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فى بعض قرى والعوامل المرتبطة بهما  للريفيات التغذوية والممارسات المعارف
  محافظة اإلسكندرية

  مروى محسن أنور ياقوت ،هيام محمد عبد المنعم حسيب
  مركز البحوث الزراعية –معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية

  ١٣/٣/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                   ٢٧/١٠/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص

أجرى هذا البحث بهدف دراسة المعارف والممارسات التغذوية للريفيات والعوامل المرتبطة بهما فى بعض قرى محافظة اإلسكندرية 
ى وذلك من خالل التعرف على الخصائص الشخصية واألسرية للمبحوثات، والتعرف على مستوى معـارفهن الغذائيـة، وتحديـد مسـتو    

ممارساتهن الغذائية لتجنب اإلصابة بأمراض سوء التغذية، ثم دراسة العالقة االرتباطية بين كل من مستوى المعارف ومستوى الممارسـات  
مبحوثـة تـم   ) ١٥٠(تم إجراء هذه الدراسة على عينة عشوائية قوامها . للمبحوثات كمتغيرين تابعين وبعض المتغيرات المستقلة المدروسة

بعض قرى محافظة اإلسكندرية، وقد تم استيفاء البيانات باستخدام االستبيان بالمقابلة الشخصية، واستخدمت النسب المئويـة،   اختيارهن من
  .والمتوسط الحسابى، واالنحراف المعيارى، ومعامل ارتباط بيرسون ومربع كاى كأساليب إحصائية

  :وقد أشارت أهم النتائج البحثية إلى أن
 .حوثات ذات مستوى معرفى متوسطمن جملة المب% ٧٣.٣ - ١

 .من جملة المبحوثات مستوى ممارساتهن التغذوية متوسط%  ٦١.٣ - ٢

هناك عالقة ارتباطية معنوية بين كل من الدخل، وعدد مصادر المعلومات الغذائية للمبحوثة، ونـوع األسـرة كمتغيـرات مسـتقلة      - ٣
 .ومستوى المعارف الغذائية للمبحوثات كمتغير تابع

ارتباطية معنوية بين كل من عدد سنوات تعليم المبحوثة، وعدد مصادر المعلومات الغذائية، وعدد األمراض المصاب بها هناك عالقة  - ٤
  .أفراد األسرة، ومستوى المعارف الغذائية للمبحوثات كمتغيرات مستقلة وبين مستوى الممارسات التغذوية للمبحوثات كمتغير تابع

 .العوامل المرتبطة بالمعارف والممارسات التغذوية –الممارسات التغذوية  -المعارف التغذوية :كلمات دليلية

 

  المقدمة
يعد النهوض بالمستوى الصـحى ألفـراد أسـر    
المجتمع من األهداف الرئيسـية للتنميـة االقتصـادية    
واالجتماعية حتى تصبح القوى البشرية قـادرة علـى   

ـ    م القيام بأعباء التنمية، وكما أن الغذاء يعتبـر مـن أه
ضروريات الحياة فى كل زمان ومكان وتلعب التغذيـة  
دوراً هاما فى حياة الشعوب وتقـدمها لـذلك يحظـى    
موضوع استهالك الغذاء بكثير من العناية واالهتمام من 

  .جميع دول العالم
يتأثر استهالك اإلنسان للغـذاء بمجموعـة مـن    
العوامل االقتصادية، واالجتماعية، والصحية، والثقافيـة  

تتفاعل فيما بينها لتؤثر فى النهاية على نوع وكمية  التى
الغذاء الذى يتناوله اإلنسان فى وجباته، ويمتد أثر هـذه  
العوامل على تغذية اإلنسان من مراحل الطفولة مروراً 

منظمـة الصـحة   (بمرحلة المراهقة والشباب والنضج 
، ولكن نجـد أن انخفـاض الـوعى    )١٩٩٧العالمية، 

سان من االستفادة من الغـذاء، رغـم   الغذائى يعيق اإلن
توفره على وجه صحيح، بل قد يكون الغـذاء مـدعاة   
للمرض نتيجة تلوثه أو اإلفراط فى اسـتهالكه وهـذا   

بكيـر وآمـال،   (يؤدى إلى اإلصابة باألمراض المختلفة
١٩٩٩ .( 
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وخالل األعوام العشرين الماضية طرأت تغيرات 
حول الغذائى وتعرف بالت(خطيرة غيرت النظام الغذائى 

Nutrition Transition ( وتدهورت صحة مئات الماليين
من سكان العالم الثالث بحيث صارت السمنة فى معظم 
الدول النامية مشكلة صحية أخطر من الجوع ففى بعض 
الدول مثل المكسيك ومصر وجنوب أفريقيا يعانى أكثر 
من نصف عدد البالغين فرطا فى الـوزن، ويتوقـع أن   

لبالغين على األقل فى جميـع دول أمريكـا   ربع عدد ا
الالتينية وأغلب دول الشرق األوسط وشـمال أفريقيـا   

مليون فقـط   ٨٠٠يعانون فرط الوزن، فى حين يعانى 
نقص الوزن، وهذه الفجوة اإلحصائية تتزايـد بسـرعة   
                         وفـــى غضـــون أقـــل مـــن جيـــل واحـــد

)Benjamin and Barry, 2002 ( ويضـيف Carlos etal 

أن التحول الغذائى الذى تتغير فيـه مكونـات    (2004)
إلـى اللحـوم    Tubersالغذاء من الحبوب والـدرنيات  

ومنتجات األلبان واألطعمة المصـنعة ذات المحتـوى   
العالى من السكر والدهون، جاء بشـكل واضـح فـى    
البلدان النامية ممن يعيشون بالمنـاطق الريفيـة وهـذا    

