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وتنمية الوعي  على التحصيل المعرفي في الثقافة الغذائيةفعالية برنامج كمبيوتري 
 الغذائي والصحي لدى تالميذ  المرحلة اإلعدادية
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 المقدمة واإلحساس بالمشكلة : ال أو

إلى أي تنميةة اتتاةادية أو اجتماةيةة مةا لة   لتعد القوى البشرية الثروة األساسية ألي مجتمع ، وال سبي
 .يسبقها أو يااحبها تنمية بشرية توامها اإلنسان 

ية أثرا ةلى حياة اإلنسان ، إذ يأتي ويمثل الغذاء حقا من حقوق اإلنسان ، وهو من بين أه  العوامل البيئ
والتغذية الجيدة للفرد ضرورية للنمو والتطةور واةيانة مةا . في مقدمة ما يجب ةلى األسرة أن توفره ألفرادها 

 .يتلف من أنسجته وخالياه ومقاومة المرض والعدوى وارتفاع تدرته ةلى العمل واإلنتاج 

ما  بالسلوك الاحي السلي  للتالميذ يعتبةر هةدف أساسةي مةن التربية الاحية والغذائية واالهتولهذا فان 
أهداف التدريس في جميةع المقةرراب باةفة ةامةة وتةدريس العلةو  واالتتاةاد المنةلةي باةفة خااةة ومحةورا  
أساسيا  ةند إةدادههما، انطالتا  من ركيةة رئيسية تقو  ةليها ةملياب تطوير التعلةي  والمتعلقةة بالتنميةة البشةرية 

تعتبر دالة للتنمية الشاملة في كافة المجاالب وأمرا حتميا  لبناء وأةداد جيل واع احيا  وتادرا  ةلى اتخةاذ  والتي
 .القراراب الاحية المناسبة للمحافظة ةلى حياته ووتايتها وخااة المتعلقة بالتغذية 

قط ةةن تكةوين وبنةاء وتد أثبتب الدراساب والبحوث العلمية أن الاحة والتغذية السليمة ليسب مسئولة ف
الجس  ولكنهما يلعبان دورا مهما  في توجيه السةلوك االجتمةاةي واألخالتةي والفكةري للفةرد ودليةل مباشةر ةلةى 

ودليل غير مباشر ةلى مدى التطور االجتماةي واالتتاادي وذلك لما للتغذية السليمة من أهمية ،  نوةية الحياة
فةي اةحة المةريض والسةلي  والحفةاظ ةلةى اةحة جيةدة خةالل حيةاة في النمو الطبيعي والتطور العقلةي األمثةل 

 ( 3:2002 ،آيات الدسوقي )  . اإلنسان

هو الشغل الشاغل لمجتمعاتنا المعاارة ، وخااة في العال  الثالث ، وهو " األمن الغذائي " وتد أابح 
وأن نقة  معرفةة . القةومي هدف استراتيجي بدأب السعي لتحقيقه األتطار العربية كلها ةلى الاعيد القطةري و

األفراد للمعلوماب والمعارف وأنماط السلوك الاحيحة المتعلقة بالغذاء والتغذية تعتبر من أه  أسباب الكثير من 
 . مشكالب وأمراض سوء التغذية حتى في دول العال  المتقد  

اميةة هةي المشةكالب ولعل أه  المشةكالب التةي تعةوق ةمليةة التنميةة البشةرية الشةاملة فةي المجتمعةاب الن
الاحية التي تواجه اإلنسان تلك المتمثلة في األمةراض الناتجةة ةةن سةوء التغذيةة نتيجةة نقة  الغةذاء أو الجهةل 

 .بالتغذية الاحية في المراحل العمرية المختلفة 

مليون طفل في العال  يعانون من سوء التغذيةة ، يتواجةد  79تدر أن  – 4791ومن خالل إحاائية ةا  
نه  في أفريقيا وحدها ومن جهة أخرى كانب البدانة وأمراض القلب موضع اهتما  فةي البلةدان المتقدمةة م% 97

 ( .33، 3893مصطفى كمال طلبة ، ) األمر الذي أبرة دور التغذية وأسلوب العيش ةلى الاحة 

وء التغذيةة ويعتبر الجهل بالمبادئ األساسةية فةي التغذيةة سةببا  رئيسةيا  فةي حةدوث الكثيةر مةن أمةراض سة
حيث أن سوء التغذية ال يرجع إلةى الةنق  فةي المةوارد االتتاةادية فقةط ولكةن إلةى فقةر المعةارف والمعلومةاب 

وأن المجتمع الذي ينتشر به أمراض سوء التغذية المختلفة تكون كفاءة أفراده  ،الالةمة لحاجاب األفراد الغذائية 
حقيق تقةد  مةن أي نةوع ، ألن الحالةة الغذائيةة ل فةراد تظهةر ت هوتدرته  ةلى العمل واإلنتاج منخفضة وال يمكن

معنةى ذلةك أنةه يمكةن اسةتنتاج حالةة المجتمةع التقدميةة مةن الحالةة الاةحية . آثارها مباشرة ةلةى المجتمةع ككةل 
ول والغذائية ألفراده ،وةد  تناول الكمياب المالئمة من البروتيناب والطاتة والمواد الغذائية األخرى ، ويمكن الق

أن الحالة الغذائية ألي شخ  تكون نتاج التفاةةل المعقةد مةا بةين الطعةا  الةذي نأكلةه : باختاار في هذا الادد 
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احة  –طعا  :  يوحالة الاحة العامة والبيئة التي نعيش فيها وبإيجاة في ثالث كلماب انعدا  سوء التغذية يعن
 .ةناية وه  دةاماب الاحة السليمة  –

ساب إلى انه إذا ل  تعالج أمراض سوء التغذية فمن الممكن أن تؤدي إلى إةاتة ةقلية أو وتد أثبتب الدرا  
 .جسدية أو مرض ةقلي أو جسدي   والموب أحيانا 

ومن أكثةر أمةراض سةوء التغذيةة انتشةارا وخطةورة وتةأثيرا  ةلةى أي مجتمةع هةو مةرض األنيميةا حيةث 
ن األمةةراض الهامةةة مةةن خةةالل الرؤيةةا االجتماةيةةة تعتبةةر األنيميةةا مةةرض ينةةتج مةةن سةةوء التغذيةةة ويعتبةةر مةة

واالتتاةةادية والاةةحة العامةةة ألنهةةا تتةةدخل فةةي اإلحسةةاس والشةةعور بالاةةحة بالنسةةبة للفةةرد ، وتقلةةل مةةن تةةدرة 
 . به ةاإلنسان اإلنتاجية وطاتة العمل وغيرها من االختالالب الجسمية وظهور كافة أنواع العدوى المرتبط

اب المتعددة في هذا المجال ةلى أن أنيميا نق  الحديةد مةن العوامةل الخطيةرة وتدل البياناب واإلحااء
المسببة لضةعف األداء التعليمةي ألطفةال المةدارس ، ومةن الممكةن أن يةؤثر نقة  الحديةد مةع األشةكال األخةرى 

د وتة  تحدية(   Pollitt,1997 .)لةنق  التغذيةة وةوامةل الخطةورة األخةرى ةلةى األداء التعلميةى بشةكل كبيةر 
اآلثار العكسية لنق  الحديد لتشمل معدل النمو المنخفض واإلنجاةاب اإلدراكيةة الضةعيفة فةي تالميةذ المةدارس  

 Walker,1998) ).ونتائج الحمل الضعيفة وتدرة العمل المنخفضة لدى البالغين

وتةد كما يعد مرض السمنة من أكثر أمراض سوء التغذية انتشارا وخطةورة وتةأثيرا  ةلةى أي مجتمةع ، 
فةي جنيةف أن السةمنة وةيةادة الةوةن مةن أخطةر  4779نشرب منظمة الاحة العالمية في تقرير لها اةدر ةةا  

المشاكل الاحية التي تؤرق دول العال  أجمع وإذا ل  تتكاتف الهيئاب العلمية والحكومة للتغلب ةليها فإنها سوف 
قةد اةنفب هيئةة خبةراء منظمةة الاةحة ول. تابح ةامل خطيةر لصاةابة بةبعض األمةراض المةمنةة والخطيةرة 

العالميةةة السةةمنة ةلةةى أنهةةا مةةرض فةةي حةةد ذاتهةةا كمةةا أنهةةا السةةبب فةةي العديةةد مةةن األمةةراض مثةةل البةةول السةةكري 
وأمراض القلب والذبحة الادرية وتةيد من مخاطر السرطان وأمراض الافراء واألمراض العاةبية والنفسةية 

 .وكذلك مشاكل الجهاة التنفسي 

التقرير أن السمنة من المشاكل الاحية المنتشرة في الةدول المتقدمةة ولكةن معةدل االاةابة  ولقد أوضح
إلةى  47يةداد بسرةة كبيرة في الدول النامية ،ولقد تدرب المنظمة أن معدل االاابة في أوروبا يتراوح ما بةين 

بين % 17وتال إلى  بين البالغين من الذكور% 52إلى  57وفي بعض دول أمريكا الجنوبية يال إلى % 52
. السيداب فةي أوروبةا الشةرتية وحةوض البحةر المتوسةط ويةةداد المعةدل كثيةرا فةي الواليةاب المتحةدة األمريكيةة 

   (2003الهادي،تغريد )

والشةك أن الجهةل بأاةةول التغذيةة يعةد ةةةامال هامةا مةن العوامةةل التةي أدب إلةى انتشةةار أمةراض نقةة  
د أظهةةرب الدراسةةاب التةةي أجريةةب فةةي ةةةدد مةةن الةةدول العربيةةة أن أهةة  وسةةوء التغذيةةة فةةي الةةدول الناميةةة ، وتةة

 (32-33: 3880علوية علوي،): المشكالب الغذائية التي تعاني منها األسر محدودة الدخل هي 

 .النق  الغذائي العا  الناتج من ةد  كفاية كمياب األطعمة  -

 .لنمو المختلفة النق  الواضح في ةدد السعراب وفي البروتين وخاواا في مراحل ا -

انتشار األنيميا وبافة خااة بين األطفال والمراهقين والمراهقاب واألمهةاب الحوامةل والمرضةعاب ،  -
 .ويرجع ذلك إلى النق  في الحديد والبروتين ةالي القيمة الحيوية وبعض الفيتاميناب 

تهابةاب وتقرحةاب العةين وهذا يؤثر ةلى ةملياب النمو في األطفال ، كما أنه يسةبب ال" أ"نق  فيتامين  -
 .وتد يؤدي إلى العمى 

ويرجةع السةبب فةي ذلةك إلةى ةةد  . مع نق  الكالسةيو  بةين األطفةال يسةبب الكسةاح " د"نق  فيتامين  -
 .إةطاء األطفال كمياب كافية من اللبن بعد الفطا  باإلضافة إلى ةد  تعريضه  ألشعة الشمس 

 ( .مرض الجويتر) نق  اليود الذي يتسبب في تضخ  الغدة الدرتية  -

وتؤكد العديد من الدراساب والبحوث العلمية أن مشكلة سوء التغذية وانتشار الكثير من األمةراض ال ترجةع 
إلى نق  أو ةيادة الموارد المالية فقةط وإنمةا ترجةع أيضةا إلةى نقة  الةوةي الغةذائي والمعلومةاب الغذائيةة لةدى 
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سممير  قنديل،حسمي  )، (Burton,1976) .ة غيةر اةحيحة ة إلى ممارساب غذائيةاألفراد والجماةاب باإلضاف
 (2003البلوني، ميسو  شتيفي،  إيما )، ، ( 3880مهنا غنايم،) ، (3891الخولي،

ويؤثر الوةي الغذائي والعاداب الغذائيةة فةي رفةع المسةتوى الاةحي العةا  ألفةراد المجتمةع حيةث يعمةل  
يقة فةي توجيةه سياسةاب األمةن الغةذائي والتخطةيط التغةذوي ةلى تطوير العاداب الغذائية التي تتدخل بطريقة ةم

القومي وتنميتها ، وسياسة األمن الغذائي والعاداب الغذائية لهما تأثير ةكسي تبادلي حيث تؤثر سياساب التنميةة 
 .الغذائية واألمن الغذائي القومي بدورهما ةلى العاداب الغذائية والمستوى الاحي للمجتمعاب 

ة الجيدة هي العامل األساسي في النمو وحفظ الحياة ولها تةأثير مباشةر ةلةى حيويةة الفةرد وبما أن التغذي
واستقراره النفسي وسالمة تفكيره وتدرتةه ةلةى العمةل واإلنتةاج ، فمةن الضةروري ةنةد تخطةيط بةرامج التنميةة 

ةية أن يعطى موضةوع ةلى المستوى القومي بالنسبة لمختلف المجاالب الاحية والتعليمية واإلنتاجية واالجتما
 .التغذية األهمية الالةمة حتى تؤتي برامج التنمية ثمارها 

فاإلنسان أو العنار البشةري هةو أسةاس كةل ةمليةاب التنميةة ، ونقة  أو سةوء التغذيةة سةينعكس ةلةى 
فكل جهد أو نفقاب تارف ةلى . احته وحيويته ويقلل من تدرته ةلى اإلنتاج والمساهمة في دفع ةجلة التنمية

المستوى الغةذائي يحقةق والشةك ةائةدا كبيةرا ةةن طريةق رفةع المسةتوى الاةحي وتقليةل نفقةاب العةالج وةيةادة 
 .االستفادة من التعلي  وةيادة اإلنتاج وبالتالي رفع المستوى االتتاادي واالجتماةي للدولة 

 (39: 3880الحسيني،هناء )                                                                       

ويعتبر الجهل بالمبادئ األساسية في التغذية سةببا  رئيسةيا  فةي حةدوث الكثيةر مةن أمةراض سةوء التغذيةة 
حيث أن سوء التغذية ال يرجع إلةى الةنق  فةي المةوارد االتتاةادية فقةط ولكةن إلةى فقةر المعةارف والمعلومةاب 

  ( 2، 3893محمد رضوا ، )                                    .      الالةمة لحاجاب األفراد الغذائية 

فليس األمر في سوء التغذية يقف ةند حد تياس الكميةة التةي يأكلهةا اإلنسةان أو الفشةل فةي تنةاول األكةل 
ومن الناحية الطبية تشخ  سوء التغذية بعد  تناول الكمياب المالئمة من البروتينةاب والطاتةة والمةواد الغذائيةة 

 . أيضا باإلاابة بعدوى ما أو مرض معين األخرى وتشخ 

كما ترجع أمراض سوء التغذية إلى العاداب الغذائية الخاطئة التي يتحك  فيها مةيج من العوامل النفسية 
واالجتماةية وتنتشر هةذه العةاداب الغذائيةة الرديئةة باةفة خااةة فةي المجتمعةاب الريفيةة الرتفةاع نسةبة األميةة 

الرةايةة العامةة وتةدني الحالةة االجتماةيةة ممةا يةؤدي إلةى انخفةاض مسةتوى التغذيةة  وسوء الحالة الاحية وتلةة
والفشل في تغيير ةاداب الفرد كلما تقد  به العمر هو السبب فةي كثيةر مةن الاةعوباب والمشةاكل الاةحية التةي 

 . تايب اإلنسان في متوسط العمر 

ى الةوةي الغةذائي إذا أدرك كةل فةةرد ويمكةن الوتايةة مةن كثيةر مةن أمةراض سةةوء التغذيةة وةيةادة مسةتو
أسباب هذه األمراض واتبع سلوكياب  غذائية احيحة وخااة فةي فتةرة المراهقةة والتةي تتميةة بةالنمو السةريع 
وكما أنها فترة نشاط وفيها يمكن تغيير العاداب الغذائية بسهولة وذلك إذا تدمب برامج تعليمية مناسبة ومقاودة 

فع والتي تمكةن الفةرد مةن اتخةاذ تةراراب سةليمة وحكيمةة أثنةاء اختيةاره للطعةا  في ضوء هذه الخاائ  والدوا
 .المناسب 

وهنا يأتي دور مقرراب العلو  واالتتااد المنةلي ، حيث أن التثقيف الغذائي والوةي بالتربية الاحية 
اء الجسة  باةورة مرحلة بن –من أه  اهتماماب وأهداف تدريس العلو  واالتتااد المنةلي في مرحلة المراهقة 

وخااة الجانب الوتائي من أمراض سةوء التغذيةة  –مرحلة النضج العقلي إلدراك أهمية هذه المرحلة  –سليمة 
وكةةذلك األمةةراض المرتبطةةة بةةه مسةةتقبال  مثةةل هشاشةةة العظةةا  والسةةمنة وةيةةادة مسةةتوى الةةدهون وتةةأخر البلةةو  

 .لعدوى الجنسي واألنيميا والهر  السريع وظهور أنواع أخرى من ا

أن التربية الاحية فرضب نفسها ةلى الساحة التربوية  ( 12 : 2002صالح محمد صالح )وتد أورد 
لتكون احد المكوناب الرئيسية للمنهج المدرسي في جميع المراحل التعليمية ولجميع الةدول سةواء أكانةب متقدمةة 

 :أ  نامية للعديد من المبرراب من أهمها 

لمراحل التعليمية نسبة مرتفعة مةن مجمةوع السةكان ، ولةذلك فةإن االهتمةا  بهة  يمثل التالميذ في جميع ا -
 . يعني ضمنا  االهتما  بالقاةدة العريضة من المجتمع 
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 –ودون توافر الوةي الاحي لديه   –التقاء التالميذ مع بعضه  في المدارس  -

 لهايعطي فراة النتقال األمراض المعدية من بعضه  البعض ويترتب ةليه انتقا

 . ألفراد أسره  ، مما يضخ  من حج  المشكلة 

القاور الواضح في تحقيق ما ينبغي أن تقو  به األسرة خااة فةي خضة  المشةكالب االتتاةادية التةي  -
الخروج إلى سوق العمل ، مما يةيد العبء ةلى ةاتق المدرسة في تحقيق وتنمية  إلىتجبر األ  واألب 
 . الوةي الاحي 

كياب التي تن  ةن غياب الوةي الاحي لدى أفراد القاةدة العريضة مةن المجتمةع ، تةايد مظاهر السلو -
 .مما يعني أنه  بحاجة إلى خطط مناسبة مقاودة بغية تحقيق الوةي الاحي 

ولقد أابح من الواجباب القومية للحكوماب والهيئاب النهوض بالحالة الغذائية للشةعوب وتقةد  الةدول ، 
خفاض مستوى المعيشة وةيادة اإلنفاق ةلى الاحة والعنايةة الطبيةة والعائةد القليةل مةن فاإلنتاجية المنخفضة وان

 ( 4:  2002: ليلى السباعي ) استثماراب التعلي  هي بعض ما تتكلفه الدول التي ال تهت  بتحين الحالة الغذائية 
ررب اجتماةاب الجمعية الدولية ونظرا  لدور االتتااد المنةلي وأهميته في حياة الفرد واألسرة والمجتمع فقد تك

 4795المنةلي وةقدب المؤتمراب المتعددة في دول مختلفة من العال  منها المؤتمر الثاني ةشر سةنة  دلالتتاا
بمةانيال بةالفلبين ،  4797بكنةدا ، المةؤتمر الرابةع ةشةر  ابأوتةاو 4791بهلسنكي بفنلندا ، المؤتمر الثالةث ةشةر 

 (3، 3881: زينب عاطف :) نرويج وكان من أه  تواياتها بال 4792المؤتمر الخامس ةشر 

 فةي  هضرورة تعلي  االتتااد المنةلي للولد والبنب ةلى السواء وذلةك لضةرورة مسةاهمة الرجةل للمةر أ
 .تحمل مسئولياب األسرة المختلفة 

 فةةع أهميةةة دور االتتاةةاد المنةلةةي فةةي حةةل المشةةاكل المتعلقةةة بةةاألفراد ةلةةى اخةةتالف مراحةةل العمةةر لر
 .مستوى الفرد 

  ضرورة تطوير برامج االتتااد المنةلي بما يساير التقد  العلمي التكنولوجي لالستفادة منةه فةي التغذيةة
والاةةحة وحفةةظ األغذيةةة ، النقةةل ، التسةةويق ، واالسةةتهالك وتةةوفير الجهةةد والوتةةب وطةةرق تواةةيل 

 .عمل المعلوماب المتعلقة بالحياة اليومية في المنةل والمدرسة ونطاق ال

بأنه يقع ةلى ةاتق مناهج العلو  مسئولية (  48 : 2003عفت الطناوي،فوزي الشربيني ،)كما ترى      
تعلة  التالميةةذ كيفيةةة التعامةةل مةةع القضةةايا والمشةةكالب الاةةحية بأنواةهةةا المتعةةددة ، إلةةى جانةةب دورهةةا فةةي تنميةةة 

