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 انشكر وانتقدير
 "172اية  البقرة،" ياه تعبدوف(إف كنتـ إهلل  )واشكروا

الميف الػػذك نػاف  بػؿ نػػؿ تػاؤ ابتػػداؤ  نتنالػ ت مػف  وػػ     مػاؤ  ن ػػما الحمػد   رب ال ػ
د ا محمػد    هن ليس نمث   تاؤ نهن ال ػمي  البلػير ناللػوة نال ػوـ س ػ   ػي  نؽ ال رش ا تناؤ  

  نلحبة الطاهريف المهتديف.  أل  ميف نس   الخ ؽ اللادؽ األ أ وؿ

 بعد،، ا م  أ
تػنرك لنػؿ مػف  ؿ ػج  أ  مف باب ال ر اف بالجميؿ نالتنر نالتقدير ب د حمدك   نالتػنر لػ  

بدا ب  ادة المترؼ الدنتنر زيػاد أبػن هػيف لمػا أ ػدا  لػا مػف خراج هذ  الدرا ة  أإلا  ا  ناف سن ا  
تقػدـ بجزيػؿ التػنر نأ . نمػاالحاليػة  رتػادات نمتاب ػة حتػ  خرجػت هػذ  الدرا ػة بلػنرتها تنجيهات نا  
 ن بت ديؿ.سد  ناؤا  ناف بتنجي  أن بن مة أن بحذؼ أن اوا ة أمف  اهـ ن ا نال ر اف لنؿ

دارتها أر  الغ  اال ومية  ل جام ة  نالتنر منلنؿ ل   ػـ نال  مػاؤ  دامها ا  م ارة  اؤ بأ اتذتها نا 
سػػػػدلا  ػػػػنيؾ  الػػػػدنتنرن سػػػػد اف اله ػػػػدك  الم اسمػػػػة نالػػػػدنتنربالػػػػذنر الػػػػدنتنر سبػػػػد الػػػػرؤؼ  خػػػػص  نأ

 تاذ ناأل تاذ طاهر ال رحا ناأل نر تي ير التر ا ناأل تاذ أ امة ه يةة ال خالة نالدنتنالدنتنرة  مي  
  ػاـ اللػحة  م اف ناأل تاذ سبد النريـ المجدالنك ناأل ػتاذ مػازف البط يجػا نرؤ ػاؤ أ بنأمحمند 
 .بمديريات التربية نالت  يـ ةالمدر ي  
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 املستخهص
   ػطيف  –لمػدارس محا ظػة ةػزة ة نا   المقالؼ المدر ػي   تقييـ إل  هد ت الدرا ة الحالية  

، مػػف ال احيػػة ا  تػػالية   نذلػػؾ ،(2003) لم ػػايير لػػحة البيلػػة المدر ػػية ك   ػػا وػػنؤ الػػدليؿ ا رتػػاد
. نمػػا ، نمولمػػة األةذيػػة المباسػػةال ػػام يف، نمػػدا التػػزاـ ة ل مقلػػؼ المدر ػػا  نالبيلي ػػ اللػػحي ةلحالػػة ا

سبػػػارة سػػػف جميػػػ  ط بػػػة استمػػػدت الدرا ػػػة س ػػػ  المػػػ هح النلػػػاا التح ي ػػػا، ننػػػاف مجتمػػػ  الدرا ػػػة 
ة ة ل مػػرح تيف األ ا ػػي  ةػػز  ا تػػرؽ نةػػرب محا ظػػة تػػالػػة الغػػنث لم طقة نمػػدارس ننالمػػدارس الحننمي ػػ

نمػػا  بتػػنؿ طبقػػا( مب ػػ  مدر ػػا 82طالػػب/ةو نتػػـ اختيػػار ) (157050ة نالبػػالع سػػددهـ )نالثا ني ػػ
مف خوؿ تح يؿ ال تالح  ن ( طالب/ة مف ت ؾ المدارس المختارة.93066 ة س   سدد )اتتم ت ال ي  
 : دد مف ال تالح أهمها ما يأتاا ة لتنل ت الدر 

لدليؿ ا رتادك لم ايير لحة البيلة اأف المقالؼ بمدارس محا ظات ةزة )   طيف( تتاؽ م   .1
المدر ية إل  حْد ما حيث أف منالاات المقلؼ اال تالية حل ت س   المرتبة األنل  بنزف 

المرتبة  %( ت ا ذلؾ منالاات ال مؿ ا ترا ا س   المقلؼ حل ت س  79.9  با )
%( ت ا ذلؾ منالاات التجهيزات الداخ ية ل مقلؼ حل ت س   72.0الثا ية بنزف   با )

%( ت ا ذلؾ منالاات الغذاؤ المقدـ  ا المقلؼ س   71.80المرتبة الثالثة بنزف   با )
%( ت ا ذلؾ منالاات ال ام نف 71.10المقلؼ حل ت س   المرتبة الراب ة بنزف   با )

%( ت ا ذلؾ المنالاات 71.0س   المرتبة الخام ة بنزف   با ) ا المقلؼ حل ت 
%(، أما الدرجة الن ية 67.50الخارجية ل مقلؼ حل ت س   المرتبة األخيرة بنزف   با )

 %(.68.74لو تبا ة  حل ت س   نزف   با )
( بيف متن طات ا تجابة α<  0.05) سدـ نجند  رنؽ ذات داللة إحلالية س د م تنا داللة .2

اد ال ي ة حنؿ تقييـ المقالؼ بمدارس محا ظات ةزة )   طيف(  ا ونؤ الدليؿ ا رتادك أ ر 
لم ايير لحة البيلة المدر ية ت  زا لمتغير المديرية )ترؽ ةزة، ةرب ةزة(، إال  ا منالاات 
الغذاؤ المقدـ  ا المقلؼ نهذا يدؿ س   نجند  رنؽ ذات داللة إحلالية ت زا لمتغير 

 ا ت الارنؽ للالح مديرية ترؽ ةزة.المديرية نلقد ن
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( بيف متن طات ا تجابة أ راد α<  0.05نجند  رنؽ ذات داللة إحلالية س د م تنا داللة  ) .3
ال ي ة حنؿ تقييـ المقالؼ بمدارس محا ظات ةزة )   طيف(  ا ونؤ الدليؿ ا رتادك 

الة(  ا منالاات لم ايير لحة البيلة المدر ية ت  زا لمتغير الجهة المتر ة )حننمة، نن
المقلؼ ا  تالية نمنالاات ال ام نف  ا المقلؼ ن منالاات ال مؿ ا ترا ا س   
المقلؼ  نالدرجة الن ية لو تبا ة نهذا يدؿ س   نجند  رنؽ ذات داللة إحلالية ت زا 
لمتغير الجهة المتر ة نلقد نا ت الارنؽ للالح الحننمة، نلـ تنجد  رنؽ  ا منالاات 

 نالغذاؤ المقدـ. نالخارجية  الداخ ية، التجهيزات
( بيف متن طات ا تجابة α<  0.05سدـ نجند  رنؽ ذات داللة إحلالية س د م تنا داللة  ) .4

أ راد ال ي ة حنؿ تقييـ المقالؼ بمدارس محا ظات ةزة )   طيف(  ا ونؤ الدليؿ ا رتادك 
، ثا نية(، إال  ا منالاات لم ايير لحة البيلة المدر ية ت  زا لمتغير المرح ة )أ ا ية

ال ام نف  ا المقلؼ نالدرجة الن ية ل م ايير نهذا يدؿ س   نجند  رنؽ ذات داللة إحلالية 
 ت زا لمتغير المرح ة نلقد نا ت الارنؽ للالح المرح ة الثا نية  ا هذيف الم ياريف.

طات ا تجابة ( بيف متن α<  0.05) سدـ نجند  رنؽ ذات داللة إحلالية س د م تنا داللة .5
أ راد ال ي ة حنؿ تقييـ المقالؼ بمدارس محا ظات ةزة )   طيف(  ا ونؤ الدليؿ ا رتادك 

، إال  ا  س المدر ة )ذننر، إ اث، مخت طة(لم ايير لحة البيلة المدر ية ت  زا لمتغير ج
لة منالاات التجهيزات الداخ ية نالدرجة الن ية ل م ايير نهذا يدؿ س   نجند  رنؽ ذات دال

إحلالية ت زا لمتغير ج س المدر ة نلقد نا ت الارنؽ للالح  مدارس الذننر، نمدارس 
نبخلنص الط بة،  قد خ لت الدرا ة إل  أف  ةالبية  ا  اث  ا مقابؿ المدارس المخت طة.

الط بة راونف سف  ظا ة المقلؼ ننذلؾ ال ظا ة التخلي ة لوامف المقلؼ، نلخلت 
ت سو ة بالبحث، مف وم ها: تتنيؿ لج ة نزارية س يا لنو  الدرا ة سدة تنليات ذا

ال يا ات المت  قة بالمقالؼ ناالتراؼ س يها، نالت  يؽ م  الجهات ذات ال و ة بما يومف 
 ومة نلحة الط بةو تا يؿ الر ابة مف خوؿ الجهات المختلة، بما  يها نزارة اللحة ننزارة 

  ية، نااللتزاـ بما يتوم   مف م ايير لحية نبيلية.اال تلادو تا يؿ دليؿ المقالؼ المدر 

 .التثقيؼ اللحا  ، اللحة، الدليؿ ا رتادك   ،المقلؼ المدر ا  ، التقييـ: الكممات المفتاحية
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Abstract 
The study aimed to evaluate the reality of school canteens in the light of 

the Guidelines for Environmental Health Criteria' of Palestinian schools 

(GEHC, 2003), in terms of construction, environmental condition, staff, 

and food. It is observational descriptive study, the study population was all 

students in both governmental and UNRWA schools, basic and secondary 

levels, in Gaza governorate, which divided in to two directorates, East 

Gaza and West Gaza. The study sample was 93066 out of 157050 students 

were selected from 82 schools distributed in both east and west Gaza 

directorates. After collecting and analyzing the data, the main results were 

as follows: 

1- The canteens meet the criteria of GEHC, with the following ranking 

of components: Specifications of Canteen's construction, supervision 

of canteen's work,ُ internal equipment, specifications of food 

provided, workers inside the canteens, and finally external 

specifications of canteens, with relative weight 79.9%, 72.0%, 

71.80%, 71.10%, 71.0% and 67.50% respectively. 

2- There were no statistically significant differences at the level of 

(0.05> α) between the averages of the sample response on the 

assessment canteens, in the light of GEHC due to the variable 

Directorate (east Gaza, west Gaza). Food specifications is the only 

item indicated the presence of a statistically significant, due to the 

variable Directorate differences have been differences in favor of 

east Gaza Directorate.  

3- There are statistically significant differences at the level of 

significance (0.05> α) between the mean sample response on the 

assessment canteens in the light of GEHC  due to the variable 

Supervising Authority (Government - UNRWA) in terms of 

canteen's construction, workers inside the canteens, supervisory 

work in addition to the  total score,  the differences have been in 

favor of the government. There was no difference in the preparation, 

internal and external specifications, and food provided. 

4- There were no statistically significant differences at the level of 

significance (0.05> α) between the averages of the sample response 

on the assessment canteens in the light of GEHC due to the variable 
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of school level (basic, secondary), but in terms of workers in the 

canteen and the total score of Standards, there are statistically 

significant differences due to the variable of school level and the 

differences have been in favor of the secondary phase in these two 

criteria. 

5- There were no statistically significant differences at the level of 

significance (0.05> α) between the averages of the sample response 

on the assessment canteens in the light of the GEHC due to the 

variable of sex (male, female, mixed), However, in the internal 

equipment and total score of Standards there were statistically 

significant differences due to the variable of sex, differences have 

been in favor of boys' schools. 

Finally, regarding the recommendation of the study, the researcher 

strongly recommend of appointment of high committee to supervise 

the canteens at the ministry level, and activate the coordination with 

all stakeholders, specially ministry of health and ministry of 

economy  

. 

Key words: Evaluation, canteen's Guidelines, School canteen, Health, 

Health education. 
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 الفصؿ األوؿ

 اإلطار العاـ لمبحث

 مقدمةال

 مف %47،6 ف  إ حيث ،حينك مرتنز س    نا التباب ا  مجتم  الا  طي ا المجتم  ي د  
 الط بة أسداد نت جؿ (2013 ،الا  طي ا ا حلاؤ )مرنز ساـ 18 ف  دنف هـ افال ن   ت داد
 نج  س   ةةز    طاع  ان  سمنما      طيف  ا الحالؿ ال نا ا اال اجار ب بب مطردا   تزايدا  

 ن من ،سالميا   األس   ها ت تبر ،جدا   سالية ة نا ي   نثا ة ةزة   مدي ة  ت ج   حيث ،الخلنص
 ةزة طاع   ناف سدد ب ع الا  طي ا   المرنزك   ا حلاؤ جهاز نبح ب وال ناف سدد ا  م تمر
 المدارس أسداد زيادة إل  اأد   ذلؾ إف حيث   م (.م ينف  1.794) 2012 ال اـ  هاية حت 

 النتاب خوؿ نمف ال الا نالت  يـ التربية نزارة إحلاليات نبح ب ةزة مدي ة  ا الط بة نأسداد
 (693) ـ2013-2012 الحالا الدرا ا ل  اـ ةزة محا ظات ا  المدارس سدد ب ع  قد ا حلالا  

 2013-2012 الحالا   الدرا ا   ل  اـ ةزة   محا ظات  ا الط بة سدد ب ع بي ما ،مدر ة
 .(2013)مرنز ا حلاؤ الا  طي ا،  نطالبة طالبا   (468،653)

 حتنكي بحيث مدر ا   مب   (124) ةزة نةرب ترؽ مديريتا  ا المدارس مبا ا سددب ع 
 هذ   ا تـ حيث .نجدت إف ةنالم الي   ةاللباحي   الاترتيف يخدـ مدر ا   مقلؼ س   مب   نؿ

 نحت  الثالث مف اللانؼ تمؿي نذلؾ س يها، الدرا ة لتطبيؽ مدر ة (82) دسد اختيار الدرا ة
  .(2013)مرنز ا حلاؤ الا  طي ا،  ستر الثا ا

 (1995ساـ ) ةالمدر ي   ل لحة ال امة ا دارة بإ تاؤ ال الا نالت  يـ التربية نزارة  امت
 بالجا ب لورتقاؤ الناي ة نالم ؤنليات بالمهاـ ل قياـ المدر ية نالتغذية البيلة دالرة تتمؿ نالتا

 مف الط بة  حن يجابا  ا  ن   اسؿ دنر مف لها لما المقالؼ أهمية تبرز ه ا نمف ل ط بة. اللحا
 التنسنك   نالجا ب ل طالب/ة مةالمقد   ةالغذالي   النجباتب ناالهتماـ الخدمات أ وؿ تقديـ خوؿ

  نؤ أمراض مف س يهـ حااظا   ،الط بة لدا اللحيحة المااهيـ لت زيز ال  يـ الغذالا نال  نؾ
اللنرا ا   ب ض الدرا ات الحديثة مثؿ درا ة  إليها تتير التان    افاأل ست ن  ن  التغذية
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 .مرتا ة ب  ب األ  اف سنت ن   نال م ة التغذية ن نؤ الدـ  قر أمراض نجد حيث( 2011)

  لاإ با وا ة ةالا  طي ي   ةالمدر ي   البيلة لحة لم ايير ا رتادك   الدليؿ النزارة تب ت ن د
 المدر ية نالمقالؼ ساـ بتنؿ المدر ية التغذية لبرامح نمنالاات م ايير تتومف يا ة  نو 
 الغايات تحقيؽ جؿأ مف نذلؾ بالمدر ة الهامة ةالحيني   المرا ؽ مف ي د نالذك خاص بتنؿ
 المب   اهوم  مف نالتا س الرها بجمي  الت  يمية ل م ظنمة نالبيلا   اللحا   ل جا ب هداؼناأل

 مب   نؿ أف س   الت ني  نجب ه ا نمف المدر ا   المقلؼ الدرا ة هذ   ا ه ا ن خص المدر ا  
 ت اسدهـ  بةل ط  خاياة نجبات يقدـ دنر ب نالذك ا  مدر  مقلؼ س   يحتنك أف يجب مدر ا  
 س   المخت اة المدر ية أ تطتهـ نممار ة نالترنيز الاهـ س   نلم اسدتهـ  أج امهـ  من س  

 الثوث. النجبات أهـ ا  طار جبةن  أف   استبار

 الدراسة مشكمة 1.1

 ةاللحي   ل م ايير مطابقتها نمدا ةالمدر ي   المقالؼ ةأهمي   مف الدرا ة متن ة ت ب 
 نا   مفأف  حيث نجندتها( المقدمة األةذية  ومة ،ال ام يف ،)المب   حيث مف ةالمدر ي   ةنالبيلي  

 ن ةالميدا ي   الزيارات خوؿ مف ن ،ةالمدر ي   نالمقالؼ التغذية   ـ  ااطوع الباحث نمتارنت  
إل   الباحث د   ما نهن المقالؼ مف ال ديد س   الموحظات مف النثيرتـ ت جيؿ  ،المتاب ة

ا رتادك  دليؿالمبادرة  ا تقييـ المقالؼ المدر ية  ا  طاع ةزة مف خوؿ االطوع س   ال
 المقلؼ مب    ا تنا رها الناجب ةلحي  ال م اييرالس    يتمؿ ، حيثةالمدر ي   ل مقالؼ
 لمتهامو مدا ن المقلؼ داخؿ المنجندة األط مة إل  با وا ة بالمقلؼ ل ام يفا ،المدر ا  

 ،نالط بة المدارس إدارات ب ض مف التنانا ب ض نرند ننذلؾ ل ط بة. ةالغذالي   القيمة  احية مف
 ه اؾ ناف ،األحياف مف نثير  ا المقدمة النجبات مف حاجاتهـ ت با ال ةالمدر ي   المقالؼ فبأ

، نل ؿ ةالمدر ي   المقالؼ وام ا  بؿ مف ةنالبيلي   ةاللحي   بالترنط نااللتزاـ ال ظا ة  ا ا   لنر 
ذلؾ يرج  إل  و ؼ الر ابة حيث يرا الباحث ورنرة تقديـ نجبات س   هؤالؤ الط بة  ا ظؿ 

 .الظرنؼ اال تلادية الل بة التا تمر بها  طاع ةزة

 بخلػػنص المػػدارس ط بػػة س ػػ  م ػػح ذت ا ػػ نالت  ػػيـ التربيػػة نزارة أف   بالػػذنر الجػػدير نمػػف
 نجبػػػة يت ػػػانلنف ال الط بػػػة مػػػف %40 أف   الػػػنزارة حلػػػالياتإ بي ػػػت حيػػػث ،ل ط بػػػة تغػػػذنكال النوػػػ 
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 مػدا ن حػص ،المتػن ة هػذ  لطػرؽ ل باحػث دا  ػا   ؿتػن   مػا نهػن ،المػدارس إلػ  ذهػابهـ  بؿ ا  طار
 الط بة. الحتياجات ةالمدر ي   المقالؼ ت بية

  الدراسة أسئمة 1.2

 لػحة لم ػايير ا رتادك ليؿالد ونؤ  ا(    طيف) ةزة محا ظات بمدارس المقالؼ نا   ما -1
 ؟ المدر ية البيلة

 ا ػتجابة متن طات بيف( α<  0.05)  داللة م تنا س د إحلالية داللة ذات  رنؽ تنجد هؿ -2
 ا رتػػادك الػػدليؿ وػػنؤ  ػػا(    ػػطيف) ةػػزة محا ظػػات بمػػدارس المقالػػؼ تقيػػيـ حػػنؿ ال ي ػػة أ ػػراد

 ؟(ةزة ةرب ةزة، ترؽ) المديرية لمتغير ت  زا المدر ية البيلة لحة لم ايير

 ا ػتجابة متن طات بيف( α<  0.05)  داللة م تنا س د إحلالية داللة ذات  رنؽ تنجد هؿ -3
 ا رتػػادك الػػدليؿ وػػنؤ  ػػا(    ػػطيف) ةػػزة محا ظػػات بمػػدارس المقالػػؼ تقيػػيـ حػػنؿ ال ي ػػة أ ػػراد

 ؟(ننالة حننمة،) المتر ة الجهة لمتغير ت  زا المدر ية البيلة لحة لم ايير

 ا ػتجابة متن طات بيف( α<  0.05)  داللة م تنا س د إحلالية داللة ذات  رنؽ تنجد هؿ -4
 ا رتػػادك الػػدليؿ وػػنؤ  ػػا(    ػػطيف) ةػػزة محا ظػػات بمػػدارس المقالػػؼ تقيػػيـ حػػنؿ ال ي ػػة أ ػػراد

 ؟(ثا نية أ ا ية،) المرح ة لمتغير ت  زا المدر ية البيلة لحة لم ايير

 ا ػتجابة متن طات بيف( α<  0.05)  داللة م تنا س د إحلالية داللة ذات  رنؽ تنجد هؿ -5
 ا رتػػادك الػػدليؿ وػػنؤ  ػػا(    ػػطيف) ةػػزة محا ظػػات بمػػدارس المقالػػؼ تقيػػيـ حػػنؿ ال ي ػػة أ ػػراد

 ؟(مخت طة إ اث، ذننر،) المدر ة ج س لمتغير ت  زا المدر ية البيلة لحة لم ايير

 أىداؼ الدراسة 1.3

  ػػا المدر ػػي ة المقالػػؼ نا ػػ  تقيػػيـ نهػػن الػػرليس هػػد ها تحقيػػؽ  إلػػ الحالي ػػة الدرا ػػة ت ػػ  
 ذلػػؾ نلتحقيػػؽ ةػػزة، محا ظػػة  ػػا الا  ػػطي ي ة المدر ػػي ة البيلػػة لػػحة لم ػػايير ا رتػػادك   الػػدليؿ وػػنؤ
 : ا متمث ة  رسية أهداؼ سدة الدرا ة حددت ال اـ الهدؼ
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 لم ػػايير ا رتػػادك دليؿالػػ وػنؤ  ػػا(    ػػطيف) ةػػزة محا ظػة بمػػدارس المقالػػؼ نا ػػ  تقيػيـ -1
 .المدر ية البيلة لحة

 محا ظػػة بمػػدارس المقالػػؼ تقيػػيـ حػػنؿ ال ي ػة أ ػػراد ا ػػتجابة متن ػػطات بػػيف الاػػرنؽ  يػاس -2
 المديرية لمتغير ت  زا التا المدر ية البيلة لحة لم ايير ا رتادك الدليؿ ونؤ  ا(    طيف) ةزة
 (.ةزة ةرب ةزة، ترؽ)

 محا ظػػة بمػػدارس المقالػػؼ تقيػػيـ حػػنؿ ال ي ػة أ ػػراد ا ػػتجابة  ػػطاتمتن  بػػيف الاػػرنؽ  يػاس -3
 الجهػة لمتغيػر ت ػزا التػا المدر ػية البيلػة لػحة لم ػايير ا رتػادك الدليؿ ونؤ  ا(    طيف) ةزة

 (.ننالة حننمة،) المتر ة

 محا ظػػة بمػػدارس المقالػػؼ تقيػػيـ حػػنؿ ال ي ػة أ ػػراد ا ػػتجابة متن ػػطات بػػيف الاػػرنؽ  يػاس -4
 المرح ػة لمتغيػر ت  زا التا المدر ية البيلة لحة لم ايير ا رتادك الدليؿ ونؤ  ا(  طيف  ) ةزة
 (.ثا نية أ ا ية،)

 محا ظػة بمػدارس المقالػؼ تقيػيـ حػنؿ ال ي ػة أ ػراد ا ػتجابة متن طات بيف الارنؽ  ياس  -5
 جػ س لمتغيػر ت  ػزا التػا المدر ػية البيلػة لػحة لم ػايير ا رتػادك الػدليؿ وػنؤ  ا(    طيف) ةزة

 (.مخت طة إ اث، ذننر،) المدر ة

 الدراسة أىمية 1.4

 اهتماـ، ن المدارس ط بة بلحة ال الا نالت  يـ التربية نزارة اهتماـ مف الدرا ة أهمية ت ب 
 مف الطالب يحتاج  ما نؿ تن ير س   جاهدة ت مؿ. نما أف النزارة النزارة لهذ  ال تمال  الباحث
. تظهر أهمية الدرا ة أيوا  مف الدرا ة منونع نها ،نبيلية لحية نخدمات نمهارات م ارؼ

خوؿ نجند سد ة درا ات ذات سو ة بمتن ة الدرا ة، مثؿ درا ة لػ)مج س أبنظبا ل ت  يـ، 
( التا تحرص س   أف يتـ تن ير األةذية المت نسة ينميا  بلنرة نجبة متنام ة  ا 2013

ترب بلنرة دالمة، نتحايز الطوب س   ت انؿ ال  رات المقالؼ المدر ية، نما تن ير ميا  ال
  الحرارية  ا إمارة أبن ظبا. 
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 باألثر ي ند لما المدر ية المقالؼ نا   تقييـ  ابا وا ة إل  ذلؾ تتمثؿ أهمية الدرا ة 
 ناالهتماـ جيدا   نمتاب تها المدر ية بالمقالؼ االهتماـ خوؿ مف الطالب لحة س   ال ا  

  من  س   ذلؾ يؤثر الغذالية احتياجات  س   يحلؿ لـ إذا نالطالب ،نالبيلية اللحية بمنالااتها
 ب د تأتا حيث ل طالب مهمة ا  طار نجبة أف نما ،نا تي اب  ترنيز  ن يقؿ نال لبا، الج دك

  ا ا  طار نجبة يت انلنف ال الط بة مف نبيرة   بة ف  إ نحيث ،ال تاؤ نجبة ت انؿ مف طني ة  ترة
 خوؿ مف اللحية اتبالنج تن ير يجب لذا .الدرا ة هذ  أظهرت نما ل مدر ة القدنـ  بؿ لبيتا

 اجؿ مف نبيلية لحية نترنط منالاات ومف يننف أف يجب بدنر  نالذك ،المدر ا المقلؼ
 االةذية س   اللحية الر ابة تن ر سدـ ف   إ اخرا جهة نمف ل طالب. نالمايد اللحا الغذاؤ تن ير
 تهدد التا المروية االوطرابات مف بال ديد الط بة بيلي  د ،المدر ية المقالؼ تن رها التا

 لوامف المط نب الطبا بالاحص نااللتزاـ المناف  ظا ة س   المحا ظة يجب لذا ،لحتهـ
 (.2002 نزارة التربية نالت  يـ،) المقلؼ

 راسةالد حدود 1.5

 الدليؿ  ا الناردة الم ايير تطبيؽ  ا مدر ةال دنر إل  الت رؼ س   ا تلر المنونسا: الحد
 .نالبيلية اللحية ل م ايير ا رتادك

 تمث ت ةزة( )محا ظة   طيف حدا المحا ظات الج نبية  ا إ  ا اال تبا ة ت ايذ تـ المنا ا: الحد
 ةزة ترؽ ت  يـ نم طقتا-الحننمة بمدارس نذلؾ ةزة ةرب-ةزة )ترؽ الت  يمية الم اطؽ  ا

 الغنث( لننالة لتاب ةا ةزة نةرب

 مدارس  ا نالط بة المدر ية اللحة نم  قا المدارس مديرك مف  ةسي   س   ؽب  ط   البترك: الحد
 .الغنث ننالة نمدارس ال الا نالت  يـ التربية نزارة

 .2013-2012 ال اـ مف الثا ا را االد الالؿ خوؿ البحث ت ايذ تـ : الزما ا الحد

، با وا ة إل  المدارس ) حننمة ، ننالة( ةزة بمحا ظة  األ ا ية   ةالمرح :الالة الم تهد ة
 .الثا نية )حننمة(
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 الدراسة مصطمحات 1.6

 تحوير  ي  نيتـ ناللحية ا  تالية ال احية مف نالمجهز المؤهؿ المناف المدرسي: المقصؼ
 المدر ة. داخؿ بي ها الم منح األةذية ومف نبي   الط اـ

 الم ايير تتومف  يا تها ومف المؤ  ة تو ها ر مية نثيقة سف سبارة نه اإلرشادي: الدليؿ
 المؤ  ة. لهذ  نالغذاؤ  راداأل  ومة لوماف المدر ية ل مقالؼ نالبيلية اللحية نالترنط

 حققها التا  جازاتا  مدا لم ر ة ،ناألثر األداؤ مؤترات  ياس خولها مف يتـ سم ية التقييـ:
 التا ال  بيات إل  إوا ة م يف م يار مف مقبنؿ ر د تحقيؽ تـ  د ناف إذا ما نلتحديد ال تاط
 (.2008 الريمانك نآخرنف،) الخطة  ا نو ت التا األهداؼ تحقيؽ أسا ت

 نال جز المرض مف الخ ن نلي ت ناالجتماسية نال ا ية البد ية نالنااية ال ومة حالة ها الصحة:
 (.1978 ،ال المية اللحة م ظمة)

 تح يف س   نالمجتم ات األ راد م اسدة إل  هدؼي الت  يـ خبرات مف مزيح الصحي: التثقيؼ
 (ال المية اللحة م ظمة) نتنجهاتهـ منا اهـ س   نالتأثير الم ر ة زيادة خوؿ مف لحتهـ

 االت الغذالية ال  الر مف األد   النمية بأ ها الغذالية االحتياجات ت رؼ الغذائية: االحتياجات
 .جيدة بلحة نالحياة ل  من الج ـ هاإلي يحتاج

 هن  ريريا   نلنف ،الط اـ مف  انل  ت ال ما نأ  ت انل  ما  ياس التغذية  نؤي د  ال التغذية: سوا
 نزارة) ناألمراض. المتنررة نااللتهابات الد يقة نالمغذيات نالطا ة البرنتيف مف  حتاج  ما  قص

  (.2013 ،اللحة

 مف ا ؿ إل  الهيمنج نبيف   بة ا خااض سف سبارة بأ ها األطااؿ ن ط ا  األ يميا ت رؼ :األنيميا
 جـ.11
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 الدراسة منطقة عف معمومات 1.7

 الجغرافي الواقع 

ُ

Source: UNEP (united nation environment program) , 2003, desk study on the environment in 

the occupied Palestinian territories Switzerland. 

 –محافظة غزة  -: خريطة توضح منطقة الدراسة (1.1شكؿ )

 ملر بيف ما التقاؤ  قطة ت د التا التاريخية،    طيف رضأ مف هاـ جزؤ ةزة ي د  طاع 
 نـ 27270    طيف م احة نتب ع أخرا. جهة مف التاـ نبود جهة مف ا  ريقية القارة نبا ا
 المتن ط األبيض ل بحر التر ا ال احؿ س   نتطؿ مرب ، نـ365 ةزة  طاع نم احة مرب ،
 مف ةزة  طاع يحيط نـ. 12-6 بيف ما ةزة  طاع سرض نيب ع نـ 45 طنل   اح ا بتريط
 المتن ط األبيض البحر الغرب جهة نمف ،1948 ساـ المحت ة األراوا نالتماؿ الترؽ جهتا
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 ينجد ال حيث م تنية  اح ية م طقة ةزة  طاع ني د ال ربية. ملر جمهنرية الج نب جهة نمف
 م تنا سف االرتااع يب ع ألخرا، م طقة مف ب يط تاانت م  األرض، س   جغرا ية ت قيدات
  طاع  ا  قطة س اأ ها ر ح  ا سندة أبن نم طقة القبة م طقة ت د متر. 50-40 البحر  طح
 .(2013)مرنز ا حلاؤ الا  طي ا،  البحر  طح م تنا سف متر 104 بارتااع ةزة

 خاف-ر ح التماؿ إل  الج نب مف ها محا ظات خمس إل  إداريا   ةزة  طاع يق ـ
 مف ها لوجليف مخيمات ثما ية ةزة  طاع  ا ينجد نما ةزة. تماؿ-ةزة-الن ط -ين س

 المغازك، مخيـ ال ليرات، مخيـ الب ح دير مخيـ ين س، خاف مخيـ ر ح، مخيـ التماؿ إل  الج نب
  جباليا. ـمخي التاطئ مخيـ البريح، مخيـ

 الدراسة لمنطقة الديموغرافي الواقع 

 م ينف 1.794 ي يش حيث ال الـ م تنا س   ازدحاما   الم اطؽ أنثر مف ةزة  طاع ي د
 أسمار نمتن ط %،3.7 ال نا ا ال من نم دؿ (2ـن تخص لنؿ 3881)  نا ية بنثا ة   مة

 ،الا  طي ا ا حلاؤ مرنز ر)تقري ال ناف مف %93.8 الت  يـ   بة نب غت %،73.3 ب ع ال ناف
2013.)  

 المتحدة األمـ ل دنؽ )تقرير الا  طي ييف الوجليف مف القطاع  ناف مف %68.4 ني د
 - أهمها: سنامؿ ل دة ةزة  طاع  ا ال الا ال نا ا االزدحاـ أ باب نت ند (2013 ،ا  مالا

 إباف نذلؾ ةزة  طاع ل إ الا  طي ية نالقرا الب دات مف الا  طي ييف الوجليف آالؼ تد ؽ .1
 .1948 ساـ ال نبة

 نا  تاؤ أن  ن اتاا ية تن ي  ب د نذلؾ ةزة  طاع إل  الخارج مف الا  طي ييف آالؼ سندة .2
 الا  طي ية. النط ية ال  طة

 ليبيا – الننيت- ال راؽ مف نؿ  ا ال ربية نالثنرات الحرنب ب د الا  طي ية األ ر آالؼ سندة .3
 .......ةيرها.. نريا –

 .صاأتخ( 6ارتااع م دؿ الخلنبة  ا  طاع ةزة، حيث يب ع متن ط سدد أ راد األ رة ) .4
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 االقتصادي الواقع 

  ا طبي ية منارد ينجد ال حيث ال الـ، م تنا س   الاقيرة  الم اطؽ مف ةزة  طاع ي د
  ا ي مؿ م هـ جزؤ ن األخور، الخط داخؿ ي م نف القطاع سماؿ مف نبير سدد ناف ن القطاع،

 ارتا ت 2000 ال اـ  ا األ ل  ا تااوة ب د لنف ن الليد،  ا ي م نف فآخرن  ن لزراسة،ا
 تقرير بح ب ن ،م حنظا   ارتااسا    ج ت الاقر نم دالت  يا ية، م تنيات إل  البطالة م دالت
 أف حيف  ا %45.5 ةزة  طاع  ا البطالة م دؿ ف إ ا  مالا المتحدة األمـ ل دنؽ سف لادر
 (أمرينا دنالر 2 مف أ ؿ الينما الدخؿ) الاقر خط م تنا تحت ي يتنف الذيف فال نا   بة
 (.2013 -ا  مالا المتحدة األمـ ل دنؽ تقرير) 79.4%

 الصحي الواقع 

 م طقة، ةألي   ال اـ اللحا النو  سف داللة نذات ،جدا   مهمة   اللحية المؤترات ت د  
 نالم ر ا، ناالجتماسا اال تلادك م ها اللحية، المؤترات س   التأثير  ا سدة سنامؿ نتتداخؿ
 الخاـ الن يات نم دؿ ،3.73 الخاـ المناليد م دؿ بأف اللحة نزارة سف اللادرة التقارير نتايد
  ف دنف األطااؿ مف %11 أف أيوا   نتايد 2.1 مف أ ؿ األطااؿ بيف الن يات نم دؿ ،3.8

 (.2013) اللحة، نزارة – ال  نك حلالاا  )التقرير مزمف، تغذية  نؤ مف ي ا نف الخام ة

درا ة  أنوحت ةزة  طاع  ا الخام ة  ف دنف لألطااؿ التغذنك النو  سف درا ة ن ا 
 نأف الدـ،  قر مف ي ا نف م هـ %23 أف( 2013لنزارة اللحة الا  طي ية )نزارة اللحة، 

 مف ي ا نف ااؿاألط مف %2.9 نأف الهزاؿ، مف ي ا نف %1.4 نأف القامة،  لر مف 10.2%
 لط بة بال  بة أما مزمف، تغذية  نؤ س   الدالة المؤترات مف ال ابقة ال  ب نت د   النزف  قص

 مف ي ا نف المدارس ط بة مف %20 أف   أيوا   اللحة نزارة  اذتها درا ة أنوحت  قد المدارس
 .(16-14، ص2008 نالت  يـ، التربية نزارة المدارس،  ا التغذية ) يا ة اليند  قص
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 اإلطار اننظري 
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظري 

 مقدمة

 ،المرض مف بال ومة ي    الذك اال  اف بحياة المت  قة المااهيـ مف اللحة ماهنـ ي د
 ،البد ية ال ومة انتماؿ مف حالة  ها:أب (5ص، 1988) ال المية، اللحة م ظمة  تهار س ذإ

 التنامؿ مف حالة ساـ بتنؿ ناللحة المرض. نجند سدـ در مج نلي ت ،اسيةناالجتم نال ق ية،
 (.2004 )ال بنؿ، االمراض مف الخ ن ردمج نلي ت ناالجتماسا، ،ال ق ا ،نال ا ا الج دك
 الط بة لحة لت زيز تقدـ التا نالخدمات ناال ظمة نالمبادئ المااهيـ مف "مجمنسة ها ناللحة

 (.2007 خ ؼ، )ب ا المدارس" خوؿ مف المجتم  حةل نت زيز ،المدر ية ال ف  ا

 المدرسية الصحة األوؿ: المبحث 2.1

 ناالجتماسية نال ا ية نالج دية ال ق ية ال ناحا مف التمنلا بماهنمها الط بة لحة تتنؿ
 نخطط برامح خوؿ مف ترجمتها س   ال الا نالت  يـ التربية ةر نزا ت مؿ التا األ س أهـ أحد

 (.2008 ،نزارة التربية نالت  يـ) نالم  ميف ل ط بة الداسمة المدر ية البيلة جادإي إل  تهدؼ

 ني ق   نا رتاد ال لح يتقبؿ المتاتح ب ق    الت ميذ اللحا ل تثقيؼ لالحا   ميدا ا   المدر ة نت د  
ف ،بيلت   ا  نا  مف إل   ،نفنآخر  ) طيتات المقب ة حيات  مراحؿ  ا ا    يم ا  لحي ا  أ ا  لينن 

2002: 34.) 