يؤدى إلى حدوث نقص فى التغذية عند التحول الغذائى 
والعلـل  (بعض األسر، فى حين يؤدى إلـى السـمنة   

  .فى بعضها اآلخر) المترتبة عليه
وترجع السمنة إلى بعض الممارسـات الخاطئـة   
حيث يتناول األطفال المشروبات الخفيفـة والمسـليات   
والمقرمشات ويشاهدون التلفاز، كما يستعمل البـالغون  

السير لشراء الحاجات مـن السـوق    العربات بدال من
حيث تبنوا أسلوب حياة الخمول، وباإلضـافة إلـى أن   
سكان الدول النامية إجماال قد ازداد تناولهم للسـكريات  
ذات السعرات الجوفاء والزيـوت النباتيـة واألطعمـة    

اللحوم، والـدواجن، والسـمك، والبـيض،    (الحيوانية 
رات الحرارية، ، أى ازداد تناول السع)ومنتجات األلبان

وهكذا تضافرت تغيرات أسلوب الحياة مـع تغيـرات   
النمط الغذائى وتعدد نوعية الزيوت والشحوم، والكميات 
المستهلكة من الملح، وأدى ذلك إلـى كارثـة صـحية    
امتازت بانتشار السمنة وارتفاع شديد فى نسبة مـرض  

السكر واألورام السرطانية وعـدد المصـابين بزيـادة    
ودهون الجلسـريدات الثالثيـة والضـغط    الكولسترول 

 ,Carlos et al. 2004 - WHO/ FAO)وأمراض القلـب  
2008)   

ولمحاربة هذه التهديدات يجب النظر إلى ما وراء 
التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية التى ظهرت 
فى العالم النامى، فقد دلت األبحاث على أن كثيرا مـن  

يشـاركون فـى سـرعة    الحكومات و رجال الصناعة 
انتشار السمنة فى البلدان النامية، وذلـك مـن خـالل    
إغراق األسواق بمحليات سـكرية رخيصـة الـثمن،    
وبالزيوت والشحوم واللحوم، فى حين إنهم ال يفعلـون  
ــروات  ــه والخض ــتهالك الفواك ــجيع اس ــيئاً لتش                 ش

)Barry, 2008.(  
 من جهة أخرى ذكـر تقريـر منظمـة األغذيـة    

أن على الرغم من أن بعض الفقراء ) ٢٠٠٢(والزراعة 
يزدادون فى الوزن إال أن ذلك ال يعنى إنهم يتمتعـون  
بتغذية جيدة بل غالبا ما تخفى البدانة وراءها نقصا فى 
الفيتامينات والمعادن، وفى تقرير آخر لمنظمة األغذيـة  

إن الغذاء غير المتـوازن مـن    FAO (2008)والزراعة 
قة وخصوصـاً مـع نقـص الفيتامينـات     مصادر الطا

والمعادن تتسبب فى أكثر من نصف عـدد األمـراض   
  .التى يبتلى بها العالم
ــاف  أن  Perpinstrup and Fuzhi (2008)وأض

 ٥٠٠النساء واألطفال تشكل غالبية الجيـاع وأن نحـو   
مليون طفل  ١٤٦مليون إمرأة تعانى سوء التغذية، وأن 

نقص الوزن، وغالبا ما  فى سن ما قبل المدرسة يعانون
يكون سوء تغذية األطفال نتيجة معاناة أمهـاتهم سـوء   
التغذية، ولهذا يلدن أطفاال ناقصـى الـوزن؛ وأكـدت    

أن سوء التغذية  FAO (2012)منظمة األغذية والزراعة 
هو سبب ما يزيد على نصف عدد وفيات األطفال دون 

عام  مليون وفاة، وفى كل ١٢الخامسة من العمر والبالغ 
طفل بالعمى الجزئى أو التام بسبب  ٥٠٠.٠٠٠يصاب 

، وإن نقص اليود هو سبب مهم لتلـف  Aنقص فيتامين 
مخ األطفال الذى يمكن تجنبه وأن سوء التغذية المزمن 
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يؤثر على كل من النمو العقلى والجسـمانى، ومـع إن   
النساء هن المنتج الرئيسى للطعام فى معظم أنحاء العالم 

ت االجتماعية واألعراف السائدة غالبا مـا  فإن التركيبا
تؤدى إلى حصول النساء على طعام أقل ممـا يحصـل   
عليه الرجال، وعلى سبيل المثال فبينما يعـانى خمسـة   
وعشرون فى المائة من الرجال فـى البلـدان الناميـة    
األنيميا الناشئة عن نقص الحديد فإن خمسة وأربعين فى 

. نفسها فى المناطق ذاتهـا  المائة من النساء يعانين العلة
فضال على أن ثالثمائة امرأة يمتن كل يوم أثناء الوالدة 
ــائهن   ــى دم ــد ف ــر الحدي ــص عنص ــبب نق                              بس

(WHO, FAO, 2008).  
وهناك دراسات أشارت نتائجها إلـى انخفـاض   
مستوى وعى ومعارف الريفيات الغذائية ففـى دراسـة   

أظهرت النتـائج البحثيـة أن   ) ١٩٩٦شلبى وآخرون، (
من جملة المبحوثات مستوى معارفهن الغذائيـة  % ٣٠

منهن معتقداتهن الغذائية سليمة، كما % ١٩مرتفعة وأن 
انخفـاض  ) ١٩٩٩العسـال،  (اتضح من نتائج دراسة 

الوعى التغذوى للمبحوثـات وخاصـة فيمـا يخـتص     
بمكونات الوجبات الغذائية المتكاملة وبـدائل األغذيـة   

يـاقوت،  (لعادات التغذوية السيئة، كما أشارت دراسة وا
تدنى المستوى المعرفى الغـذائى للمبحوثـات   ) ٢٠٠٠

