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

 جامعة كفر الشيخ -كلية الزراعة -اإلرشاد الزراعىفرع  -قسم  االقتصاد الزراعى

 60/8/6022:تاريخ القبول                                62/4/6022 تاريخ التسليم:

 الملخص
وقدد تدم ايتيدار محافظدة كفدر هدف هذا البحث بصفة رئيسية دراسة العوامل المؤثرة على الوعى الغذائى للمرأة الريفية بمحافظة كفر الشيخ. است 

لد  الشيخ كمنطقة إلجراء هذه الدراسة، وتم ايتيار مركزين من بدين مراكدز المحافظدة العشدر عشدوائيان فكدان مركدز سديدم سدالم ومركدز قلدين، تلدى ذ
بمركدز  يار قرية واحدة عشوائيان من القرى التابعة للمركزين  أسفر اإليتيار العشوائى عن قرية الورق بمركدز سديدم سدالم، وقريدة المنشدكة الكبدرمإيت

لالتد  تين تم حصر الحائزين لإلستدالل علدى  جميدز زوجدات الحدائزين وكدذل  الريفيدات ايومن يالل سجالت التعاونية الزراعية بهاتين  القر قلين، 
زوجدة حدائز وحدائزة ليمثلدوا شداملة  8812فى قرية المنشكة الكبرم، فبلغ إجمدالى عدددهن  218ف  قرية الورق، و 4141لديهن حيازة فبلغ عددهن 

مددن إجمددال  شدداملة زوجددات الحددائزين وكددذل  الحددائزات بكددل قريددة ليمثلددوا عينددة البحددث  %41وقددد تددم ايتيددار عينددة عشددوائية بنسددبة ، هددذه الدراسددة
مددن قريددة المنشددكة الكبددرم، وجمعددت  21مددن قريددة الددورق، و 418مبحوثددة أجريددت علدديهن الدراسددة مددوزعين كالتددالى   882المسددتهدفة وبلددغ عددددهن 

سددتيدم المتوسددط الحسددابى، ومعدداملى اإلرتبدداط البسدديط والمتعدددد، ومعدداملى  بيانددات هددذا البحددث عددن طريددق اإلسددتبيان بالمقابلددة الشيصددية. هددذا واس
لتحليددل البيانددات البحثيددة إحصددائيان، فلددالن عددن العددر  الجدددولى  (Step-wise)لجزئددى، والتحليددل اإلنحدددارى المتعدددد المتدددر  الصدداعد اإلنحدددار ا

 . SPSS,version 16بالتكرار والنسب المئوية، وقد تم االستعانه بالبرنامج اإلحصائ  
  نتائج هذا البحث فيما يلى هموتتليص أ

مددن المبحوثددات  %14مددن المبحوثددات شددغلن فئددة الددوعى الغددذائى إمددا المتوسددط أو المددنيف ، وأن حددوال   %28ال  أولددحت النتددائج أن حددو  -4
مدن المبحوثدات شدغلن فئدة  الدوع  إمدا المتوسدط أو  %82شغلن فئة الوع  إما المتوسط أو المنيف  فيما يتعلق بجودة الغذاء، وأن حوال  

مددن المبحوثددات شددغلن فئددة الددوع  إمددا المتوسددط أو المددنيف  فيمددا يتعلددق بالتغذيددة  %18ابددة المددنيف  فيمددا يتعلددق بسددالمة الغددذاء، وأن قر 
 .الصحية

بددين كدددل مدددن الحالدددة التعليميددة للمبحوثدددة، والدددديل الشدددهرم  1014أسددفرت النتدددائج عدددن وجددود عالقدددة إرتباطيدددة طرديدددة معنويددة عندددد المسدددتوى اإلحتمدددالى  -8
جمددال  مددا ينفددق علدد  الغددذاء شدد تجدداه المبحوثددات نحددو الثقدداف ، وعدددد المصددادر المعرفيددة هريان، واالنفتددا للمبحوثددة، واس ، والتقدددير الددذاتى لقيددادة الددرأى، واس

بددين متوسددط تعلدديم أبندداء المبحوثددة، وحالددة المسددكن،  1011وعنددد المسددتوى اإلحتمددالى  العددادات الغذائيددة الصددحيحة  وبددين الددوعى الغددذائى للمددرأة الريفيددة،
 .ية، واالنفتا  الجغراف  وبين المتغير التابز محل الدراسةوحيازة األدوات المنزل

، 10128ره أولددحت النتددائج أن المتغيددرات المسددتقلة المتلددمنة فددى الدراسددة مجتمعددة تددرتبط مددز الددوعى الغددذائى للمددرأة الريفيددة بمعامددل إرتبدداط متعدددد مقدددا -8
كمددا تشددير النتددائج إلددى أن  ،10121لقيمدة ففف المحسددوبة حيددث بلغددت  قيمتهددا  إسددتنادان  ،1014قددة عنددد المسددتوى اإلحتمددالى وقدد ثبددت معنويددة تلدد  العال

 .(2R)من التباين فى المتغير التابز إستنادان إلى قيمة  %8201المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر 
تغيدر التدابز  تمثلدت فدى  إجمدال  مدا ينفدق علد  إلى أن هنا   يمسة متغيرات مسدتقلة فقدط تسدهم إسدهامان معنويدان فدى تفسديرالتباين فدى المأشارت النتائج  -1

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

 .اد المبحوثات على المصادر التقليدية بشكل كبير فى الحصول على المعلومات مثل األم، واليبرة الشيصية، واألقاربتبين  إعتم -1

 المرأة الريفية. -الوعى الغذائى :كلمات دليلية

 

 



Vol. 61, No. 4, pp. 419-444, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 924 

 المقدمة والمشكلة البحثية

تعتبددر األسددرة الريفيدددة الوحدددة األولددى التددد  يقددوم عليهدددا 
دة األساسددددية التدددد  يقددددوم المجتمددددز بوجدددده عددددام، وهددددى الوحدددد

عليها المجتمز الريفد  بوجده يداص، والمدرأة الريفيدة محدور 
هددذه األسددرة لمددا تتحملدده مددن أعبدداء يفرلددها عليهددا النظددام 

 .(11، ص  4118 اإلجتماعى، )عمر،
وتقوم المرأة الريفية بالعديد مدن األدوار الهامدة والمدؤثرة 

