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تقييم مستوى وعي المستهلك الليبي تجاه المضافات الغذائية في األغذية المعلبة 
 .وأثارها الصحية: دراسة لعينة من المستهلكين بمدينة نالوت: ليبيا

 
 عـادل يوسف الــرني*

التربية نالوت، جامعة نالوت، ليبياقسم علوم الحياة، كلية   
 المستخلص

هدفت الدراسة لتقييم مستوى الوعي بالمواد المضافة إلى األغذية المعلبة وأثارها الصحية لعينة من 
المستهلكين بمدينة نالوت، ليبيا باإلضافة إلى العوامل الديموغرافية المؤثرة في ذلك. اعتمدت 

بيانات، تم تصميم استبانة مغلقة للحصول على البيانات الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لل
مستهلك بمدينة نالوت، بينت  130الديموغرافية والمطلوبة وتم توزيعها على عينة عشوائية بلغت 

 2.13نتائج الدراسة أن مستوى الوعي العام كان متوسطًا حيث بلغ المتوسط الحسابي المرجح 
% من عينة الدراسة ليس لديهم أي 68.30بأن  %، كما أشارت70.92وبنسبة مئوية بلغت 

% يواجهون مشكلة في فهم وتفسير 64.40معلومات حول المواد المضافة لألغذية المعلبة. وأن 
فقط من عينة الدراسة  14.90المعلومات المدونة على ملصقات األغذية المعلبة. كما لوحظ أن %

تهالك الُمفرط لألطعمة المحتوية على كانوا على دراية بالمخاطر الصحية الناجمة عن االس
% 56.33مضافات كيميائية بمستويات عالية وإمكانية تحولها الى مواد مسرطنة. وأن ما نسبته 

ال يدركون بأن األفراط في استهالك المضافات الغذائية الصناعية بشكل مستمر له عالقة مباشرة 
لى والغدة الدرقية واألورام الليمفاوية وأورام ببعض األمراض المنتشرة في المجتمع الليبي كسرطان الك

 الـــــدماغ. وقــــد بينت نتائــج التحليل اإلحصــائي وجــــود فـــروق ذات داللــــة عند مسـتوى معنـوية
(P≤ 0.05)  على مدى وعي عينة الدراسة تجاه المضافات الغذائية وأثارها الصحية ووجود عالقة

المتغيرات المستقلة المتمثلة في الجنس، العمر، المستوى التعليمي،  طردية موجبة بين كاًل من
( 0.442المهنة ومستوى وعي عينة الدراسة، حيث بلغت أعلى قيمة لمعامل ارتباط سبيرمان )

 .(p≤0.01) وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية
 
 ية المعلبة، األثار الصحية.الكلمات المفتاحية: وعي المستهلك، المضافات الغذائية، األغذ 
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  :المقدمة

تلعب المضـــــــــــــــافات الغذائية دوًرا مهًما في المعالجة الحديثة لألغذية وناام اإلمداد الغذائي     
الذي يســــــــــــــمح بتوفير منتجات غذائية صــــــــــــــحية وجذابة للعدد المت ايد من الســــــــــــــكان في العالم 

(Abdulmumeen, et al 2012) اســــــــــــتخدام مت ايد للمضــــــــــــافات الغذائية في معالجة  فهناك
نوع من المضــــــافات الغذائية المختلفة حالًيا  25000نين حيث بلغ حوالي األغذية على مر الســــــ
. يخضـــــع إســـــتخدام المضـــــافات الغذائية لضـــــوابط Wu, et al., 2013)في جميع أنحاء العالم )

صارمة مدعومة بدراسات علمية إلثبات سالمتها على صحة اإلنسان، ويجلب إستخدامها العديد 
وحســـب المواصـــفة  (Tomaska and Taylor, 2014).من الفوائد بما في ذلك زيادة الســـالمة 

يحية على أغلفة وعبوات المواد الغذائية, ( المتعلقة بكتابة البيانات التوض53القياسية الليبية رقم )
يجب أن تشـــــمل مجموعة من البنود مثل:إســـــم المادة الغذائية، القيمة الغذائية، قائمة المكونات ، 
الوزن الصــــافي، بلد المنشــــاء، تارية الصــــالحية و روإل التخ ين باإلضــــافة  إلى أســــماء المواد 

. وبالرغم من أن القانون يســمح (2003ســية، المرك  الوطني للمواصــفات القيا) المضــافة للمنتج 
يؤدي إلى أثار جانبية ال ُتعد و ال  هابإســــــــتخدام المضــــــــافات الغذائية، فإن اإلســــــــتهالك الُمفرط ل

يحصل أفراد االسرة على الكثير من األطعمة الُمعلبة  .)Wilson and Bahna, 2005(ُتحصى
جاه ة وســـــــهلة األســـــــتعمال وتال طازجة  والُمعالجة بالمضـــــــافات الغذائية على مدار اليوم. فهي

بعض األطعمة على تعليمات محددة  وتحتوي  (Boga and Binokay, 2010). لفترة طويلة
للتحضــــير واالســــتخدام، وبعضــــها يتطلب شــــروط محددة للتخ ين، وما إلى ذلك ومن المتوقع أن 
تكون هذه المعلومات موجودة على ملصــــــــــــــل الغذاء الُمعلب. وكل ذلك يتطلب من المســــــــــــــتهلك 

من قراءة محتوى الدراية الجيدة به قبل الشــــــــراء، ولكن قد يتعرض المســــــــتهلك إلى  روإل تمنعه 
، مما يعيل الملصـــــل نارًا لضـــــيل الوقت أو حجم الخط الصـــــغير أو لغة الملصـــــل غير المألوفة

  (Sarkodie and Boakye, 2017). قراءة وفهم هذه المعلومات المدونة بالملصل
من أبرز  لقد اصـــــــبحت قضـــــــية وعي المســـــــتهلك حول المضـــــــافات الغذائية واثارها الصـــــــحية،  

قة بصـــــــحة وســـــــالمة المســـــــتهلك ، ولكنها لم تحاى باألهتمام البحثي الكافي في القضـــــــايا المتعل
المســـــــــــــتهلكين حول ســـــــــــــلوك وال ُيعرإل الكثير عن (Pal Kaur,et al, 2016). البلدان النامية

