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 امللخص:

إعداد وحدة في كيمياء الغذاء والتعرؼ عمى فاعميتها في هدؼ البحث الحالي إلى   
والوعي الغذائي لدى تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي، وقد تـ تنمية بعض المفاهيـ العممية 

إعداد الوحدة المقترحة بعنواف " كيمياء الغذاء" في ضوء التعمـ القائـ عمى السياؽ ووفقًا 
عدادالحتياجات المتعمميف في تمؾ المرحمة،   ودليؿ المعمـ لتدريسها وأداتي التمميذكتاب  وا 

مجموعة عمى ، وتـ تطبيؽ الوحدة (ذائيمقياس الوعي الغ -اختبار المفاهيـ العممية) البحث
في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائيمف  (42قوامها )
في تنمية المفاهيـ العممية ـ وتوصؿ البحث إلى فاعمية الوحدة المقترحة 4242/4242

 البحث. مجموعةوالوعي الغذائي لدى 

 الوعي الغذائي. –المفاهيـ العممية  –كيمياء الغذاء الكممات المفتاحية: 
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A SUGGESTED UNIT IN FOOD CHEMISTRY FOR DEVELOPING 

SOME SCIENTIFIC CONCEPTS AND FOOD AWARENESS 

AMONG THE PRIMARY STAGE PUPILS 

BY 

AMIRA MOHAMMAD ZAKY FATAH-ALLAH 

Lecturer of Science Education, Faculty of Education,  

Benha University 

ABSTRACT 

      The present study aimed at preparing a suggested unit in food chemistry 

and investigating its effectiveness in developing some scientific concepts and 

food awareness among the sixth-grade primary stage pupils. The suggested unit 

was entitled "Food Chemistry" and has been developed in the light of context-

based instruction and the learners' needs at this stage. A pupil book, a teacher's 

handbook and two research instruments (Scientific Concepts Test – Food 

Awareness Scale) have been developed. The unit was taught to a sample of 24 

sixth-grade primary stage pupils in the second school semester 2020-2021. The 

results revealed that the suggested unit was effective in developing some 

scientific concepts and food awareness among the study sample. 

 

Keywords: Food chemistry – Scientific concepts – food awareness –   

                  Science education. 
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 :واالحساس باملشكل  كدم امل

يسػػتدعي  األمػػر الػػذيتطػػورًا سػػريعًا فػػي جميػػا مجػػاالت الحيػػاة،  الحػػاليالعصػػر  يشػػهد
إعادة النظػر فػي المنػاهج القائمػة بمػا يتناسػب مػا تمػؾ التغيػرات والتطػورات وذلػؾ إلعػداد جيػؿ 

الصػحة والتغذيػة مػف الركػائز األساسػية  تعمػيـ ، ونظػرًا ألفقادر عمى مواجهة تحديات المستقبؿ
ادر لذا يقا عمى عاتؽ المؤسسات التعميمية مسئولية إعداد جيؿ مػف المتعممػيف قػ ألي مجتما 

 عمى الحفاظ عمى صحته وتحسيف جودة حياته.
لذا يمكف توظيفها فػي  مناهج العمـو مف أكثر المناهج إرتباطًا بحياة المتعمـ نظرًا ألفو 

المتعمقة بالغذاء والصحة خاصػة فػي المراحػؿ التعميميػة األولػى، إذ يسػهـ  تنمية وعيه بالقضايا
واإللمػػاـ بالمكونػػات الغذائيػػة وتحسػػيف مسػػتوى ذلػػؾ فػػي وػػرز وتعزيػػز أنمػػاط وذائيػػة سػػميمة 

 .التغذية وتجنب العديد مف األمراض مف خالؿ اتباع نظاـ وذائي سميـ
القضػػايا المهمػػة التػػي  إحػػدىمثػػؿ كيميػػاء الغػػذاء كػػنهج تعميمػػي قػػائـ عمػػى السػػياؽ تو 

ة يجب تضمينها فػي محتػوى كتػب العمػـو وذلػؾ لمسػاعدة التالميػذ عمػى فهػـ الظػواهر الكيميائيػ
، كمػػا أف التوجهػػات المسػتقبمية فػػي تػػدريس العمػػـو باتػػت فػي سػػياؽ مػػولوؼ ولػػه صػمة بحيػػاتهـ

وػانـ تؤكد عمى السػياؽ االجتمػاعي والتكػاممي فػي تػدريس العمػـو وهػذا مػا أشػارت إليػه دراسػة 
(4222)   . 

مػف ناحيػة أخػػرى تمثػؿ دراسػػة األنظمػة الغذائيػػة بمػا فػػي ذلػؾ تكػػويف األطعمػه ودراسػػة 
خصائصػػها والتػػدابير التػػي يجػػب اتباعهػػا أثنػػاء المعالجػػة والتخػػزيف وويػػر ذلػػؾ مػػف طبيعتهػػا و 

القضايا والموضوعات التي يجب تضمينها في مراحػؿ التعمػيـ المختمفػة، فتنميػة الػوعي الغػذائي 
لػػدى التالميػػذ خاصػػة فػػي المراحػػؿ التعميميػػة األولػػى يسػػهـ تعػػديؿ سػػموكهـ وطػػرؽ حيػػاتهـ بمػػا 

 هـ لمعديد مف المشكالت الصحية المستقبميةينعكس عمى صحتهـ وتجنب
كمػػا أف انخفػػػاض مسػػػتوى الػػوعي الغػػػذائي والجهػػػؿ بوساسػػيات الغػػػذاء لػػػدى التالميػػػذ 
والممارسػػات الغذائيػػة ويػػر الصػػحيحة لػػه بػػالطبا انعكاسػػات ممموسػػة عمػػى نمػػوهـ وصػػحتهـ 

، ويجدر اإلشارة إلػى أف األطفػاؿ )الػذيف تتػراوح (4222)النادر،وقدرتهـ عمى مقاومة األمراض 
عاًمػػا( يجػػب أف يحققػػوا النمػػو البػػدني والمعرفػػي األمثػػؿ، ويصػػموا إلػػى  22إلػػى  4أعمػػارهـ مػػف 

وزف صحي، ويسػتمتعوا بالطعػاـ ويقممػوا مػف مخػاطر إصػابتهـ بػاألمراض المزمنػة مثػؿ أمػراض 
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 ,Nicklas & Hayes)شاشػة العظػاـالقمب واألوعية الدموية والسكري والسػرطاف والسػمنة وه

2008)  
إلػػى أهميػػة تنميػػة الػػوعي الغػػذائي لػػدى األطفػػاؿ  (4222الجمػػاؿ )دراسػػة  وقػػد أشػػارت

وذلػػؾ ألنهػػـ بحاجػػة إلػػى النمػػو بشػػكؿ سػػميـ كمػػا أف الغػػذاء لػػه تػػوثير واضػػ  عمػػى عقػػؿ الطفػػؿ 
أكثػػر المراحػػؿ ، حيػػث تعػػد مرحمػػة الطفولػػة مػػف وقدرتػػه عمػػى االنتبػػاد وزيػػادة النشػػاط والتحصػػيؿ

احتياجًا إلػى الثقافػة الغذائيػة وتصػويب معتقػداتهـ الخاطئػة المرتبطػة بالغػذاء والتغذيػة وتطبيػؽ 
 هذد المعمومات في حياتهـ اليومية.

إلى أف العديد مف المشكالت الصحية مثؿ سؤ التغذية تحػدث  (4222ووثي ) وأشار 
واالعتفػػادات الخاطئػػة لػػذلؾ مػػف بسػػبب الجهػػؿ باختيػػار الغػػذاء المناسػػب وبسػػبب المعمومػػات 

الضروري اكساب التالميذ المعمومات الكافية عف خصػائص الغػذاء المتػوازف، فكػـ ونػوع الغػذاء 
النػػاتج عػػف نقػػص بعػػض العناصػػر يػػؤثر فػػي عمميػػة  التغذيػػةلػػه عالقػػة بصػػحتهـ كمػػا أف سػػوء 

 سية واالجتماعية.  النمو والصحة والذكاء والتحصيؿ الدراسي وكثيرًا ما يمتد إلى النواحي النف
خاصػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ  بجاجػػػة إلػػػػى المعرفػػػػة التغذويػػػة االبتدائيػػػػةاألطفػػػاؿ بالمرحمػػػػة ف

بتصوراتهـ عف األطعمػة الجيػدة والسػيئة والنظػاـ الغػذائي والعالقػة بػيف األمػراض والغػذاء وهػذا 
يرجا إلى استهالؾ العديد مف األطفاؿ لألطعمة عالية الدهوف والمشػروبات الغنيػة بالسػكر ممػا 

 بالغػذاء كالسػكري وكذلؾ ارتفػاع اإلصػابة بػاألمراض المرتبطػة السمنة ارتفاع معدالتإلى  يؤدي
 هذد المرحمة. بيف األطفاؿ في 

( Hart, Bishop& Truby,2002  ;McKinley, Lowis, Robson, Wallace, 

Morrissey, Moran, & Livingstone,2005( 
ومحػػورًا أساسػػيًا تػػدور  المفػػاهيـ الوحػػدات البنائيػػة لمعمػػـو وهػػي مكونػػات لغتهػػا، وتمثػػؿ

العمميػػة حولهػا منػػاهج العمػػـو والمنػػاهج الدراسػػية المختمفػػة كمػػا تعػػد نػػواتج لمعمميػػات والمهػػارات 
إلى أهميػة  (Rieber& Carton, 1987, 167)وقد أشار ريبر وكارتوف وهي أساس المعرفة،

إكتسػػابهـ لمقػػوانيف تنميػػة المفػػاهيـ العمميػػة لػػدى األطفػػاؿ فػػي سػػف المدرسػػة إذ يسػػهـ ذلػػؾ فػػي 
تنمية المفاهيـ العممية المرتبطة بكيميػاء الغػذاء لذا فإف  ،األساسية، وتعد أساس نموهـ العقمي

يسػهـ فػي زيػادة مف نواتج التعمـ المهمة مف دراسة تمؾ الوحدة وذلػؾ ألف تنميػة تمػؾ المفػاهيـ 
راء واالسػػػتدالؿ االسػػػتقبفهمهػػػـ لممحتػػػوى المتضػػػمف بالوحػػػدة والػػػربط بػػػيف محاورهػػػا وقيػػػامهـ 

 . والتوصؿ إلى العديد مف الحقائؽ
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العديػد مػف  والمفاهيـ المرتبطػة بهػا إال أفدراسة كيمياء الغذاء  أهمية وعمى الروـ مف
أشػػارت إلػػى إفتقػػار منػػاهج العمػػـو لمعديػػد مػػف المفػػاهيـ الغذائيػػة  الدراسػػات والبحػػوث السػػابقة

( ودراسػػػة الخضػػػري وأبوشػػػقير 4222) مثػػػؿ دراسػػػة شػػػنيؼ والموضػػػوعات المرتبطػػػة بالغػػػذاء
(4222  ) 

فػػػي الصػػػفوؼ الرابػػػا  االبتدائيػػػةكتػػػب العمػػػـو بالمرحمػػػة  بتقصػػػيوقػػػد قامػػػت الباحثػػػة 
اهيـ كيميػػاء الغػػذاء واتضػػ  والخػػامس والسػػادس االبتػػدائي بهػػدؼ معرفػػة مػػدى تضػػمينها لمفػػ

 تمؾ المفاهيـ.مف  خموها
لمموضػػوعات  االبتدائيػػةافتقػػار منػػاهج العمػػـو بالمرحمػػة يتضػػ   وفػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ

 زيػػادةل هػػذد الموضػػوعاتحاجػػة التالميػػذ إلػػى دراسػػة المرتبطػػة بكيميػػاء الغػػذاء عمػػى الػػروـ مػػف 
وحػدة  سػعى البحػث الحػالي إلػى إعػدادي المتعمقة بالغذاء والصػحة، لػذا واألموروعيهـ بالقضايا 

والػوعي الغػػذائي  العمميػػة تنميػة بعػػض المفػاهيـفػي كيميػاء الغػػذاء والتعػرؼ عمػػى فاعميتهػا فػػي 
 لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.

 أسئل  البحح: 

 األسئمة اآلتية:حاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف 

 ما الوحدة المقترحة في كيمياء الغذاء لمصؼ السادس اإلبتدائي؟ -
لدى تالميذ الصؼ العممية بعض المفاهيـ في تنمية  "كيمياء الغذاء"وحدة ما فاعمية  -

 السادس اإلبتدائي؟
لدى تالميذ الصؼ السادس  الوعي الغذائيفي تنمية  "كيمياء الغذاء"وحدة ما فاعمية  -

 اإلبتدائي؟
 أهداف البحح:
 الحالي فيما يمي: ؼ البحثاهدأ تتمثم

 .لتالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي كيمياء الغذاء إعداد وحدة في  -

لػدى تالميػذ الصػؼ العمميػة المفػاهيـ فػي تنميػة  التحقؽ مف فاعمية وحػدة "كيميػاء الغػذاء" -
 السادس اإلبتدائي.

