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 ـصـمــتخـالمس
 

ىذه الدراسة ىي محاولة لتقييم الحالة التغذوية لطالب المدارس االبتدائية و عالقة بعض العادات الغذائية بالحالة 
طالبة  5446طالب و 1563تمميذا )منيم  6995شممت ىذه الدراسة المقطعية عينة عشوائية من التالميذ ) التغذوية ، 

في كل محافظة في بغداد و المحافظات )عدا اقميم كردستان( عن طريق استمارة استبيان مدارس ابتدائية  31( في (
لحالة التغذوية لتالميذ المدارس االبتدائية و نسب اتحوي معمومات ديموغرافية و تغذوية لموقوف عمى الواقع التغذوي و 

وعالقتيا لدييم بأستخدام معايير النمو الجديدة لمنظمة الصحة العالمية و بعض العادات الغذائية  سوء التغذيةمؤشرات 
التالميذ مصابين من  (  (% 6.2نسبة ان ، بينت ىذه الدراسة وتم خالليا القيام بالقياسات الجسمانية  بالحالة التغذوية

%( مصابين بنقص 0.6%( و ان )8.4نسب )لبنقص الوزن و نقص الوزن الشديد شكمت محافظة ميسان اعمى ىذه ا
من التالميذ مصابين بالتقزم و التقزم   (% 14.1)%( و ان 1.8الوزن الشديد اعمى نسبيا كانت في محافظة كركوك )

%( من التالميذ مصابين بالتقزم الشديد  4.5%( ، و ان ) 18.8ب )الشديد و ان محافظة كركوك شكمت اعمى ىذه النس
%(  19.6النسبة الكمية لمتالميذ المصابين بزيادة الوزن و السمنة ىي )و  %( في محافظة الديوانية7.3اعمى نسبيا )
%( سجمت  .77%( سجمت في محافظة ميسان و ان النسبة المئوية الكمية لممصابين بالسمنة  ىي ) 22.6اعمى نسبة )

ان اكثر من نصف التالميذ تقريبا لدييم عادات عادات التالميذ الغذائية اكدت ، جف %( في محافظة الن9.2اعالىا )
و تناوليم  المصابين بنقص الوزن و نقص الوزن الشديدبين غذائية خاطئة ، و قد اثبتت ىذه الدراسة وجود عالقة 

ؤشر السمنة و زيادة الوزن و بين تناول الطعام في البيت وىذا ىو الحال الجبس ، و ىناك عالقة احصائية قوية بين م
ايضا مع جمب الطعام الى المدرسة و كذلك مع عادة تناول المرطبات و ىكذا عالقة نراىا ايضا في تناول النستمة و 

و  لوعي التغذوي الصحيوضع إستراتيجيات مشتركة مع وزارة التربية بيدف تنمية ا، لذا من الميم بمكان تناول الجبس 
 والمدرسية  المقدمة في الحوانيتمتابعة وتطوير الخدمات الغذائية و  تحسين الحالة التغذوية ألفراد المجتمع المدرسي

الناتج عن نقص وفقر الدم  النحافةو رصد الحاالت الصحية الخاصة ذات العالقة المباشرة بالتغذية مثل مشاكل السمنة 
 التثقيف التغذوي المستمر من أجل رفع المستوى التغذوي الثقافي ليذه المجموعة باإلضافة إلى الييئةو ضرورة  الحديد

  7 اإلدارية وأولياء األمور
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 ةــــدمــقـــالم
 

يعتبر طالب المدارس ىم الشريحة الخفية في المجتمع التي تتطمب رعاية وتغذية كافيتين لتمبي احتياجاتيم الالزمة      
لمقيام بالحركة والتطور والنمو المتزايد، ومنع سؤ التغذية والشعور بالتعب، واإلصابة بالعدوى7 مما يزيد من المقدرة عمى 

 (5)7التحصيل العممي في المدرسة 
 في الصحة تعزيز عناصر من رئيسي والتي تعد عنصر جزاء الصحة المدرسيةاالغذائية جزء ميم من  الصحة       

 .األوروبية والمجموعة لمتنمية المتحدة األمم مجموعةو  العراق ائتمان صندوق قبل من مشروع ممول ىووالذي  المدارس
وقت تناوليم الطعام وفقا  يتغيروبالتالي  المدرسة، مع بداية العام الدراسي، يقضي الطالب يوميم الدراسي فيو    

 والمعممين، وقد يكون تأثير المعمم أقوى من تأثير األىل في النصح ومنيا تأثيرات الزمالءوتأثيراتيا  لمظروف الجديدة
محالت المجاورة المدرسية أو ال الحوانيتالطالب من الطعام من  وتتميز ىذه المرحمة بالحرية في شراء ما يريده .واإلرشاد

 (31).المصروف اليومي لممدرسة لحصولو عمى
  :الىلمطمبة في سن المدرسة،  الخاطئوالنمط الغذائي  بعض المشكالت التي تتعمق بالسموكيمكن اجمال  
 من أكثر األمراض انتشارا في المنطقة العربية وبخاصة عند الطمبة، ويؤدي  : ىوفقر الدم الناجم عن عوز الحديد

زيادة احتمال  إلى حدوث بطء في النمو العقمي والذىني، وسرعة التعب والخمول وتأخر االستيعاب، مع الحديدعوز 
 (9).التعرض لمعدوى والوفاة خالل الطفولة

الحديد داخل الجسم،  الحالة إلى قمة تناول األغذية الغنية بعنصر الحديد والبروتين الذي يساعد عمى نقل وترجع
، إضافة إلى فقدان الدم «سي»مثل فيتامين  المواد التي تزيد من امتصاص الحديد في األمعاءوكذلك قمة تناول 

 .اليضمي، وأيضا لفقدان الدم أثناء الدورة الشيرية بالنسبة لمبنات المتكرر بسبب األمراض الطفيمية لمجياز
 :المزمنة أو الحادة أو فقدان  تعتبر من األمراض التي تصيب الطمبة نتيجة األمراض النحافة أو فقدان الوزن

العقاقير أو األدوية، أو نتيجة اإلصابة باألمراض  الشيية، أو وجود مشكالت في عممية اليضم، أو تناول بعض
 (9).الوراثية أو النفسية أو العصبية الطفيمية، أو اإلصابة ببعض األمراض

  :استعداد أو قابمية األسنان لمتسوس )غالبا  األسنان نتيجة أربعة عوامل أساسية ىي: يحدث تسوس تسوس األسنان
الكربوىيدرات، أو نقص  تكون وراثية(، وجود كربوىيدرات قابمة لمتخمر في الفم، أو وجود الميكروبات التي تخمر ما

 (1).في تركيز الفمور في مياه الشرب
 :)ات في سن المراىقة، حين الفتي تحدث ىذا الحالة المرضية غالبا لدى فقدان الشهية العصبي )القهم العصابي