إن زيادة الوعي  .(Wang , et al 2012)األســــتجابة للمعلومات المدونة على االطعمة المعلبة 
هي طريقة فعالة لتقليل من اســــــتهالكها ومن أثارها الصــــــحية. لذا  بمخاطر هذه المواد المضــــــافة

 لكونها تقدم ضرورية المواد هذهحول   وتصوراته المستهلك تستكشف معرفة التي الدراسات فإن
تشـــير . و (Harsha, et al, 2013) والمعالجة التدخل إســــتراتيجيات لتخطيط أســــاســــيةمدخالت 

مقلل من المواد الكيميائية الصـــــناعية   أثار صـــــحية بشـــــكلالدراســـــات واألدلة العلمية إلى وجود 
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المســـتخدمة كمضـــافات غذائية، ســـواءًا تلك المضـــافة عمدًا  إلى الطعام )المباشـــرة( ، أو من تلك 
المواد المســــــتخدمة كج ء من التعبيئة والتصــــــنيع )غيرمباشــــــرة( مثل المواد الالصــــــقة واألصــــــباغ 

فقد أشارت االدلة المختبرية أن لها  س مباشرة مع الطعام ،والورق والبالستيك وغيرها والتي تتالم
 ضــطرابات المثبطة للمناعةإل،ا عالقة ببعض األمراض مثل إضــطراا الغدد الصــماء الهرموني

،النشــــــــــاط البدني المفرط وإضــــــــــطراا النمو العصــــــــــبي عند االطفال ، الســــــــــمية القلبية ،اإلجهاد 
)ابشيييوا رانار   وقد أكدت دراســــــة  (Trasande,et al, 2018). التاكســــــدي ومواد مســــــرطنة

أن هناك العديد من المضـــــــافات الغذائية في الســـــــوق الليبي مجهولة المحتوى، حيث تم (. 2017
تصنيفها الى قائمتين، األولى ُتعنى بالمواد المسرطنة واألخرى بالمضافات ذات المنشأ الحيواني، 

ة لهذه المضــــــــــــافات كانت النتائج ُمف عة فقد ، وبعد إجراء التحاليل والمطابق Eوالتي تحمل الرم 
مضــــــــــافًا غذائيًا محاورًا دوليًا ومن خالل المقارنة بين أنواع الســــــــــرطان  25تم  تصــــــــــني  عدد 

الناجمة عن تلك المضــــــافات واألمراض الســــــرطانية المشــــــار إليها بالمجلة الصــــــادرة عن المرك  
ير الصـــــــــــادر عن نفس المرك  لعام ، وأيضـــــــــــا التقر 2008القومي لألورام بمدينة مصـــــــــــراتة لعام 

. حيث أ هرت نتائج الدراسة أن أغلب أنواع السرطان التي تسببها هذه المضافات ،فعاًل  2015
منتشــــــــــــــرة بين أفراد المجتمع الليبي، كســــــــــــــرطان الكلى والغدة  الدرقية واألورام الليمفاوية وأورام 

 ة الكمية وذات المنشأ الحيواني.الدماغ. و تم الكشف عن العديد من المضافات غير المحُدود
ُيعرإل الوعي الغذائي بأنه معرفة وفهم المعلومات المتعلقة بالغذاء والتغذية الصــــــــــــــحية والقدرة  

على تطبيل هذه المعلومات في الحياة اليومية بصـــــورة مســـــتمرة تكســـــبها شـــــكل العادة التي توجه 
 ( .1990) قنديل  حيويته الفرد في تحديد واجباته المتكاملة التي تحافظ على صحته و 

ويعرإل الباحث الوعي الغذائي إجرائيًا في هذه الدراســــــــــة : بأنه المســــــــــتوى الذي يحصــــــــــل عليه  
المســتهلك من إســتبانة قياو الوعي بالمضــافات الغذائية في األغذية الُمصــنعة وأثارها الصــحية. 

لى وعي المســـــتهلك  وأشـــــارت العديد من الدراســـــات بأن هناك عدة عوامل من شـــــأنها أن  تؤثر ع
 حول المضـــــــــــــــافات الغذائية وســــــــــــــالمتها، وأثارها الصــــــــــــــحية . فقد بينت النتائج في دراســـــــــــــــة

(Kayisoglu, and Coskun, 2016) كافية ال المعرفة متالكإ بين كبيرة عالقة هناك بأن
عن أضرار المضافات الغذائية ومهنة المشاركين، وت داد المعرفة وي داد االهتمام بسالمة الغذاء 

وإزداد مســــتوى وعي المرأة بســــالمة األغذية مع زيادة ب يادة المســــتوى التعليمي والتقدم في العمر 
 ٪ 86.7 أ هرت النتائج أن (Dutta and Patel, 2017) . وفي دراســةمســتوى التعليم والدخل

ذلك  الُمعلب ومع الطعام شـــــراء قبل المعلومات المدونة بالملصـــــل بقراءة أفادوا المشـــــاركين من
 المستجيبين غالبية بملصقات األطعمة. وذكر بفهم المعلومات المدونة فقط ُثلث المشاركين أفاد

 قبل شراءه. الغذائي الملصل قراءة على يحف هم الذي العامل هو الطعام أن سعر
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 الجديدة المتنوعة الغذائية المنتجات إلى اليوم أمام المســـــــــتهلك ُفرل كبيرة للوصـــــــــول أصـــــــــبح
 احتمالية بشــــــــأن مت ايدة مخاوإل أخرى هناك ناحية حول الغذاء، ومن المعلومات من والم يد

يســــــتوجب معالجة الفجوات في نق   وهذا .الغذائية الملصــــــقات خالل من تضــــــليل المســــــتهلك
 من خالل حمالت اإلرشـــــــــاد والتوعية العامة للمســـــــــتهلك ليتمكن من فهمالمعلومات وقلة الوعي 

 شــــــراء أثناء القرار المناســــــب اتخاذ في المعلومات هذه واســــــتخدام وتفســــــير المعلومات الغذائية
. لذلك هدفت هذه الدراســة  إلى تقييم مســتوى وعي المســتهلك الليبي، بالمضــافات األغذية المعلبة

