكء ذلؾ  TIMSSمتطمبات مشركع 
 )دكؿ شرؽ آسيا(.

 (:م7112)المولو دراسة.84

تحديد مستكل جكدة مكضكعات الفيزياء المتضمنة في كتب العمـك  إلىىدفت الدراسة 
لممرحمة األساسية الدنيا كالتي ضمت الصفكؼ األكؿ كالثاني كالثالث كالرابع مف خالؿ ضكء 
، كتـ ترجمة المعايير الخاصة بمحتكل مكضكعات الفيزياء   المعايير العالمية لمناىج العمـك

ات الفيزياء، كبينت نتائج التحميؿ أف النسب الخاصة لمعايير كبناء أداة التحميؿ محتكل لمكضكع
(، ككانت لمصؼ الثالث %87(، كلمصؼ الثاني بنسبة )%33كتاب العمكـ لمصؼ األكؿ )

 أنيا(، كأظيرت النتائج لكتب العمكـ %844(، كتكفرت لمصؼ الرابع بنسبة )%46بنسبة )
رتب المكضكعات بصكرة متدرجة تضمنت مكضكعات إضافية زادت مف الكـ لممنياج كلـ ت

 كأىممت مفيكـ المادة كمفيـك فيزيائي كلـ يتـ تناكلو بالصكرة المناسبة.

 (:م7112)بخيتان دراسة.83

ىدفت ىذه الدراسة لتقييـ "منياج العمكـ الفمسطيني" لممرحمة األساسية الممتدة مف الصؼ 
لممدارس الحككمية التابعة األكؿ لمصؼ العاشر مف خالؿ كجية نظر مشرفي مادة العمكـ 

، كُأخذت عينة عشكائية ـ2006لمسمطة الكطنية الفمسطينية لمحافظات شماؿ الضفة الغربية، لعاـ
 ,نابمس :مف معممي المدارس الحككمية في الضفة الغربية في فمسطيف لإلجابة عف ىذه األسئمة

 (206) كمعممة منيـمعممنا  (399) كسمفيت كبمغت ,كقمقيمية ,كطكلكـر ,كقباطية ,كجنيف

 كقد كانت عينة الدراسة بنسبة(،أنثى (1، (ذكرنا (17( مشرفنا كمشرفة منيـ29),أنثى((193ذكرنا

فقرة كفؽ  (73) عمى العينة المدركسة تككنت مف استبانوتـ تكزيع  ,مف المجتمع األصؿ (24%)
مـك الجديد في مقياس ليكرت كالذم كاف مككف مف خمسة أكزاف قياس تفاعمية كىي منياج الع
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كالعالقة بيف المنياج ككؿ مف  ,كالتقييـ ,كاألنشطة ,كالمحتكل ,خمسة مجاالت: األىداؼ
 .التكنكلكجيا كالمجتمع

درجة مف كجية نظر  (0 .3) النتائج أف فاعمية منياج العمكـ الفمسطيني بمغت كأكضحت
 (8 .3)إذ بمغ متكسط تقييـ المشرفيف  ,(%72) عينة الدراسة مف خالؿ خمس درجات أم بنسبة

 درجة كبنسبة (9 .3) كقد كاف أعمى مف تقييـ المعمميف الذم بمغ (%6 .75) درجة أم ما نسبتو

 .α = 0. 38)كبداللة إحصائية  (8% .71)

 :(م7112) JOHNSON ندراسة جونسو.82

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى الصعكبات كالعكائؽ التي تحد مف تطبيؽ معايير عمـ 
( مف 2كتـ تطبيقيا عمى ) (NSES)االستقصاء بمشركع المعايير القكمية لمتربية العممية 

المدارس المتكسطة لمكاليات المتحدة الكسطى، كمف خالؿ تكجيو سؤاؿ بحثي استكشافي، تـ 
نتائج  كأكضحتمف خالؿ مقابالت المعمميف كاخذ مالحظات الفصكؿ، جمع البيانات النكعية 

الدراسة إلى أف تمؾ العكائؽ كانت تتمثؿ في الصعكبات الثقافية كالتقنية، ككاف البد مف ذلؾ 
التغمب عمى ىذه الصعكبات مف خالؿ تطكير النظاـ اإلدارم كتكفير الكقت الكافي كتكفير 

 .المصادر الالزمة

 (:م7113) ضالغيادراسة .82

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع محتكل منيج العمكـ في المرحمة االبتدائية في 
المممكة العربية السعكدية مف خالؿ ضكء معيار تقكيـ المحتكل الذم استنتجو الباحث مف خالؿ 
األدبيات التربكية لمبحث، كذلؾ مف كجية نظر معممي كمشرفي العمـك لممرحمة االبتدائية، كانتيج 

استبانو خاصة  بإعدادمعرفة كاقع المحتكل مف خالؿ المنيج الكصفي المسحي، كقد قاـ  الباحث
( معمػمان مف معممي العمـك 357( مشرفان تربكيان)75ليذه الدراسة، كالتي طبقت عمى عينة مف )

في المممكة العربية السعكدية، اتبع لتحميؿ المحتكل المنيج الكصفي التحميمي، كقد تـ تحميؿ 
تب العمكـ في المرحمة االبتدائية مف خالؿ معيار خاص أعد ليذا الغرض مف خالؿ جميع ك

ضكء االتجاىات العالمية الحديثة، كبينت نتائج الدراسة أف كتب مادة العمكـ في المرحمة 
 أكضحتاالبتدائية تحقؽ بدرجة كبيرة العديد مف الصفات الجيدة المتطكرة كالمرغكب فييا، كقد 

( بنسبة أعمى مف المتكسط مف االتجاىات العالمية الحديثة )كىي %88ب تحقؽ )النتائج أف الكت
 مقبكلة كجيدة كجيده جدا كممتازة( لكتب الصؼ الثاني كالثالث كالسادس.
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 (:م7113) ودراسة المول.82

حيث ىدفت الدراسة إلى تحديد التقديرات التقكيمية لمحتكل مناىج العمكـ الفمسطينية )مف 
السابع إلى التاسع( لممرحمة العميا مف التعميـ األساسي كذلؾ مف خالؿ ضكء المستحدثات 
العممية المعاصرة، كتـ ذلؾ مف خالؿ بناء قائمة معايير تشمؿ المستحدثات العممية الكاجب 

تكل مناىج العمكـ ككانت مف خالؿ )البيئة كالطاقة، كاالتصاالت، كاليندسة تضمنيا لمح
الكراثية، كارتياد الفضاء، كالعمكـ الزراعية، كالتربية العممية كالعمكـ الطبية(، كمف خالؿ اختيار 

( معممة عمكـ في المرحمة األساسية العميا، كتـ ذلؾ بعد التحميؿ 36( معممان،)24عينة )
الدراسة مف خالليا إلى النتائج التالية،  التيأكضحتـ حساب النسب المئكية اإلحصائي، كت

ككانت المستحدثات الخاصة بالبيئة كالطاقة كالعمـك الزراعية كاليندسة الكراثية في محتكل 
المناىج لـ تأخذ درجة االىتماـ المناسبة ، كتكفرت بدرجة متكسطة مستحدثات العمـك الطبية 

 تحدثات االتصاالت كالتربية العممية بدرجة جيدة.كارتياد الفضاء كمس

 (:م7114) ردراسة الجب.81

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ محتكل كتاب العمكـ لمصؼ السادس بالمممكة العربية 
عمى معايير عالمية لتدريس العمكـ التي تطبؽ في كالية إنديانا األمريكية،  السعكدية بناءا

ة عمى تحميؿ سكاستخدـ الباحث المنيج الكصفي لإلجابة عف أسئمة البحث، كاقتصرت عينة الدرا
المحتكل لكتاب العمكـ في السعكدية الطبعة الثالثة ككانت أداة البحث استبانو مكزعة عمى 

يار طبيعة العمـ، التفكير العممي، الظكاىر الطبيعية، األحياء البيئية، المجاالت السبعة:مع
األحياء، الرياضيات، المنظكر التاريخي، المكاضيع الشائعة، كتكصمت الدراسة إلى أف المحتكل 
التعميمي لمصؼ السادس االبتدائي تتكافر فيو معايير تدريس العمكـ في كالية إنديانا األمريكية 

إلى تنفيذ دكرات لممعمميف الف المحتكل لمنياج العمكـ يتطمب أف يككف  كأكصت الدراسة
المعمميف مؤىميف بقدر مناسب لضماف تحقيؽ المعايير الدقيقة كالتي تطبؽ في كالية إنديانا 

 األمريكية.

 (:م7111) Newton & Blake & Brownk دراسة نيوتن وبالك وبراون.89

تماـ مقررات العمكـ لممرحمة األساسية الستيعاب ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدل اى
كمف خالؿ إدراؾ العالقات لممفاىيـ العممية، كقد أكضحت  ,العمكـ كفيمو مف خالؿ التفسير

كلذلؾ  ,الدراسة أف المعمميف يعتمدكف بشكؿ كبير جدنا عمى الكتب في تعميميـ لمنياج العمـك
، كقاـ  فالمدرسيف يستخدمكف لتدريسيـ نفس أسمكب ىذه الكتب أثناء شرحيـ لدركس العمـك
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الباحثكف بتحميؿ محتكل كتب دراسية لتحقيؽ اليدؼ مف ىذه الدراسة كالتي تحكم مكاضيع 
 سنة في انجمترا ككيمز كبمغ عددىا 88 -7عممية في المرحمة األساسية لألطفاؿ في عمر مف 

ا، كلـ تشمؿ الدراسة القصص العممية كالمكسكعات العممية كتخممت الدراسة تحميؿ كتابن  (76)
( فقرة لكؿ كتاب، 181كتابنا بمعدؿ ) (53) فقرة في (10000) المحتكل فقرات بمغ عددىا

كأف معظـ  ,كانت تسرد المعمكمات بشكؿ مباشر(.97%) كتكصمت الدراسة إلى أف معظـ الكتب
كالكتب  ,مف محتكل الكتاب( %8524) حقائؽ عممية بما نسبتو الكتب احتكت فقرات تحكم
مف الفقرات الشرطية التي تمت كضعيا عمى شكؿ حقائؽ  322 %المقيمة احتكت عمى نسبة

 (%323ككانت نسبة الفقرات التي تدؿ عمى أسباب) ,عممية كليس عمى شكؿ قكانيف عممية
( كنسبة الفقرات التي تدؿ عمى أىداؼ %8.3كالفقرات التي تدؿ عمى تفسير األسباب فنسبتيا )

 .(%8.8كغايات )
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 المحور األول: دراسات التعميق عمى
 :ألغراض الدراسةأوًل: بالنسبة 

 تعددت أىداف ىذه الدراسات، إل انيا اشتركت في كونيا اىتمت بتقويم وتحميل مناىج العموم

تحديد مستكل جكدة مكضكعات عمـ االحياء  ىدفت الى (ـ2485)صالحة، دراسة،  -
 بكتب العمـك لمرحمة التعميـ االساسي.

ىدفت الى تحديد مستكل جكدة مكضكعات عمـ الفمؾ بكتب  (ـ2483)المقيد،كدراسة  -
 العمـك لممرحمة االساسية.

( ىدفت إلى معرفة مدل تكافر المعايير العالمية لمحتكل العمـك ـ2488كدراسة )سعيد،  -
 المعايير القكمية لمتربية. في مشركع

ىدفت إلى تحديد مستكل مكضكعات عمـ االرض بكتب  (ـ2488)عبد اليادم،كدراسة  -
 العمـك لممرحمة االساسية العميا.

ىدفت الى تقييـ التطكر التاريخي لمنيج العمـك ( ـ2488)كارتاؿ كآخركف ،كدراسة  -
 لمصؼ الرابع كالخامس كفقا لممككنات االساسية لممنياج.

( ىدفت إلى تقكيـ محتكل مقررات العمكـ لممرحمة المتكسطة ـ2484كدراسة )الزىراني،  -
 في السعكدية.

من خالل الدراسات السابقة في ىذا المحور يتبين لنا أنيا اىتمت بتقويم وتحميل مناىج كتب 
 ،(ـ2485،)صالحة،الكقكؼ عمى محتكل كتب العمكـ كتقكيمو، مثؿ دراسة العموم

المعايير فنجد أنيا استخدمت  (ـ2447)المكلك، ، (ـ2488)عبد اليادم، ،(ـ2483)المقيد،
 (ـ2484، )ميكنخ كليك (ـ2484دراسة كؿ مف )الخركصي، بينما استخدمت العالمية لممنياج، 

( في تحميؿ كتب TIMSS) رمعايي (ـ2448)كانج، (ـ2449)ىكنج شيو، (ـ2484)الزىراني،
( المعايير االسترالية كما استخدمت دراسة )كارتاؿ ـ2449كاستخدمت دراسة )انصيك،، العمكـ

( المعايير ـ2443كاستخدمت دراسة )الجبر،  ( المككنات األساسية لممنياج،ـ2488كآخركف ،
، ـلتقكيـ مف كجية نظر مشرفي العمك ( اـ2446، القكمية لمعمكـ ، كاستخدمت دراسة )بخيتاف

كاختمفت معيا في المعيار الذم تـ التقكيـ بناء تمؾ الدراسات مع ىذه الدراسة في اليدؼ، ت اتفق
 عميو، فيذه الدراسة تيدؼ لمتقكيـ في ضكء متطمبات التنكر الغذائي.

 



42 

 

 ثانيا:بالنسبة لمنيج الدراسة:

، (، كدراسة )الجبرnewton,2000 ، مثؿ دراسة )التحميمي المنيج الكصفيتـ اتباع 
(، ـ2447، (، كدراسة )المكلكـ2485، (، كدراسة )صالحةـ2448، )سعيدة (، كدراسـ2443

المنيج الكصفي  (ـ2444)الغياض، ، بينما استخدمت دراسة (ـ2446، كدراسة )بخيتاف
كتتشابو ىذه الدراسة مع تمؾ الدراسات في  التحميمي المسحي كأيضا استخدمت المنيج الكصفي

 .ككنيا اعتمدت المنيج الكصفي التحميمي كمنيج لمدراسة.

 ألداة الدراسة: ثالثا:بالنسبة

 11_7( لكتب المرحمة االساسية لالطفاؿ في عمر Newton,2000استخدمت دراسة كؿ مف )
( كالتي حممت كتب العمكـ لمصؼ السادس، كدراسة )سعيد، ـ2003سنة، كدراسة )الجبر، 

(، كدراسة 8-5العميا لمصفكؼ ) (كالتي حممت محتكل منياج العمكـ لممرحمة االساسيةـ2001
(، أداة تحميؿ المحتكل كأداة لمدراسة، كاختمفت ـ2007(، كدراسة )المكلك، ـ2015)صالحة، 

( عف ىذه الدراسة الحالية في استخداميا ـ2004( ك دراسة )الغياض، ـ2006دراسة )بخيتاف، 
خدمت دراسة ( المقابمة، كاستJohnson، 2006لالستبانة، كاستخدمت دراسة جكنسكف )

( بطاقة تحميؿ المحتكل، كاستخدمت ىذه الدراسة أداة تحميؿ المحتكل ـ2008) Wangكانج
 كأداة لمدراسة.

 رابعا: بالنسبة لعينة الدراسة:

تتفاكت الدراسات السابقة مف حيث العينة المختارة لتطبيؽ الدراسة، فالبعض منيا اقتصر فقط 
(، )الغياض، ـ2444، )المكلك، (ـ2443ر، الجبعمى المناىج الدراسية كدراسة )

(، كبعضيا اقتصر عمى ـ2449(،)الشيرم، Wang. 2008)(،ـ2447(،)المكلك،ـ2444
 .(Johnson، 2446)،ك (ـ2446)بخيتاف، المعمميف كعينة لمدراسة مثؿ دراسة 

 : خامسا: بالنسبة لمنتائج

كجكد قصكر في محتكل الكتب الدراسية  إلىغمبيا ظيرت نتائج الدراسات السابقة في أأ
تدني مستكل الجكدة في ( فقد خمصت إلى ـ2485، التي كانت تستيدفيا، مثؿ دراسة )صالح

درجة تكافر المعايير العالمية في مكضكعات األحياء المتضمنة بكتب العمكـ لمرحمة التعميـ 
، ائج دراسة )المقيد، ككاف مف نت(%74األساسي بفمسطيف، عف مستكل الجكدة المطمكبة )

مستكل الجكدة في درجة تكفر المعايير العالمية في مكضكعات عمـ في تدني نو يكجد ( أـ2483
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، (%74) بالفمؾ المتضمنة بكتب العمـك لممرحمة األساسية بفمسطيف عف مستكل الجكدة المطمك 
الرئيسة الخاصة انحطاط نسبة تكافر المعايير ( كانت تشير إلى ـ2488، كنتائج )عبد اليادم

( كالقطرية بمحتكل كتب عمـك NSESلمعايير التربية العممية ) في مكضكعات عمكـ األرض
كتب مادة العمـك في ( قد أشارت إلى أف ـ2444 ،، بينما دراسة )الغياضلممرحمة األساسية العميا

كبنسبة  كب فييابتدائية تحقؽ بدرجة كبيرة العديد مف الصفات الجيدة المتطكرة كالمرغالمرحمة اإل
المحتكل التعميمي لمصؼ السادس إلى أف ( ـ2443،كأظيرت نتائج دراسة )الجبر  ،(88%)
 .في كالية إنديانا األمريكية التي تطبؽ بتدائي تتكافر فيو معايير تدريس العمكـاال

  ،اتفقت ىذه الدراسة مف حيث اليدؼ مع العديد مف الدراسات السابقة كىك تحميؿ المضمكف
كاتفقت أيضا مع بعضيا في المنيج المتبع كىك المنيج التحميمي الكصفي، كاتفقت أيضا 
في العينة مف حيث ككنيا محتكل كتب العمكـ لممرحمة األساسية، كاستخدمت ىذه الدراسة 
أداة تحميؿ المحتكل كىك ما يشابو األدكات المستخدمة في دراسات ىذا المحكر مف 

ىذه الدراسة مف حيث تقكيـ المحتكل في ضكء متطمبات التنكر  الدراسات السابقة، كاختمفت
الغذائي، فأغمب الدراسات السابقة التي كانت عينتيا كتب العمكـ فقد كانت تقكيـ المحتكل 

 كلكف في ضكء المعايير العامة أك بعض المعايير الخاصة.

 استفادت الباحثة من دراسات المحور األول في:

لبحث المتبعة ككذلؾ مف األساليب اإلحصائية المناسبة ليذا النكع آلية التحميؿ كمنيجية ا
 مف الدراسات.

(، كفي ـ2483، (، كدراسة )المقيدـ2485، )صالحةبناء اإلطار النظرم مثؿ دراسة 
 االستفادة يمكف التي كالمكاقع كالمجالت الكتب بعض عمى التعرؼ كفي أيضا تفسير النتائج

 .الدراسة ليذه المناسبة المعمكمات عف تصكر تككيف في منيا
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   :  والثقافة الغذائية المحور الثاني: دراسات تناولت التنور
 :م(7182دراسة فراي ) -8

الذكؽ في اختيار  أجريت ىذه الدراسة في ىكلندا، ككاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىكتنمية
الطعاـ، كالتغذية الصحية كنكعية الغذاء، عمؿ البرنامج عمى زيادة اىتماـ األطفاؿ بالغذاء 
كسابيـ الميارات فيما يتعمؽ باألكؿ الصحي بسمكؾ كاع، اعتمد الباحث أنشطة التعميـ  كا 

ا أيضا التجريبي، مثؿ دركس الطبخ مع اختصاصي التغذية كبمشاركة آباء األطفاؿ، كاعتمدك 
الرحالت إلى مزارع الخضار كالفكاكو، كأيضا اصطحاب اآلباء ألبنائيـ إلى السكبرماركت لشراء 

درس غذائي يختص بالتكعية  82_84الخضار كالفكاكو، ككانت عينة الدراسة عبارة عف 
طالب مف أصؿ ىكلندم  8484الغذائية كاستمرت لستة شيكر، ككانت عينة الدراسة عبارة عف 

مدرسة،  82مدرسة ابتدائية ككانت المجمكعة الضابطة تتككف مف  34كفي  الجنسية،
مدرسة  88مدرسة تمت الدراسة عمييا بأنشطة، ك 88كالمجمكعة التجريبية كانت تتككف مف 

لنتيجة كانت حب األطفاؿ لمتجربة، االباقية تمت الدراسة عمييا كلكف بدكف أنشطة مرفقة، 
كالتخمص مف رىاب تذكؽ الخضار الجديدة عمييـ، ككاف ىنالؾ تغير ايجابي بعد ىذه التجربة 
في سمككيات األطفاؿ الغذائية، كاف التغيير ايجابيا كلصالح المجمكعة التجريبية.كخمصت 

كلكف المجمكعة التي رافقيا  الدراسة إلى أف التأثير االيجابي كاف كبيرا لممجمكعة التجريبية،
أنشطة تجريبية كانت صاحبة الحظ األكفر في التأثر االيجابي. كأكصت الدراسة بضركرية 

 التكعية الغذائية كالتثقيؼ الغذائي كاستعماؿ الجانب التجريبي ليككف حجـ التأثير أقكم كاكبر.

 (:م7182) Naniناني دراسة  -7

بيف الثقافة الغذائية ككمية الغذاء المستيمؾ بيف  اليدؼ مف ىذه الدراسة ىكمعرفة العالقة
ي قسـ عمـ تغذية اإلنساف كبيف فالطالب المستكل الثاني الذيف أكممكا دكرة لمتنكر الغذائي، 

الطالب مف المستكل الذيف لـ يأخذكا ىذه الدكرة كتـ استبعاد طالب الماجستير كالطالب 
ك، الكاليات المتحدة، أعدت الباحثة استبياف كىايأالضيكؼ، أجريت الدراسة في كالية كينت، 

سؤاال عف مكضكع التغذية كعف تكازف الطاقة كالسيطرة عمى الكزف،  74الكتركني مككف مف 
كاالحتياجات الغذائية لمفرد كالتمثيؿ الغذائي المرتبط بالتغذية كالكظائؼ الفزيكلكجية كاألمراض 

انت النتيجة التي استمرت مف خريؼ ساعة، كك 24الغذائية عف نظاميـ الغذائي خالؿ 
تشير إلى كجكد عالقة ايجابية لصالح الطالب الذيف أكممكا دكرة ـ، 2486ربيع  مإلى2485

التنكر الغذائي مقارنة بالطالب الذيف لـ يكممكا تمؾ الدكرة، كأظيرت الدراسة أف التنكر الغذائي 
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الحرارية بيف طالب المرحمة يساىـ في أفضؿ الخيارات الغذائية كاختيار أفضؿ لمسعرات 
 الجامعية، كأكصت الدراسة بزيادة التنكر الغذائي لتحسيف النظاـ الغذائي. 

