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ملخ�ص

تهدف هذه الدرا�سة الك�شف عن م�ستوى وعي طلبة ال�صف احلادي ع�شر يف �سلطنة عمان مبو�ضوع الأمن الغذائي ،وعالقة
ذلك مبتغريي النوع والتخ�ص�ص (علمي�/أدبي) .ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،بحيث مت تطبيق ا�ستبانة مكونة من
 36عبارة موزعة على ثالثة �أبعاد بعد التحقق من �صدقها وح�ساب ثباتها .لقد بلغ معامل كرونباخ �ألفا  .0.85مت
ا�ستخدام الإح�صاء الو�صفي ،وحتليل التباين املتعدد لتحليل البيانات .تكونت عينة الدرا�سة من  622طال ًبا وطالبة من
طلبة ال�صف احلادي ع�شر من ثالث حمافظات تعليمية يف �سلطنة عمان.
خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل وجود م�ستوى وعي مرتفع لدى الطلبة ،كما ح�صل ُبعد وعي الطلبة بدور الدولة يف حتقيق
الأمن الغذائي املرتبة الأوىل ،يليه ُبعد املعرفة العامة بالأمن الغذائي ،ثم ي�أتي ُبعد الوعي بدور الفرد يف حتقيق الأمن
الغذائي .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف م�ستوى الوعي بالأمن الغذائي يف كل �أبعاد
اال�ستبانة ل�صالح الإناث ول�صالح التخ�ص�ص العلمي� .أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة ت�ضمني املناهج الدرا�سية ملو�ضوعات تتعلق
بالأمن الغذائي والقيام بدرا�سات �أخرى يف هذا املجال.
الكلمات املفتاحية :الأمن الغذائي ،وعي الطلبة ،ال�صف احلادي ع�شر ،النوع االجتماعي ،التخ�ص�ص.
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Abstract

The purpose of the current study was to explore the level of grade eleven students’ awareness of the food security topic in relation to gender and academic specialization (science
vs. literature). A 36-item questionnaire was developed and administered to 622 male and
female students selected from schools in three Educational Governances in the Sultanat
of Oman. The questionnaire items were classified into three main domains. The validity
and reliability of the instrument were checked. The reliability coefficient (Cronbach’s alpha) coefficient was 0.85. Data analysis included descriptive statistics and MANOVA-Wilkes Lambda.
The study findings showed that there was a high level of awareness among students
about food security. In addition, the students’ awareness of the “role of the Sultanat in
achieving food security” domain was the highest compared to the other domains, followed
by their general knowledge of food security and their awareness of the “role of the individual in achieving food security” domain.
The results also indicated that female students significantly outperformed male students
in their awareness of the topic of food security. Furthermore, science stream students
outperformed literature stream students. The study recommended that school curriculum
should include topic related to food security and further research needs to be conducted
in this area.
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مقدمة