 المدرسية الصحة مفيوـ 2.1.1

 نالمجتم  خلنلا   الط بة بلحة تهتـ ،المجتم  لحة  رنع مف هاـ  رع ها المدرسية: الصحة
 ال جاف سمؿ )دليؿ ننؿ. المجتم  لحة لت زيز   الة ن ي ة بها االهتماـ نيمثؿ ،سمنما   المدر ا
 (.2008 ،المدر ية اللحية

 لحة لت زيز تقدـ التا ناأل ظمة نالمبادئ المااهيـ مجمنسة سف المدر ية اللحة نت ب ر
 نالت  يـ التربية نزارة) المدارس خوؿ مف المجتم  لحة نت زيز ،المدر ية ال ف  ا الط بة
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 (.2006 ال نرية،

 ال امة اللحية نال  نـ الم ارؼ مف مجمنسة أ ها س  إجراليا   المدر ية اللحة ت رؼن 
 مثؿ الينما نا  هـ س   بالممار ة نتطبيقها ن ترها بها ال  ـ المدر ا المجتم  س   ت ت ـز
 بال ظا ة ناالهتماـ اللحية نالتنسية ناأل  اف الاـ نلحة البيلة نلحة ال  يـ التغذنك ال  نؾ

 نال امة. التخلية

 مف ل طالب اللحا بالجا ب المدر ة اهتماـ هاإجراليا   المدر ية اللحة الباحث ؼني ر  
 ليمارس س ي  ي  نس   نؾ إل  نترجمتها الوزمة اللحية نالم ارؼ بالمهارات تزنيد  ؿخو

 .نالتا ت اهـ  ا ر   م تنا التحليؿ الدرا ا ل  األنمؿ النج  س   نالدرا ا الينما  تاط 

 الم تنا س   نم حنظا   ناوحا   اهتماما   حديثا   الدنلية نالهيلات المؤ  ات أنلت ن د
 اللحة م ظمة مثؿ خالة نالتغذية المدر ية ناللحة سامة مخت اة لحية التمجا  ا ال الما
 المؤ  ات. فم ال ديد إل  با وا ة ال الما الغذاؤ نبر امح نالين  نن، ،الين ي يؼ ،ال المية

نأ  تأت  المدارس" خوؿ مف اللحة "ت زيز با ـ 1997 ساـ لدر بتقرير ال ج ة نخرجت
 م ظمة) األنرنبا تحاداال دنؿ مف ال ديد  يها نا تظـ ل لحة، ززةالم  المدارس الن ت هذا  ا

  (.2001، ال المية اللحة

 المدرسية: الصحة أىمية 2.1.2

 :األتية ال قاط خوؿ مف المدر ية اللحة أهمية تبرز

  يهـ ل تأثير الارلة تتن ر حيث ،الت  يمية رساالمد إل   لات  بنؿ المجتم   رادأ ي ت ب -1
ن ابهـ  .ةاللحيحنؿ المااهيـ األ ا ية  م  نماتال نا 

 خالة بلاة نباللحة سمنما بالحياة المت  قة ال  ننيات الط بة ينت ب المدر ية ال ف  ا -2
  ا  اسدبيلة تربنية ت اسدهـ  ا تح يف اللحة ال امة ل طالب، نما ت إل  نيحتاجنف
 الخاطلة. نياتال  ن  لت ديؿ م ا با   جنا   المدر ة تن ر نما ال ادات هذ  انت اب

 نتن ر تقريبا   ال ناف سدد رب  إل  تلؿ المجتم  مف هامة   ب  المرح ة هذ   ا الط بة يمثؿ -3
 بلحتهـ. ل   اية نبرا  رلة المدر ة
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 الج مية التغيرات مف النثير خولها نتحدث ن وح نتطنر ل من مهمة المرح ة هذ  ت د -4
 لحدنث النا ية المؤثرات المرح ة هذ   ا ل طالب يتن ر أف نالبد نال اطاية ناالجتماسية نال ق ية

 الطبي ية. حدندها  ا التغيرات هذ 

 ال ارية مراضباأل لإللابة سروة أنثر الط بة يننف المدر ا ال ف ن ا المدارس ظرنؼ  ا -5
 (.32: 2006 زايدة، )أبن نالحنادث ا لابات ننذلؾ نالم دية

 الرساية خدمات بتن ير الت  يـ نزارة اهتمت د ق نسمادها التربنية ال م ية محنر هـ الط بة -6
 المدر ة.  نر داخؿ ل طالب األنلية اللحية

 باآلخريف نيهتـ ني مؿ يت  ـ أف خول  مف الطالب ي تطي  م ا با منا ا المدارس تمثؿ -7
 ،المدر ية اللحية ال جاف سمؿ )دليؿ المدر ة  ا ن ت  مف نبيرا   جزؤا   نيقوا نيحترمهـ
2008.) 

 المدرسية: الصحة أىداؼ 2.1.3

  ا اللحة للالح تتـ التانا ة  ال تاط  ناحا يتمؿ  يةر المد اللحة بر امح فإ
 (2004) نال بنؿ (،2002نرك الجب)(، 1994(، نزيداف )1992خوير ) نلخص المدر ة

 :يأتا بما المدر ية اللحة هداؼأ

 ،البد ا ل  من الوزمة اللحية نالبيلة الم ا ب، الن ط  يجاد المدر ية اللحية الحياة تهيلة -1
 الدنرية الطبية الاحنلات طريؽ سف ل ط بة اللحا الم تنا نتقدير ناالجتماسا، نال ق ا،
 بالم الجة تقنيمها س   نال مؿ ،ال ا ية نأ ،البد ية اللحية اال حرا ات نانتتاؼ ل ط بة.
 اللحية ال ادات نترنيح الملابيف ل ط بة خالة س اية نتن ير الم تطاع،  در المبنرة
 بالمدر ة. ال  يمة

 م ار هـ. نتطنير لتح يف الط بة نم ان ة ،المدر ة  ا ال ارية االمراض مف الن اية تا يؿ -2

 جهزةاأل  ومة اؤر ج مفناأل بالراحة نالم  منف الط بة خولها مف يت ر م  آ لحية بيلة تن ير -3
 المدر ية. مبا انال ل مرا ؽ، اللحية الترنط نتنا ر ،المدر ية نالمرا ؽ

 المقدمة نالمترنبات ،المأننالت ن ومة  ظا ت ، مف نالتأند ،المدر ة مقلؼ س   تراؼا  -4
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 نالمترنبات ،المأننالت لوحية مدة نمرا بة ،ال  يمة التغذية لترنط نمطابقت  نمراسات  ، ي 
  ي . المنجندة ل اؼاأل لجمي 

 نالتغذية ،س يها نالحااظ ،بلحتهـ ال  اية بورنرة نتبليرهـ ،الط بة بيف اللحا النسا  تر -5
 ال  يمة. اللحية نال ادات مراضاأل مف الن اية نبنياية ال  يمة،

 ي ا:  يما األهداؼ تمث ت (2006) الا  طي ية ال الا نالت  يـ التربية نزارة ح ب

 المنتتاة. المروية الحاالت سوج س   نال مؿ األمراض ا تتار مف الحد 

 الط بة بيف  اف لحة األ ت زيز. 

   نال امة. التخلية ال ظا ة م تنا ر 

 نالم  ميف. ل ط بة نالحياتية اللحية المهارات ت زيز 

 الط بة. بيف اللحية التغذنية ال ادات ممار ة ت زيز 

 المدر ية. اللحة لننادر نا دارية الا ية القدرات ت زيز 

 الط بة. ن ومة مفأ س   المحا ظة 

   ال  يمة. البيلية الممار ات نتطنير الط بة لدا يلاالب النسا م تنا ر 

 دور المدرسة في الصحة المدرسية: 2.1.4

ت  ب المدر ة دنرا  هاما   ا تننيف التوميذ مف ال احية الت  يمية نالثقا ية، نما أ ها ترس  
 امة مف ال احية اللحية ال  يمة ل توميذ مما يؤدك  ا ال هاية ال  ال هنض بم تنا اللحة ال

 (.14: 1999لديهـ )تنر، نآخرنف، 

 ( التالا:2005نمف أهـ األدنار اللحية ل مدر ة ذنر )م اد، 

 متاب ة الحاالت المروية ل ط بة. -1

 سقد دنرات  ا ا   ا ات األنلية ل م  ميف نط بة ال جاف اللحية. -2

  تر النسا اللحا بيف الط بة. -3
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 هالا.سرض المناد التثقياية نمتارنة األ -4

 ا تراؼ س   التغذية اللحية المدر ية بتنؿ   يـ. -5

 ا تراؼ س   ال ظا ة نن الؿ ال ومة داخؿ المدر ة. -6

 االهتماـ بالمرا ؽ اللحية المدر ية نليا تها بتنؿ دالـ. -7

 (2008 ،المدارس  ا اللحية ال جاف سمؿ )دليؿ المدرسية: الصحة عمؿ تواجو ياتتحد 2.1.5

 تح يف اجؿ مف سامة ن يا ة المتب اة نالم ايير المااهيـ تطبؽ المدر ية اللحة ج ؿ
، الم اذة نالمتاري  ال مؿ ةجابح مقار ة النادر   ة   طيف،   ا الت  يـ ن نسية األناديما التحليؿ

 البرامح نتطنير نت ايذ لمتاب ة الارلة إتاحة اجؿ مف المدر ية اللحة لم  ؽ الدرا ا ال بؤن 
 اللحا بالمجاؿ الخالة المؤترات ال تخوص الوزمة البيا ات تن ير، ن المدارس  ا اللحية
 نتا يؿ تطنيرل ط بة،  ناألناديما اللحا النو  تح يف  ا نم اهمتها اللحية البرامح نتقييـ
 نالحدالؽ نالمقالؼ اللحية المرا ؽ تطنير، ن الخاص نالقطاع المح ا المجتم  م  الترانة

 م تن ير الملادر المادية نالبترية لت ايذ خطط نبرامح اللحة المدر ية. ،المدر ية نالموسب

نبما أف الدرا ة الحالية ترنز س   تقييـ المقالؼ المدر ية نأهميتها مف ال ناحا اللحية 
نا  تالية نمطابقتها ل ترنط اللحية نالبيلية  ا ونؤ الدليؿ ا رتادك  و بد مف التطرؽ 

 ة بالمنونع نها التغذية ال  يمة نالمقالؼ المدر ية ندنرها  ا لمنونسات مهمة ذات سو
 تقديـ النجبات اللحية ل ط بة.

   التغذية :الثاني المبحث 2.2

 ا   اف د  ت التا ال نامؿ أهـ مف الخ يقة بدؤ م ذ الم ا ب الغذاؤ س   الحلنؿ ناف
 س   الحلنؿ يزاؿ نال ، يها ي يش التا البيلة  ا نو ة تح يف نمحانلة النهنؼ مف الخرنج إل 

 ال ناف سدد ازدياد تناج  التا المتانؿ أهـ مف الحاور الن ت  ا ال  ما التقدـ مف بالرةـ الغذاؤ
 سلر ا  ا التطبيقية ال  نـ بيف حقيقيا حيزا يأخذ التغذية س ـ بدا نلقد .الم قنلة ةير بال رسة
 نطرؽ المت انؿ الغذاؤ حيث مف ردالا م تنا نس   تخلية اهتمامات ه اؾ نألبحت ،الحديث
 (.2008 ،ساا ة نآخرنف) الغذالية  يمتها س   يحا ظ لحا بتنؿ األط مة تحوير



17 
 

  ناؤ   ،األمراض ود الج ـ م اسة لتقنية ةالرلي  األ باب أهـ أحد ها ال  يمة التغذية إف
 ، نيؾ) الج ـ.  ا الم اسة جهاز إو اؼ إل  يؤدك التغذية  نؤ فإ حيث المزمف أن م ها الحاد

2013.) 

 اللحا  الغذاؤ ،المجتم   ا اللحية ل ت مية األ ا ية الرنيزة ال  يمة التغذية ت د  
 الج دية ناللحة ل  من الوزمة الورنرية الغذالية ال  الر تن ير  ا نبير بتنؿ ي اهـ المتنازف
  نالنبار. ل لغار نال ق ية

  نع نلنؿ حيات . متاب ة ي تطي  حت   اـط مف ا   اف ج ـ يحتاج  ما نؿ هن  الغذاؤ
 ال حـن س   ا   اف  يتغذا ،بدن ها ال يش الج ـ ي تطي  ال م ي ة  الدة الغذاؤ أ ناع مف

 دهنف مف الغذاؤ منن ات مخت ؼ س   تحتنك التا نالخوار نالحبنب األلباف نم تجات
 (.1977 القبا ا،) نألياؼ م د ية نأموح ننربنهيدرات

  يها بما اآلدما لو تهوؾ نم دة خاـ أن ،مل  ة تب  أن مل  ة مادة ةأي نه الغذاؤ:
 نالتدخيف التجميؿ مناد سدا الط اـ تجهيز أن الل اسة  ا ا تخدمت مادة ةنأي ،نالمترنبات الماؤ
 (.2005 ،حميد) ندناؤ الم تخدمة نالمناد

 الج ـ تتمنف أجهزة   نا المغذية المناد مف متناز ة نميات ت انؿ ال  يمة التغذية تتط ب
 نالنربنهيدرات البرنتي ات مف نا ية نميات تن ر مف بد ال نج  أنمؿ س   نظياتها أداؤ مف

 ال  الر هذ  ألحد تماما ياتقر الذك الغذالا ال ظاـ ني د ،نال نالؿ نالايتامي ات نالم ادف نالدهنف
  بأخر. أن بتنؿ اللحة استوؿ إل  يؤدك لحا ةير  ظاما

 بنميات األط مة مف نا  ة تتني ة ت انؿ باختلار: هن اللحا الغذالا ال ظاـ فإ بؿ
 ناحد ل ؼ س   الترنيز أن الحرارية ال  رات مف النثير س   الحلنؿ م ها الهدؼ ليس ،متناز ة

  .(2) األط مة مف

 دهنف )مف الغذالية ال  الر جمي  س   يحتنك الذك الغذاؤ هن المتنازف: اللحا الغذاؤ
 م ا بة نبنميات ل ج ـ الورنرية نماؤ( نألياؼ م د ية نأموح ن يتامي ات ربنهيدراتنن

 س   ني اسد نتقنيتها. نال ظاـ ال ووت نت مية ا   اف ل من ورنرك نهن ،الينمية لوحتياجات
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 نحينية  تاط  ا ب م   القياـ مف تمن   التا بالطا ة الج ـ نيمد األمراض نمقانمة الجرنح التلاـ
 (.2013 ،) نيؾ

 :الغذاا أىمية 2.2.1

 نها:تؤديها  التا المخت اة األدنار إل  الغذاؤ أهمية ترج 

 ،ناأل  جة الخويا مف يت ؼ ما نترميـ نت نيض الحا النالف ج ـ  من س   الغذاؤ ي اسد -1
 نالدهنف. الم د ية ناألموح نالبرنتيف الماؤ  ا ذلؾ نيتمثؿ

  ا ذلؾ نيتمثؿ حرنة، مف الحياة  ا بدنر  القياـ ي تطي  حت  ةبالطا  الحا النالف الغذاؤ يمد -2
 نالبرنتيف نالدهنف النربنهيدرات

 ،الج ـ  ا الحينية ال م يات  ير نا تظاـ الحا النالف ن ومة لحة س   الغذاؤ يحا ظ -3
 .ناأللياؼ الم د ية ناألموح نالايتامي ات الماؤ  ا ذلؾ نيتمثؿ

 :الصحي الغذاا في توفرىا الواجب الشروط 2.2.2
 األموح إل  با وا ة نالنربنهيدرات نالده ية البرنتي ية المناد س   يحتنك مت نسا   يننف أف -1

 نالايتامي ات. الم د ية

 المخت اة. الوارة نالم نثات المينرنبات مف نخاليا    ظياا   يننف أف -2

 الم ته ؾ. خصل ت نالحالة ال ف ح ب نالنمية ال نسية ال احية مف م ا با   يننف أف -3

 ا   اف. ب  يقنـ الذك ل  مؿ م ا با   يننف أف -4

 (.2005 ،الغذاؤ  ومة) نهوم . موغ  ي هؿ حت  جيدا   طهيا   مطهيا   يننف أف -5

 :الغذاا في الحؽ 2.2.3

 يننف ال نبدن   نجند  بمجرد ل تخص تثبت التا الطبي ية الحقنؽ مف الغذاؤ  ا الحؽ
 م ظمة سف اللادر الدنلا االتااؽ  ا س ي  ال ص نتـ ،حيات  س   م ا  آ يننف نال طبي يا   ا   اف
  ا لألةذية ال الما القمة مؤتمر ا  قاد ب د نالثقا ية ناالجتماسية اال تلادية ل حقنؽ المتحدة األمـ
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 ناؼ. م يتا م تنا س   الحلنؿ  ا الجمي  حؽ س    ي  تؤند نالتا (11) بالمادة1996

 نبنميات الورنرية المناد مفالطالب  حاجة بأ ها غذية:الت بت ريؼ الباحث نيخ ص
 الج ـ نسووت أ  جة لب اؤ نماؤ( نم ادف نبرنتي ات ننربنهيدرات دهنف )مف نمت نسة م ا بة
مدادها  لممار ة المخت اة الحينية النظالؼ بتت  ـلقياا مف الحا النالف لتمنف الوزمة بالطا ة نا 
 .ن  يـ لحا بتنؿ الحياة أ تطة

 :فمسطيف في التغذوي الوضع 2.2.4
 لبرامح ناوحة م ايير تتومف  يا ة ب اؤ إل  ال الا نالت  يـ التربية نزارة بادرت لقد

 ت  ب  الذك الدنر ألهمية إدرانها مف ا طو ا خاص. بتنؿ المدر ية نالمقالؼ ساـ بتنؿ التغذية
 خوؿ مف الا  طي ا المجتم   ا اللحية ال  ننيات نت زيز ال  يمة. التغذية مااهيـ إيلاؿ  ا

 ،المدارس  ا التغذية ) يا ة ساـ. يتنؿ المجتم ا ل تغيير  ناة تتنؿ التا المدارس ا تهداؼ
2008.) 

 ال من س   المباتر لتأثيرها نت  يمية لحية أنلنية ت د ل ط بة نالمتناز ة ال  يمة التغذية
 ت مؿ ناوحة  يا ة إل  الحاجة نا ت اه  مف ل ط بة، الدرا ا التحليؿ نس   نال ق ا الج ما

 متنوت نم الجة ال  يمة التغذية تدسـ برامح إيجاد خوؿ مف ل ط بة الن الية الجنا ب ت زيز س  
 بيف نالت  يؽ الت انف خوؿ مف اللحيحة الغذالية الممار ات إتباع س   نتؤند التغذية  نؤ

  المح ا. نالمجتم  نالبيت المدر ة

 مف ال ديد أثبتت أف ب د نخالة ،نبير بتنؿ المدر ية التغذية بمناوي  االهتماـ ازداد
 األداؤ م تنا بر   ذلؾ نسو ة   يمة تغذية س   الط بة حلنؿ أهمية نالتجارب الدرا ات
  (.2008 ،المدارس  ا اللحية ال جاف سمؿ )دليؿ لديهـ المدر ا

 ةزة ن طاع سمنما     طيف   ا التغذنك بالنو  المت  قة المتنوت مف ل دد  تيجة
  لر اف نحيث ،الغذالية ال ادات  نؤ نأ الغذاؤ   ة  تيجة التغذية  نؤ مراضأ نا تتار ،خالة
 ل إ (6)  ف  ا االطااؿ مف %9 فإ حيث تزايد  ا نها ،   طيف  ا منجندة متن ة القامة

  قص ننذلؾ ،سامة لحية متن ة نها الدـ  قر نمتن ة ،القامة  لر مف ي ا نف تهر (59)
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 تطنير هميةأ ل إ المدارس  ا التغذنية الم ايير حنؿ درا ة نلتأ  قد ،أ  يتاميف ن قص اليند،
 النو  س   ثرأ لها لما الط بة لدا التغذنية المتانؿ حؿ س   ت مؿ ناوحة ا تراتيجية

 (.2005 )الين ي يؼ، ل ط بة ناديمااأل

 :المدرسية التغذية أىمية2.2.5 
 إل : تؤدك البيت  ا آن المدر ة  ا  ناؤ   ل طالب  يمةال  التغذية إف

   يـ نسق ا ج دك  من -1

 مميز ن يزيالا ذه ا  تاط -2

 (.2008 ،المدارس  ا التغذية ) يا ة األمراض نمقانمة الج ـ م اسة تح يف -3

 م ػػػتنا ر ػػ  إلػػ  يهػػػدؼ المدر ػػية التغذيػػة ببػػػرامح المتزايػػد االهتمػػاـ أف الباحػػػث يػػرا ه ػػا نمػػف
 األةذيػة  نسيػة نتح ػيف المدر ػا المجتمػ   ػا اللػحا ال ػ نؾ نت زيػز الط بػة لدا الاالغذ النسا
 س ػػ  إيجابػػا يػػ  نس ممػػا الجيػػدة نالمرا بػػة المتاب ػػة مػػ  ل ط بػػة ةذاليػػة نجبػػات نتػػن ير المقالػػؼ  ػػا

 المدر ة. نخارج داخؿ الطالب ن  نؾ لحة

 :اآلتية ال  الر المدر ية التغذية تتومف

 ا  طار نجبة ت انؿ جي نتت التغذنك النسا -1

 الغذالية المناد تن ير -2

 التغذنك النو  تقييـ درا ات -3

 نمتاب تها المدر ية المقالؼ -4

 التغذية  نؤ أمراض -5

 :المدرسية التغذية تجاه المدرسية اإلدارة مياـ 2.2.6
 نتتميز ،ال ق ية أن البد ية  ناؤ   التوميذ لحة س   نبير ثرأ لها المدر ية التغذية إف  

 الغذاؤ تن ير يتط ب نهذا ،ال من مف األنل  المراحؿ  االتوميذ  يننف فبأ األ ا ية رح ةالم
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 هذ   ا الم د ية نال  الر ،مي اتنالايتا ،البرنتي ات إل  حاجاتهـ ازدياد ب بب لهـ الم ا ب
 ةذيةناأل ،نالح نيات ،الغازية المترنبات مف المرح ة هذ   ا ا  وؿ يجب نما ال مرية. المرح ة
 (.10:د.ت )األ لارك، ب اؤ. مرح ة أل ها ا مناف  در الم خاوة الغذالية القيمة ذات

 مف نذلؾ ل توميذ الغذالا ال  نؾ تغير  ا ا  نبير  دنرا   ت  ب المدر ة ف إ ناوح هن ننما
 ينت ب حيث المخت اة الجماسات م  ناالختوط الم هجا الغذالا نالت  يـ المدر ية التغذية خوؿ

 التا الغذالية ال ادات تغيير  ا الم اهمة ي تطي  نبالتالا الم زؿ إل  ي ق ها جديدة خبرات لت ميذا
 النام ة بالتب ية الغذالية سادات  تتميز المدر ة  بؿ ما  ف  ا الطاؿ أف نما ،األ رة مف انت بها

 تتدخؿ أف الورنرك فم لذلؾ لهـ. المتاحة األةذية نل نسية ةذالية سادات مف النالداف يمار   لما
  ا الغذالا نو هـ لتلحيح نذلؾ ل توميذ الغذالية الحالة لتقنيـ المدر ا ال ف  ا المدر ة
 تحات،) سوجها يل ب لمواساات نت روهـ اللحية حالتهـ تدهنر  بؿ الم ا ب الن ت
1992: 70.) 

 التغذية سوا 2.2.7 

 ت انؿ سف  قط  اتجة لي تن  لحيحة ةير بلنرة المرؤ  يها يغذا التا الحالة ها
 مف نا ية ةير نمية ت انؿ م ها ال نامؿ مف خ يط سف ت تح بؿ ،الغذاؤ مف جدا   ي ة نميات

 ،المتنررة األمراض آن االلتهابات ننذلؾ الد يقة، نالمغذيات ل طا ة المنلدة نالمناد البرنتي ات،
 ن  ننيات سادات نممار ة ،من ةالمأ ةير نالميا  ،اللحية الخدمات مولمة نسدـ الرساية نو ؼ
  لحية. ةير تغذنية

 :التغذية سوا عمى المترتبة المشاكؿ 2.2.8

 سم ية لننف نذلؾ ،األطااؿ س د التغذية  نؤ س   المترتبة األمراض حلر الل ب مف
 نال ا ية نال ق ية، ،الج مية الطاؿ ب ية س   تؤثر التغذية

 الهيمنج نبيف س   تحتنك التا الحمراؤ الدـ اتنري  ا  قص أن ت ؼ ي  ا نالذك :الدـ  قر -1
 ةذالية مناد  قص إل  الدـ  قر نيرج  ،نا ة الج ـ  حاؤأل لألن جيف المهـ ال ا ؿ ي د الذك

 النريات. هذ  تن ر ب بب أن ،المناد هذ  امتلاص  ا اوطرابات  تيجة ان ،لتنني   أ ا ية
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 بمقار ة سادة   نيقاس ،الطانلة مرح ة  ا ةالتغذي ل نؤ المهمة ضاالسرا مف ي د :القامة  لر -2
 سمر . ح ب الطاؿ طنؿ

 نزف بمقار ة نيقاس الحاد التغذية  نؤ ي م  حيث  ري ة، بلنرة النزف  قد مف ي تح الهزاؿ: -3
 طنل . ال  الطاؿ

 س   المهمة الداللؿ مف ي د بال مر مقار ة الطبي ا الم دؿ سف النزف  قص فإ النزف:  قص -4
 التغذية.  نؤ

 أك لج ـ المثالا النزف يننف حيث الطبي ا الم دؿ سف التخص نزف زيادة نها ل م ة:ا -5
 ح ب ال م ة نتقاس ،الج ـ نحجـ نال مر، نالج س، ،الطنؿ :اآلتية الم ايير ح ب ا  اف
 .(1)الج ـ نت ة مؤتر

 المدرسية المقاصؼ :الثالث المبحث 2.3

 أهـ مف الم ا ب الن ت ن ا بالم ا  نبال  ر الم ا ب الغذاؤ س   الحلنؿ ألبح
 الد اع خط نن ها  قط ليس ال  يمة بالتغذية الدنؿ ة بأ اهتمت ن د ال  يمة. بالحياة التمت  سنامؿ
 الت ب  رادأ س   ي ند لما ،  يميف نسقؿ بج د متمت ة جديرة أجياؿ ل من بؿ الارد للحة األنؿ
 ت ؾ ،المدر ة خوؿ مف أ ا ا نؿنبت يأتا الجيؿ هذا ب اؤ إف نتطنر . ل مجتم  ب اؤ مف

 المراحؿ  ا ا   اف يت  م   ما ،نالمجتم  الارد حياة  ا األنبر التأثير ذات ال ريقة المؤ  ة
 نينبر  ي من التغذية  ا ال  يمة الطرؽ ا   اف ت  ـ ما  إذا ،الحياة مدا يرا ق  حيات   ا المبنرة
  . أب ال  س  ذلؾ ي  نس ن نؼ ال  يـ بالتنؿ يمار ها نهن

 :الفمسطينية المدارس في المدرسية الصحة واقع 2.3.1

 حيث ،المدر ية اللحة ثقا ة  ا  لنر مف يبدن ما س   الينـ الا  طي ية مدار  ا ت ا ا
 ةير المدر ية البيلة ننذلؾ ل توميذ ال وجية نالخدمات اللحية الرساية بتقديـ االهتماـ سدـ

 الت نث مانفأ مف ن ريبة الونواؤ م ها ت ب ث امانف  ا  بهااة المدر ية  المبا ا م ا بة.
 الحلر: ال الدرا ة ب  اختلت لما المثاؿ  بيؿ      م ا بة ةير نم احات

                                                           
(1)

 http://www.al3laj.com/Diseases/Obesity/obesity-and-weigh-increase.htm 
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 الط اـ اسداد مناف ب ظا ة تهتـ ال المدر ية المقالؼ مف ال ديد نجد المدر ا: المقلؼ
 ال ه اؾ اف نجد نما الط اـ. سدادإ  ا الم تخدمة االدنات ننذلؾ ل ط بة يقدـ الذك نالتراب
 تهادة س   الوامف حلنؿ مف التأند مف البد نس ي  بالمقلؼ ل  ام يف اللحية بالحالة مباالة
 النا ية التنسية ي قلها المدارس فأ نما نالموبس. المظهر ب ظا ة ناالهتماـ مراضاأل مف خ ن

  نؤ بأمراض التنسية ننذلؾ نالورنرية. زمةالو الغذالية بالمناد نت رياهـ لإل  اف الغذاؤ بأهمية
 (.2010 الجرجانك،) التغذية

 ل ترنط مولمة ةير المقالؼ ب ض اف المدر ية البيلة لحة مرا بة اظهرت نما
 المناف  ا المقلؼ ينجد سر المدا ب ض ن ا المدر ة داخؿ مقلؼ نجند سدـ نأحيا ا اللحية
 اللحية بالترنط م تـز ةير المقالؼ ب ضن  ،الط بة ل ند   ـ أ اؿ الم طقة  ا الويؽ

 (.2012 اللحة، )نزارة المدر ية ل مقالؼ

 نا   مف مدارس (1210)  ا المقلؼ تن ر ل إ النزارة  ا التربنية البيا ات  اسدة تتير
 (.2005 ،نالت  يـ التربية نزارة) مدر ة (1661)

 مف %10 اف ل ا الحننمية المدارس  ا المقالؼ نا   تتخيص درا ة تارتأ نما
 مف نةيرها لحا تلريؼ بها ينجد ال المقالؼ %مف47.2ن ،ل مقالؼ تاتقر المدارس
 لمنالاات لارمة م ايير نو  اهمية حنؿ ل تنلية النزارة  ا الباحثيف د  ت التا المؤترات
 ،اال ال نالت  يـ التربية )نزارة الم تمرة الر ابة اهمية ننذلؾ نالميا  الط اـ ن نسية المقالؼ
2003.)  

 م ها:  ذنر الجا ب هذا  ا المدر ة إدارة مهاـ ب ض (2004 مر ا،) نذنر

 تغط  ناف ،نا واؤة التهنية، حيث مف المدر ية ل مقالؼ اللحية باالتتراطات االهتماـ -1
 .الخ ....ناللرالير ،الذباب دخنؿ ل دـ بتبؾ ال نا ذ

 خ نهـ مف نالتأند الط اـ نتجهيز ،إسداد  ا ي مؿ مف لدا لحية تهادات نجند مف التأند -2
 م ها. الم دية نخالة األمراض مف

 التوميذ. لحة س   أط مة مف يبي ن   ما لخطنرة المدر ة محيط سف المتجنليف الباسة إب اد -3
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 الخالة نالترنط جنا ب سدة مف بالمقالؼ الخالة ل ترنط التطرؽ  يتـ   أ الباحث ه ا نيذنر
 مف  ي  نال ام يف المقلؼ ب ظا ة ناالهتماـ  ي  نال ام يف جهيز ،نت المقلؼ نتتغيؿ ،باألةذية
 داخؿ بها ي مؿ نالتا نالت  يـ التربية نزارة  بؿ مف الخلنص بهذا الم دة الترنط اللحة خوؿ

 با وا ة إل  ذلؾ، تتمثؿ الترنط ناآلتا: المدارس.

طبية الوزمة نالحلنؿ ي تـز م تأجر/ة المقلؼ نجمي  ال ام يف م   بإجراؤ الاحنلات ال .1
 س   تهادة خ ن مف األمراض س د بداية نؿ  لؿ.

ي تـز م تأجر/ة المقلؼ نجمي  ال ام يف م   بإحوار تهادة ح ف  يرة ن  نؾ لادرة مف  .2
 نزارة الداخ ية.

ت تـز م تأجر/ة المقلؼ  ا مدارس ا  اث بالتناجد تخليا   ا المقلؼ طناؿ  ترة الدناـ   .3
، س   أف ينن نا أ ارب مف الدرجة األنل  نبمنا قة إدارة المدر ة نملاد ة م  ال ام يف م ها

 مديرية التربية نالت  يـ.

أف ي تـز م تأجر/ة المقلؼ نجمي  ال ام يف م   بالظهنر بمظهر ح ف نأف يرتدك زيا  خالا   .4
ا ة )مرينؿ أبيض نةطاؤ ل رأس( نا ت ماؿ  اازات لأليدك أث اؤ إسداد الط اـ ) ناسد ال ظ

 التخلية(. 

ةوؽ المقلؼ بتنؿ تاـ خوؿ تهر  .5 يننف البي   ا المقلؼ خوؿ  ترة الدناـ الر ما نا 
 رمواف المبارؾ.

 :المدرسي المقصؼ دور 2.3.2
 الهاـ الدنر با ؿ نمنن اتها المدر ية البيلة س الر اهـ أحد المدر ية المقالؼ تمثؿ

 نالتا الغذالية المناد مف بحاجاتهـ الط بة لمد الغذاؤ تن ير خوؿ مف المدر ة داخؿ ت  ب  الذك
 الينمية.  تطتهـأ ممار ةس    ت اسدهـ

 :والتعميـ التربية وزارة في المدرسية المقاصؼ2.3.3 

 يخدـ ال نمترنبات أط مة مف تحتني  نما المدر ية ل مقالؼ الحالا التغذنك النو  فإ
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 مف يننف لف مدر ا ؼللمق ب يطة زيارة ؿخو  مف ،ال  يمةةير  التغذنية نالمااهيـ األ نار
 متن رة تننف نلأل ؼ نالتا ال  يمة ةير التغذنية القيمة ذات األةذية أ ناع موحظة الل ب
 التربية نزارة مف الم تمرة المحانالت مف بالرةـ ، يها ال الا الربح هامش ب بب نثيؼ بتنؿ

 ل مقلؼ القالد المدر ة طالب يجد ،اؿالمث  بيؿ س    ي . تباع التا األةذية  نسية لتح يف
 األةذية أما ،ناألموح نال نرك نالدهنف الطا ة مف ا المرت المحتنا ذات األةذية مف نثيرة ا  أ ناس
 نجند ا ترو ا ما ذا إ ي در. أن نجندها  يقؿ نالايتامي ات نالبرنتيف ؼاناأللي الجيد الملدر ذات
 بما التقيد س يهـ الل ب مف   يننف لغذالهـ للحيحةا المااهيـ بتطبيؽ الراةبيف الط بة ب ض

 مقالاهـ  ا المتن ر النا   مجاراةإل   ن يوطرنف   يمة تغذنية م  نمات مف يحم نف
 تطبيؽ رةبة  ياقدنف الن ت نم  لحية ةير ةذالية م تجات تراؤ ل إ بهـ يؤدك مما ،المدر ية
 ل بي  م ايير تتومف التا ال يا ة هذ  لنو  حةالم  الحاجة ظهرت لذا .ال  يمة التغذنية المااهيـ

 خوؿ مف ال  يمة التغذية حنؿ الط بة يت قاها التا الم  نمات م  لتت اةـ المدر ية المقالؼ  ا
 المدر ية. المقالؼ داخؿ سالية  يمة ذات أةذية لبي  أ ا ا نلتن ر ،المدر ية الم اهح

 المشكالت الناتجة عف قمة النظافة 2.3.4

ال ظا ة دنرا  بالع األهمية  ا م   النثير مف األمراض نااللتهابات  ا الم دة نالج د ت  ب 
ن اؿ ل   نال ي يف الرلتيف، ن ا سمـن الج ـ، نال ظا ة التخلية مهمة، ننذلؾ ال ظا ة ال امة، 

 ."ال ظا ة مف ا يماف" -ا  س ي  ن  ـ

ر ب بب   ة ال ظا ة التخلية أن إف النثير مف التهابات األم اؤ ت تقؿ مف تخص إل  آخ
ال ظا ة ال امة.  الجراثيـ نالديداف نالحترات )أن بينوها( تت قؿ بيف آالؼ مف ال اس مف خوؿ 

 ها تت قؿ مف براز تخص إل   ـ تخص آخر سف طريؽ األلاب  حيث إبراز الملابيف بها، 
مف ه ا  قؿ مف البراز إل  الاـ ن القذرة أن الذباب أن الط اـ نالماؤ نالم نث. مف األمراض التا تت

  ف لهما سو ة نثيقة ب قؿ االمراض:نجب الت رض لملط حيف هامي

ا تقاؿ المناد الوارة أن األحياؤ الد يقة الممروة ال  الغذاؤ سف طريؽ اليديف التموث التبادلي: 
 ل تقديـ. ناأل طح الموم ة ل غذاؤ، األدنات التا تننف مت خة نتومس الغذاؤ الخاـ نالجاهز

ها الحترات نالقنارض نالحينا ات القادرة س   الت بب بت نث الغذاؤ  ناؤ بطريقة مباترة اآلفات: 
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 أن ةير مباترة.