 (:م7182) Dragos دراجوس دراسة -4

اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك تحديد مستكل ك اتجاىات المعمميف اتجاه التنكر العممي، 
كذلؾ بيدؼ التحسيف في مجاؿ التنكر العممي، كقد تـ اختيار العينة بطريقة قصدية مف مدينة 

، كقد استخدـ الباحث  92مارامكرس في ركمانيا،كتككنت العينة مف  معمـ في مجاؿ العمـك
كقد أسفرت الدراسة عف انو البد مف فيـ الكاقع التعميمي لتسييؿ اإلجراءات المنيج التجريبي، 

التعميمية، كذلؾ باستخداـ استراتيجيات كاضحة، كذلؾ لتعزيز ميارات المعرفة العممية، كاف اتجاه 
المعمميف نحك التنكر العممي ىك ايجابي، لذلؾ ىنالؾ إحراز تقدـ كبير في التركيز في المناىج، 

 دعـ المعمميف مف خالؿ تدريبيـ ببرامج لمتدريب مصممة لتنمية التنكر العممي. كالبد مف

 :(م7183دراسة األشقر ) -3

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل تضمف محتكل منياج العمكـ الحياتية لممرحمة الثانكية 
الباحث ألبعاد التنكر البيكلكجي كمدل اكتساب الطمبة ليا كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ 

المنيج الكصفي التحميمي كتـ إعداد قائمة بأبعاد التنكر البيكلكجي ككما أعد اختبارا لمتنكر 
( طالب كطالبة مف طمبة الصؼ الحادم عشر 283البيكلكجي، كاشتممت عينة الدراسة عمى )

ي العممي، كتـ اختيار العينة بطريقة قصدية، كطبؽ عمى عينة الدراسة اختبار التنكر البيكلكج
(، كبينت النتائج أف مستكل التنكر البيكلكجي ـ2484-ـ2483في نياية الفصؿ الدراسي الثاني )

لدل طمبة الصؼ الحادم عشر العممي اضعؼ مف حد الكفاية ليذا المقياس كالذم تـ تطبيقو كه 
( مف الدرجة الكمية لمقياس التنكر البيكلكجي، ككاف ىناؾ فػػػركؽ ذات داللة إحصائية 75%)
( في اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر العممي ألبعاد التنكر α ≤ 4245ستكل داللة )لم

 البيكلكجي تعزل لعامؿ الجنس ككانت الفركؽ لصالح اإلناث.

 (:م7187دراسة محجز ) -2

ىدفت ىذه الدراسة إلي تقكيـ مكضكعات الكيمياء لكتب العمكـ لممرحمة األساسية في 
كلدراسة مدل تضمف المحتكل لكتب العمكـ لمصؼ )الثامف، ضكء متطمبات التنكر الكيميائي، 

التاسع، العاشر( لمتطمبات التنكر الكيميائي، كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء أداة تحميؿ المحتكل كىي قائمة بمتطمبات التنكر 

( متطمبان كقد تـ التأكد مف صدقيا بعرضيا عمى مجمكعة 57الكيميائي، حيث تضمنت القائمة )

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815056207
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مف المحكميف، كتـ حساب ثباتيا بحساب معامالت االتفاؽ بيف تحميؿ الباحثة كتحميؿ باحثيف 
(، كشممت عينة الدراسة كتب العمكـ بجزأييا الفصؿ األكؿ %98آخريف، فبمغت نسبة الثبات )

ستخدمت الباحثة التكرارات، كالنسب المئكية كمعامؿ كالثاني لمصؼ )الثامف، التاسع، العاشر( كا
 ىكلستي لثبات التحميؿ.

كاحتكت مكضكعات الكيمياء بكتب العمكـ لمصؼ )الثامف، التاسع، العاشر( أعمى نسبة 
(، أما %75لمتطمبات التنكر الكيميائي كىكمتطمب المعرفة الكيميائية حيث بمغت النسبة العامة )

(، أما العالقة بيف %83ة بيف الكيمياء كالتكنكلكجيا بمغت نسبتيا العامة )متطمب العالقة المتبادل
الكيمياء كالتكنكلكجيا قد تقاربت مع نسبة متطمب فيـ البيئة كمشكالتيا المتعمقة بالكيمياء فبمغت 

 (.%4( كانعدمت نسبة متطمب طبيعة عمـ الكيمياء فبمغت )%.3()%.6عمى التكالي )

 Jesse  (7187:)جيسي دراسة -6

 بنكد عشر مف مككنة الستبانة كالثبات الصدؽ مدل تحديد ىك الدراسة ىذه مف اليدؼ
ه ىذ تطبيؽ ،كتـ االبتدائية المرحمة في طالب لدل الغذائي التنكر مكضكعات في تختص
 عامؿ تقييـ ،كتـ التغذية مكضكعات عمى يعتمد دقيقة 94 لمدة برنامج اعداد خالؿ مفالدراسة 
 بالمقارنة الدراسة صدؽ مف التحقؽ كتـ ، ICCمعامؿ اخك  كركنب  معامؿ خالؿ مف الثبات

 خالؿ مف( ONQI) الغذائية لمجكدة الكمي المعامؿ تحديد كتـ بالتغذية، خاصة باستبانة
كالمنيج المتبع في ىذه الدراسة ىك الميج . 4245 يساكم االحصائي المعامؿ ككاف ،tاختبار

 826 كمتكسطالعمر% 58 نسبةالطالبات ككانت كطالبة طالب 499 الدراسة في التجريبي،شارؾ
 الدراسة خالؿ مف التكصؿ ،كتـCronbach α = .77 and ICC = 0.68سنةكنتج اف معامؿ

 القياس عميو االعتماد يمكف االستبانة ىذه كاف جيدة الغذائي التنكر لمتطمبات الطمبةة نكعي الى
 .  الغذائي التنكر

 (:م7181العفيفي ) دراسة -2

ىدفت الدراسة إلى تحديد فاعمية برنامج مقترح في العمـك لتخصص األرض كالفضاء 
لتنمية بعض أبعاد التنكر الفضائي كاالندماج في التعمـ عند طالب المرحمة الثانكية، حيث 

ب استخدـ الباحث المنيج التجريبي، كقاـ بإعداد قائمة بأبعاد التنكر الفضائي الالزمة لطال
المرحمة الثانكية، حيث تضمنت القائمة ثالثة أبعاد رئيسية كىي )نشأة الككف كالنظاـ الشمسي، 
العالقة بيف الشمس كاألرض كالقمر، استكشاؼ الفضاء كبيكلكجيا الفمؾ( كقاـ ببناء اختبار 
لتحديد مستكل التنكر الفضائي لدل الطالب، كما قاـ بإعداد برنامج مقترح لتنمية التنكر 
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لفضائي لدل طالب المرحمة الثانكية يتضمف أبعاد التنكر الفضائي الثالثة كقد تـ تطبيقو خالؿ ا
حصة، كما قاـ الباحث ببناء استبانو لتحديد مدل اندماج الطالب في عممية التعمـ، كتمثمت  24

( طالبان، كقد أكضحت 34عينة الدراسة بمجمكعة مف طالب الصؼ األكؿ الثانكم كبمغ عددىـ )
 كلدراسة أف مستكل التنكر الفضائي لطالب المرحمة الثانكية ال يصؿ إلى مستكل الكفاية كىا
(، كقد تكصمت الدراسة إلى اندماج الطالب بعممية التعمـ كفاعمية البرنامج المقترح في 75%)

تنمية التنكر الفضائي لدل طالب المرحمة الثانكية، حيث بمغ متكسط الدرجات في االختبار 
  ( مما يدؿ عمى كصكؿ الطالب إلى حد الكفاية.%84( بنسبة )24) البعدم

: م( 2009دراسة الشيخ عيد )  7-  

ىذه الدراسة إلي دراسة مستكل التنكر الفيزيائي عند طمبة الصؼ الحادم عشر العممي ىدفت  
بغزة، حيث طبؽ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كقد قاـ بتجييز قائمة بأبعاد التنكر 

( مف طمبة الصؼ 344اختبار لمتنكر الفيزيائي، ككانت عينة الدراسة ) إلى كباإلضافةالفيزيائي، 
العممي مف مدرسة شيداء رفح الثانكية )أ( لمبنيف كالقدس الثانكية )أ( لمبنات كقد الحادم عشر 

تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية كتـ تطبيؽ اختبار التنكر الفيزيائي في نياية الفصؿ الدراسي الثاني 
(، حيث دلت النتائج إلي تدني مستكل التنكر الفيزيائي لدل ـ2449 –ـ 2448لمعاـ الدراسي )

%(، كأثبتت الدراسة عدـ 75) كالصؼ الحادم عشر العممي عف حد الكفاية المطمكبة كىطمبة 
كجكد اختالفات ذات داللة إحصائية بيف مستكل التنكر الفيزيائي لدل طمبة الصؼ الحادم 

ناث(عشر العممي تع                                           زل إلي عامؿ الجنس )ذككر، كا 

 (:م7119دراسة مسمح ) -1

اليدؼ مف ىذه الدراسة ىكالتعرؼ عمى مستكل التنكر الغذائي بمحتكل كتب العمكـ كمعرفة مدل 
عد أاكتساب الطمبة مف الصؼ التاسع األساسي ليا، كتـ استخدـ المنيج الكصفي التحميمي، ك 
كتـ الباحث القائمة التي تتضمف أبعاد التنكر الغذائي، كقاـ بإعداد اختبارا لمتنكر الغذائي، 

( طالب كطالبة مف طمبة الصؼ التاسع 232تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة كالتي كانت )
األساسي، كالذيف تـ اختيارىـ عشكائيا، ككانت الدراسة في نياية الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 

(، كلخصت النتائج كالتالي: كاف مستكل التنكر الغذائي عند طمبة ـ2448-ـ2449الدراسي )
% مف الدرجة الكمية لمقياس 75قؿ مف الحد المطمكب لممقياس كىكأالتاسع األساسي  الصؼ
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التنكر الغذائي، كأكضحت أف البعد الخاص بالمعرفة الغذائية كاف في المرتبة األكلى بكزف نسبي 
%(، 8. 24%(، أما بعد إدراؾ تأثير عمـ التغذية كاف في المرتبة الثانية بكزف نسبي )6. 27)

%(، ثـ بعد اتخاذ القرارات، كبعد الغذاء 6. 88العادات الغذائية فقد كاف بكزف نسبي )أما بعد 
كأىميتو كبعد قضايا الغذاء كالغذاء في اإلسالـ، كتكزعت األكزاف النسبية ليذه األبعاد 

نسبة  إلى، كتكزعت درجة التنكر الغذائي %(3242%،4294%، 84288%، 85224)إلى
ت بعض الفركؽ كالتي كانت ذات داللة إحصائية بيف مستكل ، كأكضحت الدراسا%(49237)

التنكر الغذائي لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي كالذم يعزل إلى عامؿ الجنس، ككانت لصالح 
اإلناث، كأكضحت النتائج كجكد اختالفات ذات داللة إحصائية بيف مستكل االتجاه نحكالتغذية 

 عامؿ الجنس ككانت لصالح اإلناث. عند طمبة الصؼ التاسع األساسي يعكد إلى

 (:م7111جحجوح ) دراسة أبو -9

ثر كحدة دراسية اقترحيا الباحث بتطبيؽ الكسائط المتعددة في أتيدؼ الدراسة إلى معرفة 
تنمية الكعي الغذائي عند الطالبات المعممات لتخصص التعميـ األساسي في كمية التربية بجامعة 

المنيج البنائي كالمنيج التجريبي كانت العينة الدراسية تتككف مف األزىر بغزة، كطبقت الباحثة 
( طالبة مف تخصص التعميـ األساسي، كتـ تقسيميا عشكائيا إلى مجمكعتيف: األكلى 62)

كطبقت الباحثة أربع  ،( طالبة34( طالبة، كالثانية ضابطة تككنت مف )32تجريبية تككنت مف )
ة الشخصية، اختبار تحصيمي لممفاىيـ الغذائية، مقياس أدكات كىي: الكحدة دراسية، المقابم

اتجاىات، كبعد التأكد مف صدؽ كثبات األدكات تـ معالجتيا إحصائيا بالطريقة األنسب. ككانت 
نتيجة الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا في المستكل لمكعي الغذائي، كيرجع إلى متغير الجنس، 

 كأيضا الكحدة المقترحة.
 (: م7111حميمة ) دراسة أبو-81

عمى دليؿ استخداـ برنامج بالكسائط المتعددة يغير األحداث  اليدؼ مف الدراسة ىكالتعرؼ
المتناقضة في تطكير التنكر الغذائي عند طالب الصؼ الخامس األساسي في مكاد العمكـ، 

( طالبان مف 83كاستخدـ المنيج التجريبي في البحث، كتـ تكزيع عينة الدراسة كالتي تككنت مف )
)ج( )ضابطة كتجريبية( كبنى الباحث برنامج بالكسائط مدرسة ذككر غزة الجديدة االبتدائية 

المتعددة كالذم يكظؼ إستراتيجية األحداث المتناقضة لتدريس المجمكعة التجريبية كاستخدـ 
 -ـ2447الطريقة العادية لتدريس المجمكعة الضابطة كذلؾ مف خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني )

( فقرة، كمقياس االتجاه 54ة المككف مف )(، كبنى الباحث اختبار المعرفة الغذائيـ2448
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نحكالتغذية السميمة، كتـ التأكد باستخداـ طريقة التجزئة النصفية كألفا كركنباخ مف ثباتيا، تـ 
تحميؿ نتائج الدراسة باستخداـ اختبار )ت( كمعادلة حجـ األثر كذلؾ لقياس أثر البرنامج الذم 

ىناؾ اختالفات ذات داللة  أف، كبينت الدراسة إلى يكظؼ األحداث المتناقضة لمميارات المتباينة
إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة تعكد إلى برنامج الكسائط المتعددة الذم 
يستخدـ إستراتيجية األحداث المتناقضة في المعرفة الغذائية كاالتجاه نحكالتغذية السميمة لصالح 

ضركرة تطبيؽ البرامج بالكسائط المتعددة التي  إلىراسة المجمكعة التجريبية. كقد بينت الد
تكظؼ إستراتيجية األحداث المتناقضة لتنمية المعرفة الغذائية كلتنمية االتجاىات العممية 

 نحكالتغذية السميمة.

 (:م7112دراسة خالد، ويحيى )-88

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج باستخداـ الكمبيكتر في الثقافة الغذائية كأثره 
عمى التحصيؿ المعرفي كأثره عمى تنمية الكعي الغذائي كالصحي عند تالميذ المرحمة اإلعدادية، 

الغذائي  استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي كتـ بناء برنامج كمبيكترم، كبناء اختبار لقياس التنكر
( طالبا كطالبة بالصؼ التاسع األساسي في العاـ 844لدل الطالب، كتككنت العينة مف )

، كأثبتت النتائج نقصا شديدا في معمكمات الكعي الغذائي كالصحي ـ(2445-ـ2446)الدراسي 
عند التالميذ الذككر عف زمالئيـ مف التمميذات اإلناث الالتي درسف في مجاؿ كالتغذية كالغذاء 
كأيضا الصحة العامة، ككذلؾ اإلسعافات األكلية كالتي كانت ضمف منيج االقتصاد المنزلي، 

% في االختبار المعد لممعمكمات الغذائية كالصحية، كحصمت 48كقد حصؿ الذككر عمى نسبة 
، (RDA) بيا كفقا لػ أكصي% مف المخصصات الغذائية اليكمية التي 65االناث عمى نسبة 

التالميذ لـ يحصمكا عمى قدر كاؼ مف المخصصات اليكمية مف  أفكتكضح تمؾ النسب 
 ييـ.العناصر الغذائية، كعالمات سكء التغذية كانت بادية عم

 (:م7112) ودراسة فخر -87

اليدؼ مف ىذه الدراسة ىكمعرفة المعمكمات الغذائية التي تضمنت في الكتب الدراسية لمصفكؼ 
معرفة كترتيب لظيكر بعض  إلىكىدفت  ،الثالثة المتقدمة مف المرحمة الدراسية االبتدائية

رية بشكؿ خاص كدكؿ المعمكمات ككذلؾ بعض المشكالت الغذائية ذات العالقة بالبيئة القط
أخرل عمكما، كتـ اعتماد المنيج الكصفي التحميمي كمنيج لمدراسة، حيث حممت الباحثة محتكل 
الكتب لممكاد الدراسية بجزأيو كما ككيفا كمنيج لتحميؿ مضمكف الكتب الدراسية، كصممت 

د مف الصدؽ الباحثة جدكؿ لمترميز كالذم احتكل عمى المعمكمات الغذائية، كبعد ذلؾ تـ التأك
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غمب المعمكمات الغذائية التي كجدت أكالثبات المتعمؽ في عممية التحميؿ، كمف أىـ النتائج أف 
في الكتب الدراسية ظيرت بنسب قميمة مف الناحيتيف كما ككيفا، كباألخص كتاب الصؼ 

%(، حيث أف اغمبيا ظير في المحتكل المتعمؽ بالفقرة أكبالرسـك 8الخامس ككانت بنسب )
ف ليس بشكؿ العناكيف الرئيسية أكالفرعية، احتمت كتب العمـك عمى أكؿ مرتبة كذلؾ بالنسبة كلك

%( 54%( كالصؼ السادس كاف بنسبة )56الحتكائيا عمى المعمكمات الغذائية ككانت بنسب )
كلكف لـ تأخذ الكتب المتعمقة بالمرحمة االبتدائية لمصفكؼ الثالثة المتقدمة في اعتبارىا 

 الغذائية التي تبيف أف منطقة الدراسة تعاني منيا.المشكالت 
 (:م7112دراسة عمم الدين )-83

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل التنكر البيكلكجي كدراسة عالقتو باالتجاىات عند 
طمبة كميات التربية في الجامعات الفمسطينية بغزة، كتـ تطبيؽ المنيج الكصفي التحميمي، 

إعداد قائمة بمتطمبات التنكر البيكلكجي، كأيضا اختبار التنكر البيكلكجي لقياس باإلضافة إلى 
( طالبا كطالبة مف طالبات الجامعات 278لالتجاىات العممية، كتناكلت عينة الدراسة )

الفمسطينية الثالثة )اإلسالمية، األزىر، كاألقصى( كالذيف تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، 
يب إحصائية عديدة لتحميؿ البيانات منو )النسب المئكية كالتكرارات، استخدمت الباحثة أسال

اختبار )ت( لمعينات المستقمة، كاختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف المتكسطات، اختبار 
شيفيو لممقارنات المتعددة( كتكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: مستكل التنكر 

( مف الدرجة %75) كيات التربية اقؿ مف الحد المطمكب لممقياس كىالبيكلكجي عند طمبة كم
الكمية لمقياس التنكر البيكلكجي، ككانت مستكيات االتجاىات العممية عند طمبة كميات التربية 

 ( مف الدرجة الكمية.%75أعمى مف الحد المطمكب لممقياس كالذم كاف )

 مIrrvine (2004: )ايرفينادراسة -83

 التفاعمية المتعددة الكسائط يستخدـ لبرنامج الفعالية معرفة ىك الدراسة ىذه مف اليدؼ
 تحتكم التي الكجبات تقميص في تتمثؿ إلييا المشار العادات ، الغذائية العادات في التأثير عمى
 كبيرة كميات عمى تحتكم التي الكجبات استيالؾ زيادة المقابؿ كفي الدىكف مف عالية نسبة عمى
(  587) مف مككنة عينة عمى التجريبي األسمكب الدراسة ليذه كاستخدـ ، كالفكاكو الخضار مف
 يدكف فرد لكؿ مفتكحة باستبانو الباحث كاستعاف كالعرؽ، كالجنس األعمار نفس مف فرد

 34 بعد( ONE ANOVA-TEST) استخداـ ـت النتائج كلتحميؿ اليكمية، مالحظاتو
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، كتكصؿ الباحث إلى أف البرنامج اثر بشكؿ ممحكظ عمى  64كبعد  البرنامجيكممنبدء يـك
 يكما التي تمييا. 34األكلى أكثر تأثيرا مف  34العادات الغذائية لألفراد ككانت األياـ 

 (:م7113دراسة بوقس ) -82

مكاضع النقص في ثقافة الغذاء كعالقتيا بالتخصص  اليدؼ مف ىذه الدراسة ىكمعرفة
في جدة، كقد اقتصرت عينة الدراسة عمى مجمكعات مف طالبات الفرقة الثالثة لألقساـ األدبية 
بكمية التربية لمبنات بجدة بتخصص )الدراسات اإلسالمية كالمغة عربية، التاريخ، الجغرافيا، المغة 

اختبار في الثقافة الغذائية، كلتطبيؽ ىذه الدراسة اتبع  انجميزية( كتككنت أدكات الدراسة مف
الباحث المنيج الكصفي، كقد استخدـ معامالت التمييز كالصعكبة كالمتكسطات الحسابية في 
معالجتو اإلحصائية، ككانت نتائج الدراسة تشير إلى اىتماـ طالبات القسـ األدبي بسالمة 

لى االطالع كالتعرؼ عمييا كعمى مسبباتيا، صحتيف كحفظيا مف األمراض مما قد يدفعيف إ
كانصراؼ الطالبات لمدراسة كالتركيز_كؿ في تخصصو_ قد يبعدىف عف تثقيؼ أنفسيف سكاء 
عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ المختمفة كالكتب كالمجالت المتخصصة كبرامج اإلذاعة كالتمفزيكف، 

ير مستكل الثقافة بمجاؿ دراسة كتساكم عينة الدراسة في مستكل الثقافة الغذائية، كعدـ تأث
 الطالبة.