تبةل وتةوع قيقةا لمفهةو  الحمايةة والوتايةة سةواء المعارف والمعلوماب وأساليب التفكير واالتجاهاب والميول ، تح
 .المشكلة أو ةند حدوثها 

باةفة خااةة لتةويةد واالتتااد المنةلي ومن هنا يظهر الدور الوتائي للتربية ةامة ، ولمناهج العلو   
ميةة فةي المتعل  بالمعلوماب الالةمة ، ومساةدته ةلى اكتساب الخبراب الوظيفية المرتبطة بحياته وسلوكياته اليو

 .المنةل والمدرسة والبيئة ، مما يدرأ ةنه الضرر ، ويعود ةليه بالنفع  

ةياراب الباحثان لبعض مدارس التعلي  العةا  أثنةاء اإلشةراف ةلةى التربيةة العمليةة بمةدينتي بنهةا  خالل      
يبسةةي أو شنةةاول الوطنطةةا الحظةةا انتشةةار العديةةد مةةن السةةلوكياب الغذائيةةة الخاطئةةة بةةين التالميةةذ ،فيكثةةرون مةةن ت

 .كويب والشيكوالته والملبس والبيبسي والجيالتي سالب

هذا باإلضافة إلى بعض الحوادث المؤسفة التي تحدث في المجتمةع، فتطالعنةا الاةحف مةن حةين آلخةر 
بحةةدوث تسةةم  غةةذائي جمةةاةي لتالميةةذ المةةدارس بسةةبب تنةةاوله  طعةةا  فاسةةد كالبسةةكويب أو الجيالتةةي أو ةاةةير 

 .ية ،أو مانع بدون ترخي  وغير مطابق للمواافاب الاحية وغيرها الكثير منتهي الاالح

الاةف الثالةث بذة وتلمية اتلميةذ( 477)لذا اهت  الباحثةان بةإجراء دراسةة اسةتطالةية ةلةى ةينةة توامهةا   
لةديه  لمةا لةه مةن  والاةحي الغةذائيبهدف التعةرف ةلةى الةوةي  ،  5772/5771في العا  الدراسي  اإلةدادي

التي يحتاجون فيها إلى المةيد من المعلوماب واإلرشاداب الاةحية  –مرحلة المراهقة  -ة في هذه المرحلة أهمي
وتد وتع اختيار الباحثان إجراء هذه الدراسة ةلى الاف الثالث اإلةدادي والغذائية التي يجب ممارستها يوميا ، 
 الغذائيةة والاةحية، اكتساب التالميذ تدرا من الثقافةةوالتي يستلة  فيها ، باةتباره نهاية مرحلة التعلي  األساسي 
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والسةلوك  مجموةة من المهاراب الحياتيةة والتةي مةن أهمهةا اختيةار وتنةاول الوجبةاب الغذائيةة المتكاملةة ، وتعل 
  .الاحي السلي  الغذائي و

حية ، واختبةةار فةةي بعةةض المعلومةةاب الاةة (1ملحةةق ) وتةةد اسةةتخد  الباحثةةان اسةةتمارة الحالةةة الاةةحية
وتد أثبتب نتائج الدراسة االستطالةية النق  الشديد فةي المعلومةاب والةوةي الاةحي والغةذائي لةدى . والغذائية

األوليةة  واإلسةعافابوالاحة العامةة، الالتي يدرسن مجال الغذاء والتغذية التالميذ الذكور ةن التلميذاب اإلناث 
فةي اختبةار المعلومةاب الاةحية % 14ور ةلةى نسةبة  فقد حال التالميةذ الةذك منهج االتتااد المنةلي ، ضمن

،  (RDA)مةن المخااةاب الغذائيةة اليوميةة المواةي بهةا وفقةا لة  % 12والغذائية ، كمةا حاةلن ةلةى نسةبة 
ةةةد  حاةةول التالميةةذ ةلةةى المخااةةاب اليوميةةة مةةن العنااةةر الغذائيةةة بالقةةدر الكةةافي  وهةةذه النسةةبة توضةةح

 . الواضحة لسوء التغذية ةليه  وظهور بعض العالماب ، الحتياجاته 

تنميةة الةوةي للوتاية مةن أمةراض سةوء التغذيةة و وبناء ةلى ذلك نشأب الحاجة إلى بناء برنامج مقترح
 .الغذائي والاحي لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعلي  األساسي 

واالتتاةةاد  العلةةو يةةرتبط بالعديةةد مةةن المةةواد الدراسةةية مثةةل  والاةةحة ونظةةرا ألن موضةةوع التغذيةةة
 .هو أسلوب التكامل والاحية الخ،لذلك فان أنسب أسلوب لبناء برامج الثقافة الغذائية .....المنةلي

 تحديد مشكلة البحث : ثانيا 

 -لةدي تالميةةذ المرحلةةة اإلةداديةةة والاةةحي تتحةدد مشةةكلة البحةةث فةي انخفةةاض مسةةتوي الةوةي الغةةذائي 
ة األمةر الةذي تةد يةؤدي إلةي لخاطئةنتشةار العةاداب الغذائيةة اواووجود بعض األةراض ألمرض سوء التغذيةة ، 

حدوث العديد من المشكالب الاحية الخطيرة والتي تؤثر سلبيا  ةلي احة وسالمة تالميذ هذه المرحلة ومن ث  
 .تؤثر تأثيرا  بالغا  في المجتمع 

  : وتمكن هذه المشكلة في السؤال الرئيسي التالي 

ة الغذائية للوتاية  من أمراض سوء التغذية وتنمية الوةي الغذائي والاحي في الثقافي ما فعالية برنامج كمبيوتر
 لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعلي  األساسي ؟

 :ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرةية التالية 
ايةة مةن أمةراض سةوء للوت الغذائيةةة في الثقافةكمبيوتري ما األسس التي ينبغي في ضوئها بناء برنامج  -4

 اإلةدادي؟  الثالثلدي تالميذ  والاحي التغذية وتنمية الوةي الغذائي
 ما التاور المقترح لهذا البرنامج؟ -5

 ما فعالية البرنامج المقترح في تنمية التحايل المعرفي لدي تالميذ الاف الثالث اإلةدادي؟ -3

 اإلةدادي؟ ثالثاللدي تالميذ الاف  والاحي ما فعالية البرنامج المقترح في تنمية الوةي الغذائي -1

 أهداف البحث : اً ثالث
فئة ذاب أهمية بالغة لكونها تشمل تطاةا كبيرا من أبناء  والما كان التالميذ في مرحلة التعلي  األساسي يعتبر

 إلى ارتفاع احتياجاته  من العناار الغذائية األساسية والبنائية، وذلك لسةرةة معةدل نمةوه  إضافةالمجتمع 
لةذلك ركةةب فةي مرحلةة المراهقةة ، الجسماني وحدوث العديد من التغيراب الفسيولوجية والعقليةة والنفسةية 

 :أهداف الدراسة ةلى 

 بهدف  والتعل  الذاتي الغذائية لتالميذ التعلي  األساسي تائ  ةلى الوسائط المتعددة ةثقافبرنامج في ال إةداد
 . لغذاء والتغذية السليمةتنمية حايلته  من المعلوماب المرتبطة با

  تنمية وةي التالميذ بأمراض سوء التغذية ،وكيفية الوتاية منها وةالجها. 

  دراسة العاداب الغذائية للتالميذ والسلوك الغذائي اليومي له. 

 لدى  والاحي وتياس فعاليته من حيث تنمية تحايل المعلوماب والوةي الغذائي المعد تطبيق البرنامج
 .أثره ةلى سلوكه  الغذائي اليوميأيضا تياس ، واد ةينة الدراسة التالميذ أفر

   أهمية البحث : اً رابع
 : يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة                        
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المةةواد منةةاهج احةةل التعلةةي  العةةا  وذلةةك بتضةةمين المسةةئولون ةةةن تخطةةيط المنةةاهج بكةةل مرحلةةة مةةن مر -
 ، وذلةك مةن أجةل تثقيةف التالميةذ وتنميةة الةوةي الغةذائيثقافة الغذائيةة الي فبعض المعلوماب الدراسية 
 .لديه   والاحي

موجهةةو المةةواد الدراسةةية المختلفةةة وذلةةك ةةةن طريةةق توجيةةه المعلمةةين إلةةى المبةةادرة بتعةةديل السةةلوكياب  -
 .الغذائية الخاطئة الشائعة بين تالميذ المدارس وذلك من أجل نشر الوةي الغذائي بينه  

بةرامج فةي الثقافةة الغذائيةة لتنميةة بية والتعلي  وذلك بإةةداد التر التدريب بمديرياب إدارةلمسئولون ةن ا -
 .والتي ينعكس أثرها ةلى تالميذه الوةي الغذائي لدى المعلمين أثناء الخدمة 

ي الثقافة برامج ف إلةداد،وذلك األساتذة مخططي برامج إةداد المعل  بكلياب التربية واالتتااد المنةلي  -
  . ةلى تدريسها لطالب المعلمينوتدريب ابرامج اإلةداد ضمن الغذائية 

األساتذة مخططي برامج إةداد المعل  بكلياب التربية واالتتااد المنةلةي ،وذلةك إلةةداد بةرامج تدريبيةة  -
 .لتدريب الطالب المعلمين كيفية تدريس التربية الغذائية والاحية وتنمية الوةي لدى التالميذ 

 .مشابهة للطالب في مختلف مراحل التعلي  في تامي  برامج جديدة برنامج الدراسة الحالية االسترشاد ب
 .  يفتح هذا البحث الطريق أما  بحوث أخرى في ميدان الوةي الغذائي باختالف المراحل العمرية 

 فروض البحث : اً خامس
 :الفروض اآلتية  في ضوء أهداف وتساؤالب البحث وضعب                    

ةنةد لةدى تالميةذ الاةف الثالةث اإلةةدادي  يسه  البرنامج الكمبيوتري المقترح في تنميةة التحاةيل المعرفةي  4
 ( .0.5. (≤مستوى داللة 

  الوةي الغذائي والاحي لدى تالميةذ الاةف الثالةث اإلةةدادييسه  البرنامج الكمبيوتري المقترح في تنمية  -5
 ( .0.5. (≤ةند مستوى داللة 

يسه  البرنامج الكمبيوتري المقترح في تنمية المأخوذ من العناار الغذائية لتالميذ الاف الثالث اإلةدادي   --3
 .(0.5. (≤ةند مستوى داللة 

 حدود البحث : ساً ساد

 :م  حيث المحتوى *       
دروس ، وتشةةتمل ةلةةى  ة الغذائيةةة يحتةةوي ةلةةى وحةةدتين كةةل وحةةدة تضةةمنب ثالثةةةالبرنةةامج المقتةةرح فةةي الثقافةة

مجموةة من الخبراب واألنشطة التي تضمنب المعلوماب والمعارف التغذوية وتقدي  التغذية الراجعة التي تؤكةد 
اإلةةدادي باسةتخدا  الةتعل   دريس البرنةامج لتالميةذ الاةف الثالةثاكتساب الخبراب وتنمية الةوةي بهةا ،و يةت  تة

 .الذاتي بالكمبيوتر 

 ـ:ي م  حيث المجال الزمن 
بمدرسة نةواج  حاسب اآللي، بمعمل ال5772/5771ت  تطبيق البرنامج في الفال الدراسي الثاني لعا   

 .اإلةدادية محل التطبيق

    م  حيث عينة البحث: 
إدارة شةرق طنطةا توامهةا -ةينة من تالميذ الاف الثالث اإلةةدادي بمدرسةة نةواج اإلةداديةة المشةتركة

 .تلميذا( 37)

 لمعرفي للمعلوماب الخااة ببرنامج الدراسة الحالية تياس التحايل ا. 

  النحافةة ، السةمنة ، : اتتار البحث ةلى بعض أمراض سوء التغذية والتي تنتشر بين المةراهقين وهةي
 .األنيميا 

  اتتار حساب المأخوذ من بعض العناار الغذائية  المرتبطة بأمراض سوء التغذية محل الدراسة وهي
ساةة المعدة من ( 51)ون ، السعراب ،الحديد ، بواسطة استمارة االسترجاع الغذائي البروتيناب، الده: 

 .تبل معهد التغذية بالقاهرة 

 مصطلحات الدراسة : ثامنا 
 :الثقافة الغذائية -
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هي ذلك النسيج المتشابك من المعلوماب والسلوكياب واالتجاهاب الموجبةة المرتبطةة بالغةذاء والتغذيةة 
إلةةى التفكيةةر فيمةةا يأكةةل واختيةةار الطعةةا  متكامةةل  هتدفعةةترجمهةةا الفةةرد إلةةى أنمةةاط سةةلوكية يالسةةليمة والتةةي 

ليحمةةي نفسةةه مةةن أمةةراض سةةوء التغذيةةة وتغييةةر العةةاداب  العنااةةر الغذائيةةة والمناسةةب الحتياجةةاب جسةةمه
  .الخاطئة، وتاحيح المفاهي  والعاداب الغذائية المستحدثة 

 :الثقافة الغذائية  البرنامج الكمبيوتري المقترح في -

معدة بأسلوب التدريس الخاواي المدة  تضمن مجموةة من الوحداب التعليمية ت منظومة تعليميةهو   
، وكل وحدة تتضمن مجموةة من الخبراب واألنشطة التي تتضمن المعلوماب بالوسائط التعليمية المتعددة 

التي تقد  لتالميذ الاف ( االتتااد المنةليفي ضوء التكامل بين العلو  و)والاحية والمعارف التغذوية 
لدراستها ذاتيا ، بهدف إكسابه  تلك المعلوماب والمعارف وترجمتها إلى ممارساب ( بنين)الثالث اإلةدادي 
بحيث تمهد كل وحدة للوحدة التي تليها ويتضح الترابط وتنمية الوةي الغذائي والاحي، يومية احيحة، 

 . بجهاة الكمبيوتر لعرض البرنامج ةلي ةينة الدراسةفيما بينها وبين االستعانة 

 :سوء التغذية  -

هي حالة ناتجة ةن نق  أو ةيادة ةنار غذائي أو أكثر فةي الطعةا  اليةومي لصنسةان، أو ةةد  القةدرة  
 . ةلى االستفادة من العناار الغذائية مما يؤدي إلى ظهور اضطراباب فسيولوجية في جس  اإلنسان 

 : التغذيةأمراض سوء  -

هي الحاالب المرضية الناجمة ةن النق  أو اإلفراط في تناول ةنار أو أكثر من العناار الغذائيةة ،   
 .النحافة  –( البدانة)السمنة  –األنيميا : ومن أه  أمراض سوء التغذية بين المراهقين 

 :والصحي الوعي الغذائي -
غذيةةة السةةليمة وةالتتهةةا بالاةةحة ،وتدرتةةه ةلةةى هةةو معرفةةة وإدراك وإحسةةاس الفةةرد بأهميةةة الغةةذاء والت

التي تمد جسمه بالمخاااب اليومية المناسبة من العناار الغذائية التي تقيه من األمراض اختيار األغذية 
بارف النظر ةن غلو ثمنها أو رخاه ، أو تلة أو كثرة كمية المتناول منهةا ، وإتبةاع السةلوكياب الغذائيةة 

 .السليمة 
ويقةةاس باختبةةار )الجانةةب المعرفةةي : ثةةان أن الةةوةي الغةةذائي يؤسةةس ةلةةى ثالثةةة جوانةةب هةةي ويةةرى الباح  

ويقةاس )والجانةب الوجةداني ( ويقةاس باسةتمارة االسةترجاع الغةذائي)والجانةب السةلوكي( التحايل المعرفي
 ( .بمقياس الوةي الغذائي والاحي

 منهج البحث : سادساً 
حيةث اسةتخد  المةنهج  ا  المنهجةين الواةفي والتجريبةي ،في ضوء أسةئلة وفةروض الدراسةة تة  اسةتخد 

واةف ةينةة وأدواب الدراسةة ، وواةةف  واةف وتحديةةد ةنااةر ومحتةوى البرنةامج المقتةةرح ،فةي  الواةفي
 .مستخل  للدراساب السابقة ذاب العالتة بالدراسة الحالية ومدى اتفاتها من ةدمه مع نتائج الدراسة الحالية 

في تجريةب البرنةامج المقتةرح للتحقةق مةن فعاليتةه ، وضةبط أدواب القيةاس وتطبيقهةا ي المنهج التجريباستخد  و
وفعالية البرنامج المقترح  للكشف ةن دالالب الفروق بين التطبيق القبلي والبعديةلى ةينة الدراسة تبليا وبعديا 

 .في المتغيراب التابعة ( كمتغير مستقل)

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :لتالميذ التعليم األساسي الثقافة الغذائيةأهمية 
يقاد بالغذاء أي طعا  يتناوله اإلنسان سواء أكان البا أو سائال ،أما التغذيةة فتعنةي مجمةوع العمليةاب 

 . التي يحال بها الجس  ةلى المواد الغذائية الالةمة له ،وتهدف إلى رفع المستوى الاحي للفرد
 (33: 3898نرجس سابا،)                                                                   

وللغذاء أهمية كبيرة ،فهو يساةد ةلى النمو وتجديد خاليا الجس ، ويمد الجس  بالطاتة الالةمةة لوظائفةه 
 .الحيوية المختلفة وحفظ درجة حرارته، كما أنه يقي الجس  من اإلاابة باألمراض المختلفة 

مجرد إشباع لجوع أو ملء معدة خاوية، أو تناول الكثير من األطعمة أو تناول  يتعن والتغذية السليمة ال
األطعمة غالية الثمن ،ولكنها تعنةي حاةول الجسة  ةلةى كةل مةا يحتاجةه مةن العنااةر الغذائيةة، وبةذلك تتطلةب 
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أسةس تخطةيط التغذية السليمة اختيار الغةذاء المناسةب الحتياجةاب الجسة  ومعرفةة مكونةاب الغةذاء وماةادره، و
الوجباب المتكاملةة ، واإللمةا  بطةرق حفةظ األطعمةة مةن الفسةاد أو التلةوث، وترشةيد اسةتهالك الغةذاء ،والةوةي 

، (414-413: 3898كوثر كوجك، لولو جيد،)بالعاداب الغذائية الشائعة،ومحاولة تغيير العاداب الضارة منها 
ن الثقافةة الغذائيةة التةي تسةاةده كيةف يختةار غذائةه معنى ذلك أن كل فرد من أفراد األسرة يجب أن يلة  بقةدر مة

 .المناسب الحتياجاب جسمه في ضوء االمكاناب المتاحة
إلى أن الثقافة الغذائية ، تعتبر جةءا متكامال من تعلي  حجرة الدراسة ( 3881إبراهيم مطاوع،)ويشير 

الحساب والتاريخ والجغرافيا والتربية وليسب مادة مستقلة ،ويمكن أن تدمج في مواد دراسية كثيرة مثل العلو  و
 .الرياضية واالتتااد المنةلي ،وذلك من خالل تةويد المتعلمين بالمعلوماب وأنماط السلوك المتعلقة بالغذاء 

أن الثقافةةة الغذائيةةة مسةةئولية  (3883؛ منممى محمممد، Shier&Torabi,1997): ويةةرى الةةبعض مثةةل 
كتب العلو  تسمى العلو  والاحة وتهدف إلةى تةويةد المتعلمةين بثقافةة  التربية العلمية وتدريس العلو  بدليل أن

اةحية، مةن أجةل المحافظةة ةلةى اةحته ، ومةن أهة  ةنااةرها جةةءا أاةيال مةن الثقافةة الاةحية التةي تمثةل 
 .بدورها جةءا هاما من الثقافة العلمية التي تعتبر أحد أهداف التربية العلمية 

؛ محممممد سمممليم،بيتر  Ballbach, 1995؛3881م مطممماوع،إبمممراهي:)هةةةذا فةةةي حةةةين يةةةرى كةةةل مةةةن 
أن الثقافة الغذائية تعتبر ةنارا أساسيا من ةناار التربية البيئيةة التةي تهةدف إلةى تقليةل الفجةوة  (3888جام،

بيةب تعلةي  العلةةو  المتعلقةة بالتغذيةةة وتةدرة المتعلمةةين ةلةى تحقيةةق مطةالبه  الغذائيةةة وذلةك ةةةن طريةق إكسةةابه  
المهاراب المتعلقة بالغذاء وتكوين ةاداب غذائيةة اةحيحة وتنميةة اتجاهةاب سةليمة تةرتبط بالتغذيةة المعلوماب و

