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الوعى الغذائى للمرأة الريفية بمحافظة كفر الشيخ
أحمد مصطفى أحمد عبد اهلل ،منال فهمي ابراهيم

قسم االقتصاد الزراعى -فرع اإلرشاد الزراعى -كلية الزراعة -جامعة كفر الشيخ
تاريخ القبول6022/8/60:

تاريخ التسليم6022/4/62 :

الملخص
استهدف هذا البحث بصفة رئيسية دراسة العوامل المؤثرة على الوعى الغذائى للمرأة الريفية بمحافظة كفر الشيخ .وقدد تدم ايتيدار محافظدة كفدر
الشيخ كمنطقة إلجراء هذه الدراسة ،وتم ايتيار مركزين من بدين م اركدز المحافظدة العشدر عشدوائيان فكدان مركدز سديدم سدالم ومركدز قلدين ،تلدى ذلد

إيتيار قرية واحدة عشوائيان من القرى التابعة للمركزين أسفر اإليتيار العشوائى عن قرية الورق بمركدز سديدم سدالم ،وقريدة المنشدكة الكبدرم بمركدز

قلين ،ومن يالل سجالت التعاونية الزراعية بهاتين القريتين تم حصر الحائزين لإلستدالل علدى جميدز زوجدات الحدائزين وكدذل الريفيدات الالتد

لديهن حيازة فبلغ عددهن  4141ف قرية الورق ،و 218فى قرية المنشكة الكبرم ،فبلغ إجمدالى عدددهن  8812زوجدة حدائز وحدائزة ليمثلدوا شداملة
هددذه الد ارسددة ،وقددد تددم ايتيددار عينددة عش دوائية بنسددبة  %41مددن إجمددال شدداملة زوجددات الحددائزين وكددذل الحددائزات بكددل قريددة ليمثل دوا عينددة البحددث
المسددتهدفة وبلددغ عددددهن  882مبحوثددة أجريددت علدديهن الد ارسددة مددوزعين كالتددالى  418مددن قريددة الددورق ،و 21مددن قريددة المنشددكة الكبددرم ،وجمعددت
بيانددات هددذا البحددث عددن طريددق اإلسددتبيان بالمقابلددة الشيصددية .هددذا سواسددتيدم المتوسددط الحسددابى ،ومعدداملى اإلرتبدداط البسدديط والمتعدددد ،ومعدداملى
اإلنحدددار الجزئددى ،والتحليددل اإلنحدددارى المتعدددد المتدددر الصدداعد ) (Step-wiseلتحليددل البيانددات البحثيددة إحصددائيان ،فل دالن عددن العددر الجدددولى
بالتكرار والنسب المئوية ،وقد تم االستعانه بالبرنامج اإلحصائ . SPSS,version 16

وتتليص أهم نتائج هذا البحث فيما يلى
 -4أولددحت النتددائج أن حددوال  %28مددن المبحوثددات شددغلن فئددة الددوعى الغددذائى إمددا المتوسددط أو المددنيف
شغلن فئة الوع إما المتوسط أو المنيف
المددنيف

 ،وأن حدوال  %14مددن المبحوثددات

فيما يتعلق بجودة الغذاء ،وأن حوال  %82مدن المبحوثدات شدغلن فئدة الدوع إمدا المتوسدط أو

قربددة  %18مددن المبحوثددات شددغلن فئددة الددوع إمددا المتوسددط أو المددنيف
فيمددا يتعلددق بسددالمة الغددذاء ،وأن ا

فيمددا يتعلددق بالتغذيددة

الصحية.
 -8أسددفرت النتددائج عددن وجددود عالقددة إرتباطيددة طرديددة معنويددة عنددد المسددتوى اإلحتمددالى  1014بددين كددل مددن الحالددة التعليميددة للمبحوثددة ،والددديل الشددهرم
للمبحوثددة ،سواجمددال مددا ينفددق عل د الغددذاء ش دهريان ،واالنفتددا الثقدداف  ،وعدددد المصددادر المعرفيددة ،والتقدددير الددذاتى لقيددادة ال درأى ،سواتجدداه المبحوثددات نحددو

العددادات الغذائيددة الصددحيحة وبددين الددوعى الغددذائى للمدرأة الريفيددة ،وعنددد المسددتوى اإلحتمددالى  1011بددين متوسددط تعلدديم أبندداء المبحوثددة ،وحالددة المسددكن،
وحيازة األدوات المنزلية ،واالنفتا الجغراف وبين المتغير التابز محل الدراسة.
 -8أولددحت النتددائج أن المتغيدرات المسددتقلة المتلددمنة فددى الد ارسددة مجتمعددة تدرتبط مددز الددوعى الغددذائى للمدرأة الريفيددة بمعامددل إرتبدداط متعدددد مقددداره ،10128
وقدد ثبددت معنويددة تلد العالقددة عنددد المسددتوى اإلحتمددالى  ،1014إسددتنادان لقيمدة ففف المحسددوبة حيددث بلغددت قيمتهددا  ،10121كمددا تشددير النتددائج إلددى أن
المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر  %8201من التباين فى المتغير التابز إستنادان إلى قيمة (.)R2

 -1أشارت النتائج إلى أن هنا

يمسة متغيرات مسدتقلة فقدط تسدهم إسدهامان معنويدان فدى تفسديرالتباين فدى المتغيدر التدابز تمثلدت فدى إجمدال مدا ينفدق علد

الغذاء شهريان ،والتقدير الدذاتى لقيدادة الدرأى ،سواتجداه المبحوثدات نحدو العدادات الغذائيدة الصدحيحة عندد المسدتوى اإلحتمدالى  ،1014والمسدئول عدن تحديدد
مكونات الغذاء ،عدد المصادر المعرفية عند المستوى اإلحتمالى 10110

 -1تبين إعتماد المبحوثات على المصادر التقليدية بشكل كبير فى الحصول على المعلومات مثل األم ،واليبرة الشيصية ،واألقارب.

كلمات دليلية :الوعى الغذائى -المرأة الريفية.
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المقدمة والمشكلة البحثية

تعتبددر األس درة الريفيددة الوحدددة األولددى الت د يقددوم عليهددا
المجتم ددز بوج دده ع ددام ،وه ددى الوحد ددة األساس ددية التد د يق ددوم
عليها المجتمز الريفد بوجده يداص ،والمدرأة الريفيدة محدور

هددذه األس درة لمددا تتحملدده مددن أعبدداء يفرلددها عليهددا النظددام
اإلجتماعى( ،عمر ،4118 ،ص .)11
وتقوم المرأة الريفية بالعديد مدن األدوار الهامدة والمدؤثرة
التى من شكنها النهو

واالرتقاء بدالمجتمز الريفد عامدة،

وفدى رفدز مسدتوى معيشدة األسدرة الريفيدة ياصدة ،وذلد إذا
تسنى لها أن تمارس تلد األدوار المكلفدة بهدا علدى أفلدل

مدا يكدون ،وبقددر جيدد مدن المهدارة والكفداءة ،فدالمرأة الريفيدة
ه د المسددئولة األولددى عددن تغذيددة أف دراد أس درتها ،حيددث يقددز
علددى عاتقهددا المسددئولية الكاملددة فددى رعايددة أس درتها غددذائيا

وصدحيا ،ويعددد ممارسددتها لعمليددة إعدداد الطعددام لددمن أهددم
أدوار الم درأة الريفيددة الت د يتحدددد بندداء عليهددا مكانددة الم درأة
الريفي ددة داي ددل األسد درة والمجتم ددز الريفد د لم ددا يترت ددب عل ددى
ممارس ددتها للع ددادات الغذائي ددة الس ددليمة م ددن س ددالمة األسد درة
والحفاظ عليها ،وتحسن األحوال الصحية لألسرة ،وانطالقا
من ذل فقد أدلت المنظمات العالمية مثل منظمة األغذية

والز ارعد ددة أهميد ددة كبي د درة إلتبد دداع األنمد دداط الغذائيد ددة السد ددليمة
والصددحية وذلد ألن االهتمددام بددالنواح الغذائيددة والصددحية
ينعكس على التنمية اإلقتصادية واالجتماعيدة وذلد بسدبب

تحسن إنتاجية الفرد( ،عامر ،8141 ،ص .)8

فاإلنسدان ال يسدتطيز أن يعديي وينمددو ويندتج بددون سددد
احتياجاتدده الغذائيددة ،وال يسددتطيز أن يسددهم ف د التنميددة إال
بع د ددد الحص د ددول عل د ددى حق د دده فد د د الغ د ددذاء ا م د ددن والتغذي د ددة
الس ددليمة ،ل ددذا فكن دده يح ددب عل ددى األسد درة أن ت ددوفر ألفراده ددا

المجتمددز المصددرم وكددذل األنم داط الغذائيددة غيددر السددليمة
وكثي انر ما تكون العادات الغذائيدة الياطئدة سدببان مباشد انر فد
اإلصابة بكم ار

التغذية سوانيفا

إنتاجية الفرد ،وهو مدا

يعكددس أثدرة علددى البيئددة اإلقتصددادية ،ومددن ثددم علددى والددز
السياسد ددات اإلقتصد ددادية االهتمد ددام بمعالجد ددة هد ددذه المشد ددكلة
معالجة جذرية.
وأثبتددت البحددوث العلميددة أن التغذيددة لهددا دور هددام ف د

حيدداة اإلنسددان ،فالغددذاء أكثددر العوامددل البيئيددة تددكثي ار علددى
صحة اإلنسان ،حيث أن التغذية الصحيحة السليمة ليست
مج ددرد إشدددباع الفدددرد م ددن الجدددوع أو مل د د المعددددة بالطعد ددام
ولكنها تتطلب دراسة مكونات الغذاء ومصدادره واحتياجدات

كددل فددرد مددن العناص ددر الغذائيددة الميتلفددة ،ومعرفددة أس ددس
تيطدديط ،سواعددداد ،وتقددديم الوجبددات المتكاملددة بمددا يتناسددب

مز مستوى الديل ،ومعرفة طرق المحافظة علدى األطعمدة

واإلع ددداد والطهد د الص ددحيحة لألطعم ددة لالحتف دداظ بقيمته ددا
الغذائية واإلقالل من الفاقد منها والوع بالعدادات الغذائيدة

الش ددائعة ومحاول ددة تغيي ددر العدددادات الغذائي ددة اللدددارة منهدددا
ومعرفددة مددا يتددوفر فد األسدواق مددن أطعمدده ميتلفددة وطددرق
االستفادة منها( ،رزق ،4111 ،ص .)8
ويعتبر التحدم األكبر بين دول العالم المتقددم فدى هدذا

العصدر الددذم نعديي فيدده هدو اللحدداق واإللمدام بكبعدداد الثددورة
العلميد ددة والتكنولوجيد ددة س د دريعة اإليقد دداع ف د د مجد ددال تغذيد ددة
اإلنسددان ،وعلددى الددرغم مددن ذل د مددا ازلددت حتددى ا ن دول
الشددرق ال تددولى تغذيددة اإلنسددان مددا تسددتحقه مددن االهتمددام،

فهد د تع ددانى وبدرج ددة كبيد درة ب ددين أفد دراد ش ددعوبها م ددن أمي ددة
الوع الغدذائ بغد

النظدر عدن ايدتالف درجدة ومسدتوى

التعليم( ،يوسف ،4111 ،ص .)48

الغذاء ا من والمتدوازن ،بععتبداره مدؤثر حيدوم علدى صدحة

وبالرغم من هذه المسئولية الكبيرة التى تقز على عداتق

مدا يتلدف مدن أنسدجته وياليداه ،ويزيدد مدن

المرأة الريفية فى هذا المجدال تبدين أن المدرأة الريفيدة غيدر

الفدرد وتعدوي
مقاومت د دده لألمد د د ار

 ،وك د ددذا إرتفد د دداع قدرت د دده عل د ددى العمد د ددل

واإلنتا ( ،الجارجى ،وآيرون ،8118 ،ص .)814
ولمددا كانددت التغذيددة غيددر السددليمة وغيددر الصددحيحة مددن
أيط ددر المش دداكل التد د تع ددانى منه ددا ال دددول النامي ددة ومنه ددا
924

قادرة على االسدتيدام األمثدل أو االسدتفادة الصدحيحة مدن
مواردهد ددا سوامكانياتهد ددا األس د درية الميتلفد ددة والمتاحد ددة ،وربمد ددا
يرجز ذل إلى أن كم المعلومدات والمعدارف المتعلقدة لدديها

بقواع د ددد وأس د ددس الغ د ددذاء والتغذي د ددة ليس د ددت كافي د ددة أو غي د ددر
ص د ددحيحة ،مم د ددا يترت د ددب علي د دده تطبيقه د ددا لس د ددلوكيات غي د ددر
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صحيحة أحيانا ف هذا المجدال ،وكدذل عددم قددرتها علدى

مس د ددتقبلية تس د ددتهدف النه د ددو

التيطدديط والتقيدديم واالقتصدداد سدواء فددى االيتيددار أو الشدراء

المجددال .وفددى لددوء هددذا أمكددن صددياغة المشددكلة البحثيددة

الغذائي د د د ددة بد د د د ددكعلى كفد د د د دداءة ممكند د د د دة( ،دعد د د د ددبس،8118 ،

للريفيددات المبحوثددات بمنطقددة الد ارسددة مددا مسددتوم الددوعى

ص .)88

الغد ددذائى اإلجمد ددالى للم د درأة الريفيد ددة بمنطقد ددة الد ارسد ددة ومد ددا

أو اإلعد د ددداد أو الحفد د ددظ والتصد د ددنيز أو التي د د دزين للوجبد د ددات

ب د ددالمرأة الريفي د ددة ف د ددى ه د ددذا

فددى عدددة تسدداؤالت تمحددورت فددى مددا اليصددائص الممي دزه

لذا فعن زيادة الدوعى الغدذائى للمدرأة الريفيدة ال يدكتى إال

مسد ددتوم وعد ددى الريفيد ددات المبحوثد ددات فيمد ددا يتعلد ددق بجد ددودة

م ددن ي ددالل زيدددادة المعلوم ددات والمعدددارف المتعلق ددة بقواعد ددد

الغذاء وما مسدتوم وعدى الريفيدات المبحوثدات فيمدا يتعلدق

واإلقتصاد ،األمر الدذى يدؤدى إلدى توجيده سدلوكها الغدذائ

فيما يتعلق بالتغذيدة الصدحية ومدا المتغيدرات المدؤثرة علدى

وأفددراد أسددرتها توجيهددا سددليمان وصددحيحان ،ومددن ثددم تتحس ددن

مس ددتوم معد ددارف الريفيدددات للمبحوثدددات ف ددى ه ددذا المجد ددال

وأس ددس التغذي ددة الس ددليمة ،والق دددرة عل ددى التيط دديط والتقي دديم

صحة أفراد األسرة والمجتمز الريفى.