 :مراض األتيةنالتا مف خولها يتـ الت بب باأل

 ا  هاؿ )الزحار نالتا ت ببها الجراثيـ أن األميبا(. -

 الديداف الم نية )مت ددة األ ناع(. -

   التيانليد نالتهاب النبد )الير اف(.الننليرا نحم -

 ت ؿ األطااؿ )البنلين( نةير  مف األمراض التا ت تقؿ أحيا ا  بالطريقة  ا ها. -

  المدارس في التغذوي النظاـ تطبيؽ مسؤولية2.3.5 

 ت  يمات حت  أن إرتادات أن  نا يف مجمنسة ال ظاـ هذا ناف ا   ناؤ  ظاـ أك أف  ا التؾ
 تننف نأف ال ظاـ هذا تطبيؽ  رض س    ادرة تننف أف يجب الجهة هذ   ا تتب جهة إلا يحتاج
 لـ إذا تيلا ت  ا ال نتام ة لحيحة نا ت مهما الطوب تغذية إف لوحية نذات م ؤنلية ذات
 (األلد اؤ م  أن البيت إلا الطريؽ  ا أن البيت  ا أك) المدر ة خارج ال ظاـ هذا يطبؽ

 نمت هد نالمدارس ،لةم ؤن  ال الا نالت  يـ التربية  نزارة جهات سدة يفب ما متترنة ه ا  الم ؤنلية
 طالب نؿ س   ت قا التا التخلية الم ؤنلية سف  اهيؾ م ؤنلية س يهـ تق  نالبيت نالمقالؼ

 ال ظاـ هذا تطبيؽ مدك نيبيف ينوح متاب ة  ظاـ ه اؾ يننف أف يجب بؿ  ح ب هذا ليس
 س   تق  الم ؤنلية  إف ،نط يا   مترنسا البر امح هذ  نننف  ةال و ذات األطراؼ جمي  بمتارنة
 .الجمي  ساتؽ

 :العالي والتعميـ التربية وزارة مسؤولية 2.3.6

 .اللحية التغذية ألهمية النطف مدارس  ا نالط بة التدري ية الهيلات تثقيؼ .1

 .التغذنك المجاؿ  ا بالت انف الم  ية الحننمية نةير الحننمية المؤ  ات م  الت  يؽ .2

 بط بة الخالة التغذنية اللحية الم ايير لنو  ناال تلاد اللحة نزارتا م  الت  يؽ .3
 .المدارس

 .المقالؼ وام ا م  ل ت ا د نأ اس الدليؿ هذا إ رار  .4
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 المدارس لاإ نالنلنؿ المنونع بهذا خالة س مية مادة نتحوير تثقياية برامح تب ا .5
 .النطف نمديريات سمدار  تغطية يتـ بحيث   نك بر امح ومف

 .التغذنية البرامح ننذلؾ ال ظاـ تطبيؽ متاب ة .6

  الصحية المجاف – المدرسة مسؤولية 2.3.7

 الدليؿ. هذا  ا س يها الم لنص ال  يمة التغذية بقناسد المدر ة التزاـ .1

 مؤ  ات أن مح ية ملادر مف المدر ية التغذية لبرامح المالا الدسـ تن ير س   ال مؿ .2
 ل ط بة نأمانف نمقاسد مظوت نتن ير المدر ية البيلة  ا بتح ي ات ل قياـ أن مجتم ية
  .المدر ة  ا الجمالية القيـ ت زيز ننذلؾ الغذاؤ لت انؿ

نن قا  ل  ظاـ ا دارك بنزارة التربية نالت  يـ أف المدر ة م ؤليتها األنل  ها ت ايذ  رارات   .3
 النزارة.

 حيث مف اللحية ل م ايير نمطابقتها ن ومتها اسةالمب ناألةذية المقلؼ  ظا ة مرا بة .4
 .نالتخزيف اللوحية

 الم ج ات أن بال جنة تيالب نن  النزارة  بؿ مف المقررة التغذنية البرامح تطبيؽ متاب ة .5
 نةير ...

 متانؿ أن تجانزات ةأي سف  نرا النزارة أن المديرية إبوغ ،ينميا   الق ا زيت تغيير مف التأند .6
  .بالمدر ة تحدث تغذنية

 المقصؼ ضامني مسؤولية 2.3.8

 ،الربح هن ل ط بة ةذاؤ تن ير جا ب إل  المقالؼ لوام ا الرليس الهدؼ أف تؾ ال
خناف أب اؤ األمر  هاية  ا  هـ ،الط بة لحة ح اب س   يننف أال يجب الربح نهذا   ا نأحااد نا 

 المقالؼ. وام ا إلي  ي تما الذك المجتم 

 الغذاؤ بتن ير المقالؼ وام ا س د  ا ية بثقة م ززا الربح ذاه يننف أف يجب لذا
 .اللحا ةير الغذاؤ نا  لاؤ اللحا
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 المجتم   يتمؿ بؿ ،اث يف أن طالب س    قط ليس   نست  نح  ات  اللحا الغذاؤ إف
 جيد. ةير نآخر جيد مقلؼ بيف ما ل تميز المجاؿ  ياتح بما لديهـ الغذالا النسا ن ي زز بأنم  

   والتقييـ المتابعة 2.3.9

 ،التربنك نأدالها الط بة لحة س   ا  نا ات مف لها نلما اللحية التغذية ألهمية  ظرا  
 .المرجنة األهداؼ لتحقيؽ ةنبير  أهمية ينت ب الدليؿ  ا جاؤ ما تطبيؽ متاب ة  إف

  قد نت زيزها الدليؿ  ا س يها الم لنص التغذنية الم ايير تر يخ  ا مهـ دنر ل متاب ةن 
  اآلتا: ال حن س   ل متاب ة  ظاـ ب اؤ تـ

 ال اـ خوؿ التغذية برامح ت ايذ نبإمنا ية التغذنية بالترنط المقالؼ لوماف المتقدميف إسوـ 
 الوماف. اتاا ية تن ي   بؿ نذلؾ الدرا ا

 المتاب ة المدر ية اللحية نال ج ة المدر ة مدير خوؿ مف المدر ة داخؿ الينمية المتاب ة 
 .الم حقة المدر ا المقلؼ متاب ة ا تمارة خوؿ مف لال يةا

يما ا  ن   ب  االهتماـن  الت  يمية ال م ية محنر هن البالط بأف ال الا الت  يـن  التربية نزارة مف ا 
 الزرن أهـ أحد هنالت  يما  الجا ب إل  با وا ةنا ة  اللحيةن  نال ا ية ،التربنية الجنا ب مف

 مبا ا ل دد م انيا ةزة  طاع مدارس مقالؼ سدد ب ع حيث .   طيف  ا الت  يمية ال م ية
 نبح ب نأيوا مدر ا مقلؼ مب   س   يحتنك أف يجب مدر ا مب   نؿ فإ حيث المدارس

 الدرا ا ل  اـ ةزة محا ظات  ا المدر ية المبا ا سدد ب ع ال الا نالت  يـ التربية نزارة إحلاليات
 ب  بة مب   (246) س   الا  طي ية ال الا نالت  يـ التربية ارةنز  تترؼ حيث مب  ، (429) الحالا
 مب   (133) س   الغنث ننالة تترؼ بي ما ،ةزة  طاع با ام إجمالا مف %(57.34) ب غت
 (50) س   الخاص القطاع نيترؼ ةزة،  طاع مبا ا مف %(31.00)   بت  ما تتنؿ نالتا
 (.2) ةزة  طاع  ا المدر ية المبا ا إجمالا مف %(11.66) تب ع ب  بة مب  

 



29 
 

   :الخاتمة
حد س الر الم ظنمة الت  يمية المدر ية نذات أهمية نبيرة أالمقلؼ المدر ا ومف  دي  

 )وامف/ة  ي  ال ام يف أن ا  تالية ال احية مف  ناؤ ا بالجن  جمي  مف االهتماـ ينل  أف يجب
 ل  ام يف ةالتخلي بال ظا ة الهتماـا ننذلؾ ل طالب تقدـ التا الغذالية النجبات أن المقلؼ(
 الط بة  اأب ال لحة س   المحا ظة جؿأ مف نذلؾ محيط  نمف داخ   مف قلؼل م ال امة نال ظا ة
 الدرا ات نبح ب ،المدر ة  ا طني ة ا  أن ات لقوالهـ ن ظرا   ،لهـ الم ا بة الغذالية النجبة نتن ير
 ذ ه س ي   تلتح ما ننذلؾ البيت  ا ا  طار جبةن  يت انلنف ال الط بة مف نثير   أف أثبتت التا

   بة ننذلؾ البيت  ا ا  طار نجبة يت انلنف ال %12   بة ه اؾ أف تبيف  تالح مف الدرا ة
 نمناد تنسنية برامح ندمح الوزمة التنسية تن ير جبي لذا ،ا  طار نجبة يت انلنف أحيا ا   31%

 الاترة خوؿ الطالب حاجة ي د ما تن يرل المدر ية لؼالمقا س   نالترنيز الخلنص بهذا تثقياية
 الظرنؼ يثح مف نج  أنمؿ س   المدر ا المقلؼ يننف أف س   المدر ة  ا يقويها التا

 (.نال امة التخلية نال ظا ة ،المقدمة نالنجبات ،نالوامف ،المب  ) تتمؿ نالتا يليةنالب اللحية
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 انثانثانفصم 
 بقةاندراسات انسا
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 الثالث الفصؿ
 السابقة الدراسات مراجعة

سديػػػدا  مػػػف الدرا ػػػات التػػػا اهتمػػػت  ػػػا طػػػرح  المنوػػػنع هػػػذا أدبيػػػات  ػػػا الباحػػػث نجػػػد لقػػػد
منوػػنع التغذيػػة اللػػحية مػػف جنا ػػب مخت اػػة  ػػا ا  تػػاج الانػػرك ناالج بػػا، س ػػ  الػػرةـ مػػف ذلػػؾ 

 محتنيػػػػات  ػػػػا تنػػػػنف ن ػػػػد تطػػػػرؽ البػػػػاحثنف لمنوػػػػنع التغذيػػػػة اللػػػػحية المدر ػػػػية بلػػػػنرة جزليػػػػة،
 قػػؿ ت المنوػػنسات نهػذ  ،ةي  اللػػح التربيػة مظ ػػة تحػت ت ػػدرج حيػث ناوػػحة، لي ػت نلنػػف الدرا ػات

 حنلها. الباحثيف نتابة

ا   يمػا  الترتيػب هػن ال ػابقة الدرا ػات ػا سػرض  الحاليػة الدرا ة اتخذت  الذكالطريؽ  إف  
 ت انلػت التػا األج بيػة أن ال ربيػة  ػناؤ المتخللة الدرا ات مف لنؿ ال رض  ا)ح ب الم طقة( 

با وػا ة إلػ  . ال و ػة ذات األخرا المحانر  ا الدرا ات أن مباتر،بلنرة  اللحية التربيةأب اد 
 منوػػػنع بػػػ خر أنبلػػػنرة  ت انلػػػت التػػػا ناألج بيػػػة ال ربيػػة الدرا ػػػات أبػػػرزسػػػرض  يػػػتـ  ػػػنؼذلػػؾ، 
 .الحالية الدرا ة

 والعربية المحمية الدراسات 3.1

 أف ن وحػػظ المدر ػػية، ل بيلػة األهميػػة ةايػة  ػػا ا  منوػنس ي ػػد اللػحية التغذيػػة منوػنع إف
  ػػا نال ػػومة ناللػػحة اللػػحا، نػػالتثقيؼ اللػػحية التربيػػة مػػف أجػػزاؤ مػػ  ت ام ػػت الدرا ػػات م ظػػـ

 ب ػػػدها  رض ػػػت   ثػػػـمػػػف ن  أنال      ت روػػػها التػػػا ال ربيػػػة الدرا ػػػات مػػػف النثيػػػر نه ػػػاؾ المدر ػػػة،
 ي ا: نما نها الدرا ة منونع ةمباتر  ةير أن ةمباتر  بلنرة سالجت نالتا ألج بيةا الدرا ات

"مستوى الصحة المدرسية في المدارس ( ب  ناف 2012درا ة اللرايرة نالرتيدك ساـ ) .1
 .االبتدائية في دولة الكويت مف وجية نظر المديرات والمعممات"

 ا المدارس االبتدالية  ا دنلة الننيت  هد ت الدرا ة إل  الت رؼ س   م تنا اللحة المدر ية
م  مة، حيث  (670)مديرة ن (104)مف نجهة  ظر المديرات نالم  مات. تنن ت سي ة الدرا ة مف 

%( مف 5%( مف المديرات ن  بة ) 50)تـ اختيارهف بالطريقة الطبقية ال تنالية، نالتا تمثؿ   بة 
ا ة ن ي ة لجم  البيا ات. نأتارت  تالح الدرا ة الم  مات مف مجتم  الدرا ة. ن د ا تخدمت اال تب
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إل  تن ط م تنا االست اؤ باللحة المدر ية  ا المدارس االبتدالية  ا دنلة الننيت مف نجهة 
 ظر المديرات، نذلؾ مف نجهة  ظر الم  مات، نبي ت الدرا ة أ   ال نجند لارنؽ ذات داللة 

اللحة المدر ية  ا المدارس االبتدالية مف  ا م تنا  (0.05)إحلالية س د م تنا الداللة 
نجهة  ظر المديرات ت زا لمتغيرات المؤهؿ ال  ما نالخبرة ال م ية نال  طة، نسدـ نجند  رنؽ 
ذات داللة إحلالية  ا م تنا اللحة المدر ية ل مدارس االبتدالية مف نجهة  ظر الم  مات 

د  رنؽ ذات داللة إحلالية س د م تنا ت زا لمتغيرات المؤهؿ ال  ما نالجهة المتر ة. ننجن 
(  ا اللحة المدر ية  ا المدارس االبتدالية ت زا لمتغير الخبرة ال م ية نللالح 0.05الداللة )

   نات  ما دنف. ٥ألحاب الخبرة مف 

 التعمػيـ مػدارس فػي الصحية التربية تطبيؽ "واقع ب  ناف (2010) ساـ نأةا، الجرجانك درا ة .2
 "زةغ بمدينة الحكومي

 الحنػػػنما الت  ػػيـ مػػدارس  ػػا اللػػػحية التربيػػة تطبيػػؽ نا ػػ  س ػػ  الت ػػػرؼ إلػػ  الدرا ػػة هػػذ  هػػد ت
 مػف سي ػة س ػ  ا ػتبا ة بتطبيؽالباحثنف  ن اـ النلاا، الم هحالباحثنف  ا تخدـ حيث ةزة. بمدي ة

 (50) مػف ستػنالية بطريقػة أخذت نالتا مترؼ، (129) مف منن ة اللحية التربية س   المتر يف
 ال تػالح مػف مجمنسػة سػف الدرا ػة هػذ  أ ػارت ن ػد هػذا ةػزة، بمدي ػة الحننميػة المػدارس مػف مدر ة
 (،12.266) م ياري ػا ا حرا  ػا  ػج ت حيػث ب  اية ل مدر ة اللحية البيلة ترا ب المدر ة أف أهمها:
 يػػػذل توم اللػػػحية الرسايػػػة  ػػػا ل مدر ػػػة دنر نجػػػند س ػػػ  ال تػػػالح نأتػػػارت ،(91.46)   ػػػبا ننزف

 نأظهػػػرت ،ل توميػػػذ اللػػػحا التثقيػػػؼ  ػػػا دنر ل مدر ػػػة ،م ياري ػػػا ا حرا  ػػػا  ػػػج ت حيػػػث نالمدر ػػػيف
 (48.947) الم يػارك اال حػراؼ ب ػع حيػث ل توميػذ ال ا ػية باللػحة تهػتـ المدر ػة أف أيوا   ال تالح
 دنر تا يػؿ وػرنرة أبرزهػا مػف ناف التنليات مف بمجمنسة الباحث أنل  (.85.04)   با نزف

 .المنونع بهذا خالة ن دنات دنرات سقد طريؽ سف المدر ية اللحة مجاؿ  ا الم  ـ

"دراسة تقويمية لواقع التربية الصحية في مدارس المرحمة  ( ب  ناف2004درا ة المجبر، ) .3
 األساسية بمحافظات غزة في ضوا اتجاىات تربوية معاصرة"

تربية اللحية نمجاالتها لدا توميذ هد ت الدرا ة إل  النتؼ سف م تنا ا لماـ بأهداؼ ال
اللؼ التا   بمحا ظات ةزة نسو اتها بمتغيرك الج س نالمؤ  ة الت  يمية )ننال ، حننمة(. 
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الجزؤ األنؿ -اتب ت الدرا ة الم هح النلاا التح ي ا، ننا ت أداة الدرا ة سبارة سف اختباريف
نع االختيار بيف المت دد نيتمؿ س   االختبار التحلي ا )ل مهارات نالم  نمات( اللحية مف  

(  قرة. ناف مف 34(  قرة نتننف الجزؤ الثا ا مف مقياس لوتجاهات اللحية نيتتمؿ س   )48)
أهـ ال تالح: ا خااض م تنا الم  نمات نالم ارؼ اللحية لدا توميذ اللؼ التا  ، حيث ب غت 

%( بي ما ب غت ال  بة 68،4التخلية )ال  بة الملنية لمتن ط درجات التوميذ  ا مجاؿ ال ظا ة 
%(. 54،4%(  ا مجاؿ األمراض الم دية أما مجاؿ الغذاؤ نال ظا ة  ب غت ال  بة )47،2)

نأتارت ال تالح أيوا  إل  ا خااض م تنا درجات التوميذ  ا اختيار المهارات اللحية الحياتية 
%(. تنلا الدرا ة إل  الت رؼ 50حيث ب غت ال  بة الملنية لمتن ط درجات التوميذ حنالا )

س   أ باب الو ؼ الم حنظ لدا التوميذ نسدـ امتونهـ ل ثقا ة اللحية خوؿ مراحؿ الت  يـ 
األ ا ا، االهتماـ بمجاالت التربية اللحية )ال ظا ة التخلية، األمراض الم دية، الغذاؤ 

 نالتغذية( ألهميتها  ا ت مي  المناطف اللالح نالم ا   لحيا .

"نمػػط المعيشػػة وأثػػره عمػػى بعػػض الجوانػػب ( ب  ػػناف 2004را ػػة ال لػػيما نآخػػرنف، سػػاـ )د .4
 الصحية والتربوية واالجتماعية لدى طالب التعميـ العاـ بمدارس وزارة التربية والتعميـ"

هد ت هذ  الدرا ة إل  الت رؼ س   ال مط الغذالا لطوب نزارة الم ارؼ نب ػض الجنا ػب الحياتيػة 
، نذلػػؾ  ػػا مراحػػؿ الت  ػػيـ الػػثوث: االبتػػدالا، نالمتن ػػط نالثػػا نك. ننا ػػت أداة البحػػث ذات ال و ػػة

( طالب مػف خمػس 6200(  قرة، حيث طبقت س   سي ة منن ة )90سبارة سف ا تبا ة منن ة مف )
لػػػبيا(، مطبقػػػة  ػػػا  –المدي ػػػة الم ػػػنرة -ا ح ػػػاؤ-حالػػػؿ-إدارات ت  يميػػػة مختػػػارة ستػػػناليا  )الريػػػاض

هػػػػ. ن ػػػد تنلػػػ ت  تػػػالح الدرا ػػػة إلػػػ  أف   ػػػبة تػػػرب المتػػػرنبات الغازيػػػة بػػػيف 1424لػػػيؼ سػػػاـ 
%( مػػف الطػػوب يتػػربنف ثػػوث مػػرات  مػػا  ػػنؽ  86الطػػوب نا ػػت نبيػػرة، حيػػث إف ه ػػاؾ حػػنالا )

أ بنسي ا ني تبر المقلؼ المدر ػا الملػدر األنؿ لهػذ  المتػرنبات. نأتػارت ال تػالح أيوػا  إلػ  أف 
%( هػا 38%(و نأف ) 57لابنف بت نس األ ػ اف نالتػا ب غػت حػنالا )  بة نبيرة مف الطوب م

  ػػبة الطػػوب الػػذيف ي تظمػػنف  ػػا تػػرب الح يػػب. نمػػا أظهػػرت ال تػػالح ب ػػض المتػػنوت اللػػحية 
ل طػػػػػوب مػػػػػف أهمهػػػػػا وػػػػػ ؼ اال تظػػػػػاـ  ػػػػػا تػػػػػرب الح يػػػػػب، نت ػػػػػنس األ ػػػػػ اف، نزيػػػػػادة ا ػػػػػتهوؾ 

 تظاـ  ا ت انؿ ا  طار.المترنبات الغازية نالنجبات ال ري ة، نو ؼ اال 
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"برنامج في الثقافة الغذائية قائـ عمى أسموب التكامؿ  ( ب  ناف2003درا ة ح ا يف، ساـ ) .5
وأثره في تنمية التحصيؿ المعرفي والوعي الغذائي لدى طالب الفرقة الرابعة بالشعب األدبية 

 .بكمية التربية بسوىاج"

ذاليػػػة  ػػػالـ س ػػػ  أ ػػػ نب التنامػػػؿ نأثػػػر   ػػػا ت ميػػػة هػػػد ت الدرا ػػػة إلػػػ  نوػػػ  بر ػػػامح  ػػػا الثقا ػػػة الغ
التحليؿ الم ر ا نالنسا الغذالا لدك طوب الار ة الراب ة بالت ب األدبية بن يػة التربيػة ب ػنهاج، 
نا ػػتخدمت الباحثػػة المػػ هح النلػػاا التح ي ػػا  ػػا ب ػػاؤ البر ػػامح نأدنات الدرا ػػة، نالمػػ هح التجريبػػا 

( طالبػا نطالبػة 120ؿ نالػنسا الغػذالا، ناختػارت الباحثػة ال ي ػة )لدرا ة أثر البر امح س   التحلػي
مػػف الار ػػة الراب ػػة بالتػػ ب األدبيػػة بن يػػة التربيػػة ب ػػنهاج، نسػػدت الباحثػػة أدنات الدرا ػػة ممث ػػة  ػػا 
البر امح المقترح، نمقياس النسا، ناختبار التحليؿ. نخرجت الدرا ػة بػأبرز ال تػالح: نجػند  لػنر 

تبطػػػة بالغػػػذاؤ نالتغذيػػػة ال ػػػ يمة نالػػػنسا الغػػػذالا لػػػدك أ ػػػراد سي ػػػة البحػػػث مػػػف  ػػػا الم  نمػػػات المر 
 الج  يف، نأثبت أف البر امح الم د  ا ت مية التحليؿ نالنسا الغذالا لدا أ راد سي ة الدرا ة. 

"الرعاية الصحية المدرسية في المدرسة االبتدائية ( ب  ناف 2002درا ة الجبنرك، ساـ ) .6
 العربية السعودية" لمبنات في المممكة

هد ت الدرا ة إل  النتؼ سف الرساية اللحية المدر ية  ا المدر ة االبتدالية ل ب ات بيف النا   
نالتط  ات الم تقب ية. حيث ا تخدمت الدرا ة الم هح النلاا أ  نب التح يؿ، نتمث ت أداة 

ير مف م  مات المدارس الدرا ة  ا ا تبيا ة ل م  مات نالتا طبقت س   سي ة منزسة مف سدد نب
االبتدالية بمدي ة الرياض. حيث خرجت الدرا ة بأبرز ال تالح نالتا تمث ت  ا: أ ف المبا ا 
المدر ية ل مدارس االبتدالية ةير مطابقة ل تلميـ اله د ا المثالا ن ؽ المقاييس نالمنالاات 

ؿ، نالخدمات اللحية  ا المحددة سالميا، نأف المقلؼ المدر ا ال ي با أ ؿ احتياجات األطاا
 المدر ة االبتدالية ل ب ات محدندة.  د أنوحت الدرا ة سدة تنليات نمقترحات ذات الل ة.      

"دراسػػة الحالػػة الغذائيػػة )التغذويػة( لطػػالب المػػدارس مػػف  ( ب  ػناف1997درا ػة ال قيػؿ، سػػاـ ) .7
 السعودييف في المرحمة االبتدائية في منطقة الرياض"

 ة إل  الت رؼ س   الحالة التغذنية لطوب المدارس االبتدالية مف الج  يف  ا هد ت هذ  الدرا
م طقة الرياض، نا تخدمت الباحثة الم هح النلاا  ا درا تها س   سي ة ستنالية مف ط بة 
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(   ة، نتـ 12-9( طالب ا نطالبة مف )160نطالبات المرح ة االبتدالية بمدي ة الرياض ب ع سددها )
االجتماسية ناال تلادية لنؿ م هـ، ن ياس ال مر نالنزف نالطنؿ، نال ادات الغذالية،  درا ة الحالة

نما تـ  ياس   بة الدهنف  ا الدـ. نا تخدمت الباحثة مقياس النزف اللحا الغذالا النط ا 
الثا ا  ا الناليات المتحدة األمرينية  ا تحديد   بة البدا ة نالهزاؿ نأ ارت  تالح الدرا ة إل : 

% مف األنالد 75نجند ب ض ال ادات الغذالية الخاطلة بيف الطوب، إهماؿ نجبة الاطنر لدا 
% مف الب ات، ا تهوؾ األط مة ذات القيمة الغذالية الم خاوة ب  بة نبيرة،   بة الهزاؿ  ا 20ن

 ي ة الط بة أس   م ها  ا الطالبات،   بة البدا ة  ا الطالبات اس ا م ها  ا الط بة، أ راد ال
ي تمنف أل ر ذات دخؿ متن ط. ن د خ لت الدرا ة إل  سدد مف التنليات نالمقترحات ذات 

 الل ة.

 تعميـ لرئاسة التابعة المدرسية المقاصؼ "تقييـ ب  ناف (1996) ساـ نآخريف، التهرك درا ة .8
 "األولى الصحية الوحدة-بجدة البنات

 نا يجابيات ال  بيات س   نالن نؼ  ية،المدر  المقالؼ لخطة مبدلا تقنيـ إل  الدرا ة هد ت
 جم ة مف % 50 بنا   ستنالي ا اختيارا   مقلا ا (98) اختيار تـ ن د المدر ية. المقالؼ داخؿ

 مف م دة تقنيـ ا تمارة خوؿ مف البيا ات جم  نتـ بجدة، األنل  اللحية ل نحدة التاب ة المقالؼ
 خ لت ن د بالمقلؼ. نال اموت ناألط مة بالمب   الخالة المنالاات تتمؿ ا دارة  بؿ

 ال ا  )  ي ة اللحية ل ترنط مطابقة ةير األط مة %مف 65 أبرزها:  تالح سدة إل  الدرا ة
 مف 67ن% الغذالا، بالتثقيؼ خالة م لقات  يها يتن ر ال المقالؼ مف 87ن% الغذالا(،
 بالولحة. م تزمة رةي المقالؼ مف 71ن% لحية، تهادات يحم ف ال بالمقالؼ ال اموت

 الل ة. ذات نالمقترحات التنليات مف سدد إل  الدرا ة خ لت حيث

 الثػانوي الثػاني طمبة عند الصحي الوعي "درجة ب  ػناف (1987) ساـ نآخرنف، الخ ي ا درا ة .9
 .األردف" في مختمفة جغرافية مناطؽ ثالث في والميني واألدبي العممي

 الت  ػيـ ا تهػاؤ متػارؼ  ػا األرد يػيف الط بػة بػيف اللػحا االػنس م تنا سف النتؼ الدرا ة هد ت
 النلػػاا، المػػ هح الدرا ػػة اتب ػػت حيػػث األردف،  ػػا مخت اػػة م ػػاطؽ  ػػا بارنسػػ  الر ػػما المدر ػػا
 ،الثا نيػػة المراحػػؿ طػػوب لػػدا اللػػحا الػػنسا مػػدا قػػيسي اختبػػار سػػف سبػػارة الدرا ػػة أداة ننا ػػت
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 ال امػػػة الثا نيػػػة المرح ػػػة م ػػػتنيات مػػػف نطالبػػػة بطالػػػ (1902) سػػػف سبػػػارة الدرا ػػػة سي ػػػة ننا ػػػت
 م ػػػتنا  ػػػا الوػػػ ؼ :م هػػػا  تػػالح سػػػدة إلػػػ  الدرا ػػػة نتنلػػ ت .نالمه ػػػا ناألدبػػػا ال  مػػػا بارنسهػػا
 إهمػاؿ نجػند إلػ  أيوػا   ال تػالح نأتػارت ،ل ط بػة المقػدـ اللػحا بػالتثقيؼ الخالػة اللػحية البرامح

 المػدارس ط بػة بػيف اللػحا الػنسا م ػتنا نأف ،االلػح التثقيػؼ لجا ػب المدر ػية ا دارة  بػؿ مف
 الل ة. ذات نالمقترحات التنليات مف سدد إل  الدرا ة خ لت ن د .يا  متد  ناف

 الدراسات األجنبية: 3.2

بعنواف "الوسائط المتعددة التفاعمية عمػى التػيثير فػي ( 2004درا ة أين ف نآخرنف، ساـ ) .10
 العادات الغذائية"

 ػػػة   اليػػػة بر ػػػامح الن ػػػالط المت ػػػددة التااس يػػػة س ػػػ  التػػػأثير  ػػػا ال ػػػادات هػػػد ت الدرا ػػػة إلػػػ  م ر 
الغذالية، نال ادات المتار لها تتمثؿ  ا تق يص النجبات التا تحتنك س     بة سالية مف الدهنف، 
 ا مقابػؿ زيػادة ا ػتهوؾ النجبػات التػا تحتػنك س ػ  نميػات نبيػرة مػف الخوػار نالانانػ  ل محا ظػة 

( 517تخدـ الباحػػث األ ػػ نب التجريبػػا، حيػػث نا ػػت سي ػػ  الدرا ػػة منن ػػة مػػف )س ػػ  اللػػحة. ا ػػ
تخلا  مف  اس األسمار نالج س. نطبؽ الباحث ا تبا ة ماتنحة لنؿ  رد بدنف موحظػات ينميػة، 

 ONE ANOVAنالختبػار  ػرنض الدرا ػة ا ػتخدـ الباحػث األ ػاليب ا حلػالية الم ا ػبة مثػؿ )
TESTدة  تػػػالح: إف البر ػػػامح المطبػػػؽ لػػػ  أثػػػر م حػػػنظ س ػػػ  ال ػػػادات (. تنلػػػ ت الدرا ػػػة إلػػػ  سػػػ

( األنلػ  أنثػر تػأثيرا مػف األيػاـ الثوثػيف التػا ت يهػا.  ػد بي ػت 30الغذالية لأل راد ننػاف  ػا األيػاـ الػػ)
 الدرا ة سدة تنليات نمقترحات ذات الل ة.
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 الفصؿ الرابع

 واإلجرااات نيجيةالم

   مقدمة

 ت ايذ  ا الباحث اتب ها التا نا جراؤات ل م هجية مالو   نلاا   الالؿ هذا يت انؿ
 ةزة،  طاع  ا ال اـ الت  يـ بمدارس المدر ية المقالؼ نا   س   الت رؼ بهدؼ نذلؾ ،البحث
 حنؿ المدارس ت ؾ  ا ال ام يف يفير نالمد الطوب  ظر ننجهات آراؤ ا تطوع خوؿ مف نذلؾ
 المدر ية بالبيلة الخاص ا رتادك ل دليؿ اللحيحة ريالم ايب المقالؼ نا   تطابؽ مدا

 البحث، م هح ترح إل  الالؿ هذا يتطرؽ نما ل ط بة. ال اـ األداؤ س   نا  نا ات  ،الا  طي ية
ة نجد نما ب د مراج ة م تايوة لألدبيات نالدرا ات ذات ال و  البحث، نسي ة مجتم  ننلؼ

 نبياف نثباتها، ملدا يتها  حصحيث تـ  الباحث أف ا  ب ن ي ة لجم  الم  نمات ها اال تبا ة،
  ال تالح. م الجة  ا الم تخدمة ا حلالية األ اليب

  الدراسة منيج 4.1

 البحػػػث م ػػػاهح أدبيػػػات س ػػػ  االطػػػوع تػػػـ أ ػػػل تها سػػػف نا جابػػػة الدرا ػػػة أهػػػداؼ لتحقيػػػؽ
 التح ي ػػػػا، النلػػػاا المػػػ هح ا ػػػتخداـ إلػػػا الباحػػػث لجػػػأ ،لمنوػػػنس  ابهةالمتػػػ نالدرا ػػػات ال  مػػػا،
 انمػػ د يػػؽ، بتػػنؿ نيلػػاها النا ػػ  أرض س ػػ  هػػا نمػػا الظػػاهرة  ػػةار د  ػػا الم ػػاهح أ  ػػب باستبػػار 
 ل ػا يلػؼ النياػا  ػالت بير .نيايػة أن نميػة بطريقػة نتا ػيرها الم الػرة الظػناهر نلؼ س   ي تمد

 هػذ  مقػدار نينوػح ر ميػا   نلػاا  ي طي ػا النمػا الت بيػر أمػا لػها،نخلال  ػماتها نينوح الظاهرة
 األنليػػػػة الملػػػػادر مػػػػف البيا ػػػػات جمػػػػ  تػػػػـ ن ػػػػد .(1987 نآخػػػػرنف، )سبيػػػػدات، حجمهػػػػا أن الظػػػػاهرة

 ي ا: نما ثا نيةنال

 األولية: المصادر .1

 األدنات خوؿ مف األنلية البيا ات جم  إل  الباحث لجأ البحث لمنونع التح ي ية الجنا ب لم الجة
 :األتية
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 س ػػ  ننزسػػت ،البيا ػػات لجمػػ  خليلػػا   لػػممت نالتػػا ل بحػػث، رلي ػػة أداة ت ػػد التػػا اال ػػتبا ة 
 ةزة. مدي ة نةرب ترؽ مدارسب نالطوبالمديريف 

 الا  طي ا ا حلاؤ نمرنز اللحة، بنزارات فنليالم ؤ  م  التخلية المقابوت. 

 الثانوية: المصادر .2

 خوؿ: مف الثا نية البيا ات ملادر إل  ل بحث ال ظرك ا طار ةم الج  ا الباحث لجأ

  ناألج بية. ال ربية النتبن  المراج 

 المح ية أن الدنلية المؤ  ات سف اللادرة اللحايةن  الر مية نالتقارير نالدنريات المقاالت. 

 الغذالية. ناللحة المدر ية المقالؼ منونع ت انلت التا ناألبحاث ال ابقة الدرا ات 

  الدراسة وعينة مجتمع 4.2

 :مجتمع الدراسة 4.2.1

 المػػػدارس الحننميػػػة طػػػوبتنػػػنف مجتمػػػ  الدرا ػػػة مػػػف جميػػػ  ( 4.1نمػػػا هػػػن مبػػػيف بالجػػػدنؿ ر ػػػـ )
سددهـ ا ترؽ نةرب مدي ة ةزة ل مرح تيف األ ا ية نالثا نية، نالبالع تنمدارس ننالة الغنث لم طق

( طالبا  يدرس  ا المدارس الحننمية، نسدد 99435طالبا و مق مة س   ال حن اآلتا )( 157050)
المػػديريف التربػػنييف لهػػذ  با وػػا ة إلػػ  جميػػ   ( طالبػػا  يػػدرس  ػػا مػػدارس ننالػػة الغػػنث.57615)

 المدارس.