 .والسلوك الغذائي 
أن االتتاةةاد المنةلةةي ةلمةةا يخةةت  بدراسةةة األسةةرة واحتياجاتهةةا  (333، 2003كمموثر كوجممك،)وتةةرى        

إلةى حيةاة ةائليةة أفضةل مةن خةالل تثقيةف ومقوماتها ةلى مستوى المنةل والبيئة والمجتمع بقاد النهوض بهةا 
المتعلمين في مختلف مجاالب االتتااد المنةلي وخاواا في مجةال الغةذاء والتغذيةة لتحسةين الحالةة الاةحية 

 .والغذائية ونظا  التغذية األسرية بين طبقاب الشعب 
ءا من التربيةة البيئيةة أو ويرى الباحثان أنه سواء أكانب الثقافية الغذائية جةءا من التربية العلمية أو جة

أحد مجاالب االتتااد المنةلي، فجميعها تربية الهةدف منهةا تحقيةق النمةو الشةامل والمتكامةل للمةتعل  مةن جميةع 
 .جوانبه بما فيها الجانب الجسمي 

 :مجال الغذاء والتغذية 
ن االهتمةا  إلةةداد يعد مجال الغذاء والتغذية من المجاالب تديمة األةل التي كانب تأخذ ناةيبا كبيةرا مة

الفتياب لتابحن رباب للبيوب ناجحاب ، وتد أابح هذا المجال اآلن يحظى باهتما  بالغ في اآلونة األخيرة لما 
تعانيه معظ  الدول من نق  الموارد الغذائية مع ةيادة ةدد السكان في نفس الوتب ، والذي يؤدي إلى مشكالب 

 .اتتاادية وغذائية واحية
غذاء والتغذية تدرا  كبيرا  من الدراسةاب العلميةة الخااةة بإنتةاج الغةذاء وتحديةد القيمةة الغذائيةة ويتضمن مجال ال

ل طعمةةة ، واحتياجةةاب األفةةراد الغذائيةةة وكيفيةةة تخطةةيط وإةةةداد وجبةةاب تتمشةةى مةةع أاةةول التغذيةةة السةةليمة ، 
لة لمختلف أفراد األسرة حسب السن باإلضافة إلى هذا إكساب المهارة العملية في كيفية إةداد وتقدي  وجباب كام
، كمةا (33:  3882كوجمك ،  كموثر)والجنس وطبيعة العمل، وفى حةدود اإلمكانةاب الماديةة والبشةرية المتاحةة 

، وأيضا  يسةاةد التالميةذ ةلةى .يهت  بطرق وإةداد األطعمة وتأثير ةملياب اإلةداد والطهي ةلى القيمة الغذائية 
 . اداته  الغذائية تحسين احته  ةن طريق تحسين ة

طعاما منفةردا يمكةن االةتمةاد ةليةه كغةذاء كامةل لصنسةان، لةذا كةان البةد مةن  دومن الواضح أنه ال يوج
  (Smolin& Mary,1997).تنويع األطعمة بحيث تحتوي ةلى جميع العناار الضرورية للجس 

ينةةاب واألمةةالح المعدنيةةة وتتكةةون العنااةةر الغذائيةةة مةةن البروتينةةاب والكربوهيةةدراب والةةدهون والفيتام
والماء، هذا باإلضافة إلى بعض العناار الهامة للجس  التةي اكتشةفب حةديثا، وهةي األليةاف الغذائيةة ومضةاداب 

 (2003سيد شلبي،).  ةنها الكثير من األفراد شيئا  األكسدة ومركباب الفيتو،والتي تد ال يعل
واع والمكوناب والكمياب المطلوبةة ،وفوائةد كةل ولذلك يجب ةلى كل فرد أن يعرف المواد الغذائية،األن

نوع وضرورته للاحة، وما يترتب ةلى ةيادته أو نقاه من مشاكل ،وأين يوجد كل نةوع؟، والطريقةة المثلةى 
لالستفادة منه وتفاةالته وتداخالته مع بقية العنااةر الغذائيةة األخةرى، حتةى يةتعل  الفةرد كيةف يحقةق االسةتفادة 

 .وأيضا معرفة البدائل الغذائية حتى يمكن تخطيط نظا  غذائي مناسب للسلي  ،وللمريضالقاوى من الغذاء ،



 1. 

طعاما منفةردا يمكةن االةتمةاد ةليةه كغةذاء كامةل لصنسةان، لةذا كةان البةد مةن  دومن الواضح أنه ال يوج
  (Smolin& Mary,1997).تنويع األطعمة بحيث تحتوي ةلى جميع العناار الضرورية للجس 

أن هةةذه المعرفةةة ليسةةب مطلوبةةة للمتخااةةين فةةي االستشةةاراب ( 1-1: 2003شمملبي، سمميد)ويةةرى 
 .الغذائية فقط ولكنها ثقافة ةامة مطلوبة لكل فرد في المجتمع لكي يحافظ ةلى احته 

 Paulus et) ، (Sampson et al.,1995)، (Fredric,1981))مثل دراسة وتد أثبتب البحوث 

al.,2001)  ،(2003و  شتيفي، إيما  البلوني، ميس)  أن الجهل بالمبادئ األساسية في التغذية يعد سببا
رئيسيا في حدوث الكثير من أمراض نق  وسوء التغذية ، وكلما تل الدخل ةادب أهمية معرفة أسس التغذية 

فارتفاع مستوي الدخل يمكن الفرد من ةيادة التنوع في األطعمة ، وكذلك الحاول ةلى كمياب .الاحيحة 
الخ ، ومن ث  .....من األطعمة ذاب القيمة الغذائية العالية مثل اللحو  ، البيض ، األلبان ، والفواكه مناسبة 

يسهل ةليه الحاول ةلى جميع احتياجاته الغذائية التي تتيح له النمو السلي  والاحة الجيدة ، ولكن تلة الدخل 
وناب الغذاء وماادره والقيمة الغذائية ل طعمة لذا يتطلب األمر دراسة مك. تحد من المقدرة الشرائية ل سرة 

وفائدة كل منها للجس  وكيفية االستعاضة ةن األطعمة الغالية الثمن ببديلتها من األطعمة الرخياة ، كذلك 
 .تكوين الوجباب وطرق المحافظة ةلى األطعمة واإلتالل من الفاتد إلى أتاي حد ممكن 

لتغذية والنمو العقلةي والجسةمي ل طفةال والةوةي بالعةاداب الغذائيةة كما يتناول هذا المجال العالتة بين ا
الشةةائعة ومحاولةةة تغييةةر العةةاداب الضةةارة منهةةا ، ومعرفةةة مةةا يتةةوفر فةةي السةةوق مةةن أطعمةةة مسةةتحدثة وطةةرق 

 .االستفادة منها 

ةدة ونظةةرا الهتمةةا  منةةاهج االتتاةةاد المنةلةةي والعلةةو  بمجةةال الغةةذاء والتغذيةةة فهمةةا يسةةاهمان فةةي مسةةا
التالميذ ةلى تحسةين اةحته  ةةن طريةق تحسةين ةةاداته  الغذائيةة ، ومناتشةته  فةي الوجبةاب الغذائيةة الشةائعة 
. التنفيذ بين أسره  من حيث اختيارها ، إةدادها وتيمتها الغذائية ، وتطابق شروط الغذاء الاحي السلي  ةليهةا 

الختالفاب بينها ، والدور االجتماةي الةذي يلعبةه الطعةا  كما يتعرف التالميذ ةلى العاداب الغذائية المختلفة ، وا
في حياة األسرة والشعوب ، ويقدرون الثرواب الطبيعية في البيئة من ماء ونباتاب وحيواناب وأهميةة المحافظةة 

 .ةليها ، وتنميتها وحسن استخدامها 

 :أهمية الغذاء في التنمية 

ا ومسةتوى التقةد  فيةه حتةى أاةبح المسةتوى الغةذائي مةن هناك ةالتة وثيقة بين المستوى الغذائي لبلد م
المقاييس الدالة ةلةى مسةتوى التقةد  فةي كثيةر مةن الشةعوب ، ومةن جهةة أخةرى فالتغذيةة الخاظئةة تعةوق ةمليةة 

يةؤدي سةوء :  ففي مجال التعليم –التنمية لكثير من الشعوب الرتباطها الوثيق بكثير من نواحي الحياة األخرى 
تفاع نسبة الرسوب وكثةرة الغيةاب مةن المةدارس ، وبالتةالي فةان االسةتفادة ممةا تنفقةه الةدول ةلةى التغذية إلى ار

-281 :3889درويم  الشمافعي،"وتد أشارب بعض الدراساب مثل دراسة . التعلي  يعتبر استفادة غير كاملة 
ى إلةةى أهميةةة الغةةذاء وأثةةره ةلةة" " 2002زهممر  المجلممي،"، " ERIC NO: 439088, 1999"؛ "281

التحايل،فقد تامب إحدى الباحثاب بإةطاء مجموةة من األفراد المتطوةين إفطارا غنيا بالبروتينةاب الحيوانيةة 
،في حين أةطب مجموةة أخرى من األفراد إفطارا غنيا بالكربوهيدراب ،ث  خضعب المجموةتان لسلسةلة مةن 

اب المجموةةة األولةى كانةب أفضةل بكثيةر االختباراب التي تقيس التذكر والقدرة ةلى التركية،فالحظب أن إجاب
 .من إجاباب المجموةة الثانية 

فسوء التغذية يؤدي إلى نق  الكفاءة اإلنتاجية للعامل الةراةي وبالتالي نق  في إنتاجه :  وفي مجال الزراعة 
لتغذية يؤدي إلى فسوء ا:  في مجال الصناعةبافة ةامة ، ومنها إنتاجه للمواد الغذائية وبالتالي تلة الدخل ، أما 

: نق  الكفاءة اإلنتاجيةة للعامةل وكثةرة تغيبةه ةةن العمةل بسةبب المةرض والضةعف ، وفةي المجةال االجتمةاةي 
، أما في مجال  (34-32: 3839تسبي لطفي،) يساه  سوء التغذية في افكك األسرة وانتشار الجهل والمرض 

ض األنسجة وإةادة بناء التالف منها ، كما أن الغذاء فالغذاء الكامل المتواةن يساةد ةلى النمو ،وتعوي: الاحة 
محمد عمامر، .) له أهمية كبرى في مقاومة الجس  ل مراض المختلفة باإلضافة إلى أن الطعا  يشفى من الجوع 

3892 :24 ) 

 :التغذية الصحية وأثرها على مقومات الشخصية 

رته ةلى العمةل واإلنتةاج ، وإذا كةان الغةذاء إن التمتع بالاحة الجيدة من أه  أسباب سعادة اإلنسان وتد
والاحة والمسكن والملبس هي مقوماب الحياة التي يجب أن توفرها األسرة ألفرادها ، فالغذاء يأتي في المقدمة 
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إذ يبدأ الشخ  بالغذاء من بدء تكوينه وهو جنين ويستمر تأثره به طول فترة نموه وحتى بعةد اكتمةال نمةوه ، . 
وث أن الغذاء السلي  له تأثيرا واضحا ةلى ةقلية الطفل وميولةه ، ولكةي تكةون لةه شخاةية تويةة فقد أثبتب البح

ومرحة ونشةيطة واةحة جيةدة ، ويتمثةل الهةدف مةن التغذيةة السةليمة فةي تحقيةق النمةو الطبيعةي ألفةراد األسةرة 
ومية ل طعمة من حيث والوجبة الاحيحة هي التي تقابل التواياب الغذائية الي. والحاول ةلى أفراد أاحاء 

هبمة   ) التواةياب الغذائيةة اليوميةة  3\4البناء والطاتة ، أما الوجباب غير الجيةدة فهةي التةي تمةدنا بأتةل مةن 
 (19: 2003شعيب ، 

 :سوء التغذية فتر  المراهقة و
لةيةةادة وتتميةةة هةةذه المرحلةةة با. تعتبةةر فتةةرة المراهقةةة مةةن الفتةةراب الحرجةةة فةةي ةمليةةة النمةةو والتطةةور   

ويحدث خالل . السريعة في الطول والوةن وتحدث فيها العديد من التغيراب في الناحية الفسيولوجية واالجتماةية
مرحلة المراهقة انتشار نق  التغذية والسلوك الغذائي الخاطئ ،وهذا يؤدي إلةى انتشةار األمةراض فةي المسةتقبل 

ر البلو  الجنسي والطول النهائي ةند البلةو  باإلضةافة مثل هشاشة العظا  والسمنة وةيادة مستوى الدهون وتأخ
لظهور خلل التغذية خالل هذه المرحلة ،وأشةارب الدراسةاب المسةحية ةلةى التغذيةة لحةدوث انتشةار كبيةر لةنق  

 (3: 2003إيما  البلوني،ميسو  شتيفي ، .)التغذية في هذه المرحلة العمرية 

رد أغذية تحتوي ةلى كمياب تكفي احتياجاب جسمه من العناار تعرف التغذية السليمة بأنها تناول الفو   
وإذا تكرر نق  أو ةيادة ةنار غذائي أو أكثر في طعامه اليومي أو ةد  القدرة ةلةى االسةتفادة مةن . الغذائية 

بسةوء  فالعناار الغذائية فان ذلك يؤدي إلى ظهور اضطراباب فسةيولوجية فةي جسة  اإلنسةان ، وهةو مةا يعةر
 . التغذية

فأمراض سوء التغذية هي الحاالب المرضية الناجمة ةن النق  أو اإلفراط في تناول ةناةر أو أكثةر مةن 
السمنة ،النحافة ، العشى الليلي ، اإلسقربوط ، الكساح ، لين العظا ، األنيميةا ، البةري : العناار الغذائية ، مثل 

النحافةة  –( البدانة)السمنة  –األنيميا : المراهقين ومن أه  أمراض سوء التغذية انتشارا بين . بري ، البالجرا  
 . 

لذا فقد حذرب منظمةة الاةحة العالميةة ، ومنظمةة األمة  المتحةدة ل طفةال ،النةاس مةن أخطةار سةوء التغذيةة 
 (32: 3891جالل المخلالتي.)وذلك بإنقاذ األطفال من الخطر الناج  ةن سوء التغذية 

د حد تياس الكمية التي يأكلها اإلنسان أو الفشل في تنةاول األكةل ومةن فليس األمر في سوء التغذية يقف ةن 
الناحيةةة الطبيةةة تشةةخ  سةةوء التغذيةةة بعةةد  تنةةاول الكميةةاب المالئمةةة مةةن البروتينةةاب والطاتةةة والمةةواد الغذائيةةة 

 . األخرى وتشخ  أيضا باإلاابة بعدوى ما أو مرض
رئيسيا  فةي حةدوث الكثيةر مةن أمةراض سةوء التغذيةة حيةث أن  ويعتبر الجهل بالمبادئ األساسية في التغذية سببا  

سوء التغذية ال يرجةع إلةى الةنق  فةي المةوارد االتتاةادية فقةط ولكةن إلةى فقةر المعةارف والمعلومةاب الالةمةة 
 .       لحاجاب األفراد الغذائية 

القامة وأنيميةا نقة  إلى أن التغذية ترتبط بمشاكل البدانة وتار  (Wiech, et al., 1991)وتشير دراسة 
الحديد ،ولذلك فقد أواب الدراسة بضرورة تقدي  برامج الثقافة الغذائية لجميع أفراد األسرة ،وتد وجد أن هناك 
ةالتة بين اإلاابة بأمراض القلب والشرايين وتناول الدهون في الطعا  من حيث كميتها ونوةيتها، فمثال يعتبر 

اب تاةلب الشةرايين ةنةد اإلنسةان، وتةد ثبةب أيضةا أن أمةراض القلةب مستوى الكوليسترول في الد  مةن مؤشةر
والدورة الدموية ترتبط بكمية ونوع البروتين وهل هو نباتي أ  حيواني ؟ لذا فان التغذية الوتائية هي خير ةالج 

 (312: 3898حامد التكروري،خضر المصري،).لتجنب اإلاابة بأخطر األمراض 
ة مةةن األمةةراض، بةةل والشةةفاء منهةةا، فمةةثال أمةةراض السةةكري وضةةغط الةةد  وتتضةةح أهميةةة الغةةذاء فةةي الوتايةة

والبدانةةة والبالجةةرا وفقةةر الةةد  وغيرهةةا يمكةةن ةالجهةةا بالغةةذاء، كمةةا أن الفئةةاب الخااةةة كاألطفةةال والمراهقةةاب 
والمةةراهقين والحوامةةل والمرضةةعاب وكبةةار السةةن تعتمةةد اةةحته  وسةةرةة هةةرمه  ةلةةى نوةيةةة األغذيةةة التةةي 

، فقد أمكن تأخير ظهور الشيخوخة ،وتكوين شخاية اإلنسان من حيث ذكائه ونشاطه وتكيفه مع بيئته يتناولونها
 (3: 3891جالل المخلالتي،.)من خالل الغذاء المناسب 

مما سبق يتضح ةالتة الاحة والحياة بالغذاء والتغذية، فالاحة الكاملة اليمكن أن تتوافر إال بالغذاء السلي  
لعنااةةر الغذائيةةة وبكميةةاب بالغةةذاء المتواةن،وهةةو ذلةةك الغةةذاء الةةذي يحتةةوى ةلةةى جميةةع ا ىمالكامةةل ،أو مةةا يسةة

واإلنسان جيد التغذية هو الذي يأكل مةن مثةل هةذا الغةذاء وكميةة كافيةة لنمةو أنسةجة الجسة  واةيانتها، . مناسبة 
 .وبالتالي يكون احيح الجس   واالحتفاظ بقدر منها ةلى هيئة مخةون ،
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بتعلي  األفراد المعلوماب الغذائية في مراحل التعلي  المبكرة ،ةلى أن  يستمر ذلك في المراحةل ويمكن البدء 
التعليمية التالية ،وبذلك يمكن تنمية السلوكياب الغذائية الاحيحة واالتجاهاب والقةي  المرتبطةة بالغةذاء،فإذا تعلة  

قبل بمعلومةاب ةةن الغةذاء والتغذيةة السةليمة الطفل منذ الاغر كيف يختار غذائه،وت  تةويد آبةاء وأمهةاب المسةت
: ، وهذا ما تؤكده دراسة كةل مةن  (30: 3898كوثر كوجك،لولو جيد،). أمكن تحقيق أهداف التربية في مار

  ( .2001منار الشامي،)، ( 2004ليلى حسام الدي ،) ، ( 2002أمير  عبد اللطيف،)
األربعين مطلوب المحافظة ةلى احته  ألنه  من األفراد أتل من سن % 97وفي مار اآلن ما يقرب من 

. يمثلون القوى العاملة في المجتمع، وإذا ل  يت  المحافظة ةلى احته  فسوف يخسر المجتمع الماةري الكثيةر 
وةلى ذلك فالحاجة ماسة إلى تثقيف أفراد المجتمع الماري تثقيفا غذائيا ،ويعتبر التثقيف الغذائي متطلبا أساسيا 

تنميةة فةةي أي مجتمةع مةةن المجتمعةةاب، وذلةك ألن مشةةاكل الغةذاء تعتبةةر مةن المعوتةةاب األساسةةية مةن متطلبةةاب ال
؛ 3882؛ منظممممة الصمممحة العالميمممة،3893ديفممماداس،. راجاممممال ب)لحةةةدوث ةمليةةةة التنميةةةة فةةةي المجتمعةةةاب 

(Braun, 2000 
 : الوعي الغذائي والعادات الغذائية 

العنااةر الغذائيةة الالةمةة لجسة  اإلنسةان، يأخةذ الجسة  منهةا وبالرغ  من أن الغذاء يحتوي ةلى العديد من 
إليفةاء أجسةامها احتياجاتهةا مةن هةذه العنااةر  لاحتياجاته ةن طريق األكل، فقةد لةوحظ أن معظة  النةاس ال تأكة

،وإنما تأكل فقط إلطفاء حاسة الجوع أو إشباةا لشهية نحو طعا  ما، وأحيانا إرضاء لةبعض القواةةد واألاةول 
   Mac Donald,1983)؛3: 3891جالل المخلالتي،). اةية وتمشيا معها االجتم

