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      Abstract 

This research aims to: 1) measure level of respondents’ nutritional awareness in 
relation to food quality, food safety, and healthy nutrition, 2) identify the relationships 
between characteristics of respondents and their nutritional awareness; 3) determine factors 
influencing respondents’ nutritional awareness, and 4) determine constrains facing their 
awareness and their suggestions to solve it. the village of jalbana was chosen as the nearest 
village to El-Qantara Sharq district to conduct the empirical study, data were collected 
through personal interviews using a questionnaire form from a randomly simple sample of 
320 respondents. Frequencies, percentages, arithmetic mean, and standard deviation, 
correlation coefficients, and multiple regression test were used for data analysis and 
presentation. The results showed that level of respondents’ nutritional awareness was low and 
medium. The results also revealed that there were significant relationships between 
nutritional awareness and the following eight variables (i.e., the number of years of formal 
education, number of years of marriage, the total amount spent on food per month, 
responsible for determining the components of food, the number of cognitive sources, 
openness to the outside society, cultural openness, attitudes towards the correct eating habits). 
While the results of multiple regression showed that more than 22%, 12.5%, 7.5%, 5%, 3.1%, 
1.9% of the variance in nutritional awareness level are explained by number of sources of 
knowledge about food awareness, number of years of formal education, responsible for the 
family's food components, the trend towards correct eating habits, number of years of 
marriage, and openness to the outside society, respectively. 

    Keywords: Nutritional awareness, Bedouin families, El-qantara sharq. 
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 ، مصراإلسماعیلیة، محافظة القنطرة شرق مركزفي  البدویة لألسـر الوعي الغذائيمحددات 
 

 عطیة  دعبد المقصو، ماھر إبراھیم دعبد الحمی محمد أحمد إبراھیم 
 ھرة القا -حراء بحوث الص مركز  –دراسات االقتصادیة واالجتماعیة الشعبة  –جتماعیة قسم الدراسات اال 

 الملخص 
الب ھذا  للمبحوثینحث  استھدف  الغذائي  الوعي  مستوى  التغذیة   قیاس  الغذاء،  الغذاء، سالمة  (جودة  الثالثة    بمجاالتھ 

ئي، وأھم العوامل تأثیراً في الوعي  ي الغذان والوع)، تحدید العالقات االرتباطیة بین الخصائص الممیزة للمبحوثیلصحیةا
التغل ومقترحات  بالمنطقة  الغذائي  الوعي  عالغذائي، ومشكالت  قریة  لیھاب  اختیار  وتم  كونھ،  لمركز    ا جلبانة  قریة  أقرب 

  من خالل، وتم جمع البیانات  مبحوث  320  البسیطةوبلغ حجم العینة العشوائیة  القنطرة وأكبر قریة من حیث عدد السكان،  
المئویة،استمار والنسب  التكرارات  واستخدمت  الشخصیة،  بالمقابلة  استبیان  الحسابي،  ة  ا االنحرا  المتوسط   لمعیاري،ف 

 واختبار االرتباط البسیط، ونموذج االنحدار المتعدد الصاعد كأسالیب إحصائیة تحلیلیة ووصفیة. 
مستوى    أظھرت أن  وأسرھم النتائج  للمبحوثین  الغذائي  منخ  الوعي  كما    فضاكان  اختبار    بینتومتوسطا،  نتائج 

عدد سنوات   التالیة: عدد سنوات التعلیم الرسمي،  اتسملوبین ا  الوعي الغذائياالرتباط وجود عالقة ارتباطیة معنویة بین  
ینف ما  إجمالي  المعرفیة  ىلع  قالزواج،  المصادر  عدد  الغذاء،  مكونات  تحدید  عن  المسؤول  شھریاً،  ال  الغذاء  وعي  عن 

االنفتاح  يالغذائ الصحیح  على،  الغذائیة  العادات  نحو  المبحوثین  اتجاھات  الثقافي،  االنفتاح  الخارجي،  غیرات  متك  ةالعالم 
نتائج    مستقلة. التباین الكلي    ستةأن  تحلیل االنحدار المتعدد  وبینت    للوعي الغذائي متغیرات فقط أسھمت معنویا في تفسیر 
المعرفیةوھي:   المصادر  الغ  عن  عدد  المسؤول  ذائيالوعي  الرسمي،  التعلیم  عدد سنوات  الغذاء  على،  ،  لألسرة  مكونات 

بنسب   العالم الخارجي   ىلع، عدد سنوات الزواج، االنفتاح  الدخل الشھري لألسرةحیحة،  الص االتجاه نحو العادات الغذائیة  
 .الترتیب ىلع %1.9%، 3.1%، 5%،  7.5%، 12.5%، 22إسھام 

 القنطرة شرق – األسرة البدویة –ي ذائ الغالوعي  :تاحیةلمفالكلمات ا
 ة ـدمـالمق

ید من اآلثار في تكوین وبنــاء جســم الكــائن الحــي ولھ العد  ام،بشكل عللحیاة    الالزمةیات  رمن أھم الضرویعد الغذاء  
وظــائف ذلــك لــھ    علــىالحیــة، وزیــادة    الكائنــات  فــيبما فیھ اإلنسان، كما أنھ یدخل في عملیات البناء والنمو وإنتاج الطاقــة  

 عــن ســوء جمــةالناســالمة الجســم وفعالیــة أجھزتــھ والوقایــة مــن األمــراض والمخــاطر  ىعلــ المحافظة  ىعلجیة تعمل عال
حــد ســواء، وجودتــھ  علــىصبح مصدراً لھدم الحیاة والتأثیر السلبي علي الفرد والمجتمــع ، والغذاء الفاسد والملوث یالتغذیة

مــن البدایــة وحتــى دة تستلزم ضرورة المعرفة التامة بأسالیب اإلعداد والتصنیع وسالمتھ عملیة معقدة تؤثر فیھا عوامل عدی
(الشــنیفي وأخــرون، المســتھلك النھــائي   يلــ إ  لفــظ والتخــزین حتــى یصــ علیھ عملیات مثل الح  لتيالمنتج النھائي االوصول  

2003.( 
 التغذیــة على لھوحص بعد التنمیة إال في یسھم أن یستطیع وال احتیاجاتھ سد بدون وینمو یعیش أن یستطیع ال فاإلنسان

 وتعویض الفرد لصحة مؤشراُ  بارهباعت الغذائیة ناصرلعفي ا ازنوالمتو اآلمن الغذاء توفیر األسرة على یجب لذلك السلیمة
 أبــو ()،2010(الشــریف، واالنتــاج  العمــل علــى قدرتــھ وزیــادة لألمراض من مقاومتھ ویزید وخالیاه أنسجتھ من یتلف ما

 مــا اوھــذ إنتاجیــة الفــرد، بــاألمراض وانخفــاض لإلصــابة سببا الخاطئة الغذائیة وتعتبر العادات، ) ۲۰۱٤ والباز، ،هخطو
 ).2013ة، لابن ورق نادیة ( ةواالجتماعی االقتصادیة لبیئةا على أثره یعكس
ویــة الفــرد واســتقراره في عملیة النمــو وحفــظ الحیــاة ولھــا تــأثیر مباشــر علــى حی  العامل األساسيتمثل التغذیة الجیدة  و

لغذائیــة لألطعمــة ساســیة عــن القیمــة ااألالعمل واإلنتاج، إن توعیة األفراد بالمعلومــات    النفسي وسالمة تفكیره وقدرتھ على
واحتیاجات أفراد األسرة من تلك األطعمة وكیفیة توفیرھا یعتبر ذا أھمیة بالغة لما للغذاء من تأثیر مباشر على نمــو وصــحة 

 سوء التغذیة أمراضإنخفاض مستوى الوعي الغذائي بأسس التغذیة السلیمة یزید من ھ على مقاومة األمراض، الجسم وقدرت
 ).2007وعلي،   حمزاوي( الوفیات في المجتمع  اع معدالترتفوا

ویختلف النمط الغذائي لألســرة الریفیــة عنــھ فــي األســرة البدویــة والحضــریة، لكــن مــا یجمــع بینھمــا ھــو المســؤول 
 اً بطرقورعن اتخاذ القرار في الشأن وھو المرأة (ربھ المنزل) بدایة من اختیار أصناف بعینھا وتحدید كمیاتھا مر  األساسي

ذي دھا حتى تقدیمھا ألفراد األسرة، ویمثل مساھمة أفراد األسرة في اتخاذ القرارات األسریة تتباین وفق أھمیة الدور الــ إعدا
ء مــن قــرارات كــان مــن صــمیم اھتمامــات ما یتعلق بنوع وكمیة وكیفیة إعــداد الغــذایلعبھ كل منھم داخل األسرة، ووجد أن  

لألسرة سوف یتأثر بدرجة كبیرة بخصاص المرأة ثم خصــائص فــراد األســرة بعــد مط الغذائي  لنودور المرأة، ومن ثم فإن ا
 ).2016سعد،  ھفاطم(ذلك 

بالمعــارف   ھــؤالء األفــراد  ال یأتي إال من خالل إمــداد  ةلدى أفراد األسرالوعي الغذائي  مستوى  فزیادة    ووفقا لما سبق
لممارسات الغذائیــة والتــي تتعلــق بقواعــد وأســس التغذیــة ا  علىیة  ابوالمعلومات الصحیحة التي تنعكس بدورھا بصورة إیج

ذائي لألســرة التخطیط واالقتصاد في المجال الغذائي لألسرة، األمر الذي یؤدي إلي توجیھ السلوك الغــ   علىالسلیمة والقدرة  
مــن ذلــك فقــد أولــت  قــاً صــحة أفــراد األســرة والمجتمــع ككــل، وانطال  علــىوأفرادھا توجیھا سلیماً، ممــا یــنعكس باإلیجــاب  
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المنظمات العالمیة مثل منظمة األغذیة والزراعیــة أھمیــة كبیــرة لســالمة الغــذاء وجودتــھ، وكــذلك الــوعي الغــذائي بطبیعــة 
   ).2016وإبراھیم،   ،(عبدهللاباألسرة والمجتمع األنماط الغذائیة السلیمة والصحیة 

 المشكلة البحثیة:
صحة اإلنسان، حیث أن التغذیة السلیمة لیســت مجــرد إشــباع الفــرد   علىتأثیراً  ة  ئییعتبر الغذاء من أكثر العوامل البی

فــرد، والممارســات ل طلــب دراســة مكونــات الغــذاء ومصــادره واحتیاجــات كــ تولكنھــا ت  ،من الجوع أو ملء المعدة بالطعام
مســتوى الــدخل لألســرة، معرفــة   عوأسس إعداد وتقدیم الوجبات المتكاملة بما یتناسب م  كوین الغذاء المناسب.الصحیة في ت

 األطعمة واإلعــداد والطھــي الصــحیحة لألطعمــة لالحتفــاظ بقیمتھــا الغذائیــة واإلقــالل مــن الفاقــد منــھ  علىطرق المحافظة  
بالعادات الغذائیة ومحاولة تغییر العادات الغذائیة الضارة منھا ومعرفة مــا یتــوفر   لوعيل اثمی. و)2010أحمد،  و(وشاحي،  
المســتوى المجتمعــي أو الفــردي، حیــث أنــھ  علــىأھمیــة كبیــرة ســواء مة مختلفة وطرق االستفادة منھا أطع  منق  في األسوا

منظمــة الصــحة ( ایا التنمیــةوب لقضــ جــاالت علــىأســاس علمــي وموضــوعي ویســاعد  علــىیساھم في فھم كثیر من القضایا 
 ).2020العالمیة، 
لغذائي والصحي والثقافي والبیئــي، ویعــد علــم شر بالوعي ابابط بشكل متركل مجتمع بعادات وأنماط غذائیة ت  یتسمو

یــاة، لحتحمــل أعبــاء ا علــىلكل فرد في جمیع مراحل حیاتھ ألنھ یرتبط بمقاومة األمراض والقدرة   المھمةالتغذیة من العلوم  
دات والتقالیــد الغذائیــة عــاقــافي العــام لألســرة والوالمجتمع، مما یتطلب معــھ معرفــة المســتوى الث لفردالة الغذائیة لوتقییم الح

