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دور معلمات رياض األطفال أثناء فترة الوجبة في 

، المملكة إكساب الثقافة الغذائية ألطفال الروضة بعفيف

 العربية السعودية
 سهير محسوب احمد المنسي الديب

 أستاذ مساعد ورئيسة قسم االقتصاد المنزلي بكلية التربية بعفيف جامعة شقراء، المملكة العربية السعودية
 

  :العربي الملخص
معلمات رياض االطفال في إكساب الثقافة الغذائية لطفل  دور  تقييمهذه الدراسة إلى  هدفت

 على اجراء الدراسة من موافقةخطاب بالأوال اخذ  هذا تم الوجبة، ولتحقيقناول الروضة أثناء فترة ت

معلمة من  (60ن )الدراسة موتألفت عينة  المسحي،المنهج الوصفي استخدام تم  بعفيف،تعليمية اإلدارة ال

هن بطريقة العينة راختياتم األطفال في الروضات التابعة لإلدارة التعليمية بعفيف، معلمات رياض 

( Spssالبرنامج االحصائي )وباستخدام  والمقابلة كأدوات لجمع البيانات ُ استخدام االستبيانالعشوائية، 

 (،4من  2.95) صلت على متوسط عام بلغقد ح االداةأظهرت نتائج الدراسة أن في تحليل البيانات. 

يليه محور الصعوبات  2.88وعلى مستوى المجاالت؛ حصل محور )مفهوم الثقافة الغذائية على متوسط 

بينما  ،)مرتفعة( اتوكالهما بتقدير 2.49طفال أثناء فترة الوجبة بمتوسط التي تواجه معلمات رياض األ

 ،(3.46ط )طفال خالل فترة الوجبة بمتوسمات رياض األممارسات معل علىبدرجة مرتفعة جدا  يوافقن

وذلك  لمقدم لألطفالسر في نوع الغذاء اهنالك وعي من قبل األالمعلمات في المقابالت ان  أشارتكما 

من التوصيات  عددتم تقديم  هذه الدراسةوفي ضوء نتائج  .من خالل الوجبات التي يحضرها االطفال

  والمعلمات.لغذائية للطفل كمقررات في تأهيل وتدريب المربيات والمقترحات إلدخال الثقافة ا

 

 األطفال.رياض  الغذائية، الوجبة، الثقافةفترة  :الكلمات المفتاحية



 رياض األطفال أثناء فترة الوجبة في إكساب الثقافة الغذائية ألطفال الروضة بعفيف، المملكة العربية السعودية دور معلمات

 سهير محسوب احمد المنسي الديب

 
 

Bulletin of the National Nutrition Institute of the Arab Republic of Egypt. June 2019 (53) 2 

 

 

 المقدمة

ُتعد مرحلة رياض األطفال من           

المراحل الهامة جداً والحاسمة في صحة 

الطفل المستقبلية، ذلك ألنها الفترة التي يتم 

األولي للصحة الجيدة التي  اللبنةوضع فيها 

تتبلور مالمحها، وتظهر في مستقبل حياة 

الفرد، كما أنها تتأثر بالسلوك والمعارف 

والثقافة الغذائية التي يكتسبها الطفل من 

خالل تفاعله مع األسرة، الروضة، 

المجتمع وتعتبر الثقافة الغذائية من 

الموضوعات الهامة بالنسبة لألطفال، 

العجمي )حاء منهم والمرضي األص

يكون الطفل ثقافته  .(2016 وآخرون،

الغذائية من خالل ما يحيطه من مؤثرات 

وما يمارسه يوميا أو يمارس أمامه. فإذا 

نشأ في بيئة ليس لديها ثقافة غذائية سليمة 

سوف تترجم إلى عادات غذائية غير سليمة 

 مما يؤثر سلبيا على صحته. 

األطفال على العادات يعد تدريب           

الغذائية الصحيحة من أهم أدوار معلمة 

)األميري وآخرون،  األطفالرياض 

يتنوع تفاعل المعلمين مع ، و(2014

 بلقاسم)االطفال أثناء فترة الوجبة 

تعد فترة الوجبة في  .(2011وآخرون

الروضة نشاط تربوي إذ يخطط لها كنشاط 

ية تعليمي يقصد فيه استفادة األطفال الصح

والغذائية ومتعة المشاركة الجماعية حول 

 (.2010 وآخرون لعصيمي)مائدة واحدة 

وهي من الفترات األساسية والثابتة خالل 

فترات الجدول اليومي، وتعد فترة الوجبة 

فرصة لتعزيز الكثير من المفاهيم 

وركزت وبالدرجة األولي التغذية السليمة، 

الدراسات على مواصفاتها ومكوناتها 

وائدها والنشاطات المصاحبة لها فهي وف

 خبرة 

 

االجتماعية  تعلمية غنية بالمواقف

والعلمية التي يكتسبها والحركية والقيمية 

والمعلم كعنصر  (.2014 )العابدالطفل 

 فعالمن مدخالت النظام التعليمي له دور 

في عملية التنشئة وخاصة في رياض 

 (Trudy, &Vicki, 2012) طفالاأل

القدوة التي تؤثر على اكتساب حيث يشكل 

 طفال للمفاهيم والعادات الغذائية األ

  .(2010 وآخرونالشريف )

العالقة بين خصائص معلمة 

الروضة واكتساب الطفل للخبرات عالقة 

أن حيث  ،(2012وسليمان )أيمن طردية

التغذية في هذه المرحلة ال تعني توفير 

بل  فقطجميع احتياجات الطفل من الطعام 

ا تغذي ثقافتهم الغذائية أيضا لذلك يجب إنه

على اآلباء والعاملين في رياض األطفال 

مساعدة األطفال على اكتساب عادات 

 (.2013وعمر )صادقغذائية سليمة 

لدور المعلم كعامل  األهميةورغم تلك 

مؤثر في تنشئة الطفل وخاصة في مجال 

اال ان  ،اكتساب العادات الغذائية السليمة

في ي هذا المجال وخاصة الدراسات ف

أوضحت  محدودا.مجال فترة الوجبة يعد 

من الدراسات أن العالقة بين معرفة  عدد

 المعلمين وممارساتهم كانت منخفضة 

وان الوعي الغذائي  (2007عبد الرحمن )

للمتخصصات في رياض األطفال متوسط 

 (.2013وأخرون  القدومي)
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كون الوجبة المدرسية فرصة 

 ض األطفالللتعلم في ريا

((Carson,20016 . فقد ركزت

الدراسات على الوجبة السليمة لدى 

األطفال من حيث عناصرها أو أثر برنامج 

غذائي محدد لفئات من ذوي االحتياجات 

الخاصة ولوحظ قلة الدراسات التي تتناول 

معرفة المعلمة للتغذية السليمة والثقافة 

 الغذائية، وسلوكها أثناء فترة الوجبة. 