 سةار الدلمدارس الحكومة والوكالة لمنطقة  باآلالؼ عدد الطمبة (4.1) جدوؿ

 ـ
 الوكالة مدارس الحكومة

 اإلجمالي
منطقة  ةغرب غز  شرؽ غزة

 منطقة غرب غزة شرؽ غزة

1 51132 48283 23242 34373 157050 
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 ( مجموع أعداد المدارس منطقة الدراسة4.2جدوؿ رقـ )

المرحمة  الجنس ـ
 التعميمية

 الوكالة مدارس الحكومة
 اإلجمالي

منطقة  غرب غزة شرؽ غزة
 شرؽ غزة

منطقة 
 غرب غزة

 ذكور 1
 86 17 11 25 33 أساسي

 19   11 8 انوي ث

 إناث 2
 72 15 4 20 33 أساسي
 24   13 11 ثانوي

 46 16 9 20 1  مختمطة  3
 247 48 24 89 86 المجموع 

سػدد المػػدارس الحننميػػة الخاوػ ة لمديريػػة تػػرؽ  إف( 4.2نمػا هػػن مبػػيف  ػا الجػػدنؿ ر ػػـ )
( 89ديريػػػة ةػػػرب ةػػػزة )( مدر ػػػة، بي مػػػا يب ػػػع سػػػدد المػػػدارس الحننميػػػة التاب ػػػة لم86) مدي ػػػة ةػػػزة

 (175مدر ػػػة، نيب ػػػع إجمػػػالا المػػػدارس الحننميػػػة ل مػػػرح تيف األ ا ػػػية نالثا نيػػػة  ػػػا  طػػػاع ةػػػزة )
( مدر ػة تاب ػة 24مدر ة. أما  يما يت  ؽ بمػدارس ننالػة الغػنث  ػا  طػاع ةػزة  ينجػد ه ػاؾ سػدد )

م طقػة ةػرب مدي ػة  ( مدر ػة تاب ػة لننالػة الغػنث  ػا48لم طقة ترؽ مدي ة ةزة، بي ػا ينجػد سػدد )
  ا مدي ة ةزة ل مػرح تيف األ ا ػية نالثا نيػة. ( مدر ة إجمالا مدارس ننالة الغنث72ةزة، بنا   )
إجمالا المدارس الحننمية نمدارس ننالة الغنث  ػا م طقتػا تػرؽ نةػرب مدي ػة ةػزة  نبالتالا  إف
 .(2013ة ل لحة المدر ية، )الدالرة ال ام ( مدر ة ل مرح تيف األ ا ية نالثا نية247)يب ع سدد 

( سدد األب ية لمدارس الحننمة نالننالة لم طقة الدرا ة حيث ناف 4.3ينوح الجدنؿ ر ـ )
( مب ػ  مدر ػا نم طقػة 55( مب ػ  مدر ػا نمديريػة ةػرب ةػزة )48سدد مبا ا مديريػة تػرؽ ةػزة )

( مب ػ  مدر ػا 32( مب ػ  مدر ػا، نم طقػة ت  ػيـ ةػرب ةػزة )12ت  يـ ترؽ ةػزة التاب ػة ل ننالػة )
 ( مب   مدر ا.135بإجمالا )
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 عدد األبنية لمدارس الحكومة والوكالة لمنطقة الدارسة )محافظة غزة(( 4.3جدوؿ )

 ـ
 الوكالة مدارس الحكومة

شرؽ  اإلجمالي
منطقة شرؽ  غرب غزة غزة

 غزة
منطقة غرب 

 غزة

1 48 55 12 20 135 

 

 :عينة الدراسة 4.2.2

س   أ اس التنزي  - طبقية اـ الباحث باختيار سي ة ( 4.4دنؿ ر ـ )نما هن مبيف  ا الج
مب   مدر ا مف المدارس الحننمية نمدارس ننالة ( 82مف ) منن ة-ةرب( ةزة-الجغرا ا )ترؽ

نطالبة  ا المراحؿ  ا  ( طالب93066 ا  طاع ةزة، حيث تم ت هذ  المدارس سدد ) ةنث
( طالبا  مف طوب المدارس االبتدالية ناالسدادية 415، نتـ اختيار سدد )األ ا ية نالثا نية
 محا ظة ةزةنالثا نية المختارة ب

 (سة )محافظة غزةالدراأعداد المباني )عينة الدراسة( لمدارس الحكومة والوكالة لمنطقة  (4.4)جدوؿ 

مدارس  المجموع مدراس حكومية الجنس ـ
 وكالة

المجموع 
 الكمي

 أساسي ثانوي أساسي
 38 8 30 10 20 ذكور 1
 36 6 30 10 20 إناث 2
 8 6 2  2 مختمطة 3

 82 20 62 المجموع
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 ة الرئيس الدراسةأداة  4.3

ا الدرا ػة، ا ػتخدـ  ا إطار متن ة الدرا ة الحالية ن ػا وػنؤ الت ػاؤالت التػا ا ط قػت م هػ
نالتا تحددت محانرهػا  لدرا ت  الميدا ية نا تقلاؤ آراؤ سي ة الدرا ة. اا أسدهة الت الباحث اال تبا

ننػػػذلؾ مػػػف خػػػوؿ ، ن قػػػا  ألهػػػداؼ الدرا ػػػة. نلػػػيغت سباراتهػػػا مػػػف خػػػوؿ مراج ػػػة أدبيػػػات الدرا ػػػة
اطوسػػػ  س ػػػ  أدنات لدرا ػػػات  ػػػابقة حػػػنؿ جنا ػػػب اللػػػحة الغذاليػػػة لطػػػوب المػػػدارس، نالتثقيػػػؼ 

 اللحا، نال ظا ة ال امة ل مدر ة.

 االستبانة 4.3.1

لت ػرؼ س ػ  نا ػ  المقالػؼ المدر ػية  ػا وػنؤ الػدليؿ ا رتػادك حيث تهػدؼ اال ػتبا ة إلػ  ا 
بم طقتػػا تػػرؽ نةػػرب لم ػػايير لػػحة البيلػػة المدر ػػية الا  ػػطي ية مػػف نجهػػة  ظػػر طػػوب المػػدارس 

 ةزة. تنن ت اال تبا ة مف محنريف أ ا ييف: 

 المدر ػة،  األنؿ مف أداة الدرا ة )اال تبا ة( بيا ات ت رياية سف ال ي ة مثؿ: ا ػـ يتمؿ المحنر
الج س )ذنر، أ ثػ (، اللػؼ )مػف اللػؼ األنؿ إلػ  مرح ػة الثا نيػة ال امػة(، م ػتنا المدر ػة 

 )أ ا ية، ثا نية(.

  يحتػػػنك التػػػؽ الثػػػا ا مػػػف أداة الدرا ػػػة س ػػػ  األ ػػػل ة المت  قػػػة بمنوػػػنع البحػػػث، نيتنػػػنف هػػػذا
ة  ػا الت ػرؼ س ػ  (  ؤاؿ رلي ا يبيف أب اد الدرا ة نالتا مػف تػأ ها الم ػاسد30المحنر مف )

ال تػالح بتػنؿ أدؽ. تق  ػـ أداة الدرا ػة )اال ػتبا ة(  يمػػا يت  ػؽ بأجنبػة ال ي ػة إلػ  سػد ة تق ػػيمات 
درجات نتتومف ا جابات بػ )  ـ، ال، أحيا ػا (، نم هػا  درجات مخت اة: م ها ما يتمؿ ثوثأن 
ر  ػػا الخيػػارات ف  قػػط )  ػػـ، ال(، نب ػػض ا جابػػات ت تمػػد س ػػ  الحلػػحتػػنك س ػػ  درجتػػيمػػا ي

 . (2)ا ظر م حؽ ر ـ  )ا جابات( الملممة مف  بؿ الباحث

 (check listقائمة المالحظة ) 4.3.2

 المػػة الموحظػػات )ا ػػتمارة المدر ػػة( تػػبيهة ب ليػػة سمػػؿ أداة اال ػػتبياف، بحيػػث ت تمػػد  ت ػػد
س   الم ػايير  ( س   إجابات نرأك الباحث حنؿ متن ة الدرا ة ب اؤ  checklist المة الموحظات )

 االجابػػات. ن ػػا هػػذ  الدرا ػػة ت ػػد اللػػحية ل ػػدليؿ االرتػػادك مػػف خػػوؿ الموحظػػة الا  يػػة إلػػ  ت ػػؾ
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 المػػػة الموحظػػػات مب يػػػة س ػػػ  الػػػدليؿ ا رتػػػادك لم ػػػايير لػػػحة البيلػػػة المدر ػػػية الا  ػػػطي ية نالتػػػا 
التبابيؾ، األبناب، تقيس م تنا نااؤة نجندة المقالؼ المدر ية نجندة الغذاؤ نلوحية المناف )

مػػف نجهػػة  ظػػر األروػػية، األ ا ػػات... إلػػخ(، نمػػدا تػػنا ر ت ػػؾ الم ػػايير لػػدا سي ػػة الدرا ػػة نذلػػؾ 
 نطوب ت ؾ المدارس.  مديرك

ة ت ػػػاهـ  ػػػا تقيػػػيـ ت ػػػ ة محػػػانر رلي ػػػتتنػػػنف  المػػػة الموحظػػػات )ا ػػػتمارة المدر ػػػة( مػػػف 
 :(1)ا ظر م حؽ ر ـ  ناآلتا ت خص هذ  المحانر أف ممنفمف الالمقالؼ المدر ية، حيث 

البيا ػػػات الت ريايػػػة، نهػػػا الم  نمػػػات األ ا ػػػية التػػػا تهػػػدؼ إلػػػ  الت ريػػػؼ بال ي ػػػة  المحػػػور األوؿ:
ػػح ا ػػـ المدر ػػة، المديريػػة )تػػرؽ ةػػزة، ةػػرب ةػػزة، ننالػػة(، 4نتتنػػنف مػػف ) ( سبػػارات رلي ػػية تنو 

 ج س المدر ة، نم تنا الدرا ة )أ ا ية، ثا نية(.

م  نمات سف المدر ة، نها أيوػا  بيا ػات ت ريايػة، بحيػث يتنػنف هػذا المحػنر مػف  :المحور الثاني
 ي ػػة. ني ق ػػـ هػػذا المحػػنر ( سبػػارات أ ا ػػية تقػػـن بنلػػؼ الحالػػة ال امػػة القالمػػة س ػػ  أ ا ػػها ال4)

ف: األ ػل ة )االرتػادات(، نخيػػارات ا جابػات )الترميػز(. حيػث إف ب ػض ا جابػػات إلػ  تػقيف رلي ػي
 هذا المحنر يتننف مف الدرجتيف )  ـ، ال(.المت  قة ب

( سبارات، حيث تػم ت جميػ  6م  نمات حنؿ المقلؼ، يتننف هذا المحنر مف ) المحور الثالث:
ت ػػؾ ال بػػارات التػػدرج الث ػػالا )  ػػـ، ال( نيت ػػانؿ هػػذا المحػػنر نلػػؼ س الػػر المقالػػؼ األ ا ػػية 

 نمدا   اليتها نلوحيتها.

، حيػػث تػػم ت ( سبػػارة18يتنػنف هػػذا المحػػنر مػف ) ،اال تػػاليةقلػػؼ : منالػاات المالمحػػور الرابػػع
جميػػػ  ت ػػػؾ ال بػػػارات البػػػدالؿ اآلتيػػػة )  ػػػـ، ال(، حيػػػث رنػػػز هػػػذا المحػػػنر س ػػػ  الخلػػػالص ال امػػػة 

 ل مقلؼ.

، ( سبػػارة11المحػػنر مػػف ) التجهيػػزات الداخ يػػة ل مقلػػؼ، يتنػػنف هػػذامنالػػاات  المحػػور الخػػامس:
لتػػػدرج الث ػػػالا )  ػػػـ، ال(، ن ػػػ   هػػػذا إلػػػ  تنوػػػيح تجهيػػػزات حيػػػث تػػػم ت جميػػػ  ت ػػػؾ ال بػػػارات ا

 المقلؼ الداخ ية مف األثاث نالم دات نةيرها.
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( سبػارات، 6الخارجيػة ل مقلػؼ، يتنػنف هػذا المحػنر مػف )التجهيػزات منالػاات  المحور السادس:
ناألثػػاث  حيػػث تػػم ت جميػػ  ت ػػؾ ال بػػارات التػػدرج الث ػػالا )  ػػـ، ال(، نيت ػػانؿ هػػذا المحػػنر الم ػػدات

 الخاص باالحتياجات الخارجية ل مقلؼ.

( سبػارات، حيػث تػم ت 8ال ام نف بالمقلؼ، يتننف هذا المحنر مػف )منالاات  المحور السابع:
ف  ػػا هػػذا المحػػنر خلػػالص ن ػػدرات ال ػػام ي )  ـ، ال( نيقػػيسدالؿ األتيػػة:جميػػ  ت ػػؾ ال بػػارات البػػ

 المقلؼ مف حيث النااؤة نالخبرات نةيرها.

( 5الجهػػػات ذات ال و ػػػة با تػػػراؼ س ػػػ  المقلػػػؼ، يتنػػػنف هػػػذا المحػػػنر مػػػف ) الثػػػامف: المحػػػور
ت ػػانؿ هػػذا المحػػنر الجهػػات يسبػػارات، حيػػث تػػم ت جميػػ  ت ػػؾ ال بػػارات التػػدرج الث ػػالا )  ػػـ، ال( ن 

 .الخارجية ل المتر ة س   المقالؼ نالمتاب ة 

، حيػث ( سبػارات10ف هذا المحنر مف ) ا المقلؼ، يتنن  المقدمةالمناد الغذالية  المحور التاسع:
تػػم ت جميػػ  ت ػػؾ ال بػػارات البػػدالؿ التاليػػة )  ػػـ، ال( حيػػث  ػػاس هػػذا المحػػنر مػػدا لػػوحية المػػناد 

 الغذالية المباسة  ا المقالؼ نلوحية طرؽ تجهيز .

 صياغة فقرات أداة الدراسة 4.4

 ي ا:تـ لياةة  قرات أداة الدرا ة نذلؾ بما يخدـ أهداؼ الدرا ة نما 

  بدنر المقالؼ المدر ية  ا تح يف الم تنا اللحا لدا المت  قة  األبحاث ال  ميةمراج ة
الطوب، ن ا محانر نالتثقيؼ اللحا، نتن ير البيلة المولمة ل تغذية اللحية المدر ية، 

 ناللحة نال ومة بالمدر ة نال ظا ة ال امة ل طوب.

 ا، مف أجؿ تحديد أب اد أداة الدرا ة نلياةة مراج ة الملادر ال ابقة، نموحظة مقايي ه
  قراتها.

 ن د تـ لياةة  قرات أداة الدرا ة ح ب ما ي ا:

  مراساة أف تخدـ هذ  الاقرات األهداؼ المط نب تحقيقها نالتا ت مؿ س   تحقيؽ أهداؼ
 الدرا ة.
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 .تـ لياةة  قرات أداة الدرا ة نمحانرها بحيث تننف ناوحة نماهنمة 

 ـ  قرات أداة الدرا ة ن ؽ التدرج الث الا )  ـ، نال(تـ لياةة م ظ . 

 صدؽ األداة  4.5

نذلػػؾ ب ػػرض األداة -ا ػػتخدـ الباحػػث لػػدؽ المحنمػػيف نهػػن مػػا ي ػػرؼ باللػػدؽ الم طقػػا
مػػػف ذنك االختلػػػاص بهػػػدؼ التأنػػػد مػػػف م ا ػػػبة األداة لمػػػا أسػػػدت مػػػف أج ػػػ ،  ( محنمػػػيف6س ػػػ  )

نالم حػؽ ر ػـ  تماؤ نؿ م ها ل مجػاؿ الػذك نوػ ت  يػ ، ن ومة لياةة الاقرات لمنونع الدرا ة نا
( يتػػػمؿ بيػػػاف أ ػػػماؤ المحنمػػػيف، حيػػػث أبػػػدنا موحظػػػاتهـ نأراؤهػػػـ القيمػػػة نالهامػػػة حػػػنؿ  قػػػرات 5)

اال ػػػتبا ة نمجاالتهػػػا، ن ػػػد اخػػػذ الباحػػػث بهػػػذ  الموحظػػػات ناآلراؤ نلػػػذلؾ تػػػـ حػػػذؼ نت ػػػديؿ ب ػػػض 
 ػػتبا ة، نمػا تػـ إوػا ة  قػرات أخػرا، ننػذلؾ إسػػادة الاقػرات ل ػدـ ا  ػجامها نتنا قهػا مػ  منوػنع اال

لياةة نتل يؼ ب ض الاقرات لتلبح أنثر نونحا  لػدا سي ػة الدرا ػة، حتػ  ألػبحت اال ػتبا ة 
م حػػؽ  -يف، مق ػػمة إلػػ  محػػنر ( سبػػارة  ػػا ا ػػتمارة الطالػػب34 ػػا لػػنرتها ال هاليػػة، منن ػػة مػػف )

 (.2م حؽ ) - ة محانر( سبارة ال تمارة المدر ة، مق مة إل  ت 55(، ن)1)

 إجرااات تطبيؽ أداة الدراسة 4.6

ا ػػػتبا ة الدرا ػػػة  ػػػا لػػػنرتها ال هاليػػػة، نألػػػبحت جػػػاهزة ل تطبيػػػؽ، بػػػدأ تػػػـ نوػػػ  ب ػػػد أف 
 رلػيس   ػـ البيلػةبتقػديـ ط ػب منجػ  مػف  ت الدرا ةإجراؤات تطبيؽ الدرا ة حيث  امب مؿ الباحث 

 يـ بمحا ظة ةزة مر ؽ م     خة مف اال تبا ة ل منا قة. بالجام ة اال ومية إل  نزارة التربية نالت  

نب د الحلنؿ س   منا قة نزارة التربية نالت  يـ بمحا ظة ةزة بإجراؤ الدرا ػة الميدا يػة،  ػاـ 
نالتػا تػـ تنزيػ   2014الباحث بإسداد جدنؿ زم ا ل م ية التطبيػؽ  ػا الالػؿ الدرا ػا األنؿ ل ػاـ 

، ب هػػػذ  المػػػدارس، نمػػػف ثػػػـ  ػػػاـ الباحػػػث ب م يػػػة التػػػر يـ نالاػػػرز( ا ػػػتبا ة س ػػػ  طػػػو415خولهػػػا )
 ( ا تبا ة.415% ، حيث تـ ا توـ سدد اال تبا ات نامو )100ننا ت   بة اال تجابة 

 ا جراؤات التالية  ا سم ية التطبيؽ:نما استمدت الدرا ة س   

بتدالية ناالسدادية نالثا نية ، نها طوب المدارس االالدرا ة تنزي  أداة الدرا ة س   سي ةتـ . 1
 بمحا ظة ةزة.
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 بتنويح أهداؼ الدرا ة، نبياف أهميتها، نالاالدة المرجنة م ها أل راد ال ي ة.تـ . 2

 الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب 4.7

ب د اال تهاؤ مف جم  اال ػتبا ات نمراج تهػا  ػاـ الباحػث بػإجراؤ سم يػة تاريػع البيا ػات  ػا الحا ػب 
مف ثـ تح يؿ البيا ات نذلؾ با تخداـ بر امح الحـز ا حلالية  ا ال  نـ االجتماسية، حيث ن اآللا 

 .(SPSS)  ا بر امح التح يؿ ا حلالا التح يؿ التنراركتـ ا تخداـ 

 التنرارات نال  ب الملنية.  4.7.1

 .T.test independent sampleاختبار  4.7.2

 .One Way ANOVAحادك أ  نب تح يؿ التبايف األ 4.7.3

 اختبار تياي  الب دك. 4.7.4
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 انفصم اخلامس 
 عرض ومناقشة اننتائج
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 الفصؿ الخامس 

 عرض ومناقشة النتائج

 (Aتحميؿ نتائج استبانة المدرسة ) 5.1

 توزيع مدارس العينة حسب الجية اإلشرافية5.1.1 

 
 : عدد مدارس عينة الدراسة(5.1) الشكؿ رقـ

( ب  ػبة 62مػدارس سي ػة الدرا ػة إلػ   لتػيف مػدارس تاب ػة لػنزارة التربيػة نالت  ػيـ نسػددها )تػـ تق ػيـ 
% نما  ا التنؿ ر ـ 24.4( ب  بة ملنية 20% نمدراس تاب ة إل  األن رنا نسددها )75.6ملنية 

دد  ظرا  ألف نزارة التربية نالت  يـ ال الا تترؼ س ػ  سػدد أنبػر مػف المػدارس، تػـ اختيػار سػ (.5.1)
 أنبر مف مدارس الحننمة ح ب ال  ب المذننرة أسو .

 نوعية المدارس مف حيث جنس الطمبة 5.1.2

 
 نوعية المدارس مف حيث جنس الطمبة(: 5.2الشكؿ رقـ )
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( ج س ط بة المدر ة مف حيث ذننر أن إ اث أـ مخت طة،  نا ت 5.2ينوح التنؿ ر ـ )
مف ا  اث  30%، 48.4مف مدارس الذننر ب  بة  30ها المدارس التاب ة لنزارة التربية نالت  يـ ب

%. ني نس ذلؾ مدا تجا س ال ي ة 3.2مف المدارس المخت طة ب  بة  2% نسدد 48.4ب  بة 
مف حيث   بة الذننر ناال اث، اما ال  بة الق ي ة ل مدارس المخت طة  ترج  ال  اف  يا ة النزارة 

مف مدارس  8ننا ت المدارس التاب ة لألن رنا بها  تقنـ س   الالؿ بيف الج  يف  در االمناف.
%. تنؿ 30مف المدارس المخت طة ب  بة  6% ن30مف ا  اث ب  بة  6%، 40الذننر ب  بة 

(5.2.) 

 المرحمة الدراسية 5.1.3

 
 (: المرحمة الدراسية لمدارس عينة الدراسة5.3الشكؿ رقـ )

 ت المدارس التاب ة لنزارة التربية نالت  يـ ت ق ـ إل  تـ تق يـ المدارس إل   لتيف أ ا ية نثا نية  نا
%، ترج  زيادة   بة سي ة 35.5( مدر ة ثا نية ب  بة 22% ن)64.5( مدر ة أ ا ية ب  بة 40)

المدارس اال ا ية  ظرا لترنيبة المجتم  الا  طي ا حيث اف م ظـ الط بة  ا المرح ة اال ا ية. 
( مدر ة، يرج  ذلؾ 20 ت جمي ها مف المدارس األ ا ية ب دد )أما المدارس التاب ة لألن رنا  نا

 (.5.3ال  اف  ظاـ الت  يـ  ا الننالة ال ينجد ب  مرح ة ثا نية.  تنؿ )
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 معمومات صحية عامة عف المدارس 5.1.4

 
 (: معمومات عف مدارس عينة الدراسة5.4الشكؿ رقـ )

ا ػة تػـ نوػ  ب ػض األ ػل ة نالتػا نا ػت ا جابػة لتن ير م  نمات نا ية سف المدارس  ا سي ة الدر 
 (5.4س ها نما  ا التنؿ ر ـ )

إجابػػات مػػديرك المػػدارس ا حلػػرت  ىػػؿ يوجػػد منسػػؽ/ة لمصػػحة المدرسػػية فػػي المدرسػػة  -1
بػيف   ػـ  نا ػت إجابػة ال ػؤاؿ  ػا المػدارس التاب ػة لػنزارة التربيػة نم  قا اللحة المدر ػية 

% نالمدارس التاب ة لألن رنا جػاؤت أيوػا إجػابتهـ 100( ب  بة 62نالت  يـ ب  ـ نسددهـ )
، نيػدلؿ ذلػؾ س ػ  اهتمػاـ الػنزارة نالننالػة بأهميػة نجػند % 100( ب  بة 20ب  ـ نسددهـ )

م  ػػؽ لػػحة مدر ػػية ألداؤ ناجباتػػ  مػػف ا تػػطة ن  اليػػات تر ػػ  بال مػػؿ اللػػحا نالتنسػػنك 
 ل ط بة.

جابات مديرك المدارس إ؟ ا حلرت ( حصص5ىؿ منسؽ الصحة المدرسية مفرغ ) -2
بيف   ـ نال  نا ت إجابة ال ؤاؿ  ا المدارس التاب ة لنزارة نم  قا اللحة المدر ية 

% نالمدارس التاب ة لألن رنا جاؤت سدد  100( ب  بة 62التربية نالت  يـ ب  ـ نسددهـ )
دؿ ، إف %85( ب  بة 17% أما مف أجابنا بو سددهـ ) 15( ب  بة 3الذيف أجابنا ب  ـ )

ساتقها ال بؤ بتاريع ذلؾ س   تاؤ  يدؿ س   اف النزارة تتب   يا ة نتأخذ س   
بمهاـ اللحة المدر ية أما بال  بة ال  م  قا اللحة المدر ية  الم  ميف الذيف ين انف

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ة/هليوجدمنسق
للصحةالمدرسية
فيالمدرسة؟

هلمنسقالصحة
المدرسيةمفرغ

حصص؟(5)

هليوجدلجنة
صحيةبالمدرسة؟

هلالمدرسة
مستفيدةمن

برنامجتغذوي
مجاني؟

وزارةالتربيةوالتعليم

االنروا



51 
 

حلص مف أجؿ القياـ بالمهاـ الم نطة بهـ  5بالمدارس التاب ة لألن رنا بحاجة لتاريع 
 س   النج  األنمؿ. 

إجابات مديرك المدارس نم  قا اللحة ا حلرت  ؟يوجد لجنة صحية بالمدرسة ىؿ -3
بيف   ـ  نا ت إجابة ال ؤاؿ  ا المدارس التاب ة لنزارة التربية نالت  يـ ب  ـ المدر ية 
% نالمدارس التاب ة لألن رنا جاؤت أيوا إجابتهـ ب  ـ  100( ب  بة 62نسددهـ )
ؾ مدا اهتماـ المدارس بنجند لجاف لحية لما ، ي نس ذل% 100( ب  بة 20نسددهـ )

 لها مف دنر  اسؿ  ا المدارس.
إجابات ال ي ة )مديرك ؟ ا حلرت مجاني ةىؿ المدرسة مستفيدة مف برنامج تغذي -4

بيف   ـ نال  نا ت إجابة ال ؤاؿ  ا المدارس التاب ة المدارس نم  قا اللحة المدر ية( 
( 46% نمف أجابنا بو سددهـ ) 25.8( ب  بة 16لنزارة التربية نالت  يـ ب  ـ سددهـ )

مما يدلؿ س   الحاجة الما ة ل مدارس الحننمية لمثؿ هذ  البرامح،  %،74.2ب  بة 
المدارس التاب ة لألن رنا جاؤت  أمانخالة  ا الم اطؽ المهمتة األتد  قرا نالحدندية. 

  ا الجا ب التغذنك. ،  ظرا لتن ر برامح دسـ%100( ب  بة 20إجابتهـ ب  ـ نسددهـ )
 معمومات عف المقصؼ 5.1.5

 

 

 (: معمومات عف المقصؼ5.5الشكؿ رقـ )
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 ( م  نمات سف نا   المقالؼ المدر ية ح ب التالا:5.5ينوح التنؿ ر ـ )

 نا ػت ا جابػة ت حلػر بػيف   ػـ  نا ػت إجابػة ال ػؤاؿ ؟ ىؿ يوجد مبنى مقصؼ داخؿ المدرسػة-1
% نالمػػدارس التاب ػػػة  100( ب  ػػبة 62لتربيػػة نالت  ػػيـ بػػ  ـ نسػػددهـ ) ػػا المػػدارس التاب ػػة لػػنزارة ا

 ا  ، هذا يدلؿ س   اف ه اؾ اهتمام% 100( ب  بة 20لألن رنا جاؤت أيوا إجابتهـ ب  ـ نسددهـ )
مػف  بػػؿ الجهػات المتػػر ة س ػػ  المقالػؼ المدر ػػية مػػف حيػث زيػػادة سػػدد المقالػؼ مقار ػػة ب ػػددها 

مػػف المػػدارس ال ينجػػد بػػ  مب ػػ  مقلػػؼ ننا ػػت  ا  نبيػػر  ا  اف ه ػػاؾ سػػدد ػػا ال ػػ نات الماوػػية س مػػا بػػ
ت تمػػد س ػػ  الجم يػػات الت ان يػػة. نيؤنػػد ذلػػؾ  ػػ ا الػػنزارة الػػ  ان ػػاب الط بػػة سػػادات ن ػػ ننيات 

 تغذنية   يمة نحرلها س   تن ير  نسية جيدة نلحية مف الغذاؤ نبأ  ار م ا بة ل جمي .

إجابػػات مػػديرك المػػدارس نم  ػػقا اللػػحة المدر ػػية ت  نا ػػ؟ ىػػؿ مبنػػى المقصػػؼ مػػف البػػاطوف-2
ت حلػػر بػػيف   ػػـ نال  نا ػػت إجابػػة ال ػػؤاؿ  ػػا المػػدارس التاب ػػة لػػنزارة التربيػػة نالت  ػػيـ بػػ  ـ سػػددهـ 

أك تتير ا جابات أف المقالؼ  %1.6( ب  بة 1% نمف أجابنا بو سددهـ ) 98.4( ب  بة 61)
أمػػػا المػػػدارس التاب ػػػة لألن ػػػرنا  نػػػاف مػػػف جػػػاؤت إجػػػابتهـ بػػػ  ـ نأ ب ػػػت.  ،منن ػػػة مػػػف ألػػػناح زي قػػػن

، نهػذا يحقػػؽ الهػدؼ المػػراد % 10( ب  ػبة 2% نمػػف أجػابنا بػو سػػددهـ ) 90( ب  ػبة 18سػددهـ )
نالنارد  ا الدليؿ االرتادك مف حيث نجند مب   مقلػؼ  ػا نػؿ مدر ػة. ني نػس اهتمػاـ الجهػات 

  تالية.الم  ية بالتطنير نخالة مف ال احية اال

إجابات مديرك المدارس نم  قا اللحة المدر ية ؟ نا ت ىؿ مبنى المقصؼ منفصؿ )مستقؿ(-3
نهذا يتماتػ   ،% 100( ب  بة 62ال ؤاؿ  ا المدارس التاب ة لنزارة التربية نالت  يـ ب  ـ نسددهـ )
 م  ما جاؤ مف م ايير خالة بالمقلؼ  ا الدليؿ االرتادك.

%  85( ب  ػبة 17نا جػاؤت  نػاف سػدد مػف جػاؤت إجػابتهـ بػ  ـ نسػددهـ )نالمدارس التاب ة لألن ر 
هػذ  ال  ػبة  نت ػدأك أف المقلػؼ تػاب   دارة المػدارس، ، %15( ب  ػبة 3نمف أجابنا بػو سػددهـ )

 مقبنلة  نسا ما نلنف ه اؾ حاجة ال  زيادة االهتماـ باف تننف جمي  مبا ا المقالؼ م ال ة.

إجابة ال ؤاؿ  ػا المػدارس التاب ػة لػنزارة التربيػة  نا ت مقصؼ جديد  ىؿ المدرسة بحاجة لبناا-4
نالمػػدارس التاب ػػة . % 77.4( ب  ػػبة 48% نال سػػددهـ ) 22.6( ب  ػػبة 14نالت  ػػيـ بػػ  ـ سػػددهـ )

( 11% نمػػف أجػػابنا بػػو سػػددهـ ) 45( ب  ػػبة 9لألن ػػرنا  نػػاف مػػف جػػاؤت إجػػابتهـ بػػ  ـ سػػددهـ )
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  خػػوؿ اال تػػاؤ بػػا ا المدر ػػية حيػػث يػػتـ اسػػادة ب الػػ ػػدـ ب ػػض المنيرجػػ  ذلػػؾ الػػ  %،  55ب  ػػبة 
الجديد ل مدر ة، نمف جهة اخرا يتـ طرؽ باب المؤ  ات الداسمة نالما حة  ا هػذا الجا ػب نلنػف 

  ظرا الستبارهـ اف المقلؼ مؤ  ة ربحية   تجابة  ا هذا المنونع بالذاتال يتـ اال

نا ػت إجابػة ال ػؤاؿ  ػا المػدارس التاب ػة لػنزارة   ميػة ىؿ المقصػؼ بحاجػة لتػرميـ وصػيانة داخ-5
المػػدارس . ن % 67.7( ب  ػػبة 42% نال سػػددهـ ) 32.3( ب  ػػبة 20التربيػػة نالت  ػػيـ بػػ  ـ سػػددهـ )

% نمػػف أجػػابنا بػػو  40( ب  ػػبة 8التاب ػػة لألن ػػرنا جػػاؤت  نػػاف مػػف جػػاؤت إجػػابتهـ بػػ  ـ سػػددهـ )
  تيجة اال تخداـ نال نامؿ الجغرا ية.  ا  طبي ي ا  نا   نهذا ي د %، 60( ب  بة 12سددهـ )

الماضػية( مػف الخمػس سػنوات الخػالؿ ة المقصؼ أو بناا مقصؼ جديد )ىؿ تـ ترميـ وصيان-6
إجابات مديرك المدارس نم  قا اللحة المدر ية ؟  نا ت قبؿ الجيات المختصة)المديرية/الوزارة(

( 39% ن)ال( سػددهـ )37.1( ب  ػبة 23  ـ( سػددهـ ) ا المدارس التاب ة لنزارة التربية نالت  يـ )ب
، ني ند ذلؾ إل  أف النزارة ت تمػد س ػ  مناردهػا الماليػة الخالػة  ػا سم يػة التػرميـ % 62.9ب  بة 

 ننػػذلؾ ا ةػػوؽ الػػذك  ػػرض س ػػ   طػػاع ةػػزة نتػػأثير  س ػػ  تػػح المػػنارد نالتبرسػػات ل ػػنزارة ناللػػيا ة
% 45( ب  ػػبة 9سػػدد مػػف جػاؤت إجػػابتهـ )بػ  ـ( نسػػددهـ )نالمػدارس التاب ػػة لألن ػرنا جػػاؤت  نػاف 

%، نهػذا يػدؿ س ػ  الحاجػة الما ػة ل تػرميـ ناللػيا ة  ػا 55( ب  ػبة 11نمف أجابنا )بو( سػددهـ )
 المقالؼ.

 اإلجابة عف أسئمة الدراسة: 2 .5

 اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة:  5.2.1

مػا واقػع المقاصػؼ بمػدارس محافظػة غػزة )فمسػطيف(  س  : ي ص ال ؤاؿ األنؿ مف أ ل ة الدرا ة
 في ضوا الدليؿ اإلرشادي لمعايير صحة البيئة المدرسية  

نال  ب الملنية، نالجدنؿ التالا ا تخداـ التنرارات نالمتن طات  نلإلجابة سف هذا ال ؤاؿ تـ
 ينوح ذلؾ:
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 " قصؼ اإلنشائيةمواصفات الم " فقرات المعايير المتعمقة بػال تحميؿ  :أوالً 

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات (5.1جدوؿ )
 المعايير المتعمقة بمواصفات المقصؼ اإلنشائية وكذلؾ ترتيبيا

رقـ 
 الفقرة الفقرة

مجموع 
االستجابا

 ت
االنحراؼ  المتوسط

 المعياري
الوزف 
 الترتيب النسبي

 3 97.6 0.155 0.976 80 احة ةر ة المقلؼ بالمتر الرب نـ تب ع م   1
 14 68.3 0.468 0.683 56 الذيف يتترنف مف المقلؼ تقريبا   نـ هن سدد الط بة 2
 10 86.6 0.343 0.866 71 نـ هن سدد التبابيؾ  ا المقلؼ   3

4 
نا ية مقار ة ب دد   ا المقلؼهؿ م ا ذ البي   

 الط بة
53 0.646 0.481 64.6 

15 

5 
هؿ ارتااع التبابيؾ م ا بة ألسمار جمي  الط بة  

  ا المدر ة
70 0.854 0.356 85.4 

11 
 3 97.6 0.155 0.976 80 هؿ الميا  متن رة داخؿ المقلؼ  6
 6 96.3 0.189 0.963 79  ا المقلؼهؿ ينجد تبنة ل لرؼ اللحا  7
 17 30.5 0.463 0.305 25 هؿ ينجد ت ريب  ا تبنة الميا  ناللرؼ اللحا 8
 1 100.0 0.000 1.000 82 هؿ ينجد حنض لج ا األنا ا داخؿ المقلؼ  9
 1 100.0 0.000 1.000 82 با تمرارهؿ تتن ر مناد ال ظا ة بالمقلؼ  10
 6 96.3 0.189 0.963 79 هؿ ينجد باب رلي ا محنـ ل مقلؼ  11
 9 95.1 0.217 0.951 78 هؿ ا واؤة جيدة  ا المقلؼ 12
 6 96.3 0.189 0.963 79 هؿ التهنية نا ية  ا المقلؼ 13
 18 24.4 0.432 0.244 20 هؿ ينجد مرنحة  ا المقلؼ 14
 3 97.6 0.155 0.976 80 هؿ األروية مب طة نخالية مف التقنؽ 15
 12 78.0 0.416 0.780 64 هؿ الجدراف خالية مف الرطنبة نالتقنؽ 16
 13 69.5 0.463 0.695 57 اتح أن مب طةهؿ الجدراف مط ية بطوؤ زيتا   17
 16 54.9 0.501 0.549 45 هؿ ينجد تبؾ حماية س   التبابيؾ 18

 1 79.9 1.942 14.390 1180 الدرجة الكمية لممعيار 
 أف أس    قرتيف  ا الب د نا تا:( 5.1يتوح مف الجدنؿ )

هؿ تتن ر اخؿ المقلؼ(، )هؿ ينجد حنض لج ا األنا ا د( نال تيف  لتا س   )10، 9الاقرة )-
%( نهذ  األنزاف 100با تمرار( حل تا س   المرتبة األنل  بنزف   با )مناد ال ظا ة  بالمقلؼ 
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 تتاؽ بتنؿ نامؿ م  م ايير الدليؿ ا رتادك.