العادات الغذائیة مثل اكتسابھم العادات األخرى ویكون نتیجــة تكــرار األفعــال حتــى یــتم   ألبناءالسائدة في األسرة، ویكتسب ا
  .طریقة آلیةب  التعود علیھا ثم تؤدي

 العلمیــة بأبعاد الثورة مواإللما اللحاق ھو اصةسكان المجتمعات عامة والبدویة خالذي یواجھ  األكبر التحدي ویعتبر
 مــا یعطون لتغذیة اإلنســان، حیث ال یزال سكان المجتمعات البدویة ال االنسان تغذیة مجال في اإلیقاع سریعة والتكنولوجیة

 اختالف عن نظرال بغض الغذائي الوعيمن انخفاض معدالت  كبیرة  وبدرجة تعاني جتمعاتالم ذهفھ ،االھتمام من یستحقھ
مــع طبیعــة وانمــاط نقص المعلومات والمعارف الغذائیة الصــحیحة للمكونــات الغذائیــة التــي تتناســب  لكذك ،التعلیم مستوى

اإللمــام بالمواصــفات الالزمــة لجــودة وســالمة   دم، وما یترتب علیھ مشكالت عدیدة تتعلق بفســاد األغذیــة وعــ البدویة  الحیاة
رة شــرق؟، ومــا ھــي ائي لألســر البدویــة بمنطقــة القنطــ غــذفي السؤال عن مســتوى الــوعي ال  لذا جاءت فكرة البحثالغذاء،  

وماھي أھم المشــكالت الخاصــة بــالوعي الغــذائي لألســر البدویــة؟   ؟العوامل المؤثرة في مستوى الوعي الغذائي لھذه األسر
 مقترحات التغلب علیھا؟ ھيوما

  أھداف البحث: 
 :یلية فیما استحدید أھداف الدر یمكنعرضھا  تمشیاً مع مشكلة الدراسة السابق

الدراســة بمجاالتــھ الثالثــة (جــودة الغــذاء، وســالمة الغــذاء، بمنطقــة وأســرھم  للمبحــوثینالغــذائي وعي الــ مستوى    قیاس  -1
 والتغذیة الصحیة.

 .الدراسةطقة بمنلألسر البدویة  الوعي الغذائيوللمبحوثین  ئص الممیزةباطیة بین الخصارتالعالقات اال  تحدید -2
 .الدراسةبمنطقة  لالسر البدویة الغذائي لوعيلاألكثر إسھاماً في تفسیر التباین الكلي المؤثرة  مل. تحدید العوا-3
 علیھا. ومقترحات التغلبلدراسة، ا بمنطقةالخاصة بالوعي الغذائي للمبحوثین التعرف على أھم المشكالت  -4

 اإلطار النظري واالستعراض المرجعي
 )2002( يمویــ ب ھفــ رعیف لذلك المفھوم النظرما بینھا باختالف الرؤى ووجھات فیمفاھیم متعددة للوعي تتباین    ھناك

صــر الوجــود الكلــي، ناالتعامل مع األخرین، وھو أیضا مشاعر وإدراك وتصــور لع  إلىمن الحاجة    أینشبأنھ نتاج إجتماعي  
إلدراك الحقیقــي لماھیــة ا ض العدیــد مــن المفــاھیم المتداولــة للــوعي بأنــھ ھــومن اســتعرا )2014(  أسماء عامر  ستخلصتو

 األشیاء.
عن كراثیول في تصنیفھ لألھداف الوجدانیــة أن الــوعي یــأتي كخطــوة أولــى  نقالُ  )2007(عبدالصمد  زینب  وذكرت  

الــوعي غالبــاً مــا یكــون مشــبعاً  یحملھ من نظم قیمیة معینة تضــبط ســلوك اإلنســان، إال أن  مافي تكوین الجوانب الوجدانیة ب
استرجاع المعلومات بقــدر تركیــز  ىلعة أو القدرة في مستوى الوعي ال یكون االھتمام موجھ إلي الذاكرف  بالجانب المعرفي،

 إدراك المواقف التي یتعرض لھا. علىالفرد 
اء كانت مــن أســل نبــاتي أو حیــواني الغذاء بانھ عبارة عن جمیع المواد الغذائیة سو  )2002(  الھنديأحمد وویعرف  

 ضروریة.اإلنسان حیث أنھا تمد الكائن الحي بالمكونات الغذائیة الا والتي یمكن أن یتناولھ
انــھ "كــل مــا ھــو صــالح لتغذیــة اإلنســان مــن المحاصــیل والمنتجــات النباتیــة   علــىالغــذاء    )2005رشــاد (ویعرف  

 الطیور واألسماك والحبوب والسكر والبقول، وغیرھا". لحیوانیة، مثل الخضروات والفواكھ واللحوم ووا
الــوعي الغــذائي بأنــھ "معرفــة وفھــم المعلومــات الخاصــة بالغــذاء والتغذیــة الصــحیحة،   )2009(  قــدوميلا  ویوضح

مــن اختیار الوجبات الغذائیــة بــالكم والنــوع    ثلویمتطبیق ھذه المعلومات في الحیاة الیومیة بصورة مستمرة"،    علىوالقدرة  
صــحتھ وحیویتــھ، لــذلك فمــن الضــروري تعزیــز مســتوى   ىعلأھم عوامل الوعي الغذائي لدى اإلنسان ویساعد في الحفاظ  

الجسم، والنمــو، والتكــاثر، والصــحة،   علىالوعي الغذائي لدى األفراد بالمغذیات والجودة في األطعمة فیما یتعلق بالمحافظ  
 .وقایة من األمراضالو
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صــحیة عــن وظیفــة الالھدف من الوعي الغذائي بأنھ یســاعد فــي إمــداد الفــرد بالمعلومــات  )2002( عزمــيویوضح  
ة لالحتیاجات الغذائیة تبعاً الختالف األفراد مــن حیــث الســن والجــنس المواد الغذائیة وكیفیة تصمیم وجبات متوازنة ومناسب

ساسیة تھدف إلي غرس وتعزیز عادات غذائیة ســلیمة المجھود، وتوفیر مھارات حیاتیة أو  والحالة الفسیولوجیة ونوع العمل
الوقایة من األمراض   دي محدد، وتشجیع النظم الغذائیة السلیمة وأنماط الحیاة الصحیحة من أجلصافي سیاق اجتماعي واقت

غــذاء جعل األولویة في تنــاول ال وھي: )2000عثمان،  ه(فریدتوضحھا  ھناك عدة أسس للوعي الغذائي و،  المعدیة وغیرھا
إلفطــار ناول جمیــع العناصــر الغذائیــة، واالھتمــام بابتالخضروات والفاكھة، والتنوع في الطعام    مثلإلي األطعمة الطازجة  

الكامل والمليء بــالمواد الغذائیــة، وتجنــب األطعمــة الضــارة والمــواد المضــافة لألطعمــة، االبتعــاد عــن األطعمــة المعالجــة 
 .واأللیافنات عنصر البروتی على  زبھات، والتركینة والملمكررة، وتجنب المشروبات الكحولیوا

كمیــات مناســبة مــن العناصــر الغذائیــة   علــىأنھ الغذاء الذي یحتوي    علىالغذاء المتوازن    )2009(  همزاھرویعرف  
تحقیــق النمــو  ة كمــا ونوعــاً، إذ یھــدفملــ لتأدیة الجسم وظائفھ المختلفة، ویشترط بھــذه المكونــات أن تكــون متكایة  رالضرو

 األسرة وفي المجتمع. فيصحة الجسم ولتأمین حیاة سلیمة، وضمان مشاركة فعالة  علىوالمحافظة 
أنھا جمیع اإلجراءات الالزمة إلنتاج غذاء صحي غیر ضار بصحة "  علىالغذاء    سالمة  )2006(  حمزاوي  ویعرف

اع اإلجــراءات الغذائیــة الصــحیة والضــروریة إلنتــاج ذاء بانــھ اتبــ ة الغــ مسال  )2006رشاد، وایزیس،  (یوضح  و  ."اإلنسان
 .ون مناسباً لالستھالك البشــريكیى ذاء وتداولھ وتسویقھ وإعداده حتـالغ

وتعتبر جودة وسالمة الغذاء مفھومان متالزمان ومرتبطان ببعضھا ویعبران عن مدي القیمة التغذویة للغذاء، وتقبــل 
ستھالك وخلوه من كل ما یضر بصحة المستھلك، والجودة الغذائیة تعنى احتفاظ صالحیة الغذاء لال  دىالمستھلك لھ، وعن م

ــذاء بج ــ الغ ــة.می ــة والتغذوی ــة والكیمیائی ــیة والطبیعی ــذكر  ع أو معظــم صــفاتھ وخواصــھ الحس ــذا الصــدد ت ــي ھ ــناء (وف س
یــد مــن اإلرشــادات مة یجــب اتبــاع العدســاأنھ للحصول علــى وجبــة غذائیــة نظیفــة وخالیــة مــن المــواد ال)  2002،البنــداري

 والنصائح یمكن ایجازھا في:
 .لطعامدي بالماء النظیف والصابون قبل تجھیز ایاالھتمام بالنظافة الشخصیة وغسیل األ -1 
ة االھتمام بغسیل الخضر والفاكھة غسیالً جیداً، ویفضل نقعھما لمدة معقولة في الماء الجاري مع تقشیر الخضر والفاكھ  -2 

وبــات كرتقلیــل التلــوث بالمی إلــىثل البطاطس والخیار والجزر والكوســة... وغیرھــا، حیــث یــؤدي ذلــك القابلة للتقشیر م
 .دن الثقیلةوالمبیدات والمعا

یفضل خلو الوجبات الغذائیة أو التقلیل قدر المستطاع من المواد التالیة: الفلفل األســود، وبعــض أنــواع عــیش الغــراب،   -3 
الســوس،   علــىوالبطاطس المنزرعة أو المخضــرة، والبقولیــات التــي تحتــوي  ریة،  صاب باألمراض الفطلموالبقدونس ا

 .وقوالسكر المحر
 .استھالك األلبان قلیلة الدسم مع مراعاة أن كافة أنواع األلبان السائلة یجب تقلیبھا لمدة عشر دقائق من بدایة الغلیان -4 
 .الدواجنو إزالة تجمع الدھون في كل من اللحوم -5 
الــتخلص مــن جــزء ن درجات عالیة ولمــدة طویلــة لضــما علىراعاة األتي عن طھي الطعام: (أ) الطھي الجید للطعام م  -6 

أال یعاد استخدامھا مرة   علىتلوث؛ (ب) عند تحمیر أو قلي األطعمة تستخدم كمیة صغیرة من الزیت  كبیر من مسببات ال
التدخین لتقلیل تكوین المركبات السامة الناتجة عند تدخین الزیت،  لدرجة یترجة حرارة الز  عفر  مدع  أخرى مع مراعاة

 .الزیوت السابق استخدامھا في القلي إلىلجدید ا ویجب عدم إضافة الزیت النظیف
استھالك األغذیة الطبیعیة واإلقالل قدر اإلمكان مــن األغذیــة المضــاف إلیھــا، مكســبات الطعــم والرائحــة   علىالتركیز    -7 

  .الصناعیة غیر المصرح باستخدامھا غاتصبوال
الفریزر (أ) وضــع الفاكھــة والخضــر بــدرج الثالجــة قبــل و یراعي األتي عند حفظ أنواع األغذیة المختلفة في الثالجة أ  -8 

والتقلیل من أضرارھا (ب) عدم تجمید وتسییح اللحوم والدواجن واألسماك أكثر مــن مــرة، ویفضــل وضــعھا   االستھالك
ة بعد تجزئتھا إلي أجزاء صغیرة مناسبة لعدد أفراد األسرة بحیث یمكن طھیھا وھي مجمدة مباشــرة (ج) ظیفن  في عبوات

حــدة  علــىادي حفظ األطعمة الطازجة مع األطعمة المطھیة أو السابق إعدادھا مع مراعاة تنظیف أو تغطیــة كــل منھــا تف
ھ فــي الثالجــة مــع تجنــب تكــرار تســخین الطعــام وضــع لبــ الســاعتین ق علــى(د) عدم ترك الطعام بعد الطھي لفترة تزید 

