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 رياض لطالبات الغذائية الرتبية يف مكرتح بزنامج فاعلية
 الغذائي الوعي تننية علي الطائف ظامعة األطفال

 لديهن
    

 تسخدل امل : 
ٕا يدفت البحثداالىلداىلالىلالبف دزىامفدٖام دايّ اااااا ٕا لبرتبّد ٕا لبغذلّٙد ٕا لملفطفحد  بفطابحد

ٕا لألط دا ا رِدا ا بقضد ا لملغزتٕ طابحدٕاسضد  اااا06،اَتكُند الب ّهدٕامدو ااا لبطداٙ ا جبام د

إىلاجم ددُمفمامفكدداتٚفماداهمددفلي اا  ددابطٕرا،اَلألبددزٗا قزِحّددٕرااَسددفالصددف فم اااااا

ٌا لبفصد ّ ا لبحامثٕالملهًجالبفجزِيباذَ ْا لبفجدزِيبا عدح ٓا/ سحفد ٕا ب دف ٔا بف ج ُمد  لبُلمدف
ٖا لىالبحثااهمفتالبحامثدٕالبفحدارااموالجلاحتقّقاهيف ْا ،اَمقّداظا حتصدّف لبغدذلْٙاا لبدُم

ٓا مهدفا إمصداّٙاا دل  تدز ا َسدفاتُلدلالبحثداابفهفداٙجال"تّٕدُِجدفااااا  بدما ر6060 امضدفُ
 تطحّدقا َب دفا سحدلا لمل دزيفا لبفثصدّلا لبفحدارا يف لبحثا مّهٕ لبطابحات درجات مفُصطْ
ٓا مهدفا إمصداّٙاا دل  تدز ا لبح فٗدا،اُِجدفا لبفطحّق بصاحل لملقرتح لبربنامج  ر6060  مضدفُ

ْا بدما ٕا لبطابحداتا درجداتا مفُصدط ْا مقّداظا يف لبحثداا مّهد ْا لبدُم  َب دفا سحدلا لبغدذلٙ
لبح فٗ،اَتٖا ُ٘انفاٙجالبحثدااتُلدف البحامثدٕاااا لبفطحّق بصاحل لملقرتح تطحّقالبربنامج

تدفرِ اطابحداتايفّدٕالبرتبّدٕاسضد ارِدا الألط دا امفدٖااااااااا-مهًداااجمل ُمٕامدوالبفُلدّاتااا

ته ّدددٕالبدددُمٖالبغدددذلٖٙابدددفٗاااا-تالبغذلّٙدددٕالبصدددثّثٕاَلبضدددفُ البغدددذلٖٙالبضدددفّ اااالب دددادل

الألط ا اَلمل ف اتاموابال البربلمجالهلادتٕابفرتبّٕالبغذلّٕٙا0

ا. لبُمٖالبغذلٖٙا–جام ٕالبطاٙ اا–لبكف اتالمل فامّٕادالبرتبّٕالبغذلّٕٙا 

Effectiveness of a Proposed Program in the Nutritional 
Education of Kindergarten Students Taif University to Develop 

their Food Awareness 
Dr.Lobna Shaaban Ahmed Abu Zeid 

Abstract 
The present study aimed to identify the concepts of nutritional 

education required for the supervised student at the Department of 
Kindergarten at Taif University. The sample consisted of (60) 
students divided into two equal groups: one (control) and the other 
(experimental). The researcher used the experimental approach 
with semi- The results of the study were as follows: "There is a 
statistically significant difference (0.05) among the average scores 
of the students of the research sample in the cognitive achievement 
test before and after the application of the proposed program in 
favor of the application(0,05) between the average scores of the 
students in the sample of the study of food awareness before and 
after the application of the proposed program for the benefit of the 
remote application, and in the light of the results of the research, 
the researcher reached a set of recommendations, including the 
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training of students of the Faculty of Education, Children on correct 
eating habits and proper food behavior - Develop food awareness in 
children and teachers through programs aimed at food education   

Keywords: Food Education - Taif University - Food Awareness.ا

 مكدمة :  

ٕا ت فدربا ٕا مزمفد ُا مزلمدلا هيد ا مدوا لبط ُبد ٔا يف تدثريالا َهيثزيداا لبه د  مّدا

ٖا لبحفلِٕ ؛تًْ لب زد ٌا تد  َلبحثدُ ا لبفرلصداتا ب د ا َتؤيدفا َتهغدٚفٌ،ا تزبّفد

ٕا هى (2003 إبدزليّ ا تُّبّ  ،2000 لبهاع  يفٗ ) َلبرتبُِٕ لبه ضّٕ  مزمفد

ٕا سحدلا مداا ٖا لملزلمدلا هيد ا مدوا لملفرصد ٕا تد ٖا لب دزدا تزبّد ٍا ِ دّػا بكد  ما دز

 لبط دلا ع صّٕ تكُِو تٖ لملزمفٕ يذٍ هي ّٕ مفٖ تؤيف ،ي ا َمضفقحفٌ

ْا بدذلا ؛ َلبفغكّل بففُجٌّ لبقابفّٕ عفِف تًّا لبط ل ِكُى مّا ٕا تًد  مزمفد

ٕا ٕا هصاصدّاتا تغدكّلا يف مامسد ُا َمزلمدلا لبغ صدّ ْا لبه د ْا ، لجلضد   اَلب قفد

 . َل"ن  ابْ

ٔا َذبد ا ، لملزبم بايف ام لملفرصٕ سحل ما مزمفٕ معّ  َسف ْا بشِداد  لبدُم

ٖا بًداا ل"يف داما بدفها َسدفا ، لملزمفٕ يذٍ بط لالب هإِ بضزَرٔ  لبصد ّفِوا مفد

 يها َمو  لملضفقحل دتٕ ِقُدَى صُى لبُّم هط ا  بثى إميانا ، َلب املْ لحملفٖ

 مدوا َلبدف ف ا َلبحثداا لبف كا مفٖ لألط ا  تفرِ  هصابّ  تفمّ  دن  تانٌ

ٕا بابضدفُيّاتا َل"يف داما لب  دلا طزِدقا ٕا لبصدثّ  بإمدفلدا َذبد ا ، َلبغذلّٙد

ٕا لملهدش ا بدما َلبف داَىا ، َتفرِحًا لمل ف ٕ ٕا ، َلملفرصد ٔا َلبفُمّد ٘ا لملضدف ز  بآلبدا

ٕا لبط ُبدٕ،ا بدثمزل ا لألط دا ا رِدا ا َمل ف داتا ٘ا همدزل ا بالد ٕا صدُ  لبفغذِد

ٕا ٕا َيّ ّد َيهدا الب فِدفامدوالبفرلصداتالبفدٖاتثحد اذبد اَمهًداااااااااا مهًداا لبُساِد

رالبفٖايفت الىلابها٘ابزنامجامقرتحاِض ٖالىلاته ّٕا1662درلصٕا صها٘اعايزا،ا

لبُمٖالبغذلٖٙابفٗاتالمّذالملزمفٕالإلمفلدِٕا،اَهَل انفاٙجٕابضدزَرٔادمدجااا

مُ ددُماتالبفغذِددٕاتددٖالملهددايجالبفرلصددّٕاالمل فف ددٕاب رتقددا٘ا ضددفُٗالبددُمٖاا

مراا1662غذلٖٙابفٗالبفالمّذا،اَيفادرلصٕاَل ّٕايفالبّ واسامابًاا لجلهفلرٓا،لب

يفت ابفقّّ الىلابٕالبفغذَِٕابألط ا ادَىاصدوالملفرصدْايفارَ داتامفِهدٕااااا

له ا٘امشفد اريالريدمارَ دٕا0َِضدف ف امدوالبفرلصدٕاهىاصدُ٘البفغذِدٕاِ دفاااااااااا

َاااااا ٓاألط دا اامغكفٕالثّٕاابدماهط دا البزَ داتايفالبدّ واَهىالبُ دغالبفغدذ

لآلبدددا٘الملدددف ف ماهتضدددلامدددوالبُ دددغالبفغدددذَٓاألط دددا الآلبدددا٘ا ددداالملدددف ف ماااا

اَتفثضوالب ادلتالبغذلّٕٙابألط ا ابارت اعالملضفُٗالبف فّ ْابف  ف 0ٕااا

را،البفٖاحتدفري امدواهريدزابزندامجابابُصداٙعالملف دفدٔااااااا1662 رلصٕالبُامفّ ٕاد

ٙااا ٖابدددفٗاطفحدددٕالبصددد ااُِظددد ال"مدددفل الملفهاسضدددٕاتدددٖاته ّدددٕالبدددُمٖالبغدددذل

الخلامطال"صاصٖا0
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را،اَلبفددٖاتهاَبدد اهريددزاَمددفٔادرلصددّٕاا1662ي دداالعددارتادرلصددٕالبددُاجثجددُ اا

مقرتمدٕاتددٖاته ّددٕالبدُمٖالبغددذلٖٙابددفٗالبطابحداتالمل ف دداتا صدد البف فددّ اااا

ال"صاصٖاجبام ٕال"سيزا0

را،االىلالبف ددزىامفددٖامضددفُٗالبفهددُراا1662َسددفايددفت ادرلصددٕامددابطامضددوا ا

ثفددُٗايفدد الب فددُماَطفحددٕالبصدد البفاصددغال"صاصددٖا،اَلَ ددث ااااالبغددذلٖٙا 

نفاٙجًددالىامضددفُٗالبفهددُرالبغددذلٖٙابددفٗالبطفحددٕامّهددٕالبحثدداالسددلامددوامددفااااااااااا