فقد وجد أن كفاية الغذاء ، رغ  كفاية الدخل تتفاوب تبعا للميول الشخاية ل فراد ،هةذه الميةول تةد ال تتةأثر 
ي اكتسةبها بالقيمة أو بالعناار الغذائية ل طعمة المختلفةة بقةدر تأثرهةا باستحسةان الطعة  والمنظةر والعةاداب التة

مجمدي )،ودراسةة (Albyn& Weeb,1993)األفراد في طفولته  من األسةرة والبيئةة ، وهةذا مةا أثبتتةه دراسةة
 .من أن العاداب والتقاليد التي تخ  مجتمع معين تؤثر في نوع الغذاء الذي يتناوله الفرد (3884عزمي،

منممال حسممني ، " ، " Frank,1981"): وإضةةافة لمةةا سةةبق ، فقةةد تواةةلب بعةةض الدراسةةاب مثةةل دراسةةة 
3898 "،""Glassers,1996 ، "،  إلةى أن ( "2000منظمة الصحة العالميمة،"، " 3889ثناء أبو العيني

ةلةةى احتياجاتهةةا مةةن العنااةةر  لبعةةض الفئةةاب الخااةةة ،مثةةل األطفةةال والحوامةةل ومحةةدودي الةةدخل ،ال تحاةة
ينتج ةنه سوء اختيار الفرد لطعامه واإلسةراف الغذائية وذلك نتيجة انخفاض مستوى الوةي الغذائي لديه  الذي 
إلةى أن الغالبيةة العظمةى  (3883نادية فرج،)في تناول بعض األطعمة التي ال تفيد احيا حيث أشارب دراسة 

فقةد أثبتةب دراسةة . من أفةراد الشةعب الماةري يعةانون مةن أمةراض سةوء التغذيةة نتيجةة ةةد  تةوةيته  غةذائيا 
(Chauliac, et al.,1991) ه ال توجد برامج فةي الثقافةة الغذائيةة محةددة وواضةحة فةي بلةدان العةال  الثالةث أن

 .،لذلك فقد أواب الدراسة بضرورة العمل ةلى نشر الثقافة الغذائية بين األفراد 
أوضةةح أن هنةةاك ةوامةةل تسةةاةد ةلةةى انتشةةار سةةوء التغذيةةة بةةين المجتمةةع  (Fredric,1981)وفةةي دراسةةة 

هةةي العةةاداب الغذائيةةة السةةيئة الناتجةةة مةةن ةةةد  تنةةوع أاةةناف األطعمةةة المتناولةةة  السةةعودي وأهةة  تلةةك العوامةةل
 .باالضافة إلى انخفاض مستوى الدخل الشهري في بعض المناطق 

أن أطفال ما تبةل المدرسةة والبةالغين فةي  (Musaiger & Miladi,1995)وتد اتضح من دراسة تا  بها 
من الشاي بعد الوجباب الغذائية ، فكوب واحد من الشاي يةت  تناولةه  بلدان الخليج العربي يتناولون كمياب كبيرة

 % .5الى %44بعد الوجبة الغذائية تد يجعل امتاا  الحديد ينخفض من 
من األطفال الذين يتجةاهلون تنةاول % 52اتضح أن   (Sampson et al.,1995)وفي مسح غذائي أجراه

ميةاب المواةى بهةا مةن السةعراب وفيتةامين ج والكالسةيو  مةن الك% 27وجبة اإلفطار يستهلكون كمية أتل من 
 .والحديد 

أشةارب النتةائج إلةى  (Samuelson,2000)وفي دراساب للتعرف ةلى العاداب الغذائية للمراهقين تا  بها 
أن العةةاداب الغذائيةةة ةنةةد المراهقةةاب تميةةةب بعةةد  انتظةةا  الوجبةةاب، ومعظمهةةن يتجةةاهلن تنةةاول وجبةةة اإلفطةةار 

وجبة المدرسية بينما معظمهن يتناولن وجبة العشاء ،ومع ذلك فان تنةاول الوجبةاب الخفيفةة والسةريعة ،وكذلك ال
مةةن الطاتةةة اليوميةةة المتناولةةة ،وكةةان تنةةاول الكالسةةيو  % 32إلةةى % 52كانةةب شةةائعة بةةين المراهقةةاب ،وتمثةةل 
كان منخفضةا ةةن الكميةاب المواةى والةنك والسلينيو  وكذلك الحديد " د"مرتفعا بينما تناول األلياف وفيتامين 

 .بها، كما أكدب الدراسة ةلى وجود انخفاض في المركباب المرتبطة بالحديد 
لتحليةل العةاداب الغذائيةة للمةراهقين أشةارب النتةائج إلةى ةةد   (Paulus et al.,2001)وفي دراسة تا  بهةا

يتناولون %( 95) عظ  المراهقين ةلى التوالي ،وم% 17،% 11تناول المراهقين الفاكهة والخضرواب بنسبة 
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ةلةةى األتةةل منتجةةاب األلبةةان يوميةةا ،وأسةةفرب النتةةائج ةةةن اسةةتهالك كميةةاب كبيةةرة مةةن الشةةيكوالته والبطةةاطس 
تقريبا يتناولون األغذية الدهنية التي تةيةد ةةن %( 12)المحمرة ،وأشارب النتائج أيضا إلى أن ثلثي المراهقين 

(32)% 
محاسم   ،عمز  سمليما  ؛  3881عايد  عبد الحميد،): اب مثل دراسة كل من العديد من الدراس بكما أكد
ةلةةى أن المةةرض محاةةلة نقةة  الثقافةةة الغذائيةة والةةوةي الغةةذائي ،وأواةةب هةةذه الدراسةةاب  ( 3889حسمني ،

 .بضرورة العمل ةلى نشر الثقافة الغذائية وتنمية الوةي الغذائي لدى أفراد المجتمع 
إلى أنه يمكةن تحسةين المسةتوى الغةذائي ل فةراد إذا تعلمةوا  (Ikeda, et al., 1993)ويشير أكيدا وآخرون

تواةد التغذية السليمة ولو تعودوا بالتدريج، ومن هنا تتجلى أهمية الثقافة الغذائيةة وأهميةة نشةرها بشةتى الطةرق 
 .خااة بين األوالد والبناب والاغار حتى يشبوا متبعين ل ساليب الاحيحة للتغذية 

افةةة الغذائيةةة أهميةةة خااةةة بةةين تالميةةذ المةةدارس وطةةالب الجامعةةاب وذلةةك ألنهةة  فةةي حاجةةة ملحةةة إلةةى وللثق
التوجيه والوةي الغذائي لتحسين ةملية اختيار الغذاء وتعويده  ةلى أسس التغذية السليمة التةي يسةتمرون ةلةى 

إلةى ثقافةة غذائيةة تنمةي الةوةي إتباةها في المستقبل ، وفي الحقيقةة فةان كةل فةرد مةن أفةراد المجتمةع فةي حاجةة 
 .الغذائي لديه 

إن تنمية الوةي الغذائي تقع ةلى كاهل ةدد من المؤسسةاب التربويةة الرسةمية مثةل المةدارس والجامعةاب ، 
،ةلةةى أن  (Busto Q, 1992)وتةةد أكةةد . وغيةةر الرسةةمية مثةةل األسةةرة واألنديةةة ووسةةائل اإلةةةال  المختلفةةة 

 . ثقافة والوةي بأشكاله المختلفة ةلى أيدي المعلمين المدرسة هي المسئولة ةن نشر ال
إيمممما  البلممموني، ميسمممو  )، ( 3882السممميد شمممهد ،):دراسةةةة كةةةل مةةةن  وبةةةالرغ  مةةةن ذلةةةك فقةةةد أثبتةةةب

 .انخفاض مستوى الوةي الغذائي لدى تالميذ مرحلة التعلي  األساسي  (2003شتيفي،
دى فئاب مختلفة من المجتمع للتعرف ةلى أثر التعلي  لذا فقد اهت  ةدد من الباحثين بدراسة الوةي الغذائي ل

 :.في توفر هذا الوةي من ةدمه ، مثل 
التي استهدفب معرفة االحتياجاب التعليمية لة   الريفيةة التةي تةرتبط بةالوةي  ( 3881" )عز  رزق"دراسة  -     

رنةامج المقتةرح فةي تنميةة الةوةي وتةد أتضةح أثةر الب. الغذائي ، وبناء برنةامج لتنميةة الةوةي الغةذائي ل مهةاب 
وأواةةب الدراسةةة بأهميةةة تةةدريس البرنةةامج . الغةةذائي ل مهةةاب حيةةث اكتسةةبن المعلومةةاب الغذائيةةة الضةةرورية 
 .ل مهاب سواء في الريف أوالحضر لتنمية الوةي الغذائي لديهن 

وةي االسةتهالكي فةي مجةاالب أثبتب فاةلية البرنامج اإلرشادي في تنمية الة فقد (3888" )إيناس ماهر" دراسة  -
 .الغذاء ،الملبس، األدواب المدرسية والشخاية،وبالتالي الموارد المادية لدى األطفال 

إلةى وجةود فةروق فةي العةاداب الغذائيةة وتيمةة المنفةق ةلةى الغةذاء  (2000")نجمالءا لمسملمي" وتوالب دراسةة -
وجةةود فةةرق دالةةة إحاةةائيا فةةي العةةاداب الغذائيةةة الخةةتالف البيئةةة والمسةةتوى االجتمةةاةي واالتتاةةادي ل سةةرة ، و

الخةةتالف المسةةتوياب التعليميةةة ل مهةةاب لاةةالح المسةةتوياب األةلةةى ، ويتةةأثر اإلنفةةاق ةلةةى بنةةد الغةةذاء تةةأثيرا داال 
 . إحاائيا بالعاداب الغذائية ل سرة 

رنةةامج ةلةةى المعلومةةاب فقةةد هةةدفب الدراسةةة إلةةى معرفةةة تةةأثير الب( 2002) " أميممر  عبممد اللطيممف" أمةةا دراسةةة -
وتةد أسةفرب الدراسةة ةةن وجةود ةالتةة . والممارساب الغذائية للطالباب المراهقاب المااباب بأنيميا نق  الحديةد 

بين تدريس برنامج التثقيف الغذائي وتنمية المعلوماب الخااة باألنيميةا والمعلومةاب والممارسةاب الغذائيةة السةليمة 
روق ذاب داللةة إحاةائية بالنسةبة لنسةب هيموجلةوبين الةد  والقياسةاب الجسةمية لتحسن الحالةة الاةحية ، ووجةود فة

 .والمتناول من الطعا  وذلك فيما يتعلق بعينة البحث 
سةنة ، ودراسةة ( 45-1)هدفب إلى دراسة الحالة الغذائية ل طفال من سةن ( : 3898) منال حسني " دراسة -

فةةي هةةذه السةةن، كةةذلك دراسةةة مةةدى تةةأثير مةةدى تةةأثير اإلاةةابة العوامةةل المختلفةةة التةةي تةةؤدي إلةةى سةةوء التغذيةةة 
ومةن .بالطفيلياب المعوية ةلى الحالة الغذائية بين األطفال ، ومدى انتشار األنيميا بين األطفال الريف والحضر 

 :نتائج هذه الدراسة 
الذكور مقارنة باإلناث ارتفاع متوسط المأخوذ من الكربوهيدراب والدهون والبروتين الحيواني بالنسبة ل طفال  -

 .في العينة الكلية 
 .ارتفاع متوسط المأخوذ من الطاتة سواء الكربوهيداب أو الدهون ل طفال في المدن ةنه في الريف  -

 .انخفاض متوسط المأخوذ من الفيتاميناب ةن التواياب  -
اابين وغير الماةابين ارتفاع انتشار األنيميا بين األطفال الذكور ةن اإلناث ، وكذلك بين األطفال الم -

. 
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وجود ةالتة ارتباطية موجبة بين متوسط مستوى تعلي  الوالدين بمتوسط استهالك المأخوذ من العناار  -
 .الغذائية 

هدفب إلى التعرف ةلى العوامل المةؤثرة ةلةى سةوء التغذيةة بةين أطفةال ( 3889)" ثناء أبو العيني " دراسة -
طفةةل يعةةانون مةةن أمةةراض سةةوء التغذيةةة مةةن  577تةةد شةةملب الدراسةةة و .المنةةاطق الريفيةةة بمحافظةةة المنوفيةةة 

طفةل مةن وحةداب األطفةال  577المترددين ةلى العيةاداب الخارجيةة والمقيمةين فةي العيةاداب الداخليةة ، وكةذلك 
 .والحضاناب 

ل الجسةمية فةي حةاالب سةوء التغذيةة مقارنةة باألطفةا بوتد أظهرب الدراسة انخفاضا واضةحا فةي كةل القياسةا   
اللذين ال يعانون من سوء التغذية سواء في الوةن أو الطول أو محيط الرأس ، كما أظهرب الدراسة أن األطفةال 

كمةا أثبتةب . األاحاء كان استهالكه  ل طعمة أكبر بكثيةر مةن اسةتهالك األطفةال اللةذين يعةانون مةن األمةراض 
بةةةأمراض سةةةوء التغذيةةةة ، فكةةةان نسةةةبة  الدراسةةةة أن مسةةةتوى تعلةةةي  األمهةةةاب لةةةه تةةةأثير ةلةةةى إاةةةابة أطفةةةالهن

 . من أمهاب األطفال المرضى أمياب نتيجة ةد  وةيهن بالتغذية الاحيحة ل طفال %(9705)
تنمية وةي طالباب المدارس الثانوية التجارية بالتربية الغذائية ( 2004" )ليلى حسام الدي "دراسة  استهدفب -

وأثبتب الدراسةة التجريبيةة فعاليةة الوحةدة التعليميةة . رية البنائية من خالل وحدة دراسية مقترحة تائمة ةلى النظ
المقترحة في تنمية التحايل المعرفي للمعلوماب الخااة بالغذاء ، وكذلك في تنمية االتجاه نحةو بعةض القضةايا 

 .المتعلقة بالغذاء لدى طالباب الاف الثاني الثانوي التجاري
طالبةةاب المجموةةةة الضةةابطة فةةي اختبةةار المواتةةف الحياتيةةة المةةرتبط تفةةوق طالبةةاب المجموةةةة التجريبيةةة ةلةةى  -

 . بموضوع الغذاء 
" V"إلى إةداد برنامج التربية الغذائية باستخدا  اسةتراتيجية الشةكل ( 2002" )لمياء أبو زيد" هدفب دراسة -

طفةال تبةل الخدمةة ةلى التحايل المعرفي والمهاراب اليدوية والوةي الغذائي لدى ةينة من معلماب ريةاض األ
وتةةد أثبتةةب الدراسةةة فعاليةةة البرنةةامج المقتةةرح فةةي تنميةةة . بالفرتةةة الرابعةةة شةةعبة طفولةةة بكليةةة التربيةةة بسةةوهاج 

 .المعلوماب الغذائية ،والمهاراب اليدوية، والوةي الغذائي لدى ةينة الدراسة 
لباب كليةة التربيةة للبنةاب بجةدة هدفب إلى التعرف ةلى الوةي الغذائي لطا( 3881" )آمال بخاري" ودراسة -
من حيث مدى مفهو  الطالباب ةن الغةذاء الاةحي السةلي  وأهميةة التربيةة الغذائيةة ( بالمملكة العربية السعودية)

،والعالتةةة بةةين كةةل مةةن التغذيةةة والجمةةال والشةةيخوخة،وأهمية وجبةةة اإلفطةةار ،ومعرفةةة مةةدى وةةةي الطالبةةاب 
وتةد أثبتةب نتةائج هةذه الدراسةة تسةاوي طالبةاب القسةمين العلمةي . اةحي ومعرفتهن باألسس السليمة للةريجي  ال

واألدبي في معرفة أهمية التغذية، وفي معرفة الغذاء الاحي ،وتفوتب األتسا  العلميةة ةلةى األدبيةة فةي معرفةة 
التربيةة  العالتة بين الجمال والتغذية والشيخوخة، وفي معرفة أهمية وجبة اإلفطةار ، أمةا بالنسةبة لمعرفةة أهميةة

 .الغذائية فقد تفوتب األتسا  األدبية ةلى العلمية ،وكذلك في معرفة أسس الرجي  السلي  
إلى بناء وتامي  برنامج غذائي تثقيفي لتنمية المعلوماب واالتجاهاب ( 2003)آيات الدسوقي  وهدفب دراسة -

جهةة مشةكالب الحيةاة اليوميةة التةي تواجةه التغذوية لدى طالباب المرحلة الثانوية، لصفادة منه واستخدامه في موا
وتةد تواةلب هةذه الدراسةة إلةى . الفتياب في الريف والحضر والتي تخت  بالعاداب الغذائية ومشكالب التغذية 

تفةوق طالبةاب المجموةةة التجريبيةة ةلةى المجموةةة الضةةابطة فةي المعلومةاب الغذائيةة نتيجةة لدراسةة البرنةةامج 
 .الغذائي التثقيفي المعد 

هةةدفب الدراسةةة إلةةى التعةةرف ةلةةى التقاليةةد  Story- Mary," Harris, Linda,J."(1988)دراسممة -
وتد أثبتب الدراسة تفضيل طالب ةينة الدراسة ل طعمةة . والمعتقداب الغذائية للمراهقين في جنوب غرب أثينا 

 .يعيشون فيها التقليدية في وجباته  التي تتفق والمعتقداب والتقاليد السائدة في البيئة التي 
هدفب الدراسة إلى التعرف ةلةى الحالةة التةي  Roberts-Gray-Cynthia and others (1998)دراسة -

توجد ةليهةا بةرامج التثقيةق الغةذائي وبةرامج التةدريب ، وتةد أظهةرب الدراسةة أن البةرامج ليسةب بالقةدر الكةافي 
 .ة حتى تؤدي الغرض المطلوب منها ،وأنها تحتاج إلى مةيد من التنمية والتمويل والممارسة العملي

هدفب الدراسة إلى تقيي  معرفة اغار المراهقين بالتغذية من أجل  Sullivan, A.D, etall,(1995)دراسة  -
وتةد تواةلب الدراسةة إلةى وجةود فةروق بةين المعلومةاب المرتبطةة . خياراب أساليب الحياة المرتبطة بالاةحة 
كما أن الطالب مرتفعي المعرفة بالتغذية يتنةاولون وجبةة . ياب مختلفة بالتغذية بين مجموةاب الطالب من جنس

 .وكانب اإلناث أتل معرفة بالناائح الغذائية . اإلفطار ةلى ةكس اآلخرين من ةمالئه  األتل معرفة 
ة لتنمية وتد اتفقب تلك الدراساب السابقة ةلى ضرورة االهتما  بتعمي  برامج التربية الغذائية والبرامج اإلرشادي  

الوةي الغذائي واالستهالكي ةلى جميع أفراد المجتمع ، فالتربية الغذائية هي التي يت  مةن خاللهةا تقةدي  المعلومةاب 
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المختلفةةة التةةي تتعلةةق بتحسةةين العةةاداب الغذائيةةة إلةةى كافةةة أفةةراد المجتمةةع ممةةا يسةةاةد ةلةةى تجنةةب العةةاداب الغذائيةةة 
  األفضةل لماةادر الغةذاء ، وتطبيةق المعةارف الخااةة باختيةار وإةةداد الخاطئة ، وتطوير تدراته  ةلى االسةتخدا

 .ألطعمة وحفظ ا
 :ئيالغذاالتثقيف في  استخدام الكمبيوتر

وأساليبه النمطية تادرة ةلى تحقيق أهداف العملية التعليمية في واتع تهيمن ةليه  ل  تعد وسائل التعلي  التقليدية ،  
ده النةةةةة للتجريةةب والتطبيةةق العملةةي ، فقةةد حلةةب شاشةةاب العةةرض وأنظمةةة سةةطوة التكنولوجيةةا المتطةةورة وتسةةو

 .الكمبيوتر وشبكاب المعلوماب والمعامل الحديثة المجهةة محل السبورة والطباشير 
ويعد الكمبيوتر من التقنياب التعليمية الحديثة األكثر تدرة ةلى تقدي  المعلوماب بإثارة وتشويق مما يجعل ةملية   

 .معرفة أكثر سرةة ودتة وشموال اكتساب ال
أن الكمبيوتر يتيح الفراة ألن يقو  المتعل  بدور مشابه لمواتف  (392: 3880فتح الباب عبد الحليم )ويذكر   

الحياة الواتعية ، أو يطبق فيه ما تعلمه بطريق سهلة ، شيقة ، اتتاادية ،آمنة في موتف الخطورة ، ويقلل من القلق 
ونظةةرا للةةدور اإليجةةابي والفعةةال للكمبيةةوتر فةةي العمليةةة  .بةةه المةةتعل  فةةي مواتةةف الحيةةاة الواتعيةةةوالتهديةةد الةةذي يمةةر 

