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 دادإـع
 إـشراف

 يم الفين سابقا وزير الرتبية والتعليم والتعل
 وأستاذ التخطيط الرتبوي واإلدارة التعليمية

 جامعة املنصورة –كلية الرتبية النوعية 
 

 أستاذ املناهج وطرق التدريس
 ووكيل الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 جامعة املنصورة –كلية الرتبية النوعية 

جررااا  اسرتاماا اسرتراية ةل التعلرةم اليتيري ت مري يليةرل التلورة  والر عي إالتعرف علي أسس و  -1
 ليرحلل اإلعماديلالغذائي الولي لمي يليةذا  ا

التعرف علي معيلةل استراية ةل التعلةم اليتيي ت مري يليةرل التلورة  مري  ريدت اد توريد اليلتلري  -2
 .ليرحلل اإلعماديل  المي يليةذا

  ررخ لرر  التعرررف علرري معيلةررل اسررتراية ةل التعلررةم اليتيرري ت مرري يليةررل الرر عي الغررذائي الوررلي  -3
 .ليرحلل اإلعماديلا  يدت اإل تويد اليلتلي لمي يليةذا 

إلري عشر ائةي سرةياخ ويقيرم التةرين خ  ( يليةرذت60عةلل  خ يليةذا  الوف الثيني اإلعرمادي   ا اري  
والثينةررررل:  بيعاررررم متةرررري  ن سرررري البلررررر اإلعررررمادي الثررررين ي  ( يليةررررذت30ي ريبةررررل   ا ارررري  : األولرررري  يرررر عتةخ  

 .بيعام متةي  أويش الل ر اإلعمادي الثين ي ( يليةذت 30ضيبطل   ا اي  
 اليلاج شبه الت ريبي: 

 بلث مي األدوا  التيلةل: ييثلت أدوا  ال: 
 التبين يلوةلي مي وحمت  أسرت  فكرت ( بييدت اإل تويد اليلتلي.  -1

     دلة  اليعلم ومقي دستراية ةل التعلةم اليتيي ت -4  قةيس ال عي الغذائي الولي -2

 س   نشيط التليةذا  ومقي دستراية ةل التعلةم التيي ت  - 5 استبينل أنييط التعلم -3

: الي يرر عتةخ يليةررذا  دنجرري   ت سررطي بررةخ‚ ( 01  ددلررل  سررت ي  علررم إحورريئةي   دا  مررر   وجرر د -1
 التلورررةلي و قةررريس الررر عي الغرررذائي الورررلي ل لتبرررين البعرررمي التطبةررر  مررري والت ريبةرررل الضررريبطل

 .  الت ريبةل الي ي عل يليةذا  لويلح  (الكلةل والمنجل األبعيد 
الي ي عرررل يليةرررذا  دنجررري   يبرررةخ  ت سرررط‚ ( 01وررريئةي  علرررم  سرررت ي ددلرررل  وجررر د مرررر  دا  إح -2

 و قةررريس الررر عي الغرررذائي الورررلي الت ريبةرررل مررري التطبةقرررةخ: القبلررري والبعرررمي ل لتبرررين التلورررةلي
   لويلح التطبة  البعمي.  األبعيد والمنجل الكلةل(
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نتة رل  للتتا رم    ي  كبةررا  مري شرتي  ةريد خ اللةريتشام العيلم  لذ أوالر القرر  الييضري يقرم
ولقم ليس  ذا التط ن جيةع ج انب العيلةل   والتقما العليي والتقلي مي كيمل الي يد   اليعرمي

وانعكررس بشررك    التعلةيةررل ر وأدإ إلرري يغةةررر واضررح مرري أدوان اليعلررم واليررتعلم علرري حررم سرر اا
األ ررررر الررررذي أدإ إلرررري البلررررث عررررخ رررررر    م ل ليرررر س علرررري رررررر  التررررمنيس وأسرررريلةبه اليسررررتا

و     يتسم بيلفيعلةل والتيركت ح    ركت اد تييا مي العيلةل التعلةيةل  وأسيلةب يمنيسةل حم ثل
 . اليتعلم

( إلرري أ  اليتعليررةخ  اتلفرر   مرري  ررمنيام علرري  Bloom , 1982و ررم أشررين بلرر ا   
و ضرررونت ماررم  منايام و ةرر لام واسررتعماد ممرر   عيلةررل التررمنيس دبررم أ  يراعرري  رر  وعلةرره  الررتعلم

األ ررر الررذي   ضررح أ يةررل   ميلتليةررذ يعررم اليلرر ن األو  مرري التةررين التعلررةم والررتعلم  احتةيجررييام
 التمنيس حسب  منا  و ة   واستعمادا  الط ب. 

وكةفةرررل   والتعي ررر   عاررري  ملكررر   رررتعلم رريقتررره الايعرررل مررري الرررتعلم واسرررتقبي  اليعل  ررري 
لاررري. واليعلرررم اللررريجح  رررمنا أ يةرررل  راعررريت اليسرررت يي  التلورررةلةل اليتبي لرررل لليتعليرررةخ ادسرررت يبل 

ويراعي ذلك علم ياطةط الرمنس ويلفةرذو ويلرمد اسرتراية ةي  الترمنيس التري سرة  فاي مري يلقةر  
أ مامررره مالررريا رررر ب  تف  ررر   و ت سرررط   و ترررالرو  مررري الفوررر  ال احرررم و ايررري يكرررخ الفررررو  

م   التمل  اليبكر والتمنيس ال ةم ييكخ ا  يقينب بةخ   مي اليراح  األولي الفرديل بةخ الط ب
 . (2014 3  روت البيز  . األداا اللايئي لام

مقررم  اررر  فارر ا التعلررةم اليتيرري ت الررذي يعررم أحررم أبرررز ادي ي رري    وكلتة ررل ليرري سررب 
منيسررةل لليررتعلم مرري ويركررت علرري ضرررونت يلرر ة الطريقررل الت  الترب يررل اللم ثررل مرري   رري  التررمنيس

كيري يعررم  رمل    ليسربي  ألي  ررتعلم بليجرل إلري يعلرةم  تلرر ة  ت امر   رع أنيرريط   الي  رف التعلةيري
 (. 22  2009    ذو ي  عبةما  وسالةل أب  السيةم اليتعليةخ

 بررر جراا دناسرررل اسرررتط عةل  رررخ لررر   بعررر  اليقررريب   الشاورررةل  رررع البيحثرررل ي رررت 
 (  عليررل بيليم ررل الم الةررل11(   جارري  و 6 تورريد اليلتلرري وعررمد خ    جارري  و عليرري  اد

ي  دسرتراية ةل يرمنيس  ريدت اإل توريد اليلتلري ومقر يينسرل بامف التعرف علي آنائاخ ح   وا رع  
 . حركي (–بوري  –الياتلفل للتليةذا   سيعي  التعلةم اليتيي ت مي ض ا أنييط التعلم
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 : نتيئج المناسل اإلستط عةل  ي  لي و م ايضح  خ
 عليررري  اإل توررريد اليلتلررري د  رررمنك   كةفةرررل اسرررتاماا اسرررتراية ةي  التعلرررةم  رررخ  90% -1

 .حركي (–بوري –ومقي ألنييط التعلم  سيعي اليتيي ت 

و ري اإللقريا و رم يسرتاما   تم استاماا رريقل واحرمت أنلريا شررل الرمنس ل يةرع التليةرذا  -2
 . تقلةميل علم الليجل إلةايرريقل اليلي شل ال

خ يطبةرررر  اإلسررررتراية ةي  اللم ثررررل لعررررما  ررررمنياخ علرررري عرررراليعليرررري  % ررررخ 80 عررررتوف -3
 ي  ةفاي 

اليعليررري  أ   راعررريت الفررررو  الفرديرررل  رررخ التليةرررذا  يكيرررخ مررري  بررر   %  رررخ 89يعتقرررم  -4
 . خ ارجي  يعلةيةل  خ التليةذا  يليسب  ست ا 

( يليةرررذت وكينرررت 18التليةرررذا  بلرررن عرررمد خ     ةرريا البيحثرررل بررر جراا  قيبلرررل  رررع عرررمد  رررخ
 : اليقيبلل ح    يدت اإل تويد اليلتلي و  يدياي و مي اإلستفيدت  لاي و م وجم  البيحثل  ي  لي

  75د أيذكر  يشرحته اليعليل مي  يدت اإل تويد اليلتلي بلسبل% 

 85بل د أستطةع مام المنوس اليتعلقل بيلعليعر الغذائةل والغذاا الولي بلس% 

  98حركي ( بلسبل –بوري –د أستطةع أ  أيعلم ومقي لليط التعلم  سيعي% 

  دأسررتطةع يلفةررذ بعرر  األنشررطل الترري يطلبارري اليعليررل  ثرر    يكرر يخ وجبرري   ذائةررل
 %93 تكي لل ( بلسبل 

