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إلــى تعــرف مــدى تضــمين كتــب التربيــة المهنيــة    الحاليــة  هــدفت الدراســة  :ملخــص
ولتحقيق  .لمعايير العالمية في التغذية والرياضةاللصف السابع األساسي في األردن 

تـــم اســتخدام المــنهج الوصـــفي التحليلــي، كمــا تـــم إعــداد قائمـــة        ،هــدف الدراســة  
 ،اخاصــ انتاجــ) 37(محــاور و) 8(بالمعـايير العالميــة للتغذيــة والرياضــة، تضــمنت   

وتم حساب الصدق والثبات  .بحيث تنسجم هذه النتاجات مع تدريس التربية المهنية
وبينـت نتـائج الدراسـة أن     .لكتـب المسـتهدفة  لهذه القائمة لكي تستخدم في تحليـل ا 

أهم المحاور العالمية للتغذية والرياضة التي يقترح تضمينها في كتب التربية المهنية 
ــأثيراتو ،المفـــاهيم الصـــحية( :هـــي ــحيحة  و، تحليـــل التـ الوصـــول إلـــى معلومـــات صـ

ــق  ــالحة للتطبيـ ــراد  و ،وصـ ــين األفـ ــل بـ ــداف و، التواصـ ــد األهـ ــرار و، تحديـ ــنع القـ ، صـ
وتبين أن النتاجات الخاصة ). تعزيز الصحةو، ممارسة السلوكيات المعززة للصحةو

) 37(من أصل  اا خاصنتاج) 16(في التغذية والرياضة التي تضمنتها الكتب بلغت 
  .)٪43.2(بنسبة بلغت  ،وردت في قائمة المعايير العالمية للتغذية والرياضة

ة، المعايير العالمية في التغذية والرياضـة،  كتب التربية المهني: الكلمات المفتاحية(
  )تحليل المحتوى

تميز التعليم الصحي الشامل في المدرسة باعتماده على  :مقدمة
اخبرات مخططة ومتسلسلة ومناسبة تنموييقوم بتدريسها  ا، وشاملة ثقافي

مدرسون مدربون مؤهلون، لذلك يجب أن يستند منهاج التربية الصحية إلى 
نظريات السلوك الصحي ذات الصلة، والتركيز على األبعاد العاطفية 

كما يجب الحرص على تعريض  .والفكرية والبدنية واالجتماعية للصحة
مجموعة متنوعة لتقنيات تعليمية متنوعة، وتقييم إنجازهم من خالل  الطلبة

 Joint Committee on National Health(من استراتيجيات التقييم 
Education Standards, 2007(إذ ؛ التعليم الصحي من المحاور  يعد

طار العام والنتاجات األساسية لمبحث التربية المهنية كما جاء في وثيقة اإل
األساسي في األردن  العامة والخاصة لمبحث التربية المهنية لمرحلة التعليم

)Jordanian Ministry of Education, 2013.(  

فقد  ؛ة في تعزيز التعليم الصحي الشاملوتتعدد التجارب العالمي
الحظت وزارة الصحة السنغافورية فوائد المنهاج الشامل، فقامت بتأسيس 
نموذج المدرسة المعززة للصحة وسميت بالجهود المبذولة من أجل 

 Championing Efforts Resulting in(مدرسية تحسين الصحة ال
Improved School Health(، تشجيع المدارس  إلى حيث تهدف

كما  .االبتدائية والثانوية على تطوير برامج شاملة لتعزيز الصحة المدرسية
التثقيف الصحي مع التركيز على النظام (يهدف تعليم الصحة المدرسية 

على تطوير المعرفة  الطلبةساعدة إلى م) الغذائي والنشاط الرياضي
والمهارات الضرورية التخاذ قرارات صحيحة وممارسة سلوكيات صحية 

ويمكن تطبيق التثقيف الصحي في المدارس . وخلق ظروف مناسبة للصحة
يمكن  إذ ؛وذلك حسب احتياجات البلد والموارد المتاحة، بعدة طرق

أخرى مثل العلوم  اتعوتدريسها كموضوع محدد، أو كجزء من موض
أو من الناحية المثالية كمزيج من  ،واالقتصاد المنزلي والرياضيات والزراعة

  .)World Health Organization, 2008(األثنين 
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Abstract: The study aimed to reveal the extent of inclusion of 
international  standards in sports and nutrition in the 
vocational education textbooks for seventh grade in Jordan. A 
list of sports and nutrition concepts was prepared in 
accordance with international standards; the list included (8) 
domains with (37) items. The results of the study showed that 
the most important axes of sports and nutrition concepts that 
are proposed to be included in the vocational education 
textbooks are (health concepts, impact analysis, access to valid 
and applicable information, communication between 
individuals, goals setting, decision-making and practicing 
health-promoting behaviors). It was found that the sports and 
nutrition indicators included in the textbooks were (16) 
indicators out of (37) mentioned in sports and nutrition 
concepts list, at a rate of (43.2%). 

(Keywords: Vocational Education Textbooks, Global 
Standards in Sports and Nutrition, Content Analysis) 

  

  
  
  

ومن أهم  ،تضمين ودمج التعليم التغذوي في المناهج الدراسية ويمكن
أن يتعرف المعلمون على طرق لدمج التعليم التغذوي في خطط  ذلك أهداف

لدمج  ارائع ادروسهم الحالية في مباحث مختلفة، حيث تعتبر مادة العلوم مبحًث
 الغذاءأثناء زراعة ونمو في التغذية فيه بسبب التفاعالت الكيميائية التي تحدث 

، كما يمكن دمج وجسم اإلنسانء وكذلك التفاعالت التي تحدث بين الغذا
التغذية في مادة الرياضيات باستخدام المعادالت الرياضية لحساب السعرات 

كل  ؛الحرارية الالزمة وكمية الطعام من كل مجموعة غذائية وكذلك فترة الطهي
أن  الطلبةكما يستطيع  .تلك المهارات أساسية للحصول على األكل الصحي

واإلمالء الصحيح في مادة اللغة اإلنجليزية وهم  يتعلموا القراءة الصحيحة
تعلم التغذية في  لهم، وأيضا يمكن نفسه يتعلمون مفاهيم التغذية في الوقت

بتقديم مشروع يتعلمون من خالله تاريخ  ونحيث يقوم ،الدراسات االجتماعية
بحث في مكونات الوصفات التقليدية الاألطعمة المختلفة وأصولها وثقافاتها أو 

 المواد الغذائية الخاصة بها وكيفية تطور الحاجة للمغذيات مع مرور الوقتو
)Carolina, 2017(.  
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االهتمام بالمعايير العالمية في التغذية والرياضة للفرد ويعد 
الدعامة األساسية لخلق جيل سليم خال من األمراض الغذائية قادر 

كما أن التعرف على المعايير العالمية في  .على االستيعاب واإلنتاج
ويرى . التغذية والرياضة من العوامل التي يجب االهتمام بها

إذ  ؛هامُا في حياة األمم والشعوب ان أن الغذاء يلعب دورثوالباح
الحالة الغذائية مرآة تنعكس عليها صورة التقدم اإلنساني في  تمثل

ة والرياضة يقلل من فرصة ن االهتمام بالتغذيألمراحله المختلفة 
 ,.Ali-Saleh et al( تعرض الفرد لإلصابة بأمراض سوء التغذية

2016(.  

كما أن هناك حاجة أساسية لتناول الغذاء الصحي وممارسة 
وذلك بزيادة قدرة  ،النشاط الرياضي لزيادة التحصيل الدراسي

أصوات " الطالب على التركيز والتعلم، لذلك كان هدف برنامج 
تضمين ودمج المفاهيم حول الغذاء  "المجتمع من أجل الصحة

والتغذية والنشاط الرياضي في المدرسة المتوسطة هو مساعدة 
المعلم على زيادة كمية الثقافة التغذوية والنشاط الرياضي الذي 

، كما تساهم البيئات الصحية والنماذج الجيدة وفرص للطلبةيقدمه 
 .للطلبةصحية والنتائج األكاديمية التعلم في تحسين السلوكيات ال

فإن النموذج المفاهيمي الذي سيطبق في البرنامج سوف يشجع  ،لذا
المعلمين ويزيد من اهتمامهم بالموضوعات المتعلقة بالغذاء وإنتاج 
الغذاء والتغذية والبستنة، ويساعدهم على تضمينها بسالسة في 

 ).Ernst et al., 2013(جميع خطط الدروس اليومية 

وإذا نظرنا إلى المعرفة كأساس من أسس بناء المنهج، نجد 
أنها تتسم بالتطوير والتجديد في عصر التراكم المعرفي 

ويحتم هذا التراكم المعرفي والمعلوماتي تصميم  .والمعلوماتي
الحصول  ة علىخبرات تعلمية مضمنة في المنهج لمساعدة الطلب

الشخصية التي تدعم  على معلومات صحية وظيفية، وتحديد القيم
السلوكيات الصحية، والتعرف على المعايير العالمية التي تتعلق 
بالتغذية والرياضة ونمط حياة صحي، وتطوير المهارات الالزمة 

كما  .لتبني السلوكيات المعززة للصحة وممارستها والمحافظة عليها
أن العديد من القادة في الصحة والتعليم يشيرون إلى وجود صلة 

تغيب  معدل ن التعليم الصحي الجيد واالنجاز األكاديمي وانخفاضبي
 .)Brich & Videto, 2015(وزيادة معدالت التخرج  ةالطلب

وظهرت نداءات متعددة بضرورة وضع مستويات معيارية يتم 
ومن  ،في ضوئها تقويم وتطوير النظام التربوي ومكوناته المتعددة

ومن ثم أصبح اإلصالح القائم . بينها المنهج الدراسي بجميع مكوناته
على المعايير بمثابة القوة الدافعة لكثير من السياسات التربوية، التي 

 .ةتؤكد ضرورة تطوير المنهاج واالرتقاء بمستوى أداء الطلب
ظهرت حركة المعايير في التعليم،  ،وانطالًقا من هذه الرؤية

لق على هذا وانتشرت بقوة في اآلونة األخيرة، حتى أنه كاد أن يط
 أكثرالواليات المتحدة األمريكية من  وتعد. العقد عقد المعايير

بحركة المعايير في التعليم، واتخاذها كحركة إصالح  االدول اهتمام
-Abu Al(لنظام التعليمي األمريكي وبرامج إعداد المعلم ل

Samen, 2015(. 