فد  عامدة، التى من شكنها النهو  واالرتقاء بدالمجتمز الري
وفدى رفدز مسدتوى معيشدة األسدرة الريفيدة ياصدة، وذلدد  إذا 
تسنى لها أن تمارس تلد  األدوار المكلفدة بهدا علدى أفلدل 
مدا يكدون، وبقددر جيدد مدن المهدارة والكفداءة، فدالمرأة الريفيدة 
هدد  المسددئولة األولددى عددن تغذيددة أفددراد أسددرتها، حيددث يقددز 

رتها غدددذائيا علددى عاتقهدددا المسدددئولية الكاملدددة فددى رعايدددة أسددد
وصدحيا، ويعددد ممارسددتها لعمليددة إعدداد الطعددام لددمن أهددم 
أدوار المدددرأة الريفيدددة التددد  يتحددددد بنددداء عليهدددا مكاندددة المدددرأة 
الريفيدددة دايدددل األسدددرة والمجتمدددز الريفددد  لمدددا يترتدددب علدددى 
ممارسددددتها للعددددادات الغذائيددددة السددددليمة مددددن سددددالمة األسددددرة 

سرة، وانطالقا والحفاظ عليها، وتحسن األحوال الصحية لأل
من ذل  فقد أدلت المنظمات العالمية مثل منظمة األغذية 
والزراعددددة أهميددددة كبيددددرة إلتبدددداع األنمدددداط الغذائيددددة السددددليمة 
والصددحية وذلدد  ألن االهتمددام بددالنواح  الغذائيددة والصددحية 
ينعكس على التنمية اإلقتصادية واالجتماعيدة وذلد  بسدبب 

 .(8  ، ص8141تحسن إنتاجية الفرد، )عامر، 
فاإلنسدان ال يسدتطيز أن يعديي وينمددو ويندتج بددون سددد 
احتياجاتددده الغذائيدددة، وال يسدددتطيز أن يسدددهم فددد  التنميدددة إال 
بعدددددد الحصدددددول علدددددى حقددددده فددددد  الغدددددذاء ا مدددددن والتغذيدددددة 
السدددليمة، لدددذا فكنددده يحدددب علدددى األسدددرة أن تدددوفر ألفرادهدددا 
الغذاء ا من والمتدوازن، بععتبداره مدؤثر حيدوم علدى صدحة 

د وتعدوي   مدا يتلدف مدن أنسدجته وياليداه، ويزيدد مدن الفدر 
مقاومتدددددده لألمددددددرا ، وكددددددذا إرتفدددددداع قدرتدددددده علددددددى العمددددددل 

 .(814، ص  8118واإلنتا ، )الجارجى، وآيرون، 
 

ولمددا كانددت التغذيددة غيددر السددليمة وغيددر الصددحيحة مددن 
أيطددددر المشدددداكل التدددد  تعددددانى منهددددا الدددددول الناميددددة ومنهددددا 

اط الغذائيددة غيددر السددليمة المجتمددز المصددرم وكددذل  األنمدد
وكثيران ما تكون العادات الغذائيدة الياطئدة سدببان مباشدران فد  
نيفا  إنتاجية الفرد، وهو مدا  اإلصابة بكمرا  التغذية واس
يعكددس أثددرة علددى البيئددة اإلقتصددادية، ومددن ثددم علددى والددز 
السياسددددات اإلقتصددددادية االهتمددددام بمعالجددددة هددددذه المشددددكلة 

 .معالجة جذرية
بحدددوث العلميدددة أن التغذيدددة لهدددا دور هدددام فددد  وأثبتدددت ال

حيدداة اإلنسددان، فالغددذاء  أكثددر العوامددل البيئيددة تددكثيرا علددى 
صحة اإلنسان، حيث أن التغذية الصحيحة السليمة ليست 
مجددددرد إشددددباع الفددددرد مددددن الجددددوع أو ملدددد  المعدددددة بالطعددددام 
ولكنها تتطلب دراسة مكونات الغذاء ومصدادره واحتياجدات 

اصدددر الغذائيدددة الميتلفدددة، ومعرفدددة أسدددس كدددل فدددرد مدددن العن
عدددداد، وتقدددديم الوجبدددات المتكاملدددة بمدددا يتناسدددب  تيطددديط، واس
مز مستوى الديل، ومعرفة طرق المحافظة علدى األطعمدة 
واإلعدددداد والطهددد  الصدددحيحة لألطعمدددة لالحتفددداظ بقيمتهدددا 
الغذائية واإلقالل من الفاقد منها والوع  بالعدادات الغذائيدة 

تغييددددر العددددادات الغذائيددددة اللددددارة منهددددا الشددددائعة ومحاولددددة 
ومعرفددة مددا يتددوفر فدد  األسددواق مددن أطعمدده ميتلفددة وطددرق 

 .(8، ص 4111 االستفادة منها، )رزق،
ويعتبر التحدم األكبر بين دول العالم المتقددم فدى هدذا 
العصدر الددذم نعديي فيدده هدو اللحدداق واإللمدام بكبعدداد الثددورة 

فددددد  مجدددددال تغذيدددددة العلميدددددة والتكنولوجيدددددة سدددددريعة اإليقددددداع 
اإلنسددان، وعلددى الددرغم مددن ذلدد  مددا زالددت حتددى ا ن دول 
الشددرق ال تددولى تغذيددة اإلنسددان مددا تسددتحقه مددن االهتمددام، 
فهدددد  تعددددانى وبدرجددددة كبيددددرة بددددين أفددددراد شددددعوبها مددددن أميددددة 
الوع  الغدذائ  بغد  النظدر عدن ايدتالف درجدة ومسدتوى 

 .(48، ص 4111 التعليم، )يوسف،
ولية الكبيرة التى تقز على عداتق وبالرغم من هذه المسئ

المرأة الريفية فى هذا المجدال  تبدين أن المدرأة الريفيدة غيدر  
قادرة  على االسدتيدام األمثدل أو االسدتفادة الصدحيحة مدن 
مكانياتهدددددا األسدددددرية الميتلفدددددة والمتاحدددددة، وربمدددددا  مواردهدددددا واس
 يرجز ذل  إلى أن كم المعلومدات والمعدارف المتعلقدة لدديها

أو غيددددددر ليسددددددت كافيددددددة  سددددددس الغددددددذاء والتغذيددددددةبقواعددددددد وأ
ممدددددا يترتدددددب عليددددده تطبيقهدددددا لسدددددلوكيات غيدددددر صدددددحيحة، 



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 4, pp.419-444, 2016 (Arabic) 

 921 

صحيحة أحيانا ف  هذا المجدال، وكدذل  عددم قددرتها علدى 
التيطدديط والتقيدديم واالقتصدداد سددواء فددى االيتيددار أو الشددراء 
أو اإلعددددددداد أو الحفددددددظ والتصددددددنيز أو التيددددددزين للوجبددددددات 