التحقػؽ مػف فاعميػة وحػدة "كيميػاء الغػذاء" فػػي تنميػة الػوعي الغػذائي لػدى تالميػذ الصػػؼ   -
 السادس اإلبتدائي.
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 أهمي  البحح:

 أهمية البحث الحالي فيما يمي: تمثمت
 تطوير في والمخططيف الباحثيف الوحدة تمؾ تفيد وقد كيمياء الغذاء، في وحدة بناء -

 . االبتدائيةلممرحمة  العمـو مناهج
 هذا يفيد وقد تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، لدى الوعي الغذائي فيمقياس  إعداد -

بالمرحمة  التالميذ مستوى الوعي الغذائي لدى قياس في والمعمميف الباحثيف االختبار
 .االختبارات تمؾ مثؿ عدادإ في منه االستفادة أو ،االبتدائية

تالميذ الصؼ السادس  لدى المتضمنة بالوحدة العمميةفي المفاهيـ  اختبار إعداد -
التالميذ مدى إلماـ التعرؼ عمى  في والمعمميف الباحثيف االختبار هذا يفيد وقد االبتدائي،

  بالمفاهيـ المرتبطة بكيمياء الغذاء، أو استخدامه في إعداد اختبارات مشابهة له.
 :البحح حدود
 :التالية الحدود عمى الحالي البحث تنفيذ اقتصر   
 .كفر شكر -مجموعة مف تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي بمدارس إدارة بنها -
الفهـ  –قياس المفاهيـ العممية المتضمنة في وحدة "كيمياء الغذاء" في مستوى )التذكر  -

 التطبيؽ( –
 العناصر-الصحة عمى الحفاظ في ودورد قياس الوعي الغذائي في األبعاد التالية: الماء -

 عمى الحصوؿ مصادر-بالصحة وعالقتها السميمة التغذية-مصادرها وأهـ الغذائية
 والصحة بالغذاء مقةالمتع المعمومات

 مصطلحات البحح:

تعرؼ و  وتمثؿ كيمياء األوذية أحد الجوانب الرئيسة لعموـ الغذاء، كيمياء الغذاء:
مكونات الغذاء بما في ذلؾ  بونها تطبيؽ مبادئ الكيمياء عمى النظاـ الغذائي ما التركيز عمى

والكربوهيدرات والدهوف والبروتينات وخصائصها الوظيفية وتفاعالتها وتوثيرها عمى  الماء
 صحة اإلنساف.
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قيامهـ لماـ المتعمميف بالمعمومات والحقائؽ الغذائية والصحية و : إالوعي الغذائي
حساسهـ بالمسئولية تجاد صحتهـبالسموكيات الغذائية السميمة و  ، ويمثؿ الدرجة التي يحصؿ ا 

 المتعمـ في مقياس الوعي الغذائي المعد لهذا الغرض.عميها 
: التصور العقمي الذي يتكوف لدى المتعمـ مف خالؿ الظواهر العمميةالمفاهيـ 

، المتضمنة في وحدة كيمياء الغذاء والسمات المشتركة لمجموعة مف األشياء أو الرموز
 . لذلؾالمعد المفاهيـ العممية اختبار بوتقاس بالدرجة التي يحصؿ عميها المتعمـ 

 أدبيات البحح

 كيمياء الغذاء

  تعزيف كيمياء الغذاء:

وكيفية استعماؿ الجسـ له واستفادته  يشار إلى عمـ الغذاء بالعمـ الذي يدرس الغذاء
، فالغذاء يحتوي عمى العديد مف العناصر الغذائية الالزمة لجسـ (2، 4222)فوزي،  منه

أجؿ القياـ بالوظائؼ الحيوية وكافة النشاطات واألعماؿ اليومية  اإلنساف وهو ضروري مف
  .المختمفة
 –الكربوهيدرات  -كيمياء الغذاء بدراسة المكونات الغذائية بما في ذلؾ )الماءتهتـ و 
الفيتامينات والمعادف( والتفاعالت الكيميائية لممواد الغذائية، ودراسة  -البروتينات –الدهوف 

، ودة األوذية وسالمتها لممستهمكيفخصائصها الفيزيائية والوظيفية مف أجؿ تحسيف ج
يمتد إلى الهندسة الزراعية والحصاد واالنتاج والتعبئة وبالتالي فإف نطاؽ كيمياء الغذاء واسا 

  ظهار ذلؾ مف خالؿ المخطط التالي:ويمكف إ التوزيا،والتخزيف و 
                                               13)-Apenten, 2004, 11-(Owusu 
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 عاللت كًٛٛبء انغذاء ببنًجبالث األخزٖ( 6شكم )

ومػػف الصػػعب تتبػػا أصػػؿ كيميػػاء الغػػذاء لكنهػػا تػػرتبط ارتباطػػا وثيقػػًا بتطػػوير الفػػروع 
تػػرتبط ارتباًطػػا وثيًقػػا بالكيميػػاء المختمفػػة فػػي الكيميػػاء الحديثػػة وكػػذلؾ الكيميػػاء الحيويػػة  حيػػث 

والعمػػـو البيولوجيػػة مثػػؿ الكيميػػاء الحيويػػة وعمػػـ النبػػات وعمػػـ الحيػػواف والبيولوجيػػا الجزيئيػػة، 
ويهػػػػتـ الكيميػػػػائيوف الغػػػػذائيوف فػػػػي المقػػػػاـ األوؿ بػػػػالمواد البيولوجيػػػػة الميتػػػػة أو المحتضػػػػرة 

د الػػػذب ( والتغيػػػرات التػػػي )فسػػػيولوجيا مػػػا بعػػػد الحصػػػاد لمنباتػػػات وفسػػػيولوجيا العضػػػالت بعػػػ
يخضعوف لها عند تعرضهـ لمجموعة مف الظروؼ البيئية، وذلػؾ مػف أجػؿ الحفػاظ عمػى جػودة 
وخصػػائص األطعمػػة باإلضػػافة إلػػى السػػالمة الغذائيػػة. لهػػذا السػػبب يهػػتـ الكيميػػائي الغػػذائي 

( عمػػى بػػالظروؼ المناسػػبة لمحفػػاظ عمػػى عمميػػات الحيػػاة المتبقيػػة )فسػػيولوجيا مػػا بعػػد الحصػػاد
 سبيؿ المثاؿ الفواكه والخضروات الطازجة أثناء تسويقها 

كًٛٛبء 

 انغذاء

 الكٌمٌاء
 االنتاج الزراعً

الهندسة 

تشرٌعات وسٌاسات  والمعالجة

 المستهلك

 التخزين

 المعالجة

التوزيع 

 والتجزئة

علم 

 األحٌاء

الكٌمٌاء 

 التحلٌلٌة

 األغذٌة
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(Cheung& Mehta,2015,6) 
تهػتـ  أنهػااألدبيػات التػي تناولػت كيميػاء الغػذاء العديػد مػف استقراء ويتض  مف خالؿ 

  ;Wong,1989; Thakur & Singh ,1994 :منهػاالموضػوعات العديػد مػف  بدراسػة

DeMan, Finley, Hurst & Lee ,1999; Belitz, Grosch & Schieberle,2009; 
Lee,2012; Kamdem et al., 2019)   

لػذا تهػدؼ كيميػاء الغػذاء إلػى التعػرؼ  عنصر أساسي في العديد مف األطعمػة: فهو الماء  -
وكػػذلؾ عمػػى هيكػػؿ المػػاء وخصائصػػه الفيزيائيػػة والكيميائيػػة، والمحتػػوى المػػائي لألطعمػػة، 

التفاعالت الكيميائية التي تحدث في األطعمة وعمػى معػدؿ نمػو النشاط المائي وتوثيرد عمى 
 الميكروبات

حيث تحدد كمية تػوفر هػذد األحمػاض األحماض األمينية محتوي األطعمة مف و بروتينات ال -
دراسػػػة ، و األمينيػػػة األساسػػػية الموجػػػودة فػػػي البػػػروتيف مػػػدى جػػػودة الغػػػذاء مػػػف البػػػروتيف

وأنواعها، وتسمسؿ األحماض األمينية فػي العديػد  الخصائص الوظيفية والغذائية لمبروتينات
، ودراسػػة اإلنزيمػػات تػػوثير المعالجػػة الحراريػػة عمػػى جػػودة البروتينػػات ، و مػػف البروتينػػات

وتوثيرهػػا عمػػى األطعمػػة وطػػرؽ تحضػػيرها، واسػػتخدامها فػػي العديػػد مػػف التطبيقػػات خاصػػة 
 عممية معالجة األوذية. 

وتحديػػػد نسػػػبة الكربوهيػػػدرات أو مػػػف حيػػػث أنواعهػػػا وتراكيبهػػػا الكيميائيػػػة، : كربوهيػػػدرات ال -
، وخطػورة اإلكثػار منهػا عمػى صػحة اإلنسػاف وعالقتهػا السكريات في العديػد مػف األطعمػة 

 بالعديد مف األمراض كمرض السمنة والسكري

: مػػػف حيػػػث خصائصػػػها وقػػػدرتها عمػػػى الػػػذوباف فػػػي المػػػاء والمػػػذيبات العضػػػوية، دهوفالػػػ -
نتجػػات األلبػػاف والبػػيض والمحػػـو كمومكوناتهػػا األساسػػية، ونسػػبة الػػدهوف بػػبعض األطعمػػة 

والػػذرات الداخمػػة فػػي تركيػػب والػػدواجف واألسػػماؾ والفواكػػه والخضػػروات ومنتجػػات الحبػػوب، 
اإلكثػػار  ومخػػاطرث درجػػة أهميتهػػا لمجسػػـ ، وتصػػنيؼ الػػدهوف مػػف حيػػاألحمػػاض الدهنيػػة

منها عمى صحة اإلنساف خاصة مف يعانوف مف أمراض القمب وارتفاع نسبة الكوليسػتروؿ 
 في الدـ.

وخصائصػػػها  لهػػػا البنائيػػػةوالصػػػي   بهػػػادراسػػػة األطعمػػػة الغنيػػػة مػػػف حيػػػث الفيتامينػػػات:  -
فػي الجسػـ يػؤدي إلػى مػف الفيتامينػات فنقصػها ، والكميات التػي يحتاجهػا الجسػـ الوظيفية
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اإلصابة باألمراض كما أف الجرعات الزائدة منها  خاصة تمؾ الذائبة في الدهوف تؤدي إلػى 
 التسمـ.

وويػػر  السػػامة مػػف حيػػث )العناصػػر الغذائيػػة األساسػػية، والعناصػػر ويػػر الغذائيػػة المعػػادف: -
 )كاأللبػاف والمحػـو والمنتجػات النباتيػة( السامة(، وكذلؾ األطعمة الغنية بالمعػادف المختمفػة

ومتوسػط نسػػب المعػػادف الموجػػودة بهػػا والعوامػػؿ التػي تػػؤدي إلػػى إخػػتالؼ تمػػؾ النسػػب فػػي 
ودراسػػػة تفػػػاعالت المعػػػادف مػػػا العناصػػػر الغذائيػػػة األخػػػرى كاألليػػػاؼ ، عػػػدد مػػػف األطعمػػػة

 ، باإلضافة إلى طرؽ انتقاؿ المعادف السامة إلى األطعمة.الغذائية

الطعػػاـ مػػف حيػػث المػػوف والمممػػس والنكهػػة، ولليػػة حػػدوث عمميتػػي الشػػـ والتػػذوؽ جػػودة  -
، حيػث تمعػػب المركبػات المتطػػايرة ودراسػة العالقػة بػػيف الرائحػة والتركيػب الجزيئػػي لممركبػات

   دورًا مهمًا في تحيد الرائحة والنكهة المميزة لممنتجات الغذائية.