لذلك يمكن تطبيق المعايير العالمية على مختلف مجاالت 
حيث حددت مراكز السيطرة على األمراض  ،محتوى التعليم الصحي

 Centers for Disease Control and( منها والوقاية
Prevention, 2011( سلوكات محفوفة بالمخاطر كنقاط  ةست

: اتوتشمل هذه السلوك .محورية مهمة للتعليم الصحي المدرسي
والسلوكيات تعاطي الكحول والمخدرات األخرى، والخمول البدني، 

الغذائية غير الصحية، والسلوكيات الجنسية التي تسهم في األمراض 
التبغ، والسلوكيات التي تسهم في حدوث تدخين المنقولة جنسيا، و

وتشمل مجاالت المحتوى المحتملة  .إصابات غير متعمدة وعنف
صحة البيئة والجنس البشري والصحة العقلية : األخرى للتعليم

 .والعاطفية

وهناك ثمانية معايير عالمية لمحتوى المناهج الصحية في 
كاليفورنيا من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر، 

المفاهيم : ، وهذه المعايير هييةمريكاألواليات الوتشترك فيها معظم 
والوصول إلى معلومات صحية  ،الصحية األساسية، وتحليل التأثيرات

واالتصاالت الشخصية، وصنع القرار، وتحديد األهداف،  ،صحيحة
تم تنظيم معايير وقد . وممارسة السلوكيات الصحية، وتعزيز الصحة

التغذية والنشاط البدني، : مجاالت هي ةالتربية الصحية في ست
الوقاية من اإلصابات وقواعد والنمو والتنمية والصحة الجنسية، و

الصحة وتبغ وغيرها من المخدرات، األدوية والكحول والوالسالمة، 
الصحة الشخصية والصحة والعقلية والنفسية واالجتماعية، 

 ,California Department of Education(المجتمعية 
2009.(  

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية دور المدارس في تعزيز 
تباع النظم الغذائية الصحية وممارسة النشاط البدني والرياضي ا

 انظر، باء سمنة الطفولة وغيرها من األمراض المزمنةلمكافحة و
من مرحلتي الطفولة  اكبير القضاء األطفال والمراهقين قسًط

أن تلك البيئة تمثل أنسب علما بوالمراهقة في البيئة المدرسية، 
األماكن الكتساب المعارف والمهارات بخصوص الخيارات الصحية 

 اكن للمعلم باعتباره مثاًلوزيادة مستويات النشاط البدني، ويم
 World( الطلبةيقتدى به التأثير بشكل كبير في نمط حياة 

Health Organization, 2004.(  

) (Zsakail et al., 2017 وآخرونأكدت دراسة زاكايل و
ألن هذه االضطرابات الغذائية  ،تجنب السمنة وزيادة الكتلة أهمية

مصحوبة بمشاكل صحية وجسمية شديدة في كل من  اتكون دائم
إلى أن مفهوم الذات  اكما أشارت أيض .مرحلتي سن الرشد والبلوغ

أية  نإ إذ ؛عند البالغين له جذوره من مرحلة سن الرشد ةالجسمي
أمور ملحوظة وغير متناغمة في مرحلة سن الرشد تؤثر في مفهوم 

ناحية إحساسهم بالهوية أو من  سواًء ،عند البالغين ةالذات الجسمي
 .واالجتماعي والمعرفيمن ناحية تطورهم العاطفي 
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 World Health(منظمة الصحة العالمية  عنكما ورد 
Organization, 2008 ( أنه يجب على سياسات التثقيف الصحي

 ةالتي تركز على النظام الغذائي والنشاط البدني أن تزود الطلب
تباع اعدهم على تطوير اتجاهاتهم نحو بالمعرفة والمهارات التي تسا

 لهمالنظام الغذائي الجيد وممارسة النشاط البدني والصحة، وتسمح 
بالحصول على فرص ممارسة المهارات الضرورية مثل اتخاذ 

 .القرارات حول الطعام والنشاط البدني

ويسهم  ،يعنى النشاط الرياضي بالتربية المتكاملة للنشءو
لذا يعرف  .امة لسياسة التعليمبدور كبير في تحقيق األهداف الع

بأنه نشاط تربوي يعمل على تربية النشء تربية متزنة ومتكاملة من 
النواحي الوجدانية واالجتماعية والبدنية والعقلية عن طريق برامج 
ومجاالت رياضية متعددة تحت إشراف قيادة متخصصة بما يسهم 

  ).(Harafsheh et al., 2010 ياقة البدنيةفي اكتساب الل

على الرغم من أن العديد من الناس يعتقدون أن الغذاء و
فالغذاء يعني جميع  ؛ولكنهما ليسا كذلك نفسه، والتغذية لهما المعنى

 ،المواد الغذائية النباتية والحيوانية التي يمكن أن يتناولها اإلنسان
يات التي يحتاجها الجسم وهذه المواد تحتوي على الطاقة والمغذ
فهي  ،أما بالنسبة للتغذية .للحفاظ على الحياة ولدعم النمو والصحة

التوظيف العملي للغذاء وكيفية تعامله مع الجسم وتأثيره على 
عمليات تناول الطعام وهضمه وعملية إلى تعرف الوكذلك  ،صحتنا

ألكلا دراسة العوامل التي تؤثر على أنماط ااأليض، وتتضمن أيض، 
قدم توصيات حول الكميات التي يجب أن نأكلها من كل نوع من تو

تناول المحافظة على سالمة الغذاء ومعالجة توكذلك  ،الطعام
 Thompson et( القضايا التي تتعلق باإلمدادات الغذائية العالمية

al., 2011(.    

وقد أجريت العديد من الدراسات بسبب ازدياد نسبة السمنة 
ولمعرفة أثر تدخل التوعية الصحية والتغذوية  ،الطفولة في مرحلة

والرياضية المقدمة للمدارس المتوسطة والمضمنة في المناهج 
 نيوآخر إلسوورثالدراسية، ومن هذه الدراسات، دراسة 

(Ellsworth et al., 2015) اكتساب : التي كان من أهم نتائجها
يادة وعيهم بأهمية وز ،المزيد من مفاهيم التربية التغذوية ةالطلب

سنلينج كما قيم  .الغذاء الصحي ومعرفتهم بالسلوكيات الصحية
مدى تنفيذ تشريعات  (Snelling et al., 2017) وآخرون
لسياسات الصحة المدرسية التي تتعلق بالتغذية  األمريكية الواليات

والنشاط الرياضي على مستوى المدرسة، وكان من أهم نتائجها أن 
المدارس نجحت في تنفيذ أحكام وقوانين التغذية والنشاط الرياضي، 
لكن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الموارد لتطبيق وتحقيق 

يفية امتثال المدارس ن فهم ككما بينت أدقائق التعليم الصحي، 
لسياسات الصحة المدرسية يمثل خطوة أساسية لتحديد طبيعة 

ضافي الذي تحتاجه المدارس لدعم سياسات الموارد أو الدعم اإل
  . صحية على نطاق واسع

  

كما أن تناول الطعام الصحي ألطفال المدارس في سن 
المدرسة االبتدائية أمر هام من أجل صحة جيدة ونمو أفضل، 

في تعليم وتشجيع  امهم الك تستطيع المدارس أن تلعب دوروبذ
 Dudley(وآخرون دودلي  فقد أجرى .األكل الصحي بين األطفال

et al., 2015 (كان من نتائجها أن معظم استراتيجيات  دراسة
 ،كما هو الحال مع معظم التدخالت التعليمية ،التدريس المستخدمة

ات األكل الصحي لدى أطفال أدت إلى تغييرات إيجابية في سلوكي
 .المدارس االبتدائية

التربية الغذائية والرياضية واالهتمام بالسلوك  :يعد كل منو
من أهداف التدريس في جميع  اأساسي االصحي السليم هدًف

المقررات بصفة عامة وتدريس مبحث التربية المهنية بصفة خاصة، 
من ركيزة رئيسية تستند  ا، انطالًقالطلبة عند إعداد اأساسي ارومحو

دالة  تعدإليها عمليات تطوير التعليم المتعلقة بالتنمية البشرية التي 
لبناء وإعداد جيل  امهم اوأمركافة للتنمية الشاملة في المجاالت 

واع ًاصحي قادٍر على اتخاذ القرارات الصحية المناسبة اورياضي ،
  )Mishal et al., 2012(للمحافظة على حياته ووقايتها 

كما جاء في وثيقة  ،وهنا يأتي دور مبحث التربية المهنية
اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحث التربية المهنية 

 Jordanian Ministry of(لمرحلة التعليم األساسي في األردن 
Education, 2013(إذ إن التثقيف الغذائي وعالقته بالرياضة  ؛
حية من اهتمامات تدريس هذا المبحث في والوعي بالتربية الص

مرحلة النضج ومرحلة بناء الجسم بصورة سليمة ؛ مرحلة المراهقة
وخاصة الجانب الوقائي من  ،العقلي إلدراك أهمية هذه المرحلة

مثل  ،ذلك األمراض المرتبطة به مستقبًالأمراض سوء التغذية وك
هشاشة العظام والسمنة وزيادة مستوى الدهون وتأخر البلوغ 

لذا . الجنسي واألنيميا والهرم السريع وأنواع أخرى من األمراض
هدفت الدراسة الحالية إلى تقصي درجة تضمين مفاهيم التغذية 
والرياضة في كتب التربية المهنية للصف السابع األساسي في األردن 