ولكد ددن قد دددرة الم د درأة الريفيد ددة علد ددى القيد ددام بهد ددذه األدوار

بس ددالمة الغ ددذاء وم ددا مس ددتوم وع ددى الريفي ددات المبحوث ددات

وأيي د انر مددا األهميددة النسددبية لمصددادر معلومددات المبحوثددات
فى مجال الدراسة

تتوقف على ما حصدلت عليده مدن علدم ومعرفدة ،ومدا نالتده
من تدريب وتكهيل وتثقيف ،والذم يتوقف بدوره على مددى

أهداف البحث

يس ددتهدف ه ددذا البح ددث بص ددفة رئيس ددية د ارس ددة العوام ددل

قيددام اإلرشدداد الز ارع د باالهتمددام بتحقيددق أهدافدده ف د هددذا

المددؤثرة علددى الددوعى الغددذائى للم درأة الريفيددة بمحافظددة كفددر

الص د دددد بوص د ددفه أح د ددد التنظيم د ددات التنموي د ددة الهام د ددة فد د د

المجتمددز الريفد  ،وأحددد المصددادر المعلوماتيددة الموثددوق بهددا
مددن أجددل النهددو

بمسددتوى الريفيددات إقتصدداديان واجتماعي دان

وثقافي د دان ،وتد دددعيمان لد دددورهن الفعد ددال فد ددى إحد ددداث سواسد ددتمرار
التغيير اإليجابى المرغوب فى المجتمز الريفى.

وم ددن هن ددا يب ددرز الدو ارل ددذى يمك ددن أن يمارس دده اإلرش دداد

الشيخ ،وهدو مدا يمكدن تحقيقده مدن يدالل األهدداف الفرعيدة
التالية
 .4التع ددرف عل ددى بعد د

اليص ددائص المميد دزة للريفي ددات

المبحوثات بمنطقة الدراسة.

 .8الوقددوف علددى مسددتوم الددوعى الغددذائى للم درأة الريفيددة
بمنطقد ددة الد ارسد ددة بمجاالتد دده الثالثد ددة (جد ددودة الغد ددذاء،

الز ارعدى فددى تيطدديط األنشددطة والبدرامج اإلرشددادية المقابلددة

وسالمة الغذاء ،والتغذية الصحية).

لمشداكلهن لددعم مكاندة المدرأة الريفيدة ،وتحسدين أولداعها،

اليص د ددائص المميد د دزة للمبحوث د ددات وال د ددوعى الغ د ددذائى

إلحتياج ددات المد درأة الريفي ددة ،والمنط ددوم عل ددى حلد دوالن واقعي ددة
والنه ددو

بكدائه ددا ألدواره ددا الحياتي ددة الميتلف ددة وذلد د م ددن

يددالل نقددل التوصدديات اإلرشددادية المثلددى ،وأبددرز مددا يلددص

 .8دراسة العالقات االرتباطية واالنحدارية المتعددة بدين
للمرأة الريفية بمنطقة الدراسة.
 .1التع ددرف عل ددى األهمي ددة النس ددبية للمتغيد درات المس ددتقلة

إليه البحث العلمى فى صدورة مبسدطة تتناسدب ويصدائص

األكثر إسهاما ف تفسير التباين فد الدوعى الغدذائى

الريفيات عبر برامج إرشادية واقعية.

للمرأة الريفية بمنطقة الدراسة.

وف ددى محاولددة لإلسددهام الج دداد ف ددى المجهددودات العلمي ددة

الجاريددة فددى هددذا المجددال -رغددم مددا يكتنفدده مددن صددعاب-
تطلز الباحثان للقيدام بدعجراء الد ارسدة الحاليدة للتعدرف علدى
العوامد د ددل المد د ددؤثرة عل د د د الد د ددوعى الغد د ددذائى للم د د درأة الريفيد د ددة
بمحافظة كفر الشيخ ،حتى يتسدنى للميططدين اإلرشداديين
اإلسددتناد إليهددا واإلسترشدداد بهددا فددى تيطدديط ب درامج إرشددادية

 .1تحديدد د د ددد األهميد د د د ددة النس د د د ددبية لمصد د د د ددادر معلومد د د د ددات
المبحوثات فيما يتعلق بالغذاء والتغذية.
االستعراض المرجعي

هنا مفاهيم متعددة للوعى تتباين فيما بينهدا بدايتالف
ال ددرؤى ووجهد ددات النظد ددر ل ددذل المفهد ددوم ،فيعرفد دده منصد ددور
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وآيددرون ( ،4111ص  )482بكندده فعمليددة عقليددة معرفيددة

تش ددير حفظ ددى ( ،4118ص  )82إل ددى أن ال ددوعى ل دده

تنظيمي ددة يس ددتطيز به ددا الف ددرد معرف ددة األش ددياء ف ددى هويته ددا

دور هد ددام فد ددى التنميد ددة والنهد ددو

بالمجتمعد ددات اإلنسد ددانية

فحصدداد إد ار الندداس وتصددوراتهم للعددالم المحدديط بهددم بمددا

يجد ددب أن يعمد ددل رجد ددال الدولد ددة علد ددى تنميد ددة الد ددوعى لد دددى

يشتمل عليده مدن عالقدات بالطبيعدة وباإلنسدان وباألفكدارف.

األفراد ،فالوعى قديم قدم اللغة ،فاللغدة مثدل الدوعى ظهدرت

أما غيدث ( ،4111ص  )22فيشدير إلدى أن الدوعى بوجده

م ددن ي ددالل ل ددرورة التعام ددل م ددز ا يد درين والحاج ددة الت ددى

عام هو إتجاه عقلى إنعكاسى يمكن الفرد من إدراكه لذاتده

أوجد دددت اللغد ددة هد ددى التد ددى أوجد دددت الدددوعى ،فد ددالوعى نتد ددا

العقلية والجسمية ووعيه باألشياء وبالعدالم اليدارجى وأيلدان

ويكددون فددى صددورته األوليددة وعددى بالبيئددة الحسددية المباش درة

المالئمةف .ويعرف البوهى ( ،4118ص  )88الدوعى بكنده

وللبيئددة المحيطددة بدده ،ويتلددمن ذلد إد ار الفددرد للوظددائف
إدراكه لذاته كعنصر فى الجماعة.

كمدا تشدير سدعودى ( ،4118ص  )22إلدى أن الددوعى

يؤسس على ثالثدة جواندب وهد

الجاندب المعرفدى ويقصدد

ودفعها تجاه التقدم ،فلكى يتم تحقيق التقدم فى أى مجتمدز

إجتمداعى ينشددك عندد الحاجددة ولدرورة االتصددال بددا يرين،

ووعى بالعالقات المحددة مز األشياص األيرى الموجودة
يار الفرد1

ممددا سددبق يتل د أن الددوعى هددام ولددرورى فددى حيدداة

به توفر المعلومات العلمية عن ظداهرة أو مولدوع معدين،

األمددم والشددعوب وبدده نسددتطيز التقدددم فددى جميددز المجدداالت

والجانددب الوجدددانى يتمثددل فددى تكددوين الميددول واالتجاهددات،

والممارسد ددات الناجحد ددة وذل د د مد ددن يد ددالل تغييد ددر السد ددلو

والجان ددب التطبيق ددى سواذا اكتمل ددت جوان ددب ال ددوعى المعرفي ددة

اإلنس ددانى بم ددا يتناس ددب م ددز تد دوافر حي دداة مس ددتقبلية ناجح ددة

والوجدانية لدى شيص واحد وصف بكنه لديه وعى علمى

تد ددؤدى بند ددا إلد ددى النهد ددو

متكام د ددل .ف د ددى ح د ددين ي د ددرى بي د ددومى( ،8118ص  )14أن

الجديدة.

الحلد ددارى واكتسد دداب اليب د درات

الدوعى فهددو نتددا إجتمدداعى ينشددك مددن الحاجددة إلددى التعامددل

وسددوف نركددز فددى هددذه الد ارسددة علددى جانددب مه دم مددن

مددز ا يدرين وهددو أيلدان مشدداعر سواد ار وتصددور لعناصددر

جوان ددب ال ددوعى أال وه ددو الجان ددب المعرف ددى حي ددث يس ددعى

الوجود الكلىف .ويستيلص الصعيدم ( ،8111ص )82

م ددن إس ددتع ار

العدي ددد م ددن المف دداهيم المتناول دده لل ددوع أن

الوعى هو ف اإلد ار الحقيقى لماهية األشياءف.
كمدا ذكددرت أيلدان عبدالصددمد ( ،8112ص  )81نق دالن

عددن كراثيددول ف ددى تصددنيفه لأله ددداف الوجدانيددة أن ال ددوعى

يكتى كيطوة أولى فى تكوين الجوانب الوجدانية بما يحمله

اإلنس ددان دائم د دان نحد ددو المعرفدددة لكشد ددف غ د دوام

األشد ددياء،

ولقتددل الفلددول دايلدده ،وإلشددباع غري دزة حددب االسددتطالع،
وبنداء علددى مددا يلددم بدده الفددرد مددن معلومددات ومعددارف تتحدددد
ردود أفعالدده أو سددلوكياته تجدداه الظ دواهر الميتلفددة ،ويواجدده

مشاكله الحياتية الميتلفة ،ألن مقدار المعرفة هى المؤشر
لمد دددى اإلحتيد ددا اإلرشد ددادى المعرفد ددى ،فد ددعن تحديد ددد مد دددى

مد ددن نظد ددم قيميد ددة معيند ددة تلد ددبط سد ددلو اإلنسد ددان ،إال أن

إحتيا األفراد للتوصيات اإلرشادية فدى أى مدن المجداالت

ال ددوعى غالب د دان مد ددا يكد ددون مشد ددبعان بالجاند ددب المعرفد ددى ،ففد ددى

يكون بناءان على كم المعارف التى لديهم فى هذا المجال.

مس ددتوى ال ددوعى ال يك ددون االهتم ددام موج دده إل ددى ال ددذاكرة أو

وتعرف المعرفة على أنها فمجموعة من المعانى

القدددرة علددى اسددترجاع المعلومددات بقدددر تركيددز الفددرد علددى

والتصورات وا ارء والمعتقدات والحقائق التى تتكون لدى

و للد ددوعى أهميد ددة كبي د درة س د دواء علد ددى المسد ددتوى الفد ددردى أو

المحيطة بهف( ،حسن ،4121 ،ص  .)42ويعرفها فأبو

إد ار المواقف التى يتعر

لها.

المجتمعددى حيددث أندده يسدداهم فددى فهددم كثيددر مددن القلددايا علددى
أس د دداس علم د ددى ومول د ددوعى ويس د دداعد عل د ددى التج د دداوب لقل د ددايا

التنمية.
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اإلنسان وأستوعبها عن طريق حواسه ويستطيز أن

يسترجعها فى أى وقت من األوقاتف( ،أبوالسعود،

)Vol. 61, No. 4, pp.419-444, 2016 (Arabic

 ،4122ص  .)814وتعرفها فبدير ( ،4121ص )88

Alex. J. Agric. Sci.

على أنها فحصيلة الحقائق والمعلومات ،وكل ما يكتسبه

هد د د د ففهدد د ددم سواد ار العالق د د ددات والسدد د ددببية بدد د ددين مكوناتهدد د ددا
المعلوماتيةف.

يعرفها سيد أحمد ( ،4121ص  )81على أنها فإحاطة

أى عمد ددل إرش د ددادى حيد ددث أند دده قبد ددل تيطد دديط أى برند ددامج

العلم بالش ء ،وهى تتناول جميز ما يحيط باإلنسان،

إرش ددادى موجدده للددزراع يجددب تددوفر كددم مددن المع دارف لدددى

اإلنسان فى حياته ويساعده على هذه الحياةف.

ويتصل بهف .أوهى فتل
والمبادئ،

وكل

ما

كما

المعلومات والحقائق واألسس
يريد

أن

يعرفه

ونيلددص ممددا سددبق أن المعددارف هددى نقطددة البدايددة فددى

الزراع حتى يجابه البرنامج هذا النقص المعرفى.

اإلنسانف،

وال يمكددن إغفددال أن هنددا إرتباط دان وثيق دان بددين المعرفددة

ترابط وتنظيم اليبرات الحسية ،وأن هذا الترابط هو الذى

واقددز األمددر عمليددة تعليميددة لهددا أهددداف ويصددائص مغي درة

يجعل جزيئات وذرات اليبرة وحدة كلية ،ألن ترابط

للسلو  ،سواء كان هذا التغير المستهدف فى المعدارف أو

الجزيئات يتكون منه مركبات هذه المعانى الكلية

المهارات أو اإلتجاهات.

(حنفى ،4111،ص  .)488وكما عرفت على أنها فنتا

والمفاهيم( ،يونس ،4114،ص  .)1ويرىفالرافعىف أن
المعرفة هى فالقدرة على إد ار

ومجددال العمددل اإلرشددادى الز ارعددى ،فاإلرشدداد الز ارعددى فددى

وتعتبر التغذية السليمة الدعامة األساسية لصدحة الفدرد

وتذكر األشياء

والمجتمددز فالتغذي ددة الس ددليمة تس ددعى إل ددى ت ددوفير احتياج ددات

والمعلوماتف( ،الرافعى ،4118 ،ص ص  .)1-2ويرى

الفددرد الغذائيددة لل ددمان اسددتفادة الجس ددم منه ددا ليصددب اق ددل

فسالمف أن المعرفة هى فالبناء المنظم من الحقائق أو

األفكار سواء كانت تل

الحقائق واألفكار إستدالالن عقليان

عرلددة لإلصددابة بدداألم ار

قاد ار على العمل واالستمتاع بحياته.

أم نتائج تجريبية تنتقل إلى ا يرين من يالل بع
وسائل

التواصل

بشكل

منتظمف،

ويتمتددز بصددحة جيدددة ويصددب

ويعددرف الغددذاء عل ددى أنددة فهددو جميددز الم دواد الغذائيددة

(سالم،4111،

س دواء كانددت مددن أصددل نبدداتى أو حي دوانى والتددى يمكددن أن

العديد من

يتناولهددا اإلنسددان حيددث أنهددا تمددد الكددائن الحددى بالمكونددات

المفاهيم المتناوله للمعرفه أن المعرفة فهى أشمل وأكثر

الغذائي د ددة الل د ددروريةف أحم د ددد وحس د ددن ( ،8118ص ،)44

عمليات أكثر تعقيدان من عملية إصدار الحكم سوايجاد

فمجم ددوع األطعم ددة الت ددى يتناوله ددا الف ددرد يوميد دانف ،ويع ددرفف

ص  1)28وتستيلص فالغولف من إستع ار

من كونها عملية تذكر لفكرة أو ظاهرة ألنها تتلمن

ويشد د ددير فصد د ددال ف ( ،8118ص  )482أن الغد د ددذاء هد د ددو

العالقات ،كما أنها تبدأ بالتفاصيل وتنتهى بتذكر

رش دداد ،وأيد دزيسف ( ،8118-8111ص  )1الغ ددذاء عل ددى

النظريات ،أى أن المعرفة تتجه من األبسط إلى األعمف،

أندده فكددل مددا هددو صددال لتغذيددة اإلنسددان مددن المحاصدديل،

والمعرفددة نتددا مددن اليب درة الناجمددة عددن تجددارب حياتيددة

واللحددوم والطي ددور واألس ددما والبق ددول والحب ددوب والس ددكر...