 المزوجة وقياس درجة لزوجة بعض السوائؿ. -

في المستقبؿ، ودراسة العوامؿ التي تػؤثر عمىػى جػودة  لمتغذيةصياوة أطعمة جديدة أفضؿ  -
 .وسالمتهالغذاء 

 مثػػؿ مضػػاداتنعة والغػػرض مػػف اسػػتخدامها يػػة أو المصػػسػػواء الطبيع المضػػافات الغذائيػػة -
 والمثبتػػػػات وعوامػػػػؿ النكهػػػػة التمػػػػويف وعوامػػػػؿ الميكروبػػػػات وعوامػػػػؿ األكسػػػػدة ومضػػػػادات

، وتشػعيا األوذيػة لمحفػاظ عمػى سػالمة والمركبػات المسػئولة عػف عيػوب النكهػةالتبييض، 
 الغذاء

عمػػى  تمػػوث فيزيػػائي( وتػػوثيرد –تمػػوث بيولػػوجي  –وأنواعػػه )تمػػوث كيميػػائي  تمػػوث الغػػذاء -
 .صحة اإلنساف

كمػػا تتعامػػؿ كيميػػاء الغػػذاء مػػا تكػػويف وخصػػائص األوذيػػة والتغيػػرات الكيميائيػػة التػػي 
تخضػػا لهػػا أثنػػاء المعالجػػة والتخػػزيف مػػف حيػػث المممػػس، والنكهػػة، والمػػوف، والقيمػػة الغذائيػػة 

 (Watkins, Maicher,2000, 3; Cheung, Mehta,2015,6)والسالمة الغذائية   

ممػػا سػػبؽ يتضػػ  أف كيميػػاء الغػػذاء تتنػػاوؿ كػػؿ مػػا لػػه عالقػػه بخصػػائص ومكونػػات 
الكيميائيػة  والفيتامينات المعادف والسكريات، التفػاعالتالغذاء ومحتواد مف البروتينات والدهوف 

، والعوامؿ التػي تػؤثر عمػى جػودة نتاج والمعالجة والتخزيف والتداوؿأثناء اإل  تحدث لمغذاءالتي ي
 مته.الطعاـ وسال
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 أهمي  دراس  كيمياء الغذاء

)خياؿ وبالحسف  يمي: فيماأهمية دراسة كيمياء الغذاء في مراحؿ التعميـ المختمفة  تتمثؿ -
  ;Damodaran, Parkin& Fennema,2007,5;    22، 4222وصال  ،

Emendu, 2014, 13 Cheung, Mehta, 2015, 5 ;Finley,2020) 
التفاعالت الكيميائية التي تحدث لألطعمة أثناء عمميات المعالجة والتخزيف وذلؾ  معرفة -

 مف أجؿ سالمة الطعاـ أي خمود مف أي ضرر كيميائي أو تموث ميكروبي أثناء استهالكه
رووبة التي تحدث في األطعمة والغير مرووب فيها بالحفاظ متسم  لنا معرفة التفاعالت ال -

مصحة والتقميؿ مف تكوف المواد الضارة أثناء تداوؿ الطعاـ عمى المركبات المعززة ل
عدادد )مثؿ انتقاؿ المواد الكيميائية مف مواد التعبئة والتغميؼ إلى المواد الغذائية  -وا 

   أثناء الطبخ..(تشكيؿ مركبات مسرطنة  -تمسخ البروتينات -تحمؿ النشا
د المتعمـ بالخبرات الالزمة له الختيار الغذاء المناسب له وفقًا الحتياجاته وطرؽ يتزو  -

 العناية بالصحة مما يسهـ في تحسيف جودة الحياة  
 ث تختمؼحياليومية مف العناصر الغذائية  تساعد المتعمميف في تحديد احتياجات جسمهـ -

لمجموعة مف العوامؿ احتياجات الجسـ مف العناصر الغذائية مف شخص آلخر وفقًا 
حمة النمو أهمها النشاط الجسماني الذي يقوـ به الفرد، وحجـ الجسـ والجنس والعمر ومر 

صابة الجسـ باألمراض.  وا 
تزويد المتعمـ بآلية إنتاج أوذية لمنة منخفضة الدهوف وطرؽ استخداـ التكنولوجيا  -

 لألفراد.جؿ تحسيف الحالة الصحية الحديثة في إنتاج الغذاء مف أ
 منها:العديد مف الدراسات  تناولتها ونظرًا لألهمية البالغة لدراسة كيمياء الغذاء فقد

كسػف وكسػيانج وزونجػالي  دراسة ديديريف وجرابف وهارتوج ومورالند  - ودراسػة دونجفيػنج وا 
 &Diederen, Gruppen, Hartog, Moerland) ويػػانجيف ويػػانزينج وشػػونج

Xun, Xiang, Zhonglai, Yangen, Dongfeng,  ;Voragen, 2003

 )Yuanzheng& Shuang, 2020 رقميػػة التعمـ الػمػواد  أشػارتا إلػى فاعميػة المتػاف
وفي ضوء مجموعة مف المبادئ التي تػـ اختيارهػا مػف نظريػات التعمػيـ  الويبقائمة عمى ال

 .الكساب التالميذ المعارؼ المرتبطة بكيمياء الغذاء والتعمـ كنظرية العبء المعرفي
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 ,Shegelman, Gavrilova وشػكوكف جافريموفا وفاسػمي سػوخانوؼو دراسة شيجماف  -
Vasilie, Sukhanov & Shchukin,2018)    التػػي هػػدفت إلػػى تزويػػد طػػالب

ة بػاألمف والسػالمة الغذائيػة فػي ضػوء األدبيػات ونتػائج البحػوث طػالجامعة بالمعارؼ المرتب
 .التي أجريت في مجاؿ التغذية

 &Ask, Aarek, Helland, Sandvik) وهيالنػد وسػاندفيؾ ولدالنػددراسػة أسػؾ  -
Aadland, 2020)  التػػي هػػدفت إلػػى تنميػػة بعػػض السػػموكيات الغذائيػػة السػػميمة لػػدى

 .مف خالؿ دراسة بعض الموضوعات المتعمقة بالغذاء والصحة االبتدائيةتالميذ المرحمة 

التػي هػدفت إلػى   (Castro, Peuker, & Mott,2021 دراسػة كاسػترو وبيكػر ومػوت  -
التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة الػػتعمـ التعػػاوني فػػي تعزيػػز تعمػػـ طػػالب المرحمػػة الجامعيػػة لممفػػاهيـ 

 .والخبرات المتعمقة بعمـو الغذاء

وباستقراء الدراسات السابقة يتض  أهمية دراسة كيميػاء الغػذاء لجميػا المتعممػيف فػي 
القائمػة عمػى الويػب، مختمؼ المراحؿ التعميمية، وفاعمية اسػتخداـ كػؿ مػف مػواد الػتعمـ الرقميػة 

 والتعمـ التعاني في اكتساب المعارؼ والخبرات المرتبطة بعمـو الغذاء.
 العلمي املفاهيم 

 تعزيف املفهوم وخصائصه: -

عمميػػة عقميػػة يػػتـ عػػف يمكػػف النظػػر إلػػى المفهػػـو مػػف حيػػث كونػػه عمميػػة عمػػى أنػػه 
طريقهػػا تجريػػد مجموعػػة مػػف الصػػفات أو السػػمات أو الحقػػائؽ المشػػتركة أو يػػتـ عػػف طريقهػػا 
تعمػػيـ عػػدد مػػف المالحظػػات ذات العالقػػة بمجموعػػة مػػف األشػػياء أو يػػتـ عػػف طريقهػػا تنظػػيـ 

ينظػػر إليػػه مػػف حيػػث كونػػه ناتجػػًا و صػػفات شػػ  أو حػػدث أو عمميػػة أو أكثػػر، معمومػػات عػػف 
لمعممية العقمية عمػى أنػه االسػـ أو المصػطم  أو الرمػز الػذي يعطػى لمجموعػة مػف الصػفات أو 

أو مجموعػػػة مػػػف المعمومػػػات السػػػمات أو الخصػػػائص المشػػػتركة أو العديػػػد مػػػف المالحظػػػات 
 (224، 4222المنظمة. )النجدي وعبد الهادي وراشد، 

(: -222، 4222النجػػدي وعبػػد الهػػادي وراشػػد،  ومػػف الخصػػائص المميػػزة لممفهػػـو
 22، 4222  الطيطي، 222

يدؿ عمى العناصر المشتركة في السموؾ اإلدراكي لػدى األفػراد ل تـ تعميمهالمفهـو مصطم   -
   .وليس لدى فرد معيف فهو ينطبؽ عمى مجموعة مف األشياء أو الحوادث أو الظواهر
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المفاهيـ ناتج الخبرة باألشياء أو الظواهر أو الحقائؽ وهي تمخيص لمخبرة وهي تساعدنا  -
 عمى التعامؿ ما الكثير مف الحقائؽ.

 مدلوالت المفاهيـ تمثؿ صورتنا عف الواقا ورؤيتنا لهذا الواقا. -

 ليست كؿ مدلوالت المفاهيـ موجودة في الطبيعة. -

 املزتبط  بكمياء الغذاء أهمي  تهمي  املفاهيم العلمي 

تبػرز أهميػة و ، مف حيػث األهميػة ال تختمؼ مفاهيـ كيمياء الغذاء عف المفاهيـ العامة
تنميػػة المفػػاهيـ العمميػػة فػػي أنهػػا تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى حػػؿ المشػػكالت واالنخػػراط فػػي عمميػػة 

ة المشػػكمة الػػتعمـ، فػػالمتعمـ يحتػػاج إلػػى اسػػتخداـ المفػػاهيـ األكثػػر مالءمػػة لمموقػػؼ وفقػػا لطبيعػػ
التػػي يتعػػيف عميػػه حمهػػا، والقػػدرة عمػػى اسػػتخداـ مجموعػػة مػػف المفػػاهيـ المطػػورة فػػي مجػػاالت 

    (Wells,2008) البحث العممي المختمفة.
تكويف المفاهيـ العممية وتنميتها لدى التالميػذ أحػد أهػـ أهػداؼ تػدريس العمػـو  ويعد  

أساسػيات العمػـ والمعرفػة العمميػة التػي تفيػد في جميا مراحؿ التعمػيـ المختمفػة، كمػا تعتبػر مػف 
يشػػير ، وفػػي هػػذا الصػػدد (22، 2222)زيتػػوف،  كمػػه العػػاـ وفػػي انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـفػي فهػػـ هي

إلػػػى أف المفػػػاهيـ تمعػػػب دورًا مهمػػػًا فػػػي فهػػػـ الموضػػػوعات  (Bawden, 2015,53)بػػػاودف 
المعرفػة وتوصػيؿ المعمومػات الكيميائية، وهي أساس بناء الكيمياء واألداة األساسية فػي تنظػيـ 

   .الكيميائية
( إلػػػى أهميػػػة تنميػػػة مفػػػاهيـ كيميػػػاء الغػػػذاء لػػػدى 4222وأشػػػارت دراسػػػة كمػػػاؿ )  

المتعمميف في جميا المراحؿ الدراسية، لذا سعت تمؾ الدراسة إلػى تنميػة مفػاهيـ كيميػاء الغػذاء 
مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة مػػف خػػالؿ برنػػامج إلكترونػػي تػػـ تصػػميمه 

"Oppia  " 
 املفاهيم:  مهاحي تعلم

تعتبػر عمميػػة بنػػاء المفهػػـو عمميػػة مسػػتمرة ومطػردة وال تقػػؼ عنػػد حػػد معػػيف، ومعنػػى 
، فػػالفرد يصػػؿ إلػػى المفهػػـو بعػػد المالحظػػة والتػػدقيؽ والتمييػػز هػػذا أف المفهػػـو فػػي نمػػو دائػػـ

والتنظيـ والتقويـ، وتبدأ المفاهيـ صغيرة ومحدودة ثـ تنمػو مػا اسػتمرار اكتسػاب خبػرات جديػدة 
   (   42، 2222)الدمرداش، أكثر اتساعًا وأكثر عمقًا وأكثر شمواًل 

 (72-72، 4222يطي، )الطويمكف تدريس المفاهيـ مف خالؿ المناحي التالية:  
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ويبدأ فيه المتعمموف بتعمـ الحقائؽ العممية والمواقؼ الجزئية المنحى اإلستقرائي:  -
دراؾ خصائصها والعالقات بينها وفهمها.  المحسوسة )األمثمة( وا 

نمائها المنحى  - االستنباطي: هو منحى يراد به التوكيد عمى المفاهيـ المراد تعميمها وا 
والتدريب عمى استخدامها في مواقؼ تعميمية جديدة، ويتـ في هذا األسموب تقديـ المفهوـ 
ثـ األمثمة أو الحقائؽ الماصمه به أو يتـ جمعها مف إجابات المتعمميف وذلؾ لمتوكد مف 

 تعمـ المفهوـ.
تمػؼ بػاختالؼ دًا إلى ذلؾ يمكف القوؿ أف الطريقة المناسبة لتعمػيـ المفػاهيـ تخواستنا 