 .ميةللمعايير العال اوفًق

معالجة اهتمام إلى العديد من الدراسات السابقة  سعتوقد 
 ،مناهج التعليم بتضمين مفاهيم الصحة بشكل عام كمفاهيم أساسية

ولكن هناك القليل من الدراسات التي تناولت مدى اهتمام مناهج 
التعليم بتضمين المعايير التغذوية والرياضية في الكتب وفقُا 

 نيوآخر "علي صالح"كدراسة  ،خاصللمعايير العالمية بشكل 
)Ali-Saleh et al., 2017 (تضمين  التي هدفت إلى تقصي درجة

المفاهيم الصحية في كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى في األردن 
إذ تم تطوير قائمة بالمفاهيم الصحية  ؛للمعايير العالمية اوفًق

ر العالمية، المقترح أن تتضمنها الكتب المستهدفة في ضوء المعايي
النمو (موزعة على مجاالت  اصحي امفهوم) 23(على اشتملت 
الوقاية من و الصحة الشخصية والصحة المجتمعيةو والتنمية

 الصحة النفسية والعقلية واالجتماعيةو اإلصابات والسالمة العامة
وكشفت نتائج الدراسة أن عدد المفاهيم الصحية  .)الصحة البيئيةو

أي  ؛امقترح امفهوم) 23(من ضمن  امفهوم) 13(في كتب العلوم 
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وقد احتل مجال النمو والتنمية أعلى النسب  .%)56.5(بنسبة 
، ثم مجال الصحة %) 34.4(، يليه مجال الصحة البيئية %)47(

الشخصية والصحة المجتمعية، ومجال الوقاية من اإلصابات 
وفي  .التواليعلى %) 8.4(و %)10.3(والسالمة العامة، بنسب 

لم ترد مفاهيم مجال الصحة النفسية والعقلية واالجتماعية  ،المقابل
 . بأي تكرار

دارسة ) (Dudley et al., 2015 كما أجرى دودلي وآخرون
هدفت إلى إجراء مراجعة منهجية عشوائية شبه تجريبية والعديد من 

أثناء في التجارب المسيطر عليها لدراسة التدخالت التي تحدث 
 .المدرسة االبتدائية طلبةن عادات األكل عند والتي تحس ،لتدريسا

 حيث اقتصرت المراجعة المنهجية على أربعة نواتج تغذوية صحية
زيادة المعرفة التغذوية، وخفض استهالك الطعام، وزيادة  :هي

 في آذارو. استهالك الفاكهة والخضروات، وخفض استهالك السكر
في سبعة قواعد بيانات إلكترونية  الدراسة تتم ،)2014( من عام

لدراسات التدخالت التي  اباستخدام كلمات رئيسية ومحددة مسبًق
طبقت في المدارس االبتدائية والتي ركزت على النواتج التغذوية 

 .(Google)تم استخدام الباحث العلمي من كما و .الصحية األربعة
وتم  .ناقتباس ممك) 200000( علىوجد الباحثون ما يزيد وقد 

االت ذات الصلة لتحديد فحص الملخصات والنص الكامل للمق
تم استخراج البيانات المتعلقة باستراتيجيات و. ستخدامالأهليتها ل

التدريس التي تناولت النواتج التغذوية الصحية ألطفال المدرسة 
كما تم إجراء تحليل بعدي  .اعلمي ابحًث) 49(االبتدائية من 

ن معظم أوكان من أهم نتائج الدراسة . لتحديد أثر تلك التدخالت
كما هو الحال مع معظم  ،استراتيجيات التدريس المستخدمة

أدت إلى تغييرات إيجابية في سلوكيات األكل  ،التدخالت التعليمية
 .الصحي لدى أطفال المدارس االبتدائية

هدفت إلى  دراسة )Al-Elwan, 2018(لعلوان ا كما أجرى
بناء معايير في التربية الغذائية وتطوير وحدة دراسية في ضوئها في 

القيم (في الثقافة الغذائية  االعلوم الحياتية، واستقصاء أثره
لدى طلبة ) والعادات الغذائية، والوعي الغذائي، والمهارات الغذائية

) 20(دراسة من وتكونت عينة ال .الصف التاسع األساسي في األردن
وطالبة من الصف التاسع األساسي من مدرستي شهداء  اطالب

الكرامة الثانوية الشاملة للبنين والكرامة الثانوية الشاملة للبنات، 
اجرى اختيارهم قصديتان شعب شعب ةا على أربع، وتوزيعهم عشوائي

ولتحقيق أهداف الدراسة، جرى  .نان ضابطتان وشعبتاتجريبيتمنها 
بناء قائمة معايير التربية الغذائية وتطوير وحدة دراسية من كتاب 
العلوم الحياتية في ضوئها، وبناء مقياس القيم والعادات الغذائية، 

وأظهرت نتائج  .ومقياس الوعي الغذائي، واختبار المهارات الغذائية
غذائية في الوحدة الدراسة تدني نسبة توافر معايير التربية ال

كل من القيم مستوى في  االدراسية، ووجود فروق دالة إحصائي
والعادات الغذائية، والوعي الغذائي، والمهارات الغذائية لصالح 
المجموعة التجريبية، وعدم وجود اثر للتفاعل بين الوحدة الدراسية 
والجنس على مقياس القيم والعادات الغذائية، وعدم وجود أثر 

عل بين الوحدة الدراسية والجنس في الثقافة الغذائية، واختبار للتفا
 .المهارات الغذائية

دراسة ) Al-Faqir et al., 2014(آخرون وأجرى الفقير و
هدفت إلى الكشف عن مفاهيم التربية الصحية المتضمنة في كتب 

تم استخدام أداة  .الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا في األردن
 ةموزعة على خمس اصحي امفهوم) 45(ت على تحليل اشتمل
بلغ مجموع تكرارات : كشفت الدراسة النتائج اآلتيةو .مجاالت صحية

مفاهيم التربية الصحية المتضمنة في كتب الجغرافيا للمرحلة 
في ، وجاءت مفاهيم الصحة البيئية اتكرار) 193(األساسية العليا 
 جاءت، في حين )%48.18(، بنسبة )اتكرار 93(المرتبة األولى 

 15(مفاهيم مجال الصحة الغذائية في المرتبة األخيرة فكانت 
في كما أظهرت النتائج وجود فروق %). 7.77(، بنسبة )اتكرار

مجموع تكرارات مفاهيم التربية الصحية ونسبها المئوية في كتب 
أوصت  ،وفي ضوء النتائج. الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا

الدراسة مصممي محتوى كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا 
ي محتوى كتب باالهتمام بمفاهيم التربية الصحية، وعرضها ف

 .ومتوازن بين المجاالت الصحية الجغرافيا بشكل منظم

-Al- Tuwaisei and Al(أما دراسة الطويسي والشاويش 
Shawish, 2013 (اهيم الصحيةفقد هدفت إلى الكشف عن المف 

حيث  ،لسادس والسابع في األردنكتب العلوم للصفين ا المتضمنة في
تم إعداد قائمة بالمفاهيم الصحية المقترح أن تتضمنها الكتب 

، موزعة على المجاالت اصحي امفهوم) 44(المستهدفة، شملت 
البيئية، والمجتمعية، والنفسية، والجسمية، : اآلتيةالصحية 
الدراسة وجود فروق بين مجموع التكرارات  وكشفت. والتغذوية

للمفاهيم الصحية المتضمنة في كتب العلوم وفق متغير المستوى 
كما تبين وجود . الجزء األول /الصفي، لصالح كتاب الصف السادس

فروق بين تكرارات المفاهيم الصحية المتضمنة في كتب العلوم وفق 
  .متغير المجال لصالح مجال الصحة البيئية

دراسات عن غيرها من ال الحالية ما يميز الدراسةولعّل 
المعايير العالمية في التغذية والرياضة في كتب  ىتقصتأنها  السابقة

بخالف الدراسات  ،التربية المهنية للصف السابع األساسي في األردن
أغلبها درجة  تناولت، بل ذلك السابقة التي لم تتطرق لدراسة

تضمين المفاهيم الصحية والبيئية والوقائية والتغذوية في المناهج 
 . والمراحل الدراسية المختلفة

 مشكلة الدراسة

العقلية والجسدية، ( ةتكتسب صحة اإلنسان في أبعادها الثالث
أهمية بالغة في جميع البرامج العالمية للتأهيل ) واالنفعالية
البرامج برامج التعليم بمختلف  وفي مقدمة هذه ،والمعالجة

من أهمها سن الرشد ومستوياتها ومراحلها العمرية المستهدفة، 
المناهج التدريسية األداة األهم في هذا السياق،  وتعد .والبلوغ

لذلك حرصت معظم األنظمة التعليمية على تنمية سليمة لصحة 
ات اإلنسان من خالل االهتمام بمعايير التغذية والرياضة وآلي
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ويتم تضمين هذه المعايير في الكتب المدرسية كأحد أبرز  .تحقيقها
مكونات المناهج الدراسية وفق معايير عالمية صاغتها منظمات 

وقد  .ؤون الصحة كمنظمة الصحة العالميةعالمية متخصصة في ش
إذ بلغت نسبة  ؛من حيث السمنة ااحتل األردن المركز السادس عربي
%) 38(ناث بين اإل%) 20(انتشار السمنة بين الذكور 

)Alzaman & Ali, 2016.( 

تلبية لنتائج وتوصيات العديد من  الحالية جاءت الدراسة
حول ) Carolina, 2017(ومنها دراسة كارولينا  ،الدراسات

وكان  ،إمكانية تضمين ودمج التعليم التغذوي في المناهج الدراسية
أهدافها أن يتعرف المعلمون على طرق لدمج التعليم  من أهم

كما جاءت  .التغذوي في خطط دروسهم الحالية في مباحث مختلفة
في ) Abu Al-Samen, 2015(تلبية لما أشارت إليه أبو السمن 