واقعي ددة وأيلد دان نت ددا معام ددل ود ارس ددات وأبح دداث ،وم ددن ث ددم

هذه األنواع بدون معاملدة ح ارريدة مثدل

(الغول ،4112 ،ص .)42

والمنتجددات النباتية،والحيوانيددةف ،مث ددل اليل ددروات والفواك دده
ويمكن تناول بع

فعنهدا لددم تدكت مددن فدرا ،،بددل تتولددد مدن واقددز حد كمددا أنهددا

بع د د

تتش ددكل وتعي ددد إيد د ار ذاته ددا فد د أش ددكال جدي دددة ،وتتحس ددن

معددامالت ياصددة حتددى يمكددن تناولهددا مثددل اليبددز واللحددوم

شعب بذاته وليس لها جنسدية أو قوميدة عنصدرية ،بدل هد

الميتلفدة وهدذه تعدرف باألطعمدة .ويعدرف م ازهدرة (،8111

وتتطددور بتحسددن سددبل الحيدداة ،كمددا أنهددا ليسددت حك د انر علددى

الفواكد دده واليلد ددروات ولكد ددن يحتد ددا الد ددبع

إلد ددى

واليل د ددروات المطهي د ددة وغيره د ددا م د ددن األطبدد دداق المطهي د ددة

مشداع متدا للجميددز يمكدن للمجتهدد المثددابر الوصدول إليهددا

ص  )418الغذاء المتوازن الصح على أنه الغدذاء الدذم

سواكتسددابها وتشددكيلها بوعيدده سوارادتدده( ،اليلدديرم،8114 ،

يحتد د ددوى علد د ددى كميد د ددات مناسد د ددبة مد د ددن العناصد د ددر الغذائيد د ددة

ص  .)2أمددا فسددويلمف (،8112ص  )1فيددرى أن المعرفددة

اللددرورية لتكديددة الجسددم وظائفدده الميتلفددة ويشددترط بهددذه
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المكون ددات أن تك ددون كامل ددة كمد دان ونوعد دان ،إذ يه دددف تحقي ددق

 -8يفلددل م ارعدداة ا تددى عنددد طهد الطعددام (أ) الطهد

النمو والمحافظة على صدحة الجسدم ولتدكمين حيداة سدليمة،

الجيددد للطعددام عل ددى درجددات عاليددة ولم دددة طويلددة للددمان

وتعتب د ددر ج د ددودة وس د ددالمة الغ د ددذاء مفهومد د دان متالزم د ددان

تحميددر أو قلددى األطعمددة تسددتيدم كميددة صددغيرة مددن الزيددت

ومرتبطد ددان ببعلد ددها ويعب د دران عد ددن مد دددى القيمد ددة التغذويد ددة

علددى أال يعدداد اسددتيدامها مدرة أيددرى مددز م ارعدداة عدددم رفددز

للغددذاء وتقبددل المسددتهل لدده ،وعددن مدددى صددالحية الغددذاء

درجة ح اررة الزيدت لدرجدة التدديين لتقليدل تكدوين المركبدات

لالس ددتهال ويل ددوه م ددن ك ددل م ددا يل ددر بص ددحة المس ددتهل .

الس ددامة الناتج ددة ع ددن ت ددديين الزي ددت ،ويج ددب ع دددم إل ددافة

صفاته ويواصه الحسية والطبيعية والكيميائية والتغذوية.

القل د د د  -2 .ينص د د د بد د ددالتركيز علد د ددى اسد د ددتهال األغذيد د ددة

وم د دن ناحيد ددة أيد ددرى يعد ددرف فحم د دزاوىف ( ،8118ص

الطبيعي ددة واإلق ددالل ق دددر اإلمك ددان م ددن األغذي ددة المل دداف

ولمان مشاركة فعالة ف األسرة وفى المجتمز.

والج ددودة الغذائي ددة تعن ددى احتف دداظ الغ ددذاء بجمي ددز أو معظ ددم

ال ددتيلص م ددن ج ددزء كبي ددر م ددن مس ددببات التل ددوث (ب)عن ددد

الزيدت النظيدف الجديدد الدى الزيدوت السدابق اسدتيدامها فد

 )48سددالمة الغددذاء علددى أنهددا فجميددز اإلج دراءات الالزمددة

إليها ،مكسبات الطعم والرائحة والصابغات الصناعية غير

أمددا رشدداد وأي دزيس ( ،8118/8111ص  )48فتشددي ار

األغذية الميتلفة ف الثالجة أو الفريزر (ا) ولز الفاكهة

إلى أن سدالمة الغدذاء تتلدمن إتبداع اإلجدراءات الصدحية

واليلر بدر الثالجة قبل االستهال وذل لوقف نمو ما

اللددرورية إلنتددا الغددذاء وتداولدده وتسددويقه سواعددداده حتددى

قد يكون بدايلها من يرقات الحشرات والتقليل من الررها

وفى هذا الصدد تذكر البندارى ( ،8118ص -111

مددن مدرة ،ويفلددل ولددعها فددى عبدوات نظيفددة بعددد تجزئتهددا

 )114أنه للحصول على وجبدة غذائيدة نظيفدة وياليدة مدن

إلددى أج دزاء صددغيرة مناسددبة لعدددد فددرد األس درة بحيددث يمكددن

الم دواد السددامة يجددب إتبدداع اإلرشددادات التاليددة  -4يجددب

طه يه د ددا وه د ددى مجم د دددة مباش د د درة ( ) تف د ددادى حف د ددظ االطعمد د دده

االهتمد د ددام بالنظافد د ددة الشيصد د ددية وغسد د دديل األيد د دددى بالمد د دداء

الطازجة مز األطعمدة المطهيدة آو السدابق إعددادها مدز م ارعداة

اليلدر والفاكهدة غسديال جيدددا ويفلدل نقعهدا لمددة معقولددة

بعد الطهى لفتدرة تزيدد علدى السداعتين قبدل ولدعه فدى الثالجدة

ف ددى الم دداء الج ددارم م ددز تقش ددير اليل ددر و الفاكه ددة القابل ددة

مد ددز تجند ددب تك د درار تسد دديين الطعد ددام المحفد ددوظ بالثالجد ددة عد دددة

للتقش د د ددير مث د د ددل البط د د دداطس واليي د د ددار والكوس د د ددة والج د د ددزر

م درات -1 .ي ارعددى عنددد اسددتعمال العب دوات ف د حفددظ األغذيددة

بالميكروبددات والمبيدددات والمعددادن الثقيلددة -8 .يفلددل يلددو

المص د ددنوعة م د ددن الص د ددا المطلد د د وع د دددم اس د ددتيدام العبد د دوات

الوجب ددات الغذائي ددة أو التقلي ددل ق دددر المس ددتطاع م ددن المد دواد

المص ددنوعة م ددن البالس ددتي  -41.يج ددب ع دددم تك د درار اس ددتيدم

التاليددة الفلفددل االسددود ،و بع د

أن دواع عدديي الغ دراب ،و

األكيد دداس ف د د حفد ددظ األغذيد ددة الكثد ددر مد ددن م د درة ويفلد ددل عد دددم

البق د د دددونس المص د د دداب ب د د دداألم ار

الفطري د د ددة ،والبط د د دداطس

اس د ددتيدام األكي د دداس القاتم د ددة الل د ددون الحتوائه د ددا عل د ددى مركب د ددات

الين ددافس والس ددوس ،والس ددكر المح ددروق -1 .إ ازل ددة تجم ددز

أم ددا التغذي ددة الس ددليمة فيعرفه ددا احم ددد ،وحس ددن(،8118

إلنتا غذاء صح غير لار بصحة اإلنسانف.

يكون مناسبان لالستهال البشرى.

النظيددف والصددابون قبددل تجهيددز الطعددام -8 .يجددب غسدديل

والتف د ددا .....الخ حي د ددث ي د ددؤدى ذلد د د إل د ددى تقلي د ددل التل د ددوث

المزرع د ددة او الميلد د درة ،والبقولي د ددات التد د د تحت د ددوى عل د ددى

المصددر باسددتيدامها -2 .ي ارعددى االتددى عنددد حفددظ أن دواع

(ب)عدددم تجميددد وتسدديي اللحددوم والدددواجن واألسددما أكثددر

تنظيددف أو تغطيددة كددل منهددا علددى حدددة (د) عدددم تددر الطعددام

المطهيددة بالثالجددة اسددتيدام العب دوات الزجاجيددة او الفياريددة او

الكربون اللارة بالصحة.

الدهون فى كل من اللحوم والدواجن -1 .يفلل استهال

ص  )42علد ددى أنهد ددا فتند دداول الفد ددرد أغذيد ددة تحتد ددوى علد ددى

األلب ددان قليلد ددة الدسد ددم مد ددز م ارع دداة أن كافد ددة أن د دواع األلبد ددان

كميد ددات تكفد ددى احتياجد ددات جسد ددمه مد ددن العناصد ددر الغذائيد ددة

السدائلة يجدب تقليبهددا لمددة عشدر دقددائق مدن بدايدة الغليددان.
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ويش د د ددير م ازهد د د درة ( ،8111ص  )411إل د د ددى أن التغذي د د ددة

عيد الفطر ،وكذل يدؤثر المسدتوى التعليمد علدى العدادات

المثلدى فال تغذيددة الصددحيةفهى التغذيددة التدى تكفددل إمددداد الجسددم

الغذائية ،فعن جهدل اإلنسدان بكبسدط قواعدد ومبدادئ التغذيدة

والمناسبة والموافقة للنواحى الفسيولوجية والصحيةف.

فى أن الجهل العام والجهل الغذائ بصفة ياصة يتفشى

بجميددز مددا يلزمدده مددن الم دواد الغذائيددة وبالقدددر والنسددب الكافيددة

الصدحية غالبددا مدا يددؤدى إلددى سدوء التغذيددة ولديس مددن شد

ف د ددى ح د ددين ي د ددذكر ك د ددل م د ددن فهاش د ددم ،وع د دداطفف (،8118

فددى العديددد مددن مندداطق العددالم ،وحتددى المتعلمددين ينقصددهم

ص  )421أن شددروط الغددذاء المت دوازن تتمثددل فددى  -4الطعددم

ال ددوع الغ ددذائ  ،فم ددن الغري ددب أن كثي ددر م ددن دول أفريقي ددا

الجي د د ددد -8 .النظ اف د د ددة واليل د د ددو م د د ددن الشد د د دوائب والميكروب د د ددات

ذات الشد ددمس السد دداطعة يعد ددانى أطفالهد ددا مد ددن الكسد ددا -1.

المرلد ددية والسد ددموم -8 .القابليد ددة للهلد ددم مد ددز إحتوائد دده علد ددى

العوامددل النفسددية على الددرغم مددن أندده ال مفددر مددن لددرورة

كميد ددة مناسد ددبة مد ددن المد دداء واألليد دداف لمند ددز اإلمسد ددا -1 .

تددوفير معلومددات غذائيددة صددحيحة لتكددوين عددادات غذائيددة

التنددوع ليفددى بعحتياجددات الجسددم مددن المكونددات اللددرورية

سدليمة ،إال أن المعلومددات نفسددها غيددر مجديددة مددا لددم يتقبددل

وهى مواد الطاقة ومواد البناء والتجديدد ومدواد الوقايدة-1 .

الفرد نفسيا الحاجة إلى التغيير -1 .العوامل الفسيولوجية

السعر المناسب.

فالجنس والعمر يؤثران تكثي ار مباش ار على العدادات الغذائيدة

أما الجدارجى ( ،8111ص  )12فتولد أن مفهدوم

وتنمو العادات الغذائية مز الفرد منذ طفولته ،وحتى فنائه،

العادات الغذائية يعبر عن فالسدلو أو الطدرق المتبعدة فدى

فالغذاء بالنسبة للطفل يمثل الشعور بالثقدة واالطمئندان ،ثدم

إعداد وتناول الغذاءف والعادات الغذائية تبدأ مدن فتدرة إنتدا

يح د دددث تغي د ددر ملم د ددوس ف د ددى الس د ددلو الغد د دذائ للمد د دراهقين

الغددذاء وحتددى تناولدده ،وتكتسددب العددادات الغذائيددة فددى الفددرد

مصدداحبا للتغيد درات الفس دديولوجية الت ددى تح دددث له ددم ،فت ددزداد

منددذ الطفولددة حيددث تتددكثر عاداتدده الغذائيددة بددالمحيطين بدده

شهيتهم ،واحتيالهم على األكل.

ياصة األم.
وهنا بع

األسلوب البحثى

العوامل التى تؤثر علدى تكدوين العدادات

أوالً :التعاريف اإلجرائية لبعض المتغيرات البحثية الوواردة

ص  -4 )428-481العوام د ددل الحل د ددارية فالع د ددادات

 .4ال د ددوعى الغ د ددذائى للمد د درأة الريفي د ددة ويقص د ددد ب د دده إلم د ددام

الغذائيددة والتددى نوجزهددا فيمددا يلددى (السددباعى ،8111 ،ص

بالدراسة:

الغذائيددة لهددا جددذور عميقددة فددى كثيددر مددن الحلددارات فقددد

المبحوث د ددات بالمع د ددارف والحق د ددائق الغذائيد د دة والص د ددحيحة

الجددوع وقددد تعتبددر حلددارة أيددرى األكددل واجددب أو نددوع مددن

الد ارسددة والمتمثلددة فددى (جددودة الغددذاء ،وسددالمة الغددذاء،

تعتبر حلارة مدن الحلدارات الغدذاء فقدط كوسديلة إلشدباع
السددرور بينمددا بع د

الحلددارات األيددرى تشددعر أن األكددل

الياصد ددة بكد ددل مد ددن المجد دداالت الفرعيد ددة الثالثد ددة محد ددل

والتغذية الصحية).

هو وسديلة للمشداركة األسدرية أو االجتماعيدة -8 .العوامدل

 .8وع ددى المبحوث ددات بج ددودة الغددذاء ويقص ددد بهددا مدددم

الغذائية -8 .العوامل االجتماعية ويظهدر تكثيرهدا والدحا

الغذاء والمتمثلة ف احتفداظ الغدذاء بجميدز أو معظدم

االقتص ددادية وه ددى تلع ددب دو انر هامد دان ف ددى تحدي ددد الع ددادات

عنددد إنمدداء الفددرد لددمن مجدداميز اجتماعيددة ،كالنددادم ،أو
االتحددادات ،أو التنظيمددات الوديددة ،فدداألفراد عددادة يكيددذون

إلم ددام المبحوث ددات بالمع ددارف المتعلق ددة بمج ددال ج ددودة

صفاته ويواصه الطبيعية والحسية والتغذوية.
 .8وعددى المبحوثددات بسددالمة الغددذاء ويقصددد بهددا مدددم

الوجبددات معددا ،كمددا أن هنددا العديددد مددن الشددعائر الغذائيددة

إلمددام المبحوثددات بالمعددارف المتعلقددة بمجددال سددالمة

بالمناسد ددبات الدينيد ددة حيد ددث يد ددتم تند دداول أن د دواع ياصد ددة مد ددن

الفسدداد أو التلددوث الميتلفددة والت د تجعلدده غيددر قابددل

المرتبطد ددة بالعقيد دددة ،كد ددكنواع الصد دديام ،ومظد دداهر االحتفد ددال
الطعددام مثددل لحددم اللددكن فددى عيددد األلددحى ،والكعد فددى

الغددذاء والمتمثلددة فد د يل ددو الغددذاء مددن جميددز أند دواع

لإلستهال ويكون لار بالصحة.
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 .1وعى المبحوثات بالتغذية الصحية ويقصد بها مدم

مددا ينفددق عل د الغددذاء شددهريان ،ونشددكة المبحوثددة ،وحالددة

إلم د د ددام المبحوث د د ددات بالمع د د ددارف المتعلق د د ددة بالتغذيد د د ددة

المسددكن ،وحي ددازة األدوات المنزليددة ،والحي ددازة المزرعيددة

الصد ددحية والت د د تعمد ددل عل د د امتصد دداص مد ددا يكف د د

الثقددافى ،والمش دداركة اإلجتماعيددة غي ددر الرسددمية ،وعدددد

الجسد ددم مد ددن العناصد ددر الغذائيد ددة بشد ددكل سد ددليم حت د د

المصادر المعرفية ،والتقدير الذات لقيادة الرأم ،وتعدد

يتمكن الجسم من أداء وظائفه الميتلفة.