 مShwartz(7113:)دراسة  شفراتز -86

اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك معرفة مستكل المدارس لثانكية في ضكء التنكر الكيميائي، 
كقد أجريت ىذه الدراسة في إسرائيؿ، شارؾ في ىذه الدراسة معممي المدارس الثانكية، كقد قمت 
الباحث بعمؿ كرشة عمؿ، عمى شكؿ مجمكعة الدراسة التي ناقشت القضايا النظرية كالعممية 

نتائج ىذه الكرشة الكصكؿ إلى المتطمبات الالزمة لمتنكر الكيميائي، ككذلؾ  ككؿ، ككاف مف
مستكل حد الكفاية لمتنكر الكيميائي عند الطالب، كقد تـ استخدـ استبانو، كمقابمة كأدكات 
لمدراسة، كتككنت الدراسة لقياس، المحتكل كالسياؽ، كالميارات، كالجكانب الكجدانية عند 

ستكيات الطالب مف حيث اإللماـ بالقراءة كالكتابة، االسمية كالفنية، الطالب، كتـ تقييـ م
كالييكيمة، كقد تـ اختيار العينة بطريقة قصدية مف مدارس الثانكية، كقد تكصمت النتائج إلى 
تحسف كبير في مستكل الطالب بالنسبة لممفاىيـ" عمى المستكل االسمي"، كضعؼ في مستكل 

لكظيفية"، كلـ يمحظ أم تحسف في مكاقؼ الطالب تجاه الكيمياء، شرح المفاىيـ" محك األمية ا
ككانت نتائج الطالب أفضؿ بعد نياية الدكرة الثانية مف البرنامج المخطط لو، مما يعني اف 
الطالب قد استفادكا مف األكؿ كقامكا بتطبيؽ ما قد قامكا بدراستو، كقد أشارت الدراسة إلى 
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في المدارس، كاستخداـ دكرات متقدمة لتحقيؽ ىذه اليدؼ، كذلؾ ضركرة تحقيؽ التنكر الكيميائي 
 مف شأنو أف يحدث مستكيات عالية مف التنكر الكيميائي

 (:م7111) Brownبراون  دراسة-82

 كأىمية لألطفاؿ، الفعاؿ الغذائي لمتنكر األساسية الحاجات تحديد إلى الدراسة ىدفت
 في األطفاؿ بيف التفاعؿ دراسة إلى ككذلؾ المراىقة، فترة في كالسمككية الغذائية العادات دراسة
 البيئات داخؿ سمككياتيـ، في الغذائي كالكعي ليـ الغذائية األفضمية حيث مف المراىقة فترة

 دكر إلى النظر: كأىميا األكلية النتائج إلي الباحث كتكصؿ) كالمجتمع كالمدرسة البيت( الثالث
 المراىقة فترة خالؿ الغذائي لمتنكر مبادئ ككضع االجتماعي، كالتفاعؿ كالمدرسة البيت مف كؿ
 األفضمية عمى انعكس الفعاؿ الغذائي التنكر أف الباحث الحظ حيث الطفؿ، بيا يمر التي

 فإف كبالتالي السريعة الكجبات مف غذائيـ يككف ما ،غالبنا الثالث بالبيئات المرتبطة الغذائية
 حيف الغذائية، في الناحية مف متكازنة تكجباتيـ لكحظ الفقراء اؿاألطف مف لكثير الغذائية العادات

 ينعكس ما غالبا الغذائية األفضمية الناحية مف سمككيـ كأيضا األكؿ، نصحية يدركك األطفاؿ أف
 خاص. بشكؿ االجتماعية كالبيئة المدرسة داخؿ
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 التعميق عمى المحور الثاني:
 : الدراسةألغراض أوًل: بالنسبة 

اىتمت الدراسات في ىذا المحكر في تقكيـ محتكل كتب العمكـ كلكف بالنسبة ألنكاع مختمفة مف 
معرفة مدل تضمف محتكل منياج العمـك ( ىدفت إلى ـ2484التنكر العممي، فدراسة )األشقر، 

 .الحياتية لممرحمة الثانكية ألبعاد التنكر البيكلكجي كمدل اكتساب الطمبة ليا

إلي تقكيـ مكضكعات الكيمياء لكتب العمكـ لممرحمة األساسية ( ـ2482دراسة )محجز، كىدفت 
 .في ضكء متطمبات التنكر الكيميائي

تحديد فاعمية برنامج مقترح في العمكـ لتخصص األرض ( إلى ـ2484كىدفت دراسة )العفيفي،  
 .الب المرحمة الثانكيةكالفضاء لتنمية بعض أبعاد التنكر الفضائي كاالندماج في التعمـ عند ط

دراسة مستكل التنكر الفيزيائي عند طمبة الصؼ ( إلى ـ2449كىدفت دراسة )الشيخ عيد،  
 .الحادم عشر العممي

التعرؼ عمى مستكل التنكر البيكلكجي ( كاف اليدؼ منيا ىك ـ2447كدراسة )عمـ الديف،   
 .عات الفمسطينية بغزةكدراسة عالقتو باالتجاىات عند طمبة كميات التربية في الجام

ىكتنمية الذكؽ في اختيار الطعاـ، كالتغذية الصحية كاف اليدؼ منيا  Frie (2486)دراسة 
كسابيـ الميارات فيما يتعمؽ  كنكعية الغذاء، عمؿ البرنامج عمى زيادة اىتماـ األطفاؿ بالغذاء كا 

 .باألكؿ الصحي بسمكؾ كاع

العالقة بيف الثقافة الغذائية ككمية الغذاء  (ىكمعرفة2486) Naniدراسة ككاف اليدؼ مف  
ي قسـ عمـ تغذية فالمستيمؾ بيف الطالب المستكل الثاني الذيف أكممكا دكرة لمتنكر الغذائي، 

 .اإلنساف كبيف الطالب مف المستكل الذيف لـ يأخذكا ىذه الدكرة

تب العمـك التعرؼ عمى مستكل التنكر الغذائي بمحتكل كإلى  (2449دراسة مسمح )كىدفت 
 .كمعرفة مدل اكتساب الطمبة مف الصؼ التاسع األساسي ليا

التعرؼ عمى دليؿ استخداـ برنامج بالكسائط المتعددة يغير إلى  (2448دراسة أبكحميمة )ىدفت  
األحداث المتناقضة في تطكير التنكر الغذائي عند طالب الصؼ الخامس األساسي في مكاد 

 .العمكـ
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معرفة اثر كحدة دراسية اقترحيا الباحثبتطبيؽ الكسائط إلى  (2448)أبكجحجكح  ىدفت دراسة
المتعددة في تنمية الكعي الغذائي عند الطالبات المعممات لتخصص التعميـ األساسي في كمية 

 .التربية بجامعة األزىر بغزة

 معرفة فعالية برنامج باستخداـ الكمبيكتر في الثقافةىدفتإلى  (2446دراسة خالد، كيحيى )
الغذائية كأثره عمى التحصيؿ المعرفي كأثره عمى تنمية الكعي الغذائي كالصحي عند تالميذ 

 .المرحمة اإلعدادية

(ىكمعرفةالمعمكمات الغذائية التي تضمنت في الكتب 2446) كدراسة فخر ككاف اليدؼ مف 
رفة كترتيب مع إلىالدراسية لمصفكؼ الثالثة المتقدمة مف المرحمة الدراسية االبتدائية كىدفت 

لظيكر بعض المعمكمات ككذلؾ بعض المشكالت الغذائية ذاتالعالقة بالبيئة القطرية بشكؿ 
 .خاص كدكؿ أخرل عمكما

قد بينت أف مف أىدافيا تحديد الحاجات األساسية لمتنكر الغذائي الفعاؿ ( 2444)براكف كدراسة
المراىقة، ككذلؾ إلى دراسة التفاعؿ لألطفاؿ، كأىمية دراسة العادات الغذائية كالسمككية في فترة  

بيف األطفاؿ في فترة المراىقة مف حيث األفضمية الغذائية ليـ كالكعي الغذائي في سمككياتيـ، 
 داخؿ البيئات الثالث ،البيت كالمدرسة كالمجتمع

قدىدفت إلى معرفة الفعالية لبرنامج يستخدـ الكسائط المتعددة ,Irrvine)2444)ة بينمادراس
 .ية عمى التأثير في العادات الغذائيةالتفاعم

معرفة مكاضع النقص في ثقافة الغذاء كعالقتيا بالتخصص إلى  (2444دراسة بكقس )كىدفت 
 .في جدة

بالرجكع إلى الدراسات السابقة في محكر التنكر العممي نجد أف ىنالؾ العديد مف الدراسات التي 
كبالحديث عف التنكر الكيميائي فقد درسيا  اىتمت بمكضكع التنكر العممي بمختمؼ أنكاعو .

( ـ2484كتناكلت دراسة العفيفي ) ـShwartz(2444)دراسة  شفراتزك (، ـ2482ز، محج)
 ،كالمبفبأ)( التنكر الفيزيائي، كدراسة ـ2449 ،الشيخ عيد)التنكر الفضائي، ككذلؾ تناكلت دراسة 

 ،أبكسمطاف)كدراسة  (ـ2483 ،السنكسي)( تناكلت الكعي البيئي، ، كتناكلت دراسة ـ2445
 التنكر العممي. (م2485) Dragosدراجوس دراسةك  (ـ2448

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815056207
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بالنسبة لمنيج الدراسة :ثانيا:   

لممنيج الكصفي التحميمي  اتىذه الدراساستخدمت كبالنسبة لممنيج المستخدـ فقد 
(، كدراسة )زقكت، 2482كىكالمنيج األنسب لمثؿ ىذه النكع مف الدراسات، مثؿ دراسة )محجز، 

ينما اعتمدت دراسة ب، ـ(2444ـ(، كدراسة )بكقس، 2446دراسة )فخرك،  ك (، 2483
، ،كدراسة )أبك حميمة(ـNani ،2486، كدراسة)(ـFrie، 2486دراسة )ك  ، (2484)العفيفي، 

عمى (Jesse،2482كدراسة )( Irrvine،2004)ـ(،كدراسة 2446كدراسة)خالد،كيحيى،ـ(2448
ـ( ما بيف المنيج التجريبي كالكصفي، 2449كدمجت رسالة )مسمح، ، المنيج التجريبي

كاستخدمت ىذه ائي كالمنيج التجريبي، ـ( لممنيج البن2448كاستخدمت دراسة )أبك جحجكح، 
 التحميمي.الدراسة المنيج الكصفي 

 ثالثا: بالنسبة ألداة الدراسة:

 الدراسة أداة كانت فبعضيا الدراسات، ىذه في استخداميا   تـ التي الدراسة أدكات عددتت
 بينما ،(ـ2446كدراسة )فخرك، ك (2482 محجز،) دراسة مثؿ المحتكل تحميؿ أداة في متمثمة

دراسة ، ك (2449 عيد، الشيخ) ،كدراسة( ـ2447 الديف، عمـ) دراسة استخدمت
(Frie،2486ـ) ك(ـ2446كيحيى،  كدراسة )خالد، ـ(، ك2014األشقر ) ، كدراسة ، 

كدراسة ( 2483 زقكت،) دراسة كاستخدمت االختبار،(ـ2444كدراسة)بكقس، 
كاستخدمت  .استبانو كبطاقة مالحظة كأداة مف أدكات الدراسة  ـShwartz(2444)شفراتز
،ك دراسة (ـNani ،2486االستبانة كاالختبار، كاستخدمت دراسة ) (ـ2484العفيفي ) دراسة

(2004،Irrvine( كدراسة )Jesse،2482)مسمح، االستبانة،ك دراسة  خدمتفقد است ـ(
اختبارا كانت ( ـ2448بينما أداة دراسة )أبك حميمة، ،  ( أداة لتحميؿ المحتكل كاختباراـ2449
الكحدة دراسية، ( أربع أدكات كىي: ـ2448جحجكح، كاستخدمت دراسة )أبك لالتجاه،  كمقياسا

 الدراسة ىذه كاستخدمت، المقابمة الشخصية، اختبار تحصيمي لممفاىيـ الغذائية، مقياس اتجاىات
  .المحتكل تحميؿ أداة

 رابعا: بالنسبة لعينة الدراسة:

في  اختارت الدراسات السابقة في ىذا المحكر العينة بشكؿ متفاكت، فقد كانت العينة
 ،Frie)، كـ(2449ـ(ك)الشيخ عيد، 2484ـ( ك دراسة )العفيفي، 2484دراسة )االشقر، 

كدراسة ، (ـ2448كدراسة)أبك حميمة، ـ(،Jesse،2482)كدراسة  (ـ2486
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عبارة عف طالب كطالبات مف المدارس، كبينما العينة في دراسة )محجز، (ـ2446)خالد،كيحيى،
فقد كانت كتب العمكـ ،ككانت العينة في ( ـ2446)فخرك، ،ك (ـ2449)مسمح، ، كـ(2482

، كعينة دراسة )عمـ الديف، 2483دراسة )زقكت،  ،كدراسة ـ(2447ـ( ىي معممي العمـك
(Nani ،2486ـ)  ،ىي طالب ( ـ2444( كدراسة )بكقس، ـ2448كدراسة )أبك جحجكح

 كطالبات مف الجامعات الفمسطينية.

كحتى  الثالثلممرحمة األساسية مف الصؼ  كالعينة في ىذه الدراسة ىي كتب العمكـ
 التاسع.

 خامسا: بالنسبة لمنتائج:

مستكل التنكر البيكلكجي لدل طمبة الصؼ الحادم ـ( إلى أف 2484دراسة )األشقر،  بينت نتائج
ـ( 2483، بينما كانت نتائج دراسة )زقكت، عشر العممي اضعؼ مف حد الكفاية ليذا المقياس 

 مستكل المعرفة التكنكلكجية لدل معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا،تدني إلى أنو يكجد 
احتكت مكضكعات الكيمياء بكتب العمـك لمصؼ ـ( انو قد 2482كبينت دراسة )محجز، 

، كمف نتائج دراسة )العفيفي، )الثامف، التاسع، العاشر( أعمى نسبة لمتطمبات التنكر الكيميائي
نكر الفضائي لطالب المرحمة الثانكية ال يصؿ إلى مستكل الكفاية مستكل التـ( تبيف أف 2484

تدني مستكل التنكر ـ( انو يكجد ىنالؾ 2449، كأكضحت دراسة )الشيخ عيد، (75) ككى
كنتائج %(، 75) كالفيزيائي لدل طمبة الصؼ الحادم عشر العممي عف حد الكفاية المطمكبة كى

كجي عند طمبة كميات التربية اقؿ مف الحد المطمكب مستكل التنكر البيكلـ( 2447)عمـ الديف، 
بينت أف تنمية الذكؽ كالتغذية الصحية كاألكؿ الصحي قد  (ـFrie، 2486دراسة )ك ،لممقياس

 إلى كجكد عالقة ايجابيةأشارت  (ـNani ،2486تنامت عند العينة المختارة، كنتائج دراسة )
بينما لصالح الطالب الذيف أكممكا دكرة التنكر الغذائي مقارنة بالطالب الذيف لـ يكممكا تمؾ الدكرة،

مستكل التنكر الغذائي عند طمبة الصؼ التاسع  قد أشارت إلى أف (ـ2449، مسمحدراسة)
كاف مف  (ـ2448، أبكحميمة، كدراسة)%75األساسي اقؿ مف الحد المطمكب لممقياس كىك

ىناؾ اختالفات ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  أفنتائجيا، 
كجكد فركقدالة ( مف نتائجيا،ـ2448، كدراسة )أبك جحجكج، تعكد إلى برنامج الكسائط المتعددة

، كدراسة إحصائيا في المستكل لمكعي الغذائي،كيرجع إلى متغير الجنس، كأيضا الكحدة المقترحة
نقصا شديدا في معمكمات الكعي الغذائي كالصحي ( كاف مف أىـ نتائجيا ـ2446ي، )خالد،يحي

 التغذية مجاؿ التمميذات اإلناث الالتي درسف فيعند التالميذ الذككر عف زمالئيـ مف 
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 الكتب في كجدت التي الغذائية المعمكمات أغمب أف النتائج، كانت  ( ـ2446 فخرك،)كدراسة
 الصؼ الخامس ، كدراسة كتاب كماككيفا،كباألخص الناحيتيف مف قميمة بنسب ظيرت الدراسية

(Brown,2000) الغذائية عمي األفضمية انعكس الفعاؿ التنكرالغذائي أفقد كاف مف نتائجيا 
، كدراسة  السريعة الكجبات مف غذائيـ غالبنامايككفك  الثالث، بالبيئات المرتبطة

(2004،Irrvine تكصمت ) ثر بشكؿ ممحكظ عمىالمستخدـ في الدراسة قد أإلى أف البرنامج 
 القسـ طالبات اىتماـ نتائجيا مف كاف قد (ـ2444 بكقس،)  ، ،كدراسة الغذائية لألفراد العادات
 عمييا كالتعرؼ االطالع إلى يدفعيف قد مما األمراض مف كحفظيا صحتيف بسالمة األدبي
 مسبباتيا. كعمى

 استفادت الباحثة من دراسات المحور الثاني في:

(، كاستفادت الباحثة في بناء أداة الدراسة مثؿ ـ2482بناء اإلطار النظرم كدراسة )محجز، 
(، كتـ االستفادة مف تمؾ الدراسات في استخداـ المنيج األنسب ـ2449دراسة )الشيخ عيد، 

كساعدت ىذه الدراسات في اختيار األساليب لمدراسة، ككذلؾ في تفسير نتائج الدراسة الحالية، 
 الكعيالتنكرك  تناكلت فقد السابقة الدراسات كؿ مع الدراسة ىذه تشابيت، ك اإلحصائية األفضؿ

 ىذه في المتبع المنيج مع الدراسات بعض الغذائية،كتشابيت كالثقافة الغذائي كالتنكر الغذائي
 المحتكل تحميؿ أداة كىي الدراسة أداة في تشابيت كأيضا التحميمي، الكصفي المنيج كىك الدراسة
، كتب ىي كالتي العينة كفي  الجديد العمكـ منياج تناكلت أنيا في تميزىا حيث كمف العمـك

 حدعمـ في ،كىي2487 سنة في كالتعميـ التربية كزارة أقرتو كالذم األساسي كالرابع الثالث لمصؼ
 عالمية بمعايير االستعانة في ككذلؾ الجديد، المنياج كىك الكتاب ىذا تتناكؿ دراسة أكؿ الباحثة

 الدكؿ مف كالعديد كاالسترالي األمريكي الكنديك الككد  مثؿ السابقة الدراسات ليا تتطرؽ لـ
 مرحمة في تكافرىا الكاجب الغذائي التنكر بمتطمبات قائمة تكفر في تميزت ككذلؾ ،ألخرما

 في جيدا نظريا إطارا الدراسة ىذه كماكتقدـ القكائـ، مف غيرىا عف تختمؼ األساسي التعميـ
 الدراسات باقي مف أكبر عينة الدراسة كشممت الغذائي، التنكر متطمبات كفي الغذائية الثقافة
 .  التاسع إلى األكؿ مف لمصفكؼ معالجتيا خالؿ مف كذلؾ
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 عمى الدراسات السابقة: التعميق
 يمكف التعقيب بالتالي: السابقة تمف خالؿ الدارسا

  اتفاؽ جميع الدراسات عمى األىمية العظيمة لمتنكر العممي بمجاالتو كبالذات التنكر الغذائي
، Naniمثؿ دراسة ) لدل الطالب كالعالقة الكثيقة بيف التنكر كالمجتمع المحيط بالمتعمـ

 .(Brown,2000)كدراسة  (ـ2486

 مما يتفؽ مع المنيج المتبع ليذه  تحميميأغمب الدراسات استخدمت المنيج الكصفي ال
كقد تـ االستفادة في بناء (، ـ2444(، كدراسة )بكقس، ـ2446)فخرك، الدراسة مثؿ دراسة

 قائمة بمتطمبات التنكر الغذائي كالتي أعدتيا الباحثة.

  معظـ الدراسات كاألبحاث تشير إلى تدني مستكل الطالب في مستكل التنكر الغذائي حسب
(، كدراسة )ابك ـ2446يحيي،  )خالد،مثؿ دراسة تي تـ تناكلو في الدراسةالمجاؿ ال
 كتب العمكـ.محتكل ، لذا تكصي الباحثة بضركرة تقكيـ (ـ2448 جحجكج،

 ككاف ليا بالغ  ،بعض الدراسات لجأت إلى استخداـ برامج لنشر التنكر الغذائي عف الطالب
، (ـFrie، 2486مثؿ دراسة ) لما يتركو التجريب مف فائدة جمة عند الطالب ،األثر

 (،ـ2446 كيحيى، ( كدراسة)خالد،ـ2448كدراسة )أبك حميمة،  ،(ـNani ،2486) كدراسة
 .(Irrvine ،2004)كدراسة 

 ىذه الدراسة بتقكيـ مكضكعات التغذية بكتب العمكـ لممرحمة األساسية مف الصؼ  اىتمت
كىي مف الدراسات الميمة لمكقكؼ عمى  ،األكؿ كحتى التاسع في ضكء أبعاد التنكر الغذائي

 مستكل الكتب الدراسية ليذه المرحمة الدراسية.

 ىذه الدراسة مف الدراسات السابقة إجماال، في بناء قائمة متطمبات التنكر الغذائي،  استفادت
كاألساليب اإلحصائية المناسبة، كفي اإلطار النظرم الذم  ،كأيضا في اختيار أسئمة الدراسة

 يختص بالتنكر الغذائي، ككذلؾ االستفادة في تفسير النتائج كتحميؿ تمؾ النتائج.

 ثة مع ما جاء في الدراسات السابقة مف حيث أىمية التنكر الغذائي عند كمف ىنا تتفؽ الباح
الطالب ككؿ، كتيدؼ الباحثة مف كراء ىذه الدراسة إلى تقكيـ مكضكعات التغذية في كتب 
العمكـ لممرحمة األساسية في ضكء التنكر الغذائي، كاتفقت ىذه الدراسة مع اغمب الدراسات 

 عينة.السابقة في االختيار القصدم لم



 

 
 
 
 

 الفصل الرابع
  الطريقة والجــــــراءات
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  :الفصـــل الــرابـــع
 الطــريقــة واإلجـــــراءات

في ىذا الفصؿ يتـ تناكؿ إجراءات الدراسة التي تـ السير عمييا لتحقيؽ األىداؼ، ك منيجية 
الدراسة كتحديد المجتمع كاختيار العينة، ك اشتمؿ أيضان عمى كصؼ أداة الدراسة كطريقة اإلعداد، 

لتطبيؽ الدراسة ككذلؾ األساليب اإلحصائية التي استخدمت  إتباعياكالخطكات اإلجرائية التي تـ 
 لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة كتحميميا، كنمخص العناصر السابقة كما يمي:

 منيـج الدراسـة:
ككاف ذلؾ بيدؼ  ،يج لمدراسة بأسمكب تحميؿ المضمكفاتبعت الباحثة المنيج الكصفي كمن 

تحميؿ محتكل مكضكعات عمـ التغذية المتضّمنة بكتب العمكـ في المرحمة األساسية كالحكـ عمى 
 ،ـ2447)مدل تكفر متطمبات التنكر الغذائي بيا، كيعرؼ المنيج الكصفي كما عرفو األغا كاألستاذ

الحصكؿ منيا عمى  أنو "المنيج الذم يدرس ظاىرة أك حدثان أك قضية مكجكدة حاليان يمكف( 83ص
أف ( 84ص ،ـ2444) معمكمات تجيب عف أسئمة البحث دكف تدخؿ الباحث بيا"، كيعرفو طعيمة

أسمكب تحميؿ المحتكل يستخدـ في تحميؿ المقررات الدراسية، بيدؼ إصدار الحكـ بشأف ىذه 
أم منيج دراسي  المقررات الدراسية مع المعايير العامة لممناىج الدراسية، كالتي ينبغي أف يمتـز بيا

 بكجو عاـ.

