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(12-11الوادي الكبير للتعليم مابعد االساسي )  

2015أيلول   

 

لدى  قياس مستوى الوعي باإلفطار الصحي
عشر بمدرسة الوادي  الحاديطالبات الصف 

 بسلطنة عماناالساسي  دللتعليم ما بعالكبير 

 نوال بنت باقر اللواتية

 ايمان بنت سالم الوهيبية
 راية بنت مبارك الهنائية 
 زهراء بنت حسن اللواتية
 هيفاء بنت بشير البلوشية
 أحالم بنت محمد المعمرية
 خزينة بنت مسلم الرحبية
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 خلفية حول:  -١
 المدرسة: 

 عدد المعلمات عدد الطالبات الحلقة اسم المدرسة

الكبيور للتعلويم موا بعود الووادي 
 االساسي

 الحلقة الثالثة
(11-12) 

270 31 

افتتحوت تقع مدرسوة الووادي الكبيور فوي واليوة مطورر الكبورى و وي احودى اكبور واليوات محافموة مسوقط عاصومة السولطنة  
نسبة الى منطقوة الووادي الكبيور التوي توهود بهوا   وتبعود  االسمم   سميت بهذا 9191/ سبتمبر /عام  5مدرسة بتاريخ ال

متور فوي الطريول الوداخلي خلوف المدرسوة الهنديوة بوالقرز مون مركود صوحي الووادي  555عن دوار الووادي الكبيور مسوافة 
 .و ن من سكان منطقة الوادي الكبيرالمستوى االهتماعي لمعمم طالبات المدرسة متوسط   ير الكب

 رؤية المدرسة: 
توفير بيئة تربوية متكاملة تحقل التميد  اإلتقان  والهودة من خالل استثمار طاقات الموارد البشرية والماديوة بالمدرسوة  

 مع مشاركة أولياء األمور لتعديد القدرة على البحث والتعلم.

 رسالة المدرسة: 
 تسعى لتعليم ذو هودة عالية -
 تحقيل بيئة صفية شائقة -
 نفوس الطالبات تنمية اإلبداع في -
 تنمية الثقافة اإللكترونية لدى الطالبات -
 التعلم الذاتي والتعلم للتميد لدى الطالبات -

 المشاريع التي تم تنفيذها في المدرسة:بعض 

 تنفيذتاريخ  الفئة المستهدفة ا داف المشروع اسم المشروع
 المشروع

مشووووووووووووووووووووووروع 
حوسووووووووووووووووووووووبة 

 المختبرات

 اإللكتروني  بالمختبرات المدرسية.تنمية ثقافة التعلم  -
تطوير قدرات الفني والمعلم والطالز لمواكبة توميف التقنية الحديثة 2

 وأساليز الوصول للنتائج ومعالهتها.
النتائج بسرعة ت وسهولة إهراء التهربة واستخالص توفير الوق-3

 وبدقة أكبر.
 ترغيز الطالز في إهراء التهارز العملية بدون خوف ور بة. -4 
 

 معلمات العلوم  -
 طالبات المدرسة -
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مشووووووووووووووووووووووروع 
Moodle  
 في مواد العلوم

 إكساز الطالبات:
 رور التعلم الذاتي. -9
 مهارة التعامل مع البرامج االلكترونية الحديثة. -2

 .مهارة التعلم عن بعد -3

الهامعووووات و تووووه يلهم لدراسووووتهم المسووووتقبلية   يمهووووارات تفيوووود م فوووو
 الكليات .

 طالبات المدرسة. -
الطالبوووووات الالتووووووي  -

يعووووانين موووون أموووورا  
 . (مدمنة )كثرة الغياز

 

2551 

مشووووروع انتوووول 
فووووووووووي مووووووووووادة 
الفنووووووووووووووووووووووووون 

 التشكيلية

 هيع الوتعلم القوائم علوى مشوروعات تدريز المعلمين على كيفية تشو -9
وز بفعالية في العملية التعليمية حتى ودمج استخدام أههدة الحاس -2

نهوووووووووووووووووووواد  . يوووووووووووووووووووودداد  مسووووووووووووووووووووتوى تعلووووووووووووووووووووم المووووووووووووووووووووتعل م وا 
بووووووداع -3  مسوووووواعدة المعلمووووووين علووووووى توسوووووويع  فووووووال إبووووووداعهم وا 

 طالبهم لكي تنطلل خارج حدود الصف .

طالبوووووووات الفنوووووووون  -
 التشكيلية

 المعلمات -

2595 

مشووووووووووووووووووووووروع 
الشوووووووووووووووووووووووبكة 
 الميكروسكوبية

 

 مختبرات العلوم بالمدرسة.تطوير تقنية التدريس في -9
سهولة التواصل بين المعلمة والطالبة أثناء شرر الدرس وعر   -2

 وعمل الشرائح المههرية.
توفير الوقت والههد على المعلمة. -3  
دالة حاهد الخوف لدى الطالبة من إهراء  -4 إدخال طابع المتعة وا 

 التهارز المخبرية.
ة الرقمية لدى الطالبات تنمية الثقافة والمهارة االلكتروني -5

 والمعلمات وفنيات المختبر على حد سواء.
توفير بيئة خصبة تخرج أهيال قادرة على إهراء التهارز والبحوث -6  

 العلمية التطبيقية واستخالص نتائج صحيحة ودقيقة   

 معلمات العلوم  -
 طالبات المدرسة -
 فنيات المختبر-
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مشووووروع نمووووام 
تطوووووووير االداء 

 المدرسي

 ترسيخ ثقافة التقويم الذاتي لدى العاملين بالمدرسة .-9

  ا في المهتمع .ر اتنمية المدرسة كمؤسسة قائمة بهدو  -2

 تفعيل أدوار المعلمين األوائل ) المشرفين المقيمين(. -3

 تنمية مهارات العمل برور الفريل أو العمل التعاوني . -4

تمكين المدرسة من االستفادة من امكانياتها البشرية والمادية  -5
 بفاعلية أكبر. 

 

 الباتالط
 ماتالمعل –
 اولياء االمور –
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 : أعضاء الفريق
الجدول المدرج يوضح اعضاء فريق تمام بمدرسة الوواد  الببيور موع بيانواتهم وتفاعويل عون مشواربتهم 

 في المشروع.

المركد في  اسم العضو
 المدرسة

مستويات  الخلفية الثقافية
الصفوف التي 

 يدرسها

 المشاركة في مشروع تمام

نوال بنت باقر 
 اللواتية

بكوووووووووووالوريوس التربيوووووووووووة  مساعدة مديرة
 )كيمياء(

 هامعة السلطان قابوس

 
- 

تم ترشيحي من قبل مديرة المدرسة لتقديم الودعم 
 االداري والفني ألعضاء الفريل

ايمان بنت سالم 
 الو يبية

معلمة لغة 
 انهليدية

لغوووووووة   دازبكوووووووالوريوس 
 انهليدية

دبلووووووووم ته يووووووول تربووووووووي 
 )هامعة السلطان قابوس(

 
21 

 
تم ترشيحي من قبل ادارة المدرسة للمشاركة فوي 

 1122المشروع مع بداية تطبيقه في المدرسة 

د راء بنت حسن 
 اللواتية

معلمة فنون 
 تشكيلية

بكووووالوريوس تربيووووة فنيووووة 
 السلطان قابوس()هامعة 

 
(22-21) 

قمووت بترشوويح نفسووي إلدارة المدرسووة لالنضوومام 
لفريوول تموووام  وامثووول حاليووا نقطوووة التواصووول بوووين 
فريل تمام في المدرسة و الفريل المشورف علوى 

 المشروع من هامعة السلطان قابوس.