  80ديترا للي اليعليل الفرعل إلبماا آنائلي ح   المنس الذي يق ا بشرحه بلسبل% 

 97ليل الفرعل للعي  مي   ي عي  بلسبل ديترا للي اليع % 

 يي سب   تضح وج د ضعف مي  ست ي أداا التليةذا  وليعل مري  سرت ي التلورة  
و ذا واضح مي   عما  منيام علي يذكر  يشررحته اليعليرل ( وأيضري مري  سرت ي الر عي الغرذائي 

يخ وجبري   ذائةرل الولي و ذا واضح مي  عما مايام للعليعر الغذائةل وعما  منيام علي يك  
  تكي لل( 

 السؤال الرئيسي التالي:محاولة اإلجابة عن  وبناء عليه تم تحديد مشكلة البحث في

  مااا فلاليااة ااااتسداا ااااتراتيلية التللاايم التتتااايل فااي تنتيااة التحئااي  والاا عي ال اا ائي
 ؟ لترحلة اإلعداديةالئحي في االقتئاد التنللي لدي تلتي ات ا
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 سئلل الفرعةه التيلةل:ا  الرئةسي التيلي األويتفرة  خ  ذا السؤ 
جررررااا  اسرررتاماا اسرررتراية ةل التعلررةم اليتيررري ت مررري يليةرررل التلورررة  والررر عي إ رري أسرررس و  -1

 ؟ ليرحلل اإلعماديلالغذائي الولي لمي يليةذا  ا

 رري معيلةررل اسررتاماا اسررتراية ةل التعلررةم اليتيرري ت مرري يليةررل التلوررة  مرري  رريدت اد تورريد  -2
 ؟ ليرحلل اإلعماديليليةذا  ا اليلتلي لمي

 ررخ  رري معيلةررل اسررتاماا اسررتراية ةل التعلررةم اليتيرري ت مرري يليةررل الرر عي الغررذائي الوررلي  -3
 ؟ ليرحلل اإلعماديلاد تويد اليلتلي لمي يليةذا  ا ل    يدت

 ت مرري يليةررل التلوررة  جرررااا  اسررتاماا اسررتراية ةل التعلررةم اليتيرريإالتعررف علرري أسررس و  -1
 ليرحلل اإلعماديلوال عي الغذائي الولي لمي يليةذا  ا

التعرف علري معيلةرل اسرتراية ةل التعلرةم اليتيري ت مري يليةرل التلورة  مري  ريدت اد توريد  -2
 .ليرحلل اإلعماديلاليلتلي لمي يليةذا  ا

 ررخ ئي الوررلي التعرررف علرري معيلةررل اسررتراية ةل التعلررةم اليتيرري ت مرري يليةررل الرر عي الغررذا -3
 .ليرحلل اإلعماديلا  يدت اإل تويد اليلتلي لمي يليةذا  ل  

رررينا ن ريرري عررخ اسررتراية ةل التعلررةم اليتيرري ت وبعرر  إحةررث يقررما البلررث : هتيااة النير ااةاأل -1
  .األدوا  التي ييكخ ادستفيدت  لاي ويط يعاي لام ل بل ث ألري مي   اد دناسةل ألري 

  -:في الحالي البحث يرجي أن يسهمهتية التطبيقية: حيث األ -2
 التليةذا  عةلل البلث يليةل التلوة  وال عي الغذائي الولي لمي   
 بتلبةرررل المناسررري واسرررتاما ام دسرررتراية ةي  التعلرررةم اليتيررري ت واليبررريدنت  ا اليعليرررةخيطررر ير أدا

 ذائةل الايرئل الشيئعل بةخ التليةذا  يعم   السل كةي  الغاإلحتةيجي  اليتل عل للتليةذا  و 

 كةفةرررل علررري بررررا ج يمنيبةرررل لترررمنيب الطررر ب اليعليرررةخ  نبيررري يسرررام البلرررث اللررريلي مررري يقرررميم
بيسرررتاماا  لرررمإ الت  ةرررذ الغرررذائي الورررلي الررر عي يرررمنيس التربةرررل الغذائةرررل والورررلةل ويليةرررل

 استراية ةل التعلةم اليتيي ت.
 مي  راح  التعلةم الياتلفل يويةم برا ج جم مت  شيبال للط ب . 
  ببل ث مي  راح  يعلةيةل ألري  البيحثةخ مي اليلي ج ورر  التمنيس ةيا . 
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 : يقتورالبلث الليلي علي اللمود التيلةل
 ( يليةرررررذت60عةلرررررل  رررررخ يليةرررررذا  الورررررف الثررررريني اإلعرررررمادي   ا اررررري  : حااااادود بشااااار ة -1

( يليةرررررررذت والثينةررررررررل ضرررررررريبطل 30األولرررررررري ي ريبةرررررررل   ا ارررررررري  : يرررررررم التةررررررررين خ عشررررررر ائةي
 . ( يليةذت30  ا اي  

يرررم التةرررين الي ي عرررل الت ريبةرررل بيعارررم متةررري  ن سررري البلرررر اإلعرررمادي حااادود مكا:ياااة:  -2
  بيعارم متةري  أويرش الل رر اإلعرمادي الثرين ي  و يرم التةينالي ي عرل الضريبطل  الثين ي 

 . ألز ريلواليعاما  ييبعي  ليلطقل اليلو نت ا

يرررم يطبةررر  البلرررث اللررريلي مررري الفوررر  المناسررري الثررريني للعررريا المناسررري حااادود يمنياااة:  -3
 2017-2018) . 

وحررمت  أسرررت  فكرررت( اليقرررنت علرري الوررف الثرريني اإلعررمادي مرري  رريدت التحتاا ي الدسااااي:  -4
 ( دنوس. 5اإل تويد اليلتلي والتي اشتيلت علي  

الت ريبري لقةريس معيلةرل اسرتراية ةل التعلرةم اليتيري ت مري شربه لرث اللريلي اليرلاج  تبع الب
 يليةل التلوة  وال عي الغذائي الولي لمي يليةذا  اليرحلل ادعماديل 

 : استام ت البيحثل مي  ذا البلث األدوا  التيلةل
  إعماد البيحثل(  .تويد اليلتليالتبين يلوةلي مي وحمت  أسرت  فكرت ( بييدت اإل  -1

  إعماد البيحثل(      . قةيس ال عي الغذائي الولي -2

  إعماد البيحثل(        .استبينل أنييط التعلم -3

 وااتكتاال ألدوات البحث قامت الباحثة بإعداد: 
 . دلة  اليعلم ومقي دستراية ةل التعلةم اليتيي ت -

 . علةم التيي تس   نشيط التليةذا  ومقي دستراية ةل الت -
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( بررةخ  ت سررطي دنجرري  يليةررذا   ‚05≥  جررم مررر  دا  إحورريئةي  علررم  سررت ي ددلررل    -1
  األبعرريد  ل لتبررين التلوررةلي البعررميمرري التطبةرر  والت ريبةررل   الضرريبطل: الي يرر عتةخ

 لويلح يليةذا  الي ي عل الت ريبةل والمنجل الكلةل (
( بررةخ  ت سررطي دنجرري  يليةررذا   ‚05≥ورريئةي  علررم  سررت ي ددلررل     جررم مررر  دا  إح -2

والبعررررمي ل لتبررررين التلوررررةلي   األبعرررريد   القبلرررري: الي ي عررررل الت ريبةررررل مرررري التطبةقررررةخ
 . والمنجل الكلةل ( لويلح التطبة  البعمي

( بررةخ  ت سررطي دنجرري  يليةررذا   ‚05≥  جررم مررر  دا  إحورريئةي  علررم  سررت ي ددلررل    -3
ليقةريس الر عي الغرذائي الورلي  البعميمي التطبة  والت ريبةل   الضيبطل: الي ي عتةخ

 . لويلح يليةذا  الي ي عل الت ريبةل   األبعيد والمنجل الكلةل (

( بررةخ  ت سررطي دنجرري  يليةررذا   ‚05≥  جررم مررر  دا  إحورريئةي  علررم  سررت ي ددلررل     -4
 س الررر عي الغرررذائي الورررليوالبعرررمي ليقةررري  القبلررري: الي ي عرررل الت ريبةرررل مررري التطبةقرررةخ

 .  األبعيد والمنجل الكلةل ( لويلح التطبة  البعمي

  Differentiated Instruction: التعليم املتمايز
إجرائةرري  بانره: اسرتراية ةل يعلةيةررل حم ثرل ياررمف إلري للرر  التعلررةم اليتيري ت يعررف البيحثرل 
ل يةرررع الطررر ب  يلبرري  رررمنايام و احتةيجرررييام و ا تيي رررييام بطرررر   اتلفرررل بةئررل يعلةيةرررل  ليسررربل 