ممارسة نوع من التحكم في كمية الغذاء الذي تتناولو،  تفكر الفتاة في أن وزنيا يزيد عمى الوزن السوي، فتحاول
 الفتاة إلى الدرجة التي تكره فييا األكل تماما، وينقص وزنيا تدريجيا إلى الحد الذي ويستمر ىذا الحال إلى أن تصل

 (.3).حيانييدد حياتيا في بعض األ
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 :الحالة في سن المراىقة المتأخرة بشكل اضطراب متناوب بين إقبال شديد عمى الطعام،  تحدث ىذه النهام العصابي
األطعمة المتناولة، ثم بزوال  الشعور بالخوف من السمنة، يتموه فقدان لمشيية ومحاولة إنقاص الوزن بالتخمص من ثم

 (.3).لمطعام التناول الشره الخوف والشعور بالذنب تعود مرة أخرى إلى
 والسموك الغذائي خالل مرحمة المراىقة إلى األسوأ حيث تستبعد بعض المغذيات  تتحول العادات سيئة: عادات

المشروبات الغازية  نتيجة اإلقالل من تناول الحميب، والفاكية، والعصائر، والخضراوات وزيادة تناول األساسية
 (.3).يوميا

غير منتظم خالل مرحمة المراىقة، إذ يزيد مع زيادة العمر معدل تناول األطعمة  تناول األطعمةوكثيرا ما يكون نمط 
في ىذه المرحمة، حيث إن كثيرا من المراىقين  وكثيرا ال يتم تناول وجبة اإلفطار أو وجبة الغذاء .المنزل خارج

سريعة والسيمة التحضير إلعطاء الفرصة الرئيسية واختيار األكالت ال يأكمون بسرعة وينصرفون عن تناول الوجبات
 (.3).واالجتماع مع األصدقاء أو المعب أو مشاىدة التمفاز لمخروج لممشاركة

  :المرحمة االبتدائية، وقد يرجع السبب  تظير السمنة عند طمبة المرحمة المتوسطة والثانوية أكثر مناالصابة بالسمنة
تؤدي السمنة  وغالبا ما.لمطاقة، وليس زيادة في تناول السعرات الحرارية إلى أن الطمبة في ىذه المرحمة أقل استيالكا

اإلحساس باإلحباط وعدم الثقة في النفس،  في ىذه الفترة إلى عدد من المشكالت النفسية واالجتماعية، فقد تؤدي إلى
أثير عمى الطريقة التي بأن البّدن يشعرون بأن مظيرىم البدين لو ت وعدم االقتناع بالمظير الشخصي، وىناك اعتقاد

 .الناس يعامميم بيا
  :شييتو أثناء المرض، كما تزداد الحاجة إلى األغذية في حالة العدوى والمرض،  عادة يفقد الطالبالحالة الصحية

السوائل والعناصر  صرف الطاقة في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم، كما يؤدي اإلسيال والتقيؤ إلى فقدان مع زيادة
 (.3).الغذائية من الجسم

%من السكان في جميع دول العالم و طمبة المدارس ىم جزء من 56األطفال في سن المدارس يمثمون حوالي ألن       
المجتمع بكل مقوماتو وخمفياتو اإلجتماعية واإلقتصادية ويعانون غالبا نفس المشاكل الصحية و لمتقميل من نسب 

لخمق قاعدة بيانات رصينة باالمكان االعتماد عمييا في البرامج الصحية و لألرتقاء االصابة بأمراض سوء التغذية و 
و  بواقع الخدمات الصحية و التغذوية المقدمة ليذه الفئة كجزء من المجتمع و رفد برامج التغذية الصحية وسالمة الغذاء

بالبيانات الالزمة لمتقييم و المتابعة في كل خطوة من خطواتو ، كان البد  برنامج التغذية المدرسية ومساعدة الفئات اليشة
تغذويا أعتمادا عمى  طالب المدارسأمراض سوء التغذية و تقييم و التحري عن  من البدأ جديا بدراسة نسب االصابة

-6لألطفال بين سن  .511المعايير الجديدة و مؤشرات النمو التي اعتمدت من قبل منضمة الصحة العالمية في سنة 
طالب مدارس  شمولية لكلسنة لذا اقتضى القيام بيذه الدراسة لتكون فاتحة لدراسات مستقبمية و بمؤشرات اكثر  39

وصوال الى تحسين الحالة التغذوية  مة الصحة العالميةظالعراق كافة بمسح وطني معتمد عالميا و موثق في بيانات من
 7 تغذوية امنةو ل المدارس بيئة صحية لطالب المدارس االبتدائية و لجع
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 ةـدراسـهدف من الـال
 

لدييم بأستخدام  سوء التغذيةالتحري عن نسب مؤشرات و  المدارس االبتدائية في العراق لتالميذتقييم الحالة التغذوية  .0

 معايير النمو الجديدة لمنظمة الصحة العالمية7

 7وعالقتيا بالحالة التغذوية االبتدائية تالميذ المدارس عندبعض العادات الغذائية و نوعية الغذاء المتناول دراسة  .0

 

 ملـالع قـطرائ و وادـالم
 

استخدمت في ىذه الدراسة المقطعية العينة العشوائية لمتالميذ ممن ىم مسجمون في مدارس المرحمة االبتدائية في     

 1563تمميذا )منيم  6995عدا اقميم كردستان( حيث بمغت ىذه العينة  محافظة 35موزعين عمى محافظات العراق )

 .طالبة (%( 41) 5446و  طالب%( .6)

 351مدارس ابتدائية من كل محافظة تم اختيارىا بشكل عشوائي لجميع المراحل ) 31تم تنفيذ الدراسة باختيار     

طالب من كل  5بمعدل  مراحل األساسيةست ال في كل مدرسةتم اختيار  مدرسة شممت بيذه الدراسة كمجموع عام( و

 .طالب لكل مدرسة(  15مرحمة دراسية )

لجمع بيانات العمر والجنس ودرجة التحصيل العممي وخصائص األسرة معدة مسبقا تم استخدام استمارة استبيان      

و االستفسار عن تناول الطعام في البيت قبل المجيء الى المدرسة ونوعو اضافة الى جمب الطعام  ونمط حياة الطفل

الى المدرسة من عدمو ونوعيتو و ايضا دراسة العادات الغذائية االخرى مثل تناول الشاي والمرطبات والجبس والنستمة 

خبرة سابقة في جمع البيانات الميدانية بعد شرح  تذا فرق صحيةجمعت ىذه البيانات بمساعدة والمشروبات الغازية و قد 

بأستخدام المقاييس المعتمدة )شريط قياس الطول و  (الطول والوزنالدراسة و تدريبيم حول القياسات الجسمانية )أىداف 