راية بنت مبارك 
 الهنائية

معلمة ثقافة 
 اسالمية

 بكالوريوس تربية
 اسالميةتخصص تربية 

 (كلية التربية بعبري)

 
(22-21) 

تم ترشيحي من قبل ادارة المدرسة للمشاركة فوي 
 1121المشروع مع انضمامي للمدرسة سبتمبر/

 

أحالم بنت محمد 
 المعمرية

معلمة 
 رياضيات

ماهسوووتير طووورل تووودريس 
الرياضووووووووويات ) هامعوووووووووة 

 مؤتة(

 
(22-21) 

تم ترشيحي من قبل ادارة المدرسة للمشاركة فوي 
 1123/إبريلالمشروع مع انضمامي للمدرسة 

 

 

 الحاهة:  حديدت -٢
  والمدرسة ممثلة في ومشاريع الدعم للصحة المدرسية من الواضح ان ودارة التربية والتعليم ممثلة في منا هها الدراسية

)البيئووة المدرسووية الصووحية  والتربيووة الصووحية المدرسووية  وخوودمات الصووحة بوورامج الصووحة المدرسووية بهبعاد ووا الثالثووة 
المدرسووية( تقووع عليهووا مسووؤولية اكسوواز الطلبووة السوولوك الصووحي السووليم  واالرتقوواء بالمسووتوى الصووحي والمسووا مة فووي 

 تطوير البرامج الصحية  وتحديد المعوقات واقترار االستراتيهيات المناسبة.
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رد مفهووم )المودارس المعوددة للصوحة( ليقووم علوى اعوادة ته يول المدرسوة  لتوتمكن مون تعديود وفي مل تلوك المسوؤولية بو
وتطوير الصوحة بوين طلبتهوا ومنسووبيها  وتعديود الصوحة فوي المهتموع المهواور  باإلضوافة الوى تحقيول ا وداف كول مون: 

الحم في الوقت الحاضر فوي االف (  وما ي1111منممة الصحة العالمية للوصول الى مبدا )التعليم للهميع( )االنصاري 
المدارس في هميع انحاء العالم )ومن ضمنها السلطنة( ان العاملين في  وذ  المودارس والطلبوة  واالبواء  وافوراد المهتموع 
المحلي  يعملون معا على ان تصبح مدارسهم من خالل ما تقدموه مون منوا ج دراسوية معوددة للصوحة )منمموة اليونسوكو 

2991). 

تثقيف االفراد وديادة الوعي لديهم بتبني أسلوز الحياة ’’  داف التي رسمتها ودارة الصحة بسلطنة عمان ومن ضمن اال
 .’’الصحي والتغذية السليمة  للوقاية والتقليل من المشاكل الصحية مثل السمنة  وامرا  القلز  والسكري

’’To inform and educate the people so that they adopt healthy life-styles and food 

habits, in order to prevent or alleviate health problems such as obesity, 

cardiovascular disorders and diabetes.’’ 

المرتبطوة برؤيوة ودارة   (توفير بيئوة تربويوة متكاملوة تحقول التميود  اإلتقوان  والهوودة)انطالقا من رؤية المدرسة بضرورة 
إعوداد هيول يحقول التنميوة االقتصوادية واالهتماعيوة للمهتموع مون خوالل ) والتي تسعى الوى التربية والتعليم بسلطنة عمان

تهويد عمليات التعليم والتعلم في اإلدارة المدرسية وتوفير موارد مادية وبشرية ومنا ج دراسية ومباني وأدوات تقوويم ذات 
 (هودة

 
بمووا ان نقووص الدراسووي  و  بهميووع الهوانووز التربويووة المحيطووة بالطالبوات ولوويس فقووط هانووز التحصوويلفوان المدرسووة تهووتم  

الوعي الصحي والغذائي ألوليواء االموور مون العوامول الموؤثرة علوى الحالوة الغذائيوة للطالوز  فوال يكفوي أن تتنواول الطالبوة 
سس إعداد الوهبات واختيار األغذية المناسبة الحتياهاتها اليومية وموا وهبة االفطار ولكن يهز أن يكون لديها الوعي به

 مع حالتها الصحية  و ذا لن يتم اال بتوهيه وارشاد من المندل والمدرسة. يتالءم
والتوي دارات حوول ا ميوة وهبوة االفطوار   مون معلموين واوليواء اموور  بعد اهراء المحادثات موع اغلبيوة المحيطوين حولنواو 

والصوحية المتداولوة عنوود فئوة الشوباز  الصوحية بشوكل عوام  واالخطواء والتغذيوة  يههلوون حقيقووة  لنا الوى ان معممهومتوص 
الغذاء الصحي وا مية تناوله وطرل تحضوير   وتعقيود نموط الحيواة الوذي يعيشوه معموم النواس فوي مهتمعاتنوا مثول خوروج 
الموورأة للعموول واضووطرار كثيوور موون االسوور االعتموواد علووى الخوودم فووي تحضووير وهبوواتهم الغذائيووة او شوورائها موون اقوورز محوول 

  عد ما يكونون عن الغذاء الصحي الذي  و ركيدة الصحة. للوهبات الها دة او من المطاعم هعلهم اب
وبما ان االتها  الحوديث للتثقيوف الغوذائي لتالميوذ المودارس يعطوي ا ميوه خاصوة لطالبوات المورحلتين االعداديوة والثانويوة 

هن بعود اتموام ا ان الكثيور مون الطالبوات ال يكملون الدراسوة الوى المرحلوة الهامعيوة وانموا يتودو لمهموعة من االسباز ا مه
المرحلوة االعداديوة او الثانويوة  فطالبووات اليووم  ون امهوات الغوود لوذلك يهوز العمول علووى تثقويفهن غوذائيا لتطووير االنموواط 
  الغذائية السائدة في المهتمعات التقليدية وتوعيتهن بهسس التغذية السلمية. )الغوذاء والتغذيوة  منمموة الصوحة العالميوة

1112). 
  وعودم االت االغمواء فوي طوابور الصوبار  والوذي كوان السوبز الورئيس ورائهوا ا موال وهبوة االفطوارومن خالل مالحمة ح

اتضوح لفريول البحوث  التركيد خوالل الحصوص الدراسوية  وكوذلك نوعيوة الطعوام الوذي تتناولوه الطالبوات فوي وقوت الفسوحة 
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المعلومووات التووي تؤكوود وهووود  ووذ  تسووليط الضوووء علووى  ووذ  المشووكلة موون خووالل التقصووي عوون اسووبابها وهمووع الحاهووة ل
 ولذلك فقد قام فريل البحث بالخطوات التالية: بحث عن حلول لها الوكذلك  المشكلة 

 

 (2)ملحل رقم االستبيان القبلي  -2
سؤاال تنوعت مواضيعه حول وهبة االفطار  وانواع االطعمة  وممارسة الرياضة  وساعات النوم  21تكون االستبيان من 

عينة الدراسة(  من طالبات الصف الحادي عشر ) 32وقد توهه االستبيان الى عدد  باز المؤدية للسمنة اليومية  واالس
 2انمر الملحل رقم . لالطالع على باقي نتائج االستبيان 1121بشهر اكتوبر 

  قد حصل فريل البحث على بع  النتائج التي تؤكد وهود  ذ  المشكلة منها:و 

 22 الدراسة( ال يتناولن الخضار والفواكه خالل اليوم.% من الطالبات )عينة 
 21 الرياضة بشكل يومي  ورهعت االسباز حسز ما تم ذكر  في  نال يمارس% من عينة الدراسة

االستبيان من قبل العينة الى ضيل الوقت بسبز المذاكرة  والتعز  والكسل  وعدم وهود المكان 
 المناسز.

 13ليز.% من عينة الدراسة ال يشربن الح 

 19  من عينة الدراسة اكدن بان الطعام المقدم في المقصف غير مناسز وغير صحي وغير متنوع %
 كما ابدين عدم رضا ن عن العصائر المقدمة في المقصف.

 22 من عينة الدراسة يشربن المشروبات الغادية بشكل يومي  وتراوحت عدد العلز التي يشربنها %
 من علبة الى ثالثة علز يوميا.

 

 (1انمر الملحل رقم) المقابالت الفردية: -1
في مركد صحي الوادي الكبير الفاضلة والصحة المدرسية التغذية  ةاخصائي  مع  مقابلة بإهراءقام  فريل البحث 

  وقد تناولت االسئلة موضوع حاالت االغماء في الطابور الصباحي  وحاالت التعز ديانة بنت راشد الكلباني
  ومكونات االفطار الصحي  التي تصيز الطالبات في الحصص التي تسبل فترة الفسحة واالعياء وعدم التركيد

وعدد الوهبات التي يهز تناولها في اليوم  وكمية الفواكه والخضروات المطلوبة  وكيفية اعداد الوهبات 
 ا م االسئلة واالهابات التي حصل عليها الفريل من المقابلة:الصحية  وكانت 

 
 ؟عند فئة الشباز خاطئة حول التغذية  ل  ناك مفا يم -2

قالت: أن  ناك العديد من المفا يم الخاطئة الشائعة حول التغذية من أ مها: حذف وهبة من الوهبات 
األساسية كطريقة النقاص الودن  عدم اال تمام بشرز كميات كافية من الماء  تناول الخبد عوضا عن األرد 

 .ادة الشهية وبالتالي ديادة الودنناك اعتقاد أن الرياضة تؤدي إلى ديالعتقاد أنه يسهم في انقاص الودن   

  ل صحيح أن االستغناء عن وهبة اإلفطار يسهم في إنقاص الودن؟ -1
اعتقاد غير صحيح بل على العكس االستغناء عنها يؤدي إلى تناول أغذية غير صحية لسد الهوع أو حصول 

 التعز واإلعياء خالل النهار.