ا%اموالبفرجٕالبكفّٕابف قّاظا500لبك إِالملطفُبابف قّاظاَيُا

َمفٖالبص ّفالبفَىلامقفتامفٔامدؤرزلتاَلبفدٖاياند اراَريامهصدحٕااااا

اابفددٖامهًدداالملددؤرزال"سفّ ددٖاملهع ددٕال" ذِددٕالبشرلمّددٕامفدٖالبغددذل٘اَلبفغذِددٕاَلا

،اَتدٖامدامااا1661،1662،1660،1660َمهع ٕالبصثٕالب املّدٕابففُمّدٕابضدالمٕالبغدذل٘ااااا

مقددفامددؤرزاصددالمٕال" ذِددٕا،اي دداامقددفتالبق ددٕالبفَبّددٕالبثامهددٕامددُ ااا1660

َاااا راتدٖااصالمٕال" ذِٕا،اَلسزتامهع ٕال"م الملفثدفٔابال ذِدٕاَلبشرلمدٕا لب دا

انُت ربا،موايلاماماُِماابفغذل٘الب املٖاا20

َمفٖالبص ّفالب زبٖامقفتامفٔامؤرزلتامف فقٕابابغدذل٘اَلبفغذِدٕامهًدااااا

،َمؤرزالملضفجفلتابغذِٕا1660مؤرزالبفغذِٕاَل"مزل الملشمهٕاتٖالبحثزِوا

 0ا1665لبط لاتٖالبصثٕاَلملز ابامل فكٕالب زبّٕالبض ُدِٕاماما

مفٖا زَرٔاتطُِزام ًُمالبفغذِدٕابدفٗامفرصدْااااا(Hafler,2003)َِؤيفا

لبزَ دداتاَتددفرِحً امددوالبهامّددٕالبغذلّٙددٕاَلبصددثّٕا0اَهِضددا اهي ّددٕاإمددفلدااااااا

لملفرصمابّقُمُلابفَري ايفالإلرعادالبغذلْٙادلبلالب صُ اَهعاراإىلالىلاجٕا

الملاصٕابُجُدامهايجا ذلّٕٙاتفرظابألط ا ايفامزلملامااسحلالملفرص0ٕ

مرايفادرلصددٕاسامدد ابًدداالصددفًفت البف ددزىامفددٖااااااا2220َتؤيددفا إمسامّددل،اا

مضفُٗالمل فُماتالبصثّٕامل ف اتارِا الألط ا اَلملصادرالبد اتضدفقْامهًدااااا

لمل ف دداتام فُمدداتًوالبصددثّٕامّددااباتصدد ّ ابزنددامجاتددفرِيبامقددرتحامددوااااااا

ف داتاام ف دٕامدوام ااا16لبفثقّ البصثْاجبانحٌّالمل زيفاَلملًدارٓاب ّهدٕابفغد اااا

ٔااا اارِا الألط ا اموابزدناتايفّٕالبرتبّٕاع حٕالبط ُبدٕا فِهدٕالملهصدُر

َسدددفاتُلدددف البهفددداٙجاإىلاماجدددٕالمل ف ددداتاإىلابزندددامجاتدددفرِيبايفالبفثقّددد اااااا

لبصثْا،هىامصادرالمل فُماتالبد اتضدفقْالمل ف داتامهًداام فُمداتًوالبصدثّٕااااااا

لبفرلصددددّٕاايددددْالبفف دددداساَلإلذلمددددٕاريدددد البصددددث اَلجملددددالتاَحتفددددلالملقددددزرلت

َلبُلبفِواَلأللدفسا٘الملزتحدٕالألبأ،َيدْامصدادرا"اردفالمل ف داتابامل فُمداتاااااااا

لبكاتّٕابففثقّ البصثْاَسفاباتطحّقالبربنامجالملقرتحاَهَ ث البهفاٙجاهىا

لبربنددامجايدداىابددٌاهريددزٍالبُل ددمامفددٖاحتضددمامضددفُِاتالمل ف دداتايفالجلاندد ااااااا

 ف دداتايفاماجددٕاإىلات ًدد ايّ ّددٕاالمل ددزيفاَلجلاندد الملًددارٓادددااِؤيددفاهىالملا

ته ّدددذالإلصدددرتلتّجّاتالبففرِضدددّٕامفدددٖاِكدددُىاإصدددف فلمًاات دددا" ايفالملُلسددد اا

البف فّ 0ّٕااااا
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ٕا هيدفلىا مدوا يداىا َإذل ٕا لبرتبّد ٕا بصد  ٕا مامد ٕا َلبرتبّد ٕا لألصدزِ  بصد 

ٕا تدإىا صدفّ ٕ،ا لثّٕ تزبّٕ لبط ل تزبّٕ بالٕ ٕا لبرتبّد  ي جدا ا لبغذلّٙد

ٕا جمدا"تا مدوا ٕا لبرتبّد ٘ا لألصدزِ ٕا مدوا يداما َيجدش ٕا لب  فّد  حتفدلا لبرتبُِد

 ت  دلا ألنًداا َذبد ا لألط دا ا رِا  مل ف ات لبرتبُٗ لإلمفلد تٖ مً ٕ مهشبٕ

ٖا ٕا لبط دلا إيضدابا : مهًداا لأليدفلىا ب د ا  حتقّدقا مفد ٕا لمل زتد  مدوا لبحضدّط

ٕا لبط داما ٕا  داا لمل فقدفلتا َنحدذا ، َلبصدث ٖا لبصدثّث ُا مدغا تف دار ا لبفد  لبه د

ٖا ٕا هَ لبطحّ د ٔا لبصدث ٖا لبط داما مدادلتا َسحدُ ا ، لجلّدف ُا مدغا تفُلتدقا لبفد  لبه د

 َيّ ّٕ َبك ّٕ ريابفٕ مُلمّف تٖ لأليل : مثل (لجلّفٔ َلبصثٕ لبطحّ ْ

ٕا بكل مهاصحٕ ٕا مزمفد ٔا لملدف ف ا َإيضدابا ،) م زِد ٘ا مًدار ٘ا لنفقدا  لملالٙد ا لبغدذل

 لثّثٕ بطز  لبط ام إنفا  مفٖ لبقفرٔ  إيضابٌ َ ، لب  ز مزلمل مل فف 

٘ا جما  تٖ َل"جف امّٕ لبرتبُِٕ بربلتٌ َته ّٕ ، لسفصادِٕ ٕا لبغدذل  َلبرتبّد

 . لبغذلّٕٙ

 مادلتً ا يف بالٕ لبُلبفِو ِفحغ لملفرصٕ سحل ما مزمفٕ يف لبط ل َبكُى

ٕا لب ادلت ب   َبُجُد ، لبغذلّٕٙ ٕا  داا لبغذلّٙد  يف لمل ف داتا تدإىا ، لبصدثّث

ْا لبُ دغا ِصدثثوا هى دن  لملزمفٕ يذٍ  الملهاصد ا لبُسد ا يف بألط دا ا لبغدذلٙ

 مدادلتا  دزظا َصًُبٕ بفطامٕ لملزمفٕ يذٍ يف لألط ا  مّل ذب  يف َِضامف

 لىل ّف محف لبقفُب سُت )لألط ا  رَ ٕ يف بفٌِ سّ ٕ  ذلّٕٙ َصفُيّات

، 2004،70،72 ) . 

َداا"اع اتٌّاإىال"يف اماباىلابٕالبغذلّٕٙابفط دلاايفالملزلمدلالألَىلايفااا

صددوامددااسحددلالملفرصددٕاِ فددربالبفمامددٕالألصاصددّٕاخلفددقاجّددلاصددفّ ابددا امددوااااااااا

لألمزل البغذلّٕٙاسادرامفٖال"صفّ اباَلإلنفا اي ااهىالبف دزىامفدٖالىلابدٕاااا

ل"يف دددامابًدددااالبغذلّٙدددٕاَلبحّٚدددٕالحملّطدددٕابابط دددلامدددوالب ُلمدددلالبددد ادنددد ااااا

McArthur, Laura H and Others (2007):,ا

َإىالبط لادَىالبثال اصهُلتاموالب  زاِ ف فالمف ادل ايفّدا امفدٖا داٍايفاااا

صدهُلتاتكدُىابفِدٌاب د الإلمكانّداتايفااااااا0-3تهاَ البط دامابّه دااالب  دزامدابمااااا

البفّاراط امٌااَتهاَبٌاَبكوايفاب  البدفَ اِعدلالبط دلام ف دفامفدٖاهمدٌايفاااااا

تهدداَ البط ددامامفددٖاصددوالبضادصددٕاَمددوايهددااياندد البفغذِددٕااهمددفالحملددفدلتااااااااا

امرا0ا1665لألصاصّٕالب اتضاي ايفامنُالبط لابغكلاجّفا رَِفلابضزا

ٕا إى َمّداا ٖا لألط دا ا رِدا ا م ف د  يف لبط دلا مدغا طدُِالا َسفداا تقضد

ٌا لبط ل صفُ  مالمعٕ مضُٚبّاتًا مو َهى ، لبزَ ٕ ٖا َمضدامفت ُا مفد  لبه د

ْا ْا ، لجلضد  ْا ، َلبه ضد ْا ، َل"جف دام  إمدفلدا  دزَرِاا هلدحما تقدفا ، َلب قفد

 لبطاٙ  جبام ٕ لبرتبّٕ بكفّٕ لألط ا  رِا  بقض  لألط ا  رِا  م ف ٕ

ٖا ٖا تكدُىا مفد ٕا مفد ٖا م زتد ٕا باجلُلند ا ََمد ٕا سحدلا مداا بط دلا لبغذلّٙد  لملفرصد
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ٍا هيدفلىا ب د ا بفثقّق َذب  ٕا يدذ ٕا لملزمفد ٖا  يف َلملف ثفد  رعدادا ر دفا تضدح

