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فاعمية برنامج تثقيف غذائي في تنمية الوعي بالمضافات الغذائية في 
 األطعمة المصنعة

 داليا محمد عبد المالك محمد*، ريهام جاد الرب عبد الصبور*، أريج سالمة عمي*، رجاء أحمد صديق*
، مصرجامعة المنيا -التربية النوعيةكمية  -* قسم االقتصاد المنزلي  

 ممخص البحث:
هددددل البحدددث الحدددالع إلدددى التعدددررل عمدددى فاعميدددة برندددامع تث يدددل  دددذائع فدددع تنميدددة وعدددع     

طالبدددات المرحمددددة الجامعيدددة بالماددددافات الغذائيدددة فددددع األطعمدددة الم ددددنعة  واتبددد  هددددذا البحددددث 
  واشدددتممت عيندددة البحدددث عمدددى المنهجددديىل المدددنهع الو دددلع التحميمدددع  والمدددنهع الشدددب  تجريبدددع

  جامعددة بكميددة التربيددة النوعيددة مددى األاسدداو المةتملددة طالبددة مددى طالبددات اللراددة الثانيددة (041)
إعدددادل وتددو المنيا)اإلات دداد المنزلددع  تكنولوجيددا التعمدديو  اإلعدد،و التربددول  التربيددة الموسددي ية(  

اسدتمارة م دادر المعمومدات الةا دة   واتات داديةالعامدة والحالدة اتجتماعيدة استمارة البياندات 
  م يدددداس الممارسددددات اةتبددددار المعددددارل الةا ددددة بالماددددافات الغذائيددددة  بالماددددافات الغذائيددددة

وأوادددحت   ةتجاهدددات الةا دددة بالمادددافات الغذائيدددالمتعم دددة بالمادددافات الغذائيدددة  م يددداس ات
ات فدع اتةتبدار المعرفدع لممادافالمتوسط الحسدابع لددرجات الطالبدات عيندة البحدث  النتائع أى
( بعددددد التطبيددددم  وكدددداى .0130)أ ددددب  (  بينمددددا 03.1)بمدددد   ابدددده تطبيددددم البرنددددامع الغذائيددددة

(  ٣٣3١١المتوسددط لممارسدددات الطالبددات المتعم دددة بالماددافات الغذائيدددة ابدده تطبيدددم البرندددامع )
ادافات الغذائيدة اتجاهدات الطالبدات المتعم دة بالموبمد  متوسدط ( بعد التطبيم  ٥٥3٧٣)وأ ب  

( بعددد التطبيددم  وبالتددالع سدداهو البرنددامع فددع ٣٧3٥٨( ابدده تطبيددم البرنددامع  وأ ددب  )٦٢3٣٢)
تنميددة الددوعى الغددذائى ب بعدداد  الث،ثددة مددى حيددثل المسددتور المعرفددى  الممارسددات والسددموكيات  

 اتتجاهات المتعم ة بالماافات الغذائية فع األطعمة الم نعة3و 
 

 المفتاحية:الكممات 
 .سالمة الغذاء، البرنامج، التثقيف الغذائي، المضافات الغذائية، األطعمة المصنعة
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 مقدمة البحث:
ال ادايا التدع تحتده مكاندة كبيدرة فدع األوسداط  أهدو مى واحدة األ ذية س،مة ُتعد       

 األ ذيددة سدد،مة اددماى يددؤثر حيددث التددع تهددتو بددالنواحع ال ددحية والغذائيددة لممجتمعددات 
ب كممهددا  واددد زاد اتهتمدداو بمواددوع سدد،مة وجددودة  الغددذا  واسددته،ن إنتدداج سمسددمة عمددى

األ ذيددة ةا ددة  فددع السددنوات ال ميمددة المااددية  نتيجددة انتشددار المشدداكه الغذائيددة وتلشددع 
 .األوبئة التع ُتسببها ُمموثات األ ذية

 ادددرورل فالغدددذا  وواادددحة  ع،ادددة محدددددة وال دددحة الغدددذا  بددديى وتعتبدددر الع،ادددة      
األمدرا  التدع يتعدر  لهدا   مدى لمعديدد وم اومت  وحيويت  ونمو  ونشاط  اإلنساى لحياة

ومددى ناحيددةر أةددرر اددد يكددوى الغددذا  السددبا أياددا  فددع اإل ددابة بددبع  األمددرا  نتيجددة 
 (،2014)عفاف حمـزة بيـير،لعدو توازن  وعدو نظافت   أو لتعرا  لمُمموثات المةتملدة 

  .ةتحسيى الحالة ال حيلية السميمة مهمة جدا  فاأل ذ
إابددداه النددداس عمدددى تنددداوه األطعمدددة الم دددنعة  ىإي ددداع الحيددداة السدددري  إلددد أدروادددد      

ناهـد )نيفـين عبـد الغنـي النسـر و  تناوه األطعمدة الطازجدة وال دحيةبجانا والمحلوظة 
تدددو  الم دددنعةظهدددور األطعمدددة   ومددد  ت ددددو تكنولوجيدددا األ ذيدددة و (2012محمـــد وهبـــة، 

إلى أى أ بحت اآلى  كانت طبيعية أو  ناعيةأسوا   المواد الماافةإدةاه العديد مى 
  .(et al Wang(2015 ,. الحديثة األ ذية  ناعةفع  يةهذ  المواد أساس

 أو ت ددني   أو إنتدداج  فددع المددواد التددع تسددتةدو عبددارة عددىل فددالمواد الماددافة هددع      
اال تُ و  ،(WHO and FAO, 2013)األطعمة  تةزيى أو ن ه  أو تعبئة  أو معالجة 

نكهتهددا  أو الحلدداظ  أو لتعزيددز لونهددا  أو اوامهددا  لتحسدديى أو طازجددة  لألطعمددة إلب ائهددا
الممونددددة  الُمحمريددددات  المددددواد   المددددواد الحافظددددة :عمددددى ايمتهددددا الغذائيددددة  وتتنددددوع مددددا بدددديى

 .( Kasim, 2018)   and  Baigو يرها  الُمنكرهات  ماادات األكسدة
الدراسدددات  مدددى وعمدددى الدددر و مدددى أهميتهدددا فدددع ال دددناعات الغذائيدددة  إت أى الكثيدددر      

 مزمندة أمدرا  عددة ظهدور فدع اد يتسدبا الماافة موادمالُملرط ل أشارت إلى أى التناوه
 ,Myint Oo) مثدهل الحساسددية  ال ددداع الن ددلع  أمددرا  ال مددا واألوعيدة الدمويددة

أمددددددرا  الجهدددددداز الهاددددددمع    والمعرفيددددددة لألطلدددددداه السددددددموكيةاتاددددددطرابات ،   (2019
 كدد وراو المدددد  الدددو  والمثاندددة واألةطددر مددى ذلدددن تسددببها فدددع اإل ددابة بدداألوراو المةتملدددة
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األمر الذل جعه العديد مى المنظمات الدولية ت وو ؛  ((Ukwo et  al., 2022 و يرها
بت ددنيل هددذ  المددواد حسددا طبيعددة اتسددتةداو  ووادد  العديددد مددى ال ددوانيى والتحددذيرات  
والت ددددارير  والت ددددنيلات المجدولددددة لممسدددداعدة فددددع السدددديطرة عمددددى انتشددددارها حددددوه العددددالو 

  .(2017)مفتاح محمد إبيير وآخرون، 
 العددادات حددوه السداب ة العربيددة واألجنبيدة الدراسددات مدىالعديددد  مراجعدة ةدد،ه ومدى      

 ةاطئة مثه تةطدع  ذائية سموكيات لديهو الكثير منهو أى ُوجد الجامعة  لطمبة الغذائية
المنددزه  ةددارج الطعدداو تندداوه السددريعة والمحددوو الم ددنعة  الوجبددات تندداوه اإلفطددار  وجبددة

(Ali, 2018) ُتسدبب  المدواد بمدا كافيدة درايدة لديس عمدى  باإلادافة إلدى أى الكثيدر مدنهو 
 هدذ  المدواد  برمدوز معدرفتهو وعددو الشدباا  لمرحمدة ةا دة   مزمندة مدى أمدرا  الماافة
 المادددافة المدددواد عمدددى للمتعدددرر  لممنتجدددات الغذائيدددة المم ددد ات بلحددد  اهتمدددامهو وعددددو
 . (kim and kim, 2014)وتجنبها  الاارة

 ميكمة البحث:
شددكه ةطددرا  يُ أثبتددت دراسددات كثيددرة حديثددة أى اتسددتعماه الدددائو لمماددافات الغذائيددة      

انةلددا  ومددى ةدد،ه ت  ددع نتددائع بعدد  الدراسددات اتادد   كبيددرا  عمددى  ددحة اإلنسدداى 
شدائ  فدع  بالماافات الغذائيدة المسدتةدمة بشدكهر  ر وعع كثير مى ط،ا الجامعةمستو 

ممدا  ا الكيميائيدة  ومةاطرهدا ال دحية ها  ة ائ دهوظائل مى حيث األطعمة الم نعة
دف  لمتلكير فع ت ميو برنامع تث يل  ذائع لطالبات المرحمدة الجامعيدة لتسدميط الادو  

 3عمى هذ  المواد الماافة
 -:ىمف عالتعر   اللة البحث من خمويمكن تحديد ميك

  عيندددددة الدراسدددددة بالمادددددافات الغذائيدددددة وأهميتهدددددا  ودورهدددددا  وأنواعهدددددا طالبدددددات الوعدددددى
 المستةدمة فع األطعمة الم نعة3

  ارارها3أو   وكميات اتسته،ن اليومع منهاموز المواد الماافة وعع الطالبات بر 
 3العادات  والممارسات  واتتجاهات الغذائية لعينة الدراسة تجا  المواد الماافة 
  المرحمدة  لطالبدات لألطعمة الماافة بالمواد الوعع تنمية فع الم ترح البرنامع فاعمية

 3الجامعية
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 :البحث أهمية
 :سهم تطبيق البرنامج فييمكن أن ي  

  3 أارارها – أهميتها – أنواعها"  حيث مى الماافة المواد عمى الاو  إل ا" 
  3الجامعية المرحمة طالبات لدر الغذائية بالماافات الوعع مستور رف 
 لأل ذيددة  المادافة المدواد حددوه الغدذائع والتث يدل التوعيدة نشددر فدع البرندامع مسداهمة 

 3أارارها مى الوااية وكيلية
 :البحث أهداف

 :يمددت أهداف البحث فيما يح  

  يدددة التربيدددة مطالبدددات ك بعددد  لددددر بالمادددافات الغذائيدددةوعع الدددى مسدددتور مدددعل التعدددرر
 3  جامعة المنياالنوعية

 الجامعية3ة ملطالبات المرحبالماافات الغذائية  برنامع م ترح لتنمية الوعع وت ديد 
  ومةاطرها ال حية   ية  ودورها فع ال ناعات الغذائيةالماافات الغذائ ىل عمالتعرر

 وطرم التحكو فيها3
  ل عمددى فاعميددة البرنددامع الم تددرح فددع تنميددة الددوعع بددالمواد الماددافة  مددى ةدد،ه التعددرر

ر فددددع مسددددتور الددددوعع  واتسددددتجابة  والممارسددددات لمطالبددددات عينددددة ايدددداس مدددددر التغيردددد
 وذلن بم ارنة النتائع ابه وبعد تطبيم البرنامع3   الدراسة
 :البحث فرضيات

 -:ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم صياغة الفرضيات اآلتية
توجددد فددروم ذات دتلددة إح ددائية بدديى متوسددطع درجددات الطالبددات عينددة الدراسددة فددع  (0

فددع األطعمددة الم ددنعة  التطبي دديى ال بمددع والبعدددل ل،ةتبددار المعرفددع لمماددافات الغذائيددة
 .ابه تعراهو لمبرنامع وبعد  ل ال  التطبيم البعدل

توجددد فددروم ذات دتلددة إح ددائية بدديى متوسددطع درجددات الطالبددات عينددة الدراسددة فددع  (2
التطبي يى ال بمع والبعدل لم يداس الممارسدات المتعم دة بالمادافات الغذائيدة فدع األطعمدة 

 .ل  التطبيم البعدلالم نعة ابه تعراهو لمبرنامع وبعد  ل ا
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توجددد فددروم ذات دتلددة إح ددائية بدديى متوسددطع درجددات الطالبددات عينددة الدراسددة فددع  (.
التطبي يى ال بمع والبعدل لم ياس اتتجاهدات الةا دة بالمادافات الغذائيدة فدع األطعمدة 

 .الم نعة ابه تعراهو لمبرنامع وبعد  ل ال  التطبيم البعدل
 حدود البحث:

عمددى  اوأثرهدد  الماددافات الغذائيددةمددرتبط ب رمددى ةدد،ه تندداوه محتددو  :ىمحتــو الحــدود  -
 ال حة لتنمية الوعع الغذائع المعرفى لمطالبات3

جامعددة المنيددا   -تتمثدده فددع عينددة مددى طالبددات كميددة التربيددة النوعيددةالحــدود البيــرية:  -
طالبدة تدو اةتيدارهىر بطري دة عشدوائية مدى طالبدات  (140) واد بم  عددد العيندة األساسدية

)اتات دداد المنزلددع  تكنولوجيددا التعمدديو  اإلعدد،و لثانيددة مددى أاسدداو الكميددة المةتملةاللراددة ا
طالبددددة مددددى  (28) التربددددول  التربيددددة الموسددددي ية(  وبمدددد  عدددددد أفددددراد العينددددة اتسددددتط،عية

ة عشدوائية  بحيدث ت يمدثمى نلدس أفدراد طالبات اللراة الثانية بالكمية وتدو اةتيدارهىر بطري د
  .المجتم  األ مع عينة الدراسة

 3المنيا جامعة النوعية  التربية كمية :المكانية الحدود -
تددددو تطبيدددم تجربددددة البحددددث ةدددد،ه الل ددده الدراسددددع الثددددانع لمعدددداو الحــــدود الزمانيــــة:  -

 ) .و2120/2122)الجامعع 
 :أدوات البحث

  لمطالبة اتجتماعية واتات اديةاستمارة البيانات العامة والحالة.  
   اسددتمارة م ددادر المعمومددات الةا ددة بالماددافات الغذائيددة وسدد،متها فددع األطعمددة

 .ونوعية المعمومات المطموبة
 3اةتبار المعارل الةا ة بالماافات الغذائية فع األطعمة الم نعة 
 م ياس الممارسات المتعم ة بالماافات الغذائية فع األطعمة الم نعة. 
 م ياس اتتجاهات الةا ة بالماافات الغذائية فع األطعمة الم نعة. 