 .حركي(-بوري – سيعي نييط اليتعليةخ أل ي  ومق  ويليي التلوة  وال عي الغذائي الولي

 Learning Styles: التعلمأمناط 

إجرائةررري بانرره: أسررل ب  رررتم اسررتاما ه ومررر  لطرر ا   عةلرررل أنيررريط الررتعلم يعرررف البيحثررل  
واإل تيي ري  الياتلفرل لررمي  اللركري( -السريعي-علري أسريلةب الرتعلم اليفضرلل  البورري للتعررف 

 . التليةذا  وذلك لل ع   إلي يعلم أسرة وأمض  ل يةع التليةذا 

  Achievement: لـــــالتحصي

مري جرائةي بانه:   ي ة المنجي  التي يلو  علةاي التليةرذا  إ التلوة  يعرف البيحثل
ي والتررررري يبرررررةخ  رررررمإ ا تسررررريباخ اليعرررررينف واليعل  ررررري  الل ريرررررل بيسرررررت يي  ادلتبرررررين التلورررررةل
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( وذلرررك بعرررم يمنيسررراخ بيسرررتراية ةل الترررمنيس  التقررر يم -التللةررر   – التطبةررر  –الفارررم  - الترررذكر
لررربع  العليعررر واليفررري ةم مررري وحرررمت  حركررري (–بورررري –اليتيرري ت ومررر  أنيررريط الرررتعلم  سرريعي 
ويقررريس بيلتبرررين للورررف الثررريني اإلعرررمادي  توررريد اليلتلررري  أسررررت  فكررررت ( اليقررررنت مررري كتررريب اد

التلوررة  اليعرمرري اليعررم لاررذا الغرررت و ررذا ادلتبررين يعطرري ددلررل علرري  ررمي يلقةرر  التليةررذا  
 ليست يي  بل ا اليعرمةل.

  Healthy Food Awareness: الوعي الغذائي الصحي
نجي  التي يلور  علةاري   ي ة الم: جرائةي بانهال عي الغذائي الولي إ يعرف البيحثل

 االغررذا  يةررلدناا التليةررذا  ألالتليةررذا  مرري  قةرريس الرر عي الغررذائي الوررلي والترري يبررةخ  ررمي إ
 ررخ أجرر   الوررلي وايبرريعام للعرريدا  الغذائةررل السررلةيل وابتعرريد م عررخ العرريدا  الغذائةررل الايرئررل

 . اللو   علي علل سلةيل

 :  التعليم املتمايز: احملور األول
  ر   يفورة    وأ ثرر أحرمث ولكله  الكةفي بيلتمنيس ونةق ي انيبير ي  ريبط الذي اليفا ا إ 

. ريلرب  ر  احتةيجي  لتلبةل استراية ة ي التاطةط  خ اليعليةخ ييّكخ  لاج و   التعلةم اليتيي ت 
  ررخ   ي عررل أي بررةخ يبرري خ وجرر د بسرربب ه"اليفارر ا يسررتلم علرري اليبررمأ الررذي  ررل  علرري أنرر  ررذا

رري  ت  عررر ا أ  لليمنسررةخ  لبغرري  اليتعليررةخ ررري رريقررل يمنيسررام يعرررمل ا وأ  لررمي اليتعليررةخ يل ع   ومق 
 شرريلت التطبةقرري (. Tomlinson, 1999, 2001; Tomlinson et al., 2003  لررذلك"
 الفور   مري وبعم ذلك يرم يطبةقره  الي   بةخ واليتعثريخ للتعلةم اليتيي ت الط ب األولةل العيلةل
وأشين  اللتيئج إلي التانةر الفعي  و اإلي يبي للتعلةم اليتيري ت مري عيلةرل الرتعلم  الشي لل المناسةل

 Lawrence-Brown, 2004 .)ذوي  والطلبل اليتعثريخ الط ب  ع يعيل    الذ خ ميلييينسةخ 
 اليمنسرةخ برما  رخ ر يلرل مترت  ب  يي تيستام    استراية ةي  التعلةم اليت الايعل ادحتةيجي 
أعربح التعلرةم   األلةررت اآلونرل ومري. استراية ةي  التعلرةم اليتيري ت ي  ةف مي العيديل بيلوف ف

ررري العيديرررل المناسرررةل الفوررر   مررري ل سرررتاماا ل  تيررريا  ثةرررر ا اليتيررري ت لةرررين ا  الفوررر   و ررري  أيض 
ي مةاي التعلةم أعبح التي المناسةل  بل ريل الط ب جيةع يلمي  تم حةث  ة ي للط بويعيون   جا 
 (.George, 2005; Subban, 2006   غتإ  ذو وبشك 
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 و خ التعريفي  التي يليولت  فا ا التعلةم اليتيي ت  ي  لي:

  عيل رررل إلررري يارررمف ُعررررف التعلرررةم اليتيررري ت علررري أنررره اليرررلاج والفلسرررفل التعلةيةرررل التررري
  .( Aliakbari & Haghighi, 2014, 182الط ب   يل ة و  اجال

 يعرم   مةره  رتم الرذي المناسري الفور  اليتيي ت علي أنه  لت إ  وعرف اليلت إ التعلةيي
اليلترر إ  مفرري(.  Dee, 2011, Morgan, 2014  بشررك  مررردي للطرر ب التعلةيةررل اليرريدت

ررري إيقيناررري الطررر ب  رررخ يطلرررب التررري اليررر اد يعرررم   علررري اليعليررر     ركرررت  اليتيررري ت  رلليعررري ة ومق 
 (.van Hover et al., 2011; Minott, 2010  اليطل بل

 وييكرخ .اللم ثرل التمنيسرةل ادستراية ةي  ليع م الل ري  األسيس البليئةل الل ريل وييث 
 Drapeauدنابةرر   ذكررر  و ررم .الل ريررل  ررذو علرري  بةررر بشررك   ريكررت اليتيرري ت التعلررةم أ  القرر  

 علررري الضررر ا يسرررلةط مررري يسررريعم التررري و بلررريثاأل  رررخ  اتلفرررل أنررر اة أنبعرررل  ليلرررك ( أ 2004 
 Eric رريا بارري الترري واألبلرريث الررذكيا  و الررم ي  يليولررت الترري األبلرريث و رري اليتيرري ت التعلررةم

Jensen   باري   ريا التري واألبلريث  الرم ي  علري التلرمي يرانةر حرRobert Sternberg عرخ 
  ت    عرررة  الللةسرررياليتعرررمد الرررذكياا  عرررخ Howard Gardnerوأبلررريث   اللررريجح الرررذكيا
2011  51  .) 

التعلرررةم  بيفاررر ا  بةررررت عرررلل ذا  ونتيئ اررري الرررم ي  علررري أجريرررت التررري األبلررريث ويعتبرررر
 علي   ي  بشك  يبلي التيي ت  يينسل با "(  Koeze  2007  21  يتي  ذكر  ولقم اليتيي ت
 سررت يي   قيبرر ي حةررث الررمنوس بتررمنيج مةرره اليعليرر    يقرر ا اليتيرري ت الوررف مفرري .الررم ي  أبلريث

 ولقرم .عيلةري  الرتعلم يوريحب  رم التي واإلحبيط اليل   تيل    بذلك و م  ر بام لمإ ادستعماد
 . اليعلي ذا  لليعل  ي  ادنتبيو ل    خ يعي  البشري  الم ي  با  الم ي  أبليث أ م 

 ( اتات التلليم التتتايل فيتا يلي:Tomlinson, 1995, 2لدد )وت
 يعتيرررم علررري  برررمأ أ  جيةرررع الطررر ب لرررم ام الفرعرررل دستكشررريف و يطبةررر   التعلرررةم اليتيررري ت

اليفرري ةم األسيسررةل للي ضرر ة  و ييكررخ اليتعليررةخ  ررخ ماررم و اسررتاماا أمكررينا   يررل  و يشرر ع 
اليتعليةخ علي ي سةع مايام و يطبة  اليفري ةم و اليبريدا األسيسرةل  و  ؤكرم علري الفارم و 

 عل  ي    تأت.علع اليعلي بمد  خ ادحتفيظ بيلي
  يسيح بيستاماا اليعليةخ ألسيلةب يمنيس عمت لت مةر لةرينا  يعلةيةرل  تل عرل  و إييحرل الفرعرل

 ل يةع الط ب دستكشيف أمكينا ذا   غتإ  خ ل     ي عل  تل عل  خ الطر  واليمال .
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 يررري يطلررر  علةررره الررربع    التعلرررةم اليتلررر ة (  أو  يررري سرررب   تضرررح أ  التعلرررةم اليتيررري ت
مرري  ثرر  التلرر ة  مرري الفورر  المناسرري ال احررم التلرر ةعررخ  عرريلج الالرر  مرري التعلررةم اللررييجي اجرره و  

الية   و  ست يي  الذكيا والتلوة  والموامع واإل تيي ي  والتي يترانر بيلع ا ر  ال نانةرل والثقيمرل 
ويتلرريو   لفردوجيةررع الع ا رر  البةئةررل اليلةطررل برريواألسرررت والي تيررع والييينسرري  الغذائةررل الياتلفررل 