 مجتمع الدراسـة:
لقد تككف مجتمع الدارسة مف جميع كتب العمكـ المقررة عمى طمبة المرحمة األساسية مف 

 . ـ(2487رس لعاـ )التاسع في المنياج الفمسطيني الجديد، كالتي تد كحتى الصؼ الثالث  الصؼ

 عينة الدراسـة:
لقد شممت عينة الدراسة جميع مكضكعات عمـ التغذية المتضّمنة بكتب العمكـ لممرحمة 

التاسع األساسي بمعدؿ كتابيف لكؿ مرحمة  األساسي إلى الصؼ الثالثاألساسية، مف الصؼ ا
( يكضح المكضكعات 8-4دراسية )الفصؿ الدراسي األكؿ كالفصؿ الدراسي الثاني( كالجدكؿ رقـ)

 لـ لذلؾ عمكـ كتب ليا يكجد ال كالثاني االكؿ الصفكؼ بأف عمما كالكزف النسبي ليا التي تـ تحميميا
 .الجدكؿ في ادراجيا يتـ
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 في الجدول التالي يتم توضيح نتائج التحميل من الصف الثالث وحتى الصف التاسع.

 (: عيُة انذراسة4.1) جذول 

 

 م

الوحدة المقررة 
 لممراحل الدراسية

 الصفوف الدراسية

الفصل 
 الدراسي

رقم 
 الوحدة

عدد 
الوحدات 

 الكمي

عدد 
الوحدات 
المقررة 
 لمموضوع

الوزن 
 النسبي

الثالث 
 

الرابع
س 

الخام
س 

ساد
سابع 
ثامن 
تاسع 
 

 األكلى األكؿ           \   جسـ اإلنساف 1

 الثالثة الثاني         \     التداكم بالنباتات 2 6% 3 48

 الثانية األكؿ \             اإلنسافأجيزة جسـ  3

 %6 3 48     1 0 0 0 1 1 0 مجمكع الفصكؿ  
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 أداة الدراسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالمتمثمة بتحديد مدل تضمف مكضكعات التغذية بكتب العمـك 
 لممرحمة األساسية في ضكء متطمبات التنكر الغذائي، قامت الباحثة بإعداد أداة تحميؿ المحتكل. 

 وقد تم تصميم األداة والتوصل إلى صورتيا النيائية وفقًا لمخطوات التالية:

لتنكر الغذائي لمكضكعات التغذية الكاجب تكفرىا في كتب العمـك بناء قائمة بمتطمبات ا -8
لممرحمة األساسية، كذلؾ مف خالؿ االطالع عمى العديد مف المعايير العالمية لبعض الدكؿ 

 العربية كاألجنبية.

 إعداد الصكرة األكلية لقائمة المتطمبات: -أ 

 ائي.تحديد مكضكعات التغذية الرئيسية تبعان لمتطمبات التنكر الغذ 
 بناء قائمة تتضمف متطمبات التنكر الغذائي. 
 (مؤشر. 69( متطمبات رئيسية ك)8تصميـ أداة تحميؿ المحتكل حيث اشتممت عمى ) 

 ضبط قائمة المتطمبات:  -ب 

لضبط قائمة المتطمبات تـ عرض القائمة عمى مجمكعة مف المحكميف، انظر ممحؽ 
، مختصيف في المناىج كطرؽ تدريس العمـك كذكم خبرة في المكاضيع الخاصة  (8) رقـ

بالتغذية ككذلؾ بعض مدرسي العمكـ ، كبعدىا تـ تعديؿ البنكد التي اتفؽ عمييا المحكميف سكاء 
، حيث كاف عدد أكثر دقة متطمبات كالمؤشرات بشكؿبالحذؼ اك التعديؿ، كما أنو تـ صياغة ال

، كحذؼ ـ حذؼ المتطمب الخاص بالتغذية كالطاقة عند الكائنات الحيةالمتطمبات ثمانية كت
كتـ حذؼ بعض المؤشرات التي كانت ضمف متطمب التعريؼ  متطمب التغذية في االسالـ،

حؿ العمر امثؿ أعضاء الجياز اليضمي ككظائفو، كحذؼ مف متطمب التغذية في مر  بالغذاء
غذية الصحية تـ دمج بعض المؤشرات كحذؼ المختمفة مؤشر تغذية الرضيع، كفي متطمب الت

  القائمة في صكرتيا النيائية.  إلىالمكرر منيا، لمكصكؿ 

 الصورة النيائية لقائمة المتطمبات: 

( كذلؾ بعد تعديميا بحيث اشتممت 2كضعت قائمة المتطمبات بصكرتيا النيائية الممحؽ )
 .ا( مؤشر 44متطمبات رئيسية كعمى ) (6)عمى 
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 تحديد اليدف من التحميل:  -7

ىدفت عممية التحميؿ إلى معرفة مدل تضمف مكضكعات التغذية المتضّمنة بكتب العمـك 
 كفقان لمتطمبات التنكر الغذائي، كالتي تـ عرض طريقة بنائيا.

 عينة التحميل:   -4

الباحثة الكحدات الدراسية التي تتضمف مكضكعات التغذية في كتب العمـك  اختارت
ـ، كالتي سبؽ 2487التاسع، كفقان لطبعة عاـ  لممرحمة األساسية مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ

 (.8-4عرضيا في جدكؿ رقـ )

 فئات التحميل:  -3

اغة عمى شكؿ فئات التحميؿ في ىذه الدراسة عبارة عف قائمة المتطمبات كالمؤشرات المص
 .جممة مصدرية

 وحدة التحميل:

الشخصية، المفردة، كمقياس  ،ة التحميؿ كىي: الكممة، المكضكعىنالؾ خمسة أنكاع لكحد
 (255، ص ـ2444 طعيمة،)المساحة كالزمف 

كلقد اختارت الباحثة الفكرة أك المكضكع ككحدة تحميؿ في ىذه الدراسة لمالءمتيا لطبيعة 
ىذه الدراسة، كتتضح الفكرة عف طريؽ " الفقرة "كالتي تتمثؿ في نص لفظي، شرح، ، نشاط، 
أمثمة محمكلة ، مسألة، تكضيح، كتتككف مف العديد مف الجمؿ كبعض األشكاؿ أك الرمكز، كركز 

 مى السياؽ النصي )المفظي( في المحتكل، ك قد تمتد إلى صفحة كاممة. التحميؿ ع

 ضوابط عممية التحميل: -2

 ولضمان موضوعية التحميل اتبعت الباحثة الضوابط التالية:

  بعد دراسة العديد مف معايير  إليياالتحميؿ كفؽ متطمبات التنكر الغذائي التي تـ التكصؿ
 . كاألجنبيةبعض الدكؿ العربية 

   التاسع  إلى الصؼ الثالثتحميؿ محتكل مناىج العمكـ لممرحمة األساسية مف الصؼ تـ
 .ـ2487لممناىج الفمسطينية، بجزأييا األكؿ كالثاني طبعة عاـ 

  كاألنشطة كأسئمة التفكير  تضمف التحميؿ األشكاؿ كالرسكمات كالصكر كصناديؽ المعرفة
 كأغمفة الكحدة المكجكدة في المحتكل.

  الكحدة. ئمة الفصؿ أك ال يشمؿ التحميؿ أسئمة التقكيـ التي كردت في نياية الدرس أك أس 
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 كلـ يشمؿ التحميؿ دليؿ المعمـ أك أم نشرات كزارية أك تكجييية مرفقة أثناء العاـ.  

 التحميل: صدق -2

تحقيؽ األداة لمغرض الذم أعدت مف  بالصدؽ"مدل (888ـ،ص 8997كيقصد األغا )
 أجمو، فتقيس ما كضعت لقياسو فقط" 

 اتبعت الباحثة الخطكات بالشكؿ التالي:  ذلؾيعتمد صدؽ التحميؿ عمى صدؽ األداة، كلتحقيؽ  

 .بناء قائمة بمتطمبات التنكر الغذائي التي تكصمت إلييا الباحثة 

  عة متنكعة مف المحكميف، كالتي عرض قائمة المتطمبات بالصكرة األكلية عمى مجمك
 ، اشتممت عمى البعض مف أساتذة الجامعة المختصيف في المناىج كطرؽ تدريس العمـك

، ممحؽ رقـ )  (.8كبعض المختصيف في عمـ التغذية، كعرضت عمى بعض معممي العمـك

  صممت القائمة عمى صكرتيا بالشكؿ النيائي، بعد التعديؿ باإلضافة أك بالحذؼ كذلؾ
 كع إلى رأم المحكميف.بالرج

 التحميل:ثبات  -2
 اتبعت الباحثة نكعيف مف الثبات كىما: 

 الثبات عبر الزمن: - أ

في شير يناير عاـ   (8-4قامت الباحثة بتحميؿ لمحتكل الكحدات الكاردة في جدكؿ )  
ف الفاصؿ الزمني أـ ما يعني 2487ي شير فبراير عاـ ـ، كمف ثـ أعادت تحميؿ الكحدة ف2487

بيف التحميميف كاف مدة شير مف التحميؿ األكؿ، حسبت الباحثة نسبة االتفاؽ بيف التحميميف 
 ( اآلتية: 834 ـ، ص8999باستخداـ معادلة ىكلستي )عفانة ،

 
االتفاؽ نقاط

االتفاؽ نقاط االختالؼ نقاط 
الثبات معامؿ   
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  الزمف لمصؼ الخامس.عبر  في الجدكؿ التالي تمخيص لنتائج التحميؿ
 عبز انشيٍ نهصف انخايسانثبات تحهيم  َتائج(: (4.2جذول 

التحميل في  المتطمبات الرئيسية
 شير يناير

التحميل في شير 
 فبراير

 نقاط التفاق
نقاط 

 الختالف
معامل 
 الثبات

 %100 0 19 19 19 التعريؼ بالغذاء

 %100 0 0 0 0 التغذية في مراحؿ العمر المختمفة

 %93 1 14 15 14 التغذية الصحية

 %91 1 10 11 10 الغذاء في العصر الحديث.

 %97 2 65 65 67 التثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء.

 %67 1 2 2 3 جكدة الغذاء

 %98 القائمة ككؿ

 (، كيدؿ ذلؾ عمى ثبات أداة التحميؿ.%98أف معامؿ الثبات يبمغ ) (4.2الجدكؿ رقـ )يتضح مف 

الجدكؿ التالي يتـ تكضيح نتائج الثبات عبر الزمف أيضا، كلكف لكؿ الصفكؼ )الرابع، كالخامس، كالتاسع(. كفي  

 نكم انصفىف عبز انشيٍ انتحهيمَتائج (: (4.3 جذول 

التحميل في  المتطمبات الرئيسية
 شير يناير

التحميل في شير 
 فبراير

 نقاط التفاق
نقاط 

 الختالف
معامل 
 الثبات

 %96 2 48 48 50 بالغذاء التعريؼ

 %100 0 1 1 1 التغذية في مراحؿ العمر المختمفة

 %91 4 40 44 40 التغذية الصحية

 %95 1 19 19 20 الغذاء في العصر الحديث.

 %82 24 108 132 108 التثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء.

 %88 1 7 7 8 جكدة الغذاء

 %92 القائمة ككؿ
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%(، كيدؿ ذلؾ عمى ثبات أداة 92ضح أف معامؿ الثبات يبمغ )ت( ي4.3الجدكؿ رقـ )في ك 
 التحميؿ.

 ثبات التحميل عبر األفراد: - ب

اختارت الباحثة زميمة ليا في مناىج كطرؽ تدريس العمكـ لتقكـ بعممية التحميؿ بشكؿ  
كالتي سبؽ ذكرىا، كالجدكؿ  مستقؿ، كقامت بحساب معامؿ الثبات مف خالؿ معادلة ىكلستي

 التالي يكضح نتائج التحميؿ.

 

 نهصف انخايس األفزاد عبزانثبات  تحهيم َتائج(: (4.4جذول 

 الوحدات الدراسية
 تحميل المعممو تحميل الباحثة

 نقاط التفاق
نقاط 

 الختالف
معامل 
 الثبات

 %90 2 19 21 19 التعريؼ بالغذاء

 %100 0 0 0 0 المختمفةالتغذية في مراحؿ العمر 

 %93 1 13 13 14 التغذية الصحية

 %90 1 9 9 10 الغذاء في العصر الحديث.

 %94 4 63 63 67 التثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء.

 %75 1 3 4 3 جكدة الغذاء

 %90 القائمة ككؿ:

( كىي نسبة عالية تشير إلى %94( أف معامؿ الثبات قد بمغ )4.4جدكؿ رقـ ) مف ضحيت
 ثبات أداة التحميؿ.

كقد تـ إجراء حساب الثبات عبر األفراد كلكف لكؿ الصفكؼ كما يتضح في الجدكؿ 
 األتي:
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فنكم انصفى األفزاد عبزانثبات  تحهيم َتائج(: 3.2)جذول   

 الوحدات الدراسية
 تحميل المعممو تحميل الباحثة

 نقاط التفاق
نقاط 

 الختالف
معامل 
 الثبات

 %87 7 48 55 48 التعريؼ بالغذاء

 %100 1 0 0 1 التغذية في مراحؿ العمر المختمفة

 %95 2 42 42 44 التغذية الصحية

 %76 6 19 25 19 الغذاء في العصر الحديث.

 %89 15 117 117 132 التثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء.

 %78 2 7 9 7 جكدة الغذاء

 %88 القائمة ككؿ

( كىي نسبة عالية تشير إلى %88الثبات قد بمغ )( أف معامؿ 4.5كيكضح جدكؿ رقـ )
 ثبات أداة التحميؿ.

 إجراءات عممية التحميل: -1

   اعتمدت الباحثة عمى قائمة المتطمبات التي تـ التكصؿ إلييا بعد الرجكع لمعايير بعض
 الدكؿ.

 إعداد قائمة بالمتطمبات كالمؤشرات الخاصة بمكضكع الدراسة، تـ عرض القائمة عمى  بعد
 المحكميف كتعديميا لمحصكؿ عمى الصكرة النيائية لمقائمة. 

 األفراد لمتأكد مف ثبات عممية التحميؿ.  حساب ثبات األداة عبر الزمف كعبر 

 مف الصؼ األكؿ كحتى  الحصكؿ عمى الطبعة الحديثة لكتب العمكـ لممرحمة األساسية
 التاسع. الصؼ

  قراءة بتمعف لمكضكعات التغذية بكتب العمكـ )عينة الدراسة( لكؿ كحدة مف كحدات
 المنياج لتحديد المكضكعات المراد تحميميا.

 .قسمت الكحدات المتضّمنة لمكضكعات التغذية إلى العديد مف الفقرات 
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  بعمؿ جدكؿ بكافة المتطمبات كالمؤشرات تحديد مدل تكفر المتطمبات كذلؾ مف خالؿ القياـ
( تحت خانة متكفر، أما إذا لـ لجميع المراحؿ كتحديد إذا ما ذكر المؤشر بكضع إشارة )

 ( تحت خانة غير متكفر.يتـ ذكر المؤشر تكضع إشارة )

 الصكرة الكمية لتكفر المتطمبات بصكرة عامة كتـ ذلؾ مف خالؿ حساب النسبة  كضع
 المئكية لممتطمبات المتكفرة.

  حساب التكرارات لممتطمبات المتكفرة كذلؾ مف خالؿ رصد المؤشرات ليذه المتطمبات في
 الفقرات التي تـ تقسيميا.

 بشكؿ عاـ، كذلؾ مف خالؿ  حساب النسبة المئكية لكجكد المتطمبات في المراحؿ الدراسية
 جمع التكرارات لكؿ مكضكع في كؿ مرحمة مف ثـ حساب المجمكع الكمي.

عند إعداد المناىج، لذلؾ تـ اقتراح كجكد كحدة  ذلؾكاف البد مف مراعاة كمف مبدأ تراكمية العمـ 
منيا ، كالتي تتناكؿ بعض المؤشرات التي تيتـ بمتطمب جكدة الغذاء كمف ضالغذاء جكدةبعنكاف 

 .الغذائي التمكثدرس بعنكاف 

، نظرا لمقصكر الكاضح في تناكلو لبعض المتطمبات،  كما سبؽ يعتبر نكاة إلثراء مناىج العمـك
 كمنيا ينطمؽ الباحثكف إلكماؿ المسيرة البحثية.

 

 خطوات تنفيذ الدراسة:
 قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية:

 عمى العديد مف الكتابات كاألبحاث ك بعض الدراسات السابقة في مجاؿ التنكر  اإلطالع
 الغذائي كمكضكعات التغذية بشكؿ عاـ كالتنكر الغذائي في مناىج العمكـ بشكؿ خاص. 

  االستعانة بالمعايير العالمية الخاصة بمكضكعات التغذية، مف العديد مف المعايير العالمية
 لعدة دكؿ.

 دراسة )بطاقة تحميؿ المحتكل( باالعتماد عمى المتطمبات، ثـ عرضيا عمى إعداد أداة ال
 المحكميف لتحديد مدل مالءمتيا كالتأكد مف صدقيا.

  التأكد مف الثبات لبطاقة التحميؿ كتـ ذلؾ عف طريؽ حساب الثبات عبر األفراد كالثبات
 عبر الزمف باستخداـ معادلة ىكليستي.

 ( 84تحديد مستكل الجكدة بػ% ) ككاف ذلؾ مف خالؿ رأم المحكميف كالمتخصصيف
، كالحكـ عمى المتطمبات كالمؤشرات  .بمناىج كطرؽ تدريس العمـك
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  القياـ بتحميؿ محتكل مكضكعات التغذية المتضّمنة بكتب العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ
 التاسع(. إلىالثالث مف )

 كرارات كالنسب المئكية.المعالجة اإلحصائية لنتائج التحميؿ كذلؾ باستخداـ الت 

 .عرض النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا 

   .في ضكء النتائج قد تـ تقديـ بعض التكصيات كالمقترحات 

 األساليب اإلحصائية:

 تـ إتباع األساليب اإلحصائية التالية كذلؾ بما يالءـ طبيعة الدراسة:

 .التكرارات: لرصد تكفر المتطمبات كالمؤشرات 

 .النسبة المئكية: لحساب نسبة تكفر المتطمبات كالمؤشرات 

 .معامؿ ىكليستي لبياف عممية التحميؿ عبر الزمف 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا
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 :الفصل الخامس
 ومناقشتيا  نتائج الدراسة 

تـ تناكؿ النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة، كالتي تمثمت في اإلجابة عف في ىذا الفصؿ 
األسئمة المتعمقة بالدراسة، كذلؾ عف طريؽ استخالص ما نتج عف تطبيؽ أداة الدراسة كتحميؿ 
البيانات اإلحصائية، كذلؾ بيدؼ التحقيؽ األمثؿ لميدؼ مف ىذه الدراسة المتمثؿ في مدل 

عات التغذية في كتب العمكـ لممرحمة األساسية في ضكء أبعاد التنكر الغذائي، تضمف مكضك 
 كفيما يمي تفصيؿ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كمناقشتيا.

 أول: النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
 كقد نص السؤاؿ األكؿ عمى:

 ؟األساسيةما متطمبات التنور الغذائي الواجب توافرىا بكتب العموم لممرحمة 

الدراسات السابقة كالى  آراء قامت الباحثة بالرجكع إلى  جابة عمى ىذا السؤاؿإللك 
المختصيف كالخبراء في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس، كالى الكتب التي تختص في مكضكعات 
ة التغذية الخاصة بالمناىج ، كالى العديد مف المعايير العالمية لتدريس العمكـ كقد تكصمت الباحث

 الى المتطمبات التالية : 

 :متطمبات التنكر الغذائي ستو كىي كالتالي

الغذاء في العصر ،  التغذية الصحية،  التغذية في مراحؿ العمر المختمفة،  التعريؼ بالغذاء
 .   جكدة الغذاء،  التثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء،  الحديث

 ثانيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
 السؤاؿ الثاني عمى:كقد نص 

 مكضكعات التغذية في كتب العمـك لممرحمة األساسية؟مدل تكافر ما 

 لتحديد( التاسع– الثالث)  لمصفكؼ العمكـ كتب بتحميؿ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عمى كلالجابة
 (:5.1، جدكؿ ) التالي النحك عمى كانت حيث فييا التغذية مكضكعات تكفر مدل
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ُة انتغذية يىضىعات(:  (5.1 جذول  ًّ  نها انُسبي وانىسٌ انتاسع انصف إنً انثانث انصف يٍ األساسية نهًزحهة انعهىو كتب في انًتض

 م
الوحدة المقررة لممراحل 

 الدراسية

 الصفوف الدراسية

الفصل 
 الدراسي

رقم 
 الوحدة

عدد 
الوحدات 

 الكمي

عدد 
الوحدات 
المقررة 
 لمموضوع

الوزن 
 النسبي

الثالث
الرابع 
س 

الخام
س 

ساد
سابع 
ثامن 
تاسع 
 

 جسـ اإلنساف 1
 

\ 
     

 األكلى األكؿ

 التداكم بالنباتات 2 6% 3 48
  

\ 
    

 الثالثة الثاني

 أجيزة جسـ اإلنساف 3
      

 الثانية األكؿ \

 
 1 0 0 0 1 1 0 مجمكع الفصكؿ

  
48 3 6% 
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  الكزف النسبي لمكضكعات عمـ التغذية المتضّمنة في كتب العمكـ لممرحمة األساسية مف
(، في حيف أنو مف المفترض أف يككف الكزف النسبي %6الصؼ الثالث إلى التاسع يساكم )
يا كاإلطالع ذلؾ حسب المعايير الدكلية التي تـ دراستلمكضكعات عمـ التغذية أكثر مف 

 الدراسة كالتي اشتممت عمى المعايير األمريكية كالكندية كالقطرية.عمييا عند إعداد
 ( 3عدد كحدات العمـك التي تتضمَّف مكضكعات عمـ التغذية لممرحمة األساسية يساكم )

الدراسية، فعدد كحدات كتب العمـك كحدات، كىي غير مكزعة بشكؿ مدركس عمى الفصكؿ 
( كحدة كبذلؾ تككف الكحدات 48لممرحمة األساسية مف الصؼ الثالث كحتى التاسع ىي )

 . ةكحدات كىي نسبة قميم 3لتغذية ىي التي تتطرؽ لعمـ ا

  كزعت الكحدات الثالث التي تتضمَّف مكضكعات عمـ التغذية كالتالي: كحدة كاحدة في
تتحدث عف جسـ اإلنساف كتتطرؽ لمكضكعات عمـ التغذية ككحدة الصؼ الرابع األساسي 

في الصؼ الخامس بعنكاف التداكم بالنباتات باإلضافة إلى كحدة في الصؼ التاسع تتحدث 
 عف أجيزة جسـ اإلنساف.