 .المحفوظ بالثالجة عدة مرات
لثالجة استخدام العبوات الزجاجیة أو الفخاریــة أو المصــنوعة مــن ي حفظ األغذیة المطھیة باف یراعي استعمال العبوات  -9 

 الصاج المطلي وعدم استخدام العبوات المصنوعة من البالستیك.
األكیاس في حفظ األغذیة ألكثر من مرة ویفضل عــدم اســتخدام األكیــاس القائمــة اللــون الحتوائھــا   دامختسعدم تكرار ا  -10

 كربون الضارة بالصحة.ات الكبمر على
كمیــات تكفــي   علــىأنھــا " تنــاول الفــرد أغذیــة تحتــوي    علــى)  2002أحمــد وحســن (أمـا التغذیــة الســلیمة فیعرفھــا  

للتغذیة الصحیة المثلــى بانھــا التغذیــة التــي تكفــل   )2009،  همزاھر(ویشیر    مختلفة.الالغذائیة    احتیاجات جسمھ من العناصر
احي الفسیولوجیة والصحیة، زمھ من المواد الغذائیة وبالقدر والنسب الكافیة والمناسبة والموافقة للنویلإمداد الجسم بجمیع ما  
 ثل في:تمالمتوازن تشروط الغذاء ) 2003،  ھاشم، و"عاطف(في حین یذكر كل من 

 النظافة والخلو من الشوائب والمیكروبات المرضیة والسموم. -1 
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 الجید.الطعم  -2 
 كمیة مناسبة من الماء واأللیاف لمنع اإلمساك. علىئھ ھضم مع احتواللالقابلیة  -3 
 الوقایة. داواء والتجدید ومالتنوع لتلبیة احتیاجات الجسم من المكونات الضروریة وھي مواد الطاقة ومواد البن -4 
 .لنوعیة األطعمة  السعر المناسب -5 

رق المتبعــة فــي إعــداد ذائیــة یعبــر عــن الســلوك أو الطــ لغفتوضح أن مفھوم العــادات ا  )2000(  الجارحيأمان  أمــا  
ولــة فطلفــي الفــرد منــذ ا  وتناول الغذاء، والعادات الغذائیة تبدأ من فترة إنتاج الغذاء وحتى تناولھ، وتكتسب العادات الغذائیــة

ة والتــي دات الغذائیــ عــاتكــوین ال  علىثر عاداتھ الغذائیة بالمحیطین بھ خاصة األم، وھناك بعض العوامل التي تؤثر  أحیث تت
 وھي:  )2004السباعي،  لیلى  (لـ نوجزھا فیما وفقاً 

، فقــد تعتبــر تقافــة تاروالحضــا مــن الثقافــات  : فالعادات الغذائیة لھا جذور عمیقة في كثیــروالحضاریة  العوامل الثقافیة  -1
الســرور بینمــا بعــض الثقافــات ن  الغذاء فقط كوسیلة إلشباع الجوع، وقد تعتبر ثقافة أخــرى وھــي األكــل واجــب أو نــوع مــ 

 .األخرى تشعر أن األكل ھو وسیلة للمشاركة األسریة أو االجتماعیة
والتي تعتبر عــامالً  الحالة االقتصادیة لألسرة -أ :ةدید العادات الغذائی: وھي تلعب دوراً ھاماً في تحالعوامل االقتصادیة  -2 

شراء الطعام أو األرض والحیوانات المزرعیة   علىب كثیرة مثل القدرة  انالحالة الغذائیة، وتتصل بجو  علىھاماً في التأثیر  
، وقــد ال ة الحیوانیــةیــ نیذیــة الغنیــة بــالمواد البروتالتي تنتج الطعام، وكلما كانت الحالــة االقتصــادیة مرتفعــة زاد تنــاول األغ

صــحي وغیــاب المھــارات الصــحیحة الیضمن وجود الموارد المالیة تحسن الحالة الغذائیة بسبب انخفاض الوعي التغذوي و
فقیــرة فكلما كان سعر الغذاء مرتفعاً قلــت فرصــة تــوافره عنــد األســر الأسعار المواد الغذائیة    -بالختیار وتحضیر الغذاء؛  

 . ومحدودة الدخل
أو ،  الفــرد ضــمن مجــامیع اجتماعیــة، كالنــادي، أو االتحــادات  نمــوویظھــر تأثیرھــا واضــحاً عنــد    امل االجتماعیة:وعلا  -3

عاً، كما ان ھناك العدید من الشعائر الغذائیة المرتبطــة بالعقیــدة، كــأنواع التنظیمات الودیة، فاألفراد عادة یأخذون الوجبات م
خاصة من الطعام مثل لحم الضــان فــي عیــد األضــحى، نیة حیث یتم تناول أنواع  یدلاھر االحتفال بالمناسبات االصیام، ومظ

العــادات الغذائیــة، فــإن جھــل اإلنســان بأبســط قواعــد ومبــادئ   علــىؤثر المستوى التعلیمي  ی  والكعك في عید الفطر، وكذلك
الغذائي بصفة خاصة یتفشــى فــي   لھمن شك في أن الجھل العام والجالتغذیة الصحیة غالباً ما یؤدي إلي سوء التغذیة ولیس  

والتي تمثل  العادات الغذائیة  العوامل االجتماعیة  مومن أھ  .العدید من مناطق العالم، وحتى المتعلمین ینقصھم الوعي الغذائي
ة مفیدة مثــل تنــاول الخضــروات جزء من سلوك المجتمع وتأثرت بالقیم والمبادئ والعادات السائدة فیھ، فیوجد عادات غذائی

 امتصــاص عنصــر الحدیــد علــىطئــة مثــل شــرب الشــاي مــع الوجبــات ممــا یــؤثر صائر الطازجــة، ویوجــد أخــرى خاعلاو
 . )2008، ھ(سعاد جمع كذلك إدخال أغذیة تكمیلیة للرضع فقیرة القیمة الغذائیةدة منھ، وفاواالست

عادات غذائیة سلیمة، إال أن ھــذه  نیوفیر المعلومات الغذائیة الصحیحة لتكالرغم من ضرورة تو  على  العوامل النفسیة:  -4
 تغییر.اللمعلومات نفسھا غیر مجدیة ما لم یتقبل الفرد نفسیاً الحاجة إلي ا
 العادات الغذائیة وتنمو العادات الغذائیة مع الفرد منــذ  علىفالعمر والجنس یؤثران بشكل مباشر    العوامل الفسیولوجیة:  -5 

، ثــم یحــدث تغیــر ملمــوس فــي الســلوك الغــذائي واالطمئنــانل یمثل الشعور بالثقة  فطلطفولتھ وحتى وفاتھ، فالغذاء بالنسبة ل
   تناول األطعمة. علىوإقبالھم الفسیولوجیة التي تحدث لھم، فتزداد شھیتھم   اتللمراھقین مصاحباً للتغیر

ســحر (دراســة  ھحضــ الغذائي من خالل أبعاد مختلفة منھا ما تو  وتناولت العدید من الدراسات السابقة موضوع الوعي
ئي، وتحدیــد ي الغــذاوععــن الــ  مصادر المعلومــات للمــرأة الریفیــة علىوالتي ھدفت للتعرف )  2022،  خرونآعبدالھادي و

حــو مواصــفات جــودة المــرأة الریفیــة ن  وتحدید مستوى اتجاھــات    ،مستوى الوعي الغذائي للمرأة الریفیة بمواصفات الجودة
% 34اسیة لجــودة الغــذاء منخفضــة بینمــا % من المبحوثات معارفھن من المواصفات القی1.3  نالغذاء، وكانت أھم النتائج أ

نحو المواصفات القیاسیة لجودة الغذاء منخفضة، بینمــا    % من المبحوثات اتجاھاتھن  1.3ن  أ  معارفھن متوسطة، كما تضج
مســتوى الــوعي  علــىالتعــرف  ىلــ إ) والتــي ھــدفت 2018ى، یــ رانــدا یح(    ھتمــت دراســةوا% اتجاھاتھن متوسطة،  48.7

وكانت أھم النتــائج أن مســتوى الــوعي ،  توصیف النمط الغذائي لألسرة البدویة  لالغذائي للمرأة البدویة بواحة سیوه من خال
لمــرأة البدویــة بواحــة ســیوة وكــل مــن الغذائي للمرأة كان متوسطاً، ووجود ارتباط احصائي بــین مســتوى الــوعي الغــذائي ل

العــالم الخــارجي.   علــىلزراعیــة، درجــة االنفتــاح  للمبحوثة والدخل االســري الســنوي، وحجــم الحیــازة ا  يمالمستوى التعلی
 علــىدراسة العوامل المــؤثرة  إلى) والتي ھدفت 2016،  وإبراھیم  عبد هللا(دراسة  لیمي للزوج، بینما اھتمت  تعوالمستوى ال

% من المبحوثات شغلن فئة الوعي الغــذائي إمــا 83نتائج أن  ال، وتوصلت  ي الغذائي للمرأة الریفیة بمحافظة كفر الشیخالوع
لن فئة الــوعي إمــا المتوســط أو المــنخفض فیمــا یتعلــق بجــودة شغ% من المبحوثات  91المتوسط أو المنخفض، وأن حوالي  

  .الغذاء
 الطریقة البحثیة

 ة: ـــمنھج الدراس
اسھا، فتم استخدام األسلوب الوصفي للتعرف على قیعلى المنھج الوصفي التحلیلي لتوصیف الظواھر و تعتمد الدراسة

ت ، ومقترحــابمنطقــة الدراســةالغــذائي    خاصــة بــالوعيالالمشــكالت  ، وأھــم  للمبحوثین بمنطقة الدراسةخصائص الممیزة  ال
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المبحوثین للتغلب علیھا، واســتخدم األســلوب التحلیلــي الختبــار فــروض الدراســة والتــي تخــتص بالعالقــة بــین الخصــائص 
 كمتغیر تابع.بمنطقة الدراسة كمتغیرات مستقلة والوعي الغذائي لألسر البدویة ثین للمبحو یةالشخص

 
 :لبحثل المجال الجغرافي

فــى   2كــم  5066على الحد الشرقى لجمھوریة مصر العربیة علــى مســاحة  والتي تقع  تم اختیار محافظة االسماعیلیة  
ا، القسم الغربى فى قارة إفریقیا، والقسم الشــرقى فــى قــارة أســی  یقعمنتصف قناة السویس والتي تقسم المحافظة إلى قسمین،  

دود الشــرقیة للــدلتا علــى حــ خترق بحیرة التمساح والبحیرات المرة، وغربــا الت  ویحدھا من الشرق سیناء وقناة السویس التى
منفردة  وھي .رة المنزلةبحیامتداد فرع دمیاط، وجنوبا الطریق الواصل بین السویس والقاھرة، كما یحدھا شماال بورسعید و

الجــیش الثــانى المیــدانى بھــا، وھــى تقــع ة فى ھذا اإلقلیم بوجود رئاسة ھیئة قناة السویس، ورئاسة جامعة قناة السویس وقیاد
والقــاھرة  ،عدة طرق حیویة تربطھا بمحافظتى سیناء الشمالیة والجنوبیة بما ینتظرھما من خطــط قومیــة للتنمیــةعلى ملتقى  
 نســمة، ممــا یجعــل 1.352.548ویبلغ إجمالي عدد سكان المحافظــة  ،  ویس كموانئإلستھالك وبورسعید والسز لكأكبر مرك

عــدد المبــاني الســكنیة وبالتــالي ال یظھــر علیھــا أي مظــاھر   ت مصر األقل كثافة سكانیة واألقل فية من محافظالیاإلسماعی
الكبیــر،  اكــز إداریــة ھــي (مركــز اإلســماعیلیة، مركــز التــلمر 5وتنقسم محافظة اإلسماعیلیة إداریاً إلــي  للتكدس السكاني،  

 6ویتبعھــا  وحدة محلیة قرویة، 25أحیاء، وعدد  3، وعدد مدن  7ومركز فاید، مركز القنطرة شرق، مركز القنطرة غرب)  
حافظــة مــا المویتنوع النشاط االقتصادي ب)،  2022مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،  (  كفراً ونجعاً وعزبة  812قرى، و