 .(2006 لبهاع  ،يف1999،2006ٗ لبقادر محف ،صام1662ّٕ

 لبضفّ ٕ َلبصثّٕ لبغذلّٕٙ لب ادلت لبط ل إيضاب . 
 ٌا بدما لبدزبعا مًارٔ لبط ل إيضاب ٕا مّاتد ٕا َبدما لبُّمّد  َِف ثدلا لبزَ د

 مو تفكُى َلب  لبهغاط  زتٕ يف بًا ِقُم لب  لمل فف ٕ لألنغطٕ يف ذب 

ٔا َريدوا ، لملطدح ا َريدوا ، لملهدش ا ريوا: ٕا لألدَلت َريدوا ، لملاٙدف  الملهشبّد

 . لىلفِقٕ َريو ، لب فُم َريو ، لب هّٕ َلملًارلت لملكفحٕ َريو
 ٔلبصثْ لبغذل٘ لبفّار يف لب  ابٕ لملغاريٕ مفٖ لبط ل مضامف . 
 ٕا ٕا ته ّد ٌا يف لبط دلا ريقد ٍا طزِدقا مدوا ذلتد  مدغا ِف دقا م ّدفا ب  دلا إجنداس

 . لمل ف ٕ مغ لغأ َجحٕ إمفلد يف ياملغاريٕ لصف فلدٍ
 ٔا ٖا لألصدزا مضدامف ٕا مفد ٕا هط اهلداا تزبّد ٕا بطزِقد ٕا تزبُِد  َذبد ا صدفّ 

 تزبّٕ يف لألي ل لبُجٌ مفٖ تف  " لب اٙفٔ ألى ، باألصز لبفلٙ  با"تصا 

ٕا دَر يف تُمدفا يهدا ا ِكدوا مل مداا لبط ل ٖا َلبحّد ا لبزَ د  سُلمدفا رصد ا َتد

 . لألط ا  ِفًجًا لب  لبضفُ 
ٕا دَر تداىا َبدذب ا  مدغا لبف امدلا مهدفا  ِفُسد ا " لألط دا ا رِدا ا م ف د

 لبدفَرا هلدذلا ملا ، لألمًات بالٕ لألمُر هَبّا٘ بّغ ل ميفف بل ، تقع لألط ا 

ْا ، لألط ا  رِا  هيفلى ب   حتقّق تٖ ت ا  هريز مو  تقدُما هى ميكدوا تًد

ْا بدابفثقّ ا لألمًات بفُمّٕ ٕا لب دادلتا َ ألط داهلوا لبغدذلٙ ٕا لبغذلّٙد  َلبصدثّ

ٕا ٘ا همدزل ا َ لبضدفّ  ٕا صدُ ٕا لبفغذِد ٕا َيّ ّد  إبدزليّ ا مُلطد ا (مهًداا لبُساِد

2004،.(120 

 َلبصثْ لبغذلْٙ لبُمْ ته ّٕ يف لألط ا  رِا  دَر هي ّٕ ِؤيف َيذل

ٕا دَريا لألط ا  رِا  م ف ٕ تؤدٗ َبكْ , َلبط ل بألم ٕا بطزِقد  لدثّث

ٖا تضدامفياا بدزلمجا بفقدفِ ا َذبد ا ، مهاصدحاا إمدفلدلا إمدفلدياا مدوا "بف ُا مفد  لبه د

 َبابفابْ ، لألط ا  رِا  َهيفلى ِفهاص   ا َلبُجفلنْ ، َلملًارٗ ، لمل زيف

ٔا َتصدحما مًهفًداا هدَلت رففد ا سدفا تإنًداا ٖا سدادر ٕا لبقدّ ا  دزظا مفد  لبغذلّٙد

 . لىلابْ لبحثا بٌ ًِف  ما َيذل .  زجًا ب ف لألط ا  بفٗ لبضفّ ٕ

 البحح مشكلة : 

 10 لبثامو لملضفُٓ طابحات مو ب ّهٕ  مقههٕ مقابفٕ بإجزل٘ لبحامثٕ سام 

  نفاٙجًداا مدوا لتضم لبغذلّٕٙ لبرتبّٕ َصفُيّات م ايّ  ب   مو ،طابحات

ٕا م ايّ  ليفضاب يف تفى َجُد ٕا لبرتبّد ْا لبغذلّٙد ٓا بًداا َلبدُم  لبطابحداتا بدف

 ملقدزرا لألط دا ا رِدا ا بزندامجا تضد ما مدوا لألط ا ابابز   رِا  مغزتات

 لبثانٖا0 لملضفُٓ مقزرلت   و لبفغذِٕ يف َلمف

 هصاصّٕ مادٔ بُل ًا لبغذلّٕٙ لبرتبّٕ َبابز  امواَجُدادرلصاتاتهاَب ا

 بًدفىا لبفرلصداتا ب د ا هجزِد ا تقف ، لألط ا  رِا  م ف ٕ إمفلد مُلد مو
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 مثلادرلصٕانادِٕ لألط ا  رِا  م ف ٕ بفٗ لبغذلّٕٙ لمل ايّ  ب   تقُِ 

لإلالىايدذٍاا Caren Celebuski 2000 ،2001، لبغدزلبا ر دفا ،2002، رعدادا

لبفرلصاتاملاتفهاَ اته ّٕالبُمٖالبغدذلٖٙابدفٗام ف داتارِدا ال"ط دا ا،ادداااااااا

ا0دمٖالبحامثٕاإلجزل٘ايذلالبحثاا

  البحح أسئلة : 

ٕا م دايّ ا ليفضدابا يف تدفىا َجُد يف لىلابْ لبحثا مغكفٕ تفثفد  لبرتبّد

ٕا ْا لبغذلّٙد ٓا بًداا َلبدُم  لبحثداا تداىا َبدفب ا  , لألط دا ا رِدا ا م ف داتا بدف

ْا لبزّٙط لبضؤل  مو لإلجابٕ إىل ِض ْ لىلابْ ٕا مداا " : لبفداب  بزندامجا ت ابّد

 مفٖ لبطاٙ  جبام ٕ لألط ا  رِا  بطابحات لبغذلّٕٙ لبرتبّٕ تٖ  مقرتح

 "؟ بفًِو لبغذلْٙ لبُمْ ته ّٕ

 : لبفابّٕ لب زمّٕ لألصٚفٕ لبضؤل  يذل مو َِف زع

 ٕا م دايّ ا مداا ٕا لبرتبّد ٕا لبغذلّٙد ٕا لملفطفحد ٕا بفطابحد  رِدا ا بقضد ا لملغدزت

 لبطاٙ ؟ جبام ٕ لألط ا 
 ٗا مداا ْا مدف ٕا َمد ٕا لبطابحد ٕا لألط دا ا رِدا ا بقضد ا لملغدزت  لبطداٙ ا جبام د

 ؟ لبغذلّٕٙ لبرتبّٕ مل ايّ 
 ٕا ما ٕا يف  مقدرتحا بزندامجا تامفّد ٕا لبرتبّد  لألط دا ا رِدا ا بطابحداتا لبغذلّٙد

 ؟ بفًِو لبغذلْٙ لبُمْ ته ّٕ مفٖ لبطاٙ  جبام ٕ

 البحح أهداف : 

 ٕا م ايّ  ت زى ٕا لبرتبّد ٕا لبغذلّٙد ٕا لملفطفحد ٕا بفطابحد  رِدا ا بقضد ا لملغدزت

ٕا لألط دا ا ٗا ت دزىاا. لبطداٙ ا جبام د ْا مدف ٕا َمد ٕا لبطابحد  بقضد ا لملغدزت

 . لبغذلّٕٙ لبرتبّٕ مل ايّ  لبطاٙ  جبام ٕ لألط ا  رِا 
 ٕا ت دزىا ٕا يف مقدرتحابزندامجاا تامفّد ٕا لبرتبّد ْا لبغذلّٙد ٕا مفد ْا ته ّد  لبدُم

 . لبطاٙ   فِهٕ لألط ا  رِا  م ف ات بفٓ لبغذلْٙ

 البحح أهنية : 

 ْٕا لبفُجًداتا مدغا مفالسم لبحثا يذل ِثت ٕا مدُ ا لىلفِثد ٕا هي ّد  يف لبفغذِد

 0 لألط ا  رِا  مزمفٕ
 بابطاٙ  لبرتبّٕ يفّٕ "ٙثٕ بُ غ لبقاٙ م  لبحثا يذل ِ ّف هى ميكو 

 سضد ا طابحداتا تفرصدًاا لبد ا لملقزرلت   و لبغذلّٕٙ لبرتبّٕ مقزر تض م

 .بابطاٙ  لألط ا  رِا 
 ٘ا يف لألط ا  رِا  يف لملف صصم ِضامف هى ميكو  لبفثصدّلا لبفحدارا بهدا

ْا َمقّداظا لمل دزيفا ْا لبدُم ٌا ِضدف ادا لبغدذلٙ  يدذِوا يف لبطابحداتا تقدُِ ا يف بد

 . لجلانحم
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 ٕا طابحات بفٗ لبغذلْٙ لبُمْ ته ّٕ يف ِ ّف هى ميكو ٕا يفّد  سضد ا لبرتبّد

  َلملضفقحفّٕ لىلابّٕ مّاتًو يف هريز بٌ ِكُى دا بابطاٙ  لألط ا  رِا 

 البحح فزوض : 

٘ا يف ٓا لإلطدارا  دُ ٕا لبفرلصداتا َنفداٙجا بفحثداا لبهعدز  َلملدربرلتا لبضدابق

: لبفابّٕ لب زَ  لُغ بفحامثٕ ميكو َلب  فّٕ لبهعزِٕ

 لبطابحات درجات مفُصطْ بم ر6060 امضفُٓ مهف إمصاّٙا دل  تز  ُِجف 

 لملقرتح لبربنامج تطحّق َب ف سحل لمل زيف لبفثصّل لبفحار يف لبحثا مّهٕ

 . لبح فٗ لبفطحّق بصاحل
 لبطابحداتا درجات مفُصطْ بمر6060 امضفُٓ مهف إمصاّٙا دل  تز  ُِجف 

 لملقدرتحا تطحّدقالبربندامجاا َب ف سحل لبغذلْٙ لبُمْ مقّاظ يف لبحثا مّهٕ

 . لبح فٗ لبفطحّق بصاحل
 ٕا لملقدرتحا بفربندامجا ٕا ت ابّد ٕا ر201  مدوا تقدلا " بهضدح ٕا مقاصد  بفّد ا   ادبد

Blake لب  ابّٕ بقّاظ . 