لقد �أفرزت التغريات االقت�صادية واالجتماعية يف املجتمعات وتزايد ال�سكان املطرد �إىل كرثة امل�ستهلكني للغذاء ،وظهرت
احلاجة �إىل الأمن الغذائي .وتعد احلاجة للأمن الغذائي من ال�ضروريات التي ت�سعى املجتمعات لتحقيقها ،وتعترب من الأولويات
التي ت�سعى �إليها ل�ضمان احلياة الكرمية لأفرادها .فقد �أدى تفجر �أزمة احلبوب يف �أوائل ال�سبعينيات �إىل بروز م�شكلة الأمن
الغذائي على امل�ستوى العاملي ،الأمر الذي ا�ستدعى عقد م�ؤمتر الغذاء العاملي يف روما يف  ،1974فالعجز الذي ح�صل يف
املح�صول الزراعي يف رو�سيا والتي تعترب ك�أكرب م�صدر للحبوب يف العامل ،واجلفاف الذي حدث يف املنطقة الواقعة بني
ال�سنغال والقرن الأفريقي (الفيل)1986 ،؛ كله ا�ستدعي احلاجة �إىل النظر يف مو�ضوع الأمن الغذائي على م�ستوى الدول.
وترى (اجلبوري� )2012 ،أنّ العوامل التي �أفرزت الأزمة الغذائية لي�ست حديثة العهد كارتفاع �أ�سعار النفط وتغريات املناخ
و�إنتاج الوقود احليوي ،بل �إ ّنها ناجتة من اجتاهات متجذرة وطويلة الأجل تتمثل يف تغري الأمناط الدميوغرافية واال�ستهالكية،
كما �أ ّنها ناجتة من �سنوات الإخفاق التي �شهدتها ا�سرتاتيجيات امل�ستويات املختلفة للتنمية.
وقد ُعرف الأمن الغذائي منذ فجر التاريخ ،حيث مار�سه الإن�سان منذ القدم؛ فقد كان ي�ستفيد من موا�سم الوفرة وال�شح
وح ِف َظ بع�ض �أنواع الغذاء من مو�سم الوفرة لي�ستهلكها يف مو�سم ال�شح ،وكان يتوجب عليه املحافظة
يف جمال الزراعة والرعيَ ،
على هذه الأغذية لأطول فرتة ممكنة بحيث حتافظ على قيمتها الغذائية ،كما هو احلال يف تخزين احلبوب� .أما عن الرعي
فقد كان يلج�أ للهجرة اجلماعية عندما جتدب الأرا�ضي التي كانت متتاز باخل�ضرة ،وتعلم الإن�سان منذ القدم كيفية جتفيف
اللحوم وت�صنيع بع�ض املواد الغذائية من املنتجات احليوانية (حممد .)2003 ،وقد و�صفت منظمة ال�صحة العاملية الأمن
الغذائي ب�أ ّنه جميع الظروف واملعايري الالزمة خالل عملية الإنتاج ،والت�صنيع ،والتخزين ،والتوزيع ،والإعداد للغذاء من �أجل
�ضمان �أن يكون الغذاء �آم ًنا ،و�صح ًيا ،وموثو ًقا به ،ومالئ ًما لال�ستهالك الآدمي (عبدال�سالم وطلبة .)2001 ،كما �أ�شار
البنك الدويل �إىل �أن الأمن الغذائي هو ح�صول جميع الأفراد يف جميع الأوقات على احتياجاتهم من �أغذية كافية وم�أمونة
مع مراعاة �أذواقهم الغذائية ليتمتعوا بحياة مليئة بالن�شاط وال�صحة (اخلليل .)2007 ،ووف ًقا لذلك ،ف�إ ّنه يجب �أن يتوفر
يف الأمن الغذائي وفرة الغذاء ،وجودته ،و�أن تكون �أ�سعاره يف متناول اجلميع.
ميكن حتقيق الأمن الغذائي يف �أي مكان ب�ضمان ثالثة عوامل �أ�سا�سية تتمثل يف :ا�ستدامة املوارد الطبيعية كالأر�ض
واملياه ،وا�ستدامة التنوع احليوي املتمثل يف املوارد النباتية واحليوانية والكائنات الدقيقة ،والزيادة ال�سكانية املنا�سبة (الأ�شرم،
 .)2010وهناك جمموعة من ال�شروط الواجب توافرها لتحقيق الأمن الغذائي (�سهل:)2014 ،
 -توافر كميات كافية من الغذاء جلميع الأفراد. �-إمكانية الو�صول �إىل كميات كافية و�صحية من الغذاء من دون معيقات. -اال�ستفادة من الغذاء من خالل وجبة مغذية وكافية تلبي حاجات اجل�سم الف�سيولوجية. �-ضرورة توافر احتياطي من املواد الغذائية الأ�سا�سية تكفي لأطول فرتة زمنية ممكنة ،مما يرتتب عليه ا�ستقراراملعرو�ض من الغذاء.
ت�شري الأدبيات املعنية بالأمن الغذائي �إىل وجود م�ستويني له ،هما :الأمن الغذائي املطلق وهو مرادف لالكتفاء الذاتي
حيث يتحقق عندما تكون الدولة الواحدة قادرة على �إنتاج الغذاء مبا يعادل �أو يفوق الطلب املحلي عليه ،يف حني يتمثل الأمن
الغذائي الن�سبي يف �إنتاج الدولة للغذاء ب�صورة كلية �أو جزئية و�ضمان احلد الأدنى من حاجات الأفراد الغذائية بانتظام.
لذا تلج�أ هذه الدول �إىل ت�أمني ما ينق�صها من خالل اال�سترياد ،ويف املقابل ت�ستطيع املناف�سة يف ال�سوق العاملية لت�صدير
منتجاتها .وكلما كانت الفجوة بني كمية وقيمة املواد الغذائية امل�ستوردة وتلك امل�صدرة �أقل كلما كان و�ضع الدولة �أف�ضل
(اخلليل ،)2007 ،بحيث تتمايز الدول ح�سب الفائ�ض �أو العجز يف ميزانها التجاري الغذائي (�سهل.)2014 ،
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وقد عملت �سلطنة عمان على توفري الأمن الغذائي ملوطنيها من خالل ا�ستحداث الهيئات املعنية مثل الهيئة العامة للمخازن
واالحتياطي الغذائي ،وكذلك ال�شراكة احلكومية مع القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء �شركات حملية تعنى بتوفري الغذاء حمل ًيا مثل
�شركات اال�ستزراع ال�سمكي والألبان واللحوم والنخيل وغريها .كما تعمل على تقدمي الدعم الالزم للمزارعني من خالل وزارة
الزراعة والرثوة ال�سمكية للتو�سع يف زراعة الفواكه واخل�ضروات من �أجل توفريها حمل ًيا .وهذه اجلهود بد�أت ت�ؤتي ثمارها
الآن ،ومن املتوقع �أن ت�صل ن�سبة الأمن الغذائي يف ال�سلطنة ن�سبة عالية يف ال�سنوات القادمة .وقد ح�صلت ال�سلطنة على
 100درجة يف م�ؤ�شر «ايكونيمي�ست» يف م�ؤ�شر توافر برامج �شبكة �أمان للتغذية ،و 100درجة يف م�ؤ�شر الإنفاق العام على
البحث والتطوير الزراعي (جريدة عمان� ،2017 ،سبتمرب  .)28وهذا ي�شري �إىل �أنّ ال�سلطنة تبذل جهود كبرية لتحقيق
االكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
�إن حتقيق الأمن الغذائي للمجتمعات ال يتم �إال بوعي وممار�سة �أفرادها �أدوارهم يف حتقيقه ،فاملجتمع ما هو �إال جمموعة
من الأفراد جتمعهم �صفات م�شرتكة ،ف�إذا كان �أفراد املجتمع ينعمون باال�ستقرار وذلك من خالل توفري متطلباتهم وحاجاتهم
الأ�سا�سية ،ف�إ ّنه بال �شك �سيكون هذا املجتمع م�ستق ًرا ،وهنا ت�أتي حقيقة دورهم من خالل اال�ستهالك الر�شيد للغذاء ك ًما
وكي ًفا .ويعترب الطلبة �شريحة مهمة يف املجتمع ،كما �أن املجتمع يعتمد عليهم من �أجل رقيه وازدهاره ،كما �إنهم الفئة
احل�سا�سة للتغذية ب�سبب �سرعة منوهم اجل�سمي وحدوث التغريات الف�سيولوجية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ارتفاع حاجتهم للغذاء.
لقد �ألقت امل�شكالت الغذائية م�س�ؤولية جديدة على املدار�س ملمار�سة الأمن الغذائي والرتبية الغذائية التي تُعنى بح�سن
اختيار الغذاء حتت �أي ظرف .فالتغذية ال�سليمة �أ�سا�س التنمية لأي جمتمع من املجتمعات .وال تعني الرتبية الغذائية بتثقيف
الفرد بنوعية الغذاء الذي يتناوله فح�سب و� ّإنا �إر�شاده وتوجيهه طريقة احل�صول على الغذاء وكيفية اال�ستفادة منه ومراعاة
العادات الغذائية ال�صحيحة وقدرة الفرد ال�شرائية .ونظ ًرا ملا تتمتع به نظم التعليم من دور حيوي وفعال يف تنمية االجتاهات
لدى املتعلمني توجب زيادة الوعي الغذائي من خالل هذه النظم ،وتعتمد املجتمعات على التعليم ،وتعتربه الوعاء الذي تعد
فيه القوى الب�شرية الالزمة لتقدم املجتمع ورفاهيته (عبداملعطي ومر�سي.)2011 ،
لذا يجب غر�س املعرفة والوعي الغذائي واالجتاهات وال�سلوك الغذائي يف ال�سنوات الأوىل من حياة املتعلم ،وذلك من
خالل تزويده باملفاهيم الغذائية املرتبطة باحلاجات الغذائية املختلفة ،والقواعد املتعلقة بتناول الغذاء وهرم الغذاء اجليد
وال�سعرات احلرارية .كما يتوجب �أن يكون الطالب واعي مبهارات اختيار الغذاء اجليد ليكون مبن�أى عن امل�شكالت الغذائية
التي جتابهه يف مرحلة املراهقة ،ب�سبب التغريات الطبيعية والنف�سية والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على حت�صيله الأكادميي (حممد،
 ،)1999وعلى �سبيل املثال من امل�شكالت الغذائية انت�شار الوجبات ال�سريعة التي ترتفع فيها ن�سبة الربوتينات والدهون
وتنق�ص فيها الفيتامينات والأمالح املعدنية بني فئة املراهقني مما ينتج عنه �أمرا�ض �سوء التغذية يف هذه املرحلة (بدوي،
وعبدالغني ،وخليل ،وعبداحلميد.)2011 ،
ً
تو�صل �إىل عدم وجود درا�سة عربية مبا�شرة
الباح َث ْي للدرا�سات ال�سابقة يف جمال الأمن الغذائي
هذا ،وعند رجوع
ِ
يف مو�ضوع الأمن الغذائي ،وخا�صة وعي طلبة التعليم العام ،ماعدا درا�سة واحدة قام بها (الرميلي )2016 ،حول وعي
ال�شباب اجلامعي يف ريف حمافظة �أ�سوان مبفهوم الأمن الغذائي و�أبعاده ،ووعيهم بالأ�سباب التي ت�ؤدي النعدام الأمن الغذائي،
بالإ�ضافة �إىل مدى وعي الطلبة بالآثار املرتتبة عن انعدام الأمن الغذائي ،كما بحثت الدرا�سة يف مدى وعيهم بدورهم يف
حتقيق الأمن الغذائي بقراهم ،وبلغت عينة الدرا�سة  64طال ًبا وطالبة من طلبة الكليات العلمية والنظرية بجامعة �أ�سوان.
واعتمد الباحث على املناق�شة اجلماعية الب�ؤرية جلمع البيانات .وقد �أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن انخفا�ض م�ستوى وعي الطلبة
مبفهوم الوعي الغذائي ،وعدم حتقق �أبعاد الوعي الغذائي بقراهم ،وارتفاع م�ستوى الوعي لديهم بالأ�سباب الكامنة وراء
عدم حتققها ،كما �أو�ضحت نتائج الدرا�سة ارتفاع م�ستوى الوعي لدى الطلبة بالآثار املرتتبة عن عدم حتقق الأمن الغذائي،
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وكان من جملة الآثار التي مت ذكرها انت�شار الأمرا�ض وارتفاع ن�سبة الوفيات وغياب اال�ستقرار الأمني ،و�أ�شارت النتائج �إىل
وعي الطلبة بدورهم يف حتقيق الأمن الغذائي من خالل التوعية مب�شكلة الأمن الغذائي ون�شر املعارف واملمار�سات ال�سليمة
حول ا�ستخدام الغذاء وطرق تر�شيد ا�ستخدامه .وهناك بع�ض الدرا�سات العربية التي ربطت الأمن الغذائي بالتغذية ال�صحية
الآمنة ،ومن هذه الدرا�سات يف درا�سة بدوي وعبدالغني وخليل وعبداحلميد ( )2011لتق�صي فعالية برنامج مقرتح يف
االقت�صاد املنزيل لتنمية الوعي الغذائي لدى عينة مكونة من  32من طلبة املرحلة الإعدادية ،ودرا�سة عقيلي وع�صفور
( )2015يف فعالية برنامج مقرتح يف العلوم قائم على التعليم املعزز باحلا�سوب يف تنمية املهارات احلياتية (من �ضمنها
املهارات الغذائية) والوعي ال�صحي (من �ضمنه الوعي الغذائي) لدى املعاقني عقل ًيا القابلني للتعلم يف �صفوف الدمج باملرحلة
املتو�سطة يف الطائف ،ودرا�سة عبا�س ( )2016للك�شف عن م�ستوى الثقافة الغذائية لدى طلبة جامعة الريموك تخ�ص�ص
الرتبية الريا�ضية ،و�أخ ًريا درا�سة الراجحية ( )2017التي هدفت تق�صي �أثر توظيف احلدائق املدر�سية يف تدري�س العلوم
على التح�صيل الدرا�سي وتنمية الوعي نحو الغذاء ال�صحي لدى الطلبة املكفوفني بال�صف ال�سابع الأ�سا�سي.
ويف املقابل توجد عدد من الدرا�سات الأجنبية يف املو�ضوع .ومن تلك الدرا�سات ما يلي:
قام جين�س ووالو�س واالك�سندر فر�ست ني�شن وجاردن (Genuis, Willows, Alexander First Nation & Jardine,
 )2014بدرا�سة �أُجريت على  26من الأطفال الكنديني للتعرف على خربتهم بالأمن الغذائيُ ،طلب من الأطفال التقاط �صور
الطعام الذي يتناولونه ،وك�شفت نتيجة التحليل لـ � 445صورة ونتائج املقابالت التي �أُجريت مع الأطفال عن ازدواجية يف فهم
الأطفال للغذاء ال�صحي مقابل الغذاء غري ال�صحي ،فالبع�ض كان يرى �أن ال�سكريات والوجبات ال�سريعة تعترب م�صد ًرا للطاقة،
كما �أو�ضحت الدرا�سة �أن بع�ض الفواكه تعترب مرتفعة ال�سعر مما يتعذر �شرا�ؤها وتناولها ،و�سيادة الغذاء ال�سريع التح�ضري.
وبينت النتائج �أن للأ�سر دور كبري يف خربات الأطفال الغذائية ،و�أن عددًا ً
قليل من الأطفال اختار الغذاء التقليدي ،وبالرغم
من �أن �صور اخل�ضروات والفواكه قليلة �إال �أنّ الأطفال يقبلون على تناولها عندما تتوافر يف البيت.
�أما درا�سة جارج و�آخرون ( )Garg, Toy, Tripodis, Cook & Cordella, 2015والتي ا�ستق�صت اكتئاب الأم يف
الأ�سر ذات الدخل املحدود كمتنبئ بحدوث انعدام الأمن الغذائي يف العائالت ذات الدخل املحدود ،والتي �شملت العينة على
 2917من الأمهات ذوات الدخل املحدود� .أو�ضحت النتائج �أنّ اكتئاب الأم عامل خطر النعدام الأمن الغذائي لدى العائلة
التي لديها �أطفال �صغار ،و�أنّ معظم الأمهات التي كانت تعاين من االكتئاب بي�ضاء وولدت يف الواليات املتحدة الأمريكية
وعاطالت عن العمل ،و�أو�صت الدرا�سة باحلاجة ملزيد من الدرا�سات الطولية لفهم العالقة بني الفقر واكتئاب الأمهات،
وانعدام الأمن الغذائي.
كما ا�ستق�صت درا�سة �أوم�شن و�سميث ( )Oemichen & Smith, 2016خيارات الغذاء ،وكيفية احل�صول عليه ،ومدى
حتقق الأمن الغذائي لدى كبار ال�سن ،وا�شتملت عينة من  62فردًا كب ًريا يف ال�سن (العمر ≥ � 60سنة) يف مقاطعتني يف
ميني�سوتا حيث كان الأغلبية فيهما من القوقازيني .تو�صلت الدرا�سة �إىل العوامل امل�ؤثرة على خيارات الغذاء وكيفية احل�صول
عليه ،ومدى حتقق الأمن الغذائي لدى عينة الدرا�سة ،وكانت هذه العوامل هي ت�أثري اخلربات ال�سابقة يف ال�سلوك الغذائي،
واملال ،و�سهولة الو�صول للغذاء (مطاعم وحمالت غذائية وغريها) ،والتغريات اجل�سمية امل�صاحبة لكرب ال�سن ،وامل�ؤثرات
االجتماعية.
قام برونيينج و�آخرون ( )Bruening, Brennhofer, Woerden, Todd & Laska, 2016بدرا�سة ال�ستق�صاء
العوامل امل�ؤثرة على انعدام الأمن الغذائي لدى  209من طلبة اجلامعة يف ال�سنة الأوىل الذين يقطنون امل�ساكن الداخلية
باجلامعة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث مت تطبيق ا�ستبيان �إلكرتوين لتحقيق �أهداف الدرا�سة� .أ�شارت النتائج �إىل
معاناة ثلث الطلبة يف اجلامعة من عدم ح�صولهم على الغذاء الكايف ،و�أن الطلبة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي هم
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الطلبة الذين ناد ًرا ما يتناولون وجبة الإفطار والطعام املح�ضر منزل ًيا ويعاون من ال�ضغط النف�سي ،وال ي�شرتي لهم �آبا�ؤهم
�أو ير�سلون الطعام لهم .وبينت الدرا�سة �أنّ معدالت القلق واالكتئاب لدى ه�ؤالء الطلبة �أكرب بثالث مرات مقارنة ب�أقرانهم،
كما قد ي�ؤثر انعدام الأمن الغذائي على حت�صيلهم الدرا�سي و�صحتهم على املدى الطويل و�أدائهم الوظيفي.
كما تناولت درا�سة هانبازازا و�آخرون (Hanbazaza, Ball, Farmer, Maximova, Farahbakhsh & Willows,
 )2017مقارنة بني الطلبة املحليني والطلبة الدوليني يف حالة الأمن الغذائي ،حيث بلغت عينة الدرا�سة  58طال ًبا من
الطلبة الذين طلبوا �سالل طعام من بنك الطعام بجامعة �ألبريتا .ك�شفت النتائج �أنّ حالة انعدام الأمن الغذائي كانت �سائدة
حيث كان  96.2%من الطلبة الدوليني و 100%من الطلبة املحليني يعانون من انعدام الأمن الغذائي .مما ا�ضطر معظم
ه�ؤالء الطلبة �إىل ت�أخري �سداد الفواتري والعمل ل�ساعات �إ�ضافية للح�صول على املال الذي يلزمهم ل�شراء احتياجاتهم الغذائية.
و�أخ ًريا قام مارلز و�سمث وكون ولوتز ( )Marals, Smith, Koen & Lötze, 2017بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على
العوامل التي ت�ؤدي �إىل هدر الطعام يف جامعة �ستلنبو�ش ( )Stellenbosch Universityيف جنوب �أفريقيا ،وا�شتملت عينة
الدرا�سة  6من م�س�ؤويل التغذية و 63من مقدمي الطعام و 517من الطلبة ،وكان  90%من الطلبة يف�ضلون خيارات قائمة
مطعم الطلبة ،وكان مقدار الهدر من الطعام  16.9%لكل طبق ،وكان معدل الهدر يف طعام الغداء �أكرب من الهدر يف وجبة
الع�شاء ،كما �أنّ معدل الهدر لدى الذكور �أكرب .كما �أ�سفرت نتائج الدرا�سة �أن من العوامل امل�ؤثرة يف هدر الطعام نظام طلب
الطعام حيث ال بد من تقدمي الطلب قبل � 48ساعة ويف كثري من الأحيان ال يتم ا�ستالمه ،و�أ�شكال تقدمي الطعام ،حيث يتم
التقدمي بنظام الوجبات و ُيف�ضل �أن يكون بنظام البوفيه ،ومن العوامل التي ت�ؤدى لهدر الطعام وجود الكثري من الن�شويات
يف الوجبة ،ويقرتح امل�س�ؤولني وموظفي اخلدمة التقليل بقدر الإمكان من هدر الطعام .وتو�صي الدرا�سة �أنّ التقليل من هدر
الغذاء �أمر بالغ الأهمية ،مع �ضرورة �إ�شراك امل�س�ؤولني والطلبة وموظفي اخلدمة لإيجاد احللول لهذه امل�شكلة ،ومن �ضمن
احللول �إكثار ن�صيب الفرد من اخل�ضر والفواكه ،والتربع بالطعام الفائ�ض للمنظمات التي تهتم بتوزيع الطعام على امل�ستحقني.
بعد ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،تبني �أن الدرا�سات قد تنوعت يف �أهدافها ،من التعرف :على مدى وعي ال�شباب
اجلامعي بالأمن الغذائي (الرميلي ،)2016 ،وخربة الأطفال بالأمن الغذائي (Genuis, Willows, Alexander First
 )Nation & Jardine, 2014والعالقة بني اكتئاب الأم وانعدام الأمن الغذائي (& Garg, Toy, Tripodis, Cook
 ،)Cordella, 2015وا�ستق�صاء العوامل امل�ؤثرة على انعدام الأمن الغذائي (Bruening, Brennhofer, Woerden,
 ،)Todd & Laska, 2016 & Oemichen & Smith, 2016ومقارنة بني الطلبة املحليني والطلبة الدوليني يف
حالة الأمن الغذائي ( ،)Hanbazaza, Ball, Farmer, Maximova, Farahbakhsh & Willows, 2017والتعرف
على العوامل التي ت�ؤدي �إىل هدر الطعام ( ،)Marals, Smith, Koen & Lötze, 2017كما اختلفت عينة الدرا�سة
يف الدرا�سات التي مت �إدراجها ،فقد كانت العينة جمموعة من الأطفال يف درا�سة جين�س ووالو�س واالك�سندر فر�ست ني�شن
وجاردن (� ،)Genuis, Willows, Alexander First Nation & Jardine, 2014أما جراج و�آخرون (Garg, Toy,
 )Tripodis, Cook & Cordella, 2015فقد كانت عينة الدرا�سة جمموعة من الأمهات ،ويف درا�سة �أوم�شن و�سميث
( )Oemichen & Smith, 2016ا�شتملت العينة على كبار ال�سن ،يف حني متثلت عينة الدرا�سة لباقي الدرا�سات بطلبة
اجلامعات ،واتبعت جميع الدرا�سات املنهج الو�صفي .وقد مت اال�ستفادة من الدرا�سات يف ا�ستخدام نف�س منهجية البحث،
ويف بناء وتطوير �أداة الدرا�سة ،واختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف العينة التي مت تطبيق الدرا�سة عليها.
الحظ الباحثون كرثة الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع الرتبية الغذائية ،يف حني – ويف حدود علم الباحثني – ال توجد درا�سة
حملية تناولت التعرف على مدى وعي الطلبة بالأمن الغذائي ،لذا تتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة املحلية من
حيث اهتمامها مبو�ضوع الغذاء ،ولكنها اختلفت عن غريها من الدرا�سات املحلية من حيث اهتمامها مبو�ضوع الأمن الغذائي،
ومعرفة مدى وعي طلبة ال�صف احلادي ع�شر بالأمن الغذائي وفق متغريي النوع والتخ�ص�ص.
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مشكلة الدراسة