حيث كانت نسبة المبحوثات ذوات المستوى المعرفـى  
من جملة المبحوثات، واتضح مـن  % ٦٠.٦المنخفض 

تـدنى مسـتوى الـوعى    ) ٢٠١٢طلبه، (نتائج دراسة 
ـ  وعى الغـذائى  الغذائى للمبحوثات حيث كان مستوى ال

%) ٥٨.١(منخفض لدى أكثر من نصـف المبحوثـات   
  %).٣٤.٤(ومتوسطاً لدى 

مما سبق تبين أن انخفاض الـوعى والمعـارف   
الغذائية يعيق اإلنسان من االستفادة من الغـذاء رغـم   
توفره على وجه صحيح بل قد يكون مـدعاة للمـرض   
واإلصابة باألمراض المختلفة، وأن هناك تحول غذائى 

بشكل واضح فى المناطق الريفية فـى البلـدان   حادث 
النامية وقد يفسر ذلك تغير حالة القرية المصـرية مـن   
منتجة لمعظم األغذية إلى مستهلكة لمعظم السلع الغذائية 

خاصة مع تقدم التقنيات الخاصـة بالتصـنيع الغـذائى    
وتكنولوجيا االتصال والبرامج اإلعالمية واإلعالنية مما 

والمعـارف والممارسـات الغذائيـة    يؤثر على الوعى 
للنساء الريفيات الالتى يعتبرن حلقة وصل حاسمة فـى  
تغذية وصحة ورفاهية األسرة لذلك فإن هـذا البحـث   
يسعى لدراسة المعارف والممارسات التغذوية للريفيات 
لتجنب إصابة أفراد األسرة بأمراض سوء التغذية فـى  

  .بعض قرى محافظة اإلسكندرية
  :حثيةاألهداف الب

يستهدف هذا البحث بصـفة رئيسـية دراسـة    
المعارف والممارسات التغذويـة للريفيـات والعوامـل    
المرتبطة بهما فى بعض قرى محافظة اإلسكندرية وذلك 

  :من خالل األهداف التالية
التعرف على الخصائص الشخصـية واألسـرية    -١

 .للمبحوثات

ــة  -٢ التعــرف علــى مســتوى المعــارف الغذائي
 .للمبحوثات

ة مستوى الممارسات الغذائيـة للمبحوثـات   دراس -٣
 .لتجنب اإلصابة باألمراض

دراسة العالقة االرتباطية بـين كـل مـن سـن      -٤
المبحوثة، وعدد سنوات تعليم المبحوثـة، وعـدد   
سنوات الزواج، وعدد األبناء، ونـوع األسـرة،   
ودخل األسرة، وعدد مصادر المعلومات الغذائية، 

األسـرة  وعدد األمراض المصاب بهـا أفـراد   
كمتغيرات مستقلة وبين كل من مستوى المعارف 
الغذائية للمبحوثات، ومستوى الممارسات الغذائية 
للبمحوثات لتجنب اإلصابة باألمراض كمتغيـرين  

  .تابعين
  :الفروض البحثية

سن المبحوثـة،  : توجد عالقة معنوية بين كل من -١
وعدد سنوات تعليم المبحوثـة، وعـدد سـنوات    

بناء، ونـوع األسـرة، ودخـل    الزواج، وعدد األ
األسرة، وعـدد مصـادر المعلومـات الغذائيـة     
للمبحوثات، وعدد األمراض المصاب بها أفـراد  
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األسرة كمتغيرات مستقلة وبين مستوى المعارف 
 .الغذائية للمبحوثات كمتغير تابع

سن المبحوثـة،  : توجد عالقة معنوية بين كل من -٢
 وعدد سنوات تعليم المبحوثـة، وعـدد سـنوات   
الزواج، وعدد األبناء، ونـوع األسـرة، ودخـل    
األسرة، وعـدد مصـادر المعلومـات الغذائيـة     
للمبحوثات، وعدد األمراض المصاب بها أفـراد  
األسرة، ومستوى المعارف الغذائيـة للمبحوثـات   
كمتغيرات مستقلة وبـين مسـتوى الممارسـات    
الغذائية للمبحوثات لتجنب اإلصـابة بـاألمراض   

 .كمتغير تابع

  :تعاريف اإلجرائيةال
يقصد بـه  : المستوى المعرفى الغذائى للمبحوثات -١

درجة معرفة المبحوثـات بالعناصـر الغذائيـة،    
 .ومصادرها، ووظائفها

يقصـد  : عدد األمراض المصاب بها أفراد األسرة -٢
به إجمالى العدد الخام لألمراض المختلفة المصاب 

 .بها أفراد أسرة المبحوثة

يقصد به : ية للمبحوثاتمستوى الممارسات الغذائ -٣
إجمالى الدرجات التى حصلت عليهـا المبحوثـة   
نتيجة التباعها بعض اإلجـراءات واالحتياطـات   
عند إعداد الوجبات ألفراد أسرتها والتى من شأنها 

 .تجنبهم اإلصابة بأمراض سوء التغذية

  :قياس متغيرات الدراسة
  :المتغيرات المستقلة: أوالً
ام لكل من سن المبحوثـة،  تم استخدام الدرجات الخ -١

وعدد سنوات تعليم المبحوثـة، وعـدد سـنوات    
الزواج، وعدد األبناء، والدخل الشهرى لألسـرة،  

 .وعدد مصادر معلومات المبحوثة

 .تم تصنيفها إلى بسيطة ومركبة: نوع األسرة -٢

تـم  : عدد األمراض المصاب بها أفـراد األسـرة   -٣
فية تحديدها من خالل الدراسة المبدئية االستكشـا 

لمناطق الدراسة وبناء عليه تم قياسه من خـالل  
حصر لعدداألمراض المصاب بها أفـراد أسـرة   