 البحح منهج : 

ٌا لبفصد ّ ا دَ لبفجدزِيبا لملدهًجا لصدف فلما ِف  ْا لبفجدزِيبا عدح ٓا/ سحفد  ب دف

ٕا ٔا بف ج ُمد ٌا ، لبُلمدف ٕا ِهاصد ا ألند  تدفرِطا ميثدلا مّداا لبحثداا يدذلا طحّ د

ٔا ٕا لملدفغالتا همداا ، مضدفقلا لملدفغاا لملقدرتحا مدوالبربندامجاا لبفجزِد ا َمدف  لبفاب د

 .لبحثا مّهٕ بفطابحات لبغذلْٙ َلبُمْ لمل زيف لبفثصّل تًٖ

 البحح أدوات : 

 : لبفابّٕ لألدَلت بإمفلد لبحامثٕ تقُم

 ٔا ٕا " رهٗ لصدفطالعا " لصدف ار ٔا إىل مُجًد ٖا لمل فصدما لبضداد  جمداىلا تد

 َمهاصددحٕ هي ّددٕ مددفٗ مددُ  لأل ذِددٕ َتكهُبُجّددا لملهددشىل ل"سفصدداد

ٕا لملُ دُماتا ٖا لبغذلّٙد ٖا هى ِقدرتحا لبفد  بًدفىا تدٖا دُ٘ياالبربندامجااا ِحهد

ٕا لملُ دُماتا َهنضد ا هيد ا إىل لبُلدُ ا ٖا لبغذلّٙد  تضدامفا هى ميكدوا لبفد

 . مضفقحال م فًو مفطفحات  ُ٘ تٖ لألط ا  رِا  م ف ات
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .م زيف حتصّل لبفحار 
 لبغذلْٙ لبُمْ مقّاظ.  

 البحح خطوات : 

 : لبفابّٕ َلإلجزل٘لت لخلطُلت لبفرلصٕ صففحغ

 ٖا ل"طدالعا ٕا َلبحثدُ ا لبفرلصداتا مفد ٕا َلبكفابداتا َلألدبّداتا لبضدابق البرتبُِد

  0البحثا  ُ ُع لبصفٕ ذلترالألجهحّٕ َ لب زبّٕ(
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  ٕا إمدفلدا ٕا ذلت بامل دايّ ا ساٙ د ٕاالبصدف ٕا بابرتبّد ْا َمز دًاا لبغذلّٙد  مفد

 0البحثا رك ْ
 ا0ال"ط ا لبُمٖالبغذلٖٙام ًُمٕاَلي ّفٕامل ف اتارِا ا 
 بزنددامجالبرتبّددٕالبغذلّٙددٕاَم ًُمددٌاَليفلتددٌاَلي ّفددٕاتددٖالمددفلدام ف دداتاااااا

 . رِا ال"ط ا ا
 0طز اَلصرتلتّجّاتالبرتبّٕالبغذلّٕٙا 
 0لصضرتلتّجّٕالبف ف البف امفٖا،امايّاتًاا،اَمكُناتًاا،اَلصف فلماتًا 
 0البضّكُمرتِٕ رفدلتًا َمضاب لبفرلصٕ هدَلت إمفلد 
 ْا لألدَلت تطحّدقا ٓا طابحداتا مفد ٗا بف دزىا لبثداموا لملضدفُ ْا مدف ٕا َمد  لبطابحد

 . لبغذلّٕٙ لبرتبّٕ مل ايّ  لبطاٙ  جبام ٕ لألط ا  رِا  بقض  لملغزتٕ
 0لبفجزِ  َمفٔ َإمفلد لبفّار 
 ْ٘ا بابفطحّق لبفرلصٕ مّهٕ مفْ لبفجزِ  إجزل ٕا ألدَلت لبقحفد  ريد ا لبفرلصد

 0البفرلصٕ ألدَلت لبح فٓ لبفطحّق ري  لمل فارٔ لبُمفٔ تفرِط
 لبهفاٙج إبْ َلبُلُ  لملهابٕ لإلمصإّٙ لألصابّ  َلبفّار لبحّانات مجغ . 

 البحح مصطلحات : 

 فاعلية: Effectiveness:  

  لبفقانْ) (لملزجُٔ لبهفاٙج َحتقّق لأليفلى َبفُغ لبفثريا مفٖ لبقفرٔ يْ

ْا , لجل دلا , همحدفا ٕا مصدطفما َِ درباا73 ,2013)ا,امفد  بابفرلصداتا لب امفّد

ٕا ٕا لبرتبُِد ٓا لألريددز مددفٗ مدوا لبفجزِحّد ٌا هى ميكدوا لبدذ  لمل اجلددٕ حتفريد

ٕا لملدفغالتا همف يف مضفقال  مفغال  بامفحاريا لبفجزِحّٕ  ِ دزىا ي داا , لبفاب د

ٕا لب ُلمدلا ب   هَ مامل هريز مفٗ بثنٌ ٖا لملضدفقف  لب ُلمدلا ب د ا هَ مامدلا مفد

ا ,2011,230).  لبهجار َسِه   عثاتٕ  لبفاب ٕ

ٕااَُت دزفىا ٔا بثنًداا لبحثداالىلداىلاا يف إجزلّٙدا ا لب امفّد ٔا سدفر  لبفجزِد ا َمدف

ٕا لبطابحٕ َمْ مفٖ ٕا لألط دا ا رِدا ا بقضد ا لملغدزت  مل دايّ ا لبطداٙ ا جبام د

 البغذلّٕٙ لبرتبّٕ َمًارلت

 :الربنامجThe Program  : 

ردادايدددُانعددداماا00،اصا1623ِ زتدددٕا همحدددفامضدددمالبفقدددانٖاَمفدددٖالجل دددلا،ااااا

َلمل دداِااَلبقددّ البثابفددٕاَلخلددربلتاَلمل ددارىاَلملًددارلتااااامفكامددلامددوالىلقدداٙقااا

ل"نضددانّٕالملددفغأالبفددٖاتقددفمًاامؤصضددٕات فّ ّددٕامددااجمل ُمددٕامددوالملددف ف مااا

تًّدداابقصدددفالمفكدددايً ابًددااَت امفدددً ام ًددداابغددكلاِدددؤدٗالىلات فدددّ ً ا،الٗاااا

ت ددفِلاصددفُيً ا،اَحتقّددقال"يددفلىالبفددٖاِهغددفَياامددواَرل٘اذبدد ا،ابطزِقددٕااا

امفكامفٕا0عامفٕا



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
125 

َِ ددزىاتددٖالبحثدداالىلدداىلابثنددٌاجم ُمددٕامددوالملُ ددُماتالملرتلبطددٕامددُ ااا

لبرتبّددٕالبغذلّٙددٕالملقفمددٕالىلام ف دداتارِددا ال"ط ددا اَلبفددٖاتفضدد واهيددفلتاااا

م ّهٕاَرفُٗاَهنغطٕاََصداٙلات فّ ّدٕاَهصدابّ اتدفرِطاَتقدُِ ابقّداظااااااا

باصرتلدنّٕالأليفلىالمل زتّٕاَلبُجفلنّٕاَلبه طامزيّٕاَيلايذلامصا اا

 لبف ف البف امفٖاا0

 : الرتبية الغذائية 

رابثنًداارداَ"تامف دفدٔاىلداالبهداظاااااا25،ا1660َت زتًاا صامّٕامحفلبقادراا،ا

مفٖالبف فِلامواطزِقٕامّاتً امواسلَِدٕالبصدثٕاَلبفغذِدٕابُصدّفٕاهتضدلاااااا

َتٖامفَدال"مكانّاتالملُجُدٔا،اتابرتبّٕالبغذلّٕٙاهيثزامدواجمدزدام فُمداتاااا

هَانصماِضفٗا0اي ااهنًااتشَدالبهداظا  فُمداتالفف دٕامدوالبط داماااااااتذيز

ي ّفٌالملهاصحٕابكدلاتدزداَيدلااااددداسّ فٌاادددموانُلمٌّالملفحاِهٕاَتغ لاداهنُلمٌا

ال"مزل البفٖاتهغثاموانقصٌا0ادددمهالزٍالبغذلّٕٙاادددامزمفٕام زِٕ

م ف دداتااَت ددزىاتددٖالبحثدداالىلدداىلابثنًدداام فّددٕاتزبُِددٕاتًددفىاإىلاإمددفلد