، 8118ة، )دعددددددددددبس، الغذائيددددددددددة بددددددددددكعلى كفدددددددددداءة ممكندددددددددد
 .(88ص 

لذا فعن زيادة الدوعى الغدذائى للمدرأة الريفيدة ال يدكتى إال 
مددددن يددددالل زيددددادة المعلومددددات والمعددددارف المتعلقددددة بقواعددددد 
وأسددددس التغذيددددة السددددليمة، والقدددددرة علددددى التيطدددديط والتقيدددديم 
واإلقتصاد، األمر الدذى يدؤدى إلدى توجيده سدلوكها الغدذائ  

وصدددحيحان، ومدددن ثدددم تتحسدددن  وأفدددراد أسدددرتها توجيهدددا سدددليمان 
 .صحة أفراد األسرة والمجتمز الريفى

ولكدددددن قددددددرة المدددددرأة الريفيدددددة علدددددى القيدددددام بهدددددذه األدوار 
تتوقف على ما حصدلت عليده مدن علدم ومعرفدة، ومدا نالتده 
من تدريب وتكهيل وتثقيف، والذم يتوقف بدوره على مددى 
 قيدددام اإلرشددداد الزراعددد  باالهتمدددام بتحقيدددق أهدافددده فددد  هدددذا

الصدددددددد بوصددددددفه أحددددددد التنظيمددددددات التنمويددددددة الهامددددددة فدددددد  
المجتمددز الريفدد ، وأحددد المصددادر المعلوماتيددة الموثددوق بهددا 
مددن أجددل النهددو  بمسددتوى الريفيددات إقتصدداديان واجتماعيددان 
سددددتمرار  وثقافيددددان، وتدددددعيمان لدددددورهن الفعددددال فددددى إحددددداث واس

 .التغيير اإليجابى المرغوب فى المجتمز الريفى
الدورالدددذى يمكدددن أن يمارسددده اإلرشددداد  زومدددن هندددا يبدددر 

الزراعدى فددى تيطدديط األنشددطة والبددرامج اإلرشددادية المقابلددة 
إلحتياجدددات المدددرأة الريفيدددة، والمنطدددوم علدددى حلدددوالن واقعيدددة 
لمشداكلهن لددعم مكاندة المدرأة الريفيدة، وتحسدين أولداعها، 
والنهددددو  بكدائهددددا ألدوارهددددا الحياتيددددة الميتلفددددة وذلدددد  مددددن 

وصدديات اإلرشددادية المثلددى، وأبددرز مددا يلددص يددالل نقددل الت
إليه البحث العلمى فى صدورة مبسدطة تتناسدب ويصدائص 

 .الريفيات عبر برامج إرشادية واقعية
وفدددى محاولدددة لإلسدددهام الجددداد فدددى المجهدددودات العلميدددة 

  -رغدددم مدددا يكتنفددده مدددن صدددعاب -الجاريدددة فدددى هدددذا المجدددال
لتعدرف علدى تطلز الباحثان للقيدام بدعجراء الدراسدة الحاليدة ل

الددددددوعى الغددددددذائى للمددددددرأة الريفيددددددة  علدددددد  العوامددددددل المددددددؤثرة
بمحافظة كفر الشيخ، حتى يتسدنى للميططدين اإلرشداديين 
اإلسددتناد إليهددا واإلسترشدداد بهددا فددى تيطدديط بددرامج إرشددادية 

مسددددددتقبلية تسددددددتهدف النهددددددو  بددددددالمرأة الريفيددددددة فددددددى هددددددذا 
المجددال. وفددى لددوء هددذا أمكددن صددياغة المشددكلة البحثيددة 

عددددة تسددداؤالت تمحدددورت فدددى  مدددا اليصدددائص المميدددزه  فدددى
مدددا مسدددتوم الدددوعى  للريفيدددات المبحوثدددات بمنطقدددة الدراسدددة 

الغددددذائى اإلجمددددالى للمددددرأة الريفيددددة بمنطقددددة الدراسددددة  ومددددا 
مسدددددتوم وعدددددى الريفيدددددات المبحوثدددددات فيمدددددا يتعلدددددق بجدددددودة 
الغذاء  وما مسدتوم وعدى الريفيدات المبحوثدات فيمدا يتعلدق 

  ومدددا مسدددتوم وعدددى الريفيدددات المبحوثدددات بسدددالمة الغدددذاء
فيما يتعلق بالتغذيدة الصدحية  ومدا المتغيدرات المدؤثرة علدى 
مسددددتوم معددددارف الريفيددددات للمبحوثددددات فددددى هددددذا المجددددال  
وأييددران مددا األهميددة النسددبية لمصددادر معلومددات المبحوثددات 

 فى مجال الدراسة 
 أهداف البحث

مددددل يسددددتهدف هددددذا البحددددث بصددددفة رئيسددددية دراسددددة العوا
المددؤثرة علددى الددوعى الغددذائى للمددرأة الريفيددة بمحافظددة كفددر 
الشيخ، وهدو مدا يمكدن تحقيقده مدن يدالل األهدداف الفرعيدة 

  التالية
التعدددرف علدددى بعددد  اليصدددائص المميدددزة للريفيدددات  .4

 .المبحوثات بمنطقة الدراسة

الوقددوف علددى مسددتوم الددوعى الغددذائى للمددرأة الريفيددة  .8
 ثددددة )جددددودة الغددددذاء، بمنطقددددة الدراسددددة بمجاالتدددده الثال

 .وسالمة الغذاء، والتغذية الصحية(

دراسة العالقات االرتباطية واالنحدارية المتعددة بدين  .8
اليصدددددائص المميدددددزة للمبحوثدددددات والدددددوعى الغدددددذائى 

 .للمرأة الريفية بمنطقة الدراسة

التعدددرف علدددى األهميدددة النسدددبية للمتغيدددرات المسدددتقلة  .1
وعى الغدذائى األكثر إسهاما ف  تفسير التباين فد  الد

 .للمرأة الريفية بمنطقة الدراسة

تحديددددددددددد األهميددددددددددة النسددددددددددبية لمصددددددددددادر معلومددددددددددات  .1
 .المبحوثات فيما يتعلق بالغذاء والتغذية

 

 االستعراض المرجعي
هنا  مفاهيم متعددة للوعى تتباين فيما بينهدا بدايتالف 
الددددرؤى ووجهددددات النظددددر لددددذل  المفهددددوم، فيعرفدددده منصددددور 
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فعمليددة عقليددة معرفيددة  بكندده( 482، ص 4111وآيددرون )
تنظيميددددة يسددددتطيز بهددددا الفددددرد معرفددددة األشددددياء فددددى هويتهددددا 

( الدوعى بكنده 88، ص 4118ويعرف البوهى ). المالئمةف
فحصددداد إدرا  النددداس وتصدددوراتهم للعدددالم المحددديط بهدددم بمدددا 
 يشتمل عليده مدن عالقدات بالطبيعدة وباإلنسدان وباألفكدارف.