لبة المنتشـــرة في الســـوق الليبي، وتحديد مدى إدراكه بمخاطرها الصـــحية الغذائية في األغذية المع
المحتملة، وذلك من خالل دراســــــــــــــة العالقة بين مســــــــــــــتوى وعيه وبعض المتغيرات الديموغرافية 
المؤثرة ، وكــذلــك اختبــار معنويــة العالقــة بين هــذه المتغيرات وبين أهم العوامــل التي تعبر عن 

 أثارها الصحية.الوعي بالمضافات الغذائية و 
 

 المواد والطرق:
 أداة الدراسة : 

تم تصميم إستمارة إستبانة كأداة لجمع البيانات األولية واألساسية ذات العالقة بموضوع الدراسة، 
وذلك من خالل  اإلجابة على ســــــتة عشــــــر ســــــؤااًل مقســــــمة  إلى مجموعتين، المجموعة  األولى 

المســـــــــتقلة( وهي العمر والجنس والمهنة والمســـــــــتوى تتضـــــــــمن البيانات الشـــــــــخصـــــــــية )المتغيرات 
التعليمي، والمجموعة الثانية تشـــــمل )المتغيرات التابعة( وتنقســـــم الى متغيرات تعبر عن مســـــتوى 

( ومتغيرات تعبرعن مســــــــــــتوى وعي 5وعي المســــــــــــتهلك بالمضــــــــــــافات الغذائية كما في الجدول )
(، تم عرض األستبانة على بعض 6ل )المستهلك باألثار الصحية لهذه للمضافات كما في الجدو 

الخبراء األكاديمين المختصـــــــين بهدإل تقديم المالحاات من حيث وضـــــــوا الهبارات ومناســـــــبتها 
لغرض الدراســـــــــة ووضـــــــــوا الصـــــــــياغة اللغوية ، ومن خالل تلك المالحاات قام الباحث بإجراء 

 التعديالت وإعتماد األستبانة في صورتها النهائية .
 

 عينة الدراسة :
مستهلك، من أوساط المجتمع بمدينة نالوت كعينة لهذه 130تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 

منها  6اســــتبانة فقط في حين تم إســــتبعاد 101االســــتبانات وتم اســــتخدام  الدراســــة، وزعت عليهم
 لعدم استيفاءها البيانات المطلوبة والبقية لم ُتسترد. 
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 التحليل اإلحصائي:
المنهج الوصفي التحليلي، في إجراء هذه الدراسة، وذلك لكونه المنهج المناسب لمثل تم استخدام 

في  22اإلصــــــدار(SPSS) اإلحصــــــائي التحليل برنامج اســــــتخدام وتم هذا النوع من الدراســــــات،
تحليل ومعالجة البيانات التي تم جمعها. حيث تم حســــــــاا التكرارات والنوســــــــب المئوية لوصــــــــف 

بالنســـــبة للمعلومات المتعلقة بخصـــــائ  العينة، حســـــاا ُمعامل الثبات، معامل مجتمع الدراســـــة 
( ، كـــــما تم  استخـــــــــــــــــــــــــدام تحـــــليل التبـــــاين األحـــــادي p≤0.05االرتباط لسبيـــــرمان عند مستـــــوى )

(One way ANOVA) البيــانــات  في المتمثلــة المســــــــــــــتقلــة المتغيرات من متغير كــل بين
للمســــــتهلك الليبي بالمضــــــافات الغذائية، وأثارها الصــــــحية ،  العام  الوعي ومســــــتوى  الشــــــخصــــــية

، وتم اعتماد مقياو ليكرث ( Independent Samples T-Testللعينات المســتقلة)  (t)اختبار
في بناء مقياو درجة الوعي والذي يتعامل مع البيانات (  (point Likert Scale 3الثالثي 

لكل فترة يمكن من خاللها تحديد مســــــــــــــتوى وعي الوصــــــــــــــلية بتحويلها إلى فترات وإعطاء درجة 
وذلك بحســاا المتوســط المرجح باألوزان المســتهلك الليبي بالمضــافات الغذائية، وأثارها الصــحية 

 (.1لكل متغير تابع يعبر عن مستوى وعي المستهلك  كما في الجدول )
 

 

 .( مي ان تقديري وفقًا لمقياو ليكرث الثالثي1جدول )   
 

 المتوسط المرجح باألوزان االستجابة
 

 طول الفترة
 

 مستوى الوعي

 ال أوافق
 

 0.66 1.67إلى أقل من  1.00من
 

 وعي منخفض

 وعي متوسط 0.66 2.33إلى أقل من  1.67من محايد
 وعي مرتفع 0.66 3.00إلى  2.33من  أوافق 

 (Pimentel, 2010) 
 النتائج والمناقشة:

 االستبانة: ثبات 
 لقياو ثبات أداة هذه الدراسة، (Cronbach Alpha(α))تم  استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ 

 تكرار تم إذا نفس النتائج إعطاء على)االستبانة (األداة  قدرة بأنه (Reliability) الثبات وُيعرإل
الاروإل .ويعتمد هذا المعامل على قياو  نفس في مرات عدة الدراسة عينة نفس على القياو

مدى الثبات الداخلي لفقرات االستبانة وبالتالي إعطاء نتائج متوافقة لردود  االستجابات ، تتراوا 
 والصفر للمقياو، ثبات أعلى إلى تشير 1 أن ( ، حيث1قيمة مقياو كرونباخ ألفا بين ) صفر،

( 0.70) للمقياو ،  والقيمة المعتمدة إحصائياُ لمعامل كرونباخ ألفا هي ثبات ألي وجود ال يعنى
 .للثبات(Nunnally and  Bernstein, 1994) كحد أدني حسب مقياو
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وهي قيمة تشير إلى أن أداة  0.746 كرونباخ ألفا الداخلي الثبات ( قيمة2ويبين الجدول )

 .ويمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة الدراسة تتمتع بدرجة من الثبات

 
 

 لقياو ثبات أداة الدراسة ((Cronbach Alpha(α)( معامل ألفا كرونباخ 2جدول )     
 