 أكثر الفئات العمرية التي تعاني من سوء التغذية؟برأيك ما  ي  -3
 سوء التغذية المتعلل بديادة الودن أكثر الفئات التي تعاني منها فئة الشباز بدأ من سن المرا قة 
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حصل الفريل على نتائج مشابهة لما حصل عليها في االستبيان القبلي  والتي أكدت وهود مشكلة في الوعي 
 لبات.باإلفطار الصحي لدى الطا

 1انمر الملحل رقم لالطالع على المقابلة ونتائهها 
 

 : هديدي ةمبادرة التإختيار ال -٣
 : رك المثاليعف تعو  

نتوقع بعد تطبيل المشروع ان يرتفع لدى الطالبات الوعي والثقافة عن الغذاء الصوحي وأ ميتوه واالثوار الهانبيوة عون 
الطالبات الالتي يحضورن طعاموا صوحيا فوي المدرسوة )كالفواكوه والخضوروات( المهكوالت السريعة  كما نتوقع ان يديد عدد 

 خاصة عند الطالبات الالتي كن يشعرن بحرج لتناول مثل  ذ  االطعمة امام دميالتهن.
نتوقع ايضا ان ينتقل  ذا الوعي الى المهتمع المحويط بالمدرسوة واوليواء االموور  وذلوك عون طريول الطالبوات الالتوي 

 المعرفة الى اسر ن.سينقلن  ذ  
 ولتحديد التصور المثالي كان لمعلمات المدرسة رأي يتمثل في:

توفير التثقيوف الصوحي لمسواعدة التالميوذ علوى اكتسواز موا يلودم مون معوارف وسولوكيات ومعتقودات ومهوارات التخواذ 
المقصوف غذيوة الصوحية فوي تووفير بورامج غذائيوة مدرسوية إلتاحوة المديود مون األو  عوادات سوليمة.قرارات مستنيرة واتباع 

توووفير ماكينووات بيووع الوهبووات والمشووروبات (  كووذلك وهبووة إفطووار صووحية فووي المقصووف المدرسوويمثوول توووفير ) المدرسووي
  التووي تحتوووي علووى نسووبة قليلووة موون الوود ون ار والساندويتشوواتالصووحية  مثوول الموواء واللووبن والعصووائر والفواكووه والخضوو

والعوواملين فووي المدرسووة للمسوواعدة علووى تعديوود الصووحة والعافيووة والوقايووة موون توووفير خوودمات صووحية مدرسووية للتالميووذ و 
حالتهم إلوى المرافول المختصوة.المشاكل واالعتالالت الصحية الهامة والحد منها ورصد ا وعالج المصابين به وتتوقوع  ا وا 

مدرسوية غيور تنافسوية )مثول  خارج المنا ج الدراسوية: أنوواع مون الرياضوة المدرسوية وبورامج األنشطةإتاحة المعلمات أن 
 سوف يدعم البيئة الصحية بالمدرسة. ممارسة نشاط بدني أثناء فترة االستراحة(

 : (goals)العام ة  تطويرالأهداف حدد 
 تعتبر هذه االهداف اهداف موسعة ويطمح فريق المشروع الى تحقيقها على المستوى البعيد

 الطالبات بأهمية تناول وجبة االفطار  زيادة وعي -

 نقل ثقافة اختيار الغذاء العحي الى المجتمع المحيط بالمدرسة -

 

 : تطويريتصميم مشروعك ال -٤
 :المبادرة التهديدي ةتصميم  - أ

ة  األهدافحدد  .1  : (objectives)الخاع 

 بتفعيل في  االسفل()االجراءات مذبورة االهداف التفعيلية وفقا لإلجراءات المراد تنفيذها 
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 األدلة االهراء الهدف

بمكونووووات ديووووادة وعووووي الطالبووووات 
وممارسة العوادات  االفطار الصحي
 الصحية السليمة

استضافة مشورفات التغذيوة مون المركود 
الصوووووحي لتقوووووديم محاضووووورات تثقيفيوووووة 

 للطالبات

مالحمة فريل المشروع ومشرفة التغذية 
العادات اثناء المقابلة بوهود العديد من 
 الصحية الخاطئة بين فئة الشباز

به ميووة تثقيووف المهتمووع المدرسووي 
احتووووووواء وهبووووووة االفطووووووار علووووووى 
المكونوووات االربعوووة للهووورم الغوووذائي 
)الكربو يووووووووووودرات  البروتينوووووووووووات  

 الفيتامينات والمعادن  الد ون(

بالتعوواون  )تنموويم حملووة)إفطار هموواعي
  ومحاضورة عون مع المقصف المدرسي

 االفطار الصحي

النتيهة التي حصل عليها الفريل اثناء 
% من عينة 19االستبيان القبلي بهن 

الدراسة اكدن بان الطعام المقدم في 
المقصف غير مناسز وغير صحي وغير 

متنوع  كما ابدين عدم رضا ن عن 
 العصائر المقدمة في المقصف

اكسووواز الطالبوووات معلوموووات حوووول 
 اسلوز الحياة الصحي

ائي والصووووووحي إدخوووووال التثقيووووووف الغووووووذ
كموضووووع عوووام للنقوووا  فوووي حصوووص 

 االحتياط

النتائج التي حصل عليها الفريل من 
االستبيان القبلي تؤكد وهود نقص في 

 وعي الطالبات الصحي

مشووووواركة الطالبوووووات الفعليوووووة فوووووي 
نشوواطات مختلفووة تتعلوول باإلفطووار 

 الصحي

أ مية المعار  كيد الدراسات على ته تنفيذ معر  صحتي في افطاري
أنها  حيثالتعليم و  التربية والمتاحف فى

ُتمثل نوعًا من وسائل االتصال يمكن من 
خاللها تقديم معلومات ال يتسنى تقديمها 
من خالل الوسائل األخرى  ولما لها من 
تهثير مباشر على المشا د يفول تهثير 

الوسوائل األخورى. فهى تُثير ا تمام األفراد 
م ) محمد وتُنموى اكتسواز الخوبرة لديهو

 (219  2999سراج  

 
ة تحقيق األهداف استراتيجيات .2   نطاقها وتسلسلها:  – الخاع 

 الفئة المستهدفة الفترة الدمنية االهراء )التدخل(

استضووافة مشوورفات التغذيووة موون المركوود الصووحي لتقووديم محاضوورات  -2
تثقيفية للطالبات حول التركيود علوى االرتقواء بالعوادات الصوحية المرتبطوة 
باألغذيوووة والصوووحة الشخصوووية  وعلوووى أ ميوووة غسووول اليووودين قبووول األكووول 
وبعوود   وبعوود الخووروج موون دورات الميووا   وعلووى عوودم شووراء األطعمووة موون 
الباعوة المتهوولين. وتصووحيح بعو  العوادات الغذائيووة الخاطئوة مثول عوودم 
تناول الخضراوات أو تناول كميات كبيورة مون الحلويوات والود ون  لتهنوز 

 لودن التي مهرت كمشكلة بين الطلبة.الديادة في ا

الفصووووووووووووووووووووووووول 
 الثانيالدراسي 
 االولالنصوووووف 

مووووووووون شوووووووووهر 
 مووووووووووووووووووووووووووارس

2592/2593 

طالبات الصف الحادي عشر 
بمدرسوووووووة الووووووووادي الكبيووووووور 
للتعلوووووويم مابعوووووود االساسووووووي 

(22-21) 
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إدخال التثقيف الغذائي والصحي كموضوع عوام للنقوا  فوي حصوص  -1
 االحتياط 

الفصووووووووووووووووووووووووول 
 األولالدراسي 

2593/2594 

طالبات الصف الحادي عشر 
بمدرسوووووووة الووووووووادي الكبيووووووور 
للتعلوووووويم مابعوووووود االساسووووووي 

(22-21) 

بالتعاون مع المقصف المدرسي  لتوفير  )تنميم حملة)إفطار هماعي -3
 اغذية صحية  واعداد وهبات صحية امام الطالبات

الفصووووووووووووووووووووووووول 
  األولالدراسي 
شوووووووووهر مووووووووون 

أكتووووووووووووووووووووووووووبر 
2593/2594 

طالبات الصف الحادي عشر 
بمدرسوووووووة الووووووووادي الكبيووووووور 
للتعلوووووويم مابعوووووود االساسووووووي 

(22-21) 

 تصور لمعر  )صحتي في افطاري(: -1

 ركن  قس صحتك : ويتضمن مهموعة من األههدة الطبية مثل -

 مقياس الضغط والودن ومقياس للطول وتوديع مطويات ونشرات
 .وبوسترات تخص موضوع الفعالية

ن مهموعة من المسابقات الترفيهي  استراحة صحية : يتضم الركن -
الصحة  ألعاز  ألغاد  لوحة تعليقات صحية   التي تخص مهال

 .كاريكاتيرات

إبداعات طالبية في مهال الصحة مثال  ركن اإلبداع الصحي: يتضمن -
تتعلل بهذا  لوحات فنية قدمها الطالز ومهسمات وعرو  وبحوث