(، نالتا  لت س   )هؿ ينجد ت ريب  ا تبنة الميا  ناللرؼ 8نأف أد    قرتيف هما: الاقرة )
( نالتا  لت 14%(، نالاقرة )30.5تبة ال اب ة سترة بنزف   با )اللحا( حل ت س   المر 

%( نهذا ال 24.4س   )هؿ ينجد مرنحة  ا المقلؼ( ناف ترتيبها الثامف ستر بنزف   با )
 يتاؽ م  م ايير الدليؿ ا رتادك.

%( نهن نزف   با 79.9نيتوح نذلؾ أف النزف ال  با ل درجة الن ية ل م ايير مجتم ة ي انك )
 ير إل  أف م ايير المقلؼ ا  تالية جيدة نتتاؽ م  م ايير الدليؿ ا رتادك بتنؿ جيد.يت

 " التجييزات الداخمية لممقصؼ " فقرات المعايير المتعمقة بػ ثانيًا : تحميؿ

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات  (5.2جدوؿ )
 بمواصفات التجييزات الداخمية لممقصؼ وكذلؾ ترتيبيا المعايير المتعمقة

رقـ 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 االستجابات

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 الترتيب

 1 98.8 0.110 0.988 81 هؿ ينجد ثوجة لالحة لو تخداـ 1
 5 89.0 0.315 0.890 73 هؿ ينجد ةاز داخؿ المقلؼ 2

3 
الختب أن الم دف داخؿ هؿ ينجد ر نؼ مف  

 المقلؼ
66 0.805 0.399 80.5 

7 
 9 37.8 0.488 0.378 31 هؿ ينجد خزا ات محنمة لحاظ األدنات 4
 3 91.5 0.281 0.915 75 هؿ األدنات الم تخدمة بحالة جيد  5
 2 95.1 0.217 0.951 78 هؿ ينجد طانالت سرض ل بي  6
 6 87.8 0.329 0.878 72 هؿ ينجد طانالت لتحوير الط اـ  7
 11 18.3 0.389 0.183 15 هؿ ينجد مليدة أن جهاز  اتؿ ل حترات 8
 8 78.0 0.416 0.780 64 هؿ ينجد طااية حريؽ خالة بالمقلؼ 9
 3 91.5 0.281 0.915 75 هؿ التمديدات النهربالية   يمة م  نجند أماف حيا  10
 10 22.0 0.416 0.220 18 هؿ ينجد حقيبة إ  اؼ أنلا  ا المقلؼ 11
  71.8 1.504 7.902 648 الدرجة الن ية ل م يار 

هؿ ينجد ( نالتا  لت س   )1الاقرة ) أف أس    قرتيف  ا الب د نا تا:( 5.2يتوح مف الجدنؿ )
( 6%(، نالاقرة )98.8ثوجة لالحة لو تخداـ( حيث حل ت س   المرتبة األنل  بنزف   با )
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ت سرض ل بي ( حل ت س   المرتبة الثا ية بنزف   با نالتا  لت س   )هؿ ينجد طانال
(95.1.)% 

(، نالتا  لت س   )هؿ ينجد حقيبة إ  اؼ أنلا  ا المقلؼ( 11الاقرة )نأف أد    قرتيف هما: 
( نالتا  لت س   )هؿ ينجد 8%(، نالاقرة )22.0حيث نا ت  ا المرتبة ال اترة بنزف   با )

 %(.18.3نا ت  ا المرتبة الحادية سترة بنزف   با )مليدة أن جهاز  اتؿ ل حترات( حيث 

نيتوح نذلؾ أف النزف ال  با ل درجة الن ية لم ايير التجهيزات الداخ ية ل مقلؼ مجتم ة ي انك 
%( نهن نزف   با يتير إل  أف م ايير المقلؼ الداخ ية جيدة نتتاؽ م  م ايير الدليؿ 71.8)

نم ها "نجند حقيبة إ  اؼ أنلا"، "نجند مليدة أن  ا رتادك إل  حد نبير سدا ب ض الاقرات
جهاز  اتؿ ل حترات"، ننجند خزا ات محنمة لحاظ األدنات"، حيث ناف النزف ال  با لها أ ؿ مف 

(50.)% 

 " التجييزات الخارجية لممقصؼ " فقرات المعايير المتعمقة بػ ثالثًا : تحميؿ

المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات  (5.3جدوؿ )
 المعايير المتعمقة بمواصفات المقصؼ الخارجية وكذلؾ ترتيبيا

رقـ 
مجموع  الفقرة الفقرة

االنحراؼ  المتوسط االستجابات
 المعياري

الوزف 
 الترتيب النسبي

1 
هؿ ينجد مظ ة نا ية مف حر الليؼ نمطر التتاؤ 

 أماـ المقلؼ
72 0.878 0.329 87.8 3 

2 
هؿ ينجد مقاسد لج نس الط بة داخؿ المظ ة أن  ا 

 محيط المقلؼ
37 0.451 0.501 45.1 5 

3 
هؿ ينجد أسمدة الطااؼ ل ط بة لت ظيـ سم ية 

 6 8.5 0.281 0.085 7 التراؤ 

 1 89.0 0.315 0.890 73 هؿ الم احة أماـ المقلؼ  نا ية اللطااؼ الط بة 4

 1 89.0 0.315 0.890 73 الميا  بالمترد المقلؼ سف دنرات ب نـ ي 5

 4 85.4 0.356 0.854 70 هؿ ينجد  وت  مامة أماـ ن ا محيط المقلؼ 6

  67.5 1.053 4.049 332 الدرجة الن ية ل م يار 
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( نالتا  لت س   )هؿ 4الاقرة )( أف أس    قرتيف  ا الب د نا تا: 5.3) يتوح مف الجدنؿ
( حيث حل ت س   المرتبة األنل  بنزف   با اللطااؼ الط بةالم احة أماـ المقلؼ  نا ية 

حل ت   ب د المقلؼ سف دنرات الميا  بالمترنـ ي( نالتا  لت س   )5%(، نالاقرة )89.0)
 %(.89.0س   المرتبة الثا ية بنزف   با )

ظ ة هؿ ينجد مقاسد لج نس الط بة داخؿ الم(، نالتا  لت س   )2الاقرة )نأف أد    قرتيف هما: 
( نالتا 3%(، نالاقرة )45.1( حيث نا ت  ا المرتبة الخام ة بنزف   با )أن  ا محيط المقلؼ

( حيث نا ت  ا المرتبة هؿ ينجد أسمدة الطااؼ ل ط بة لت ظيـ سم ية التراؤ لت س   )
 %(.8.5ال اد ة بنزف   با )

جية ل مقلؼ مجتم ة ي انك نيتوح نذلؾ أف النزف ال  با ل درجة الن ية لم ايير التجهيزات الخار 
%( نهن نزف   با يتير إل  أف م ايير التجهيزات الخارجية ل مقلؼ متن طة نتتاؽ م  67.5)

الدليؿ ا رتادك إل  حْد ما، سدا ب ض المنالاات نم ها "نجند مقاسد لج نس الط بة  ا محيط 
 مامة أماـ ن ا  ؿلت ظيـ سم ية التراؤ" ن"نجند  والمقلؼ" ن"نجند أسمدة الطااؼ ل ط بة 

 %(.50محيط المقلؼ"   ـ تتنا ؽ م  الدليؿ ا رتادك حيث نا ت أ ؿ مف )
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 " مواصفات العامموف في المقصؼ " فقرات المعايير المتعمقة بػ رابعًا : تحميؿ

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات  (5.4جدوؿ )
 عمقة بمواصفات العامموف في المقصؼ وكذلؾ ترتيبيا متالمعايير ال

رقـ 
 الفقرة الفقرة

مجموع 
 المتوسط االستجابات

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 الترتيب النسبي

1 
هؿ ينجد تهادة لحية  ارية الما نؿ لوامف 

 المقلؼ نال ام يف
82 1.000 0.000 100.0 1 

2 
مف هؿ تظهر سومات ال ظا ة التخلية س   الوا

 نال ام يف م   
77 0.939 0.241 93.9 3 

هؿ تظهر سومات ال ظا ة س   المقلؼ مف داخ    3
 ن ا محيط 

75 0.915 1.307 91.5 5 

 2 95.1 0.217 0.951 78 نـ هن سدد البال يف  ا المقلؼ 4

 3 93.9 0.241 0.939 77 هؿ سدد البال يف يت ا ب نسدد الطوب 5

6 
مقلؼ بارتداؤ المرينؿ اللحا هؿ ي تـز ال ام نف بال

 نالقاازات
40 0.488 0.503 48.8 6 

 8 3.7 0.189 0.037 3 هؿ ي ت يف الوامف بالط بة أث اؤ سم ية البي  7

8 
هؿ نجدت وام ة المقلؼ تخليا  أث اؤ البي   ا 

 مدارس الب ات
34 0.415 0.496 41.5 7 

  71.0 1.749 5.683 466 الدرجة الن ية ل م يار 

( نالتا  لت س ػ  )هػؿ ينجػد 4الاقرة ) ( أف أس    قرتيف  ا الب د نا تا:5.4ح مف الجدنؿ )يتو
( حيث حل ت س ػ  المرتبػة األنلػ  بػنزف تهادة لحية  ارية الما نؿ لوامف المقلؼ نال ام يف

حلػػ ت  نػػـ هػػن سػػدد البػػال يف  ػػا المقلػػؼ( نالتػػا  لػػت س ػػ  )4%(، نالاقػػرة )100.0  ػػبا )
( نالتػػا  لػػت س ػػ  3%( أمػػا الاقػػرة ال ػػالبة نهػػا الاقػػرة )95.1ا يػػة بػػنزف   ػػبا )س ػػ  المرتبػػة الث

( حيػػػث نا ػػػت  ػػػا المرتبػػػة الثام ػػػة بػػػنزف   ػػػبا هػػػؿ ي ػػػت يف الوػػػامف بالط بػػػة أث ػػػاؤ سم يػػػة البيػػػ )
 %( مف المقالؼ ت تـز بهذا الم يار نال ت ت يف بالط بة  ا المقلؼ.96.3%( تبيف أف )3.7)
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هؿ نجدت وام ة المقلؼ تخليا  أث اؤ (، نالتا  لت س   )8الاقرة ):نأف أد    قرتيف هما
( نالتا 6%(، نالاقرة )41.5( حيث نا ت  ا المرتبة ال اب ة بنزف   با )البي   ا مدارس الب ات

 هؿ ي تـز ال ام نف بالمقلؼ بارتداؤ المرينؿ اللحا نالقاازات".  لت س   "

مجتم ة  منالاات ال ام نف  ا المقلؼن ية لم ايير نيتوح نذلؾ أف النزف ال  با ل درجة ال
جيدة نتتاؽ  منالاات ال ام نف  ا المقلؼ%( نهن نزف   با يتير إل  أف م ايير 71ي انك )

م  م ايير الدليؿ ا رتادك بتنؿ جيد، سدا ب ض الم ايير نم ها "نجند وام ة المقلؼ تخليا  
 حا نالقاازات" . ا مدر ة الب ات، ارتداؤ الوامف المرينؿ الل

 " مواصفات العمؿ اإلشرافي عمى المقصؼ " فقرات المعايير المتعمقة بػ خامسًا : تحميؿ

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات  (5.5جدوؿ )
 المعايير المتعمقة بمواصفات العمؿ اإلشرافي عمى المقصؼ وكذلؾ ترتيبيا

رقـ 
قرةالف  

مجموع  الفقرة
 االستجابات

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 الترتيب

 3 87.8 0.329 0.878 72 هؿ ينجد  متاب ة مف  بؿ النزارة س   المقلؼ 1
 2 96.3 0.189 0.963 79 هؿ ينجد متاب ة مف  بؿ المديرية س   المقلؼ 2

3 
)مدير ،  هؿ ينجد متاب ة مف  بؿ إدارة المدر ة

 ،ط ب  ال ج ة اللحية( م  ؽ لحة
82 1.000 0.000 100.0 1 

 4 65.9 0.477 0.659 54 هؿ ينجد متاب ة مف  بؿ نزارة اللحة س   المقلؼ 4

هؿ ينجد جهات إترا ية أخرا ةير المذننرة أسو   5
 تتاب  المقلؼ

8 0.098 0.299 9.8 5 

  72.0 0.799 3.598 295 الدرجة الن ية ل م يار 
( نالتا  لت س ػ  )هػؿ ينجػد 3الاقرة ) ( أف أس    قرتيف  ا الب د نا تا:5.5مف الجدنؿ )يتوح 

حيػػث حلػػ ت س ػػػ   متاب ػػة مػػف  بػػؿ إدارة المدر ػػة )مػػدير، م  ػػؽ لػػػحة، ط بػػ  ال ج ػػة اللػػحية(
هػؿ ينجػد متاب ػة مػف  بػؿ ( نالتػا  لػت س ػ  )2%(، نالاقرة )100.0المرتبة األنل  بنزف   با )

 %(.96.3( حل ت س   المرتبة الثا ية بنزف   با )المقلؼالمديرية س   

هػؿ ينجػد متاب ػة مػف  بػؿ نزارة اللػحة س ػ  (، نالتا  لػت س ػ  )4الاقرة )نأف أد    قرتيف هما: 
( نالتػا  لػت 5%(، نالاقػرة )65.9( حيث نا ت  ػا المرتبػة الراب ػة بػنزف   ػبا )المقلؼ الب ات
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( حيػث نا ػت  ػا المرتبػة المػذننرة أسػو  تتػاب  المقلػؼ هؿ ينجد جهات إترا ية أخرا ةيػرس   )
 %(.9.8الخام ة بنزف   با )

مجتم ػػػة  ال مػػػؿ ا تػػػرا ا س ػػػ  المقلػػػؼنيتوػػػح نػػػذلؾ أف الػػػنزف ال  ػػػبا ل درجػػػة الن يػػػة لم ػػػايير 
جيػػػدة  ال مػػػؿ ا تػػػرا ا س ػػػ  المقلػػػؼ%( نهػػػن نزف   ػػػبا يتػػػير إلػػػ  أف م ػػػايير 72.0ي ػػػانك )

ليؿ ا رتػػادك، سػػدا  ػػا ب ػػض الاقػػرات نم هػػا "سػػدـ نجػػند جهػػات إتػػرا ية نتت ا ػػب مػػ  م ػػايير الػػد
 أخرا تتاب  المقلؼ".

 "مواصفات الغذاا المقدـ في المقصؼ " فقرات المعايير المتعمقة بػ سادسًا : تحميؿ

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات  (5.6جدوؿ )
 متعمقة بمواصفات الغذاا المقدـ في المقصؼ وكذلؾ ترتيبياالمعايير ال

رقـ 
مجموع  الفقرة الفقرة

االنحراؼ  المتوسط االستجابات
 المعياري

الوزف 
 الترتيب النسبي

 ا حالة تجهيز   دنتتات الاو ؿ داخؿ المقلؼ  1
 هؿ يتـ تغيير زيت الق ا ينميا

45 0.549 0.501 54.9 3 

2 
مناد ةذالية ةير هؿ يبي  وامف المقلؼ 

 الم منحة
9 0.110 0.315 11.0 8 

 2 82.9 0.379 0.829 68  هؿ يبي  الوامف/ة المترنبات الغازية 3

4 
سلالر أن نك هؿ ينجد سبنات زجاجية )تحت

 مترنبات ةازي (
19 0.232 0.425 23.2 6 

 5 31.7 0.468 0.317 26 ، من رات، س نة(هؿ يبي  الوامف/ة الم  يات )بزر 5

ذية  ريبة ا تهاؤ مدة اللوحية )ا ؿ مف هؿ ينجد أة 6
 (تهر

11 0.134 0.343 13.4 7 

 9 11.0 0.315 0.110 9 أةذية م تهية اللوحية  ا المقلؼهؿ تـ وبط  7
 10 8.5 0.281 0.085 7 هؿ االط مة منتن ة نم روة ل ذباب نالغبار 8

9 
 هؿ يبي  وامف المقلؼ المترنبات ال اخ ة

 ل ط بة  هن ( ح يب،ال ،)تاك
34 0.415 0.496 41.5 4 

 1 96.3 0.189 0.963 79 هؿ يبي  الوامف الح نا بأ ناسها نالتننوت  10
  71.10 1.440 7.109 583 الدرجة الن ية ل م يار 
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( نالتػػا  لػػت س ػػ  )هػػؿ 10الاقػػرة ) ( أف أس ػػ   قػػرتيف  ػػا الب ػػد نا تػػا:5.6يتوػػح مػػف الجػػدنؿ  )
حيػػػػث حلػػػػ ت س ػػػػ  المرتبػػػػة األنلػػػػ  بػػػػنزف   ػػػػبا   ػػػػنا بأ ناسهػػػػا نالتػػػػننوت (يبيػػػػ  الوػػػػامف الح

( حلػ ت س ػ  هػؿ يبيػ  الوػامف/ة المتػرنبات الغازيػة( نالتا  لت س ػ  )3%(، نالاقرة )96.3)
 %(.82.9المرتبة الثا ية بنزف   با )

حية  ػا هػؿ تػـ وػبط  أةذيػة م تهيػة اللػو(، نالتػا  لػت س ػ  )7الاقػرة )نأف أد    قػرتيف همػا: 
( نالتػا  لػت س ػ  8%(، نالاقػرة )11.0( حيػث نا ػت  ػا المرتبػة التا ػ ة بػنزف   ػبا )المقلؼ

( حيػػػث نا ػػػت  ػػػا المرتبػػػة ال اتػػػرة بػػػنزف   ػػػبا هػػػؿ األط مػػػة منتػػػن ة نم روػػػة ل ػػػذباب نالغبػػػار)
(8.5.)% 

ي ػػانك مجتم ػػة  الغػػذاؤ المقػدـ  ػػا المقلػػؼنيتوػح نػػذلؾ أف الػػنزف ال  ػػبا ل درجػة الن يػػة لم ػػايير 
جيػػػدة نتتاػػػؽ مػػػ   الغػػػذاؤ المقػػػدـ  ػػػا المقلػػػؼ%( نهػػػن نزف   ػػػبا يتػػػير إلػػػ  أف م ػػػايير 71.10)

الم ػػايير ا رتػػادية  ػػا جميػػ   قراتهػػا حتػػ  الاقػػرات التػػا حلػػ ت س ػػ  أد ػػ  األنزاف ال  ػػبية  هػػا 
% ي  ػػا أف جميػػ  المنالػػاات ت طبػػؽ إلػػ  حػػد 80 ػػالبة نس يػػ   ػػإف ال  ػػب المنم ػػة لهػػا أس ػػ  مػػف 

 سدا الاقرة المت  قة ببي  المترنبات الغازية  ا المقلؼ. جيد
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 : أبعاد االستبانة النتائج الخاصة بتحميؿ  :سابعاً 

 ا تخداـ التنرارات نالمتن طات نال  ب الملنية، نالجدنؿ التالا ينوح ذلؾ تـ
لكؿ بعد مف أبعاد التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي  (5.7) الجدوؿ 

 االستبانة وكذلؾ ترتيبيا في االستبانة

حلػ ت س ػ  المرتبػة األنلػ  بػنزف  مواصػفات المقصػؼ االنشػائيةأف  ( 5.7الجدنؿ ) يتوح مف 
س ػ  المقلػؼ حلػ ت س ػ  المرتبػة الثا يػة  مواصػفات العمػؿ اإلشػرافي%( ت ا ذلؾ 79.9  با )

حلػػ ت س ػػ  المرتبػػة  التجييػػزات الداخميػػة لممقصػػؼ%( ت ػػا ذلػػؾ منالػػاات 72.0بػػنزف   ػػبا )
س ػػ  المقلػػؼ  الغػػذاا المقػػدـ فػػي المقصػػؼت ػػا ذلػػؾ منالػػاات %( 71.80الثالثػػة بػػنزف   ػػبا )

 العػامموف فػي المقصػؼ%( ت ػا ذلػؾ منالػاات 71.10حل ت س   المرتبة الراب ة بػنزف   ػبا )
 الخارجيػػة لممقصػػؼ%( ت ػػا ذلػػؾ المنالػػاات 71.0حلػػ ت س ػػ  المرتبػػة الخام ػػة بػػنزف   ػػبا )

 %(67.50حل ت س   المرتبة األخيرة بنزف   با )
%(، نبػال ظر إلػ  هػذ  ال تيجػة  جػد 68.74لدرجة الن ية لو تبا ة  حلػ ت س ػ  نزف   ػبا )أما ا

أ ها تتاؽ مػ  م ػايير الػدليؿ ا رتػادك إلػ  حػدو مػا، نمػف نجهػة  ظػر الباحػث أ ػ  مػف الناجػب س ػ  
 جهات االختلاص االهتماـ بنا ة المنالاات لتتنا ؽ م  الدليؿ ا رتادك بتنؿ أ وؿ.

(، ندرا ػػػة )ال قيػػػػؿ، 2012تيجػػػػة مػػػ   تيجػػػة درا ػػػػة نػػػؿو مػػػف )اللػػػػرايرة، الرتػػػيدك، نتتاػػػؽ هػػػذ  ال 
 (1996)التػػهرك، ، ندرا ػػة ( 2001)سي ػػانك، (، ندرا ػػة 2010(، ندرا ػػة )الجرجػػانك، 1996

 التا أندت س   التزاـ المقالؼ المدر ية بم ايير الدليؿ ا رتادك ل لحة المدر ية.
(، التػػػػا أنوػػػػحت أف م ػػػػايير 2002، ندرا ػػػػة )الجبػػػػنرك، (2004نتخت ػػػػؼ مػػػػ  درا ػػػػة )المجبػػػػر، 

 المقالؼ ال تتاؽ م  األدلة ا رتادية اللحية.

مجموع  الفقرة
االنحراؼ  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزف 
 الترتيب النسبي

 1 79.90 1.942 14.390 1180 منالاات المقلؼ ا  تالية
 3 71.80 1.504 7.902 648 منالاات التجهيزات الداخ ية ل مقلؼ

 6 67.50 1.053 4.049 332 ل مقلؼالمنالاات الخارجية 
 5 71.0 1.749 5.683 466 منالاات ال ام نف  ا المقلؼ

 2 72.0 0.799 3.598 295 منالاات ال مؿ ا ترا ا س   المقلؼ
 4 71.10 1.440 7.109 583 منالاات الغذاؤ المقدـ  ا المقلؼ

  68.74 4.502 42.731 3504 الدرجة الن ية لو تبا ة



63 
 

 السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة: اإلجابة عف 5.2.2 

: ىػػؿ توجػػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى يػ ص ال ػؤاؿ الثػػا ا مػف أ ػػل ة الدرا ػة س ػػ 
بة أفراد العينة حوؿ تقييـ المقاصؼ بمدارس محافظات بيف متوسطات استجا  α >(0.05(داللة 

غزة )فمسطيف( في ضوا الدليؿ اإلرشادي لمعػايير صػحة البيئػة المدرسػية ت عػزى لمتغيػر المديريػة 
 )شرؽ غزة، غرب غزة(

( ينوػح 5.8"  نالجػدنؿ )T. testنلإلجابة سف هذا ال ؤاؿ  اـ الباحث با ػتخداـ اختبػار "
 ذلؾ:

 طات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير المديريةالمتوس (5.8جدوؿ )

 المتوسط العدد  البعد
االنحراؼ 
 قيمة الداللة قيمة "ت" المعياري

مستوى 
 الداللة

مواصفات المقصؼ 
 اإلنشائية

 1.162 1.547 14.658 38 ترؽ ةزة
 

0.249 
 

ةير دالة 
 2.220 14.159 44 ةرب ةزة إحلاليا  

اصفات التجييزات مو 
 الداخمية لممقصؼ

 0.483- 1.486 7.816 38 ترؽ ةزة
 

0.631 
 

ةير دالة 
 1.532 7.977 44 ةرب ةزة إحلاليا  

المواصفات الخارجية 
 لممقصؼ

 1.451- 1.119 3.868 38 ترؽ ةزة
 

0.151 
 

ةير دالة 
 0.978 4.205 44 ةرب ةزة إحلاليا  

مواصفات العامموف في 
 المقصؼ

 0.384 1.076 5.763 38 رؽ ةزةت
 

0.702 
 

ةير دالة 
 2.180 5.614 44 ةرب ةزة إحلاليا  

مواصفات العمؿ اإلشرافي 
 عمى المقصؼ

 1.028- 0.952 3.500 38 ترؽ ةزة
 

0.307 
 

ةير دالة 
 0.639 3.682 44 ةرب ةزة إحلاليا  

مواصفات الغذاا المقدـ في 
 المقصؼ

 1.371 7.500 38 ترؽ ةزة
دالة س د  0.022 2.343

 1.428 6.773 44 ةرب ةزة 0.05

 الدرجة الكمية 
 3.740 43.105 38 ترؽ ةزة

ةير دالة  0.488 0.696
 5.091 42.409 44 ةرب ةزة إحلاليا  

 1.96( = 0.05( نس د م تنا داللة )80 يمة "ت" الجدنلية س د درجة حرية )
 2.58( = 0.01( نس د م تنا داللة )80) يمة "ت" الجدنلية س د درجة حرية 
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جميػػع األبعػػاد  يمػػة "ت" المح ػػنبة ا ػػؿ مػػف  يمػػة "ت" الجدنليػػة  ػػا ( أف 5.8يتوػػح مػػف الجػػدنؿ )
نهػذا يػدؿ س ػ  سػدـ نجػند  والدرجة الكمية لالسػتبانة، عػدا مواصػفات الغػذاا المقػدـ فػي المقصػؼ

  رنؽ ذات داللة إحلالية ت زا لمتغير المديرية.

مواصػػفات الغػذاا المقػدـ فػػي أف  يمػة "ت" المح ػنبة أنبػر مػػف  يمػة "ت" الجدنليػة  ػا  نمػا يتوػح
نهذا يدؿ س   نجند  رنؽ ذات داللة إحلالية ت زا لمتغير المديريػة نلقػد نا ػت الاػرنؽ  المقصؼ

للػػالح مديريػػة تػػرؽ ةػػزة، ني ػػزن الباحػػث ذلػػؾ إلػػ  المتاب ػػة الحثيثػػة لمتػػرؼ اللػػحة المدر ػػية  ػػا 
 ار ة  ا ةرب ةزة.ترؽ ةزة مق

(، ندرا ػػة )الجرجػػانك، 2012نتتاػػؽ هػػذ  ال تيجػػة مػػ   تيجػػة درا ػػة نػػؿو مػػف )اللػػرايرة، الرتػػيدك، 
( التػػا 2001(، ندرا ػػة )سي ػػانك، 1996ندرا ػػة )التػػهرك،  ،(1996ندرا ػػة )ال قيػػؿ،  (،2010

أ ػػ  ال ينجػػد أنػػدت س ػػ  التػػزاـ المقالػػؼ المدر ػػية بم ػػايير الػػدليؿ ا رتػػادك ل لػػحة المدر ػػية، ن 
  رنؽ بيف الم اطؽ المخت اة  ا تطبيؽ الم ايير ا رتادية.

 السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة: اإلجابة عف 5.2.3 

: ىػؿ توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى يػ ص ال ػؤاؿ الثالػث مػف أ ػل ة الدرا ػة س ػ 
ـ المقاصؼ بمدارس محافظات بيف متوسطات استجابة أفراد العينة حوؿ تقيي  α >(0.05(داللة 

غػزة )فمسػػطيف( فػػي ضػػوا الػدليؿ اإلرشػػادي لمعػػايير صػػحة البيئػة المدرسػػية ت عػػزى لمتغيػػر الجيػػة 
 المشرفة )حكومة، وكالة( 

 ( ينوح ذلؾ:5.9" نالجدنؿ )T. testنلإلجابة سف هذا ال ؤاؿ  اـ الباحث با تخداـ اختبار "

 ية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجية المشرفةالمتوسطات واالنحرافات المعيار  (5.9جدوؿ )

االنحراؼ  المتوسط العدد  البعد
 المعياري

مستوى  قيمة الداللة قيمة "ت"
 الداللة

مواصفات المقصؼ 
 اإلنشائية

 1.814 14.710 62 حننمة
2.724 0.008 

دالة س د 
 2.037 13.400 20 ننالة 0.01

مواصفات التجييزات 
 قصؼالداخمية لمم

 0.862 1.349 7.984 62 حننمة
 

0.391 
 

ةير دالة 
 1.927 7.650 20 ننالة إحلاليا  
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االنحراؼ  المتوسط العدد  البعد
 المعياري

مستوى  قيمة الداللة قيمة "ت"
 الداللة

المواصفات الخارجية 
 لممقصؼ

 1.231 1.040 3.968 62 حننمة
 

0.222 
 

ةير دالة 
 1.081 4.300 20 ننالة إحلاليا  

مواصفات العامموف في 
 المقصؼ

 2.367 1.889 5.935 62 حننمة
 

0.020 
 

س د  دالة
 0.852 4.900 20 ننالة 0.05

مواصفات العمؿ اإلشرافي 
 عمى المقصؼ

 4.673 0.698 3.806 62 حننمة
 

0.000 
 

دالة س د 
 0.759 2.950 20 ننالة 0.01

مواصفات الغذاا المقدـ في 
 المقصؼ

 1.660 1.354 7.258 62 حننمة
 

0.101 
 

ةير دالة 
 1.631 6.650 20 ننالة إحلاليا  

 الدرجة الكمية
 3.515 4.192 43.661 62 حننمة

 
0.001 

 
دالة س د 
 4.295 39.850 20 ننالة 0.01

 1.96( = 0.05( نس د م تنا داللة )218 يمة "ت" الجدنلية س د درجة حرية )
 2.58( = 0.01( نس د م تنا داللة )218 يمة "ت" الجدنلية س د درجة حرية )
 يمػػػػة "ت" المح ػػػػنبة ا ػػػػؿ مػػػػف  يمػػػػة "ت" الجدنليػػػػة  ػػػػا   أف 5.9)) يتوػػػػح مػػػػف الجػػػػدنؿ

نهػذا  مواصفات التجييزات الداخمية لممقصؼ والخارجيػة ومواصػفات الغػذاا المقػدـ فػي المقصػؼ 
 يدؿ س   سدـ نجند  رنؽ ذات داللة إحلالية ت زا لمتغير الجهة المتر ة.
مواصػػفات المقصػػؼ  نمػػا يتوػػح أف  يمػػة "ت" المح ػػنبة أنبػػر مػػف  يمػػة "ت" الجدنليػػة  ػػا

 نالدرجػة   مواصفات العمؿ اإلشرافي عمى المقصؼن  مواصفات العامموف في المقصؼن اإلنشائية
الن ية لو تبا ة، هذا يدؿ س   نجند  ػرنؽ ذات داللػة إحلػالية ت ػزا لمتغيػر الجهػة المتػر ة نلقػد 

س الحننمػة ي مػؿ نا ت الارنؽ للالح الحننمػة، ني ػزن الباحػث ذلػؾ لنجػند م  ػؽ ماػرغ  ػا مػدار 
س   متاب ة اللحة المدر ية بما  ا ذلػؾ المقالػؼ المدر ػية، ننػذلؾ  ػإف الحننمػة  امػت بإ تػاؤ 

 مقالؼ جديدة ذات منالاات حديثة.
ندرا ػة )الجرجػانك،  (،2012، نتخت ؼ هذ  ال تيجػة مػ   تيجػة درا ػة نػؿو مػف )اللػرايرة، الرتػيدك

( التػػا 2001(، ندرا ػػة )سي ػػانك، 1996لتػػهرك، ، ندرا ػػة )ا(1996ندرا ػػة )ال قيػػؿ،  ،(2010
أنػػدت س ػػ  التػػزاـ المقالػػؼ المدر ػػية بم ػػايير الػػدليؿ ا رتػػادك ل لػػحة المدر ػػية، نأ ػػ  ال ينجػػد 

  رنؽ بيف الجهات ا ترا ية المخت اة  ا تطبيؽ الم ايير ا رتادية.
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 السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة: اإلجابة عف 5.2.4

: ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد   مػػف أ ػػل ة الدرا ػػة س ػػ يػػ ص ال ػػؤاؿ الرابػػ
بيف متوسطات استجابة أفراد العينة حوؿ تقييـ المقاصػؼ بمػدارس    α >(0.05(مستوى داللة 

محافظات غزة )فمسطيف( في ضوا الدليؿ اإلرشادي لمعايير صحة البيئػة المدرسػية ت عػزى لمتغيػر 
 ية( المرحمة الدراسية )أساسية، ثانو 

 ( ينوح ذلؾ:5.10نالجدنؿ )" T. testنلإلجابة سف هذا ال ؤاؿ  اـ الباحث با تخداـ اختبار "

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير المرحمة (5.10جدوؿ )

 1.96( = 0.05( نس د م تنا داللة )218حرية ) يمة "ت" الجدنلية س د درجة 

 2.58( = 0.01( نس د م تنا داللة )218 يمة "ت" الجدنلية س د درجة حرية )

االنحراؼ  المتوسط العدد  البعد
مستوى  قيمة الداللة قيمة "ت" المعياري

 الداللة
ت المقصؼ مواصفا

 اإلنشائية
دالة س د  0.017 2.434 2.077 14.083 60 أ ا ية

 1.193 15.227 22 ثا نية 0.05
مواصفات التجييزات 

 الداخمية لممقصؼ
ةير دالة  0.851 0.189 1.617 7.883 60 أ ا ية

 1.174 7.955 22 ثا نية إحلاليا  
المواصفات الخارجية 

 لممقصؼ
 1.049 3.983 60 أ ا ية

ةير دالة  0.356 0.929
 1.066 4.227 22 ثا نية إحلاليا  

مواصفات العامموف في 
 المقصؼ

 1.254 5.433 60 أ ا ية
دالة س د  0.032 2.183

 2.592 6.364 22 ثا نية 0.05

مواصفات العمؿ اإلشرافي 
 عمى المقصؼ

 0.834 3.500 60 أ ا ية
ةير دالة  0.068 1.853

يةثا ن  إحلاليا    22 3.864 0.640 

مواصفات الغذاا المقدـ في 
 المقصؼ

 0.920 0.101 1.469 7.100 60 أ ا ية
 

ةير دالة 
 1.390 7.136 22 ثا نية إحلاليا  

 الدرجة الكمية 
 4.409 41.983 60 أ ا ية

دالة س د  0.012 2.570
 4.197 44.773 22 ثا نية 0.05
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أف  يمة "ت" المح نبة ا ؿ مف  يمة "ت" الجدنلية  ا ( 5.10يتوح مف الجدنؿ )
لمقصؼ مواصفات التجييزات الداخمية لممقصؼ والخارجية و مواصفات العمؿ اإلشرافي عمى ا

نهذا يدؿ س   سدـ  ومواصفات الغذاا المقدـ في المقصؼ مواصفات الغذاا المقدـ في المقصؼ
 نجند  رنؽ ذات داللة إحلالية ت زا لمتغير المرح ة الدرا ية.

مواصفات المقصؼ نما يتوح أف  يمة "ت" المح نبة أنبر مف  يمة "ت" الجدنلية  ا 
ن لدرجة الن ية لو تبا ة، هذا يدؿ س   نجند  رنؽ  صؼمواصفات العامموف في المق ن اإلنشائية

ذات داللة إحلالية ت زا لمتغير المرح ة الدرا ية نلقد نا ت الارنؽ للالح المرح ة الثا نية، 
 ني زن الباحث ذلؾ إل  أف االهتماـ بالمرح ة الثا نية أنبر.

(، ندرا ة )ال قيؿ، 2012نتتاؽ هذ  ال تيجة م   تيجة درا ة نؿو مف )اللرايرة، الرتيدك، 
( 2001(، ندرا ة )سي انك، 1996(، ندرا ة )التهرك، 2010(، ندرا ة )الجرجانك، 1996

التا أندت س   التزاـ المقالؼ المدر ية بم ايير الدليؿ ا رتادك ل لحة المدر ية، نأ   ال ينجد 
  رنؽ بيف المراحؿ المخت اة  ا تطبيؽ الم ايير ا رتادية.

 السؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة: ابة عف اإلج5.2.5 

ي ص ال ؤاؿ الخامس مف أ ل ة الدرا ة س  : هؿ تنجد  رنؽ ذات داللة إحلالية س د م تنا 
بيف متن طات ا تجابة أ راد ال ي ة حنؿ تقييـ المقالؼ بمدارس محا ظات   α > )(0.05(داللة 

بيلة المدر ية ت  زا لمتغير ج س ةزة )   طيف(  ا ونؤ الدليؿ ا رتادك لم ايير لحة ال
 المدر ة)ذننر، أ ث ، مخت طة(؟

 One Wayنلإلجابة سف هذا الارض  اـ الباحث با تخداـ أ  نب تح يؿ التبايف األحادك 
ANOVA  

 

 

 



68 
 

مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ؼ"  (5.11جدوؿ )ال
 ر العمرومستوى الداللة تعزى لمتغي

مجموع  مصدر التبايف البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة الداللة قيمة "ؼ" المربعات

 الداللة
مواصفات 
المقصؼ 
 اإلنشائية

 5.542 2 11.085 بيف المجمنسات
1.487 

 
0.232 

 
ةير دالة 
 إحلاليا  

 3.727 79 294.428 داخؿ المجمنسات
  81 305.512 المجمنع

مواصفات 
التجييزات 

 الداخمية لممقصؼ

 8.718 2 17.436 بيف المجمنسات
دالة س د  0.019 4.154

0.05 
 2.099 79 165.784 داخؿ المجمنسات

  81 183.220 المجمنع
المواصفات 
الخارجية 
 لممقصؼ

 3.031 2 6.061 بيف المجمنسات
2.859 

 
0.063 

 
ةير دالة 
 1.060 79 83.743 داخؿ المجمنسات إحلاليا  

  81 89.805 المجمنع
مواصفات 

العامموف في 
 المقصؼ

 8.278 2 16.556 بيف المجمنسات
2.829 

 
0.065 

 
ةير دالة 
 إحلاليا  

 2.927 79 231.200 داخؿ المجمنسات
  81 247.756 المجمنع

مواصفات العمؿ 
اإلشرافي عمى 

 المقصؼ

 1.853 2 3.706 بيف المجمنسات
3.049 0.053 

ةير دالة 
 إحلاليا  

 0.608 79 48.013 داخؿ المجمنسات
  81 51.720 المجمنع

مواصفات الغذاا 
المقدـ في 

 المقصؼ

 3.659 2 7.318 بيف المجمنسات
ةير دالة  0.172 1.799

 إحلاليا  
 2.034 79 160.694 داخؿ المجمنسات

  81 168.012 المجمنع

 مية الدرجة الك
 87.230 2 174.459 بيف المجمنسات

دالة س د  0.012 4.695
0.05 

 18.578 79 1467.638 داخؿ المجمنسات
  81 1642.098 المجمنع
 4.71( =  0.01( نس د م تنا داللة )2،217ؼ الجدنلية س د درجة حرية )
  3.04( = 0.05( نس د م تنا داللة )2،217ؼ الجدنلية س د درجة حرية )
أف  يمة "ؼ" المح نبة أ ؿ مف  يمة "ؼ" الجدنلية س د ( 5.11)يتوح مف الجدنؿ 

(  ا جمي  األب اد نالدرجة الن ية لو تبا ة أك أ   ال تنجد  رنؽ ذات داللة 0.05م تنا داللة )
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إحلالية ت زا لمتغير ج س المدر ة نلم ر ة اتجا  الارنؽ  اـ الباحث با تخداـ اختبار تياي  
 نالجدانؿ التالية تنوح ذلؾ: الب دك

التي تعزى لمتغير جنس  اختبار شيفيو البعدي لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ ( 5.12الجدوؿ )
 المدرسة في مواصفات التجييزات الداخمية لممقصؼ

 مواصفات التجييزات الداخمية لممقصؼ
 مختمطة إناث ذكور

8.053 8.056 6.500 
 ذكور

8.053 
0 

  
 إناث

8.056 
0.003 0 

 
 مختمطة
6.500 

*1.553 *1.556 0 

 

نجند  رنؽ ذات داللة إحلالية بيف مدارس الذننر نمدارس ا  اث (  5.12) يتوح مف الجدنؿ
مقار ة بالمدارس المخت طة للالح مدارس الذننر نا  اث مقار ة بالمخت طة، نلـ تظهر  رنؽ بيف 

 مدارس الذننر نمدارس ا  اث.

التي تعزى لمتغير جنس  شيفيو البعدي لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽاختبار ( 5.13الجدوؿ )
 المدرسة في الدرجة الكمية لممعايير

 جنس المدرسة
 المجموع

 مختمطة إناث ذكور
42.921 43.500 38.375 

 ذكور
42.921 

0 
  

 إناث
43.500 0.579 

0 
 

 مختمطة
38.375 *4.546 *5.125 0 
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ذات داللة إحلالية بيف مدارس الذننر نمدارس نجند  رنؽ  (5.13) يتوح مف الجدنؿ
ا  اث مقار ة بالمدارس المخت طة للالح مدارس الذننر نا  اث مقار ة بالمخت طة، نلـ تظهر 
 رنؽ بيف مدارس الذننر نمدارس ا  اث ني زن الباحث ذلؾ إل  أف مدارس الذننر نا  اث ها 

المدارس المخت طة  تننف مدارس أ ا ية د يا، مدارس ةالبا  ما تننف مدارس أ ا ية س يا، أما 
نةالبا  ال تننف ه اؾ س اية بالمدارس األ ا ية الد يا نما ها  ا المدارس األ ا ية ال  يا 

 نالمدارس الثا نية.

، ندرا ػػة )الجرجػػانك، (2012)اللػػرايرة، الرتػػيدك، نتتاػػؽ هػػذ  ال تيجػػة مػػ   تيجػػة درا ػػة نػػؿو مػػف 
التػػا  (1996ندرا ػػة )ال قيػػؿ، (، 1996ندرا ػػة )التػػهرك،  ،(2001ندرا ػػة )سي ػػانك،  (،2010

أنػػدت س ػػ  التػػزاـ المقالػػؼ المدر ػػية بم ػػايير الػػدليؿ ا رتػػادك ل لػػحة المدر ػػية، نأ ػػ  ال ينجػػد 
  رنؽ بيف المدارس المخت اة الج س  ا تطبيؽ الم ايير ا رتادية.

 (Bتحميؿ نتائج استبانة الطمبة )  5.3

 مدر ية  ا ونؤ آراؤ الط بة  م ا ب مؿ ا تمارة ل طالب تتومف :لتقييـ المقالؼ ال

 بيا ات ت رياية ت ت د س يها الدرا ة -1

 
 (: تحديد جنس الطمبة5.6الشكؿ رقـ )
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( أف تنزي  ال ي ات الدرا ية بيف الج  يف نا ػت س ػ  5.6ناوح مف الر ـ البيا ا  ا التنؿ ر ـ )
 ل دد اال اث. ما يقارب ال لؼ حن ةير متنازف، حيث ناف سدد الذننر 

 
 (: مستوى المدرسة5.7الشكؿ رقـ )

ب  بة  305ثا نية(، نناف سدد المدارس األ ا ية  – م ا بتق يـ م تنا المدر ة إل  )أ ا ية 
 %.26.5ب  بة  110% نالثا نية 73.5

 ا ية (،  اف   بة المدارس الثا نية ت انك ث ث المدارس األ5.7نما هن منوح بالتنؿ ر ـ )
تقريبا، نذلؾ يرج  إل  أف ال ظاـ الت  يما  ا  طاع ةزة خلنلا ن  ا    طيف سمنما، ي ق ـ 
ح ب االتراؼ االدارك ال  مدارس حننمية، نمدارس تتب  لننالة ةنث نتتغيؿ الوجليف 
الا  طي ييف، نمدارس خالة، نم  نـ أف ننالة الغنث مدار ها تغطا المرح ة اال ا ية  قط نال 

د مرح ة ثا نية  ا الننالة، نما أف المدارس الخالة  ا م ظمها تغطا الاترة األ ا ية  قط ينج
 ا  ، نلهذ  اال باب مجتم ة ناف الارؽ نبير با تث اؤ ب ض المدارس التا تتمؿ المرح ة الثا نية أيوا  

 (.5.7نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ ) بيف سدد المدارس لنؿ مرح ة.
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 تناوؿ وجبة االفطار في البيت (:5.8الشكؿ رقـ )

 . ىؿ تتناوؿ وجبة االفطار في البيت قبؿ قدومؾ لممدرسة 1

س   سي ة مف ط بة المدارس األ ا ية  2013تـ تنزي  اال تبياف  ا الالؿ األنؿ مف ال اـ 
نناف ه اؾ تنزي   ا النجبات الغذالية  ا مدارس نم اسدتهـ  ا ا جابة س   أ ل ة اال تبا ة 

 235 نا ت ا جابة ب  ـ  ،أحيا ا(-ال-ا جابة ت حلر بيف )  ـمة نالننالة، حيث نا ت الحنن 
%، نهذ  ال  ب تتمؿ نؿ 31.3ب  بة  130% نأحيا ا  12ب  بة  50% نا جابة بو56.7ب  بة 

ارتباطا  نثيقا  م  نجبة مف الج  يف )الذنر، األ ث (. با وا ة إل  ذلؾ، ترتبط النجبة المدر ية 
 طار لدا طوب المدارس، حيث يقوا الطوب م ظـ أن اتهـ  ا المدر ة م ذ اللباح ا 

%  قط مف الط بة يت انلنف 56( أف ما   بت  5.8نالر ـ البيا ا ينوح  ا تنؿ ر ـ )البانر. 
نجبة اال طار بتنؿ م تظـ، نهذا مؤتر خطير يتط ب مف القالميف س   اللحة المدر ية بالنزارة 

د نبيرة ترتنز س   مرتنزيف اث يف، األنؿ ذا ب د تثقياا نتنسنك ل ط بة نلألهالا حنؿ القياـ بجهن 
أهمية نجبة اال طار نأثرها س   ا تبا  نترنيز الط بة داخؿ الغر ة اللاية، نس    تاط الطالب 
ة الرياوا نالثقا ا نةير ، نمف  احية ثا ية هذا المؤتر ي قا بالم ؤنلية س   القالميف س   اللح

المدر ية بورنرة ال مؿ الجاد لتن ير نجبات ةذالية ل ط بة داخؿ المدر ة مف خوؿ مؤ  ات 
 (.5.8نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ )دنلية نمح ية تهتـ بهذا الجا ب. 
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 (: توفير حاجة الطالب مف المواد الغذائية5.9الشكؿ رقـ )

 يكوالت . ىؿ يوفر لؾ المقصؼ المدرسي جميع ما تحتاجو مف الم2

 211% نا جابة بو 49.2ب  بة  204ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
 %.50.8ب  بة 

نه ا أيوا داللة نبيرة مف خوؿ ا تطوع رأك الط بة، تايد بأف  لؼ الط بة تقريبا ةير راويف 
ةبات ناحتياجات  لؼ سف أداؤ المقلؼ مف حيث المبي ات نالت نع  يها، بحيث ا   ال ي با ر 

نهذا نما أف الطوب يرةبنف  ا دنيتاف الاو ؿ نالحمص، الجب ة، نالمرتاديو. الط بة تقريبا، 
يتط ب أيوا ن اة جادة، نا يننف المقلؼ مت نع األط مة ني با الرةبات م  الحااظ س   الب د 

ذالية أن تقديـ مبي ات اللحا نالتغذنك ل ط بة،  و يجب ت بية الرةبات س   ح اب القيمة الغ
 مرةنبة نلنف وارة.

( أف ه اؾ   بة مف الوام يف لـ ت تـز بالت  يمات الناردة 5.9نيتوح أيوا مف خوؿ التنؿ ر ـ )
 ا الدليؿ االرتادك ل مقالؼ المدر ية. مما يتط ب اسادة ال ظر  ا  يا ة المتاب ة مف  بؿ 

 الجهات المختلة. 
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 الئحة لألسعار معمنة لمجميع  (: ىؿ يوجد5.10الشكؿ رقـ )

 ىؿ يوجد الئحة لألسعار معمنة لمجميع 3.

ح التنؿ ر ـ )  66ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -( إجابات ال ي ة التا ت حلر بيف )  ـ5.10ينو 
% نل باحث نجهة  ظر ه ا بأ   نبالرةـ مف سدـ 84.1ب  بة  349% نا جابة بو 15.9ب  بة 

ات، اال أ    ظرا لمحدندية األ ناع المقدمة، نا   ال مجاؿ ل توسب نجند  المة بأ  ار المبي 
باأل  ار،  اف سدـ نجند  المة األ  ار ليس بالمتن ة النبيرة، نلنف  ا المقابؿ ال وير مف 
نجند  المة األ  ار، حت  يت ر الطالب بالرو ، نتزيد مف ا تماؤ  لمدر ت ، بنا ة محتنياتها، 

 المدر ة ل مجتم  مف خوؿ الط بة. ني قؿ ا طباع جيد سف 

 
 (: أسعار البيع مناسبة5.11الشكؿ رقـ )
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 . ىؿ األسعار في المقصؼ مناسبة مقارنة مع األسعار الخارجية 4

 77% نا جابة بو 81.4ب  بة  338ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
 %18.6ب  بة 

  جمة م  ما ن ا  د ذنر ا   ا ال قطة ال ابقة، بأف  رص التوسب نتأتا هذ  ال تيجة متماتية نم
باأل  ار محدندة جدا، نه ا يأتا الدنر الر ابا ل نزارة بلاتها الحاو ة ل ط بة نالتا ت مؿ س   
حماية الط بة مف اال تغوؿ، نلنف نمف خوؿ هذا البحث   نلا بمزيد مف الجهد أل   ال زاؿ 

نما  ب األ  ار،  ها بحاجة لجهد أنبر، نا  لؿ إل   تالح أ وؿ. الب ض يتنن مف سدـ ت ا
 (.5.11هن منو ح  ا التنؿ ر ـ )

 
 (: الشراا مف المقصؼ5.12الشكؿ رقـ )

   ال أشترى( –مف خارج المدرسة -. ىؿ تفضؿ الشراا مف )المقصؼ5

ابة ب ال أتترا(  نا ت ا ج –مف خارج المدر ة -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )المقلؼ
ب  بة  158% نا جابة ب )مف خارج المدر ة( ب دد 57.3ب  بة  238)المقلؼ( ب دد 

 %.4.6ب  بة  19% نا جابة ب )ال أتترا( ب دد 38.1

 ا  س د الط بة سف المقلؼ نسف مبي ات ، نما ناف ناوحا   ا  ن بالتأنيد طالما أ   ال ينجد رو
 ية ها أف  جد سزن ا مف أن اط نبيرة مف الط بة ،  اف ال تيجة الطبيومف التنؿ ال ابؽ ال قطة
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% مف الط بة سف التراؤ مف المقلؼ، ن ياو نف البقاؤ دنف ا طار أن 38تمثؿ ما يزيد سف 
ترب تاؤ حت  ب د ا تهاؤ الدناـ ليتترنا مف خارج المقلؼ، ن ه ا مؤتر خطير، خلنلا لن 

 ا بينتهـ  بؿ الدناـ المدر ا، نال  تذنر ا أف ما يزيد سف  لؼ الط بة ال يت انلنف اال طار
يتترنف اال ب د ا تهاؤ الدناـ،   ذلؾ ل  ا  ناس   با س   م تنا ترنيز الط بة، نا تباههـ 
نتااس هـ م  اال تطة المدر ية، خلنلا نأف النثير مف الدرا ات ال ابقة أثبتت بالا ؿ س    نة 

نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ  ال تبا  المدر ا.ال و ة بيف ت انؿ نجبة اال طار نم تنا الترنيز نا
(5.12.) 

 
 (: تابع الشراا مف المقصؼ5.13الشكؿ رقـ )

 ما السبب في ذلؾ . إذا كانت اإلجابة )مف خارج المدرسة( 6

.أ باب أخرا نيتـ االختيار 4. ت نع األط مة 3.الجندة أ وؿ2ال  ر أ وؿ -1 نا ت ا جابات 
% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا 8.2ن  بة  34(  ناف: ال  ر أ وؿ ب دد ال-بي هـ با جابة بػ )  ـ

% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا 12ن  بة  50% الجندة أ وؿ ب دد 91.8ب  بة  381بو سددهـ 
% مف أجابنا ب  ـ نمف 63.1ن  بة  153% ت نع األط مة ب دد 88ب  بة  365بو سددهـ 

% مف أجابنا ب  ـ نمف 7.5ن  بة  31أ باب أخرا ب دد  %36.9ب  بة  262أجابنا بو سددهـ 
 %.92.5ب  بة  384أجابنا بو سددهـ 
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ن ا هذ  ال تيجة أيوا،  جد أف اجابات الط بة جاؤت مت اةمة م  ب وها نتدسـ نؿ م ها 
% مف الط بة الذيف سز نا سف التراؤ 63األخرا، حيث تبيف مف التنؿ ال ابؽ أف ما يزيد سف 

ن و نا التراؤ مف خارج المقلؼ  نا ت الدنا   ها سدـ رواهـ سف ما يقدم   مف المقالؼ
ؼ سف المقلؼ نالت امؿ المقلؼ، نأ   ال ينجد ت نع  ا األط مة، نناف ال بب الثا ا  ا ال زن 

% مف الط بة ي ز نف سف 75%، بم    أف 12سدـ رواهـ سف جندة األط مة ب  بة م  ، هن 
ـ رواهـ سف األط مة  ناؤ مف حيث الت نع أن الجندة، نهذا التراؤ مف المقلؼ ب بب سد

نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ يتط ب ن اة مف الم ؤنليف بالنزارة حنؿ المقالؼ نمتاب تها. 
(5.13.) 

 
 (: وجود لجنة صحية بالمدرسة5.14الشكؿ رقـ )

 . ىؿ يوجد لجنة صحية في المدرسة  7

 16% نا جابة بو 96.1ب  بة  399نا ت ا جابة ب  ـ ال(  -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
% نيرا الباحث نبحنـ سم    ا النزارة ناطوس  س   األ تطة نالا اليات المت  قة 3.9ب  بة 

% 4باللحة المدر ية، أف نا ة المدارس بها لجاف لحية، نلنف تا ير الباحث بأف ما يقارب مف 
 ا مدر تهـ، هن أف هذ  ال جاف ةير ما  ة، لدرجة أف  مف ال ي ة أجابنا ب دـ نجند لج ة لحية

ط بة المدر ة لـ يت رنا بنجندها، مما ج  هـ ي تقدنف بأ   ال ينجد لجاف لحية  ا مدار هـ، 
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% مف الط بة تقريبا أجابنا بنجند لج ة لحية  ا المدر ة ن لي نا جمي ا أسواؤ 96ن ا المقابؿ 
تطة ن  اليات لهذ  ال جاف ج  ت الغالبية ال ظم  مف  ا هذ  ال جاف، مما ي  ا أف ه اؾ أ 

 (.5.14نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ )الط بة يت رنف بها نيتارننف أحيا ا  ا أ تطتها. 

 

 
 صحية بالمدرسةالمجنة ىؿ انت ضمف ال(: 5.15الشكؿ رقـ )

 . ىؿ أنت ضمف طمبة المجنة الصحية في المدرسة 8

 199% نا جابة بو 52ب  بة  216ال(  نا ت ا جابة ب  ـ - ـننا ت ا جابة ت حلر بيف )  
 %.48ب  بة 

( أف أ ؿ مف 5.15يتبيف مف التنؿ ر ـ ) إذ ن  الباحث  ا ال قطة ال ابقة،  د تماما  نما ناف 
% هـ مف خارج ال جاف اللحية، نلي نا أسواؤ  يها، نلن هـ ي  منف 48 لؼ ال ي ة بق يؿ 

 ي م نف أ تطتها.بنجند ال جاف اللحية ن 
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 (: متابعة المجنة الصحية لممقصؼ5.16الشكؿ رقـ )

 . ىؿ تقـو المجنة الصحية بمتابعة المقصؼ 9

 73% نا جابة بو 82.4ب  بة   342ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ 
لحية، نمف خ اها % نيرا الباحث أف هذا مؤتر  نك يدلؿ س     الية ال جاف ال17.6ب  بة 

م  ؽ ال ج ة اللحية، نالذك ارتبط  تاط ال ج ة اللحية ب تاط الم  ـ نما يتحم   مف م ؤنليات 
% مف الط بة يرنف أف ال جاف ال تقنـ بمتاب ة سمؿ  17.6ال ج ة اللحية، نيقر الباحث أف   بة 

جمي  ل قياـ بهذا الدنر، لما المقلؼ، نأف هذ  ال  بة ال يمنف إةاالها،  وبد مف الت بي  نتحايز ال
نما هن ل  مف مردند ايجابا ن ا ا س   الم تنييف، أسواؤ ال ج ة أ ا هـ، نسمنـ الط بة. 

 (.5.16منو ح  ا التنؿ ر ـ )

 
 (: دور المجنة الصحية في توعية الطمبة5.17الشكؿ رقـ )
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 . ىؿ تقـو المجنة الصحية بتوعية الطمبة بخصوص المقصؼ 10

 99% نا جابة بو 76.1ب  بة  316ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ابة ت حلر بيف )  ـننا ت ا ج
يتوح أف سم ية متاب ة المقلؼ نا ت سالية  ا ( 5.16ر ـ ) %. نمف خوؿ التنؿ23.9ب  بة 

ن ت نال جهد مف الط بة، نلنف الحظ ا تد ا إل  أن اط ال ي ة، نذلؾ ألف المتاب ة ال تحتاج 
األمر بتنسية الط بة، نذلؾ م طقا، ألف التنسية بحاجة لن ت مف التحوير ال  بة حيف ت  ؽ 

نالت ايذ نممنف أف يؤثر س   الط بة، نتحتاج إل  مهارات ناجتماسات نبرامح نا تطة مخت اة مف 
 تر النسا بيف زمولهـ، نبالرةـ مف ذلؾ نا ت ال  بة تزيد سف  أسواؤ ال ج ة نا ي م نا س  

مف م  ؽ ال ج ة اللحية بورنرة القياـ  منف بالتنسية،  يتط ب ذلؾ جهدا  % مف الط بة يقن 76
باأل تطة المخت اة لغرس القيـ نت  يـ المهارات الوزمة ألسواؤ ال ج ة، نا تننف  اس ة نلها دنر 

 بارز  ا تنسية الط بة.

 
 (: دور المجنة الصحية في توعية الطمبة ضمف االذاعة المدرسية5.18الشكؿ رقـ )
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. ىؿ سبؽ لؾ أف تمقيت رسائؿ صحية عبر اإلذاعة المدرسية تتعمؽ باألغذية الصحية 11
 والمقاصؼ 

 88% نا جابة بو 78.8ب  بة  327ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
 %21.2ب  بة 

مدر ة، با وا ة إل  نبما أف االذاسة المدر ية ها إحدا الن الؿ التثقياية التا ت تهجها ادارة ال
منجهة إ ها األ وؿ، حيث جوت الحالط، اال أ ها ت د ال دنات ال  مية، نالمطنيات نالبن ترات نم

لجمي  الط بة نليس لمجمنسة لغيرة مف الط بة، نتن يتها مهـ حيث تننف  ا طابنر اللباح، 
ؿ لحية سبر االذاسة نهن أيوا تن يت حينك نم ا ب، نأف تننف   بة الط بة الذيف ت قنا ر ال

 (.5.18نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ )المدر ية،  هذا أمر جيد. 

 
 (: دور المجنة الصحية في توعية الطمبة بيىمية الغذاا الصحي5.19الشكؿ رقـ )

يتحدثوف فيو عف الغذاا الصحي وأىميتو المدرسة بعمؿ يـو مفتوح لمطمبة  . ىؿ تقـو12
 وأضرار الغذاا غير الصحي 

% نا جابة بو 54.2ب  بة  225ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -نا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـن  
% مف الط بة  انا أف تننف مدار هـ 45%. يبيف التنؿ ال ابؽ أف ما يزيد سف 45.8ب  بة  190

 د  امت بت ايذ أياـ ماتنحة، نهذا يت ارض م   يا ة النزارة نر الة المدر ة نالتا تهدؼ  يما 
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ل  جا ب ذلؾ  تهدؼ الي  إل  ت زيز رنح ال مؿ الجماسا، نت زيز اال تماؤ نزرع مااهيـ الترانة، نا 
األياـ الماتنحة  رلة جيدة لتنليؿ ب ض المااهيـ نتقديـ  اهيـ التغذني ة ال  يمة، حيث ت دالما

 (.5.19نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ )ترح سم ا سف األةذية نأ ناسها ن نالدها نةير ذلؾ. 

 
 (: مصدر معمومات الطمبة عف المقصؼ المدرسي5.20الشكؿ رقـ )

 . ما ىو مصدر معموماتؾ عف المقصؼ المدرسي 13

ال( -النالديف نيتـ االختيار بي هـ با جابة ب )  ـ-3اال تر ت -2المدر ة -1 نا ت ا جابات 
ب  بة  20سددهـ %، نمف أجابنا بو  95.2ب  بة  395مف أجابنا ب  ـ )المدر ة( هـ م ناف 
ب  بة  15لؼ هـ ق%. بي ما مف أجاب ب  ـ )اال تر ت( هن ملدر م  نمات الطالب سف الم4.8
%. أما مف أجاب ب  ـ )النالديف( هـ ملدر 96.4ب  بة  400%، نمف أجابنا بو سددهـ 3.6

ها  350%، نمف أجابنا بو سددهـ 15.7ب  بة  65م  نمة الطالب سف المقلؼ المدر ا هـ 
84.3.% 

الر ـ البيا ا ال ابؽ، أف المدر ة تبق  ها ملدر الم  نمة األنؿ نها الحاو ة  ناوح مف
التربنية األنبر نبيت الم ر ة األنؿ بال  بة ل ط بة، بالرةـ مف تقدـ التن نلنجيا ننثرة ن الؿ 

ف   بة الم ر ة، ن هنلة النلنؿ ل م  نمة مف خوؿ اال تر ت نالت ااز نةيرها، نيرا الباحث أ
االرتناز س   المدر ة نملدر ل م  نمة يزيد أنثر  ا المراحؿ اال ا ية، نيقؿ  ا المرح ة 
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هذا يج ؿ المدر ة  ا ن % مف الط بة يجدنف  ا المدر ة ملدر ل م  نمة، 95.2الثا نية،    بة 
الم  نمات  المة اللدارة، ني قا بالم ؤنلية س   المدر ة بورنرة ا تغوؿ هذا األمر، ناالهتماـ ب

مف حيث النـ نالنيؼ نالجندة،  مف المهـ جدا  التأند مف الم  نمة  بؿ  ق ها ل ط بة، أل ها  نؼ 
، ألف المدرس ت قش  ا ذانرة الطاؿ نمف الل نبة بمناف ا  اع الطاؿ ب نس هذ  الم  نمة الحقا  

ن منو ح  ا نما همف نجهة  ظر الطالب  ا المرح ة األ ا ية س   األ ؿ م ز  سف الخطأ. 
 (.5.20التنؿ ر ـ )

 
 (: نظافة المقصؼ5.21الشكؿ رقـ )

 . ىؿ أنت راض عف نظافة المقصؼ 14

 99% نا جابة بػ)ال( 76.1ب  بة  316ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
ظا ة %( الذيف سبرنا سف رواهـ سف  76%. نت نس ال  بة ال الية مف الط بة )23.9ب  بة 

المقلؼ، أف ه اؾ متاب ة حثيثة مف االدارة المدر ية نالمديريات نالنزارة لهذا األمر، لما ل  مف 
، أهمية نمف م اس مباتر للحة الط بة، ألف المناف الذك يتـ تجهيز نتحوير نبي  األط مة  ي 

ط بة مف أمراض  د تليب ال ةمف ال ظا ة، نذلؾ تج با ألي البد مف أف يننف س   م تنا ساؿو 
نراؤ اهماؿ ال ظا ة. نهذا يدلؿ س   التزاـ ال  بة االس   مف الوام يف بال يا ة المنونسة مف 

 (.5.21نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ ) بؿ الجهات المختص. 
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 (: النظافة الشخصية لضامف المقصؼ5.22الشكؿ رقـ )

 ىؿ أنت راض عف النظافة الشخصية لضامف المقصؼ 15.

 103% نا جابة بو 75.2ب  بة  312ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -بة ت حلر بيف )  ـننا ت ا جا
%. حيث جاؤت ال تيجة متقاربة بيف هذا الب د نالذك ي بق ، ألف الب ديف أ ا ا 24.8ب  بة 

يلباف  ا  اس الخا ة، أال نها ال ظا ة،  الوامف ال ظيؼ  ا  ا  ، بالتأنيد  ظيؼ  ا م ب   
%  ا الب د 76ن ا مأن   نمترب ، ألف ال ظا ة ال تتجزأ. نتقارب ال  بة  ن ظيؼ  ا مقلا 

 (.5.22%  ا هذا الب د ي نس هذ  الحقيقة. نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ )75ال ابؽ،

 
 يدي قبؿ تناوؿ الطعاـاأل(: غسؿ 5.23الشكؿ رقـ )
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 . ىؿ تغسؿ يديؾ قبؿ تناولؾ الطعاـ الذي اشتريتو مف المقصؼ 16

 86% نا جابة بو 79.3ب  بة  329ال(  نا ت ا جابة ب  ـ - ت ا جابة ت حلر بيف )  ـننا
 %20.7ب  بة 

% مف الط بة يغ  نف ايديهـ  بؿ ت انؿ األط مة مف المقلؼ، نهذا ثمرة الجهد الذك 80ما يقارب 
ال امة  تقنـ ب  ال ج ة اللحية، نمف خ اها م  ؽ اللحة المدر ية، نمف خ ؼ الجمي  االدارة

ألجؿ دسـ نا ة ت تبذؿ نؿ الجهند الممن ة، م  الجهات المتاحة المدر ية، التا ما  تلل لحة 
التا مف تأ ها تزيد مف نسا الط بة نأف يتب نا هذ  نخالة اللحية م ها المتاري  المدر ية 

ابنا % مف الط بة الذيف أج20ال  ننيات سف   اسة نسف نسا، نليس مجرد تق يد، ن ا المقابؿ 
 (.5.23نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ ) بو، البد مف تم هـ نتن ي  دالرة التنسية لتتمؿ الجمي .

 
 (: الساندويتشات مغمفة5.24الشكؿ رقـ )

 . ىؿ الساندويتشات التي تشترييا مف المقصؼ مغمفو جيدًا 17

 259نا جابة بو % 37.6ب  بة  156ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
بالتػػػنؿ ال هػػػالا %، نهػػػذا ال ػػػؤاؿ ي اػػػت ا تبػػػا  الباحػػػث، بػػػاف ه ػػػاؾ وػػػرنرة لوهتمػػػاـ 62.4ب  ػػػبة 

ل نجبػػػة الغذاليػػػة، ننيػػػؼ يػػػتـ اخراجهػػػا نتقػػػديمها، حيػػػث لػػػـ ي ػػػد نا يػػػا  ظا ػػػة المحتػػػنا ن ظا ػػػة مقػػػدـ 
لنجبػات ل ط بػة، ن جػد أف الخدمة،  وبد مػف ا ػتنماؿ األمػر ناالهتمػاـ بالتػنؿ الػذك يػتـ  يػ  تقػديـ ا
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ث ثػػػا الط بػػػة تقريبػػػا يػػػرنف أف ال ا دنيتتػػػات تقػػػدـ مػػػف دنف تغ يػػػؼ،  ػػػاف الباحػػػث يتن ػػػ  أف تغ يػػػؼ 
نمػا هػن   مػف األط مػة.األط مة يزيد مف ثقة الطالػب بالمقلػؼ، نيت امػؿ بػ اس مطمل ػة لمػا يقػدـ 

ح  ا التنؿ ر ـ )  (.5.24منو 

 
 المفضمة لمطمبة التي تباع في المقصؼ(: المواد الغذائية 5.25الشكؿ رقـ )

 . ماذا تفضؿ مف المواد الغذائية التي تباع في المقصؼ 18

جمي  ما ذنر -4التيبس -3الح نيات نالتنننالتة -2ال ا دنيتتات بأ ناسها -1 نا ت ا جابات 
ن  بة  88 ال(  ناف ال ا دنيتتات بأ ناسها ب دد-ةير ذلؾ نيتـ االختيار بي هـ با جابة بػ )  ـ-5

ب دد  % الح نيات نالتنننالتة78.8ب  بة  327% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ 21.2
 59% التيبس ب دد 81ب  بة  336% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ 19ن  بة  79

% جمي  ما ذنر ب دد 85.8ب  بة  356% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ 14.2ن  بة 
% ةير ذلؾ 58.8ب  بة  244% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ  41.2ن  بة  171
 %.90.6ب  بة  376% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ 9.4ن  بة  39ب دد 

طبي ة المزاج ال اـ لألطااؿ  ا اختيار األط مة،   قيضه ا  جد اجابات الط بة جاؤت س   و
الح ن مثؿ التنننالتة، نالح نيات، نةيرها مف األط مة ذات المذاؽ نالتا تميؿ ةالبا إل  الط ـ 

الح ن،  قد أنوحت ال تالح أف ال ا دنيتتات بأ ناسها تقدمت س   الح نيات نالتنننالتة نالتيبس، 
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(، نال بب  ا ذلؾ يرج  إل  الجهد الناوح الذك تقنـ ب  5.25نما هن ناوح بالتنؿ ر ـ )
خلنص، نأف ذلؾ ثمرة الجهد نالتنسية التا تج ؿ الطاؿ يقانـ رةبات   ا المدر ة نالنزارة بهذا ال

 . بيؿ الحلنؿ س   القيمة الغذالية

 
 (: الوجبات المفضمة لمطمبة مف الساندويتشات التي تباع في المقصؼ5.26الشكؿ رقـ )

 . ما ىي وجبتؾ المفضمة مف السندويتشات تحديدا وتشترييا يوميا مف المقصؼ 19

  دنيتش مرتديو -4  دنيتش حمص -3  دنيتش  نؿ -2  دنيتش  و ؿ -1ا جابات  نا ت 
 . ةير ذلؾ. 5

% مف 59.8ن  بة  248ال(  ناف   دنيتش  و ؿ ب دد -نما يتـ االختيار بي هـ با جابة بػ)  ـ
% مف 1.2ن  بة  5%   دنيتش  نؿ ب دد 40.2ب  بة  167أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ 

% 4.8ن  بة  20%   دنيتش حمص ب دد 98.8ب  بة  410نا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ أجاب
ن  بة  345%   دنيتش مرتديو ب دد 95.2ب  بة  395مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ 

ن  بة  239% ةير ذلؾ ب دد 16.9ب  بة  70% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ 83.1
 %.17.3ب  بة  176  ـ نمف أجابنا بو سددهـ % مف أجابنا ب82.7

 ا األط مة المذننرة،  جمي ها تحتنك س   س الر ةذالية  يمة مثؿ البرنتيف  ا  ال يجد الباحث  ر 
نالطا ة، نالايتامي ات نالم ادف، نيبق  أمر االختيار ح ب ذنؽ الطالب نرةبت ، المهـ  ا األمر 
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رنؼ لحية. نيرا الباحث اف سدـ اال باؿ س   ت انؿ أف يتـ تجهيز نؿ هذ  األ ناع  ا ظؿ ظ
  دنيتتات الحمص نالانؿ بحاجة إل  تدخؿ نتنسية لما  يها مف س الر ةذالية مهمة نورنرية. 