  .البيحثل أحم  ذو الع ا   اليريبطل بيلغذاا و   ال عي الغذائي الولي

 :  املتمايز التعليم خطوات
 : ( لط ا  التعلةم اليتيي ت مةيي  لي2009 117عبةما  وأب السيةم    ذكر

 : السؤالةخ عخ اإلجيبل  ليود   ريلب بك  الايعل والقمنا  الياينا  اليعلم يلمد -1
 ؟ ريلب    يعرف يذا  - 
 ؟ ريلب    يلتيج  يذا - 

  رمإ يقر يم  عي ةر يلمد كيي  اليت  عل اليارجي  ويلمد  المنس أ ماف يلمد بذلك إنه
 . األ ماف يلق 

 والتعمي   لطلبته الي ي عي  أو ريلب لك  الي ئيل التمنيس استراية ةي  اليعلم ياتين -2
 . التل ة  ذو ئمي  اإلستراية ةي  ل ع  يضعاي التي

 التعلم أ ماف لتلقة  الطيلب باي سةق ا التي اليايا يلمد -3
 يطبة  ل لاي  خ ييكخ التي الاط ا ( 329:328  2009  ذكرر  لسخ عطةل و رم 
 : يلتيلي و ي اليتيي ت التعلةم

ر يم : إ  أو  لطررر ت  ررررخ لطرررر ا  التعلررررةم اليتيي ررررت  رررر  إجررررراا عيلةررررل يقرررالتقااا  م القبلاااي - 1
يسرررتامف يلم رررم اليعرررينف السررريبقل  يلم رررم القرررمنا  والي ا رررب  يلم رررم اليةرررر   والاورررريئ  

 الشاوةل  يلم م أسل ب التعلم الي ئم ويلم م الالفةي  الثقيمةل.
 أعضرريا كرر   رريبةخ ومرر  علي القبلي التق يم نتيئج ض ا مي   ي عي  مي الطلبل يولةف - 2

 . شتركل   اسم  خ   ي عل
 .التعلم أ ماف لم مي -3
 .التعلةم وأدوا  التعلم و ويدن التعلةيةل واألنشطل الي اد التةين -4
 .الي ي عي  ل يةع يست ةب بطريقل التعلةيةل البةئل يل ةم -5
 .الي ي عي  أو للطلبل الي ئيل التمنيس استراية ةي  التةين -6
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 .  ي عل    باي يكلف التي األنشطل يلم م - 7
 . التعلم  ارجي  لقةيس التلفةذ بعم التق يم يلةلع إجراا - 8

 أ ررماف وضررع لرر    ررخ  ررتم العريدي التعلرةم مري المنس يويةم عيلةل ويري البيحثل أ 
عيلةررل  مرر   اليتيي رت التعلرةم مي أ ري واحم يق يم وأسل ب واحمت يمنيس وإستراية ةل يعلةيةرل واحمت

 ادسررتراية ةي  واإلجررااا   ررخ و  ي عررل واحررمت يعلةيةررل أ ررماف عررلي يشررتي  للررمنس التاطرةط
يبعي  لذلك  رخ أجر  اللور   علري  يتل ة التق يم أسيلةب م   وكذلك اليتل عل التعلةيةل واألنشطل

  ر  ولكرخ لليعل  رل يبسرةط عيلةرل لرةس اليتيري ت وعلةره مريلتعلةم   ارجي  واحمت ل يةع الطر ب
 . تعلم    ربةعل  تليسرب  ع بريي االياري مي ويل يع يمنيج عيلةل

 :مفهوم الوعي الغذائي الصحي: أوال
 يسرعي  رخ ل لاري   سرةلل بريلتعلةم سر اا حرم علري اللي ةرل والرمو  اليتقم رل الرمو  يارتم

 الشرع ب نرروت ييثر  التري القر ي البشرريل إعرماد نطري   ر  التعلرةم أ  حةرث  الشري لل التليةل لتلقة 

  ري اللي ةرل الي تيعري  مري الشري لل التليةرل يعر ر  عيلةرل التري اليشرك   بررزأ و رخ اللقةقةرل 

 ألي ادسرتراية ي الرعرةم  رم األعرليا مريألمراد وعلةره بورلل اإلنسري   يتعلر  التري اليشرك  

ي مر مررد  ر  عريي  علري يقرع واسرتيرانيتاي الورلل علري اللفريظ و سرئ لةل  رخ الشرع ب  شرعب
    رخغذائي والورليال  ست ا م نمع مي الولةل الغذائةل بيلتربةل اد تييا  لبغي وعلةه الي تيع 

 ونمرع للتعلرةم األ رماف الترب يرل عريي  علري يقرع و رذا سرلةيل  عرلةل  ذائةرل أسريلةب إيبرية لر  

 تيرعالي  إنتريج لارم  حةرث األ يدييةرل اليسرت يي  نمرع مري يسري م الرذيلغرذائي الورلي ا  سرت ا م

 .الولل اليعي ةر و بيد أمرادو و يينسل ا تسيب  مي علي  ت  ف ون ةه

 تعريف الوعي الغذائي
يليةررررررل وعرررررري أمررررررراد الي تيررررررع با يةررررررل  بانرررررره: ( 25  2003يعرمرررررره عيئشررررررل مارررررررو   

التغذيرررررررل الورررررررلةلل ويفارررررررم  بيدئاررررررري األسيسرررررررةل التررررررري يشرررررررك  وحرررررررمت  تكي لرررررررل  رررررررتم بمناسرررررررتاي 
ةرررررل الغذائةرررررل وييكرررررخ أ  يعطررررري كيلررررري ج  سرررررتقلل ود سرررررةيي مررررري يلقةررررر  األ رررررماف العي رررررل للترب

 .الوف ف اليتقم ل  خ  راح  التعلةم
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 :  تعريف الوعي الغذائي و الصحي
 عرمرررل  :( بانررره51  2008سرررعةم حي رررم يلةررري     رررخ  زيلرررب عررريرف ليلرررم يعرمررره كررر 

ه علررري التةرررين حسررريس الفررررد با يةرررل الغرررذاا والتغذيرررل السرررلةيل وع  تاررري بيلورررلل و منيرررإدناا و إو 
األ ذيررل الترري ييررم ال سررم بيلياوورري  الة  ةررل اليليسرربل  ررخ العليعررر الغذائةررل الترري يقةرره  ررخ 
األ رررررات بورررررف الل ررررر عررررخ  لرررر  نيلارررري أو نلورررره أو  لررررل أو كثرررررت اليتلرررريو   لارررري وايبررررية 

 . السل كةي  الغذائةل السلةيل

الع ا   الولةل أنرا  علي ني  اإلنسي  ونشيره وسل كه  و قيو ته  يعتبر الغذاا  خ أ م
 لأل رات ما  يعتبر ال   د لإلنسي  و   الذي يلركه وييمو بيلطي ل.

ماررر  الررذإ ييرررم ال سرررم بيلعليعررررر الغذائةررررل الضرررررونيل   يعتبرررر الغرررذاا و ررر د اللةررريت يرري 
لةيل  الوررررررلةلل(  رررررري ي  ةررررررف يلرررررريو   ررررررذو للليررررر  وبلرررررريا األنسرررررر ل وعررررررةينتاي والتغذ ررررررل السرررررر

األرعيررررل واليغررذيي  أو العليعررر الغذائةررل بشررك  يلقرر  الترر از  الغررذائي مرري ال سررم والررذإ بررمونو 
ميلتغذيرل ال ةرمت للفررد ضررونيل لكر   رخ اللير  والتطر ن وعرةينل  رري  .يسري م مري بليا جةرم لل سرم

ئفررره ونشررريرييه اللة يرررل بكفررريات عيلةرررل وليقيو رررل العرررموإ  تلرررف  رررخ أنسرر ته ول يرريو ولقةي رره ب  ي
ولقرررم عرمرررت  ل يرررل الورررلل العيليةرررل الوررررلل بانارررري اليعيمرررريت   واليرررررت   والتيترررع بورررلل جةرررمت

 يرررري أ  ال ضررررع التغررررذوإ ال ةررررم لألمرررررراد    .الكي لررررل بررررم لي   د   رررررد انتفرررريا اليرررررت أو الع ررررت
يعرريني أمرررادو  ررخ سرر ا التغذيررل د يكررر    ررلعكس علرري الي تيررع بكي لرره مييرري  واجتييعةررري ونفسرررةي   

دشك مةه أ    تيعي   بر  علري العكرس يكر   اإلنتيجةرل مةرره  تمنةررل ود ييكلرره أ  يلقرر  التليةررل 
اليلشرررررر دت عطررررريفو جةرررررما د مررررري اللقررررر  اد توررررريدإ ود اإلجتيررررريعي ود التورررررلةعي أو التربررررر إ 