ا أن عملية تطوير رياض بم

األطفال ينبغي أن تشمل جميع مكونات 

طفال وبناء على النظام التعليمي لرياض األ

الحاجة إلى التعرف على الواقع ومشكالته 

ليكون منطلقا لعمليات التطوير ولعدم توفر 

دراسات تشخص واقع الممارسات 

في  لاألطفاالتعليمية لمعلمات رياض 

الحظة الباحثة م وبناء على منطقة عفيف.

لألطفال في الروضة كمعلمة. واألطفال في 

المجتمع المحيط بها وما تجده من سلوكيات 

األطفال نحو الغذاء، كل ذلك كان دافعا 

معلمات رياض األطفال  ممارسات لدراسة

 في إكساب الثقافة الغذائية لطفل الروضة

 أثناء فترة الوجبة.

 

 الدراسة: هدف وأسئلة

ة الدراسة في األسئلة يمكن حصر مشكل

 التالية  

ما مفهوم الثقافة الغذائية لدى معلمات  -

 بعفيف؟ رياض األطفال

معلمات رياض األطفال  هو دورما  -

 خالل فترة الوجبة؟

الصعوبات التي تواجه معلمات هي ما  -

 في تعليم الثقافة الغذائية رياض األطفال

 الوجبة؟أثناء فترة 

 

 طرق البحث:

 ة:منهج الدراس 

 انتهجت الدراسة المنهج الوصفي   

 . التحليلي

 

 مجتمع الدراسة: 

يشمل مجتمع الدراسة معلمات  

عفيف بالمملكة طفال في مدينة األرياض 

حيث تم أوال أخذ خطاب  العربية السعودية

موافقة اإلدارة التعليمية بعفيف على اجراء 

الدراسة وذلك في خالل الفصل الدراسي 

م( الموافق 2019-2018الثاني للعام )

 (60) عددهنحيث بلغ  هـ(1439-1440)

( مدارس رياض األطفال 10من ) معلمة

( مدارس رياض األطفال 3الحكومية و)

 .هليةاأل

 

  الدراسةعينة: 

طريقة باليار العينة اخت تم 

عن طريق اختيار عينة من العشوائية 

البحث على معلمات  ت، تم تطبيقالروضا

بلغ  وفقا للتالي: وضة بطريقة عشوائيةالر

( معلمة 20حجم العينة االستطالعية )

رياض أطفال من روضات حكومية وأهلية 

% من 33.3في مدينة عفيف أي ما يمثل 

حجم مجتمع الدراسة وهي نسبة مقبولة في 

 الدراسات المسحية 

 (yin,2011). 
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 هما: العينات  تم استخدام نوعين منو

 

  عينة  : تكونتاستطالعيةعينة

 (20من )اسة االستطالعية الدر

مجتمع معلمة من مفردات 

  الدراسة.

  عينة البحث  : تألفتأساسيةعينة

معلمة من  (60)من  األساسية

 طفالمعلمات رياض األ

التابعة لإلدارة  الحكومية واالهلية

 . التعليمية بعفيف

 :أدوات الدراسة

 انياالستب: 

جمع البيانات من عينة المعلمات وتتضمن 

مفهوم التثقيف  :ور رئيسةثالثة محا

معلمات رياض األطفال،  دور ،الغذائي

التي تواجهها معلمات رياض  الصعوبات

تم اعداد و  ة.طفال أثناء فترة الوجباأل

 Likert    وفقا لمقياس لكرتاالستبيان 

الرباعي في درجة موافقة المستجيبات على 

 البحث.العبارات لكل محور من محاور 

الدراسات المماثلة في بتم االستعانة وقد 

 بناء االستبانة مثل دراسة

 ةودراس (2007 جابي وسن)الليل 

Barkley,2010).) 

 

  :المقابلة الشخصيةأوال 

هي مقابلة هدفت إلى جمع البيانات من  

تنتج المعلمات وتفسير بعض البيانات التي 

 ان.يعند تحليل االستب

تقدير صدق االستبانة وأسئلة المقابلة ومن 

 ةالدراس صدق أداةالتحقق من أجل 

مؤشرات الصدق تم االستعانة بان( ي)االستب

 التالية: 

  

 :صدق المحكمين -1

للتعرف على مدى صدق أدوات  

تم الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه 

ان على عدد يأسئلة المقابلة واالستب عرض

من المحكمين المختصين وذوي خبرة في 

لى ي وذلك للحكم عمجاالت البحث العلم

وأجرت التعديالت الالزمة في صدقها، 

ضوء توصيات هيئة التحكيم، حتى 

 ةداة في صورتها النهائيأصبحت األ

 ان وأسئلة المقابلة(.  ً ي)االستب

 

  صدق االتساق الداخلي لألداة: -2

داة بعد تحقيق صدق المحكمين أل

على داة ميدانيا الدراسة طبقت الباحثة األ

على مدى العينة االستطالعية للتعرف 

حساب  وتمان يالصدق الداخلي لالستب

 Pearson بيرسون معامل ارتباط

Correlation" بين درجة كل عبارة "

ان بالدرجة الكلية يمن عبارات االستب

ويبين الجدول  إليه،الذي تنتمي  للمحور

 ( معامالت االرتباط1) مرق

يتضح من الجدول كما  .م(2001)عكاشة،

باط الداخلي ( أن قيم معامالت االرت1)