 7 5119خالل الربع الثاني من عام  ميزان يونيسكيل (

( لتحميل البيانات،  وبرنامج SPSSوأستخدم نظام ) MS-Excelباستخدام  أدخمت البيانات في الكمبيوتر    

(Anthro-Plus )  عمى النمو )الوزن الى العمر ، الطول الى العمر ، مؤشر كتمة الجسم الى العمر( لحساب مؤشرات

( سنة 39-6لألطفال في الفئة العمرية )منظمة الصحة العالمية النمو الجديدة لجع امقارنة بمر  Z-scoreأساس 

(WHO-2007 )7 (54) 
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 النتائج و المناقشة 
 

المعدة مسبقا ، المييكمة حاليل االحصائية عمى البيانات النيائية لممسح و بأستخدام البرامج االحصائية تبعد اجراء ال     

طالبا ،  3251في المدارس االبتدائية لمحافظات العراق ان النسبة االكبر )تمميذا ( 5696سة عمى )كشفت نتائج الدرا

 ( 17وكما ىو موضح في الشكل رقم )%(  43تمميذة ،  2445االناث )نسبة ىم من الذكور اما %( 57

 

 ( : النسبة المئوية لتوزيع الطالب المشمولين بالدراسة عمى الجنس .0شكل رقم )

        

 

 

ألولياء امور التالميذ المشمولين بالدراسة تم جمع التحصيل العممي و ومن اجل دراسة بعض العوامل االقتصادية     

طي فكرة عن نسبيم ( تع3و )( 2رقم )الميجنة  االشكالمعمومات عن مينة و التحصيل العممي ألولياء امورىم و 

%( من االباء كانو يمتينون المين الحرة  51.4ان اعمى نسبة )اذ المئوية لدراسة تأثيرىا عمى المؤشرات المراد دراستيا 

 %( ىن ربات بيوت 87.57و اما االميات فأن اعمى نسبة )

 اناث
43% 

 ذكور
57% 
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 النسب المئوية لمتحصيل العممي و مهنة االب لمتالميذ المشمولين بالدراسة :(0شكل رقم )

 

 لمتالميذ المشمولين بالدراسة االمالنسب المئوية لمتحصيل العممي و مهنة  :(3شكل رقم )

لمفصل االول من العام بعد اجراء التقييم العممي الفكري لمطالب و بأعتمد درجات مادتي الرياضيات و العموم        

كمواد تحتاج الى درجة من الذكاء و النشاط الذىني و تتأثر بالمؤشرات المراد دراستيا ، تبين من ىذا  2010الدراسي 

درجات العموم لتقييم اعمى نسب %( و 20.1مادة الرياضيات كان ضمن التقييم الجيد )لتقييم  اعمى نسبان التقييم 

كما ىو  الدراسة )الحالة التغذوية(  فيما بعد متغيرات%(  ليقارن ىذا التقييم مع 19.6ضمن نطاق التقييم المتوسط )

 7  (4موضح في الشكل رقم )

1

2

3

4

5

6

 30.4موظف ، 

 2.8متقاعد ، 

 51.4مهنة حرة ، 

 7.4عاطل ، 

 8.0اخرى ، 

 12.3أمي ،  

 22.5يقرأ و يكتب، 

 19.4أبتدائية ،  

 18.4متوسطة ، 

 10.2اعدادية ،  

 17.1معهد فأكثر ، 

 التحصٌل العلمً المهنة

1

2

3

4

5

6

 9.0موظفة ، 

 2مهنة حرة، 

 87.5ربة بيت ، 

 1.2أخرى ،  

 21.3أمية، 

 29.5تقرأ و تكتب ، 

 21.7ابتدائية ، 

 12.7متوسطة ، 

 5.9اعدادية ، 

 8.9معهد فأكثر ، 

 التحصٌل العلمً المهنة
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 لمتقييم العممي لمادتي الرياضيات و العموم.النسب المئوية  :(2شكل رقم )

وألجل اخذ فكرة عن نمط االستيالك الغذائي في المدارس االبتدائية تم أستبيان فيما لو كان الطالب يجمب معو        
لدوام الطعام الى المدرسة لما يحممو ىذا المؤشر من دالالت فيما بعد حول نوع الطعام الذي يتناولو التمميذ خالل فترة ا

( حيث يبين تقارب في نسب التالميذ الذين يجمبون 5الرسمي او ما يتناولو في البيت و كما ىو موضح في الشكل رقم )
من االطفال يتناولون الطعام في  (%89) %( ، 51.3)من الذين ال يقومون بذلك %( 48.7)معيم الطعام الى المدرسة 

ن الطعام في البيت قبل المجيء الى المدرسة 7ان تناول الطعام قبل المجيء الى المدرسة و ال يتناول (%10)البيت و ان 
كما ىو معروف لو دور كبير في المحافظة عمى صحة التالميذ ورفع كفائتيم العممية ومن النسب التي نالحظيا يتبين 

لتشجيع التالميذ عمى  ييئة التدريسيةالط الضوء حول اىمية رفع الوعي التغذوي لألىل و يسملتبان ىناك حاجة كبيرة 
سواءا في التركيز عمى الغذاء المتوازن الصحي الحاوي عمى كافة المغذيات الكبيرة منيا و الدقيقة لنمو صحي و سميم 

 7و التركيز عمى وجبة االفطار  البيت او المدرسة

 

 .و الذين يتناولونه في البيت ممدرسةللمتالميذ الذين يجمبون معهم الطعام النسب المئوية  :(5شكل رقم )
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و ألخذ فكرة عن نمط االغذية المستيمكة في ولتسييل توضيح نوعية الغذاء الذي يجمبو التالميذ الى المدرسة          

( يوضح ان النسبة 6المعتمدة في اليرم الغذائي و الشكل رقم ) تم تقسيم المواد الغذائية حسب المجاميع الغذائيةالمدرسة 

( تمييا الخضراوات و %72.3كبر من المجاميع الغذائية التي يجمبيا التالميذ الى المدرسة ىي من الكربوىيدرات )الا

%( و بيكذا توزيع البد من الوقوف عمى االسباب لعدم وجود تنوع 10.5%( و البروتينات و البقوليات )13.2الفواكو )

لضمان النمو البدني و العقمي السميم لمطفل فالبد من التركيز عمى تغذوي وفق نسبة المغذي من طاقة االحتياج اليومي 

 7 عمييا و الموصى بياالمغذيات االخرى حسب النسب المتعارف 

 
 

 لممجاميع الغذائية التي يجمبها التالميذ لممدرسة.النسب المئوية  :(6شكل رقم )

من المالحظ اذ ان اليرم الغذائي  الغذائية المعتمدة في حسب المجاميعالمستيمكة في البيت تم تقسيم المواد الغذائية     