 (.88  2006وآلرو    عبم الكريم بخ لةي ةم  ما والتعلةيي
ن رررا  أل يةررل الغررذاا لإلنسرري   م نرره  ررخ الضررروني لسرر  تلي الوررلةل  أ  نكرر   علرري و 

دنايررررل ووعررررري بيك نرررري  الغرررررذاا الوررررلي  وبيليشرررررك   الوررررلةل الليي رررررل عررررخ نقررررر  الغرررررذاا  
 (.239  2004 طيوة  ضةيا الم خ واليشك   الليي ل عخ س ا التغذيل  

  ميلع  ل بةلايري واضرلل وعرريلل ود يسرتطةع أحرم أ   لكر ري  ط الولل بيلغذااويريب
حةرررث يتكررر   العليعرررر الغذائةرررل  رررخ البرويةلررري  والكرب  ةرررمنا  والرررم    والفةتي ةلررري  واأل ررر ل 

 ررذا و ررم ا تشررف العليرريا حررم ثي  بعرر  العليعررر الغذائةررل األلرررإ الاي ررل جررما    اليعمنةررل واليرريا
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والتي  م د يعلرم علاري الكثةرر   لةيف الغذائةل و ضيدا  األ سمت و ركبي  الفةت و ي األ  لل سم
 . ( 2001   خ األمراد شةئي   سةم شلبي

 العالقة بني الغذاء والتحصيل: ثالثا
مرري  االغررذا أ يةررل ررريبط الغررذاا بيلقررمنت علرري التلوررة  مقررم أشررين  بعرر  المناسرري  إلرري 

ي علت المناسل إلي معيلةل برنري ج  قتررل حةث ( 2007 يليةل التلوة   ث  دناسل  سييل يس
مي نمع  سرت إ التلورة  للي ي عرل الت ريبةرل و رم أ رم علري ذلرك  ت سرط لتليةل ال عي الغذائي 

الفرررو  بررةخ  ت سررطي دنجرري  كرر   ررخ الي ي عررل الت ريبةررل والضرريبطل مرري ادلتبررين التلوررةلي 
  لإللتبرررين القةررريس القبلررري والقةررريس البعرررمإ العررريا  والفرررر  برررةخ دنجررري  الي ي عرررل الت ريبةرررل مررري

مرري اإل تورريد برنرري ج  قترررل  ي عررلت المناسررل إلرري يررانةرحةررث ( 2011  سررليا شرري ر   ودناسررل
بلررري (. و  –إي يبةررري مررري يليةرررل الررر عي الغرررذائي لرررمإ ي  ةرررذ اليرحلرررل اإلعماديرررل   بلرررةخ  اليلتلررري

 .لم ام يلوة  الت  ةذ لليلت إ اليعرمي ويليةل ال عي الغذائي
 ي ت إحمإ البيحثي  ب عطيا   ي عل  خ األمرراد اليتطر عةخ إمطرينا  علةري  بيلبرويةلري   يي 

اللة انةرررل  مررري حرررةخ أعطرررت   ي عرررل ألررررإ  رررخ األمرررراد إمطرررينا   لةررري  بيلكرب  ةرررمنا   نرررم ألضرررعت 
إجيبرري  الي ي عترري  لسلسررلل  ررخ ادلتبررينا  الترري يقررةس التررذكر والقررمنت علرري التركةررت  م ح ررت أ  

 (.39  2003الي ي عل األولي كينت أمض  بكثةر  خ إجيبي  ال ي عل الثينةل   بمنيل حسينةخ  
 كتا أكدت بلض الدساااات الساابقة علاي فلالياة التللايم التتتاايل فاي تنتياة التحئاي 

ستاماا التعلةم اليتيري ت  رؤنر اي علت المناسل إلي أ  حةث ( 2011دناسل   ليم عطةه    ث 
وأ   .اي يبةررري علررري التلورررة  اليعرمررري و سرررت إ اداا بعررر   سررريبقي  اليةرررما  واليضررريين نةراايررر

 داا سررررريبقي  اليةرررررما أاسررررتاماا التعلرررررةم اليتيررررري ت  تفررررر   علررررري الطريقرررررل التقلةميرررررل مررررري  سرررررت إ 
دمررع كرررت  -ا 40البررما اليررلاف  والعررمو–واليضرريين   ال نررب الط يرر  بطريقررل اليشرري مرري الارر اا

ي عرررلت حةررث  (2014 ودناسررل   مرري ت الياررماوي  . التلوررة  اليعرمررري  ررم ( وكررذلك 1ربةررل 
المناسررل إلرري وجرر د مرررو  دالررل احورريئةي بررةخ  ت سررط دنجرري  الي ي عررل الت ريبةررل الترري دنسررت 
ال حررمت التعلةيةررل"الطة  والتواحررف"  ررخ  قرناألحةرريا للوررف الثرريني الثررين ي بيسررتاماا اسررتراية ةل 

الي ي عرررل الضررريبطل التررري دنسرررت بيلطريقرررل ادعتةيديرررل مررري الترررمنيس اليتيررري ت و ت سرررط دنجررري  
التطبةرر  البعررمي دلتبررين التلوررة  اليعرمرري علررم  سررت ي التللةرر  والتركةررب والتقرر يم وادلتبررين 

 التلوةلي ب يةع اليست يي  العقلةل العلةي لويلح الي ي عل الت ريبةل
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 م املتمايز:احملور األول: التعلي
 ((Niccum-Johnson, Mary Ann , 2018دسااة 

 بتدائية اللليادسااة أثر ااتسداا التلليم التتتايل في الفئ ل اإل: بلن ان
اسررررتاممت المناسررررل  عرمررررل أنررررر اسررررتاماا اسررررتراية ةل التعلررررةم اليتيرررري ت مرررري يلبةررررل جيةررررع 

مررري يليةرررل أدائارررم  عليرررةخالي احتةيجررري  الطررر ب إلررري أ وررري دنجرررل  يكلرررل. و عرمرررل أنر ررري علررري
. بعررم اسررتاما ام دسررتراية ةل التعلررةم اليتيرري ت مرري الفورر   المناسررةل ولبرررايام التعلةيةررل  اليالرري

وي عرررلت المناسرررل إلررري أ  نسررربل كبةررررت  رررخ اليعليرررةخ اسرررتام  ا اسرررتراية ةل التعلرررةم اليتيي تومقررري 
م و أ موا علري حور لام علري للذكياا  اليتعمدت بوفل  ستيرت علم ياطةط المنس وعيلةل التعل

الررمعم الكرريمي  ررخ  رريدت  مانسررام أنلرريا يلفةررذ ادسررتراية ةل. وأ ررم  المناسررل أ  اسررتراية ةل التعلررةم 
 اليتيي ت يسيعم مي يلبةل احتةيجي  الط ب اليتل عل إلي حم كبةر.

 (.2017محد ابو بكر امحد ،أدراسة ) 

ى تللم بلض التهااسات االااااية فاى  اري الياد ال ب التللم التتتايل علأثر ااتسداا أ: بلن ان
 . لدى طالب الترحلة االعدادية بتحافية القلي بية

اسررتاممت المناسررل  ليولررل التعرررف علرري أنررر اسررتاماا أسررل ب الررتعلم اليتيرري ت علرري يعلررم 
اليارررينا  األسيسرررةل مررري كررررت الةرررم لرررمإ رررر ب اليرحلرررل اإلعماديرررل بيليم رررل القلة بةرررل.  التيريرررر 

( يليةرذ يرم 40وبلن ح م العةلرل  .  ا  التلطةط  التو يب( لمي ي  ةذ اليرحلل اإلعماديلوادست
ا إلرري   يرر عتةخ إحررما يي ي ريبةررل واأللرررإ ضرريبطل وعررمد ويررم يقسررةيام عيررم  ي  التةررين م عشرر ائة

( يليةررررذ للي ي عررررل.وايبع البيحررررث اليررررلاج الت ريبرررري وييثلررررت األجاررررتت واألدوا  20 رررر   ررررلام  
التبرينا   ةريس الورفي  البمنةرل الايعرل بكررت  -اليستام ل ل يع البةيني  مي  اليسح اليرجعي

لتبررين الررذكيا اليورر ن"( وي عررلت المناسررل إلرري أ  "ا -التبررينا   ةرريس  اررينا  كرررت الةررم  -الةررم
علرري يعلررم بعرر  الياررينا  األسيسررةل لكرررت الةررم لررمي  إي يبةرري    البرنرري ج التعلةيرري اليقترررل لرره يررانةرا  

 ي  ةذ الوف الثيني اإلعمادي
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    ( ( Robinson. Queen E.,2017 دسااة
  لليم التتتايل ا:طباعات ومتاساات مللتي الترحلة االبتدائية للت: بلن ان

استاممت المناسل التبين اليعرمل واد تيي ي  والتلميي  لمي  عليري اليرحلرل ادبتمائةرل 
ويك نرت عةلرل اليتيي ت   خ أج  يلم م الع ا   التي أنر  علي  رانايام مي يلفةذ التمنيس بيلتعلةم