 .المهال

 هماعة الصحةركن هماعة الصحة المدرسية: يتكون من أعضاء  -

 .المدرسية يقومون بفهم ما عرضوا وأدوار م بالمدرسة

الفصووووووووووووووووووووووووول 
 الثانيالدراسي 

 مارسشهر 
2593/2594 

طالبات الصف الحادي عشر 
بمدرسوووووووة الووووووووادي الكبيووووووور 
للتعلوووووويم مابعوووووود االساسووووووي 

(22-21) 

 
 للتنفيذ:  خطة - ز

والمعيقوة  وكيفيوة التغلوز عليهوا  فيما يلوي هودول يوضوح مخطوط التنفيوذ مون حيوث االهوراء والعوامول المسواعدة 
 والموارد البشرية والمادية المطلوبة لتنفيذ االهراء

 الموارد كيفية التغلز عليها العوامل المعيقة العوامل المساعدة االهراء )التدخل(
استضافة مشرفات التغذيوة  -2

موووون المركوووود الصووووحي لتقووووديم 
 محاضرات تثقيفية للطالبات 

وهوووووودة اخصوووووائية تغذيوووووة 
بوووالمركد الصوووحي المهووواور 
للمدرسوووة  ومشووورفة صوووحة 

 مدرسية بالمدرسة

عدم موافقة المركد 
 الصحي

مخاطبة المركد الصحي 
 قبل فترة برسالة رسمية

 اخصائية التغذية -
قاعوووووووووووووووووة لتنفيوووووووووووووووووذ  -

 اضرتالمح
 ههاد بروكسيما -

تنمووووووووووووويم حملوووووووووووووة)إفطار  -1
بالتعوووووووووواون مووووووووووع  )هموووووووووواعي

تنفيووووووذ مشووووووروع كافتيريووووووا 
لطالبات المدرسوة  مون قبول 

وهووود قائمووة معوودة موون 
المديريووووة العامووووة  قبوووول

تقوووديم مقتووورر للمديريوووة 
يحموووول فكوووورة المشووووروع 

تخصووووووووويص ميدانيوووووووووة  -
الدمووة لتوووفير المكونووات ال
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المقصوووووف المدرسوووووي  لتووووووفير 
واعووداد وهبووات  اغذيووة صووحية 

ت وتوديووع صووحية امووام الطالبووا
مطويات للطالبات تحتوي قائمة 
 ألنواع وهبات االفطار الصحي

المديريوووووة العاموووووة للتربيوووووة 
ري والتعلووووويم بمسوووووقط )هوووووا

العموووووول بووووووالمبنى ويتوقووووووع 
فووووي شووووهر منووووه  االنتهوووواء
 فبراير(

للتربيوة والتعلوويم بمسووقط 
تحتوووووووووووووي االطعمووووووووووووة 
والشوووووووركات المسووووووومور 
التعاموووووووووووووووول معهووووووووووووووووا 

  وعوودم وهووود بالموودارس
صوووووووووالحية للمووووووووودارس 

 بتغيير ا

الووذي تطبقووه المدرسووة  
موووع االطعموووة المقترحوووة 

 ومصادر توفير ا

 إلعداد الوهبات
التنسيل مع مؤسسوات  -

 لتوفير منتهات صحية

إدخووووال التثقيووووف الغوووووذائي  -3
والصحي كموضوع عام للنقوا  

 في حصص االحتياط 

وهووووووووووود عوووووووووودة قاعووووووووووات 
بالمدرسووووة مههوووودة بووووهدوات 

 مساعدة للعر 

عوودم اسووتطاعة اعضوواء 
الفريووووووول تغطيوووووووة كووووووول 

مووون  صوووفوف المدرسوووة
 حيث تقديم المحاضرات

بووواقي المعلموووات تكليوووف 
باسووتغالل اوقووات الفوورا  
والحصوووووووص االحتيووووووواط 
لتوعيووة الطالبووات وذلووك 
بعوووود تقووووديم المعلومووووات 
الكافيوووووووووة وتدويووووووووود ن 
بالمنشووووورات المناسووووبة 

 لتقديمها للطالبات

 معلمات المدرسة -
 منشورات -
مووووووواد تعليميووووووة عوووووون  -

افووووالم  -التغذيووووة )فيووووديو
 ابحاث( -وثائقية

 االهراءات الثالثة سابقا  والتفكير في الية تنفيذ االهراء الرابعوقفة تهمل لمراهعة نتائج 
معر  )صحتي في تنفيذ  -1

 افطاري(

 الدعم االداري للمشروع -
 تعاون مشرفات االنشطة  -

كثوووووورة الفعاليووووووات مووووووع 
 ضيل الوقت

توديوووووووع العمووووووول بوووووووين 
هماعوووووووووات االنشوووووووووطة 
المدرسوووية  كمووووا يمكوووون 

ليووتم  أيووام  3تخصوويص 
تنفيوووذ فعاليوووات معووور  

 صحتي في افطاري

تخصووووووووويص ميدانيوووووووووة  -
لألنشوووووووووطة المصووووووووواحبة 

 للمعر 
 منشورات ومطويات -

اخصائية التغذيوة بوالمركد 
 الصحي

اههوووودة قيوووواس الضووووغط -
 والودن

 
 التنفيذ:  آلي ةعف  -3

بيفيوووووووة التغلووووووو  علوووووووى  الفريق التنفيذ  الفريق القياد  االجراء
 المعيقات

المطلوبووووة  الفتووورة الزمنيوووة
 للتنفيذ

استضوووووووووووافة مشووووووووووورفات 
التغذيوووووووة مووووووون المركووووووود 
الصحي لتقديم محاضورات 

 تثقيفية للطالبات

تقوم مساعدة المديرة )نووال 
اللواتيووووووة( بالتنسوووووويل مووووووع 
المركوووود الصووووحي المهوووواور 
 الستضافة مشرفة التغذية.

اخصوووووووووائية التغذيوووووووووة  -
 بالمركد الصحي

مخاطبوووة المركووود الصوووحي 
 قبل فترة برسالة رسمية

 اسبوعان 
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تنمووووووووووويم حملوووووووووووة)إفطار 
بالتعوووواون مووووع  )هموووواعي

المقصوووووووووف المدرسوووووووووي  
لتووووووفير اغذيوووووة صوووووحية  
واعوووووداد وهبوووووات صوووووحية 

ت وتوديوووووع امووووام الطالبووووا
مطويات للطالبوات تحتووي 
قائمووووووة ألنووووووواع وهبووووووات 

 االفطار الصحي

اعضووووووووواء فريووووووووول تموووووووووام 
 بالمدرسة

مشوووووووووورفة المقصووووووووووف  -
 المدرسي

 معلمات المدرسة -

للمديريوووووة تقوووووديم مقتووووورر 
يحمل فكرة المشروع الذي 
تطبقووووووه المدرسووووووة  مووووووع 
االطعمووووووووووووة المقترحووووووووووووة 

 ومصادر توفير ا

 أسابيع 5

إدخوووال التثقيوووف الغووووذائي 
والصوووحي كموضووووع عوووام 
للنقووووووا  فووووووي حصووووووص 

 االحتياط

اعضووووووووواء فريووووووووول تموووووووووام 
 بالمدرسة

الطوووووووووووووووووووووووووووووووووووواقم االدار  
 والتدريسي بالمدرسة

تكليووووف بوووواقي المعلموووووات 
باسووووتغالل اوقووووات الفوووورا  
والحصووووووووووص االحتيوووووووووواط 
لتوعيووووة الطالبووووات وذلووووك 

تقوووووووديم تووووووودريبهن ببعووووووود 
المعلومووووووووووووات الكافيووووووووووووة 
وتدويووووود ن بالمنشوووووورات 
المناسووووووووووووبة لتقووووووووووووديمها 

 للطالبات

طوووووال الفعوووول الدراسووووي 
األول من العام الدراسوي 

2013/2014 

معر  )صحتي في تنفيذ 
 افطاري(

موووووووووام اعضووووووووواء فريووووووووول ت
 بالمدرسة

هماعوووة الصوووحة مشووورفة 
 المدرسية

هماعوة الفنوون مشرفة  -
 التشكيلية

المركووووووووووووود الصوووووووووووووحي -
 المهاور للمدرسة.