أدوار المبحوث ددة ،واتجاه ددات المبحوث ددات نح ددو الع ددادات

الص ددحية والمتمثلد ددة ف د د إلمامهد ددا بالعد ددادات الغذائيد ددة

ألسد د د درة المبحوثد د د ددة ،واالنفتد د د ددا الجغ ارفد د د ددى ،واإلنفتد د د ددا

الغذائيددة الصددحيحة وبددين الددوعى الغددذائى للمدرأة الريفيددة

ثانياً :المتغيرات البحثية:

تد ددم ايتيد ددار متغي د درات هد ددذا البحد ددث إتسد دداقان مد ددز طبيعد ددة

الد ارسددة وأبعادهددا ،وقددد تددم تصددنيف متغي درات الد ارسددة إلددى

مجموعتين من المتغيرات وهما

كمتغير تابزف.
 .8الفددر

الثددان

فتسددهم المتغي درات المسددتقلة مجتمعددة

والمتمثلد ددة فد ددى (سد ددن المبحوثد ددة ،والحالد ددة التعليميد ددة
للمبحوثدة ،ومتوسددط تعلديم أبندداء المبحوثدة ،والمسددئول

أ -المتغيرات المستقلة:

تتلمن الدراسة سبعة عشر متغيد انر مسدتقالن وهد

سدن

عن تكوين مكوندات الغدذاء ألسدرة المبحوثدة ،والدديل

المبحوثة ،والحالة التعليمية للمبحوثة ،ومتوسط تعلديم أبنداء

الش ددهرم ألسد درة المبحوث ددة ،سواجم ددال م ددا ينف ددق علد د

المبحوثددة ،والددديل الشددهرم ألس درة المبحوثددة ،سواجمددال مددا

وحي ددازة األدوات المنزلي ددة ،والحي ددازة المزرعي ددة ألسد درة

المبحوث ددة ،والمس ددئول ع ددن تحديد ددد مكون ددات الغ ددذاء ألسد درة
ينفق عل الغذاء شهريان ،ونشكة المبحوثة ،وحالدة المسدكن،

وحيد د د ددازة األدوات المنزليد د د ددة ،والحيد د د ددازة المزرعيد د د ددة ألس د د د درة
المبحوث د د د ددة ،واالنفت د د د ددا الجغ ارف د د د ددى ،واإلنفت د د د ددا الثق د د د ددافى،
والمشد دداركة اإلجتماعيد ددة غيد ددر الرسد ددمية ،وعد دددد المصد ددادر
المعرفي د ددة ،والتق د دددير الد د ددذات لقي د ددادة الد د درأم ،وتعد د دددد أدوار

المبحوث ددة ،واتجاه ددات المبحوث ددات نح ددو الع ددادات الغذائي ددة

الصحيحة.
وتمثددل ه ددذا المتغيرفد د الددوعى الغ ددذائى للمد درأة الريفي ددة

ويتناول هذا المتغير ثالث مجاالت فرعية تمثلت ف

-4

وعد ددى المبحوثد ددات بجد ددودة الغد ددذاء -8 ،وعد ددى المبحوثد ددات

بسالمة الغذاء -8 ،وعى المبحوثات بالتغذية الصحية.
لتحقيق أهداف البحث تم صياغة الفرو

 .4الفر

التالية

األول فتوجدد عالقدة إرتباطيدة معنويدة بدين كدل

مددن المتغي درات المسددتقلة والمتمثلددة فددى سددن المبحوثددة،
والحال د ددة التعليمي د ددة للمبحوث د ددة ،ومتوس د ددط تعل د دديم أبن د دداء
المبحوثة ،والمسدئول عدن تكدوين مكوندات الغدذاء ألسدرة
المبحوثددة ،والددديل الشددهرم ألس درة المبحوثددة ،سواجمددال
924

المبحوث ددة ،واالنفت ددا الجغ ارف ددى ،واإلنفت ددا الثقد ددافى،

والمشد د د دداركة اإلجتماعيد د د ددة غيد د د ددر الرسد د د ددمية ،وعد د د دددد
المص ددادر المعرفي ددة ،والتق دددير ال ددذات لقي ددادة الد درأم،
وتعدددد أدوار المبحوثددة ،واتجاه ددات المبحوثددات نح ددو
العددادات الغذائيددة الصددحيحة) فددى تفسددير التبدداين فددى

مستوم الوعى الغذائى للمرأة الريفيةف.
 .8الف ددر

الثال ددث فيس ددهم ك ددل متغي ددر م ددن المتغيد درات

المستقلة المدروسة إسهامان معنويان فدى تفسدير التبداين

ب -المتغير التابع:

ثالثاً:الفروض البحثية:

الغد ددذاء شد ددهريان ،ونشد ددكة المبحوثد ددة ،وحالد ددة المسد ددكن،

فى مستوم الوعى الغذائى للمرأة الريفيةف.

(فر

هذا وتدم إيتبدار هدذه الفدرو
العدم).

فد صدورتها الصدفرية

رابعاً :منطقة وشاملة وعينة البحث:

تددم ايتيددار محافظددة كفددر الشدديخ كمنطقددة إلج دراء هددذه

الد ارسددة ،وت ددم ايتي ددار مركد دزين مددن ب ددين م اركددز المحافظ ددة
العشر عشوائيان فكان مركز سيدم سدالم ومركدز قلدين ،تلدى

ذلد د د إيتي د ددار قري د ددة واح د دددة عشد د دوائيان م د ددن الق د ددرى التابع د ددة

للمركزين أسفر اإليتيار العشوائى عن قرية الورق بمركز
س دديدم س ددالم ،وقري ددة المنش ددكة الكب ددرم بمرك ددز قل ددين ،وم ددن
ي ددالل سد ددجالت التعاونيد ددة الزراعيد ددة بهد دداتين القد ددر تين تد ددم
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حصر الحائزين لإلسدتدالل علدى جميدز زوجدات الحدائزين
وكدذل الريفيدات الالتد لدديهن حيدازة فبلدغ عدددهن 4141

فد د قريددة الد دورق ،و 218ف ددى قريددة المنش ددكة الكبددرم ،فبل ددغ
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ب -المتغيرات المستقلة

 .4سد د ددن المبحوثد د ددة اسد د ددتيدمت األرقد د ددام اليد د ددام لسد د ددن
المبحوثد ددة حتد ددى وقد ددت جمد ددز البياند ددات ألقد ددرب سد ددنة

إجمالى عدددهن  8812زوجدة حدائز وحدائزة ليمثلدوا شداملة
هددذه الد ارسددة ،وقددد تددم ايتيددار عينددة عشدوائية بنسددبة %41

ميالدية.

 .8الحالة التعليمية للمبحوثة تم قيداس الحالدة التعليميدة

من إجمال شاملة زوجات الحائزين وكدذل الحدائزات بكدل

للمبحوثد ددة بس د دؤالها عد ددن مسد ددتوى تعليمهد ددا وأعطيد ددت

قريددة ليمثل دوا عينددة البحددث المسددتهدفة وبلددغ عددددهن 882

المبحوثة األمية فصفرف والتى تق أر وتكتدب ف 1درجدةف

مبحوثة أجريت عليهن الدراسة موزعين كالتالى  418من
قرية الورق ،و 21من قرية المنشكة الكبرم.

والمتعلمة أعطيت درجة عن كدل سدنة تعليميدة فمدثالن
ابتدائ ف 8درجةف ،سواعدادم ف 1درجةف ،وثانوم ف48
درجةف ،وجامعى ف 48درجةف.

خامساً :تجميع وتحليل البيانات:

اس د ددتوفيت البيان د ددات الالزم د ددة لتحقي د ددق أه د ددداف البح د ددث

 .8متوسط تعليم أبنداء المبحوثدة تدم قيداس هدذا المتغيدر

بعسدتيدام إسددتمارة إسددتبيان بالمقابلددة الشيصددية ،وذلد بعددد

مددن يددالل إعطدداء كددل إبددن نفددس ذات الدددرجات كمددا

إعداد اإلستمارة ،سوايتبارها مبدئيان فى غير قريتد الد ارسدة.

فى حالة المبحوثة وفقدان لحالتده التعليميدة ،ثدم جمعدت

وتحليد ددل بياند ددات الد ارسد ددة بعسد ددتيدام

القيم الرقميدة التدى حصدل عليهدا كدل إبدن مدن أبنائهدا

هد ددذا وقد ددد تد ددم عد ددر

النسب المئوية ،والمتوسط الحسابى ،واالنحدراف المعيدارى،

فددوق  8سددنوات وقسددم المجمددوع علددى عددددهم ليعبددر

ومعامد د ددل االرتبد د دداط البسد د دديط ،وكد د ددذل اإلرتبد د دداط المتعد د دددد،

عن متوسط تعليم أبناء المبحوثة.

واإلنحددار الجزئدى ،والجزئدى التددرجى الصداعد

Step-wise

للتعد د ددرف علد د ددى أكثد د ددر المتغي د د درات المسد د ددتقلة ذات التد د ددكثير

المعنوى التى تسدهم فدى تفسدير التبداين فدى المتغيدر التدابز،
وتدم التحليدل اإلحصدائ باسدتيدام برندامج

SPSS,version

.16
سادسوووواً :المعالجووووة الكميووووة للمتغيوووورات المت وووومنة فووووى
الدراسة:

أ -المتغير التابع:

الددوعى الغددذائى للم درأة الريفيددة تددم قيدداس هددذا المتغيددر

ع ددن طري ددق سد دؤال المبحوث ددات  21سد دؤالن تعك ددس اإلجاب ددة
عليهددا درجددة الددوعى الغددذائى الم درأة الريفيددة ،وهددذه األسددئلة

موزعد ددة علد ددى المجد دداالت الفرعيد ددة الد ددثالث محد ددل الد ارسد ددة

والمتمثل د ددة ف د ددى ( 88سد د دؤاالن لج د ددودة الغ د ددذاء ،و 81سد د دؤالن
لسددالمة الغددذاء ،و 88س دؤاالن للتغذيددة الصددحية) ،وأعطيددت

المبحوثددة (درجددة واحدددة) فددى حالددة تعددرف ،و(صددفر) فددى

حالد د دة ال تع د ددرف ،ومثل د ددت محص د ددلة ال د دددرجات ع د ددن كاف د ددة
العبددارات درجددة تعبددر عددن الددوعى الغددذائى للم درأة الريفيددة

بمنطقة الدراسة.

 .1المسد ددئول عد ددن تحديد ددد مكوند ددات الغد ددذاء قد دديس هد ددذا
المتغيددر بسدؤال المبحوثددة عددن مددن هددو المسددئول عددن

تحديد مكونات الغدذاء باألسدرة سدواء كاندت المبحوثدة
نفسددها ،أو زوجهددا ،أو حماتهددا وتددم إعطدداء الدددرجات
التالية( ،8و ،8و )4على الترتيب.
 .1الديل الشهرم ألسدرة المبحوثدة تدم قياسده باسدتيدام
األرقددام اليددام بالجنيدده المصددرم لمجمددوع دي دل أس درة
المبحوثددة مددن كافددة بنددود الددديل (العمددل أو الوظيفددة
أو ريددز األر

الزراعيددة أو تددكجير عقددارات أو بيددز

عائددد اإلنتددا الحي دوان والددداجنى) يددالل فت درة زمنيددة

تقدر بالشهر.

 .8إجمد ددال مد ددا ينفد ددق علد ددى الغد ددذاء شد ددهريا تد ددم قياسد دده
باستيدام األرقام اليام بالجنيه المصدرم لمجمدوع مدا
ينفددق عل دى بنددد الغددذاء فقددط يددالل فت درة زمنيددة تقدددر
بالشهر.

 .2نشددكة المبحوثددة قدديس هددذا المتغيددر بس دؤال المبحوثددة
عددن نشددكتها وتددم إعطدداء المبحوثددة ذو النشددكة الريفيددة

924
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درج د د ددة واح د د دددة ،والمبحوث د د ددة ذو النش د د ددكة الحلد د د درية

ملد ددون ،وثالجد دده( 8درجد ددات) ،وتكييد ددف ،وكمبيد ددوتر،

درجتان.

وديب فريزر( 1درجات) ،وقد جمعت الدرجات التد

 .2حال ددة المس ددكن ت ددم قي دداس ه ددذا المتغي ددر م ددن ي ددالل

حصددلت عليهددا المبحوثددة لتعبددر عددن حيددازة المبحوثددة

سدؤال المبحوثددة عددن حالددة مسددكنها الددذم تعدديي فيدده

لألدوات المنزلية(عامر ،8141،ص .)421

وأس درتها مددن حيددث حيددازة مسددكنها (مل د  ،مش دداركة،

 .41الحيازيددة المزرعي ددة ألسد درة المبحوثددة ت ددم قي دداس ه ددذا

إيج د ددار) وق د ددد أعطي د ددت ال د دددرجات( )4 ،8 ،8عل د ددى

المتغيد د ددر بس د د دؤال المبحوثد د ددة عد د ددن إجمد د ددالى مسد د دداحة

الترتي ددب ،ومص دددر ميد دداه الش ددرب (ش ددبكات دايليد ددة،

األر

الزراعية التدى فدى حدوزة أسدرتها سدواء كاندت

الد دددرجات( )4 ،8 ،8علد ددى الترتيد ددب ،وجد ددود مطد ددبخ

وأس ددتيدمت األرقد ددام اليد ددام ب ددالقيراط للتعبيدددرعن ه ددذا

منفصل( يوجد ،ال يوجد) وقد أعطيت الدرجات (،4

المتغير.