ةررين م  رررخ يررم الت المناسررل  ررخ انلرري عشرررر  عليرري  ررخ عررف  ررري  برر  الروضررل إلرري الورررف الرابررع
وييثلرت أدوا  . وايبرع البيحرث اليرلاج الكةفري أو اللر عي.  مانس نيشفة  العي ل مي  تروب لةتري 

اسرررتيينت   امقرررل يتضررريخ إجررررااا  البلرررث  والغررررت  والياررريرر ومر  التلقةررر   المناسرررل مررري  
لررل اسررتاماا  سرر   لليقيب - قرريب    فت حررل  ل يررل -وادنسررليب  ررخ المناسررل  والف ائررم والسررريل

واليفكرررت  ررع األسررئلل اليكت بررل  سرربقي (وي عررلت المناسررل إلرري أنرره علرري الررر م  ررخ أ  اليعليررةخ 
وجموا التعلةم اليتيي ت  ستالك لل  ت وععب التلفةذ إد أنره يعير  علري يلقةر  أ وري  رمن  رخ 

 .يعلةم الط ب
 ( 2015 ،دسااة )بستة احتد محتد الديب

 ء أ:تاط التتللتين علي تللام بلاض التهااسات األااااية تأثير التلليم التتتايل في ض: بلن ان
  في  ري اليد لتالمي  الترحلة االبتدائية

استاممت المناسل التعرف علي يانةر التعلةم اليتيي ت مي ض ا أنييط اليتعليرةخ  سريعي 
 حركي(علررري يعلرررم بعررر  اليارررينا  األسيسرررةل مررري كررررت الةرررم لت  ةرررذ اليرحلرررل ادبتمائةرررل-بورررري –

(يليةذ  خ الوف الاي س ادبتمائي بيمنسل  ليم عطةل سلةيي  60عةلل المناسل  خ   ويك نت
بيلةرررل اللورررر بيليم رررل الم الةرررل وايبعرررت البيحثرررل اليرررلاج الت ريبررري وييثلرررت أدوا  المناسرررل مررري 

أ  استاماا استراية ةل  و اإللتبينا  البمنةل والياينيل وي علت المناسل إلي استبينل أنييط التعلم
علةم اليتيري ت مري ضر ا أنيريط اليتعليرةخ  رم أحرمث يلسرلي بلسربل أ برر عرخ األسرل ب التقلةرمي الت
 .الشرل مي

 ((Attia,Doaa Mohamed Elsayed,2018: دسااة

 بلن ان: دسااة عن ال عي ال  ائي للسيدات التئر ات ح ل هشاشة اللياا فى محافية الشرقية
مت المناسل يقةةم  ويدن اليعل  ري  حر    شيشرل الع ريا واليتلريو  الغرذائي لرمي استام

( سرررةمت يررم التةرررين خ عشرر ائةي   رررخ  300اليشررينكةخ مرري المناسرررل. ويك نررت عةلرررل المناسررل  ررخ   
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( سررةمت  ررخ اليورريبي  150( سررةمت  ررخ األعررليا و   150 ليم ررل الشررر ةل ويقسررةياخ إلرري  
وييثلررت أدوا  المناسررل مرري  قةرريس  .اسررل اليررلاج ال عررفي التللةلرريباشيشررل الع رريا. وايبعررت المن 

 ع رررم أمرررراد العةلرررل الرررذ خ لرررم ام  وي عرررلت المناسرررل مررري بعررر  نتيئ اررري إلررري أ  .الرر عي الغرررذائي
 ررخ الرر عي الغررذائي لررم ام  سررت إ يعلةيرري  ريفررع. و ع ررم األمررراد لررم ام  سررت إ  سررت إ  ت سررط 

مرري حررةخ أ  نسرربل  لافضررل كينررت   ي حرر    شيشررل الع رريا ررخ اليعرمررل والسررل ا الغررذائ ت سررط 
عيلةررل اليسررت إ اليعرمرري. كيرري يتلرريو  اليريضرري  كيةررل  لةلررل  ررخ بعرر  األرعيررل الوررلةل الترري 
ييلرررع  شيشرررل الع رررريا  ثررر  الاضرررروا  ال ن ةررررل الاضرررراا وبعررر  األرعيررررل الغلةرررل بيلكيلسررررة ا 

مرع  سرت إ اليعرمرل والسرل ا الغرذائي لرم ام يلتريج األمرراد إلري بررا ج ي عةرل لر   ومةتي ةخ د. لرذلك
ح    شيشل الع يا وي علت المناسل أيضري إلري أ  التلةفتير    لعرب الرمون الرئةسري لليعل  ري  

 . ح   التثقةف الغذائي و  اجال  شيشل الع يا
 ( 2017، ه) ااالا محتد احتد شحات دسااة
والحالااة البد:يااة لاادي  الهيت جلاا بينتااأثير بر:ااامق تثقيااغ اااحي ىاا ائي علااى :ساابة : بلناا ان

 ( انة 12 – 9التلتي ات من ) 
اسررتاممت المناسررل وضررع برنرري ج يثقةررف عررلي  ررذائي لتليةررذا  اليرحلررل ادبتمائةررل  ررخ 

( سرررلل و ذلرررك  رررخ لررر     التعررررف علررري اليعل  ررري  اليتعلقرررل بيل  انرررب الورررلةل 12: 9سرررخ  
إلررررري الدساااااااة  وي عرررررلت .( سرررررلل 12: 9  والغذائةرررررل لتليةرررررذا  اليرحلرررررل ادبتمائةرررررل  رررررخ سرررررخ 

يانةرالبرنرري ج التثقةفرري الوررلي الغررذائي يررانةرا  اي يبةرري  مرري  لرريون الثقيمررل الوررلةل الغذائةررل لررمإ 
وأ  البرنري ج التثقةفري الورلي الغرذائي أدإ إلري زيريدت نسربل  .( سلل12 – 9الطيلبي   خ سخ  

وأ  يطبةرر  البرنرري ج التثقةفرري الوررلي  .ريبةررلالاةي جلرر بةخ والاةي يةكينيررت بيلررما للي ي عررل الت 
 9الغذائي أ ار يانةرا  اي يبةي  مي ميعلةل يط ير  ست إ القمنا  البمنةل لرمإ الطيلبري   رخ سرخ  

 . ( سلل12 –
 ( 2017دسااة )عبيار مئطفى أحتد قطب ، 

 ديةتأثياار التثقيغ ال  ائي على التالمي  التلاقين اتليا بالترحلة اإلعدا: بلن ان 
يلسررةخ الرر عي الغررذائي والليلررل الغذائةررل ” اسررتاممت المناسررل يلقةرر   ررمف نئةسرري و رر  

للت  ةرررذ اليعررري ةخ سررريعةي "و وي عرررلت المناسرررل مررري بعررر  نتيئ اررري إلررري يلسرررخ  سرررت إ الررر عي 
الغرررذائي لليررررا قةخ اليعررري ةخ سررريعةي بيرحلرررل اليرا قرررل وذلرررك  رررخ لررر   يلسرررخ دنجرررل اليعل  ررري  

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%8c+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d8%a9.&criteria1=2.
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يلسخ ك   رخ دنجرل السرل كةي  والعريدا  الغذائةرل و زيريدت دنجرل اليعل  ري   الغذائةل  خ وكذلك
 .بعم يطبة  البرني ج والعيدا  الغذائةل للذك ن اليرا قةخ اليعي ةخ سيعةي عخ اإلنيث

 (2016طاسق محسن عبدهللا ، دسااة ) 

لا عى ال ا ائى فاعلياة بر:اامق للثقافاة ال  ائياة بإااتسداا األ:شاطة الترو حياة لتنتياة ا: بلن ان
  ل وى اإلحتياجات ال هنية)قابلى التللم(

اسرررتاممت المناسرررل يليةرررل الثقيمرررل الغذائةرررل لرررمإ األمرررراد ذوإ اإلعي رررل الذ لةرررل  رررخ لررر   
وي عرلت  .إستاماا األنشطل الترويلةل التري يتضريخ بعر  العريدا  الغذائةرل التري يتليسرب  عره

وريئةي برةخ القةريس القبلري والقةريس البعرمإ مري وج د مررو  دالرل إح إلينتيئ اي المناسل مي بع 
بعررم أداب الطعرريا والييئررمت لورريلح القةرريس البعررمإ لررمإ اليعرري ةخ ذ لةرري القرريبلةخ للتعلم. يرري ي جررم 
مرو  دالل إحوريئةي برةخ القةريس القبلري والقةريس البعرمإ مري بعرم  ك نري  ون يمرل الغرذاا لوريلح 

خ للتعلم.وبلغرررت نسررربل التلسرررخ برررةخ القةررريس القبلررري القةررريس البعرررمإ لرررمإ اليعررري ةخ ذ لةررري القررريبلة
 . %(64والقةيس البعمإ مي بعم ن يمل الغذاا 

 

 تم اتباع السط ات التالية:في ض ء مشكلة البحث وأائلته وحدوده 
 اإلعماديل يلم م عةلل البلث ويتك    خ   ي عتةخ  خ يليةذا  اليرحلل :أوال

 يمنس ومقي دستراية ةل التعلةم اليتيي ت :التلت عة التلر بية. 
 يمنس بيلطريقل التقلةميل: التلت عة الضابطة. 