ُيعد الأمن الغذائي من املوا�ضيع الأ�سا�سية التي ت�شغل تفكري الكثري من الدول لتحقيق اال�ستقرار ملواطنيها ِلكون الغذاء
من احلاجات الأ�سا�سية التي يحتاج �إليها الإن�سان ليتمكن من العي�ش ،ويف الآونة الأخرية ارتفع الطلب عليه يف مقابل نق�ص
املعرو�ض نظ ًرا لزيادة ال�سكان يف العامل مما �شكل حتد ًيا يف حتقيقه (عجابي ،)2015 ،من هنا ف�إنّ التعرف على م�ستوى
وعي الطلبة يف مدار�سنا مبو�ضوع الأمن الغذائي يعترب �أم ًرا يف غاية الأهمية نظ ًرا لأن هذه الفئة من الطلبة ت�شكل جز ًءا ال
ي�ستهان به يف املجتمع ،وعندما ميتلكون وع ًيا بهذا املو�ضوع ف�إ ّنه مما ال �شك فيه �أ ّنهم �سي�سهمون يف حتقيق الأمن الغذائي
ب�صورة غري مبا�شرة من خالل تقدير نعمة الغذاء واملحافظة عليه .وقد �أ�شارت درا�سة جين�س ووالو�س واالك�سندر فر�ست
ني�شن وجاردن (� )Genuis, Willows, Alexander First Nation & Jardine, 2014أنّ الطلبة ب�إمكانهم الإ�سهام
يف ن�شر ثقافة الأمن الغذائي يف املجتمعات ،ولتحقيق ذلك ال بد �أن يتوافر لدى الطلبة م�ستوى الوعي الكايف الذي ميكنهم
من ن�شر هذه الثقافة .من هنا تت�ضح م�شكلة الدرا�سة وبناء عليه ف�إن الدرا�سة حتاول الإجابة عن الأ�سئلة البحثية الآتية:
 -ما واقع م�ستوى وعي طلبة ال�صف احلادي ع�شر يف �سلطنة عمان مبو�ضوع الأمن الغذائي؟ -هل يختلف م�ستوى الوعي مبو�ضوع الأمن الغذائي لدى طلبة ال�صف احلادي ع�شر باختالف النوع (ذكر�/أنثى) ،والتخ�ص�ص(علمي�/أدبي) ،والتفاعل بينهما؟
أهداف الدراسة