 منهج البحث:
   :عداد اإلطدار النظدرل  وتلسدير المنهج الوصفي لتحميه وو ل الدراسات الساب ة  وا 

 .وتحميه النتائع
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  تبنددى البحددث الحددالع المددنهع شددب  : (الواحــدة المجموعــة ذو) التجريبــي يــب  المــنهج
أثددر المتغيددر المسددت ه )البرنددامع( عمددى المتغيددر التدداب  )وعددع طالبددات التجريبددع لمعرفددة 

 .الجامعة بالماافات الغذائية فع األطعمة الم نعة(
 :مصطمحات البحث

 فاعمية (Effectiveness:) 
اياس الت ثير الذل ُيحدث  البرنامع الُمعد  ومدر  ،حيت  لمو وه إلى المةرجات      

أســـماء المطموبدددة عدددى طريدددم م ارندددة نتدددائع البرندددامع ومددددر تطاب هدددا ب هدافددد  المحدددددة )
  .(2021ممدوح عبد المطيف و ييماء عبد السالم الجوهري، 

 مدددر اددددرة :بأنــ  الدراســة هـــذ  فــي إجرائيــاً  "الفاعميـــة" تعريــف مصــطم  ويمكــن     
 طالبدات وعع تح يم الهدل مى تطبي    وهو رف  وتنمية مستور عمى التث يلع البرنامع
الم دددنعة  وتُ ددداس بم ارندددة نتدددائع  األطعمدددة فدددع الغذائيدددة بالمادددافات الجامعيدددة المرحمدددة

 .ال ياس ال بمع والبعدل ألدوات الدراسة
 لبرنامجا The Program):) 

ب ند ل نظداو متكامده مدى  (2013)أحمد حسين المقاني وعمي أحمد الجمل، ُيعررفد       
الح دددائم والةبدددرات  والمعدددارل  والمعدددايير  وال ددديو الثابتدددة  والمهدددارات اإلنسدددانية المتغيدددرة 
التع ت دمها مؤسسة تعميمية ما لمجموعة مى األفراد فيها  بهدل احتكاكهو بها وتلاعمهو 

       .وتح يم األهدال المنشودة بطري ةر متكاممةر وشاممةر  معها لتعديه سموكهو وتعميمهو 
 منظمدة تعميميدة ةطدةل أند  عمدى الدراسدة هدذ  فدع إجرائياً " البرنامج" تعريف ويمكن     
 المترابطدة  والمهدارات المعمومدات  مدى مجموعدة تتامى تربوية  معايير عدة عمى اائمة

 تنمية إلى يهدل دايم إطار فع وذلن محددة  زمنية فترة فع متتابعةر  بطري ةر  والم ممة
 األطعمددددة فددددع تمعبدددد  الددددذل والدددددور ورموزهددددا  وأنواعهددددا  الغذائيددددة  بالماددددافات الددددوعع

  .ال حية ومةاطرها الم نعة 
 الغذائي التثقيف (Nutrition  Education): 

فدد       ــد النبــي محمــد، ُتعرر      مرحمددة  عمميددة انت دداه األفددراد مددى ب ندد ل (2012)رضــا عب
  إلدددى مرحمدددة اللهدددو وال ددددرة عمدددى اةتيدددار الغدددذا  بالغدددذا  ال دددحع الجهددده وامدددة المعرفدددة

الطري دة التدع  :" إجرائيًا بأنـ التثقيف الغذائي" تعريف ويمكنال حع بطري ة  دحيحة  
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وذلدددن   ي ددداه المعمومدددات الغذائيدددة بطري دددة مناسدددبة لألفدددراد والمجتمددد إمدددى ة،لهدددا يدددتو 
 .عادات  ذائية  حيحة ىلإلتغيير العادات الغذائية الةاطئة 

 الغذائية  المضافات(Food Additives):  
 واإلنتددداج الت دددني  عمميدددات ةددد،ه ت نيدددة أل دددرا  إادددافتها يدددتو مدددواد ُتعدددررل ب نهدددا     

ددا النظددر بغدد  كغددذا  بملردهددا ُتسددتهمن ت مددواد وهددع المةتملددة   ايمددة ذات كانددت إذا عمر
 لمحلداظ لألطعمدة ُتادال التدع المدواد أو المموثدات يشدمه ت التعريل وهذا ت  أو  ذائية
 3  (2020المصرية،  الغذاء لسالمة القومية )الهيئةالغذائية  ايمتها عمى
ــًا بأنهــا      ــة إجرائي ل المددواد الطبيعيددة أو ال ددناعية ويمكــن تعريــف المضــافات الغذائي

نتددداج  أو الن ددده والتةددددزيى أل مرحمدددة مدددى مراحددده اإلالتدددع ُتادددال ا ددددا  لأل ذيدددة فدددع 
المةتملدددة  بهددددل تحسددديى ةوا دددها الحسدددية  أو التكنولوجيدددة  أو زيدددادة ايمتهدددا الغذائيدددة  
ويددتو إاددافتها لأل ذيددة بكميددات محددددة تُ ررهددا المنظمددات المعنيددة باأل ذيددة حلاظددا  عمددى 

   حة المستهمن  وتجنبا  لمةاطرها ال حية3
 المصنعة  األطعمة(Processed  foods): 

هع األطعمة التع تمر بعدة عمميات كيميائية ابه تداولها  وتتكوى مى ةمديط مدى       
عدددة مكونددات و البددا  مددا يدددةه السددكر  والممدد   والدددهوى  والزيددوت فددع ت ددنيعها  إلددى 

 .(et al Monteiro(2019 ,. األخزٖ جانا احتوائها عمى العديد مى المواد الماافة

األطعمددة التددع تتعددر  حالتهددا ويمكــن تعريــف األطعمــة المصــنعة إجرائيــًا بأنهــا:       
مثدددهل عمميدددات التجميدددد   ابددده أى يدددتو تناولهدددا مدددى ابددده المسدددتهمن الطبيعيدددة ألل تغييدددر

 عمميدددات مدددى المدددواد المادددافة لتسدددهيه وتحتدددول عمدددى العديدددد الطحدددى  التعميدددا و يرهدددا 
ال دددلات الحسدددية ومدددى أمثمتهدددال منتجدددات المحدددوو  حبدددوا أو لت ميدددد  المةتملدددة  الت دددني 

 .اإلفطار  المشروبات الغازية  اللطائر والمعجنات و يرها
 لاإلطار النظرى والدراسات السابقة

عمدددى المدددواد المادددافة فدددع شدددتى  ،  نتيجدددة تعتمددداد العدددالو اليدددوو اعتمدددادا  شدددب  كدددام     
المسدتهمن تلاديهدا أو الت ميده منهدا  ونظدرا  عمدى ال ناعات الغذائية بحيدث مدى ال دعوبة 

لذلن سيتو تناول  فع الن داط   ألهمية هذا المواوع وتعم   ب اايا س،مة و حة الغذا 
 -اآلتيةل
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 -:الغرض من استعمال المواد المضافة في األغذية :أوالً 
 :المحافظة عمى القيمة الغذائية (1)

 بعددد  المعدنيدددة و يرهدددا مدددى المدددواد إلدددى األمددد،ح الليتاميندددات أو حيدددث يدددتو إادددافة    
 ايمتهددددا الدددددايم  الةبددددز  الحبددددوا  الممدددد   الحميددددا و يرهددددا  لتحسدددديى لمثدددده المنتجددددات
عمميددات المعالجددة واإلعددداد المةتملددة  أثنددا  يحدددث اددد الددذل الددن   وتعددوي  الغذائيددة 
2017) .,et al Pressman). 

 الغذاء وتحسين جودت : سالمة عمى المحافظة (2)
  (Preservatives)انًىاد انحافظت  -

 المكوندات مدى تعتبدر وت كغدذا   عدادة   تؤكده طبيعية أو  ناعية كيميائية مواد هع     
 فسداد مند  فيهدا  المر دوا  يدر اإلنزيمدات نشداط تثبيطل فع أهميتها وتتمثه ل  الطبيعية
 ورائحتددد  الطعددداو لدددوى تغييدددر منددد  والبكتيريدددا  واللطريدددات الةمدددائر تسدددبب  الدددذل الطعددداو
وتن سو إلدى اسدميىل ، (أ 2013 األمين، اهلل عبد الدين صالح) التزند عمميات وت ةير

مددددواد حافظددددة طبيعيددددة مثددددهل الممدددد   السددددكر  التوابدددده و يرهددددا  وهنددددان المددددواد الحافظددددة 
 البنزويدددن  حددددام    حدددام  السددددوربين الكيميائيدددة مثدددهل النتددددرات والنيتريدددت  حدددام 

 .(3002انرحًٍ انجذَهٍ وهُاء يحًذ حًُذة،  )عفاف عبذالبروبيونين و يرها

   Antioxidants))يضاداث األكسذة  -

 والدهوى  الزيوت وتزند أكسدة عمميات حدوث لمن  األكسدة ُماادات إاافة يتو      
 ومند  الددهوى  فدع الذائبدة الليتاميندات وبعد  األساسدية الدهنيدة األحمدا  أكسدة ومن 
 مثده المر وبدة  يدر الموى تغيرات من  عمى تعمه أنها كما ُمستحبة   ير نكهات ظهور
 مثدده الطازجددة اللاكهددة ت طيدد  عنددد وذلددن لمهددوا  التعددر  عنددد البنددع المددوى إلددى التحددوه
   ) (Shahidi and Zhong, 2010، ( 2012et alElhassaneen ,.) التلداح

يؿاباا  كسسا ص غاُب ي  ُْٔاب  انستزيك،  األسكٕربيك، حبيؽ حبيؽ ومى أمثمتهال

 لالدهوىوالتددددع تسددددتةدو لمندددد  أكسدددددة (TBHQ، )(BHT( ،)BHA) ٔيااااٍ كضاااآزْب:
 المجللددة و يرهددا البطدداطس منتجددات المكسددرات  ومنتجاتهددا  المحددوو والنباتيددة  الحيوانيددة

(Silva and Lidon, 2016) .  
 



 

 2729 

2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

   تحسين المظهر، الطعم والمممس: (3)
هىَت  - ًُ  (Coloring agents)انًىاد ان

ب نهدددا مدددواد إمدددا  دددناعية يدددتو تةمي هدددا أو  (2008)محمـــد محمـــد هايـــم، ُيعررفهدددا      
طبيعية يدتو استة، دها بواسدطة مركدا وسديط أو بدوند  سدوا  مدى م دادر حيوانيدة  أو 
نباتيددة  أو معدنيددة  وُتاددال لممددادة الغذائيددة إمددا منلددردة أو مددى ةدد،ه تلاعمهددا مدد  مددواد 

طبيعيددة مثددهل  ممونددة مددواد يددتو ت سدديمها إلددى اسددميى وهمددالو ، أةددرر إلكسددابها لونددا  مميددزا  
الكركميى  الكراميده  الكموروفيده  الزعلدراى  الريبدوف،فيى  اللملده األحمدر و يرهدا  وهندان 

 األلددددورا الشددددمس   ددددروا المددددواد الممونددددة ال ددددناعية ومددددى أمثمتهددددال التددددارترازيى  أ ددددلر
 .(2006)عبداهلل محمد جعفر، الحمرا   و يرها

  (Food Flavoring)ُيكسباث انُكهت  -

 ُتاددددال التدددع ب نهددددا المدددواد (2006 وآخـــرون، النبـــي رب عبــــد زبيـــدة)أوادددحت     
 الت ددني   عمميددات أثنددا  المل ددودة النكهددات لتعددوي  أو م بولددة  نكهددة إلكسددابها لأل ذيددة
ُمكسدبات النكهدة الطبيعيدة وهدع مدى أ ده طبيعدع وم موندة  لإلى النكهة مكسبات وتن سو

إلدددددى حددددددر كبيدددددر مثدددددهل التوابددددده  مستةم دددددات الزيدددددوت النباتيدددددة  مستةم دددددات اللاكهدددددة  
)عفــاف عبــدالرحمن الجــديمي وهنــاء محمــد حميــدة، مسددتةم  اللانيميددا  الكددافور و يرهددا

  وهنددددان ُمكسددددبات النكهددددة ال ددددناعيةل مثددددهل الكددددارفوى  حددددام  اللوسددددلورين  (2009
اولدددة والةدددوخ  إيثيددده اللدددانيميى والدددذل يعطدددع ةددد،ت اإليثيددده والتدددع لهدددا رائحدددة التلددداح واللر 

 .(2015)جاسم جندل، رائحة اللانيميا  ة،ت البنزيه  جموتومات أحادل ال وديوو 
وُتسدددددددتةدو ُمكسدددددددبات النكهدددددددة فدددددددعل اللطدددددددائر  الحمويدددددددات  ال م دددددددات  الكريمدددددددات     

 . )(Pattanayak, 2017المشروبات الغازية و يرها 

ًُحهُاث -  ((Sweeteners ان

ع ودرجددة ح،وتهددا ومددى ئايددوتاددو الكثيددر مددى المددواد التددع تةتمددل فددع تركيبهددا الكيم    
 المةتملدة ( السديرا) الشدراا أندواع اللركتدوز  سكر العسه  الكحولية  أمثمتهال السكريات

 المنتجدات مدى العديدد  دناعة فدع وتددةه  (2013 السـيد، كمـال محمـد) الذرة ُمحميات
 تكــروري، ربــاح حامــد)الجمددع و يرهددا المربددات  الكعددن  التددوفع  الحمددوة  العجددائىل مثدده

الثوماتيى  المونيمميى الجميسيريزيى  باإلاافة إلى الُمحميات  وهنان التجتاتوز  ،(2007
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حراريدددة ومدددى أمثمتهدددال  سدددعرات عنهدددا يندددتع ت الحددد،وة شدددديدة ال دددناعية وهدددع ُمحميدددات
  .(2014 السيد، كمال محمد)و يرها األسبارتاو  السكرالوز  السكاريى

  (Stabilizer  and  Emulsifiers)انًثبتاث وانًستحهباث -

تثبيت مكونات الطعاو وتمند  ف دمها عدى  ىالمواد المثبتة هع المواد التع تعمه عم     
 وتسدتةدو لدربط المدا  وزيدادة المزوجدة وتكدويى الجدهر   طمم عميها المواد الرابطةبعاها ويُ 

)الريـيد أحمـد ســالم، المندتع اميده الكثافدة اوامدا  معيندا  إلكسداا و   كمدا فدع  دناعة الجمدع
 ومند  الطعداو ادواو لتحسديى اسدتةدامها يمكدى هع المدواد التدع أما المستحمبات ،(2010
ةمددط ومددزج المددواد التددع ت يمكددى مزجهددا معددا  مثدده  ىفتعمدده عمدد اتنل دداه  مددى مكوناتدد 

       et al. (Aponso  (2017 ,.واآليس كريو  الزيت والما  كما هو الحاه فع المايونيز
 ومددددى أمثمددددة المثبتددددات والمسددددتحمباتل الجميسددددريدات األحاديددددة والثنائيددددة  الميسدددديثيى       