ویرتــب  یــةمســتوى الجمھور علــىي والصناعي، حیث تحظى الزراعة باإلســماعیلیة بشــھرة واســعة بین الزراعي والسیاح
(المانجو، الموالح، الفراولة، الفول السوادني، الطماطم، مثل  حاصیل الخضر والفاكھة  أذھان الجمیع بالعدید من ماسمھا في  

الصــناعات المعدنیــة، الصــناعات الغذائیــة،  مثــلصــناعیة المنــاطق العدیــد مــن الاء  إنشــ السمسم)، أما الجانب الصناعي فتم  
رص العمل لشــباب الخــریجین والتقلیــل مــن حــدة في توفیر العدید من ف تساھموالتي  ،ترونیاتیكواالل، المالبس ومواد البناء

ھــم شــریان دولــي وأجمــل أت العــالم  یــراأجمــل بحب، أما الجانب السیاحي تختص محافظة اإلسماعیلیة بــین ربوعھــا  البطالة
 .)2021ة لمحافظة اإلسماعیلیة، لمعلوماتیا (النوتة مناظر طبیعیة إنھا بحیرة التمساح وقناة السویس والحدائق الخضراء

 المجال البشــري للبحث: 
تــل أولویــة تح  كأحد الزمامات المكونة للزمام الرئیســى لترعــة الســالم، حیــث أنھــامركز القنطرة شرق  وقد تم اختیار  

ترعة الســالم والطــرق ة ألف فدان لتوافر العدید من الممیزات منھا: قربھا من بدای  75أولى فى عملیة إستصالح واٍستزراع  
اإلســماعیلیة، القنطــرة شــرق، والقنطــرة غــرب) كمــا أن وھــي:  الم فوق قناة السویس والمدن الكبرىالرئیسیة وكوبري الس

ناسبة للزراعة حیث اإلستواء المناسب للتربة وإعتــدال درجــات الملوحــة المناســبة لنمــو ة مالخصائص الطبیعیة لھذه المنطق
 للمنتفعین من البدو وصغار الزراع وشــباب الخــریجین،ان وتم تسلیمھا ألف فد 19صالح وإستزراع  ستالنبات فیھا، وقد تم إ

وتــم اختیــار  % من إجمالي عدد الســكان،51 نسمة، یمثل الذكور بھا 31310ویبلغ إجمالي عدد سكان مركز القنطرة شرق  
وتعتبــر بیئــة خصــبة  ،ھــا الخصــائص الســابقةلیحیث أنھا أقرب قریة لمركز ومدینــة القنطــرة شــرق وینطبــق ع  قریة جلبانة

وبلغ إجمالي عدد األســر  ،نسمة 9630قریة في عدد السكان حیث یبلغ عدد سكانھا   الستصالح الزراعي، وتمثل ثاني أكبرل
 ة. أسر 1926

ة من جمیع األسر الموجــودة بمنطقــ   ولما كان من الصعب جمع البیانات البحثیةوتعتبر األسرة ھي وحدة الدراسة،  
، وذلــك باســتخدام م الشــاملة، تم تحدیدھا بمعلومیة حجــ ثلة في أرباب ھذه األسرمم ، تم اختیار عینة عشوائیة بسیطةالبحث

تمثــل مبحــوث ) 320نــة بعــد تطبیــق المعادلــة (حجــم العی بلــغ، حیــث Stephen Thompsonمعادلــة ســتیفن ثامبســون 
الدراســة بواســطة نــات المیدانیــة الالزمــة إلجــراء جمع البیام  ولقد ت  بمجتمع الدراسة.  األسر  % من إجمالي عدد16حوالي

وتحلیلھــا بواســطة ات م، وتــم تفریــغ وجدولــة البیانــ 2022خالل شھر مارس  استمارة االستبیان بالمقابلة الشخصیة، وذلك  
 .(SPSS)االختبارات اإلحصائیة المناسبة لطبیعة البیانات من خالل البرنامج اإلحصائي 

 :)91، ص2014،بشماني(ید عینة الدراسة لتحد Stephen Thompson  سونمبستیفن ثامعادلة 

  
 

 حیث أن: 
n حجم العینة =     N  حجم المجتمع =  
p   ینما وجدت لتثبیت الشروط وبسبب عدم معرفة  أ  0.50ن الصفر والواحد وتأخذ قیمة  بی  = قیمة احتمالیة تتراوح قیمتھا

 .ي یتم اخذ القیمة العظمى وھ لكفمعظم األحیان تكون غیر متاحة لذ p تقدیر
z 0.95عند معامل ثقة  1.96= الدرجة المعیاریة وتساوي .    dالدقة المطلوبة =. 

 میة للمتغیرات البحثیةجة الك عالالمالمفاھیم اإلجرائیة و
 .ام المطلقةرقالتعبیر عنھ باأل وتم  ،أثناء جمع البیانات  ألقرب سنة میالدیة سن المبحوثیقصد بھ و :السن -1
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، وتــم التعبیــر عنــھ عدد سنوات التعلیم التي أتمھا المبحــوث اثنــاء جمــع البیانــات: یقصد بھ  عدد سنوات التعلیم الرسمي -2
  قة.المطلالخام باألرقام 

السنوات التي قضاھا المبحوث متزوجا حتى وقت جمــع البیانــات، وتــم التعبیــر عــن یقصد بھ عدد    :عدد سنوات الزواج -3
 باألرقام الخام المطلقة. اسھذا المقی

وتــم التعبیــر عــن ھــذا   د الوحدة المعیشیة الــذین یعیشــون معــا فــي أســرة واحــدة،ویقصد بھ عدد أفرا  عدد أفراد األسرة: -4
 .قام المطلقةألرالمتغیر با

سرة من ألتم قیاس ھذا المتغیر باستخدام األرقام الخام المطلقة بالجنیھ المصرى لمجموع دخل ا  :لألسرة  الدخل الشھري -5
 ل فترة زمنیة تقدر بالشھر. كافة بنود الدخل (العمل أو الوظیفة أو ریع األرض أو تأجیر عقارات وغیرھا) خال

ً  علىإجمالي ما ینفق   -6 لغذاء فقط خالل فترة زمنیة تقــدر بالشــھر، تــم بند ا علىویقصد بھ مجموع ما ینفق : الغذاء شھریا
 المطلقة بالجنیھ المصري.م قیاس ھذا المتغیر باستخدام األرقام الخا

تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عــن إجمــالي مســاحة األرض الزراعیــة التــي فــي حــوزة   حجم الحیازة الزراعیة: -7
مع البیانات، واستخدمت األرقام الخــام المطلقــة بالفــدان للتعبیــر لكاً أو ایجار أو مشاركة في وقت جت ماألسرة سواء كان
 عن ھذا المتغیر.

ھو المسؤول عن تحدیــد مكونــات الغــذاء   منبسؤال المبحوث  تم قیاس ھذا المتغیر    حدید مكونات الغذاء:ل عن تؤوالمس -8
 علــى) 1،2،3ز الرقمیــة (الزوجــة، وأعطیــت االســتجابات الرمــو أو داخل األسرة سواء كان المبحــوث نفســھ أو الــزوج

 الترتیب.
ال المبحوث عن مصــادر المعلومــات والمعــارف المتغیر بسؤ ذاوتم قیاس ھ: عن الوعي الغذائي  ةعدد المصادر المعرفی -9

والمرشــد  یــونعــن الغــذاء والتغذیــة والممثلــة فــي (األصــدقاء، والجیــران، والصــحف، والمجــالت، واألقــارب، والتلیفز
 .تامولعملا ىلع ثوحبملا اھنم لصحی يتلا یة، وغیرھا من المصادر األخرىالصحي، والخبرة الشخص

ات التي تمكنھم من الحصــول یقصد بھ ممارسة المبحوثین لمجموعة األنشطة والممارس  :م الخارجيالعلى العاالنفتاح   -10
وتم قیــاس  ،المجتمع المحلى والقومي والدوليخل على معلومات یتعرف من خاللھا على ظروف ومجریات األمور دا

وحسبت الدرجة الكلیة ، 1، ال=2اً =ادرن  ،3، أحیاناً=4ھذا المتغیر كمقیاس كمي، وأعطیت االستجابات التالیة: دائماً=
القــرى ( تبــدأ بـــبنــود  أربعــةعلیھــا مــن البنــود المكونــة لــھ وعــددھا جات التي تم الحصــول لھذا المتغیر بمجموع الدر

   .)السفر خارج الجمھوریة( تنتھي بـ) وجاورةالم
، 3، أحیانــاً=4ائمــاً=ابات التالیــة: دتج، وأعطیــت االســ قیاس ھذا المتغیر كمقیاس كمــيوتم    :االنفتاح الثقافي للمبحوث -11

 لــھ  علیھا من البنود المكونةلدرجة الكلیة لھذا المتغیر بمجموع الدرجات التي تم الحصول  وحسبت ا،  1، ال=2نادراً =
حضــور االجتماعــات والنــدوات بـــ (تنتھي و)  كل ما ھو جدید یتعلق بالتنمیة  علىاالطالع  (بـ  تبدأ    بنود  خمسةوعددھا  

   .)لمنطقةاب الثقافیة
المشاركة الفعالة واإلیجابیة في أنشــطة وبــرامج التنمیــة  علىویقصد بھ مدي قدرة المبحوث   المشاركة غیر الرسمیة: -12

وأعطیــت االســتجابات ترمیــز رقمــي مقیــاس كمــي، كمعھ وتخدمھم، وتم قیاس ھذا المتغیر مجتبالقریة والتي تفید أھل  
لتــي تــم وحســبت الدرجــة الكلیــة لھــذا المتغیــر بمجمــوع الــدرجات ا  ،1ال=  ،2، نــادراً =3، أحیانــاً=4كما یلي: دائماً=

تتبــادل الزیــارات مــع بـــ ( دأتبــ  بنــود ســتةالحصول علیھا من استجابة المبحوثین على البنود المكونة لھ وكــان عــددھا  
   .)بتشارك في تكوین الجمعیات المالیة لمساعدة بعضنا البعضبـ (تنتھي  ) وجیرانك في القریة

لمتغیر من خالل سؤال المبحوث عن اتجاھات نحــو تم قیاس ھذا ا :المبحوث نحو العادات الغذائیة الصحیحةھات  جاات -13
مقیــاس  علــىكــل عبــارة  علــىلمبحــوث أن یبــین درجــة موافقتــھ ن ا) سبعة عشر عادة غذائیة صحیحة، وطلب م17(

بحوثین نحو العادات الغذائیة الصحیحة، وقد لممتدرج (موافق، موافق لحد ما، غیر موافق) تعكس اإلجابة على اتجاه ا
 الترتیب، وجمعت الدرجات التي حصل علیھا المبحوثین لتعبــر عــن اتجاھــاتھم نحــو  على)  1،2،3ات (أعطیت الدرج

 عادات الغذائیة الصحیحة.ال
 :  لألسر البدویة الوعي الغذائي: یر التابعالمتغ

تطبیــق   علــىالقــدرة  ، والصــحیة الســلیمةالغذائیة  والممارسات  معارف  لا  یقصد بھا مجموعة  :لألسر البدویة  الوعي الغذائي
الفرد في تحدید واجباتھ المنزلیــة   راتھذه المعلومات في الحیاة الیومیة بصورة مستمرة تكسبھا شكل العادة التي تواجھ قد

ســؤاالً  ) ثالثــون30عــدد (ن ، وتم قیاس ھذا المتغیر عن طریق سؤال المبحــوثیصحتھ وحیویتھ علىالمتكاملة التي تحافظ  
المجــاالت الفرعیــة الــثالث محــل   علــىیھا مستوى الوعي الغذائي لألسر البدویة، وھذه األسئلة موزعــة  تعكس اإلجابة عل