ن الدوعى بوجده ( فيشدير إلدى أ22، ص 4111أما غيدث )
عام هو إتجاه عقلى إنعكاسى يمكن الفرد من إدراكه لذاتده 
وللبيئددة المحيطددة بدده، ويتلددمن ذلدد  إدرا  الفددرد للوظددائف 
العقلية والجسمية ووعيه باألشياء وبالعدالم اليدارجى وأيلدان 

 .إدراكه لذاته كعنصر فى الجماعة
( إلدى أن الددوعى 22، ص 4118كمدا تشدير سدعودى )

ثدة جواندب وهد   الجاندب المعرفدى ويقصدد يؤسس على ثال
به توفر المعلومات العلمية عن ظداهرة أو مولدوع معدين، 
والجانددب الوجدددانى يتمثددل فددى تكددوين الميددول واالتجاهددات، 
ذا اكتملددددت جوانددددب الددددوعى المعرفيددددة  والجانددددب التطبيقددددى واس
والوجدانية لدى شيص واحد وصف بكنه لديه وعى علمى 

( أن 14، ص 8118مى)فددددددى حددددددين يددددددرى بيددددددو  متكامددددددل.
الدوعى فهددو نتددا  إجتمدداعى ينشددك مددن الحاجددة إلددى التعامددل 
درا  وتصددور لعناصددر  مددز ا يددرين وهددو أيلددان مشدداعر واس

  (82، ص 8111الصعيدم )  الوجود الكلىف. ويستيلص
 للددددوع  أن  مدددن إسددددتعرا  العديددددد مدددن المفدددداهيم المتناولدددده

 .الوعى هو ف اإلدرا  الحقيقى لماهية األشياءف
( نقددالن 81، ص 8112ا ذكددرت أيلددان عبدالصددمد )كمدد

عدددن كراثيدددول فدددى تصدددنيفه لألهدددداف الوجدانيدددة أن الدددوعى 
يكتى كيطوة أولى فى تكوين الجوانب الوجدانية بما يحمله 
مدددددن نظدددددم قيميدددددة معيندددددة تلدددددبط سدددددلو  اإلنسدددددان، إال أن 
الددددوعى غالبددددان مددددا يكددددون مشددددبعان بالجانددددب المعرفددددى، ففددددى 

االهتمددددام موجدددده إلددددى الددددذاكرة أو مسددددتوى الددددوعى ال يكددددون 
القدددرة علددى اسدددترجاع المعلومددات بقدددر تركيدددز الفددرد علدددى 

 .إدرا  المواقف التى يتعر  لها
للدددددوعى أهميدددددة كبيدددددرة سدددددواء علدددددى المسدددددتوى الفدددددردى أو  و

المجتمعددى حيدددث أنددده يسددداهم فدددى فهددم كثيدددر مدددن القلدددايا علدددى 
أسددددداس علمدددددى ومولدددددوعى ويسددددداعد علدددددى التجددددداوب لقلدددددايا 

 .ةالتنمي

( إلدددى أن الددددوعى لدددده 82، ص 4118تشدددير حفظددددى )
دور هدددددام فدددددى التنميدددددة والنهدددددو  بالمجتمعدددددات اإلنسدددددانية 
ودفعها تجاه التقدم، فلكى يتم تحقيق التقدم فى أى مجتمدز 
يجددددب أن يعمددددل رجددددال الدولددددة علددددى تنميددددة الددددوعى لدددددى 
األفراد، فالوعى قديم قدم اللغة، فاللغدة مثدل الدوعى ظهدرت 

التعامدددل مدددز ا يدددرين والحاجدددة التددددى مدددن يدددالل لدددرورة 
أوجدددددت اللغددددة هددددى التددددى أوجدددددت الددددوعى، فددددالوعى نتددددا  
إجتمداعى ينشددك عندد الحاجددة ولدرورة االتصددال بددا يرين، 
ويكددون فددى صددورته األوليددة وعددى بالبيئددة الحسددية المباشددرة 
ووعى بالعالقات المحددة مز األشياص األيرى الموجودة 

 1يار  الفرد
لددوعى هددام ولدددرورى فددى حيددداة ممددا سددبق يتلددد  أن ا

األمددم والشددعوب وبدده نسددتطيز التقدددم فددى جميددز المجدداالت 
والممارسدددددات الناجحدددددة وذلددددد  مدددددن يدددددالل تغييدددددر السدددددلو  
اإلنسدددانى بمددددا يتناسددددب مددددز تدددوافر حيدددداة مسددددتقبلية ناجحددددة 
تددددؤدى بندددددا إلدددددى النهددددو  الحلدددددارى واكتسددددداب اليبدددددرات 

 .الجديدة
م مدددن وسددوف نركدددز فدددى هددذه الدراسدددة علدددى جانددب مهددد

جوانددددب الددددوعى أال  وهددددو الجانددددب المعرفددددى حيددددث يسددددعى 
اإلنسددددان دائمددددان نحددددو المعرفددددة لكشددددف غددددوام  األشددددياء، 
ولقتددل الفلدددول دايلددده، وإلشدددباع غريدددزة حدددب االسدددتطالع، 
وبنداء علددى مددا يلددم بدده الفددرد مددن معلومددات ومعددارف تتحدددد 
ردود أفعالدده أو سددلوكياته تجدداه الظددواهر الميتلفددة، ويواجدده 

الحياتية الميتلفة، ألن مقدار المعرفة هى المؤشر مشاكله 
لمدددددى اإلحتيددددا  اإلرشددددادى المعرفددددى، فددددعن تحديددددد مددددددى 
إحتيا  األفراد للتوصيات اإلرشادية فدى أى مدن المجداالت 

 .يكون بناءان على كم المعارف التى لديهم فى هذا المجال
وتعرف المعرفة على أنها فمجموعة من المعانى 

ء والمعتقدات والحقائق التى تتكون لدى والتصورات وا را
اإلنسان نتيجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واألشياء 