: المبحوثة من خمسة عشر مرض غذائى وهـى 
السكر، انخفاض ضغط الدم، تصلب الشـرايين،  (

الكولسترول، القلب، تسـوس األسـنان، ارتفـاع    
الضغط، األنيميا، قرحة المعدة، النقرس، السمنة، 

أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمـراض  النحافة، 
وبناء على عدد األمراض التى ) الجهاز الهضمى

يعانى منها أفراد األسرة تم تقسيمها إلـى ثالثـة   
، )مـرض  ١١-٨(، )مرض ١٥-١٢: (فئات هى

  ).أمراض ٨أقل من (
  :المتغيران التابعان: ثانياً
تم قياسه مـن  : مستوى المعارف الغذائية للمبحوثات -١

 :محاور وهىخالل ثالثة 

المعرفة بالعناصر الغذائية واشـتملت علـى سـت    * 
يحتوى طعام الفرد اليومى علـى  : عبارات وهى

كربوهيدرات وبروتين ودهون فقـط، وال تعتبـر   
الفيتامينات من محتويات طعام الفرد الضرورية، 
وال تعتبر األمالح المعدنية من محتويـات طعـام   

على كل  الفرد الضرورية، وتشتمل الكربوهيدرات
من المواد النشوية والمـواد السـكرية، وتشـتمل    
األغذية الدهنية على زيـوت ودهـون، وهنـاك    
نوعان من البـروتين همـا البـروتين النبـاتى     

 .والبروتين الحيوانى

وتضمنت أربـع عشـرة   : مصادر العناصر الغذائية*
اللحوم واألسماك من األغذية الفقيرة : عبارة وهى

ون والزيوت مصادر غنية فى الكربوهيدات، والده
بالكربوهيدرات، والفول السودانى مـن األغذيـة   
الغنية بالدهون، واحتواء اللحـم الضـانى علـى    
كميات بسيطة من الدهون، وال تعتبر البقوليـات  
والمكسرات من مصادر البروتين، وبيض الـبط  
أقل فى القيمـة الغذائيـة مـن بـيض الـدجاج،      

مصـدر   والبطاطس غنية بفيتـامين أ، وأحسـن  
لفيتامين د هو زيـت السـمك والطمـاطم مـن     
الخضروات الفقيرة فى فيتامين ج، واللحوم مـن  
المصادر الغنية بفيتامين ج، والجوافة ال تحتـوى  
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على فيتامين ج، ويعتبر اللـبن ومنتجاتـه مـن    
األغذية الغنية بالحديد، واألسماك مصـدر غنـى   

لـل  باليود، وتناول األلبان ومنتجاتها مع اللحوم يق
 .من امتصاص الحديد

وظائف العناصر الغذائيـة واحتـوت علـى تسـع     * 
تعمل الكربوهيدرات على تخليص : عبارات وهى

الجسم من السموم، وتعمل الدهون علـى تدفئـة   
الجسم فى الجو البارد، وتحتاج الحامل والمرضع 
إلى زيادة المتناول من البروتين، ويحتاج صـغار  

ـ  ى مـن الكبـار،   األطفال إلى كمية بروتين أعل
وفيتامين د يمنع اإلصابة بالكساح، وللشمس دور 
هام وفعال فى الوقاية من الكسـاح، وفيتـامين ج   
يمنع امتصاص الحديد، ويعمل الماء على تكيـف  
درجة حرارة الجسم، ومن المفضل شرب المـاء  

وبذلك بلغ عـدد عبـارات   . أثناء تناول الوجبات
بحوثات علـى  المقياس الكلى للمعارف الغذائية للم

تسع وعشرين عبارة منها خمس عشـرة عبـارة   
سلبية، وأربع عشرة عبارة إيجابية، وقد أعطيـت  

لالستجابات الصحيحة والخاطئـة   ١، ٢الدرجات 
على الترتيب وذلك للمعارف الموجبـة والعكـس   
للمعارف السلبية، وقد تراوح إجمـالى درجـات   

درجة، وتم تقسيمها إلى  ٥٨، ٢٩المبحوثات بين 
مستوى معرفـى مـنخفض   : الث فئات كما يلىث
، ومسـتوى معرفـى متوسـط    )درجة ٣٨-٢٩(
 -٤٩(ومستوى معرفى مرتفع ) درجة ٤٨-٣٩(

 ).درجة ٥٨

تم قياسه : مستوى الممارسات الغذائية للمبحوثات -٢
من خـالل أربـع وعشـرين عبـارة تضـمنت      
الممارسات التى تتبعها المبحوثة عنـد تخطـيط   

شأنها تجنبهم اإلصـابة  وجبات األسرة والتى من 
باألمراض التغذوية المختلفة وقـد تناولـت هـذه    
العبارات مدى حرص المبحوثة على تقديم وجبـة  

 ٨اإلفطار ألفراد األسرة، وتناولهم ما ال يقل عن 
أكواب من الماء يومياً، ومدى تفضـيلها لتقـديم   

ــة   ــمر، والفاكه ــن األس ــيض ع ــز األب الخب
لجبن كامـل  والخضروات، والجبن القريش عن ا

الدسم، ومدى حرصها على نزع القشده من اللبن، 
وإزالة جلد الدجاج، وطهى اللحوم بـدون نـزع   
دهونها قبل تقديمها ألفراد األسرة، وكـذا مـدى   
تقديمها للدجاج المحمـر، والمخلـالت، وتنـاول    
الشاى عقب األكـل مباشـرة ألفـراد أسـرتها،     
 باإلضافة إلى مدى حرصها على أن يتناول جميع
أفراد األسرة الغذاء فى مواعيد محـددة، ومـدى   
تناولهم لألغذية المختلفة بين الوجبـات، ومـدى   
حرصها على تقديم األلبـان ومنتجاتهـا ألفـراد    
أسرتها، وتناول األغذية الغنية بالحديد، واستخدام 
زيت الزيتون بدالً من الزيوت األخرى فى إعداد 