أســئلة للتغذیــة الصــحیة) وأعطیــت  10لســالمة الغــذاء، و أســئلة10أســئلة لجــودة الغــذاء، و 10تمثلــة فــي (المالدراســة و
)، ومثلت محصلة الدرجات عن كافة العبارات لتعطي 1)، غیر موافق (2)، موافق لحد ما (3(ق  االستجابات التالیة: مواف
 نطقة الدراسة. بم الوعي الغذائي لألسر البدویة مستوى الدرجة الكلیة لتعبر عن

 :ةیثحبلا  ضورفلا
 التالیة:  لبحثیةأھداف البحث، تم صیاغة الفروض امن  الثالثو نيالثاتحقیقاً للھدف 
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بــین والــوعي الغــذائي لألســرة البدویــة بمنطقــة الدراســة كمتغیــر تــابع، بــین  ارتباطیــة  : توجــد عالقــة  األول  بحثيالض  الفر
عــدد أفــراد األســرة، ج،  عــدد ســنوات الــزوا،  عدد سنوات التعلیم الرسمي،  لسنالمدروسة (امستقلة  المتغیرات  مجموعة ال

ً الغذاء شھر علىالدخل الشھري لألسرة، إجمالي ما ینفق   ة المزرعیة، المسؤول عن تحدید مكونــات الغــذاء، حجم الحیازیا
ة الثقافي للمبحــوث، المشــارك  تاحالعالم الخارجي، االنف  على، االنفتاح  عن الوعي الغذائي  ، عدد المصادر المعرفیةلألسرة

 اھات المبحوث نحو العادات الغذائیة الصحیحة).غیر الرسمیة، اتج
الــوعي الغــذائي  فــي في تفسیر التبــاین الكلــيمجتمعة  المتغیرات المستقلة المدروسة وعةمجمتسھم  :يناثــ لا يثحبلا  ضرفلا

 بمنطقة الدراسة.  لالسر البدویة كمتغیر تابع
 :لبیاناتائي لصحاالتحلیل الأدوات 

 رضھــذا وقــد تــم عــ  استوفیت البیانات الالزمة لتحقیق أھداف البحث باستخدام استمارة اســتبیان بالمقابلــة الشخصــیة،
دانیــة باســتخدام بعــض األســالیب اإلحصــائیة الوصــفیة مثــل: التكــرارات، النســب المئویــة، المتوســط ات المیوتحلیــل البیانــ 

بعــض األســالیب اإلحصــائیة التحلیلیــة مثــل: معامــل االرتبــاط البســیط،   اســتخدمت  لكالحسابي، االنحراف المعیــاري، وكــذ
المتغیرات المستقلة المدروسة تأثیراُ فــي تفســیر أكثر  علىللتعرف  Step Wiseالمتعدد المتدرج الصاعد  االنحدارومعامل 

نــامج الحزمــة التحلیــل باســتخدام بر تــمبمنطقــة الدراســة، و التباین الكلــي فــي الــوعي الغــذائي لألســر البدویــة كمتغیــر تــابع
 .SPSS version 25اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

 
 النتائج والمناقشة

 ةسوردملا ةیثحبلا تاریغتملا فصو :الً وأ
 ةلقتسملا تاریغتملا -أ

 المستقلة في ھذه الدراسة وھي:) النتائج الوصفیة الخاصة بكل متغیر من المتغیرات 1یبین الجدول (
ســنة) وھــي الفئــة التــي لــدیھا 37 -  23% من المبحوثین یقعون في الفئة العمریة (43.1ج ان نسبة  نتائلات  أظھر  السن: •

ات المتعلقة بالوعي الغذائي من مصادر مختلفــة مثــل المنصــات االلیكترونیــة والتقــاریر ومالفرصة للحصول على المعل
ه الفئــة سنة) وھذ 52 - 38ثانیة والتي تتراوح من (لاة % من المبحوثین یقعون في الفئ32.2ا نسبة العلمیة وغیرھا، بینم

خل األسرة لتساعد في البنــاء والتكــوین الصــحیح دالدیھا الوعي الكافي باختیار األنماط الغذائیة التي تتناسب مع كل فرد 
 68 - 53( مــنیقعون في الفئة الثالثة والتي تتراوح    ینالمبحوث% من  24.7نسبة    لجسم الفرد داخل األسرة، في حین أن

النباتــات البریــة والطبیــة فــي تكــوین الغــذاء لھــم وألســرھم نتیجــة معــرفتھم   علــىبیــرة  سنة) وھذه الفئة تعتمد بدرجــة ك
 راتھم الذاتیة بنوعیة ھذه النباتات وأھمیتھا في عملیة التغذیة.خبو

في الفئــة الثالثــة والتــي تتــراوح  نوقع% ی85.3النتائج أن غالبیة المبحوثین بنسبة    : تبین منعدد سنوات التعلیم الرسمي  •
تفــاع معــدالت الــوعي رفأكثر) وھو األفراد الحاصلین على المؤھالت المتوسطة والعلیا، وھــذا یشــیر ال  درجة  12من (

الالزمــة لجــودة وســالمة الغــذاء یمة باتبــاع االشــتراطات  الغذائي لھم وألسرھم مــن خــالل اتبــاع العــادات الغذائیــة الســل
، واالستشــارات الطبیــة وغیرھــا، فــي حــین أن نســبة ونیــةئل المتاحة مثل اإلنترنت، والمنصات اإللیكترباستخدام الوسا

% مــن 0.3درجة)، في حین أن نســبة  12وأقل من   9% من المبحوثین یقعون في الفئة الثانیة والتي تتراوح من (14.4
وھــذه الفئــة لــم تحظــى بــالتعلیم المناســب   ،درجــات)  9وأقل من    6ئة األولى والتي تتراوح من (المبحوثین یقعون في الف

 نوعیة ومكونات الغذاء المناســبة لھــم علىالخبرات المكتسبة من طبیعة المجتمع الذي یعیشون بھ للحصول   علىد  تعتمو
 .سرھموأل

% یتــراوح عــدد ســنوات 46.3ثین إال قلــیالً بنســبة النتائج أن ما یقرب من نصــف المبحــو تبین من  عدد سنوات الزواج: •
وربمــا یرجــع ذلــك لكــون ھــؤالء مــن الوافــدین الجــدد فــي ھــذه ســنة)،    13وأقــل مــن    –الزواج الخاصة بھم من (صفر  

وأقل من   13بھم من (% من المبحوثین تتراوح سنوات الزواج الخاصة  31.5المجتمعات وذو نشأة حضریة، بینما نسبة  
البدویــة،  الفئة تمتع بالنضج والوعي الغذائي بمعرفة األنماط والعادات الغذائیة السلیمة المناســبة لألســرةسنة)، وھذه    26

 درجة فأكثر). 26% من المبحوثین تتراوح سنوات الزواج لدیھم من (22.2في حین أن نسبة 
% یعیشــون فــي أســرة متوســطة 53.8عن نصف المبحــوثین قلــیالً بنســبة أسفرت النتائج أن ما یزید  عدد أفراد األسـرة: •

 3وأقــل مــن  1أسر صغیرة تتراوح ما بــین ( % من المبحوثین یعیشون في34.4أفراد)، بینما نسبة  7  –  4تتراوح من (
األســرة،  فــي  أفراد)، وربما یرجع  ذلك أن ھذه الفئة من ذوى النشأة الحضریة الذین لدیھم الوعي الكافي ببرامج تنظــیم

أفــراد فــأكثر) وھــذا مــا یتفــق مــع العــادات  7المبحوثین یعیشون في أسر كبیرة تتراوح مــن (  % من11.8حین أن نسبة  
د البدویة حیث الزواج المبكر للفتیات وانجاب الــذكور لیكونــوا عــزوة ومصــدر فخــر ألســرھم وأیضــاً المســاعدة والتقالی

 ألسرةكمصدر ثانوي في تحسین المستوى المعیشي ل
% مستوى الدخل الشــھري 51.9النتائج أن ما یزید عن نصف المبحوثین قلیالً بنسبة أوضحت    الدخل الشھري لألسرة: •

% من المبحوثین الدخل الشھري لــدیھم كــافي، وربمــا یرجــع ذلــك أنھــم یعملــون 13.8ما، وأن نسبة    ألسرھم كافي لحد
ر كافیــة، وھــؤالء % مــن المبحــوثین مســتوى دخــولھم غیــ 25.9بمھن أخرى بجانب المھنة الرئیسیة، في حین أن نســبة 
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ن السلع والخدمات، فــي حــین أن یحتاجون البحث عن مصادر بدیلة لتوفیر مستوى دخل یتناسب مع احتیاجاتھ أسرھم م
 % من المبحوثین مستوى دخولھم كافیة وتفیض.8.4نسبة 

•   ً علــى الغــذاء شــھریا  % من المبحوثین إجمالي ما ینفق33.1أسفرت النتائج أن نسبة  :إجمالي ما ینفق على الغذاء شھریا
ین ینفقــون علــى الغــذاء شــھریاً مــا % من المبحــوث38.8) جنیھ، بینما أن نسبة 2000  –  1100ألسرھم یتراوح ما بین (

 2901% ینفقون على الغذاء شھریا ما یتراوح ما بین (28.6) جنیھ، في حین أن نسبة  2900  –  2001یتراوح ما بین (
 ) جنیھ.3800 –

% لــدیھم حیــازات منخفضــة 55بینــت النتــائج أن مــا یزیــد عــن نصــف المبحــوثین قلــیالً بنســبة  ة:حجم الحیازة الزراعیــ   •
فدان)، وربما یرجع ذلك لكون ھذه الفئــة تعمــل بالقطــاع الحكــومي وغیــر مقیمــین بصــفة دائمــة   7  -1ما بین (وتتراوح  

فــدان)، فــي حــین أن  14 – 8(  ینمتلكون حیازات متوسطة تتراوح مــا بــ % من المبحوثین ی27.2بالمنطقة، بینما نسبة  
فدان)، وربما یرجع ذلك أن ھذه الفئــة ال یعملــون   21  –  15% لدیھم حیازات مرتفعة والتي تتراوح ما بین (17.8نسبة  

ن الزراعــة ھــي بأي مھنة غیر العمل بالنشــاط الزراعــي، وھــذا یتناســب مــع العــادات  والتقالیــد البدویــة والتــي یعتبــرو
 ول. المصدر الرئیسي للدخ

ا على أن الزوجة ھــي % من المبحوثین أكدو83.4: أشارت النتائج أن نسبة المسؤول عن تحدید مكونات الغذاء لألسرة •
المسؤولة عن تحدید مكونات الغذاء لألسرة، وھذا یتفق مع العدید من العادات والتقالید البدویة والریفیة والحضریة على 

لى الزوجة (ربة المنزل) في تحدید احتیاجات األسرة مــن الغــذاء ومكوناتــھ اء في اعتماد األسرة بشكل أساسي عحد سو
% من المبحوثین أشاروا انھم یعتمدون على نفسھم في إعــداد وتحدیــد مكونــات الغــذاء 5.9بة  وجودتھ وسالمتھ، وأن نس

رب  علــىذاء وثین یعتمــدون فــي تحدیــد مكونــات الغــ % مــن المبحــ 10.6حیث أنھم لم یتزوجون بعد، في حین أن نســبة 
 .األسرة

% 52.5المبحــوثین قلــیالً بنســبة أكــدت النتــائج أن مــا یزیــد عــن نصــف عدد المصادر المعرفیة عــن الــوعي الغــذائي:   •
یعتمــدون علــى مصــادر متنوعــة فــي الحصــول علــى المعلومــات عــن الــوعي الغــذائي لألســرة مثــل وســائل التواصــل 

شیر ذلك الرتفاع معدالت الــوعي وذلــك باســتخدامھم للتكنولوجیــا إلعالم المرئي والمقروء والمسموع، ویاالجتماعي وا
% مــن المبحــوثین 17.5خاصــة بمكونــات الغــذاء وســالمتھ وجودتــھ، بینمــا نســبة  الحدیثة في البحث عــن المعلومــات ال

(الصــحف والمجــالت،   علــىتمــدون  % یع30یعتمدون عل الخبرات الشخصیة عن الوعي الغذائي، فــي حــین أن نســبة  
 ، والجیران، والمرشد الصحي) في المعرفة بالوعي الغذائي.األصدقاء