طلمبد د ددة ياصد د ددة ،حنفيد د ددة عموميد د ددة) وقد د ددد أعطيد د ددت

ملكدان أو مشدداركة أو إيجددا انر فددى وقددت جمددز البيانددات،

 )1عل د د د د ددى الترتيد د د د د ددب ،وام د د د د دداكن الد د د د د ددتيلص مد د د د د ددن

 .44اإلنفت ددا الجغ ارفد د وتم قياس دده ع ددن طري ددق عب ددارات

الطريد ددق) وقد ددد أعطيد ددت الد دددرجات( )4 ،8 ،8علد ددى

األيددرى وعاصددمة المحافظددة والمحافظددات األيددرى،

الترتيددب ،وعدددد أدوار المنددزل( ثالثددة فددككثر ،دوريددن،

وقددد أعطيددت الدددرجات علددى تكدرار السددفر ،فكعطيددت

دور) وق د د ددد أعطي د د ددت ال د د دددرجات ( )4 ،8 ،8عل د د ددى

(ثددالث درجددات) لدائمددة السددفر ،و(درجتددان) للمتددرددة

منسوب ،طرني) وقد أعطيدت الددرجات (،8

و(صددفر) لمددن لددم تسددافرنهائيان ،ثددم جمعددت الدددرجات

القمام د دده(الجرار ،ص د ددناديق القمام د ددة ،عل د ددى ج د ددانبى

الترتيد ددب ،الصد ددرف الصد ددحى بالمسد ددكن( عمد ددومى،

يف

 )4 ،8علد د ددى الترتيد د ددب ،مكد د ددان حظي د د درة المواش د د د ى

تقيس مدى سفر المبحوثدة للقدرى المجداورة ،والم اركدز

م د ددن ح د ددين ي د ددر ،و(ودرج د ددة) لم د ددن تس د ددافر ن د دداد انر،
لتعبرعن اإلنفتا الجغرافى.

وال دددواجن (فدددى المزرع ددة ،منفصد ددلة بجد دوار المن ددزل،

 .48اإلنفتا الثقافى وتدم قياسده بعسدتيدام مقيداس مكدون

دايد ددل المند ددزل) وقد ددد أعطيد ددت الد دددرجات()4 ،8 ،8

م ددن يم ددس عب ددارات تق دديس م دددى مش دداهدة المبحوث ددة

علد ددى الترتيد ددب ،ونوعيد ددة أر

المسد ددكن (سد دديرامي ،

للتليفزيد د د ددون ،وسد د د ددماع الراديد د د ددو ،وق د د د دراءة الصد د د ددحف

أسمنتيه ،ترابية) ،وقد جمعت الدرجات الت حصلت

والمجالت ،وكانت اإلجابة علدى هدذه العبدارات هدى

عليهددا المبحوثددة ف د البنددود الس دابقة لتعبددر عددن حالددة

دائمد د د دان ،أحياند د د دان ،ن د د دداد انر ،ال ،حي د د ددث أعطي د د ددت ه د د ددذه

 .1حيددازة األدوات المنزليددة وتددم قياسدده مددن يددالل عدددد

الترتيد ددب ،وجمعد ددت الد دددرجات التد ددى حصد ددلت عليهد ددا

مسكن المبحوثة.

مد ددن البند ددود تعكد ددس مجمد ددوع اإلجابد ددة عليهد ددا درجد ددة

المبحوثة لتعبر عن اإلنفتا الثقافى.

ام ددتال المبحوث ددة لألجهد دزة المنزلي ددة ،وق ددد يص ددص

 .48المشدداركة اإلجتماعيددة غيددر الرسددمية تددم قيدداس هددذا

وزن معين لكل جهاز من هذه األجهزة وفدق متوسدط

المتغي ددر م ددن ي ددالل سد دؤال المبحوث ددة س ددبعة عب ددارات

القيمددة النقديددة التقريبيددة لكددل منهددا بالجنيدده المصددرم،

تعكددس اإلجاب ددة عليه ددا م دددى مش دداركة المبحوث ددة ف ددى

وش د ددفاط ،وكب د دده ،وغسد د ددالة عادي د ددة ،ودفاي د ددة (درجد د ددة

م د ددز جيرانه د ددا بالقري د ددة ،بتش د ددار ف د ددى عم د ددل بعد د د

واح د دددة)،وفرن غ د دداز ،وغس د ددالة نص د ددف اوتوماتي د د د ،

األغذيددة فددى المواسددم واألعيدداد مددز جيرانهددا ،بتسددلف

وبوتجد د دداز مسد د ددط (درجتد د ددان) ،وبوتاجد د دداز بد د ددالفرن،

األدوات المنزلي د د ددة م د د ددز جيرانه د د ددا،

كا تى تليفون محمدول ،ومكدواه ،ويدالط ،ومكنسدة،

وسد دديان كهربد دداء ،وسد دديان غد دداز ،ودي ،وتلفزي د ددون
924

اإلسد د د ددتجابات الد د د دددرجات  ،4 ،8 ،8صد د د ددفر عل د د د ددى

األنشطة الحياتية الميتلفة ،مدن حيدث كونهدا بتتدزاور

وتس د د ددتلف بعد د د د

بتش د ددار ف د ددى ح د ددل اليالف د ددات الل د ددى بتحص د ددل ب د ددين
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جيرانها ،بتحلر أفد ار ألهدل القريدة (غيدر قرايبهدا)،

من المبحوثة أن تبين درجدة موافقتهدا عدن كدل عبدارة

بتق ددوم بواج ددب العد دزاء أله ددل القري ددة (غي ددر قرايبه ددا)،

علد ددى مقيد دداس متد دددر (موافق ،سد دديان ،غيد ددر موافد ددق)

اإلجابد ددة علد ددى هد ددذه العبد ددارات هد ددى دائم د دان ،أحيان د دان،

الع د د د د ددادات الغذائي د د د د ددة الص د د د د ددحيحة وق د د د د ددد أعطي د د د د ددت

عم د د ددل جمعي د د ددات مالي د د ددة لمس د د دداعدة بعل د د ددنا،وكانت

ندداد انر ،ال ،حيددث أعطيددت هددذه اإلسددتجابات الدددرجات

تعكس اإلجابة عليها اتجاه الريفيات المبحوثات نحو
ال د د د دددرجات( )4 ،8 ،8عل د د د ددى الترتي د د د ددب ،وجمع د د د ددت

 ،4 ،8 ،8صددفر علددى الترتيددب ،وجمعددت الدددرجات

الدددرجات التددى حصددلت عليهددا المبحوثددة لتعبددر عددن

التددى حصددلت عليهددا المبحوثددة لتعبددر عددن المشدداركة

اتجاه د د د ددات المبحوث د د د ددات نح د د د ددو الع د د د ددادات الغذائي د د د ددة

األجتماعية غير الرسمية.

الصحيحة.

 .41عد دددد المصد ددادر المعرفيد ددة تد ددم قيد دداس هد ددذا المتغيد ددر

النتائج ومناقشتها

بس دؤال المبحوث ددة عددن مص ددادر معلوماته ددا ومعارفه ددا

أوالً :بعض الخصائص المميزة للمبحوثات:

والجي د د د د دران ،والصد د د د ددحف ،والمجد د د د ددالت ،واألقد د د د ددارب،

مددن المبحوثددات مددثلن فددى فئتددى إمددا منيفلددى أومتوسددطى

عد د د ددن الغد د د ددذاء والتغذيد د د دده والممثلد د د ددة ف (األصد د د دددقاء،

أولددحت النتددائج ال دوارده بجدددول( )4أن ح دوالى %28

والتليفزيد د ددون ،والراديد د ددو ،والمرشد د دددة الزراعيد د ددة ،واألم،

العمر ،كذل أشارت النتدائج إلدى أن  %82مدنهن أميدات،

والحمدداة ،والددزو  ،واألبندداء ،واليب درة الشيصددية ،ومددا

وأن ق اربددة  %8مددنهن قددادرات علددى القدراءة والكتابددة ،كددذل

قددد تددذكره مددن مصددادر أيددرى) ويعط د كددل مصدددر

اتلد د د أن حد د دوالى  %1م د ددن المبحوث د ددات اتس د ددم أبن د ددائهن

الدددرجات لتعبددر عددن عدددد المصددادر المعرفيددة الت د

إمددا منيفلددى أو متوسددطى التعلدديم ،كمددا بينددت النتددائج أن

تد ددذكره المبحوثد ددة (درجد ددة) ثد ددم تجمد ددز محصد ددلة هد ددذه
تس د د ددتق منه د د ددا المبحوث د د ددة معلوماته د د ددا ع د د ددن الغ د د ددذاء
والتغذية.

باألميددة ،وأن  %2101مث ددل متوس ددط تعل دديم ابن ددائهن بفئت ددى
ق ارب ددة  %24م ددن المبحوث ددات ه ددن المس ددئوالت ع ددن تحدي ددد
مكونات الغدذاء باألسدرة ،كمدا أظهدرت النتدائج أن %1801

 .41التقدددير الددذاتى لقيددادة ال درأى تددم قيدداس هددذا المتغيددر

مددنهن إمددا منيفل د أومتوسددط الددديل الشددهرى األسددرى،

اإلجابددة تقدددير المدرأة الريفيددة لددذاتها كقائدددة رأى ،وقددد

أومتوسدط اإلنفداق علد الغدذاء شدهريان ،وبيندت النتددائج أن

ص ددفر) فد د حال ددة اإلجاب ددة(دائمان ،أحياند دان ،نددداد انر ،ال

 %21م ددن المبحوث ددات حال ددة مس ددكنهن إم ددا منيفل ددى أو

من يالل سؤال المبحوثة إحدى عشر سدؤاالن تعكدس
أعطي ددت االسد ددتجابات الد دددرجات التاليد ددة (،4 ،8 ،8

يح د دددث) وجمع د ددت ال د دددرجات الت د ددى حص د ددلت عليه د ددا
المبحوثة لتعبر عن تقديرها لذاتها.

 .48تعد دددد أدوار المبحوثد ددة قد دديس هد ددذا المتغيد ددر بس د دؤال

ف ددى ح ددين أن ق ارب ددة  %22م ددنهن م ددثلن بفئت ددى منيفلد د

ق ارب ددة  %18م ددن المبحوث ددات نش ددكتهن ريفي ددة ،وأن حد دوالى
متوسددطى ،وأن ح دوالى  %21مددنهن وقعددن فددى فئددى حيددازة
االدوات المنزلي د ددة إم د ددا المنيفل د ددة أو المتوس د ددطة ،وبين د ددت
النتد ددائج أن ق اربد ددة  %22مد ددن المبحوثد ددات مد ددثلن فد ددى فئد ددة

المبحوثد ددة عد ددن األدوار الت د د تقد ددوم بهد ددا وقد ددت جمد ددز

منيفل د د الحيد ددازة المزرعيد ددة ألسد ددرهن ،وأن ق اربد ددة %28

أى أعمال أو أم وظيفة أيرى وتم إعطاء الددرجات

 ،وأن ق ارب د ددة

البيانددات س دواء كانددت ربددة منددزل متفرغددة ،أو تمددارس

( ،4و )8على الترتيب.
 .42اتجدداه المبحوثددات نحددو العددادات الغذائيددة الصددحيحة
تم قياس هذا المتغير من يالل سؤال المبحوثدة عدن

اتجاههددا نحددو ثالثددين عددادة غذائيددة صددحيحة وطلددب

إنفتاحهن الجغراف إما متوسط أو منيف

إنفت د دداحهن الثق د دداف إم د ددا متوس د ددط أو م د ددنيف

 ،وق اربدة %81

 %88مد د د ددن المبحوثد د د ددات إمد د د ددا منيفلد د د ددى أو متوسد د د ددطى
المشاركة اإلجتماعية غير الرسمية ،وأن قرابة  % 11مدن
المبحوثات يعد تعرلهن لمصادر المعلومدات الغذائيدة إمدا

م د د ددنيف

أو متوسد د د ددط ،وأن حد د د دوالى  % 82مبحوثد د د ددة ال
924
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يعتبددرن أنفس ددهن ق ددادة ،ف ددى ح ددين أن ق ارب ددة  %28مبحوث ددة

أن  %28مبحوثدة ال تعمددل ،فددى حددين أن  %42مبحوثددة

يعتبرن أنفسهن قادة ،وبينت النتائج أن حدوال  % 81مدن

فقد ددط عاملد ددة  ،كمد ددا بيند ددت النتد ددائج أن ح د دوالى  %48مد ددن

التقدير الذات لقيادة الرأم ،وهذا ينطبدق بشدكل كبيدر علدى

فددى حددين أن  %88مددنهن إتجدداههن محايددد ،وق اربددة %81

الواقز اإلجتماع ومنطق الطبيعدة القياديدة ،وبيندت النتدائج

منهن كان إتجاههن مؤيد لهذه العادات.

المبحوثات إتجاههن معار

الالتد ددى يد ددرون أنفسد ددهن قد ددادة إمد ددا منيفل د د أومتوسد ددط

جدول  :1توزيع المبحوثات وفقا ً لفئات خصائصهن:
فئات المبحوثات

قرية الورق
%
العدد

 -4سن المبحوثة
 88 -81عام
 12 -81عام
 88 -11عام
المجموع
 -8الحالة التعليمية للمبحوثة
18
أمية(صفر) درجة
44
تق أر وتكتب( )1درجة
1
ابتدائية( )8درجة
44
إعدادية( )1درجة
12
ثانوية أو ما يعادلها( )48درجة
48
بكالوريوس( )48درجة
418
المجموع
 -8متوسط تعليم أبناء المبحوثة
42
غير متعلمين(صفر) درجة
18
منيف ( )8-4درجة
22
متوسط ( )41-2درجة
1
مرتفز ( )81-41درجة
418
المجموع
 -1المسئول عن تحديد مكونات الغذاء
42
الحماة ( )4درجة
8
الزو ( )8درجة
488
المبحوثه نفسها( )8درجة
418
المجموع
12
81
81
418

تابع جدول :2

فئات المبحوثات

 -1الديل الشهرم ألسرة المبحوثة
منيف ( )4488-111جنيه
متوسط ( )8288-4482جنيه
مرتفز ( )1111 -8281جنيه
المجموع
 -8إجمال ما ينفق عل الغذاء شهريان
منيف ( )888 -411جنيه
متوسط ( )4888-881جنيه
مرتفز ( )8111-4882جنيه
المجموع
 -2نشكة المبحوثة
ريفية ( )4درجة
حلرية ( )8درجة
المجموع
 -2حالة المسكن
منيف ( )48-1درجة

944

للعادات الغذائية الصدحيحة،

قرية المنشاة الكبري
%
العدد

العدد

1104
1808
4208
411

18
82
41
21

1101
88
4208
411

11
22
11
882

1808
8202
4208
411

8101
202
801
202
88
201
411

82
8
1
2
88
44
21

88
801
102
208
8202
48
411

21
48
1
42
21
88
882

82
102
1
2
8108
41
411

48
8101
11
801
411

1
44
84
1
21

102
48
2402
4108
411

84
18
481
41
882

108
8808
8408
808
411

48
401
2808
411

42
1
88
21

8408
101
2801
411

81
2
421
882

قرية الورق
العدد

%

قرية المنشاة الكبري
%
العدد

اإلجمالى

%

4101

8
2408
411
اإلجمالى
العدد

%

22
18
2
418

11
8101
108
411

14
81
1
21

1208
1408
4108
411

441
14
42
882

1801
11
201
411

81
12
41
418

1102
1102
4801
411

11
88
1
21

12
1801
4108
411

411
11
82
882

1808
1401
4808
411

482
1
418

12
8
411

21
1
21

11
8
411

842
1
882

18
1
411

8

108

8

801

2

801
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متوسط ( )41-41درجة
مرتفز ( )81-81درجة
المجموع
 -1حيازة االدوات المنزلية
منيفله( )48-8درجة
متوسطه ( )81-42درجة
مرتفعه ( )11-81درجة
المجموع
 -41الحيازة المزرعية
منيف (  )28 - 1قيراط
متوسط ( )481-28قيراط
مرتفز ( )811-484قيراط
المجموع
 -44االنفتا الجغراف
غير منفتحات (صفر) درجة
منيف ( )1-4درجة
متوسط ( )2-1درجة
مرتفز( )48-1درجة
المجموع
 -48االنفتا الثقافى
غير منفتحات (صفر) درجة
منيف ( )1-4درجة
متوسط( )2-1درجة
مرتفز( )48-1درجة
المجموع
 -48المشاركة االجتماعية غير الرسمية
غير مشاركة (صفر) درجة
منيف ( )1-4درجة
متوسط( )2-1درجة
مرتفز( )48-1درجة
المجموع
 -41عدد المصادر المعرفية
منيف ( )8-4مصدر
متوسط ( )2-1مصدر
مرتفز ( )41-2مصدر
المجموع