 إعماد الي اد التعلةيةل ومقي دستراية ةل التعلةم اليتيي ت وذلك  خ ل    ي  لي: -ثا:يا
 ة ةل التعلةم اليتيري ت وذلرك ادر ة علي المناسي  السيبقل والكتيبي  التي يليولت استراي

  رخ أجرر  إجررراا دناسرل ن ريررل عررخ أسرس وإجرررااا  اسررتاماا اسرتراية ةل التعلررةم اليتيرري ت
 وذلك يياةما إلعماد أدوا  البلث وذلك لإلجيبل عخ السؤا  األو   خ أسئلل البلث

  اليلكيةخ  خ   ي عل علي األولةل ع نيه مي المناسي اليلت ي  يللة . 

 آناا ضر ا مري اليتيي ت التعلةم دستراية ةل ومقي المناسي لليلت ي  اللايئةل الو نت يلم م 
 . وا تراحييام اليلكيةخ

 سر    واعماد اليتيي ت التعلةم دستراية ةل ومقي الياتينت ال حمت لتمنيس اليعلم دلة  إعماد
  .نشيط التليةذا 
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  :إعدادأدوات البحث وتشمل: ثالثا
   قرن اد تويد اليلتلي للوف الثيني اإلعمادي الياتينت ميالتبين يلوةلي مي ال حمت  -أ

  قةيس ال عي الغذائي الولي وضبطه عليةي  -ب
 استبينل أنييط التعلم -ج

إجررراا الضرربط العليرري ألدوا  البلررث وعيرر  عررم  ونبرري  لاررذو األدوا   ررخ لرر   األسرريلةب  -
 . وإ ران ي مي ع نياي اللايئةلاإلحويئةل وعرضاي علي اليلكيةخ إلجراا التعمي   ال ز ل 

 جراء الدراسة امليدانية وتشملإ-رابعا
 . يطبة  أدوا  البلث  بلةي: للتا م  خ يكيمؤ الي ي عتةخ الت ريبةل والضيبطل  بلةي-أ 
التررمنيس لي ي عررل البلررث ومةارري  ررتم التررمنيس للي ي عررل الت ريبةررل ومقرري دسررتراية ةل التعلررةم -ب 

  ا  التيلةل: اليتيي ت  خ ل   الاط
جيبرررل عرررخ السرررؤالةخ يلرررمد اليعليرررل اليارررينا  والقرررمنا  الايعرررل بكررر  يليةرررذت  رررع  ليولرررل اإل-1

 :التيلةةخ
 رريذا يعرررف كرر  يليةررذت ؟ ويررتم يلقةقرره عررخ رريرر  يطبةرر  اإللتبررين التلوررةلي و قةرريس  (أ

 . ال عي الغذائي الولي
ينسررري  الترررمنيس   ويررتم يلقةقررره عرررخ رريررر  يلم ررم أمضررر   ي  رريذا يلتررريج كررر  يليةرررذت ؟ (ب

 . أسيلةب التعلم ( التي يتةح لاي أمض  مر  للتعلم والييينسل
وذلررك حركرري( -بوررري -يطبرر  اليعليررل اسررتبينل لتلم ررم أنيرريط الررتعلم علررم التليةررذا   سرريعي-2

 .لتلم م نيط يعلم ك  يليةذت لل ع   إلي يعلم أمض  وأسرة
علرري ومرر   رري  ا نترريئج التقرر يم القبلريالتليةررذا  الري   ي عرري  عررغةرت مرري ضر  اليعليررل ُيقسرم -3

برررةخ أعضررريا كررر    ي عرررل  رررخ   اسرررم  شرررتركل أي ومقررري للتيررري ت  رررخ حةرررث أنيررريط الرررتعلم 
 . حركي( وذلك  خ ل   يطبة  استبينل أنييط التعلم–بوري – سيعي 

 . البةئل التعلةيةل بطريقل يست ةب ل يةع الي ي عي اليعليل ُيل م  -4
اية ةي  اليليسررربل واجرررراا التعرررمي   علةاررري  رررع يل يرررع ادسرررتراية ةي  ياترررين اليعليرررل ادسرررتر  -5

يعررررمد اإلجيبرررري  -األنشررررطل اليتمنجررررل-األنشررررطل الثيبتررررل-اليلطرررري - الي ي عرررري  اليرنررررل
 . مكر شينا زاوج(–الولةلل 

 . التقلةميل بيلطريقل الضيبطل للي ي عل الياتينت ال حمت اليعليل يمنس -6
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 . التطبة   ذا نتيئج نعم نم الي ي عتةخ علي ييبعم البلث أدوا  يطبة  -7
 . ويفسةر ي احويئةي و عيل تاي اللتيئج استا   -

  واليقترحي  الت عةي  يقميم -

 : مي ض ا  شكلل المناسل ومروضاي يم يللة  البةيني  كيي  لي

 اختبار صحة الفرض األول  -1
( باين مت ااطي  ‚05≥" ي جاد فارق دال صحئاائيان عناد مسات ي داللاة ) : أ:اه و نص علاي -

 لالختبااس التحئايلي البلاديفاي التطبيا  والتلر بياة ، الضاابطة: دسجات تلتي ات التلتا عتين
 لئالح تلتي ات التلت عة التلر بية". )األبلاد والدسجة الكلية(

    ( للي ي عررري  اليسرررتقلل وللتلقررر   رررخ عرررلل  رررذا الفررررت اسرررتام ت البيحثرررل التبرررين 
عةلرل  –لليقيننل بةخ الي ي عتةخ ؛ حةث يم حسيب اليت سط وادنلراف اليعةريني لرمنجي  التليةرذا  

  وحسرررريب  ةيررررل     ( اليلرررري رت للفررررر  بررررةخ مرررري التطبةرررر  البعررررمإ ل لتبررررين التلوررررةلي –البلررررث 
  ذو اللتيئج: ( 1   و اليت سطةخ  ويلم م  ست ي المدلل اليلي ر لقةيل     (  وي ضح جم

 ( 1 جدول )
 البعدييف التطبيق  والتجريبية اجملموعتني الضابطة تلميذاتدرجات  يق بني متوسطوقيمة ) ت ( وداللة الفر

 لالختبار التحصيلي ) األبعاد والدرجة الكلية (

االحنراف  املتوسط عدد الطالب اجملموعة األبعاد
 املعياري

درجات 
 وي الداللةمست ) ت( قيمة احلرية

 0‚73 9‚46 30 التجريبية 0‚01 4‚58 58 1‚27 8‚23 30 الضابطة تذكر

 1‚03 10‚20 30 التجريبية 0‚01 7‚38 58 1‚77 7‚43 30 الضابطة فهم

 0‚56 5‚76 30 التجريبية 0‚01 6‚35 58 0‚75 4‚66 30 الضابطة تطبيق

 0‚62 7‚60 30 التجريبية 0‚01 7‚66 58 1‚26 5‚80 30 الضابطة حتليل

 0‚62 4‚56 30 التجريبية 0‚01 4‚99 58 0‚85 3‚60 30 الضابطة تقويم

 1‚58 37‚60 30 0‚01 13‚99 58 2‚63 29‚73 30 الضابطة الكل
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وجرر د مرررو  دالررل إحورريئةي  علررم  سررت ي -: ( مااا يلااي 1 يتضااح ماان جاادول ) 
الضررريبطل والت ريبةرررل مررري التطبةررر  : ليةرررذا  الي يررر عتةخ( برررةخ  ت سرررطي دنجررري  ي ‚01ددلرررل  

 لويلح يليةذا  الي ي عل الت ريبةل.  البعمي ل لتبين التلوةلي   األبعيد والمنجل الكلةل (

ل لتبرين التلورةلي   األبعريد  انيفية  ست ي يليةذا  الي ي عل الت ريبةل مي التطبةر  البعرمي-
إذا  رر ن  بيسررت ي يليةررذا  الي ي عررل الضرريبطل مرري التطبةرر  والمنجررل الكلةررل ( انيفيعرري  لل  رري  

   األبعيد والمنجل الكلةل (. البعمي ل لتبين التلوةلي
انافيت يشتت دنجي  يليةذا  الي ي عل الت ريبةرل مري التطبةر  البعرمي ل لتبرين التلورةلي -

ينب  ست ا م , وي رينس ويق  و ذا يشةر إلي انيفية  ست ي التليةذا   الكلةل (   األبعيد والمنجل
الرررررمنجي  التررررري حورررررل ا علةاررررري مررررري التلورررررة    األبعررررريد والمنجرررررل الكلةرررررل ( بعرررررم يرررررمنيس  ررررريدت 