رِددا ال"ط ددا اَإيضددابًوالمل فُمدداتالبغذلّٙددٕاَلملًددارلتالبفددٖاِفثقددقامددواااااااا

اطزِقًااته ّٕاَمًّوالبغذلٖٙاَت فِلامادلتًوالبغذلّٕٙا االبضفّ ٕا0

 الغذائي الوعي : Nutritional awareness 

ْا هىا،را1990،68لبغدربلَٗ،ا ر دفا  دزىااِ ْا لبدُم  بدال ا مدوا ِقدفرا لبغدذلٙ

ٖا لبف دزىا ُا لألتدزلدا َلقايداتا م فُمداتا مفد ٘ا حند  بدح  ا َدارصدفً ا لبغدذل

 لبغذلّٕٙ لب ادلت

ْا لبحثا يف َِ زى ٌا لىلداب  سحدلا لألط دا ا رِدا ا م ف داتا ليفضدابا " بثند

ٕا َلمل فُمات بف  ارى لخلفمٕ  مّداتًوا يف بًداا َلب  دلا جّدفلا َتً ًداا لبغذلّٙد

 . لألط ا  مغ ت امفًو َهريها٘ لبُّمّٕ

مدواتز دّاتٌاحتقّقدااأليفلتدٌالتح د ااااااب جابٕامواهصٚفٕالبحثدااَلبفثقدقااا

الإلجزل٘لتالبفابّٕاد

 أواًل: أدوات البحح وبزنامج الرتبية الغذائية : 

 : منهج البحح 

لمف فالبحثاالىلاىلالملهًجاعدحٌالبفجزِحدٖانعدزلصابصد ُبٕا دحعالملدفغالتااااااا

البفبّفٕا0

 : الخصنيه الخجزيبى 

لتحدددغالبحثددداالىلددداىلاتصددد ّ الجمل دددُمفمالملفكددداتٚفماَي ددداا لبفجزِحّدددٕااااا

َلبضابطٕراَيُاموالبفص ّ اتالبفجزِحّٕالملثابّٕالبفٖاِف اتًّاالبفّاراهتدزلداا
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لجمل ُمٕالبفجزِحّٕامغُلّٙا،اي دااِدف امصدزالملدفغالتالخلارجّدٕاذلتالألريدزااااااا

دايدلاجم ُمدٕامغدُلّٙااااامفٖالبفجزبٕاماامفلالملفغاالملضفقلا،اِف ات ّماهتدزلا

ي ددااِددف امصددزالملددفغالتالخلارجّددٕاذلتالألريددزامفددٖالبفجزبددٕامدداامددفلالملددفغااااا

لملضددفقلا،،اِددف ات ددّماهتددزلدايددلاجم ُمددٕامغددُلّٙاا،اريدد ات ددز الجمل ُمفدداىااا

اا"بفحدددداراسحفددددٖا،اريدددد ا ضددددغالجمل ُمددددٕالألَىلابففجزبددددٕا لملددددفغاالملضددددفقلراا

َب ددددفانًاِددددٕامددددفٔالبفجزبددددٕاااَحتجدددد البفجزبددددٕامددددوالجمل ُمددددٕالبثانّددددٕا،اااا

لجمل ُمفاىا"بفحداراب دفٗا،ابغّدٕام زتدٕاهريدزالبفجزبدٕامفدٖالجمل ُمدٕالألَىلااااااااا

ار16220 لبهُما،

 : جمخنع البحح 

دددااجم ُمٕامواطابحاتالملضفُِمالبضابغاَلبثاموامدواسضد ارِدا ال"ط دا ااااا

ايفّٕالبرتبّٕا،اجام ٕالبطاٙ ا0

 : عينة البحح 

ضددفُِمالبضددابغاَلبثدداموامددواسضدد ارِددا ااااابالبفّددارامّهددٕامددواطابحدداتالملاا

طابحددٕاسضدد  اإىلاجم ددُمفماا06يفّددٕالبرتبّددٕا،اجام ددٕالبطدداٙ ااددددل"ط ددا ا

راطابحددٕا36راطابحددٕاَلألبددزٗا قزِحّددٕر ا36را  ددابطٕمفكدداتٚفماداهمددفلي اا ا

مدددوالجملف دددغالبكفدددٖابفطابحددداتا،اَسدددفاَسدددغالبفّدددارالملضدددفُِمالبضدددابغاَلبثدددامواا

ابألصحابالبفابّٕاد

 ام زتفًوابطز البففرِطا،اَبفلِٕانشَهلواإىلالبرتبّٕالب  فّٕا0ا

 0ٕاصًُبٌانقلالألدَلتاَلملُلدالبالسمٕابفطحّقالبفجزب

 م ف ددددٕارِددددا ال"ط ددددا امهددددُطابًدددداات فددددّ البطابحدددداتالب  ددددلالبف دددداَنٖااا

َمضامفتًواتٖاملالملغكالتالبفٖاتُلجًًوابال الىلّداٍاَذبد امدوابدال ااااا

 جما"تال"سفصادالملهشىلا0

 : تفتسري النخائج 

  تفتسري ومناقشة النخائج املخعلكة بالفزض االول: 

ٓا مهدفا إمصداّٙاا دل  تدز ا ُِجدفاَلبدذٗاند امفدٖادادااا  بدما ر6060  مضدفُ

 َب ف سحل لمل زيف لبفثصّل لبفحار يف لبحثا مّهٕ لبطابحات درجات مفُصطْ

ادلبح فٗ لبفطحّق بصاحل لملقرتح لبربنامج تطحّق

ابا"جزل٘لتالبفابّٕادسام البحامثٕا

 رلفادرجاتالبطابحاتامّهٕالبحثااتٖالبفطحّقمالبقحفٖاَلبح فٗا"بفحداراا

ا.لبفثصّلالمل زتٖا

 لصف فلمالبربنامجال"مصداٖٙاا“spss’’َبزندامجاا“Excel” بُلصدطٕالىلاصد اااا

ا0فطحّقمالبقحفٖاَلبح فٗابالبفحارل"ىلاتٖالملقارنٕابمامّهٕالبحثااتٖالب
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سّ ٕادتدابف"بٕالب زَ ابمامفُصطٖادرجاتالبطابحاتارا2َُِ ماجفَ ا 

امّهٕالبحثااتٖالبفطحّقمالبقحفٖاَلبح فٗابالبفحارايكلا0

نفاٙجادتدابمادرجاتالبطابحاتامّهٕالبحثااتٖالبفطحّقمالبقحفٖاَلبح فٗا"بفحارالبفثصّلارا2جفَ ا 

المل زتٖايكلا0اا

البفطحّقالبح فٗالبفطحّقالبقحفٖالبحّانات

لبهًإِا

الب ع ٖ

درجٕا

الىلزِٕ

ا تر

الجلفَبّٕ

ا تر

الحملضُبٕ الملفُصعالجملا 

ل"حنزلىا

المل ّارٗ

الملفُصع

ل"حنزلىا

المل ّارٗ

ا11ا6020ا16003ا10205ا21020ال"بفّاراموامف فد

ا1032ا02

ا12060

ا11022ا15ا20202ا13000ا10010ا21003البصُلباَلخلطث

ا12000ا30ا20010ا33053ا20250ا25012البفك فٕ

ا32032ا20ا1032ا55022ا5032ا21052ايكلال"بفحار

اراِفضمال"تٖاد2موابال اجفَ ا 

هىاسّ ددٕا ترالحملضددُبٕاهيددربامددوا ترالجلفَبّددٕاَم هددٖاذبدد اهىالب ددزَ ااا

تدددٖاحتصدددّلالبطابحددداتامّهدددٕالبحثدددااتدددٖال"بفحدددارالبفثصدددّفٖاتدددٖال"بفحدددارا

ااراا6062لبفثصددّفٖالبقحفددٖاَلبح ددفٗاذلتاد"بددٕاإمصددإّٙامهددفامضددفُٗاد"بدددٕا ااااااا

ااَِفضماهِضااهىاهمفٖانضحٕاتغااَحتضواتٖام فُماتالبطابحداتامّهدٕالبحثدااا

ياىاتٖال"بفحارالبفثصّفٖايكدلامّداايداىامفُصدعالب دزَ ابدمادرجداتاااااااا

مّهددٕالبحثددااسحددلاَب ددفادرلصددٕابزنددامجالبرتبّددٕالبغذلّٙددٕالملقددرتحاباصددف فلمااااااا

را،اِفّددٕالجلددش٘البثددانٖابالبفحدداراااا32032لصددرتلتّجّٕالبددف ف البف ددامفٖاِضدداَٗا ااا

سحدلاَب دفاااا لبفحارالبفك فٕرا،اَياىامفُصعالب زَ ابمادرجاتامّهدٕالبحثدااا

را،اِفّدٕالجلدش٘الألَ امدوال"بفحدارا ل"بفّدارامدوااااااا12000درلصٕالبربنامجاِضاَٗا 

مف ددفدراَيدداىامفُصددعالب ددزَ ابددمادرجدداتامّهددٕالبحثددااسحددلاَب ددفادرلصددٕاااا

را،اَِفّددٌالجلددش٘البثابدداامددوال"بفحددارا لبصددُلبااااا12060درلصددٕالبربنددامجاِضدداَٗا اا