ضرورة وضع مستويات معيارية يتم في ضوئها تقويم من دراستها 
ومن بينها المنهج  ،وتطوير النظام التربوي ومكوناته المتعددة

لنتائج  تلبيًة الحالية جاءت الدراسة اوأيض. الدراسي بجميع مكوناته
 التي )Zsakail et al., 2017(ن يل وآخرايوتوصيات دراسة زاك

ألن هذه االضطرابات  ،تجنب السمنة وزيادة الكتلة أهميةأكدت 
مصحوبة بمشاكل صحية وجسمية شديدة في  االغذائية تكون دائم

إلى أن مفهوم  اكل من مرحلتي سن الرشد والبلوغ، كما أشارت أيض
؛ إذ عند البالغين له جذوره من مرحلة سن الرشد ةالذات الجسمي

ن أية أمور ملحوظة وغير متناغمة في مرحلة سن الرشد تؤثر في إ
ية إحساسهم عند البالغين سواء من ناح ةمفهوم الذات الجسمي

مما  ،بالهوية أو من ناحية تطورهم العاطفي واإلدراكي واالجتماعي
االهتمام بموضوع التغذية والرياضة وتضمينها في  إلى دعا الباحثين

ألهمية هذه المرحلة  االمناهج الدراسية في سن الرشد والبلوغ نظر
. العمرية الحرجة في النمو العقلي والجسدي والنفسي بصورة سليمة

وألن كتب التربية المهنية في النظام التعليمي األردني يقع على 
هدفت  ،التغذية والرياضة مفاهيمكاهلها دور كبير في إكساب الطلبة 

العالمية  المفاهيمالكشف عن مدى تضمين هذه إلى  الحالية الدراسة
 في التغذية والرياضة في كتب التربية المهنية للصف السابع األساسي

هذه المرحلة العمرية يمكن خاللها تعريض الطلبة ن ال سيما وأ
لمختلف المعايير العالمية للتغذية والرياضة التي يتوجب إكسابها 

 .للطلبة

 أسئلة الدراسة

 :إلى اإلجابة عن السؤالين اآلتيين الحالية سعت الدراسة

ما المعايير العالمية في التغذية والرياضة المقترح تضمينها كتب  .1
 نية للصف السابع األساسي في األردن؟التربية المه

ما مدى تضمين المعايير العالمية في التغذية والرياضة في كتب  .2
للمعايير  االتربية المهنية للصف السابع األساسي في األردن وفًق

 العالمية؟

 

  أهداف الدراسة

تحديد قائمة بالمعايير العالمية في  الدراسة الحالية إلى تهدف
المقترح تضمينها كتب التربية المهنية للصف التغذية والرياضة 

تقصي مدى تضمين كما سعت إلى  .السابع األساسي في األردن
المعايير العالمية في التغذية والرياضة في كتب التربية المهنية للصف 

 .للمعايير العالمية االسابع األساسي في األردن وفًق

 أهمية الدراسة

قائمة بالمعايير العالمية في توفير  تبرز أهمية هذه الدراسة في
التغذية والرياضة المقترح تضمينها كتب التربية المهنية للصف 

، سواء اومهم اأساسي عامًال تعدالسابع األساسي في األردن، والتي 
أكان ذلك من أجل تطوير المناهج الدراسية، أم تحديد 
ااالستراتيجيات التعليمية المالئمة لتدريس المنهاج، أم تفادي 

لمشاكل صحية عديدة في مقدمتها مرض السمنة في هذه الفئة 
الضوء على درجة تسلط  اكم. العمرية الحرجة وهي سن الرشد

تضمين كتب التربية المهنية للصف السابع األساسي في األردن 
لمعايير العالمية في التغذية والرياضة، وبالتالي الوقوف على قربها ا

تفيد  وقد .مية في تصميم المناهجأو بعدها من المعايير العال
مصممي مناهج التربية المهنية في الصفوف األخرى  الحالية الدراسة

ويمكن االستفادة منها في تطوير مناهج التربية المهنية للصف 
 .السابع األساسي في األردن

 ومحددتها حدود الدراسة

 :علىالحالية اقتصرت الدراسة 

 ةاألساسي في األردن الصادر كتب التربية المهنية للصف السابع -
والتي تدرس للعام ) م2013(عن وزارة التربية والتعليم في عام 

 ).م2018/2019(الدراسي 

 ساسي في األردنتحليل كتب التربية المهنية للصف السابع األ -
 .ةوفق أداة الدراسة المعدة لتحقيق أهداف الدراس

ا توصلت له بأداتها وم اجزئيالحالية تتحدد نتائج الدراسة و
 . من دالالت صدق وثبات

 التعريفات اإلجرائية

 هي الكتب الصادرة عن وزارة التربية : كتب التربية المهنية

والتي تدرس للصف السابع األساسي ) م2013(والتعليم في عام 
 ).م 2018/2019(من المرحلة األساسية العليا للعام الدراسي 

  العالمية في التغذية لمعايير اتضمين كتب التربية المهنية

الوصف الكمي للمعايير  :والرياضة للصف السابع األساسي

العالمية في التغذية والرياضة المتضمنة في كتب التربية المهنية 
ة  اللصف السابع األساسي في األردن، مقاسبأداة التحليل المعد

 .لهذا الغرض
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 سابع المعايير العالمية لمحتوى كتب التربية المهنية للصف ال

تحدد في ضوئها ما يجب يالتي  المعاييرهي عبارة عن : األساسي

على التالميذ تعلمه ومعرفته في النتاجات التغذوية والرياضية في 
 .كتب التربية المهنية في الصف السابع األساسي في األردن

 هي ثمانية معايير : المعايير العالمية في التغذية والرياضة

 لصحية، تم تطويرها من قبل الباحثينعالمية لمحتوى المناهج ا
باالستفادة من المعايير العالمية لمحتوى المناهج الصحية في 
    كاليفورنيا من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر

)California Department of Education, 2009(، 
 .وُتحقق توصيات منظمة الصحة العالمية في التغذية والرياضة

تحليل التأثيرات، والمفاهيم األساسية، : (وهذه المعايير هي
التواصل بين والوصول إلى معلومات صحيحة وصالحة للتطبيق، و

ممارسة السلوكيات وتحديد األهداف، وصنع القرار، واألفراد، 
 . )تعزيز الصحةوالمعززة للصحة، 

 الطريقة

 منهج الدراسة

 هناسبته ألغراض هذتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لم
ذي يعمل على تباع منهج تحليل المحتوى الاالدراسة، من خالل 

بطريقة  اتحليل محتوى الكتب ورصد معدل تكرار الظاهرة كمي
  .علمية منظمة

 مجتمع الدراسة وعينتها

من كتب التربية  - تهاوهو ذاته عين- تكون مجتمع الدراسة 
للفصلين الدراسيين المهنية في األردن للصف السابع األساسي، 

وقد اشتملت الكتب  .)2018/2019(األول والثاني للعام الدراسي 
 .وحدة تعليمية، توزعت على الفصلين الدراسيين) 14(على 

 أداة الدراسة

سعت الدراسة إلى استقصاء قائمة للمعايير العالمية في 
التغذية والرياضة المقترح تضمينها في محتوى كتب التربية المهنية 

نتائج دراسات المراكز التعليمة المختصة  عرضفي األردن من خالل 
ببناء معايير لصحة اإلنسان في كثير من دول العالم، إضافة إلى ما 

قائمة إلى وقد تم التوصل  .ا المجالتوصلت له البحوث في هذ
متكاملة تضمنت معايير عالمية صحية تغذوية ورياضية يستدل عليها 

 معايير عالمية) 5(حيث تضمنت األداة  ،من خالل مجموعة المعايير
المفاهيم األساسية، (وهي  ،)المحاور العامة للمعايير العالمية(
ة بالثقة فيما يتعلق الوصول إلى معلومات جديروتحليل التأثيرات، و

بالنشاط الرياضي والبدء في تحديد األهداف واتخاذ القرارات 
التواصل بين األفراد وممارسة والشخصية لتعزيز الصحة، 
، امؤشر) 25(و ،)تعزيز الصحةوالسلوكيات المعززة للصحة، 

األداة في صورتها  تكونتعلى هذا النحو و، اخاص انتاج) 64(و
 .األولية

  

  األداةصدق 

تم عرضها على بعض أعضاء لجنة  ،بهدف تأكيد صدق األداة
التوجيه واإلشراف على تأليف كتب التربية المهنية، والخبراء في 

بلغ عددهم  ،مجاالت الصحة والتغذية والمناهج وطرق التدريس
)14 (إبداء مالحظاتهم على  إليهملب وُط ،من ذوي الخبرة امحكم

األداة من حيث شموليتها وسالمتها اللغوية ومناسبتها للمستويات 
 .اقتراح التعديالت الالزمة إليهملب الصفية المستهدفة، وكذلك ُط

اختصار قائمة : وتم األخذ بأغلب تعديالت المحكمين المقترحة مثل
ات المعايير العالمية في التغذية والرياضة، وحذف بعض النتاج

، وإزالة بند المؤشرات، اخاص انتاج) 37(الخاصة بحيث أصبحت 
) 8(وإعادة صياغة المحاور العامة للمعايير العالمية بحيث أصبحت 

وبعد إجراء  .إعادة صياغة بعض النتاجات تتمكما . معايير عالمية
وصلت قائمة المعايير العالمية  .التعديالت التي أشار إليها المحكمون

ة والرياضة إلى صورتها النهائية، حيث اشتملت على ثمانية في التغذي
تحليل والمفاهيم األساسية، : (وهي ،محاور عامة للمعايير العالمية

الوصول إلى معلومات صحيحة وصالحة للتطبيق، والتأثيرات، 
ممارسة وتحديد األهداف، وصنع القرار، والتواصل بين األفراد، و

) 37(يندرج ضمنها ) زيز الصحةتعوالسلوكيات المعززة للصحة، 
انتاج اخاص. 