  عمى أية مكضكعات تتحدث عف  (الثالث كالسادس كالسابع كالثامف)لـ تحتكم الصفكؼ
اؾ قصكر كبير في تغطية ىذا المكضكع الياـ في ىذه عمـ التغذية، كبذلؾ يككف ىن

حيث اف  ، الخامس كحتى التاسع في ىذا العمـالمناىج باإلضافة إلى االنقطاع مف الصؼ 
الطمبة في ىذا السف يحتاجكف الى زياده في المعرفو الخاصة بأبعاد التنكر الغذائي كذلؾ 

ر ىذا النمك، كانعدمت مكضكعات لمنمك الكبير في اجساميـ كالذم يحتاج الى فيـ لمبر 
التغذية في ىذه الصفكؼ كما تعتقد الباحثة بسبب الكـ الكبير لممنيج المقرر عمى الطمبة 
كرغبة المعمـ في االنتياء مف ىذه الكـ في الفترة المحددة لو كبذلؾ لـ تنؿ مكضكعات 

 التغذية النسبة الكاجب تكافرىا بيا.

  : لثالثامقة بالسؤال :النتائج المتعثالثا
 للتاسع لمتطلبات التنور الغذائي ؟ – الثالثما مدى تضمن موضوعات التغذية المتضمنة في كتب العلوم من الصف 

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ محتكل مكضكعات التغذية المتضمنة في 
متطمبات التنكر في ضكء  لكؿ صؼ عمى حدا الرابع ، الخامس ، التاسع ( )  كتب العمكـ

في المرحمة األساسية، كفيما يمي  المتطمباتتكفر  لمدل ، ثـ عرضت الصكرة الكميةالغذائي
النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا مف حيث عدد التكرارات التي عالجيا المنيج مع التفصيؿ في 

 (. 5.2جدكؿ )
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 انغذائي انتُىر يتطهبات ضىء في األساسية نهًزحهة انعهىو كتب يحتىي تحهيم َتائج: (  5.2) جذول

 فئات التحميؿ
 الصفكؼ

 الصؼ التاسع الصؼ الخامس الصؼ الرابع النسبة التكرار
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

األبعاد 
 الرئيسية

 %22.0 50 %28.1 18 %19.8 19 %19.4 13 التعريؼ بالغذاء
 %0.4 1 %0.0 0 %0.0 0 %1.5 1 التغذية في مراحؿ العمر المختمفة

 %17.6 40 %9.4 6 %14.6 14 %29.9 20 التغذية الصحية
 %8.8 20 %6.3 4 %10.4 10 %9.0 6 الغذاء في العصر الحديث

 %47.6 108 %56.3 36 %52.1 50 %32.8 22 التثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء
 %3.5 8 %0.0 0 %3.1 3 %7.5 5 جكدة الغذاء

 
 67 األبعاد ككؿ

 
96 

 
64 

 
227 100% 
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( أف جميع الصفكؼ لـ تحتكل عمى كامؿ المتطمبات الخاصة 5.2يتبيف مف الجدكؿ )
حيث أف الصؼ الرابع لـ يتناكؿ مكضكعات التغذية في مراحؿ العمر  ،بمتطمبات التنكر الغذائي

المختمفة فيما لـ يتناكؿ منيج الصؼ الخامس كالتاسع المكضكعات الخاصة بالتغذية في مراحؿ 
 جكدة الغذاء.إالى متطمب العمر المختمفة باإلضافة 

التثقيؼ  الذم تناكؿ %48كحسب الجدكؿ فإف التركيز عمى الجانب المعرفي بنسبة 
الصحي كسالمة الغذاء في جميع الصفكؼ الدراسية التي تناكلت مكضكعات التغذية، كيعزل 

أف كاضعي المناىج قد تأثركا بالثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية كالتي تتناكؿ التثقيؼ  إلىذلؾ 
 كانت بشكؿ مركز في أدكاتيا. كىذا يؤثر بشكؿ سمبي عمى باقي مكضكعات عمـ التغذية حيث

 كىي نسبة غير كافية ليذا المكضكع. %4نسبة مكضكعات جكدة الغذاء 

كىي نسبة قميمة ألىمية  %9نسبتو  ما ب مكضكع الغذاء في العصر الحديث ككاف نصي
مكضكعات التغذية في العصر الحديث ألف معمكمات التغذية تتطكر بشكؿ مستمر كيجب 

 مكاكبة المناىج ليذا التطكر.
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  كما يمي: الرابع األساسي، درجة تكفر مؤشرات متطمبات التنكر الغذائي بكتب العمـك لمصؼ  يبيف( 5.3)التالي  الجدكؿ

 األساسي انزابع نهصف انعهىو بكتب انغذائي انتُىر يتطهبات يؤشزات تىفز درجة(: 5.3)جذول 

 م

مب
متط

ال
 

 المؤشرات
شر

مؤ
ة ال

سب
ن

مب 
متط

ة ال
سب

ن
 

1.  

ذاء
الغ

ف ب
عري

الت
 

 1.5 % بالغذاء. المقصود
 4.5 % مكونات الغذاء في جسم اإلنسان.  .2 19.4 %

 13.4 % مجموعات الغذاء  .3
4.  

ي 
ة ف

غذي
الت

مر 
 الع

حل
مرا

مفة
مخت

ال
 

 1.5 % تغذية الطفل في عمر المدرسة.
   حاجة كبار السن لتغذية خاصة.  .5 1.5 %

   القواعد األساسية لتغذية البالغين.  .6
7.  

حية
لص

ة ا
غذي

الت
 

 7.5 % اليرم الغذائي.

% 29.9 

 6 % الغذاء الصحي المتوازن.  .1
 11.9 % العادات الصحية في تناول الطعام.  .9

   أىمية الوجبات الخفيفة بين الوجبات.  .81

 3 % قائمة غذاء متوازنة.  .88

 1.5 % أىمية المضغ الجيد لمطعام.  .87

   شرب الماء بكمية جيدة.  .84

14.  

صر 
 الع

في
اء 

لغذ
ا

ث.
حدي

ال
 

 7.5 % طرق حفظ الغذاء

% 9 

 طرق عالج الغذاء.  .15
 إضافة بعض الكائنات المجيرية لمغذاء.  .16 
 تأثير طرق تحضير الغذاء عمى قيمتو الغذائية.  .17 
 اثر الثورة الخضراء عمى الغذاء المنتج.  .18 
 تقنية تشعيع الغذاء.  .19 
 1.5 % ترشيد استيالك الغذاء.  .20 

 البيئية عمى التغذية.المخاطر   .21
 22.  

اء.
لغذ

ة ا
الم

وس
ي 

صح
ف ال

ثقي
الت

 

 9 % التكامل بين التغذية والنمو العقمي والجسمي.

% 32.8 

 انتقال بعض األمراض عن طريق الغذاء.  .23
 1.5 % التداوي باألعشاب  .24 

 1.5 % صناعة األدوية من النبات.  .25
 7.5 % كيفية الحفاظ عمى أعضاء الجسم المختمفة.  .26
 3 % أسماء بعض النباتات التي تستعمل كعالج.  .27
 4.5 % كون الغذاء وقاية من بعض األمراض  .28
 نقص أو زيادة بعض العناصر الغذائية ببعض األمراض.  .29

 فوائد التوابل والبيارات  .30 
 أخطار الوجبات السريعة.  .31 
 4.5 % أىمية تناول ثالث وجبات يوميا.  .32 

 1.5 % غذائية خاطئةعادات   .33
 األغذية المحرمة.  .34

 35.  

ذاء
 الغ

ودة
ج

 

 األمن الغذائي.
 

% 7.5 

 1.5 % التقييم الحسي لمغذاء.  .36
 1.5 % خواص الغذاء الفاسد.  .37
 التسمم الغذائي  .38

 1.5 % الالصقات عمى المنتجات الغذائية.  .39 
 3 % القواعد السميمة لتناول طعام صحي خارج المنزل.  .40

 %57 %57 المتطمبات ككل
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ة في الكحدة الخاصعمكـ التغذية  مكضكعات( أف درجة تكفر 5.3يتبيف مف الجدكؿ )كما   
 في الكحدات التي تناكلت مكضكعات التغذية كتب عمكـ الصؼ الرابعالمتكفرة في بالغذاء 

بػ مستكل الجكدة كالذم يقدر لال تصؿ  كىذه النسبة قميمو مف قائمة التنكر الغذائي %5725بمغت
كىي نسبة منطقية إذا ما أخذنا  %89.4حاز متطمب التعريؼ بالغذاء عمى نسبة ك  ، 84%

. %8626باالعتبار كجكد ستة معايير في الدارسة كبذلؾ يككف متكسط نسبة كؿ معيار ىك 
 صؼ الرابع.تكفر جميع المؤشرات الخاصة بيذا المتطمب في مناىج ال باإلشارة إلىكمف الجدير 

أما بالنسبة لمتطمب التغذية في مراحؿ العمر المختمفة فقد حاز بنسبة ضئيمة جدا كىي 
كيعزل ذلؾ إلى كجكد متطمبات حازت عمى نسب عالية جدا كالتي تزيد عف النسبة  8.5%

المتكسطة المطمكبة في المنيج، ككاف تكفر مؤشر كاحد كىك تغذية الطفؿ في عمر المدرسة 
مقابؿ غياب مؤشريف كىما حاجة كبار السف لتغذية خاصة كالقكاعد األساسية لتغذية البالغيف 

 في مؤشرات المتطمب. الذيف لـ يتـ تغطيتيـ

كىي أعمى  .%2929كبخصكص متطمب التغذية الصحية فقد كانت نسبة تكفر المؤشر 
مف النسبة المتكسطة لممتطمبات مع العمـ أف غياب اثناف مف المؤشرات كىما أىمية الكجبات 

ب الخفيفة بيف الكجبات كشرب الماء بكمية جيدة ليذا المتطمب أثر عمى عدـ تكازف تكزيع النس
 %88.9عمى ىذه المؤشرات حيث حاز مؤشر العادات الصحية في تناكؿ الطعاـ عمى نسبة 

أما متطمب الغذاء في العصر الحديث فقد حاز ،  مف نسب تكفر المؤشرات ضمف ىذا المتطمب
ىذا كىي نسبة أقؿ مف المتكسط كلـ يتـ التعرض لمعديد مف المؤشرات ضمف  %9عمى نسبة 

عمى طرؽ حفظ الغذاء باإلضافة إلى ترشيد استيالؾ الغذاء، كىذا  توالمتطمب كاقتصرت تغطي
 يعد بقصكر حاد في االىتماـ بباقي المؤشرات الخاصة بمتطمب الغذاء في العصر الحديث. 

كىي نسبة جيدة جدا في حيث أنو لـ  %32.8حاز متطمب التثقيؼ كسالمة الغذاء عمى نسبة 
تتكفر المؤشرات التالية في المناىج )انتقاؿ بعض األمراض عف طريؽ الغذاء، نقص أك زيادة 
بعض العناصر الغذائية ببعض األمراض، فكائد التكابؿ كالبيارات، أخطار الكجبات السريعة، 

ات التثقيؼ الصحي. كمما كاألغذية المحرمة( كىذه المؤشرات ليا تأثير عمى تغطية مكضكع
عمى بشكؿ متكازم فإف عدد مف المؤشرات المتكفرة تكفرت  %32.8يدؿ عمى عدـ تكزيع نسبة 

كىي ثاني أقؿ  %7.5ككاف لمتطمب جكدة الغذاء تكفر نسبة ،  حساب المؤشرات التي لـ تتكفر
التسمـ  نسبة لممتطمبات ضمف مناىج الصؼ الرابع ككاف غياب مؤشر األمف الغذائي كمؤشر

 فرتك  يشار إلى نسبةك  ، مبالغذائي مف ضمف المؤشرات التي لـ يتـ تغطيتيا ضمف المتط
  كىي نسب مقبكلة كمكزعة بشكؿ متساكم %3ك %825 فالمتطمبات المتكفرة تتراكح بي
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 األساسي الخامس لمصف العموم بكتب الغذائي التنور متطمبات مؤشرات توفر درجة(: 5.4) جدول    

 م

مب
متط

ال
 

 المؤشرات

شر
مؤ

ة ال
سب

ن
مب 

متط
ة ال

سب
ن

 

1.  

ذاء
الغ

ف ب
عري

الت
 

 0.8 % المقصود بالغذاء.
 4.5 % مكونات الغذاء في جسم اإلنسان.  .2 7.1 %

 1.9 % مجموعات الغذاء  .3
4.  

ي 
ة ف

غذي
الت

مر 
 الع

حل
مرا

مفة
مخت

ال
 

 تغذية الطفل في عمر المدرسة.
 حاجة كبار السن لتغذية خاصة.  .5 0 % 
 القواعد األساسية لتغذية البالغين.  .6 
 7.  

حية
لص

ة ا
غذي

الت
 

 اليرم الغذائي.
 

% 5.6 

 3 % الغذاء الصحي المتوازن.  .8
 2.3 % العادات الصحية في تناول الطعام.  .9

 أىمية الوجبات الخفيفة بين الوجبات.  .10
 قائمة غذاء متوازنة.  .11 
 أىمية المضغ الجيد لمطعام..  .12 
 0.4 % الماء بكمية جيدة.شرب   .13 

14.  

ث.
حدي

ر ال
عص

ي ال
ء ف

غذا
ال

 

 1.9 % طرق حفظ الغذاء

% 3.8 

 طرق عالج الغذاء.  .15
 إضافة بعض الكائنات المجيرية لمغذاء.  .16 
 0.8 % تأثير طرق تحضير الغذاء عمى قيمتو الغذائية.  .17 

 اثر الثورة الخضراء عمى الغذاء المنتج.  .18
 الغذاء. تقنية تشعيع  .19 
 1.1 % ترشيد استيالك الغذاء.  .20 

 المخاطر البيئية عمى التغذية.  .21
 22.  

اء.
لغذ

ة ا
الم

وس
ي 

صح
ف ال

ثقي
الت

 

 6.8 % التكامل بين التغذية والنمو العقمي والجسمي.

% 82.3 

 0.4 % انتقال بعض األمراض عن طريق الغذاء..  .23
 12.4 % التداوي باألعشاب  .24
 10.5 % من النبات.صناعة األدوية   .25
 12.8 % كيفية الحفاظ عمى أعضاء الجسم المختمفة.  .26
 11.3 % أسماء بعض النباتات التي تستعمل كعالج.  .27
 11.7 % كون الغذاء وقاية من بعض األمراض  .28
 6 % نقص أو زيادة بعض العناصر الغذائية ببعض األمراض.  .29
 10.2 % فوائد التوابل والبيارات  .30
 أخطار الوجبات السريعة.  .31

 أىمية تناول ثالث وجبات يوميا.  .32 
 0.4 % عادات غذائية خاطئة  .33 

 األغذية المحرمة.  .34
 35.  

ذاء
 الغ

ودة
ج

 

 األمن الغذائي.
 

% 1.1 

 التقييم الحسي لمغذاء.  .36
 خواص الغذاء الفاسد.  .37 
 1.1 % التسمم الغذائي  .38 

 الغذائية.الالصقات عمى المنتجات   .39
 القواعد السميمة لتناول طعام صحي خارج المنزل.  .40 
 %50 %50 المتطمبات ككل 



79 

 

مف درجة  %54أف الصؼ الخامس حاز عمى نسبة  (5.4)كما يتضح لنا مف خالؿ الجدكؿ 
كىذه النسبة تعتبر متدنية نكعا ما، كقد بمغت نسبة تكفر متطمب  ،تكفر متطمبات التغذية ككؿ

، كىي لألسؼ نسبة متدنية إذا ما قكرنت بالمتكسط الذم مف المفترض %728التعريؼ بالغذاء 
أف يككف عميو كؿ مؤشر مف المؤشرات الخاصة بمتطمب التعريؼ بالغذاء، كيرجع ذلؾ القصكر 

ث عف الغذاء، مما يتسبب في نقص في التنكر الغذائي في إلى عدد الكحدات القميمة التي تتحد
 ،ىذه المرحمة الحرجة مف عمر األطفاؿ، فيـ بحاجة إلى اإلرشاد كالتثقيؼ في ىذه المرحمة

 كالمنيج ال يؤدم الميمة عمى أتـ كجو في مجاؿ التعريؼ بالغذاء.

 

 ت النسبة صفرانعدـ الحديث عف متطمب التغذية في مراحؿ العمر المختمفة، فقد بمغ% ،
 مما يشير إلى كجكد قصكر في ىذه الجانب.

 

  كىي نسبة  %526ذية الصحية، فقد بمغت نسبة تكفر ىذا المتطمب غمتطمب التأما ك
، %3منخفضة جدا مع ضركرة تكاجدىا، فتكفر منيا الغذاء الصحي المتكازف ككاف بنسبة 

نسبة بند شرب الماء  ك ،%223كبمغت نسبة تكاجد العادات الصحية في تناكؿ الطعاـ 
، كلـ يتـ التطرؽ بالحديث عف اليـر الغذائي، أك أىمية الكجبات الخفيفة %0بكميات جيدة 

 بيف الكجبات، كلـ تكجد قائمة غذاء متكازف، كانعدـ الحديث عف أىمية مضغ الطعاـ جيدا.

 
   بحيث %328بالنسبة لمتطمب الغذاء في العصر الحديث بمغت نسبة تكافر ىذا المتطمب ،

النسبة عمى مؤشر طرؽ حفظ الغذاء، كتأثير طرؽ تحضير الغذاء عمى قيمتو،  تكزعت
ض كترشيد استيالؾ الغذاء، بينما لـ يتـ الحديث عف طرؽ عالج الغذاء، أك إضافة بع

ك لـ يتـ العركج عمى أثر الثكرة الخضراء عمى الغذاء المنتج، ،يو الكائنات المجيرية عم
 .المخاطر البيئية عمى التغذية مؤشر ،ككذلؾ%4الغذاء كانت نسبتو  كمخاطر تشعيع

 
  كىي نسبة مرتفعة كممتازة %8223كبمغت نسبة متطمب التثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء ،

كتؤدم الغرض،بحيث تكفرت مؤشرات التكامؿ بيف التغذية كالنمك العقمي كالجسمي، ككذلؾ 
داكم باألعشاب التي بمغت نسبة تكفره انتقاؿ بعض األمراض عف طرم الغذاء، كالت

، كنسبة مؤشر أسماء بعض النباتات %8425، كمؤشر صناعة األدكية مف النبات 8224%
، كتكفر مؤشر ككف الغذاء كقاية مف بعض األمراض ككانت %8823التي تستعمؿ كعالج 
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، كبمغت نسبة نقص أك زيادة بعض العناصر الغذائية ببعض األمراض %8827نسبتو 
، كتـ الحديث عف مؤشر %8422، كفكائد التكابؿ كالبيارات بمغت نسبة ىذه المؤشر6%

ت )أخطار ، كلـ يتـ التطرؽ لمحديث عف مؤشرا%424عادات غذائية خاطئة كبنسبة 
 أىمية تناكؿ ثالث كجبات يكميا، األغذية المحرمة(. الكجبات السريعة، ك 

 

 كىذه النسبة ىي نسبة تكفر %828لتكفره في المنياج  متطمب جكدة الغذاء كانت نسبتو ،
مؤشر التسمـ الغذائي، كباقي المؤشرات الممخصة في )األمف الغذائي، التقييـ الحسي 
لمغذاء، خكاص الغذاء الفاسد، الالصقات عمى المنتجات الغذائية، القكاعد السميمة لتناكؿ 

 طعاـ صحي خارج المنزؿ( لـ يتـ الحديث عنيا أبدا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 

  كًا يهي:، األساسيدرجة تىفز يؤشزات يتطهبات انتُىر انغذائي بكتب انعهىو نهصف انتاسع  يبيٍ( 5.5)انجذول انتاني 

 األساسي التاسع للصف العلوم بكتب الغذائي التنور متطلبات مؤشرات توفر درجة(: 5.5) جدول 

 م

مب
متط

ال
 

 المؤشرات
شر

مؤ
ة ال

سب
ن

 

سبة
ن

 
مب

متط
ال

 

1.  

ذاء
الغ

ف ب
عري

الت
 

 3.2 % المقصود بالغذاء.
 12.7 % مكونات الغذاء في جسم اإلنسان.  .2 28.6 %

 12.7 % مجموعات الغذاء  .3
4.  

ي 
ة ف

غذي
الت

مر 
 الع

حل
مرا

مفة
مخت

ال
 

 تغذية الطفل في عمر المدرسة.
 حاجة كبار السن لتغذية خاصة.  .5 0 % 
 البالغين.القواعد األساسية لتغذية   .6 
 7.  

حية
لص

ة ا
غذي

الت
 

 اليرم الغذائي.
 

% 9.5 

 1.6 % الغذاء الصحي المتوازن.  .8
 4.8 % العادات الصحية في تناول الطعام.  .9

 أىمية الوجبات الخفيفة بين الوجبات.  .10
 1.6 % قائمة غذاء متوازنة.  .11 

 أىمية المضغ الجيد لمطعام..  .12
 1.6 % شرب الماء بكمية جيدة.  .13 

14.  

ث.
حدي

ر ال
عص

ي ال
ء ف

غذا
ال

 

 طرق حفظ الغذاء
 

% 6.3 

 طرق عالج الغذاء.  .15
 إضافة بعض الكائنات المجيرية لمغذاء.  .16 
 تأثير طرق تحضير الغذاء عمى قيمتو الغذائية.  .17 
 اثر الثورة الخضراء عمى الغذاء المنتج.  .18 
 تقنية تشعيع الغذاء.  .19 
 6.3 % استيالك الغذاء. ترشيد  .20 

 المخاطر البيئية عمى التغذية.  .21
 22.  

اء.
لغذ

ة ا
الم

وس
ي 

صح
ف ال

ثقي
الت

 

 12.7 % التكامل بين التغذية والنمو العقمي والجسمي.