ٕا لبحثدااسحدلاَب دفادرلصدٕااااااَلخلطثراَياىامفُصعالب زَ ابمالبفرجاتامّهد

ار110220لبربنامجاِضاَٗا 

ؤل ال"َ ابفحثااَلبذٗان امفدٖاددااَموايذٍالبهفاٙجاهمكوالإلجابٕاموالبض

 لألط ا  رِا  بقض  لملغزتٕ بفطابحٕ لملفطفحٕ لبغذلّٕٙ لبرتبّٕ م ايّ  ما

 لبطاٙ ؟ جبام ٕ

  احلاىل :تفتسري النخائج املخعلكة بالتسؤال األول والفزض األول للبحح 

ميكددوات ضدداالرت دداعامضددفُٗاحتصددّلالبطابحدداتامّهددٕالبحثددااتددٖال"بفحددارا

لبفثصّفٖالمل زتٖايكلاإىلاإملدامًوابامل فُمداتالبغذلّٙدٕالملفضد هٕابا"بفحداراااااا

بغددكلامدداما،اَميكدددواإرجدداعاذبددد اإىلاهىالأليددفلىالبضدددفُيّٕابكددلادرظامدددواااااا

سّاصددًاامددواطزِددقاادرَظالبربنددامجاياندد اَل ددثٕاَرددفدٔاَبابفدداىلاهمكددواا

ال"بفحارالبفثصّفٖا0

ي ااهىالبحامثٕاريشتامفٖالألصٚفٕاَلملهاسغداتاهريهدا٘اَب دفاعدزحاَتقدفِ اااااا

يلادرظاموامُ ُماتالبربنامجادااج لالبفقدُِ امضدف زلابدال البربندامجااااا

َريح اَهيفالمل فُماتالبغذلّٙدٕا،اَتُجّدٌالبحامثدٕابفطابحداتابدال ايدلادرظااااااا
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جددُعاإىلايفّدد البرتبّددٕالبغذلّٙددٕالملقددرتحا،اسددفاااااَهريهددا٘اإمددفلديواخلددزلٙعابفزاا

ِكُىاصامفامفٖاتهعّ اَتضفضلاهتكارالبطابحاتامّهٕالبحثااتٖايلامُ دُعاا

ادااهدٗاإىلالبف ف اَلرت اعالبفثصّلابًذٍالبهضحٕالبكحأا0

هعددارتانفدداٙجاإجابددٕالبضددؤل الألَ اإىلالرت دداعامضددفُٗاحتصددّلالبطابحدداتاااااااا

لّٙددٕا،َيددذلاِ هددٖاهىاتددفرِطابزنددامجالبرتبّددٕاامّهددٕالبحثددااتددٖالمل فُمدداتالبغذا

لبغذلّٕٙالملقرتحاَتقالصرتلتّجّٕالبف ف البف امفٖاصامفامفدٖاته ّدٕام فُمداتاااا

اطابحاتالبحثاا0

َلبفف دد انفدداٙجالبحثدداالىلدداىلامددغانفدداٙجادرلصددٕاجددّ طابّث دداىاَ بددزَىااا

لبفددٖاهعددارتاإىلاَجددُداتددزَ اط ّ ددٕاذلتاد"بددٕاإمصددإّٙابددمامفُصددعاااا1622

لبطالبالبذِوادرصُلاباصف فلمالبف ف البف امفٖاَلبطالبالبذِوادرصدُلااادرجات

ابطزِقٕالبفف ّ ا0

بّه دداالت قدد انفدداٙجالبحثدداالىلدداىلامددغانفدداٙجادرلصددٕا ددّطادِددربلٍاَتّفددُرااا

،البفددٖاهريحفدد اسِددادٔالبفثصددّلاتددٖالمل فُمدداتالبغذلّٙددٕاب ددفادرلصددٕااااا1626ن ددُمٖا

ارِا الألط ا ا0بزنامجالبرتبّٕالبغذلّٕٙابألمًاتاَم ف اتا

اَبففثققاموالثٕالب ز البثانٖالبذٗان امفٖاد

 لبطابحات درجات مفُصطْ بم ر6060  مضفُٓ مهف إمصاّٙا دل  تز  ُِجف

ٕا ْا مقّداظا يف لبحثداا مّهد ْا لبدُم  لملقدرتحا تطحّدقالبربندامجاا َب دفا سحدلا لبغدذلٙ

 . لبح فٗ لبفطحّق بصاحل

 تقفاسام البحامثٕابا"جزل٘لتالبفابّٕاد

 درجاتالبطابحاتامّهٕالبحثااتٖالبفطحّقمالبقحفدٖاَلبح دفٗاملقّداظاااارلفا

 لبُمٖالبغذلٖٙا0
 لصف فلمالبربنامجال"مصداٖٙاا“spss’’َبزندامجاا“Excel” بُلصدطٕالىلاصد اااا

ل"ىلاتٖالملقارنٕابمامّهدٕالبحثدااتدٖالبفطحدّقمالبقحفدٖاَلبح دفٗاملقّداظاااااااا

البُمٖالبغذلٖٙا0

لب ددددزَ ابددددمامفُصددددطٖادرجدددداتاراسّ ددددٕادتدابف"بددددٕا1َُِ ددددماجددددفَ ا 

البطابحاتامّهٕالبحثااتٖالبفطحّقمالبقحفٖاَلبح فٗاملقّاظالبُمٖالبغذلٖٙا0

د"بٕالب زَ ابمامفُصطٖادرجاتالبطابحاتامّهٕالبحثااتٖالبفطحّقمالبقحفٖاَلبح فٗارا1جفَ ا 

املقّاظالبُمٖالبغذلٖٙا0

البفطحّقالبح فٗالبفطحّقالبقحفٖالبحّانات

درجٕا

الىلزِٕ

مضفُٗا

البف"بٕ

ا تر

الجلفَبّٕ

ا تر

الحملضُبٕ الملفُصعالجملا 

ل"حنزلىا

المل ّارٗ

الملفُصع

ل"حنزلىا

المل ّارٗ

مضفُٗالبُمٖا

البغذلٖٙ

ا21021ا223022ا2022ا202020

ا1032ا6062ا02

ا22023

ارُرالب ادلت

البغذلّٕٙ

ا2011ا21025ا26022ا0005ا20002

رُرال"صاصّاتا

البغذلّٕٙ

ا22022ا1023ا25033ا5013ا52022
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هىاهمفددٖاسّ ددٕا دتدالحملضددُبٕاياندد اتددٖالحملددُرااااار1 اِفضددمامددوالجلددفَ ا

لبثابدداابف قّدداظا رددُرال"صاصددّاتالبغذلّٙددٕر،اَيدداىامفُصددعالب ددز ابددمااااااا

را،اِفّدٌالملقّداظااا22022درجاتامّهٕالبحثااسحدلاَب دفادرلصدٕالبربندامجاِضداَٗا ااااا

يكدلاَيدداىامفُصددعالب ددزَ ابددمادرجداتالبطابحدداتامّهددٕالبحثددااسحددلاَب ددفااا

را،اِفّددٕالحملددُرالبثددانٖابف قّدداظارددُرالب ددادلتاا22023ٗا درلصددٕالبربنددامجاِضدداَ

لبغذلّٕٙاَياىامفُصعالب زَ ابمادرجاتالبطابحاتامّهدٕالبحثدااسحدلاَب دفااااا

ار20110درلصٕالبربنامجاِضاَٗا 

اَموايذٍالبهفاٙجاهمكوالإلجابٕاموالبضؤل البثانٖابفحثااَلبذٗاند امفدٖاداا

ٗا مداا ْا مدف ٕا َمد ٕا لبطابحد ٕا لألط دا ا رِدا ا بقضد ا لملغدزت  لبطداٙ ا جبام د

 ؟ لبغذلّٕٙ لبرتبّٕ مل ايّ 

 : تفتسري النخائج املخعلكة بالتسؤال الجانى والفزض الجانى للبحح احلاىل 

ِزجددغالبفثضددواتددٖالصددفجاباتالبطابحدداتاتددٖامقّدداظالبددُمٖالبغددذلٖٙاإىلاااااااا

تفرِطالبربنامجالملقرتحاباصف فلمالصرتلتّجّٕالبدف ف البف دامفٖالبفدٖاصدامفتااااا

لبُمٖالبغدذلٖٙابدفٗالبطابحداتامّهدٕالبحثداامدوابدال ام فُمداتًوااااااااامفٖاتكُِوا

َم ددارتًوالبغذلّٙددٕالبفددٖاِغدد فًاالملقّدداظا،اَهِضدداايددذٍال"صددرتلتّجّٕاتددؤدٗااااا

بحقا٘اهريزالبف ف اَلمكانّٕالصف فلمٌاَتطحّقاتٌاتٖامّاتًوا0َسفاهعارتانفداٙجاا

لملصدزِاتاا،اإىلالخن ا البدُمٖالبغدذلٖٙابدفٗالبطابحداتااااا1626درلصٕاِضواسهفِلا

اتٖانًإِامزمفٕالبف فّ البثانُٗا0

،اإىلاتددفنٖامضددفُٗالبددُمٖاا1622ي ددااهعددارتانفدداٙجادرلصددٕانادِددٕالب  ددُدٗاااا

لبغدددذلٖٙابدددفٗاطابحددداتالملزلمدددلا ل"بففلّٙدددٕا،اَلإلمفلدِدددٕا،اَلبثانُِدددٕراَيددداىاا

ل"خن ددا اتددٖامضددفُٗالبددُمٖالبغددذلٖٙاعددفِفل ابالددٕامددغاطابحدداتالملزمفددٕاااااااا