اخصوووووووائية االنشوووووووطة  -
 المدرسية

توديوووووووووع العمووووووووول بوووووووووين 
هماعووووووووووووات االنشووووووووووووطة 
المدرسوووووية  كموووووا يمكووووون 

ليوووووتم  أيوووووام 3تخصووووويص 
تنفيوووووذ فعاليوووووات معووووور  

 صحتي في افطاري

( موووووووووووووووووووون 11-12-13)
 2014شهر مارس/

 
 
 :متابعة المشروع خطةصف   -ج

  معايير ومؤشرات النهارالحدد : 
 مؤشرات النجاح المعايير الهدف

% من الطالبات اصوبح لوديهن الووعي 21بالغوووووذاء  به ميوووووةديوووووادة الووووووعي وممارسووة  بمكونوات االفطووار الصووحيديوادة وعووي الطالبووات 
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بوهنواع الغووذاء الصوحي)بعد تطبيوول الكوافي  الصحي لدى الطالبات العادات الصحية السليمة
 استبيان(

به ميووة احتووواء وهبووة االفطووار تثقيووف المهتمووع المدرسووي 
 على المكونات االربعة للهرم الغذائي

احضوووار الطالبوووات وهبوووات افطوووار 
 اثناء الفسحة من المندل صحية

الطالبووووات يتنوووواولن الفواكووووه  نصووووف عوووودد
 وانواع الطعام الصحي في وقت الفسحة

ممارسة الطالبوات للرياضوة بشوكل  البات معلومات حول اسلوز الحياة الصحياكساز الط
 شبه يومي

بالتعوووز  نشوووعرتالطالبوووات ال  % مووون11
بعوووود ممارسووووة األنشووووطة الرياضووووية فووووي 

 المدرسة

مشووواركة الطالبوووات الفعليوووة فوووي نشووواطات مختلفوووة تتعلووول 
 باإلفطار الصحي

مبووووووادرة الطالبووووووات فووووووي تثقيووووووف 
 دميالتهن 

 مووون كووول فصووول يشووواركنطالبوووة  22-11
بشووكل دائووم مووع االنشووطة المختلفووة التووي 

مثوووول  الصووووحي واإلفطووووارتخووووص التغذيووووة 
 المسابقات والمعار  الفنية

 

  

 وقفات تهمل:  

 

محطوووووووووووووووووووووة 
 التوقف

 المعايير مدى فعالية الخطة الفترة الزمنية

محطوووووووووووووووووووووة 
التوقووووووووووووووووووف 

 االولى

 2012يونيو 
اء تعووووووووووووووووميم اثنووووووووووووووو

 مخطط المشروع

بالنسووبة لفريوول تمووام فووي الوووادي الكبيوور  واههتنووا 
  األولمخطط المشوروع  إعدادبع  العثرات اثناء 

لووم تكوون بالحسووبان منووذ البدايووة  ولكوون  أمووورو ووي 
المرونة التوي يتصوف بهوا مشوروع تموام  لمبدأوفقا 

تم االنتقال الى فكرة مشروع اخر و ي ديوادة وعوي 
 الصحي باإلفطارالطالبات 

 

محطووووووووووووووووووة 
قووووووووووووووووف التو 

 الثانية

بعوووووود االنتهوووووواء موووووون 
تطبيوول االهوووراء االول 

 والثاني

 سنقوم بطرر اسئلة تتعلل باإلهراءين مثل؟
 وول تووؤدي الطالبووات التمووارين الصووباحية خووالل  -

 الطابور بنشاط وبالطريقة الصحيحة؟
 وووول تحضوووور الطالبوووووات وهبووووات صووووحية الوووووى  -

 المدرسة؟
 ل تغيورت خيوارات الطالبوات فوي انوواع االغذيوة  -

 التي يقبلن عليها في المقصف؟

% مووون الطالبوووات اصوووبح لوووديهن الووووعي 21 -
الكوووووافي بوووووهنواع الغوووووذاء الصوووووحي)بعد تطبيووووول 

 استبيان(
 
نصوف عودد الطالبوات يتنواولن الفواكوه وانوواع  -

 الطعام الصحي في وقت الفسحة

نصوووف عووودد الطالبوووات يتنووواولن الفواكوووه وانوووواع  اسئلة تتعلل باإلهراءين مثل؟سنقوم بطرر بعوووووود االنتهوووووواء موووووون محطووووووووووووووووووة 
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التوقووووووووووووووووف 
 الثالثة

تطبيل االهوراء الثالوث 
 والرابع

 ل ساعدت االهراءات المنفذة على ديادة وعوي  -
 الطالبات بالممارسات الصحية؟

 الطعام الصحي في وقت الفسحة

 
 

 :خطة المتابعة  

 التحليل طرق جمع المعلومات الفترة الزمنية النشاط )اإلجراء(
تقرير فعالية 

اإلجراء)مدى فعالية 
 اإلجراء(

استضافة مشرفات التغذية 
من المركد الصحي لتقديم 

محاضرات تثقيفية 
 للطالبات

الفصل الدراسي 
 الثاني

النصف االول من 
شهر مارس 

2592/2593 

 األخعائيةمقابلة مع  -
العحية بمربز الواد  

  الببير 

تفسير المعلومات 
والبيانات المستقاة من 

 ائيةإجابات اإلخع

على ردود  أن تشتمل
أفعال إيجابية تجاه 
 تناول وجبة اإلفطار

إدخال التثقيف الغذائي 
والصحي كموضوع عام 
للنقا  في حصص 

 االحتياط

الفصل الدراسي 
 األول

2593/2594 

مقابلة مع المشرفة  -
العحية بمدرسة الواد  

)* ما رأيك في  الببير
نشطة التي تم تنفيذها من اإل

تمام للنهوض قبل فريق 
بوعي الطالبات حول أهمية 

 تناول وجبة اإلفطار؟
* بيف ترين أثر هذه 

األنشطة التي تم تفعيلها من 
قبلك ومن قبل فريق تمام 
في ارتفاع مستوى وعي 

الطالبات حول مسألة تناول 
 وجبة اإلفطار؟(

تفسير المعلومات 
والبيانات المستقاة من 
إجابات المشرفة 

 العحية

ى عل أن تشتمل
استجابة واضحة لوعي 
الطالبات حول وجبة 
 اإلفطار العحية 

حملة اإلفطار 
 الجماعي

الفصل الدراسي 
 األول

إعطاء الطالبات بطاقة 
مالحظة بها سؤال ) بيف 

تجميع بطاقات 
المالحظة وبتابة 

الحعول على نسبة 
% مالحظات إيجابية 80



13 

 

 
 
 

 بعد تنفيذ المشروع تقييم المسار 

 
اإلجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووراءات 
 المخطط للقيام بها

)حسوووووووووووووو  خطووووووووووووووة 
 التنفيذ(

 التقييم اإلجراءات التي تم تنفيذها

استضافة مشرفات 
التغذية من المركد 
الصحي لتقديم 

محاضرات تثقيفية 
 للطالبات

 تم تطبيل اإلهراء حسز الخطة
استضووافة مشوورفات التغذيووة موون المركوود الصووحي لتقووديم محاضوورات تثقيفيووة للطالبووات 

االرتقاء بالعادات الصحية المرتبطة باألغذية والصوحة الشخصوية  حول التركيد على 
وعلى أ مية غسل اليدين قبل األكول وبعود   وبعود الخوروج مون دورات الميوا   وعلوى 
عدم شراء األطعمة من الباعة المتهولين. وتصحيح بع  العادات الغذائية الخاطئوة 

حلويوات والود ون  لتهنوز مثل عودم تنواول الخضوراوات أو تنواول كميوات كبيورة مون ال
 الديادة في الودن التي مهرت كمشكلة بين الطلبة.

مقابلووووووووووووة مووووووووووووع  -
 المشرفة العحية

إدخال التثقيف 
الغذائي والصحي 

حلقوووووووة نقاشوووووووية  - إدخال التثقيف الغذائي والصحي كموضوع عام للنقا  في حصص االحتياط 

شهر أكتوبر 
2593/2594 

تعفين يومك مع وجبة 
 اإلفطار؟(

البطاقة توزع الحعة 
 السابعة للعينة المختارة.