مرات  ٤-٣الوجبات، وكذلك عدم تناول أكثر من 
أغذية غنية بالسكريات أسـبوعياً، أيضـاً مـدى    
اهتمامها بتقديم السمك المشوى ألفـراد األسـرة،   
وكذا تناول اللحوم البيضاء عن اللحوم الحمـراء،  
واستخدام السمن الصناعى بدالً من السمن البلدى، 
ومدى عزوفها عن استخدام الزيوت النباتية فـى  

من على وجه الطهى، وعدم إزالة الدهون الزائدة 
الغذاء بعد إعداده، ومدى الحرص علـى تنـاول   
السمك مرة أسبوعياً لقيمته الغذائية، وأخيراً مدى 
تفضيلها لتقديم الحلويات عـن الفاكهـة ألفـراد    
أسرتها بحيث تجيب المبحوثة عـن كـل عبـارة    

فى  ١، ٢، ٣، أو نادراً بدرجات بدائماً، أو أحياناً
حالة العبارات اإليجابيـة والعكـس فـى حالـة     

وقــد تراوحــت درجــات . العبــارات الســلبية
درجة وتم تقسيمها إلـى   ٧٢، ٢٤المبحوثات بين 

مستوى ممارسة مـنخفض  : ثالث فئات كما يلى
، ومستوى ممارسة متوسـط  )درجة ٤١أقل من (
أكثر ( ، ومستوى ممارسة مرتفع)درجة ٥٧-٤١(

 ).درجة ٥٧من 
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  :الطريقة البحثية
تم إجراء الدراسة علـى عينـة عشـوائية مـن     

مبحوثة من  ٧٥مبحوثة منها  ١٥٠الريفيات بلغ قوامها 
مبحوثة من القرية الرابعة التابعتين  ٧٥القرية الثانية، و

لإلدارة الزراعية بأبيس بمحافظة اإلسكندرية، وتشـكل  
لى شاملة البحث البـالغ  من إجما% ١٠هذه العينة نسبة 

زوجة حـائز مـن سـجالت الحيـازة      ١٥٠٠قدرها 
  .الزراعية بالجمعيات التابعة لها القرية

وقد تم استيفاء البيانات البحثية ميدانيا باسـتخدام  
صحيفة استبيان أعدت مسبقا وأجـرى عليهـا اختبـار    

، وبناء على ذلك تم تعديل بعض بنودها Pre-Testمبدئى 
تمارة االستبيان فى صورتها النهائيـة  بحيث اشتملت اس

على ثالثة أجـزاء رئيسـية تضـمن األول مجموعـة     
البيانات المتعلقة بالخصائص المميزة للمبحوثات وتناول 
الثانى مستوى المعارف الغذائية للمبحوثـات، وبينمـا   

  .تناول الثالث الممارسات الغذائية للمبحوثات
 المتوسطوقد استخدم النسب المئوية والتكرارات و

  الحسابى واالنحراف المعيارى ومعامل ارتباط بيرسون،
  .ومربع كاى كأساليب إحصائية لعرض بيانات الدراسة 

  االنتائج ومناقشته
  :الخصائص الشخصية للمبحوثات: أوالً

إلى الخصائص الشخصية ) ١(تشير بيانات جدول
للمبحوثات حيث أتضح أن ما يقرب من ثالثـة أربـاع   

-٣٠بـين  تتراوح أعمـارهن مـا    %)٧١.٣(العينة 
من جملة المبحوثـات عـدد   %) ٦٠.٧(سنة، وأن ٤٠

سنة، كما وجد  ١٢-١٠سنوات تعليمهن يتراوح ما بين 
ال تتعدى عـدد مصـادر   %) ٨٠(أن غالبية المبحوثات

معلوماتهن الغذائية عن مصدرين فقط مما سبق يتضـح  
أن كل من أعمار وعدد سنوات تعليم المبحوثات تمكـن  

مين على أعداد البرامج اإلرشادية المختلفـة مـن   القائ
توجيه برامج مناسبة على أن يراعى تقديمها من خالل 
وسائل اإلعالم الجماهيرية حيث تبين من النتائج البحثية 
أن التليفزيون ثم الراديو من أفضل مصادر المعلومـات  

  .الغذائية للمبحوثات
  :الخصائص األسرية للمبحوثات: ثانيا

الخصائص األسـرية  ) ٢(بيانات جدول يتبين من
للمبحوثات ويتبين من ذلك أن أكثر من نصـف العينـة   

عـام، وأن   ١٣تقل عدد سنوات زواجهن عن %) ٥٤(
أبنـاء،   ٣من جملة المبحوثات لديهن أقل من % ٥٣.٣

كما اتضح أن أسر أكثر مـن ثالثـة أربـاع العينـة     
% ٦٠.٧مركبة، وكان الدخل الشهرى لنسبة %) ٧٦.٧(

جنيه، وفيما يتعلق  ١٠٠٠أسر المبحوثات يقل عن  من
بمستوى الحالة الصحية ألفراد أسر المبحوثات فتوضح 

مـن جملـة   % ٧٨أن ) ٢(النتائج الـواردة بجـدول   
المبحوثات المستوى الصحى ألفراد أسرهن مـنخفض  

  توزيع المبحوثات وفقاً لخصائصهن الشخصية :١جدول 
  %  ١٥٠= عدد ن  الخصائص الشخصية

      :سن المبحوثة-١
  ٢.٧  ٤  )سنة ٣٠أقل من (صغير 
  ٧١.٣  ١٠٧  )سنة ٤٠ -٣٠(متوسط 

  ٢٦.٠  ٣٩ )سنة ٤٠أكثر من (كبير 
     :عدد سنوات تعليم المبحوثة-٢

  ٤.٦  ٧  )تقرأ وتكتب(سنوات  ٤أقل من 
  ١٤.٠  ٢١  )تعليم أساسى(سنوات  ٩ -٤
  ٦٠.٧  ٩١ )ثانوى(سنة  ١٢ -١٠
  ٢٠.٧  ٣١  )جامعى(سنة  ١٦ -١٣