التعليمية فقد استخد  في فاةول االتتاةاد المنةلةي بعةدة طةرق أهمهةا اسةتخدامه كوسةيط تعليمةي ، وكةذلك مراجعةة 
 . ستيعاب المادة الدراسية في الفالالمعلوماب وأيضا مساةدة المدرسة في ابتكار بعض األشياء التي تساةد ةلى ا

تةد أدى إلةى ط كما أوضحب الدراسةاب والبحةوث السةابقة أن التةدريس بمسةاةدة بةرامج الكمبيةوتر متعةدد الوسةائ  
تنميةةة اتجاهةةاب المتعلمةةين نحةةو الةةتعل  باسةةتخدا  الكمبيةةوتر ، وتةةد يرجةةع ذلةةك إلةةى تعةةدد وتنةةوع الوسةةائل واألنشةةطة 

                                                    .مةةةةةةةةةةتعل  للواةةةةةةةةةةول إلةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةتوى اإلتقةةةةةةةةةةان الفراةةةةةةةةةةة لكةةةةةةةةةةل وأسةةةةةةةةةةاليب التقةةةةةةةةةةوي  ، وإتاحةةةةةةةةةةة
 (340: 2002خالد الهواري)
وتلعب الوسائل التعليمية الدور الها  فةي تقةدي  المثيةراب بةل تعتبةر هةي المثيةراب الغنيةة التةي تعمةل ةلةى إثةارة   

التةي نرجوهةا مةنه  فةي هةذه المرحلةة السةنية  ، ويعتبةر الكمبيةوتر مةن أبةرة  حواس المتعل  ممةا يعةود باالسةتجاباب
معطياب الثورة التكنولوجية فةي العاةر الحاضةر الةذي يةوفر الوسةائل التعليميةة التةي تقةد  المثيةراب الغنيةة للمةتعل  

 . والتي تقو  بدور حيوي في ةملية تعلمه 
تعليمية ،حيث يمكن استخدامه هدفا تعليميةا ، أو أداة ، أو ةةامال وتتعدد مجاالب استخدا  الكمبيوتر في العملية ال

وما يهمنا في هذا المجال هةو التعلةي  بمسةاةدة الكمبيةوتر ، ونعنةي بةالتعلي  . مساةدا في العملية التعليمية أو إدارتها 
هنا يحةدث التفاةةل بةين بمساةدة الكمبيوتر ،أن الكمبيوتر يمكنه تقدي  دروس تعليمية مفردة إلى الطالب مباشرة ، و

 .المتعل  وبرنامج الكمبيوتر لتحقيق أهداف محددة 

أسةلوب التةدريب والمةران ، أسةلوب : ويانف التعلي  بمساةدة الكمبيوتر إلى ةدد من النمةاذج أو األسةاليب هةي
 .التدريس الخاواي ، حل المشكالب ، المحاكاة ،واأللعاب التعليمية 

، وهةو  متعةددة الوسةائط ةمج التعليميةافةي تاةمي  البةر ن أفضةل األسةاليبمةنموذج التةدريس الخاواةي  يعدو
 . المستخد  في الدراسة الحالية

وتعد برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط من الوسائل الفعالةة التةي تجمةع بةين خلةيط مةن الوسةائل كالاةور الثابتةة 
توظةةف جميعةةا لتقةةدي  المحتةةوى الدراسةةي والمتحركةةة ، والناةةو  المكتوبةةة ،والخطةةوط البيانيةةة ، والموسةةيقى ، و

 .باورة متكاملة ومتفاةلة 

أن تكنولوجيا الوسائط المتعددة جاء أساس استخدامها لمقابلة النظرة ( 230-228: 2004كمال زيتو ،)ويرى 
معرفةة الحديثة للتعل  ،ةلى اةتبار أن الفرد كائن حي متفاةل ،غايتها نموه وليس حفظ المعلوماب ، بل بناء الفةرد لل

 . وفق نمط معالجته لها، مما يجعل الفرد بان للمعرفة وليس مستقبال سلبيا لها 

أن اإلنسةان يسةتطيع أن  Computer Teachnical Research (CTR)ولقةد أكةدب بحةوث تقنيةة الكمبيةوتر 
شةكل مما يشاهده ويسةمعه ، أمةا إذا سةمع وشةاهد وةمةل ب% 27مما يشاهده، و % 37مما يسمعه، و % 57يتذكر 

ممةةا يؤكةةد فعاليةةة الوسةةائط المتعةةددة  (Hofstetter,1995,3)%97متةةةامن فةةان هةةذه النسةةبة ترتفةةع إلةةى حةةوالي 
 .ويوضح دورها الها  والكبير في إنجاح العملية التعليمية 

أن أساس نجاح برامج الوسائط المتعددة وةيادة فاةليتها هو تاميمها التفاةلي  (3881فتح الباب سيد،)ويرى 
ي يسةمح للمةتعل  أن يقةود البرنةامج بالشةةكل الةذي يفضةله ويختةاره ،وهةذا مةةا يجعةل هةذه البةرامج تبةدو خااةةة ،والةذ

 .وتريبة من المتعل  
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وتعتبر برامج الوسائط المتعددة من أكثر التقنياب التكنولوجية مناسبة لتعلي  المتعلمين ةامةة ، وتالميةذ المرحلةة 
امكانةةاب وخاةائ  تالئة  طبيعةة هةةؤالء التالميةذ وخاائاةه  وتقابةةل  اإلةداديةة خااةة ،وذلةك لمةةا تتميةة بةه مةن

 .احتياجاته  واهتماماته  

 (433: 2003  زيتو ،حس)، (Sharp& Others,2000)، ومن أه  مميةاب هذه البرامج أنها

 .تسمح للتلميذ أن يتعل  بالسرةة التي تتفق مع تدراته الخااة والتي تختلف من تلميذ آلخر * 

 ةيادة ثقة الطفل بنفسه وتدرته ةلى التعاون مع اآلخرين  تعمل ةلى . 

  تساةد ةلى استثارة العديد من حواس المتعل  والذي له أثر ايجابي في تعلمه. 

  تنمي التفكير المنطقي لدى التلميذ. 

  تةيد من تفاةل التلميذ مع ةملية التعل  ذاتها مما يشعره بأنه جةء أساسي منها 

 المتعددة المرونة في ةرض المحتوى التعليمي  تتيح برامج الوسائط. 

  تتمتع بةرامج الوسةائط المتعةددة بالقةدرة الفائقةة ةلةى تفريةد ةمليةة التعلةي  ،حيةث يسةتطيع المةتعل  التفاةةل مةع
البرنامج بما يتفةق مةع تدرتةه وسةرةة أدائةه واحتياجاتةه الخااةة ،وهةذا يمثةل ضةرورة مقابلةة الفةروق الفرديةة بةين 

 .المتعلمين 

  لها أكبر األثر ةلى ةيادة دافعية التالميذ نحو التعل  من خالل تاميمها التفاةلي الذي يتيح فر  الةتحك  فةي
البرنامج ،تقدي  أنماط مختلفة من التعةية باإلضافة إلى أنها تعمل ةلى دة  الحافة الةداخلي لةدى المةتعل  مةن خةالل 

وأاواب ناطقة ومؤثراب أو ناو  مكتوبة مما يجعل التنوع في ةرض المعلوماب ما بين اور ثابتة ومتحركة 
 .ةملية التعل  أيسر وأفضل 

    تتضمن أنشطة تفاةلية تساةد المعل  ةلى مقابلة االختالفاب الثقافية بةين المتعلمةين ، كمةا تعمةل ةلةى ةيةادة
 .وانتشار التعل  لجميع األةمار ومختلف القدراب 

 و  وأاةةواب دورا هامةةا فةةي مسةةاةدة الطفةةل ةلةةى الفهةة  تلعةةب الوسةةائط المتعةةددة مةةن ناةةو  واةةور ورسةة
السريع للمعلوماب ، واكتساب العديةد مةن المهةاراب والقةدراب بطريقةة سةريعة ومشةوتة ،إلةى جانةب تنميةة الجانةب 

 . الوجداني لدى المتعلمين 
يةة وتكةوين إلةى دور الوسةائط المتعةددة فةي تنم( 9: 4777محمد يونس،)وباإلضافة إلى المةايا السابقة يشير 

المفاهي  ، موضحا أن البرامج المدةمة بعنااةر الوسةائط المتعةددة تخاطةب حةواس المةتعل  سةواء كانةب باةرية أو 
سمعية أو حركية أو غيرها ، مما يجعل المفاهي  أكثر احتفاظا وإدراكا وتفهما ، وتةيد من دافعية التعل  لةدى التلميةذ 

 .شكالب وتشجعه ةلى االستكشاف والواول إلى حل الم

بةأن اسةتخدا  بةرامج الكمبيةوتر متعةدد الوسةائط لهةا تةأثير كبيةر فةي  (2003مها الرزاز، ) كما أفادب دراسة 
 .تنمية المفاهي  العلمية لدى أطفال الروضة  

 الكمبيمموتر القممائم علممى اسممتخدام وفممي حممدود علممم البمماحثي  هنمماك عممدد ممم  الدراسممات التممي عنيممت باسممتخدام 
 :مثل   تنمية التثقيف والوعي الغذائي والصحي ،وتحسي  السلوك الغذائيفي الوسائط المتعدد  

والتي هدفب إلى معرفة أثر استخدا  برنامج كمبيةوتر تةائ  ةلةى الوسةائط  (3881")وفاء أبو غازي"دراسة  -
ي ، وتةد المتعددة في تدريس وحدة تخطيط الوجباب الغذائية ةلى التحاةيل الدراسةي لطالبةاب الاةف الثةاني الثةانو
 % .14أسفرب الدراسة ةن فاةلية البرنامج في رفع مستوى التحايل ، وتوفير الةمن الالة  للتدريس بحوالي 

بيئة ، تغذية ، حركة ، تنفس ، : فقد استهدفب تنمية بعض المفاهي  العلمية  (2003")مها الرزاز"  أما دراسة -    
سنواب باستخدا  الوسائط المتعددة ، وتد خلاب  1-2في سن  وتكاثر الحيوان ، لدى أطفال مرحلة رياض األطفال

الدراسة إلى أن استخدا  برامج الوسائط المتعددة الكمبيوترية لها أثر فعةال فةي إنمةاء المفةاهي  العلميةة لةدى األطفةال 
 .ويعظ  أثرها في نمو المفاهي  بشكل ةا  

توى الثقافةةة األسةةرية لةةدى المعلمةةاب و هةةدفب إلةةى التعةةرف ةلةةى مسةةفقممد ( 2002")عممز  جمماد" أمةةا دراسةةة -
الطالباب بشعبة االتتااد المنةلي بكلية التربية األساسية بدولة الكويب ، وتقدي  برنامج للثقافة األسةرة يبةث مةن 
خالل موتع ةلى شبكة االنترنب يعالج الضعف فةي مسةتوى الثقافةة األسةرية فةي ةةدة مجةاالب مةن بينهةا مجةال 

 .الغذاء والتغذية 
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فعاليةة اسةتخدا  الكمبيةوتر فةي تحسةين السةلوك تيةاس  ( 2003" )تغريد كمال المدي  الهمادي"دفب دراسة وه -
الحاول ةلى توائ  للتغذية وفقةا لةبعض المعلومةاب  وإمكانيةالغذائي لمرضى سوء التغذية الماابين بالسمنة ، 

 .ةن مستخد  برنامج الكمبيوتر

التعةرف ةلةى فاةليةة برنةامج كمبيةوتري بالوسةائط المتعةددة  (2004")لميماء الفاضمي"كما استهدفب دراسةة  -
ةلةةى التحاةةيل المعرفةةي واألداء المهةةاري لطالبةةاب الاةةف الثةةاني اإلةةةدادي فةةي مجةةالي الغةةذاء والتغذيةةة ، 

مةةن مقةةرر االتتاةةاد المنةلةةي ، وتةةد أظهةةرب نتةةائج الدراسةةة فعاليةةة ( أسةةرة منتجةةة)والمالبةةس والنسةةيج بوحةةدة 
اع مستوى التحاةيل المعرفةي واألداء المهةاري لطالبةاب العينةة التجريبيةة مقارنةة بالمجموةةة البرنامج في ارتف

 .الضابطة 

اسةتخد  الكمبيةوتر كوسةيلة تعليميةة مسةاةدة فةي تعلةي  مفةاهي   " Poehler, David L,1984"وفي دراسةة  -
دراسةةة تفةةوق أفةةراد المجموةةةة الاةةحة واللياتةةة كأسةةلوب حيةةاة  والوتايةةة مةةن مةةراض القلةةب ، وتةةد أثبتةةب نتةةائج ال

 .التجريبية ةلى الضابطة في اختبار تحايل المفاهي  للبرنامج المقد  

اسةتخدا  الكمبيةوتر فةي تقةدي  بةرامج لالهتمةا  بالاةحة "  Kolasa & Miller,1994"واسةتهدفب دراسةة  -
ا  األطعمةةة وتاةةمي  وتةويةةد األشةةخا  بكافةةة المعلومةةاب المرتبطةةة بالتغذيةةة السةةليمة وخدمةةة متميةةةة فةةي نظةة

الوجباب وتغذية المرضى، من خالل مجموةاب ماورة ومجموةة بةرامج ةلةى نحةو واسةع باسةتخدا  الاةور 
 .والاوب والاور المتحركة والتي أثبتب فعالية في تحقيق أهداف الدراسة 

ر تال إلى بتقدي  مجموةة من البرامج الغذائية بالكمبيوت " Kathryn Kolasa,1995"كما اهتمب دراسة  -
برنةةةامج يتعلةةةق بالتغذيةةةة السةةةليمة ةلةةةى أتةةةرا  مرنةةةة، اةةةلبة ،وليةةةةر ،ليسةةةتخدمها األشةةةخا  العةةةاديون ( 177)

والمحترفون إلمداده  بالمعلوماب والتدريب ةلى إةداد األطعمة ، وتد أثبتب الدراسة ةيادة اإلتبال ةلةى البةرامج ، 
 .وتأثيرها الفعال في التثقيف الغذائي 

الدراساب السابقة أهمية تنمية الثقافة الغذائية والوةي الغةذائي مةن خةالل البةرامج المسةتخدمة  يتضح من ةرض
لةةذلك ، كمةةا أثبتةةب الدراسةةاب التةةي اسةةتخدمب البةةرامج الكمبيوتريةةة فعاليتهةةا فةةي تنميةةة مفةةاهي  التربيةةة الغذائيةةة 

 .   ارساب الغذائية اليومية والوةي الغذائي والاحي وتعديل العاداب الغذائية الخاطئة ، وتحسين المم

 البحث  إجراءات: ثامناً 

المتمثلة ( المعدة من تبل الباحثين)اختيار العينة وإةداد البرنامج وأدواب البحث البحث  إجراءاب تتناول
، وإجراءاب تطبيق البرنامج المقترح وأدواب رفي المعالتحايل في مقياس الوةي الغذائي والاحي ، واختبار 

 .القياس 

 :عينة الدراسة اختيار  (3)

اإلةةدادي ممةن طبةق ةلةيه   شرون تلميذا من تالميذ الاف الثالةثة( 37)ت  اختيار ةينة ةشوائية توامها 
الدراسةة  تطبيةق، والالئي مةن خةالل تحليةل نتةائج واختبار المعلوماب الاحية والغذائيةاستمارة الحالة الاحية 

، وكانةب لةدى بعض أمراض سوء التغذية لووجود ةالماب  لوحظ نق  وةيه  الغذائي والاحي االستطالةية
سةنة ، ومتوسةط  (41-43)تتةراوح أةمةار هةؤالء التالميةذ بةين ، و هؤالء التالميذ الرغبةة فةي دراسةة البرنةامج

 .، وجميع التالميذ من البيئة الريفية كيلوجرا  37أوةانه  

 :الغذائية  الثقافةوتري في البرنامج الكمبي إعداد(2)

 :س بناء البرنامج المقترح أس* 
 . الحاليمحتوى البرنامج  إلىةن الثقافة الغذائية وسوء التغذية والتي تترج  بناء خلفية معرفية سليمة -
 .التحديد الدتيق ل هداف التعليمية -
 .اياغة األهداف اياغة إجرائية تناسب طبيعة محتوى البرنامج -
 .التعةية لمستوى تالميذ ةينة الدراسة  مناسبة محتوى البرنامج وأنشطته وأساليب-
  .لمناسبته في تحقيق أهداف التعلم الذاتي  خاواي في تقدي  محتوى البرنامج استخدا  أسلوب التدريس ال-
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البرمجة المتشعبة التي تساعد المتعلم على ربط المعلومات ببعضهاا ، والهربط بهي  و البرمجة الخطية ، استخدام -

 .جعة اات الجديدة ،وتقديم التغذية الرمعلومالخبرات السابقة وال

لتالميهذ عينهة الدراسهة  لجهذ  انتبها  التنوع في استخدام االمكانات الفنيهة للكمبيهوتر والوسهااط المتعهدمة رمتيهرات-

 .تدفعام إلى االستمرار في مراسة البرنامج بشوق ونشاط 

 .الخااة وتدراته العقلية النشاط الفعال للتلميذ أثناء دراسته للبرنامج وفقا لسرةته -
 .توافر ةنار التغذية الراجعة الفورية التي يتلقاها التلميذ ةند تيامه بأي نشاط -
 .المراجعة الشاملة للمحتوى التعليمي لتنظي  المادة العلمية بما يتيح تحقيق األهداف التعليمية للبرنامج -

 :تحديد المحتوى التعليمي للبرنامج * 
لتعليمةةي للبرنةةامج فةةي ضةةوء االحتياجةةاب التعليميةةة لتالميةةذ المرحلةةة اإلةداديةةة والتةةي تةةرتبط لتحديةةد المحتةةوى ا

 :بالتغذية والاحة ت  إتباع الخطواب التالية 
 .  اإلطالع ةلى كتب ةل  النفس للتعرف ةلى خاائ  وطبيعة التالميذ واحتياجاته  في مرحلة المراهقة 4
د المنةلي بكتب الوةارة للحلقتين األولى والثانيةة مةن التعلةي  األساسةي دراسة واتع مقرراب العلو  واالتتاا -5

 .للتعرف ةلى المعلوماب والمفاهي  الخااة بالتغذية والاحة الواردة بها 
 .  اإلطالع ةلى بعض الكتب والمراجع والدراساب الخااة بالتغذية والاحة 5
لتعلي  واالستفادة منها في تامي  البرنةامج المقتةرح بعض المراجع في تامي  البرامج وتكنولوجيا ا اإلطالع  3
. 
 .إةداد تائمة مقترحة بالموضوةاب والعناار الرئيسية الالة  تضمينها بالبرنامج المقترح -1
ةرض القائمة ةلى المتخااةين فةي مجةالي العلةو  واالتتاةاد المنةلةي ، وإجةراء التعةديالب التةي -2

وةاب والوحةةداب الدراسةةية المناسةةبة للمةةنهج المقتةةرح فةةي أشةةاروا بهةةا حتةةى تةة  التواةةل إلةةى الموضةة
 :اورتها النهائية ةلى النحو التالي 

 ( : غذائنا كيف نختاره ) الوحد  األولي
 التغذية واحة اإلنسان :الدرس األول  -     
 العناار الغذائية :الدرس الثاني  -     
 تخطيط الوجباب الغذائية :الدرس الثالث  -     

 ( : نحو حياة احية أفضل)  الثانيةالوحد  
 سوء التغذية :الدرس األول      
 أمراض سوء التغذية :الدرس الثاني  -     
 العاداب الغذائية :الدرس الثالث  -     
ت  كتابة المادة العلمية للدروس مجةةأة ، وبتسلسةل منطقةي :  كتابة سلسلة الدروس وعرضها على المحكمي * 

التخطيطيةةة ، كمةةا تتنةةاول الةةدروس العديةةد مةةن األنشةةطة  بالاةةور والرسةةو  ةومدةمةة ،بأسةةلوب سةةهل ومشةةوق
  .التغذية الراجعةالتعليمية وتقدي  

 :Power Pointبرنامج العرض التقديمي  بواسطة دروس البرنامج وإنتاجتصميم * 

خا  يث تت، حInstruction   Tutorialsالتدريس الخصوصياةتمد إةداد البرنامج الحالي ةلى أسلوب 
لتعلي  الطالب فرديا محتوى الدروس الجديدة ، حيةث يتةولى البرنةامج الواحةد منهةا  التدريس الخاواي برامج