و يرهدددا  وُتسدددتةدو فدددعل المةبدددوزات  اآليدددس  البكتددديى  النشدددا ،الجميسدددريى ،الجدددوار  دددم 
 عبد اهلل الدين صالح)الجيمع  الشوكوتتة  الكين و يرها مى األطعمةكريو  المارجريى  

 .(ب 2013 األمين،
 Acidity or Alkalinity)يوىاد انوتحكى فوٍ د اوت انحًىاوت وانمهىَوت فوٍ األ  ًوت  -

Agents)        

وتشدددددمه األحمدددددا  وال مويدددددات حيدددددث تسدددددتةدو لمدددددتحكو فدددددع حموادددددة أو امويدددددة        
وة دائ    وال واو  عدد مى ة ائ  الطعاو مثه النكهة ىوتؤثر أياا  عم  األطعمة
 الطعدو إلظهار الةمين حام    فُياال(Abdulmumeen et al., 2012) الطهع

  .المةم،ت فع كما  PHالدد  درجة وُياال أياا  لةل  الكاتشا  ال م ات  فع
 فتتو معادلدة PH الدد درجة رف  عمى تعمه ال موياتأى  (,Zeece (2020 وُيايل     

  يدر طعو ظهور لمن  الزبد  ناعة عند الة  عممية ابه ال شدة فع الزائدة الحمواة
فتاددال مددادة كربوندددات  الشدددكوتتة  ددناعة عنددد بددال مول المعاممدددة وكددذلن فيدد   مر ددوا

  .كثافة أكثر وشوكوتتة أ مم لونا   الكاكاو البوتاسيوو إلعطا  مسحوم

 المخاطر الصحية الناتجة عن بعض المواد المضافة لألطعمة:ثانيًا: 
أهمية استةداو النترات والنيتريت كمواد حافظةل فع من  تكدوى بعد  عمى الر و مى  -

 يوســـف، حســـين)حمدددر لمحدددوو ومنتجاتهددداالمميدددزة والمدددوى األ النكهدددة اللطريدددات  إعطدددا 
 مسدرطنة مدواد لتكدويى األةدرر المركبدات م  التلاعه عمى ال درة لديها أنها إت ؛(2007
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 نتيجدة تتكدوى المركبدات   وهدذ  (Bedale et al., 2016)النيتدروز أميندات باسدو ُتعدرل
 أى األةدرر ويمكدى واألطعمدة المحدوو فدع توجدد التدع الثنائيدة األميندات م  النترات تلاعه
 ل دناعة المحدوو معالجدة عندد أو المحدوو   مدع أثندا  أو األمعدا   فدع التلاعه هذا يتكوى
 .(2003 حافظ، حسيب محمد)والبسطرمة  السجم
أى زيادة اسدته،ن مدادة  النيتريدت  (2003 عبدالحميد، محمد عبدالحميد)ٔيٕؾح      

للترة طويمة  يمكى أى تؤدل إلى تميل الكبد ون   تةميم البدروتيى واألحمدا  النوويدة 
   .الكبدية

بالمشداكه السدموكية والمعرفيدة  (E951) ى ال دناعع األسدبارتاوتدو ربدط تنداوه الُمحمرد -
 Lee, (Choudhary and المزاجية الع بية  وال مم واألرمومشاكه التعمو  والحاتت 

 2018). 

    (E621)  أندددد  اددددد تددددو ت يدددديو مددددادة جموتومددددات أحاديددددة ال ددددوديوو مددددى الددددر و عمدددى -
الدولية عمى أنها آمنة عندد الكميدات المسدموح  المنظمات الُمكسبة لمطعو والنكهة مى ابه

 والربدددو  السدددمنة  مثددده الجانبيدددة آثارهددداأشدددارت إلدددى  بهدددا  إت أى هندددان بعددد  الدراسدددات
 . (Thuy et al., 2020) الن لع وال داع

وهدددو مدددى األلدددواى ال دددناعية والتدددع أثبتدددت الكثيدددر مدددى الدراسدددات  E102))التدددارترازيى -
 الن دددلع وال دددداع النشددداط فدددرط الجمددددل  الطلددد  بدددالربو  آثارهدددا السدددمبية مثدددهل اإل دددابة

Muthuraman, 2018) and Ramesh). 
يددددات ال ددددناعية واسددددعة اتسددددتةداو  واددددد يددددؤدل وهددددو مددددى الُمحمر  (E954) السددددكاريى -

 إلددددع ال ددددداع الشددددديد   ددددعوبة فددددع التددددنلس  طلدددد  جمدددددل واسددددهاه  فددددع تناولدددداإلفددددراط 

., 2008)et alWhitehouse  ( .  
  اادددطراا معددددلادددد  ُيسدددبا  (E 110)المدددوى ال دددناعع أ دددلر  دددروا الشدددمس -

فدددع بعددد  الددددوه لتسدددبب  فدددع  أنددد  محظدددور اسدددتةدام   كمدددا طلددد  جمددددل  ادددع   إسدددهاه
 .((Ramesh and Muthuraman, 2018 األطلاه عند اإل ابة بلرط النشاط

إت أند  ادد  أند  مدادة حافظدة آمندة عمدى عمومدا   بد  معتدرل (E210) حمد  البندزول  -
 Nagasinduja and) المعدددددة الربددددو  الحساسددددية  تهدددديع الجمدددددل  ُيسددددبا الطلدددد 

Shahith, 2019).   
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 يتسدبا ادد والرائحة الطعو مكسبات أى كثرة استه،ن (2015، جاسم جندل) يوا  -
 الزهدايمر    المدد ة،يدا تدمير العامية  اآلتو الدو  فع األنسوليى مستويات ارتلاع فع

 المةتملدة  مددوت السددرطاى أندواع بددبع  اإل دابة فدر  مددى تزيدد واددد المناعدة  إادعال
 جسدو فدع المكسدبات هدذ  تدراكو نتيجدة لديد  ُةم ية تشوهات حدوث أو وتدت   ابه الجنيى
  .األو

 الدراسات السابقة:
ــيم ســيتم بجيجــاز اســتعراض لــبعض الدراســات التــي تناولــت      وتنميــة مســتوى  ،تقي

  -وتأثيراتها الصحية، لدى فئات مختمفة من المستهمكين:الوعي بالمضافات الغذائية 
 لددر الغذائيدة المادافات اسدته،ن بعندواىل نمدط )et al Hamed(2021 ,.دراسـة  -

هــدفت  .م ددر الشددراية  محافظددة فددع أمهدداتهو ومواددل ومعرفددة المدرسددة  ابدده مددا أطلدداه
المدرسدددة   ابددده مدددا أطلددداه بددديى الغذائيدددة المادددافات اسدددته،ن نمدددط ت يددديو : ىلـــإالدراســـة 

أجريددت هدددذ   3األمهدددات المعرفددة والممارسدددات تجددا  المدددواد الماددافة وأراامهدددا بدديى وت يدديو
 اسددتبياى ت ددميو وتددو المدرسددة  ابدده مددا سددى فددع طلدد،   (404) عمددى الم طعيددة الدراسددة

أظهــرت النتــائج أن:  .الغذائيدة المادافات اسددته،ن لت يديو معرفدة ومواددل األمهدات تجدا 
 ( مددى٪22األطلدداه ) مددى (٪04) لدددر ُوجددد الغذائيددة الماددافات مددى اليددومع اتسددته،ن
الغذائيددة  وكاندددت هنددان ع،ادددة  لدددديهىر معرفددة ادددعيلة بالماددافاتالمشدداركات  األمهددات

 وأوصـت الدراسـة: 3واتات دادية اتجتماعيدة الحالدة وارتلداع المعرفدة طرديدة بديى مسدتور
 .الغذائية الماافات حوه لممستهمكيى التث يلية بارورة إجرا  البرامع

 الجامعدددة طددد،ا معرفدددة مسدددتورل بعندددواى ) et alGokce(2018 ,.دراســـة  -
 ت يدديو لإلــى الدراســة هــدفت3 الغددذا  بسدد،مة يتعمددم فيمددا وت ددوراتهو الغذائيددة بالماددافات

 فدددع إينوندددو بجامعدددة والهندسدددة الطدددا طددد،ا بددديى الغذائيدددة بالمادددافات المعرفدددة مسدددتور
 مددى ( طالبددا  444) الطددا  كميددة مددى ( طالبددا  424) الدراسددة فددع وشددارن تركيددا3 م،طيددة 

 البسديطة  وتددو العشدوائية العيندات بطري ددة الجنسديى  وتدو اةتيدارهو كدد، مدى الهندسدة كميدة
 بشد ى لمطد،ا  ومعدرفتهو والديمو رافيدة اتجتماعيدة الة دائ  لجمد  استبياى استةداو

 المادافات تعريدل حدوه المعرفة مستويات ارتلاع وأظهرت النتائج:الغذائية3  الماافات
 مددا  ٪(4,41) الهندسددة طدد،ا مدد  م ارندة  ٪( 2,02) بنسددبة الطددا طدد،ا لدددر الغذائيدة
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بدججرا   لالدراسـة وأوصت يوميا 3 الم نعة األطعمة يستهمكوى الط،ا ن ل مى ي ُرا
 الم نعة3 األطعمة فع الغذائية اإلاافات حوه اللعرالة والتدة،ت البحث مى المزيد

 واتجاهددات  معرفددة  عمددى تعميمددع تدد ثير برنددامعل بعنددواى (Ismail, 2017) دراســة -
 برندامع تد ثير معرفدة لإلـى الدراسـة هـدفت3 األ ذيدة مادافات تجدا  األمهدات وممارسات
 الغذائيددددددة  الماددددددافات تجددددددا  وممارسدددددداتهىر  ومددددددواالهىر  األمهددددددات معرفددددددة عمددددددى تعميمددددددع

( مددى أمهددات 004واددد شددارن فددع الدراسددة ) التجريبددع  شددب  المددنهع الدراسددة واسددتةدمت
 اتبتدائيددة مددى مدرسددتيى تجددريبيتيى فددع محافظددة اإلسددكندرية  وتددوالطدد،ا فددع المرحمددة 

 األمهدددات فهدددو عمدددى تددد ثير  كيليدددة فدددع لمتح يدددم البرندددامع اتسدددتبياى ابددده وبعدددد اسدددتةداو
 األو وعدع عمدى إيجدابع تد ثير التددةه كداى لد  وأظهرت النتائج أن: 3الغذائيدة لمماافات

 للئدات التعميميدة البدرامع مدى المزيدد بدججرا  لالدراسـة وأوصـت3 الغذائيدة المادافات بش ى
 مددى الغذائيددة الماددافات اسددتةداو إسددا ة عمددى السدديطرة فددع لممسدداعدة المةتملددة المجتمدد 

  .المستهمن ابه
 والممارسددة  المعرفددة  ت يدديو دراسددةل بعنددواى ((Kim and Kim, 2014 دراســة -

 لالدراسـة إلـى هـدفت3 الجامعدة لطمبدة الغذائيدة الةا ة بالماافات المعمومات واكتساا
 لطمبدة الغذائيدة المادافات بشد ى المعمومدات واكتسداا والممارسة المعرفة مستويات ت ييو

 منط دددة فدددع الجنسددديى كددد، مدددى الطددد،ا ( مدددى.24مدددى ) البياندددات جمددد  وتدددو الجامعدددة 
Yeungnam ـــائج وأظهـــرت3 ذاتدددع اسدددتبياى ةددد،ه مدددى  بشددد ى ال مدددم مسدددتور أن: النت

 الةا دددددة المم ددددد ات فحددددد  مسدددددتور يكدددددى متوسدددددطا   ولدددددو كددددداى الغذائيدددددة المادددددافات
 مدى باتحتياجدات يتعمدم وفيما مرتلعا   الم نعة األطعمة شرا  عند الغذائية بالماافات
 معمومددات عمددى الح ددوه العينددة أفددراد أراد األ ذيددة إلددى الماددافة المددواد عددى المعمومددات

 الغذائيدددة  اإلادددافات تسدددميات تميهدددا  يرهدددا  مدددى أكثدددر الغذائيدددة المادددافات سددد،مة عدددى
 3األ ذية إلى الماافة المواد كمية ت ميه وطرم

 -المدددر ا ددير -الغددذائع التث يددلل بعنددواى (Kim and Lee, 2011) دراســة -
 المم ددد ات اسدددتةداو عمدددى وتددد ثير  العمميدددة  األنشدددطة عمدددى المسدددتند الغذائيدددة لممادددافات

3 اتبتددائع الةدامس ال دل ط،ا بيىل الم نعة األطعمة استه،ن وسموكيات الغذائية
 الغذائيدددة  بالمادددافات المعرفددة عمدددى الغددذائع التث يدددل أثددر  ت يددديول إلـــى الدراســـة هــدفت
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 المم ددددد ات واسدددددتةداو الم دددددنعة األطعمدددددة باسدددددته،ن المرتبطدددددة الغذائيدددددة والسدددددموكيات
 فدع اتبتددائع الةدامس ال دل طد،ا مدى طالبدا  ( 010) عمى الدراسة وأجريت الغذائية 
 اسدتبيانات جم  وتو لمغذا   الماافة المواد ح   دراسية عى ث،ث تنليذ وتو سيوه 

 وأظهـرت .التغييدرات لم ارندة وبعدد  الغدذائع التث يل مى أسبوع ابه المشاركيى جمي  مى
 بلحد  الةا دة الغذائيدة السدموكيات وكدذلن الغذائيدة بالماافات الوعع تحسىل النتائج

 الغددذائع التث يددل أهميددة إلددى :الدراســة وتوصــمت الم ددنعة  األطعمددة وشددرا  المم دد ات
 عنددددد ةا ددددة   الغددددذائع والددددوعع الغذائيددددة السددددموكيات لتعددددديه العمميددددة باألنشددددطة المددددرتبط
 .ماافة مواد عمى المحتوية األطعمة استه،ن

 إجراءات البحث:
بطمددا تددو الت دددو بعددد اتنتهددا  مددى إعددداد البرنددامع وت ييمدد  وكددذلن أدوات الدراسددة        

 إلدارة كميددددددة التربيددددددة النوعيددددددة  جامعددددددة المنيددددددا  وكددددددذلن لمسددددددادة رؤسددددددا  أاسدددددداو الكميددددددة
)اتات ددداد المنزلدددع  تكنولوجيدددا التعمددديو  اإلعددد،و التربدددول  التربيدددة الموسدددي ية(  لالمةتملدددة

 طالبات اللراة الثانيدة بالكميدةبع   لمواف ات بتطبيم تجربة البحث عمىلمح وه عمى ا
  -:إجراء البحث خطواتلوفيما يمي توضيحًا المواف ات(   عمى هذ تو الح وه )و 
جامعة المنيدا  وادد  -عينة مى طالبات كمية التربية النوعية تمثمت فعتحديد العينة:   (0

طالبة تو اةتيارهىر بطري ة عشوائية مى طالبات اللراة  (140) بم  عدد العينة األساسية
الثانية مى أاساو الكمية المةتملة )اتات اد المنزلع  تكنولوجيا التعميو  اإلعد،و التربدول  

طالبدة مدى طالبدات اللرادة  (28) التربية الموسي ية(  وبم  عدد أفدراد العيندة اتسدتط،عية
 دددة عشدددوائية  بحيدددث ت يمددددثمى نلدددس أفدددراد المجتمدددد  الثانيدددة بالكميدددة وتدددو اةتيددددارهىر بطري

  .األ مع عينة الدراسة
الت ددددميو شدددب  التجريبددددع)ذو المجموعددددة  لبحدددثاتبدددد  ا تحديـــد التصــــميم التجريبــــي:  (2

 .الواحدة( لمعرفة مدر فاعمية تطبيم البرنامع عمى وعع الطالبات عينة البحث
البيانددات العامددة والحالددة اتجتماعيددة واتات ددادية  اسددتمارة  التطبيــق القبمــي الســتمارة (.