% درجــة انفتــاحھم 47.8النتائج أن ما یقرب نصف المبحوثین إال قلــیالً بنســبة  أوضحت    االنفتاح على العالم الخارجي: •
 % مــن المبحــوثین درجــة26.6بینمــا أن نســبة  درجــة)، 11- 8على العالم الخارجي متوسطة والتــي تتــراوح مــا بــین (

ة لمزید مــن بــرامج درجات)، وھذا یؤكد حاجة ھذه الفئ  7  –  4انفتاحھم على العالم الخارجي منخفضة وتتراوح ما بین (
التكــوین الصــحي الســلیم ألفــراد األســرة، فــي حــین أن نســبة   علــىالتوعیة عن الوعي الغذائي وأھمیتھ لألسرة للحفــاظ  

درجة)، وھذه الفئــة  16 -12رجي مرتفعة والتي تتراوح ما بین (ن المبحوثین درجة انفتاحھم على العالم الخا% م25.6
لقة بالغذاء ومكوناتــھ وجودتــھ إلــي األخــرین للمســاھمة فــي رفــع معــدالت الــوعي تحاول نقل المعارف والخبرات المتع

 الغذائي لدى سكان المنطقة.  
درجــة انفتــاحھم الثقــافي متوســطة والتــي % مــن المبحــوثین  41.7ین من النتائج أن نسبة  تباالنفتاح الثقافي للمبحوث :   •

باب الخــریجین الــذین لــدیھم الــوعي الكــافي باســتخدام درجة)، وربما یرجع ذلك أنھــم مــن شــ   14  -  10تتراوح ما بین (
علیھا والمتعلقــة بالغــذاء وتــأثیره كافة المعلومات التي یریدون الحصول    علىالوسائل التكنولوجیة الحدیثة في الحصول  

 درجــات)، 9 – 5% من المبحوثین انفتــاحھم الثقــافي منخفضــة ویتــراوح مــا بــین (35.5سرة، بینما نسبة  أفراد األ  على
وربما یرجع ذلك أنھم من ذو المؤھالت المنخفضة وھم غالبا من كبار السن الذین لــیس لــدیھم الــوعي الكــافي باســتخدام 

% من المبحوثین درجة انفتــاحھم الثقــافي مرتفــع 22.8المعلومات، في حین أن نسبة    علىحدیثة للحصول  التكنولوجیا ال
 درجة). 20  - 15ویتراوح ما بین (

% درجــة مشــاركتھم غیــر 50.6أسفرت النتائج أن ما یزید عن نصف المبحــوثین قلــیالً بنســبة  لرسمیة:  المشاركة غیر ا  •
درجــة مشــاركتھم غیــر % مــن المبحــوثین 27.9درجة)، بینما أن نســبة   17  -  12(  الرسمیة متوسطة والتي تتراوح من

معــرفتھم ووعــیھم بنوعیــة البــرامج لعــدم  درجة)، وربما یرجــع ذلــك  11 – 6الرسمیة منخفضة والتي تتراوح ما بین (
اجھا المنطقة، فــي حــین الخطط والبرامج التنمویة التي تحت  وكیفیة تنفیذھا، باإلضافة لعدم إدماجھم وإشراكھم في وضع  

درجة)، وھــذه  24 – 18مشاركتھم غیر الرسمیة مرتفعة والتي تتراوح ما بین ( جة % من المبحوثین در21.5أن نسبة  
 كان المنطقة األصلیین الذین یحاولون تحسین مستوى الخدمات بالمنطقة.الفئة غالبا من س

لــیالً ت النتائج أن ما یقرب من نصف المبحــوثین العینــة إال قأظھراتجاھات المبحوثین نحو العادات الغذائیة الصحیحة:  •
درجــة)، بینمــا نســبة 39وأقــل مــن    28% اتجاھاتھم نحو العادات الغذائیة متوسطة والتي تتــراوح مــا بــین (45.9بنسبة  
 28وأقــل مــن  17% من المبحوثین اتجاھاتھم نحو العادات الغذائیة الصحیحة منخفضــة والتــي تتــراوح مــا بــین (31.8

اء داخل األسرة بالمعلومات الكافیة عن الغذاء ومكوناتھ وجودتــھ درجة)، وربما یرجع ذلك لعدم إلمام المسؤول عن الغذ
% من المبحــوثین اتجاھــاتھم نحــو العــادات الغذائیــة 22.3د األسرة، في حین أن نسبة  وأھمیة في التكوین الصحي ألفرا
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ء وســالمتھ ة فــأكثر)، وھــذه الفئــة ھــي األكثــر وعیــاً بمكونــات الغــذادرجــ   39الصحیحة مرتفعة والتي تتراوح ما بــین (
 وجودتھ نتیجة البحث الدؤوب عن المعلومات المتعلقة بھذه المجال.

 .)320(ن =   للمبحوثین بمنطقة الدراسة  والسمات الممیزةالعددي والنسبي للخصائص  ): التوزیع 1جدول (
الخصائص  
 الشخصیة 

 % العدد  الفئات  صیة الخصائص الشخ % العدد  الفئات 

دید تحلمسؤول عن ا -8 43.1 138 ة ن) س37 - 23فئة أولى ( السن: -1
 ء مكونات الغذا 

 5.9 19 المبحوث 
 83.4 267 الزوجة  32.2 103 ) سنة52 - 38فئة ثانیة (
 10.6 37 الزوج 24.7 79 ) سنة68 - 53فئة ثالثة (

عدد سنوات  -2
 التعلیم الرسمي 

عدد المصادر  -9 0.3 1 ات) درج 9واقل من 6(
المعرفیة عن الوعي 

 الغذائي 

 8.4 27 األصدقاء 
 4.4 14 الجیران   14.4 46 درجة) 12واقل من 9(

 10.6 34 المرشد الصحي   85.3 273 درجة فأكثر) 12من (
عدد سنوات  -3

 الزواج
 17.5 56 الخبرة الشخصیة  46.3 148 درجة)  13(صفر واقل من

 6.6 21 الصحف والمجالت  31.5 101 رجة)د 26واقل من 13(
 52.5 168 مصادر أخرى  22.2 71 ثر) كدرجة فأ 26(

عدد أفراد  -4
 األسرة 

 علىح االنفتا -10 34.4 110 أفراد) 4  – 1(
 العالم الخارجي

 26.6 85 درجات) 7 -4(
 47.8 153 درجة)  11  – 8( 53.8 172 أفراد) 8  – 5(
 25.6 82 درجة)  16  -12(  11.8 38 فرد)  12 - 9(

الدخل  -5
 الشھري لألسرة 

 35.5 114 درجات) 9  – 5( االنفتاح الثقافي -11 8.4 27 یفیض وكافي 
 41.7 133 درجة) 14 – 10( 13.8 44 كافي 

 22.8 73 درجة) 20 – 15( 51.9 166 كافي لحد ما
المشاركة غیر   -12 25.9 83 غیر كافي

 الرسمیة 
 27.9 89 درجات)  11  – 6( 

إجمالي ما  -6
ینفق على الغذاء  

 ً  شھریا

 50.6 162 درجة)  17 –  12(  33.1 106 جنیھ)  1100-2000( 
 21.5 69 ة)درج 24 – 18( 38.8 124 جنیھ) 2900  – 2001(
  اتجاھات المبحوث-13 28.1 90 جنیة) 3800  – 2901(

نحو العادات الغذائیة  
 الصحیحة 

 31.8 102 درجة)  28وأقل من  17(
حجم الحیازة   -7

 الزراعیة 
 45.9 147 درجة)  39وأقل من  28( 55.0 176 فدان) 6 -من (صفر

 22.3 71 درجة فأكثر)  39( 27.2 87 فدان) 13 –  7من (
 320ن =  اإلجمالي   17.8 57 فدان)  21 – 14(من 

 2220الواردة بالجدول جمعت وحسبت من خالل استمارة استبیان البیانات   المصدر:
 : الوعي الغذائي لألسر البدویة :عباتلا ریغتملا -ب

 ) النتائج الوصفیة الخاصة بكل مجال من مجاالت الوعي الغذائي وھي:2النتائج الواردة بالجدول ( تظھر
 توى الوعي للمبحوثین وأسرھم بسالمة الغذاء:مس -1

رھم فیما یتعلق بسالمة الغذاء قد تراوحت مــا أوضحت النتائج أن الدرجات المعبرة عن مستوى الوعي للمبحوثین وأس
، وقد أمكن تصنیف المبحــوثین إلــي 5.25، وبانحراف معیاري قدره 18.47متوسط حسابي قدره بدرجة  )30 –  10(ین  ب

، العینــة% من إجمالي  32.2مستوى الوعي المنخفض حیث یمثلون    يحیث شملت الفئة األولى المبحوثین ذوثالث فئات:  
% مــن 21.5%، فــي حــین أن نســبة 46.3الوعي المتوسط والذین یمثلون قرابــة    يبینما ضمت الفئة الثانیة المبحوثین ذو

% مــن المبحــوثین 78.5نتــائج الســابقة أن حــوالي المبحوثین كان لدیھم مستوى الوعي بسالمة الغذاء مرتفع، وأظھــرت ال
 یما یتعلق بسالمة الغذاء.ف ةالمتوسطالمنخفضة إلى یمثلون فئة الوعي 

 مستوى الوعي الغذائي للمبحوثین وأسرھم بجودة الغذاء: -2
           لنتائج أن الدرجات المعبــرة عــن مســتوى الــوعي للمبحــوثین وأســرھم بجــودة الغــذاء قــد تراوحــت مــا بــین اأشارت  

مبحــوثین إلــي ، وقــد أمكــن تصــنیف ال4.718، وبانحراف معیاري قدره  18.17) درجة بمتوسط حسابي قدره  30  –  10(
% مــن إجمــالي 26.6مثلــون یثــالث فئــات: حیــث شــملت الفئــة األولــى المبحــوثین ذو مســتوى الــوعي المــنخفض حیــث 

%، فــي حــین أن نســبة 59.7وســط والــذین یمثلــون قرابــة المبحوثین، بینما ضمت الفئة الثانیــة المبحــوثین ذو الــوعي المت
% مــن 86.3وأظھرت النتــائج الســابقة أن حــوالي  ،الغذاء مرتفع% من المبحوثین كان لدیھم مستوى الوعي بجودة 13.7

 لمتوسط والمنخفض فیما یتعلق بجودة الغذاء.االمبحوثین یمثلون فئة الوعي 
 لتغذیة الصحیحة:مستوى الوعي الغذائي للمبحوثین وأسرھم با -3

وأســرھم  بالتغذیــة الصــحیة بمنطقــة الدراســة قــد وثین  لمبحــ اوعــي  أظھرت النتائج أن الدرجات المعبرة عن مســتوى  
، وقــد أمكــن تصــنیف 5.086معیــاري قــدره   ، وانحــراف18.43) درجة بمتوسط حسابي قــدره  30  –  10تراوحت ما بین (

% مــن 26.3المبحــوثین ذو مســتوى الــوعي المــنخفض حیــث یمثلــون  المبحوثین إلي ثالث فئات: حیث شملت الفئة األولــى
%، في حین أن نســبة 58.7ثین، بینما ضمت الفئة الثانیة المبحوثین ذو الوعي المتوسط والذین یمثلون قرابة  إجمالي المبحو

% مــن 85والي مبحوثین كان لدیھم مستوى الوعي بالتغذیة الصحیة مرتفع، وأظھــرت النتــائج الســابقة أن حــ ل% من ا15.0
 بجودة الغذاء.المبحوثین یمثلون فئة الوعي المتوسط والمنخفض فیما یتعلق  

 الدرجة الكلیة لمستوى الوعي الغذائي لألسر البدویة بمنطقة الدراسة: -4
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ة عن الدرجة الكلیة لمستوى الوعي الغذائي للمبحوثین وأســرھم قــد تراوحــت مــا بــین عبربینت النتائج أن الدرجات الم
صنیف المبحوثین وفقاً للدرجات ، وقد أمكن ت15.334، وانحراف معیاري  57.0) درجة، بمتوسط حسابي قدره  90  –  30(