مسئولية المعل  كلها تقريبا ، فيقد  البرنامج المحتوى التعليمي مجةأ إلى أجةاء اغيرة جدا ، حيث يقد  الشةرح 
نجةح المةتعل  فةي جةةء انتقةل بةه البرنةامج  فإذاية واألشكال ، الوافي المتدرج والمدة  باألمثلة والرسوماب البيان

مرة أخرى ، و يقد  المحتوى ةلى هيئة  نفس الجةءأما إذا أخفق المتعل  فيعاد دراسة . إلى الجةء التالي وهكذا 
 :في اورة شرح مباشر يتبعها ( إطاراب) اب أو افحاب ةلى شاشة العرض تدةىفقر

 .سؤال يجيب ةنه المتعل   -أ 

 .تحلل هذه اإلجابة بواسطة البرنامج  -ب 

 .تقد  التغذية الراجعة المناسبة  -ج

 .تقدي  مادة جديدة وهكذا  -د 
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وتةةد أطلةةق ةلةةى هةةذه البةةرامج لفظةةة بةةرامج المعلةة  اآللةةي ،أو بةةرامج المعلةة  البةةديل ، أو بةةرامج المعلةة  
 (142: 5774حسن ةيتون.)الخاواي 

 :البرنامج المقترح  وإنتاجم واتبعت الخطوات التالية في تصمي

 ديث الاةوتي والمةؤثراب الاةوتية ،الحةكتابةة فقةراب المةادة العلميةة ، ) ةمل سيناريو للبرنامج يتضةمن ت  -4
 ( . المااحبة والرسو  ، والاور ونوع اللقطاب

 Powerتةة  إةةةادة اةةياغة الةةدروس بأسةةلوب التةةدريس الخاواةةي باسةةتخدا  برنةةامج العةةرض التقةةديمي  -5 

Point  وبدأب البرمجة بتامي  إطاراب وخلفية ومساحة الشرائح التةي تكتةب ةليهةا ةبةاراب المةادة التعليميةة ،
، ث  إدخال المادة التعليمية مدةومة بالاور والرسةو  واألشةكال والبيانةاب  Power Pointفي برنامج بتسلسل 

أن تكون  تسلسل المعلوماب ،  رابعباالوالاوب واللون، وروةي في اياغة التوضيحية ، ومؤثراب الحركة 
 .علمي واضحة المعنى ، جيدة الاياغة ، خالية من التداخل بين المحتوى ال

ث  ت  إةادة ترتيب الشرائح وةمل الةروابط بينهةا ، وتة  تاةمي  شةريحة رئيسةية للبرنةامج ةلةى شةكل شةبكة  -3
استخدامها لالنتقال بين  مكوناب البرنامج أو توضح مكوناته ويسهل االنتقال بينها، ث  تحديد األةرار التي يمكن 

 .الدروس أو الشرائح

األهداف ، شرح المادة العلمية ماحوبة باألنشةطة :وروةي في ةرض الدروس أن يتضمن كل درس ةلى  -1
التقةةوي  البنةةائي و، والمدةمةةة بالرسةةو  التخطيطيةةة والمتحركةةة والاةةور ولقطةةاب الفيةةديو التعليميةةة المناسةةبة 

، أما التقوي  النهةائي فانةه يةت  باسةتخدا  االختبةار التحاةيلي (4)لمةيد من التفاايل راجع ملحق رت  ).المستمر
 .بعد دراسة البرنامج 

مم  األسماتذ  المحكممي    علمى عمدد( (CDالكمبيوتري على اسطوانة مدمجمة  ة م  البرنامجتم عرض نسخ* 
، للتأكد من احة محتوى المادة  م واالقتصاد المنزليوالعلو ، والمناهج وطرق التدريس في تكنولوجيا التعليم

بةةالكمبيوتر بأسةةلوب التةةدريس  البرنةةامجدروس  وإنتةةاجمةةة تاةةمي  ءالعلميةةة ، وسةةالمة الاةةياغة اللغويةةة ، ومال
 .إليها  واراوتد ت  إجراء التعديالب التي أش، ووضوح تعليماب االستخدا  ،  وسهولة استعماله ،الخاواي

 :طالعية للبرنامجالتجربة االست* 

اإلةةدادي مةن غيةر العينةة  ة تالميذ بالاةف الثالةثت  إجراء التجربة االستطالةية للبرنامج ةلى ةينة من خمس
األساسية للبحث حيث ت  تدريبه  ةلى استخدا  الكمبيوتر ، ث  إةطائه  اإلرشاداب الالةمة للسير في البرنامج ، 

ا  ، وسهولة استخدامه والسةير فيةه وفقةا لتعليمةاب االسةتخدا  الموضةحة للتأكد من تابلية البرنامج لالستخدوذلك 
 .به

 :ويمك  وصف خطوات السير في البرنامج على النحو التالي 

 .نضغط مفتاح التشغيل  ( أ
مقدمةة البرنةامج ، : ةلةى ندخل اسطوانة البرنامج فتظهر القائمة الرئيسية للبرنامج ةلى الشاشة ، وتشةتمل (  

ويت  اختيار . وينبثق من كل وحدة ةدد من الدروس وحداب البرنامج عليماب البرنامج ،ت أهداف البرنامج ،
، ويةت   Enterأي منها بواسطة النقر ةليها بالماوس ، أو استخدا  األسه  بلوحةة المفةاتيح ثة  الضةغط ةلةى 
ل كةل شاشةة التجول بين مكوناب الدرس الواحد أو بين الدروس المختلفةة باسةتخدا  األةرار الموضةحة أسةف

يمكةةن الرجةةوع إلةةى القائمةةة ( ةر العةةودة إلةةى القائمةةة الرئيسةةية)، وةةةن طريةةق أحةةد هةةذه األةرار  (شةةريحة)
 .القائمة الرئيسية للبرنامج ، وكذلك استخدا  ةر إنهاء التشغيل وغلق البرنامج في الوتب الذي يريده التلميذ 

 وتطويره في ضوء نتائج التجربة تبل تعمي  استخدامه وبعد دراسة المجموةة االستطالةية للبرنامج ت  مراجعته
 .ةلى العينة األساسية للدراسة

 :أدوات البحث  إعداد (3)
 :إعداد االختبار التحصيلي -أ

، وتةد  اةيغب مفةرداب  المحتةوى المعرفةي للبرنةامجي فة تالميةذ استهدف االختبار التحايلي تيةاس تحاةيل ال
ويتكةةون االختبةةار فةةي اةةورته ، تين ةية ،موةةةةة ةلةةى دروس الوحةةداالختبةةار مةةن نةةوع االختبةةاراب الموضةةو



 2. 

( 55)وةةددهااالختيةار مةن متعةدد مةن نةوع أسةئلة : القسة  األولتسةمين ، إلةى مقسة  –مفةردة ( 17)األولية من 
 .مفردة(49)وةددها  أو خطأ واباالأسئلة : ، القس  الثانيمفردة

حيث ت  ةرضةه ةلةى " Content Validityدق المحتويا"طريقة  انالباحث اتبع صدق االختباروللتحقق من 
المحكمين المتخااين في المناهج وطرق التةدريس ، والتغذيةة وةلةو  األطعمةة لمعرفةة األساتذة مجموةة من 

، والةةى أي مةةدى تقةةيس اللغويةةة والعلميةةةاةةياغة مفرداتةةه  اةةحةمةةدى مناسةةبته للهةةدف الةةذي وضةةع مةةن أجلةةه ، 
وتة  ةمةل التعةديالب التةي اتترحهةا بعةض المحكمةين ،لياةبح االختبةار . المحددةالمفرداب المستوياب المعرفية 

وهةةو معامةةل مناسةةب يجعلنةةا نثةةق ( 7097)مفةةردة ،ووجةةد أن معامةةل االتفةةاق بيةةنه  يعةةادل  ( 39  ) مكةةون مةةن 
 .بادق االختبار ومناسبته للهدف المرجو منه 

 (42)توامهةا  اإلةةدادي ثمةن تالميةذ الاةف الثالةة ت  تطبيقه ةلى ةينة اسةتطالةي ثبات االختباروللتحقق من  
وجةد أن تيمتةه (" 54)ريتشاردسةون –كيةودر " ، وبعد تاةحيحه حسةب معامةل الثبةاب باسةتخدا  معادلةة  تلميذا

مناسةبة لمثةل هةذه االختبةاراب، وبهةذا أاةبح  تعد هذه القيمةو، ( 7074)وهي دالة ةند مستوى ( 7091)تعادل 
مةن (  55) منهةا مفردة،(  39 )االحا للتطبيق ، وهو مكون مةن ( 5ملحق رت  )ائية االختبار في اورته النه

(  39 )ودرجتةه النهائيةةة  مفةردة مةن نةوع أسةةئلة الاةواب والخطةأ ، و( 41) نةوع أسةئلة االختيةار مةن متعةةدد ،
ة كمةةا تةة  حسةةاب الةةةمن الةةالة  لصجابةةة ةلةةى االختبةةار بحسةةاب متوسةةط الةةةمن لجميةةع أفةةراد العينةة. درجةةة

 .دتيقة ( 17) االستطالةية وكان متوسط الةمن هو 

 :إعداد مقياس الوعي الغذائي والصحي  -ب
 .استهدف المقياس الكشف ةن مستوى الوةي الغذائي والاحي لدى تالميذ المرحلة اإلةدادية * 

بعادهةا ، التعةرف ةلةى أبهةدف  الةوةيةلى ةدد مةن مقةاييس  باإلطالع انولاياغة ةباراب المقياس تا  الباحث
                                                                               . ياغة ةباراب المقياس الحاليا االستفادة منها فيو
بالغةذاء والتغذيةة ت  اياغة ةباراب المقياس في اورة ةباراب خبرية بحيث تدور حول موضةوةاب تةرتبط *

،المحةةةور ( ةبةةةارة 41-الةةةوةي بةةةأنواع التغذيةةةة وأهميتهةةةا)األول  بعةةةدال:  فةةةي سةةةتة أبعةةةاد والسةةةلوك الاةةةحي
 -الوةي بعالج بعض أمةراض سةوء التغذيةة) الثالث ، البعد( ةباراب 47 -تغذية بالاحةالوةي بعالتة ال)الثاني
 عةد، الب( ةبةاراب 9 -ض سةوء التغذيةةدور التعلةي  والثقافةة العامةة فةي مواجهةة أمةرا)الرابع  ، البعد(ةبارة 44

الةوةي بحاجةة مرضةى )السةادس  ،والبعةد( ةبةاراب 9 -ل الخاطئ منهاالوةي بالعاداب الغذائية وتعدي)الخامس 
ةبارة تمثل الاورة المبدئيةة ( 21) ةدد العباراب مجموع ، وبلغ (ةباراب  1 -سوء التغذية لممارسة الرياضة

جمعةة باةتبارهةا أكثةر الطةرق شةيوةا فةي للتقةديراب المت" ليكةرب"للمقياس ، وت  تامي  المقياس ةلةى طريقةة 
البحوث التربوية ، وتمكن من تياس درجة الموافقة بسةهولة ةلةى كةل مفةردة مةن مفةرداب المقيةاس ، وأمةا  كةل 

، وروةي في تقدير االستجاباب أن تتدرج من ( غير موافق –متردد –موافق )ةبارة ةدد من بدائل االستجاباب 
 . للعباراب السالبة  (3، 5، 4)نللعباراب الموجبة ، وم( 3،5،4)

في مجةالي العلةو  واالتتاةاد المحكمين األساتذة السادة  ةدد منوتد ت  ةرض الاورة المبدئية للمقياس ةلى * 
اب مفةةردمناسةبة  وضةةوح الاةياغة ، والاةةحة العلميةة للعبةاراب ، ومةةدي:لالسةتفادة مةةن آرائهة  حةول المنةلةي 
وبعد تعديل العباراب في ضوء آراء باط كل مفردة بالبعد الذي تنتمي إليه ، ومدى ارت، تالميذلمستوى ال المقياس

 ةبةارة موجبةة ،( 59 )ةبةارة منهةا (  21 )السادة المحكمةين أاةبح المقيةاس فةي اةورته النهائيةة يتكةون مةن 
 درجةة وأتةل درجةة هةي( 419)هةي  تلميةذحاةل ةليهةا اليسالبة ، وبالتالي فان أةلى درجة ةبارة ( 59)وةدد 

(21. ) 

 

 

 مواصفات مقياس الوعي الغذائي والصحي(  3) جدول 

العبارات  األبعاد م
 الموجبة

المجمو
 ع

المجمو العبارات السالبة
 ع

المجمو
 ع الكلي

 41 9، 44، 47، 9، 2،1 7، 1، 3، 5، 4الوعي بأنواع التغذية  4
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 وأهميتاا

 
9 ،7 ،43 ،

42 ،41 
45 ،41 

الوعي بعالقة التغذية   5

 بالصحة
49،57 ،

53 ،51 
1 49 ،47 ،54 ،

55 ،51 ،52 
1 47 

الوعي بعالقة التغذية   3

 بالصحة
34،33،31،

32 ،31 ،39 
1 59 ،59 ،57 ،

37 ،35 
2 44 

مور التعليم والتقافة  1

العامة في مواجاة 

 أمراض سوء التغذية

39،37 ،
17 ،14 ،
15 ،13 

1 11 4 9 

الوعي بالعامات  2

الغذااية وتعديل 

 الخاطئ منه

 
25 

 
4 

12 ،11 ،19،19 ،
17 ،27 ،24 

 
9 

9 

حاجة مرضى الوعي ب 1

سوء التغذية لممارسة 

 الرياضة

21 ،22 5  
23 ،21 

5 1 

 21 59  59 المجموع  

 

 ضبط المقياس : 

سةتطالةية ةةددها االعينةة البتطبيق الاورة النهائيةة للمقيةاس ةلةى  بحساب ادق المقياس انتا  الباحث -
عامةل بحسةاب اةدق االتسةاق الةداخلي للمقيةاس ةةن طريةق إيجةاد م اتاحيح تامة، وبعد ال تلميذا( 42)

، وكانةب القةي  تتةراوح بةين  تالميذلكل مفردة والمجموع الكلي لدرجاب ال تالميذاالرتباط بين درجاب ال
 ( . 7074)مستوى داللة  وجميعها دالة ةند(  7093 : 7031)

وهي تيمة مناسبة  ( 7094)امل ألفا كرونباخ حيث كان كما ت  حساب ثباب المقياس باستخدا  معادلة مع -
معامةل االرتبةاط بةين أبعةاد المقيةاس السةتة والدرجةة ةةن طريةق حسةاب كما ت  حساب ثباب المقيةاس  ،

  :الكلية للمقياس ، والجدول التالي يوضح ذلك 

 ياسالدرجة الكلية للمق كالثالثة وكذلمعامالت االرتباط بي  محاور المقياس ( 2)جدول 

رقم 
 المحور

الدرجة  6 5 4 3 2 1
 الكلية

1  -97..0 97856 97813 97.04 97.86 97019 
2  - -97014 97885 97890 97646 9703. 
3  - - -97068 9780. 97654 97089 
4  - - - -97030 97605 97066 
5  - - - - -97.49 97022 
6  - - - - - -97.58 

معامالب االرتباط بين األبعاد الستة وكذلك الدرجةة الكليةة التةي تتةراوح بةين أن جميع :  (5)ويتضح من جدول 
سةاق بةين أبعةاد المقيةاس وهةذا يؤكةد ةلةي وجةود ات، (  7074)دالة ةنةد مسةتوى جميعها  ( 70797:  70111)

 .المختلفة
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ا  فةي اةالحا لالسةتخد(  3ملحةق رتة  )فةي اةورته النهائيةة  الوةي الغذائي والاةحيوبهذا أابح مقياس 
الدراسة الحالية ، كما ت  حساب الةمن الالة  لصجابة ةن ةبةاراب المقيةاس بحسةاب متوسةط الةةمن لجميةع 

 .دتيقة ( 27)  أفراد العينة االستطالةية وكان متوسط الةمن هو

  : القبلي ألدوات الدراسة التطبيق (4)

الوةي مقياس  ، التحايلير االختبا :التالميذ ةينة الدراسة وهيةلى تطبيق أدواب الدراسة  ت 
وتد تامب الباحثة األولى باالستعانة استمارة االسترجاع الغذائي  وكذلك،تبليا  تطبيقاالغذائي والاحي 

باثنين من معيداب تس  التغذية وةلو  األطعمة بكلية االتتااد المنةلي في تسجيل الوجباب التي تناولها 
معرفة ل،  تبل دراسته  للبرنامجوذلك  ،مدة سبعة أيا  متتالية كل تلميذ يوميا بالكمياب والوةن والنوع ل

، والجدول التالي وسلوكه  الغذائي اليومي ووةيه  الغذائي والاحي، مستوى معلوماتهن السابقة 
 .القبلي ألدواب الدراسة  التطبيقيوضح نتائج 

  (3)رقم  جدول

  تالميذ العينةدرجات ل  سطمتوالوز  النسبي لل واالنحراف المعياري الحسابيالمتوسط 

 القبلي ألدوات الدراسة التطبيقفي 

 

 الدراسة أدوات

المتوسط  الدرجة الكلية لألدا 
 الحسابي

الوز  النسبي 
 للمتوسط

االنحراف 
 المعياري

 االختبار
 التحصيلي

39 41017 

 

3901% 40173 

الوعي  مقياس
 الغذائي والصحي

419 29092 32% 10413 

ائ
غذ
 ال
ع
جا
تر
س
ال
ا

 ي

 المخصصات  ج12 بروتين
اليومية م  
العناصر 
 الغذائية

الموصى بها 
 (RDA)في

 

3309 

 

92% 50472 

 990179 %14 421902 كالوري4927 سعراب

 ج  92 دهون

 

19052 43102% 10912 

 70293 %22 1015 ملج 45 حديد

ق القبلي لالختبار انخفاض متوسط درجاب تالميذ العينة في التطبي :(3)م  الجدول رقم  يتضح
وانخفاض المأخوذ من البروتين والحديد وةيادة السعراب ، التحايلي ومقياس الوةي الغذائي والاحي 

 .وهذا يؤكد حاجة التالميذ إلى دراسة البرنامج الحرارية والدهون ، 

- :التجريبية  الدراسة (1)

المخةةن ةليهةا البرنةامج  (CD-Rom)اسةتخدا  ب مقتةرح فةي الثقافةة الغذائيةةدراسة تالميذ العينةة للبرنةامج ال ت 
  :التالية  لصجراءاببالمدرسة وفقا  الحاسب اآللي في معمل بمساةدة الكمبيوتر 

تبةل دراسةة البرنةامج لوضةع جةدول ةمنةي بمعل  تكنولوجيا التعلي  بالمدرسة وتالميذ العينة  الباحثان  عاجتم -4
، حتى  (بواتع حاتين لكل منهما ) ةوالريادة األسبوةيا  النشاط حألجهةة الكمبيوتر في  تالميذالستخدا  ال

ةمن محدد ةلى مدار األسبوع  تلميذال يتعارض تطبيق البرنامج مع جدول الدراسة اليومي ، ةلى أن يتاح لكل 
، ، وذلةةك ألن تالميةةذ العينةةة مةةن فاةةول مختلفةةة  تالميةةذالسةةتخدا  الكمبيةةوتر لتحقيةةق مبةةدأ تكةةافؤ الفةةر  بةةين ال



 23 

التعليمةاب الماةاحبة  وإتبةاعبعةض التوجيهةاب تبةل اسةتخدا  الكمبيةوتر حةول طريقةة التشةغيل  وإةطاء التالميةذ
 .لشاشاب البرنامج 

 .معمل ، لكي يتوفر العدد الكافي من األجهةة لسهولة التطبيق الالتأكد من االحية أجهةة الكمبيوتر بت   -5

 .ةلى أجهةة الكمبيوتر ( CD-Rom)ةن ةلى المخ تحميل البرنامج التعليمي الكمبيوتري -3

  ي المتةاح لهةللبرنامج باستخدا  الكمبيوتر وفقا للجدول الةمن ( المجموةة التجريبية )تالميذ العينة دراسة ت  -1
 تلميةذبحيةث أتةيح لكةل ،  شهر واحةدمدة في دراسة البرنامج  من تالميذال انتهى جميعوتد ، وفي المعمل المحدد 

 . تلميذمراب وفقا للسرةة الخااة لكل (9-2)بيوتر من استخدا  الكم

- :التطبيق البعدي ألدوات الدراسة (1)

