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  ملخص الرسالة
  :مشكلة البحث

   :لى التال عن التساؤإلجابةتحاول الدراسة ا
         إلعداديـة  ا المرحلـة  المنزلى  لتنمية الوعى الغذائى لدى تالميذ         صادقتفعالية برنامج مقترح فى اال     ما

  ؟ بشمال سيناء
  :وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية 

   ما مفاهيم الغذاء والتغذية السليمة المناسبة لتالميذ المرحلة اإلعدادية ؟-١
  صاد المنزلي قائم على المفاهيم  لتنمية الوعى الغذائى لتالميذ  ماالتصور المقترح لبرنامج في االقت-٢

      المرحلة اإلعدادية ؟
   ما فعالية البرنامج المقترح في تنمية التحصيل المعرفى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟     -٣ 
  دية ؟  ما فعالية البرنامج المقترح في تنمية الوعي الغذائي لدى تالميذ المرحلة اإلعدا-٤ 
  النوع  بعد دراسة البرنامج ؟باختالف  هل يختلف مستوى التحصيل المعرفي -٥ 
  بعد دراسة البرنامج ؟ النوعباختالف  هل يختلف مستوى الوعى الغذائى -٦ 

  : البحث أهداف -
  :إلى البحث الحالي  هدف

 المرحلـة   تالميذ نزلي لدى  باالقتصاد الم  الصلة وأساسيات التغذية السليمة ذات      يم إعداد قائمة بمفاه   –١
  .اإلعدادية

   .) بنات–بنين (   لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةالغذائي بناء برنامج مقترح يسعى إلى تنمية الوعي -٢
   . الغذائي لديهمالوعيقياس فعالية البرنامج المقترح في تحصيل التالميذ للمحتوى المعرفي وتنمية  -٣
  .لوعي الغذائي باختالف الجنسين  دراسة مدى اختالف التحصيل وا-٤

  

  - :البحث أهمية  -
   :يلىفيما البحث الحالي  أهمية تتحدد

 إثارة اهتمام القائمين على تخطيط المناهج بضرورة وضع مناهج غذائية في التعليم العـام لكـال                 – ١
  . الجنسين 

 لبرامج غذائية من أجـل  يطن عن إعداد المعلم بكليات االقتصاد المنزلي للتخط       ي المسئول إفادة يمكن   -٢
  .تنمية الوعي الغذائي لديهم

ن عن إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بإعداد وتنفيذ برامج غذائية لتنمية            يالمسئول إفادة يمكن   -٣
الوعي الغذائي لدى المعلمين أثناء الخدمة بهدف المساعدة على تعديل السلوكيات الغذائية الخاطئة             

  . وتحسين صحتهم غذائيميذ المدارس وذلك من أجل تنمية الوعي الالشائعة بين تال
      إفادة الباحثين فى مجال الغذاء والتغذية من خالل تقديم برنامج مقترح من شأنه االرتقاء بمستوى-٤

  .     الوعي الغذائي لدى التالميذ



  :مواد وأدوات البحث -
   :التالية األدوات يالبحث الحال واستخدم

  - :التجريبية معالجةالمادة 
  .المقترح البرنامج -٢

  )إعداد الباحثة(  . للطالب كتاب إعداد -    
  )إعداد الباحثة(  . دليل المعلم إعداد -   

  : أداتى القياس وتشمل 
 )إعداد الباحثة.  ( الغذائية لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةفاهيماالختبار التحصيلى للم -١
  )إعداد الباحثة(                  . تالميذ المرحلة اإلعدادية ل  مقياس الوعى الغذائى-٢

  

  : منهج البحث-
تم استخدام المنهج الوصفي في مراجعة وتحليل األدبيات المتعلقة بالبحث ووضع اإلطار المبدئي     
  .المنهج شبة التجريبي للكشف عن فعالية البرنامج المقترح رنامج المقترح ، كما تم استخدام للب

  : تصميم البحث-
  :         متغيرات البحث 

 )الوعي الغذائي : ( المتغير التابع )            البرنامج المقترح : (المتغير المستقل 
  . تصميم المجموعة التجريبية الواحدة ذات القياس القبلي والبعدي ياستخدم البحث الحال

  :األساليب االحصائية 
  .الفروق بين المتوسطات  لداللة T- Test) ت( اختبار -١
  . معادلة بليك لقياس الفعالية للبرنامج المقترح -٢
  . معادلة حجم األثر لقياس حجم أثر لبرنامج المقترح -٣
  .للكشف عن داللة الفروق ي معادلة مان ويتن-٤

  

    :البحث نتائج
وعة التجريبيـة    بين متوسطي درجات المجم    ) ٠,٠١(داللة  ال عند مستوى يوجد فرق دال إحصائياً      -١

  .في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ، وهذا الفرق لصالح التطبيق البعدي 
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبيـة       ) ٠,٠١( الداللة   عند مستوى يوجد فرق دال إحصائياً      -٢

   .يق البعديفي التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الوعي الغذائي ، وهذا الفرق لصالح التطب
بين متوسطي درجات البنين والبنات فـي       ) ٠,٠٥(داللة  العند مستوى   يوجد فرق دال إحصائياً     ال   -٣

   .المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي



بين متوسطي درجات البنين والبنـات فـي        ) ٠,٠٥(داللة  العند مستوى   يوجد فرق دال إحصائياً      -٤
  .لوعي الغذائي للعادات الغذائيةالمجموعة التجريبية في مقياس ا

 في التحصيل المعرفـي     ) ١,٢( البرنامج المقترح يتصف بدرجة مقبولة من الفعالية عند مستوى           - ٥ 
  . الدراسة للجوانب المعرفية التي يتضمنها البرنامج لمجموعة

ي الغـذائي    في تنمية الوع   ) ١,٢( البرنامج المقترح يتصف بدرجة مقبولة من الفعالية عند مستوى           -٦
  . الدراسة في العادات الغذائية السليمة التي يتضمنها البرنامج لمجموعة

   .٠,٨ البرنامج التدريسي المقترح يتمتع بحجم تأثر كبير في التحصيل المعرفي يفوق -٧

    .٠,٨ البرنامج التدريسي المقترح يتمتع بحجم تأثر كبير في تنمية الوعي الغذائي يفوق -٨
  

   :التوصيات
   :اآلتية التوصيات أهم تقديم يمكن الحالية الدراسة في إليها التوصل تم التي النتائج ضوء في 
كيفيـة  ( تقديم مشروع مقترح يساعد على تحقيق وعى غذائي لتالميذ المرحلـة اإلعداديـة مثـل                 -١

تفرقة  ال - تعديل العادات الغذائية الخاطئة واألنماط المستحدثة      -القضاءعلى أمراض سوء التغذية     
  ) .بين فوائد ومضار االعالنات 

 دمج موضوعات التغذية بدرجة  أكبر في المناهج الدراسية المختلفة وبذلك تكون مسئولية              ضرورة -٢
 جميع أفراد هيئات التدريس بالمدرسة مع التركيز على المعلومات التي لها عالقة بتغذية التالميـذ            

 مثـل   ة الوقاية من بعض أمراض سوء التغذي      وكيفيةمثل أهمية وجبة اإلفطار ،      )  بنات   –بنين  ( 
  . فقر الدم وتسوس األسنان والنحافة وغيرها من األمراض 

 قد تسهم الدراسة الحالية فى تقديم برنامج مقترح من شأنه االرتقاء بمستوى الوعى الغـذائى لـدى     -٣
  .الغذاء والتغذيةالتالميذ ويمكن أن يستفيد منة الباحثين فى مجال 

  
 
 