ىو  (%21)%( وان 57ان النسبة العالية من الطعام الذي يتناولو الطمبة في البيت ىو كاربوىيدرات )( 7رقم )في شكل 

حيث ان بعض من  اطعمة اخرى (%2.2)الحميب ومشتقتو و  (%17)فواكو وخضر و( % 2)بروتينات وبقوليات و 

ىذه النسب يتماشى و احتياج التمميذ من ىذه المجاميع )الكربوىيدرات و البروتينات ( مع التشديد عمى اىمية باقي 

 والنشاط البدنيو اوالياء امور التالميذ في التوعية و النصائح التغذوية دور المدرسة  المجاميع وىنا وكما ذكر سابقا يأتي
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 لممجاميع الغذائية التي يتناولها التالميذ في البيت.النسب المئوية  :(7شكل رقم )   

مكونات تقييم الحالة التغذوية مع القياسات الجسمانية لذا فتم  مغذاء المتناول يعد مكمل لباقي العادات الغذائية ل      

يتداخل منيا في امتصاص وضع مجموعة من االسئمة التي تعطي فكرة عمى عادات التالميذ الغذائية و خصوصا ما 

( يوضح ىذه العادات من تناول ىذه 8بعض المغذيات الدقيقة و بالتالي االصابة بامراض سوء التغذية و الشكل رقم )

الجبس والنستمة المواد الغذائية حيث نجد ان اكثر من نصف التالميذ تقريبا لدييم عادات غذائية خاطئة بتناوليم )

%( من التالميذ يتناولون الفواكو و الخضر لذا 87.9و ىناك نسبة البأس بيا )( زية والشايوالمرطبات والمشروبات الغا

فمرفع الوعي الجماىيري في المدرسة او في البيت اىمية خاصة ألشاعة فكرة الغذاء الصحي المتوازن و النشاط البدني و 

 العادات الغذائية الصحيحة7

 

 التالميذ حسب نوع المواد الغذائية و حسب تناولها( : النسب المئوية لتوزيع 8شكل رقم )
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بعد قيام الفرق الصحية بأجراء القياسات الجسمانية لمتالميذ المشمولين بالدراسة تم اجراء عممية التقييم الغذائي و      

اد المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية و بعد اجراء التحديث و اعتمحسب المعايير قياس مؤشرات النمو 

 و بأستخدام البرامج االحصائية المعدة لذلك كانت نتائج تقييم مؤشرات النمو عمى النحو االتي: 2007الجديدة في عام 

  مؤشر الوزن الى العمر : -0

نقص الوزن و ببسوء التغذية المشترك بين الحاد و المزمن و حيث يعطي ىذا المؤشر فكرة عن اصابة االطفال    

)الوزن الى العمر اقل  و نقص الوزن الشديد ( ان النسبة الكمية لمتالميذ المصابين بنقص الوزن2الجدول رقم )يوضح 

نقص الوزن الشديد )الوزن الى لمتالميذ المصابين ب%( و ان النسبة المئوية الكمية  6.2معيار انحرافي( ىي ) 2-من 

د يكون بسبب نوعية المواد الغذائية سواءا المتناولة في البيت قو الذي %( 0.6معيار انحرافي( ىي ) 3-العمر اقل من 

 7او اصابة الطفل باالمراض المعدية الحادة او المزمنة او في المدرسة او بسبب العادات الغذائية الخاطئة

 ( : النسب المئوية لتوزيع مؤشر الوزن الى العمر حسب الفئة العمرية.0ل رقم )دوج

 الفئة العمرية

 )ببلسنوت(
 العدد

 مؤشر الوزن الى العمر

 )درجة المعيبر االنحرافي(

 <-2%  <-3% 

(5-9) 3406 6.2% 0.6% 

(02-02) 0 0% 0.0% 

(05-09) 0 0.0% 0.0% 

 %0.6 %6.2 3483 (02-5الكلي ) *

 

( نجد ان النسب المئوية 3وعند توزيع ىذا المؤشر عمى محافظات العراق و كما ىو موضح في الجدول رقم )    

%( في  8.4%( في محافظة البصرة و ) 4.2تتراوح مابين )و نقص الوزن الشديد لمتالميذ المصابين بنقص الوزن 

%( و المحافظات المضممة ىي التي تجاوزت نسبيا ىذا المعدل وىي محافظات 6.2محافظة ميسان عن المعدل العام )

 اما نسب المصابين بنقص الوزن الشديد فتراوحت النسب /الرصافة( كركوك و بغداداالنبار،)نينوى،ميسان،

انكثُس مه األطفال  ان حُث عمسَتفٍ فخسة  و انطىلألن هرا انمؤشس ال َمُص بُه كخهت انجسم سىىاث  10انىشن بانىسبت نهعمس نُسج مخاحت بعد سه معاَُس  *

 .فقط طىَم انقامت اوهقد حظهس وجىد انىشن انصائد )مه حُث انىشن مقابم انعمس( فٍ حُه انخٍ َعاوىن مه طفسة فٍ انىمى وانبهىغ 
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ذي قار و النجف (  % ( و محافظات )نينوى ،1.8%( اعمى ىذه النسب كانت في محافظة كركوك )1.8 -% 0بين )

الصحية التغذوية في ىذه توجيو الجيود و ادامة و تعزيز الخدمات الصحية و التوعية ألىمية عن المعدل العام ، 

 المحافظات7

 .الوزن الى العمر حسب المحافظات( : النسب المئوية لتوزيع مؤشر 3دول رقم )ج

 العدد المحبفظة

 مؤشر الوزن الى العمر

 )درجة المعيبر االنحرافي(

 <-2%  <-3% 

 %0.0 %5.8 206 بغداد/انكسخ

 %0.0 %4.2 190 انبصسة

 %1.4 %7.9 216 وُىىي

 %0.0 %8.4 227 مُسان

 %0.9 %5.0 221 اندَىاوُت

 %0.4 %5.9 236 دَانً

 %0.5 %7.2 222 االوباز

 %0.0 %5.6 216 بابم

 %0.5 %5.0 199 كسبالء

 %1.8 %8.3 228 كسكىك

 %0.0 %6.4 204 واسط

 %1.4 %5.5 218 ذٌ قاز

 %0.9 %6.0 233 انمثىً

 %0.0 %4.8 208 صالح اندَه

 %1.3 %5.1 236 انىجف

 %0.9 %7.2 223 بغداد / انسصافت

 %0.6 %6.2 3483 (02-5)الكلي 

 

 

 مؤشر الطول الى العمر : -0

( ان النسبة 4يوضح الجدول رقم )و   التقزمببسوء التغذية المزمن و حيث يعطي ىذا المؤشر فكرة عن اصابة االطفال    

%( و ان  14.1معيار انحرافي( ىي ) 2-)الطول الى العمر اقل من  و التقزم الشديد الكمية لمتالميذ المصابين بالتقزم