 -الك�شف عن واقع م�ستوى وعي طلبة ال�صف احلادي ع�شر يف �سلطنة عمان مبو�ضوع الأمن الغذائي. -التعرف ما �إذا كان م�ستوى الوعي يختلف باختالف النوع االجتماعي للطالب (ذكر�/أنثى) ،والتخ�ص�ص (علمي�/أدبي) والتفاعلبني هذين املتغريين.

أهمية الدراسة

تتمثل �أهمية الدرا�سة من الآتي:
 -قد ت�سهم نتائج الدرا�سة يف حت�سني م�ستوى الوعي لدى الطلبة من خالل قيام املعلمني بتثقيف الطلبة وتنمية الوعي بالأمنالغذائي لديهم.
 �-أهمية الأمن الغذائي لكل فرد ،نظ ًرا لأن الغذاء من املتطلبات الأ�سا�سية يف احلياة اليومي ِة ،ومن �أجل �أن يعي�ش حياة كرميةوم�ستقرة.
 -تُعد هذه الدرا�سة على حد علم الباحثني من الدرا�سات املحلية القليلة التي تتناول مو�ضوع م�ستوى وعي الطلبة بالأمن الغذائي؛مما قد ي�ؤدي لفتح الطريق �أمام درا�سات �أخرى يف هذا املجال يف مراحل تعليمية خمتلفة.
 -ا�ستجابة ملا ينادي به املربون من �ضرورة �إعادة النظر يف املناهج وبنائها مبداخل تدري�سية ذات �صلة مبا�شرة بحياة الطالبووعيه مبا يدور من حوله ،وبالتايل من املمكن �أن ي�ستفيد منها خمططو ووا�ضعو املناهج بت�ضمني موا�ضيع الأمن الغذائي يف
املناهج الدرا�سية املختلفة.
حدود الدراسة

احلدود الزمانية :مت تطبيق الدرا�سة يف العام الدرا�سي .2018/2017
احلدود املكانية :ا�شتملت الدرا�سة على مدار�س حكومية يف مرحلة ما بعد الأ�سا�سي من ثالث حمافظات تعليمية يف �سلطنة
عمان هي :حمافظة م�سقط و�شمال الباطنة والداخلية.
احلدود املو�ضوعية :اقت�صرت الدرا�سة على ثالثة متغريات وهي :م�ستوى الوعي بالأمن الغذائي ،والنوع ،والتخ�ص�ص.
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مصطلحات الدراسة

الوعي :ورد يف املعجم الو�سيط «وعى ال�شخ�ص الأمر� :أدركه على حقيقته» (�أني�س ومنت�صر وال�صواحلي و�أحمد،2004 ،
�ص ،)1044 .وذكر الب�ستاين «وعي ال�شيء واحلديث :يعيه وعيا حفظه وحواه» (الب�ستاين� ،1980 ،ص ،)711 .وعرفه
الأ�شقر (� ،2011ص )11 .ب�أنه «الإدراك القائم على املعرفة والإح�سا�س الذي ي�ساعد على اتخاذ قرارات معينة جتاه ق�ضية
ما» ،و ُيعرف الباحثان وعي الطلبة مبو�ضوع الأمن الغذائي �إجرائ ًيا ب�أنه جمموعة الآراء التي ميتلكها الطالب حول مو�ضوع
الأمن الغذائي والتي ت�شكلت من خالل خرباته وممار�ساته الغذائية ،وتقا�س يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها
بناء على ا�ستجابته على عبارات مقيا�س الوعي بالأمن الغذائي املعد لتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة.
الأمن الغذائي :عبارة عن «و�ضع ينتج عن متكن جميع الأفراد من احل�صول على �أغذية �آمنة ومغذية تلبي احتياجاتهم
الغذائية ومتكنهم من ممار�سة حياة ن�شطة و�صحية» (عبدالقادر� ،2012 ،ص.)81 .
الطريقة واإلجراءات