المفػاهيـ دراسػة لػيف  بتنميػة ومف الدراسات والبحوث السابقة التي اهتمػتطبيعة تمؾ المفاهيـ، 
التػػي أشػػارت إلػػى فاعميػػة اسػػتخداـ الرسػػـو    (Lin, & Atkinson, 2011)وأتكنسػػوف

 فػػػي تنميػػػة المفػػػاهيـ العمميػػػة، وأشػػػارت دراسػػػةأو اإلشػػػارات البصػػػرية  المتحركػػػة والتمميجػػػات
أسموبي األلعػاب ولعػب األدوار فػي تنميػة المفػاهيـ العمميػة لػدى  إلى فاعمية  (4227السحار) 

( التػي أشػارت إلػى فاعميػة اسػتراتيجية عظػـ 4222ودراسػة عميػاف ) ،االبتدائيػةتالميذ المرحمة 
، دراسػػػػػة عمميػػػػػة لػػػػػدى تالميػػػػػذ الصػػػػػؼ الثالػػػػػث االبتػػػػػدائيالسػػػػػمكة فػػػػػي تنميػػػػػة المفػػػػػاهيـ ال

فػػي تنميػػة  E’ S7( التػػي أشػػارت إلػػى فاعميػػة نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائي المعػػدؿ 4222السػػمطاف)
التػي  (4242) ودراسػة عرابػي (،4242عمػي ) المفاهيـ العممية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

أشارت إلى فاعمية األلعاب التعميمية في تنمية المفاهيـ العممية لدى األطفاؿ في مرحمة ريػاض 
التػي   (Yeo, Lim, Tan & Ong ,2021 ، ودراسػة يػو ولػيـ وتػاف وأونػجاألطفػاؿ بماليزيػا

فػػي تنميػػة المفػػاهيـ العمميػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ  أشػػارت إلػػى فاعميػػة مػػدخؿ الصػػورة إلػػى الكتابػػة
 المصػػطمحاتالصػػور التػػي يكونهػػا التمميػػذ وتمثػػؿ أفكػػارد إلػػى نػػص مكتػػوب باسػػتخداـ ترجمػػة 
 . العممية 

العمػـو أشارت تمؾ الدراسات إلػى فاعميػة بعػض المعالجػات التدريسػية فػي تػدريس قد و 
العمميػػة ومػػف تمػػؾ المعالجػػات اسػػتخداـ مػػدخؿ الػػدراما التربويػػة والكيميػػاء فػػي تنميػػة المفػػاهيـ 

واأللعػاب التعميميػة ولعػب  والرسػـو المتحركػة واستخداـ المحاكػاة بػالكمبيوتر والمخػؿ المنظػومي
، وتػػـ االسػػتفادة مػػف تمػػؾ الدراسػػات فػػي اسػػتخداـ بعػػض تمػػؾ المعالجػػات فػػي تػػدريس األدوار

 .الوحدة المقترحةموضوعات 
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 تعلم املفاهيم العلمي : قياس

قياس قدرة المتعمـ  منهاالمفاهيـ لدى التالميذ  تعمـ عديدة لقياسلليات يتـ استخداـ 
 عمى:

 -اكتشاؼ المفهوـ العممي مف خالؿ تطبيؽ عمميات تكويف المفهوـ العممي )التمييز -
 التعميـ( -التصنيؼ

 تحديد الداللة المفظية لممفهوـ العممي. -
المالحظات والمشاهدات أو األشياء في البيئة التي يعيش فيها وفؽ المفاهيـ  تفسير -

 العممية المتعممة.
 استخداـ المفهـو العممي في حؿ المشكالت، أي تطبيقة في مواقؼ جديدة. -
 استخداـ المفهـو في استدالالت أو تعميمات أو فرضيات عممية مختمفة. -
 مفاهيـ مشابهة لممفهوـ الذي تعممه.  بناء -

 الوعي الغذائي

 :تعزيفه

معرفة وفهـ المعمومات الخاصة بالغػذاء والتغذيػة الصػحيحة  يعرؼ الوعي الغذائي بونه
والقػػدرة عمػػى تطبيػػؽ هػػذد المعمومػػات فػػي الحيػػاة اليوميػػة بصػػورة مسػػتمرة تكسػػبها شػػكؿ العػػادة 

، وػوثي( .مة التي تحافظ عمى صػحته وحيويتػهالتي تحدد قدرات الفرد في تحديد وجباته المتكام
4222، 2)   

( إلػػػى أف الػػوعي الغػػذائي يمثػػػؿ مجموعػػة المعػػارؼ والمهػػػارات 4222ويشػػير كمػػاؿ )
 الكافية لمساعدة األفراد عمى التعامؿ الواعي وذائيًا. 

ممعمومػػات الالزمػػة لهػػـ لمقيػػاـ باالختيػػار لاألفػػراد امػػتالؾ أي أف الػػوعي الغػػذائي يعنػػي 
ات فػػي المناسػػب لغػػذائهـ وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى صػػحتهـ خػػالؿ حيػػاتهـ، واسػػتخداـ تمػػؾ المعمومػػ

 حياتهـ اليومية
ففػػػي دراسػػػة شػػػهدة  لػػػوعي الغػػػذائي،أبعػػػاد ا تحديػػػد واختمفػػػت الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي

( تـ تحديد الػوعي الغػذائي فػي األبعػاد التاليػة: )اختيػار المػواد الغذائيػة مػف حيػث الكػـ 2224)
مراعاة تنػوع األطعمػة ونظافتهػا عنػد إعػداد الوجبػات  -النظافة قبؿ وأثناء وبعد األكؿ –والكيؼ 
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سػػموكيات تنػػاوؿ  -دور الغػػذاء فػػي انتشػػار بعػػض األمػػراض وأمػػراض سػػوء التغذيػػة -الغذائيػػة
 الطعاـ(

التػي يجػب تضػمينها فػي  ( أبعاد التربية الغذائية4222كما حددت دراسة عمي ومراد )
اختيػار وتجهيػز  -نات الكيميائية لألوذيػة وأهميتهػاالمكو )فيما يمي: انوي العاـمناهج التعميـ الث
كيات السػػمو  -الغذائيػػة ومواعيػػد تنػػاوؿ الوجبػػات تحديػػد االحتياجػػات -ف األطعمػػةوطهػػي وتخػػزي

إسػػعاؼ الحػػاالت  -وفسػػاد الغػػذاء وأمػػراض سػػوء التغذيػػةتمػػوث  -والعػػادات الغذائيػػة الوقائيػػة
( إلػى أف الػوعي الغػذائي يتحػدد فػي 4222توصػمت دراسػة محمػد )، في حػيف (المصابة وذائياً 

العػػػادات  -التقيػػػيـ الغػػػذائي –فوائػػػد الطعػػػاـ  –نظافػػػة الطعػػػاـ  –األبعػػػاد التاليػػػة:)أداب الطعػػػاـ 
 أسس التغذية الصحية(  -التغذية العالجية -والسموكيات الغذائية

 أهداف الوعي الغذائي:

(24، 4222)المراسي وعبد المجيد،  ما يمي: تحقيؽ يهدؼ الوعي الغذائي إلى  
مساعدة األفراد عمى اكتساب عادات وسموكيات وذائية تضمف لهـ توفير االحتياجات  -

 الغذائية الخاصة بهـ في حدود الموارد المتاحة .
تحسيف السموكيات الغذائية وليس فقط اكتساب المعمومات الخاصة بوهمية الغذاء  -

عداددومكوناته وطرؽ إنت  .اجه وتصنيعه وا 
رفا المستوى الصحي والعالجي لألفراد بصفة عامة مما يؤدي إلى زيادة االنتاج وقمة  -

 اإلنفاؽ العالجي فهناؾ عالقة وثيقة بيف الغذاء الجيد والصحة.
 تغيير المفاهيـ الخاطئة المتعمقة بالغذاء والتغذية. -
 والمتوارثة في المجتما.اتجاهات وسموكيات األفراد الغير صحية تغيير  -
 مقاومة العادات الغذائية الخاطئة.  -
االستفادة مف الموارد الغذائية الموجودة في متناوؿ أيديهـ وكيفية تعميـ األفراد كيفية  -

 إعدادها وتجهيزها بالطرؽ المثمى لتقميؿ الفاقد في القيمة الغذائية.
الوجبات المتكاممة والمناسبة تبصير األفراد بوظائؼ العناصر الغذائية وكيفية تصميـ  -

ونوع العمؿ الذي يقوموف جنس والعمر والحالة الفسيولوجية الحتياجاتهـ الغذائية وفقًا لم
 به.

 ارشاد األفراد إلى الطرؽ التي يستطيعوف بواسطتها تقييـ حالتهـ الغذائية والصحية. -
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نعكاسها عمى - التغذية تعمب والمرض وأف الصحة و  النمو تعميـ األفراد التغذية السميمة وا 
دورًا مهمًا في الوقاية مف األمراض مثؿ مرض السكر وضغط الدـ وأمراض القمب وأمراض 

 الكمى وأمراض الكبد
ممػػا سػػبؽ يتضػػ  وجػػود ارتبػػاط قػػوي بػػيف الػػوعي الغػػذائي وكيميػػاء الغػػذاء حيػػث يمثػػؿ 

ميػػػذ بمكونػػػات الغػػػذاء الػػػوعي الغػػػذائي الجانػػػب التطبيقػػػي لمفػػػاهيـ كيميػػػاء الغػػػذاء، فمعرفػػػة التم
وأهميته ومموثاتػه وكيفيػة حفظػه وأضػرار التمػوث الغػذائي يدفعػه إلػى اتبػاع السػموكيات الغذائيػة 

 السميمة 
ونظػػػرًا ألهميػػػة تنميػػػة الػػػوعي الغػػػذائي فقػػػد تناولتػػػه العديػػػد مػػػف الدراسػػػات  والبحػػػوث 

 ، ومنها:السابقة
( التي هدفت إلى التعرؼ عمى مسػتوى الػوعي الغػذائي لػدى التالميػذ 2224شهدة ) دراسة -

( سػنة بهػدؼ تشػخيص الواقػا 22-2بمرحمة التعميـ األساسي ممف تتراوح أعمػارهـ بػيف )
الفعمػػي وتوصػػمت إلػػى انخفػػاض مسػػتوى الػػوعي الغػػذائي لػػدى عينػػة البحػػث نتيجػػة افتقػػار 

   الغذاء والصحة.المناهج لممعمومات والخبرات المتعمقة ب

( التي هدفت إلى إعداد برنامج مقترح في العمـو والتحقػؽ مػف فاعميتػه 4222دراسة جاد ) -
 في تنمية الوعي الغذائي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.

 التػػي أشػػارت (Jevsnik,Hlebec&Raspor,2008)جيفسػػنيؾ وهميبػػؾ وراسػػبور  دراسػػة -
معرفة وممارسة األمور الخاصػة بسػالمة الغػذاء أثنػاء تثقيؼ األفراد مف خالؿ إلى ضرورة 

التػي تسػببها وذلػؾ مػف أجػؿ الحػد مػف األمػراض تخزينػه  وعند شػرائه و التعامؿ ما الطعاـ 
 .األوذية

المنزلػػي قػػائـ عمػػى  التػػي هػػدفت إلػػى إعػػداد برنػػامج فػػي اإلقتصػػاد( 4222دراسػػة بػػدوي ) -
 .المفاهيـ لتنمية الوعي الغذائي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

ينػػاس) - التػػي هػػدفت إلػػى إعػػداد برنػػامج قػػائـ عمػػى التثقيػػؼ ( 4224دراسػػة فػػؤاد ومحمػػد وا 
 .الغذائي لتنمية السموكيات الغذائية لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقات الحركية

 ,Vella, Stratton, Sheeshka& Duncan)فػيال وسػتراتوف وشيشػكا ودنكػاف دراسة  -

إلػػى ضػػرورة اكسػػاب األفػػراد لممعمومػػات التغذويػػة والصػػحية وتعػػديؿ التػػي أشػػارت  (2014
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التصػػورات البديمػػة المتعمقػػة بالغػػذاء والتغذيػػة خاصػػة لػػدى كبػػار السػػف لحػػاجتهـ إلػػى دمػػج 
 .األطعمة الوظيفية في وجباتهـ الغذائية

التي هدفت إلػى تحسػيف المعرفػة العذائيػة  Rosi, et al. , 2016)دراسة روسي وأخروف ) -
مػػف خػػالؿ الػػتعمـ القػػائـ عمػػى  االبتدائيػػةوالسػػموكيات الصػػحية لػػدى األطفػػاؿ فػػي المرحمػػة 

 .المعب

التعػرؼ عمػى مسػتوى وعػي التالميػذ بالمرحمػة ( والتػي هػدفت 4222دراسة جابر والقػص ) -
اإلعداديػػة بالجانػػػب الصػػػحي العالجػػػي حيػػػث أشػػارت النتػػػائج إلػػػى ضػػػعؼ مسػػػتوى الػػػوعي 

 الغذائي والصحي لدى مجموعة البحث. 