% 55.6 

 1.6 % انتقال بعض األمراض عن طريق الغذاء.  .23
 التداوي باألعشاب  .24

 1.6 % صناعة األدوية من النبات.  .25 
 15.9 % الحفاظ عمى أعضاء الجسم المختمفة. كيفية  .26
 1.6 % أسماء بعض النباتات التي تستعمل كعالج.  .27
 7.9 % كون الغذاء وقاية من بعض األمراض  .28
 7.9 % نقص أو زيادة بعض العناصر الغذائية ببعض األمراض.  .29
 فوائد التوابل والبيارات  .30

 1.6 % أخطار الوجبات السريعة.  .31 
 أىمية تناول ثالث وجبات يوميا.  .32

 4.8 % عادات غذائية خاطئة  .33 
 الغذية المحرمة.  .34

 35.  

ذاء
 الغ

ودة
ج

 

 األمن الغذائي.
 

 

 التقييم الحسي لمغذاء.  .36
 خواص الغذاء الفاسد.  .37 
 التسمم الغذائي  .38 
 الالصقات عمى المنتجات الغذائية.  .39 
 طعام صحي خارج المنزل. القواعد السميمة لتناول  .40 
 

 42% 42% 
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أف متطمب التعريؼ بالغذاء قد  ،الخاص بالصؼ التاسع (5-5)يتضح لنا مف الجدكؿ 
ىذه النسبة إلى تكافر المؤشرات في ىذه المتطمب فقد تكفر  ، كترجع%2826حصؿ عمى نسبة 

المقصكد بالغذاء، ككذلؾ مككنات الغذاء في جسـ اإلنساف، كأيضا تـ التطرؽ بإسياب عف 
 مجمكعات الغذاء.

  0متطمب التغذية في مراحؿ العمر المختمفة لـ يتـ التطرؽ ليا ككانت النسبة%. 

  ذا نظرنا لمتطمب التغذية الصحية ، كىي نسبة أقؿ مف المتكسط %925فقد كانت نسبتو كا 
 .%86ما قارناىا بالمتكسط الذم كاف مف المفترض اف يحصؿ عميو كؿ متطمب كىك  إذا

  فمـ يتـ الحديث في ىذه المتطمب %623الغذاء في العصر الحديث حصؿ عمى ما نسبتو ،
بعض الكائنات )طرؽ حفظ الغذاء، طرؽ عالج الغذاء، إضافة  عف المؤشرات التالية

المجيرية لمغذاء، تأثير طرؽ تحضير الغذاء عمى قيمتو الغذائية، اثر الثكرة الخضراء عمى 
الغذاء المنتج، مخاطر تشعيع الغذاء، المخاطر البيئية عمى التغذية(، كتـ الحديث فقط عف 

 ترشيد استيالؾ الغذاء.

  بحيث حصؿ %5526التثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء كاف لو النسبة األكبر كبمغت ،
، كبمغت %8529مؤشر كيفية الحفاظ عمى أجيزة الجسـ المختمفة عمى أعمى نسبة كبمغت 

، ككانت ىذه النسبة متساكية بالنسبة لممؤشرات التالية)انتقاؿ بعض %1نسبة اقؿ مؤشر 
األمراض عف طريؽ الغذاء، صناعة األدكية مف النبات، أسماء بعض النباتات التي 
تستعمؿ كعالج، أخطار الكجبات السريعة(، كلـ يتـ الحديث عف)التغذية المحرمة،أىمية 

 تناكؿ ثالث كجبات يكميا(.

 فمـ يتـ تكفر أم مف مؤشرات %0ب حصؿ عمى نسبة تكافر تساكم جكدة الغذاء كمتطم .
 ذلؾ المتطمب.

  إذا نظرنا إلى المتطمبات ككؿ فقد كاف لمتثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء نصيب األسد مف
النسب فقد كانت نسبتو أعمى متطمب كذلؾ يعكد إلى أف العمـ تراكمي كفي ىذه المرحمة قد 

تيجة االحتكاؾ بالعالـ الخارجي كقدرتو عمى إعداد طعامو تزايدت الثقافة عند الطالب ن
بنفسو كتجربتو لمكثير مف المكاقؼ، كقدرتو عمى استيعاب الكثير مف المعمكمات المجردة 
مما ينعكس ايجابيا عمى ثقافتو، تمى ىذا البعد التعريؼ بالغذاء فكانت المكضكعات التي 

ىذه العمر أف يستكعبيا كيستخمص منيا  تناكليا الكتاب كافية كجيدة كيمكف لمطالب في
الفائدة، كبند التغذية الصحية لـ تكف لو تمؾ النسبة التي كاف مف المتكقع أف تتكفر فييا، 
لذلؾ نمحظ قصكرا في تكافر بنكد التغذية الصحية في المنياج، كبند الغذاء في العصر 
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التطكر فكاف البد مف الحديث حصؿ عمى نسبة متدنية مع العمـ أننا في عصر الحداثة ك 
مكاكبة التطكر الحاصؿ كىذه ما يؤخذ عمى المنياج مف قصكر، ككاف البد مف الحديث 
عف جكدة الغذاء ففي عصرنا ىذا أكدت الكثير مف الدراسات عمى أىمية الجكدة في 

 حياتنا.
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 انذراسي انصف حسب انتغذية يىضىعات تحهيم (:5.6) جذول

مكضكعات 
في  التغذية

ضكء 
متطمبات 
التنكر 
 الغذائي

عية
لفر

ت ا
شرا

لمؤ
ا

 

 الكمي الصؼ التاسع الصؼ الخامس الصؼ الرابع

كفرة
لمت
ت ا

شرا
لمؤ

د ا
عد

 

%
 

كفرة
لمت
ر ا

لغي
ت ا

شرا
لمؤ

د ا
عد

 

%
 

كفرة
لمت
ت ا

شرا
لمؤ

د ا
عد

 

%
 

كفرة
لمت
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 غي
رات

ؤش
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عدد
 

%
 

كفرة
لمت
ت ا

شرا
لمؤ

د ا
عد

 

%
 

كفرة
لمت
ر ا

 غي
رات

ؤش
 الم

عدد
 

%
 

كفرة
لمت
ة ا

كمي
ت ال

شرا
لمؤ

د ا
عد

 

%
 

كفرة
لمت
ر ا

 غي
كمية

ت ال
شرا

لمؤ
د ا
عد

 

%
 

44 23 58% 87 43% 24 54% 24 54% 87 43% 23 58% 64 54% 64 54% 
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في الكحدات التي  الرابعأف نسبة تكافر المتطمبات لمصؼ  (5.6جدكؿ )يتضح لنا مف 
كىي أعمى نسبة، كيمييا النسبة الخاصة بالصؼ  %58بمغت  تناكلت مكضكعات التغذية 

مف قائمة % 43كبمغت نسبة تكافر المؤشرات فيو  التاسعكيمييا الصؼ  %54الخامس كبمغت
كتعزل تمؾ النسب إلى أف الصؼ الرابع ىك المرحمة الفاصمة بيف  ،متطمبات لمتنكر الغذائي 
ثراء خمفيتو مراعاة تمؾ المرحمة عند الطالب ك كالعميا فكاف البد مف المرحمة األساسية الدنيا  ا 

الثقافية، ككذلؾ بالنسبة لمصؼ التاسع قد حاز عمى ىذه النسبة ألنو قد حصؿ في المناىج كفي 
المراحؿ السابقة عمى ما يحتاجو كتـ في الصؼ التاسع تراكمية المكضكع، فيـ في ىذه الصؼ 

 أعمىة كفي ىذه العمر يككنكف أكثر كعيا لمتغيرات كاقدر عمى التخيؿ، كىـ ذكم قدرات عقمي
تستطيع الربط بيف المعمكمات التي تـ تناكليا بيف الصفكؼ السابقة كما يتـ تناكلو حاليا كبذلؾ 

 نسبة معقكلة. إلىتصؿ الثقافة 

عند تحميؿ الكحدات التي تناكلت باعتبار النسبة لتكفر المؤشرات ككؿ في مناىج العمـك 
ى عدـ انسجاـ كتكافؽ في فتعتبر نسبة قميمة كتدؿ عم %54تساكم  مكضكعات التغذية

 ، كفي الشكؿ التالي يتـ تكضيح تمؾ النسب.لتغذية المتضمنة في منياج العمكـمكضكعات ا

 

 العموم كتب في الغذائي التنور لمتطمبات المؤشرات توفر لمدى المؤية النسب توزيع: (5.1) شكل

 مف ىذه الشكؿ أف النسب المئكية لتكفر المؤشرات لمتطمبات التنكر الغذائي قد يالحظ
كىي  %43، كبمغت لمصؼ التاسع %54، كبمغت لمصؼ الخامس %58بمغت لمصؼ الرابع 

 أدنى نسبة مف بيف الصفيف الرابع كالخامس.

58% 

50% 

43% 

 الصف الرابع

 الصف الخامس

 الصف التاسع
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 انذراسية انصفىف حسب تحهيمان َتائج(: 5.7) جذول

 
 متطمبات التنور الغذائي م

رات
ؤش

الم
 

 الكمي الصف التاسع الصف الخامس الصف الرابع

ت 
شرا

مؤ
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عد
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لمت
ا

 

% 

ت 
شرا

مؤ
د ال

عد
وفرة

لمت
ا

 

% 
ت 

شرا
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عد

وفرة
لمت

ا
 

% 

ت 
شرا

مؤ
د ال

عد
وفرة

لمت
ا

 

% 

 %100 9 %100 3 %100 3 %100 3 3 التعريؼ بالغذاء 1
 %11 1 %0 0 %0 0 %33 1 3 التغذية في مراحؿ العمر المختمفة 2
 %57 12 %57 4 %43 3 %71 5 7 التغذية الصحية 3
 %25 6 %13 1 %38 3 %25 2 8 الغذاء في العصر الحديث 4
 %64 27 %64 9 %71 10 %57 8 14 التثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء 5
 %33 5 %0 0 %20 1 %80 4 5 جكدة الغذاء 6

 %50 60 %43 17 %50 20 %58 23 40 المجمكع
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 (5.7يتبيف لنا مف الجدكؿ السابؽ )
  بالنسبة لتكفره في الثالثة صفكؼ  %844متطمب التعريؼ بالغذاء قد حصؿ عمى نسبة

 .مناىج تمؾ الصفكؼتغطية ىذا المتطمب بشكؿ كامؿ في حيث تـ 
 في الصؼ الرابع، بينما  %33التغذية في مراحؿ العمر المختمفة فقد حصمت عمى  متطمب

أف نسبة تكفر  إلى، مما يعزم %4في الصؼ الخامس كالتاسع فقد كانت النسبة المتكفرة 
 زيادة في مناىج العمـك في المرحمة األساسية. إلىىذا المؤشر تحتاج 

 43، كفي الصؼ الخامس %78بع التغذية الصحية قد بمغت نسبتيا في الصؼ الرا% ،
 إلى، كىذا يدؿ عمى تكفر نسبي معقكؿ مع العمـ بأنو بحاجة %57كفي الصؼ التاسع 

 نسبة حد الكفاية. إلىزيادة لمكصكؿ 

  25الغذاء في العصر الحديث كانت نسبة تكفر المؤشرات لو في الصؼ الرابع متطمب% ،
، كىي اقؿ نسبة %83التاسع ، كنسبتيا لمصؼ %38ككانت نسبتيا لمصؼ الخامس 

مؤشرات جديدة لممناىج  إلضافةدراسة  إلى إعادةكبذلؾ فإف ىذا المتطمب بحاجة 
 الفمسطينية.

  بمغت لمصؼ  فإف نسبة المؤشرات التثقيؼ الصحي كسالمة الغذاءأما بالنسبة لمتطمب
كىي اكبر نسبة تـ الحصكؿ عمييا ليذه  %78كبمغت في الصؼ الخامس  ،%57الرابع 

النسبة لمصؼ التاسع بالمؤشر كىذه يعطي انطباع جيد عف تغطية المنياج ليذا المتطمب، ك 
، كلذلؾ فإف متطمب التثقيؼ الصحي كىي أفضؿ مف النسبة لمصؼ الرابع %64بمغت 

 دراسة كتكزيع منطقي بيف مؤشراتو. إلى إعادةلمصؼ الرابع بحاجة 

  كلمصؼ %84لمصؼ الرابع  ة المؤشراتنسبفبمغت جكدة الغذاء كبخصكص متطمب ،
، كبذلؾ يككف أكثر نسبة لمتكفر في الصؼ الرابع %4، كلمصؼ التاسع %24الخامس 

، كلذلؾ فإف ىذا المؤشر كيميو الخامس كيميو التاسع الذم تنعدـ فيو مؤشرات ىذا المتطمب
إعادة تكزيع المؤشرات بيف الصفكؼ بحيث يتـ تدريس بعض المؤشرات  إلىيحتاج 
تكزيع المؤشرات بيف  األخرل إلعادةفي الصؼ الرابع في بعض الصفكؼ  المكجكدة

 .األساسيةصفكؼ المرحمة 
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 الغذائي التنور متطمبات: (5.2) شكل

 يتبيف لنا: (5.2) في الرسـ البياني

   مف حيث تكفره في عينة الدراسة، كىذا  %844أف متطمب الغذاء قد حصؿ عمى نسبة
 مؤشرات. 3شيء ممتاز كيعني أف المنيج غني بمؤشرات ىذا المتطمب كالتي بمغ عددىا 

  كىي نسبة ضئيمة %88متطمب التغذية في مراحؿ العمر المختمفة حاز عمى نسبة تساكم ،
حدا في الصؼ مؤشرات كلـ يتكفر منيـ إال مؤشرا كا 3جدا في حيف أف عدد المؤشرات بمغ 

 الرابع، كالصؼ التاسع كالخامس انعدمت فييا المؤشرات الخاصة بيذا المتطمب.

  كىي درجة %57التغذية الصحية بمغت نسبة تكفر ىذا المتطمب في عينة الدراسة إلى ،
مؤشرات في  5مؤشرات تكفر منيا  7قميمة نكعا ما، عدد المؤشرات ليذا المتطمب بمغ 

مؤشرات، كتكفرت في الصؼ التاسع  3منيا في الصؼ الخامس الصؼ الرابع، كتكفرت 
 مؤشر، كمف ىنا جاءت النسبة الجيدة. 82، ككاف المجمكع 4بعدد 

  كىذا قصكر كاضح، الف عدد المؤشرات ليذا  %25الغذاء في العصر الحديث بمغت نسبتو
صؼ مؤشر في الصؼ الرابع، كفي ال 2مؤشرات كتكفر منيا فقط عدد  8المتطمب بمغت 
كفي الصؼ التاسع تكفر مؤشر كاحد، ككاف العدد الكمي  ،مؤشرات 3الخامس تكفر 

 كىذا ىك السبب في النسبة الضعيفة.،مؤشرات 6لممؤشرات المتكفرة ىك 

   كىي نكعا ما نسبة جيدة،  %64التثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء أخذ نسبة تكفر تساكم
مؤشرات في الصؼ  8مؤشر منيا  84 في حيف كاف عدد المؤشرات ليذا المتطمب قد بمغ
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مؤشرات، كفي الصؼ التاسع بمغ  84الرابع، كفي الصؼ الخامس كاف عدد المؤشرات 
 مؤشر، كىذا شيء جيد. 27مؤشرات، كالعدد الكمي لممؤشرات بمغ  9عدد المؤشرات 

  كىي نسبة غير جيدة، كالسبب في ىذه  %33جكدة الغذاء، أخذ ىذا المتطمب نسبة كقدرىا
مؤشرات في  4كتكفر منيا  5سبة القميمة ىك أف عدد المؤشرات ليذا المتطمب بمغ الن

الصؼ الرابع، كتكفر في الصؼ الخامس مؤشر كاحد فقط كانعدمت ىذه المؤشرات في 
مؤشرات، كمف ىنا يككف سبب  5الصؼ التاسع، كبمغت المؤشرات المتكفرة ليذا المتطمب 

 النسبة الضئيمة ليذا المتطمب.

لممقارنة بيف نسب كؿ  متطمبات التنكر الغذائيلتالي تكضيح لنسبة تكفر الشكؿ ا كفي
 .متطمب في الصفكؼ الرابع كالخامس كالتاسع

 

 درجة توفر المؤشرات لمتطمبات التنور الغذائي: (5.3) شكل

يكضح ىذا الشكؿ الدرجة المختمفة لتكافر المتطمبات الخاصة بالتنكر الغذائي في محتكل 
الخاصة بالعمكـ في الصفكؼ التي قامت الباحثة بتحميؿ منياجيا الخاص بيا، كأظيرت الكتب 

 %88النتائج أف ىنالؾ تفاكت في درجة التكافر لتمؾ المتطمبات، فيي تراكحت ما بيف 
كىي نسبة متدنية، كذلؾ يحثنا عمى ضركرة  %54ككؿ  المتطمبات، ككانت نسبة %844الى

عادة النظ  ر في نكعية المحتكل.تقكيـ تمؾ الكتب كا 
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 :رابعمتعمقة باإلجابة عن السؤال ال: النتائج الرابعا
 ؟ %11ىل يصل مستوى تضمن موضوعات التغذية لمتطمبات التنور الغذائي لمستوى 

  يتضح مف خالؿ إجراء ىذه الدراسة كتحميؿ نتائجيا إلى أف تكافر مكضكعات التغذية في
كغير متساكية بحيث لـ يكف في كتب العمـك لمصؼ مناىج العمكـ تكزع كبنسب غير عادلة 

بالتنكر الغذائي، ككذلؾ انعدمت الكحدات التي  بمتطمبات الثالث أم مكضكع لو عالقة
شيء يؤخذ  االصؼ السادس كالسابع كالثامف كىذتتحدث عف مكضكعات التغذية في كتب 

ذا  أفعمى المناىج الفمسطينية مما يسبب انقطاع في العمـ فكما نعرؼ  العمـ تراكمي كا 
حدث انقطاع فسكؼ يقؿ الربط بيف المعمكمات عند الطالب كتقؿ الفائدة المحققة مف 

 المنياج.
  54نسبة ب ىكتكفرت متطمبات التنكر الغذائي في الصفكؼ التي تـ إجراء الدراسة عمييا% 

، فكانت النسبة %84كىي نسبة منخفضة جدا كال تصؿ إلى حد الكفاية المتمثؿ في 
، كلمصؼ التاسع بمغت نسبة %54، كلمصؼ الخامس تساكم %58لمصؼ الرابع تساكم 

.كىذه النسب ليست بالقدر الذم يكفي، فكاف لزاما العمؿ %43تكفر مكضكعات التغذية 
 .لكتب العمـك في المرحمة األساسيةعمى رفع ىذه النسب في المحتكل 

 

  



91 

 

 ممخص نتائج الدراسة:
 أىـ نتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي: مف
  التكصؿ إلى بناء قائمة بمتطمبات التنكر الغذائي الكاجب تكافرىا في كتب العمكـ لممرحمة

 األساسية.

  كىي نسبة %54نسبة تكافر مكضكعات التغذية في كتب العمكـ لممرحمة األساسية بمغت ،
 منخفضة.

  القصكر الكاضح في محتكل كتب العمكـ لممرحمة نتائج الدراسة أكضحت انو ىنالؾ بعض
األساسية مف حيث تغطيتيا لمكضكعات التغذية، كتـ االستدالؿ عمى ذلؾ بعد االطالع 

 عمى المعايير الدكلية التي عالجت ىذا المكضكع.

  تكصمت ىذه الدراسة إلى تركيز محتكل مادة العمكـ عمى بعض متطمبات التنكر الغذائي
، %844تطمب التعريؼ بالغذاء كالتي كانت نسبتو في كؿ الصفكؼ دكف غيرىا، مثؿ م

 .%78كالتثقيؼ الصحي كسالمة الغذاء في الصؼ الخامس بنسبة 

  انعداـ كجكد بعض المتطمبات لمتنكر الغذائي في محتكل بعض كتب العمـك مثؿ متطمب
كمثؿ جكدة  التغذية في مراحؿ العمر المختمفة كالتي لـ تكجد في الصؼ الخامس كالتاسع،

 الغذاء الذم انعدـ في الصؼ التاسع.

  القصكر الكاضح في كجكد بعض متطمبات التنكر الغذائي، مثؿ معيار التغذية في مراحؿ
العمر المختمفة كالتي بمغت نسبة قميمة في الصؼ الرابع كانعدمت في الصؼ الخامس 

 كالتاسع، ككذلؾ متطمب الغذاء في العصر الحديث.

 عدـ تكازف في نسبة تكافر متطمبات التنكر الغذائي في محتكل كتب العمكـ لممرحمة  كجكد
، %84األساسية مثؿ متطمب جكدة الغذاء، فقد بمغت نسبة ىذا المتطمب في الصؼ الرابع 

 ، كلـ يتـ التطرؽ ليذا المكضكع في الصؼ التاسع.%24كفي الصؼ الخامس 

 االساسية بمكضكعات التغذية كمتطمبات التنكر  اجراء دراسة إلثراء كتب العمكـ لممرحمة
 الغذائي.
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 التوصيات:
 يمكف تقديـ التكصيات اآلتية كذلؾ في ضكء نتائج الدراسة:

  االىتماـ بإثراء المحتكل بمتطمبات التنكر الغذائي عامة كخاصة متطمب التغذية في مراحؿ
 العمر المختمفة، ككذلؾ متطمب جكدة الغذاء.

 برازا الطالب،بربط منياج العمكـ بحياة  االىتماـ دكر العمـ في خدمة كتطكير كؿ المجتمع  كا 
 كحؿ مشاكمو.

  مراعاة مبدأ االستمرارية في تضمف المحتكل لمتطمبات التنكر الغذائي إجماال، بحيث ال
يككف ىنالؾ انقطاع في تدريس المتطمبات، كذلؾ بأال يتـ تضمف متطمب في صؼ دراسي 

 في الصؼ الذم يميو.معيف كينقطع 

  راعي محتكل المنياج لمتطمبات ميمة مف متطمبات التنكر الغذائي يالبد مف أف
 كلمكضكعات التغذية كخصكصا جكدة الغذاء، كالتغذية في مراحؿ العمر المختمفة.

  مراعاة التسمسؿ المنطقي لمكضكعات عمـ التغذية عند القياـ بتصميـ كتب العمكـ لممرحمة
 صة.االبتدائية خا

  البد مف إعادة النظر في محتكل منياج العمكـ لصفكؼ المرحمة األساسية كبالذات الصؼ
الثالث كالسادس كالسابع كالثامف كذلؾ لعدـ تضمنيـ عمى مكضكعات التغذية كخمكىـ مف 

 متطمبات التنكر الغذائي.

 ت التنكر لفت انتباه القائميف عمى عممية تطكير المناىج كتنفيذىا لالستفادة مف متطمبا
 الغذائي العالمية الكاردة في نتائج ىذه الدراسة كغيرىا مف األبحاث.