ال"بففلّٕٙا0

،امفدٖاهىالبدربلمجالبفثقّ ّدٕامدغااااا1621درلصٕاتؤلدالجلُلبفٍاَ بزَىاَهيفتا

ال"ط ا اتث زاموانفاٙجاناجثٕا0

     تفتسري ومناقشة النخائج املخعلكة بالتسؤال الجالح للخحكل مـن حـحة الفـزض

 الجالح

ٕا ر201  مدوا تقل " بهضحٕ ت ابّٕ لملقرتح بفربنامجَلبذٗان امفٖداد  مقاصد

اداسام البحامثٕا ااِفٖادلب  ابّٕ بقّاظ Blake بفّ    ادبٕ

 مضابامفُصعادرجاتاطابحاتامّهٕالبحثااتٖالبفطحدّقمالبقحفدٖاَلب دفٗاااا

ا0بالبفحارالبفثصّفٖالمل زتٖايكلا

 مضابامفٗات ابّٕالبربنامجالملقرتحاباصف فلمام ادبدٕابفّد اااBlakeبهضدحٕااا

ارد3 لبكض المل ف اَُِ ماذب اجفَ ا
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بقّاظات ابّٕالبربنامجنضحٕالبكض المل ف ارا3جفَ ا 

امفدالبطابحات

ا ىر

مفُصعادرجاتالبفطحّقا

ا2لبقحفٖابالبفحارام

مفُصعادرجاتالبفطحّقا

ا1لبح فٗابالبفحارام

لبهًإِالب ع ٖا

ابفرجاتال"بفحار

نضحٕا

البكض 

ا2012ا20ا55022ا21052ا06

را،اَيدٖانضدحٕادلبدٕاااا2012رالىانضدحٕالبكضد المل دف اتضداَٗا اااا3ُِ مالجلفَ ا 

إمصدداّٙاامّددااهىانضددحٕالبكضدد المل ددف اتددف امفددٖات ابّددٕالبربنددامجاهيددربامددواا

راَموايذٍالبهفّجٕاهمكوالإلجابٕامفدٖالبضدؤل البثابداابفحثدااَلبدذٗاند ااااااا201 

 لألط ا  رِا  بطابحات لبغذلّٕٙ لبرتبّٕ يف  مقرتح بزنامج تامفّٕ ماامفٖاد

 ؟ بفًِو لبغذلْٙ لبُمْ ته ّٕ مفٖ لبطاٙ  جبام ٕ

اريحف ات ابّٕالبربنامجالملقرتحاتٖالبحثاالىلاىلا0َسفا

 1623َسددفالت قدد انفدداٙجالبحثدداالىلدداىلامددغانفدداٙجايددلامددوادادَندداابزلِدد اااااا

Donna Brayntَصدهّثّاابدداِز اااCynthia Bayrle َرَظاجدا اا1622اRois 

Jacque،1626ا،0امّاالريحفُلات ابّٕالبربنامجا16620،الما اربّغا1662تضحٖارعاداا

ٕا لبرتبّددٕ ابقاريحفد ات ابّددٕالبربندامجالملقدرتحايفااامدوالب دز البضدااا  لبغذلّٙد

،اتٖامدماتُلدف اب د البفرلصداتااااا لبطاٙ  جبام ٕالألط ا  رِا  بطابحات

ب  ابّٕاَجناحاطز اتفرِطالبدزٗاتدٖاتدفرِطالبرتبّدٕالبغذلّٙدٕا،اَمدوايدذٍاااااااا

،البفددٖالصددف فم اطددز اَلنغددطٕات فّ ّددٕااا1626لبفرلصدداتادرلصددٕالمددا ايامددلاا

لفف ددٕاتددٖاتددفرِطابزنددامجالبرتبّددٕالبغذلّٙددٕاَريحفدد ات ابّفًددااَمددوايددذٍاااااااااا

،الملهاسغٕا،ال"ب ابا،البقصٕالبف ّدٕاااالبطز اداطزِقٕالبفجارباَلب زَ االملفّٕ

ا0هَرل الب  لا

،اهىاتدددفرِطالبرتبّددددٕااLora Brown2013َيدددذب اهريحفددد ابدددُرلابدددزلَىااااا

لبغذلّٙدددٕابطزِقدددٕالحملا دددزٔالملصدددثُبٕاب دددز ال"تدددالمالبغددد اتٕاَلب ّدددفُِاا

هتضدددلامدددواتفرِضدددًاابابطزِقدددٕالبفقفّفِدددٕا،اَهريحفددد احتضدددهااتدددٖاليفضددداباااااا

المل فُماتا0

ٕا مددوالألصددٚفٕالب زمّددٕابفحثدداالىلدداىلا،اهمكددوالإلجابددٕامفددٖااااااَب ددفالإلجابدد

البضؤل البزّٙضٖابفحثااَلبذٗان امفٖاد

 لألط ا  رِا  بطابحات لبغذلّٕٙ لبرتبّٕ تٖ  مقرتح بزنامج ت ابّٕ ما"

ا"؟ بفًِو لبغذلْٙ لبُمْ ته ّٕ مفٖ لبطاٙ  جبام ٕ

مفُصددطٖاتقددفاهصدد زتالبهفدداٙجامددواَجددُداتددزَ اذلتاد"بددٕاإمصددإّٙابددماا

درجدداتاَلصددفجاباتالبطابحدداتامّهددٕالبحثددااسحددلاَب ددفادرلصددٕابزنددامجالبرتبّددٕاا

لبغذلّٕٙالملقرتحاب فادرلصفًواباصدف فلمالصدرتلتّجّٕالبدف ف البف دامفٖا،اَيدذٍاااااا

لب ددزَ ابصدداحلالبفطحّددقالبح ددفٗاتددٖايددلامددوالبفثصددّلالمل زتددٖا،اَمقّدداظاااا

البُمٖالبغذلٖٙا0
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ثدٕامفدٖادرلصدٕالصدف فم الصدرتلتّجّٕااااااَب فامهاسغٕالبهفاٙجاملات ثزالبحام

لبف ف البف امفٖاتٖاتفرِطالبرتبّٕالبغذلّٙدٕا،اَيداىالبحثداالىلداىلاراَبدٕاااااا

 "صف فلمايذٍال"صرتلتّجّٕاتٖاتفرِطالبربنامجالملقرتحا

 : توحيات البحح 

اتٖا ُ٘امااتُلف اإبٌّانفاٙجالبحثاالىلاىلاميكواهىاُِلٖا ااِفٖاد

 رِدددا ال"ط دددا ابكفّدددٕالبرتبّدددٕاجام دددٕاا دددزَرٔاتضددد مامقدددزرلتاسضددد اا

لبطاٙ ابفرتبّٕالبغذلّٕٙا،اَذب ا"نًداامدادٔاهصاصدّٕامًهّدٕاإلمدفلدام ف دٕااااااا

ارِا الألط ا 0

 لبرتيّددشامفددٖالجلددانحمالب  فددٖاَلبهعددزٗامهددفاتددفرِطالبرتبّددٕالبغذلّٙددٕااااا

ابقض ارِا الألط ا ابكفّٕالبرتبّٕاجام ٕالبطاٙ 0

 رِدا الألط دا امفدٖالب دادلتالبغذلّٙدٕااااااتفرِ اطابحاتايفّٕالبرتبّٕاسضد اا

البصثّثٕاَلبضفُ البغذلٖٙالبضفّ ا0

 ته ّددٕالبددُمٖالبغددذلٖٙابددفٗالألط ددا اَلمل ف دداتامددوابددال البددربلمجالهلادتددٕااا

ابفرتبّٕالبغذلّٕٙا0

 إمفلدايفّحاتاهَابزلمجامفٖالبك حُّتزاتٖالبرتبّٕالبغذلّٕٙاعامفٕالب دادلتاا

ٕااا ،اَم فُمدداتامددواهمددزل اصددُ٘اااااَلبضددفُيّاتالبغذلّٙددٕا،اَم ددغال"ط  دد

البفغذِٕات ز امفٖالألط ا اتٖالبزَ اتا0

 نغزالبُمٖالبغذلٖٙاَ دزظالبضدفُيّاتالبغذلّٙدٕاَذبد امدواطزِدقابدزلمجاااااااا

امُجًٕابألصزٔاموابال اَصاٙلالألمالما0

 زَرٔالبزبعابدمالحملفدُٗالب ف دٖاابففغذِدٕالبفدٖاتفرصدًاالبطابحدٕابقضد ااااااااا 

اٖابزِا الألط ا ا0رِا الألط ا اَبمالبُلسغالب  ف

 :أوال: املزاجع العزبية 
ا - ا، الجل ل اَمفٖ ا، البفقانٖ امضم الملهايجا1623همحف اتٖ المل زتٖ البرتبُِٕ الملصطفثات ام ج  د

 َطز البففرِطا،البقايزٔا،اماملالبكف ا0
ا - ا، البحًًُلعٖ الب شِش امحف البهعاما1666لبضّف ا ُ٘ اتٖ الملصزٗ البط ل ابفهغٕٚ امقرتح اتصُر د

دالملؤرزالبضهُٗالبضادظابفط لالملصزٗاداتهغٚفٌاتٖاظلانعاماماملٖاجفِفادالب املٖالجلفِفا

 لبزِلا،البقايزٔادامزيشادرلصاتالبط ُبٕاجام ٕاممامشطا0ا23-26تٖالب رتٔاموا
ا، - ايامل اربّغ ا1662لما  البغذلّٕٙ البثقاتٕ ابفه ّٕ امقرتح ابزنامج امفٖاا–د اقزِحّٕ درلصٕ

ال"بففل اباملفرصٕ الألَ  البص  اتالمّذ امو الب رتٔ اتٖ الخلامط الب ف ٖ الملؤرز ا، اد ّٕٙ13-

 0ا1662دِض ربا،الب ُّمادايفّٕالبرتبّٕا،اجام ٕالب ُّما،ا12
ا - ادرلصٕاتفح ّٕامل زتٕالمناطالبه ُابفٗالط ا الىلضاناتا1661لمياىامحفالبحاصعالحملزسٗا، د