( التػػي سػعت إلػػى تنميػة الػوعي الغػػذائي لػذوي اإلعاقػػة الذهنيػة ممػػا 4222دراسػة محمػد ) -
 .ؿ برنامج تثقيفي وذائي صحي( سنه مف خال 22 -24تتراوح أعمارهـ بيف )

( التػػي هػػدفت إلػػى تنميػػة الػػوعي الغػػذائي لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثػػاني 4222دراسػػة كمػػاؿ ) -
 .“ ”Oppiaاإلعدادي مف خالؿ برنامج إلكتروني تـ تصميمه عمى أوبيا 

( التػي اسػتهدفت إكسػاب الثقافػة الغذائيػة ألطفػاؿ الروضػة 4222) ويوسػؼ دراسة شعباف -
 مف خالؿ استخداـ القصص الحسية والرقمية 

لمرحمػة الثانويػة إلى تنمية الػوعي الغػذائي لػدى طػالب ا التي هدفت (4222حسف )دراسة  -
مقترحػػػة فػػػي اساسػػػيات وحػػػدة  اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية المتناقضػػػات فػػػي تػػػدريسمػػػف خػػػالؿ 
 الحيوية.الكيمياء 
الوعي الغذائي لألطفاؿ في المرحمة تنمية إلى أهمية  أشارت العديد مف الدراساتكما 

إكسابهـ المعرفة التغذوية والسموكيات الغذائية وذلؾ مف خالؿ ورياض األطفاؿ  االبتدائية
حيث أف الصحة الجيدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالغذاء  ة،الصحية التي تمبي إحتياجاتهـ الغذائي

 & Ku ; 4242) عمي ، السميـ وبدونها اليستطيا الطفؿ أف ينمو بشكؿ منتظـ.
Lee,2000;  Rosi, et al. , 2016) 

 ,Bustos) بوتػوس وأوليفػاريس وليتػوف وكػانو وألباتػاأشارت دراسػة  وفي هذا اإلطار

Albala, 2016)Olivares, Leyton, Cano &   أف  إلػى  (4242العػازمي )  ودراسػة 
يقػػا عمػػى عػػاتؽ المدرسػػة فػػي تنميػػة الػػوعي الغػػذائي الصػػحي لػػدى التالميػػذ فػػي  األكبػػرالػػدور 
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واكسػػابهـ العػػادات الغذائيػػة الصػػحية خاصػػة وأف المنػػاهج الحاليػػة بمػػا فيهػػا  االبتدائيػػةالمرحمػػة 
   مناهج العمـو في تمؾ المرحمة تكاد تخمو مف االهتماـ بعمميات التثقيؼ الغذائي

( إلػػى ضػػرورة تنفيػػذ بػػرامج التربيػػة الغذائيػػة 4222كمػػا أشػػارت دراسػػة عمػػي ومػػراد )
خػػالؿ المنػػاهج النظاميػػة المدرسػػية أو مػػف خػػالؿ  بوبعادهػػا المعرفيػػة والمهاريػػة والوجدانيػػة مػػف

الكساب التالميذ خبػرات ومهػارات واتجاهػات وسػموكيات وسائؿ اإلعالـ والمؤسسات اإلجتماعية 
وذائيػػة تزيػػد مػػف مسػػتوى وعػػيهـ الغػػذائي وتوصػػيؿ أنمػػاط السػػموؾ الغػػذائي الصػػحي  وتعػػديؿ 

الناتجػة عػف نقػص أو سػوء التغذيػة األنماط الخاطئة لديهـ وذلؾ لمواجهة العديد مف األمػراض 
 وتموث الغذاء بالكيماويات المضافة وويرها مف القضايا ذات الصمة. 

ممػػا سػػبؽ يتضػػ  أهميػػة الػػوعي الغػػذائي لكػػؿ فئػػات المجتمػػا ولجميػػا األفػػراد بمختمػػؼ 
مػف  االبتدائيػةإلى تنمية الوعي الغػذائي لػدى األطفػاؿ فػي المرحمػة  سعىأعمارهـ، وهذا البحث 

خالؿ إكسابهـ المعارؼ المرتبطة بالغذاء وعناصرد والتفاعالت الكيميائية التي تحدث بػه وكػذلؾ 
األطفػاؿ قػد يتعرضػوف لمشػكالت خاصػة وأف  الصػحةالسػوكيات الغذائيػة السػميمة لمحفػاظ عمػى 

 حؿ عمرهـ التالية.اصحية تترؾ لثارها في مر 
 فزوض البحح:

 الفروض التالية:حاوؿ البحث الحالي التحقؽ مف صحة 
في القياسيف  البحثمجموعة  التالميذ يوجد فروؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات -

 القبمي والبعدي في اختبار المفاهيـ العممية لصال  القياس البعدي".
 القياسيف فيالتالميذ مجموعة البحث إحصائيًا بيف متوسطي درجات  ةؽ دالويوجد فر  -

 البعدي. القياسالقبمي والبعدي لمقياس الوعي الغذائي لصال  
 إجزاءات البحح:

 اتباع اإلجراءات التالية:تـ  لإلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ مف صحة فروضه
 أواًل: اإلطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث.

 ثانيًا: إعداد الوحػػدة المقترحة في كيمياء الغذاء، وتتضمف مايمي:
 . " كيمياء الغذاء" تحديد أهداؼ الوحدة المقترحة -2
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تحديد موضوعات وحدة كيمياء الغذاء المناسبة لمصؼ السادس اإلبتدائي، وقد اشتممت  -4
 –الدهوف  –الكربوهيدرات  –البروتينات  –الوحدة عمى الموضوعات التالية: ) الماء 

 المضافات الغذائية وسالمة الغذاء( -الفيتامينات
 تحديد خبرات التعمـ وكذلؾ األنشطة المناسبة وتنظيمها. -2
أهداؼ دراسته  -مقدمة عف كيمياء الغذاء والذي يتضمف مايمي: التمميذإعداد كتاب  -2

موضوعات الوحدة حيث يشتمؿ كؿ موضوع مف تمؾ  –لوحدة كيمياء الغذاء 
مى مجموعة مف الخبرات واألنشطة والتجارب العممية المرتبطة به، كما الموضوعات ع

 .(4) ممحؽ احتوائه عمى الكثير مف الصور التوضيحية التمميذروعي في إعداد كتاب 
إعداد دليؿ المعمـ لالسترشاد به في تدريس موضوعات وحدة كيمياء الغذاء لمصؼ  -7

وقد اشتمؿ هذا الدليؿ عمى ماهية كيمياء الغذاء، ومجموعة مف  السادس اإلبتدائي
اإلرشادات والتوجيهات التي يجب عمى المعمـ اتباعها أثناء تدريس موضوعات الوحدة، 

تدريس كؿ موضوع  واستراتيجياتوالخطة الزمنية لتدريسها، واألهداؼ العامة لموحدة، 
عض المراجا العربية واألجنبية في مف الموضوعات التي تتضمنها تمؾ الوحدة وكذلؾ ب

 .(2)ممحؽ  كيمياء الغذاء لمرجوع إليها لمحصوؿ عمى المزيد مف المعمومات
عمى عدد مف ( ، دليؿ المعمـالتمميذكتاب ) عرض الوحدة المقترحة في كيمياء الغذاء -2

لمحكـ عمى مدى سالمة المحتوى مف في مجاؿ الكيمياء السادة المحكميف المتخصصيف 
عممية، وكذلؾ عدد مف أعضاء هيئة التدريس بقسـ المناهج وطرؽ التدريس لة االناحي

لمحكـ عمى مناسبة طرؽ التدريس المستخدمة لتدريس موضوعات الوحدة المقترحة 
والتعديؿ في ضوء  ومدى مناسبة األنشطة لمستوى التالميذ بالصؼ السادس اإلبتدائي،

 المقترحة في صورتها النهائية قابمة لمتطبيؽ.ب  الوحدة لرائهـ وتوجيهاتهـ، وبذلؾ تص
 إعداد أداتا البحح:ثالجًا: 

 لتالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي وحدة كيمياء الغذاءبعممية عداد اختبار المفاهيـ الإ -2
: هدؼ االختبار إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية الوحدة المقترحة الهدؼ مف االختبارتحديد  -

، كيمياء الغذاء لدى تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائيفي  العممية في تنمية بعض المفاهيـ
 .التطبيؽ( –الفهـ  -حيث شممت فقرات االختبار ثالث مستويات مف األهداؼ )التذكر
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: لتحديد المفاهيـ العممية استخدمت الباحثة أداة تحميؿ المحتوى تحديد المفاهيـ العممية -
، وأسفرت باثنيف مف أعضاء هيئة التدريس بالتخصص لموحدة المقترحة باإلستعانة
 (2)ممحؽ في وحدة كيمياء الغذاء. ( مفهـو عممي42عممية التحميؿ عف وجود )

:تـ استخداـ األسئمة مف نوع االختيار مف متعدد، وقد روعي عند صياوة مفردات االختبار -
 صياوتها ما يمي:
  والمتضمنة شمولية األسئمة لممفاهيـ المرتبطة بكيمياء الغذاء

 بالوحدة.
 .مناسبتها لمستوى التالميذ بالصؼ السادس اإلبتدائي 
  وضوحها مف حيث المعني بحيث التحمؿ المفردة الواحدة أكثر مف

 معنى.
 .الدقة العممية والمغوية 
 .ارتباطها بالمحتوى واألهداؼ التعميمية 

تـ صياوة تعميمات االختبار بهدؼ مساعدة التالميذ عمى تعميمات االختبار:  وضا -
البيانات الخاصة بالتمميذ، ووصؼ عمى التعميمات  واشتممتاإلجابة عف أسئمة االختبار 

 لالختبار وطريقة اإلجابة عف األسئمة.
جزاء تصميـ جدوؿ المواصفات: تـ إعداد جدوؿ المواصفات وتحديد األوزاف النسبية أل -

 محتوى الوحدة ومستويات األهداؼ المراد قياسها كما هو موض  بالجدوؿ التالي:
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 (6)جذٔل   

 يٕاصفبث اختببر انًفبْٛى انعهًٛت نتاليٛذ انصف انسبدس اإلبتذائٙ فٙ ٔحذة "كًٛٛبء انغذاء"جذٔل 

 انًٕضٕع

 يستٕٚبث األْذاف
 انًجًٕع

 انتطبٛك انفٓى انتذكز

عذد 

 األسئهت
 انتكزار%

أرلبو 

 انًفزداث

عذد 

 األسئهت
 انتكزار%

أرلبو 

 انًفزداث

عذد 

 األسئهت
 انتكزار%

أرلبو 

 انًفزداث

عذد 

 األسئهت
 انتكزار%

 %61,1 1 11، 11 %1,1 1 11، 10 %1,1 1 1، 1، 1 %1,1 1 انًبء

ـبثُٛـــانبزٔت  1 1,1% 
1 ،1 ،

61 
1 1,1% 

16 ،11 
1 1,1% 

11 ،11 
1 61,1% 

ـٌٕانذْــــــ  1 1,1% 1 ،61 1 1,1% 11 ،16 1 1,1% 10 ،16 1 61,1% 

ــبثانفٛتبيُٛـ  1 1,1% 
1،1 ،

66 ،61 
1 1,1% 

11 ،11 
1 1,1% 

 11 ،

11 
1 61,1% 

 %61,1 1 11، 11 %1,1 1 11، 11 %1,1 1 61، 6 %1,1 1 انكزبْٕـــٛذراث

انًضبفبث 

انغذائٛت      

ٔســـــاليت 

 انغذاء

1 66,6% 

60 ،

61 ،

61 ،

61 ،61 

1 1,1% 

11 ،

11 ،10 
1 1,1% 

11 ،

11 ،11 
66 11,1% 

 %600 11 %11,1 61 %11,1 61 %11,1 61 انًجًٕع

الصورة األولية لالختبار : في ضوء ما سبؽ تـ إعداد االختبار في صورته األولية بحيث  -
 ( بدائؿ.2، واشتممت كؿ مفردة عمى )( مفردة27اشتمؿ االختبار عمى )

 االستطالعي لالختبار:التطبيؽ  -
الصؼ السادس اإلبتدائي )وير  تالميذمف ( 42قوامها )تـ تطبيؽ االختبار عمى مجموعة 