الداخلي( لكل عبارة من عبارات  )االتساق

المحور األول والثاني والثالث والدرجة 

الكلية للمحور نفسه دالة احصائيا عند 

( باستثناء العبارة 0.01) مستوى الداللة

لث حيث مستوى ( في المحور الثا11رقم )

ما يؤكد أن  ( وهذا0.05داللتها عند )
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تمتع بدرجة يمكن عبارات المحاور الثالثة ت

 له. أعدتعليها لقياس ما  االعتماد

 

  ان:يثانيا: تقدير ثبات االستب

أن تعطي أداة جمع البيانات نفس 

النتائج إذا أعيد استخدامها مرة أخرى تحت 

وقد تم حساب ثبات  .ظروف مماثلة

باستخدام معامل  يةبالتطبيق عل ياناالستب

ألفا كرو نباخ كما هو موضح في الجدول 

( 2رقم )يتضح من الجدول كما   .(2قم )ر

لمحاور الدراسة  كرو نباخان قيم الفا 

 ،(0.941 – 0.750) نبي تراوحت ما

. وان معامل وهي معامالت ثبات مقبولة

 (،0.926ثبات اجمالي االستبيان بلغ )

يمكن ان يشير إلى ثبات النتائج التي  وهذا

 تطبيقها، حيثتسفر عنها أداة الدراسة عند 

ر الدراسات إلى أن معامل الثبات يعد تشي

 فأكثر (0.75) غعال إذ بل

 (.2001)عكاشة،

 

أساليب المعالجة اإلحصائية ثالثا:

 :المستخدمة في الدراسة

تم ترميز وإدخال البيانات إلى 

 (SPSS)عن طريق  الحاسب اآللي

 قد استخدم مقياسو م(2001)عكاشة،

كما هو  ،ليكرت ذو التدرج الرباعي

  .(3) جدول رقمموضح بال

 

  :تهاالنتائج ومناقشعرض 

  اني. نتائج االستب1 

 :ما  اإلجابة عن السؤال األول

مفهوم الثقافة الغذائية لدى معلمات 

 رياض األطفال؟ 

م ااستخدتم إلجابة على هذا السؤال ا

 ،والنسب المئوية ،حساب التكرارات

واالنحراف  ،والمتوسطات الحسابية

مفردات عينة  اتإلجابالمعياري والرتب 

وكانت النتائج كما موضح في  ،الدراسة

من خالل تحليل نتائج  (.4جدول رقم )

أن استجابات  ( تبين4رقم ) الجدول

العبارات  بالنسبةمفردات عينة الدراسة 

الثقافة الغذائية لدى معلمات فهوم المتعلقة بم

األطفال جاءت بدرجة موافقة رياض 

ي العام )مرتفعة(، بلغ المتوسط الحساب

( وهذا 4.00من  2.88الستجاباتهن )

المتوسط يقع في الفئة الثالثة من المقياس 

 2.50المتدرج الرباعي والتي تبدأ من )

(، وهي الفئة التي تشير 3.25الي أقل من 

)مرتفعة( على أداة  ةدرجة موافق الي

. تراوحت المتوسطات الحسابية ةالدراس

ية لدى لعبارات محور مفهوم الثقافة الغذائ

 – 2.04ن )طفال ما بيمعلمات رياض األ

درجات وهي  4درجة من ( 3.65

متوسطات تقع في الفئات الثانية والثالثة 

والرابعة من المقياس المتدرج الرباعي 

منخفضة ) ةوالتي تشير إلى درجات موافق

تفعة جدا( بالنسبة ألداة مر -مرتفعة –

 وهذه النتائج تتفق مع ما وجده الدراسة

(2010 Barkley,)  في دراسته حيث

أكد على دور مربيات الروضة في بناء 

 الثقافة الغذائية لطفل الروضة )المراسي

 (2015وآخرون 

 

  ما الثاني: اإلجابة عن السؤال

ممارسات معلمات رياض األطفال خالل 

    فترة الوجبة؟
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 ،م حساب التكرارااستخدتم 

والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

راف المعياري والرتب إلجابات واالنح

مفردات عينة الدراسة، وجاءت النتائج كما 

من خالل . (5رقم )يوضحها الجدول 

 يتضح أن( 5تحليل نتائج جدول رقم )

استجابات مفردات عينة الدراسة بالنسبة 

معلمات بممارسات عبارات المتعلقة لل

فترة الوجبة جاءت  أثناءطفال رياض األ

حيث بلغ . عة جدا()مرتفبدرجة موافقة 

وسط الحسابي العام الستجاباتهن المت

وهذا المتوسط يقع في ( 4.00من  3.46)

الفئة الرابعة من المقياس المتدرج الرباعي 

( وهي 4.00الي  3.25) والتي تبدأ من

مرتفعة تشير إلى درجة موافقة )الفئة التي 

تراوحت  جدا( على أداة الدراسة.

ت محور المتوسطات الحسابية لعبارا

طفال خالل ممارسات معلمات رياض األ

 (3.78 – 3.07ن )فترة الوجبة ما بي

( درجات وهي 4ل )درجة من أص

متوسطات في الفئتين الثالثة والرابعة من 

المقياس المتدرج الرباعي واللتان تشيران 

( مرتفعة جدا/  مرتفعة) ةإلى درجات موافق

 أن  ً ة.داة الدراسعلى التوالي بالنسبة أل

هناك شبه توافق في آراء مفردات عينة 

الدراسة حول ممارسات معلمات رياض 

وهذه النتائج  ةطفال خالل فترة الوجباأل

حيث ( 2009)القرعان تتفق مع ما وجدة 

أكد على ان الممارسات الغذائية 

والسلوكيات التي تصدر من معلمات 

رياض األطفال تعتبر اللبنة االولي في بناء 

 ائية لدى أطفال الروضة.المعلومات الغذ

 ( و2014في حين وجد )الجمال ورضا 

(Clark, 2016).  وجد ان مستوى

ذائية لدى معلمات رياض األطفال الثقافة الغ

منخفض ويحتاج الى مزيد من التدريب 

 والتطوير
 

 ما  اإلجابة عن السؤال الثالث

الصعوبات التي تواجه معلمات رياض 

 أثناء فترة الوجبة؟  طفالاأل

  :لإلجابة عن هذا السؤال 

( 6) من خالل تحليل نتائج جدول

مفردات عينة الدراسة  أن استجاباتيتضح 

لعبارات المتعلقة بالصعوبات التي ل بالنسبة

طفال أثناء فترة تواجه معلمات رياض األ

جبة جاءت بدرجة موافقة )مرتفعة(، الو

حيث بلغ المتوسط الحسابي العام 

وهذا  (4.00 من 2.51الستجاباتهن )