جمتمع وعينة الدرا�سة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف احلادي ع�شر امل�سجلني يف املدار�س احلكومية التابعة للمديريات العامة للرتبية
والتعليم مبحافظات م�سقط ،والباطنة ،والداخلية للعام الدرا�سي  ،2018/2017والبالغ عددهم الإجمايل ()21260؛
منهم ( )10589ذكور ،و(� )10671إناث (الكتاب ال�سنوي للإح�صاءات التعليمية.)2018/2017 ،
�أما عينة الدرا�سة فتكونت من  622طال ًبا وطالبة من طلبة ال�صف احلادي ع�شر يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي (ال�صفوف
 )12-11مت اختيارهم ع�شوائ ًيا من مدار�س ثالث حمافظات تعليمية ب�سلطنة عمان هي :حمافظة م�سقط والباطنة والداخلية
ب�سلطنة عمان .وقد مت تطبيق مقيا�س م�ستوى الوعي على طلبة ال�صف احلادي ع�شر بتخ�ص�صيه العلمي والأدبي يف الف�صل
الثاين من العام الدرا�سي  .2018/2017فقد ا�شتمل التخ�ص�ص العلمي على الطلبة الذين يدر�سون الريا�ضيات البحتة،
يف حني ا�شتمل التخ�ص�ص الأدبي على الطلبة الذين يدر�سون الريا�ضيات التطبيقية ،وقد روعيت جمموع من ال�سمات يف
اختيار عينة الدرا�سة ،ا�شتملت على العوامل الدميوجرافية ،والتي متثلت يف وجود تنا�سق بني �أفراد العينة من حيث امل�ستوى
االجتماعي واالقت�صادي بحيث مت اختيار العينة من املدن يف املحافظات ،وال�صف الدرا�سي حيث كانت عينة الدرا�سة من
ال�صف احلادي ع�شر يف املدار�س احلكومية ،مما يعنى تقاربهم الكبري يف ال�سنن وامل�ستوى التعليمي .ويو�ضح اجلدول  1توزيع
�أفراد عينة الدرا�سة تب ًعا ملتغريات الدرا�سة.

النوع
ذكر
�أنثى
املجموع

اجلدول 1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة

التخ�ص�ص
�أدبي
علمي
159
164
157
142
316
306

أداة الدراسة

املجموع

ن�سبة العينة من جمتمع الدرا�سة

323
299
622

%3,05
%2,80
%2,92

قام الباحثان بالرجوع �إىل جمموعة من الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت موا�ضيع مثل الأمن الغذائي (Marals,
 ،)Smith, & Lötze, 2017والوعي الغذائي وال�صحي (خالد ،)2008 ،ومقومات الرتبية الغذائية (عبداملعطي،
 ،)2011والوعي الغذائي (حمجوب )2008 ،لو�ضع عبارات املقيا�س ب�صورتها الأولية .وقد و�صل عدد العبارات �إىل 41
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عبارة يف �صورتها الأولية .وقد مت مراعاة اجلوانب الثالثة للوعي وهي املعريف وال�سلوكي والوجداين يف توزيع عبارات املقيا�س.
وقد تك َّون �سلم الإجابات وفق مقيا�س اليكريت اخلما�سي :موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق ب�شدة ،حيث
يتم �إعطاء الإجابة موافق ب�شدة  5درجات ،والإجابة موافق  4درجات ،والإجابة حمايد  3درجات ،والإجابة غري موافق 2
درجتان ،والإجابة غري موافق ب�شدة  1درجة واحدة ،ومت عك�س هذا التدريج للعبارات ال�سالبة.
ومن �أجل التحقق من �صدق املقيا�س مت عر�ضه على �ستة من املحكمني من املخت�صني بتدري�س العلوم واجلغرافيا واللغة
العربية ،ومن كلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة ال�سلطان قابو�س للت�أكد من منا�سبة الأبعاد والعبارات لأهداف الدرا�سة،
ومن انتماء العبارات للأبعاد املحددة ،والدقة اللغوية للعبارات ،و�إ�ضافة �أو حذف �أو تعديل العبارات .ومت اجراء التعديالت
وفق ما ر�آه املحكمون و�أ�صبح املقيا�س يف �صورته النهائية بعد حذف  5عبارات لت�صبح  36عبارة� .أما ثباته فقد مت التحقق
منه من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية تكونت من  34طالبا وطالبة من طلبة ال�صف احلادي ع�شر ،ومت ح�ساب ثبات
االت�ساق الداخلي للعبارات عن طريق ح�ساب معامل �ألفا كرونباخ والذي بلغ  0.85للمقيا�س ككل ،والذي ُيعد منا�س ًبا لغر�ض
الدرا�سة .مثلت العبارات  13-1البعد الأول وبلغ معامل الثبات لها الن�سبة للبعد الأول  ،0.72ومثلت العبارات 24-14
البعد الثاين وبلغ معامل الثبات لها  ،0.65يف حني مثلت العبارات ( )36-25البعد الثالث وبلغ معامل الثبات لها ،0.87
كما يو�ضح امللحق  1املقيا�س يف �صورته النهائية .ولتحديد م�ستوى الوعي مت ح�ساب طول الفئة كما يف املعادلة التالية:
طول الفئة = (�أعلى قيمة يف املقيا�س – �أ�صغر قيمة يف املقيا�س)/عدد فئات املقيا�س.
ثم �إ�ضافة طول الفئة �إىل �أ�صغر قيمة يف املقيا�س للح�صول على الفئة الأوىل ،ومن ثم �إ�ضافة طول الفئة �إىل احلد الأعلى
من الفئة الأوىل للح�صول على الفئة الثانية ،وهكذا حتى يتم التو�صل للفئة الأخرية .فكان تقدير م�ستوى الوعي منخف�ض
ً
ً
ومتو�سطا �إذا تراوحت
ومنخف�ضا �إذا تراوحت بني ،2.60-1.81
جدً ا �إذا تراوحت قيم املتو�سط احل�سابي بني ،1.80-1
بني  ،3.40-2.61ومرتف ًعا �إذا تراوحت بني  ،4.20-3.41ومرتف ًعا جدً ا �إذا تراوحت بني .5.00-4.21
منهج الدراسة

ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي ملالئمته ملو�ضوع البحث و�أهدافه.
اجلدول 2
فئات تقدير الطلبة على اال�ستبانة وتقدير كل فئة
التقدير (م�ستوى الوعي)
فئات قيم املتو�سط احل�سابي
منخف�ض جدً ا
1.80-1
منخف�ض
2.60-1.81
متو�سط
3.40-2.61
مرتفع
4.20-3.41
مرتفع جدً ا
5.00-4.21

متغيرات الدراسة

ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
 -م�ستوى الوعي بالأمن الغذائي -النوع االجتماعي وله م�ستويني (ذكور� /إناث).- -التخ�ص�ص التي يدر�سه الطالب وله م�ستويني (علمي� /أدبي).

جملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر

145

المعالجة اإلحصائية

مت ا�ستخدام احلزمة الإح�صائية للعلوم الإن�سانية ( )SPSS 22للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ومت ا�ستخدام الأ�ساليب
الإح�صائية التالية ملعاجلة البيانات:
 -املتو�سط احل�سابي ،واالنحراف املعياري. -حتليل التباين الثنائي متعدد املتغريات (.)Two-Way ANOVAنتائج الدراسة ومناقشتها

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها:
ين�ص ال�س�ؤال الأول على :ما واقع م�ستوى وعي طلبة ال�صف احلادي ع�شر يف �سلطنة عمان مبو�ضوع الأمن الغذائي؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل بعد من �أبعاد املقيا�س ،ولكل عبارة
فيها .ويو�ضح اجلدول  3املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والتقدير لكل بعد من �أبعاد اال�ستبانة.
اجلدول 3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والتقدير لكل بعد من �أبعاد املقيا�س
امل�ستوى
االنحراف
املتو�سط
البعد
املعياري
احل�سابي
مرتفع
املعرفة العامة بالأمن الغذائي
0.65
3.73
مرتفع
دور الفرد يف حتقيق الأمن الغذائي
0.58
3.69
مرتفع
دور الدولة يف حتقيق الأمن الغذائي
0.54
3.99

