تقييم شارة التغذية القوية للفتيات
تعليامت للقادة

يتم استخدام استطالع شارة التغذية القوية للفتيات (انظروا الصفحة التالية) بغرض الفهم األفضل لنجاح أنشطة الشارة .يقيس
االستطالع التنوع يف الغذاء :عدد املجموعات الغذائية التي كان يتناولها أعضاء املجموعة قبل برنامج التغذية القوية للفتيات
مقارن ًة بعدد املجموعات الغذائية التي يتناولونها بعد االنتهاء من أنشطة الشارة.

بإمكانكم استخدام نتائج هذه االستطالعات بطرق عدة .فقد ترغبون
ببساطة يف معرفة مدى فاعلية أنشطة شارة التغذية القوية للفتيات،
وتقررون املشاركة بهذه املعلومات مع املنظمة العضو الخاصة بكم .كام
ميكنكم استخدام النتائج للرتويج لفوائد التثقيف الغذايئ ملجموعات
أخرى!
االستطالع الخاص بشارة التغذية القوية للفتيات اختياري متا ًما .يف حالة
موافقة املجموعة عىل املشاركة يف االستطالع ،ينبغي القيام مبا ييل:
Ìرشح الغرض من استطالع شارة التغذية القوية للفتيات
للمجموعة وكيف ستقومون باستخدام نتائجه أو املشاركة بها.
Ìالتأكد من أن كل عضو من أعضاء املجموعة يكمل االستطالع
مرتني :مرة قبل البدء يف شارة التغذية القوية للفتيات ،ومرة
ثانية بعد االنتهاء من الشارة ،أثناء االحتفال أو احتفالية الشارة
عىل سبيل املثال .ليس هناك اختالف يف االستطالع يف املرتني.
Ìاختيار كيفية ملء االستطالع
•من خالل اإلنرتنت (إذا كان لدى املجموعة إمكانية وصول
للهواتف الذكية) :يتم مسح كود الرد الرسيع
( )QR Codeأدناه باملتصفح أو التطبيق واتباع الخطوات
الالزمة .يقوم القادة بكتابة الدرجات اإلجاملية يف املرتني لكل
مشرتك ،وتاريخ امليالد الخاص به واألحرف األوىل من اسمه،
واالحتفاظ بهذه املعلومات يف مكان أمني.
استطالع البداية
(قبل أية أنشطة خاصة بالتغذية
القوية للفتيات)
استطالع النهاية
(بعد االنتهاء من كافة أنشطة
التغذية القوية للفتيات)

عندما تنتهي املجموعة من االستطالع مرتني ،يتم وضع استطالع البداية
واستطالع النهاية لكل مشرتك م ًعا مبطابقة األحرف األوىل من االسم
وتواريخ امليالد .ميكنكم بعد ذلك تفسري النتائج كام ييل:
Ìمقارنة النتائج لكل شخص
•إذا كان إجاميل عدد إجابات “نعم” (وإجاميل عدد األطعمة)
قد زاد ،فهذا يعني أن هناك تحسن يف التنوع الغذايئ لهذا
الشخص منذ بداية شارة التغذية القوية للفتيات!
•إذا كان إجاميل عدد إجابات “نعم” (وإجاميل عدد األطعمة)
قد انخفض ،فهذا يعني أن التنوع الغذايئ لهذا الشخص قد
انخفض .برجاء مالحظة أن هذه االستطالعات تلتقط يوم واحد
من حياة هؤالء األشخاص وقد ال متثل نظامهم الغذايئ العادي.
•إذا ظلت اإلجامليات دون تغيير ،فهذا يعني عدم حدوث
تغيري يف التنوع لغذايئ الخاص بهم.
Ìيتم تحديد املتوسطات للمجموعة كلها بالنسبة الستطالعات
البداية والنهاية ،ومقارنة النتيجتني .للقيام بذلك ،يتم إضافة
كل إجابات “نعم” للجميع من استطالع البداية ،ثم قسمة
هذا العدد عىل رقم استطالعات البداية املكتملة .بعد ذلك،
يتم مقارنة هذا الرقم باملتوسط يف نهاية الشارة وذلك بجمع
كل إجابات “نعم” للجميع من استطالع النهاية ثم قسمة هذا
العدد برقم استطالعات النهاية املكتملة.
ميكن أخذ هذا التحليل لخطوة أبعد باستكشاف رأي املجموعة يف سبب
حدوث هذه التغريات .عىل سبيل املثال ،بإمكانكم سؤال املجموعة عام
إذا كانت هذه التغريات نتيجة لشارة التغذية القوية للفتيات أو بسبب
مؤثرات خارجية أخرى.