     :عدد مصادر المعلومات الغذائية-٣
  ٨٠  ١٢٠  مصادر ٣أقل من 

  ١٨  ٢٧  مصادر ٦ -٣
  ٢  ٣  مصدر ٩ -٧
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  توزيع المبحوثات وفقاً للخصائص األسرية :٢جدول 
  %  ١٥٠= عدد ن  الخصائص األسرية

     :عدد سنوات الزواج-١
  ٥٤.٠  ٨١  سنة ١٣أقل من 

  ٣١.٣  ٤٧  سنة ٢٤ -١٣
  ١٤.٧  ٢٢  سنة ٣٨ -٢٥
      :عدد األبناء -٢

  ٥٣.٣  ٨٠  أبناء ٣أقل من 
  ٤٤.٧  ٦٧  أبناء ٦ -٣
  ٢.٠  ٣  أبناء ٩ -٧
      :نوع األسرة-٣

  ٢٣.٣  ٣٥  بسيطة
  ٧٦.٧  ١١٥  مركبة

      :الدخل -٤
  ٦٠.٧  ٩١  ١٠٠٠أقل من 
٣٨.٧ ٥٨  ٢٠٠٠ -١٠٠٠  

  ٠.٦  ١  ٢٠٠٠أكثر من 
     :عدد األمراض المصاب بها أفراد األسرة -٥
  ٧٨.٠  ١١٧  مرض ١٥ -١٢
  ٢٠.٧  ٣١  مرض ١١ -٨

  ١.٣  ٢  أمراض ٨أقل من 
مما يعكس انتشار أمراض سوء التغذية بين أفراد 
أسر المبحوثات والذى قد يعزى إلى انخفاض المستوى 
االقتصادى ألسر المبحوثات وعدم قدرتهن علـى سـد   
االحتياجات الغذائية ألفراد أسرهن، كما يمكن القول أن 

توافر الخبرة الكافية لدى المبحوثات نتيجة قصـر  عدم 
الزواج لحد ما قد يؤدى إلى عدم إتباع المبحوثـات  مدة 

القواعد الصحية فى إعداد الغذاء ألفراد األسرة مما يلقى 
على عاتق المسئولين العمل على رفع مستوى معيشـة  
الريفيين وتكثيف جهودهم للتوعية واإلرشـاد الغـذائى   

  .والصحى
  مستوى المعارف الغذائية للمبحوثات :ثالثا

أوضحت النتائج البحثية أن القيم الرقمية المعبـرة  
عن مستوى المعارف الغذائية للمبحوثات قد تراوحـت  

 ٤١,٨٢درجة بمتوسط حسابى قـدره  ) ٥٨ -٢٩(بين 
درجة واستنادا إلـى تلـك    ٦.١وانحراف معيارى يبلغ 

كمـا هـو   القيم أمكن تقسيم المبحوثات إلى ثالث فئات 
من جملـة  % ٧٣.٣فتبين أن نسبة ) ٣(مبين فى جدول 

المبحوثات ذوات مستوى معرفى متوسط، وبلغت نسبة 
، بينمـا  %١٥.٣ذوات المستوى المعرفى المـنخفض  

%. ١١.٤كانت نسبة ذوات المستوى المعرفى المرتفع 
ويستدل من ذلك على انخفاض عدد المبحوثـات ذوات  

رتفع وارتفاع فـى عـدد   المستوى المعرفى الغذائى الم
المبحوثات ذوات المستوى المعرفى الغذائى المتوسـط  
والمنخفض ويوضح ذلك مـدى حاجـة مثـل هـؤالء     
المبحوثات لبرامج إرشادية غذائيـة لتحسـين ورفـع    

  .مستوى معارفهن الغذائية
توزيع المبحوثات وفقا لمستوى معـارفهن   :٣جدول 

  الغذائية
  %  عدد مستوى المعارف الغذائية

  ١٥.٣  ٢٣  )درجة ٣٨ -٢٩(منخفض 
  ٧٣.٣  ١١٠  )درجة ٤٨ -٣٩(متوسط 
  ١١.٤  ١٧  )درجة ٥٨ -٤٩(مرتفع 

  ١٠٠  ١٥٠  اإلجمالى
  :مستوى الممارسات التغذوية للمبحوثات: رابعا

أوضحت النتائج أن القيم المعبرة عـن مسـتوى   
 -٢٤(الممارسات التغذوية للمبحوثات قد تراوحت بين 

وانحراف معيارى  ٥١.٨٧بى درجة بمتوسط حسا) ٧٢
درجة واستنادا إلى تلك القيم أمكـن تقسـيم    ٥.٤٧يبلغ 

) ٤(المبحوثات إلى ثالث فئات كما هو مبين فى جدول 
مـن جملـة المبحوثـات مسـتوى     % ٦١.٣فتبين أن 
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ممارستهن متوسط، فى حين كانت نسبة ذوات المستوى 
فقط من جملـة  % ٦.٧، بينما اتسمت %٣٢المنخفض 
ت بمستوى ممارسات تغذوية مرتفـع ويمكـن   المبحوثا

تفسير تلك النتيجة فى ضوء ما تم التوصل إليـه فـى   
أن المسـتوى المعرفـى   ) ٣(النتائج الـواردة بجـدول  

للمبحوثات ينعكس على مستوى الممارسة فمـا يتـوفر   
للمبحوثات من معارف غذائية مختلفة يترجم فى صورة 