 ثبات التحليل

تم استخدام  ،)ثبات التحليل(بخصوص حساب ثبات األداة 
األداة في تحليل كتاب التربية المهنية للصف السابع األساسي من 

وحساب معامل االرتباط بين  الباحث الثاني والباحث الثالث
 ).0.92(الثبات  معامل/وكان معامل االرتباط  ،التحليلين

 إجراءات التحليل

تحليل كتب بتم البدء  ،بعد استكمال إعداد أداة الدراسة
وكانت الفكرة الصريحة أو المتضمنة  ،التربية المهنية للصف السابع

في العبارات والصور واألشكال واألنشطة والتدريبات هي وحدة 
اسة أعقب ذلك جمع البيانات وفق أداة الدرو .التحليل المعتمدة

معايير وحساب التكرارات والنسب المئوية لعدد مرات ورود 
 .نتاجات التغذية والرياضة في الكتب المستهدفةو

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما  :ومناقشتها نتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األولال: أوًال
المعايير العالمية في التغذية والرياضة المقترح تضمينها كتب التربية 

 المهنية للصف السابع األساسي في األردن؟

بعد االطالع  ،تم إعداد أداة الدراسة ،لإلجابة عن هذا السؤال
المدارس في أمريكا في  لطلبةعلى معايير محتوى التثقيف الصحي 
 California Department(واليات مختلفة منها والية كاليفورنيا 

of Education, 2009 ( المناهج في أبو واإلطار العام لمعايير
، ومعايير )Emirati Ministry of Education, 2014(ظبي 
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) Ali Saleh, 2019(" علي صالح"التغذية والرياضة في دراسة 
 ,Ali Saleh and Haroun(وهارون " علي صالح"ودراسة 

اشتملت القائمة على مجموعة من معايير التغذية و). 2019
تناسب الفئة التي ناحية، ووالرياضة المقترح تضمينها الكتب من 

العمرية والخصائص النمائية لطلبة الصف السابع األساسي من ناحية 
المعايير العالمية في التغذية والرياضة ) 1(ويبين الجدول  .أخرى

المقترح تضمينها كتب التربية المهنية للصف السابع األساسي في 
 .األردن

 )1(جدول ال

 المعايير العالمية في التغذية والرياضة المقترح تضمينها كتب التربية المهنية للصف السابع األساسي في األردن

المحاور العامة 
 للمعايير العالمية

 النتاجات الخاصة

المفاهيم 
 األساسية

 .ُتعرف المقصود بالغذاء والتغذية -

 .ُتحدد عالقة العناصر الغذائية بالصحة -

- اُتحلل الفوائد المعرفية والجسدية من تناول وجبة اإلفطار المتوازنة يومي. 

 .ُتميز بين الوجبات الغذائية الصحية والوجبات الغذائية المرتبطة باألمراض -

من الناحية  تباع نظام غذائي متوازنطرائق إعداد الطعام التي تنسجم مع المبادئ التوجيهية الُتحدد  -
 .التغذوية

 .ُتعرف المقصود بالصورة الجسمية -

 .ُتحدد بعض األغذية التي تحتوي على عناصر الحديد والكالسيوم واأللياف -

 .واأللياف الحديد والكالسيومتذكر فوائد تناول مجموعة متنوعة من األطعمة التي تحتوي على  -

 .المرتبطة بالصحة) النشاط الرياضي، والنشاط البدني، واللياقة البدنية(ُتعرف مفاهيم  -

 .بالصحة المرتبطة) النشاط الرياضي، والنشاط البدني، واللياقة البدنية(ُتقارن بين مفاهيم  -

 .ُتوضح دور األنشطة الرياضية في الحفاظ على اللياقة البدنية -

 .وضح دور األنشطة الرياضية في الحفاظ على ضغط الدم ونسبة الدهون في الجسمُت -

 .ُتحدد طرائق لزيادة ممارسة النشاط الرياضي ودمجه في روتين الحياة اليومي -

 .ُتعرف مفهوم السعرات الحرارية -

 .تحلل قيمة السعرات الحرارية لبعض األغذية -

 .ياس الصحة العامةتوضح كيفية استخدام مؤشر كتلة الجسم كأداة لق -

 .إلنقاص أو زيادة الكتلة علميالتحلل اآلثار الضارة الناجمة عن اإلفراط في ممارسات النظام الغذائي غير  -

 تحليل التأثيرات
 ).أسباب السمنة(ُتقيم التأثيرات الداخلية والخارجية على الخيارات الغذائية  -

 .الجسميةُتحلل مدى تأثير الثقافة واإلعالم على الصورة  -

 .ُتحلل تأثير التكنولوجيا ووسائل اإلعالم على تعزيز أهمية النشاط الرياضي -

الوصول إلى 
معلومات 

صحيحة وصالحة 
 للتطبيق

 .ُتميز بين المصادر الصالحة وغير الصالحة للمعلومات الغذائية -

 .ُتحدد طرائق بناء صورة جسمية أفضل -

 .للنشاط الرياضيُتحدد األماكن التي يمكن أن تكون مناسبة  -

لتقديم المشورة  ُتحدد األشخاص الموثوق بهم سواء كانوا في العائلة أو في المدرسة أو في المجتمع -
 .واإلرشاد حول األكل الصحي والنشاط الرياضي

التواصل بين 
 األفراد

 .يعززون الصورة الجسمية اإليجابية اتُتوضح أهمية التواصل مع أشخاص ثق -

 .فعالة لتعزيز التغذية الصحية والنشاط الرياضي تستخدم مهارات تواصل -

 صنع القرار

 .ُتحلل الفوائد البدنية والعقلية واالجتماعية من النشاط الرياضي -

 .ُتحدد األنشطة الترفيهية التي تزيد من النشاط الرياضي -

 .تتخذ القرار لتقييم االستهالك اليومي للغذاء لتلبية االحتياجات اليومية -

 .الصحة وعية بأهمية التغذية الصحية والنشاط الرياضي في المحافظة علىتنظم حملة للت -

- تحديد األهداف
 .ُتشارك في أنشطة رياضية ُتسهم في تحسين اللياقة الجسمية 

 .تصمم خطة شخصية لتحسين التغذية ودمج النشاط الرياضي في الروتين اليومي -
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ممارسة 
السلوكيات 
 المعززة للصحة

 .لعالج السمنةتتخذ قرارات صحية  -

 .ُتتخذ قرارات صحية للغذاء ضمن عدة خيارات -

 .عن الصورة الجسمية اُتقيم مستويات الرض -

 .ُتقيم مستويات النشاط الرياضي الشخصية -
 .)مكررة في معيار تحديد األهداف سابقُا(ُتشارك في أنشطة رياضية ُتسهم في تحسين اللياقة الجسمية  - تعزيز الصحة

    
تضمنت القائمة المقترحة للمعايير العالمية في التغذية  

المفاهيم : والرياضة ثمانية محاور عامة للمعايير العالمية هي
الوصول إلى معلومات صحيحة وتحليل التأثيرات، واألساسية، 

تحديد وصنع القرار، والتواصل بين األفراد، ووصالحة للتطبيق، 
. تعزيز الصحةوممارسة السلوكيات المعززة للصحة، واألهداف، 

وتشتمل هذه المحاور العامة على مجموعة من النتاجات الخاصة 
ترى الدراسة أن هذه النتاجات و. اخاص انتاج) 37(الفرعية عددها 

ذات أهمية خاصة لمرحلة المراهقة وللصف السابع األساسي لدى 
متها للمستوى العمري والعقلي والجسدي وذلك لمالء ،الطالبات

نها تخدم األساس النفسي لكتب التربية ألللطالبات في هذه الفئة، و
وفي . المهنية الذي يهتم بخصائص المتعلمات وحاجاتهن الفردية

تخدم هذه النتاجات المقترحة األساس المعرفي، الذي  ،ذات الوقت
تهن اليومية، يهتم بتزويد المتعلمات بمعارف ذات مساس بحيا

وتساعدهن في العناية بتغذيتهن وبنشاطهن الرياضي وبلياقتهن 
البدنية وبصحتهن التغذوية والرياضية، من خالل اإللمام بالمعايير 

كما قد تسهم هذه . العالمية التغذوية والرياضية بمحاورها الثمانية

المحاور العالمية في تحقيق أهداف التربية الغذائية والرياضية من 
وعي صحي، وتنمية لالتجاهات، والسلوكيات، والمهارات الصحية 

بعض الدراسات نتائج مع  الحالية نتائج الدراسةتتفق و. اإليجابية
السابقة المرتبطة في مجاالت أو محاور معينة، وتختلف معها في 

في وجود محاور ومعايير  تفقتامجاالت أو محاور أخرى، حيث 
 ،)(Al-Elwan, 2018 العلوان اسةدر عالمية في التغذية فقط مع

 .بترتيب مختلف، ولم تتطرق للمعايير العالمية في الرياضةلكن و

ما :ومناقشتها النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني: اثاني 
مدى تضمين المعايير العالمية في التغذية والرياضة في كتب التربية 

 للمعايير العالمية؟ االمهنية للصف السابع األساسي في األردن وفًق

تم القيام بعملية تحليل لمحتوى  ،لإلجابة عن هذا السؤال
كتب التربية المهنية للصف السابع في األردن للعام الدراسي 

ويوضح  .لك من خالل استخدام أداة الدراسة، وذ)2018/2019(
التكرارات والنسب المئوية للمعايير العالمية في التغذية ) 2(الجدول 
 .في كتب التربية المهنية للصف السابع األساسي والرياضة

 )2(جدول ال

 التكرارات والنسب المئوية للمعايير العالمية في التغذية والرياضة في كتب التربية المهنية للصف السابع األساسي