المتوسط يقع في الفئة الثالثة من المقياس 

 2.50)المتدرج الرباعي والتي تبدأ من 

التي تشير إلى وهي الفئة  (.4.00إلى 

 مرتفعة( على أداة الدراسةدرجة موافقة )

تراوحت  ، حيثةعلى أداة الدراس

المتوسطات الحسابية لعبارات محور 

الصعوبات التي تواجه معلمات رياض 

-2.08) بين ال أثناء فترة الوجبة ماطفاأل

درجات وهي  (4ل )درجة من أص( 2.88

لفئتين الثانية والثالثة واللتان امتوسطات في 

تشيران إلى درجات موافقة )متوسطة / 

ة داة الدراسمرتفعة( على التوالي بالنسبة أل

في آراء مفردات عينة  أن هناك تباين

الدراسة حول الصعوبات التي تواجه 

 طفال أثناء فترة الوجبةات رياض األمعلم

 ,Trudyالنتائج تتفق مع  هوهذ

&Vicki, 2012))  ان حيث وجد

الصعوبات التي تواجه معلمات رياض 
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األطفال في اثناء الوجبة  تؤثر بدرجة 

 كبيرة على السلوك الغذائي.

 

  :صيةخنتائج المقابلة الش :ثانيا

الشخصية على  التركزت المقاب

قافة الغذائية وممارسات الثعلى التعرف 

المعلمات أثناء فترة الوجبة والصعوبات 

 وقد دلت نتائج المقابلةالمعلمة،  التي تواجه

تهتم المعلمات أثناء  الشخصية على التالي:

طفال واالطالع فترة الوجبة بمتابعة األ

يأتون بها من على نوع الوجبة التي 

الوجبات  المعلمات أن أشارتو .المنزل

على  -حسب الترتيب–تركزت  الغذائية

والفواكه من الوجبة %( 65الشطائر )

 (% 33 ) والحليبمن الوجبة %( 45)

 من الوجبة (%30) والبيض ، من الوجبة

 من الوجبة، كما%(  21والخضروات )

وعي  لديهنمن المعلمات %( 32تبين ان )

 .فيما يجب أن تتضمنه وجبة الطفل

من  %(41أظهرت النتائج أيضا ان )

 نهديلمعلمات أن مصادر الثقافة الغذائية لا

هو ما تلقينه أثناء الدراسة الجامعية ويأتي 

. تقيم الع والقراءة في المرتبة الثانيةاالط

المعلمة معرفة الطفل الغذائية من خالل 

%(. " حرص االم" 50)الحوار مع الطفل 

%، الوجبة التي يحضرها الطفل 32

ة وتتفق هذه النتائج مع دراس %.18

حيث لوحظ ( 2007)الليلي وسنجاب 

انخفاض في معدالت استهالك الخضر 

والفاكهة وزيادة في استهالك المقرمشات 

األطفال والسكريات المفرطة في وجبات 

أن كشفت المقابلة الشخصية  أيضا، كما

المعلمات يستخدمن مواد تعليمية متنوعة 

طفال الثقافة الغذائية، مثل مواد إلكساب األ

% 49طعام حقيقي  حضاركإحسية 

بصور االستعانة %، 41والفيديو التعليمي 

أظهرت %، وسائل أخرى. 30 األطعمة

المعلمات أن التحديات التي تواجه التثقيف 

الغذائي للطفل كانت: صعوبة تقبل الطفل 

احضار بعض %، 53األطعمة لبعض 

%، عدم 31طفال وجبة غير صحية األ

 %.16اهتمام األسرة بوجبة الطفل 

تعتقد العينة % من 67أظهرت النتائج ان 

حين  فيالمنهج يعزز الثقافة الغذائية  أن

منهن أنه يعززها إلى حد % 33أشارت 

ان % من معلمات العينة 33 أوضحتما. 

الغذاء في المنهج بحاجة إلى  وضع

التطوير وأن تتضمن مفاهيم أكثر عن 

الغذاء وأيضا تحتاج لوقت أطول في 

بأهمية منهن %( 16). وأضافت تدريسها

 أجمعت، إضافة قراءة بطاقة الغذاء

المعلمات على أن الروضات تقدم 

مشروعات تخص التغذية مثل يوم الغذاء 

% واليوم المفتوح بعد انتهاء وحدة 52

الصحة تعزيز ل%(، يوم خاص 68الغذاء )

من المعلمات  %75أشارت  . كما%(15)

طفال اتجاهات إيجابية تجاه أن لدى األ

غذية فهم يتسمون تاطات المتعلقة بالالنش

بالحماس ويبدون سعداء ويتنافسون في 

. ضار الطعام المفيد وملتزمين بذلكاح

في  الطرق المتبعةمن  بينت المعلمات أن

اشراك وتحسين الثقافة الغذائية لألطفال 

التي األطعمة وأسرهم االستفسار عن 

 ،لدورات تثقيفية لأله الطفل، تنفيذيفضلها 

 إلعدادالخاصة  الشروطتزام بتطبيق االل

 .وجبة غذائية متكاملة
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 :نتائج الدراسةلخالصة ال

أهم النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة 

 :الدراسة

 

مفردات عينة الدراسة يوافقن  .1

ة، على مفهوم الثقافة الغذائي بدرجة مرتفعة

حيث بلغ متوسط الموافقة نحو الدرجة 

ثل أهم وتتم( 4.00من  2.88) الكلية

مفاهيم الثقافة الغذائية من وجهة نظرهن 

 :في الترتيب

  يمكن تعزيز الثقافة الغذائية أثناء

  الوجبة.فترة 

 

   تعتبر االحتياجات الغذائية

اليومية للطفل جزء من مفهوم 

  الغذائية.الثقافة 

 
 

   معرفة كيفية إعداد الطعام هو

 الغذائية.جزء من مفهوم الثقافة 

 

 

لدراسة يوافقن مفردات عينة ا -3

على ممارسات  بدرجة مرتفعة جدا

 طفال خالل فترة الوجبةمعلمات رياض األ

حيث بلغ متوسط الموافقة نحو الدرجة 

وتتمثل أهم  (،4.00من  3.46)الكلية 

طفال خالل ممارسات معلمات رياض األ

فترة الوجبة من وجهة نظرهن في 

 الترتيب: 

  أبادر بتطبيق قوانين الوجبة

 لألطفال. ذجا فأكون نمو

 

  أعزز سلوك الطفل اإليجابي في

 التغذية.