فأبو  ويعرفها (.42ص  ،4121 )حسن، المحيطة بهف،
السعودف على أنها جميز المعلومات واليبرات التى أدركها 
اإلنسان وأستوعبها عن طريق حواسه ويستطيز أن 

 )أبوالسعود، ،ألوقاتفيسترجعها فى أى وقت من ا
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( 88، ص  4121(. وتعرفها فبدير )814ص  ،4122
على أنها فحصيلة الحقائق والمعلومات، وكل ما يكتسبه 

كما  اإلنسان فى حياته ويساعده على هذه الحياةف.
( على أنها فإحاطة 81ص  ،4121) يعرفها سيد أحمد

 العلم بالش ء، وهى تتناول جميز ما يحيط باإلنسان،
ل بهف. أوهى فتل  المعلومات والحقائق واألسس ويتص

والمبادئ، وكل ما يريد أن يعرفه اإلنسانف، 
(. وكما عرفت على أنها فنتا  488، ص 4111)حنفى،

ترابط وتنظيم اليبرات الحسية، وأن هذا الترابط هو الذى 
يجعل جزيئات وذرات اليبرة وحدة كلية، ألن ترابط 

ه المعانى الكلية الجزيئات يتكون منه مركبات هذ
(. ويرىفالرافعىف أن 1، ص 4114والمفاهيم، )يونس،

المعرفة هى فالقدرة على إدرا  وتذكر األشياء 
(. ويرى 1-2، ص ص 4118 والمعلوماتف، )الرافعى،

فسالمف أن المعرفة هى فالبناء المنظم من الحقائق أو 
األفكار سواء كانت تل  الحقائق واألفكار إستدالالن عقليان 
أم نتائج تجريبية تنتقل إلى ا يرين من يالل بع  

، 4111وسائل التواصل بشكل منتظمف، )سالم،
وتستيلص  فالغولف من إستعرا  العديد من  1(28ص 

المفاهيم المتناوله للمعرفه أن المعرفة فهى أشمل وأكثر 
من كونها عملية تذكر لفكرة أو ظاهرة ألنها تتلمن 

يجاد عمليات أكثر تعقيدان من عم لية إصدار الحكم واس
العالقات، كما أنها تبدأ بالتفاصيل وتنتهى بتذكر 
النظريات، أى أن المعرفة تتجه من األبسط إلى األعمف، 

 (. 42، ص 4112 )الغول،
والمعرفددة نتددا  مددن اليبددرة الناجمددة عددن تجددارب حياتيددة 
واقعيدددة وأيلدددان نتدددا  معامدددل ودراسدددات وأبحددداث، ومدددن ثدددم 

فدرا،، بددل تتولددد مدن واقددز حد  كمددا أنهددا فعنهدا لددم تدكت  مددن 
تتشدددكل وتعيدددد إيدددرا  ذاتهدددا فددد  أشدددكال جديددددة، وتتحسدددن 
وتتطددور بتحسددن سددبل الحيدداة، كمددا أنهددا ليسددت حكددران علددى 
شعب بذاته وليس لها جنسدية أو قوميدة عنصدرية، بدل هد  
مشداع متدا  للجميددز يمكدن للمجتهدد المثددابر الوصدول إليهددا 

كتسدددابها وتشدددكيلها بوعيددده و  رادتددده، )اليلددديرم، واس ، 8114اس
( فيددرى أن المعرفددة 1،ص 8112(. أمددا فسددويلمف )2ص  

درا  العالقددددددددات والسددددددددببية بددددددددين مكوناتهددددددددا  هدددددددد  ففهددددددددم واس
 .المعلوماتيةف

ونيلددص ممددا سددبق أن المعددارف هددى نقطددة البدايددة فددى 
أى عمدددددل إرشددددددادى حيدددددث أنددددده قبدددددل تيطددددديط أى برندددددامج 

ارف لدددى إرشدددادى موجدده للددزراع يجددب تددوفر كددم مددن المعدد
 .الزراع حتى يجابه البرنامج هذا النقص المعرفى

وال يمكدددن إغفدددال أن هندددا  إرتباطدددان وثيقدددان بدددين المعرفدددة 
ومجددال العمددل اإلرشددادى الزراعددى، فاإلرشدداد الزراعددى فددى 
واقددز األمددر عمليددة تعليميددة لهددا أهددداف ويصددائص مغيددرة 
للسلو ، سواء كان هذا التغير المستهدف فى المعدارف أو 

 .هارات أو اإلتجاهاتالم
وتعتبر التغذية السليمة الدعامة األساسية لصدحة الفدرد 
والمجتمدددز فالتغذيدددة السدددليمة تسدددعى إلدددى تدددوفير احتياجدددات 
الفدددرد الغذائيدددة للدددمان اسدددتفادة الجسدددم منهدددا ليصدددب  اقدددل 
عرلددة لإلصددابة بدداألمرا  ويتمتددز بصددحة جيدددة ويصددب  

 .قادرا على العمل واالستمتاع بحياته
الغدددذاء  علدددى أندددة فهدددو جميدددز المدددواد الغذائيدددة  ويعدددرف

سددواء كاندددت مددن أصدددل نبدداتى أو حيدددوانى والتددى يمكدددن أن 
يتناولهددا اإلنسددان حيددث أنهددا تمددد الكددائن الحددى بالمكونددات 

(، 44ص  ،8118) الغذائيدددددة اللدددددروريةف أحمدددددد وحسدددددن
( أن الغدددددددذاء هدددددددو 482، ص  8118ويشدددددددير فصدددددددال ف )

فددددرد يوميددددانف،  ويعددددرفف فمجمددددوع األطعمددددة التددددى يتناولهددددا ال
( الغدددذاء علددددى 1، ص  8118-8111رشددداد، وأيدددزيسف )

أندده فكددل مدددا هددو صدددال  لتغذيددة اإلنسدددان مددن المحاصددديل، 
مثدددل اليلدددروات والفواكددده  والمنتجدددات النباتية،والحيوانيدددةف،

واللحدددوم والطيدددور واألسدددما  والبقدددول والحبدددوب والسدددكر... 
حراريدة مثدل ويمكن تناول بع  هذه األنواع بدون معاملدة 

بعدددد  الفواكدددده واليلددددروات ولكددددن يحتددددا  الددددبع  إلددددى 
معددامالت ياصددة حتددى يمكددن تناولهددا مثددل اليبددز واللحددوم 