  أىمية إعداد المعمميف ليككنكا عمى تكاصؿ مع التقدـ كالتكنكلكجيا الحاصمة في العالـ بشكؿ
عاـ كفي المجاؿ التربكم بشكؿ خاص، كتأىيميـ عف طريؽ إمدادىـ بالمتطمبات الالزمة 

يبيـ عمى اآللية األمثؿ لتدريس تمؾ المتطمبات ليككف األثر كبيرا عمى لمتنكر الغذائي، كتدر 
 الطالب.

  استخداـ الجانب التجريبي في تدريس مكضكعات التغذية لمكصكؿ إلى التنكر الغذائي
 المنشكد.

  استكماؿ الدركس كالكحدات لمصفكؼ التي فييا نقص في متطمبات التنكر الغذائي كأيضا
 لمتطمبات.التي تنعدـ فييا تمؾ ا
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 المقترحات:
في ضكء نتائج ىذه الدراسة كالتي تكصمت إلييا الباحثة، كالتكصيات التي طرحتيا 
الباحثة، كمف باب اإلكماؿ ليذه الدراسة، كاف البد ليذه الدراسة أف تفتح آفاقا جديدة لغيرنا مف 

 الباحثيف عف طريؽ النقاط التالية:

 ؼ عف كجكد المتطمبات الخاصة بمكضكعات إجراء دراسات تماثؿ ىذه الدراسة لتكش
 التغذية في محتكيات كتب العمكـ لكؿ المراحؿ التعميمية.

  القياـ بدراسات تيدؼ إلى تطكير مكضكعات التغذية في كتب العمكـ لممرحمة األساسية في
 ضكء التنكر الغذائي.

  تحقيؽ التنكر الغذائي لدييـ، كمعالجة  إلىإعداد برنامج تدريبي لمعممي العمكـ ييدؼ
 مكضكعات التغذية أثناء تدريس مادة العمكـ.

 .فعالية مناىج العمـك في المرحمة الثانكية ؼ م إكساب الطالب لمتطمبات التنكر الغذائي 

  القياـ بدراسات تيدؼ إلى بناء أداكت تحميؿ مناىج العمكـ لممرحمة األساسية في ضكء
 عمييا معايير الدكؿ األخرل. المتطمبات التي تنص

  القياـ بدراسات مستقبمية مثؿ: أثر إثراء كحدة مقترحة في مكضكعات التغذية لممرحمة
 الثانكية كفقا لمتطمبات التنكر الغذائي.

  برنامج حاسكبي يكظؼ خريطة المفاىيـ لتنمية كعي الطالب بمكضكعات التغذية استخداـ
 .في ضكء متطمبات التنكر الغذائي

 في  إعداد دراسات حديثة لقياس مدل كعي الطالب بمكضكعات التغذية، كالثقافة التغذكية
 .التنكر الغذائي أبعادضكء 

  القياـ بدراسات تعمؿ عمى المقارنة بيف محتكل كتب العمـك في فمسطيف كبيف غيرىا مف
ئي بنسبة الدكؿ عربية كانت أك أجنبية كالتي حازت عمى نسبة تكفر لمتطمبات التنكر الغذا

 عالية.

  إجراء دراسات تكضح أسباب الضعؼ كقمة االىتماـ بمكضكعات التغذية كالتنكر الغذائي
 في محتكل مناىج مادة العمـك لممرحمة األساسية، ككضع الحمكؿ المناسبة لتمؾ األسباب.

 .اجراء دراسة خاصة إلعداد برنامج مقترح إلثراء مكضكعات التغذية لممرحمة االساسية 
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

 المراجع العربية: : أولً 
غزة:  . 2 ط. مقدمة في تصميـ البحث التربكم(. ـ2447األغا، إحساف كاألستاذ، محمكد )

 الطالب الجامعي.

: غزة .(4) .التربية العممية كطرؽ التدريس""  .(ـ8997المنعـ، عبد اهلل )األغا، إحساف كعبد 
 فمسطيف . 

ستكل جكدة محتكل كتب العمكـ في المرحمة األساسية م(. ـ2449انصيك،عبير )
، كمية التربية ،جامعة (رسالة ماجستير غير منشكرة )، المعايير العالميةالعالمية،الدن

 .األزىر،غزة

لممرحمة األساسية مف كجية  ""مناىج العمكـ الفمسطيني الجديدـتقيي. (ـ2446)بخيتاف، صفاء 
رسالة )، نظر مشرفي كمعممي المدارس الحككمية في محافظات شماؿ الضفة الغربية

 ، كمية التربية، جامعة النجاح الكطنية، نابمس.(ماجستير غير منشكرة

مكاضع النقص في الثقافة الغذائية لدل كمية التربية لمبنات بجدة  .(ـ2444بكقس، نجاة )
 (.7)3، مجمة التربية العمميةكعالقتو بتخصصيف، 

دراسة تحميمية لمحتكل كتاب العمـك لمصؼ السادس االبتدائي بالمممكة ". (ـ2443الجبر، جبر )
 .  العمميةمجمة التربية  العربية السعكدية في ضكء معايير تدريس العمكـ"،

أثر كحدة دراسية مقترحة في تنمية الكعي الغذائي لدل الطالبات  .(ـ2449أبك جحجكح، ريـ )
رسالة ماجستير غير منشكرة(، كمية )، المعممات تخصص التعميـ األساسي بجامعة األزىر

 التربية جامعة األزىر

كتب التكنكلكجيا لمصفكؼ مف السابع حتى العاشر  تحميؿ".(م2446جحجكح، كعياد ) أبك
المؤتمر "، بفمسطيف في ضكء معايير التنكر التكنكلكجي لمجمعية الدكلية لمتربية التكنكلكجية

( 82-9العممي األكؿ"التجربة الفمسطينية في إعداد المناىج بيف الكاقع كالتطمعات"، )
 ديسمبر، كمية التربية، جامعة األقصى، غزة.
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مدل تكافر عمميات العمـ في كتب العمـك لمرحمة التعميـ األساسي  (.ـ2448حجكح، يحي )أبك ج
(.، 8424-8385(، )22) 5 مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العمكـ اإلنسانية(،، بفمسطيف

 غزة. 

اتجاىػػات معاصػػرة فػػي التقػػكيـ التربػػكم كبنػػاء االختبػػارات كبنػػكؾ (. ـ8999أبػػك جاللػػو، صػػبحي )
 الككيت. :(، مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع8)االسئمة، 

تحميؿ محتكل كتاب العمكـ لمصؼ الثامف (. ـ2484الجيكرم، ناصر كالخركصي، ىدل )
المؤتمر العممي الرابع عشر" ، TIMSS)األساسي في سمطنة عماف في ضكء معايير )

 .ـ2484التربية العممية كالمعايير الفكرية كالتطبيؽ، أغسطس

أثر استخداـ برنامج بالكسائط المتعددة يكظؼ األحداث المتناقضة . (ـ2448أبك حميمة، جياد )
رسالة ماجستير غير ) .في تنمية التنكر الغذائي لدل طالب الصؼ الخامس األساسي

 لتربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.، كمية ا( منشكرة

دار  :عمػػاف.شػػاممة لمفاىيمػػو كعمالػػو كطرقػػو تقيػػيـ المػػنيج معالجػػة. ـ( 2000)حمػػداف، محمػػد 
 التربية الحديثة.

الدار العميمة  .(8) .لقياس كالتقكيـ في التربية كعمـ النفسا(. ـ2442أبك حكيح، ركاف، آخركف )
 االردف.: عماف .الدكلية لمنشر كالتكزيع

ضػػػػكء رؽ تػػػػدريس المغػػػػة العربيػػػػة كالتربيػػػػة الدينيػػػػة فػػػػي طػػػػ (.ـ8988خػػػػاطر، محمػػػػكد، كآخػػػػركف )
 مصر.: القاىرة  .دار المعرفة .(2) .االتجاىات التربكية الحديثة
فعالية برنامج كمبيكترم في الثقافة الغذائية عمى . (ـ2446خالد، زينب ك يحيى، عيد )

بحث  التحصيؿ المعرفي كتنمية الكعي الغذائي كالصحي لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية،
 منشكر، جامعة بنيا، مصر.

 دبي. :. دار القمـالتقكيـ التربكم ـ(.2444)خضر، فخرم

دراسة تحميمية لمناىج عمكـ الحمقة الثانية مف  (.ـ2484الخميفة، فاطمة كالقاسمية، شريؼ )
(، 83)8مجمة التربية العممية، ، التعميـ األساسي بسمطنة عماف في ضكء ميارات التفكير

(35-88.) 

مكتب التربية العربي  .3ط.مرجعي لمتقكيـ التربكمإطار  .(ـ2448الدكسرم، إبراىيـ مبارؾ )
 لدكؿ الخميج،الرياض.
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 فمسطيف. :غزة .مكتبة الطالب الجامعي .(2) .دراسات في المناىج (.ـ2448زقكت، حمد )
مستكل التنكر التكنكلكجي كعالقتو باألداء الصفي لدل معممي العمـك . (ـ2483زقكت، شيماء )

رسالة ماجستير غير منشكرة(، كمية ) .في محافظات غزةفي المرحمة األساسية العميا 
 التربية، جامعة األزىر، غزة.

تقكيـ محتكل مقررات العمكـ بالمرحمة المتكسطة في ضكء  (.ـ2484الزىراني، غـر اهلل )
رسالة دكتكراه غير ، )"TIMSS"متطمبات دراسة التكجيات الدكلية لمرياضيات كالعمكـ،

 جامعة أـ القرل، مكة المكرمة. ، كمية التربية،( منشكرة

مستكل التنكر العممي لدل طمبة الصؼ التاسع في محافظة  . (ـ2448أبك سمطاف، عبد النبي )
، كمية التربية، (رسالة ماجستير غير منشكرة)، شماؿ غزة كعالقتو ببعض المتغيرات

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

العمكـ في التعميـ العاـ ندكة التربية العممية أضكاء عمى تطكير مناىج .(ـ8996سميـ، محمد )
، مجمة الجمعية المصرية لمتربية العممية، كمتطمبات التنمية في القرف الحادم كالعشريف

 جامعة عيف شمس، العباسية.

 فعالية برنامج مقترح في ضكء التكامؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا .(ـ2443السنكسي، ىالة )
. كالمجتمع في تنمية التنكر العممي لدل طالب شعبة التعميـ االبتدائي بكميات التربية

 ، كمية التربية، جامعة القاىرة فرع بني سكيؼ.( رسالة ماجستير غير منشكرة)

مدل تضمف محتكل منياج العمكـ الحياتية لممرحمة الثانكية ألبعاد  .(ـ2484االشقر، شحدة )
رسالة ماجستير غير منشكرة(، كمية التربية، )، اكتساب الطمبة ليا التنكر البيكلكجي كمدل
 الجامعة اإلسالمية، غزة

التكافؽ بيف ثقافتي الصكرة كالكممة كمعيار لمجكدة في محتكل كتاب  (.ـ2488الشنطي، عفاؼ )
، جامعة (سالة ماجستير غير منشكرةر)، العمكـ الفمسطيني بجزأيو لمصؼ الرابع األساسي

 .  غزةاألزىر، 

تقكيـ محتكل كتب األحياء بالمرحمة الثانكية في ضكء مستحدثات . (ـ2449الشيرم، محمد )
، كمية التربية، جامعة أـ القرل، (رسالة دكتكرة غير منشكرة) .عمـ األحياء كأخالقياتيا
 .المممكة العربية السعكدية
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محتكل منياج الفيزياء أبعاد التنكر الفيزيائي المتضمنة في  .(ـ2449الشيخ عيد، جالؿ )
، كمية ( رسالة ماجستير غير منشكرة)، لمصؼ الحادم عشر كمدل اكتساب الطمبة ليا

 التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

مستكل جكدة مكضكعات عمـ األحياء المتضمنة بكتب العمـك لمرحمة  .(ـ2485صالحة، نكاؿ )
ماجستير غير منشكرة(، كمية التربية،  رسالة ).التعميـ األساسي في ضكء المعايير العالمية

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

، مجمكعة النيؿ العربية لمنشر كالتكزيع. التربية الغذائية كالصحية(. ـ2444صبحي، عفاؼ )
 مصر.

مناىج التكنكلكجيا كتنمية التفكير  تطكير. (م2444صبرم، ماىر كمحمد، محمد أبك الفتكح )
جمة المؤتمر العممي ملممرحمة اإلعدادية عمي ضكء مجاالت التنكر التكنكلكجي كأبعاده، 

: ، جامعة عيف شمس(2) جج العمـك بالكطف العربي "، " األبعاد الغائبة في مناى الثامف
 مصر.

كالتقكيـ النفسي كالتربكم بيف النظرية القياس (. ـ2444اىر )مالصمادم، عبداهلل، كالدرابيع، 
 ف.رداأل :عماف .دار كائؿ لمنشر كالتكزيع .(8) .كالتطبيؽ

تقكيـ كتب الرياضيات المدرسية في مرحمة التعميـ االساسية العميا (. ـ8996الصكص، عماد )
جامعة  ، (رسالة ماجستير غير منشكرة ) .مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في فمسطيف

 النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.
. استخداماتو –أسسو  -تحميؿ المحتكل في العمـك اإلنسانية، مفيكمة(. ـ2444طعيمة، رشد )

 القاىرة: الفكر العربي. .2ط

 .القيػػاس كالتقػػكيـ التربػػكم كاسػػتخدامو فػػي جػػاؿ التػػدريس الصػػفي (.ـ2448عبػػد اليػػادم، نبيػػؿ )
 االردف. :دار كائؿ لمطباعة كالنشر، عماف .(2)

مستكل التنكر التكنكلكجي لدل طمبة الصؼ  .(ـ2448عسقكؿ، محمد كأبك عكدة، محمد )
 ، مؤتمر التعميـ التقني كالميني في فمسطيف.العاشر بغزة كعالقتو ببعض المتغيرات
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 غزة: مكتبة اليازجي.. ط. اإلحصاء التربكم كاإلحصاء االستداللي .(ـ8999عفانة، عزك )

فاعمية برنامج مقترح في عمـك األرض كالفضاء في تنمية بعض أبعاد (. ـ2484عفيفي، محـر )
، مجمة التربية العممية ،التنكر الفضائي كاالندماج في التعمـ لدل طالب المرحمة الثانكية

5(83( ،)99-824.) 

دار  : عماف لعممية التدريسية.القياس كالتقكيـ في اـ(. 2447عالـ، صالح الديف محمكد. )
 الميسرة لمنشر كالتكزيع.

تقكيـ المحتكل العممي لمنياج الثقافة التقنية المقرر عمى طمبة  .(ـ2446أبك عكدة، فؤاد )
غير منشكرة(، كمية التربية،  رسالة ماجستير . )الصؼ العاشر في ظؿ أبعاد التنكر التقني

 .الجامعة اإلسالمية، غزة

غزة:  . 2ط. مقدمة في تصميـ البحث التربكم(. ـ2447كاألستاذ، محمكد )األغا، إحساف 
 الطالب الجامعي.

: غزة .(4) .التربية العممية كطرؽ التدريس""  .(ـ8997األغا، إحساف كعبد المنعـ، عبد اهلل )
 فمسطيف . 

العربية  تطكير محتكل منيج العمكـ في المرحمة االبتدائية في المممكة .(ـ2443الغياض، راشد )
، كمية ( رسالة دكتكراه غير منشكرة)، السعكدية في ضكء االتجاىات العالمية الحديثة

 التربية، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، الرياض.

المعمكمات الغذائية المتضمنة في الكتب الدراسية لمصفكؼ الثالث  .(ـ2446فخرك، عائشة )
 .( 7)8، مجمة العمـك التربكية كالنفسية، بدكلة قطرالمتقدمة في المرحمة االبتدائية 

لمركز القكمي لمبحكث كتكنكلكجيا ا . تكنكلكجيا التشعيع كسالمة االغذية(. م2448فرج، محمد )
 اإلشعاع، القاىرة.

: مكتبة الفالح. 8ط .اتجاىات حديثة في تعميـ كتعمـ العمكـ ـ(.8999). فرج، محمد كآخركف
 المتحدة. دكلة اإلمارات العربية
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 ،متطمبات التقكيـ التربكم في ظؿ حركة المعايير التربكية. (ـ2445). فضؿ اهلل، محمد رجب
المؤتمر العممي السابع عشر منياج التعميـ كالمستكيات المعيارية، القاىرة: جامعة عيف 

 شمس.

جمعية . "األىداؼ التربكية كقاعدة لمتقكيـ تصنيؼ بمكـ نمكذجا" . (ـ8993قمي، عبد اهلل )
 اإلصالح االجتماعي كالتربكم.

 القاىرة: دار النيضة العربية. .. تدريس العمكـ(ـ8988كاظـ، احمد، كزكي، سعد )

مستكل جكدة مكضكعات اليندسة المتضمنة في كتاب رياضيات (. ـ2449كساب، سناء )
لمي مي، رسالة مرحمة التعميـ األساسي بفمسطيف في ضكء معايير المجمس القك 

، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة، (رسالة ماجستير غير منشكرة. )الرياضيات
 فمسطيف.

دار الصحكة لمنشر  .لتثقيؼ الصحي لمطالب كأفراد المجتمعا(. ـ2483الكيالني، نجيب )
 كالتكزيع، مصر.

طمبة كميات مستكل الكعي البيئي كعالقتو ببعض المتغيرات لدل  .  (ـ2445أبك المبف، إيناس )
، كمية ( رسالة ماجستير غير منشكرة)، التربية في الجامعات الفمسطينية بمحافظة غزة

 التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

جميكرية مصر  : القاىرة .3ط .المناىج بيف النظرية كالتطبيؽ(. ـ8989المقاني، احمد )
 العربية.

العمـك الفمسطينية لممرحمة العميا مف التعميـ قكيـ محتكل مناىج ت. (ـ2444المكلك، فتحية )
، بحث مقدـ إلى المؤتمر التربكم األكؿ، األساسي في ضكء المستحدثات العممية المعاصرة

 .(8ج)،ـ24/88/2444-23الجامعة اإلسالمية، -غزة، كمية التربية

الدنيا ساسية لممرحمة األ العمـك بكتب الفيزياء مكضكعات جكدة ستكلم. (ـ2447المكلك، فتحية )
الفمسطيني مدخؿ  التعميـ في الجكدة"الثالث  التربكم ، المؤتمرالمعايير العالمية ضكء في

 .، غزةالجامعة اإلسالمية، (2ج)( أكتكبر، 38-34التميز )
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تقكيـ مكضكعات الكيمياء بكتب العمكـ لممرحمة األساسية في ضكء  .(ـ2482محجز، تحرير )
، كمية التربية، الجامعة (رسالة ماجستير غير منشكرة .) متطمبات التنكر الكيميائي

 .اإلسالمية، غزة

أبعاد التنكر الغذائي المتضمنة بمحتكل كتب العمكـ لممرحمة األساسية  .(ـ2449مسمح، حابس )
، كمية (رسالة ماجستير غير منشكرة) .العميا كمدل اكتساب طمبة الصؼ التاسع ليا

 . التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

المكتبة اإلسالمية لمطباعة  .(8،2)ج. المعجـ الكسيط"" .(ـ8972مصطفى، إبراىيـ، كآخركف )
 تركيا.: اسطنبكؿكالنشر كالتكزيع، 

، الغذاء كاإلنساف مبادئ عمـك الغذاء كالتغذية (.ـ8999مصيقر، عبد الرحمف كعمى، محمد )
 دبي: دار القمـ لمنشر كالتكزيع.

، نشرات التغذية في مراحؿ العمر المختمفة (.ـ2484) القدس التدريبية األبحاث معيد
 (.4.)تكعكية

ة كاإلسرائيمية لمصؼ الرابع 2منشكرة، ط تقكيـ محتكل كتب العمكـ(. ـ2482مكسى، صالح )
، (رسالة ماجستير غير منشكرة  .) دراسة مقارنة TIMSS)األساسي في ضكء معايير )

 ، الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطيف. كمية التربية

المكتب اإلقميمي لمشرؽ األدنى، . الغذاء كالتغذية في اإلسالـ ت(..ب) الميالدم، حامد كآخركف
 منظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة، مصر.
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 المالحق
 واستمارة التحميل. الدراسةأداة  تحكيم (8ممحق )

 الجامعة اإلسالمٌة غزة

 كلٌة التربٌة -الدراسات العلٌا 

 قسم المناهج وطرق التدرٌس.

 

 تحكٌم أداة الدراسة واستمارة التحلٌل.

 

 .الدكتور الفاضل /ة.......................................حفظك هللا

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

موضوعات التغذٌة بكتب العلوم للمرحلة األساسٌة فً ضوء  بدراسة لتقوٌم ةقوم الباحثت
فً  التغذٌةوٌتطلب إجراء الدراسة القٌام بتحلٌل محتوى موضوعات متطلبات التنور الغذائً 

ها تن الفئة التً اعتمدإالصفوف المذكورة وحٌث أن عملٌة التحلٌل تتطلب تحدٌد فئات التحلٌل ف
الباحثة  تقام الدراسٌة حٌثعالمٌة والخاصة بالمستوٌات هً المعاٌٌر ال افً تحلٌله ةالباحث

ن المعاٌٌر جاءت حسب أل ونظرا   إلى بعض المعاٌٌر العالمٌة لتدرٌس العلوم بالرجوع
نفه الذكر آم تصمٌم استمارة التحلٌل حسب مجموعة المستوٌات نمستوٌات دراسٌة مختلفة 

 رئٌس.وترتكز هذه االستمارة على المعاٌٌر العالمٌة بشكل 

 :اته ٌرجى من سٌادتكم التكرم بإبداء الرأي حول المعاٌٌرئفً ضوء أهداف عملٌة التحلٌل وف

 .مدى شمولٌة فئات التحلٌل 

 .مدى مالئمة وحدات التحلٌل لعملٌة التحلٌل 

  الرجاء تحدٌد الحد األدنى للحكم على مدى الجودة فً توفر المعاٌٌر فً موضوعات
 .التغذٌة

 والتقدٌر لتعاونكممع خالص الشكر 

 

 الباحثة/ بسملة مروان الخضري.

Basmalaalkhodary@gmail.com 

  

mailto:Basmalaalkhodary@gmail.com
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 التغذية في المنياج بناء عمى متطمبات التنور الغذائي. مواضيعدرجة توفر ( 7) ممحق

 مناسبة المؤشر المتطلب م
غير 
 مناسبة

8.  

