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ملخص االشكالية

ومن هذا المنطلق يظهر جليا أن االهتمام بالتغذية ومختلف مظاهرها أمر البد من محاولة تناوله بالبحث والتمحيص .وعليه يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي :ما
نوع الثقافة الغذائية التي تعتمدها األسرة بورقلة ؟ ومنه يتفرع التساؤالت الفرعية التالية:
 1ـ هل تعتمد األسرة الجزائرية في تنشئة أبنائها على ثقافة غذائية سليمة؟ هل تنطبق هذه الثقافة مع النموذج المثالي لوزارة الصحة؟
 2ـ هل تعتمد األسرة الجزائرية في تنشئة أبنائها على ثقافة غذائية إستهالكية؟ وهل لألسرة وعي بما يستهلكه أبنائها؟

أهداف الدراسة :
ولقد استخدمنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي وذلك ألن هذا المنهج أكثر
مناهج البحث مالئمة للواقع االجتماعي كسبيل لفهم ظواهره واستخالص
سماته ،بحيث يقوم بوصف الظاهرة محل الدراسة وهي الثقافة الغذائية في
األسرة الورقلية ويساعد الباحث في وضع صورة دقيقة لها ،وذلك بجمع
المعلومات والبيانات حولها وتقرير حالتها كما هي عليه في الواقع ،وبعد ذلك
تصنيف وتحليل وتفسير هذه البيانات وصوال إلى النتائج المرجوة.
ففي هذا النوع من الدراسات يهتم الباحث بالتعرف على طبيعة ممارسة
الوالدين في تنشئة أبنائهم وتحليلها والكشف إذا كانت الثقافة الغذائية سليمة أم
ثقافة غذائية استهالكية.
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يتمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة في مجموع األسر بحي
النصر ولقد تم اختيار هذا الحي ألنه يعتبر حي مختلط ثقافيا

عينة الدراسة

وبامكاننا ايجاد هذه األسر باالستعانة بتالميذ سنة خامسة ابتدائي
اليصال االستمارة مع القيام بمقابلة مع هؤالء التالميذ لتحقق من
صدق ايجابات المبحوثين وكذلك القيام بمقابالت مع أصحاب المحالت
لمعرفة استهالك األسر للمنتجات الغذائية.

تم اعتماد العينة العشوائية البسيطة والتي تعرف بأنها النموذج الذي يعتمد
االختيار بالطريقة العشوائية وهي غالبا ما تكون ممثلة لمجتمع البحث وعاكسة
للحقائق والمعطيات ،وتعطى فرصة متكافئة ومتساوية لجميع الوحدات لكي
تكون ضمن العينة المطلوبة دراستها وتحليلها.
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