Questionnaire Reliability 

 عدد فقرات  االستبانة                                   قيمة كرونباخ ألفا      
 

12                                                             0.746 
 

( قيمة ثبات المقياو بطريقة التج ئة النصلية، حيث تم إيجاد قيمة الثبات بين 3الجدول ) يبين
نصفي فقرات االستبانة بحساا معامل ثبات جوثمان. وبينت النتائج بأن النصف األول من فقرات 
االستبانة المتعلقة بمدى وعي المستهلك بالمضافات الغذائية كان لها قيمة ثبات أعلى حسب 

، وأن قيمة الثبات للنصف الثاني المتعلقة بمدى وعي 0.673ألفا كرونباخ حيث بلغت  مقياو
. بينما بلغت قيمة معامل ثبات 0.523المستهلك باآلثار الصحية للمضافات الغذائية بلغت 

 وهذا يدل على وجود اتساق داخلي بين فقرات أداءة القياو المستخدمة. 0.796جوثمان 
 

 

 b .عشر الثانية إلى الفقرة السابعة من الثاني **النصف   a السادسة إلى األولى الفقرة من النصف األول    *
 
 

( أن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة بالنسبة لمتغير الجنس كانت 4يتضح من قراءات الجدول )
سنة هي األعلى 29إلى 18%(، بينما كانت الفئة العمرية من 54.5لفئة الذكور حيث بلغت )

%(، أما بالنسبة لمتغير المستوى 52.5من بين أفراد العينة بالنسبة لمتغير العمر حيث بلغت )
%(، وقد تساوت النسبة 46.5عليمي فكانت أعلى نسبة للمرحلة اإلعدادية والثانوية حيث بلغت )الت

 %( بالنسبة لمتغير المهنة. 45.5بين فئة الطالا وفئة المو فين وكانت )

 

                                              واتساق فقرات المقياو بطريقة التج ئة النصلية.( ثبات 3جدول )

    0.673   *النصف األول        قيمة ألفا   مقياس ألفا كرونباخ                    
      Cronbach’s Alpha                                    6      عدد الفقراتa     

 0.523قيمة ألفا              ** النصف الثاني                                    

 b6    عدد الفقرات                                                                     
 12     إجمالي الفقرات                                                     
        Guttmann Coefficient       0.796               جوثمان معامل ثبات
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 ( توزيع عينة الدراسة تبعًا لفئات المتغيرات المستقلة.4جدول )
 التكرار        النسبة المئوية%          المتغير                 فئات المتغير            

 الجنس
 54.5 55 ذكور

 45.5 46 إناث

 العمر

 52.5 53 سنة 29إلى   18من 

 25.7 26 سنة 40إلى  30من 

 21.8 22 سنة 40أكبر من 

 المستوى التعليمي

 46.5 47 ثانوي -أعدادي 

 45.5 46 جامعي

 7.9 8 ما بعد الجامعي

 المهنة

 45.5 46 طالب

 8.9 9 معلم

 45.5 46 موظف
 

 
 تحليل نتائج استجابة أفراد عينة الدراسة حسب مستوى الوعي تجاه المضافات الغذائية:

 

( نتائج استجابة أفراد عينة الدراسة لفقرات االستبانة المتعلقة بالُبعد األول وهو 5يوضح الجدول )
تحديد مستوى وعي المستهلك تجاه المضافات الغذائية في األطعمة المعلبة، وذلك بناءًا على 

حسب المتوسط الحسابي المرجح والوزن النسبي للفقرة، وذلك من خالل ترتيب أولوية كل فقرة 
فترات  3تصني  المي ان التقديري لمقياو ليكرث الثالثي، والذي ُصنفت فيه درجات الوعي إلى 

( بأن 5(، يبين الجدول )1وهي، )وعي منخفض، وعي متوسط، وعي مرتفع(، كما في الجدول )
ا ( نالت الترتيب األول من حيث ترتيب اولويات عينة الدراسة وارتفاع مستوى الوعي لديه1الفقرة )

، وهذه القيمة تدل على  2.34متوسط حسابي مرجح قيمته وب 77.99%، حيث بلغ وزنها النسبي 
( وبذلك يتضح أن أغلب 1وعي متوسط لعينة الدراسة بالمقارنة بالمي ان التقديري المبين بالجدول )

معرفتهم رورة أفراد العينة لديهم نوع من االهتمام باألمور المتعلقة بسالمة األغذية ، وهذا ليس بالض
 بالخصائ  الكيميائية للمضافات الغذائية والمخاطر الصحية المرتبطة بها.

( على التوالي، من حيث ترتيب اولويات عينة الدراسة وارتفاع 3، 5، 2،6ثم جاءت الفقرات )
 مستوى الوعي لديها، وبمستوى وعي متوسط بالمقارنة بالمي ان التقديري المستخدم في الدراسة. 
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( المدون على ملصل المنتج الغذائي E( والتي تن  على )أن حرإل )4كانت الفقرة )في حين 
الذي يقابل مستوى  1.52يعني المواد المضافة إليه(. هي األقل ترتيباُ حيث جاءت بمتوسط قيمته 

%، وهذا يؤكد ُشح المعلومات لدى عينة الدراسة، حول 50.66المنخفض" وبوزن نسبي “الوعي 
( الذي يشير الى المادة المضافة Eالمدونة على ملصل المنتج الغذائي ومنها الحرإل)ت البيانا

وُتعد  (Sarkodie and Boakye, 2017).للغذاء، وُيع ى ذلك لعدة اسباا منها التي ذكرها
هذه الفقرة مؤشرًا هامًا على الثقافة والوعي الصحي تجاه المضافات الغذائية. وجاء المتوسط 

للُبعد األول الخال بتحديد مستوى وعي المستهلك تجاه المضافات الغذائية بقيمة  المرجح العام
 % والذي ُيمثل بالوعي المتوسط للمقياو المعتمد في الدراسة. 72.33وبوزن نسبي  2.19

 

 بناءًا  تجاه المضافات الغذائية في األطعمة المعلبة( تحديد مستوى وعي المستهلك 5جدول )    
 على المتوسط الحسابي المرجح والوزن النسبي.                        