موجز بإجابات 
الطالبات وحسا  
متوسط المالحظات 

 اإليجابية 

 نحو اإلفطار الجماعي

معرض عحتي في 
 إفطار 

الفصل الدراسي 
 الثاني

شهر مارس 
2593/2594 

استبانه للحضور  -
 والعينة 

تحليل االستبانه 
باستخدام برنامج 

SPSS 

طالبة من  22-20* 
بل فعل يشاربن بشبل 
دائم مع االنشطة المختلفة 

التي تخص التغذية 
واإلفطار العحي مثل 
المسابقات والمعارض 

 الفنية
% من الطالبات 70* 

لديهم تثقيف عحي 
 نحو اإلفطار
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كموضوع عام للنقا  
 في حصص االحتياط

 التعديالت على اإلهراء :
 منشورات ومطويات لتوديعها للطالبات.*اضافة 

 مع المعلمات 

حملة اإلفطار 
 الجماعي

بالتعاون مع المقصف المدرسي  لتوفير اغذيوة صوحية   )تنميم حملة)إفطار هماعي
 .واعداد وهبات صحية امام الطالبات
 التعديالت على اإلهراء :

 الصباحي.*اضافة إذاعات صباحية عن أ مية االفطار 

بطاقووووووووووووووووووووووووووووووووات  -
 مالحظة

جلسوووووووة مربوووووووزة  -
 مع المعلمات 

معرض عحتي 
 في إفطار 

 تصور لمعر  )صحتي في افطاري(: 

مقياس الضغط  ركن  قس صحتك : ويتضمن مهموعة من األههدة الطبية مثل -
والودن ومقياس للطول وتوديع مطويات ونشرات و بوسترات تخص موضوع 

 .الفعالية

استراحة صحية : يتضمن مهموعة من المسابقات التي تخص الترفيهي   الركن -
 .الصحة  ألعاز  ألغاد  لوحة تعليقات صحية  كاريكاتيرات مهال

إبداعات طالبية في مهال الصحة مثال لوحات  ركن اإلبداع الصحي: يتضمن -
 .تتعلل بهذا المهال فنية قدمها الطالز ومهسمات وعرو  وبحوث

المدرسية  ية: يتكون من أعضاء هماعة الصحةركن هماعة الصحة المدرس -
 .يقومون بفهم ما عرضوا وأدوار م بالمدرسة

 التعديالت على اإلهراء :
 *تم حذف ركن هماعة الصحة لعدم وهود هماعة الصحة في المدرسة

 *اضافة ركن االمهات لعر  تهاربهن مع وهبات االفطار 
 

اسوووتبانة ) لوووولي -
االمووووورا الطالبوووووةا 

 الزائر(

 
 

 (3)ملحل رقم  بعد تنفيذ المشروع تقييم األثر 
 

 التقييم البيانات معادر البيانات المؤشرات

% مووووووووون الطالبوووووووووات 21
اصووووووبح لووووووديهن الوووووووعي 
الكووووووافي بووووووهنواع الغووووووذاء 
الصووووووووووحي)بعد تطبيوووووووووول 

 ستبيان(إلا

مقابلة مع المشرفة العحية بمدرسة  -
الواد  الببير )* ما رأيك في اإلنشطة 

قبل فريق تمام التي تم تنفيذها من 
للنهوض بوعي الطالبات حول أهمية 

 تناول وجبة اإلفطار؟
* بيووف توورين أثوور هووذه األنشووطة التووي تووم 

الحظت المشرفة العحية  -
بنسبة  إنخفاض حاالت اإلغماء

العام بسب   الل هذاخ 75%
ارتفاع مستوى الوعي باهمية 

 االفطار العحي
 

انوووووووووات التقيووووووووويم بي -
 بانت بافية وشوملت
النقوووووووووووواط الخاعووووووووووووة 

 بالمؤشر
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تفعيلها من قبلوك ومون قبول فريوق تموام فوي 
ارتفاع مستوى وعي الطالبات حول مسألة 

 تناول وجبة اإلفطار؟(
نصووووووف عوووووودد الطالبووووووات 
يتنوووواولن الفواكووووه وانووووواع 
الطعووام الصووحي فووي وقووت 

 الفسحة

ة موووووون مجموعووووووة مربووووووزة ) عينووووووة عشوووووووائي  
وعيا  الطالبات اعبحن ابثر - معلمات المدرسة( )الملحق(

 وادرابا الهمية االفطار العحي

ارتفاع المشاربة العفية ونسبة  -
 التربيز لدى الطالبات

مقترح لتخعيص وقت خاص  -
 بتناول االفطار بعد الطابور مباشرة

تعميم لوحات ارشادية داخل  -
 العف توضح اهمية وجبة االفطار

نوعووووووووي باسووووووووتخدام 
أداة أخوووووووووورى وهوووووووووووي 
المالحظووووة المتعلقووووة 

الطالبووووووووووات بتنوووووووووواول 
الطعام العوحي فوي 

 الفسحة
يمبوووووووون توظيووووووووف  -

آداة بطاقوووووووووووووووووووووووووووووووووووات 
مالحظوووووة الطالبوووووات 
المسوووتخدمة لالجوووراء 

 الثالث 
% مووووون الطالبوووووات ال 11

بالتعوووووووز بعووووووود  نتشوووووووعر
ممارسوووووووووووووة األنشوووووووووووووطة 

 الرياضية في المدرسة

إعطاء الطالبات بطاقة مالحظة بها 
سؤال ) بيف تعفين يومك مع وجبة 

 اإلفطار؟(
الحعووووووة السووووووابعة للعينووووووة البطاقووووووة توووووووزع 

 المختارة.

% من العينة ابدت ارتياحها 62 -
وشعورها بالنشاط والحيوية عق  

 تناولها لوجبة االفطار
 

األداة مناسوووبة ولبووون 
نوعي بعمل بطاقوة 
مالحظووووووووووة لمعلمووووووووووة 
الرياضوووووة المدرسوووووية 

 بالمدرسة

طالبوووة مووون كووول  22-11
فصل يشاركن بشوكل دائوم 
مووووع االنشووووطة المختلفووووة 

التغذيوووووووة  التوووووووي تخوووووووص  
واإلفطوووووار الصوووووحي مثووووول 
المسوووووووابقات والمعوووووووار  

 الفنية

 )الملحق( استبانة :
 *زوار المعرض

 * طالبات المدرسة ) العينة(
ابدوا ان % من الزوار 95 -

همية أالمعرض يشبل خبرة توعوية ب
 االفطار العحي

% من الزوار ابدوا على ان 76
زيارة المعرض اثرت معلوماتهم عن 

 االفطار العحي

األداة بانووت مناسووبة 
وغطوووووووووووووووت جميوووووووووووووووع 

 جوان  المعرض

 

 اإلستنتاهات: - أ

 : بالمسار االستنتاجات المتعلقة .1

ذا اتيحوت للفريوق الفرعوة إلعوادة تعوميم فوي تحقيوق األهودافا  أسوهمتاإلجراءات بانت بافيوة و  - وا 
 المؤشرات.المبادرة سيبون في عملية التقييم بتعزيزها بأدوات تربز على تحقيق قياس 

 االجراءات بان مناسبا من حيث وقت تنفيذهاتسلسل  -

 باألثر:االستنتاجات المتعلقة  .2
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 تم تحقق األهداف المرجوة مع وجود بعض التحديات مثل:
 .عدم توفر الدعم الماد  للمشروع 

  بسوووب  يتعلوووق بظوووروف توووأخير تطبيوووق بعوووض اإلجوووراءات المتعلقوووة بالمشوووروع وذلوووك
 .بناء المقعف المدرسي الجديد تأخرالمدرسة مثل 

 .استمرارية تغيير اعضاء الفريق وانضمام اعضاء جدد 

 

 الدروس المستفادة: -  

  ( باأل داف والتعلم) التفكر 

  بانا مناسبين وتوافقت مع االستنتاجات والمؤشرات التي وضعت من قبل  1،4الهدفين رقم
 الفريق

  ولبوون االجووراءات اقتعوورت علووى فئووة الهوودف الثوواني بووان يربووز علووى المجتمووع المدرسووي ببوول
 الطالبات فقط.

  التغذيووة-سوواعات النوووم-)الرياضووة الحيوواة العووحي ببوول بأسوولو الهوودف الثالووث بووان يتعلووق- 
 ا ولبن االجراء اقتعر على نوعية وجبة االفطار واهميتهاالحالة العحية(

 

  :والقرارات توصياتال  - ت

  العباحي.تخعيص وقت لإلفطار الجماعي بعد الطابور 

  إضوووافة بعوووض أنوووواع األطعموووة فوووي الجمعيوووة التعاونيوووة) المقعوووف المدرسوووي( مثووول
 الفوابها التمرا الععائر الطازجة.

  دراسة مشبلة الوعي باإلفطار العحي بشبل أعمق موع االهتموام بالجانو  العوحي
 الناتج عن إهمال وجبة اإلفطار.