واليلددددددروات المطهيددددددة وغيرهددددددا مددددددن األطبدددددداق المطهيددددددة  
 ،8111الميتلفدة وهدذه تعدرف باألطعمدة. ويعدرف مزاهدرة )

( الغذاء المتوازن الصح  على أنه الغدذاء الدذم 418ص 
ميددددددات مناسددددددبة مددددددن العناصددددددر الغذائيددددددة يحتددددددوى علددددددى ك

اللددرورية لتكديددة الجسددم وظائفدده الميتلفددة  ويشددترط بهددذه 
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المكوندددات أن تكدددون كاملدددة كمدددان ونوعدددان، إذ يهددددف تحقيدددق 
النمو والمحافظة على صدحة الجسدم ولتدكمين حيداة سدليمة، 

 .ولمان مشاركة فعالة ف  األسرة وفى المجتمز
ان متالزمددددددان وتعتبدددددر جددددددودة وسددددددالمة الغددددددذاء مفهومدددددد

ومرتبطددددان ببعلددددها ويعبددددران عددددن مدددددى القيمددددة التغذويددددة 
للغدددذاء وتقبدددل المسدددتهل  لددده، وعدددن مددددى صدددالحية الغدددذاء 
لالسدددتهال  ويلدددوه مدددن كدددل مدددا يلدددر بصدددحة المسدددتهل . 
والجدددودة الغذائيدددة تعندددى احتفددداظ الغدددذاء بجميدددز أو معظددددم 

 .صفاته ويواصه الحسية والطبيعية والكيميائية والتغذوية
، ص  8118) ن ناحيددددة أيددددرى يعددددرف فحمدددددزاوىفومدددد

سددالمة الغدددذاء علدددى أنهددا فجميدددز اإلجدددراءات الالزمدددة  (48
 إلنتا  غذاء صح  غير لار بصحة اإلنسانف.

فتشددديرا  (48، ص  8111/8118أمددا رشددداد وأيدددزيس )
إلى  أن سدالمة الغدذاء تتلدمن إتبداع اإلجدراءات الصدحية 

عدددداده حتدددى  اللدددرورية إلنتدددا  الغدددذاء وتداولددده وتسدددويقه واس
 .يكون مناسبان لالستهال  البشرى

-111ص   ،8118وفى هذا الصدد تذكر البندارى )
( أنه للحصول على وجبدة غذائيدة نظيفدة وياليدة مدن 114

يجدددب  -4المدددواد السدددامة يجدددب إتبددداع اإلرشدددادات التاليدددة  
االهتمددددددام بالنظافددددددة الشيصددددددية وغسدددددديل األيدددددددى بالمدددددداء 

يجددب غسدديل  -8الطعددام. النظيددف والصددابون قبددل تجهيددز 
اليلدر والفاكهدة غسديال جيدددا ويفلدل نقعهدا لمددة معقولددة 
فدددى المددداء الجدددارم مدددز تقشدددير اليلدددر و الفاكهدددة القابلدددة 
للتقشدددددددير مثدددددددل  البطددددددداطس والييدددددددار والكوسدددددددة والجدددددددزر 
والتفددددددا .....الخ حيددددددث يددددددؤدى ذلدددددد  إلددددددى تقليددددددل التلددددددوث 

يلددو  يفلددل -8بالميكروبددات والمبيدددات والمعددادن الثقيلددة. 
الوجبدددات الغذائيدددة أو التقليدددل قددددر المسدددتطاع  مدددن المدددواد 
التاليدددة  الفلفدددل االسدددود، و بعددد  أندددواع عددديي الغدددراب، و 
البقددددددددونس المصددددددداب بددددددداألمرا  الفطريدددددددة، والبطددددددداطس 
المزرعددددددة او الميلددددددرة، والبقوليددددددات التدددددد  تحتددددددوى علددددددى 

إزالددددة تجمددددز  -1الينددددافس والسددددوس، والسددددكر المحددددروق. 
يفلل استهال   -1ن اللحوم والدواجن. الدهون فى كل م

األلبددددان قليلددددة الدسددددم مددددز مراعدددداة أن كافددددة أنددددواع األلبددددان 
تقليبهددا لمددة عشدر دقددائق مدن بدايدة الغليددان.  السدائلة يجدب

( الطهدد  )أ  يفلددل مراعدداة ا تددى عنددد طهدد  الطعددام  -8
الجيدددد للطعدددام علدددى درجدددات عاليدددة ولمددددة طويلدددة للدددمان 

مسددددببات التلددددوث )ب(عنددددد  الدددتيلص مددددن جددددزء كبيددددر مددددن
تحميددر أو قلددى األطعمددة تسددتيدم كميددة صددغيرة مددن الزيددت 
علددى أال يعدداد اسددتيدامها مددرة أيددرى مددز مراعدداة عدددم رفددز 
درجة حرارة الزيدت لدرجدة التدديين لتقليدل تكدوين المركبدات 
السدددامة الناتجدددة عدددن تدددديين الزيدددت، ويجدددب عددددم إلدددافة 

اسدتيدامها فد   الزيدت النظيدف الجديدد الدى الزيدوت السدابق
ينصدددددد  بددددددالتركيز علددددددى اسددددددتهال  األغذيددددددة  -2القلدددددد . 

الطبيعيددددة واإلقددددالل قدددددر اإلمكددددان مددددن األغذيددددة الملدددداف 
إليها، مكسبات الطعم والرائحة والصابغات الصناعية غير 

يراعددى االتددى عنددد حفددظ أنددواع  -2المصددر  باسددتيدامها. 
اكهة األغذية الميتلفة ف  الثالجة أو الفريزر )ا( ولز الف

واليلر بدر  الثالجة قبل االستهال  وذل  لوقف نمو ما 
قد يكون بدايلها من يرقات الحشرات والتقليل من الررها 
)ب(عدددم تجميددد وتسدديي  اللحددوم والدددواجن واألسددما  أكثددر 
مددن مددرة، ويفلددل ولددعها فددى عبددوات نظيفددة بعددد تجزئتهددا 

يمكددن إلددى أجددزاء صددغيرة مناسددبة لعدددد فددرد األسددرة بحيددث 
يهددددددا وهددددددى مجمدددددددة مباشددددددرة ) ( تفددددددادى حفددددددظ االطعمدددددده طه

الطازجة مز األطعمدة المطهيدة آو السدابق إعددادها مدز مراعداة 
تنظيددف أو تغطيددة كددل منهددا علددى حدددة )د( عدددم تددر  الطعددام 
بعد الطهى لفتدرة تزيدد علدى السداعتين قبدل ولدعه فدى الثالجدة 
مددددز تجنددددب تكددددرار تسدددديين الطعددددام المحفددددوظ بالثالجددددة عدددددة 