المتوسط  الفقرة )المتغير التابع(          ر.م
 المرجح

الوزن    
 النسبي  %

مستوى  الترتيب
 الوعي

.1 
تثير المواضــــــــــــــيع المتعلقة بســــــــــــــالمة 

 األغذية اهتماما خاصًا لديه.                                
 متوسط 1 77.99 2.34

.2 
ُيفضـــــــــــــــــل تنـــاول األغـــذيـــة الطبيهيـــة 
 الطازجة بداًل من الوجبات الجاه ة.

 متوسط 3 74.65 2.24

.3 
وجود المضافات الغذائية في األطعمة 
المعلبـــة ضــــــــــــــروري للمحـــافاـــة على 

 سالمتها من التلوث والفساد.
 متوسط 5 64.66 1.94

.4 
( المــــــدون على ملصــــــــــــــل  (Eحرإل

يعني المواد المضـــــــافة المنتج الغذائي 
 إليه.

 منخفض 6 50.66 1.52

.5 
يهتم بقراءة المعلومـــــــات حول أنواع  
المضـــــــــــــــافــات في المنتجــات الغــذائيــة   

 المعلبة التي يشتريها أو يتناولها.
 متوسط 4 72.65 2.18

.6 
يهتم بقراءة تــــارية اإلنتــــاا  وانتهــــاء 
 الصالحية عند شراء األغذية المعلبة.

 متوسط 2 75.33 2.26

  متوسط          -        72.33      2.17المتوسط المرجح  العام للُبعد األول              
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 تحليل نتائج استجابة أفراد العينة حسب مستوى الوعي تجاه األثار الصحية للمضافات الغذائية
( نتائج  اســـتجابة أفراد عينة الدراســـة لفقرات  االســـتبانة المتعلقة بالُبعد الثاني 6يوضـــح الجدول )

وهو تحديد مستوى وعي المستهلك تجاه األثار الصحية للمضافات الغذائية في األطعمة المعلبة، 
ءت ومن خالل ترتيب الفقرات حســـــب المتوســـــط الحســـــابي المرجح والوزن النســـــبي للفقرة، فقد جا

( في المرتبــة األولى من حيــث ترتيــب أولويــات عينــة الــدراســـــــــــــــة بــدرجــة الوعي بــاألثــار 4الفقرة )
المتوســـط في حين بلغت قيمة  80.66%الصـــحية للمضـــافات الغذائية حيث بلغ  وزنها النســـبي 

ن  هذه الفقرة، وحسب المقياو  ، وهذه القيمة تدل على الموافقة لما جاء في2.42المرجح لها 
( وبذلك يتضــح أن أغلب أفراد عينة الدراســة يواجهون مشــكلة في فهم وتفسـير 1المبين بالجدول )

المعلومات المدونة على ملصــــــــــقات األطعمة المعلبة الخاصــــــــــة بمكوناتها ومحتوياتها ، وبالتالي 
. وجاء ترتيب المحتويات ت اوالجهل باإلثارة الصــــــــــــــحية الجانبية التي قد تنجم من هذه المكونا

 ،2.29% وبمتوســـــط حســـــابي مرجح76.33( في المرتبة الثانية إذ بلغ وزنها النســـــبي 2الفقرة )
تبين مدى حرل عينة الدراســــــــــــــة على عدم تناول أفراد عائالتهم األطعمة والمشــــــــــــــروبات  والتي

( من 3ت الفقرة )المعلبة المحتوية على المضــافات الغذائية، وكان مســتوى الوعي متوســط. وجاء
% ومتوســــــط 74.99ضــــــمن أولويات عينة الدراســــــة ايضــــــًا وكانت بالمرتبة الثالثة وبوزن نســــــبي

، والتي تبين وجود مســـتوى متوســـط من الوعي، حول األثار والمضـــاعفات 2.25حســـابي مرجح 
بوزن بلغ ( في المرتبة الرابعة 6جاءت الفقرة ). ثم التي تســـــــــببها المضـــــــــافات الغذائيةالصـــــــــحية 

وهذا يدل على وعي متوســـط بشـــكل عام لعينة الدراســـة، 1.94 % وبمتوســـط مرجح بلغ 66.64
% من المســــــتهلكين ال 56.33بالرغم من أن نتائج التحليل اإلحصــــــائي للبيانات تبين أن حوالي 

له عالقة ببعض  يدركون بأن األفراط في اســتهالك المضــافات الغذائية الصــناعية بشــكل مســتمر
كســرطان الكلى و والغدة  الدرقية واالورام الليمفاوية وأورام ة في المجتمع الليبي األمراض المنتشــر 

( في المرتبة الخامســـــة من حيث دراية أغلب 1. جاءت الفقرة )(2017)ابشـــــير وأخرون،  الدماغ
عينة الدراســــــــة بطبيعة وتركيب المضــــــــافات الغذائية المختلفة في األطعمة المعلبة والتي تشــــــــمل 

% ومتوســــــــط 64.65. حيث بلغ الوزن النســــــــبي لهذه الفقرة الحافاة والملونات والمنكهاتالمواد 
، والذي يدل على وعي متوســـــــط. وتعكس هذه الفقرة نارة المســـــــتهلك 1.94حســـــــابي مرجح بلغ 

( 5الليبي للمضـــافات الغذائية من حيث تكوينها وتركيبها باعتبارها مواد ُمصـــنعة. حايت الفقرة )
أفراد عينة الدراســــــــــــــة بالرغم من أنها تعكس مدى وعي المســــــــــــــتهلك بالمخاطر  بأقل  اهتمام من

الصحية الناجمة عن االستهالك الُمفرط في كمية المضافات الغذائية وجاءت في المرتبة األخيرة 
، وهذه النتائج تؤكد أن 1.69% ووســـــطها الحســـــابي المرجح 56.33، حيث بلغ وزنها النســـــبي 
كمية المضافات في األطعمة توى متوسط من الوعي تجاه ال يادة في اغلب عينة الدراسة لها مس

بها، حيث يعتبرونها ليس لها أي أهمية من حيث الخطورة، حيث المعلبة عن النوســــــب المســــــموا 
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فقط من عينة الدراســـــــة كانوا  14.90%بينت نتائج التحليل اإلحصـــــــائي للبيانات أن ما نســـــــبته 
  .ة عن االستهالك الُمفرط للمضافات الغذائيةعلى دراية بالمخاطر الصحية الناجم

تجاه األثار بتحديد مســـــــتوى وعي المســـــــتهلك  وجاء المتوســـــــط المرجح العام للُبعد الثاني الخال
% والذي يقابل بالوعي المتوسط  69.66ووزن نسبي  2.09الصحية المضافات الغذائية بقيمة 

 في المي ان التقديري للمقياو المعتمد. 
 