 طفال إلى أهمية إتمام أنبه األ

 الوجبة.

 

مفردات عينة الدراسة يوافقن  -4

على الصعوبات التي  بدرجة مرتفعة

فترة طفال أثناء تواجه معلمات رياض األ

حيث بلغ متوسط الموافقة نحو  الوجبة

وتتمثل  (،4.00 من 2.51)ة الدرجة الكلي

أبرز الصعوبات التي تواجه معلمات 

طفال أثناء فترة الوجبة من رياض األ

 وجهة نظرهن في الترتيب:  

  ال توفر الروضة وجبات صحية

  بديلة.

 

  نعاني من قلة البرامج التدريبية

  الغذائية.الخاصة بالثقافة 

 

  تفتقر وزارة التعليم لسياسات

وقد  الطفل.واضحة تجاه وجبة 

ج مع كل من اتفقت هذه النتائ

الدراسات السابقة في عدد من النقاط 

  أبرزها.

 

  برامج التدخل الغذائي لها أثر

المراسي )طفال إيجابي على األ

 ,Barkley)و  (2015 وآخرون

العالقة بين معرفة المعلمين  (2010

ة بالتغذية وممارساتهم منخفض

(Clark, 2016). 
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  أن الوعي الغذائي للمتخصصات

الجمال ) توسطمطفال في رياض األ

 .(2014و رضا 

 

  أن الوجبة المدرسية فرصة للتعلم

 ,Trudy لطفافي رياض األ

&Vicki, 2012)) 

 

  اختالف في آراء العاملين حول

الغذاء والممارسات الحركية 

Derscheid,2014)) 

 

  الدراسةتوصيات 

عقد دورات تدريبية وندوات وورش  -

لمعلمات رياض  للتثقيف الغذائي عمل

على االلتحاق وتشجيع المعلمات طفال األ

  بها.

توفير وزارة التعليم أدلة لمعلمات رياض  -

وإجراءاتها طفال تختص بتغذية الطفل األ

وطرق وأساليب غرس أسس الثقافة 

  الغذائية السليمة في الطفل منذ نشأته.

نشطة التي تدعم إكساب األ بعض تنفيذ -

 الغذائية.طفل الروضة الثقافة 
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 ع العربيةالمراج

 

القسم خضر صادق، ومنى محى  أبا

 (:2013الدين عمر )

مفاهيم حديثة في تغذية األطفال، 

دار المسيرة للنشر والتوزيع 

 ( عمان.1والطباعة)ط

 

الجابرية غطاس العصيمي، ونجمة خالد 

 (:2010المغربي وناصر جابر البنا )

الوجبة الغذائية وعالقتها 

بالطفل في رياض األطفال 

 9التطوير التربوي. س مجلة

 سلطنة عمان.    58ع

 

  (: 2009احمد خليل القرعان )

    ، دار 1الطفولة المبكرة ، ط  

 اإلسراء للنشر ، عمان 

 

حياة عبد الواح القدومي، وعماد 

مرغلي المجادي، وفرماوي محمد 

 (: 2013الطريس )

أساليب مشاركة الوالدين في 

برنامج رياض األطفال في 

ويت. مجلة العلوم الك دول

. معهد الدراسات 2التربوية. ع

والبحوث التربوية. جامعة 

 القاهرة.

       

سالمة علي المراسي ، سونيا نبيل 

، عبد المجيد عمرالخراصي ، مفهي

 (:2015أشرف فخر اللهيبي  )

التثقيف الغذائي، دار الفكر للنشر 

 ، عمان.1والتوزيع  ط

 

د شادية احمد الشريف، وبيضاء محم

 (:2010غالب وسناء شفيق الخولي )

، دار 2التثقيف الغذائي، ط

 المسيرة للنشر،   عمان.

 

شريف بادي الليلي ورويدا خضر 

 (2007سنجاب )

أثر الوعي والممارسات الغذائية 

لعينة من معلمات رياض األطفال 

بجدة على النمو الجسمي 

لألطفال. رسالة ماجستير جامعة 

االقتصاد الملك عبد العزيز كلية 

 المنزلي والتربية الفنية

 

 (:2007فهمي سنهاط عبد الرحمن )

، دار 4الطفل وتغذيته، ط ةصح

 الفكر للنشر والتوزيع، عمان.

التغذية، مجلة البحوث التربوية 

 ، بغداد. 26ص 43والنفسية ع

 

 ا(:2014رضا مسعد العابد )

السليمة لألم والطفل، عالم   يةلتغذ

        46ع 15التربية، مصر س

 

سطام الجمال، رضا مسعد  عواض

 (2014االبياري )

برنامج لتنمية الوعي الغذائي 

الحضانة وعالقته    الصحي ألطفال

بقدرتهم االنتباه والتــــركــــيـــــز 
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 14مجلة الطفولة والتنمية ع

 .الرياض.4مج

  

محمد نجيب أيمن، و الفراهدي عبد 

 (:2012الواحد سليمان )

وتغذية الطفل.: موسوعة غذاء 

 ، دار يافا للطباعة والنشر. لبنان3ط

 

محمد عامر األميري، هبة حسين 

االحمدي، ضحى توفيق خوجة؛ مهدي 

على عياد، عامر حافظ الشاذلى ؛ العاتي 

(2014:) 

