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 دراسة علمية على ألبان األطفال
للن تت لحس تتتل-لتناولتتالدلاسد تتتلدلاتت لها تتالحثتتالدلااجمتتتلحدل تتال  تتا ل ج تتال   تت 

ل.حسد تلعلىل لاانلدألطفا ل-دل ا  سا رلحكل تلدلزسدعتل ا عتلحنثا

 :أنهاألبان األطفال تعرف على 

حاي لصناع لللانلدألملعنالعاملتودفرهل ولعنا اليكونللانلدألملغ رلكاف ،لوعتاح ل

  تتنع ل لاتتانلدألطفتتا ليتتولت ستت نثاليستتاع  لدللتتانلدلاكتترسلكص تتاهلل تتناعاثا،لو ث تتتل

ف لحإ ا ردسلدل  ا لودلن ولدلسريعلودل  تلدلج ا للألطفا لدلرضعلوفت لحإ ا ردسلجاىلت

  اولتلإل اخادملحعضلدلنودتجلدلمانويتللأللاانلذدتلدلك  تلدل  ويتلدل رتفعتل مت لدلرتر ل

ل الي اويهل نلحروت ناتلدلرر لو كرلدلالكاوزلو تنلذلتجل تاهل ي  تتلد تاخادملدلرتر ل

كتتانل عتتا اللجاتتىل لي تتا لجسا تت تللألطفتتا لفتت لصتتناعتل لاتتانلدألطفتتا لو اصتتتل ذدل

لو اصتل نهل ناجلثانوسل نلصناعتلدلجانلويولس  صلدلم ن.ل

ولا ضتت رللتتانل ايتتاللألطفتتا لكتتصنل حتتال تتنلع تت لج تترلأللاتتانلدألطفتتا لفتت لدلستتو ل

دل  تترسلودلاعتترىلعلتتىلترك اثتتالو ودصتتثالوكتتنلجلت ل تت للتتانلدأل ثتتاتلدل  تترياتل

 ودلاعرىلعلىلحعضل ودصثا.

 قسمت الدراسة إلى ثالث أجزاء : 

تناو لدلارك بلدلك   ائ لوحعضلدلخودصلأللاانلدألطفا لدل جففتلدل اتوفر لل:الجزء األول

ل.ف لدلسو لدل  رس

وحعتتضل تتودصللتتانلدألملفتت ل  تترل كاسنتتتلحتتاللانلدلارك تتبلدلك   تتائ للالجزززء النززان :

ل.دلاكرسلودلجا وهلدل  رس

رسلونستتبل خالفتتتل تتنل لدل كارجتتتلودل جثتتز ل تتنلدللتتانلدلاكتت لاتتانلدألطفتتال:الجزززء النالزز 

 دلرر لدل عا .



 :  ةـــــوكانت هذه بعض نتائج الدراس

 ليو ال  االفاتل ل وظتل الح نللانلدألملودلاكرسلف لك ل نلدلجود الدلكل تتلودلتاينل 

لح ن الد اازلدللانلدلجا و  لحاستفاعلك ل نث الحاس تل ل وظت.

 علتىلنستاتل نخفضتتل تنلدلاروت نتاتلودأل تالعلودل عتاحنلودل  وضتتلللانلدألملي اوس

عتتنلدللتتانلدلاكتترسلودلجا و تت لح ن تتالتتتزحدحلنستتاتلدلالكاتتوزلعنثتتالفتت لدللتتانلدلاكتترسل

لودلجا و  .

 دللانلدلجا و ت ل تنلدلقاهتتليفتو لكم تردل  اوديتالفت لدللتانلدلاكترسلولتانلدألمل  اوىل

ل.ج ثلكانالدلفرو لح نثالهل لت

 يرلدلاوزيتعلدلن ارو  نت لفت لدأللاتانلدل خالفتتلو تال نللانتاألملي اتوسلعلتىلنستتاتلوحاكتا

دلاكترسلودلجا و ت لك تال نلدلا اتا كاو لوح ول نلغ ترلل نخفضتل نلدلكازينلعنثتالفت 

 لجت ل لل2.94،لل6.93 و وحلف للانلدألملح ن اليو تالفت لدلاكترسلودلجا و ت لحنستاتل

ل  لعلىلدلاودل .ل11.

 ـملحك  تل رتفعتل نلدلي اازللانلدألPH.ل

 يو تتال  االفتتاتلفتت ل عتتا لدلزيتتاح لفتت ليضتت لدأللاتتانلدل خالفتتتلحود تتقتل نتتزي لدلااستت نل

لودلارحس نلودل نف ت.ل