تحديد مستوى وعي المستهلك تجاه األثار الصحية للمضافات الغذائية في األطعمة ( 6جدول )
 المعلبة بناءًا على المتوسط الحسابي المرجح والوزن النسبي.

 الفقرة )المتغير التابع(           ر.م
المتوسط 

 المرجح
الوزن  

 الترتيب النسبي%
مستوى 

 الوعي

.1 
المواد الحافاة والملونات والمنكهات المضــــافة 
ـــــارة عن مواد  ـــــة هي عب إلى األطعمـــــة المعلب

 كيميائية.                                
 متوسط 5 64.65 1.94

.2 
يحرل على أال يتنـاول أفراد عـائلتـه األطعمـة 
 والمشروبات المعلبة المحتوية على مضافات. 

 متوسط 2 76.33 2.29

.3 
ـــــــاول  ـــــــة على تن ـــــــة المحتوي األطعمـــــــة المعلب

مضـــافات غذائية بكثرة يســـبب اضـــطرابات في 
 و ائف أعضاء الجسم.

 متوسط 3 74.99 2.25

.4 
عدم القدرة على فهم وتفســـــــير المعلومات على 
ملصـــــــــــقات األطعمة المعلبة يؤثر على الوعي 

 بأثارها الصحية.
 مرتفع 1 80.66 2.42

.5 
األطعمــة ال يــادة في كميــة المضــــــــــــــــافــات في 

المعلبة عن النوســــــب المســــــموا بها يحولها إلى 
 مواد مسرطنة.

 متوسط 6 56.33 1.69

.6 
االســــــــــــــتهالك الُمُفرط للمضــــــــــــــــافـــات الغـــذائيــة 
الصناعية له عالقة ببعض األمراض المنتشرة 

 في المجتمع 
 متوسط 4 .6664 1.94

      متوسط       -      69.66       2.09      المتوسط المرجح العام للُبعد الثاني                 
 

   
 
 
 



 
 ولالمجلد الثاني العدد األ                                                    2021    عادل الرني

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   Published Online December 2021                11             17-1 :(1(:عدد)2مجلد) ة الليبية للغذاء والتغذيةالمجل
 

11 

 التحقق من فرضيات الدراسة:   
. توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي ُتع ى لمتغير الجنس. وللتحقل من هذه 1 

ويتضح  ،Independent Samples T-Test)( للعينات المستقلة )tالفرضية تم إجراء اختبار)
( بينما بلغت قيمة 2.036( أن قيمة متوسط مستوى وعي الذكور كانت )7) من نتائج الجدول

( بقيمة احتمالية t( )2.605(، وكانت نتيجة اختبار)2.237متوسط مستوى وعي اإلناث )
(، عليه نقبل الفرضية البحثية التي تن  على وجود 0.05( أصغر من مستوى الداللة )0.011)

  .الذكور ومتوسط وعي اإلناث فروق دالة إحصائيًا بين متوسط وعي
 

 .( للفرق بين متوسطات مستوى الوعي تبعًا لمتغير الجنسt( نتائج اختبار )7جدول )              
 

 المتغير    العدد    المتوسط     االنحراف      
 الحسابي     المعياري                          

 القيمة          الداللة       t  قيمة   
 اإلحصائية     االحتمالية                 

             0.412     2.036       55      ذكر      
 دالة إحصائياً         0.011       2.605       

 46      2.237    0.364 أنثى
  

.توجد فروق ذات داللة إحصـــــــــائية في مســـــــــتوى الوعي ُتع ى لمتغير العمر. وللتحقل من هذه 2
( 8ويوضــــح الجدول ) (ONE WAY ANOVA)الفرضــــية تم إجراء اختبار التباين األحادي 

نتائج االختبار والداللة اإلحصائية ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
بقيمة احتمالية أصــــــغر من 14.831(fالوعي لدى عينة الدراســــــة تبعًا للعمر حيث جاءت قيمة )

العمرية  دالة إحصـــــــــائيًا. ويتضـــــــــح ذلك من خالل الفروق بين قيم المتوســـــــــطات للفئات 0.001
ســنة( األعلى في  40إلى30األكبر عن الفئات العمرية األصــغر حيث جاءت الفئة العمرية )من 

ــــــــــــــــــة )أكبر من2.359مســــتوى الوعي بمتوســــط حســــابي قيمته  ســــنة(  40، ثم تليها الفئة العمريـ
يًا سنة( األقل وع 20إلى  18، ثم الفئة العمريــــــــــــة )من 2.287بمتوســــــــــــــــــــط حســــــــــــــــــــــــــــــــــــابي قيمته 
 Multiple، وتبين نتــائج اختبــار المقــارنــات البعــديــة 1.9481وبمتوســــــــــــــط حســــــــــــــــابي قيمتــه 

Comparisons(Scheffe) أن ســــــــــــبب الفروقات الدالة إحصــــــــــــائيًا تعود إلى الفرق بين الفئة ،
، 0.41086ســـــــــنة( بفارق معنوي 29الى 18والفئة العمرية )من ســـــــــنة( 40إلى30)من  العمرية

ســــــــــــــنــة( بفــارق معنوي 29الى 18ســــــــــــــنــة( والفئــة العمريــة )من40بر من وبين الفئــة العمريــة )أك
. 0.05( على التوالي أقل من 0.001 >،0.001، حيث جاءت القيمة االحتمالية )0.33977

لم يكن دال  ســــــــــــــنـة( 40)أكبر منو ســــــــــــــنـة( 40إلى30)من  بينمـا الفرق بين الفئتين العمريتين
 . 0.05أكبر من  0.765إحصائيًا بقيمة احتمالية 
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وجود فروق ذات داللة  ومن خالل ما ســـــــــــبل من نتائج تقبل الفرضـــــــــــية البحثية التي تن  على
وذلك لصـــــالح الفئات ُتع ى لمتغير العمر لدى أفراد عينة الدراســـــة إحصـــــائية في مســـــتوى الوعي 