االختبار ) الدراسة وابت  تطبيق أد ، من دراسة البرنامج ةلى الكمبيوترةينة الدراسة تالميذ نتهاء ا بعد
 اإلجابة أوراق تاحيح ث  ، تالميذ العينةتطبيقا بعديا ةلى ( الوةي الغذائي والاحي ، مقياس  التحايلي
أيا  متتالية بعد تطبيق البرنامج ، ث   سبعةفقد ت  تطبيقها  أما استمارة االسترجاع الغذائيالبياناب ،  وتفريغ
 وت  حساب متوسط المأخوذ ، أيا  متتالية مرة ثانية بعد شهر من التطبيق البعدي لدراسة البرنامج سبعةتطبيقها 

عمة والعناار الغذائية بعد تحليلها بواسطة جداول المخاااب اليومية المواى من األط (يوما 41في مدة )
إحاائيا  ة البيانابمعالج  ، ث (4797)(RDA)بها للعناار الغذائية من منظمة الاحة العالمية والمعروفة ب  

 .واوال لنتائج الدراسة 

 مناقشتهاو الدراسة نتائج

في  المتمثلةرجاب الخا  الناتجة ةن تطبيق أدواب الدراسة الجةء المعالجة اإلحاائية للد هذا يتناول
أسئلة  ةن لصجابة وذلكواستمارة االسترجاع الغذائي ، ، الوةي الغذائي والاحي، ومقياس  تحايلياالختبار ال

 (SPSS)،وت  تحليل البياناب باستخدا  البرنامج اإلحاائي من ةدمها الفروض احة  الدراسة والتأكد من
 .ربالكمبيوت

ث  يعقبها . اورة جداول ووافها  فيالبيان اإلحاائي الكمي : يت  ةرض النتائج وفقا لآلتي وسوف
 .مع نتائج الدراساب السابقة  ةدمهتفسير النتائج مدةمة بالتعليالب ومدى اتفاتها من 

 مناقشة الفرض األول للبحث : أوال

مج الكمبيةةوتري المقتةةرح فةةي تنميةةة التحاةةيل يسةةه  البرنةةا: " الختبةةار اةةحة الفةةرض األول الةةذي يةةن  ةلةةى  
للمتوسةطاب " ب"ت  حساب تيمة ( " 0.5. (≤المعرفي لدى تالميذ الاف الثالث اإلةدادي  ةند مستوى داللة 

 w2)  مربع أوميجا ) وحساب أثر البرنامج في تنمية التحايل بواسطة  المرتبطة ،

التطبيقي  القبلي في  عينة الدراسة تالميذق بي  متوسطي درجات للفر( ت)قيمة ( 4) جدول 
 (30=  ) والبعدي لالختبار التحصيلي

           

 التطبيق

المتوسمممممط 
 الحسابي

االنحمممراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مسممممممممتوى  (ت)قيمة 
 الداللة

 **120431 57 40211 410211 تبلي

 

7074 

 40155 330377 بعدي

 ( 20462=  0.1.، عند 10699=  0.5.ت الجدولية عند )

 :(4)يتضح م  جدول

في القياس القبلي حيث ل  يتعد متوسط المعرفي لتالميذ العينة تحايل الانخفاض مستوى  -
ر ،وذلك بانحراف ،وهذه القيمة تقل ةن ناف الدرجة النهائية لالختبا( 410211)درجاته  

 .مما يبين تقارب درجاب العينة من المتوسط ( 40211)معياري تدره 
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في القياس البعدي مرتفع حيث بلغ متوسط درجاته  حايل المعرفي لتالميذ العينة التمستوى  -
،وتمثل هذه  من الدرجة النهائية لالختبار%( 99013)،وهذه القيمة تساوي نسبة( 330377)

 . النسبة مستوى تمكن مناسب في تحايل المعلوماب
القبلي  نجاب التطبيقيبين متوسطي در( 7074)ةند مستوى معنوية  إحاائيافرق دال  هناك -

المحسوبة تساوي " ب"حيث كانب تيمة والبعدي لالختبار التحايلي لاالح التطبيق البعدي 
أن هذه الفروق ترجع  إلىاألمر الذي يشير  ،وهي أكبر بكثير من تيمتها الجدولية( 120431)

مكن تبول الفرض ي وةلى هذا ( .البرنامج الكمبيوتري المستخد )تأثير المعالجة التجريبية  إلى
 .  ض البحثاألول من فرو

كمتغير مستقل ةلى تنمية ( البرنامج الكمبيوتري المستخد )ولبيان توة تأثير المعالجة التجريبية 
، آمال بأبو حطفؤاد () 5ω) التحايل المعرفي كمتغير تابع ،ت  حساب مربع أوميجا 

لبيان فعالية " ادلة بليكمع"، وكذلك ت  حساب نسبة الكسب المعدل ( 117: 4771اادق،
 .توضح ذلك ( 1) ، (  2)البرنامج الكمبيوتري المستخد  ، والجداول 

 تيمة معامل مربع أوميجا لبيان توة تأثير البرنامج الكمبيوتري ( 2) جدول 
 (37= ن)في تنمية التحايل المعرفي

درجاب  المجموةة
 الحرية

تيمة 
 "ب"

تيمة 
 "5ب"

2"تيمة

ω" 
توة 
 التأثير

1204 57 ريبيةالتج
31 

573905
1 

7079
2 

 كبيرة

 
 في التحايل المعرفي لدى ةينة البحث( نسبة بليك)نسبة الكسب المعدل ( 1) جدول 

الدرجة  المتغير
 النهائية

نسبة  المتوسط الحسابي
الكسب 
 المعدل

مدى 
 بعديا تبليا الفعالية

التحايل 
 المعرفي

 فعالة 4057 3303 41029 39

 :يتضح أن ( 1) ،( 2)من جدول 
توة تأثير البرنامج الكمبيوتري المستخد  في تنمية التحايل المعرفي لتالميذ ةينة البحث كبيرة  -

، وهي تيمة ةالية تشير الى تأثير المعالجة  2ω = "70791"، حيث كانب تيمة مربع أوميجا
 .التجريبية كمتغير مستقل ةلى التحايل كمتغير تابع 

مقترح المستخد  له فعالية كبيرة في تنمية التحايل المعرفي لدى ةينة البرنامج الكمبيوتري ال -
وبذلك تةيد ةن الحد األدنى  ، (4057)غب نسبة الكسب المعدل المحسوبة البحث ،حيث بل
برنامج المقترح المستخد  في ، ويدل ذلك ةلى فعالية ال" بليك"كما حدده ( 405)للفعالية وهو 

 .تنمية التحايل المعرفي 
ةةة )،  (Ikeda,1993 )فق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراساب كدراسة كل من وتت

 ( .5771ليلى حسا  الدين،)، ( 5775أميرة ةبد اللطيف،)، ( 4777ايناس ماهر،)، ( 4772رةق،
 للبحثمناقشة الفرض الثاني : ثانيا 

الكمبيوتري المقترح يسه  البرنامج :"والذي ين  ةلى بار احة الفرض الثاني من فروض البحثختال
 ( .7072 (≤في تنمية الوةي الغذائي والاحي لدى تالميذ الاف الثالث اإلةدادي  ةند مستوى داللة 

للمتوسطاب المرتبطة ألبعاد مقياس الوةي وكذلك الدرجة الكلية له " ب"وللتحقق من ذلك ت  حساب تي  
 ( .9)،وكانب النتائج كما بجدول 

 لتطبيقي  القبلي والبعديفي ا بحثتالميذ عينة الدرجات  يروق بي  متوسطلفل "ت"قيم  (3)جدول رقم 

 لمقياس الوعي الغذائي والصحيفي كل بعد وفي الدرجة الكلية  
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  أبعاد مقياس الوعي

التطبي
 ق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  (ت)قيمة 
 الداللة

الوةي بأنواع التغذية 
 وأهميتها

 7077 370773 57 40419 490419 تبلي

 50919 14077 بعدي

الوةي بعالتة التغذية 
 بالاحة

519033 57 70221 440133 تبلي
9 

7077 

 40255 510177 بعدي

الوةي بعالج بعض 
 أمراض سوء التغذية

 7077 220447 57 70197 440333 تبلي

 40159 590577 بعدي

دور التعلي  والثقافة 
في مواجهة  العامة

 أمراض سوء التغذية

 7077 150575 57 70199 90133 تبلي

 40551 490111 بعدي

الوةي بالعاداب الغذائية 
 وتعديل الخاطئ منها

 70777 390954 57 70177 70311 تبلي

 40152 470711 بعدي

ممارسة الرياضة 
 ومرضى سوء التغذية

 70777 370219 57 70495 10733 تبلي

 70777 70133 يبعد

 70777 910247 57 50955 150711 تبلي الوةي كلي

 10129 4130911 بعدي

 ( 20462=  0.1.، عند 10699=  0.5.ت الجدولية عند )

 :(  3) يتضح م  جدول 
حيث ل  يتعد منخفض في القياس القبلي وةي الغذائي والاحي لتالميذ ةينة البحث مستوى ال -

،وذلك  مقياس،وهذه القيمة تقل ةن ناف الدرجة النهائية لل( 150711)متوسط درجاته  
 .مما يبين تقارب درجاب العينة من المتوسط ( 50955)بانحراف معياري تدره 

لتالميذ العينة في القياس البعدي مرتفع حيث بلغ متوسط الوةي الغذائي والاحي مستوى  -
 لمقياسمن الدرجة النهائية ل %(92013)،وهذه القيمة تساوي نسبة( 4130911)درجاته  

 . وةي مناسب لتالميذ العينة،وتمثل هذه النسبة مستوى 
القبلي  نبين متوسطي درجاب التطبيقي( 7074)هناك فرق دال إحاائيا ةند مستوى معنوية  -

لاالح التطبيق البعدي حيث كانب  (الدرجة الكلية) لمقياس الوةي الغذائي والاحيوالبعدي 
وهي أكبر بكثير من تيمتها الجدولية، األمر الذي يشير ( 91024)ة تساوي المحسوب" ب"تيمة 

 . (البرنامج الكمبيوتري المستخد ) إلى أن هذه الفروق ترجع إلى تأثير المعالجة التجريبية

بين متوسطي درجاب تالميذ العينة ( 7074)كما توجد فروتا دالة إحاائيا ةند مستوى معنوية  -
 .البعدي لاالح التطبيق البعدي في كل بعد من أبعاد مقياس الوةي في التطبيقين القبلي و

 . من فروض الدراسة  الثانيوةلى هذا يمكن تبول الفرض 

كمتغير مستقل ةلى تنمية ( البرنامج الكمبيوتري المستخد )ولبيان توة تأثير المعالجة التجريبية 
، آمال بفؤاد أبو حط() 5ω)  ت  حساب مربع أوميجا كمتغير تابع ،الوةي الغذائي والاحي 

لبيان فعالية " معادلة بليك"، وكذلك ت  حساب نسبة الكسب المعدل ( 117: 4771اادق،
 .توضح ذلك ( 7) ، (  9)البرنامج الكمبيوتري المستخد  ، والجداول 
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 قيمة معامل مربع أوميجا لبيا  قو  تأثير البرنامج الكمبيوتري ( 9) جدول 
 (30=  )ذائي والصحيفي تنمية الوعي الغ

درجات  المجموعة
 الحرية

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 "2ت"

"قيمة
2ω" 

قو  
 التأثير

9102 57 التجريبية
4 

292309
9 

7077
2 

 كبيرة

 
 (8) جدول 

 في الوعي الغذائي والصحي لدى عينة البحث( نسبة بليك)نسبة الكسب المعدل 

الدرجة  المتغير
 النهائية

نسبة  المتوسط الحسابي
الكسب 
 عدلالم

مدى 
 بعديا قبليا الفعالية

الوعي 
الغذائي 
 والصحي

419 15071
1 

4130
911 

 فعالة 4052

 :يتضح أ  ( 8)، ( 9)م  جدول 
توة تأثير البرنامج الكمبيوتري المستخد  في الوةي الغذائي والاحي لتالميذ ةينة البحث كبيرة  -

تأثير المعالجة  إلىلية تشير ، وهي تيمة ةا 2ω = "70772"، حيث كانب تيمة مربع أوميجا
 .كمتغير تابع  وةي الغذائي والاحيالتجريبية كمتغير مستقل ةلى ال

لدى ةينة الوةي الغذائي والاحي البرنامج الكمبيوتري المقترح المستخد  له فعالية كبيرة في  -
وبذلك تةيد ةن الحد األدنى  ، ( 4052)البحث ،حيث بلغب نسبة الكسب المعدل المحسوبة 

، ويدل ذلك ةلى فعالية البرنامج المقترح المستخد  في " بليك"كما حدده ( 405)لفعالية وهو ل
 .الوةي الغذائي والاحيتنمية 

ةةة )،  (Busto,1992 )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراساب كدراسة كل من 
 ( .5771الدين،ليلى حسا  ) ، (5775لمياء أبو ةيد،) ، ( 5774آياب الدسوتي،)، ( 4772رةق،

 للبحث مناقشة الفرض الثالث: ا ثالث
يسةةه  البرنةةامج الكمبيةةوتري :"  والةةذي يةةن  ةلةةى مةةن فةةروض البحةةث الختبةةار اةةحة الفةةرض الثالةةث

 (≤المقتةةرح فةةي تنميةةة المةةأخوذ مةةن العنااةةر الغذائيةةة لتالميةةذ الاةةف الثالةةث اإلةةةدادي  ةنةةد مسةةتوى داللةةة 

.0.5)". 
للمتوسطاب المرتبطة للعناار الغذائيةة موضةع القيةاس مةن خةالل اسةتمارة " ب"  وللتحقق من ذلك ت  حساب تي

 ( .47)ساةة ،وكانب النتائج كما بجدول (51)االسترجاع الغذائي 
 (30)جدول رقم 

ستمار  ال لتطبيقي  القبلي والبعديفي ا يوميا المأخوذ م  العناصر الغذائية يللفروق بي  متوسط "ت"قيم  
  البحثتالميذ عينة ل ئياالسترجاع الغذا

 

 العنصر

 

 التطبيق

المتوسط 
 الحسابي
للمأخوذ م  
 العناصر

 يالوز  النسب
لمتوسط 
 المأخوذ م 

RDA 

االنحرا
ف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

43095 57 5027 %9101 39019 تبلي بروتي 
2 

7077 

 5077 %7407 14047 بعدي

 7077 7099 57 29042 %9107 427107 تبلي سعرات
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 35071 %73025 4131019 بعدي

 7077 5079 57 1025 %93052 97099 تبلي دهو 

 3095 %99051 92077 بعدي

 7077 52091 57 7023 %2207 1017 تبلي حديد

 7091 %75052 44079 بعدي

 ( 20462=  0.1.، عند 10699=  0.5.ت الجدولية عند )

 ( : 30)  يتضح م  جدول
ن منخفض ةمستوى متوسط المأخوذ من العناار الغذائية لتالميذ ةينة البحث في القياس القبلي  -

من منظمة الاحة  ( RDA)المخاااب اليومية من العناار الغذائية المواي بها وفقا ل 
 .،وخاواا المأخوذ من البروتين والحديد العالمية 

بالنسبة   الغذائية لتالميذ ةينة البحث في القياس البعديمتوسط المأخوذ من العناار  نسبةارتفاع  -
من منظمة الاحة  ( RDA)لمخاااب اليومية من العناار الغذائية المواي بها وفقا ل ل

 .العالمية 
المأخوذ من العناار بين متوسطي ( 7074)إحاائيا ةند مستوى معنوية  ةق دالوهناك فر -

استمارة االسترجاع الغذائي من خالل القبلي والبعدي  نالتطبيقي الغذائية لكل ةنار ةلى حدة في
المحسوبة أكبر بكثير من تيمتها " ب" الح التطبيق البعدي حيث كانب تي لا -ساةة( 51)

البرنامج )الجدولية، األمر الذي يشير إلى أن هذه الفروق ترجع إلى تأثير المعالجة التجريبية 
 (. الكمبيوتري المستخد 

 .  بحثمن فروض ال الثالثبول الفرض وةلى هذا يمكن ت

كمتغير مستقل ةلى تنمية ( البرنامج الكمبيوتري المستخد )ولبيان توة تأثير المعالجة التجريبية 
، وكذلك ت  ( 5ω) ، ت  حساب مربع أوميجا المأخوذ من العناار الغذائية لتالميذ ةينة البحث 

ول امج الكمبيوتري المستخد  ، وجدلية البرنلبيان فعا" معادلة بليك"حساب نسبة الكسب المعدل 
 .وضح ذلك ي( 44)

 
 قيمة معامل مربع أوميجا لبيا  قو  تأثير البرنامج الكمبيوتري ( 33)جدول 

 (30=  )المأخوذ م  العناصر الغذائية يوميافي تنمية 

العنصر 
 الغذائي

درجاب 
 الحرية

تيمة 
 "ب"

2"تيمة "5ب"تيمة 

ω" 
توة 
 التأثير

البروتي
  

 
 
57 
 

4309
3 

 كبيرة 7099 49902

السعرا
 ت

 كبيرة 7099 7901 7099

 تليلة 7054 9095 5079 الدهو 

5209 الحديد
1 

 كبيرة 7071 119091

ونكتفي بحساب حج  األثةر فقةط بالنسةبة لتةأثير البرنةامج فةي المةأخوذ مةن المخااةاب 
الغذائيةةة اليوميةةة مةةن  المخااةةابالغذائيةةة ، حيةةث أن تحسةةين السةةلوك الغةةذائي للواةةول إلةةى 

يحتةةاج الةةى فتةةرة ةمنيةةة طويلةةة لالسةةتفادة مةةن الثقافةةة الغذائيةةة ( (RDAالعنااةةر الغذائيةةة وفقةةا لةة 
  . من المخاااب الغذائية% 477والوةي المكتسب للواول الى نسبة 

 :يتضح أ   ( 33)م  جدول 
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ار الغذائية يوميةا لةدى ةينةة تنمية المأخوذ من العناتوة تأثير البرنامج الكمبيوتري المستخد  في 
" 2ω"بالنسبة لعناار البروتين والسعراب والحديد ، حيث كانب تيمة مربع أوميجاكبيرة البحث 

للحديد ، بينما توة تةأثير البرنةامج المسةتخد   7107 = للسعراب ، 9907= تين ، للبرو 7099= 
" 2ω"مربةةع أوميجةةاد تةةي  وتعةة، 2ω = "5407"تليلةةة بالنسةةبة للةةدهون فكانةةب تيمةةة مربةةع أوميجةةا

تشةير إلةى تةأثير النتيجةة ، وهةي كبيرة في البروتين والسعراب والحديد باستثناء ةناةر الةدهون 
 .كمتغير تابع في تنمية المأخوذ من العناار الغذائية يوميا المعالجة التجريبية كمتغير مستقل 

، تغريد ( 5775ة ةبد اللطيف،أمير) :وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراساب كدراسة كل من 
 ( .5773الهادي،

 :تعقيب على نتائج البحث 
 :من العرض السابق لنتائج البحث يستخل  الباحثان بعض المؤشراب التالية 

، والوةي الغذائي  في تنمية التحايل المعرفيفي الثقافة الغذائية فعالية البرنامج الكمبيوتري  -
  .لدى تالميذ العينة  والاحي

 )ة البرنامج المقترح في تحسين نسبة المأخوذ من المخاااب الغذائية اليومية وفقا ل فعالي -

RDA)  وتعديل بعض العاداب الغذائية غير الاحيحة المنتشرة في لدى تالميذ ةينة البحث ،
 .البيئة

يرجع الباحثان ارتفاع حج  أثر البرنامج سواء في التحايل المعرفي أو الوةي الغذائي  -
إلى األثر الفعال لخبراب البرنامج، وذلك المخاااب الغذائية نسبة المأخوذ من  والاحي أو

 :يتمثل في اآلتي 

   إةطاء التالميذ فكرة ةن موضوع البرنامج وأهميته له  في مرحلة المراهقة أثار حماسه
 .ودافعيته  لدراسته 

 المتبعة في الفال ير لطرق التدريس راسة بواسطة الكمبيوتر كأسلوب مغاتشوق التالميذ للد
 .، ودراسة موضوع ه  في أشد الحاجة لمعرفته الدراسي ، وولعه  بتشغيل الكمبيوتر بأنفسه  

  معرفة التلميذ نتائجه أوال بأول ،وتقدي  التشجيع والتعةية المستمر له. 