% مــن إجمــالي 32.5بنســبة   خفضالتي حصلوا علیھا إلي ثالث فئات: حیث شملت الفئة األولى المبحــوثین ذو الــوعي المــن
% من إجمالي المبحوثین، فــي حــین ضــمت 48.7توسط بنسبة  المبحوثین، بینما ضمت الفئة الثانیة المبحوثین ذو الوعي الم

% مــن إجمــالي المبحــوثین، واتضــح مــن النتــائج الســابقة أن حــوالي 18.8حوثین ذو الوعي المرتفع بنســبة  الفئة الثالثة المب
دیھم للتزود ، وھذا یشیر إلي الحاجة الملحة لالمتوسطة  المنخفضة إلىیقعون في فئة الوعي الغذائي ین  % من المبحوث81.2

 دة مستوى الوعي الغذائي لھم وألسرھم. بالمعارف والخبرات والممارسات الصحیة لزیا
 ) 320 ن =(التوزیع العددي وللنسبي لمستوى الوعي الغذائي لألسر البدویة بمنطقة الدراسة ) 2جـدول (

مستوى الوعي الغذائي لألسر البدویة بمنطقة الدراسة  
 (القنطرة شرق) 

االنحراف   المتوسط الحسابي  سبة % الن التكرار
 المعیاري 

 المة الغذاء  الوعي بس -أ
 5.250 18.47 32.2 103 درجة) 16 -10منخفض من (
 46.3 148 درجة)  23 – 17متوسط من (
 21.5 69 جة) رد 30 – 24مرتفع من (

 الوعي بجودة الغذاء  -ب
 4.718 18.17 26.6 85 درجة) 16 -10منخفض من (

 59.7 191 درجة)  23 – 17من (متوسط  
 13.7 44 جة) رد 30 – 24مرتفع من (

 الوعي بالتغذیة الصحیة  -ج
 5.086 18.43 26.3 84 درجة) 16 -10منخفض من (
 58.7 188 درجة)  23 – 17متوسط من (

 15.0 48 جة) رد 30 – 24فع من (مرت
 الدرجة الكلیة لمستوى الوعي الغذائي -د

 15.334 57.0 32.5 104 درجة)49 – 30( منخفض من
 48.7 156 درجة)  69 –50متوسط من (
 18.8 60 درجة) 90 -70مرتفع من (

 SPSSبرنامج التحلیل االحصائي ، و: البیانات الواردة بالجدول جمعت وحسبت من خالل استمارة استبیانالمصدر

ً یناث   المدروسة  یرات المستقلةالمتغكمتغیر تابع وبین  لألسر البدویة  ذائي  الغالوعي  بین    ةالعالق بطبیعة    ةصاخ لا  جئات نلا  :ا
 ) بمنطقة الدراسة.المبحوثین (خصائص 

 اً ضــ رف  )13(  ددعــ   قاقتشــ ا  متــ   ھتحصــ   نمــ   وللتأكــد  ،من الدراسة تم وضع الفرض البحثي األول  الثاني  تحقیق الھدفل
ً یئاصحا  نیبــ و ةیــ ودبلا رســ ألل يئاذغــ لا يعولــ ا نیبــ  ةیــ طابترا ةقــ الع دجــ وت ال "  اھــ ادؤم  ةدحــ او  ةلــ وقم  يفــ   اھــ عیمج  قفتت  ا
 يرھشــ لا لخدلــ ا ،ةرســ ألا دارفــ أ ددع ،جاوزلا تاونس ددع ،يمسرلا میلعتلا تاونس ددع ،نسلا( ةیلاتلا  ةلقتسملا  تاریغتملا
ً یرھش ءاذغلا يلع قفنی ام  يلامجإ  ،ةرسألل  رداصــ ملا ددعــ  ،ءاذغــ لا تانوكم دیدحت نع لوؤسملا ،ةیعارزلا ةزایحلا مجح ،ا
 تاھــ اجتا ،ةیمسرلا ریغ ةكراشملا ،ثوحبملل يفاقثلا  حاتفنالا  ،يجراخلا  ملاعلا  يلع  حاتفنالا  ،يئاذغلا  يعولا  نع  ةیفرعملا
 المســتقلةبیرســون للمتغیــرات    تم استخدام معامل ارتبــاطرض  ھذا الف  والختبار  ،ةحیحصلا  ةیئاذغلا  تاداعلا  وحن  ثوحبملا

 ). 3كما ھو موضح بالجدول رقم (
الــوعي بــین  0.01معنویــة ) وجود عالقــة ارتباطیــة معنویــة موجبــة عنــد مســتوى ال3اتضح من بیانات الجدول رقم (

عــدد ســنوات الــزواج، الرســمي،  التعلــیم كمتغیر تابع وبین الخصائص الشخصیة التالیة: عدد سنوات الغذائي لألسر البدویة
لألسرة، عدد المصادر المعرفیة عن الوعي الغــذائي، اتجاھــات  الدخل الشھري لألسرة، المسؤول عن تحدید مكونات الغذاء

كمتغیرات مستقلة، كما أسفرت النتائج الواردة بــنفس الجــدول عــن وجــود عالقــة   العادات الغذائیة الصحیحة  المبحوثین نحو
ین الخصــائص كمتغیــر تــابع وبــ  الــوعي الغــذائي لألســر البدویــةبــین مســتوى    0.05ة عند مستوى المعنویة  یة معنویارتباط

 كمتغیرات مستقلة. ثقافي للمبحوثالعالم الخارجي، واالنفتاح ال علىاالنفتاح  الشخصیة التالیة:
 اھــ تیونعم تتــ بث يتــ لا تاریغتملل ةبسنلاب  لیدبلا  ضرفلا  لوبقو  يرفصلا  ضرفلا  ضفر  نكمی  ةقباسلا  جئاتنلا  على  اً ءانبو

 (البحثــي)  ي ورفــض الفــرض البــدیلیمكــن قبــول الفــرض الصــفر  امــ ك  ،ةســ اردلا  ةقطنمب  ةیودبلا  رسألل  يئاذغلا  يعولل  عم
 تي لم تثبت معنویة عالقتھا.متغیرات األخرى اللل

ثقافــة أكثــر  توى التعلیمي المرتفــع األسرة ذات المسح أن وعلى ضوء النتائج السابقة وبما تفسره الفروض البحثیة یتض
 سنوات الــزواجعدد رھم من الفئات األخرى، كما اتضح أن بزیادة بالمقارنة مع غی  ووعیاً بمكونات الغذاء وجودتھ وسالمتھ

زیــادة الــدخل   نتیجــة الرتفــاع معــدالت الــوعي والمعرفــة، واتضــح أیضــا أنالخبرة بالتغذیة الصحیة السلیمة  زید معدالت  ت
الخبــرات لــدى المعــارف و  ، كمــا اتضــح أیضــاً أنــھ بزیــادةلألسرة یساعد في زیادة  الوعي بسالمة وجــودة الغــذاءالشھري  

واتضح أیضاً أنھ كلما تعددت المصادر المعرفیة ألفراد     لألسرة،  معدالت الوعي الغذائي  تزیدالمسؤول عن مكونات الغذاء  
العــالم الخــارجي تزیــد معــدالت المعرفــة  علــىأن بزیــادة االنفتــاح  كمــا تبــینو ائي لــدیھم،األسرة یزید مستوى الــوعي الغــذ
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دالت الــوعي أن بزیــادة معــدالت االنفتــاح الثقــافي للمبحــوث تزیــد معــ  بینــتكما ،  عي الغذائيالووالخبرات وزیادة معدالت  
بحوثین نحو العادات الغذائیة االتجاھات المت أنھ بزیادة  كما بیناكتساب المعارف الجدیدة بالغذاء،    علىالغذائي نتیجة القدرة  

 .  الصحیة یزید مستوى الوعي الغذائي لدیھم وألسرھم بالمجتمع
 )المبحـوثین(خصـائص  المدروسـة المتغیرات المستقلةوبین كمتغیر تابع  لوعي الغذائي لألسر البدویةاطیة بین  ): نتائج العالقات االرتبا3دول (ج

 .بمنطقة الدراسة

 لألسر البدویة   الغذائيالوعي  الخصائص الشخصیة) ( ةالمتغیرات المستقل
 مستوى المعنویة  )rقیمة معامل بیرسون (

 0.657 0.025 ن  الس 
 0.000 ** 0.459 عدد سنوات التعلیم الرسمي

 0.000 ** 0.368 عدد سنوات الزواج
 0.813 0.013 عدد أفراد األسرة

 0.000 ** 0.425 الدخل الشھري لألسرة
ً  علىمالي ما ینفق إج  0.478 0.040- الغذاء شھریا

 0.096 0.093 حجم الحیازة الزراعیة
 0.000 ** 0.429 سرةت الغذاء لألالمسؤول عن تحدید مكونا

 0.000 ** 0.469 عدد المصادر المعرفیة عن الوعي الغذائي
 0.025 * 0.126 العالم الخارجي  علىاالنفتاح 

 0.050 * 0.110 االنفتاح الثقافي للمبحوث
 0.177 0.076- المشاركة غیر الرسمیة

 0.000 ** 0.317 اتجاھات المبحوثین نحو العادات الغذائیة الصحیحة
 SPSS: البیانات الواردة بالجدول جمعت وحسبت من خالل التحلیل االحصائي  مصدرال

 
 
 

ألسـر الـوعي الغـذائي لالمـؤثرة فـي )  المبحـوثین(خصـائص  لمتغیــرات المسـتقلة  ل  الصـاعد  التـدریجيتحلیل االنحدار المتعـدد    ) نتائج4جدول (
 البدویة بمنطقة الدراسة كمتغیر تابع.

 تقلة المس المتغیرات 

 (خصائص المبحوثین)

 لألسر البدویة  الغذائيالوعي  التابع:المتغیر 

معامل  
 ط رتبااال

المتعدد  
)R( 

%التراكمیة 
للتباین 
المفسر  
للمتغیر 

 R)2(التابع 

% للتباین  
المفسر  
للمتغیر 

 التابع

 معامل 

االنحدار 
  الجزئي

B 

امل  مع
 االنحدار
 الجزئي 

 المعیاري

beta 

 قیمة 

"t" 

 المحسوبة 

 تیبالتر

 1 7.002 0.384 2.689 0.220 0.220 0.469 الوعي الغذائيعدد المصادر المعرفیة عن 

 2 6.743 0.240 1.616 0.125 0.345 0.587 تعلیم الرسمي عدد سنوات ال

 3 5.840 1.106 6.461 0.075 0.420 0.648 المسؤول عن مكونات الغذاء 

 4 5.243 0.063 0.332 0.05 0.470 0.686 ئیة الصحیحة االتجاه نحو العادات الغذا

 5 4.277 0.055 0.236 0.031 0.501 0.708 عدد سنوات الزواج 

 6 3.531 0.164 0.578 0.019 0.520 0.721 العالم الخارجي  علىاالنفتاح 

 2R  =200.5معامل التحدید                             R =210.7معامل االرتباط المتعدد

 0.01** = معنویة عند                             ** 56.571 المحسوبة = )F(قیمة 

 .SPSSل جمعت وحسبت من خالل التحلیل االحصائي  بالجدو  الواردة: البیانات  المصدر
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ً ثلاث  بمنطقة الدراسة.  لوعي الغذائي لألسر البدویةلتفسیر التباین الكلي لمتغیرات المؤثرة في اإلسھام النسبي ل  :ا
ذات العالقــة االرتباطیــة فــي تفســیر )  المبحــوثینللمتغیرات المســتقلة المدروســة (خصــائص  ي  النسب  لتحدید اإلسھام

 عــددتــم حســاب معامــل االنحــدار الخطــي المت ،كمتغیــر تــابع لألسر البدویــة بمنطقــة الدراســة  لوعي الغذائيلالكلي  التباین  
التحلیــل االنحــداري الخطــي المتعــدد أوضــحت نتــائج وقــد  .Step Wise Multiple Regression التــدریجي الصــاعد

تفســیر التبــاین الكلــي لمســتوى % فــي 52أسھمت معنویا بنسبة بلغــت  متغیرات فقط  ستة) أن 4(المتدرج الواردة بجدول  
ً مرتبة تناز  الدراسةبمنطقة    الوعي الغذائي لألسر البدویة عدد المصــادر المعرفیــة عــن الــوعي الغــذائي حیــث :  ا یليكم  لیا