صحيح الزائد في تعديل أثر الت 

العادات الغذائية غير السليمة  بعض

 لدى األطفال المصابين بسوء 

 

 (:2001كاشة )محمود خالد ع

غزة،  2اإلحصاء التطبيقي، ط 

 جامعة االزهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منى رزق بلقاسم ، يونس مدار رايسي، 

 (:2011بحري العباسي خزيمة )

المهارات العلمية لمربيات  

الحضانة، دار صفاء للنشر 

 ( عمان1والتوزيع )ط 

 

هبة محمد العجمي ، ضحى خليل 

األميري القرعان؛ مهدي عامر العاني، 

   (:2016سليمان القرعان)

أثر التصحيح الزائد في تعديل  

بعض العادات الغذائية غير 

لدى األطفال المصابين  السليمة

بسوء التغذية. مجلة البحوث 

، 26ص 43ع التربوية والنفسية

 بغداد
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)االول، الثاني، الثالث(  عبارات المحور ( معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة من1جدول )

 بالدرجة الكلية

 للمحور نفسه.

 
 

عبارات 
المحور 

 األول
 

رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 االحصائية

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 االحصائية

1 0.42* P=0.041 7 0.71* P=0.028 

2 0.43* 8 0.73* 

3 0.61* 9 0.56* 

4 0.62* 10 0.69* 

5 0.67* 11 0.44* 

6 0.47* 12 0.58* 

  13 0.61* 

عبارات 
المحور 

 الثاني

1 0.63* P=0.011 13 0.71*  
P=0.034 2 0.61* 14 0.77* 

3 0.78* 15 0.78* 

4 0.72* 16 0.63* 

5 0.79* 17 0.66* 

6 0.68* 18 0.78* 

7 0.65* 19 0.58* 

8 0.73* 20 0.76* 

9 0.46* 21 0.79* 

10 0.69* 22 0.60* 

11 0.77* 23 0.58* 

12 0.74* 24 0.73* 

عبارات 
المحور 

 الثالث

1 0.68* P=0.018 10 0.38 P=0.089 

2 0.78* 11 0.67*  P=0.027 

3 0.59* 12 0.79* 

4 0.68* 13 0.76* 

5 0.62* 14 0.65* 

6 0.72* 15 0.76* 

7 0.73* 16 0.76* 

8 0.65* 17 0.59* 

9 0.67* 18 0.56* 

( في المحور الثالث دالة عند 10عدا العبارة )  <P(0.01جميع العبارات دالة عند مستوى )
  <P(0.05مستوى )

*P<0.05 
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 ألداة الدراسة نباخ( يوضح قيم معامل ألفا كرو2دول )ج

 

عدد  محاور االستبانة

 الفقرات

 معامل ثبات

 الفا كرونباخ

مفهوم الثقافة الغذائية عند 

 معلمات رياض الطفال

13 0.750 

ممارسات معلمات رياض 

 الطفال خالل فترة الوجبة .

24 0.941 

الصعوبات التي تواجه 

معلمات رياض الطفال أثناء 

 ترة الوجبةف

18 0.904 

 0.926 55 الثبات العام ألداة الدراسة

 

 

 

 

 التدرج الرباعي ذو طريقة تصحيح مقياس ليكرت ( يوضح3جدول )

 

الدرجة  التدرج

 المقابلة

مستوى درجة  الفئة المقابلة

 الموافقة

ارفض 

 بشدة

الي اقل من  1 1

1.75 

 منخفضة جدا

الي  1.75 2 ارفض

 2.50اقل من 

 منخفضة

الى  2.50 3 أوافق

 3.25اقل من 

 مرتفعة

أوافق 

 بشدة

الى  3.25 4

4.00 

 مرتفعة جدا
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لعبارات المتعلقة بمفهوم ل بالنسبةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب إلجابات مفردات عينة الدراسة  (4جدول )

 \اض األطفالالثقافة الغذائية لدى معلمات ري

 

رقم 

 العبارة

أوافق  النسبة العبارات

 بشدة

ارفض  ارفض اوافق

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 العبارة

درجة 

 الموافقة

يمكن تعزيز الثقافة الغذائية  2

 أثناء فترة الوجبة

أوافق  1 0.53 3.65 - 2 17 41 ك

 - 3.3 28.3 68.3 % بشدة

حتياجات الغذائية تعتبر اال 6

اليومية للطفل جزء من 

 مفهوم الثقافة الغذائية

أوافق  2 0.53 3.48 - 1 29 30 ك

 - 1.7 48.3 50 % بشدة

معرفة كيفية اعداد الطعام  7

هو جزء من مفهوم الثقافة 

 الغذائية

أوافق  3 0.35 3.35 - 2 35 23 ك

 - 3.3 58.3 38.3 % بشدة

مع النفايات  يعتبر التعامل 8

الغذائية جزء من الثقافة 

 الغذائية

أوافق  4 0.59 3.35 1 2 32 25 ك

  3.3 53.3 41.7 % بشدة

يعد تقييم الغذاء وقابليته  5

للهضم جزء من مفهوم 

 الثقافة الغذائية

أوافق  5 0.51 3.33 - 1 38 21 ك

 - 1.7 63.3 35 % بشدة

ية يشمل مفهوم الثقافة الغذائ 4

 طرق حفظ االكل

 أوافق 6 0.78 3.02 4 6 34 16 ك

% 26.7 56.7 10 6.6 
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 (4تابع جدول )

 