 .سنة( 40)أكبر من والفئة العمرية سنة( 40إلى30وهي الفئة العمرية )من  العمرية األكبر
 

ويتضح  لمتغير المستوى التعليمي. توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي ُتع ى  .3
( بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي لدى عينة الدراسة 8من نتائج الجدول )

وهي أقل  0.001بقيمة احتمالية  7.739( fتبعًا للمستوى التعليمي للمبحوث حيث جاءت قيمة )
ويتضح ذلك من خالل الفروق بين قيم المتوسطات في  دالة إحصائيًا.  لذلك فهي 0.05من 

مستوى الوعي تبعاً للمستوى التعليمي لدى أفراد عينة الدراسة، حيث كانت أعلى قيمة لفئة المستوى 
تليها فئة المستوى التعليمي ، تم 2.3646التعليمي )ما بعد الجامعي( بمتوسط حسابي قيمته 

الثانوي( األقل -، تم فئة المستوى التعليمي )اإلعدادي2.2428)الجامعي( بمتوسط حسابي قيمته 
. ويعود السبب في هذه الفروق اإلحصائية إلى الفرق 1.9752وعيًا وبمتوسط حسابي قيمته 

، 0.38941الثانوي( بقيمة  -)األعدادالمعنوي بين فئة المستوى )ما بعد الجامعي( وفئة المستوى 
 ،0.26758الثانوي( بقيمة -)األعدادوفئة المستوى  فئة المستوى )الجامعي(والفرق المعنوي بين 

بينما الفرق في  .(p≤0.05) ( على التوالي0.002 -0.020حيث جاءت القيم االحتمالية )
يكن دال إحصائيًا بقيمة احتمالية  لم)ما بعد الجامعي( و )الجامعي(التحصيل العلمي بين الفئتين 

0.671 (0.05> P)ومن خالل ما سبل من نتائج تقبل الفرضية البحثية التي تن  على . 
ُتع ى لمتغير المستوى لدى أفراد عينة الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي 

 وهي فئة المستوى التعليمي )الجامعي( وذلك لصالح الفئات ذات التحصيل العلمي األعلىالتعليمي 
 .فئة المستوى التعليمي )ما بعد الجامعي(و 

 

ويتضـــح من نتائج  لمتغير المهنة. توجد فروق ذات داللة إحصـــائية في مســـتوى الوعي ُتع ى  .4
( أنه توجد فروق ذات داللة إحصـــــــــائية في مســـــــــتوى الوعي لدى عينة الدراســـــــــة تبعًا 8الجدول )

دالـــة ( P ≤0.05) 0.001بقيمـــة احتمـــاليـــة  7.750 (f)لمهنـــة المبحوث حيـــث جـــاءت قيمـــة 
إحصــــائيًا. ويتضــــح ذلك من خالل الفروق بين قيم المتوســــطات في مســــتوى الوعي تبعًا لطبيعة 
المهنة لدى عينة الدراســـــــــــــة، حيث كانت أعلى قيمة لفئة )المعلمين( بمتوســـــــــــــط حســـــــــــــابي قيمته 

، ثم تليها فئة )الطالا( 2.2428، ثم تليها فئة )المو فين( بمتوســـــــط حســـــــابي قيمته 2.3426
. ويعود الســبب في هذه الفروق اإلحصــائية إلى الفرق المعنوي 1.9710بي قيمته بمتوســط حســا

وفئة  فئة )المو فين(، والفرق المعنوي بين 0.37158)الطالا( بقيمة بين فئة )المعلمين( وفئة 
على التوالي  (0.002 - 0.020حيــث جــاءت القيم االحتمــاليــة ) ،0.27174)الطالا( بقيمــة 
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يكن دال إحصـــــــــــــــائيًا بقيمة  لم)المو فين( و )المعلمين(بينما الفرق بين الفئتين . 0.05أقل من 
  .(P ≤0.05) 0.743احتمالية 

 

وجود فروق ذات داللة  ومن خالل ما ســـــــــــبل من نتائج تقبل الفرضـــــــــــية البحثية التي تن  على
فئة وذلك لصــــــــالح ُتع ى لمتغير المهنة لدى أفراد عينة الدراســــــــة إحصــــــــائية في مســــــــتوى الوعي 

 .)المو فين(وفئة  )المعلمين(
 

 تبعًا للمتغيرات المستقلة.(ONE WAY ANOVA) نتائج اختبار التباين األحادي  (8)جدول
 الداللة   المتغير          فئات المتغير       المتوسط   االنحراف      قيمة     القيمة      

 اإلحصائية   االحتمالية       Fالحسابي   المعياري                                             

 العمر 
 0.34870  1.9481  سنة  29إلى 18من   

 
 

 

    0.39354  2.3590  سنة  40إلى 30من      إحصائيا دالة    >14.83  0.001
 0.30181  2.2879سنة    40أكبر من    

 المستوى 
 التعليمي

  0.34135  1.9752ثانوي      -إعدادي   
 دالة إحصائياً     7.739  0.001

 0.40591  2.2428جامعي                 
   0.40591  2.3646   ما بعد الجامعي     

 المهنة
 0.34391  1.9710طالب                 

 دالة إحصائياً      0.001 7.750   
  

   0.33188   2.3426معلم                  
 0.40591  2.2428مو ف                

 

 
 تحديد قوة واتجاه عالقة االرتباط بين المتغيرات المستقلة ومستوى وعي عينة الدراسة:

( معامالت االرتباط سـبيرمان بين المتغيرات المسـتقلة )الجنس، الفئة العمرية، 9يوضـح الجدول )
المســــــــــتوى التعليمي، المهنة( ومســــــــــتوى الوعي، حيث جاءت جميع العالقات طردية قوية بأعلى 