الرتتيب
2
3
1

تو�ضح النتائج يف اجلدول  3امتالك الطلبة م�ستوى وعي مرتفع يف جميع �أبعاد املقيا�س ،وجاءت هذه النتيجة غري متوافقة
ً
منخف�ضا .وقد حقق ُبعد وعي الطلبة
مع درا�سة (الرميلي )2016 ،حيث كان م�ستوى وعي املبحوثني مبفهوم الأمن الغذائي
بدور الدولة يف حتقيق الأمن الغذائي املرتبة الأوىل ،يليه املعرفة العامة بالأمن الغذائي ،ثم ي�أتي الوعي بدور الفرد يف
حتقيق الأمن الغذائي .وقد يكون ال�سبب يف ذلك �إىل اعتقاد الطلبة ب�أن امل�س�ؤولية يف حتقيق الأمن الغذائي تقع على الدولة
ب�شكل كبري ،حيث �أنها م�س�ؤولة عن توفري الغذاء واالهتمام بجودته و�سن القوانني التي ت�ضمن توفره وجودته� .أما ح�صول
املعرفة العامة على املرتبة الثانية فقد يعود �إىل �أن املناهج مل تت�ضمن مو�ضوع الأمن الغذائي ب�صورة كافية� ،سواء يف كتب
العلوم �أو كتب الدرا�سات االجتماعية التي در�سها الطالب طوال الإحدى ع�شر �سنة التي ق�ضاها باملدر�سة ،وبالرجوع للمناهج
الدرا�سية مل يتم ذكر مو�ضوع الأمن الغذائي �إال يف كتاب اجلغرافيا االقت�صادية لل�صف احلادي ع�شر ،كما �أن ثقافة الأمن
الغذائي ُمغيبة يف الإعالم املقروء وامل�سموع واملرئي� .أما بالن�سبة حل�صول ُبعد دور الفرد يف حتقيق الأمن الغذائي على �أقل
متو�سط ح�سابي فقد يعود لإميان الطلبة ب�أن دور الفرد حمدود لتحقيق الأمن الغذائي و�أن االعتماد الأكرب يقع على الدولة.
كما مت حتديد م�ستوى وعي الطلبة بالأمن الغذائي لكل عبارة من عبارات املقيا�س يف كل بعد ،و�سيتم هنا ا�ستعرا�ض
املتو�سطات احل�سابية لأعلى خم�س عبارات و�أقل خم�س عبارات كما يف اجلدول .4
�أ�شارت النتائج يف اجلدول � 4أن العبارة «يجب مراقبة م�صانع �إنتاج الغذاء للت�أكد من جودته» ح�صلت على �أعلى متو�سط
ح�سابي من بني عبارات اال�ستبانة وهذا يدل على ت�أكيد الطلبة و�إميانهم بدور الدولة يف التحقق من جودة الغذاء ،كما يدل
على توافر الوعي لدى الطلبة ب�أن جودة الغذاء مطلب لتحقيق الأمن الغذائي.
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اجلدول 4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والتقدير لأعلى خم�س عبارات و�أدنى خم�س عبارات يف املقيا�س
املتو�سط االنحراف امل�ستوى
العبارة
رقم
احل�سابي املعياري
العبارة
�أعلى خم�س عبارات
 1.06 4.46مرتفع جدً ا
 29يجب مراقبة م�صانع �إنتاج الغذاء للت�أكد من جودته
 1.09 4.28مرتفع جدً ا
 27يجب مراقبة �أ�سعار ال�سلع الغذائية يف الأ�سواق
 1.05 4.25مرتفع جدً ا
 35يجب �أن تهتم الدولة بالزراعة لتحقيق الأمن الغذائي
 1.10 4.23مرتفع جدً ا
 36يجب تخ�صي�ص خمازن خا�صة للمواد الغذائية
 1.00 4.21مرتفع جدً ا
 31يتوجب و�ضع تعليمات للم�ستهلك على عبوات املواد الغذائية
�أدنى خم�س عبارات
منخف�ض
 33تقع م�س�ؤولية التوعية على الدولة
1.16 2.33
متو�سط
� 24س�أقوم يف امل�ستقبل ب�إجراء درا�سة تتعلق بالأمن الغذائي
1.24 2.94
متو�سط
� 22أحر�ص على �شراء الوجبات التي تظهر يف الإعالنات
1.18 3.14
مرتفع
 5تعتمد ال�سلطنة ب�شكل كبري على ت�أمني الغذاء من اال�سترياد اخلارجي
1.14 3.45
مرتفع
� 16أ�ضع الطعام الفائ�ض من الوجبات يف الثالجة
1.25 3.46
وجاءت بعدها �أربع عبارات متقاربة يف املتو�سط احل�سابي ،وهي «يجب مراقبة �أ�سعار ال�سلع الغذائية يف الأ�سواق» ،و«يجب
�أن تهتم الدولة بالزراعة لتحقيق الأمن الغذائي» ،و«يجب تخ�صي�ص خمازن خا�صة للمواد الغذائية» ،و«يتوجب و�ضع تعليمات
للم�ستهلك على عبوات املواد الغذائية»؛ لتعزز العبارة الأوىل من حيث امل�س�ؤوليات املناطة بالدولة فبالإ�ضافة من الت�أكد من
جودة الغذاء ،تقع عليها م�س�ؤولية مراقبة الأ�سعار ل�ضمان ح�صول املواطنني على الغذاء اجليد وب�سعر معقول ويف متناول اليد.
ومن املالحظ �أن تقدير جميع العبارات اخلم�س التي ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي مرتفع جدً ا ،كما تقع جميعها يف
بعد دور الدولة يف حتقيق الأمن الغذائي ،مما ي�ؤكد ح�صول هذا البعد على الرتتيب الأول من حيث ترتيب �أبعاد املقيا�س
الثالثة .مبعنى �آخر �إن م�ستوى وعي الطلبة ُيعد مرتف ًعا من حيث توافر الغذاء اجليد وبكميات كافية .وقد يعود ال�سبب يف
ارتفاع م�ستوى الوعي لدى الطلبة للجهود التي تبذلها الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك م�ستعينة ب�أحدث الو�سائل والتقنيات
ملتابعة الأ�سواق ،و�ضبط املخالفات املتعلقة بالغ�ش يف املواد الغذائية والأ�سعار ،فمن التجاوزات التي اكت�شفتها الهيئة (البوابة
الإلكرتونية للهيئة العامة حلماية امل�ستهلك )2015 ،التالعب بتواريخ �صالحية امللح ،و�إنقا�ص عدد �أرغفة اخلبز يف الكي�س،
و�ضبط مياه معدنية خمزنة حتت �أ�شعة ال�شم�س مما ت�سبب يف تغري لونها .ومت اختيار ال�سلطنة لتكون املقر للمكتب الإقليمي
لالحتاد الدويل للم�ستهلك خلدمة منطقة اخلليج العربي ،وهذا يعترب مبثابة اعرتاف دويل بالهيئة التي تقوم بدورها جتاه
املجتمع (جريدة عمان .)2013 ،وتقوم الهيئة بدور فاعل يف املدار�س من خالل تقدمي املحا�ضرات التوعوية للطلبة بغاية
ن�شر الثقافة اال�ستهالكية الآمنة والتوعية بحقوق امل�ستهلك ،مما قد يكون له الأثر يف رفع م�ستوى الوعي لدى الطلبة.
وبالرجوع للعبارات التي ح�صلت على �أقل متو�سط ح�سابي كانت عبارة «تقع م�س�ؤولية التوعية على الدولة» قد ح�صلت
على �أقل متو�سط ح�سابي بتقدير منخف�ض ،وتعترب هذه العبارة �سالبة ،مما يعني �أنّ الطلبة يرون �أنّ م�س�ؤولية التوعية حول
مو�ضوع الأمن الغذائي يقع على عاتق الدولة ،مع �أنّ هذه م�س�ؤولية كل فرد يف املجتمع ،وذلك من �أجل تكاتف اجلهود لتحقيق
الأمن الغذائي الذي ي�ضمن توفري احتياجات الفرد الغذائية وت�ضمن كرامته .ثم جاءت عبارة «�س�أقوم يف امل�ستقبل ب�إجراء
درا�سة تتعلق بالأمن الغذائي» وح�صولها على تقدير متو�سط ،وهذا ي�شري �إىل عدم ا�ستعداد الطلبة �إىل القيام ب�أمور متعلقة
بالأمن الغذائي وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل اعتبار �أنّ ال�سلطنة من الدول الآمنة غذائ ًيا ،فقد ك�شفت �إح�صائية �صادرة عن
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جملة «ايكونيمي�ست» الربيطانية عن ح�صول ال�سلطنة على املركز الثاين بعد الكويت عرب ًيا يف م�ؤ�شر الأمن الغذائي خالل
العام ( 2017جريدة عمان� ،2017 ،سبتمرب  )28وهذا ي�شري �إىل �أ ّنه لدى ال�سلطنة �شبكات �سالمة غذائية ت�ستطيع توفري
نوعية جيدة من الغذاء حتت �أي ظرف .كما ُيالحظ �أن ثالث من العبارات التي ح�صلت على �أقل متو�سط تتعلق باجلانب
ال�سلوكي وهي العبارة  ،24والعبارة  ،22والعبارة 16؛ وقد يعود ال�سبب لذلك لف�صل الطلبة بني اجلانب املعريف واجلانب
ال�سلوكي ،فهم ميتلكون املعرفة ولكن ال تتم ترجمتها على �أر�ض الواقع.
وبناء على ما �سبق ف�إن ح�صول العبارات اخلم�س على �أعلى متو�سطات الرتباطها الوثيق مبو�ضوع الأمن الغذائي يدل على
�إدراك الطلبة مبتطلبات الأمن الغذائي ،فعلى �سبيل املثال يف العبارة الأوىل (العبارة رقم  )29التي تناولت مراقبة امل�صانع،
فمن الوا�ضح �أنه لو كانت هناك مراقبة ف�إنّ ذلك �سي�سهم يف حتقيق الأمن الغذائي� ،أما ح�صول العبارات اخلم�س على �أدنى
متو�سطات ح�سابية فقد يعود مل�ساهمتها الب�سيطة وغري املبا�شرة يف حتقيق الأمن الغذائي.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها:
ين�ص ال�س�ؤال الثاين على :هل يختلف م�ستوى الوعي مبو�ضوع الأمن الغذائي لدى طلبة ال�صف احلادي ع�شر باختالف
النوع (ذكر�/أنثى) ،والتخ�ص�ص (علمي�/أدبي) ،والتفاعل بينهما؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام حتليل التباين متعدد املتغريات للتعرف على داللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية
ح�سب النوع االجتماعي والتخ�ص�ص (نوع مادة الريا�ضيات التي يدر�سها الطالب) والتفاعل بينهما ،ويو�ضح اجلدول 5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملعرفة طلبة ال�صف احلادي ع�شر.
اجلدول 5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملعرفة طلبة ال�صف احلادي ع�شر العامة
بالأمن الغذائي وف ًقا ملتغريي النوع االجتماعي والتخ�ص�ص
التخ�ص�ص
النوع االجتماعي
البعد
�أدبي
علمي
�إناث
ذكور
ح
م
ح
م
ح
م
ح
م
املعرفة العامة بالأمن الغذائي
0.04 3.65 0.04 3.81 0.04 3.84 0.04 3.63
دور الفرد يف حتقيق الأمن الغذائي
0.03 3.64 0.03 3.73 0.03 3.83 0.03 3.55
دور الدولة يف حتقيق الأمن الغذائي 0.04 3.87 0.04 4.11 0.04 4.18 0.03 3.80
اال�ستبانة ككل
0.03 3.72 0.03 3.89 0.03 3.95 0.03 3.66
بناء على املتو�سطات احل�سابية ملدى وعي طلبة ال�صف احلادي ع�شر ملو�ضوع الأمن الغذائي واملبينة يف اجلدول  ،7يتبني
وجود فروق جوهرية بني املتو�سطات احل�سابية وفق متغريي النوع االجتماعي والتخ�ص�ص ،وعليه مت ح�ساب قيم ويلك�س ملبدا
(يف اجلدول  6ملعرفة دالالت هذه الفروق).
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قيمة ويلك�س
م�صد التباين
ملبدا
النوع االجتماعي (�أ)
0.91
التخ�ص�ص (ب)
0.96
0.99
(�أ) ( Xب)