رقم 

 العبارة

أوافق  النسبة العبارات

 بشدة

ارفض  ارفض اوافق

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 العبارة

درجة 

 الموافقة

يقصد بالثقافة الغذائية كل  1 

 ما يمكن أكلة

 أوافق 7 0.90 2.63 9 12 30 9 ك

% 15 50 20 15 

تقتصر الثقافة الغذائية على  3

 ذكر فوائد الطعام

 أرفض 8 0.79 2.48 3 32 18 7 ك

% 11.7 30 53.3 5 

تعتبر الثقافة الغذائية مفهوم  9

أكبر من مستوى ادراك 

 وفهم أطفال الروضة

 أرفض 9 0.89 2.35 4 36 12 8 ك

% 13.3 20 60 6.7 

األغذية غير المألوفة غير  10

 صحية

 أرفض 10 0.72 2.10 10 39 8 3 ك

% 5 13.3 65 16.7 

يعتبر طعم الغذاء أهم من  11

 محتواه

 أرفض 11 0.75 2.04 13 35 9 3 ك

% 5 15 58.3 21.7 

يقصد بالثقافة الغذائية  13

معرفة أهمية الغذاء للطفل 

 فقط

 أرفض 12 0.74 2.33 - - 13 47 ك

% 78.3 21.7 - - 

الثقافة الغذائية ضرورية  12

 لصحة الطفل   

 أوافق 13 0.72 2.20   - - 17 43 ك

% 71.7 28.3 - - 

  0.33االنحراف المعياري                 2.88المتوسط الحسابي العام 
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لعبارات المتعلقة بممارسات ل بالنسبة سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب إلجابات مفردات عينة الدراسة(: التكرارات والنسب المئوية والمتو5) جدول

 .معلمات رياض األطفال خالل فترة الوجبة

 

رقم 

 العبارة

أوافق  النسبة العبارات

 بشدة

ارفض  ارفض اوافق

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 العبارة

ة درج

 الموافقة

أبادر بتطبيق قوانين الوجبة  1

 فأكون نموذجا لألطفال

 أوافق بشدة 1 0.43 3.78 - - 13 47 ك

% 78.3 21.7 -  

أعزز سلوك الطفل اإليجابي  15

 في التغذية

 أوافق بشدة 2 0.48 3.70 - - 17 43 ك

% 42.5 6.9 - - 

أنبه األطفال الى أهمية إتمام  6

 الوجبة 

 أوافق بشدة 3 0.46 3.71 1 - 17 42 ك

% 70 28.3 - 1.7 

أولي عناية خاصة لألطفال  7

الذين يعانون مشكالت 

 صحية تتعلق بالغذاء 

 أوافق بشدة 4 0.49 3.67 - 1 18 41 ك

% 68 30 12 - 

 0.32االنحراف المعياري =                3.46المتوسط الحسابي العام =
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 (: 5) جدولابع ت

رقم 
 العبارة

أوافق  النسبة العبارات
 بشدة

ارفض  ارفض اوافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 الموافقة

 16 
 

أوافق  5 0.51 3.63 1 - 21 38 ك أشجع الطفل على تقييم وجبته الغذائية
 1.7 - 35 63.3 % بشدة

مع النفايات الغذائية ية التعامل أوضح لألطفال كيف 5
 الفائض من الطعام()

أوافق  6 0.47 3.65 - - 22 38 ك
 - - 36.7 63.3 % بشدة

أشرك الطفل في مهام تنظيمية لفترة الوجبة )الترتيب ،  18
 تقديم الطعام ، التنظيف،..............(

أوافق  7 0.49 3.60 - - 23 37 ك
 - - 38.3 61.7 % بشدة

أوافق  8 0.56 3.63 1 - 22 37 ك أشرح لألطفال مفهوم ومكونات الغذاء الصحي 3
 1.7 - 36.7 61.6 % بشدة

أوافق  9 0.59 3.59 - 2 22 36 ك أستبعد األطعمة غير الصحية من وجبة الطفل 19
 - 3.3 36.7 60 % بشدة

أوافق  10 0.53 3.58 - 1 26 33 ك .لأشرك األهل في تعزيز الثقافة الغذائية للطف 21
 - 1.7 43.3 55 % بشدة

 أتفقد وأقيم وجبة األطفال  12
 التي يحضرونها في المنزل 

أوافق  11 0.52 3.54 3 - 27 30 ك
 5 - 45 50 % بشدة

أرشد ذوي الطفل إلى مواصفات الوجبة الصحية  14
 للطفل واحتياجاته

أوافق  12 0.55 3.53 - 1 27 32 ك
 -  1.7 45 53.3 % بشدة

أشرح لألطفال كيف يتعاملون مع أقرانهم الذين  8 
 لديهم مشكالت تتعلق بالغذاء

أوافق  13 0.54 3.53 2 - 28 30 ك
 3.3 - 46.7 50 % بشدة

أوفر وجبة بديلة لألطفال الذين لم يحضروا  20
 .وجبتهم أو الذين تحتاج أسرهم إلى دعم مادي

 14 0.58 3.45 - 3 28 29 ك
 

أوافق 
 - 5 46.7 48.3 % بشدة
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 (: 5) جدولتابع 

رقم 
 العبارة

أوافق  النسبة العبارات
 بشدة

ارفض  ارفض اوافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 الموافقة

على دليل المعلمة المتضمن دور  االطالع   22
 ترة الوجبةالمعلمة في ف

أوافق  15 0.59 3.43 - 4 28 28 ك
 - 6.7 46.7 46.6 % بشدة

 أشرح لألطفال المشكالت الغذائية  4
 

أوافق  16 0.56 3.44 1 1 31 27 ك
 1.7 1.7 51.6 45 % بشدة

أتواصل مع ذوي الطفل ألتعرف على  11
احتياجاته الغذائية  والمشكالت التي يعاني 

 منها

أوافق  17 0.54 3.43 1 1 33 25 ك
 1.7 1.7 55 41.7 % بشدة

أوافق  18 0.57 3.37 - 4 33 23 ك أبلغ اإلدارة عن المشكالت الغذائية للطفل 17
 - 6.7 55 38.3 % بشدة

لمعايير   الوجبة وفقاأقيم سلوك األطفال أثناء  10
 بذلك خاصة ً 

أوافق  19 0.63 3.29 5 3 31 21 ك
 8.3 5 51.7 35 % بشدة

أعد خطة عالجية للطفل لتعزيز ثقافته  13
 الغذائية

 أوافق 20 0.64 3.24 7 6 32 15 ك

% 9 19.2 10 11.7 

 أوافق 21 0.71 3.23 6 4 30 20 ك أتناول وجبتي دائما مع األطفال 2

% 33.3 50 6.7 10 

 يتناولونأسماء األطفال الذين لم  أدون 24
 بتهموج

 أوافق 22 0.74 3.09 5 11 29 15 ك

% 9 48.3 18.3 8.4 

احفز الطفل على تناول الوجبة في الموعد  9
 المحدد

أوافق  23 0.63 3.07  - 1 8 51 ك
 - 1.7 13.3 85 % بشدة

أوافق  24 0.66 3.14 - 4 11 45 ك  اشرح للطفل أهمية الغذاء ودوره  23
 - 6.7 18.3 75 % بشدة