لذى يؤدى ممارسات منها ما هو صحيح ومنها الخاطئ ا
بدوره النتشار أمراض سوء التغذية، ويؤكد ذلك مـدى  
حاجة مثل هؤالء المبحوثات للبرامج اإلرشادية الغذائية 
والتى من شأنها تقديم معلومات ومعارف غذائية تساعد 
على تحسين ورفع مستوى معارفهن الغذائية، وكـذلك  
كيفية االستفادة من هذه المعلومات والمعارف وتطبيقها 

  .ياً فى صورة ممارسات غذائيةعمل
توزيع المبحوثات وفقا لمستوى ممارسـتهن   :٤جدول

  التغذوية
 % عدد مستوى الممارسات التغذوية

  ٣٢.٠  ٤٨  )درجة ٤١أقل من (منخفض 
  ٦١.٣  ٩٢  )درجة  ٥٧ -٤١(متوسط 
  ٦.٧  ١٠ )درجة ٥٧أكثر من (مرتفع 

  ١٠٠  ١٥٠  اإلجمالى
كـل مـن مسـتوى    العالقات االرتباطية بين : خامسا

المعارف ومستوى الممارسات التغذوية كمتغيرات 
  .تابعة وبعض المتغيرات المدروسة

العالقات االرتباطية بين مستوى المعارف كمتغيـر   -أ
  .تابع وبعض المتغيرات المدروسة

أن هناك عالقـة ارتباطيـة   ) ٥(يتضح من جدول
بين كل من الـدخل،   ٠.٠٥طردية عند مستوى معنوية 

در المعلومات الغذائية للمبحوثة، كمتغيـرات  وعدد مصا
مستقلة وبين مستوى المعـارف الغذائيـة للمبحوثـات    
كمتغير تابع حيث كانت قيم معامل ارتباط بيرسون هى 

على التوالى، كمـا وجـدت عالقـة     ٠.٤١٩، ٠.٣٠٤
بين نـوع   ٠.٠٥ارتباطية طردية عند مستوى معنوية 

رف الغذائيـة  األسرة كمتغير مستقل وبين مستوى المعا

للمبحوثات كمتغير تابع حيث بلغت قيمة مربـع كـاى   
٠.٢١١.  

ويمكن تفسير ذلك بأنه كلمـا كانـت األسـرة مركبـة     
وتحتوى على أكثر من جيـل كلمـا زادت المواقـف    
والخبرات الغذائية وانتقلت عبر األجيـال حيـث تعـد    
الخبرة الذاتية من أهم مصادر المعلومات خاصـة مـع   

ر وبالتالى يرتفع مسـتوى المعـارف   تعدد هذه المصاد
الغذائية للمبحوثات ويساعد على ذلك أنه بزيادة دخـل  
األسرة يرتفع مستوى المعيشة لها وتكون لديها القـدرة  

  .المالية على توفير االحتياجات الغذائية ألفراد األسرة
وعليه يمكن قبول الفرض البحثى األول جزئيا بالنسـبة  

دد مصـادر المعلومـات   دخل األسـرة،وع :للمتغيرات 
الغذائية،وعدد األمراض المصاب بها أفـراد األسـرة   

  .ورفضه لباقى المتغيرات المدروسة
العالقة بين مستوى المعارف الغذائية للمبحوثات  :٥جدول 

  وبعض المتغيرات المستقلة

  المتغيرات
معامل 
ارتباط 
  بيرسون

  ٠.١٨١  سن المبحوثة
  ٠.١٢٠  عدد سنوات تعليم المبحوثة

  ٠.١٩٩  عدد سنوات الزواج
  ٠.١٠١  عدد األبناء
  *٠.٣٠٤  دخل األسرة

  *٠.٤١٩  عدد مصادر المعلومات الغذائية
  *٠.٢٢٢  عدد األمراض المصاب بها أفراد األسرة

  مربع كاى  المتغيرات
  *٠.٢١١  نوع األسرة

  ٠.٠٥معنوى عند مستوى * 
العالقات االرتباطية بـين مسـتوى الممارسـات     -ب

كمتغيــر تــابع وبعــض المتغيــرات  التغذويــة
  .المدروسة

أن هناك عالقـة ارتباطيـة   ) ٦(يتضح من جدول
بين كل مـن عـدد    ٠.٠٥طردية عند مستوى معنوية 

وعدد سنوات التعليم، وعدد مصادر المعلومات الغذائية، 
أفراد األسرة، ومستوى المعارف  األمراض المصاب بها

ن مسـتوى  الغذائية للمبحوثات كمتغيرات مستقلة وبـي 
الممارسات التغذوية للمبحوثات كمتغير تابع حيث كانت 
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، ٠.٣٤٦، ٠.٠.٢٢٩قيم معامل ارتباط بيرسون هـى  
  .على التوالى ٠.٦٤٨، ٠.٢٠٧

ويمكن تفسير هذه النتائج فى ضوء أنه بزيادة كل 
من عدد سـنوات تعلـيم للمبحوثـة وعـدد مصـادر      

يرتفع معلوماتها، ومستوى المعارف الغذائية للمبحوثات 
مستوى الممارسة التغذوية للمبحوثات حيث يوفر التعليم 
العديد من المعلومات التى من شـأنها تفـتح مـدارك    
المبحوثات وكذلك يساعد ارتفاع مستوى التعلـيم علـى   
االطالع على مختلف الكتب والمجالت العلمية والثقافية 
الغذائية بجانب متابعة وسائل اإلعالم الجماهيرية فتتعدد 

ادر المعلومات الغذائية للمبحوثات، ومن ثم تتـرجم  مص
هذه المعارف فى ضوء ممارسات صحيحة تجنب أفراد 
األسرة اإلصابة بأمراض سوء التغذية وتعمل على رفع 