تابع جدول :2
فئات المبحوثات
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448
81
418

2402
4104
411

82
48
21

2202
4202
411

428
88
882

2108
4101
411

11
22
1
418

8402
88
808
411

81
88
41
21

11
1801
4208
411

21
481
81
882

8102
1108
4108
411

481
41
48
418

2101
2
201
411

22
8
8
21

1102
2
808
411

412
48
41
882

2802
2
808
411

8
81
22
81
418

108
8108
1108
42
411

1
14
88
8
21

102
1208
8202
208
411

44
28
441
81
882

102
8801
1201
4808
411

2
81
22
82
418

108
8101
11
4101
411

1
42
88
84
21

102
81
8202
8801
411

48
18
441
11
882

108
8108
1201
88
411

1
84
12
11
418

808
8402
1108
8402
411

1
42
11
81
21

102
81
1402
8801
411

48
12
414
81
882

102
8408
1101
8208
411

18
11
41
418

8102
8208
204
411

82
11
1
21

1801
1402
102
411

481
21
41
882

1802
82
808
411

قرية الورق
%
العدد

 -41التقدير الذاتى لقيادة الرأى
ال يرون أنفسهم قادة (صفر) درجة
منيف ( )44-4درجة
متوسط()88-48درجة
مرتفز ()88-88درجة
المجموع
 -48عمل المبحوثة
2802
441
ال تعمل ( ) 4درجة
4808
88
تعمل ( )8درجة
411
418
المجموع
 -42اتجاه المبحوثات نحو العادات الغذائية الصحيحة
2
41
( )84-11سلبى
82
11
()21-88محايد
88
82
()22-28إيجابى
411
418
المجموع
11
88
11
81
418

المصدر :جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان

8101
8808
8208
4104
411

قرية المنشاة الكبري
%
العدد

العدد

اإلجمالى

%

48
88
82
2
21

4108
8101
1102
101
411

88
11
22
82
882

8208
88
8101
4808
411

82
42
21

2202
8408
411

428
14
882

28
42
411

81
12
42
21

8801
1801
81
411

81
418
11
882

4808
88
8802
411

941
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ثاني واً :مسووتوي الوووعى الغووذائى للم ورأة الريفيووة بمجاالت و
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 .8مستوم وعى المبحوثات بجودة الغذاء أظهرت النتائج
أن ال د دددرجات المعبد د درة ع د ددن مس د ددتوم ال د ددوعى الغ د ددذائى

الثالثوووة دجوووودة الغوووذاا ،وسوووالمة الغوووذاا ،والتغذيوووة

للمبحوثد ددات فيم د ددا يتعل د ددق بجد ددودة الغ د ددذاء ق د ددد تراوحد د ددت

الصحية):

م د ددن( )88-48درج د ددة بمتوس د ددط حس د ددابى ق د دددره 8401

 .4مستوم الوعى الغذائى للمرأة الريفيدة أولدحت النتدائج

درجة ،بعنحراف معيارى قددره  104درجدة .وقدد أمكدن

أن الدددرجات المعب درة عددن مسددتوم الددوعى الغددذائى قددد

تصدنيف المبحوثدات وفقدان للددرجات التدى حصدلن عليهدا

تراوح ددت مددن ( )28-82درجددة بمتوسددط حسددابى قدددره

إلى ثالث فئات ،جدول ( ،)8حيث شملت الفئة األولى

 1101درجددة ،بددعنحراف معيددارى قدددره  102درجددة ،وقددد

المبحوثات ذوات الوع المنيفلة وقد مثلن %8801

أمكددن تصددنيف المبحوثددات وفقدان للدددرجات التددى حصددلن

م ددن إجمد ددالى المبحوث ددات ،بينمد ددا ل ددمت الفئد ددة الثانيد ددة

عليها إلى ثالث فئدات ،جددول ( ،)8حيدث شدملت الفئدة
األولددى للمبحوثددات ذوات الددوعى المددنيف

ذوات الددوع المتوسددطة وقددد مددثلن ق اربددة  %81مددنهن،

وقددد مددثلن

فى حين لمت الفئة الثالثة المبحوثات ذوات فئة الدوع

 %41مد ددن إجمد ددالى المبحوثد ددات ،بينمد ددا لد ددمت الفئد ددة

المرتف د ددز وم د ددثلن  %202م د ددن المبحوث د ددات ،ويظه د ددر م د ددن

الثانية الريفيات ذوى الدوعى المتوسدط وقدد مدثلن حدوالى

النتدائج السددابقة أن حدوال  %14مددن المبحوثددات مددثلن

 %81مددن إجمددالى المبحوثددات ،فددى حددين لددمت الفئددة

الثالثددة الريفي ددات ذوى الددوعى المرتف ددز ومددثلن ق ارب ددة %42

م ددن إجم ددالى الريفي ددات المبحوث ددات ،ويتب ددين م ددن النت ددائج

فى فئة الوع إما المتوسطة أو المنيفلة.
 .8مسد ددتوم وع د ددى المبحوثد ددات بس د ددالمة الغد ددذاء أظه د ددرت
النتائج أن الدرجات المعبدرة عدن وعد المبحوثدات فيمدا

السابقة أن حوالى  %28من المبحوثات وقعن فى فئدة

يتعلدق بسددالمة الغددذاء قدد تراوحددت مددن ( )81-8درجددة

الد ددوعى الغد ددذائى إمد ددا المتوسد ددطة أو المنيفلد ددة ،وهد ددذا

بمتوسددط حسددابى قدددره  4804درجددة ،بددعنحراف معيددارى

يب ددين م دددى احتي دداجهن للت ددزود بالمعلوم ددات والمعدددارف

قدره  808درجة.

لزيد ددادة الد ددوعى الغد ددذائى للم د درأة الريفيد ددة بقواعد ددد وأسد ددس
التغذية السليمة.
جدول  :6توزيع المبحوثات وفقاً لفئات درجات وعيهن الغذائى
قرية الورق

فئات المبحوثات
العدد
 -4مستوم الوعى الغذائى للمرأة الريفية
42
81
 14-82منيف
8208
18
 82-18متوسط
4101
88
 28-82مرتفز
411
418
المجموع
 -8مستوم وعى المبحوثات بجودة الغذاء
8402
84
42-48منيف
81
12
 88-41متوسط
108
48
 88-82مرتفز
411
418
المجموع
 -8مستوم وعى المبحوثات بسالمة الغذاء
108
48
 2-8منيف
1102
21
 41-1متوسط
84
11
 81-41مرتفز
411
418
المجموع
 -1مستوم وعى المبحوثات بالتغذية الصحية
%

قرية المنشاة الكبري
%
العدد

العدد

اإلجمالى

%

41
11
48
21

8801
1202
4202
411

18
418
82
882

41
8108
4802
411

81
12
2
21

8801
8208
208
411

14
418
81
882

8801
8202
202
411

1
18
82
21

102
8408
88
411

42
482
28
882

2
8108
8402
411
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 42-44منيف
 81-42متوسط
 88-88مرتفز
المجموع
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8
88
28
418

المصدر جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.

804
1801
1401
411

وق ددد أمك ددن تصد دنيف المبحوث ددات وفقد دان لل دددرجات الت ددى

حص ددلن عليه ددا إل ددى ث ددالث فئ ددات ،ج دددول( ،)8حي ددث

شد د د ددملت الفئ د د د ددة األول د د د ددى المبحوث د د د ددات ذوات ال د د د ددوع
المددنيف

وق ددد م ددثلن  %2م ددن إجم ددالى المبحوث ددات،

2
18
81
21

44
411
412
882

101
1108
11
411

الريفيددات المبحوثددات لددبع

102
12
1208
411

التوصدديات الياصددة بدده ،وكانددت

أعلد د نس ددب أش ددارت إل ددى ع دددم معرف ددة المبحوث ددات الريفي ددات
بج ددودة الغ ددذاء تمثل ددت ف د د

س ددلق اليل ددروات قب ددل التيليد ددل

يحافظ عل اللون ،وتغطيدة الميلدل بدالمحلول الملحد والزيدت

بينمددا لددمت الفئددة الثانيددة ذوات الددوع المتوسددط وقددد

يح ددافظ علي دده ،وع دددم غس ددل األرز اكث ددر م ددن مد درتين ،وع دددم

م ددثلن  %8108م ددنهن ،ف ددى ح ددين ل ددمت الفئ ددة الثالث ددة

ول ددز اللحم ددة الم ددذاب عنه ددا ال ددثلج فد د الثالج ددة مد درة أي ددرم،

المبحوث ددات ذوات ال ددوع المرتف ددز وم ددثلن  %8402م ددن

وعدددم االحتفدداظ بددالجرجير أو اليددس اكثددر مددن  1أيددام ،حيددث

المبحوث ددات ،ويظهد ددر مد ددن النت ددائج السد ددابقة أن ح د دوال

بلغ نسب الريفيات المبحوثات االت أفددن بعددم معدرفتهن لكدل

 %82مد ددن المبحوثد ددات وقعد ددن فد ددى فئد ددة الد ددوع إمد ددا

منه د د د د د د د د د ددا ،%8402 ،%8108 ،%2808 ،%21 ،%2802

المتوسطة أو المنيفلة.

على الترتيب جدول(.)8

 .1مس ددتوم وع ددى المبحوث ددات بالتغذي ددة الص ددحية أظه ددرت

أمددا بالبنسددبة لمجددال سددالمة الغدذاء إتلد عدددم معرفددة

النتائج أن الدرجات المعبرة عن وع المبحوثات فيمدا

الريفيات المبحوثات لبع

التوصيات الياصدة بده ،وأشدارت

درجد د ددة بمتوسد د ددط حسد د ددابى قد د دددره  8102قيمد د ددة رقميد د ددة،

مجددال سددالمة الغددذاء تمثلددت ف د

بعنحراف معيدارى قددره  108درجدة .وقدد أمكدن تصدنيف

للطعد ددام لد ددار بالصد ددحة ،اسد ددتيدام ليفد ددة ياصد ددة باليلد ددار

المبحوثد ددات وفق د دان للد دددرجات التد ددى حصد ددلن عليهد ددا إلد ددى

والفاكهددة ،عدددم ش دراء األكددل السدداين ف د اكيدداس بالسددتي ،

يتعلددق بالتغذيددة الصددحية قددد ت اروح ددت مددن () 88-44

النتددائج البحثيددة إلددى عدددم معرفددة المبحوثددات الريفيددات بهددا فددى
إلددافة األل دوان الصددناعية

ث ددالث فئ ددات ،ج دددول( ،)8حيد ددث ش ددملت الفئ ددة األولد ددى

عن ددد فد د اللح ددوم واألس ددما المثلج ددة يج ددب ول ددعها فد د رف

 %1من إجمالى المبحوثات ،بينما لمت الفئة الثانية

االتد د د أف د دددن بع د دددم معد د درفتهن لك د ددل منه د ددا ،%8108 ،%21

ذوات الد ددوع المتوسد ددط وقد ددد مد ددثلن  %12مد ددنهن ،فد ددى

 %88 ،%8801على الترتيب جدول (.)8

المبحوث ددات ذوات الد ددوع الم ددنيف

وقد ددد م ددثلن ق اربد ددة

حين لمت الفئة الثالثة المبحوثات ذوات الدوع المرتفدز

الثالجددة تحددت الفريددزر ،حيددث بلددغ نسددب الريفيددات المبحوثددات

وبالنسددبة لمجددال التغذيددة الصددحية إتل د عدددم معرفددة

التوصدديات الياصددة بدده ،ودلددت

ومثلن حوالى  %12من المبحوثات ،ويظهر مدن النتدائج

الريفيددات المبحوثددات لددبع

السددابقة أن ق اربددة  %18مددن المبحوثددات وقعددن فددى فئددة

النت د ددائج عل د د د ع د دددم معرفد د ددة المبحوث د ددات الريفي د ددات بالتغذيد د ددة

الوع إما المتوسطة أو المنيفلة.

الص د ددحية تمثل د ددت فد د د

ولمزيدد مددن اإليلدا ومددن أجدل الوقددوف علددى التوصدديات

اإلفط ددار ،وأك ددل البط دداطس م ددز األرز أو الع دديي وجب ددة غي ددر

اإلرشد ددادية التد ددى مد ددازال هند ددا إفتقد ددار معرفد ددى اليهد ددا بالنسد ددبة

صدحية وغيددر متكاملدة ،وشددرب الميدداة األكدل ملددر بالصددحة،

للمرأة الريفية بمجاالته الثالث (جدودة الغدذاء ،وسدالمة الغدذاء،

مع درفتهن لكددل منهددا  ،%14 ،%1101 ،%88علددى الترتيددب

والتغذية الصحية) على النحو التالى.

جدول(.)8

للمبحوثات سوف تتنداول التوصديات الياصدة بدالوعى الغدذائى

فالبنس د ددبة لمج د ددال ج د ددودة الغ د ددذاء إتلد د د ع د دددم معرف د ددة

949

أهمي د ددة ش د ددرب العص د ددير فد د د

وجب د ددة

حي د ددث بل د ددغ نس د ددب الريفي د ددات المبحوثد د دات االتد د د أف د دددن بع د دددم

ثالثووواً :العالقوووات اإلرتباطيوووة واإلنحداريوووة بوووين المتغيووورات
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المستقلة والوعى الغذائى للمرأة الريفية كمتغير تابع:

أسفرت النتائج عن وجود عالقة إرتباطيدة طرديدة ومعنويدة
عند ددد المسد ددتوى اإلحتمد ددالى  1014بد ددين المتغي د درات المسد ددتقلة
المتمثلد ددة فد ددى الحالد ددة التعليميد ددة للمبحوثد ددة ،والد ددديل الشد ددهرم

للمبحوث ددة ،سواجم ددال م ددا ينف ددق علد د الغ ددذاء ش ددهريان ،واالنفت ددا

الثقد دداف  ،وعد دددد المصد ددادر المعرفيد ددة ،والتقد دددير الد ددذاتى لقيد ددادة
الد درأى ،سواتج دداه المبحوث ددات نح ددو الع ددادات الغذائي ددة الص ددحيحة

وبين الوعى الغذائى للمرأة الريفية كتغير تدابز حيدث بلغدت قديم
مع د د د ددامالت اإلرتب د د د دداط فيم د د د ددا يل د د د ددى ،10428

.1

10888 ،10818 ،10811 ،10881 ،10818 ،10412
علددى التدوالى جدددول( ،)1كددذل إتلد وجددود عالقددة إرتباطيددة

ومعنوي ددة عن ددد المس ددتوى اإلحتم ددالى 1011ب ددين متوس ددط تعل دديم
أبند دداء المبحوثد ددة ،وحال د دة المسد ددكن ،وحيد ددازة األدوات المنزليد ددة،

واالنفتددا الجغ ارفد وبددين المتغيددر التددابز محددل الد ارسددة ،حيددث
بلغ د ددت قيم د ددة معام د ددل اإلرتب د دداط ،10482 ،10484 ،10448
 10488عل التوال .
وتول د النتددائج المشددار إليهددا بجدددول( ،)1أن المتغي درات
المس ددتقلة المتل ددمنة ف ددى الد ارس ددة مجتمع ددة تد درتبط م ددز ال ددوعى

الغددذائى للم درأة الريفيددة بمعامددل إرتبدداط متعدددد مقددداره ،10182
وقد ددد ثبد ددت معنوي د ددة تل د د العالقد ددة عن د ددد المسد ددتوى اإلحتم د ددالى
 ،1014إس ددتنادان لقيم ددة ففف المحس ددوبة حي ددث بلغ ددت ،10121

كمددا تشددير النتددائج إلددى أن المتغيدرات المسددتقلة مجتمعددة تفسددر
 %8201م ددن التب دداين ف ددى المتغي ددر الت ددابز إس ددتنادان إل ددى قيم ددة

( ،)R2ممددا يعنددى أن هنددا متغي درات أيددرى ذات تددكثير علددى
المتغي ددر الت ددابز ل ددم تتط ددرق إليه ددا الد ارس ددة ،ويج ددب أي ددذها ف ددى
اإلعتبار عند إجراء دراسات مستقبلية أيرى فدى هدذا المجدال،

وهذه النتائج تدعم الفر

الثانى.