تزداد ىاتين %(  4.5معيار انحرافي( ىي ) 3-الى العمر اقل من  الطولالشديد ) ممصابين بالتقزملالنسبة المئوية الكمية 
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( 19-15لفئة العمرية بين )تركزت في ا تينسبوكما ىو مالحظ ان اعمى ىذه النالنسبتين تدريجيا مع زيادة الفئة العمرية 

والذي قد يكون بسبب تعاظم النمو و عدم تغطية حاجة الجسم من المغذيات %( عمى التوالي 19.6% ، 37.3) سنة

الكبيرة و الدقيقة لنمو سميم لعدم وجود الوعي الصحي و التغذوي ليذه الفئات او اولياء امورىم حول اىمية الغذاء 

 7المتوازن

 

 الى العمر حسب الفئة العمرية. الطول: النسب المئوية لتوزيع مؤشر (2)ل رقم دوج

 الفئة العمرية

 )ببلسنوت(
 العدد

 مؤشر الطول الى العمر

 )درجة المعيبر االنحرافي(

 <-2%  <-3% 

(5-9) 3406 12.6% 4.1% 

(02-02) 2239 15.9% 4.8% 

(05-09) 51 37.3% 19.6% 

 %4.5 %14.1 5696 (09-5الكلي )

 

 

( نجد ان النسب المئوية 5وعند توزيع ىذا المؤشر عمى محافظات العراق و كما ىو موضح في الجدول رقم )      

%( في محافظة  18.8و ) صالح الدين%( في محافظة  11.7تتراوح مابين ) و التقزم الشديد بالتقزملمتالميذ المصابين 

المضممة ىي التي تجاوزت نسبيا ىذا المعدل وىي محافظات %( و المحافظات  14.1عن المعدل العام ) كركوك

%( في محافظة صالح 2.2الشديد فتراوحت النسب بين ) بالتقزم( اما نسب المصابين ، ذي قار و المثنى)نينوى،كركوك

الديوانية ، كركوك، المثنى و ،  بغداد/الكرخمحافظات )تجاوزت و %( في محافظة الديوانية 7.3الدين و نسبة )

، ألىمية توجيو الجيود و ادامة و تعزيز الخدمات الصحية و التوعية الصحية %( 4.5)المعدل العام  غداد/الرصافة(ب

 التغذوية في ىذه المحافظات7
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 .الطول الى العمر حسب المحافظات( : النسب المئوية لتوزيع مؤشر 5دول رقم )ج

 العدد المحبفظة

الى العمر الطولمؤشر   

 االنحرافي()درجة المعيبر 

 <-2%  <-3% 

 %5.4 %13.8 354 بغداد/انكسخ

 %4.8 %11.9 352 انبصسة

 %4.4 %15.6 360 وُىىي

 %3.1 %12.4 354 مُسان

 %7.3 %14.9 355 اندَىاوُت

 %3.1 %13.8 356 دَانً

 %3.1 %12.0 359 االوباز

 %5.5 %13.0 347 بابم

 %4.5 %12.2 352 كسبالء

 %7.0 %18.8 357 كسكىك

 %3.6 %12.8 358 واسط

 %3.6 %17.9 357 ذٌ قاز

 %5.3 %16.5 358 انمثىً

 %2.2 %11.7 360 صالح اندَه

 %3.6 %13.9 360 انىجف

 %5.6 %14.3 357 بغداد / انسصافت

 %4.5 %14.1 5696 الكلي 

 

 

 

 :مؤشر كتمة الجسم الى العمر-3

و نقص بزيادة )االفراط في( التغذية )زيادة الوزن و السمنة( حيث يعطي ىذا المؤشر فكرة عن اصابة االطفال       

و مؤشر كتمة الجسم لوحده يساوي )الوزن )بالكغم(/مربع الطول )بالمتر(( و يقاس التغذية )النحافة و النحافة الشديدة( 

مؤشر ) و السمنة  بزيادة الوزن( ان النسبة الكمية لمتالميذ المصابين 6قم )يوضح الجدول ر بوحدات الكغم/المتر المربع ، 

 بالسمنةممصابين %( و ان النسبة المئوية الكمية ل 19.6معيار انحرافي( ىي ) 1اكثر من +الى العمر  كتمة الجسم

ىاتين النسبتين تدريجيا مع زيادة الفئة  تقل%(  7.7معيار انحرافي( ىي ) 2+اكثر من الى العمر  مؤشر كتمة الجسم)

%(  8.2% و 20.2( سنة )9-5النسبتين تركزت في الفئة العمرية بين ) و ان اعمى ىاتينالعمرية وكما ىو مالحظ 
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نوع المواد الغذائية المتناولة الحاوية عمى الطاقة و الفيرة بالمغذيات و كذلك بسبب عمى التوالي والذي قد يكون بسبب 

لعدم وجود الوعي الصحي و التغذوي ليذه الفئات او اولياء امورىم حول اىمية  حياة غير الصحي وقمة الحركة ونمط ال

)مؤشر كتمة الجسم الى العمر و النحافة الشديدة ، من جانب اخر نجد ان معدل النحافة و النشاط البدني الغذاء المتوازن

اما نسبة النحافة الشديدة )مؤشر كتمة الجسم الى  %(10.9لمسح ىي )معيار انحرافي( لمتالميذ المشمولين با 2-اقل من 

%( تزداد بأزدياد العمر والتي تسترعي االنتباه الى نوعية و كمية المواد 5.3معيار انحرافي( ىي ) 3-العمر اقل من 

و التقميل من االغذية ذات الغذائية التي يتنوليا الطفل في مراحمو العمرية لحين سن البموغ و االلتزام باليرم الغذائي 

 المغذيات القميمة7

 

 .كتمة الجسم الى العمر حسب الفئة العمرية( : النسب المئوية لتوزيع مؤشر 6دول رقم )ج

 الفئة العمرية

 )ببلسنوت(
 العدد

 مؤشر كتلة الجسم الى العمر

 )درجة المعيبر االنحرافي(

 <-3%  <-2% + >1 % + >2 % 

(5-9) 3406 5.5% 10.0% 20.2% 8.2% 

(02-02) 2239 4.9% 12.0% 19.1% 6.9% 

(05-09) 51 13.7% 29.4% 5.9% 3.9% 

 %7.7 %19.6 %10.9 %5.3 5696 (09-5الكلي )

 

( نجد ان النسب المئوية 7وعند توزيع ىذا المؤشر عمى محافظات العراق و كما ىو موضح في الجدول رقم )      

%( في محافظة  22.6و ) بغداد/الرصافة%( في محافظة  16تتراوح مابين )و السمنة  الوزنبزيادة لمتالميذ المصابين 