اجلدول 6
قيمة ويلك�س ملبدا
قيمة «ف» درجات حرية
الفر�ضية
املح�سوبة
4.00
14.84
4.00
6.00
4.00
1.47

درجات حرية اخلط�أ

الداللة الإح�صائية

615.00
615.00
615.00

0.01
0.01
0.21

ت�شري قيم «ف» املح�سوبة على قيم ويلك�س المبدا يف اجلدول � 6إىل وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف متغريي النوع
االجتماعي والتخ�ص�ص ،ولكن ال توجد فروق دالة للتفاعل الثنائي بني النوع االجتماعي والتخ�ص�ص .ولتحديد اجتاه الفروق يف
�أبعاد الوعي بالأمن الغذائي ،مت حتليل التباين الثنائي متعدد املتغريات للت�أثريات الدالة لقيم «ف» املح�سوبة يف اجلدول .7
اجلدول 7
نتائج حتليل التباين املتعدد للت�أثريات الدالة طب ًقا لقيمة «ف» املح�سوبة على ويلك�س المبدا
متو�سط
درجات
جمموع
�أبعاد الوعي
م�صدر التباين
الداللة
قيمة “ف”
املربعات
احلرية
املربعات
بالأمن الغذائي
الإح�صائية
املح�سوبة
الأول
النوع االجتماعي
0.001
15.85
6.56
1
6.56
الثاين
0.001
39.05
12.17
1
12.17
الثالث
0.001
54.06
22.14
1
22.14
الأول
التخ�ص�ص
0.001
9.91
3.81
1
3.81
الثاين
0.05
3.91
1.22
1
1.22
الثالث
0.001
20.92
8.57
1
8.57
الأول
اخلط�أ
0.414
618
255.91
الثاين
0.312
618
192.54
الثالث
0.41
618
253.07
يت�ضح من اجلدول  7وجود ت�أثري دال �إح�صائ ًيا للنوع االجتماعي والتخ�ص�ص يف كل �أبعاد اال�ستبانة .ومن املالحظ �أن
الفروق دالة ل�صالح الطلبة الإناث يف كل �أبعاد اال�ستبانة ،وهذا يدل على �أن م�ستوى وعي الطالبات بالأمن الغذائي �أف�ضل
من وعي الطلبة الذكور ،وهذا لي�س بغريب فالطالبات حري�صات على تثقيف �أنف�سهن فيما يتعلق بالتغذية ولديهن اهتمام
بالأمور املتعلقة بالغذاء (زكي ،)2012 ،وقد يعود ذلك لإعطاء املوروث الثقايف العربي املر�أة م�س�ؤولية االهتمام بالأمور
اهتماما مبجال التغذية مما قد يدفعها لالطالع بهذا املجال �أكرث من الذكور،
املتعلقة بالتغذية للأ�سرة ف�أ�صبحت �أكرث
ً
فدورها االجتماعي على �صعيد الأ�سرة يلقي عليها م�س�ؤولية االهتمام بالأمور الغذائية كتوفري الغذاء مع �ضمان جودته ومنا�سبته
لأفراد الأ�سرة ،كما �أن الإناث يكت�سنب املعرفة واخلربة من خالل عملهن يف البيت (العلوان ،)2015 ،فعادة ت�ستعني الأم
بالفتاة للقيام بالأعمال البيتية ومن �ضمنها اختيار نوعية الطعام للوجبات وكميته وحت�ضريه .كما تو�صلت درا�سة (حمجوب،
 )2008ودرا�سة (م�سمح� )2009 ،إىل تفوق الطالبات على الطالب يف م�ستوى التنور الغذائي ،مما يعزز كون الإناث �أكرث
اهتماما ووع ًيا ب�أمور التغذية .وقد ينعك�س اطالعهن على املوا�ضيع املتعلقة بالتغذية على اجلوانب الوجدانية وال�سلوكية فالإناث
ً
يف هذه املرحلة العمرية انتقائيات يف الغذاء ومراقبة �أوزانهن فقد �أ�سفرت درا�سة حول حتليل ال�سلوك الغذائي لدى طلبة
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اجلامعات يف ال�صني عن انخفا�ض ن�سبة البدانة لدى الإناث مقارنة بالذكور (Sakamaki, Toyama, Amamoto, Liu
 ،)& Shinfuku, 2005ويف هذه ال�سن مييل الذكور للخروج لتناول الوجبات خارج املنزل مما قد يرتتب عليه اختيار
وجبات �سريعة وغري �صحية ،فهذه املمار�سات قد تف�سر انخفا�ض م�ستوى الوعي لديهم مقارنة بالإناث.
�أما بالن�سبة ملتغري التخ�ص�ص فكانت الفروق دالة �إح�صائ ًيا ل�صالح الطلبة الذين يدر�سون يف التخ�ص�ص العلمي يف جميع
�أبعاد الوعي بالأمن الغذائي بغ�ض النظر عن النوع االجتماعي .فه�ؤالء الطلبة يدر�سون مادتني �أو ثالث من املواد العلمية
(الفيزياء والكيمياء والأحياء) ،ومما ال �شك فيه �أن هذه املواد تعر�ض حمتوى علم ًيا يتعلق بالغذاء ومكوناته مما قد يولد
لدى ه�ؤالء الطلبة وع ًيا بنوعية الغذاء الذي يتم تناوله ودورهم يف املحافظة على الغذاء وعدم الإ�سراف يف ا�ستهالكه والإملام
باحلقائق املتعلقة بالأمن الغذائي .فاملناهج يف التخ�ص�صات العلمية التي يدر�سها الطلبة حتقق لديهم فر�صة �أكرب الكت�ساب
معارف غذائية (حمجوب ،)2008 ،كما ت�ؤدي املناهج دور يف ت�شكيل الوعي حول مو�ضوع ما يف �ضوء ما يتم عر�ضه فيها
(الإمامي2014 ،؛ خطايبة وروا�شدة2003 ،؛ العلوان ،)2015 ،و�أ�شارت درا�سة (ح�سانني� )2003 ،إىل نق�ص املعلومات
املرتبطة بالغذاء لدى طلبة التخ�ص�صات الأدبية ،كما �أظهرت درا�سة بني �سيد ( )Bany Sayd, 2014وجود فرق دال
�إح�صائ ًيا ل�صالح طلبة الق�سم العلمي يف الوعي الغذائي� ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن املوا�ضيع املتعلقة بالتغذية تالم�س اهتمامات
اطالعا على املوا�ضيع يف هذا املجال مقارنة بالطلبة من ذوي التخ�ص�ص
الطلبة من ذوي التخ�ص�ص العلمي ،ولذا فهم �أكرث
ً
الأدبي مما �شكل لديهم ب�صورة �أو ب�أخرى الوعي بالأمن الغذائي ب�صورة �أف�ضل من تلك التي ميتلكها �أقرانهم من طلبة
التخ�ص�ص الأدبي.
وب�صفة عامة ميكن �أن ن�ستخل�ص �أنّ جميع طلبة احلادي ع�شر الذين مت ا�ستفتا�ؤهم يف هذه الدرا�سة لديهم وعي مرتفع
بالأمن الغذائي ،وعند املقارنة بني الطلبة الذكور والإناث جند �أنّ الوعي بالأمن الغذائي لدى الطلبة الإناث �أف�ضل .كما
كان الوعي لدى الطلبة ذوي التخ�ص�ص العلمي �أف�ضل منه لدى الطلبة ذوي التخ�ص�ص الأدبي ،كما ال يوجد تفاعل بني
النوع االجتماعي والتخ�ص�ص يف الوعي بالأمن الغذائي بني طلبة ال�صف احلادي ع�شر ،مما يدل على �أ ّنه بغ�ض النظر عن
التخ�ص�ص الذي يدر�سه الطلبة فالوعي لدى الإناث �أف�ضل منه لدى الذكور ،وبغ�ض النظر عن النوع االجتماعي ف�إنّ الوعي
لدى الطلبة ذوي التخ�ص�ص العلمي �أف�ضل منه لدى الطلبة ذوي التخ�ص�ص الأدبي.
توصيات الدراسة ومقترحاتها