وذلؾ بإدارة كفر شكر المشتركة  االبتدائية الصغرىالمنشوة مدرسة ب(  البحثمجموعة 
 بهدؼ:

 :حساب زمف االختبار 
الذي استغرقه أفراد تـ تحديد زمف االختبار المناسب عف طريؽ حساب متوسط الزمف 

ستطالعية في االجابة عف االختبار، وبذلؾ فإف الزمف المناسب لالختبار العينة اال
 ( دقيقة بما في ذلؾ زمف قراءة تعميمات االختبار72)

 حساب ثبات االختبار: 
حساب معامؿ ألفا لػػ كرونباخ لكؿ بعد مف أبعاد االختبار ولالختبار ككؿ والجدوؿ تـ  -

 لؾ التالي يوض  ذ
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 (1جذٔل ) 

 يعبيم ثببث أنفب نألبعبد ٔنهذرجت انكهٛت الختببر انًفبْٛى انعهًٛت

 االختببر ككم تطبٛك فٓى تذكز انبعذ

يعبيم أنفب نـ 

 كزَٔببخ
0,111 0,111 0,111 0,111 

اختبار المفاهيـ العممية  البعاد يتض  مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامؿ ألفا
مرتفعة تدؿ عمى ثبات عاؿ وهي قيـ  (2.277 -27222ولالختبار ككؿ تراوحت بيف )

مكانية الوثوؽ في نتائجه في البحث الحالي  لالختبار وا 
الداخمي لالختبار: وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف  اإلتساؽ -

مفردات االختبار ودرجة البعد الذي تنتمي إليه، وكذلؾ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد 
 والدرجة الكمية لالختبار كما يتض  بالجدوؿ التالي:

 (1جذٔل )

يعبيالث ٔجت انكهٛت الختببر انًفبْٛى انعهًٛت، يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم بعذ ٔانذر 

 االرتببط بٍٛ درجت كم يفزدة يٍ يفزداث االختببر ٔدرجت انبعذ انذ٘ تُتًٙ إنّٛ 

 انبعذ

يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم 

بعذ ٔانذرجت انكهٛت الختببر 

 انًفبْٛى انعهًٛت

 انًفزداث
درجت كم يفزدة  يعبيالث االرتببط بٍٛ

 ٔدرجت انبعذ انذ٘ تُتًٙ إنّٛ

 انتذكز
**

0,111 

6 0,161
** 

1 0,111
** 

1 0,111
* 

1 0,111
** 

1 0,111
** 

1 0,111
** 

1 0,111
*

 

1 0,101
** 

1 0,111
* 

60 0,101
** 

66 0,111
** 

61 0,101
**

 

61 0,116
** 

61 0,106
**

 

61 0,111
** 

61 00,116
** 

61 0,111
* 

61 0,161
** 

61 
0,111

** 
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 انبعذ

يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم 

بعذ ٔانذرجت انكهٛت الختببر 

 انًفبْٛى انعهًٛت

 انًفزداث
درجت كم يفزدة  يعبيالث االرتببط بٍٛ

 ٔدرجت انبعذ انذ٘ تُتًٙ إنّٛ

0,111 انفٓى
** 

10 0,111
** 

16 0,101
** 

11 0,111
** 

11 0,161
** 

11 0,111
** 

11 0,166
** 

11 0,101
** 

11 0,161
** 

11 0,111
** 

11 0,111
** 

10 0,111
** 

16 0,161
** 

11 0,161
** 

 0,111 انتطبٛك

11 0,11
** 

11 0,111
** 

11 0,111
** 

11 0,111
** 

11 0,111
** 

11 0,111
** 

11 0,111
** 

10 0,111
** 

16 0,161
** 

11 0,101
** 

11 0,111
** 

11 0,111
** 

11 0,111
** 

 (0,06) (، )*(دانت إحصبئٛبً عُذ يست0,06ٖٕ**( دانت إحصبئٛبً عُذ يستٕٖ ) 

مف الجدوؿ السابؽ يتض  أف معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية  
 -27222( حيث تراوحت قيمتها بيف )2722لالختبار جميعها دالة عند مستوى )

(، كما يتض  أف معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة ودرجة البعد الذي تنتمي 27272
( دالة 22( ،) 2، )( 2(، )2رقـ ) والمفردات(، 2722إليه جميعها دالة عند مستوى )

(، 27222 -27272( حيث تراوحت قيـ معامالت االرتباط بيف )2727عند مستوى )
 وهذا يشير إلى أف اختبار المفاهيـ العممية عمى درجة عالية مف الثبات.
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 .حساب صدؽ االختبار 
المحكميف: تـ عرض االختبار في صورته األولية عمى عدد مف السادة المحكميف  صدؽ - أ

 الستطالع لرائهـ مف حيث:
 .مدى انتماء الفقرات لممفاهيـ وشموليتها لموحدة 
 .مدى سالمة المفردات لغويًا وعمميًا 
  ومالءمة مفردات االختبار لممستوى العقمي لمتالميذ بالصؼ السادس

 االبتدائي.
 أو اإلضافة أو التعديؿ. الحذؼ 

، كما أشاروا إلى أشار السادة المحكموف إلى صالحية اإلختبار ومناسبته لمجموعة البحثوقد 
المفردات، وقامت الباحثة بإجراء تمؾ التعديالت ليصب  اإلختبار في  بعض إعادة صياوة

 صورته النهائية صال  لمتطبيؽ.
الداخمي لمفردات االختبار مف خالؿ  تساؽ: تـ حساب صدؽ اال صدؽ االتساؽ الداخمي - ب

بعد حذؼ درجة  حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ مفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه
المفردة، كما تـ تقدير معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لالختبار بعد 

 ، والجدوؿ التالي يوض  ذلؾحذؼ درجة البعد
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 (  1جذٔل )

بعذ حذف درجت  الحتببر انًفبْٛى انعهًٛت االرتببط بٍٛ درجت كم بعذ ٔانذرجت انكهٛتيعبيالث 

بعذ حذف درجت يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم يفزدة ٔدرجت انبعذ انذ٘ تُتًٙ إنّٛ انبعذ، ٔ

 انًفزدة 

 انبعذ

يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم 

بعذ ٔانذرجت انكهٛت الختببر 

بعذ حذف درجت  انًفبْٛى انعهًٛت

 انبعذ

 انًفزداث

يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم يفزدة 

بعذ حذف  ٔدرجت انبعذ انذ٘ تُتًٙ إنّٛ

 درجت انًفزدة

 0,111 انتذكز

6 0,111 

1 0,161 

1 0,160 

1 0,161 

1 0,111 

1 0,111 

1 0,166 

1 0,11 

1 0,101 

60 0,116 

66 0,110 

61 0,111 

61 0,111 

61 0,111 

61 0,111 

61 0,111 

61 0,111 

61 0,111 

61 0,111 

 0,166 انفٓى

10 0,101 

16 0,111 

11 0,111 

11 0,111 

11 0,111 

11 0,101 

11 0,161 

11 0,111 

11 0,111 

11 0,111 

10 0,161 

16 0,111 

11 0,111 

 0,111 انتطبٛك
11 0,116 

11 0,111 
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 انبعذ

يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم 

بعذ ٔانذرجت انكهٛت الختببر 

بعذ حذف درجت  انًفبْٛى انعهًٛت

 انبعذ

 انًفزداث

يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم يفزدة 

بعذ حذف  ٔدرجت انبعذ انذ٘ تُتًٙ إنّٛ

 درجت انًفزدة

11 0,111 

11 0,111 

11 0,111 

11 0,101 

11 0,111 

10 0,111 

16 0,161 

11 0,111 

11 0,111 

11 0,116 

11 0,101 

( أف معامالت االرتباط بيف درجة البعد والدرجة الكمية لالختبار 2يتض  مف جدوؿ )
، ومعامالت االرتباط بيف درجة المفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه بعد درجة البعدبعد حذؼ 

( وهي قيـ دالة إحصائيًا عند 27222 – 27227بيف ) تراوحتحذؼ درجة المفردة 
 يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمى لالختبار. ( مما2727، 2722المستوييف )

 الصدؽ التمييزي لالختبار: -ج
  تـ حساب الصدؽ التمييزى  حيث المفاهيـ العمميةالتمييزية الختبار لمتحقؽ مف القدرة 

% مف الدرجات 42، عة مف درجات العينة االستطالعية% مف الدرجات المرتف42تـ أخد 
 Testويتنى الالبارامتري  -اختبار مافاستخداـ المنخفضة لمعينة االستطالعية، وتـ 

Mann-Whitney  لمتعرؼ عمي داللة الفروؽ بيف هذد المتوسطات 
بيف  zوفيما يمي جدوؿ يوض  نتائج الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية وقيمة 

 المجموعتيف، وكانت النتائج عمى النحو اآلتى:
 ( 1جذٔل ) 

 انًفبْٛى انعهًٛتبٍٛ انًجًٕعتٍٛ الختببر  zَتبئج انفزٔق بٍٛ انًتٕسطبث انحسببٛت ٔلًٛت 

 يستٕٖ انذالنت "Zلًٛت " يجًٕع انزتب يتٕسظ انزتب انعذد انًجًٕعت 

يجًٕعت انًستٕٖ انًٛزاَٗ 

 انًُخفض 
1 1 11 

1,616 
 دانت

يجًٕعت انًستٕٖ انًٛزاَٗ  0.06عُذ يستٕٖ 

 انًزتفع
1 66 11 
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بيف المستوييف  2.22مف الجدوؿ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى  ويتض     
 مما يوض  أف االختبار عمى درجة عالية مف الصدؽ التمييزى.

  الصعوبة ومعامؿ التمييز.السهولة و إيجاد معامؿ 
 ، والجدوؿ التالياالختبارلمفردات تـ حساب معامؿ السهولة والصعوبة ومعامؿ التمييز 

 ذلؾ:يوض  
 ( 1جذٔل )

 يعبيالث انسٕٓنت ٔانصعٕبت الختببر انًفبْٛى انعهًٛت

يعبيم  انًفزدة

 انسٕٓنت

يعبيم 

 انصعٕبت

يعبيم 

 انتًٛٛز

يعبيم  انًفزدة

 انسٕٓنت

يعبيم 

 انصعٕبت

يعبيم 

 انتًٛٛز

6 0,11 0,11 0,11 11 0,11 0,11 0,11 

1 0,61 0,16 0,16 11 0,11 0,11 0,16 

1 0,11 0,11 0,11 11 0,11 0,11 0,11 

1 0,61 0,11 0,11 11 0,16 0,11 0,11 

1 0,11 0,11 0,11 11 0,11 0,11 0,11 

1 0,61 0,11 0,11 11 0,11 0,11 0,11 

1 0,11 0,11 0,11 10 0,11 0,11 0,16 

1 0,61 0,16 0,11 16 0,11 0,11 0,11 

1 0,11 0,11 0,11 11 0,11 0,11 0,11 

60 0,11 0,11 0,11 11 0,11 0,11 0,11 

66 0,16 0,11 0,11 11 0,11 0,11 0,16 

61 0,61 0,16 0,11 11 0,61 0,11 0,11 

61 0,11 0,11 0,11 11 0,16 0,11 0,11 

61 0,11 0,11 0,11 11 0,11 0,11 0,11 

61 0,11 0,11 0,11 11 0,11 0,11 0,16 

61 0,11 0,11 0,11 11 0,11 0,11 0,11 

61 0,16 0,11 0,16 10 0,11 0,11 0,11 

61 0,11 0,11 0,16 16 0,16 0,11 0,11 

61 0,16 0,11 0,11 11 0,61 0,16 0,16 

10 0,11 0,11 0,11 11 0,61 0,11 0,16 

16 0,11 0,11 0,11 11 0,61 0,16 0,11 

11 0,61 0,16 0,16 11 0,11 0,11 0,16 

11 0,16 0,11 0,11     

يتض  مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامالت الصعوبة لمفردات اختبار المفاهيـ العممية 
( مما يشير إلى أف االختبار مقبواًل، كما تراوحت قيـ معامالت 2727 -2.24تراوحت بيف )

يث يعتبر معامؿ التمييز لممفردة مقبوؿ ( ح2722 -2742التمييز بيف مفردات االختبار بيف )
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المفاهيـ العممية له القدرة عمى التمييز بيف مجموعة  (، ولذلؾ فإف اختبار2.4إذا زاذ عف )
 البحث.