•االستطالع الورقي :يتم تحضري النسخ املطلوبة مقد ًما :نسخة
واحدة لكل مشرتك قبل بداية الشارة ،ونسخة أخرى يف النهاية
(أنظروا الصفحة التالية).
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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انضموا للفتيات حول العامل الاليت يشاركن بفهمهن للتغذية! أكملوا استطالع شارة التغذية القوية للفتيات مبفردكم ثم سلموه للقادة.

املشاركة يف هذا االستطالع اختيارية .فإذا اخرتتم املشاركة يف االستطالع ،هذا معناه موافقتكم عىل استخدام القادة لهذه املعلومات واملشاركة بها (لن تتم
املشاركة بأسامئكم).
تاريخ امليالد (مثال:)25/8/2010 :

		
األحرف األوىل من االسم (مثال :أ .ك:).

الخطوات املتبعة:

١.للبدء ،يتم التفكري يف كل الطعام الذي تم تناوله باألمس (الفطور ،الغداء ،العشاء ،الوجبات الخفيفة).
٢.يتم وضع عالمة “نعم” أمام كل مجموعة غذائية تم تناولها مرة واحدة عىل األقل ،وعالمة “ال” أمام املجموعات الغذائية التي مل يتم تناولها
عىل اإلطالق.
٣.بعد ذلك ،تحت كل مجموعة غذائية تم وضع عالمة “نعم” عندها ،يتم التأشري عىل كل طعام تم تناوله (أو الكتابة يف الفراغ).
٤.يف النهاية ،يتم حرص عدد إجابات “نعم” ،وعدد األطعمة التي تم التأشري عليها .ثم يتم كتابة اإلجامليات يف املربعات يف األسفل.

يف حالة تناول األطعمة املركبة (خليط من األطعمة)؛ مثل الحساء ،الكاري ،اليخنة ،الالزانيا ،التاكو ،إلخ ،حاولوا تقسيم هذه األطعمة إىل مكوناتها .البيتزا،
عىل سبيل املثال ،هي خبز (حبوب) ،وطامطم (فاكهة) ،وجنب (ألبان/منتجات ألبان) ،وهكذا.
ملحوظة :األغذية أدناه مقسمة حسب دليل األغذية الخاص بالتغذية القوية للفتيات.

هل تناولت الحبوب باألمس؟
ما هي الحبوب التي تناولتها؟ قم بالتأشري أدناه.

نعم

ال

الحبوب ،مثل :الذرة ،األرز ،الخبز ،املكرونة ،الحبيبات ،النودلز ،عصيدة األوجايل ،العصيدة
الجذور والدرنات ،مثل :البطاطس ،البطاطا ،موز الجنة ،البفرة ،البطاطا الحلوة ،ذرة
مسلوقة عىل القولحة.
أخرى:

هل تناولت الربوتني باألمس؟

ما هي األطعمة الربوتينية التي تناولتها؟ قم بالتأشري أدناه.

نعم

ال

اللحوم ،مثل :اللحم البقري ،لحم الخنزير ،الدجاج ،لحم الخروف ،لحم املاعز ،لحم الجِامل.
اللحوم ،مثل :الكبدة ،الكالوي ،القلوب ،غريها من األعضاء يف اللحوم.
األسامك والقرشيات ،مثل :السمك ،الجمربي ،الكابوريا ،الرسدين ،املحار.
البقوليات والبذور واملكرسات ،مثل :حمص الشام ،العدس ،الفاصوليا السوداء ،الفول
السوداين ،التوفو ،اإلدامامي ،منتجات الصويا ،الحمص.
البيض.
األلبان ومنتجات األلبان (الغنية بالكالسيوم) ،مثل :اللنب ،الجنب ،مصل اللنب ،الزبادي ،القشدة.
أخرى:

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

10

استطالع شارة التغذية القوية للفتيات
هل تناولت الخرضوات باألمس؟

ما هي الفاكهة التي تناولتها؟ قم بالتأشري أدناه.

نعم

ال

الخرضوات الخرضاء ،مثل :السبانخ ،الكرنب األجعد ،الربوكيل،
أوراق البفرة ،الكرنب ،السلق ،الطحالب البحرية.
الخرضوات الربتقالية والحمراء والخرضاء ،مثل :القرع العسيل ،الجزر ،الكوسة ،الفلفل
الرومي ،الطامطم.
أخرى ،مثل :الباذنجان ،البصل ،القرنبيط.
أخرى:

هل تناولت الفاكهة باألمس؟

ما هي الفاكهة التي تناولتها؟ قم بالتأشري أدناه.

نعم

ال

الفاكهة الطازجة ،مثل :املانجو ،الكانتلوب ،الجريب فروت ،البطيخ،
البابايا ،املشمش ،اليوسفي ،الجوافة ،فاكهة الباشون ،األناناس ،التوت ،املوز ،الليتيش.
الفاكهة املجففة ،مثل :الزبيب ،التمر ،املشمش.
أخرى:

إجاميل إجابات “نعم”:
إجاميل املربعات املؤرش عليها:
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