 0.32االنحراف المعياري =                3.46المتوسط الحسابي العام =
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لعبارات المتعلقة بالصعوبات ل بالنسبةعينة الدراسة مفردات  لمعيارية والرتب إلجاباتالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا(: 6)جدول 

 ل أثناء فترة الوجبةالتي تواجه معلمات رياض األطفا

رقم 
 العبارة

أوافق  النسبة العبارات
 بشدة

ارفض  ارفض اوافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 الموافقة

 أوافق  1 0.81 2.88 4 14 29 13 ك ال توفر الروضة وجبات صحية بديلة 11

% 21.7 48.3 23.3 6.7 

 الخاصةلبرامج التدريبية نعاني من قلة ا 16
 بالثقافة الغذائية

 أوافق  2 0.82 2.81 3 16 23 18 ك

% 30 38.3 26.7 5 

تفتقر وزارة التعليم لسياسات واضحة  13
 تجاه وجبة الطفل

 أوافق  3 0.80 2.78 6 14 28 12 ك

% 20 46.7 23.3 10 

يحضر األطفال أغذية مخالفة  4
غير )صحية إلرشادات الوجبة ال

 ( طازجة

 أوافق  4 0.65 2.76 2 18 35 5 ك

% 8.3 58.3 30 3.3 

أجد صعوبة في اقناع األطفال بتناول  3
 الوجبة كاملة

 أوافق 5 0.73 2.66 5 19 30 6 ك

% 10 50 31.7 8.3 

أجد صعوبة في تعاون االسر في تعزيز  12
 الثقافة الغذائية لدى االطفال

 أوافق 6 0.81 2.65 4 21 26 9 ك

% 15 43.3 35 6.7 

أواجه صعوبة في اكساب الطفل ثقافة  1
 غذائية جيدة

 أوافق 7 0.77 2.55 4 27 22 7 ك

% 11.7 36.7 45 6.7 

الروضة توفر أدلة لمعلمات  صينق 15
رياض األطفال خاصة بالتغذية 

 وإجراءاتها

 أرفض 8 0.76 2.46 4 29 21 6 ك

% 10 35 48.3 6.7 
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 (:6( جدولتابع 

رقم 
 العبارة

أوافق  النسبة العبارات
 بشدة

ارفض  ارفض اوافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 الموافقة

تتنوع الوجبات التي يحضرها األطفال مما  5
 جبةويربك المتابعة أثناء ال

 أرفض 9 0.74 2.45 5 28 22 5 ك

% 8.3 36.7 46.7 8.3 

 أرفض 10 0.72 2.38 5 31 20 4 ك يرفض األطفال تناول الغذاء الصحي 6

% 6.7 33.3 51.7 8.3 

أجد صعوبة في  متابعة تناول األطفال للوجبة  2
 وتوجيه سلوكهم في أن واحد

 أرفض 11 0.74 2.37 4 34 16 6 ك

% 10 26.7 56.7 6.7 

اصة بفترة الوجبة ختفتقر مهام عمل المعلمة ال 14
 إلى التحديد 

 أرفض 12 0.75 2.36 6 30 19 5 ك

% 8.3 31.7 50 10 

 أرفض 13 0.83 2.32 6 34 13 7 ك يحتاج األطفال مزيد من الوقت إلكمال الوجبة 8

% 11.7 21.7 56.7 10 

 أرفض 14 0.74 2.26 6 36 14 4 ك يحد عامل الوقت من أدائي أثناء فترة الوجبة 7

% 6.7 23.3  10 

يعتبر مكان الوجبة غير مهيأ وغير مناسب  9
 لتناول األطفال للوجبة 

 أرفض 15 0.82 2.27 9 31 14 6 ك

% 10 23.3 51.7 15 

 أرفض 16 0.72 2.08 11 37 10 2 ك تفتقر الروضة للتخطيط المسبق لفترة الوجبة 17

% 3.3 16.7 61.7 18.3 

د صعوبة في اقناع الطفل بترك األغذية اج 10
 المحتوية على الوان صناعية 

 أوافق  17 0.71 2.17 6 7 8 39 ك

% 65 13.3 11.7 10 

أعاني من قلة حلقات التثقيف الغذائي ألمهات  18
 ومعلمات الروضة

 أوافق 18 0.80 3.45 - 2 8 50 ك 
 - 3.3 13.3 83.3 % بشدة

 0.48االنحراف المعياري =                  2.51ي العام =المتوسط الحساب
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  Role of Kindergarten Teachers During the 

mealtime in achieving the nutritional 

knowledge of Kindergarten Children in Afif 

city, Kingdom of Saudi Arabia 
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ABSTRACT:  
he study aimed to identify the role of kindergarten teachers during 

the mealtime in providing nutritional knowledge of the 

kindergarten child. To achieve this, a descriptive method was used. 

The questionnaire was used as data collection tool. The sample consisted of 

(60) Kindergarten Teachers. In the analysis of the data, the study showed that 

the tool obtained an average of (2. 95 from 4. 00) and at the field level Axis 

concept of nutritional knowledge (2. 88). Followed by the difficulty of 

kindergarten teachers during the mealtime, teachers were at an average of 

(2.49).  Both of which are rated (High), while very high on (kindergarten 

teacher practices during the mealtime at an average of (3.46).The teachers also 

showed that the meals attended by the children are healthy and that there is 

awareness among the families about the type of food provided to the children. 

In the light of the results of this study, a number of recommendation and 

suggestions are made to introduce the food culture of the child as judges in the 

rehabilitation and training of nannies and teachers.        

Key words: mealtime, Food Culture, Kindergarten  
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