%( و المحافظات المضممة ىي التي تجاوزت نسبيا ىذا المعدل وىي محافظات  19.6عن المعدل العام ) ميسان

فتراوحت النسب بين  بالسمنة( اما نسب المصابين الديوانية،كربالء،واسط،المثنى و صالح الدين، ميسان،بغداد/الكرخ)

،  ميسانو تجاوزت محافظات )بغداد/الكرخ ،  النجف%( في محافظة 9.2و نسبة ) بابل%( في محافظة 5.5)

اما اعمى نسبة اصابة بالنحافة و بالنحافة %( ، 7.7( المعدل العام )االنبار،كربالء،واسط،المثنى و النجف، الديوانية
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ألىمية توجيو الجيود و ادامة و تعزيز الخدمات %( عمى التوالي ، 9.1% و 15.6) الشديدة كانت في محافظة البصرة

    7و تفعيل برامج التغذية المدرسية و المدارس المعززة لمصحة الصحية و التوعية الصحية التغذوية في ىذه المحافظات

 .الى العمر حسب المحافظات كتمة الجسم( : النسب المئوية لتوزيع مؤشر 7دول رقم )ج

 العدد المحبفظة

الى العمر كتلة الجسممؤشر   

 )درجة المعيبر االنحرافي(

 <-3%  <-2% + >1 % + >2 % 

 %8.5 %22.3 %9.3 %3.4 354 بغداد/انكسخ

 %6.5 %18.5 %15.6 %9.1 352 انبصسة

 %7.2 %17.8 %10.6 %5.0 360 وُىىي

 %8.8 %22.6 %9.9 %3.4 354 مُسان

 %8.2 %21.1 %11.8 %7.3 355 اندَىاوُت

 %6.5 %18.5 %10.1 %3.9 356 دَانً

 %8.1 %18.9 %11.1 %4.2 359 االوباز

 %5.5 %18.4 %12.4 %7.2 347 بابم

 %9.1 %21.6 %11.4 %7.4 352 كسبالء

 %7.8 %18.5 %10.1 %4.5 357 كسكىك

 %8.1 %21.5 %15.1 %6.7 358 واسط

 %6.4 %17.1 %9.0 %3.1 357 ذٌ قاز

 %8.9 %22.3 %10.1 %5.3 358 انمثىً

 %6.1 %20.0 %10.8 %5.3 360 صالح اندَه

 %9.2 %18.9 %8.1 %4.4 360 انىجف

 %7.8 %16.0 %9.8 %5.0 357 بغداد / انسصافت

 %7.7 %19.6 %10.9 %5.3 5696 الكلي 

 

 

( يوضح توزيع مؤشرات النمو عمى نوع جنس التالميذ المشمولين بالدراسة حيث نالحظ ان توزيع 9الشكل رقم )     

مؤشر الوزن الى العمر تتوزع بشكل متساوي تقريبا بين االناث و الذكور و عند دراسة العالقة أحصائيا ثبت درجات 

العمر ، باالنتقال الى مؤشر الطول الى العمر نجد ان  بعدم وجود عالقة احصائية بين الجنس و مؤشر الوزن الى

%( عمى التوالي و قد 60.3% و 61.8النسب االعمى من االطفال المصابين بالتقزم و التقزم الشديد ىم من الذكور )

Xثبت أحصائيا وجود عالقة أحصائية قوية بين الجنس و مؤشر الطول الى العمر )مربع كاي )
، درجة  8.9(=2

(( مما قد يكون بسبب التكوين الفسيولوجي و بنية الذكور و 0.05)أقل من  0.029(=P، االحتمالية ) 3الحرية=
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االحتياج اليومي لمغذاء و الطاقة المستيمكة تختمف عما ىي في االناث و التعرض المستمر لألمراض المعدية المزمنة 

س عمى مؤشر كتمة الجسم الى العمر نجد ان نسب في الذكور اكثر من االناث ، اما عند توزيع التالميذ حسب الجن

%( مع وجود نسب متماثمة تقريبا في االصابة بالسمنة ، 38%( اكثر مما ىي في الذكور  )62زيادة الوزن في االناث)

%( اكثر مما ىي في االناث 62% و 62.4الشديدة فكانت نسب اصابة الذكور )اما نسب االصابة بالنحافة و النحافة 

%( عمى التوالي و عند دراسة عالقة الجنس بمؤشر كتمة الجسم وجد ان ىناك عالقة احصائية قوية تربط 38 و 37.6)

Xدرجات مؤشر كتمة الجسم الى العمر مع الجنس )مربع كاي )
 (0.0001(>P،االحتمالية)4،درجة الحرية= 28.05(=2

و الذي من الممكن ان يكون بسبب نوعية و كمية الغذاء المتناول و اختالفو بين الذكور و االناث و قمة الوعي الصحي 

 التغذوي ألولياء امور الطمبة و االختيار الغير متوازن لممواد الغذائية المتناولة في البيت او المدرسة 7

 

 الجنس و مؤشرات النمو.ب ( : النسب المئوية لتوزيع التالميذ حس9)شكل رقم 

 

لرياضيات و العموم فالجدول رقم عالقة احصائية لمؤشرات النمو مع التقييم العممي لمتالميذ لمادتي اوجود ولدراسة      

( يوضح ىذه العالقة حيث نجد في ىذا الجدول ان ىناك عالقة احصائية قوية تربط ما بين فئات مؤشر الوزن الى 8)

X)مربع كاي ) العمر و مؤشر تقييم درجات الرياضيات 
( مما 0.0001(>P، االحتمالية)15،درجة الحرية= 125.6= (2

لة التمميذ التغذوية لمؤشر الوزن الى العمر )نقص الوزن( يعني ان درجات الطالب في مادة الرياضيات تتأثر بفئات و حا
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نقص الوزن 
 الشدٌد

 نحافة  نحافة شدٌدة زٌادة وزن سمنة تقزم تقزم شدٌد نقص الوزن

 العمر-كتلة الجسم العمر-الطول العمر-الوزن

54.5% 

40.5% 39.7% 38.2% 
44.4% 

62.0% 

38.0% 37.6% 

45.5% 

59.5% 60.3% 61.8% 
55.6% 

38.0% 
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 انثى ذكر
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X، وكذلك ىو الحال فيما يخص تقييم درجات مادة العموم و عالقتيا  بمؤشر الوزن الى العمر )مربع كاي )
2=)172.3 

ت ( 7 و كذلك يمكن مالحظة وجود عالقة احصائية تربط بين تقييم درجا0.0001(>P، االحتمالية)15،درجة الحرية=

)مربع كاي معيار انحرافي(  2-الرياضيات و اصابة الطفل بسوء التغذية المزمن )مؤشر الطول الى العمر اقل من 

(X
مما يدل عمى مدى التأثر الحاصل بمستوى  ( (0.05)اقل من  0.04(= P، االحتمالية)10درجة الحرية= ، 18.9(=2