 (.5.26نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ )

 
 (: المشروبات المفضمة لمطمبة التي تباع في المقصؼ5.27الشكؿ رقـ )

 التي تباع في المقصؼ  . ماذا تفضؿ مف المشروبات20

.التراب الث ح 4.الح يب بالتنننالتة 3.المترنبات الغازية 2.ال لالر بأ ناسها 1 نا ت ا جابات 
ن  بة  239ال(  ناف ال لالر بأ ناسها ب دد  -.البراد. نيتـ االختيار بي هـ با جابة بػ )  ـ5

% المترنبات الغازية ب دد 42.4ب  بة  176% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ 57.6
% الح يب 71.1ب  بة   295% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ 28.9ن  بة  120

% 89.4ب  بة  371% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ 1.6ن  بة  44بالتنننالتة ب دد 
% 97.1ب  بة  403% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ 2.9ن  بة  12التراب الث ح ب دد 

بالرةـ %. 96.4ب  بة  400% مف أجابنا ب  ـ نمف أجابنا بو سددهـ 3.6ن  بة  15البراد ب دد 
مف نجند تقدـ ناوح  ا اختيارات الط بة ل  لير مقار ة م  المترنبات الغازية، إال أف   بة 

،  الباحث ا  نمق ق ا  % مف الط بة تقريبا ، ال زاؿ أمر مزسج29المترنبات الغازية نتاوي ها مف  بؿ 
يرا أف الجهد البد مف أف ي تمر نيتواسؼ لتق يؿ المترنبات الغازية  ا المدارس ألد   م تنا 

ح  ا التنؿ ر ـ ). ممنف، نذلؾ  ظرا  الرتباطها بال ديد مف المتانؿ اللحية  (.5.27نما هن منو 
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 (: صحة الطعاـ المقدَّـ لمطمبة في المقصؼ5.28شكؿ رقـ )

 ؿ شعرت يوما أف الطعاـ الذي تناولتو مف المقصؼ غير مستساغ وطعمو الذع )فاسد( . ى21

 309% نا جابة بو 25.5ب  بة  106ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
% مف الط بة اتتننا مف ا هـ  د ت انلنا نلن لمرة ناحدة أط مة ةير 25أنثر مف  .%74.5ب  بة 

لنف مف نجهة  ظر الباحث ال يمنف الجـز بأف الط اـ  ا د، إذا ناف ط م  ةير م ت اةة، ن 
مف  ا دة حالة ت مـ ةذالا  اتجة سف ت انؿ أط مة  ةم ت اغ، خلنلا نأ   لـ ت جؿ أي

المقلؼ، نلنف نبنؿ األحناؿ يتدد الباحث س   ورنرة تا يؿ الر ابة نالمتاب ة نالنتؼ الدنرك 
 (.5.28نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ )  ومتها. س   المقالؼ، ل تأند مف

 
 (: الشعور بالصداع أو المغص بعد تناوؿ الطعاـ المقدـ لمطمبة في المقصؼ5.29الشكؿ رقـ )
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   طعاما اشتريتو مف المقصؼ ؾ. ىؿ شعرت يوما بصداع أو مغص أو تقييت بعد تناول22

 348% نا جابة بو 16.1ب  بة  76 ال(  نا ت ا جابة ب  ـ-ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
% مف الط بة  د اتتننا مف مغص أن لداع منزسيف 16%. يرا الباحث أف   بة 83.9 ب  بة

أف  الملدر ي ند  حيث نوحت  تالح هذا ال ؤاؿس   مجمنع المدارس المتارنة  ا الدرا ة، 
ة بالمقلؼ، نلنف  د ألط مة مف المقلؼ، بم    أ ها ةالبا ت ند أل باب أخرا ليس لها سو 

يننف تلادؼ حدنثها ب د ت انؿ األط مة مف المقلؼ، نالدليؿ س   ذلؾ، أ   لن حدث ت مـ 
مدر ة، ال يحدث ل دد محدند مف الط بة، نا  ما يننف ل ترات الط بة أن ربما ملات  ةةذالا  ا أي

ؤنؿ سف نيحدث وجة إسومية نالجمي  يت ر بذلؾ، نبما أف الباحث ي مؿ بالنزارة نم 
المقالؼ، نلـ يب ع ينما بأك متن ة مف هذا ال نع، لذلؾ ي تب د الباحث أف يننف أ باب هذ  

 (.5.29نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ ). التننا لها سو ة بالمقلؼ

 
 (: معاممة ضامف المقصؼ لمطمبة5.30الشكؿ رقـ )

ة مف ضامف . ىؿ سبؽ لؾ أف تراجعت عف الشراا مف المقصؼ بسبب معاممة سيئ23
  المقصؼ

 302% نا جابة بو 37.2ب  بة  113ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
 ة  ا المديريات نالمدارس ال يألنف%. بما أف النزارة نال ام يف  ا اللحة المدر ي62.8ب  بة 
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ارية نطرؽ الت امؿ م  جهدا  ا تنسية نتثقيؼ ال ام يف  ا المقالؼ حنؿ المااهيـ اللحية ناالد
الهيلة التدري ية نالط بة، نذلؾ مف خوؿ االجتماسات الال ية، نالزيارات الميدا ية نالتنجي  

% مف الط بة اتتننا مف  نؤ 37ناالرتاد نتن ير دليؿ المقالؼ المدر ا نةير ، إال أف   بة 
ننف ال ام يف  ا المقالؼ الم ام ة، نها   بة سالية   بيا ، ني زك الباحث ال بب  ا ذلؾ إل  

 بهـ ةير مت  ميف نبحاجة إل  اهتماـ أنبر نتب يط المااهيـ نالت اميـ نا ي هؿ  همها أة ا 
 (.5.30نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ )نالت امؿ بمنجبها. 

  
 المادة الغذائية وانتياانتاج إ(: تاريخ 5.31الشكؿ رقـ )

التي تشترييا مف المقصؼ قبؿ  المغمفة ة الغذائية. ىؿ تقرا تواريخ إنتاج وانتياا الماد24
  تناوليا)أكميا(

 147% نا جابة بو 64.6ب  بة  268ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
المغ اػػػػة مثػػػػؿ  نف تػػػػناريخ اال تػػػػاج ناال تهػػػػاؤ لألةذيػػػػة% تقريبػػػػا يقػػػػرؤ 65. بمػػػػا اف %35.4 ب  ػػػػبة

  ػػػبة جيػػػدة نتنلػػػدت با ػػػؿ الجهػػػد التثقياػػػا النبيػػػر، نلنػػػف مػػػا زالػػػت  ، نهػػػاالب ػػػننيت أن التػػػننالتة
ػػػح  ػػػا مػػػدارس األ ا ػػػية الػػػد يا. المدار ػػػ ا بحاجػػػة إلػػػ  هػػػذ  الجهػػػند نخلنلػػػا  ػػػا  نمػػػا هػػػن منو 

 (.5.31التنؿ ر ـ )
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 (: الفترة الزمنية الستراحة الطمبة )الفسحة(5.32الشكؿ رقـ )

  راا ما تحتاجو مف المقصؼلش كافية االستراحة( ) الفسحة مدة ىؿ. 25

 170% نا جابػػة بػػو 59ب  ػػبة  245ال(  نا ػت ا جابػػة بػػ  ـ -ننا ػت ا جابػػة ت حلػػر بػػيف )  ػػـ
ل تنوػػيح  ػػاف ن ػػت اال ػػتراحة مػػرتبط ب ػػدة سنامػػؿ، نأهػػـ سامػػؿ أف م ظػػـ مدار ػػ ا  .%41 ب  ػػبة

لنجػػند   ػػتراحة،  ظػػرا  ت مػػؿ ب ظػػاـ الاتػػرتيف )لػػباحا نم ػػالا( نال مجػػاؿ لزيػػادة الن ػػت الخػػاص باال
% يجػدنف أف 60الاتػرتيف. نبػالرةـ مػف ذلػؾ  ػاف   ػبة نبيػرة مػف الط بػة المتػارنيف بالدرا ػة تقريبػا 

)تنلػػػية بت ظػػػيـ الطػػػابنر س ػػػ  المقلػػػؼ الختلػػػار الن ػػػت  تاحػػػة الارلػػػة ل ط بػػػة  الن ػػػت نػػػا ا
ح  ا التنؿ ر ـ )ل تراؤ(.   (.5.32نما هن منو 

 
 الزدحاـ عمى المقصؼ: شدة ا(5.33الشكؿ رقـ )
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 . ىؿ يوجد ازدحاـ شديد عمى المقصؼ أثناا الشراا 26

 99% نا جابة بو 76.1ب  بة  316ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
% مف الط بة المتارنيف  ا الدرا ة 76، جاؤت االجابة متن  ة، حيث سبر  رابة %23.9 ب  بة

اؿ ال ابؽ بأف ال ؤ  ا ر م هـ أجابنا سفنبي ا     المقلؼ، م  أف جزؤسف نجند ازدحاـ تديد س
، ني ت تح الباحث أف األمر يحتاج إل  ت ظيـ  قط، بم    اف الط بة يتنا دنف ن ت اال تراحة ناؼو 

ف الن ت األخير مف جمي ا د  ة ناحدة م  بداية اال تراحة،  يحدث االزدحاـ نالتدا  ، بي ما ينن 
نال ازدحاـ،  الم ألة ت ظيمية  قط، نه ا ناجب االدارة المدر ية التدخؿ لت ظيـ  ا  اال تراحة هادل

ح  ا التنؿ ر ـ )األمر.   (.5.33نما هن منو 

 
 (: تنظيـ عممية الشراا مف المقصؼ وقت االستراحة5.34الشكؿ رقـ )

  . ىؿ يوجد مف ينظـ عممية الشراا وقت االستراحة27

% نا جابة بػ)ال( 38.2ب  بة  171ال(  نا ت ا جابة ب  ـ - ـننا ت ا جابة ت حلر بيف ) 
. تماما، نما أنوح الباحث  ا ال قطة ال ابقة،  اف  بب االزدحاـ هن  نؤ %62.8 ب  بة 244

%  قط مف الط بة بنجند 38.2ت ظيـ  قط، نجاؤت اجابة هذا ال ؤاؿ تدسـ هذا التنج ، حيث أ اد 
 تراحة، حيث مف المارنض نجند أحد المدر يف نأسواؤ مف مف ي ظـ سم ية التراؤ اث اؤ اال
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ح  ا التنؿ . ال ج ة اللحية لإلتراؼ نت ظيـ سم ية التراؤ، نم   االزدحاـ نالتدا   نما هن منو 
 (.5.34ر ـ )

 
 (: مكاف اصطفاؼ الطمبة اثناا الشراا مف المقصؼ وقت االستراحة5.35الشكؿ رقـ )

 طمبة إثناا الشراا مف المقصؼ . ىؿ يوجد مكاف الصطفاؼ ال28

 214% نا جابة بو 38.4ب  بة  201ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
ال  ب متقاربة، نالباحث مط   س   هذ  المتن ة، نال تدخر االدارة ال امة ل لحة . %62.6 ب  بة

لؼ لتقا الط بة حرارة التمس تن ير مظوت ل  احات نأماـ المقا مف أجؿالمدر ية أك جهد 
ف  لؼ نا   المدارس، حيث إ لياا نمف األمطار تتاؤ. ناجابات الط بة متماتية نم  جمة م 

 (.5.35نما هن منو ح  ا التنؿ ر ـ )المدارس تقريبا بحاجة إل  مظوت لهذا الغرض. 

 
 (: سموؾ الطمبة اثناا الشراا مف المقصؼ وقت االستراحة5.36الشكؿ رقـ )
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  . ىؿ سبؽ لؾ أف تشاجرت مع زمالئؾ أو أصبت نتيجة االزدحاـ عمى المقصؼ29

 269% نا جابة بو 35.2ب  بة  146ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
%. ال بب  ا ت ؾ التجارات، هن سػدـ نجػند مػف يػ ظـ سم يػة التػراؤ ان التهػانف مػف 64.8 ب  بة

تنلية( نالحؿ يتمثؿ  ا تا يؿ ال ظاـ الداخ ا ل ج ة ؤ  ا ال ج ة اللحية ) بؿ المدر يف أن أسوا
ح  ا  اللحية نالتا يهتـ بت ظيـ الط بة س د المقلؼ مف أحد مهاـ ال ج ة اللحية. نما هن منو 

 (.5.36التنؿ ر ـ )

 
 (: وضع مخمفات الطعاـ والشراب في االماكف المخصصة5.37الشكؿ رقـ )

 مف مخمفات الطعاـ والمشروبات في المكاف المخصص  . ىؿ تضع ما تبقى30

 36% نا جابة بو 91.3ب  بة  379ال(  نا ت ا جابة ب  ـ -ننا ت ا جابة ت حلر بيف )  ـ
% مف الط بة يو نف بقايا الط اـ 91% نت بر هذ  ال  بة ال الية ما يزيد سف 8.7ب  بة 

يؼ الذك ت ظم  المدر ة  ناؤ بجهند ذاتية، أن نالاووت  ا   ة المهموت،  تاج التنسية نالتثق
ح  ا التنؿ مف خوؿ متاري  تثقياية ممنلة مف مؤ  ات ت    بال م ية الت  يمية.  نما هن منو 

 (.5.37ر ـ )
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 ةالخالص 5.4

األنل  ها زانية لقد تن ت هذ  الدرا ة مراج ة تام ة ل مقالؼ المدر ية مف زانيتيف، 
م ا ذ نالتبابيؾ ن  اللرؼ اللحا، ،الميا  التحتية، التمديدات النهربالية، د تم ت الب ية بيلية ن 
طااية حريؽ نحقيبة  سددها، ننجند  بؿ ال ومة ال امة داخؿ المقلؼ مفارتااسها ن البي ، 

األط مة تت  ؽ ب ومة الغذاؤ ن ةيرها مف الم ت زمات، أما الزانية الثا ية  نا ت إ  اؼ أنلا ن 
ة لألط مة  ا ها مف حيث الجندة نتناريخ اللوحية نالقيمة اؤ ال ومة الذاتيالمقدمة ل ط بة  ن 

المت  قة بتنؿ أ ا ا بال ام يف بالمقالؼ، أن ال ومة المنونسية ن   نسية األط مة،الغذالية ن 
مدا التزامهـ بالت  يمات اللادرة لهـ ن   ظا تهـ التخلية،ن   ناؤ مف حيث خ نهـ مف األمراض،

 لمدر ية.مف ا دارة ا

نما أ   البد مف اتباع الطرؽ اللحية  ا إسداد الط اـ، ن ورنرة تنا ر ترنط ال ظا ة 
نال ومة الغذالية  بؿ نأث اؤ نب د التحوير ل ط اـ،  ناؤ لألط مة بحد ذاتها أن مناف تحوير 

حوار س د ا الط اـ، نا ت تجت الدرا ة نجند  لنر  ا هذا الجا ب، با وا ة ل دـ تغيير الزيت
الزيت المغ ا لاترات طني ة نمتنررة، مادة م رط ة ال يجب التهانف  يها، نه اؾ  حيث ي د ،الط اـ

%  ا الننالة يبي نف مناد ةير م منح بها، نهذ  مخالاات 10%  ا الحننمة، 12  بة تقارب 
د هذ  ب يطة، ألف التهانف بها يزيد مف تناج ت ب  ب، ال يحب التهانف بها حت  نلن نا ةنبير 

الظاهرة، أما بي  المترنبات الغازية،  الباحث نبحنـ م ؤنليت  المباترة يرا أف ال بب  ا بي  ما 
%  ا نؿ مف الحننمة نالننالة ل مترنبات الغازية، سدـ ح ـ النزارة نننالة الغنث 82يزيد سف  

ا م دالت ل منونع، نسدـ الدار ت  يمات ناوحة نلريحة بالم  ، لذلؾ ناف هذا االرتااع  
مثؿ هذ  المترنبات نلنف األبحاث أثبتت تأثيرها ال  با س    بأف الط بة ياو نف ا  البي ، س م

 .اللحة، مثؿ البدا ة نهتاتة ال ظاـ نةيرها مف األمراض

الباحث أف ال تالح جاؤت بتنؿ ساـ مروية  ا نثير مف المحانر  ناؤ المت  قة  يران 
 مة، نلنف البد مف االجتهاد  ا  بيؿ تح يف الظرنؼ الخالة م ها بالبيلة أن ال ام يف أن األط

متانؿ لحية يننف ملدرها المقلؼ.  ةبالمقالؼ مما ل  األثر البالع  ا حماية الط بة مف أي
التا تـ تتييدها  ا ال قد األخير مف الزمف،  د راست ت لو تبا  أف المدارس الحديثة ن نمف الو 
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 ناؤ المن  ، أن الم احة، أن  نسية التجهيزات، أن حت  جهة ة نا القوايا المت  قة بالمقلؼ 
المدخؿ نالتبابيؾ، نلـ تنف هذ  األمنر لتأخذ بالح باف لنال التنليات ن الن اة الجادة مف ذنك 

سطاؤ هذا المر ؽ المهـ مف مرا ؽ المدر ة األهمية التا ي تحؽ لما إاالختلاص بالنزارة بورنرة 
يـ بهذ  الطريقة الحديثة ناللحية، نالتنج  االف  ا نزارة التربية نالت  نا ت المقالؼ الحديثة 

اسادة ب اؤ أن ترميـ ح ب أجؿ سمؿ هدـ ن  ةير الم ا بة، مفب مؿ  المة بالمقالؼ ال يلة ن 
ذلؾ ن قا لتنا ر تـ   نيا ا جاز سدد مف المقالؼ ن حالتها، نبالا ؿ تمت المباترة بال م ية ني

 تية مف النزارة.ما حيف أن بجهند ذا

األنؿ نهن مت  ؽ بوامف  ل  محنريف اث يف،إنيمن  ا  ا هذ  الدرا ة تح يؿ ال تالح 
خر مت  ؽ بالمؤ  ة الت  يمية  ناؤ نا ت المدر ة أن مديرية اآلن  تحت م ؤنليت ،المقلؼ ن 

مف  نبيرا   اما  الت  يـ، بخلنص المحنر األنؿ ال تالح أنوحت التز الت  يـ أن نزارة التربية ن التربية ن 
ال ظا ة ، ن لوحيتها نتهادات الخ ن مف األمراضالؼ  يما يت  ؽ ب نسية األط مة ن وام ا المق

لوامف المقلؼ  د ياقد  ملدر دخ  ،  ألف سدـ االلتزاـ بذلؾ يتنؿ تهديدا   ،ال امةخلية ن الت
ف ذلؾ حيث إ ،الماديةبا منا ات  تنؿ نبير بالجنا ب المت  قة ب لذلؾ  جد  حريلا س   االلتزاـ ب

ة التمديدات الوزمة ب  نا ف مقلاا مدر يا ن   يـ لينن تن ير مب   لحا ن  مف م ؤنلية المدر ة،
 نؿ ما ي ـز مف أدنات ال ومة ال امة.مف نهرباؤ نماؤ نلرؼ لحا ن 

األبحاث بما ال يدع  قد أندت جمي  الدرا ات ن  أهميتها،ن يما يت  ؽ بالتغذية ال  يمة ن 
يؽ بال ناحا ال ق ية نالج دية مدا ارتباطها النثن  ل تؾ س   أهمية التغذية اللحية ال  يمة، مجاال  

ا التحليؿ الدرا تباط النثيؽ بيف النو  التغذنك ن ال ا ية ل ط بة، ن د أندت الدرا ات س   االر ن 
نثير ن     ن ما ناف الغذاؤ لحا ن  يـ ن ما نا ت  تالح التحليؿ الدرا ا أ وؿ،ل ط بة، حيث إ

الع األهمية س   ال تاط مف الدرا ات أندت س   أهمية نجبة اال طار ل ط بة لما لها مف أثر ب
المتارنة  ا األ تطة نذلؾ الترنيز ناال تبا  داخؿ الغرؼ اللاية ن ن  ،الذه ا ل طالبالبد ا ن 
 المدر ية.

 طيف جيد ن ا  ظرة متاحلة ل درا ات ال ابقة،  جد أف نو  المقالؼ المدر ية  ا   
ظرنؼ الحلار ، ن ما أخذ ا ب يف االستبار  ارؽ االمنا ات المادية إذامقار ة بدنؿ الجنار، 
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  ا أسماؿ نبيرا   مندا  ف ال  نات األخيرة تهدت جض س   ةزة م ذ   نات سديدة، حيث إالمارن 
ما أثر خلنلا سدـ ادخاؿ مناد الب اؤ، من  األب ية  تيجة الظرنؼ ال الدة  ا ةزة، تاؤات ن ا 
 بالمقالؼ.  نالليا ة المت  قةس   أسماؿ الترميـ    با  

 التوصيػػػات 5.5

 لخلت الدرا ة الحالية سدة تنليات ناآلتا:

 ا يؿ الر ابة مف خوؿ الجهات المختلة، بما  يها نزارة اللحة.ت .1
تر ػػيخ  يا ػػة تجديػػد سقػػد الوػػماف ل م تػػزميف مػػف الوػػام يف ن ػػنع مػػف التحايػػز نالمنا ػػػأة  .2

، أن  ا حػاؿ ارتنػاب أيػة مخالاػة نبيػرة، نسػدـ نور  نرة   خ ال قد م  الوامف ةير الم تـز
 اال تظار حت   هاية ال اـ.

ال مػػػؿ س ػػػ  تا يػػػؿ اللػػػيا ة الدنريػػػة ل مقالػػػؼ، بمػػػا يوػػػمف ال ػػػومة ناألمػػػاف ل مقلػػػؼ  .3
 نال ام يف ب  نالط بة.

ط بػة، ناالبت ػاد سػف نػؿ مػا هػن ال مؿ س   إلزاـ الوام يف بت ني  المناد الغذالية المقدمػة ل  .4
 ةير لحا.

ال مػػؿ س ػػ  ر ػػ  م ػػتنا التنسيػػة نالثقا ػػة اللػػحية، نةػػرس الماػػاهيـ التغذنيػػة ال ػػ يمة  ػػا  .5
  انس الط بة.

تا يؿ ال جاف اللحية  ا المدارس،  ا المتاب ة الينمية ل مقالؼ، نتقديـ التغذيػة الراج ػة  .6
 بما يلدر مف مخالاات نسدـ التزاـ بالترنط.

  مؿ س   تمديد  ترة اال تراحة  نتمنيف  جمي  الط بة مف تراؤ النجبة الغذالية.ال .7
وػػػرنرة تا يػػػؿ ال جػػػاف اللػػػحية مػػػف حيػػػث ت ظػػػيـ سم يػػػة التػػػراؤ أث ػػػاؤ اال ػػػتراحة حتػػػ  ال  .8

 يت بب ذلؾ بتجار بيف الط بة.
وػرنرة ال مػػؿ س ػػ  تػػن ير لػػرؼ لػػحا لجميػػ  المقالػػؼ المدر ػػية حتػػ  ال ينػػنف ه ػػاؾ  .9

 م   الحترات نالذباب  ا داخؿ المقالؼ نمحيط .مجاؿ لتج
وػػػرنرة ا تبػػػا  الجهػػػات المختلػػػة إلػػػ  الػػػدار ب ػػػد خػػػاص ب ػػػدـ بيػػػ  المتػػػرنبات الغازيػػػة  .10

 نا تبدالها بال لالر ما امنف  ظرا لما لها مف اثار   بية س   اللحة.
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اد الترنيػػػز س ػػػ  وػػػام ا المقالػػػؼ بوػػػرنرة ارتػػػداؤ القاػػػازات نالمريػػػنؿ اللػػػحا اث ػػػاؤ اسػػػد .11
 نتجهيز الط اـ نبي   

 الزاـ وام ا المقالؼ بتغ يؼ ال  د نتتات جيدا  بؿ بي ها. .12
حػػث ننالػػة الغػػنث س ػػ  تاريػػع الم  ػػـ  )م  ػػؽ اللػػحة المدر ػػية ( بػػثوث حلػػص ا ػػنة   .13

بػػػنزارة التربيػػػة نالت  ػػػيـ  الف ذلػػػؾ ي ػػػاهـ  ػػػا تق يػػػؿ ال ػػػبؤ س ػػػ  الم  ػػػـ نيتػػػاب  اال تػػػطة 
 اللحية س   النج  االنمؿ.

ت انف نزارة التربية نالت  يـ  م  نزارة اللحة  ا سمؿ الاحنلػات اللػحية ل مػناد الغذاليػة  .14
المباسػة  ػػا المقالػػؼ المدر ػػية )ال ػػ د نتتػات، نال ػػ طات ( مػػف ال احيػػة المينرنبينلنجيػػة  

 ن حص زيت الق ا. 
وػػرنرة تػػن ير جهاز)ملػػيدة(  اتػػؿ ل حتػػرات نخلنلػػا  ػػا  لػػؿ اللػػيؼ  لن ػػر ح قػػة  .15

 المينرنبات الممروة  ل ط اـ المقدـ  ا المقلؼ ا تقاؿ
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 ائمة المراجعق
(. المدارس نت زيز ال مط الم يتا اللحا. مراج ة 2007األ لارك، لالح بف   د ) .1

 سالمية، نمقاربة   ندية. بحث مقدـ  ا ال قاؤ ال  ما ال اب ، جدة.

اية اللحية المدر ية  ا المدر ة االبتدالية ل ب ات  ا (. الرس2002الجبنرك، ح اف سي  . ) .2
  .المم نة ال ربية ال  ندية. مج ة الطانلة نالت مية

(. نا   تطبيؽ التربية اللحية  ا مدارس 2010الجرجانك، زياد س ا، نأةا، محمد هاتـ ) .3
، 2011الت  يـ الحننما بمدي ة ةزة. مج ة جام ة األزهر بغزة،     ة ال  نـ ا   ا ية 

 .1205-1252( ص B) 1، ال دد 13المج د 

(. درجة النسا اللحا س د ط بة الثا ا الثا نك 1987لخ ي ا، م تز  الـ نآخرنف، )ا .4
ال  ما ناألدبا نالمه ا  ا ثوث م اطؽ جغرا ية مخت اة  ا األردف. مج ة أبحاث، اليرمنؾ، 

 .110-91، ص 3    ة ال  ـن ا   ا ية ناالجتماسية، ع 

(. درا ة تقنيمية لنا   التربية اللحية  ا مدارس المر ح ػة األ ا ية 2004جبر، م اؿ )الم .5
ن ية التربية،  –لمحا ظة ةزة  ا ونؤ اتجاهات تربنية م الرة. ر الة ماج تير ةيػر م تنرة 

 جام ة األزهر ةزة.

 .(. نزارة اللحة، دالرة التغذية،    طيف2012الرلد التغذنك النط ا) .6

(. دليؿ سمؿ ال جاف اللحية  ا المدارس. ال  طة النط ية 2008محمد ناخرنف ) الريمانك، .7
 .الا  طي ية، االدارة ال امة ل لحة المدر ية، نزارة التربية نالت  يـ ال الا،    طيف

 ..دار الم اهح، سماف1(. اللحة نال ومة  ا البيلة المدر ية.ط2004ال بنؿ، خالد ) .8

(. تقييـ المقالؼ المدر ية التاب ة لرلا ة ت  يـ الب ات 1997التهرك،   يماف نآخريف، ) .9
بجدة. النحدة اللحية األنل ، بحث م تنر ومف ال قاؤ ال  نك ال  ما الراب  ل لحة 

 .المدر ية، الرلا ة ال امة لت  يـ الب ات

(. األنواع اللحية  ا الواة الغربية ن طاع ةزة. درا ة ةير 2011اللنرا ا، ةازك ) .10
 م تنرة.
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(.  مط الم يتة نأثر  س   ب ض الجنا ب 2004ليما، محمد بف   د نآخرنف، )ال  .11
اللحية نالتربنية ناالجتماسية لدا طوب الت  يـ ال اـ بمدارس نزارة التربية نالت  يـ. ا دارة 

 .ال امة ل لحة المدر ية، نزارة التربية نالت  يـ

التغذنية( لطوب المدارس مف ال  ندييف (. درا ة الحالة الغذالية )ـ1997ال قيؿ، سذراؤ، ) .12
 ا المرح ة االبتدالية  ا م طقة الرياض. مدن ات ال قاؤ ال  ما ال  نك الراب  ل لحة 
المدر ية، الغذاؤ نالتغذية  ا ال ف المدر ا، جدة، الرلا ة ال امة لت  يـ الب ات، إدارة 

 .الخدمات الطبية

 .(، بيرنت10دار ال  ـ ل موييف، ط ) (. الغذاؤ ال الدناؤ.1977القبا ا، لبرك ) .13
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 ( 1الممحؽ رقـ )
 (Aاستمارة المدرسة )

 اُج٤بٗبد اُزؼش٣ل٤خأٝال :

1ُ
ُاعْ أُذسعخ:

...........................................................ُ
2ُ

ًُُُُُُُُُُُٝبُٚ .3ؿشة ؿضح  .2ُُ.ششم ؿضح1أُذ٣ش٣خ :

ُُسٓضٛب:

3ُ
ُُُُُٓخزِطخ.3ُُُُُإٗبس.2ُُُُُُرًٞس.1ُُُع٘ظ أُذسعخ:

ُاُشٓض: 
4ُ

صب٣ٞٗخ             .2ُُُُُُُُُأعبع٤خ .1ُُُٓغزٟٞ أُذسعخ:

ُ:ُٓضاُش

ُ

                                                                           ُ

 صب٤ٗبً : ٓؼِٞٓبد ػٖ أُذسعخ

الر
 قـ

 الرمز/العدد خ٤بساد اإلعبثبد/اُزش٤ٓض األعئِخ/اإلسشبداد

  . ال               2. ٗؼْ              1 َٛ ٣ٞعذ ٓ٘غن/ح ُِظؾخ أُذسع٤خ ك٢  أُذسعخ؟  1

  . ال               2. ٗؼْ              1 ( ؽظض  5)َٛ ٓ٘غن اُظؾخ أُذسع٤خ ٓلشؽ    2
  . ال               2. ٗؼْ              1 َٛ ٣ٞعذ ُغ٘خ طؾ٤خ ثبُٔذسعخ 3
  . ال       2. ٗؼْ              1 شٗبٓظ رـز١ٝ ٓغب٢َٗٛ أُذسعخ ٓغزل٤ذح ٖٓ ث 4

 صبُضبً: ٓؼِٞٓبد ػٖ أُوظق

  . ال               2. ٗؼْ              1 َٛ ٣ٞعذ ٓج٠٘ ٓوظق داخَ  أُذسعخ  1

      . ال           2. ٗؼْ              1 َٛ ٓج٠٘ أُوظق ٖٓ اُجبطٕٞ 2

  . ال               2. ٗؼْ              1 َٛ ٓج٠٘ أُوظق ٓ٘لظَ )ٓغزوَ(  3

  . ال               2. ٗؼْ              1 َٛ أُذسعخ ثؾبعخ ُج٘بء ٓوظق عذ٣ذ 4

  . ال       2ْ              . ٗؼ1  َٛ أُوظق ثؾبعخ ُزش٤ْٓ ٝط٤بٗخ داخ٤ِخ 5

6 
َٛ رْ رش٤ْٓ ٝط٤بٗخ أُوظق أٝ ث٘بء ٓوظق عذ٣ذ 

)خالٍ اُخٔظ ع٘ٞاد أُبض٤خ( ٖٓ هجَ اُغٜبد 

 أُخزظخ)أُذ٣ش٣خ/اُٞصاسح(

  . ال       2.  ٗؼْ              1

 االٗشبئ٤خساثؼبً: ٓٞاطلبد أُوظق 

 ؾ ٓغبؽخ ؿشكخ أُوظق ثبُٔزش اُشثغًْ رجِ  1

 ّ   كأهَ 2×2طـ٤ش .1

 ّ   3×3ٓزٞعظ.2

 0 ّ كأًضش4×4.ًج٤ش 3

 
 
 

 ًْ ٛٞ ػذد اُطِجٚ اُز٣ٖ ٣شزشٕٝ ٖٓ أُوظق روش٣جبً  2
. اًضش ٖٓ ٗظق 2سعخ اهَ ٖٓ ٗظق أُذ.1

 أُذسعخ
 

  . أًضش4. صالس شجبث٤ي 3. شجب٤ًٖ 2..شجبى  1 ًْ ٛٞ ػذد اُشجبث٤ي ك٢ أُوظق   3
  . ال       2.ٗؼْ              1 ًبك٤خ ٓوبسٗخ ثؼذد اُطِجخ ك٢ أُوظقَٛ ٓ٘بكز اُج٤غ   4

َٛ اسرلبع اُشجبث٤ي ٓ٘بعجخ ألػٔبس ع٤ٔغ اُطِجخ ك٢   5

 أُذسعخ
  . ال       2.ٗؼْ              1

  . ال       2.ٗؼْ                1 َٛ ا٤ُٔبٙ ٓزٞكشح داخَ أُوظق  6
  . ال       2.ٗؼْ              1 ك٢ أُوظقَٛ ٣ٞعذ شجٌخ ُِظشف اُظؾ٢  7
  . ال       2.ٗؼْ              1 ٝاُظشف اُظؾ٢َٛ ٣ٞعذ رغش٣ت ك٢ شجٌخ ا٤ُٔبٙ  8
  . ال       2          .ٗؼْ  1 َٛ ٣ٞعذ ؽٞع ُغ٢ِ األٝا٢ٗ داخَ أُوظق  9

  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ رزٞكش ٓٞاد اُ٘ظبكخ  ثبُٔوظق  ثبعزٔشاس 10
  . ال       2.ٗؼْ              1 عذ ثبة سئ٤غ٢ ٓؾٌْ ُِٔوظق َٛ ٣ٞ 11



117 
 

  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ اإلضبءح ع٤ذح ك٢ أُوظق 12
  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ اُز٣ٜٞخ ًبك٤خ ك٢ أُوظق 13
  . ال       2.ٗؼْ              1 ٢ أُوظقَٛ ٣ٞعذ ٓشٝؽخ ك 14
  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ األسض٤خ ٓجِطخ ٝخب٤ُخ ٖٓ اُشوٞم 15
  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ اُغذسإ خب٤ُخ ٖٓ اُشطٞثخ ٝاُشوٞم 16
  . ال       2.ٗؼْ              1 خ ثطالء ص٣ز٢ كبرؼ أٝ ٓجِطخَٛ اُغذسإ ٓط٤ِ 17
  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ ٣ٞعذ شجي ؽٔب٣خ ػ٠ِ اُشجبث٤ي 18

 اُزغ٤ٜضاد اُذاخ٤ِخ ُِٔوظق ٓٞاطلبد خبٓغبً:

  . ال       2 .ٗؼْ             1 َٛ ٣ٞعذ صالعخ طبُؾخ ُالعزخذاّ 1

  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ ٣ٞعذ ؿبص داخَ أُوظق 2

 َٛ ٣ٞعذ سكٞف ٖٓ اُخشت أٝ أُؼذٕ داخَ أُوظق  3
  . ال       2.ٗؼْ              1

 َٛ ٣ٞعذ خضاٗبد ٓؾٌٔخ ُؾلظ األدٝاد 4

 
  . ال       2        .ٗؼْ      1

 َٛ األدٝاد أُغزخذٓخ ثؾبُخ ع٤ذٙ 5

 
  . ال       2.ٗؼْ              1

 َٛ ٣ٞعذ طبٝالد ػشع ُِج٤غ 6

 
  . ال       2.ٗؼْ              1

 َٛ ٣ٞعذ طبٝالد ُزؾض٤ش اُطؼبّ  7

 
  . ال       2 .ٗؼْ             1

8 
 َٛ ٣ٞعذ ٓظ٤ذح أٝ عٜبص هبرَ ُِؾششاد

  . ال       2.ٗؼْ              1

  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ ٣ٞعذ طلب٣خ ؽش٣ن خبطخ ثبُٔوظق 9
  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ اُزٔذ٣ذاد اٌُٜشثبئ٤خ ع٤ِٔخ ٓغ ٝعٞد أٓبٕ ؽ٤بٙ 10
  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ ٣ٞعذ ؽو٤جخ إعؼبف أ٢ُٝ ك٢ أُوظق 11

 اُخبسع٤خ ُِٔوظقاُزغ٤ٜضاد ٓٞاطلبد عبدًعب: 

َٛ ٣ٞعذ ٓظِخ ٝاه٤خ ٖٓ ؽش اُظ٤ق ٝٓطش اُشزبء  1

 أٓبّ أُوظق

   . ال       2    .ٗؼْ          1

َٛ ٣ٞعذ ٓوبػذ ُغِٞط اُطِجخ داخَ أُظِخ أٝ ك٢  2

 ٓؾ٤ظ أُوظق

      . ال       2.ٗؼْ              1

   . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ ٣ٞعذ أػٔذح اططلبف ُِطِجخ ُز٘ظ٤ْ ػ٤ِٔخ اُششاء  3

 َٛ أُغبؽخ أٓبّ أُوظق  ًبك٤خ الططلبف اُطِجخ 4
   . ال       2.ٗؼْ              1

 جؼذ أُوظق ػٖ دٝساد ا٤ُٔبٙ ثبُٔزشًْ ٣ 5

 

 ّ(             5.ٓغبٝس ُِٔوظق )اهَ ٖٓ 1  

 ّ 10ّ إ٠ُ 5.ٖٓ 2  

 ّ       10.أًضش ٖٓ 3  

  
 

    

6 
 عالد هٔبٓخ أٓبّ ٝك٢ ٓؾ٤ظ أُوظق َٛ ٣ٞعذ

   . ال       2.ٗؼْ              1

 اُؼبِٕٓٞ ثبُٔوظقٓٞاطلبد عبثؼبً : 

َٛ ٣ٞعذ شٜبدح طؾ٤خ عبس٣خ أُلؼٍٞ ُضبٖٓ  1

 أُوظق ٝاُؼب٤ِٖٓ

  . ال       2.ٗؼْ              1

شخظ٤خ ػ٠ِ اُضبٖٓ َٛ رظٜش ػالٓبد اُ٘ظبكخ اُ 2

 ٝاُؼب٤ِٖٓ ٓؼٚ 

  . ال       2.ٗؼْ              1

  . ال       2.ٗؼْ              1َٛ رظٜش ػالٓبد اُ٘ظبكخ ػ٠ِ أُوظق ٖٓ داخِٚ  3
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 ٝك٢ ٓؾ٤طٚ