وللوقوف على إسدهام كدل متغيدر مدن المتغيدرات المسدتقلة
فددى تفسددير التبدداين فددى الددوعى الغددذائ للم درأة الريفيددة كمتغيددر
تابز ،إتلد أن بعلدها ذو إسدهام معندوى والدبع
يس ددهم ،حي ددث تش ددير النت ددائج إل ددى أن هن ددا

األيدر ال

يمس ددة متغيد درات

فقط تسهم إسهامان معنويان فى تفسديرالتباين تمثلدت فدى إجمدال

م ددا ينف ددق علد د الغ ددذاء ش ددهريان ،والتق دددير ال ددذاتى لقي ددادة الد درأى،
سواتجد دداه المبحوثد ددات نحد ددو العد ددادات الغذائيد ددة الصد ددحيحة عند ددد

949

المستوى اإلحتمالى ،1014وثبدت معنويدة المسدئول عدن تحديدد
مكون د ددات الغ د ددذاء ،ع د دددد المص د ددادر المعرفي د ددة عن د ددد المس د ددتوى
اإلحتم د ددالى  ،1011ف د ددى ح د ددين ل د ددم يثب د ددت معنوي د ددة مع د ددامالت
اإلنحد دددار الجزئد ددى لبقيد ددة المتغي د درات المسد ددتقلة األيد ددرى محد ددل
الد ارسد ددة إحصد ددائيان عند ددد المسد ددتوى اإلحتمد ددالى  ،1011وربمد ددا

يرجددز ذل د لعدددم تددكثير كددل منهددا ثددكثي انر مباش د انر علددى المتغيددر
التابز.
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جدول  : 4العالقة االرتباطية واالنحدارية بين المتغيرات المستقلة وبين الوعى الغذائى للمرأة الريفية:
م اسم المتغير
 4سن المبحوثة
 8الحالة التعليمية للمبحوثة
 8متوسط تعليم أبناء المبحوثة
 1المسئول عن تحديد مكونات الغذاء
 1الديل الشهرم للمبحوثة
 8إجمال ما ينفق عل الغذاء شهري نا
 2نشكة المبحوثة
 2حالة المسكن
 1حيازة األدوات المنزلية
 41الحيازة المزرعية ألسرة المبحوثة
 44االنفتا الجغراف
 48االنفتا الثقاف
 48المشاركة اإلجتماعية غيلر الرسمية
 41عدد المصادر المعرفية
 41التقدير الذاتى لقيادة الرأى
 48تعدد أدوار المبحوثة
 42اتجاهات المبحوثات نحو العادات الغذائية الصحيحة.
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معامل االرتباط البسيط
10144**10428
*10448
10411
**10412
**10818
10118
*10484
*10482
10188*10488
**10881
10141**10811
**10818
10114**10888

معامل االنحدار البسيط
10112
10841
10122
40218
1011
10111
10121
10888
10144
10142
10484
10418
1018210281
10882
10414
10818

قيمة دت)
10811
40184
10121
*80124
10888**80181
10422
40421
104114084810188
10281
10881*80811
**80121
1088
**10121
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معامل التحديد (10821 = )R2
معامل اإلرتباط المتعدد (10182 = )R
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* * معنوى عند المستوى اإلحتمالى 1014
* معنوى عند المستوى اإلحتمالى 1011

قيمة ف= **479.4
األم ددر ال ددذى يتطل ددب تص ددميم نم ددوذ س ددببى ي ددتم في ددة ترتي ددب

أن هنددا تبدداين فيمددا بددين هددذه المصددادر (كوسددائل تعتمددد

أولويد ددة هد ددذه المتغي د درات المسد ددتقلة فد ددى التد ددكثير علد ددى المتغيد ددر

عليه ددا المبحوث ددات كمص دددر لمعلوم دداتهن الغذائي ددة) حي ددث

التابز.

تب د د د ددين أن  %2201مد د د د ددن المبحوثد د د د ددات يحصد د د د ددلن علد د د د ددى

وفددى محاولددة للوقددوف علددى أكثددر المتغي درات المسددتقلة

معلوم دداتهن م ددن أمه دداتهن ،حي ددث ج دداء ه ددذا المص دددر ف ددى

ت ددكثي انر عل ددى المتغي ددر الت ددابز ت ددم إس ددتيدام نم ددوذ التحليد دل

المرتبد ددة األولد ددى ،فد ددى حد ددين ذكد ددر ق اربد ددة  %81مد ددنهن أن

اإلنحدددارى المتعدددد التدددرجى ،فكسددفر التحليددل عددن معادلددة

مص د دددر معلوم د دداتهن ه د ددو اليبد د درة الشيص د ددية وج د دداء ه د ددذا

إنحدار يطى تتلمن يمسدة متغيدرات مسدتقلة تدؤثر تدكثي انر

المص دددر ف ددى المرك ددز الث ددانى ،وج دداء ف ددى المرك ددز الثال ددث

معنويدان علددى الددوعى الغددذائى للمدرأة الريفيددة تمثلددت فددى عدددد

المصددادر المعرفيددة ،سواتجدداه الريفيددات نحددو العددادات الغذائيددة،

سواجمددال مددا ينفددق عل د الغددذاء شددهريان ،والتقدددير الددذاتى لقيددادة
الرأى ،واإلنفتا الثقافى.

التلفزيددون بنسددبة تبلددغ  ،%1101ثددم األقددارب بنسددبة بلغددت
حد د دوالى  ،%81ث د ددم الحم د دداه بنس د ددبة بلغ د ددت ق ارب د ددة ،%81

ث ددم الجيددران بنسددبة بلغددت ح دوالى ،%88ث ددم االبندداء بنسددبة

بلغد د ددت حد د د دوالى  ،%2ث د د ددم الب د د درامج اإلذاعي د د ددة والص د د ددحف

وقددد تبددين أن هددذه المتغي درات مجتمعددة تفسددر %8108

والمجالت بنسبة بلغت قرابة  ،%1ثدم زمدالء العمدل بنسدبة

م د ددن التب د دداين ف د ددى المتغي د ددر الت د ددابز ،وه د ددذا يعن د ددى أن بقي د ددة

بلغددت  ،%801ثددم شددبكة اإلنترنددت بنسددبة بلغددت  ،%8فددى

فددى المتغيددر التابز(جدددول  ،)1ولتحديددد نسددبة مسدداهمة كددل

مدن المرشددة الزراعيدة لعددم تواجددد مرشدده زراعيدة فدى قددرى

متغي ددر م ددن ه ددذه المتغي ددرات المس ددتقلة اليمس ددة ف ددى تفس ددير

الدراسة.

المتغيرات ال تسهم إال فى تفسير  % 808فقط من التبداين

التبد دداين فد ددى المتغيد ددر التد ددابز إسد ددتنادان إلد ددى النسد ددبة المئويد ددة

حدين لدم يدذكر أى مددن المبحوثدات أنهدم يسدتقون معلومدداتهم

ونس د د ددتيلص مم د د ددا س د د ددبق إعتم د د دداد المبحوث د د ددات عل د د ددى

للتب دداين المفس ددر إتلد د أن المتغيد درات المتمثل ددة فدددى عد دددد

المص ددادر التقليدي ددة ف ددى الحص ددول عل ددى المعلوم ددات مث ددل

سواجمددال مددا ينفددق عل د الغددذاء شددهريان ،والتقدددير الددذاتى لقيددادة

الم اركددز األولددى ،وهددذا يسددتوجب لددرورة أن يقددوم اإلرشدداد

المصددادر المعرفيددة ،سواتجدداه الريفيددات نحددو العددادات الغذائيددة،

األم ،واليبد د درة الشيص د ددية ،واألق د ددارب ،حي د ددث ج د دداءت ف د ددى

الد درأى ،واإلنفت ددا الثق ددافى تس ددهم ف ددى تفس ددير التب دداين بنس ددب

الز ارعددى بزيددادة وع د المبحوثددات مددن يددالل توفيرمصددادر

10142 ،1018 ،1018 ،1081 ،10122عل د د ددى الترتي د د ددب

ميتلفة وحديثة موثوق بها لكى يعتمدد عليهدا فدى الحصدول

جزئيان.

وذل من يالل الندوات اإلرشادية أو الزيارات المنزليدة أو

وبندداءان علددى هددذه النتددائج يمكددن قبددول الفددر

البحثددى الثالددث

رابعووووواً :تحديووووود األهميوووووة النسوووووبية لمصوووووادر معلوموووووات
المبحوثات التغذوية:

وفد ددى محاولد ددة للتعد ددرف علد ددى نوعيد ددة المصد ددادر التد ددى

تستقى منها المبحوثات الوعيهن المتعلقة بالغدذاء والتغذيدة

على ما تحتا إليه مدن معلومدات لزيدادة الدوعى الغدذائى،

المطبوعات اإلرشدادية وغيرهدا مدن المصدادر األيدرى التدى
يمكددن أن تثددق فيهددا الم درأة الريفيددة وتعتمددد عليهددا للحصددول
علددى مددا تحت ددا إليدده مددن معلومددات والددوع لسددد الددنقص

المعرفى لديها.

وكذا أهميتها النسدبية ،تبدين مدن النتدائج الدوارده بجددول()8
جدول  :5نموذج مختزل للعالقة اإلرتباطية واإلنحدارية المتعددة بين المتغيرات المستقلة وبين الوعى الغذائى للمرأة الريفية
المتغيرات الداخلة فى التحليل

994

معامل اإلنحدار
الجزئى

قيمة" ت"

النسبة المئوية التراكمية
للتباين المفسر

النسبة المئوية
للتباين المفسر
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 -4عدد المصادر المعرفية
 -8إتجاه الريفيات نحو العادات الغذائية
الصحيحة
 -8إجمال ما ينفق عل الغذاء شهري نا
 -1التقدير الذاتى لقيادة الرأى
 -1اإلنفتا الثقافى

معامل اإلرتباط المتعدد(1،118 =)R
معامل التحديد (10818 =)R2

10184
10181

**80818
**10881

10122
10412

10122
10181

10111
10812
10818

**80181
**80222
*80818

10811
10881
10818

10118
1018
10142

* * معنوية عند المستوى اإلحتمالى 1،14
* معنوية عند المستوى اإلحتمالى 1،11

ففف= **410482

جدول  :2توزيع الريفيات المبحوثات وفقاً لمصادر المعلومات الغذائية
المصدر
البرامج التلفزيونية
البرامج االذاعية
الصحف والمجالت
اليبرة الشيصية
االم
الحماه
االقارب
الجيران
االبناء
المرشده الزراعية
زمالء العمل
شبكة االنترنيت

المنشأة الكبرى
دن=)85
%
العدد
8102
11
101
2
4801
44
2801
81
1104
18
8801
82
1208
14
1202
11
8
8
1
1
204
8
102
1

الورق
دن=)246
%
العدد
8204
18
808
8
1
1
1208
21
1801
481
8802
14
8101
12
4202
88
201
44
1
1
401
8
808
8

المصدر جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان.

اإلجمالىدن=)662
412
44
44
411
428
21
21
28
42
1
2
2

العدد

%
1101
102
102
8802
2201
8102
8108
8801
201
1
801
8

تم حساب النسبة المئوية بنسبة عدد تك اررات كل مصدر الجمالى عدد الريفيات المبحوثات.

وموجهدده لجميددز أف دراد األسد درة فددى جميددز الجهددات مددن

التوصيات
بنوواااً علووى النتووائج السووابقة فووون البحووث يوصووى بمووا

يلى:

_ ف ددى ل ددوء م ددا أول ددحته النت ددائج م ددن إنيف ددا

ال ددوعى

الغد د ددذائى للم د د درأة الريفيد د ددة توصد د ددى الد ارسد د ددة بلد د ددرورة
االهتمد د ددام بعقد د ددد سلسد د ددلة مد د ددن الند د دددوات واإلجتماعد د ددات

تس د ددتهدف الريفي د ددات للتوعي د ددة بكهمي د ددة تحس د ددين ال د ددوعى
الغد ددذائى تشد ددار فيهد ددا الجامعد ددات مد ددن يد ددالل كليد ددات
الزراعة(أقسد ددام المجتمد ددز الريفد ددى ،واإلرشد دداد الز ارعد ددى،
والص د ددناعات الغذائي د ددة) ،وكلي د ددات االقتص د دداد المنزلد د د

بكوادرها العلمية المتميزة من أجدل تقدديم يدمدة تعليميدة
على أسس علمية سليمة فيما يتعلق بمجاالت الدراسة،

وكذل إعداد وتقديم برامج إرشدادية غذائيدة متيصصدة

924

المؤسسددات اإلجتماعيددة واالعالميددة واإلرشددادية المعنيددة
بالمرأة الريفية.
_ فى لوء ما أولحته النتائج من عددم وجدود مرشددات
زراعيات بالقرى محل الدراسة ،فعنه يوصى بلدرورة

تزوي د د د ددد الق د د د ددرى بالمرش د د د دددات الزراعي د د د ددات الم د د د ددؤهالت
والمدددربات للقيددام بدددور فعددال فددى توعيددة الم درأة الريفيددة
بكل ما هو جديد فى المجاالت الميتلفدة وباليصدوص
مج د دداالت الغ د ددذاء والتغذي د ددة ،وذلد د د لتنمي د ددة المجتم د ددز

المحلى.
_ أشددارت النتددائج إلددى إعتمدداد المبحوثددات علددى المصددادر
التقليديددة ف ددى الحص ددول علددى المعلومددات ،لددذا توص ددى
الدراسة بلرورة تزويد المبحوثدات بالمعلومدات والدوع

)Vol. 61, No. 4, pp. 419-444, 2016(Arabic

Alex. J. Agric. Sci.