لم تثبت وجود اي  التمميذ العممي و خصوصا في مادة فكرية و حسابية كالرياضيات و اصابتو بسوء التغذية المزمن 7

 عالقة احصائية بين مؤشر كتمة الجسم و التقييم العممي لمادتي الرياضيات و العموم 7

 بأستخدام مربع كاي. ن متغيرات التقييم العممي و مؤشرات النموالعالقة االحصائية بي( : 8دول رقم )ج

Xمربع كاي ) المتغيرات
 االحتمالية درجة الحرية * (2

مؤشر الوزن الى 
 العمر

 0.0001اقل من  1 125.6 تقييم درجات الرياضيات

 0.0001اقل من  1 172.3 تقييم درجات العموم

مؤشر الطول الى 
 العمر

 0.04 1 18.9 الرياضياتتقييم درجات 

 

( يوضح العالقة االحصائية بين مؤشرات النمو الثالث لسوء التغذية و مجموعة من العادات 9الجدول رقم )      

X)الغذائية المشمولة بالدراسة بأستخدام مربع كاي 
حيث نجد في ىذا الجدول عدم وجود اي عالقة احصائية بين  (2

مع العادات الغذائية في ىذه الدراسة بينما نجد ان ىناك  مؤشر التقزم و التقزم الشديد )مؤشر الطول الى العمر( 

في لجبس و تناوليم ا ألعداد التالميذ المصابين بنقص الوزن و نقص الوزن الشديداختالف معنوي بين التوزيع المشاىد 

X)مربع كاي ) وبين توزيعيا النظري المتوقع جدول التوزيع االفتراضي
(= P، االحتمالية)1، درجة الحرية= 3.9(=2

 اك عالقة احصائية قوية بين مؤشرن( ( داللة عمى وجود ىذه العالقة ، و ى0.05)اقل من  0.026

X)*مربع كاي 
معينًا ئيا، أم أنَّ توزيعيا يشكل نمطا الظاىرة الحقيقية تحت الدراسة موزعة توزيعا عشوامقياس يستخدم لمكشف عما إذا كانت نقطة ىو :  (2

 (بعيداً عن التوزيع العشوائي ،وذلك باستخدام صيغة رياضية إحصائية دقيقة

Xتناول الطعام في البيت )مربع كاي )السمنة و زيادة الوزن )مؤشر كتمة الجسم( و بين  
، 1الحرية=، درجة  24.9(=2

( ( مما يعزى الى نوعية الطعام المقدم لطفال في البيت و درجة وعي 0.05)اقل من  0.0001(= اقل من Pاالحتمالية)
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ياء االمر بالغذاء الصحي المتوازن وىذا ىو الحال ايضا مع جمب الطعام الى المدرسة )مربع كاي و ثقافة اول

(X
 و كذلك ىناك عالقة احصائية( ( 0.05)اقل من  0.032(= P، االحتمالية)1، درجة الحرية=4.6(=2

Xالمرطبات )مربع كاي )عادة تناول تربط ىذا المؤشر مع  
(= اقل من P، االحتمالية)1، درجة الحرية= 21.4(=2

( ( داللة عمى دور ىكذا نوع من االغذية في التسبب السمنة و زيادة الوزن كونيا من االغذية 0.05)اقل من  0.0001

Xالطاقة العالية و ىكذا عالقة نراىا ايضا في تناول النستمة )مربع كاي )ذات 
، 1، درجة الحرية= 4.4(=2

X( ( و تناول الجبس )مربع كاي )0.05)اقل من  0.036(= Pاالحتمالية)
(= P، االحتمالية)1، درجة الحرية= 6.9(=2

الغذائية الخاطئة التي تحتاج الى دور التوعية و  ( ( و الذي يعتبر االكثار منيا ايضا من العادات0.05)اقل من 0.009

 التثقيف الصحي و التغذوي في الحد منيا و أستبداليا باالغذية ذات القيم الغذائية العالية7

 بأستخدام مربع كاي. سوء التغذية والعادات الغذائيةالعالقة االحصائية بين متغيرات مؤشرات ( : 9دول رقم )ج

Xمربع كاي ) المتغيرات
 االحتمالية درجة الحرية (2

 مؤشر الوزن الى العمر

)نقص الوزن و نقص 
 الوزن الشديد(

 0.026 1 3.9 تناول الجبس

مؤشر كتمة الجسم الى 
 العمر

 )زيادة الوزن و السمنة(

 0.0001اقل من  1 24.9 تناول الطعام في البيت

 0.032 1 4.6 جمب الطعام الى المدرسة

 0.0001اقل من  1 21.4 تناول المرطبات

 0.036 1 4.4 تناول النستمة

 0.009 1 6.9 تناول الجبس

عودا الى مؤشرات التقييم العممي لمتالميذ المشمولين بالدراسة و عالقتيا ببعض العادات الغذائية حيث ثبت ان        

ىناك عالقة بين تقييم معدالت درجات الرياضيات و العموم مع تناول المرطبات حيث ان ىناك اختالف احصائي بين 

تم اثباتيا باستخدام اختبار النضريات )العالقة بين تناول ىذه المعدالت ممايشكل نوعا من العالقات االحصائية التي 

، فترة   0.123-، اختالف المعدالت= 0.028(=P، االحتمالية )  t=-2.25المثمجات و معدالت مادة الرياضيات )
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-=tوالتي تعتبر مثبتة احصائيا ( )العالقة بين تناول المثمجات و معدالت مادة العموم ) ( 0.014-الى  0.232-الثقة=

( والتي تعتبر  0.052-الى  0.266-،  فترة الثقة= 0.159-، اختالف المعدالت= 0.004(=P، االحتمالية )  2.912

 مثبتة احصائيا ايضا 7 

  



 
 

21 

   اتـــاجــــتنتـــاالس
 

بعد االخذ بنظر االعتبار النتائج المتحققة في ىذه الدراسة ممكن تمخيص ما تم استنتاجو أجابة لمجموعة االستفسارات   

التي بنيت ىذه الدراسة عمييا ووفقا ألىداف الدراسة و أىمية الفئة العمرية المشمولة بيا و كيدف لوضع قاعدة لمبيانات 

 تخصيا نمخص مايمي :

%( من االباء كانو يمتينون المين الحرة و اما  51.4اعمى نسبة )مور حسب مينيم بين ان توزيع اولياء اال -3

 %( ىن ربات بيوت 87.57االميات فأن اعمى نسبة )

%( و اعمى نسب 20.1تقييم لمادة الرياضيات كان ضمن التقييم الجيد ) ان اعمى نسبتقييم التالميذ العممي بين  -5

 %( 19.67تقييم لدرجات العموم ضمن نطاق التقييم المتوسط )