 ًْ ٛٞ ػذد اُجبئؼ٤ٖ ك٢ أُوظق 4
خ       .صالص3.اص٘بٕ         2.ٝاؽذ        1

 .أسثؼخ4
 

 َٛ ػذد اُجبئؼ٤ٖ ٣ز٘بعت ٝػذد اُطالة 5
  . ال       2.ٗؼْ              1

َٛ ٣ِزضّ اُؼبِٕٓٞ ثبُٔوظق ثبسرذاء أُش٣ٍٞ اُظؾ٢  6

 ٝاُولبصاد

  . ال       2.ٗؼْ              1

 طِجخ أص٘بء ػ٤ِٔخ اُج٤غَٛ ٣غزؼ٤ٖ اُضبٖٓ ثبُ 7
  . ال       2.ٗؼْ              1

َٛ ٝعذد ضبٓ٘خ أُوظق شخظ٤بً أص٘بء اُج٤غ ك٢  8

 ٓذاسط اُج٘بد

  . ال       2.ٗؼْ              1

 ػ٠ِ أُوظق ٢إلششاكٓٞاطلبد اُؼَٔ اصبٓ٘بً: 

1 
 . ال       2.ٗؼْ              1 سح ػ٠ِ أُوظقاُٞصآزبثؼخ ٖٓ هجَ َٛ ٣ٞعذ  

 

2 
 . ال       2.ٗؼْ              1 أُذ٣ش٣خ ػ٠ِ أُوظقٓزبثؼخ ٖٓ هجَ َٛ ٣ٞعذ 

 

)ٓذ٣ش ، ٓ٘غن  َٛ ٣ٞعذ ٓزبثؼخ ٖٓ هجَ إداسح أُذسعخ 3

 طؾخ،طِجٚ اُِغ٘خ اُظؾ٤خ(

 ال        .2.ٗؼْ              1
 

4 
 . ال       2.ٗؼْ              1 ٝصاسح اُظؾخ ػ٠ِ أُوظقٓزبثؼخ ٖٓ هجَ َٛ ٣ٞعذ 

 

5 
َٛ ٣ٞعذ عٜبد إششاك٤خ أخشٟ ؿ٤ش أُزًٞسح أػالٙ 

 رزبثغ أُوظق

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

 ك٢ أُوظق ُـزاء أُوذّٓٞاطلبد اربعؼبً: 

1 
ك٢ ؽبُخ رغ٤ٜض ع٘ذٝرشبد اُلالكَ داخَ أُوظق َٛ 

 ٣زْ رـ٤٤ش ص٣ذ اُو٢ِ ٤ٓٞ٣ب

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

2 
 . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ ٣ج٤غ ضبٖٓ أُوظق ٓٞاد ؿزائ٤خ ؿ٤ش أُغٔٞؽخ 

 

3 
 . ال       2.ٗؼْ              1 غ اُضبٖٓ/ح أُششٝثبد اُـبص٣خ َٛ ٣ج٤

 

4 
َٛ ٣ٞعذ ػجٞاد صعبع٤خ )رؾز١ٞ ػظبئش أٝ 

 ٓششٝثبد ؿبص٣ٚ(

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

5 
 . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ ٣ج٤غ اُضبٖٓ/ح أُغ٤ِبد )ثضس ، ٌٓغشاد ، ػٌِخ(

 

6 
َٛ ٣ٞعذ أؿز٣خ هش٣جخ اٗزٜبء ٓذح اُظالؽ٤خ ) اهَ ٖٓ 

 شٜش (

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

7 
 . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ رْ ضجظ  أؿز٣خ ٓ٘ز٤ٜخ اُظالؽ٤خ ك٢ أُوظق

 

8 
 . ال       2.ٗؼْ              1 ؼشضخ ُِزثبة ٝاُـجبسَٛ االطؼخ ٌٓشٞكخ ٝٓ

 

9 
َٛ ٣ج٤غ ضبٖٓ أُوظق أُششٝثبد اُغبخ٘خ) شب١ 

 ،اُؾ٤ِت ،هٜٞٙ(ُِطِجخ

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

10 
        . ال2.ٗؼْ              1 َٛ ٣ج٤غ اُضبٖٓ اُؾِٟٞ ثأٗٞاػٜب ٝاُشًٞالرٚ
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  (2الممحؽ رقـ )
 (B)الطالباستمارة 

 اُزؼش٣ل٤خ أٝال: اُج٤بٗبد
 

 
 مطالبالدراسة لثانيًا: أسئمة 

 الرمز/العدد خيارات اإلجابات/الترميز األسئمة/اإلرشادات الرقـ

1 
َٛ رز٘بٍٝ ٝعجخ إكطبس ك٢ اُج٤ذ هجَ هذٝٓي 

 ُِٔذسعخ؟

 .أؽ٤بٗب3. ال      2ؼْ      . 1ٗ
 

2 
 َٛ ٣ٞكش ُي أُوظق أُذسع٢ ع٤ٔغ 

 ٓب رؾزبعٚ ٖٓ أُأًٞالد؟

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ ٣ٞعذ الئؾخ ُألعؼبس ٓؼِ٘خ ُِغ٤ٔغ؟ 3

4 
 س ك٢ أُوظق ٓ٘بعجخ ٓوبسٗخ ٓغَٛ األعؼب

 األعؼبس اُخبسع٤خ؟ 

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

 َٛ رلضَ اُششاء ٖٓ؟  5

 .أُوظق1

 . ٖٓ خبسط أُذسعخ2

 . ال أشزش3١

 

 

 

6 
جت ك٢ إرا ًبٗذ اإلعبثخ )ٖٓ خبسط أُذسعخ( اُغ

 رُي

 .اُغؼش أكض1َ

 .اُغٞدح أكض2َ

 .ر٘ٞع األطؼٔخ3

 .أعجبة أخشٟ..............4

 

 

 

 

  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ ٣ٞعذ ُغ٘خ طؾ٤خ ك٢ أُذسعخ؟ 7

8 
غ٘خ اُظؾ٤خ ك٢ أُذسعخ؟َٛ أٗذ ضٖٔ طِجخ اُِ

  

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

  . ال       2.ٗؼْ              1 َٛ روّٞ اُِغ٘خ اُظؾ٤خ ثٔزبثؼخ أُوظق؟  9

10 
َٛ روّٞ اُِغ٘خ اُظؾ٤خ ثزٞػ٤خ اُطِجخ ثخظٞص 

 أُوظق؟ 

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

11 

َٛ عجن ُي إٔ رِو٤ذ سعبئَ طؾ٤خ ػجش اإلراػخ 

 أُذسع٤خ

 رزؼِن ثبألؿز٣خ اُظؾ٤خ ٝأُوبطق؟ 

 . ال       2.ٗؼْ              1

 

12 

َٛ روّٞ أُذسعخ ثؼَٔ ٣ّٞ ٓلزٞػ ُِطِجخ ٣زؾذصٕٞ 

ك٤ٚ ػٖ؟ اُـزاء اُظؾ٢ ٝأ٤ٔٛزٚ ٝأضشاس اُـزاء 

  ؿ٤ش اُظؾ٢؟

 . ال       2.ٗؼْ              1

 

 ٓب ٛٞ ٓظذس ٓؼِٞٓبري ػٖ أُوظق أُذسع٢؟ 13

 .أُذسعخ1

 .االٗزشٗذ2

 .اُٞاُذ3ٖ٣

 

 

 

 َٛ أٗذ ساع ػٖ ٗظبكخ أُوظق؟ 14
 . ال       2.ٗؼْ              1

 

             12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1اُظق : 2 ............................................. اعْ أُذسعخ: 1

 اُشٓض:   . صب٣ٞٗخ        2. أعبع٤خ  1  ٓغزٟٞ أُذسعخ:  4       اُشٓض:      أٗض٠    . 2. رًش  1اُغ٘ظ:  3
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 مطالبالدراسة لثانيًا: أسئمة 
 الرمز/العدد خيارات اإلجابات/الترميز األسئمة/اإلرشادات الرقـ

15 
َٛ أٗذ ساع ػٖ اُ٘ظبكخ اُشخظ٤خ ُضبٖٓ 

 أُوظق؟

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

16 
َٛ رـغَ ٣ذ٣ي هجَ ر٘بُٝي اُطؼبّ اُز١ اشزش٣زٚ ٖٓ 

 أُوظق؟

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

17 
 َٛ اُغبٗذ٣ٝزشبد اُز٢ رشزش٣ٜب ٖٓ أُوظق

 ٓـِلٚ ع٤ذاً؟

 . ال       2.ٗؼْ              1

 

18 
ٓبرا رلضَ ٖٓ أُٞاد اُـزائ٤خ اُز٢ رجبع ك٢ 

 أُوظق؟

 .اُغبٗذ٣ٝزشبد ثأٗٞاػٜب1

 .اُؾ٣ِٞبد ٝاُشًٞٞالر2ٚ

 .اُش٤جظ3

 . ع٤ٔغ ٓب رًش4

 . ؿ٤ش رُي ...................5

 

 

 

 

 

19 
 ٓب ٢ٛ ٝعجزي أُلضِخ ٖٓ اُغ٘ذ٣ٝزشبد رؾذ٣ذا 

 ٝرشزش٣ٜب ٤ٓٞ٣ب ٖٓ أُوظق؟

 .ع٘ذ٣ٝزش كالك1َ

 .ع٘ذ٣ٝزش ك2ٍٞ

 .ع٘ذ٣ٝزش ؽٔض3

 .ع٘ذ٣ٝزش ٓشرذ٣ال4

 . ؿ٤ش رُي ...................5

 

 

 

 

 

 ٓبرا رلضَ ٖٓ أُششٝثبد اُز٢ رجبع ك٢ أُوظق 20

 .اُؼظبئش ثأٗٞاػٜب1

 .أُششٝثبد اُـبص٣خ2

 .اُؾ٤ِت ثبُشًٞٞالر3ٚ

 .اُششاة اُضِظ4

 .اُجشاد5

 

 

 

 

 

21 

َٛ شؼشد ٣ٞٓب إٔ اُطؼبّ اُز١ ر٘بُٝزٚ ٖٓ 

 أُوظق 

 ؿ٤ش ٓغزغبؽ ٝطؼٔٚ الرع )كبعذ(

 . ال       2.ٗؼْ              1

 

22 
 َٛ شؼشد ٣ٞٓب ثظذاع أٝ ٓـض أٝ رو٤أد ثؼذ

 ر٘بٍٝ طؼبٓب اشزش٣زٚ ٖٓ أُوظق  

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

23 
 َٛ عجن ُي إٔ رشاعؼذ ػٖ اُششاء ٖٓ أُوظق

 ثغجت ٓؼبِٓخ ع٤ئخ ٖٓ ضبٖٓ أُوظق 

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

24 
 َٛ روشا رٞاس٣خ إٗزبط ٝاٗزٜبء أُبدح اُـزائ٤خ 

 اُز٢ رشزش٣ٜب ٖٓ أُوظق هجَ ر٘بُٜٝب)أًِٜب(؟

 . ال       2 .ٗؼْ             1
 

25 
 ُششاء ًبك٤خ اُلشطخ )االعزشاؽخ( ٓذح َٛ

 ٓب رؾزبعٚ ٖٓ أُوظق؟ 

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

 َٛ ٣ٞعذ اصدؽبّ شذ٣ذ ػ٠ِ أُوظق أص٘بء اُششاء؟ 26
 . ال       2.ٗؼْ              1

 

 ٖٓ ٣٘ظْ ػ٤ِٔخ اُششاء ٝهذ االعزشاؽخ؟ َٛ ٣ٞعذ 27
 . ال       2.ٗؼْ              1

 

28 
 َٛ ٣ٞعذ ٌٓبٕ الططلبف اُطِجخ إص٘بء اُششاء

 ٖٓ أُوظق؟ 

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

29 
 َٛ عجن ُي إٔ رشبعشد ٓغ صٓالئي أٝ

 أُوظق؟أطجذ ٗز٤غخ االصدؽبّ ػ٠ِ  

 . ال       2.ٗؼْ              1
 

30 
 َٛ رضغ ٓب رجو٠ ٖٓ ٓخِلبد اُطؼبّ ٝأُششٝثبد

 ك٢ أٌُبٕ أُخظض؟ 

 . ال       2.ٗؼْ              1
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 ( 3) محؽ رقـم
 الدليؿ االرشادي لمعايير صحة البيئة المدرسية الفمسطينية

 :واردة في الدليل والواجب توافرها بالمقاصف المدرسية من حيث البيئة والمبنىالمعايير ال

جندة ن ومة الغػذاؤ ت تمػد بالدرجػة األنلػ  س ػ  الطريقػة التػا يػتـ بهػا تػدانؿ المػادة الغذاليػة خػوؿ 
 ػػػػا تطبيػػػػؽ  ا  المراحػػػػؿ المخت اػػػػة التػػػػا تمػػػػر بهػػػػا حتػػػػ  تلػػػػؿ إلػػػػ  الم ػػػػته ؾ، نيناػػػػا خطػػػػأ ناحػػػػد

 لحية ليؤدك  ا ةالب األحياف إل  نارثة ل م ته ؾ نالم تح س   حد  ناؤ.االتتراطات ال

ينوح هذا الدليؿ المتط بات نا رتادات األ ا ية التا يجب أف تتن ر  ا األمانف التػا يلػ   أن 
 يجهز بها الغذاؤ ل حلنؿ س   ةذاؤ   يـ.

  ا المب   ال  يـ: األتية، حيث يجب أف تتن ر المتط بات المبنى .1
منرهػػة  ةد مػػف نجػػند المب ػػ   ػػا م طقػػة خاليػػة مػػف الػػرنالح، الػػدخاف، الغبػػار نب يػػدا سػػف أيػػالبػػ -

 لحية.
يجػػػػػب أف ينػػػػػنف تلػػػػػميـ الب ػػػػػاؤ بطريقػػػػػة م ا ػػػػػبة، بحيػػػػػث يم ػػػػػ  دخػػػػػنؿ الحتػػػػػرات نالقػػػػػنارض  -

 نالحينا ات.
 تغطية جمي  الاتحات نالتبابيؾ بالتبؾ الم خؿ. -
 لميا  أث اؤ سم ية تجهيز الط اـ نالت ظيؼ.يجب نجند   نات مغطاة بالتبؾ نمال ة لتلريؼ ا -
 تن ير اواؤة نتهنية نا ية. -
 تمديدات نهربية محنمة نال تتنؿ خطر. -
 األرويات نيجب أف تننف: .2
 ةير مالة ل رطنبة ن ه ة الت ظيؼ نالتطهير نمب طة. -
 أال ت مح باال زالؽ نأف تننف خالية مف التقنؽ. -
ف تلمـ ال - زنايا  ػدر ا منػاف بتػنؿ م ػتدير لم ػ  تػرانـ األن ػاخ أف تخ ن مف الزنايا الحادة، نا 

 ن هنلة الت ظيؼ.
 الجدراف نيجب أف تننف: .3
 ةير مالة ل رطنبة،  ه ة الت ظيؼ نالتطهير. -
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نأف تنػػنف مط يػػة بطػػوؤ زيتػػا ب ػػنف  ػػاتح أن مبط ػػة بػػبوط ي ػػهؿ ت ظياػػ  نأف تنػػنف خاليػػة مػػف  -
 التقنؽ.

أن ػػاخ، با وػػا ة إلػػ  تج ػػب الزنايػػا الحػػادة  ةأيػػاأل ػػقؼ: نيجػػب أف تنػػنف  ظياػػة  نخاليػػة  مػػف  .4
 نتلميـ الزنايا بتنؿ م تدير  در ا مناف لم   ترانـ األن اخ ن هنلة الت ظيؼ.

 ػػػػػػا اآلالت ناألدنات  األتيػػػػػػةيجػػػػػػب أف تتػػػػػػن ر المتط بػػػػػػات األ ا ػػػػػػية اآلالت ناألدنات، حيػػػػػػث  .5
 الم تخدمة  ا تل ي  المناد الغذالية:

 ؿ ل لدأ، نأف تتحمؿ سم يات الت ظيؼ نالتطهير.أف تننف مف م دف ةير  اب -
 أف تننف خالية مف التقنؽ نال تنؤات نا ت هؿ سم ية الت ظيؼ. -
 أف تننف ةير  ا  ة ل رنالح نةير مالة ل رطنبة. -
 تو ا ا تخداـ األدنات المل نسة مف الختب ل دـ تنا ر الترنط ال ابقة  يها. -
ـ ةيػػر المطبنخػػة نأخػػرا ل مػػناد التػػا تؤنػػؿ مباتػػرة ا ػػتخداـ  ػػنانيف نماػػاـر خالػػة ل مػػناد الخػػا -

 نالخوار المحا ظة س    ظا تها با تمرار.
 أف تتن ر أدنات منا حة الحريؽ. -
 ال ام نف، حيث يجب س   ال ماؿ التقيد بما ي ا:  .6
ارتػػداؤ موبػػس خالػػة بال مػػػؿ )مريػػنؿ بأنمػػاـ طني ػػػة(، ةطػػاؤ ل ػػرأس ي ػػػتخدـ لمػػرة ناحػػدة مػػػ   -

 بس بتنؿ م تمر.وماف ة ؿ هذ  المو
 ارتداؤ القاازات. -
 سدـ التدخيف داخؿ المقلؼ. -
مراساة ترنط ال ظا ة ال امة مثؿ ة ؿ األيدك بالماؤ ناللػابنف با وػا ة إلػ  ت ظيػؼ األيػدك  -

 نذلؾ  بؿ البدؤ بال مؿ أن ب د الخرنج مف دنرات الميا  أن اال تقاؿ مف سمؿ ألخر.
  اؤ ال مؿ  ا تحوير الط اـ.سدـ ارتداؤ الح ا نالجناهر نال اسات أث -
االمت اع سف ال ادات ال يلة مثؿ البلؽ نت ظيؼ األ ؼ أن األذف، موع ال باف، نو  ال امؿ  -

  لب    ا  م  أن سي   أن أذ  .
 أف تننف أظا ر ال ماؿ  ليرة ن ظياة. -
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 : األتيةتحوير المناد الغذالية، حيث يراسا س د تخزيف المناد الغذالية ال قاط 

 ند مف لوحية المناد الخاـ  بؿ ا تخدامها.التأ -
 التخزيف  ا ظرنؼ لحية )حرارة نرطنبة م ا بة(. -
( درجػة ملنيػة 4-س د التخزيف  ا الثوجػات نالمجمػدات يجػب أال تزيػد درجػة حػرارة الثوجػات ) -

 ( درجة ملنية.18-ندرجة حرارة المجمدات )
 رار.يجب تاقد مدة اللوحية ل مناد الخاـ نالجاهزة با تم -
 تخزيف المبيدات الحترية نالمناد النيمانية  ا أمانف م ال ة سف المناد الغذالية. -
النحػػدات اللػػحية نتلػػريؼ الاوػػوت نالميػػا  ال ادمػػة ندنرات الميػػا  نمغا ػػؿ االيػػدك، حيػػث  .7

 يجب التأند مف:
 تبنة اللرؼ اللحا. -
 نو  القمامة داخؿ براميؿ محنمة نيجب تاريغها با تمرار. -
ماؤ، مناد ت ظيؼ نتطهير م ا بة، نرؽ ت تيؼ أنسيػة محنمػة ب ػدد نػا ا مغطػاة  تن ر ملدر -

 بأنياس بو تينية. مف الداخؿ
 أف تننف المقالؼ ب يدة سف دنرات الميا . -
 المحا ظة س   ال ظا ة ال امة نبيلة المقلؼ بتنؿ ساـ. -

الغذاليػة أف ت قػؿ نتػنزع نمف ومف الم ايير الم تمدة ل مناد ال قؿ نالتنزي ، حيث يجب س ػ  المػناد 
 بن الؿ  قؿ  ظياة ن  يمة مف خوؿ:

 المحا ظة س   درجة الحرارة داخؿ ن ي ة ال قؿ ح ب طبي ة الغذاؤ. -
 تغطية المناد الغذالية نسدـ ت ريوها لألن اخ. -
  قؿ المناد الغذالية ب رسة حت  ال تت رض ل ت ؼ. -
 الحرص س   ت نيؽ الم تجات المحورة أنال بأنؿ. -

 يير التغذوية المعتمدة لممواد داخؿ المقصؼ المعا

إف األةذيػػػة المتػػػن رة  ػػػا المقالػػػؼ ت  ػػػب دنرا  أ ا ػػػيا   ػػػا تغذيػػػة الط بػػػة، إذ تنػػػاد المػػػناد الغذاليػػػة 
المباسػػػة  ػػػا المقلػػػؼ أن تتػػػنؿ ملػػػدر الغػػػذاؤ النحيػػػد الػػػذك يت انلػػػ  الطالػػػب خػػػوؿ تناجػػػد   ػػػا 
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ناؤ تـ تراؤ  مف المقلػؼ أن تػـ احوػار  مػف البيػت المدر ة، نهذا الط اـ المت انؿ  ا المدر ة،  
 .(2008)ساا ة نآخرنف ،  يتنؿ نجبة ا  طار لم ظـ الط بة

إف أهمية نجبة ا  طار تنمف  ا تن ير مقدار مف الطا ة نال  الر الغذاليػة نا يػة ل قيػاـ بػالمجهند 
لا )مف  تػاطات رياوػية، الذه ا نالانرك )أس   مجهند  نرك خوؿ الينـ( إوا ة ل مجهند الايزيا

ت قػؿ نحرنػة( الػذك  ػيقنـ بػ  الطالػب خػوؿ  تػرة دنامػ   ػا المدر ػة، نلهػذ  األ ػباب يجػب أال تقػؿ 
.35حلة ال  الر الغذالية المت انؿ خوؿ نجبة ا  طار سف   % مف مجمنع المت انؿ خوؿ اليـن

ياها س ػػ  أ ػػاس س مػػا إف األةذيػػة الملػػ اة ح ػػب إمنا يػػة بي هػػا  ػػا المقلػػؼ المدر ػػا يػػتـ تلػػ 
ة: دهػػػف، نربنهيػػػدرات، الرلي ػػػناوػػػح، أال نهػػػن مػػػدا تزنيػػػدها لج ػػػـ ا   ػػػاف بال  الػػػر التغذنيػػػة 

)ساا ة بػرنتيف، أليػاؼ، س الػر م د يػة ن يتامي ػات ح ػب الهػـر الغػذالا الم تمػد نالمنوػح بالتػػنؿ
 .(2008نآخرنف ، 

 المواد الغذائية التي يمكف بيعيا في المقاصؼ المدرسية

 يمنف تل يؼ المناد الغذالية الممنف بي ها  ا المقالؼ المدر ية إل  ثوث  لات رلي ة:

 .أةذية م منح بي ها دنف ترنط 
 .أةذية م منح بي ها ومف سبنات لغيرة 
 .أةذية مم نع بي ها  ا المقلؼ المدر ا 

 :أغذية مسموح بيعيا دوف شروط

 ات، النربنهيدرات، الايتامي ات، الم ادف، إوػا ة تتميز هذ  المجمنسة بنن ها ملدرا  ل طا ة البرنتي
 تتلؼ ال   ة الغذالية المل اة ومف هذ  المجمنسة بمجمنسة مف الترنط أهمها:  –لأللياؼ 

 تحتنك س   ملدر جيد لأللياؼ )إذ ناف ملدرها  باتيا( .1
 ة ية القيمة الغذالية بالبرنتيف .2
 ال تحتنك س    نريات موا ة .3
 قط ملدر ل طا ة   ت دال  .4
 أن الايتامي ات –ة ية بال  الر الم د ية  .5
 محتناها مف م ح الط اـ   يؿ .6
 ف ل نربنهيدرات ز ملدر متنا .7



115 
 

 مبررات التصنيؼ المادة الغذائية

 الاانهة الطازجة  -
 الاانهة الم  بة ب لير  انه   -
  الاانهة المجااة  -
ال لػػػالر الطبي يػػػة بمػػػا ال تقػػػؿ   ػػػبة المػػػناد الطبي يػػػة  يهػػػا سػػػف  -

 حد أد ا(% )ن10

أك  نع مف الخورنات الطازجة أن المطبنخة )  ؽ، تػنك،   ػا مػ  
   يؿ مف الزيت( 

 تنربة خوار -

 محتناها ساؿ مف:

 ال  الر الم د ية -
 الايتامي ات  -
  األلياؼ -

 ا دنيتتػػػػات مػػػػف الخبػػػػز األ ػػػػند )جب ػػػػة، لب ػػػػة، خوػػػػرنات،  و ػػػػؿ، 
 حمص، لحمة مل  ة نةير مل  ة(

  سة مف طحيف أ ند، بيتزا. م ج ات نم ا يش زستر مل ن 

 محتناها ساؿ مف:

 األلياؼ  -
 البرنتي ات  -
  الطا ة -

م تجات األلباف )لبف، لبف مح ا بالاانهة، ح يب خالا الد ـ، ح يػب 
 مح   بالاانهة.... الخ(

  بيض م  نؽ، بقنليات م  ن ة. 

 محتناها ساؿ مف:

البرنتي ػػػػػػػػات، الطا ػػػػػػػػة، 
  حديد نس الر م د ية

  د ية سبنات ميا  م 

 أغذية مسموح بيعيا ضمف عبوات صغيرة:
ت تبر هذ  المجمنسة ملدرا  جيدا  ل طا ػة، البرنتي ػات نال  الػر م د يػة نالايتامي ػات، نلن هػا تاتقػر 

 لأللياؼ نتزنيد الج ـ بنمية مف الطا ة الزالد سف الحاجة.
 ة نأهمها: تتلؼ ال    الغذالية المل اة ومف هذ  المجمنسة بب ض اللاات المتترن

 ت تبر ملدرا  ل دهنف بتنؿ متن ط .1
ت تبػػر ملػػدرا  ل   الػػر الغذاليػػة المط نبػػة )بػػرنتيف،  يتامي ػػات، م ػػادف( نلن هػػا   ي ػػة المحتػػنا مػػف 

 األلياؼ نة ية بال نريات الموا ة.
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 مبررات التصنيؼ المادة الغذائية
 الاانهة الم  بة بمح نؿ  نرك 

  الاانهة المجااة بال نر
 يؿ مف الايتامي ات  محتنا   
 محتنا مرتا  مف ال نر 

 ب ننيت بالنريمة 
 نيؾ  ادة بغوؼ 

  نرن نف  ادة أن محتا بمخت ؼ الحتنات
 م ج ات مل نسة مف الطحيف األبيض 

  ن ؾ مح ا )دن ت( مايف 

 محتناها ساؿ مف: 
 ال نر  -
 الدهنف  -
  الطا ة  -
 نمحتناها   يؿ مف  -
 األلياؼ  -
  ال  الر الم د ية -

 محتناها ساؿ مف الدهنف نالطا ة طاطا مق ية تيبس م د نهرباليا  ب
 تنننالتة )القط (

 ن تر 
 التنننالتة ال ال ة نالمحورة مف الح يب 
 ح يب س   تنؿ جؿ بمخت ؼ االط مة 

 محتناها ساؿ مف 
 ال نر 
 الدهنف 
 الطا ة

 نمحتناها   يؿ مف: األلياؼ 
 األغذية الممنوعة بيعيا داخؿ المقصؼ 

تتميػػػز هػػػذ  المجمنسػػػة بتزنيػػػدها ل ج ػػػـ بالطا ػػػة مػػػف ملػػػدر ده ػػػا أن  ػػػنرك نخ نهػػػا مػػػف اة ػػػب 
ال  الػػر الغذاليػػة األخػػرا نأهمهػػا األليػػاؼ )الجػػدنؿ التػػالا(. أن  ػػد ت ػػبب  ػػنؤ تغذيػػة م ػػيف جػػراؤ 

 ت انلها. تنلؼ ال    الغذالية التاب ة لهذ  المجمنسة بما ي ا: 
 % مف النزف  نر(35 نر )أنثر مف ها س   نمية نبيرة مف الاحتناؤ  .1
 احتنالها س   الم ن ات الل اسية )الحمراؤ نن ها يل ب التخ ص م ها مف الج ـ( .2
 ملدرا  قيرا  باأللياؼ )جدنؿ( ت د .3
 سالية المحتنا مف الدهنف )جدنؿ(  .4
 سالية المحتنا مف م ح الط اـ  .5
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 مبررات التصنيؼ المادة الغذائية
 9راج  ب د المترنبات الغازية: ص   ناسها المترنبات الغازية بمخت ؼ أ

المتػػػػرنبات مػػػػف ألػػػػؿ الاانهػػػػة نالتػػػػا تقػػػػؿ   ػػػػبة 
 %10ال لير الطبي ا  يها سف 

 

م تجػػات الػػذرة الم انتػػة نتػػيبس البطاطػػا )المق يػػة 
 بزيت الق ا(
 

 إذا ناف محتناها:
 % دهف 20أنثر مف 
 ةـ  20-15ةـ ألياؼ ل بنات 2ا ؿ مف 
 ةـ  30-20نات ةـ ألياؼ ب ب3ا ؿ مف 
 ةـ  30% ألياؼ ل بنات أنثر مف 20أ ؿ مف 

المارتػػػػػػػم ن نرأس ال بػػػػػػػد نالج ػػػػػػػا بط ػػػػػػػـ الاانهػػػػػػػة 
المح يات المل  ة مف الماؤ نال نر نالجوتيف أن 
ال تا نتتمؿ )حيايا،  مارتز، الحبنب الم ن ة.... 

 ال  نة بأ ناسها البذنر المم حة بأ ناسها 
 نألناف ل اسية  ال نانر المحتنية س   مح يات

 محتناها ساؿ مف:
 ال نر  -
 الطا ة  -
 المناد الم ن ة  -
 الم ح  -

م تجػػات ةيػػر مطابقػػة ل منالػػاات الا  ػػطي ية  ةأيػػ
 الخالة بها 

 

 لما لها مف خطنرة نخالة س د ن رها  ال بنات الزجاجية بأ ناسها 
 (2008)ساا ة نآخرنف ، 
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 ( 4ممحؽ رقـ )
 الفنية والصحية لمستيجري المقاصؼ المدرسيةالئحة الشروط اإلدارية و 

ي تـز م تأجر/ة المقلؼ نجمي  ال ام يف م   بػإجراؤ الاحنلػات الطبيػة الوزمػة نالحلػنؿ  .1
 خ ن مف األمراض س د بداية نؿ  لؿ. س   تهادة 

ي تػػـز م ػػتأجر/ة المقلػػؼ نجميػػ  ال ػػام يف م ػػ  بإحوػػار تػػهادة ح ػػف  ػػيرة ن ػػ نؾ لػػادرة  .2
 ة.ف نزارة الداخ يم

ت تـز م تأجر/ة المقلؼ  ا مدارس ا  اث بالتناجد تخليا   ا المقلؼ طناؿ  ترة الػدناـ  .3
م  ال ام يف م ها، س   أف ينن نا أ ارب مف الدرجة األنل  نبمنا قة إدارة المدر ة نملاد ة 

 مديرية التربية نالت  يـ.
نأف يرتػػدك زيػػا   أف ي تػػـز م ػػتأجر/ة المقلػػؼ نجميػػ  ال ػػام يف م ػػ  بػػالظهنر بمظهػػر ح ػػف .4

خالػػا  )مريػػنؿ أبػػيض نةطػػاؤ ل ػػرأس( نا ػػت ماؿ  اػػازات لأليػػدك أث ػػاؤ إسػػداد الط ػػاـ ) ناسػػد 
 ال ظا ة التخلية(. 

ةػوؽ المقلػؼ بتػنؿ تػاـ خػوؿ تػهر  .5 يننف البي   ا المقلػؼ خػوؿ  تػرة الػدناـ الر ػما نا 
 رمواف المبارؾ.

  نس  ي  م  ا  باتا .يم   دخنؿ الطوب نالطالبات إل  داخؿ المقلؼ أن الج .6
ال يحؽ ل م تأجر/ة ا تقباؿ أن إدخاؿ أك تػخص داخػؿ المقلػؼ مهمػا نا ػت لػ ت  بػ  إال  .7

 بمنا قة إدارة المدر ة.
أثمػاف النهربػاؤ نالميػا  س ػ  ح ػاب المدر ػة س ػ  أف ينػنف ا ػت ماؿ هػذ  الخػدمات مػف  بػؿ  .8

 الم تأجر/ة  ا الحدند المقبنلة التا ت تطي  المدر ة تحم ها.
 نلة سف أية دينف ل م تأجر/ة س   الط بة.م ؤ إدارة المدر ة ةير  .9
ي تػػـز م ػػتأجر/ة المقلػػؼ بتػػن ير النجبػػات الغذاليػػة اللػػحية الم ا ػػبة ل ط بػػة نال ػػام يف  ػػا  .10

ال ا دنيتتػػػػػػات نالم ج ػػػػػػات ناأللبػػػػػػاف نتػػػػػػن ير ال لػػػػػػالر الطبي يػػػػػػة نتج ػػػػػػب  مثػػػػػػؿالمدر ػػػػػػة 
 المترنبات الغازية ما أمنف.

مػناد ةذاليػة م تهيػة اللػوحية أن  ا ػدة يػتـ إتو هػا  ػنرا  مػ  تنجيػ  ت بيػ   ةي ا حاؿ وبط أ .11
نال يحػػػػؽ لػػػػ  المطالبػػػػة بأيػػػػة  ا  ال قػػػػد الةيػػػػ ي ػػػػدلم ػػػػتأجر/ة المقلػػػػؼ ن ػػػػا حػػػػاؿ تنػػػػرار ذلػػػػؾ 

 ت نيوات.
 ال يحؽ لم تأجر/ة المقلؼ تخزيف مناد  اب ة لوتت اؿ أن مورة باللحة داخؿ المقلؼ. .12
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 ػػاجـ سػػف تػػدانؿ المػػناد الغذاليػػة المقدمػػة  ػػا المقلػػؼ يتحمػػؿ  س ػػد حػػدنث أك وػػرر لػػحا .13
 نلية المالية نالقا ن ية المترتبة س   ذلؾ.الم ؤ الم تأجر/ة 

نلة سػػػف أك وػػػرر أن ت ػػػؼ يحػػػدث ل بوػػػاسة مهمػػػا نا ػػػت م ػػػؤ مديريػػػة التربيػػػة نالت  ػػػيـ ةيػػػر  .14
 الظرنؼ نال يحؽ ل م تأجر/ة المطالبة بالت نيض.

مػػف حيػػث الجػػندة ناللػػوحية نال ػػ ر نال ػػنع  تػػراؼ إدارة  تخوػػ  المبي ػػات  ػػا المقلػػؼ .15
المدر ػػػة نال ج ػػػة الماليػػػة نال ج ػػػة اللػػػحية، نيحػػػؽ  دارة المدر ػػػة تغييػػػر أن م ػػػ  بيػػػ  ب ػػػض 

 األل اؼ بحيث تننف األ  ار نا  ية بال  بة ل  ر ال نؽ.
  حنلػػػات أخػػػرا تهػػػدؼ ةل جهػػػات الم  يػػػة الحػػػؽ  ػػػا أخػػػذ سي ػػػات ل احػػػص المخبػػػرك أن أيػػػ .16

 لوماف لحة الط بة.
ي تػػػػـز م ػػػػتأجر/ة المقلػػػػؼ بتػػػػن ير الم تجػػػػات النط يػػػػة ذات المنالػػػػاات نسومػػػػات الجػػػػندة  .17

 الا  طي ية  در ا مناف.
يحؽ لإلدارة المدر ة إ هاؤ سقد الم تأجر نبػدنف  ػابؽ إ ػذار  ػا حػاؿ ثبػنت  يػاـ الم ػتأجر  .18

 بمخالاة أخو ية أن  ا ن ية.
بأية ت نيوات مادية  ا حالة تنزي  أية مناد ةذالية داسمػة ال يحؽ ل م تأجر /ة أف يطالب  .19

 ل طوب.
ت  يمػات أخػرا تلػدر  ةي تـز م تأجر/ة المقلؼ بالتنجيهات اللادرة سف إدارة المدر ة نأي .20

 سف نزارة التربية نالت  يـ ال الا لـ ي بؽ ذنرها  ا الولحة.
 سدـ ا تخداـ أثاث المدر ة  ا المقالؼ. .21

( مػف سقػد 5ال يتجزأ مف سقد التأجير ح ب ما نرد  ػا الب ػد ر ػـ ) الولحة جزؤا  موحظة/ ت د هذ  
 ا يجار.

 م تأجر/ة المقلؼ  مدير/ة المدر ة:

 

 اال ـ/

 التن ي / 

 اال ـ/ 

 التن ي / 
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 ( 5ممحؽ رقـ )
 أسماا المحكميف

 مكاف العمؿ االسـ والمقب

 الجام ة ا  ومية  د. زياد أبن هيف

 الجام ة ا  ومية نؼ الم اسمة د. سبد الرؤ 

 الجام ة ا  ومية د. سد اف اله دك

 نزارة التربية نالت  يـ د. س ا خ ياة

 نزارة التربية نالت  يـ د. تي ير التر ا

 نزارة التربية نالت  يـ د.  مية ال خالة
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 ( 6ممحؽ رقـ )
 ا لتطبيؽ االستبانة في المدارسموافقة وزارة التربية والتعميـ واألونرو تسييؿ ميمة ل كتاب

 