 الرتبة المئوية ةالنسب التكرارات النتاجات الخاصة العالميةالمعايير  الرقم

 المفاهيم األساسية 1

 3 %7.41 2 .ُتعرف المقصود بالغذاء والتغذية -
 2 11.11% 3 .ُتحدد عالقة العناصر الغذائية بالصحة -
ُتحلل الفوائد المعرفية والجسدية من تناول وجبة اإلفطار  -

3 ٪7.41 2 .االمتوازنة يومي 

ُتميز بين الوجبات الغذائية الصحية والوجبات الغذائية  -
 1 ٪18.52 5 .المرتبطة باألمراض

لتي تنسجم مع المبادئ التوجيهية ُتحدد طرائق إعداد الطعام ا -
 4 3.7% 1 نظام غذائي متوازن من الناحية التغذوية تباعال

 4 3.7% 1 .ُتعرف المقصود بالصورة الجسمية -
األغذية التي تحتوي على عناصر الحديد ُتحدد بعض  -

 3 7.41% 2 .والكالسيوم واأللياف

تذكر فوائد تناول مجموعة متنوعة من األطعمة التي تحتوي  -
 4 3.7% 1 .على الحديد والكالسيوم واأللياف

النشاط الرياضي، والنشاط البدني، واللياقة (ُتعرف مفاهيم  -
 5 0% 0 .المرتبطة بالصحة) البدنية

النشاط الرياضي، والنشاط البدني، واللياقة (ُتقارن بين مفاهيم  -
 5 0% 0 .المرتبطة بالصحة) البدنية
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 الرتبة المئوية ةالنسب التكرارات النتاجات الخاصة العالميةالمعايير  الرقم

 3 7.41% 2 .ُتوضح دور األنشطة الرياضية في الحفاظ على اللياقة البدنية -
ُتوضح دور األنشطة الرياضية في الحفاظ على ضغط الدم  -

 4 3.7% 1 .ونسبة الدهون في الجسم

ُتحدد طرائق لزيادة ممارسة النشاط الرياضي ودمجه في  -
 5 0% 0 .روتين الحياة اليومي

 5 0% 0 .ُتعرف مفهوم السعرات الحرارية -
 5 0% 0 .تحلل قيمة السعرات الحرارية لبعض األغذية -
توضح كيفية استخدام مؤشر كتلة الجسم كأداة لقياس الصحة  -

 4 3.7% 1 .العامة

تحلل اآلثار الضارة الناجمة عن اإلفراط في ممارسات النظام  -
 4 3.7% 1 .علمي إلنقاص أو زيادة الكتلةالالغذائي غير 

 تحليل التأثيرات 2

ُتقيم التأثيرات الداخلية والخارجية على الخيارات الغذائية  -
 3 ٪7.41 2 ).أسباب السمنة(

 5 0% 0 .الجسمية ُتحلل مدى تأثير الثقافة واإلعالم على الصورة -
ُتحلل تأثير التكنولوجيا ووسائل اإلعالم على تعزيز أهمية  -

 5 ٪0 0 .النشاط الرياضي

3 
الوصول إلى 

معلومات صحيحة 
 وصالحة للتطبيق

ُتميز بين المصادر الصالحة وغير الصالحة للمعلومات  -
 5 ٪0 0 .الغذائية

 4 ٪3.7 1 ُتحدد طرائق بناء صورة جسمية أفضل -
 5 0% 0 .ُتحدد األماكن التي يمكن أن تكون مناسبة للنشاط الرياضي -
ُتحدد األشخاص الموثوق بهم سواء كانوا في العائلة أو في  -

المدرسة أو في المجتمع لتقديم المشورة واإلرشاد حول األكل 
 .الصحي والنشاط الرياضي

 

0 %0 5 

 التواصل بين األفراد 4

يعززون الصورة  اتأشخاص ثقُتوضح أهمية التواصل مع  -
 5 0% 0 .الجسمية اإليجابية

تستخدم مهارات تواصل فعالة لتعزيز التغذية الصحية والنشاط  -
 5 0% 0 .الرياضي

 صنع القرار 5

ُتحلل الفوائد البدنية والعقلية واالجتماعية من النشاط  -
 5 0% 0 .الرياضي

 5 0% 0 .الرياضيُتحدد األنشطة الترفيهية التي تزيد من النشاط  -
تتخذ القرار لتقييم االستهالك اليومي للغذاء لتلبية االحتياجات  -

 5 0% 0 .اليومية

تنظم حملة للتوعية بأهمية التغذية الصحية والنشاط الرياضي  -
 5 0% 0 .في المحافظة على الصحة

 تحديد األهداف 6
 5 0% 0 .ُتشارك في أنشطة رياضية ُتسهم في تحسين اللياقة الجسمية -
تصمم خطة شخصية لتحسين التغذية ودمج النشاط الرياضي  -

 5 0% 0 .في الروتين اليومي

7 
ممارسة السلوكيات 

 المعززة للصحة

 4 3.7% 1 .تتخذ قرارات صحية لعالج السمنة -
 4 3.7% 1 .ُتتخذ قرارات صحية للغذاء ضمن عدة خيارات -
 5 0% 0 .عن الصورة الجسمية اُتقيم مستويات الرض -
 5 0% 0 .ُتقيم مستويات النشاط الرياضي الشخصية -
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 الرتبة المئوية ةالنسب التكرارات النتاجات الخاصة العالميةالمعايير  الرقم

 ُتسهم في تحسين اللياقة الجسمية ُتشارك في أنشطة رياضية - تعزيز الصحة 8
 5 0% 0 ).مكررة في معيار تحديد األهداف سابقُا(

  ٪99.98 27 المجموع
     

 االنتاجات التغذوية والصحية وفًقأن عدد ) 2(يبين الجدول 
للمعايير العالمية التي تضمنتها كتب التربية المهنية للصف السابع 

مرة، ضمن ) 27(، وبلغ إجمالي تكرارها انتاج) 37(األساسي بلغ 
حيث جاء ترتيب تكرارات النتاج  ،المحاور العالمية للتغذية والرياضة

والوجبات الغذائية  الخاص تميز بين الوجبات الغذائية الصحية
تكرارات بنسبة ) 5(إذ بلغت  ؛المرتبطة باألمراض في المرتبة األولى

) عينة الدراسة(من محتوى كتب التربية المهنية ) 18.52٪(
للمعايير العالمية في التغذية والرياضة في كتب التربية المهنية 

 ،أعلى رتبة يحتل، ولكن مع أن هذا النتاج للصف السابع األساسي
هنا تعد درجة تضمين هذا و. تكرارات فقط) 5(كن عدد التكرارات ل

وهذا يبين وجود قصور واضح لدى االنتاج في الكتب قليلة جد ،
واضعي مناهج التربية المهنية في تنظيم النتاجات الصحية في 

 .للمعايير العالمية وترتيبها بشكل أفضل االتغذية والرياضة وفًق
 )(Al-Elwan, 2018دراسة العلوان ئج نتا هذه النتيجة معتتفق و

تدني نسبة توافر معايير التربية الغذائية في الوحدة الدراسية، في 
نيمع نتائج دراسة الفقير وآخر اكما تتوافق أيض )Al-Faqir et 

al., 2014(،  مفاهيم مجال الصحة الغذائية في المرتبة  جاءتحيث
هذه النتائج ال تتوافق مع ما أكدت عليه  هذا في حين أناألخيرة، 

) Carolina, 2017(العديد من الدراسات ومنها دراسة كارولينا 
مكانية تضمين ودمج التعليم التغذوي في المناهج إالتي أكدت 

 -Abu Al( دراسة أبو السمنو ،الدراسية في المباحث المختلفة
Samen, 2015(  إلى ضرورة وضع مستويات معيارية  أشارتالتي

يتم في ضوئها تقويم وتطوير النظام التربوي ومكوناته المتعددة 
   .ومن بينها المنهج الدراسي بجميع مكوناته

) Zsakail et al., 2017(ن يل وآخريكما أكدت دراسة زكا
أهمية تجنب السمنة وزيادة الكتلة في مرحلتي سن الرشد والبلوغ 

 والمعرفيتطور النفسي والعاطفي الكبير من ناحية لما لها من أثر 
التي ) Al-Kayyali, 2014(دراسة الكيالي  اوأيض ،واالجتماعي

أكدت على إمكانية الوقاية من كثير من أمراض سوء التغذية وزيادة 
مستوى الوعي الغذائي إذا أدرك كل فرد أسباب هذه األمراض واتبع 

ن الرشد الذي يتميز وخاصة في س ،سلوكيات غذائية صحيحة
فترة نشاط يمكن تغيير العادات الغذائية  ابالنمو السريع ويعد أيض

الخاص تحدد عالقة  ثم يأتي في المرتبة الثانية النتاج. بسهولة افيه
مرات، وكانت نسبته ) 3(العناصر الغذائية بالصحة، بتكرار بلغ 

أتي ت ، وقد ورد هذا المفهوم بشكل منظم في الكتب، ثم)11.11٪(
تعرف المقصود : اآلتية ةفي المرتبة الثالثة النتاجات الخاصة الخمس

تحلل الفوائد المعرفية والجسدية من تناول وبالغذاء والتغذية، 
تحدد بعض األغذية التي تحتوي و، اوجبة اإلفطار المتوازنة يومي

توضح دور األنشطة وعلى عناصر الحديد والكالسيوم واأللياف، 

م التأثيرات الداخلية يتقوالحفاظ على اللياقة البدنية، الرياضية في 
، بتكرار بلغ )أسباب السمنة(والخارجية على الخيارات الغذائية 

 تكما تم .)٪7.41(لكل نتاج، وكانت نسبة كل تكرار مرتين 
األولى هنا بشكل أوضح من  ةاإلشارة إلى النتاجات التغذوية األربع

لم يظهر هذا ف .النتاج الخامس المتعلق بالرياضة والنشاط الرياضي
النتاج المتعلق بالرياضة بشكل واضح مع ضرورة توفر مثل هذا 