م ادر المعمومات الةا ة بالماافات الغذائية  اةتبدار المعدارل الةا دة بالمادافات 
جاهددات الةا ددة الغذائيددة  م يدداس الممارسددات المتعم ددة بالماددافات الغذائيددة  م يدداس اتت

جابددددددة أل شددددددرح تعميمددددددات هددددددذ  اتسددددددتموتددددددو   بالماددددددافات الغذائيددددددة ارات لمطالبددددددات  وا 
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وتجميدد  درجددات كدده طالبددة  تمهيدددا    تلريدد  اتسددتمارات تددواستلسددارات ةا ددة بهددا  ثددو 
 لمعالجتها باستةداو األساليا اإلح ائية المناسبة3

ــرح   (4 ــامج المقت تنميددة الددوعع بالماددافات الغذائيددة فددع األطعمددة لخطــوات إعــداد البرن
 ل  الم نعة

 كدده محتددور طبيعددة مدد  تتناسددا إجرائيددة أهدددال  دديا ة ثددو البرنددامع أهدددال تحديددد -
 3حد  عمى البرنامع جمسات مى جمسة

اتط،ع عمى بع  الكتا  والدراسات العربيدة واألجنبيدة المرتبطدة بموادوع الدراسدة  -
وتحميمهددا لمتعددررل عمددى نمدداذج ت ددميو البددرامع  وتحديددد واةتيددار محتددور البرنددامع محدده 

 الدراسة3
 مدى مجموعدة عمدى وعراد  البرندامع وادبط بالبرندامع  ا دةالة الموادوعات إعداد -

ومحتويات   وبنا   عمى آرا  الُمحكرمديى تدو  البرنامع فع رأيهو تستط،ع الُمحكرميى السادة
 3النهائية  ورت  فع تعديه البرنامع وواع 

 3البرنامع تطبيم فع البد  ابه الدراسة عينة الطالبات عمى البحث أدوات تطبيم -
 البرنامج:تنفيذ   (5
تطبيددم البرنددامع بواادد  جمسددتيى أسددبوعيا   موزعددة عمددى ةمددس أسددابي   واحتددور تددو       

جمسات  وتو تددريس البرندامع لمطالبدات حر دا  عمدى سد،مة إجدرا   (10)البرنامع عمى 
التجربة  وامانا  لسير عممية التدريس طب ا  لما ُةطط ل  بمسدتور مدى الجديدة واتلتدزاو  
وفع نهاية كه جمسة كاى يتو التنبي  عمى المكاى الُمحدد  حيدث كاندت تدتو الم دا ات فدع 

يواددد  جمسدددات البرندددامع  (:1وجـــدول )  نيددداااعدددات كميدددة التربيدددة النوعيدددة بجامعدددة الم
 .الم ترح ومواوعاتها ومدتها الزمنية
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 .(: جمسات البرنامج المقترح وموضوعاتها ومدتها الزمنية1جدول )     

انىسائم واألَشطت  عُاصر يحتىي انجهست انجهست

 انًصاحبت

 انزيٍ

 األونً:

 انجهست انتًهُذَت

انًُبقطب   - .ٔكْ افّانتعزيف انعبو ببنبزَبيج  -

 انجًب ي 

 انًحبؾزص -

 

سب تبٌ 

 َٔػف

 انثاَُت:

 انًضافاث انغذائُت

 

 

تعزيف انًؿبفب  انغذائي ، كساببة  -

 .استخ ايٓب

تسااًي  انًؿاابفب  انغذائياا  َٔ اابو  -

 انتزقيى ان ٔني.

تقسيى انًؿبفب  تبعبً نُ بو انحزف  -

(E.) 

 كَٕاع انًؿبفب  انغذائي :   -

انًؿاابف  نتحسايٍ انػاا ب  كٔالً: انًإاا 

 انحسي :

  انًٕاا انًهَٕ . (1)

كسببة إؾبف  انًٕاا انًهَٕ  نهغاذا   -

 .ٔضزٔـ استخ ايٓب

 كَٕاع انًٕاا انًهَٕ : -

  كٔالً انًٕاا انًهَٕ  انطبيعي :

( انًااااإاا انًهَٕااااا  انطبيعااااا  ) ياااااز  )ك

ًُخهق (  .ان

 انًحبؾزص. -

 .انًُبقط  ٔانحٕار -

استخ او انعزٔؼ  -

انتق يًي  )بزَبيج 

Power Point.) 

 

 

 

سب تبٌ 

 َٔػف

 انثانثت:

 تابع انًىاد انًهىَت

)ة( انًااااإاا انًهَٕااااا  انتاااااي تطااااابّ  -

 انطبيعي .

 )ج(  انًٕاا انًهَٕ   يز انعؿٕي . - 

ثبَيااااابً: انًااااإاا انًهَٕااااا  انػاااااُب ي   -

 ٔتأثيزاتٓب انػحي .

انًُتجااب  انًساإًل ٔانغيااز يساإًل  -

 بإؾبف  األنٕاٌ انػُب ي  نٓب.

اساااااااااتعًبال  انًااااااااإاا انًهَٕااااااااا   - 

 ٔيخبـزْب.

 انًُبقطب  انجًب ي . -

 انعػف انذُْي. -

استخ او انعزٔؼ  -

انتق يًي  )بزَبيج 

Power Point.) 

 

 

سب تبٌ 

 َٔػف

 انراب ت:

ًُحهُاث ُيكسباث  -ان

 انط ى وانُكهت

 

 

حهيااااب  انغذائيااااا  2) - ًُ حهيااااب  )ان ًُ ( ان

ٔانًحهياااب   ياااز انغذائيااا : اساااتخ ايٓب 

ٔكًْيتٓااااااب فااااااي انًُتجااااااب  انغذائياااااا  

 ٔيخبـزْب انػحي (.

( يكساااااااابب  انطعااااااااى انطبيعياااااااا  3) -

ٔانػااُب ي  ٔاسااتخ ايٓب فااي انًُتجااب  

 انغذائي  ٔيخبـزْب انػحي .

 انًُبقطب  انجًب ي . -

 انعػف انذُْي. - 

اسااااتخ او انعاااازٔؼ  -

انتق يًيااااااا  )بزَاااااااابيج 

Power Point.) 

 

 

سب تبٌ 

 َٔػف

 انخايست:

 انًىاد انحافظت

 

 

 

 

ثبَياااابً: انًاااإاا انًؿاااابف  أل اااازاؼ  -

 تكُٕنٕجي : 

 ( انًٕاا انحبف  .1)

كَااااإاع انًااااإاا انحبف ااااا : )انًااااإاا  -

انحبف اااااااا  انطبيعياااااااا  ٔانكيًيبئياااااااا ( 

ٔاسااااتخ ايٓب فااااي انًُتجااااب  انغذائياااا  

 ٔتأثيزاتٓب انػحي .

انًُبقطاااااااااااااااااااااب   -

 انجًب ي .

 انعػف انذُْي.  -

اسااتخ او انعاازٔؼ  -

انتق يًيااااااا  )بزَاااااااابيج 

Power Point.) 

سب تبٌ 

 َٔػف
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 انسادست:

 -يضاداث األكسذة

انًثبتاث وانًستحهباث 

ياَ اث  -وانًغهظاث

 انتكتم

 

 

( يؿااباا  األسساا ص األسسااز اسااتعًبالً 2) -

فاي انًُتجاب  انغذائيا  ٔكًْيتٓاب ٔتأثيزاتٓاب 

 انػحي .

ٔانًغه ااب : ( انًسبتااب  ٔانًسااتحهبب  3) -

استخ ايٓب في انًُتجب  انغذائي  ٔتأثيزاتٓب 

 انػحي .

( انًؿاااابف انغااااذائي E441انجيالتاااايٍ ) -

 نهج ل. انًسخٍ نهقٕاو ٔانًسيز

( يبَعااااااب  انتكتاااااام ٔكًْيتٓااااااب فااااااي 4) -

 انًُتجب  انغذائي .

 انًحبؾزص -

 انعػف انذُْي. -

 -اسااتخ او انعاازٔؼ   -

انتق يًياااااااااااا  )بزَاااااااااااابيج 

Power Point). 

 

سب تبٌ 

 َٔػف

 انساب ت:

يُظًاث انحًىات 

يىاد  -وانمهىَت 

 -تبُُض انذلُك 

انًىاد انًضافت 

نتحسٍُ انمًُت 

 انغذائُت
 

( يااااااإاا اناااااااتحكى فاااااااي ارجااااااا  5) -

انحًٕؾاااا  ٔانقهٕياااا  فااااي األـعًاااا  

 ٔاستخ ايٓب في انًُتجب  انغذائي .

( يااإاا يؿااابف  نتبيااايؽ انااا قي  6) - 

ٔتحساااااايٍ خاااااإاظ انًخباااااإسا : 

انًُتجاااااب  انغذائيااااا  كًْيتٓاااااب فاااااي 

 ٔتأثيزاتٓب انػحي .

ثبنسبً انًإاا انًؿابف  نتحسايٍ انقيًا   - 

)تااااااا  يى انغذائيااااااا  نهًُاااااااتج انغذائي

 .األ ذي (

ك اااازاؼ اناااااُقع ٔانشياااااباص ألْاااااى  - -

 .انعُبغز انغذائي 

 انًحبؾزص -

انًُبقطاااااااااااااااااااااااب   -

 انجًب ي .

اسااتخ او انعاازٔؼ  -

انتق يًياااااا  )بزَاااااابيج 

Power Point.) 
 

سب تبٌ 

 َٔػف

 انثايُت:

ساليت وأياٌ 

 انًضافاث انغذائُت

انحااابال  انتاااي يًُُااات فيٓاااب اساااتخ او  -

 انًٕاا انًؿبف .

االسااااتٓال  انياااإيي انًقباااإل يااااٍ  -

 (.ADIانًؿبفب  انغذائي  )

بعاااؽ انًااإاا انًؿااابف  انًسااإًل  -

 ٔانًًُٕع  استخ ايٓب في األـعً . 

انًؿبفب  انغذائيا  انًتٕقات ٔجٕاْاب  -

 في بعؽ األـعً .

 األـعً  قهيه  انقيً  انغذائي .يطكه   -

بعااؽ ي اابْز انغااص فااي األـعًاا    -

 .انًػُع 

االتجااااابِ َحااااإ انًؿااااابفب  انغذائيااااا   

 .انطبيعي 

 انًحبؾزص -

 انعػف انذُْي.  -

استخ او انعازٔؼ   -

انتق يًياااااا  )بزَاااااابيج 

Power Point.) 

 

ب تبٌ س

 َٔػف

 انتاس ت:

 -انبطالت انغذائُت

إ شاداث وَصائح 

 غذائُت
 

 انغذائي .انبطبق   -

 إرضباا  َٔػبئح  ذائي . -

تطبيقااب   ًهياا  ناابعؽ انًُتجااب   -

انًػااُع  ٔتحؿاايزْب يُشنياابً باا ٌٔ 

 إؾبفب  غُب ي .

 .األسئه   -

 .حهقب  َقبش ٔحٕار  -

اساااااتخ او انعااااازٔؼ 

انتق يًياااااا  )بزَاااااابيج 

Power Point.) 

سب تبٌ 

 َٔػف

 ان اشرة:

انجهست انختايُت 

وانتطبُك انب ذٌ 

 ألدواث  انذ است

تٕسيات اسااتًبرا  انًقاابييط نهتطبياا   -

 انبع ي.

-   ٍ ضااااكز انطبنبااااب   هااااي اسااااتجببتٓ

  ٍ كثُاااااب  تطبيااااا  تجزبااااا   ٔتعااااابَٔٓ

 .انبحث

 انًُبقطب  انجًب ي . -

 استًبرا  انًقبييط. -

 

سب تبٌ 

 َٔػف
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 خطوات تطبيق جمسات البرنامج: -
 : الجمسة األولي

الهدددددل العددداو مددددى تطبيدددم البرنددددامع  بالترحيدددا بالطالبددددات عيندددة الدراسددددة مددد  تعدددريلهىر تدددو    
عطددا  فكددرة عامددة لمطالبددات عددى البرنددامع واإلجددرا ات المتبعددة فددع الجمسددات وكددذلن المهدداو   وا 

   .المطموبة
 : الجمسة الثانية

شدددرح محتويدددات الجمسدددة الثانيدددة والتدددع تدددو شدددكر الطالبدددات عمدددى التدددزامهىر بالحادددور  و تدددو     
 الحدرل لنظداو تبعدا   تسدميتها  ت سديمها اسدتةدامها  أسدباا الغذائيدة  المادافات تعريل تتامىل

(E أنواع المواد الماافةل المواد الممونة  وذلن مى ةد،ه جهداز عدر  الشدرائ   وفدع نهايدة  )
الجمسة تو إعطا  الطالبات بع  األسئمة الت ييمية ل،طمئناى عمى مسدتور فهمهدىر واسدتيعابهىر 

  .لمجمسة
 :الجمسة الثالثة

واسدتعماتتها وأادرارها    وأنواعهدا  محتدور الجمسدة الثالثدة الةدا  بدالمواد المموندة شرح تو    
وفددع نهايددة الجمسددة تددو إعطددا  الطالبددات بعدد  األسددئمة   فددت  بدداا الحددوارات الجماعيددةتددو ثددو 

   .الت ييمية
 الجمسة الرابعة:

وأنواعهدددا   والنكهدددةُمكسدددبات الطعدددو  -بالُمحميدددات شدددرح محتدددور الجمسدددة الرابعدددة الةدددا تدددو     
وأاددرارها ال ددحية  وفددع نهايددة الجمسددة تددو إعطددا  الطالبددات بعدد  األسددئمة الت ييميددة   وأهميتهددا