يراعدددى عندددد اسدددتعمال العبدددوات فددد  حفدددظ األغذيدددة  -1مدددرات. 
المطهيدددة بالثالجدددة اسدددتيدام العبدددوات الزجاجيدددة او الفياريدددة او 
المصدددددنوعة مددددددن الصدددددا  المطلدددددد  وعددددددم اسددددددتيدام العبددددددوات 

يجددددب عدددددم تكددددرار اسددددتيدم  -41المصددددنوعة مددددن البالسددددتي .
األكيدددداس فدددد  حفددددظ األغذيددددة الكثددددر مددددن مددددرة ويفلددددل عدددددم 

القاتمدددددة اللدددددون الحتوائهدددددا علدددددى مركبدددددات اسدددددتيدام األكيددددداس 
 .الكربون اللارة بالصحة

 ،8118أمددددا التغذيددددة السددددليمة فيعرفهددددا احمددددد، وحسددددن)
( علدددددى أنهدددددا فتنددددداول الفدددددرد أغذيدددددة تحتدددددوى علدددددى 42ص 

كميددددات تكفددددى احتياجددددات جسددددمه مددددن العناصددددر الغذائيددددة 
 .الميتلفةف
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(  إلدددددددى أن التغذيدددددددة 411ص  ،8111ويشدددددددير مزاهدددددددرة )
تغذيددة الصددحيةفهى  التغذيددة التدى تكفددل إمددداد الجسددم المثلدى فال

بجميددز مددا يلزمدده مددن المددواد الغذائيددة وبالقدددر والنسددب الكافيددة 
 .والمناسبة والموافقة للنواحى الفسيولوجية والصحيةف

، 8118فدددددى حدددددين يدددددذكر كدددددل مدددددن فهاشدددددم، وعددددداطفف )
الطعدددم  -4( أن شدددروط الغدددذاء المتدددوازن تتمثدددل فدددى 421ص 

افددددددددة واليلدددددددو مددددددددن الشدددددددوائب والميكروبددددددددات النظ -8الجيدددددددد. 
علددددى  القابليددددة للهلددددم مددددز إحتوائدددده -8المرلددددية والسددددموم. 

 -1كميددددة مناسددددبة مددددن المدددداء واألليدددداف لمنددددز اإلمسددددا . 
التندددوع ليفدددى بعحتياجدددات الجسدددم مدددن المكوندددات اللدددرورية 

 -1وهى مواد الطاقة ومواد البناء والتجديدد ومدواد الوقايدة. 
 .السعر المناسب

(  فتولد  أن مفهدوم 12، ص  8111لجدارجى )أما ا
العادات الغذائية يعبر عن فالسدلو  أو الطدرق المتبعدة فدى 
إعداد وتناول الغذاءف والعادات الغذائية تبدأ مدن فتدرة إنتدا  
الغددذاء وحتددى تناولدده، وتكتسددب العددادات الغذائيددة فددى الفددرد 
مندددذ الطفولدددة حيدددث تتدددكثر عاداتددده الغذائيدددة بدددالمحيطين بددده 

 .األم ياصة
وهنا  بع  العوامل التى تؤثر علدى تكدوين  العدادات 

، ص 8111الغذائيددة والتددى نوجزهددا فيمددا يلددى )السددباعى، 
الحلددددددارية  فالعددددددادات  العوامددددددل -4(  428-481ص  

الغذائيددة لهددا جدددذور عميقددة فدددى كثيددر مدددن الحلددارات فقدددد 
تعتبر حلارة مدن الحلدارات الغدذاء فقدط كوسديلة إلشدباع 

بددر حلددارة أيددرى األكددل واجددب أو نددوع مددن الجددوع وقددد تعت
السددرور بينمددا بعدد  الحلددارات األيددرى تشددعر أن األكددل 

العوامدل  -8هو وسديلة للمشداركة األسدرية أو االجتماعيدة. 
االقتصددددادية  وهددددى تلعددددب دوران هامددددان فددددى تحديددددد العددددادات 

العوامل االجتماعية  ويظهدر تكثيرهدا والدحا  -8الغذائية. 
، كالندددادم، أو مجددداميز اجتماعيدددة إنمددداء الفدددرد لدددمنعندددد 

االتحدددادات، أو التنظيمدددات الوديدددة، فددداألفراد عدددادة يكيدددذون 
الوجبددات معددا، كمددا أن هنددا  العديددد مددن الشددعائر الغذائيددة 
المرتبطددددة بالعقيدددددة، كددددكنواع الصدددديام، ومظدددداهر االحتفددددال 
بالمناسددددبات الدينيددددة حيددددث يددددتم تندددداول أنددددواع ياصددددة مددددن 

عيددد األلددحى، والكعدد  فددى الطعددام مثددل لحددم اللددكن فددى 

عيد الفطر، وكذل  يدؤثر المسدتوى التعليمد  علدى العدادات 
الغذائية، فعن جهدل اإلنسدان بكبسدط قواعدد ومبدادئ التغذيدة 
الصدحية غالبددا مدا يددؤدى إلددى سدوء التغذيددة ولديس مددن شدد  
فى أن الجهل العام والجهل الغذائ  بصفة ياصة  يتفشى 

المتعلمددين ينقصدددهم فددى العديددد مددن منددداطق العددالم، وحتددى 
الدددوع  الغدددذائ ، فمدددن الغريدددب أن كثيدددر مدددن دول أفريقيدددا 

 -1ذات الشددددمس السدددداطعة يعددددانى أطفالهددددا مددددن الكسددددا .
العوامددل النفسددية على الددرغم مددن أندده ال مفددر مددن لدددرورة 

معلومدددات غذائيددة صدددحيحة لتكددوين عدددادات غذائيدددة  تددوفير
بددل سدليمة، إال أن المعلومددات نفسددها غيددر مجديددة مددا لددم يتق

العوامل الفسيولوجية   -1الفرد نفسيا الحاجة إلى التغيير. 
فالجنس والعمر يؤثران تكثيرا مباشرا على العدادات الغذائيدة 
 وتنمو العادات الغذائية مز الفرد منذ طفولته، وحتى فنائه،

فالغذاء بالنسبة للطفل يمثل الشعور بالثقدة واالطمئندان، ثدم 
ذائ  للمدددددراهقين يحددددددث تغيدددددر ملمدددددوس فدددددى السدددددلو  الغددددد