سني  م فيبة في هذه المرحلة األساسية وهلكتسب الطيالنتاج، حتى 
ذية من النتاجات الصحية في التغ اجيد االبلوغ والرشد مخزوًن

 مالدراسي وسلوكه موالرياضة التي تنعكس على زيادة تحصيله
  .التغذوية والرياضية السليمة مدى الحياة مواتجاهاته

 ,.Ernst et al( نوآخري رسنتوهذا ما أكدت عليه دراسة إ
يجب االهتمام بتضمين دروس التربية الرياضية  من أنه )2013

ة لتوصيات الكثير من والنتاجات الخاصة باألنشطة الرياضية استجاب
 ,Najem and Fattah( ومنها دراسة نجم وفتاح ،الدراسات

حيث أوصى الباحثان بضرورة تضمين محتوى مقترح  ،)2011
لدرس التربية الرياضية يراعى فيه تحسين مستوى الكفاءة البدنية 

ميرسافيان  ودراسةوالوظيفية ألجهزة وأعضاء الجسم المختلفة، 
أوصت بتعزيز اتجاهات التي ) Mirsafian et al., 2013( نيوآخر

أتي في المرتبة الرابعة تثم  .الطالبات نحو ممارسة النشاط الرياضي
تحدد طرائق إعداد الطعام التي : اآلتية ةالنتاجات الخاصة التسع

تباع نظام غذائي متوازن من الناحية تنسجم مع المبادئ التوجيهية ال
تذكر فوائد تناول وتعرف المقصود بالصورة الجسمية، والتغذوية، 

مجموعة متنوعة من األطعمة التي تحتوي على الحديد والكالسيوم 
توضح دور األنشطة الرياضية في الحفاظ على ضغط وواأللياف، 

توضح كيفية استخدام مؤشر كتلة والدم ونسبة الدهون في الجسم، 
اآلثار الضارة الناجمة عن  تحللوالجسم كأداة لقياس الصحة العامة، 

علمي إلنقاص أو زيادة الاإلفراط في ممارسات النظام الغذائي غير 
تتخذ قرارات وُتحدد طرائق بناء صورة جسمية أفضل، والكتلة، 

ُتتخذ قرارات صحية للغذاء ضمن عدة و صحية لعالج السمنة،
لكل نتاج، وكانت نسبة كل واحدة بتكرارات بلغت مرة  ؛خيارات

   ).٪3.7(ر تكرا

الحظ هنا القصور الواضح في درجة تضمين النتاجات يو
الخاصة للتغذية والرياضة في الكتب وفق المعايير العالمية بشكل 
 عام لقلة عدد التكرارات لجميع النتاجات المتوفرة والقصور األوضح
بشكل خاص في درجة تضمين النتاجات المتعلقة بالرياضة والنشاط 

ا فقط من ضمن واحد اتشكل في هذه الرتبة نتاج إذ ؛الرياضي
توضح دور "وهذا النتاج هو  .في الرتبة الرابعة ةالتسعنتاجات ال

األنشطة الرياضية في الحفاظ على ضغط الدم ونسبة الدهون في 
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) Al-Ghwairei, 2017(وهذا ما أشارت إليه الغويري  ".الجسم
حركة وعدم ممارسة قلة الأنه ورد عن منظمة الصحة العالمية أن من 

من عوامل الخطر لإلصابة بالعديد من األمراض  النشاط الرياضي
 المفيدفمن  .المزمنة وبخاصة أمراض القلب والسمنة والسكري

في كمية النتاجات  اواضح اهناك قصور ولكن ،توفر مثل هذا النتاج
في  المتعلقة بالتغذية والرياضة بشكل عام في كتب التربية المهنية

االصف السابع األساسي لدى الطالبات في هذه المرحلة المهمة جد 
الكتساب مثل هذه النتاجات الخاصة والموضوعات الهامة لتحقيق 

  .الصحة العقلية والجسدية والنفسية مدى الحياة

في الكتب  اكما تبين أن هناك نتاجات خاصة لم ترد أبد
) 21(المستهدفة، رغم أنها كانت ضمن القائمة المقترحة وعددها 

0(بتكرارات بلغت  ،وحصلت على المرتبة الخامسة للنتاجات ،انتاج (
تعرف : وهذه النتاجات هي ،)٪0(لكل نتاج، وكانت نسبة كل تكرار 

مفاهيم النشاط الرياضي والنشاط البدني واللياقة البدنية المرتبطة 
تقارن بين مفاهيم النشاط الرياضي والنشاط البدني وحة، بالص

تحدد طرائق لزيادة ممارسة وواللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، 
تعرف مفهوم والنشاط الرياضي ودمجه في روتين الحياة اليومي، 

تحلل قيمة السعرات الحرارية لبعض األغذية، والسعرات الحرارية، 
تحلل وعالم على الصورة الجسمية، تحلل مدى تأثير الثقافة واإلو

تأثير التكنولوجيا ووسائل اإلعالم على تعزيز أهمية النشاط 
تميز بين المصادر الصالحة وغير الصالحة للمعلومات والرياضي، 
تحدد األماكن التي يمكن أن تكون مناسبة للنشاط والغذائية، 
لة أو تحدد األشخاص الموثوق بهم سواء كانوا في العائوالرياضي، 

في المدرسة أو في المجتمع لتقديم المشورة واإلرشاد حول األكل 
توضح أهمية التواصل مع أشخاص والصحي والنشاط الرياضي، 

تستخدم مهارات تواصل ويعززون الصورة الجسمية اإليجابية،  اتثق
تحلل الفوائد وفعالة لتعزيز التغذية الصحية والنشاط الرياضي، 

تحدد األنشطة وجتماعية من النشاط الرياضي، البدنية والعقلية واال
تتخذ القرار لتقييم والترفيهية التي تزيد من النشاط الرياضي، 

تنظم حملة واالستهالك اليومي للغذاء لتلبية االحتياجات اليومية، 
للتوعية بأهمية التغذية الصحية والنشاط الرياضي في المحافظة على 

سهم في تحسين اللياقة ُتشارك في أنشطة رياضية ُتوالصحة، 
تصمم خطة شخصية لتحسين التغذية ودمج النشاط و الجسمية،

ُتقيم مستويات النشاط الرياضي والرياضي في الروتين اليومي، 
وهذا  .عن الصورة الجسمية اُتقيم مستويات الرضوالشخصية، 

تضمين هذه النتاجات التغذوية والرياضية في  في القصور الواضح
الكتب المستهدفة وفي هذه المرحلة العمرية يتعارض مع ما أكدت 

يتعارض مع ما ورد كما  .المذكورةعليه جميع الدراسات السابقة 
 ,World Health Organization( منظمة الصحة العالمية عن

التي  يجب على سياسات التثقيف الصحي“أنه من ) (2005:10
بالمعرفة  ةأن تزود الطلب ى النظام الغذائي والنشاط البدنيتركز عل

تباع النظام اوالمهارات التي تساعدهم على تطوير اتجاهاتهم نحو 
 ". الغذائي الجيد وممارسة النشاط البدني والرياضي الصحي

أما نسب المحاور العامة للمعايير العالمية في التغذية 
ية المهنية للصف السابع األساسي في األردن في كتب الترب والرياضة

 ).3(فهي موضحة في الجدول 

 )3(جدول ال

 ألردنالتكرارات والنسب المئوية للمحاور العامة للمعايير العالمية في التغذية والرياضة في كتب التربية المهنية للصف السابع األساسي في ا

 النسبة المئوية التكرار المجاالت الرقم
 ٪81.5 22 المفاهيم األساسية  .1
 ٪7.4 2 تحليل التأثيرات  .2
 3.7% 1 الوصول إلى معلومات صحيحة وصالحة للتطبيق  .3
 0% 0 التواصل بين األفراد  .4
 0% 0 صنع القرار  .5
 0% 0 تحديد األهداف  .6
 7.4% 2 السلوكيات المعززة للصحةممارسة   .7
 0% 0 تعزيز الصحة  .8

 ٪100 27  المجموع 
    
أن قائمة المعايير ) 3(أظهرت النتائج من خالل الجدول 

العالمية في التغذية والرياضة المقترح تضمينها كتب التربية المهنية 
محاور عالمية ) 8(اشتملت على  السابع األساسي في األردنللصف 

ويتضح من الجدول . مرة) 27(في التغذية والرياضة، بتكرار بلغ 
)3 (ا في الكتب أن أكثر المعايير العالمية في التغذية والرياضة توفر

، يليها %)81.5(كان المفاهيم األساسية، حيث بلغت نسبة تكراراها 
، حيث احتلتا للصحة وممارسة السلوكيات المعززة ،تحليل التأثيرات

ثم يأتي . لكل منهما%) 7.4(المرتبة الثانية، وبلغت نسبة تكرارهما 
المرتبة الثالثة معيار الوصول إلى معلومات صحيحة وصالحة في 

أما بالنسبة إلى معايير التواصل  .%)3.7(للتطبيق بنسبة تكرار 
د بين األفراد، وصنع القرار، وتحديد األهداف، وتعزيز الصحة، فق

وحصلت على المرتبة األخيرة بنسبة تكرار  ،اغابت عن الكتب تمام
الحظ القصور الواضح في مناهج التربية يوهنا . الكل منه%) 0(

التي  ،أهم المعايير العالمية في التغذية والرياضةفي المهنية األردنية 
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تشكل نصف مجموع المعايير العالمية في أداة الدراسة الحالية، 
 ،الصحة النفسية والعقلية والمجتمعية لدى الطالبات والتي تخدم

ث تركز هذه المعايير على النتاجات المتعلقة بطريقة وصول يح
أو الرفاق والتواصل  المعلومات سواء عن طريق األسرة أو اإلعالم

علما وتعزيز الصحة،  ،وصنع القرار، وتحديد األهداف ،بين األفراد
المتنوعة يؤدي إلى تنمية العديد من توفر مثل هذه النتاجات بأن 