 .ل،طمئناى عمى مستور فهو واستيعاا الطالبات لمجمسة
 الجمسة الخامسة:

وأادرارها   وأهميتهدا  وأنواعهدا  شدرح محتدور الجمسدة الةامسدة الةدا  بدالمواد الحافظدةتدو     
ال دددحية عددددى طريدددم اتسددددتعانة بجهددداز عددددر  الشددددرائ  والدددذل يحتددددول عمدددى  ددددور وأشددددكاه 

إعطددا  الطالبددات بعدد  األسددئمة الت ييميددة ل،طمئندداى كدداى يددتو وفددع نهايددة الجمسددة   توادديحية
 .عمى مستور فهو واستيعاا الطالبات لمجمسة

 الجمسة السادسة:
 والمسددددتحمبات المثبتددددات -األكسدددددة ادددداداتمحتددددور الجمسددددة السادسددددة الةددددا  بمتددددو شددددرح    

والتددد ثيرات   وأهميتهدددا فدددع المنتجدددات الغذائيدددة  التكتددده مدددى حيدددث أنواعهدددا مانعدددات -والمغمظدددات
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ال ددحية التددع اددد تنددتع عددى بعاددها عددى طريددم اتسددتعانة بجهدداز عددر  الشددرائ   وفددع نهايددة 
   .الجمسة تو إعطا  الطالبات بع  األسئمة الت ييمية

      السابعة:الجمسة 
مدددواد تبيدددي   -بمنظمدددات الحموادددة وال مويدددة  شدددرح محتدددور الجمسدددة السدددابعة الةدددا تدددو      

  وفددددت  بدددداا المددددواد المادددافة لتحسدددديى ال يمددددة الغذائيددددة -الددددايم وتحسدددديى ةددددوا  المةبددددوزات
   .المنااشات الجماعية  وفع نهاية الجمسة تو إعطا  الطالبات بع  األسئمة الت ييمية

 الثامنة:الجمسة 
  وفت  باا المنااشات الجماعية  وفدع نهايدة الجمسدة شرح س،مة وأماى الماافات الغذائية    

تددو إعطددا  الطالبددات بعدد  األسددئمة الت ييميددة ل،طمئندداى عمددى مسددتور فهددو واسددتيعاا الطالبددات 
  .لمجمسة

 الجمسة التاسعة:
  وفددع نهايددة الجمسددة تددو ون ددائ   ذائيددةإرشددادات  -البطااددة الغذائيددةبشددرح جزئيددةل تددو ال يدداو    

 .إعطا  الطالبات بع  األسئمة الت ييمية
 الجمسة العايرة:

 استمارات توزي و الطالبات عمى المواظبة فع الحاور  تو شكر  فع ةتاو البرنامع      
البعدل لمدراسة  وتو إرساه المادة العممية الةا دة بالبرندامع لمطالبدات  لمتطبيم الم اييس

 .إلكترونيا  حتى يتسنى لهىر اتستلادة منها فع أل وات
ــــم ا6 ــــق البعــــدى( ت ةتبددددار المعددددارل الةا ددددة بالماددددافات الغذائيددددة  م يدددداس ت :لتطبي

الممارسدددددات المتعم دددددة بالمادددددافات الغذائيدددددة  م يددددداس اتتجاهدددددات الةا دددددة بالمادددددافات 
الطالبدات أثندا  ممد   وم،حظدة  بعد اتنتها  مى تدريس البرنامع عمى الطالبدات الغذائية

لكدده  اتدرجددات اتسددتمار  وتجميدد  هددا وتلريغ  مددنهىر  سددتماراتتاتسددتمارات  ثددو تجميدد  ا
  .وذلن تمهيدا  لمعالجتها باستةداو األساليا اإلح ائية المناسبة  طالبة

جـــراء المعالجـــة اإلحصـــائية ال -7 الزمـــة لمبيانـــات واســـتخالص تصـــحي  المقـــاييس واا
 :النتائج

الممارسددددات  م يدددداس اةتبددددار المعددددارل الةا ددددة بالماددددافات الغذائيددددة  تددددو ت ددددحي    
 المتعم ددددددة بالماددددددافات الغذائيددددددة  م يدددددداس اتتجاهددددددات الةا ددددددة بالماددددددافات الغذائيددددددة 

واددددد تددددو   تسددددتة،  البيانددددات ومعالجتهددددا إح ددددائيا  و ددددوت  لنتددددائع البحددددث وتلسدددديرها
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استة،  النتائع التى تتعمم لمعالجة البيانات و  (SPSS)ستةداو البرنامع اإلح ائى ا
 بلرو  البحث 3

 نتائج البحث ومناقيتها:
 -وي مكن التأكد من صحة فرضيات الدراسة عمى النحو اآلتي:

 -اختبار صحة الفرضية األولى:
توجدد فدروم ذات دتلدة إح دائية بديى متوسدطع وتنص الفرضية األولى عمى أنـ : "    

التطبي ددددديى ال بمدددددع والبعددددددل ل،ةتبدددددار المعرفدددددع درجدددددات الطالبدددددات عيندددددة الدراسدددددة فدددددع 
لمماافات الغذائية فع األطعمة الم نعة ابه تعراهو لمبرندامع وبعدد  ل دال  التطبيدم 

ح ددائع لعينددة البحددث ولإلجابددة عمددى اللراددية األولددى تددو حسدداا الو ددل اإل  "البعدددل
لتحديد المتوسط الحسابع  واتنحرال المعيارل  وأاه ايمة  وأعمى ايمة لألاساو العمميدة 

ح ددائع لعينددة البحددث وف ددا  لتوزيدد  الطالبددات يوادد  الو ددل اإل ل(2وجــدول )األربعددة  
 .عمى األاساو المةتملة

االختبا  انً رفٍ نهًضافاث انغذائُت فٍ األ  ًت انًصُ ت ( انىصف االحصائٍ ن ُُت انبحث فٍ 3اذول )     

 .نأللساو ان هًُت

00 

 انب ذ

 انمسى
 انمُاس انذ ات 

االَحوووووراف  انًتىسط

 انً ُا ٌ
 ألم لًُت

أعهووووووً 

 لًُت

 ٍ
ث انغذائُت ف

ضافا
ٍ نهً

ختبا  انً رف
ال
ا

صُ ت
  ًت انً

أل
ا

 

االلتصووووووواد انًُزنوووووووٍ 

=ٌ(54) 
000 

 04 3 7..3 6107 انمبهٍ

 89 68 .4.2 92179 انب ذٌ

تكُىنىاُوووووووا انت هوووووووُى 

=ٌ(27) 
000 

 18 6 2.31 05133 انمبهٍ

 85 74 5.76 90147 انب ذٌ

االعووووووووالو انتربووووووووىٌ 

(=ٌ39) 
000 

 15 1 3.95 9133 انمبهٍ

 86 .7 3.43 06163 انب ذٌ

انتربُوووووت انًىسووووووُمُت 

=ٌ(20) 
000 

 17 2 .3.3 7176 انمبهٍ

 86 74 3.85 09102 انب ذٌ

 (050اإلاًانٍ)ٌ=
000 

 18 1 5127 9120 انمبهٍ

 89 68 5190 90192 انب ذٌ

وجود فرم بيى ُمتوسطع درجات الطالبات مجموعة الدراسة فع  :(2ي بين جدول )و      
  ةتبار المعرفدع لممادافات الغذائيدة فدع األطعمدة الم دنعةل،التطبي يى ال بمع والبعدل 

(  وال بمدع 0.330حيث بم  المتوسط الحسابع لطالبات اسو اتات اد المنزلدع البعددل )
  (00343) البعدددل (  وجددا  المتوسددط الحسددابع لطالبددات اسددو تكنولوجيددا التعمدديو2303)

  (42322) عد،و التربددولالمتوسدط الحسددابع لطالبدات اسددو اإل (  وجددا 04322وال بمدع )
 البعدددل متوسددط الحسددابع لطالبددات اسددو التربيددة الموسددي يةبينمددا جددا  ال  (0322وال بمدع )
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رسددو بيددانع لمتوسددطات درجددات أفددراد  (1يــكل )ويوادد    (3332وال بمددع )  (.4030)
ةتبار المعرفدع لممادافات الغذائيدة فدع ل،مجموعة البحث فع التطبي يى ال بمع والبعدل 

  .األطعمة الم نعة

 
متوسطات درجات أفراد مجموعة البحث فً التطبٌقٌن القبلً والبعدي ( رسم بٌانً ٌوضح 1شكل )         

 .لألقسام العلمٌة األربعة لالختبار المعرفً للمضافات الغذائٌة فً األطعمة المصنعة
ل أى المتوسدط األعمدى جدا  لطالبدات اسدو اتات داد المنزلدع (1ويتض  من يكل )     

(  00343تكنولوجيدا التعمديو ب يمدة ) (  يمي  متوسط درجات طالبدات اسدو0.330ب يمة )
(  وأةيدددرا  متوسدددط .4030ثدددو متوسدددط درجدددات طالبدددات اسدددو التربيدددة الموسدددي ية ب يمدددة )

 .(42322درجات طالبات اسو اإلع،و التربول ب يمة )
-Pair sample T) تدو اسدتةداو اةتبدار ولمتحقـق مـن صـحة الفرضـية األولـى:     

Test)  ةتبددار المعرفددع لمماددافات نحددرال المعيددارل للحسدداا المتوسددط الحسددابع وات،
دتلددة "ت" لملدرم بديى متوسددطع  يواد ل  (3وجـدول )  الغذائيدة فدع األطعمدة الم ددنعة

ال بمع والبعدل اتةتبار المعرفع لممادافات  ىالتطبي يدرجات أفراد مجموعة البحث فع 
 .الغذائية فع األطعمة الم نعة

يتىسطٍ د ااث أفراد يجًىعت انبحث فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ ( دالنت "ث" نهفرق بٍُ 2اذول )

 انبت( )د ات  050نالختبا  انً رفٍ نهًضافاث انغذائُت فٍ األ  ًت انًصُ ت )ٌ =  وانب ذٌ

 .(029انحرَت= 

 انب ذ
 انمُاس انذ ات 

االَحوووووراف  انًتىسط

 انً ُا ٌ

لًُوووووووت )ث( 

 انًحسىبت

يسووووووتىي 

 انذالنت

َوووووووى  

 انذالنت

انً رفوووووٍ نهًضوووووافاث االختبوووووا  

 انغذائُت فٍ األ  ًت انًصُ ت
000 

 5127 9120 انمبهٍ
 دانت 01000 036159

 5190 90192 انب ذٌ

 وجود فرم بيى ُمتوسطع درجات الطالبات مجموعة الدراسة فع :(3ي بين جدول )و      
  الم دنعة،ةتبار المعرفدع لممادافات الغذائيدة فدع األطعمدة لالتطبي يى ال بمع والبعدل 

وايمدددة )ت( تسددداول (  .0130حيدددث بمددد  المتوسدددط الحسدددابع لمطالبدددات عيندددة البحدددث )

0

50

100

االقتصاد 
 المنزلً

تكنولوجٌا 
 التعلٌم

االعالم 
 التربوي

التربٌة 
 الموسٌقٌة

7.16 14.22 9.22 
6.67 

93.69 91.56 87.72 89.13 

 بعدي قبلى
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ممدددا يؤكدددد  (13110دتلدددة ) رعندددد مسدددتو  ح دددائيا  إايمدددة دالدددة  وجميعهمدددا  (022340)
( بيى متوسطع درجات طالبات مجموعدة 13110وجود فرم داه إح ائي ا عند مستور )
ةتبار المعرفدع لممادافات الغذائيدة فدع األطعمدة ،البحث فع التطبي يى ال بمع والبعدل ل

مددى فددرو   ىحقــق صــحة الفرضــية األولــتوبهــذا تالتطبيددم البعدددل    ل ددال الم ددنعة
البحدددث  ممدددا يعندددع ارتلددداع مسدددتور تح ددديه الطالبدددات مجموعدددة البحدددث بعدددد دراسدددتهو 

يواددد  اللدددرم بددديى متوسدددطات درجدددات مجموعدددة البحدددث فدددع  :(2واليـــكل )  لمبرندددامع
 .التطبي يى ال بمع والبعدل

 
(  سى بُاًَ َىاح يتىسطاث د ااث أفراد يجًىعت انبحث فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ وانب ذٌ 3شكم )         

 .نالختبا  انً رفٍ نهًضافاث انغذائُت فٍ األ  ًت انًصُ ت

ولمت كد مى مددر فاعميدة المتغيدر المسدت ه عمدى المتغيدر التداب   وكدذلن حجدو تد ثير  ف دد  
  (.4جدول )اةتبار حجو الت ثير كما هو موا  فع  اواستةدتو 

 .الختبار المعرفي لممضافات الغذائية في األطعمة المصنعةداللتها ل وم ستوى إيتا مربع ( قيمة4جدول)

 انتطبُك 
لًُوووووووت )ث( 

 انًحسىبت

د اوووووووت 

 حجى انتأثُر لًُت يربع إَتا انحرَت

 كبُر اًذا 09993 029 036159 االختبا  انً رفٍ نهًضافاث انغذائُت فٍ األ  ًت انًصُ ت

ــــين     يتددددا لدددددرجات طالبددددات مجموعددددة البحددددث فددددع إأى ايمددددة مربدددد   ل(4) جــــدول ويب
،ةتبددار المعرفددع لمماددافات الغذائيددة فددع األطعمددة الم ددنعة لالتطبي ديى ال بمددع والبعدددل 

أى حجدددددو تددددد ثير المتغيدددددر  ى( ممدددددا يدددددده عمددددد1304كبدددددر مدددددى )أ( وهدددددع 13002بمغدددددت )
)اتةتبدددار المعرفدددع لممادددافات  المتغيدددر التددداب  ىغدددذائع( عمدددال التث يدددلالمسدددت ه)برنامع 

 التث يددل برنددامع لتطبيددم اإليجددابع التدد ثير عمددى يددده ممددا ( لدد  تدد ثير كبيددر جدددا  الغذائيددة
 بالماددددافات الةا دددة لممعددددارل البحدددث مجموعدددة طالبددددات تح ددديه زيددددادة فدددع الغدددذائع
  .ذكر  السابم البحثى اللر  ابوه يمكى لذا الم نعة  األطعمة فع الغذائية

0

100

 المجموع الكلً

9.3 90.93 

 بعدي قبلى
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 بالمضـافات الخاصـة المعـارف اختبـار فـي التحصـيل مستوى ارتفاع يمكن تفسيرو     
 الــوعي عمــى لمبرنــامج الفَعــال التــأثير إلــى يرجــع والــذي البعــدي، التطبيــق فــي الغذائيــة
  -:اآلتية األسباب في الدراسة؛ عينة لمطالبات المعرفي