ف 
رٌ
تع
ال

اء
غذ
بال

 

   . المقصود بالغذاء 

   .الغذاء فً جسم اإلنسانمكونات    .2

   أعضاء الجهاز الهضمً فً اإلنسان.   .3

   وظٌفة أعضاء الجهاز الهضمً.   .4

   .مدى مالئمة أعضاء الجهاز الهضمً لوظائفه   .5

   استشعار قدرة الخالق فً خلق الجهاز الهضمً.  .6

7.  

ل 
ح
را
 م
ً
 ف
ٌة
غذ
الت

ر 
عم
ال

فة
ختل

لم
ا

 

   .تغذٌة الطفل الرضٌع 

   تغذٌة الطفل فً عمر المدرسة.  .8

   تغذٌة المراهقٌن.  .9

   القواعد األساسٌة لتغذٌة البالغٌن.   .84

   حاجة كبار السن لتغذٌة من نوع معٌن .   .88

82.  

اق
ط
وال
ء 
ذا
لغ
ا

ن
سا
ة.
ئٌ
ذا
لغ
ا

. 

   . ماهٌة السلسة الغذائٌة

   الهرم الغذائً.  .83

   . شبكة الغذاءمكونات   .84

   . موقع اإلنسان فً الشبكة الغذائٌة   .85

   السعرات الحرارٌة.  .86

   . النمو البدنً  .87

   . أهمٌة النشاط البدنً   .88

89.  

ٌة
ح
ص
 ال
ٌة
غذ
الت

 

   الغذاء الصحً المتوازن.  

   أهمٌة التنوع فً الغذاء.   .24

   العادات الصحٌة فً تناول الغذاء.   .28

   أهمٌة الوجبات الخفٌفة بٌن الوجبات.   .22

   تخطٌط الوجبات المتكاملة.  .23

   . مواصفات الحمٌة الغذائٌة الجٌدة  .24

   قائمة غذاء متوازنة .  .25

   أهمٌة المضغ الجٌد للطعام.  .26

27.  

ث.
دٌ
ح
 ال
ر
ص
لع
 ا
ً
 ف
اء
غذ
ال

 

   طرق حفظ الغذاء

   طرق عالج الغذاء.  .28

   المجهرٌة للغذاء.إضافة بعض الكائنات   .29

   تأثٌر طرق تحضٌر الطعام على قٌمته الغذائٌة.  .34

   .الثورة الخضراء على الغذاء المنتج  .38

   تشعٌع الغذاء . تقنٌة  .32

   ترشٌد استهالك الغذاء.  .33
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   المخاطر البٌئٌة على التغذٌة.  .34

   تأثٌر بعض األغذٌة على الجٌنات  .35

   استنساخ الغذاء.  .36

   االغذٌة المحورة وراثٌا.  .37

   مشكلة تقلص األراضً الزراعٌة على الغذاء.  .38

   الهندسة الزراعٌة.  .39

   المبٌدات الزراعٌة  .44

48.  

ء.
ذا
لغ
 ا
مة
ال
س
 و
ً
ح
ص
 ال
ف
قٌ
تث
ال

 

   التغذٌة والنمو العقلً والجسمً.

   ملوثات الطعام.  .42

   الغذاء وعالج بعض األمراض .  .43

   التداوي باألعشاب  .44

   .الحفاظ على أعضاء الجسم المختلفة)العٌن األسنان الجلد والبشرة(  .45

   الفواكه والخضراوات التً لها عالقة بعالج بعض األمراض.  .46

   الغذاء كوقاٌة من بعض األمراض  .47

   .نقص أو زٌادة بعض العناصر الغذائٌة وعالقتها ببعض األمراض  .48

   فوائد وجبة اإلفطار.  .49

   الوجبات السرٌعة.أخطار   .54

   مخاطر تناول األطعمة فقٌرة القٌمة الغذائٌة.   .58

   تناول ثالث وجبات ٌومٌا.  .52

   شرب الشاي والقهوة بعد األكل مباشرة.  .53

54.  

الم
س
إل
 ا
ً
 ف
ٌة
غذ
الت

 

 

   العمل والكفاح والحصول على الغذاء.

   االستغالل واحتكار الغذاء  .55

   األمن الغذائً. التكافل االجتماعً وعدم توفر  .56

   الزكاة والصدقات والبركة فً الغذاء.   .57

   تعرٌف األغذٌة المحرمة فً اإلسالم.  .58

   بعض األغذٌة المحرمة فً اإلسالم.   .59

األغذٌة المحبب تناولها فً السنة النبوٌة.)العسل والحلٌب والتمر   .64
 والتٌن والزٌتون(

  

   عند تناول الطعام.اآلداب اإلسالمٌة الواجب مراعاتها   .68

   غذٌة.إسهامات العلماء العرب المسلمٌن فً مجال األ  .62

63.  

اء
غذ
 ال
دة
جو

 

 

   التقٌٌم الحسً للغذاء.

   خواص الغذاء الفاسد.  .64

   التسمم الغذائً  .65

   فساد األغذٌة  .66

   الغذاء السلٌم من المقصف  .67

   القواعد السلٌمة لتناول غذاء صحً خارج المنزل.  .68

   الالصقات على المنتجات الغذائٌة.  .69
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 مواضيع التغذية في المنياج بناء عمى متطمبات التنور الغذائي. توفردرجة  (4)ممحق 

 المؤشرات المعيار م

غير  مناسب
 مناسب

21.  

ف 
ري

تع
ال

ء
ذا

لغ
با

 

   .المقصود بالغذاء

   .الغذاء فً جسم اإلنسانمكونات   .28

   مجموعات الغذاء  .27

24.  

ي 
 ف

ية
غذ

لت
ا

ل 
ح
را

م

ر 
عم

ال

فة
تل
خ
لم

ا
 

   .تغذٌة الطفل فً عمر المدرسة

   .حاجة كبار السن لتغذٌة خاصة   .23

   القواعد األساسٌة لتغذٌة البالغٌن.   .22

22.  

ية
ح
ص

 ال
ية

غذ
لت
ا

 

   الهرم الغذائً.

   الغذاء الصحً المتوازن.   .22

   العادات الصحٌة فً تناول الطعام.   .21

   أهمٌة الوجبات الخفٌفة بٌن الوجبات.   .29

   .قائمة غذاء متوازنة   .11

   .أهمٌة المضغ الجٌد للطعام.  .18

   شرب الماء بكمٌة جٌدة.  .17

14.  

ث.
دي

ح
 ال

صر
لع

 ا
ي

 ف
اء

غذ
ال

 

   طرق حفظ الغذاء 

   طرق عالج الغذاء.  .13

   إضافة بعض الكائنات المجهرٌة للغذاء.   .12

   على قٌمته الغذائٌة. تأثٌر طرق تحضٌر الغذاء  .12

   .اثر الثورة الخضراء على الغذاء المنتج   .12

   .تشعٌع الغذاء تقنٌة   .11

   ترشٌداستهالك الغذاء.   .19

   المخاطر البٌئٌة على التغذٌة.  .91

98.  

ء.
ذا

لغ
 ا
مة

ال
س

 و
ي

ح
ص

 ال
ف

قي
تث
ال

 

   التكامل بٌن التغذٌة والنمو العقلً والجسمً. 

   .طرٌق الغذاء.انتقال بعض األمراض عن   .97

   التداوي باألعشاب  .94

   صناعة األدوٌة من النبات.  .93

   كٌفٌة الحفاظ على أعضاء الجسم المختلفة.  .92

   بعض النباتات التً تستعمل كعالج. أسماء  .92

   كون الغذاء وقاٌة من بعض األمراض  .92

   .نقص أو زٌادة بعض العناصر الغذائٌة ببعض األمراض   .91

   فوائد التوابل والبهارات   .99

   أخطار الوجبات السرٌعة.  .811

   أهمٌة تناول ثالث وجبات ٌومٌا.   .818

   عادات غذائٌة خاطئة  .817
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   المحرمة. األغذٌة  .814

813.  

ء
ذا

لغ
 ا
دة

جو
 

   األمن الغذائً.

   التقٌٌم الحسً للغذاء.  .812

   خواص الغذاء الفاسد.  .812

   التسمم الغذائً  .812

   المنتجات الغذائٌة.الالصقات على   .811

   القواعد السلٌمة لتناول طعام صحً خارج المنزل.   .819
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 السادة المحكمين ألداة الدراسة أسماء (3)ممحق 

 يكاٌ انعًم انعًم انذرجة انعهًية اسى انًحكى و

عبذ انناصش قاعى 2دأ2  82

 شهال أبى

أعتار دكتىس انكًٍٍاء 

انحٍىٌت بكهٍاث انطب 

 وانعهىو 

 جايعت األصهش يحاظش

ٌىعف إبشاهٍى 2 دأ2  22

 انجٍش

أعتار دكتىس فً انصحت 

 انعايت

 انجايعت اإلعاليٍت عًٍذ كهٍت انتًشٌط

يناهج  فً أعتار دكتىس ٌحٍى أبى جحجىح 2د  32

 وغشق تذسٌظ

 جايعت األقصى يحاظش

بكش يحًىد  2د  42

 انضعبىغ

أعتار دكتىس تغزٌت 

 وكًٍٍاء حٍىٌت

 انجايعت اإلعاليٍت يحاظش

فً كهٍت  يغاعذ أعتار ععٍذ صادق انغشة 2د  52

 انطب

يحاظش فً كهٍت 

 انطب

 انجايعت اإلعاليٍت

يحًىد يحًذ عًش   62

 عغاف

ياجغتٍش يناهج وغشق 

 تذسٌظ

 يذاسط انحكىيت يعهى عهىو

 وكانت انغىث يعهى عهىو بكانىسٌىط بٍىنىجً  فاغًتخهٍم ٌىنظ   72

 وكانت انغىث يعهى عهىو بكانىسٌىط بٍىنىجً غادة عبذ هللا انذيشاٌ   82

 يذاسط انحكىيت يعهى عهىو بكانىسٌىط أحٍاء عبذ هللا نبهاٌ  92

 وكانت انغىث يعهى عهىو بكانىسٌىط عهىو وعاو حًاد  842

 يذاسط انحكىيت يعهى عهىو بكانىسٌىط عهىو نٍنت عادل خهٍفت  882

 يذاسط انحكىيت يعهى عهىو بكانىسٌىط أحٍاء ينال ٌىعف انطنت  822

 يذاسط انحكىيت يعهى عهىو بكانىسٌىط أحٍاء عًش عهً عىض  832

 يذاسط انحكىيت يعهى عهىو بكانىسٌىط أحٍاء عهاد ٌىعف نغًاٌ  842

 يذاسط انحكىيت يعهى عهىو أحٍاءبكانىسٌىط  ساوٌت عًشانقىقا  852

 وكانت انغىث يعهى انعهىو انصحٍت بكانىسٌىط نغت عشبٍت  سيٍثت يحًىد أبى فاٌذ  862
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 الرابع لمصف العمومالغذائي بكتب  التنور متطمبات مؤشرات توفر درجة( 2) ممحق 
 األساسي

 ـ

مب
متط

ال
 

وفر المؤشرات
مت

وفر 
 مت

غير
 

بة 
نس

شر
مؤ

ال
 

بة 
نس

مب
متط

ال
 

8.  

ذاء
بالغ

ف 
عري

الت
 

 √ المقصكد بالغذاء.
 % 1.5 

 √ مككنات الغذاء في جسـ اإلنساف.  .2 19.4 %
 % 4.5 

 √ مجمكعات الغذاء  .3
 % 13.4 

4.  

ية 
تغذ

ال
ي 

ف
مر 

 الع
حل

مرا
مفة

مخت
ال

 

 √ تغذية الطفؿ في عمر المدرسة.
 % 1.5 

 حاجة كبار السف لتغذية خاصة.  .5 1.5 %
 

√   

 القكاعد األساسية لتغذية البالغيف.  .6
 

√   

7.  

حية
لص

ة ا
غذي

الت
 

 √ اليـر الغذائي.
 % 7.5 

% 29.9 

 √ الغذاء الصحي المتكازف.  .8
 % 6 

 √ الطعاـ.العادات الصحية في تناكؿ   .9
 % 11.9 

 أىمية الكجبات الخفيفة بيف الكجبات.  .84
 

√   

 √ قائمة غذاء متكازنة.  .88
 % 3 

 √ أىمية المضغ الجيد لمطعاـ..  .82
 % 1.5 

 شرب الماء بكمية جيدة.  .83
 

√   

84.  
ث.

حدي
ر ال

عص
ي ال

ء ف
غذا

ال
 

 √ طرؽ حفظ الغذاء
 % 7.5 

% 9 

 طرؽ عالج الغذاء.  .85
 

√   

 بعض الكائنات المجيرية لمغذاء.إضافة   .86
 

√   

 تأثير طرؽ تحضير الغذاء عمى قيمتو الغذائية.  .87
 

√   

 اثر الثكرة الخضراء عمى الغذاء المنتج.  .88
 

√   

 تشعيع الغذاء. تقنية  .89
 

√   

 √ ترشيد استيالؾ الغذاء.  .24
 % 1.5 

 المخاطر البيئية عمى التغذية.  .28
 

√   

22.  

ي 
صح

ف ال
ثقي

الت
اء.

لغذ
ة ا

الم
وس

 

 √ التكامؿ بيف التغذية كالنمك العقمي كالجسمي.
 % 9 

% 32.8 

 انتقاؿ بعض األمراض عف طريؽ الغذاء.  .23
 

√   

 √ التداكم باألعشاب  .24
 % 1.5 

 √ صناعة األدكية مف النبات.  .25
 % 1.5 

 √ كيفية الحفاظ عمى أعضاء الجسـ المختمفة.  .26
 % 7.5 

 √ النباتات التي تستعمؿ كعالج.أسماء بعض   .27
 % 3 
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 √ ككف الغذاء كقاية مف بعض األمراض  .28
 % 4.5 

29.  
نقص أك زيادة بعض العناصر الغذائية ببعض 

  األمراض.
√ 

  

 فكائد التكابؿ كالبيارات  .34
 

√   

 أخطار الكجبات السريعة.  .38
 

√   

 √ أىمية تناكؿ ثالث كجبات يكميا.  .32
 % 4.5 

 √ غذائية خاطئةعادات   .33
 % 1.5 

 األغذية المحرمة.  .34
 

√   

35.  

ذاء
 الغ

ودة
ج

 

 األمف الغذائي.
 

√   

% 7.5 

 √ التقييـ الحسي لمغذاء.  .36
 % 1.5 

 √ خكاص الغذاء الفاسد.  .37
 % 1.5 

 التسمـ الغذائي  .38
 

√   

 √ الالصقات عمى المنتجات الغذائية.  .39
 % 1.5 

44.  
صحي خارج  القكاعد السميمة لتناكؿ طعاـ

 المنزؿ.
√ 

 % 3 

 
23 87 57% 57% 
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 الخامس لمصف العموم بكتب الغذائي التنور متطمبات مؤشرات توفر درجة( 2) ممحق
 األساسي

 ـ

مب
متط

ال
 

وفر المؤشرات
مت

وفر 
 مت

غير
 

بة 
نس

شر
مؤ

ال
 

بة 
نس

مب
متط

ال
 

8.  

ذاء
بالغ

ف 
عري

الت
 

 √ المقصكد بالغذاء.
 % 0.8 

 √ جسـ اإلنساف. مككنات الغذاء في  .2 7.1 %
 % 4.5 

 √ مجمكعات الغذاء  .3
 % 1.9 

4.  

ي 
ة ف

غذي
الت

مر 
 الع

حل
مرا

مفة
مخت

ال
 

 تغذية الطفؿ في عمر المدرسة.
 

√   

 حاجة كبار السف لتغذية خاصة.  .5 0 %
 

√   

 القكاعد األساسية لتغذية البالغيف.  .6
 

√   

7.  

حية
لص

ة ا
غذي

الت
 

 اليـر الغذائي.
 

√   

% 5.6 

 √ الصحي المتكازف. الغذاء  .8
 % 3 

 √ العادات الصحية في تناكؿ الطعاـ.  .9
 % 2.3 

 أىمية الكجبات الخفيفة بيف الكجبات.  .84
 

√   

 قائمة غذاء متكازنة.  .88
 

√   

 أىمية المضغ الجيد لمطعاـ..  .82
 

√   

 √ شرب الماء بكمية جيدة.  .83
 % 0.4 

84.  

ث.
حدي

ر ال
عص

ي ال
ء ف

غذا
ال

 

 √ طرؽ حفظ الغذاء
 % 1.9 

% 3.8 

 طرؽ عالج الغذاء.  .85
 

√   

86.  
إضافة بعض الكائنات المجيرية 

  لمغذاء.
√ 

  

87.  
تأثير طرؽ تحضير الغذاء عمى قيمتو 

 الغذائية.
√ 

 
% 0.8 

88.  
اثر الثكرة الخضراء عمى الغذاء 

  المنتج.
√ 

  

 تشعيع الغذاء. تقنية  .89
 

√   

 √ ترشيد استيالؾ الغذاء.  .24
 % 1.1 
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 المخاطر البيئية عمى التغذية.  .28
 

√   

22.  

اء.
لغذ

ة ا
الم

وس
ي 

صح
ف ال

ثقي
الت

 

التكامؿ بيف التغذية كالنمك العقمي 
 كالجسمي.

√ 
 

% 6.8 

% 82.3 

23.  
انتقاؿ بعض األمراض عف طريؽ 

 الغذاء..
√ 

 
% 0.4 

 √ التداكم باألعشاب  .24
 % 12.4 

 √ صناعة األدكية مف النبات.  .25
 % 10.5 

26.  
الحفاظ عمى أعضاء الجسـ كيفية 

 المختمفة.
√ 

 
% 12.8 

27.  
بعض النباتات التي تستعمؿ  أسماء

 كعالج.
√ 

 
% 11.3 

 √ ككف الغذاء كقاية مف بعض األمراض  .28
 % 11.7 

29.  
نقص أك زيادة بعض العناصر 

 الغذائية ببعض األمراض.
√ 

 
% 6 

 √ فكائد التكابؿ كالبيارات  .34
 % 10.2 

 السريعة.أخطار الكجبات   .38
 

√   

 أىمية تناكؿ ثالث كجبات يكميا.  .32
 

√   

 √ عادات غذائية خاطئة  .33
 % 0.4 

 المحرمة. األغذية  .34
 

√   

35.  

ذاء
 الغ

ودة
ج

 

 األمف الغذائي.
 

√   

% 1.1 

 التقييـ الحسي لمغذاء.  .36
 

√   

 خكاص الغذاء الفاسد.  .37
 

√   

 √ التسمـ الغذائي  .38
 % 1.1 

 المنتجات الغذائية.الالصقات عمى   .39
 

√   

44.  
القكاعد السميمة لتناكؿ طعاـ صحي 

  خارج المنزؿ.
√ 

  

 
24 24 54% 54% 

 



115 

 

 التاسع لمصف العموم بكتب الغذائي التنور متطمبات مؤشرات توفر درجة( 2)ممحق 
 األساسي

 ـ

مب
متط

ال
 

وفر المؤشرات
مت

 

ير 
غ

وفر
مت

بة  
نس

شر
مؤ

ال
 

بة 
نس

مب
متط

ال
 

8.  

ذاء
بالغ

ف 
عري

الت
 

 √ المقصكد بالغذاء.
 % 3.2 

 √ مككنات الغذاء في جسـ اإلنساف.  .2 28.6 %
 % 12.7 

 √ مجمكعات الغذاء  .3
 % 12.7 

4.  

ي 
ة ف

غذي
الت

مر 
 الع

حل
مرا

مفة
مخت

ال
 

 تغذية الطفؿ في عمر المدرسة.
 

√   

 حاجة كبار السف لتغذية خاصة.  .5 0 %
 

√   

 القكاعد األساسية لتغذية البالغيف.  .6
 

√   

7.  

حية
لص

ة ا
غذي

الت
 

 اليـر الغذائي.
 

√   

% 9.5 

 √ الغذاء الصحي المتكازف.  .8
 % 1.6 

 √ العادات الصحية في تناكؿ الطعاـ.  .9
 % 4.8 

 أىمية الكجبات الخفيفة بيف الكجبات.  .84
 

√   

 √ قائمة غذاء متكازنة.  .88
 % 1.6 

 أىمية المضغ الجيد لمطعاـ.  .82
 

√   

 √ جيدة.شرب الماء بكمية   .83
 % 1.6 

84.  

ث.
حدي

ر ال
عص

ي ال
ء ف

غذا
ال

 

 طرؽ حفظ الغذاء
 

√   

% 6.3 

 طرؽ عالج الغذاء.  .85
 

√   

 إضافة بعض الكائنات المجيرية لمغذاء.  .86
 

√   

87.  
تأثير طرؽ تحضير الغذاء عمى قيمتو 

  الغذائية.
√ 

  

 اثر الثكرة الخضراء عمى الغذاء المنتج.  .88
 

√   

 الغذاء. تشعيع تقنية  .89
 

√   

 √ ترشيد استيالؾ الغذاء.  .24
 % 6.3 

 المخاطر البيئية عمى التغذية.  .28
 

√   
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22.  

اء.
لغذ

ة ا
الم

وس
ي 

صح
ف ال

ثقي
الت

 

التكامؿ بيف التغذية كالنمك العقمي 
 كالجسمي.

√ 
 

% 12.7 

% 55.6 

 √ انتقاؿ بعض األمراض عف طريؽ الغذاء.  .23
 % 1.6 

 التداكم باألعشاب  .24
 

√   

 √ صناعة األدكية مف النبات.  .25
 % 1.6 

26.  
كيفية الحفاظ عمى أعضاء الجسـ 

 المختمفة.
√ 

 
% 15.9 

27.  
أسماء بعض النباتات التي تستعمؿ 

 كعالج.
√ 

 
% 1.6 

 √ ككف الغذاء كقاية مف بعض األمراض  .28
 % 7.9 

29.  
نقص أك زيادة بعض العناصر الغذائية 

 ببعض األمراض.
√ 

 
% 7.9 

 التكابؿ كالبياراتفكائد   .34
 

√   

 √ أخطار الكجبات السريعة.  .38
 % 1.6 

 أىمية تناكؿ ثالث كجبات يكميا.  .32
 

√   

 √ عادات غذائية خاطئة  .33
 % 4.8 

 االغذية المحرمة.  .34
 

√   

35.  

ذاء
 الغ

ودة
ج

 

 األمف الغذائي.
 

√   

% 0 

 التقييـ الحسي لمغذاء.  .36
 

√   

 خكاص الغذاء الفاسد.  .37
 

√   

 التسمـ الغذائي  .38
 

√   

 الالصقات عمى المنتجات الغذائية.  .39
 

√   
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