 

 تفك ر بالتعل م بكفايات تمام: - ث

اتوووواح لنووووا المشووووروع فرعووووة المحوووواورة والممارسووووة التامليووووة قبوووول تنفيووووذ ا  خطوووووة موووون مراحوووول تنفيووووذ  -
 .المشروعا مع فرعة التعديل اثناء التطبيق بناء على ما تتطلبه المستجدات

القدرة على احداث تغيير يستوج  العمل الجماعي وتبادل الخبرات واالفبار وان تبون القررات  -
 .احتياجات الفريقمبنية دائما على 

والمتابعة المستمرة من قبل فريق تموام بجامعوة السولطان قوابوس سواهمت فوي تووفير الرعاية المهنية  -
 التغذية الراجعة المستمرة للمشروع
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 قائمة المراجع
 

 سنة النشر دار النشر الكاتز اسم الكتاز
 د. منى خليل عبدالقادر أساسيات علم التغذية

 عونيد. هالة احمد السيد 
 د. ايمان محمد عالح

 2005 مجموعة النيل العربية

دار الفجر للنشر  د. اقبال رسمي محمد التغذية والصحة العامة
 والتوزيع

2006 

المنهج التدريبي 
لهماعات دعم صحة 

 المهتمع

 سلطنة عمان
 وزارة العحة

 المديرية العامة للشؤون العحية
 دائرة المبادرات المجتمعية لتعزيز العحة

 

لمحتوى  تحليليةدراسة 
كتز العلوم بالتعليم 

بسلطنة عمان االساسي 
في ضوء مهاالت التربية 

 الصحية

سيف بنت سعيد بن     
 سليمان الحجي
 رسالة ماجستير 

قسم المناهج وطرق 
 التدريس 
 بلية التربية

 جامعة السلطان قابوس

2005 
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 :2الملحل رقم 
 

 سلطنة عمان
 ودارة التربية والتعليم

 المديرية العامة للتربية والتعليم بمسقط
 (21-22مدرسة الوادي الكبير للتعليم ما بعد األساسي )

 
الصحي لدى طالبات الصف الحادي عشر بمدرسة الوادي الكبير للتعليم مابعد  الغذاءنشر ثقافة 

 االساسي بسلطنة عمان
 

ال يمكن للطالب أن يستوعب دروسه بشكل  هفمن دونمن منطلق العقل السليم في الجسم السليم، واهمية الغذاء الصحي 
فاعل، إذ إن الغذاء الصحي المتوازن يساهم بشكل كبير في توفير العناصر الغذائية الالزمة لنمو الجسم والعقل السليم ، 

، حيث يؤثر نقص التغذية على التركيز واالنتباه للدروس للطالبمدرسي وتوجد عالقة وثيقة بين التغذية والتحصيل ال

 .وتفوقهمات الطالب ويكون االستيعاب ضعيفاً مما يؤثر على درج

التعامل مع االجابات بسرية تامة، وسيتم  سيتم علما بأنهاالستبيان، على هذا  باإلجابة ارجو التكرماختي الطالبة.. 

 استخدام بياناتكن ألغراض البحث فقط.
 

 هل تتناولين طعام االفطار قبل الذهاب الى المدرسة؟ -1

                                            نعمال 

 

االفطار قبل ان اجبت على السؤال السابق بعم فما هي مكونات الطعام الذي تتناولينه في وجبة  -2

 المدرسة؟ )يمكن اختبار اجابتين(

                         خبز                   فواكه              حبوب االفطارحليب 

               شطيرة جبن                      تمر                          شاي كعك 

      ....................:)أخرى )حددي............................................................... 

 

 هل تتناولين الخضار والفواكه خالل اليوم؟ -3

                                            نعمال 

 ان كانت اجابتك بنعم  حددي االنواع...............................................................

. 

 هل تمارسين الرياضة بشكل يومي؟ -4

                                            نعمال 

 

 ان اجبت على السؤال السابق بال فماهي األسباب التي تمنعك من ممارسة الرياضة؟ -5

................................................................................................................. 

 كم وجبة تتناولين خالل اليوم؟ -6

................................................................................................................. 

 هل تتناولين وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية خالل اليوم؟ اذا كانت االجابة نعم ماذا تتناولين؟ -7

................................................................................................................. 

 هل تشربين الحليب؟ -8
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                                            نعمال 

 هل تجدين الطعام المقدم في مقصف المدرسة مناسبا؟ -9

                                            نعمال 

 ان كانت اجابتك بال اذكري السبب..................................................................

............................................................................................................ 

 

 شطيرة من البيت؟ هل تجلبين معك 10

 النعم                                            

 ...................................ان كانت اجابتك بنعم اذكري مكوناتها..............................       

 

 هل تشربين المشروبات الغازية؟ 11

                                            نعمال 

 ان كانت اجابتك بنعم حددي كم علبة في تشربين في اليوم .....................................

 

 ترى جاهزا من الخارج؟هل تفضلين الطعام المحضر في المنزل ام المش 12

................................................................................................................. 

 

 في رأيك ما هي األسباب المؤدية للسمنة؟ )يمكنك اختيار اكثر من اجابة( 13

               عدم ممارسة الرياضة 

                   الجلوس لساعات طويلة امام التلفزيون او الحاسوب 

                       تناول الوجبات السريعة 

عدم تناول الفواكه والخضروات بشكل يومي 

 طريقة تحضير الوجبات في المنزل 

تناول االكل غير الصحي كالحلويات ورقائق البطاطس 

 أسباب اخرى )حددي(..............................................................................           

 

 ما عدد الساعات التي تنامينها يوميا؟ 14

  ساعات يوميا 4اقل من 

  ساعات يوميا 6الى  4من 

  ساعات يوميا 9الى  7من 

  ساعات          10اكثر من 

 

 

 

 

 

 ا لتعاونكن في تعبئة االستبانة شكر
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 سلطنة عمان

 ودارة التربية والتعليم
 المديرية العامة للتربية والتعليم بمسقط
 (21-22مدرسة الوادي الكبير للتعليم ما بعد األساسي )

 
للتعليم عشر بمدرسة الوادي الكبير  الحاديلدى طالبات الصف  قياس مستوى الوعي باإلفطار الصحي

 بسلطنة عماناالساسي  دما بع
 

التعامل مع االجابات بسرية تامة، وسيتم  سيتم علما بأنهاالستبيان، على هذا  باإلجابة ارجو التكرماختي الطالبة.. 

 استخدام بياناتكن ألغراض البحث فقط.
ال يمكن للطالب أن يستوعب دروسه بشكل  هفمن دونمن منطلق العقل السليم في الجسم السليم، واهمية الغذاء الصحي 

فاعل، إذ إن الغذاء الصحي المتوازن يساهم بشكل كبير في توفير العناصر الغذائية الالزمة لنمو الجسم والعقل السليم ، 
، حيث يؤثر نقص التغذية على التركيز واالنتباه للدروس للطالبوتوجد عالقة وثيقة بين التغذية والتحصيل المدرسي 

 .وتفوقهمات الطالب ون االستيعاب ضعيفاً مما يؤثر على درجويك
 اسم الطالبة:.......................................................... الصف...........................

 

 وجبات االفطار

الجانب 

 المعرفي

 برأيك ماهي أهمية تناول وجبة االفطار للطالبة؟ -2

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 ما هي مكونات وجبة االفطار الصحي؟ -1
............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

الجانب 

 السلوكي

 هل تتناولين طعام االفطار قبل الذهاب الى المدرسة؟ -2     

                                           نعمال 

 عم فما هي مكونات الطعام الذي تتناولينه في وجبة االفطار قبل   نان اجبت على السؤال السابق ب -3
 (كثر من اجابةر االمدرسة؟ )يمكن اختيا

                      خبز                          فواكه    حبوب االفطار        حليب 

       سندويش(شطيرة جبن(                       تمر                    شاي كعك 

       ...................................................................................:)أخرى )حددي 
 من البيت؟ )سندويش( هل تجلبين معك شطيرة -3

                                             نعم ال 

 ...........................................ان كانت اجابتك بنعم اذكري مكوناتها......................       

 

الجانب 

 الوجداني

 هل تشعرين بالرضا عن وجبة االفطار التي تتناولينها؟ -2

                                           نعم ال 
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 اذا كانت اجابتك بال ، الرجاء كتابة ما تودين تغييره في وجبتك.
............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

 

  الغذاء الصحي

الجانب 

 المعرفي

 انواع االغذية الصحية التي يجب ان تتناوليها خالل اليوم من وجهة نظرك؟ما  -2
............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 ما هي العالقة بين تناول الغذاء الصحي وصحة جسم االنسان؟ -1
............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

الجانب 

 السلوكي

 هل تتناولين الخضار والفواكه خالل اليوم؟ -21

                                             نعم ال 
 حددي االنواع...............................................................  ان كانت اجابتك بنعم

 
 تتناولين خالل اليوم؟ )رئيسية وخفيفة( كم وجبة -22

................................................................................................................. 
 

خفيفة بين الوجبات الرئيسية خالل اليوم؟ اذا كانت االجابة نعم ماذا  هل تتناولين وجبات -21
 تتناولين؟

     رقائق بطاطس(chips)               فواكه     مشروبات غازية   نودلز 

        )شطائر )سندويشات              شوكالته          ايس كريم    كعك 

            ...................................................................................:)أخرى )حددي 
 

 هل تشربين الحليب؟ -23

                                              نعم ال 

 
 هل تشربين المشروبات الغازية؟ -21

                                             نعم ال 
 ان كانت اجابتك بنعم حددي كم علبة في تشربين في اليوم 

      2-1                          علبة   

      3-2                          علبة  

      علب 2اكثر من 
  

الجانب 

 الوجداني

 ؟ ونوعية غذائكعن مستواك الصحي  ةهل أنت راضي -2
................................................................................................................. 