توجد جمموعة من التو�صيات واملقرتحات بناء على النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية:
وعي بالأمن الغذائي ،من خالل
 -ت�ضمني املناهج الدرا�سية ملو�ضوعات تتعلق بالأمن الغذائي وذلك ليتكون لدى الطلبة ٌتخ�صي�ص وحدات م�ستقلة يتم فيها الرتكيز على الأمن الغذائي ،مما يدفع املعلمني للتعمق يف هذا املو�ضوع ،ورفع
م�ستوى وعي الطلبة به.
 �-ضرورة ن�شر ثقافة الأمن الغذائي بني طلبة التخ�ص�ص الأدبي ،بحيث تت�ضمن املناهج املخ�ص�صة لهم موا�ضيع تتعلقبالغذاء والأمن الغذائي ،وب�صورة خا�صة يف مناهج العلوم واجلغرافيا.
 �-ضرورة ن�شر ثقافة الأمن الغذائي بني الطلبة الذكور من خالل الربامج واملحا�ضرات التي تنظمها املدار�س؛ وال �سيماو�أنهم ميثلون �شريحة ال ي�ستهان بها يف املجتمع ،وتزويد املدار�س باملطبوعات واملل�صقات التي تعمل على رفع م�ستوى
الوعي بالأمن الغذائي وتدفع الطلبة الذكور ملتابعة املوا�ضيع املتعلقة بالأمن الغذائي.
 -االهتمام بالك�شف عن م�ستوى الوعي بالأمن الغذائي لدى الطلبة يف مراحل درا�سية خمتلفة بهدف الوقوف علىم�ستوى الوعي لديهم وبالتايل اخلروج بتو�صيات تعمل على �إيجاد املواطن العماين الذي يقدر الغذاء ويحافظ عليه.
 -القيام بدرا�سات تتبع املنهج �شبه التجريبي ملحتوى يتعلق بالأمن الغذائي ،ثم درا�سة فاعلية هذا املحتوى يف تنميةمعارف الطالب واجتاهاته و�سلوكه حول مو�ضوع الأمن الغذائي.
�- -إجراء درا�سات تتناول مدى �إ�سهام املناهج يف تنمية الوعي بالأمن الغذائي لدى الطلبة.
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1 الملحق

مقيا�س الوعي بالأمن الغذائي

:عزيزتي الطالبة/عزيزي الطالب
 يرجى. ولن تُ�ستخدم �إجابتك �إال لأغرا�ض البحث العلمي،بني يديك مقيا�س يقي�س مدى وعيك مبو�ضوع الأمن الغذائي
:التكرم بتعبئة هذا اجلزء بو�ضع عالمة ( √) يف اخلانة املنا�سبة
			�أنثى
 ذكر:النوع
تطبيقية
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		  بحتة:الريا�ضيات التي تدر�سها حاليا

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

�أجب على عبارات املقيا�س بو�ضع عالمة ( √) وفق ما تراه منا�س ًبا:

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

العبارات
يتحقق الأمن الغذائي باحل�صول على كمية كافية من الغذاء
يت�ضمن الأمن الغذائي احل�صول على غذاء متنوع
بالإمكان توفري الغذاء من املزارع �سواء املنزلية �أو املدر�سية
يهدد زيادة ال�سكان الأمن الغذائي
تعتمد ال�سلطنة ب�شكل كبري على ت�أمني الغذاء من اال�سترياد اخلارجي
تعترب ال�سلطنة من الدول الآمنة غذائ ًيا
يرتتب على انعدام الأمن الغذائي تف�شي اجلرمية يف املجتمع
ي�ؤدي انعدام الأمن الغذائي �إىل �سوء التغذية
ت�ؤثر العوامل الطبيعية (املناخ ،الت�ضاري�س ،نوعية الرتبة ،ووفرة املياه)على الأمن
الغذائي
ي�ؤثر اال�ستقرار الأمني على الأمن الغذائي
يتحقق الأمن الغذائي بالتعاون والتكامل االقت�صادي بني املجتمعات
يت�أثر الأمن الغذائي بالتغريات االقت�صادية للمجتمع
ي�ساهم التطور العلمي التكنولوجي يف حتقيق الأمن الغذائي
�أتناول وجبات غذائية متنوعة
�أحث �أفراد املجتمع على جتميع الفائ�ض من الطعام وتوزيعه على املحتاجني
�أ�ضع الطعام الفائ�ض من الوجبات يف الثالجة
�أ�شجع على ح�ضور املحا�ضرات املتعلقة بالأمن الغذائي
�أ�شجع �إعادة تدوير املخلفات الغذائية يف م�شاريع ذات جدوى اقت�صادية
ميكنني امل�شاركة يف توعية زمالئي ب�أهمية الأمن الغذائي
�أدعم توجه الدولة يف توفري الغذاء حمل ًيا
�أ�شجع اهتمام الدولة بت�صنيع الفائ�ض من الإنتاج (التجفيف والتعليف)
�أحر�ص على �شراء الوجبات التي تظهر يف الإعالنات
�أتناول كمية الطعام املنا�سبة الحتياجاتي
�س�أقوم يف امل�ستقبل ب�إجراء درا�سة تتعلق بالأمن الغذائي
تدعم الدولة ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية كالأرز والدقيق
تقع على الدولة م�س�ؤولية �سالمة الغذاء من امللوثات
يجب مراقبة �أ�سعار ال�سلع الغذائية يف الأ�سوق
يجب �سن القوانني على املوردين الذين ال يهتمون بجودة الغذاء
يجب مراقبة م�صانع �إنتاج الغذاء للت�أكد من جودته
يجب �سن القوانني ملنع احتكار املوردين للغذاء
يتوجب و�ضع تعليمات للم�ستهلك على عبوات املواد الغذائية
يجب و�ضع �ضوابط على �إعالنات ال�سلع الغذائية
تقع م�س�ؤولية التوعية على الدولة
يجب �إدراج مو�ضوعات الأمن الغذائي يف املناهج الدرا�سية
يجب �أن تهتم الدولة بالزراعة لتحقيق الأمن الغذائي
يجب تخ�صي�ص خمازن خا�صة للمواد الغذائية
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�شك ًرا لك على ح�سن تعاونك
Submitted: 29 September 2018
Accepted Revised Article: 1 December 2018
Accepted: 4 December 2018
 154جملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر

موافق

موافق ب�شدة