( يليـــه متغير المســــــــــــــتوى التعليمي بقيمــة 0.442معـــامــل ارتبـــاط لمتغير الفئـــة العمريــة بقيمـــة )
( وأدنى قيمة ارتباط كانت لمتغير الجنس بقيمة 0.324( ثم يليه متغير المهنة بقيمة )0.366)
( ماعدا P≤0.01وجميع المعامالت ذات داللة إحصــــــــــــــائية عند مســــــــــــــتوى معنوية )(، 0.277)

ومن خالل ما ســــبل من نتائج  (.≤0.05pمعامل االرتباط لمتغير الجنس عند مســــتوى معنوية )
وجود فروق ذات داللة إحصـــــائية بين كاًل من المتغيرات  تقبل الفرضـــــية البحثية التي تن  على

المســتقلة )الجنس، العمر، المســتوى التعليمي، المهنة( ومســتوى وعي المســتهلك ُتجاه المضــافات 
 الغذائية باألغذية المعلبة وأثارها الصحية.
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 ن ( العالقة بين متغيرات الدراسة ومستوى وعي المستهلك مقاسة بُمعامل سبيرما9جدول )

 مستوى الوعي  
  المتغـــــــــــــــيرات المستقــــــــــــــــــلـة لدراســـــــــــــــــــــة

      المهنة     المستوى التعليمي   الفئة العمرية     الجنس    

 0.323**       0.366**         0.442**      0.277*   معامل ارتباط سبيرمان

0.001          0.000          0.000          0.005                P Value 

 دال    دال              دال              دال                     الداللة اإلحصائية 
 (p≤ 0.01)االرتباط معنوي عند مستوى دالة **    (p≤ 0.05)االرتباط معنوي عند مستوى دالة *       

 

 الخالصـــة
بينت نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط من الوعي العام لعينة الدراسة تجاه المضافات الغذائية 
في األغذية المعلبة وأثارها الصحية، وكذلك وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية بين 

ة(، مسـتوى وعي المسـتهلك والمتغيرات المسـتقلة وهي )الجنس، والعمر، المسـتوى التعليمي، المهن
وبالرغم من أن مســــتوى الوعي العام لعينة الدراســــة كان متوســــطًا إال أن نتائج الدراســــة بينت بأن 

% من عينة الدراســة ليس لديهم أي معلومات حول مكونات ومحتويات األغذية المعلبة. 68.30
% يواجهون مشـــــــكلة في فهم وتفســـــــير المعلومات المدونة على ملصـــــــقات األطعمة 64.40وأن 

ممــا يترتــب على ذلــك التغــافــل والتجــاهــل عن المكونــات الحقيقيــة لهــا وبــالتــالي الوقوع  المعلبــة
فقط من عينة الدراســــــة كانوا على  14.90%وأن ما نســــــبته بالمخاطر الصــــــحية لهذه األطعمة. 

دراية بالمخاطر الصــــــــــحية الناجمة عن االســــــــــتهالك الُمفرط لألطعمة المحتوية على مضــــــــــافات 
% 56.33وأن ما نســـــبته  لية والتي يمكن أن تتحول الى مواد مســـــرطنة.بمســـــتويات عاكيميائية 

 من المستهلكين ال يدركون بأن األفراط في استهالك المضافات الغذائية الصناعية بشكل مستمر
كســــــــرطان الكلى والغدة الدرقية واالورام له عالقة ببعض األمراض المنتشــــــــرة في المجتمع الليبي 

وأغلب هذه النوســـــــــــــب كانت في الفئات العمرية الصـــــــــــــغيرة والفئات ذات  ،الليمفاوية وأورام الدماغ
المســــــــتوى التعليمي المتدني كالطالا والمو فون حيث ُتعد هذه الفئات األقل وعيًا. ومما ســــــــبل 
يمكن القول بأن المســــــــــــــتهلك الليبي يحتاا إلى الم يد من التثقي  والوعي بما ية المضــــــــــــــافات 

ادة من أصــــحاا القرار في الدول الليبية وذلك بالتركي  على دور الغذائية وهذا يســــتوجب وقفة ج
اإلعالم من خالل وضــــــع برامج إرشــــــادية وتوعوية لرفع مســــــتوى وعي المســــــتهلك، والعمل على 
إدراا مادة اإلرشـــاد الغذائي من ضـــمن المقررات الدراســـية في مرحلتي التعليم األســـاســـي والثانوي 

 ي الضحية األولى لهذه المخاطر الصحية. باعتبار هذه الشريحة من المجتمع ه
 

 المراجـــــع
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 شمس .مصر: مرک  دراسات الطفولة.
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Abstract     

The study aimed to assess the level of awareness of Libyan consumer towards 

food additives in canned food and their health effects, as well as the 

demographic factors affecting it. A representative sample of consumers in the 

city of Nalut, libya was used for this purpose. The study adopted the descriptive 

analytical approach to the data. A closed questionnaire was designed to obtain 

demographic and required data and was distributed to a random sample of 130     

consumers in the city of Nalut Results showed that the level of public awareness 

was moderate, with a weighted arithmetic mean of 2.13, with a percentage of 

70.92%, and they also indicated that 68.30% of the respondents did not have 

any information about additives in canned food. Moreover, 64.40% of the 

respondents have trouble understanding and interpreting the information on 

packaged food labels. Besides, that only 14.90% of the study sample were 

aware of the health risks caused by excessive consumption of foods containing 

chemical additives at high levels and their possibility of becoming carcinogenic. 

Furthermore, 56.33% did not realize that excessive consumption of industrial 

food additives on a continuous basis is directly related to some diseases 

prevalent in Libyan society, such as kidney cancer, thyroid, lymphomas and 

brain tumours. The Results of the statistical analysis also showed significant 

differences at the level of significance (P≤ 0.05) on the level of awareness of 

the study sample towards food additives and their health effects. Results also 

represented the existence of a positive direct relationship between each of the 

independent variables (gender, age, educational level, occupation) and level of 

awareness of the study sample, where the highest value of Spearman’s 

correlation coefficient reached (0.442), which is a statistically significant value 

at (p≤0.01) level. 

Keywords: consumer awareness, food additives, Canned Foods, health effects. 

 

 

  

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* Corresponding:           a.alrani@nu.edu.ly                           Tel: 0918084420 

mailto:a.alrani@nu.edu.ly