%( من الذين ال يقومون بذلك 48.7ىناك تقارب في نسب التالميذ الذين يجمبون معيم الطعام الى المدرسة ) -1

ن الطعام في البيت قبل و ال يتناول )%10(ام في البيت و ان من االطفال يتناولون الطع (89%) %( ، 51.3)

 7 المجيء الى المدرسة

عند تسميط الضوء عمى نوعية الطعام الذي يجمبو التمميذ الى المدرسة النسبة االكبر من المجاميع الغذائية ىي من  -4

%( اما عن نوعية 10.5ليات )%( و البروتينات و البقو 13.2%( تمييا الخضراوات و الفواكو )72.3الكربوىيدرات )

( % 2)ىو بروتينات وبقوليات و  (%21)%( وان 57كاربوىيدرات ) ىيالطعام الذي يتناولو الطمبة في البيت 

 7اطعمة اخرى (%2.2)الحميب ومشتقتو و  (%17)فواكو وخضر و

الجبس خاطئة بتناوليم )ان اكثر من نصف التالميذ تقريبا لدييم عادات غذائية عادات التالميذ الغذائية اكدت  -6

%( من التالميذ يتناولون الفواكو و 87.9( و ىناك نسبة البأس بيا )والنستمة والمرطبات والمشروبات الغازية والشاي

 الخضر7

شكمت محافظة ميسان اعمى ىذه انسب %( من التالميذ مصابين بنقص الوزن و نقص الوزن الشديد  6.2) -5

 %( 1.87الوزن الشديد اعمى نسبيا كانت في محافظة كركوك )%( مصابين بنقص 0.6%( و ان )8.4)

%(  18.8كركوك شكمت اعمى ىذه النسب )%( من التالميذ مصابين بالتقزم و التقزم الشديد و ان محافظة  14.1) -.

 %( في محافظة الديوانية7.37%( من التالميذ مصابين بالتقزم الشديد اعمى نسبيا ) 4.5، و ان )
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سجمت في %(  22.6)اعمى نسبة %(  19.6ىي )و السمنة ان النسبة الكمية لمتالميذ المصابين بزيادة الوزن  -1

في محافظة  %(9.2)سجمت اعالىا  %( 7.7ىي ) بالسمنة ممصابين و ان النسبة المئوية الكمية لميسان محافظة 

 النجف 7

%( عمى التوالي و 60.3% و 61.8يد ىم من الذكور )النسب االعمى من االطفال المصابين بالتقزم و التقزم الشد -9

، ان نسب زيادة الوزن في  قد ثبت أحصائيا وجود عالقة أحصائية قوية بين الجنس و مؤشر الطول الى العمر

 %( مع وجود نسب متماثمة تقريبا في االصابة بالسمنة387%( اكثر مما ىي في الذكور  )62االناث)

تربط ما بين فئات مؤشر الوزن الى العمر و مؤشر تقييم درجات الرياضيات  ىناك عالقة احصائية قوية  -31

وكذلك ىو الحال فيما يخص تقييم درجات مادة العموم و عالقتيا  بمؤشر الوزن الى العمر مع وجود عالقة 

 احصائية تربط بين تقييم درجات الرياضيات و اصابة الطفل بسوء التغذية المزمن7

حصائية بين مؤشر التقزم و التقزم الشديد مع العادات الغذائية بينما نجد ان ىناك عالقة عدم وجود اي عالقة ا -33

اك نو تناوليم الجبس ، و ى ألعداد التالميذ المصابين بنقص الوزن و نقص الوزن الشديدبين التوزيع المشاىد 

بيت وىذا ىو الحال ايضا مع جمب عالقة احصائية قوية بين مؤشر السمنة و زيادة الوزن و بين تناول الطعام في ال

و تناول الجبس  اول النستمةعادة تناول المرطبات و ىكذا عالقة نراىا ايضا في تنكذلك مع الطعام الى المدرسة و 

و الذي يعتبر االكثار منيا ايضا من العادات الغذائية الخاطئة التي تحتاج الى دور التوعية و التثقيف الصحي و 

 يا و أستبداليا باالغذية ذات القيم الغذائية العالية7التغذوي في الحد من
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 ياتـــــتوصـــال
   

يتجمى لنا وبوضوح ضرورة االىتمام المستمر بيذه الشريحة العمرية من المجتمع و من النتائج المستخمصة من ىذه    

 التغذوية نوصي بما يمي :تحسين الحالة التغذوية لطالب المدارس كيدف عام لمبرامج ألىمية  الدراسة و

القيام بدراسات مماثمة و بمؤشرات اكثر شمولية تشمل طالب المدارس االبتدائية كافة ألنشاء قاعدة بيانات معتمدة  -1

لمرجوع الييا لبناء البرامج الصحية المستقبمية و تطوير و تحسين البرامج الصحية الحالية و باالعتماد عمى كافة مؤشرات 

 20077مة الصحة العالمية المستحدثة لسنة بأستخدام معايير منظ و لمتقييم النمو الثالث

تحسين الحالة التغذوية ألفراد و  وضع إستراتيجيات مشتركة مع وزارة التربية بيدف تنمية الوعي التغذوي الصحي -2

المدرسية مع مراجعة المناىج  المقدمة في الحوانيتإضافة إلى متابعة وتطوير الخدمات الغذائية  المجتمع المدرسي

 المساىمة في وضع لوائح وأنظمة التغذية الموجية وذات العالقة بفئة أطفال السن المدرسي والمراىقين7و  المدرسية

الناتج عن وفقر الدم  النحافةو رصد الحاالت الصحية الخاصة ذات العالقة المباشرة بالتغذية مثل مشاكل السمنة  -3

إجراء البحوث والدراسات العممية حول عن طريق  ذ برامج التدخل المبكر لمحد من ىذه المشاكلمع تنفي نقص الحديد

 7و الزيارات الميدانية العادات الغذائية الممارسة وعالقتيا بالمحدودات االقتصادية واالجتماعية

و خصوصا  بالتغذية المدرسيةتدريب العاممين الصحيين وغير صحيين باألمور المتعمقة االىتمام و التركيز عمى  -4

 المعممين موقعيا او عن طريق ندوات تثقيفية تغذوية عامة 7

اإلدارية وأولياء  التثقيف التغذوي المستمر من أجل رفع المستوى التغذوي الثقافي ليذه المجموعة باإلضافة إلى الييئة-5

 عن طريق خطة اعالمية تثقيفية صحية و تغذوية 7 األمور

تعزيز التكامل بين المؤسسات و االقسام الصحية لتقديم الخدمات الصحية المتكاممة و تعزيز الجانب التثقيفي -6

و االستمرار باالجراءات الصحية لمتقميل و السيطرة عمى االمراض الصحي التغذوي مع قسم و شعب تعزيز الصحة 

 7االنتقالية
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