 . اد تويداليلتلي لام بيستاماا إستراية ةل التعلةم اليتيي ت
 . ويم   ذو اللتيئج علي يلق  الفرت األو   خ مروت البلث

 Koeze،  (Chalupa ,2004): ويتف  نتيئج  ذا الفرت  ع نتيئج دناسي  

والتي أ م  علري أ  التعلرةم اليتيري ت  (.2011)محتدعبد ال هاب مبروك عطية،   ( ( 2007,
  ؤنر يانةرا إي يبةي علي التلوة  اليعرمي 

 الفرض الثانياختبار صحة  
 يبين مت اط‚ ( 05≥ جد فرق دال صحئائيان عند مست ي داللة ) ي: و نص علي أ:ه 
 والبلاادي لالختباااس التحئاايلي، القبلااي: تلت عااة التلر بيااة فااي التطبيقااينال تلتياا اتدسجااات 

 )األبلاد والدسجة الكلية ( لئالح التطبي  البلدي ".
وللتلق   خ علل  ذا الفررت اسرتام ت البيحثرل التبرين     ( للي ي عري  اليريبطرل  

جي  ررررر ب لليقيننررررل بررررةخ التطبةقررررةخ ؛ حةررررث يررررم حسرررريب اليت سررررط وادنلررررراف اليعةرررريني لررررمن 
وحسرريب  ةيررل     (   القبلرري والبعررمي ل لتبررين التلوررةلي: الي ي عررل الت ريبةررل مرري التطبةقررةخ
وي ضررح جررمو        ( ويلم ررم  سررت ي المدلررل اليلرري ر لقةيررل  اليلرري رت للفررر  بررةخ اليت سررطةخ

   (  ذو اللتيئج: 2 
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 ( 2جدول ) 
جملموعة التجريبية يف التطبيقني: القبلي والبعدي درجات طالب ا يقيمة ) ت ( وداللة الفروق بني متوسط

 لالختبار التحصيلي ) األبعاد والدرجة الكلية (

عدد  التطبيق األبعاد
االحنراف  املتوسط الطالب

 املعياري
درجات 
مستوي  ) ت( قيمة احلرية

 الداللة

 0‚73 9‚46 30 بعدي ‚01 19‚60 29 1‚27 3‚80 30 قبلي تذكر

 1‚03 10‚20 30 بعدي ‚01 19‚48 29 1‚47 3‚46 30 قبلي فهم

 0‚56 5‚76 30 بعدي ‚01 19‚72 29 0‚86 2‚53 30 قبلي تطبيق

 0‚62 7‚60 30 بعدي ‚01 22‚29 29 1‚17 2‚73 30 قبلي حتليل

 0‚62 4‚56 30 بعدي ‚01 16‚58 29 0‚77 1‚76 30 قبلي تقويم

 1‚58 37‚60 30 بعدي ‚01 43‚44 29 2‚33 14‚30 30 قبلي الكل

‚ ( 01جر د مرر  دا  إحوريئةي  علرم  سرت ي ددلرل  و -: ( ماا يلاي2 يتضح من جادول )
القبلررري والبعرررمي ل لتبرررين : الي ي عرررل الت ريبةرررل مررري التطبةقرررةخ يليةرررذا دنجررري   يبرررةخ  ت سرررط

 لويلح التطبة  البعمي. التلوةلي   األبعيد والمنجل الكلةل (

الي ي عرل الت ريبةررل مرري التطبةر  البعررمي ل لتبررين التلوررةلي  يليةررذا  سررت ي انيفرية -
 األبعرررريد والمنجررررل الكلةررررل ( انيفيعرررري  لل  رررري  إذا  رررر ن  بيسررررت ا م مرررري التطبةرررر  القبلرررري ل لتبررررين 

 التلوةلي   األبعيد والمنجل الكلةل (.
ل لتبررين  الي ي عررل الت ريبةررل مرري التطبةرر  البعررمي يليةررذا انافرريت يشررتت دنجرري  -

ويقينب  ست ا م   تليةذا و ذا يشةر إلي انيفية  ست ي ال  التلوةلي   األبعيد والمنجل الكلةل (
, وي ينس المنجي  التي حول ا علةاي مي التلوة    األبعيد والمنجل الكلةل ( بعم يمنيس  ريدت 

 . اليلتلي لام بيستاماا إستراية ةل التعلةم اليتيي ت اد تويد
ويتف  نتيئج  رذا الفررت  اللتيئج علي يلق  الفرت الثيني  خ مروت البلثويم   ذو 
  (2014،)فايل محتد عبد الكر م التهداوي     (2011)مليض الحليسي ،:  ع نتيئج دناسي 
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 والتررري أ رررم  معيلةرررل التعلرررةم اليتيررري ت مررري يليةرررل التلورررة  (2015، ااااتيري محتااا د حساااين 
 .  اليعرمي

االقتصــاد اتيجية التعلــيم املتمــايز يف تنميــة التحصــيل يف مــادة  قيــاس فعاليــة اســتخدام إســرت
 :ملرحلة اإلعداديةالدى تلميذات  املنزلي

إسررررتراية ةل التعلررررةم اليتيرررري ت مرررري يليةررررل التلوررررة  مرررري  رررريدت  لقةرررريس معيلةررررل اسررررتاماا 
وح رررم   و ربرررع ا تررري   ةيرررل   ( يرررم حسررريب  لرررمإ يليةرررذا  اليرحلرررل اإلعمديرررل اد توررريد اليلتلررري

  (   ضح ذلك: 3وجمو      تانةرال
 ( 3جدول ) 

 حجم تأثري استخدام إسرتاتيجية التعليم املتمايز يف تنمية التحصيل يف
 لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية االقتصاد املنزليمادة 

 حجم التأثري مربع ايتا قيمة )ت( األبعاد

 مرتفع ‚27 4‚58 تذكر
 مرتفع ‚48 7‚38 فهم

 رتفعم ‚41 6‚35 تطبيق

 مرتفع ‚50 7‚66 حتليل

 مرتفع ‚30 4‚99 تقويم

 مرتفع ‚77 13‚90 الكل

 : ( ما يلي 3 يتضح من جدول ) 
  (0‚50   (0‚27 : أ   ربع آ تي لك  بعم  رخ أبعريد التلورة  علري حرمت يرراول  ري برةخ

اية ةل و ذا يشةر إلي أ  ح رم يرانةر اسرتاماا إسرتر   (0‚77بةليي كي   ربع إ تي للتلوة  كك   
لرمإ يليةرذا  اليرحلرل اإلعماديرل  اد توريد اليلتلريالتعلةم اليتيي ت مي يليةل التلورة  مري  ريدت 

و ذا يشةر إلري أ  اسرتاماا إسرتراية ةل التعلرةم اليتيري ت معري  مري يليةرل التلورة  مري    ريفعي  ؛
 . لكلةل (لمي يليةذا  اليرحلل اإلعماديل   األبعيد والمنجل ا اد تويد اليلتلي يدت 
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 :  أوال: املراجع العربية
أنرررر اسرررتاماا اسرررل ب الرررتعلم اليتيررري ت علررري يعلرررم بعررر  : (2017أحيرررم أبررر  بكرررر أحيرررم   -1

نسريلل   الياينا  ادسيسةل مري كررت الةرم لرمإ رر ب اليرحلرل ادعماديرل بيليم رل القلة بةرل
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Abstracts 
Research goals 

1 - Recognition the basics and procedures of using the differentiated 

education strategy in the development of achievement and healthy 

food awareness among students in the preparatory stage 

2 - Recognition of the effectiveness of the differentiated education 

strategy in the development of achievement in the subject of home 

economics for students in the preparatory stage. 

3 - Recognition the effectiveness of the distinctive education strategy in 

the development of healthy food awareness through the subject of 

home economics for students in the preparatory stage  

The sample: consisted of (60) students who were randomly selected 

and divided into two groups. The first was a pilot of (30) students at 

Noosa El -Bahr Secondary preparatory School and the second was a 

female student of the Wish EL-Hagar Girls Secondary preparatory 

School. 

Research Methodology:Semi- Experimental Method 

Search tools:  

1 - Achievement test in the unit (family notebook) home economics. 

2- The Healthy Food Awareness Score.  

3- Identification of learning styles  

4- The Teacher's Guide according to the Differentiated Education 

Strategy 

5- Notebook of student activity according to the Differentiated Education 

strategy 

Research results: 

1-There is statistically significant difference at the mean level (0.01) 

between the average scores of the two groups: control and 

experimental in the post-application of the achievement test and the 

health awareness measure (dimensions and total score) for the 

benefit of the experimental group students. 

2 - There is statistically significant difference at the level of significance 

(0.01) between the average scores of the experimental group students 

in the applications: tribal and remote for the test of achievement and 

the measure of healthy food awareness (dimensions and total degree) 

for the benefit of the post application. 