أصب  االختبار في بعد التحقؽ مف صدؽ وثبات االختبار الصورة النهائية لالختبار:  -
( مفردة، وقد أعطيت كؿ إجابة صحيحة يجيب عنها  27)  صورته النهائية مكوف مف

( درجة، وبالتالي أصب   27التمميذ درجة واحدة، وبذلؾ تكوف الدرجة الكمية لالختبار )
   االختبار صالحًا لمتطبيؽ 

 : عداد مقياس الوعي الغذائي لتالميذ الصؼ السادس اإلبتدائيإ -4
 ات التالية:الوعي الغذائي وفقًا لمخطو تـ إعداد مقياس الوعي 

  :تحديد الهدؼ مف المقياس 
الوعي الغذائي لدى تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي  مستوىهدؼ المقياس إلى قياس 

 قبؿ وبعد دراستهـ لوحدة كيمياء الغذاء.
   :تحديد محاور المقياس 

عمى األدبيات المرتبطة بالوعى الغذائي، وتمثمت محاور  وذلؾ في ضوء اإلطالع
 المقياس فيما يمي:

 الصحة عمى الحفاظ في ودورد الماء .2
 مصادرها وأهـ الغذائية العناصر .4
  بالصحة وعالقتها السميمة التغذية .2
 والصحة.  بالغذاء المتعمقة المعمومات عمى الحصوؿ مصادر .2

 :صياوة عبارات المقياس 
تمت الصياوة األولية لعبارات المقياس طبقًا ألسموب ليكرت ذي المستويات الثالثة 

 نادرًا(، وفد روعي في صياوة عبارات المقياس ما يمي: -أحياناً  –)دائمًا 
 أف تمثؿ البعد الذي تقيسه. .2
 أف تتسـ ببساطة التعبير والوضوح. .4
 أال توحي باستجابة معينة. .2
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 :( تمميذ بالصؼ 42تـ تطبيؽ المقياس عمى مجموعة قوامها ) التجربة االستطالعية
المشتركة بإدارة كفر شكر )وير  االبتدائيةالسادس اإلبتدائي بمدرسة المنشوة الصغرى 

 :التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس كما يمي مجموعة البحث( وذلؾ بهدؼ
 ثبات المقياس: تـ التحقؽ مف ثبات المقياس بطريقتيف هما - أ
ولممقياس ككؿ، والجدوؿ  بعد مف أبعاد المقياسحساب معامؿ ألفا لػػ كرونباخ لكؿ  -

 التالي يوض  ذلؾ:
 ( 1جذٔل )

 يعبيم ثببث أنفب نألبعبد ٔنهذرجت انكهٛت نًمٛبس انٕعٙ انغذائٙ

 يعبيم أنفب نــــ كزَٔببخ انبعذ

 0,111 انًبء ٔدٔرِ فٙ انحفبظ عهٗ انصحت.

 0,101 انغذائٛت ٔأْى يصبدرْب انعُبصز

 0,111 انتغذٚت انسهًٛت ٔعاللتٓب ببنصحت 

 0,16 يصبدر انحصٕل عهٗ انًعهٕيبث انًتعهمت ببنغذاء ٔانصحت

 0,111 انًمٛبس ككم

يتض  مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامالت ألفا ألبعاد المقياس ولممقياس ككؿ 
( وهي قيـ مرتفعة مما يدؿ عمى أف المقياس عمى درجة عالية 27222 -2722تراوحت بيف )
 مف الثبات. 

عبارة كؿ اإلتساؽ الداخمي لممقياس: وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة  -
، وكذلؾ معامالت االرتباط بيف درجة البعد الذي تنتمي إليهدرجة مف عبارات المقياس و 
 لممقياس كما يتض  بالجدوؿ التالي:كؿ بعد والدرجة الكمية 
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 (  1جذٔل ) 

يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم عببرة يٍ عببراث انًمٛبس ٔدرجت انبعذ انذ٘ تُتًٙ إنّٛ، ٔكذنك يعبيالث 

 االرتببط بٍٛ درجت كم بعذ ٔانذرجت انكهٛت نًمٛبس انٕعٙ انغذائٙ

 يعبيالث االرتببط بٍٛ انبعذ

درجت انبعذ ٔانذرجت 

 انكهٛت نهًمٛبس

انًفز

 داث

يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم 

عببرة ٔدرجت انبعذ انذ٘ تُتًٙ 

 إنّٛ

انًبء 

ٔدٔرِ فٙ 

انحفبظ عهٗ 

 انصحت.

0,111** 

6 0,116** 

1 0,111** 

1 0,116** 

1 0,110** 

1 0,161** 

1 0,1** 

1  0,111** 

1 0,111** 

1 0,111* 

انعُبصز 

انغذائٛت 

ٔأْى 

 يصبدرْب

0,110** 

60 0,111** 

66 0,111** 

61 0,116** 

61 0,111** 

61 0,111** 

61 0,101** 

61 0,101** 

61 0,161** 

انتغذٚت 

انسهًٛت 

ٔعاللتٓب 

 ببنصحت

 

0,111** 

61 0,101** 

61 0,111** 

10 0.111** 

16 0,111** 

11 0,11** 

11 0,111** 

11 0,101** 

11 0,11** 

11 0,116** 

11 0,161** 

11 0,111** 

11 0,101** 

10 0,111 

16 0,111** 

11 0,111** 

11 0,111** 

11 0,111** 

11 0,11** 

11 0,111** 
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 يعبيالث االرتببط بٍٛ انبعذ

درجت انبعذ ٔانذرجت 

 انكهٛت نهًمٛبس

انًفز

 داث

يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم 

عببرة ٔدرجت انبعذ انذ٘ تُتًٙ 

 إنّٛ

11 0,161** 

11 0,111** 

11 0,101** 

10 0,116** 

16 0,110** 

11 0,111** 

11 0,111** 

يصبدر 

انحصٕل 

عهٗ 

انًعهٕيبث 

انًتعهمت 

ببنغذاء 

 ٔانصحت

0,101** 

11 0,11** 

11 0,111** 

11 0,111** 

 (0,06دانت إحصبئٛبً عُذ يستٕٖ )(، )*(0,06)**( دانت إحصبئٛبً عُذ يستٕٖ )

درجة كؿ بعد والدرجة الكمية  مف الجدوؿ السابؽ يتض  أف معامالت االرتباط بيف
(، 27222 -27222( حيث تراوحت قيمتها بيف )2722لممقياس جميعها دالة عند مستوى )

كما يتض  أف معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه جميعها 
ينما العبارة (، ب2727( دالة عند مستوى )2(، )2(، والعبارتاف رقـ )2722دالة عند مستوى )

( بالمقياس وير دالة لذا يتـ حذفها ليصب  المقياس في صورته النهائية مكوف مف 22رقـ )
 .( عبارة22بداًل مف ) ( عبارة27)
 صدؽ المقياس:  - ب
  صدؽ المحكميف: تـ عرض المقياس في صورته األولية عمى عدد مف السادة المحكميف

بقسـ المناهج وطرؽ التدريس إلبداء لرائهـ فيه مف حيث مدى ارتباط العبارات بالبعد 
الذي تنتمي إليه، وسالمة الصياوة العممية والمغوية، مدى مناسبة العبارات لتالميذ 

تعديؿ عبارات المقياس في ضوء لراء السادة المحكميف الصؼ السادس اإلبتدائي، وتـ 
 (7)ممحؽ حتى أصب  في صورته الحالية المستخدمة في البحث
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 :صدؽ االتساؽ الداخمي 
تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد 

ت االرتباط بيف درجة ، وكذلؾ حساب معامالوالدرجة الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة البعد
 كؿ عبارة والبعد الذي تنتمي إليه بعد حذؼ درجة العبارة، والجدوؿ التالي يوض  ذلؾ:

 (  1جذٔل ) 

بعذ حذف درجت  يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم عببرة يٍ عببراث انًمٛبس ٔدرجت انبعذ انذ٘ تُتًٙ إنّٛ

بعذ حذف درجت  ٔانذرجت انكهٛت نًمٛبس انٕعٙ انغذائٙ، ٔكذنك يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم بعذ انًفزدة

 انبعذ

يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت  انبعذ

انبعذ ٔانذرجت انكهٛت 

بعذ حذف درجت  نهًمٛبس

 انبعذ

يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم عببرة  انًفزداث

بعذ حذف  ٔدرجت انبعذ انذ٘ تُتًٙ إنّٛ

 درجت انعببرة

انًبء ٔدٔرِ فٙ 

 انصحت.انحفبظ عهٗ 
0,111 

6 0,111 

1 0,111 

1 0,111 

1 0,111 

1 0,11 

1 0,101 

1 0,116  

1 0,161 

1 0,110 

انعُبصز انغذائٛت 

 ٔأْى يصبدرْب
0,116 

60 0,161 

66 0,11 

61 0,111 

61 0,111 

61 0,161 

61 0.111 

61 0,111 

61 0,11 

انسهًٛت  انتغذٚت

 ٔعاللتٓب ببنصحت

 

0,111 

61 0,111 

61 0,111 

10 0,111 

16 0,101 

11 0,116 

11 0,111 

11 0,111 

11 0,111 

11 0,111 

11 0,111 
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يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت  انبعذ

انبعذ ٔانذرجت انكهٛت 

بعذ حذف درجت  نهًمٛبس

 انبعذ

يعبيالث االرتببط بٍٛ درجت كم عببرة  انًفزداث

بعذ حذف  ٔدرجت انبعذ انذ٘ تُتًٙ إنّٛ

 درجت انعببرة

11 0,111 

11 0,111 

10 0,111 

16 0,101 

11 0,111 

11 0,11 

11 0,101 

11 0,101 

11 0,111 

11 0,111 

11 0,111 

11 0,111 

10 0,166 

16 0,111 

11 0,111 

11 0,16 

يصبدر انحصٕل عهٗ 

انًعهٕيبث انًتعهمت 

 ببنغذاء ٔانصحت
0,111 

11 0,101 

11 0,101 

11 0,111 

بيف درجة العبارة ودرجة  يتض  مف الجدوؿ السابؽ أف جميا قيـ معامالت اإلرتباط
وذلؾ  -( 27224 -27222 ) البعد الذي تنتمي إليه بعد حذؼ درجة العبارة تراوحت بيف

معامالت االرتباط بيف درجة البعد والدرجة وتراوحت  -في االعتبار 22بدوف وضا العبارة 
مستوى وجميعها دالة عند ( 27227  -27222)الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة البعد بيف

 ( مما يدؿ عمى أف االختبار يتمتا بدرجة عالية مف الصدؽ.2722)
بعد التحقؽ مف ثبات صدؽ المقياس، وحذؼ العبارة الصورة النهائية لممقياس:  -ج 

موزعة عمى المجاالت األربعة  ( عبارة27تكوف المقياس في صورته النهائية مف )(، 22رقـ )
 كما يوض  الجدوؿ التالي:
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 (60جذٔل )

 جذٔل يٕاصفبث يمٛبس انٕعٙ انغذائٙ نذٖ تاليٛذ انصف انسبدس اإلبتذائٙ

 فٙ انًجبالث انتبنٛت:

 عذد انعببراث انًجبل

 1 انًبء ٔدٔرِ فٙ انحفبظ عهٗ انصحت. انًجبل األٔل

 1 انعُبصز انغذائٛت ٔأْى يصبدرْب انًجبل انثبَٙ

 11 انتغذٚت انسهًٛت ٔعاللتٓب ببنصحت  انًجبل انثبنث

 1 يصبدر انحصٕل عهٗ انًعهٕيبث انًتعهمت ببنغذاء ٔانصحت انًجبل انزابع

 ( عببرة11انًجًٕع )

 تصحي  المقياس: - د
نادرًا( وبذلؾ تكوف  –أحيانًا  -( تقابؿ )دائما2-4-2لتصحي  المقياس كانت الدرجات )

 ( درجة. 27( درجة، والدرجة الصغرى )227الدرجة العظمى لممقياس )
التحقؽ مف فاعمية الوحدة المقترحة في تنمية المفاهيـ العممية والوعي الغذائي رابعا: 

 لدى تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي، وتضمف ما يمي:
تالميذ الصؼ  ( تمميذ مف42مجموعة قوامها ) اختيار مجموعة البحث: تـ اختيار -

( بإدارة كفر شكر 4)رقـ  المشتركة االبتدائيةالمنشوة الكبرى  السادس اإلبتدائي بمدرسة
 .التعميمية

البحث " اختبار المفاهيـ قامت الباحثة بتطبيؽ أداتي  التطبيؽ القبمي ألداتي البحث: -
مقياس الوعي الغذائي عمى مجموعة البحث قبؿ تدريس موضوعات الوحدة  -العممية