على ذلك فالبد أن يكون هناك متابعة . مستواهم الصحى
ورقابة على وسائل اإلعالم من قبل المسـئولين لتقـديم   

الصحية من خالل برامج التوعيـة  المعلومات العلمية و
والبرامج اإلرشادية لما لهذه الطرق من تـأثير مباشـر   

  .وسريع على معارف وممارسات الريفيات
وعليه يمكن قبول الفرض البحثى الثـانى جزئيـا   
بالنسبة للمتغيرات عدد سنوات تعليم المبحوثة، وعـدد  
مصادر المعلومات الغذائية،و عدد األمراض المصـاب  

ومستوى المعارف الغذائية للمبحوثـة   راد األسرة،بها أف
  .ورفضه لباقى المتغيرات المدروسة

العالقة بين مستوى الممارسـة التغذويـة    :٦جدول 
  للمبحوثات وبعض المتغيرات المستقلة

  المتغيرات
معامل

ارتباط 
 بيرسون

  ٠.٠٨٦  سن المبحوثة
  *٠.٢٢٩  عدد سنوات تعليم المبحوثة

  ٠.٠٢٠  عدد سنوات الزواج
  ٠.٠٣٢  عدد األبناء
  ٠.١١٦  دخل األسرة

  *٠.٣٤٦  عدد مصادر المعلومات الغذائية
  *٠.٢٠٧  عدد األمراض المصاب بها أفراد األسرة

  *٠.٦٤٨  مستوى المعارف الغذائية للمبحوثة
  مربع كاى  المتغير

  ٠.٨٤١  نوع األسرة
  ٠.٠٥معنوى عند مستوى * 

  التوصيات
قة يتضح أن المسـتوى  من استعراض النتائج الساب -١

المعرفى الغذائى لمعظم المبحوثات متوسـط مـا   
يكشف عن أن هناك مجاال متسـعا مـن النشـاط    
االرشادى للعمل على رفع المسـتويات المعرفيـة   
الغذائية للريفيات لينعكس ذلـك علـى المسـتوى    

 .الصحى لهن وألسرهن

إعداد برامج إرشادية غذائية وصحية من خـالل   -٢
لجماهيرية للريفيات للتوعية بأهمية وسائل اإلعالم ا

الغذاء المتوازن والحصـول علـى االحتياجـات    
الغذائية ألفراد األسرة لتجنب اإلصابة بـأمراض  

 .سوء التغذية

إعداد برامج تدريبية للريفيات تتضـمن إكسـابهن    -٣
المهارات الخاصة بعمليات إعداد وطهى األغذيـة  
بصورة صحية تعمل على رفع المستوى الصـحى  

 .فرادلأل

  المراجع
العـادات  ): ١٩٩٩(بكير، قوت القلوب وأمال بخارى

 .شمس الغذائية، كلية البنات، جامعة عين

البدانة عبئ جديـد  ): ٢٠٠٢(منظمة األغذية والزراعة
 .www.fao.org/gr: على العالم النامى

غذيـة،  الغـذاء والت ): ١٩٩٧(منظمة الصحة العالمية
 .أكاديميا انترناشيونال، بيروت

العوامل المؤثرة ): ١٩٩٦(شلبى، رجاء حامد وآخرون
على كل من المعارف والمعتقـدات واالتجاهـات   

األراضـى  (الغذائية للمرأة الريفية بقرية العـزه  
، عدد ١٧، مجلة البحوث الزراعية، مجلد )الجديدة
 .، جامعة طنطا١١

طيط برنامج تعليمـى  تخ): ١٩٩٩(العسال، أمال السيد
إرشادى يعكس الدور المتوقع لإلرشاد االقتصادى 
المنزلى فى تنمية المرأة الريفية، مجلـد أبحـاث   
المؤتمر المصرى الرابع لالقتصاد المنزلى، كلية 

 .الزراعة، جامعة المنوفية
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تخطيط وتنفيـذ  ): ٢٠٠٠(ياقوت، مروى محسن أنور
عـض  برنامج تدريبى وقياس أثره التعليمى فـى ب 

أنشطة االقتصاد المنزلى بين الفتيـات األميـات   
والمتسربات من التعليم بقريتى الوسطانية وكـوم  

 .البركة، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة

األهميـة النسـبية لطـرق    ): ٢٠١٢(طلبه، ليلى أنور
االتصال اإلرشادى الزراعى الجماهيرى فى زيادة 

فظتى الوعى الغذائى للريفيات فى بعض قرى محا
اإلسكندرية والبحيرة، مجلة اإلسـكندرية للتبـادل   

  .يونيو –، إبريل ٢، عدد ٣٣العلمى، مجلد 
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ABSTRACT 

This research aimed mainly to study factors related to  rural women nutritional knowledges and practices 
in some villages of Alexandria Governorate, the study was carried out through achieving the following 
objectives: 
1-Asses some personal and family characteristics. 
2-Asses the nutritional knowledges level of respondents. 
3-Asses the nutritional practices level of respondents. 
4-Study the relationship between some independent variables and each of the nutritional knowledges level and 

practices levels of respondents. 
Data were collected by questionnaire through personal interviews with random sample consisted of (150) 

rural respondents. 
Percentage, mean-SD., person correlation chi-square were used in data analysis. 
Data indicated the following results: 
1-Medium nutritional knowledges level were observed among 73.3% of respondents. 
2-Medium nutritional practices level were observed among 61.3%. 
3-A significant relationship was found between income, number sources of nutritional knowledge and type of 

the family as independents variables and the nutritional knowledges level of respondents. 
4-A significant relationship was found between number of educational years, number of sources of nutritional 

knowledge, numbers of diseases between family members and nutritional knowledge level as 
independents variables and the nutritional practices level of respondents.  

 