 مج تقدي  التغذية الراجعة التي تساةد التلميذ ةلى تاحيح أخطائه وتعديل مساره في دراسة البرنا
. 

  تنوع أسلوب ةرض المعلوماب المدةمة بالاوب والاورة والحركة واأللوان. 

  يعمل البرنامج ةلى ربط المعلوماب السابقة لدى التالميذ بالمعلوماب الجديدة ، وهذا يجعله أكثر
 .تركيةا وتنظيما ألفكاره 

 السرةة التي تناسبه مرونة البرنامج في اةطاء التلميذ الحرية في دراسة أي جةء يريده أوال، وب
 .، وكذلك حريته في االكتفاء بدراسة جةء معين واغالق البرنامج متى شاء 

 :والمقترحاتالتوصيات 
 :ةلى ضوء نتائج البحث يمكن تقدي  بعض التواياب ، وهي 

 لما لذلك من أهميةة فةي مرحلةة باإلناثضرورة االهتما  بنشر الثقافة الغذائية بين التالميذ الذكور أسوة  -
 .التعلي  األساسي 

يمكن االستفادة من البرنامج المعد في الدراسة الحالية ةن طريةق تعميمةه فةي المرحلةة اإلةداديةة لنشةر  -
 .الوةي الغذائي والاحي 

ضةةرورة تضةةمين بةةرامج إةةةداد المعلمةةين والمعلمةةاب فةةي كليةةاب اإلةةةداد ببةةرامج فةةي الثقافةةة الغذائيةةة ،  -
 . تدريسها  وتدريب الطالب المعلمين ةلى كيفية

التكنولوجيةةا ضةةرورة ةقةةد دوراب تدريبيةةة للمعلمةةين والمعلمةةاب فةةي الخدمةةة وتةةدريبه  ةلةةى اسةةتخدا   -
 .الحديثة في تدريس الموضوةاب الهامة التي تمس اهتماماب المتعلمين وتناسب احتياجاته  

خدا  تكنولوجيةا ضرورة تطةوير منةاهج التعلةي  األساسةي بمةا يواكةب احتياجةاب التالميةذ الفعليةة ، واسةت -
 .التعلي  

ضةةةرورة االهتمةةةا  بتنفيةةةذ األنشةةةطة المختلفةةةة فةةةي المةةةدارس لتشةةةجيع التالميةةةذ ةلةةةى الحركةةةة والتفكيةةةر  -
 .واالحتكاك بالبيئة واكتساب العاداب السليمة
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ضرورة تدريس االتتااد المنةلي للبنين والبناب سواء في التعلي  العا  أو التعلي  الجةامعي أسةوة بةدول  -
ةلة  " ي العال  ألهميته في تنمية المهاراب الحياتية األساسية لصنسان ، مع اتتراح تغيير مسةماه كثيرة ف

 .الةتراض كثيرين ةلى مسماه الحالي " األسرة والحياة
االهتمةا  بوجبةة اإلفطةار وإرشةاد األبنةاء إلةى ضةرورة تنةاول طعةا  اإلفطةار بالتوةية الغذائية ضرورة  -

ةةن الطعةا  ةةالوة ةلةى ( مةدة النةو )لمدرسة ألهميتها بعد فترة ايا  طويةل بالمنةل تبل الذهاب إلى ا
 .ممارسة األنشطة اليومية 

تنةةاول األطعمةةة السةةريعة والسندوتشةةاب الجةةاهةة خةةارج المنةةةل بأخطةةار التوةيةةة الغذائيةةة ضةةرورة  -
 .،واالهتما  بتناول الطعا  مع أفراد األسرة إن أمكن ذلك 

الهتمةا  والحةر  ةلةى تنةاول ثةالث وجبةاب يوميةا وةةد  حةذف أي وجبةة ابالتوةية الغذائيةة ضرورة  -
 .لمواجهة مرحلة البناء في هذه المرحلة واالحتياجاب المتةايدة من العناار الغذائية 

التوةية الغذائية بأهمية بعض أنواع األطعمة مثل اللحو  والخضر ،والفاكهة واأللبان فةي هةذه ضرورة  -
  .المرحلة المهمة من العمر 

االهتما  بنشر الثقافة الغذائية بين األمهاب خااة في الريف لتحسةين معلومةاتهن ووةةيهن فةي تخطةيط  -
الوجبةاب الغذائيةة السةليمة وتنفيةذها ،وتعةديل بعةض السةةلوكياب الخاطئةة ممةا يةنعكس ةلةى تغذيةة أفةةراد 

 .األسرة جميعا 
 ااةدار التشةريعاب والنشةراب ضرورة نشر الوةي الغذائي بكافة وسائل النشر والندواب مةع ضةرورة -

ية من أجل النهوض بالمستوى الغذائي ومحاربة العاداب الغذائيةة باورة دورية وتوةيعها بأسعار رمة
 .من أجل النهوض بالمستوى الغذائي ومحاربة العاداب الغذائية الخاطئة خاواا بين األطفال 

 المراجع
 .  بين الفكر والواتع ،القاهرة، دار تباء تكنولوجيا التعلي(: 5773)ابراهي  ةبد الفتاح يونس  -
تربويةةاب الحاسةةوب وتحةةدياب مطلةةع القةةرن الحةةادي والعشةةرين، (: 5771)ابةةراهي  ةبةةد الوكيةةل الفةةار  -

 .القاهرة، دار الفكر العربي 
 .أساسياب تكنولوجيا التربية ، المناورة، دار الوفاء للطباةة والنشر (: 5774)أحمد حامد مناور  -
فاةلية برنةامج لتنميةة الةوةي (: 4777)ري، افاء جمال الدين، فاتن ةكريا، لبنى ةةاة ايمان الاافو -

الاحي وتوفير ةوامل األمان لطفل الروضة تةائ  ةلةى األنشةطة المتكاملةة ، المةؤتمر العلمةي السةنوي 
 ( .4)السابع، كلية التربية، جامعة حلوان ،المجلد 

 .، القاهرة، ةال  الكتب(ة منظوميةرؤي)تامي  التدريس (: 5774)حسن حسين ةيتون  -
تقوي  البرمجياب التعليمية المقدمة من وةارة التربية والتعلةي  لمرحلةة (: 5773)حنان بديع ةبد الحافظ  -

 .جامعة طنطا –رياض األطفال في ضوء أهداف المرحلة ،رسالة ماجستير ،كلية التربية 
 .لي  ، المنيا ،دار الهدىاشكالياب حول تكنولوجيا التع(: 5777)ةينب محمد أمين  -
 .ةربي، الرياض -معج  الحاسب اآللي انجليةي(: 5773)سرور ةلي ابراهي   -
فعالية استخدا  تكنولوجيا التعلي  في مادة االتتااد المنةلي لدى ةينةة (: 5777)افاء ابحي ةاشور  -

 .فية من طالب المرحلة الثانوية ،رسالة ماجستير ،كلية االتتااد المنةلي،جامعة المنو
 .تكنولوجيا التعلي  والوسائل التعليمية، كلية التربية، جامعة األةهر(: 4772)ةلي ةبد المنع   -
توظيةف تكنولوجيةا الوسةائط المتعةددة فةي تعلةي  العلةو  الطبيعيةة (: 5777)ةلي ةبةد المنع ،ةرفةة نعةي  -

قافةة والعلةو ، نةدوة تطةوير بمرحلة التعلي  األساسي، ورتة ةمل مقدمة إلى المنظمة العربية للتربيةة والث
 .أساليب تدريس العلو  في مرحلة التعلي  األساسي باستخدا  تكنولوجيا التعي  ،سلطنة ةمان، أكتوبر

 .الكمبيوتر في التعلي ، القاهرة،دار المعارف(: 4772)فتح الباب سيد -
، 5، طتكنولوجيةةةا التعلةةةي  فةةةي ةاةةةر المعلومةةةاب واالتاةةةاالب(: 5771)كمةةةال ةبةةةد الحميةةةد ةيتةةةون  -

 .القاهرة،ةال  الكتب

فعالية استخدا  الكمبيوتر في تدريس االتتااد المنةلي لطالباب الاةف (: 5771)لمياء محمود الفاضي -
 .الثاني االةدادي ،رسالة ماجستير، كلية االتتااد المنةلي، جامعة المنوفية

،  5المعلومةةاتي، طالكمبيةةوتر والعمليةةة التعليميةةة فةةي ةاةةر التةةدفق (: 5774)مجةةدي ةةيةةة ابةةراهي   -
 .القاهرة، مكتبة األنجلو المارية
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دراسةةاب ةربيةةة،  –نظةة  التعلةةي  بواسةةطة الحاسةةب ،تكنولوجيةةا التعلةةي  (: 5777)محمةةد ابةةراهي  يةةونس -
 .ماطفى ةبد السميع محمد،القاهرة،مركة الكتاب: تحرير

سةة باسةتخدا  الوسةائط تنمية بعض المفاهي  العلمية لدى طفل مةا تبةل المدر(: 5774)مها أحمد الرةاة  -
 .التعليمية المتعددة ،رسالة ماجستبر، كلية التربية،جامعة طنطا 

أثر تقدي  برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط الماحوبة بامكانية الواول (: 5774)نجاح محمد النعيمي  -
له  لالنترنب ةلى مستوى المعلوماتية لدى الطالب المعلمةين ذوي الضةبط الخةارجي والةداخلي وتحاةي

في مجال تقنياب التعلي ، بحةوث المةؤتمر العلمةي السةنوي الثةامن للجمعيةة الماةرية لتكنولوجيةا التعلةي  
 ( .المدرسة االلكترونية )

أثر استخدا  الكمبيوتر في تدريس االتتاةاد المنةلةي لطالبةاب الاةف (: 4771)وفاء محمد أبو غاةي  -
 .امعة حلوانالثاني الثانوي ،رسالة ماجستير ،كلية التربية، ج

دراسةةة االرتبةةاط بةةين العةةاداب الغذائيةةة ل سةةرة الماةةرية واإلنفةةاق ةلةةى بنةةد (: 5777)نجةةالء المسةةلمي -
  .الغذاء،رسالة ماجستير،كلية االتتااد المنةلي، جامعة المنوفية 

المتةواةن  ة  الطريةق إلةى التغذيةة  الغةذائيالنظةا  ( :  4777)منظمة األغذيةة والةراةةة ل مة  المتحةدة  -
 .مارس  1/  5، العشرين للشرق األدنى ، تونس ،  اإلتليميالسليمة ، تقرير مقد  إلى المؤتمر 

التربيةة الغذائيةة فةي  -مةن أسةاليب التربيةة البيئيةة فةي المضةمون المدرسةي(: 4777)مهنا محمةد غنةاي   -
 .التعلي  العا  ،مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض 

 .القاهرة ، ، ةال  الكتب 7ط، االدارة المنةلية  -:( 4775)ك چكوثر حسين كو -

برنامج مقترح لتنمية الوةي الغذائي ل   المارية فةي الريةف والحضةر، (: 4772)ةةة محمود رةق  -
 .جامعة المنوفية -رسالة ماجستير ،كلية االتتااد المنةلي

ة للريفيةاب بإحةدى تةري الةوةي الغةذائي والممارسةاب الغذائية(: 4779)فاطمة شربي، وفاء أبو حليمةة  -
محافظةةة الغربيةةة والعوامةةل المرتبطةةة بكةةل منهمةةا ،المةةؤتمر الماةةري الثالةةث لالتتاةةاد المنةلةةي، كليةةة 

 .جامعة المنوفية -االتتااد المنةلي 
العةةاداب الغذائيةةة والةةوةي الغةةذائي ةنةةد طالبةةاب المرحلةةة ( :5773)إيمةةان البلةةوني، ميسةةون شةةتيفي  -

،العدد ( 43)األنيميا ،مجلة بحوث االتتااد المنةلي،جامعة المنوفية، مجلد  المتوسطة وةالتتها بانتشار
(3-1 )    ،4-41 . 

لدى األطفال  االستهالكي الوةيلتنمية  إرشاديفاةلية  برنامج ( :  4777) بدير  الحسينيإيناس ماهر  -
 .القاهرة ،جامعة حلوان  ،المنةلى  االتتاادكلية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ، 

أهمية التغذيةة السةليمة ل سةرة مةع التركيةة ةلةى األ  والطفةل ،مجلةة االتتاةاد (: 4777)ةلوية ةلوي  -
، جامعةةة (1)تاةةدرها الجمعيةةة الماةةرية لالتتاةةاد المنةلةةي بكليةةة االتتاةةاد المنةلةةي ،ةةةدد –المنةلةةي 

 .49-7حلوان ،    
عوتين في مار، وبعض األسباب دراسة احاائية ةن نسبة األطفال الم(: 4777)هناء محمد الحسيني  -

 .53-47، جامعة حلوان ،    ( 1)الهامة المتعلقة باالةاتة ، مجلة االتتااد المنةلي ،ةدد 
تأثير برنامج غذائي تثقيفي ةلى المعلوماب واالتجاهاب الغذائيةة  ( :5774)ةبيد الدسوتي ابراهي  آياب -

 .جستير، كلية االتتااد المنةلي، جامعة المنوفية لطالباب المدارس الثانوية بمحافظة المنوفية، رسالة ما
 ( : 4771)رفيدة حسين  -
فاةليةةة برنةةامج إرشةةادي لتنميةةة الةةوةي ( :  5771) رشةةيدة محمةةد أبةةو الناةةر ، شةةرين جةةالل محفةةوظ  -

، (42)االستهالكي لدى الفتياب المراهقاب ، مجلة بحوث االتتااد المنةلةى ، جامعةة المنوفيةة، المجلةد 
 .591-519،     (  5-4) العدد 

برنةةامج مقتةةرح بالوسةةائط المتعةةددة لتنميةةة مفةةاهي  االتتاةةاد (: 5771)منةةار مرسةةي الدسةةوتي الشةةامي  -
 .المنةلي لدى طفل ماتبل المدرسة ،رسالة دكتوراه، كلية االتتااد المنةلي ،جامعة المنوفية 

   5774  دراسة ةبد المعين سعد الدين هندي 42

دراسة مستوى الوةي الغذائي وةالتته بأنماط التغذية (: 4771)محمد ةثمان حسين   دراسة ةالء الدين 49
لطالب األكاديمية العربية للعلو  والتكنولوجيا باالسكندرية، رسالة دكتوراة،كلية االتتااد المنةلي،جامعة 

.المنوفية  
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لتخطيط وجباب استخدا  الحاسب اآللي في تامي  برنامج ( :5773)تغريد كمال الدين محمد الهادي  -
  .مرضى السمنة، رسالة ماجستير،كلية االتتااد المنةلي،جامعة المنوفية 

 

العوامل المؤثرة ةلى الوةي الغةذائي لةدى األمهةاب المرضةعاب (: 5774) ناار نسي  ةطية ةه ران  49
 .بمحافظة المنوفية، رسالة ماجستير، كلية االتتااد المنةلي،محافظة المنوفية 

فعاليةة تةدريس وحةدة مقترحةة تائمةة ةلةى النظريةة البنائيةة لتنميةة  ( :5771)حسةا  الةدين  ليلى ةبد هللا -
وةةةي طالبةةاب المةةدارس الثانويةةة التجاريةةة بالتربيةةة الغذائيةةة، مجلةةة التربيةةة العلمية،الجمعيةةة الماةةرية 

 .5771للتربية العلمية بكلية التربية،جامعة ةين شمس، المجلد السابع ، سبتمبر 
العوامةةل المةةؤثرة ةلةةى سةةوء التغذيةةة بةةين أطفةةال (: 4779) ثنةةاء ةبةةد الةةرحي  أبةةو العينةةين إبةةراهي  دراسةةة ةة 41

 .المناطق الريفية بمحافظة المنوفية ،رسالة ماجستير،كلية االتتااد المنةلي،جامعة المنوفية 
الماةابين  مةدى انتشةار سةوء التغذيةة بةين األطفةال( : 4797 )  دراسة منةال ةبةد الةرحمن محمةود حسةنين 41

 .بالطفيلياب المعوية ،رسالة دكتوراه ،كلية االتتااد المنةلي، جامعة المنوفية 
ةالتة الوةي الغةذائي باالسةتهالك الغةذائي والسةلوك االتتاةادي (: 5772)ةلي ةثمان محمد ةبد اللطيف   43

 .لدى طالب جامعة المنوفية ،رسالة ماجستير،كلية االتتااد المنةلي،جامعة المنوفية 
 .  5775 دراسة أميرة ةبد اللطيف ةبد العظي  ةبد اللطيف  45
دراسة األثر التعليمي لبرنامج ارشةادي لتنميةة وةةي المةرأة فةي ( :  5774)  دراسة هدى سعيد السيد بهلول47

 .بعض مجاالب االتتااد المنةلي ،رسالة ماجستير،كلية االتتااد المنةلي، جامعة المنوفية 
 

أثةةر برنةةامج مقتةةرح فةةي التربيةةة الغذائيةةة باسةةتخدا  اسةةتراتيجية ( : 5775)أبةةو ةيةةد  لميةةاء شةةعبان أحمةةد -
ةلى التحايل المعرفي والمهاراب اليدوية ،والوةي الغذائي لدى معلمةاب ريةاض األطفةال  (V)الشكل 

 جامعة جنوب الوادي ،العدد السابع-تبل الخدمة، بحث منشور في المجلة التربوية، كلية التربية بسوهاج
 .5775ةشر، يناير 

برنةةامج مقتةةرح لتاةةويب التاةةوراب الخطةةأ لةةبعض مفةةاهي  ( : 5773)لميةةاء شةةعبان أحمةةد أبةةو ةيةةد  -
االتتااد المنةلي وفقا للمدخل البنةائي الةواتعي وتعةديل اتجاهةاب طالبةاب شةعبة التعلةي  االبتةدائي بكليةة 

جمعية المارية للمنةاهج وطةرق مجلة دراساب في المناهج وطرق التدريس، ال التربية بسوهاج نحوه ،
 .555-499،    5773نوفمبر -(77)التدريس بكلية التربية جامعة ةين شمس، العدد 

دراسةةة مسةةتوى الةةوةي والسةةلوك التغةةذوي لةةبعض فئةةاب (: 5774) مجةةدي ةبةةد الهةةادي محمةةود حامةةد  -
 .جامعة المنوفية -المجتمع الماري ،رسالة ماجستير ،كلية االتتااد المنةلي

برنامج في الثقافة الغذائيةة تةائ  ةلةى أسةلوب التكامةل وأثةره فةي ( : 5773)محمد محمد حسانين بدرية  -
تنميةةة التحاةةيل المعرفةةي والةةوةي الغةةذائي لةةدى طةةالب الفرتةةة الرابعةةة بالشةةعب األدبيةةة بكليةةة التربيةةة 

ةةين شةةمس،  جامعةة-بسةوهاج ،مجلةة التربيةة العلميةة ،الجمعيةة الماةرية للتربيةةة العلميةة، كليةة التربيةة
 .91-39المجلد السادس،العدد األول، شهر مارس ،    

دراسة مدى انتشار الوةي الغذائي والاحي بين ةينة طالباب من ( : 4772)آمال أحمد محمد بخاري  -
كليةة التربيةةة للبنةةاب بجةةدة ،نشةةرة بحةةوث االتتاةاد المنةلةةي ، جامعةةة المنوفيةةة ، العةةدد الثةةاني،     

474-451. 
برنامج مقترح لتنميةة الثقافةة األسةرية لةدى طالبةاب شةعبة االتااةاد المنةلةي (: 5775) ةةة محمد جاد -

يبةةث مةةن خةةالل موتةةع ةلةةى شةةبكة االنترنةةب ،مجلةةة دراسةةاب فةةي المنةةاهج وطةةرق التةةدريس، الجمعيةةة 
 -الماةةةرية للمنةةةاهج وطةةةرق التةةةدريس بكليةةةة التربيةةةة جامعةةةة ةةةةين شةةةمس، العةةةدد السةةةابع والسةةةبعون

 .5775يناير
أثر اختالف نوع خريطة المفاهي  وأسلوب تقديمها ةلى تحايل طالباب كلية (: 5773)حمد جاد ةةة م -

لموضةةوع العنااةةر الغذائيةةة، مجلةةة دراسةةاب فةةي المنةةاهج وطةةرق " تخاةة  اتتاةةاد منةلةةي"التربيةةة 
 -(77)التدريس، الجمعية المارية للمنةاهج وطةرق التةدريس بكليةة التربيةة جامعةة ةةين شةمس، العةدد 

 .493-414،    5773رنوفمب
-  
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