 .المقترجة 
في الفصؿ  البحث موضوعات الوحدة المقترحة لمجموعة تـ تدريس  تنفيذ تجربة البحث: -

/ 2 ( في الفترة مفيوماً  22) التطبيؽواستغرؽ ـ، 4242/ 4242الدراسي الثاني لمعاـ 
 22وكاف إجمالي عدد الحصص لتدريس الوحدة )ـ 22/2/4242 إلىـ 2/4242

   حصة(
أعيد تطبيؽ أداتي البحث " اختبار المفاهيـ العممية  التطبيؽ البعدي ألداتي البحث: -

  .مقياس الوعي الغذائي وذلؾ بعد االنتهاء مف تنفيذ تجربة البحث -غذاءمياء الوحدة كيب
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 وتفسريهانتائج البحح ومهاقشتها خامسَا: 
 ةؽ دالوالختبار صحة الفرض األوؿ مف فروض البحث والذي نص عمى: " يوجد فر  -

في القياسيف القبمي والبعدي في التالميذ مجموعة البحث إحصائيًا بيف متوسطي درجات 
 البعدي". القياساختبار المفاهيـ العممية لصال  

داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تـ استخداـ اختبار )ت( لممجموعات المرتبطة لبياف 
والتي يمكف بمي والبعدي الختبار المفاهيـ العممية قفي القياسيف الالتالميذ مجموعة البحث 

 عرضها مف خالؿ الجدوؿ التالي:
  ( 11) جدول 

 العلمٌة المفاهٌم اختبار فً والبعدي القبلً القٌاسٌن درجات متوسطً بٌن الفروق داللة

 نوع البعد
 القٌاس

 االنحراف المتوسط
 المعٌاري

 قٌمة العدد
 "ت"

 مستوى
  الداللة

 مربع
 إٌتا

 2,56 6,2 قبلً  الماء

62 

62,1 2,21 2,50 
 2,40 2 بعدي

 2,45 2,21 10,32 2,50 6,04 قبلً البروتٌنات
 2,52 0,30 بعدي

 2,44 2,21 16,56 1,12 6,22 قبلً الكربوهٌدرات
 2,04 0,26 بعدي

 2,4 2,21 5,20 1,04 6,22 قبلً الدهون
 2,44 0 بعدي

 2,45 2,21 10,2 1,65 0 قبلً الفٌتامٌنات
 1,6 2,23 بعدي

 المضافات
 الغذائٌة

 وســـالمة
 الغذاء

 2,45 2,21 12,30 1,50 0,5 قبلً

 1,04 5,04 بعدي

 2,55 2,21 20,22 6,13 13,22 قبلً ككل االختبار
 6,02 04,2 بعدي

 يتض  مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
( بيف متوسطي درجات التالميذ   2722وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) -

ككؿ ومحاورد  الختبار المفاهيـ العمميةمجموعة البحث في القياسيف القبمي والبعدي 
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وتتفؽ هذد  األوؿالفرعية لصال  القياس البعدي، وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض 
 .(4222النتيجة ما نتيجة دراسة كماؿ )

مفاهيـ العممية ولالختبار ككؿ حيث تراوحت بيف مرتفعة ألبعاد اختبار التوجد نسبة توثير  -
( مف التبايف الكمي مما يشير إلى وجود توثير الوحدة المقترحة في   2.22 -272)  

 لدى مجموعة البحث وقد يرجا ذلؾ إلى: تنمية المفاهيـ العممية
 استقراء لمشاركة في التوصؿ إلى الداللة المفظية لممفهـو العممي مف خالؿ قياـ التالميذ با

العديد مف المعمومات التي تعرض له مف خالؿ الفيديوهات التعميمية أو العروض 
 التقديمية

  قياـ التمميذ بعرض أمثمة عديدة عمى المفاهيـ العممية وجما صور لها مف خالؿ شبكة
)مثؿ جما صور تعبر عف األطعمة الغنية بالبروتينات وأخرى ونية بالدهوف  االنترنت

 .توى مائي كبير هكذا(وأطعمة ذات مح
 حيث اتي  له مف يذ والمرتبطة بالمفاهيـ العممية تنوع وتعدد األنشطة التي قاـ بها التالم

)مثؿ اكتشاؼ أصباغ نباتية  في مواقؼ جديدة األنشطة تطبيؽ تمؾ المفاهيـ تمؾخالؿ 
تحديد المضافات الغذائية في العديد مف األطعمة  –جديدة واستخدامها في تمويف طعامه 

 .الجاهزة(
  تحديد المعرفة السابقة لممتعمـ حوؿ المفاهيـ العممية ساهـ في زيادة دافعية المتعمـ نحو

عف )مف خالؿ تحديد ما يعرفه وما الذي يريد معرفته  تعمـ المزيد عف تمؾ المفاهيـ
في تدريس العديد مف  (KWLH)المفهـو وذلؾ مف خالؿ استخداـ استراتيجية 

 .موضوعات الوحدة
 حيث ربط المفاهيـ العممية بحياة التمميذ وبيئته ساهـ في سهولة تنمية تمؾ المفاهيـ ،

إلى أف التعمـ القائـ عمى السياؽ يعد مف الركائز األساسية  (4222أشارت دراسة وانـ )
لدى تالميذ الحقائؽ العممية فهـ الظواهر والمبادئ والمفاهيـ و في بناء مناهج العمـو ل

 .االبتدائيةالمرحمة 
  قياـ التمميذ بتحديد السموكيات الخاطئة التي كاف يمارسها وكيؼ يمكنه تعديؿ تمؾ

ساهـ في تطبيقه لممفاهيـ الوحدة  سته لكؿ موضوع مف موضوعاتالسوكيات بعد در 
 العممية.
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 المتضمنة بالوحدة ساهمت في زيادة فهـ التمميذ وتطبيقه لممفاهيـ  األنشطة اإلثرائية
العممية مف خالؿ قيامه بتحديد العناصر الغذائية الموجودة في عدد مف األطعمة التي 
يتناولها، ووضا جدوؿ يومي باألطعمة التي يتناولها في وجباته الغذائية بما يتناسب ما 

 .حالته الصحيه واألعماؿ التي يقـو بها
ؽ داؿ ومف فروض البحث والذي نص عمى: "يوجد فر الختبار صحة الفرض الثاني  -

القبمي والبعدي  القياسيفقي التالميذ مجموعة البحث إحصائيًا بيف متوسطي درجات 
 البعدي". القياسلمقياس الوعي الغذائي لصال  

 درجات متوسطي بيف الفرؽ داللة لبياف المرتبطة لممجموعات( ت) اختبار استخداـ تـ
 يمكف والتي والبعدي لمقياس الوعي الغذائي القبمي القياسيف فيالتالميذ مجموعة البحث 

 :التالي الجدوؿ خالؿ مف عرضها
 (21جدول )

 داللة الفروق بٌن متوسطً درجات القٌاسٌن القبلً والبعدي فً مقٌاس الوعً الغذائً

 البعد
نوع 
 القٌاس

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

 العدد
قٌمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 مربع إٌتا

الماء ودوره 
فً الحفاظ 
 على الصحة

 2,11 29,04 قبلً

12 

14,40 9,92 9,00 
 2,21 12,10 بعدي

العناصر 
الغذائٌة وأهم 

 امصادره

 2,1 29,92 قبلً
13,22 9,92 9904 

 2,0 19,4 بعدي

التغذٌة 
السلٌمة 
وعالقتها 
 بالصحة

 1,2 11,10 قبلً

33,91 9,92 9,00 
 1,0 42,3 بعدي

مصادر 
الحصول على 
المعلومات 
المتعلقة 
بالغذاء 
 والصحة

 9,04 2,1 قبلً

22,1 9,92 9,000 
 9,01 1,3 بعدي

 المقٌاس ككل
 1,20 30,41 قبلً

31,31 9,92 9,00 
 2,20 221,92 بعدي
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 يتض  مف خالؿ الجدوؿ السابؽ ما يمي:
( بيف متوسطي درجات التالميذ  2722فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )وجود  -

في القياسيف القبمي والبعدي لمقياس الوعي الغذائي ككؿ ومحاورد مجموعة البحث 
، وتتفؽ هذد الفرعية لصال  القياس البعدي، وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض الثاني

 (،4242عمى )  النتيجة ما نتيجة دراسة كؿ مف
 Ask, Aarek, Helland, Sandvik& Aadland (2020)( ،Rosi, et al. ( 

2016  . 
مقياس الوعي الغذائي ولممقياس ككؿ حيث  أو مجاالت ألبعادتوجد نسبة توثير مرتفعة  -

( مف التبايف الكمي مما يشير إلى وجود توثير الوحدة   2722 -27222تراوحت بيف )  
 المقترحة في الوعي الغذائي لدى مجموعة البحث وقد يرجا ذلؾ إلى:

  التي تسهـ في تنمية الوعي الغذائي بوبعادد و تنوع وتعدد األنشطة التي قاـ بها التالميذ
 ويتض  ذلؾ مف خالؿ مايمي:

الحفاظ عمى  أسهمت في تنمية وعيهـ بدور الماء فيو التالميذ  قاـ بها التي نشطةاأل  - أ
 :مثؿ الصحة

  جما صور لألطعمة ذات المحتوى المائي المرتفا لمحرص عمى تناولها في األياـ
 .التي ترتفا فيها درجة الحرارة وعند ممارستهـ الرياضة

 اليومية ـاألنشطة االستقصائية الستنتاج أهمية الماء في حياتهقياـ التالميذ ب. 
 بالعناصر الغذائية ومصادرهاوساهمت في تنمية وعيهـ  التي قاـ بها التالميذ األنشطة - ب

 مثؿ:
  مشاهدة التالميذ لمعديد مف الفيديوهات التعميمية وكذلؾ العروض التقديمية التي

 تعرض العناصر الغذائية المختمفة وأهمية كؿ منها وأمثمة عميها.
  لألطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المختمفة. صورقياـ التالميذ بجما 
  قياـ التالميذ بتحديد العناصر الغذائية التي يحتاجها الفرد وفقًا الحتياجات جسمه

 وحالته الصحية.
 ( بحيث 2إعداد التالميذ قائمة باألوذية التي يجب تناولها خالؿ فترة زمنية )أياـ

 مناسبة.تشمؿ العناصر الغذائية المختمفة وبالكميات ال
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الصحيحة التغذية باألساليب  هـساهمت في تنمية وعيو  األنشطة التي قاـ بها التالميذ -ج
 :مثؿبالصحة وعالقتها 
  قياـ التالميذ بإعداد قائمة باألوذية التي يجب التقميؿ مف تناولها لدى مرضى السمنة

 ومرضي السكر.
 التالميذ باألنشطة االستقصائية لتحديد أسباب تمؼ الطعاـ وكيؼ يمكنهـ إطالة  قياـ

 مدة الصالحية والحفاظ عمى الطعاـ مف التمؼ.
  مشاهدة العديد مف مقاطا الفيديو وكذلؾ العروض التقديمية التي تعرض مخاطر

 ،األكثار مف بعض العناصر الغذائية عمى الصحة، وما هي البدائؿ لتمؾ األطعمة
 .وأفضؿ الطرؽ لطهي بعض األطعمة

  قياـ التالميذ بالعديد مف التجارب العممية لتحديد نسب الدهوف باألطعمة وتمويف
 الطعاـ بطريقة صحية وطرؽ حفظ األطعمة.

  فحص التالميذ لمعديد مف الممصقات الموجودة عمى األطعمة الجاهزة وتحديد
 المضافات الغذائية بها وتحديد وظيفتها.

  مشاهدة التالميذ لمقاطا الفيديو التي توض  أسباب اإلصابة بالتسمـ الغذائي
 ومموثات الغذاء.

بتحديد مصادر الحصوؿ عمى  هـساهمت في تنمية وعيالتي قاـ بها التالميذ و األنشطة  -د
 :مثؿ المعمومات المتعمقة بالغذاء والصحة

 إشراؼ وتوجيه مف المعمـ لمحصوؿ عمى  قياـ التالميذ بتصف  شبكة االنترنت تحت
 المعمومات وجما الصور.

  التي كاف يمارسها قبؿ  الخاطئة المرتبطة بالغذاءقياـ التالميذ بعرض السموكيات
لتمؾ  ـمف دراسته وا، وكيؼ استفادلكؿ موضوع مف موضووات الوحدة ـدراسته

 مف األمراض.  ـووقايته ـلمحفاظ عمى صحته ـالموضوعات في تعديؿ سموكه
 لتعديؿ سموكهـ لمتالميذ عمى الخبرات والمعمومات الالزمة  اشتماؿ موضوعات الوحدة

 بما يتوافؽ ما مبادئ وأسس التغذية السميمة.
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