من يالل مصادر متنوعة موثوق فيها ،كذل توصى

المتغي درات واليصددائص األيددرى الت د لددم تتطددرق إليهددا

الد ارسددة بزيددادة سدداعات الب درامج التليفزيونيددة واإلذاعيددة

الدراسة والت من شكنها أن تدؤثر علدى الدوعى الغدذائى

كمصدر للحصول على المعلومات الغذائية.

الغذائ وعاداتهن الغذائية.

المعني ددة به ددذا الش ددكن حي ددث أش ددارات إليه ددا المبحوث ددات
_ ف ددى ل ددوء م ددا أول ددحته النت ددائج م ددن إنيف ددا

ال دددور

القي د ددادى للمبحوث د ددات ،ل د ددذا توص د ددى الد ارس د ددة بل د ددرورة
إكتشدداف قيددادات محليددة ريفيددة مددن الريفيددات القاطنددات
فددى القددرى محددل الد ارسددة وغيرهددا حتددى يمكددن االعتمدداد
علد دديهن كحلقد ددات وصد ددل يمكد ددن مد ددن ياللهد ددم توصد دديل
المعلومات الغذائية.
_ أول د ددحت نت د ددائج الد ارس د ددة أن  %1801م د ددن اجم د ددالى
الريفيات المبحوثات يقعن فدى فئدة الدديول المنيفلدة،

وان ح د دوالى  %18مد ددن الريفيد ددات المبحوثد ددات يتسد ددمن
بانيف ددا

م ددا ينف ددق عل ددى الغ ددذاء ش ددهريا وه ددذا نتيج ددة

منطقية إلنيفا

الديل فدى الريدف ،وهدذا يمثدل عائقدا

أمد ددام المبحوث د ددات ف د ددى اتي د دداذ القد د درار الس د ددليم الي د دداص

بمكونددات الغددذاء ،وتطبيددق الوجبددات الصددحية الس ددليمة
وفق د دا للمعد ددايير الصد ددحية إلعد ددداد الوجبد ددات المتكاملد ددة،
وعليدة توصددى الد ارسددة بلددرورة االهتمددام بتوعيددة المدرأة
الريفيددة باألغذيددة البديلددة ذات القيمددة الغذائيددة المرتفعددة

والتكلفة القليلة وكيفية تقديم وجبات غذائية متكاملة.

_ إتل من هذه النتائج أن  %88من إجمالى الريفيدات
المبحوث د ددات ك د ددن ذوى إتج د دداه محاي د ددد نح د ددو الع د ددادات
الغذائيد د د ددة الصد د د ددحيحة ،لد د د ددذا يوصد د د ددى بلد د د ددرورة دفد د د ددز

اتجاهد دداتهن نحد ددو العد ددادات الغذائيد ددة الصد ددحيحة ليلد ددق
اتج د دداه إيجد د دداب للريفيد د ددات المبحوثد د ددات نحد د ددو العد د ددادات
الغذائي د ددة الص د ددحيحة مح د ددل الد ارس د ددة ،وزي د ددادة وع د دديهن
سوادراكهن بهذه العادات.
_ أس ددفرت نت ددائج الد ارس ددة م ددن ي ددالل معامد دل التحدي ددد أن
المتغيرات المستقلة مولز الدراسة مسئولة عدن تفسدير

 %8201مد ددن التبد دداين ف د د الد ددوعى الغد ددذائى للريفيد ددات
المبحوث د ددات ،ل د ددذل توص د ددى الد ارس د ددة بل د ددرورة إجد د دراء
د ارس د ددات مس د ددتقبلية تتبعي د دده ،لمحاول د ددة التع د ددرف علد د ددى
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للريفيد ددات المبحوثد ددات حتد ددى يمكد ددن االرتقد دداء بسد ددلوكهن

_ االهتم د د ددام ب د د ددعجراء المزي د د ددد م د د ددن الد ارس د د ددات والبح د د ددوث
المسددتقبلية ف د مولددوع التغذيددة الصددحية ف د مجدداالت

متنوع د ددة ومجتمع د ددات ومن د دداطق جغرافي د ددة ميتلف د ددة م د ددز
التركيد د ددز علد د ددى الد ارسد د ددات الت د د د تهد د ددتم باالحتياجد د ددات
المعرفية والتنفيذية بمجاالت التغذية الصحية ،لمدا لهدذا
المج ددال مد ددن أهمي ددة فد ددى بند دداء ص ددحى وجسد دددى سد ددليم

لألبناء.

المراجع
أبددو السددعود ،ييددرم حسددن د )2882اإلرشدداد الز ارع د -
التنظ دديم والتيط دديط والتقيددديم ،مديري ددة التربي ددة والتعلد دديم،

الجمهورية العربية اليمنية.

احمد د ددد ،سد د ددمير محمد د ددد ،حسد د ددن عبد د ددد الد د ددرؤوف الهند د دددى
د )6006تغذي د ددة االنسد د ددان ،مكتبد د ددة بسد د ددتان المعرفد د ددة
للنشر والتوزيز ،القاهرة.

البوهد ددى ،ف دداروق ش ددوقى د )2886التعل دديم ب ددين تزيي ددف
وتنمية الوعى السياسى لدى المتعلمينفد ارسدة تحليليدةف،

العدد  ،88كلية التربية ،جامعة طنطا.
البند دددارى ،سد ددناء محمد ددد د )6006المرجد ددز العلمد ددى فد ددى
تغذي ددة االنس ددان ،هيئ ددة الني ددل العربي ددة للنش ددر والتوزي ددز،

القاهرة ،الطبعة الثانية.
الجددارجى ،امددان علددى ،يديجددة مصددطفى محمددد ،عف دداف
مييائيد د د ددل فهم د د د د د )6002االحتياجد د د ددات المعرفيد د د دده
االرش د دداديه للريفي د ددات فيم د ددا يتعل د ددق بالتوص د دديات الفني د دده

الياصدده بتغذيددة االسدره غددذاء صددحى وآمددن فددى بعد

قددرى جمهوريدده مصددر العربيدده ،الملتقددى العربددى الثددانى

حددول تفعيددل دور االرشدداد الز ارعددى وتنميددة المجتمعددات
الريفي د ددة ،المجل د ددس العرب د ددى للد ارس د ددات العلي د ددا والبح د ددث
العلمددى إلتحدداد الجامعددات العربيددة ،فددى الفت درة مددن -4
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8أكتوبر ،جامعة القاهرة.
الجددارحى ،أمددان علددى د )6000الغدذاء والتغذيدده والصددحه
العام د ددة ،مش د ددروع دم د ددج الثقاف د ددة الس د ددكانية والبيئ د ددة ف د ددى

االرش د دداد الز ارع د ددى ،منظم د ددة االم د ددم المتح د دددة لالغذي د ددة

والز ارع د ددة  ,FAOوص د ددندوق االم د ددم المتح د دددة للس د ددكان،
و ازرة الزراعة واستصال األرالى ،الطبعةالثانية.
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حمزاوى ،لطفدى فهمدى د )6002سدالمة الغدذاء (الهاسدب
وتحليل المياطر) ،الطبعدة الثانيدة ،دار الكتدب العلميدة

للنشر والتوزيز ،القاهرة.
حنفددى ،قدددرى د )2880علددم الددنفس الصددناعى ،مطبعددة عددين
شمس ،القاهرة.

اليلد دديرم ،محسد ددن أحمد ددد د )6002اقتصد دداد المعرفد ددة،

دعد ددبس ،محمد ددد عبد ددداليالق د )6006تد ددكثير حجد ددم وديد ددل

الرافع ددى ،أحم ددد كام ددل د )2886اإلرش دداد الز ارعد د عل ددم

والحل د درية ،مجلد ددة اإلسد ددكندرية للبحد ددوث الزراعيد ددة ،مجلد ددد

الطبعة األولى ،مجموعة النيل العربية ،القاهرة.

وتطبي د ددق ،معه د ددد بح د ددوث اإلرش د دداد الز ارعد د د والتنمي د ددة

الريفيد د د ددة ،مركد د د ددز البحد د د ددوث الزراعيد د د ددة،و ازرة الز ارعد د د ددة
سواستصال األرال ،القاهرة.
السد د د ددباعى ،ليلد د د ددى عبد د د دددالمنعم د )6004الغد د د ددذاء ونقد د د ددل
األم ار

فاألم ار

المعديةف -التسمم الغذائىف ،منشكة

المعارف ،باألسكندرية.

األسرة على كفاءة إدارة الغذاء بين ربات األسر الريفية

د ،)42العدد األول ،يناير.

رزق ،عزه محمود إبراهيم د )2885برندامج مقتدر لتنميدة
ال ددوعى الغ ددذائى ل ددالم المصد دريه ف ددى الري ددف والحل ددر،

رس د ددالة ماجس د ددتير ،كلي د ددة االقتص د دداد المنزل د ددى ،جامع د ددة
المنوفية.
رش د د دداد ،تس د د ددبى محم د د ددود ،وايد د د دزيس ع د د ددازرنوار د-6005

الص ددعيدى ،ط ددارق محم ددد محم دددد )6005دور اإلع ددالم

 )6002التقنددين الغددذائى وادارةالوجبددات ،مكتبددة شددبان

المرحلد ددة اإلعداديد ددة ،رسد ددالة دكتد ددوراه ،كليد ددة اإلعد ددالم،

سعدودى ،منى عبدالهادى حسدين د )2882وحددة د ارسدية

الترب د ددوى ف د ددى تنمي د ددة ال د ددوعى اإلعالم د ددى ل د دددى تالمي د ددذ

جامعة القاهرة.
الغول ،إيمان أحمدد )2888دراسة المعارف والممارسات
الصحية للمرأة الريفية وعالقتها ببع

المتغيرات

الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية فى أربعة قرى

بمحافظة الدقهلية ،رسالة دكتوراه ،كلية الزراعة ،جامعة

القاهرة.

ب دددير ،س ددهير ( )2888البح ددث العلم ددى ،دار المع ددارف،
القاهرة.

بيددومى ،محمددد أحمددد د )6002القدديم وموجهددات السددلو

اإلجتم د دداعى ،كلي د ددة ا داب ،جامع د ددة اإلس د ددكندرية ،دار

المعرفة الجامعية .
حس د ددن ،عب د ددد الباس د ددط محم د ددد د )2880أص د ددول البح د ددث
اإلجتماعى ،مكتبة وهبه ،القاهرة.

حفظ د د ددى ،إحسد د ددان محمد د ددد د )2886الد د ددوعى والمشد د دداركة
ودورهددا فددى إنجددا التنميددة الحلرية،رسددالة ماجسددتير،

المعرفة ،كفر الدوار.

مقترحددة تسددتهدف تنميددة الددوعى بالتددديين وألد ارره لدددى

طددالب المرحلددة الثانويددة ،حوليددة كليددة البنددات لددألداب
والعلوم والتربية ،العدد الثالث ،جامعة عين شمس.
س ددويلم ،محم ددد نس دديم عل ددى د )6008التعل دديم بالمش دداركة،
مصر لليدمات العلمية.

سالم ،على عبدالعظيم د )2884المنهج فمفهومه وأسدس
بنائه وعناصرهف ،جامعة األسكندرية ،فرع دمنهور.

سديد أحمدد ،غريدب محمددد د )2888تصدميم وتنفيدذ البحددث
اإلجتماعى ،دار المعرفة الجامعية ،األسكندرية.

صال  ،عبدالحى محمود حسن د )6002الصحة العامة
بد د د ددين البعد د د دددين اإلجتمد د د دداعى والثقد د د ددافى ،دار المعرفد د د ددة
الجامعية ،الشاطبى ،اإلسكندرية.
عامر ،أسماء فدوزى عبدد العزيدزد )6024د ارسدة العوامدل
االجتماعي ددة والبيئي ددة المرتبط ددة بسدددلو الريفيدددات نحد ددو

كلية ا داب ،جامعة اإلسكندرية .
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) التغذي د ددة ف د ددى الص د ددحة6008( ايم د ددن س د ددليمان،م ازهد د درة

،ق ددرى محافظ ددة كف ددر الش دديخ

، الطبعددة االولددى، دار اث دراء للنشددر والتوزيددز، والمددر

.عمان
، وع د دداطف عب د دددالعزيز هاش د ددم، حنف د ددى عب د دددالعزيز،هاش د ددم

الع ددادات الغذائي ددة ب ددبع

. جامعة المنصوره، كلية الزراعة،رسالة دكتوراه
) دور6002 زين د ددب محم د ددود عب د دددالرحمن د،عبدالص د ددمد
الترشدديد السددمكى فددى تنميددة وعددى العدداملين باالسددتزراع

، الطبع د ددة األول د ددى،) أس د ددس التغذي د ددة الحديث د ددة6002د

 رسددالة،للحددد مددن تلددوث األسددما فددى محافظددة دميدداط

) الموسددوعة المص درية فددى2884(  محمددد كمددال،يوسددف

،المعاصر

. جامعة عين شمس، كلية الزراعة،ماجستير

. القاهرة،الدار العربية للنشر والتوزيز

 الد دددار العربيد ددة للنشد ددر، الجد ددزء األول،تغذيد ددة اإلنسد ددان

. القاهرة،والتوزيز
 دار،) السد د د ددلو اإلنسد د د ددانى2882 إنتصد د د ددار د،يد د د ددونس

اإلرشاد الزراع

)2886 أحمد د،عمر

. القاهرة،مصر لليدمات العلمية

،) قاموس علم االجتماع2885 محمد عاطف د،غيث
. القاهره،دار المعرفة الجامعية

. القاهرة،المعارف
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ABSTRACT
This study aimed mainly to determine the factors affecting awareness of food for rural women Kafr ElSheikh governorate Study data were collected by Personal interview questionnaires, through a random sample
amounted 227 respondents about 10% of the population amounted (142 respondents from ELwarq, while 85
respondents from Elminahia elqbra). Collected data were coded and analyzed using frequencies, percentages,
means, standard deviation, simple & multiple correlation coefficients, partial & multiple regression
coefficient.
The most important findings of this study could be summarized as follows:
Approximately 83% of the respondents had the awareness of a food either medium or low.
Approximately 91% of the respondents had awareness of food either medium or low in relation to food
quality, and that about 68% of the respondents had awareness of food either Medium or Low as respect to
food safety, and that nearly 53% of respondents had awareness of food either medium or low with respect to
nutrition and health.
There is a significant positive correlation relationship at 0.01 between Nutritional awareness of rural
women and the following independent variables: educational level, monthly income of Researched, and the
total money spent on food per month, and cultural openness, and a number of cognitive sources Researched,
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and appreciation of self to lead opinion as the value of the correlation coefficient of 0.183 for them, 0. 0.157,
0.206, 0.230, 0.299, 0.256, respectively.
Results revealed that the independent variables included in the study combined associated with awareness
of food for rural women by a factor correlation multi amounted 0.451, has proven a moral that relationship at
the potential level of 0.01,.
The results indicated that there are five independent variables all contribute to a significant represented
in: Total money spent on food per month, a number of sources of information at the potential level of 0.01,
and educational status of the Researched, and is responsible for identifying food components, self-esteem
driving opinion at the potential level of 0.05.
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