     ................................................................................................................. 
 
  ك الغذائي لتحسين صحتك ؟في تغيير نمط ينهل تفكر -1

                                           نعم ال 
 اذا كانت اجابتك بنعم ، اذكري السبب.

............................................................................................................ 
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 المقصف المدرسي

الجانب 

 المعرفي

 ما هو الهدف الرئيسي من وجود المقصف المدرسي؟ -2
............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 ما نوع االغذية التي تتوقع من المقصف المدرسي أن يوفرها؟ -1
............................................................................................................ 

 

الجانب 

 السلوكي

 ما انواع االطعمة التي تشترينها من مقصف المدرسة؟ -2
............................................................................................................ 

 

الجانب 

 الوجداني

 هل تحبين الطعام المقدم في مقصف المدرسة ؟ -2
                                            نعمال 

 السبب..................................................................ان كانت اجابتك بال اذكري 
............................................................................................................ 

 ولماذا؟ ما أنواع االطعمة التي تشعرين بأنها يجب ان التباع في المقصف المدرسي؟ -1
............................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 شكرا لتعاونكن في تعبئة االستبيان 

 فريق مشروع تمام
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 :1الملحل رقم 
 

أجرينا مقابلة مع أخصائية التغذية والصحة المدرسية في مركز صحي الوادي الكبير الفاضلة 

زيانة بنت راشد الكلباني بناءا على خبرتها مع الطالبات في مدرسة الوادي الكبير للتعليم ما 

 بعد األساسي وقد طرحنا عليها األسئلة التالية : 

 ما هي فوائد تناول وجبة اإلفطار؟  -1

إجابتها كالتالي : وجبة اإلفطار من الوجبات المهمة حيث أنها تمد الجسم وكانت 

 بالطاقة والنشاط  كما تسهم في تنظيم عملية الهضم وتحافظ على الوزن الصحي .

 ما هي أهم العناصر الغذائية التي يجب توافرها في هذه الوجبة؟ -2

ويات والفيتامينات فأجابت : ينبغي أن تحتوي وجبة اإلفطار على البروتينات والنش

 والمعادن سواء الخضروات أو الفواكة .

ماهي مضار االكثار من المشروبات الغازية التي أدمن عليها الشباب والمراهقين  -3

 وأضافوها إلى وجبة اإلفطار الصباحي؟

 10فأوضحت قائلة : المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر حوالي ) 

األحماض الموجودة فيها تؤثر على غشاء المعدة مسببة  مالعق صغيرة ( كما أن

الحموضة كما يتسبب اإلكثار هشاشة في العظام واألسنان ألنها تمتص الكالسيوم وقد 

 ترفع ضغط الدم بسبب وجود نسبة من الكافيين بها .

 مم يتكون الغذاء الصحي المتوازن ؟ -4

الغذائية ومتوازن في  فقالت : الغذاء الصحي البد أن يكون متنوع في العناصر

 الكميات .

 أخبرينا عن أهم أسس التغذية السليمة . -5

من أهم أسس التغذية الصحية هي الحفاظ على التوازن في الغذاء مثل تناول حصص 

يومية من الخضروات والفواكة ومنتجات األلبان والنشويات والبروتينات  ، االبتعاد 

، التقليل من استهالك السكريات والدهون ، عن المشروبات الغنية بالكافيين أو السكر 

المحافظة على تناول ثالث وجبات أساسية ووجبتين خفيفتين على األقل ،االبتعاد بقدر 

 3-2المستطاع عن األكل خارج المنزل ، شرب كميات كافية من الماء بما اليقل عن 

 لتر في اليوم ، المحافظة على المشي اليقل عن نصف ساعة يوميا .

الحظنا أن فئة من الطالبات ال تهتم بشرب الحليب بشكل يومي فهال أوضحتي لنا  -6

 أهمية شرب الحليب لجسم االنسان .

الحليب يمد الجسم بالكالسيوم الالزم لتقوية العظام واألسنان وينبغي االنتباه إلى 

 استهالك الحليب قليل الدسم للذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون في الجسم ألنه

يحتوي على كمية من الدهون أقل وبالتالي تقل السعرات الحرارية أما عند األطفال 

 فيفضل الحليب كامل الدسم .

 هل هناك مفاهيم خاطئة حول التغذية ؟ -7

قالت : أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول التغذية من أهمها : حذف 

زن ، عدم االهتمام بشرب كميات وجبة من الوجبات األساسية كطريقة النقاص الو
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كافية من الماء ، تناول الخبز عوضا عن األرز العتقاد أنه يسهم في انقاص الوزن ، 

هناك اعتقاد أن الرياضة تؤدي إلى زيادة الشهية وبالتالي زيادة الوزن ، تناول األلبان 

 قليلة الدسم تسهم في انقاص الوزن .

 ار يسهم في إنقاص الوزن ؟هل صحيح أن االستغناء عن وجبة اإلفط -8

اعتقاد غير صحيح بل على العكس االستغناء عنها يؤدي إلى تناول أغذية غير صحية 

 لسد الجوع أو حصول التعب واإلعياء خالل النهار.

 برأيك ما هي أكثر الفئات العمرية التي تعاني من سوء التغذية ؟ -9

عاني منها فئة الشباب بدأ من سن سوء التغذية المتعلق بزيادة الوزن أكثر الفئات التي ت

المراهقة أما سوء التغذية المتعلق بنقص الوزن فاألطفال أق من خمس سنوات هم 

 أكثر الفئات التي تعاني من ذلك .
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 :3الملحل رقم 
 

الصحي لدى طالبات الصف الحادي عشر بمدرسة الوادي الكبير للتعليم مابعد  الغذاءنشر ثقافة 
 االساسي بسلطنة عمان

 
 السؤال االول

 االجابة بال االجابة بنعم

24 13 

 

 السؤال الثاني

 طالبة من العينات ما بين خبز، شاي، شطيرة جبن 24يتراوح افطار 

 الطالبات يكتفين بمشروب غازي وبعض الطالبات يكتفين بشرب الشاي فقط، وهناك من

 وبعض الطالبات يفطرن برجر ونقانق وبيض

 

 السؤال الثالث

مالحظة: بعض الطالبات اكتفين بذكر نوع  االجابة بال االجابة بنعم

من الفاكهة، في حين ان البعض االخر ال 

يتناول الخضار. البعض االخر ذكرن انهن 

 يتناولن السلطة فقط

18 19 

 

 

 الرابع والخامس ينالسؤال

عدم ممارسة الطالبات الرياضة كانت  االجابة بال االجابة بنعم

اسباها ضيق الوقت بسبب المذاكرة، التعب، 

 الكسل، عدم وجود المكان المناسب
10 27 

 

 السؤال السادس

 عدد الطالبات عدد الوجبات

1 3 

2 12 

3 20 

4 2 

 

 السؤال السابع

فواكه، عصائر، شوكالته، رقائق بطاطس،  االجابة بال االجابة بنعم

 11 26 مشروبات غازية، اندومي

 

 السؤال الثامن

 االجابة بال االجابة بنعم

6 31 
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 السؤال التاسع

االكل المقدم غير صحي وغير متنوع،  االجابة بال االجابة بنعم

وكذلك عدم الرضا عن العصائر واالغذية 

 المقدمة
4 33 

 

 السؤال العاشر

 شطيرة حبن، بيض، برجر االجابة بال االجابة بنعم

18 19 

 

 السؤال الحادي عشر

تراوحت اعداد العلب التي تشربها الطالبات  االجابة بال االجابة بنعم

 بين:

 طالبات( 10علبة واحدة )

 طالبات( 7علبتين )

 طالبات( 7علب ) 3

ذكرت بعض الطالبات انهن يتناولن نص 

االخريات فيتناولن علبة فقط، اما 

 المشروبات الغازية مرة واحدة باالسبوع.

28 9 

 

 السؤال الثاني عشر

 

 

 

 

 

 

 الثالث عشر السؤال

 

اساب 

أخرى: 

تناول 

 المشروبات الغازية، امراض مزمنة تصيب االنسان، عدم االنتظام في الوجبات االساسية

 

 السؤال الرابع عشر

 

 

طعام من ال

 المنزل

الطعام من 

 الخارج

بعض الطالبات ذكرن انواع محددة من  - كالهما

 (fast food)الطعام الجاهز 

البعض برر ذلك على حسب الطعام المقدم  -

 في المنزل
13 8 16 

االختيار 

 االول

االختيار 

 الثاني

االختيار 

 الثالث

االختيار 

 الرابع

االختيار 

 الخامس

االختيار 

 السادس

29 20 29 9 9 22 

 االختيار الرابع االختيار الثالث االختيار الثاني االختيار االول

8 17 10 2 