 تٖاصُيا ا،ارصابٕاماجضفاا،ايفّٕاط ا،اجام ٕجهُبالبُلدٗا0
ارعا - ار ف اتضحٖ ا، اتٖا1662د البزِ ّٕ ابف ز ٔ ا ذلّٕٙ اتُمّٕ ابزنامج اتاريا اَدرلصٕ اتص ّ  د

جما المفلداَ شِوالبُجحاتاَل"ط  ٕاد،اجمفٕاحبُ ال"سفصادالملهشىلا،ايفّٕال"سفصادا

 لملهشىلا،اجام ٕالملهُتّٕا0
ا، - ابزَنز امُصٖا2215جزَم اتزمجٕ اد، امفِثٕ ات فّ ّٕ ابهعزِٕ ام ف  اد البف فّ ّٕ الب  فّٕ د

 فالىلحّ ا،اَح،امضوامفٖاصالمٕا،امكٕالملكزمٕا،امكفحٕالبطاب الجلام ٖا0ر 
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ا - اَ بزَى، المحف البرتبّٕا1660مجاى ابكفّٕ ال"ط ا  ارِا  ام ف ٕ المفلد ابزنامج اتقُِ  د

 ،ايفّٕالبرتبّٕاجام ٕالصُّطا200ل"صاصّٕادالجملفٕالبرتبُِٕالب فدا
ا، - امفّ ٕ البُ الملف ف1662جًاد ابابُصاٙع ابزنامج الريز اته ّٕاد اتٖ الملفهاسضٕ ال"مفل  اُِظ  دٔ

ا اا اماجضفا ا،رصابٕ الب فُم امادٔ اتٖ ال"صاصٖ الخلامط البص  اطالب ابفٗ البغذلٖٙ لبفهُر

 مهغُرٔا،الجلام ٕال"صالمّٕا،ا شٔا0
ا، - ادرلصّٕامقرتمٕاتٖاته ّٕالبُمٖالبغذلٖٙابفٗالبطابحاتا1662رِ البُاجثجُح اَمفٔ الريز د

ايفّٕالمل ف اتا ص البف فّ ال"صاص ا، ارصابٕاماجضفاا اامهغُرٔ ا، ٖاجبام ٕال"سيز

 لبرتبّٕاجام ٕال"سيزا،ا شٔا0ا
ا - البفّفْ ا اص ّف ا ابضز ارِا ا1665رَِفل ام ف ات امو اب ّهٕ البغذلّٕٙ اَلمل ارصات البُمْ اهريز د

لألط ا اجبفٔامفٖالبه ُالجلض ْابألط ا ا،ارصابٕاماجضفاا اامهغُرٔا،اجام ٕالملف امحفا

ااَي ا اتزعايفّاتالب شِشا ا ا اايفّٕال"سفصادالملهشبْاَلبرتبّٕالب هّٕا ا ابٕالجلام ٕابف زَعا

البحهات

ادالقاياتامفِثٕاتٖاتزبّٕالبط لا،ام اىا1663سِفلىاجنّ امُلعما،ام ّفجنّ امُلعما، -

 دلرالب كزابفهغزاَلبفُسِغا0
اد - ابفَٗ المحف اعايز ا1622صها٘ الملهشىل ال"سفصاد اتٖ امقرتح ابزنامج ات ابّٕ البُمٖاد بفه ّٕ

لبغذلٖٙابفٗاتالمّذالملزمفٕال"مفلدِٕابغ ا اصّها٘ا،ارصابٕاماجضفاا اامهغُرٔا،اجام ٕا

 سهأالبضُِطا0
 ا1660صامّٕامحفالبقادرادال"سفصادالملهشبْا،ادلراهصامٕاَدلرالملغز البثقايفا،الألردىا،ا -
 دالصابّ البففرِطالجلام ٖا،ام اىادلرالبغزَ ا16620ماِػاسِفُىا، -
ا - اسحلاصوال"بشلماتٖال ّفا1662محفالهللالبضّفامحفالجلُلد امزبّٕاما ابزنامجامقرتحا"مفلد د

 مصزاد،الجملفٕالبرتبُِٕا،ايفّٕالبرتبّٕ،اجام ٕال"صكهفرِٕا،الب فدالخلامطامغزا
 ،الجلّشٔا،امطابغامفُلىا30دالبرتبّٕالبغذلّٕٙا،اط2222مص  البضّفارعفٗا، -
ا - ا، ار ُد المحف ار ف ابما1660م اى ابفط ل البه ضٖ ال"رعاد اتٖ الىلضانٕ امغزتات ادَر د

 ،اُِبُّا300ل"دنابّاتاَلبضفحّاتا،اجمفٕايفّٕالبرتبّٕاباصُّطا،اجام ٕالصُّطا،الب فد
ا، - امكفحٕا1662مُلط البزليّ ار ف ا، البقايزٔ ا، البثقاتٕالبصثّٕاتٖابزنامجادَرالىلضانٕ د

 ل"جنفُالملصزِٕا0
ا - ا، اعايم البض ه1663ٕتارَ  ادااد اع ار احت  البضابغ البضهُٗ الملؤرز ا، ال"ماسٕ اصح  َل"نّ ّا

ا امو الب رتٔ اتٖ اد ال"ماسٕ امو اَلىلف ال"صزٔ البصثٕاا-12-22طحّ  اَسلرٔ اد البقايزٔ ِهاِز

 باملغاريٕامغالهلّٕٚالب امٕابف ضفغ ّاتاَلمل ايفالبف فّ ّٕا0
ا، - اَ بزَى ادِاب امزم1665تُسِٕ اتٖ ابفط ل البرتبُٗ البربنامج اتص ّ  ادد الملفرصٕ اسحل اما افٕ

 لبقايزٔا،ادلرالب كزالجلام ٖا0
اَإِهاظارضوا - اهريزابزنامجالرعادٗاساٙ امفٖالبفثقّ ا1621تؤلدالجلُلبفٍا،َر فالألماما، د

ال"ماسٕا اذَٗ الألط ا  ابفٗ البغذلٖٙ اَلبضفُ  ال"جف امٖ البف امل اته ّٕ اتٖ لبغذلٖٙ

إُِاَلبه ضّٕا،اجمفٕاجام ٕالبهجاحالىلزيّٕا،اجام ٕام اىالب زبّٕا،ايفّٕالب فُمالبرتب

 30،ع10جمففا
دال"صطالبه ضّٕاَل"جف امّٕابفربلمجالمل زتّٕاَلبفغُِٕابط لاماا1663تُّبّ اتؤلدالبزليّ ا، -

 صهُلترابزنامجامقرتحا،داجمفٕاريقاتٕالبط لا،البقايزٔا،الب فدالبفاصغا0ا0-2سحلالملفرصٕا 
ب ٚاتالخلالٕا،البقايزٔايفّٕالبحهاتا،اجام ٕامما،اداتغذِٕال1662سُتالبقفُبامحفالىل ّفا،ا -

 مشطا0
دالبفثقّ البغذلٖٙالبصثٖابط لامااسحلالملفرصٕادا،الملؤرزال"َ ا1662ر فالبزليّ البغزلبا،ا -

 بصثٕالبط لالملصزٗا،البقايزٔا،امزيشادرلصاتالبط ُبٕا،اجام ٕاممامشطا0
 200ٖا،الجملفٕالبطحّٕالبض ُدِٕا،الب فدادالبفغذِٕاتٖالبضوالملفرص1660ر فالبغربلَٗامفٖا، -
ا،ا - البطثاَٗ ار ف البضهُٗا1666مف  الملؤرز ا،د البط ل ارمإِ امفٖ اَلريزٔ ابف  ل الملزهٔ ابزَ  د

لبقايزٔااامارظا،الجملففالبثانٖاا-12-10لبثانٖابفط لالملصزٗا تهغٚفٌاَرماِفٌراتٖالب رتٔاموا

 دامزيشادرلصاتالبط ُبٕا،اجام ٕاممامشطا0
دالمل ايّ البصثّٕالخلاطٕٚابمامفرصٖارِا ال"ط ا ابا"صكهفرِٕاا1661ر فارعادا،نادِٕا -

امفُلىا اجام ٕ البرتبّٕ ايفّٕ ا، اَلملضفقحل الىلا ز اد ال"ط ا  ارِا  ام ف ٕ امؤرز احبُ 

 لبزِلا0
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ادرلصٕالصفطالمّٕاموام ارىاَصفُيّاتاَلقاياتالبطابحاتا1622نادِٕالاحلالب  ُدٗا - اد د

اٙزاَلىلفّ اتٖالملفرصٕا،الملؤرزالبثانٖابف زهٔاَلبحثاالب ف ٖاَلبفه ّٕاتٖاقاٍاتهاَ الب ص

 جهُبالبُلدٗا،امؤرزالملزهٔالبص ّفِٕابثصُّطا،ايفّٕالبرتبّٕا،اجام ٕاهصُّطا0
 دارِا ال"ط ا ا،البقايزٔاا،ادلرالب كزالب زبٖا16600يفٗار ُدالبهاع ا،ا -
البرتبّٕالبغذ1626ِضوامحفالبزمحواسهفِلا - الّٕٙاَتطُرالبُمٖالبغذلٖٙابفٗاهمًاتالملضفقحلاداد

ا ابم الب رتٔ اتٖ اد اَرماِفٌ ادتهغٚفٌ الملصزٗ ابفط ل امغز البثانٖ البضهُٗ اامارظا-11-22لملؤرز

 حبُ الملؤرزا،الجملففالبثانٖامغزا،البقايزٔا،امزيشادرلصاتالبط ُبٕا،اجام ٕاممامشطا0
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