بكه جمسة مى جمسات البرنامع كاندت محدددة وواادحة  األهداف السموكية الخاصة  -
 .وبالتالع أمكى اياسها عى طريم اةتبار المعارل الةا ة بالماافات الغذائية

ـــامج - ـــار موضـــوع البرن الدددذل يعتبدددر مدددى الموادددوعات الشدددي ة والمناسدددبة لعيندددة  اختي
الدراسددددة أت وهددددول المددددواد الماددددافة فددددع األطعمددددة الم ددددنعة التددددع كثيددددرا  مددددا يتناولونهددددا  
باإلادددافة لتركيدددز  عمدددى مةاطرهدددا ال دددحية  عمددده عمدددى إثدددارة دافعيدددة الطالبدددات لدراسدددت  

 .ب واتهتماو بتح يه المعمومات الةا ة 
فددع نهايددة كدده جمسددة مددى جمسددات  تركيــز عمــى إعطــاء بعــض األســئمة التقييميــةال -

البرنامع  كداى لد  أثدرا  كبيدرا  فدع تثبيدت وت كيدد المعمومدات  كمدا سداعد عمدى جعده الت دويو 
 .مستمرا  ة،ه البرنامع

معتمددددا  عمدددى العدددرو  الت ديميدددة  تقـــديم محتـــوى البرنـــامج بأســـموب يـــيق وجـــذاب -
والدددددذل يتادددددمىل رسدددددومات   دددددور  جدددددداوه  ((Power Pointباسدددددتةداو برندددددامع 

  .توايحية  ساعد عمى تو يه المعمومات بشكهر أسرع
ـــدريس المســـتخدمة - ـــوع طـــرق الت الع دددل الدددذهنع  الشدددرح فدددع البرندددامع مدددابيى  تن

ممددا  رة دافعيدة الطالبددات لمدتعمووالتوادي   ت دديو األمثمددة  الحدوار و يرهددا  سداعد عمدى إثددا
 .ساهو فع زيادة فاعمية البرنامع وأثر  عمى مستور التح يه المعرفع

ــا    ــامج أن يتضــ  ســبق مم ــأثير لمبرن ــر ت ــى كبي ــع عم  والــوعي التحصــيل مســتوى رف
 تطبيـــق قبـــل مـــنخفض معرفـــي بمســـتوى تتمتـــع كانـــت الدراســـة التـــي لعينـــة المعرفـــي
 .البرنامج

 :اختبــار الفــرض األول مــع مــا توصــمت إليــ  نتــائج بعــض الدراســاتوتتفــق نتــائج     
تسابي يحًا  رضابا ٔوخازٌٔ ) ،Moravejolahkami et al., 2020))دراسدةل ومنهـا: 

2.19،) (Ismail, 2017) ،(Lee et al., 2014) ، وتوصـمت هـذ  الدراسـات إلـى: 
فددع رفدد  مسددتور الددوعع المعرفددع بددالمواد  فاعميددة اسددتراتيجيات التث يددل والبددرامع الغذائيددة

  حيددث كانددت توجددد فددروم ذات دتلددة للئددات مةتملددة مددى المسددتهمكيى الماددافة لأل ذيددة
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ابدده وبعددد  هددذ  الدراسددات فددع المسددتور المعرفددع بدديى متوسددطع درجددات عينددة إح ددائية
  البرنامع ل ال  التطبيم البعدل3
 -اختبار صحة الفرضية الثانية:

توجد فروم ذات دتلة إح دائية بديى متوسدطع "ية الثانية عمى أن : وتنص الفرض     
درجات الطالبات عينة الدراسة فع التطبي يى ال بمع والبعدل لم ياس الممارسات المتعم ة 
بالماافات الغذائية فع األطعمة الم نعة ابه تعراهو لمبرنامع وبعد  ل ال  التطبيم 

ولإلجابددة عمددى اللراددية الثانيددة تددو حسدداا الو ددل اإلح ددائع لعينددة البحددث   "البعدددل
لتحديد المتوسط الحسابع  واتنحرال المعيارل  وأاه ايمة  وأعمى ايمة لألاساو العمميدة 

لتوزيدد  الطالبددات  ح ددائع لعينددة البحددث وف ددا  يوادد  الو ددل اإل (5وجــدول )األربعددة  
 .عمى األاساو المةتملة

انىصف االحصائٍ ن ُُت انبحث نًمُاس انًًا ساث انًت همت بانًضافاث انغذائُت فٍ ( 4اذول )  

 .األ  ًت انًصُ ت نأللساو ان هًُت

00 

 انب ذ

 انمسى
 انمُاس انذ ات 

االَحووووووراف  انًتىسط

 انً ُا ٌ
 ألم لًُت

أعهوووووووووً 

 لًُت

ث انغذائُت انًت همت 
سا

س انًًا 
يمُا

صُ ت
  ًت انً

أل
ٍ ا

ث انغذائُت ف
ضافا

بانً
 

االلتصوووووووووواد انًُزنووووووووووٍ 

=ٌ(54) 
90 

 ٧٠.١١ ٥٦.١١ ٦٦.٪ ٪٦٥.٩ انمبهٍ

 ٦١.١١ ٩٦.١١ ٪٩.٪ ٠٥.٨٦ انب ذٌ

تكُىنىاُووووووووووا انت هووووووووووُى 

=ٌ(27) 
90 

 ٦٦.١١ ٥١.١١ ٩٩.٪ ٥٦.٩٠ انمبهٍ

 ٠٠.١١ ٩٦.١١ ٢.٥٩ ٢٧.٦٦ انب ذٌ

االعووووووووووووالو انتربووووووووووووىٌ 

(=ٌ39) 
90 

 ١١.٪٦ ٥١.١١ ٧.٠١ ٥٧.٨٩ انمبهٍ

 ١١.٪٠ ٢٨.١١ ٨٪.٧ ٪٪.٢٠ انب ذٌ

انتربُوووووووووت انًىسوووووووووُمُت 

=ٌ(20) 
90 

 ٦٦.١١ ٦.١١ ٥١.٪ ٢١.٪٥ انمبهٍ

 ٠٠.١١ ٢١.١١ ٩.٢٨ ٢٨.٠٧ انب ذٌ

 (050اإلاًانٍ)ٌ=
90 

 ٧٠.١١ ٦.١١ ٠١.٪ ٥٠.٧٧ انمبهٍ

 ٦١.١١ ٩٦.١١ ٢٦.٪ ٢٢.٩٥ انب ذٌ

 الطالبات مجموعة الدراسة فعوجود فرم بيى ُمتوسطع درجات  :(5ي بين جدول )و      
التطبي يى ال بمع والبعدل لم ياس الممارسات المتعم دة بالمادافات الغذائيدة فدع األطعمدة 

  حيدددددث بمددددد  المتوسدددددط الحسدددددابع لطالبدددددات اسدددددو اتات ددددداد المنزلدددددع البعددددددل الم دددددنعة
  وجددا  المتوسددط الحسددابع لطالبددات اسددو تكنولوجيددا التعمدديو (٦٣3٧٢(  وال بمدع)40342)
  وجا  المتوسدط الحسدابع لطالبدات اسدو اإلعد،و ( 00344) ( البعدل  وال بمع2.302)

لطالبددددات اسددددو  الحسددددابعجددددا  المتوسددددط بينمددددا   (0.344) (  وال بمددددع24333التربددددول )
 بيدانع رسدو :(3) يـكل (  ويوا ٣٢3٥١وال بمع) البعدل  (.2434) التربية الموسي ية
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 لم يددددداس والبعددددددل ال بمدددددع التطبي ددددديى فدددددع البحدددددث مجموعدددددة أفدددددراد درجدددددات لمتوسدددددطات
  .الم نعة األطعمة فع الغذائية بالماافات الةا ة الممارسات

 
(  سى بُاًَ َىاح يتىسطاث د ااث أفراد يجًىعت انبحث فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ 2شكم )   

ان هًُت نأللساو  وانب ذٌ نًمُاس انًًا ساث انًت همت بانًضافاث انغذائُت فٍ األ  ًت انًصُ ت

 .األ ب ت

أى المتوسدط األعمدى جدا  لطالبدات اسدو اتات داد المنزلدع  ل(3يكل ) يتض  منو      
   (24333)عد،و التربدول ب يمدة (  يمي  متوسط درجات طالبدات اسدو اإل40342ب يمة )

متوسدددط  (  وأةيدددرا  .2434ثدددو متوسدددط درجدددات طالبدددات اسدددو التربيدددة الموسدددي ية ب يمدددة )
لمتحقـق مـن صـحة الفرضـية و   (2.302درجات طالبات اسدو تكنولوجيدا التعمديو ب يمدة )

لحسدداا المتوسددط الحسددابع  (Pair sample T-Test)تددو اسددتةداو اةتبددار  لالثانيــة
واتنحددددرال المعيددددارل لم يدددداس الممارسددددات الغذائيددددة المتعم ددددة بالماددددافات الغذائيددددة فددددع 

ا   دتلدة "ت" لملدرم بديى متوسدطع درجدات أفدراد يو  ل(6وجدول )  األطعمة الم نعة
مجموعدددة البحدددث فدددع التطبي ددديى ال بمدددع والبعددددل لم يددداس الممارسدددات الغذائيدددة المتعم دددة 

 .بالماافات الغذائية فع األطعمة الم نعة
( دالنت "ث" نهفرق بٍُ يتىسطٍ د ااث أفراد يجًىعت انبحث فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ 7اذول )

 انبت(  050انًًا ساث انًت همت بانًضافاث انغذائُت فٍ األ  ًت انًصُ ت )ٌ = وانب ذٌ نًمُاس 

 .(029)د ات انحرَت= 

 انب ذ
 انمُاس انذ ات 

االَحووووراف  انًتىسط

 انً ُا ٌ

لًُوووووووت )ث( 

 انًحسىبت

يسووووووتىي 

 انذالنت

َووووووووووووووى  

 انذالنت

انًًا سووواث انًت هموووت بانًضوووافاث 

 انغذائُت فٍ األ  ًت انًصُ ت
90 

 7100 00122 انمبهٍ
 دانت 01000 70167

 7169 66140 انب ذٌ

 وجدود فدرم بديى ُمتوسدطع درجدات الطالبدات مجموعدة الدراسدة فددع :(6ي بـين جـدول )و  
الممارسدات الغذائيدة المتعم دة بالمادافات الغذائيدة فدع لم يداس التطبي ديى ال بمدع والبعددل 

(  22340  حيدددث بمددد  المتوسدددط الحسدددابع لمطالبدددات عيندددة البحدددث )األطعمدددة الم دددنعة

0

50

100

االقتصاد 
 المنزلً

تكنولوجٌا 
 التعلٌم

االعالم 
 التربوي

التربٌة 
 الموسٌقٌة

21.56 19.58 13.45 16.7 

81.42 73.92 78.66 74.83 

 بعدي قبلى



 

 2746 

2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (13110دتلددة ) ورعنددد مسددت ح ددائيا  إايمددة دالددة  وهددى (34323وايمددة )ت( تسدداول )
( بيى متوسطع درجات طالبات 13110مما يؤكد وجود فرم داه إح ائي ا عند مستور )

الغذائيدددة المتعم دددة  م يددداس الممارسددداتمجموعدددة البحدددث فدددع التطبي ددديى ال بمدددع والبعددددل ل
مدى  الثانيـةحقق صـحة الفرضـية توبهذا ت   بالماافات الغذائية فع األطعمة الم دنعة

الطالبدددات مجموعدددة البحدددث بعدددد  ممارسددداتفدددرو  البحدددث  ممدددا يعندددع ارتلددداع مسدددتور 
يوادد  اللددرم بدديى متوسددطات درجددات مجموعددة البحددث  (4واليــكل )  دراسددتهو لمبرنددامع

 .بعدلفع التطبي يى ال بمع وال

 
(  سى بُاًَ َىاح يتىسطاث د ااث أفراد يجًىعت انبحث فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ وانب ذٌ 5شكم )          

  .نًمُاس انًًا ساث انغذائُت انًت همت بانًضافاث انغذائُت فٍ األ  ًت انًصُ ت

تو ولمت كد مى مدر فاعمية المتغير المست ه عمى المتغير التاب   وكذلن حجو ت ثير  ف د 
  (.7جدول )اةتبار حجو الت ثير كما هو موا  فع  اواستةد

( لًُت يربع إَتا وُيستىي دالنتها نًمُاس انًًا ساث انًت همت بانًضافاث انغذائُت فٍ األ  ًت 6اذول )

 .انًصُ ت

 انتطبُك 
لًُوووووووت )ث( 

 انًحسىبت

د اوووووووت 

 حجى انتأثُر لًُت يربع إَتا انحرَت

انغذائُوووت فوووٍ األ  ًوووت  انًًا سووواث انًت هموووت بانًضوووافاث

 انًصُ ت
 كبُر اًذا 02972 029 70167

ل أى ايمة مرب  إيتا لدرجات طالبات مجموعة البحث فع التطبي يى (7جدول ) ويبين   
لم يدداس الممارسددات الغذائيددة المتعم ددة بالماددافات الغذائيددة فددع األطعمددة ال بمددع والبعدددل 

( ممددددا يددددده عمددددى أى حجددددو تدددد ثير 1304( وهددددع أكبددددر مددددى )13022بمغددددت ) الم ددددنعة
الممارســات المتغيــر التــابع )مقيــاس  عمددى( برنــامج تثقيــف غــذائيالمتغيــر المســتقل )

 مما يدل عمـىل  ت ثير كبير جدا    (المتعمقة بالمضافات الغذائية في األطعمة المصنعة
 الغذائيددددة الممارسدددداتفددددع تحسدددديى  عبرنددددامع التث يددددل الغددددذائلتطبيددددم التدددد ثير اإليجددددابع 

 لطالبات مجموعة البحث3  المتعم ة بالماافات الغذائية فع األطعمة الم نعة

0

100

 المجموع الكلً

18.33 77.51 

 بعدي قبلى
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الممارســات ويمكــن تفســير ارتفــاع مســتوى الطالبــات عينــة الدراســة فــي مقيــاس      
ــ المتعمقــة بالمضــافات الغذائيــة فــي التطبيــق البعــدي، ال والــذي يرجــع إلــى التــأثير الفع 

 -:وهي لعدة أسبابعمى عينة الدراسة  البرنامجلتطبيق 
ــة - بدديى الطالبددات سدداهمت فددع عددر   أســموب الحــوار وجمســات المناقيــات الجماعي

تجارا كه طالبدة  وةبرتهدا مدى ةد،ه سدردها لدبع  السدموكيات الغذائيدة الةاطئدة التدع 
ى تتبعهددا مثددهل كثددرة تندداوه األطعمددة المحتويددة عمددى مددواد حافظددة  ومكسددبات طعددو ولددو 