المســؤول %، ثــم متغیــر 12.5بمفــرده نحــو  %، ثم متغیر عدد سنوات التعلیم الرسمي حیث یفسر22.0نحو    یفسر بمفرده
 ، ثــم%5.0االتجاه نحو العادات الغذائیــة الصــحیة بنســبة إســھام  ثم متغیر  %،7.5  إسھامبنسبة  عن مكونات الغذاء لألسرة  

، وبلغــت قیمــة %1.9العالم الخارجي بنسبة إسھام   على%، ثم متغیر االنفتاح  3.1متغیر عدد سنوات الزواج بنسبة إسھام  
)Fممــا یعنــي معنویــة 0.01، وھي قیمة معنویة عند المستوي االحتمــالي  56.571محسوبة الختبار معنویة االنحدار  ) ال ،

 ي.النموذج ككل عند ھذا المستوى االحتمال
 علیھا. لتغلب، ومقترحات اةبمنطقة الدراسلالسر البدویة   الوعي الغذائي مشكالت -5

 المشكالت المتعلقة بالوعي الغذائي بمنطقة الدراسة: -أ
عشــرة قــة الدراســة تشــمل بمنطئي  المتعلقــة بــالوعي الغــذا) أن مجموعة المشــكالت  5أشارت النتائج الواردة بجدول (

العالقــة وعي بغیاب الــ   مشكلة  جاء في مقدمة الترتیبوقد    .، تم ترتیبھا بحساب المتوسط المرجح لكل مشكلةمشكالت)  10(
لتغذیــة الصــحیة ، ثم غیاب الوعي بالمواصفات القیاسیة لجودة وسالمة الغذاء وا158.8بین الغذاء والصحة بمتوسط مرجح  

، ثم عدم وجود حمالت توعیة من وزارة الصحة ووزارة الزراعــة للتعریــف 153.8بمتوسط مرجح    األسرة  ألفرادالسلیمة  
، ثم شــراء 146.5، ثم عدم مناسبة أسعار السلع لمواصفاتھا بمتوسط مرجح  153.3بخطورة الغذاء الملوث بمتوسط مرجح  

تلــوث الغــذاء  علــىالناتجــة م المعرفــة باألضــرار ، ثــم عــد141.8م الخارجیة بمتوسط مرجح  الوجبات السریعة من المطاع
لــدخول لألســرة یات ا، ثم انخفاض مســتو130.8، ثم وجود الغش التجاري في األغذیة بمتوسط مرجح 134بمتوسط مرجح  
الســائدة بالمنطقــة بمتوســط مــرجح  ، ثــم نقــص الــوعي بطــرق التخــزین المختلفــة لنوعیــة األطعمــة128.5بمتوسط مــرجح  

 .111.3أخیراً استخدام األطفال لألندومي والشیبسي وعدم التحكم في سلوك األطفال بمتوسط مرجح ، و127.2
 .بمنطقة الدراسةغذائي لالسر البدویة  عي اللمشكالت الو): التوزیع العددي والنسبي 5( جدول

المتوسط   منخفضة  متوسطة  مرتفعة  المشكالت 
 % العدد  % العدد  % العدد  الترتیب المرجح 

 6 134 3.6 11 41.8 134 54.6 175 .عن تلوث الغذاء  الناتجةعدم المعرفة باألضرار   -1
 لجـودة وسـالمةغیاب الوعي بالمواصفات القیاسیة   -1

 ألفراد األسرة  ة الصحیة السلیمةلتغذیالغذاء وا
283 88.4 37 11.5 - 0.1 153.8 2 

 7 130.8 15.3 49 24.1 77 60.6 194 وجود الغش التجاري في األغذیة -2
 8 128.5 12.0 38 35.3 113 52.5 169 دخول  انخفاض مستویات ال -3
 4 146.5 6.3 20 12.8 41 80.9 259 عدم مناسبة أسعار السلع لمواصفاتھا -4
ــص  -5 ــة انق ــة لنوعی ــزین المختلف ــرق التخ ــوعي بط ل

 األطعمة السائدة بالمنطقة
188 58.7 85 26.6 47 14.7 127.2 9 

ت توعیـــة مـــن وزارة الصـــحة د حمـــالعـــدم وجـــو -6
 للتعریف بخطورة الغذاء الملوث  ووزارة الزراعة

291 90.9 18 5.6 11 3.2 153.3 3 

استخدام األطفال لألندومي الشیبسـي وعـدم الـتحكم  -7
 ك األطفالي سلوف

119 37.2 110 34.3 91 28.6 111.3 10 

 5 141.8 8.8 28 16.5 53 74.7 239 شراء الوجبات السریعة من المطاعم الخارجیة   -8
 1 158.8 - - 2.5 8 97.5 312 ن الغذاء والصحةغیاب الوعي بالعالقة بی -9

 0222: البیانات الواردة بالجدول جمعت وحسبت من استمارة استبیان  المصدر

 : مقترحات الحد من مشكالت الوعي الغذائي لألسر البدویة من وجھة المبحوثین بمنطقة الدراسة -ب
شكالت الوعي الغذائي لألســر البدویــة مــن وجھــة نظــر المبحــوثین، مقترحات الحد من م) إلي  6دول (تشیر نتائج الج

البــرامج التلیفزیونیــة واإلعــالم لغــذائي بواســطة وعي انشــر الــ النحو التــالي:   علىوالتي أمكن ترتیبھا تنازلیاً حسب أھمیتھا  
دیة للتعریــف بأھمیــة عمــل قوافــل صــحیة وإرشــا  %، ثم97.5المرئي والمسموع ووسائل التواصل االجتماعي بنسبة بلغت  

ضرورة التوعیة بخطورة المــواد الحافظــة لتجنــب   %، ثم93.1الصحة بنسبة بلغت    علىالغذاء النظیف ومواصفاتھ للحفاظ  
التعریف باألمراض التي تتسبب عن طریق الغذاء الملوث للحد %، ثم  86.3األمراض وتجنب المعلبات بنسبة بلغت  تشار  ان
المنتجــات الغذائیــة  علــى%، ثــم االھتمــام بــالتفتیش الــدوري مــن وزارة الصــحة 85.6بة بلغــت  شارھا بالمنطقــة بنســ ن انتم

%، ثم نشـــر 73.7صحي للفئات غیر المتعلمة بنسبة بلغت  عي ال%، ثم نشر الو75.9بنسبة بلغت  ومعرفة مدى صالحیتھا  
%، ثــم 55.9ة موجھــة لألطفــال والكبــار بنســبة بلغــت عمل حمالت توعیــ   ضرورة%، ثم  70.3الثقافة الغذائیة بنسبة بلغت  

ات تجــاه اجــراء%، ثــم اتخــاذ  54.1التقلیل والحد من تناول الوجبات السریعة وعدم تناول الغذاء خارج المنزل بنسبة بلغت  
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ألمیة الغذائیــة اً  القضاء اوأخیر%،  49.4الصحة العامة لألفراد بنسبة بلغت    علىتطبیق المواصفات القیاسیة للغذاء للحفاظ  
 %. 24.7بنسبة بلغت  

 . ) التوزیع العددي والنسبي لمقترحات المبحوثین للحد من مشكالت الوعي الغذائي بمنطقة الدراسة 6جدول (
 الترتیب %  سبةالن د العد  المقترحات 

 10 49.4 158 امة لألفراد الع  الصحة علىللحفاظ  القیاسیة للغذاء تجاه تطبیق المواصفات خاذ اجراءاتات -1
ووسائل    -2 والمسموع  المرئي  واإلعالم  التلیفزیونیة  البرامج  بواسطة  الغذائي  الوعي  نشر 

 التواصل االجتماعي 
312 97.5 1 

 11 24.7 79 القضاء األمیة الغذائیة  -3
 7 70.3 225 قافة الغذائیة نشـــر الث -4
 6 73.7 236 نشر الوعي الصحي للفئات غیر المتعلمة  -5
 8 55.9 179 لألطفال والكبار موجھة  توعیةرة عمل حمالت ضرو -6
للحفاظ    -7 ومواصفاتھ  النظیف  الغذاء  بأھمیة  للتعریف  وإرشادیة  صحیة  قوافل    علىعمل 

 العامة  الصحة
298 93.1 2 

 9 54.1 173 من تناول الوجبات السریعة وعدم تناول الغذاء خارج المنزل التقلیل والحد   -8
 3 86.3 267 بخطورة المواد الحافظة لتجنب انتشار األمراض وتجنب المعلبات  ضرورة التوعیة -9

 4 85.6 274 قة التعریف باألمراض التي تتسبب عن طریق الغذاء الملوث للحد من انتشارھا بالمنط -10
الصحة  االھتمام    -11 وزارة  من  الدوري  مدى    علىبالتفتیش  ومعرفة  الغذائیة  المنتجات 

 تھا  صالحی
243 75.9 5 

 2022: البیانات الواردة بالجدول جمعت وحسبت من استمارة استبیان  المصدر

 توصیات الخالصة وال
 -یلي: النتائج السابقة فإن البحث یوصي بما  علىبناء 
تشــارك فیــھ   ئيتمام بعقد سلسلة من الندوات التثقیفیة واالجتماعات للتوعیة بأھمیة تحسین الــوعي الغــذااالھ  ضرورة -1

الصــناعات الغذائیــة) وكلیــات   –إلرشــاد الزراعــي والمجتمــع الریفــي  الجامعات مــن خــالل كلیــات الزراعــة (قســم ا
یة فیما یتعلق بجودة وسالمة والتغذیة الصــحیة تعلیمالمنزلي بكوادرھا العلمیة المتمیزة من أجل تقدیم خدمة  االقتصاد  

 السلیمة بمجتمع الدراسة.
میــع الجھــات والمؤسســات االجتماعیــة غذائیة متخصصة وموجھة لجمیــع أفــراد األســرة فــي جدیة  شاتقدیم برامج إر -2

 واإلعالمیة واإلرشادیة المعنیة بھذا المجال.
لیة في موضوعات التغذیة الصــحیة فــي المجتمعــات الجدیــدة، مستقباالھتمام بإجراء المزید من الدراسات والبحوث ال -3

ة وســالمة الغــذاء، لمــا لھــذا تم باالحتیاجات المعرفیة بالمواصــفات القیاســیة لجــودتي تھالدراسات ال  علىمع التركیز  
 المجال من أھمیة في بناء صحي وجسدي ألفراد المجتمع. 

لمستوى التعلیمي الجید ألفراد األسرة یساعد فــي رفــع معــدالت ي، فاأھمیة جودة العنصر البشر  علىالتأكید بكل قوة   -4
 وسالمة وصحة األبناء واآلباء معاً.ط الغذائیة لھذه األسر، بما یضمن الترشید الغذائي ن األنماالوعي الغذائي وتحسی

شــكالھ، یم، أعمل دوریة (مطبوعــة إرشــادیة) معنونــة بــالتثقیف الغــذائي تســتھدف موضــوعاتھا الــنمط الغــذائي الســل -5
عالیــة القیمــة الغذائیــة منخفضــة  الغــذائي ومكوناتھ، والعادات الغذائیة الخاطئــة، وكیفیــة معالجتھــا، ومــا ھــي البــدائل

 ن الموضوعات التي تھم األسرة.التكالیف، وغیرھا م
االھتمــام ئیــة وفي رفع معدالت الوعي الغذائي من خالل نشر وتوطین الثقافة الغذا  دور جمعیات تنمیة المجتمعتفعیل   -6

لذي یؤدي إلي تحسن العــادات الغذائیــة األمر ا  بالتعلیم الجیدـ وعقد الندوات واالجتماعات الدوریة مع أفراد المجتمع،
 ع. للفرد والمجتم

المعــارف والمعلومــات الالزمــة باألنمــاط   علــىضرورة االستفادة مــن الوســائل التكنولوجیــة الحدیثــة فــي الحصــول   -7
 سالمة وجودة الغذاء. علىت الغذائیة السلیمة والتي تؤثر لعاداالغذائیة الصحیة، وا
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