الجوانب الصحية والنفسية واالجتماعية اإليجابية لدى الطالبات، 
. وصولهن إلى اتجاهات إيجابية نحو ممارسة النشاط الرياضيإلى و

يرى كذلك ). Bo-Miraf, 2014(أكدت ذلك دراسة بومعراف وقد 
 ااييرهن أن التنوع في الموضوعات ومالءمة الكتب بمعوالباحث

للمعايير  المستجدات والتطور في المجتمع ومواكبتهل اونتاجاته
يؤدي إلى تحسين  اوأنشطته اومواضيعه االعالمية في نتاجاته

يجابية نحو التغذية السليمة وممارسة السلوكيات اإل الطلبةاتجاهات 
 ,Al-Kurd(دراسة الكرد ه وهذا ما أكدت ،الغذائية الصحيحة

ازدياد المعرفة  بينحصائية إذات داللة  وجود عالقةمن ) 2012

بالسلوكيات الغذائية لدى المراهقات وانخفاض مؤشر كتلة الجسم 
وأظهرت العينة رغبتها في زيادة المعرفة التغذوية عن طريق  .لديهن

دراسة  كذلكو. إدراج موضوع الغذاء والتغذية في المنهاج الدراسي
هم نتائجها وجود التي كان من أ) Al-Elwan, 2018(العلوان 

0.05(عند مستوى  افروق دالة إحصائي=α ( في كل من القيم
لصالح المجموعة التجريبية  ،والعادات الغذائية والمهارات الغذائية

. التي طبقت عليها الوحدة المطورة في ضوء معايير التربية الغذائية
المزيد من الوحدات تطبيق وهذا يؤكد ضرورة العمل على 

للمعايير العالمية  االمطورة في التغذية والرياضة وفًقالدراسية 
)Ali-Saleh, 2019.(  

النتاجات التغذوية ) 4(يوضج الجدول  ،وفي المجمل
والرياضية التي وردت في أداة المعايير العالمية وتضمنتها كتب 

 .المستهدفة التربية المهنية

  )4(جدول ال

 النتاجات التغذوية والرياضية التي وردت في أداة المعايير العالمية وتضمنتها كتب التربية المهنية

 النتاجات الخاصة المعايير العالمية الرقم

 المفاهيم األساسية 1

 .ُتعرف المقصود بالغذاء والتغذية -

 .بالصحةُتحدد عالقة العناصر الغذائية  -

- اُتحلل الفوائد المعرفية والجسدية من تناول وجبة اإلفطار المتوازنة يومي. 

 .ُتميز بين الوجبات الغذائية الصحية والوجبات الغذائية المرتبطة باألمراض -

غذائي متوازن  تباع نظامتي تنسجم مع المبادئ التوجيهية الُتحدد طرائق إعداد الطعام ال -
 .التغذويةمن الناحية 

 .ُتعرف المقصود بالصورة الجسمية -

 .ُتحدد بعض األغذية التي تحتوي على عناصر الحديد والكالسيوم واأللياف -

والكالسيوم  تذكر فوائد تناول مجموعة متنوعة من األطعمة التي تحتوي على الحديد -
 .واأللياف

 .البدنيةُتوضح دور األنشطة الرياضية في الحفاظ على اللياقة  -

 .الجسم ُتوضح دور األنشطة الرياضية في الحفاظ على ضغط الدم ونسبة الدهون في -

 .توضح كيفية استخدام مؤشر كتلة الجسم كأداة لقياس الصحة العامة -

علمي إلنقاص ال تحلل اآلثار الضارة الناجمة عن اإلفراط في ممارسات النظام الغذائي غير -
 .أو زيادة الكتلة

2 
 ).أسباب السمنة(ُتقيم التأثيرات الداخلية والخارجية على الخيارات الغذائية  - تحليل التأثيرات

 .ُتحدد طرائق بناء صورة جسمية أفضل - الوصول الى معلومات صحيحة وصالحة

 .تتخذ قرارات صحية لعالج السمنة - ممارسة السلوكيات المعززة للصحة 7

 .عدة خياراتُتتخذ قرارات صحية للغذاء ضمن  -
 .٪ 43.2= النسبة  نتاجا؛ 16 المجموع

عرض النتاجات التغذوية والرياضية ) 4(نالحظ من الجدول 
في  انتاج) 37(من أصل  انتاج) 16(وبلغت  ،الكتبها تالتي تضمن

 ). ٪43.2(بنسبة بلغت  ،أداة المعايير العالمية في التغذية والرياضة

نسب المعايير العالمية الصحية التغذوية  )5(ويبين الجدول 
أداة المعايير العالمية، وكتب : والرياضية المتضمنة في كل من

 . التربية المهنية للصف السابع األساسي في األردن
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 )5(جدول ال

 والرياضية المتضمنة في الكتب قياسا للمعايير العالميةالمعايير التغذوية 

 المجال
 عدد المعايير

  في قائمة) التغذوية والرياضية(
 المعايير العالمية 

 عدد المعايير
  ) التغذوية والرياضية(

 المتضمنة في الكتب

  النسبة 
 المئوية

 71% 12 17 المفاهيم األساسية
 33% 1 3 تحليل التأثيرات

 25% 1  4 الوصول إلى معلومات صحيحة وصالحة للتطبيق
 0% 0 2 التواصل بين األفراد

 0% 0 4 صنع القرار
 0% 0 2 تحديد األهداف

 50% 2 4 ممارسة السلوكيات المعززة للصحة
 0% 0 1 تعزيز الصحة

     
النسب المئوية لمعايير التغذية والرياضة ) 5(الجدول يبين 

التي عدد المعايير إلى  الكل محور من المحاور في الكتب قياس
حيث بلغت نسبة توافر  ،للمعايير العالمية ايفترض توافرها وفًق

، واحتل المرتبة األولى )٪71(المعيار األول المفاهيم األساسية 
نسبة توافر  كانت بينما ،بالنسبة لتوافر المعايير العالمية في الكتب

، واحتل المرتبة )٪50(معيار ممارسة السلوكيات المعززة للصحة 
لى معلومات احتل معيار تحليل التأثيرات ومعيار الوصول إو .الثانية

الرابعة على المرتبة المرتبة الثالثة ووصالحة للتطبيق صحيحة 
كل كتب ، في حين غاب عن ال%)25(و%) 33(التوالي بنسب 

وتحديد  ،وصنع القرار ،التواصل مع األفراد: المعايير األربعة اآلتية
وهنا يظهر القصور الواضح في درجة . و تعزيز الصحة ،األهداف

 .لعالمية للتغذية والرياضة في الكتب المستهدفةتضمين المعايير ا
وهذا يتنافى مع ما تؤكد عليه الدراسات الحديثة من ضرورة التنويع 

ي فعلى معيار واحد فقط أو اثنين قتصار وعدم اال ،في المواضيع
المناهج، وذلك لتنمية العديد من الجوانب الصحية والنفسية 

 مسني الرشد والبلوغ لوصولهفي  لبةواالجتماعية اإليجابية لدى الط
يجابية نحو ممارسة السلوكيات التغذوية والرياضية إإلى اتجاهات 

 .لبةولتحقيق النمو الشامل والمتكامل لدى الط ،الصحية والصحيحة
مثل دراسة  ،وهذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات السابقة

" علي صالح"ودراسة ) Ali-Saleh, 2019" (علي صالح"
  وهارون 

)Ali-Saleh and Haroun, 2019 (ن يل وآخريدراسة زكاو
(Zsakail et al., 2017)  ودراسة بومعراف)Bo-Miraf, 

ودراسة ميرسافيان ) Al-Elwan, 2018(ودراسة العلوان ) 2014
  ).Mirsafian et al., 2013(ن يوآخر

  

  

  

  التوصيات

 :في ضوء نتائج الدراسة الحالية، يمكن التوصية باالتي

 لتي ا اإلفادة من قائمة المعايير العالمية في التغذية والرياضة
عند تطوير أو إعادة تأليف كتب  توصلت إليها الدراسة الحالية

 .التربية المهنية للصف السابع األساسي في األردن

 الجانب في مصممي المناهج والكتب مع متخصصين  ضرورة تعاون
وتنظيم المعايير  التغذوي والرياضي بإعادة النظر في تضمين

 ،العالمية في التغذية والرياضة بشكل منظم ومتوازن وواضح
العالمية للتغذية والرياضة  والتركيز في المحاور العامة للمعايير

على المعايير المغيبة وتضمينها كتب التربية المهنية للصف السابع 
التواصل بين األفراد، وصنع القرار،  :معايير مثل ،األساسي
  .األهداف، وتعزيز الصحة وتحديد

 مصممي المناهج والكتب بجميع المعايير العالمية  ضرورة اهتمام
للتغذية والرياضة بمحاورها الثمانية ونتاجاتها بسبب التدني 
الواضح للمعايير العالمية في التغذية والرياضة ونتاجاتها بشكل 

اعام في الكتب رغم توفر القليل منها، ولكن بنسب متدنية جد ،
في كتب التربية المهنية للصف السابع  اوبعضها مغيب تمام

األساسي رغم أهمية هذه المرحلة العمرية في تشكيل شخصية 
 .الصحية الصحيحة موعاداته لبةالط

  دمج المعايير العالمية للتغذية والرياضة في برامج تدريب معلمي
تدريس التربية المهنية في جميع المراحل الدراسية لتساعدهم في 

 .كتب التربية المهنية

  تدريب المعلمين على المعايير العالمية في التغذية والرياضة وعلى
في الفئات  لبةالط جميع نتاجاتها لتحقيق األهداف المنشودة لدى

 .العمرية المختلفة

 لى مدى وعي معلمات التربية إللتعرف  إجراء دراسات تقويمية
 .التغذية والرياضةالمهنية للمعايير العالمية في 
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