  إلدع جاندا عددو اتهتمداو … ناعية ومنهال الشديبس  الحمويدات  الم رمشدات  الندودلز
ب ددرا ة وفحدد  المم دد ات الغذائيددة  وكثددرة اتعتمدداد عمددى المحددوو الم ددنعة  و يرهددا مددى 
السدددموكيات الةاطئدددة المتعم دددة بدددالمواد المادددافة  والتدددع يترتدددا عميهدددا اإل دددابة بدددبع  

 .تلدى مى هذ  الةبرات ومحاولة تجنبهااألمرا   مما جعه الطالبات يس
و دحتهىر  باإلادافة إلدى عراد   الطالبدات بحيداة وارتباطد  البرنـامج طبيعة محتـوى -

مجموعة مى الممارسات والعدادات الغذائيدة ال دحيحة لتحسديى العدادات الةاطئدة  سداعد 
عمددى السددموكيات والممارسددات ال ددحيحة لممحافظددة  تتبدداع مددي،   أكثددر ذلددن عمددى جعمهددىر 

 . حتهىر 
 وتتفــق نتــائج اختبــار الفــرض الثــاني مــع مــا توصــمت إليــ  نتــائج بعــض الدراســات    

 et al., 2018) Kim ،)(Kim (،Moravejolahkami et al., 2020)ل دراسدةمثـل: 

and Lee, 2011) ، ل فاعمية التدةه التعميمع فع تحسيى وتوصمت هذ  الدراسات إلى
   .المتعم ة بالمواد الماافة م ارنة  ب به تطبيم التدةهمستور الممارسات الغذائية 

 -اختبار صحة الفرضية الثالثة:
توجد فروم ذات دتلة إح دائية بديى متوسدطع "وتنص الفرضية الثالثة عمى أن :      

درجددددات الطالبددددات عينددددة الدراسددددة فددددع التطبي دددديى ال بمددددع والبعدددددل لم يدددداس اتتجاهددددات 
فددددع األطعمددددة الم ددددنعة ابدددده تعراددددهو لمبرنددددامع وبعددددد   الةا ددددة بالماددددافات الغذائيددددة

ولإلجابة عمى اللراية الثالثة تدو حسداا الو دل اإلح دائع   ل ال  التطبيم البعدل"
لعينددة البحددث لتحديددد المتوسددط الحسددابع  واتنحددرال المعيددارل  وأادده ايمددة  وأعمددى ايمددة 

يواددد  الو ددل اإلح ددائع لعينددة البحددث وف دددا   (8وجــدول )لألاسدداو العمميددة األربعددة  
 .لتوزي  الطالبات عمى األاساو المةتملة
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( انىصف اإلحصائٍ ن ُُت انبحث نًمُاس االتجاهاث انًت همت بانًضافاث انغذائُت فٍ 0اذول )

 .األ  ًت انًصُ ت نأللساو ان هًُت

00 

 انب ذ

 انمسى
 انمُاس انذ ات 

االَحووراف  انًتىسط

 انً ُا ٌ

ألوووووووووووووم 

 لًُت
 أعهً لًُت

ث 
ضافا

صت بانً
خا

ث ان
ها
جا

الت
س ا

يمُا

صُ ت
  ًت انً

أل
ٍ ا

انغذائُت ف
 

االلتصووووووووواد انًُزنوووووووووٍ 

=ٌ(54) 
000 

 ٧٦.١١ ٦٥.١١ ٦.٨٧ ٨١.٪٦ انمبهٍ

 ٥١٩.١١ ٢.١١٪ ٨٦.٪ ٦٨.٨٦ انب ذٌ

تكُىنىاُوووووووووا انت هوووووووووُى 

=ٌ(27) 
000 

 ١١.٪٧ ٥٦.١١ ٪٠.٠ ٦٧.٦٦ انمبهٍ

 ٦٩.١١ ٦.١١٪ ٢٪.٠ ٪٠١.٩ انب ذٌ

االعووووووووووالو انتربووووووووووىٌ 

(=ٌ39) 
000 

 ٧٩.١١ ٥٧.١١ ٢.١٧ ٦٦.٨٠ انمبهٍ

 ٦٦.١١ ٠٥.١١ ٦.٢٦ ٠٨.٦٨ انب ذٌ

انتربُووووووووت انًىسووووووووُمُت 

=ٌ(20) 
000 

 ٧٦.١١ ٦٥.١١ ٨.٩٦ ٧٦.٦١ انمبهٍ

 ١١.٪٠ ٢٨.١١ ٨.٠٥ ٠١.٧١ انب ذٌ

 (050اإلاًانٍ)ٌ=
000 

 ٧٦.١١ ٥٦.١١ ٢.٥٧ ٪٥.٪٦ انمبهٍ

 ٥١٩.١١ ٦.١١٪ ٠.٢٠ ٠٩.٢٨ انب ذٌ

 وجود فرم بيى ُمتوسطع درجات الطالبات مجموعدة الدراسدة فدع :(8ي بين جدول )و     
التطبي يى ال بمدع والبعددل لم يداس اتتجاهدات الغذائيدة الةا دة بالمادافات الغذائيدة فدع 

البعددل   حيث بم  المتوسط الحسابع لطالبات اسو اتات اد المنزلع األطعمة الم نعة
  وجا  المتوسط الحسابع لطالبدات اسدو تكنولوجيدا التعمديو (23341(  وال بمع )04340)

  وجددا  المتوسددط الحسددابع لطالبددات اسددو اإلعدد،و (2.322) (  وال بمددع41343البعدددل )
لطالبددات  الحسددابعجددا  المتوسددط نمددا بي  (22344) ( البعدددل  وال بمددع44324التربددول )

رسددو  (5)يــكل ويوادد    (2301.) وال بمددع البعدددل  (413.1) التربيددة الموسددي يةاسددو 
 متوسددطات درجددات أفددراد مجموعددة البحددث فددع التطبي دديى ال بمددع والبعدددل لم يدداسل بيددانع

 .بالماافات الغذائية فع األطعمة الم نعةاتتجاهات الغذائية الةا ة 

 
 سى بُاًَ َىاح يتىسطاث د ااث أفراد يجًىعت انبحث فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ وانب ذٌ نًمُاس ( 4شكم )

 .نأللساو ان هًُت األ ب ت االتجاهاث انغذائُت انًت همت بانًضافاث انغذائُت فٍ األ  ًت انًصُ ت

أى المتوسدط األعمددى جدا  لطالبددات اسدو اتات دداد المنزلددع (: 5ويتضـ  مــن يــكل )    
(  44324(  يميدد  متوسددط درجددات طالبددات اسددو اإلعدد،و التربددول ب يمددة )04340ب يمدة )

0

50

100

االلتصاد 

 انًُزنٍ

تكُىنىاُا 

 انت هُى

االعالو 

 انتربىٌ

انتربُت 

 انًىسُمُت

26.4 23.22 22.48 32.9 

94.49 
80.56 84.24 80.3 

 بعدي قبلى
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(  وأةيدددرا  متوسدددط 41343ثدددو متوسدددط درجدددات طالبدددات اسدددو تكنولوجيدددا التعمددديو ب يمدددة )
 .(413.1درجات طالبات اسو التربية الموسي ية ب يمة )

-Pair sample T)تدو اسدتةداو اةتبدار  :تحقـق مـن صـحة الفرضـية الثالثـةلمو      
Test)  تجاهددات الغذائيددة الةا ددة لواتنحددرال المعيددارل   لحسدداا المتوسددط الحسددابع،

يواد   دتلدة "ت" لملدرم بديى  (9وجـدول )  بالماافات الغذائية فع األطعمة الم نعة
متوسطع درجات أفراد مجموعة البحث فع التطبي يى ال بمع والبعدل لم ياس اتتجاهات 

 .الغذائية الةا ة بالماافات الغذائية فع األطعمة الم نعة
 ( دالنت "ث" نهفرق بٍُ يتىسوطٍ د اواث أفوراد يجًىعوت انبحوث فوٍ انتطبُموٍُ انمبهوٍ وانب وذ9ٌاذول )  

 انبوت( )د اوت انحرَوت=  050االتجاهواث انخاصوت بانًضوافاث انغذائُوت فوٍ األ  ًوت انًصوُ ت )ٌ =  نًمُاس

029).  

 انب ذ
االنحــــــراف  المتوسط القياس الدرجة 

 المعياري
قيمــــــــة )ت( 

 المحسوبة
مســــــــتوى 

 الداللة
نـــــــــــــــــــوع 

 الداللة
يمُووووووواس االتجاهووووووواث انخاصوووووووت 

بانًضووافاث انغذائُووت فووٍ األ  ًووت 

 انًصُ ت

108 
 7.13 26.16 القبمي

 دالة 0.001 64.77
 8.78 85.74 البعدي

 وجود فرم بديى ُمتوسدطع درجدات الطالبدات مجموعدة الدراسدة فدع :(9ي بين جدول )و   
الةا دة بالمادافات الغذائيدة فدع األطعمدة  اتم ياس اتتجاهلالتطبي يى ال بمع والبعدل 

وايمدة )ت( (  85.74البحدث )حيدث بمد  المتوسدط الحسدابع لمطالبدات عيندة   الم دنعة
مما يؤكد   (13110عند مستول دتلة ) ح ائيا  إ ايمة دالة وجميعهما (34322تساول )

( بيى متوسطع درجات طالبات مجموعدة 13110) روجود فرم داه إح ائي ا عند مستو 
البحددث فددع التطبي دديى ال بمددع والبعدددل لم يدداس اتتجاهددات الةا ددة بالماددافات الغذائيددة 

حقــق صـحة الفرضــية الثالثــة توبهـذا تعمدة الم ددنعة ل دال  التطبيدم البعدددل  فدع األط
اتتجاهدات الغذائيدة الةا دة بالمادافات تحسيى مسدتور  مما يعنع من فروض البحث،

واليـكل   الغذائية فع األطعمة الم نعة لطالبات مجموعة البحث بعد دراسدتهو لمبرندامع
البحدددددث فددددع التطبي ددددديى ال بمدددددع يوادددد  اللدددددرم بدددديى متوسدددددطات درجدددددات مجموعددددة ( 6)

 .والبعدل
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(  سى بُاًَ َىاح يتىسطاث د ااث أفراد يجًىعت انبحث فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ وانب ذٌ 7شكم )  

 .نًمُاس االتجاهاث انخاصت بانًضافاث انغذائُت فٍ األ  ًت انًصُ ت

ولمت كد مى مددر فاعميدة المتغيدر المسدت ه عمدى المتغيدر التداب   وكدذلن حجدو تد ثير       
  (.10في جدول )اةتبار حجو الت ثير كما هو موا   اواستةدتو ف د 

( لًُت يربع إَتا وُيستىي دالنتها نًمُاس االتجاهاث انخاصت بانًضافاث انغذائُت فٍ 00اذول )

 .األ  ًت انًصُ ت

 انتطبُك 
لًُوووووووووووووووووت )ث( 

 انًحسىبت

د اوووووووت 

 حجى انتأثُر لًُت يربع إَتا انحرَت

يمُوووواس االتجاهوووواث انخاصووووت بانًضووووافاث انغذائُووووت فووووٍ 

 األ  ًت انًصُ ت
 كبُر اًذا 09970 029 75166

ــــينو     ل أى ايمددددة مربدددد  إيتددددا لدددددرجات طالبددددات مجموعددددة البحددددث فددددع (10جــــدول) يب
الةا دة بالمادافات الغذائيدة فدع األطعمدة  اتم ياس اتتجاهالتطبي يى ال بمع والبعدل ل

(  ممددددا يدددده عمددددى أى حجدددو تدددد ثير 1304( وهدددع أكبددددر مدددى )13034بمغددددت ) الم دددنعة
 )مقيـــاس االتجاهـــاتعمدددى المتغيدددر التددداب   (برنامج تثقيـــف غـــذائيالمتغيـــر المســـتقل)

ــأثير كبيــر جــدًا، ممــا يــدل عمــى (الخاصــة بالمضــافات الغذائيــة ــ  ت التدد ثير اإليجددابع  ل
فدددع تحسددديى مسددتور اتتجاهدددات الةا دددة بالمادددافات  برندددامع التث يدددل الغددذائعيددم لتطب

  .الغذائية فع األطعمة الم نعة لطالبات مجموعة البحث
ــاس     ــي مقي ــة الدراســة ف ــات عين ــاع مســتوى الطالب االتجاهــات  ويمكــن تفســير ارتف

ــ والــذي يرجــع إلــى التــأثير الخاصــة بالمضــافات الغذائيــة فــي التطبيــق البعــدي، ال الفع 
 -:وهي لعدة أسبابعمى عينة الدراسة  لتطبيق البرنامج

ــة - ــات بالجوانــب اإليجابي ــة الطالب لملهددو الغددذائع السددميو  ونتددائع اللهددو  والســمبية معرف
الغذائع الةاط  عمى  حتهىر مما ساهو فع تنمية اتتجاهدات الغذائيدة الةا دة بدالمواد 

 .الماافة فع األطعمة الم نعة

0

100

26.16 85.74 

 بعدي قبلى
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بدديى الطالبددات إلددى عددر  العددادات  وحمقــات النقــاش المناقيــات الجماعيــةســاهمت  -
الغذائيدددددة الةاطئدددددة لدددددديهىر  واتاتنددددداع باتبددددداع اتتجاهدددددات والسدددددموكيات ال دددددحيحة نحدددددو 

 .استةداو المواد الماافة فع األطعمة الم نعة
و دحتهىر  باإلادافة إلدى عراد   الطالبدات بحيداة وارتباطد  البرنـامج طبيعة محتوى -

عدددة مدددى الممارسدددات والعدددادات الغذائيدددة ال دددحيحة  سددداعد الطالبدددات عمدددى تكدددويى مجمو 
  .اتجاهات وممارسات  ذائية  حيحة لمتمت  بحياة  حية أفاه

وتتفق نتائج اختبـار الفرضـية الثالثـة مـع مـا توصـمت إليـ  نتـائج بعـض الدراسـات     
 ،  et al., 2018) Kim ،)Ismail, 2017) ، )(Kim and Lee, 2011)دراسدةل مثـل 

(Shim et al., 2011)، :فاعميددة التث يددل والتدددةه التعميمددع فددع  وأوضــحت جميعهــا
تحسيى المواال واتتجاهات الغذائية الةا ة بالمواد الماافة  حيث كانت هندان فدروم 

الدراسددات ابدده وبعددد التث يددل أفددراد عينددة هددذ  ذو دتلددة إح ددائية بدديى متوسددطع درجددات 
 .التطبيم البعدلالغذائع ل ال  

أســباب ارتفــاع مستوى)الوعي،الممارســات، واالتجاهــات( لطالبــات تخصــص ويمكــن تفســير     
اتةت دا   ذول بد ى األفدراد االقتصاد المنزلي مقارنًة بالتخصصات األخرى بعد تطبيق البرنامج:

تتوافر فتة د  مدى األفدراد مدى  يدر ذول اتةت دا    أفاده ب دورة  ذائيدة معرفة لديهو  البا  
 تندرج الغذائية المعمومات مى وكثير بالتغذية  ال مة ذات التة  ات أكثر اتات اد المنزلع مى

التة دد   هددذا إلددى جانددا ت ددديو مددادة المعالجددة التجريبيددة والتددع سدداعدت عمددى تعزيددز  هددذا تحددت
 .وتحسيى هذ  المعارل والممارسات لطالبات اتات اد المنزلع

 بحث:خالصة وتعقيب عمى نتائج ال
يمكددددى   اددددو  مددددا ت دددددو مددددى عددددر  لنتددددائع البحددددث واةتبددددار  ددددحة اللددددرو  فددددع    

 -لالتاليةاستة،  أهو النتائع 
 الث،ثدددة مدددى حيدددثل ب بعددداد  الغدددذائى الدددوعى فدددعل تنميدددةفاعميـــة البرنـــامج التثقيفـــي  -

المتعم ة بالماافات الغذائيدة فدع  اتتجاهات المعرفى  الممارسات والسموكيات  المستور
 3األطعمة الم نعة

فدددع اكسددداا الطالبدددات العدددادات الغذائيدددة ال دددحيحة تجدددا   ســـاعد البرنـــامج التثقيفـــي -
 التعامه م  المواد الماافة فع األطعمة الم نعة3
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 توصيات البحث:
 -:التوصيات اآلتيةب البحث وصيي  ؛ السابقة في ضوء ما أسفرت عن  نتائج البحث

الحددالع  وكددذلن اتسددتلادة مددى م ددداييس  اتسددتلادة مددى محتددور ومعمومددات البرنددامع -0
الدراسددة فددع ت ددميو بددرامع تث يليددة مشددابهة عددى المددواد الماددافة فددع األطعمددة الم ددنعة 

 لمط،ا مى مةتمل المراحه التعميمية3
عمددده دورات تدريبدددة لطددد،ا الجامعدددة لتنميدددة سدددموكهو الغدددذائع  مدددى ةددد،ه تدددوعيتهو  -2

)اإلفطار  الغددذا   العشددا ( الغنيددة بالعنا ددر بتندداوه الوجبددات الغذائيددة اليوميددةباتهتمدداو 
الغذائيدددة الادددرورية ل دددحة وبندددا  الجسدددو  وتدددوعيتهو بةطدددورة تنددداوه الوجبدددات السدددريعة 

 والم نعة ةارج المنزه3
عمى الجهات المسئولة عى الراابة الغذائية فح  المنتجات ب لةر دورية  ومطاب تها  -.

ا المددواد الماددافة وف ددا  لمنسددا المسددموح بمددا ُورد فددع البطااددات الغذائيددة لمتح ددم مددى نسدد
 بها3
إجددرا  البحدددوث والتجدددارا العمميدددة لمكشدددل عددى المةددداطر ال دددحية التدددع ادددد تسدددببها   -4

 المواد الماافة لأل ذية عمى  حة اإلنساى3
 وال ددحع الغددذائع الددوعع الغذائيددة  بالث افددة ال ددمة ذات م ددررات ادراج عمددى العمدده  -4
 أفددراد إعددداد يمكددى لكددع الجددامعع  حتددى األساسددع مدديوالتع مددى التعمدديو  مراحدده جميدد  فددع

 3وطنهو أبنا  مى  يرهو إلى الغذائية الث افة نشر عمى اادريى
ادددرورة اتهتمددداو بدددالوعع الغدددذائع لمطالبدددة الجامعيدددة ب دددلةر ةا دددة باعتبارهدددا ربدددة   -3

الغذائية األسرة التع ي   عميها العديد مى المسئوليات تجا  أسرتها  م  توعيتها بالعادات 
 السميمة الواجا اتباعها لمحماية مى األمرا 3

تشدددجي  مراكدددز البحدددوث الغذائيدددة عمدددى إجدددرا  األبحددداث حدددوه اسدددتةداو المادددافات  -2
 الغذائية الطبيعية لتحه محه الماافات ال ناعية3
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 -البحوث المقترحة:
الحاليــة كمــا عــددًا مــن البحــوث المســتقبمية اســتكمااًل واســتمرارًا لمدراســة يمكــن اقتــراح 

 -يمي:
دراسة فاعمية برنامع تث يلع م ترح لتنمية معارل األمهات بدالمواد المادافة لألطعمدة  -

3  وأثرها عمى  حة أطلالهىر
دراسدددة العدددادات والممارسدددات الغذائيدددة تجدددا  اسدددته،ن المدددواد المادددافة لألطعمدددة لددددر  -

 عينة مى المستهمكيى فع محافظة المنيا3
مة حوه المةاطر ال حية لممواد الحافظدة ال دناعية عمدى دراسة مسحية لمتوعية العا -

  حة اإلنساى3
فاعميدددة برندددامع تددددريبع م تدددرح لتنميدددة الدددوعع بدددالمواد المادددافة لأل ذيدددة لددددر طددد،ا  -

 التعميو األساسع3
 

 البحث عمراج
 المراجع بالمغة العربية:أواًل: 

معجدو الم دطمحات التربويدة المعرفدة  (:2013عمـي أحمـد الجمـل ) أحمد حسين المقاني و -
   عالو الكتا  ال اهرة3.فع " المناهع وطرم التدريس"  ط

فاعميددة برنددامع (: 2021يــيماء عبــد الســالم الجــوهري ) أســماء ممــدوح عبــد المطيــف و -
إرشادل لتنمية وعدع األمهدات بالم،ئمدة الوظيليدة لحجدرة األطلداه ذول اادطراا 

مجمة البحدوث فدع مجداتت التربيدة التوحد وع،اتها بمهارات تلاعمهو اتجتماعع  
 -0040    2.  ع 2مدددددع  النوعيددددة  كميددددة التربيددددة النوعيدددددة  جامعددددة المنيددددا 

0242. 
ت دددميو  (:2019و مــروة ســـعيد عبــد الــودود )تســبي محمــد ريـــاد، حســن عمــي حســـن  -

برنامع تث يل  دذائع الكتروندع لتنميدة الدوعع الغدذائع باسدتةداو نظداو إدارة الدتعمو 
Moodle  المددددؤتمر الدددددولع الثالددددثل التعمدددديو النددددوعع ودور  فددددع تح يددددم رؤيددددة  

  مجمدددة بحدددوث فدددع العمدددوو واللندددوى النوعيدددة  كميدددة التربيدددة النوعيدددة 21.1م دددر
 0423-021   00  ع.جامعة اإلسكندرية  مع 
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دداى0الطعددوو فدع األ ذيددة  ط (:2015جاسـم جنــدل ) -     دار البدايدة ناشددروى وموزعدوى  عمر
 3األردى

بددددائه السدددكر مالهدددا ومدددا عميهدددا  المدددؤتمر العربدددع الثالدددث  (:2007ربـــاح تكـــروري )حامـــد  -
 -  أبدوظبع(ديسدمبر 3إلدى  4مدى )لمتغذية  "الغذا  والتغذية فع الوطى العربدع"  

 3..-04دولة اإلمارات العربية المتحدة   
    دار المددريد لمنشددر0التمددوث الكيميددائع واإلشددعاعع لمغددذا   ط (:2007حســين يوســف ) -

 .  المممكة العربية السعوديةالريا 
  0األلدددواى ال دددناعية فدددع ال دددناعات الغذائيدددة  ط (:2010)خيـــراهلل  الريـــيد أحمـــد ســـالم -

 .  السوداىالمكتبة الوطنية  الةرطوو
ت ثير برنامع  ذائع لملتيدات الكليلدات بالمرحمدة اإلعداديدة  (:2012رضا عبد النبي محمد ) -

عمدى الحالدة الغذائيدة ومسددتول الدوعع لهدىر  رسدالة دكتددورا  )دراسدة  يدر منشددورة(  
     .كمية التربية النوعية  جامعة عيى شمس  م ر

 (:2006زبيــدة عبــد رب النبــي بخيــت، نــوال عبــد اهلل البــدر و فاديــة يوســف عبدالمجيــد ) -
  دار الزهرا  لمنشدر والتوزيد   الريدا   المممكدة العربيدة 0و ات ذية  طأسس عمو 
 .السعودية

حلددظ األ ذيدددة  مجمددة العمدددوو والت نيددة  الجدددز   أ(: 2013صــالح الـــدين عبــد اهلل األمـــين )  -
الثددانع  اإلدارة العامدددة لمتوعيدددة العمميددة والنشدددر  مديندددة الممددن عبدددد العزيدددز لمعمدددوو 

 .0-4   012  ع 22كة العربية السعودية  السنة والت نية  الريا   الممم
ـــد - ـــدين عب مجمدددة العمدددوو   المسدددتحمبات ومثبتدددات ال دددواو (:ب 2013) اهلل األمـــين صـــالح ال

 مدينددة الممددن عبددداإلدارة العامددة لمتوعيددة العمميددة والنشددر  الجددز  الثالددث    والت نيددة
  ع  22 السددددنة الريددددا   المممكددددة العربيددددة السددددعودية  العزيددددز لمعمددددوو والت نيددددة 

014    20-243 
  دار النشددددر 0أاددددرار الغددددذا  والتغذيددددة  ط (:2003الحميــــد ) الحميــــد محمــــد عبــــد عبــــد -

 .لمجامعات  ال اهرة
  0المددواد الحافظددة والماددافة فددع ال ددناعات الغذائيددة  ط (:2006اهلل محمــد جعفــر) عبــد -

 .الدار العربية لمنشر والتوزي   ال اهرة
ــــاف حمــــزة بيــــير)  - وعددددع الطالبددددات بالتغذيددددة السددددميمة وأهميددددة  مدددددردراسددددة (: 2014عف

مادددادات األكسددددة وع،اتهمدددا بالتح ددديه الدراسدددع واإل دددابة بددداألمرا   مجمدددة 
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  .  ع 24اتات ددداد المنزلدددع  كميدددة اتات ددداد المنزلدددع  جامعدددة المنوفيدددة  مدددع 
 .2-31. 

المددواد الُماددافة لأل ذيددة  (:2003هنــاء محمــد حميــدة ) عفــاف عبــد الــرحمن الجــديمي و  -
 .  مجموعة النيه العربية  ال اهرة0اإليجابيات والسمبيات  ط

المددواد الُماددافة لأل ذيددة   (:2009هنــاء محمــد حميــدة ) الجــديمي وعبــد الــرحمن  عفــاف -
  المركدز العربدع لمتغذيدة  مممكدة البحدريى  0الموسوعة العربية لمغذا  والتغذية  ط

 23-033 
  مكتبدة 0التمدوث واللسداد  يدر الميكروبدع لأل ذيدة  ط (:2003) حافظ رجب محمد حسيب -

 .المعارل الحديثة  اإلسكندرية
ــــال الســــيد يوســــف ) - ــــد كم ال يمددددة التغذويددددة وال ددددحية لممحميددددات الطبيعيددددة  (:2013محم

وال ددددناعية المسددددتةدمة كبدددددائه لمسددددكر" الجددددز  األوه"  مجمددددة أسدددديوط لمدراسددددات 
 .20-00    4.والبحوث البيئية  جامعة أسيوط  ع  البيئية  مركز الدراسات

ــــال الســــيد يوســــف ) - ــــد كم ال يمددددة التغذويددددة وال ددددحية لممحميددددات الطبيعيددددة  (:2014محم
وال دددناعية المسدددتةدمة كبددددائه لمسدددكر" الجدددز  الثدددانع"  مجمدددة أسددديوط لمدراسدددات 

 423-20    0.البيئية  مركز الدراسات والبحوث البيئية  جامعة أسيوط  ع 
طرم الكشل عى المموندات المادافة إلدى المنتجدات الغذائيدة  (:2008) محمد محمد هايم -

   الدار العربية لمنشر والتوزي   ال اهرة03وموال التشريعات الدولية منها  ط
دراسدة   (:2017مفتاح محمد إبيير، هناء منصور المجدوب و حواء مصـطفي بالحـاج ) -

( وآثارهددددددا عمددددددى  ددددددحة Exxxز)نظريددددددة حددددددوه الماددددددافات الغذائيددددددة ذات الرمدددددد
  4المستهمن  مجمة البحوث األكاديميدة  كميدة التربيدة  جامعدة م درات   ليبيدا  ع 

  204- 240. 
مكسددددبات الطعددددو واأللددددواى  (:2012الغنــــي النســــر و ناهــــد محمــــد وهبــــة ) نيفــــين عبــــد  -

اال لأل ذية  مجمدة أسديوط لمدراسدات البيئيدة  مركدز الدراسدات ال ناعية التع تُ 
 043 -00   3.والبحوث البيئية  جامعة أسيوط   ع 

( لسدنة 4ادرار مجمدس ادارة الهيئدة رادو) (:2020لسـالمة الغـذاء ) المصـرية الهيئة القوميـة -
بشد ى المدواد الماددافة الُم درح باسددتةدامها فدع الغددذا   الوادائ  الم ددرية  2121

 .441 -0    204ع )ُممحم لمجريدة الرسمية(  
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Effectiveness of Nutritional Education Program in Developing 

Awareness of Food Additives in Processed Foods 
 

  Ragaa, A. Sadeek *.     ,  Areeg, S. Aly *, Reham, G. Abdal Saboor*,  *malek  Abdel Dalia, M.     

* Department of Home Economics , Faculty of Specific Education, Minia 

University, Minya, Egypt. 
 

Abstract: 
     The current research aimed to identify the effectiveness of a 

Nutritional education program in developing the awareness of 

undergraduate students of food additives in processed foods, and this 

research followed two methodologies: the descriptive analytical 

approach, and the Quasi-Experimental approach. The research sample 

included (140) female students of the second group from different 

departments of the Faculty of Specific Education, Minya University 

(Home Economics, Educational Technology, Educational Media, and 

Music Education). General data and socio- economic status form, 

Information sources about food additives form, Knowledge test about 

food additives in processed foods, Practices related to food additives in 

processed foods measure, and Attitudes about food additives in 

processed foods measure were prepared, and the results showed that: 

The arithmetic mean of the scores of the students in the research 

sample in the knowledge test of food additives was (9.30) before 

applying the program, while it reached (90.93) after application, and 

the arithmetic mean of the students’ practices related to food additives 

before applying the program was (18.33), while it reached (77.51) after 

application, and the arithmetic mean of the students’ attitudes related to 

food additives was (26.16) before applying the program, and it reached 

(85.74) after application, and thus the program contributed to the 

development of Nutrition  awareness in its three dimensions in terms 

of: knowledge level, practices and behaviors, attitudes related to food 

additives in processed foods. 
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