مصددداحبا للتغيدددرات الفسددديولوجية التدددى تحددددث لهدددم، فتدددزداد 
 .شهيتهم، واحتيالهم على األكل

 األسلوب البحثى
أواًل: التعاريف اإلجرائية لبعض المتغيرات البحثية الوواردة 

 :بالدراسة
ويقصدددددد بددددده إلمدددددام الدددددوعى الغدددددذائى للمدددددرأة الريفيدددددة   .4

ة والصدددددحيحة المبحوثدددددات بالمعدددددارف والحقدددددائق الغذائيددددد
الياصددددة بكددددل مددددن المجدددداالت الفرعيددددة  الثالثددددة محددددل 
الدراسددة والمتمثلددة فددى  )جددودة الغددذاء، وسددالمة الغددذاء، 

 .والتغذية الصحية(

وعدددى المبحوثدددات بجدددودة الغدددذاء  ويقصدددد بهدددا مددددم  .8
إلمدددام المبحوثدددات بالمعدددارف المتعلقدددة بمجدددال جدددودة 

ظدم الغذاء والمتمثلة ف  احتفداظ الغدذاء بجميدز أو مع
 .صفاته ويواصه الطبيعية والحسية والتغذوية

وعددى المبحوثددات بسددالمة الغددذاء  ويقصددد بهددا مدددم  .8
إلمددام المبحوثددات بالمعددارف المتعلقددة بمجددال سددالمة 
الغدددذاء والمتمثلدددة فددد  يلدددو الغدددذاء مدددن جميدددز أندددواع 
الفسدداد أو التلددوث الميتلفددة والتدد  تجعلدده غيددر قابددل 

 .لإلستهال  ويكون لار بالصحة
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المبحوثات بالتغذية الصحية  ويقصد بها مدم  وعى .1
إلمددددددددام المبحوثددددددددات بالمعددددددددارف المتعلقددددددددة بالتغذيددددددددة 
الصددددحية والمتمثلددددة فدددد  إلمامهددددا بالعددددادات الغذائيددددة 
الصددددحية والتدددد  تعمددددل علدددد  امتصدددداص مددددا يكفدددد  
الجسددددم مددددن العناصددددر الغذائيددددة بشددددكل سددددليم حتدددد  

 .يتمكن الجسم من أداء وظائفه الميتلفة
 :تغيرات البحثيةثانيًا: الم

تددددم ايتيددددار متغيددددرات هددددذا البحددددث إتسدددداقان مددددز طبيعددددة 
الدراسددة وأبعادهددا، وقددد تددم تصددنيف متغيددرات الدراسددة إلددى 

  مجموعتين من المتغيرات وهما
 :المتغيرات المستقلة -أ

تتلمن الدراسة سبعة عشر متغيدران مسدتقالن وهد   سدن 
م أبنداء المبحوثة، والحالة التعليمية للمبحوثة، ومتوسط تعلدي

مكونددددات الغددددذاء ألسددددرة  تحديدددددالمبحوثددددة، والمسددددئول عددددن 
جمددال  مددا  المبحوثددة، والددديل الشددهرم ألسددرة المبحوثددة، واس
ينفق عل  الغذاء شهريان، ونشكة المبحوثة، وحالدة المسدكن، 
وحيدددددددددازة األدوات المنزليدددددددددة، والحيدددددددددازة المزرعيدددددددددة ألسدددددددددرة 

ى، المبحوثدددددددددة، واالنفتدددددددددا  الجغرافدددددددددى، واإلنفتدددددددددا  الثقددددددددداف
والمشدددداركة اإلجتماعيدددددة غيدددددر الرسددددمية، وعددددددد المصدددددادر 
المعرفيددددددة، والتقدددددددير الددددددذات  لقيددددددادة الددددددرأم، وتعدددددددد أدوار 
المبحوثددددة، واتجاهددددات المبحوثددددات نحددددو العددددادات الغذائيددددة 

 .الصحيحة

 :المتغير التابع -ب

  الدددوعى الغدددذائى للمدددرأة الريفيدددةوتمثدددل هدددذا المتغيرفددد  
 -4ت فرعية تمثلت ف   ويتناول هذا المتغير ثالث مجاال

وعدددددى المبحوثدددددات  -8، وعدددددى المبحوثدددددات بجدددددودة الغدددددذاء
 .وعى المبحوثات بالتغذية الصحية -8بسالمة الغذاء، 

 :ثالثًا:الفروض البحثية
  لتحقيق أهداف البحث تم صياغة الفرو  التالية

الفر  األول  فتوجدد عالقدة إرتباطيدة معنويدة بدين كدل  .4
سددن المبحوثددة، متمثلددة فددى  مددن المتغيددرات المسددتقلة وال

والحالددددددة التعليميددددددة للمبحوثددددددة، ومتوسددددددط تعلدددددديم أبندددددداء 
المبحوثة، والمسدئول عدن تكدوين مكوندات الغدذاء ألسدرة 
جمددال   المبحوثددة، والددديل الشددهرم ألسددرة المبحوثددة، واس

مددا ينفددق علدد  الغددذاء شددهريان، ونشددكة المبحوثددة، وحالددة 
ة المزرعيدددة المسدددكن، وحيدددازة األدوات المنزليدددة، والحيددداز 

ألسددددددددرة المبحوثددددددددة، واالنفتددددددددا  الجغرافددددددددى، واإلنفتددددددددا  
الثقدددافى، والمشددداركة اإلجتماعيدددة غيدددر الرسدددمية، وعددددد 
المصادر المعرفية، والتقدير الذات  لقيادة الرأم، وتعدد 
أدوار المبحوثدددة، واتجاهدددات المبحوثدددات نحدددو العدددادات 

 بددين الددوعى الغددذائى للمددرأة الريفيددةالغذائيددة الصددحيحة و 
 .فكمتغير تابز

الفددر  الثددان   فتسددهم المتغيددرات المسددتقلة مجتمعددة  .8
سددددن المبحوثددددة، والحالددددة التعليميددددة والمتمثلددددة فددددى  )

للمبحوثدة، ومتوسددط تعلديم أبندداء المبحوثدة، والمسددئول 
عن تكوين مكوندات الغدذاء ألسدرة المبحوثدة، والدديل 
جمدددال  مدددا ينفدددق علددد   الشدددهرم ألسدددرة المبحوثدددة، واس

، ونشددددكة المبحوثددددة، وحالددددة المسددددكن، الغددددذاء شددددهريان 
وحيدددازة األدوات المنزليدددة، والحيدددازة المزرعيدددة ألسددددرة 
المبحوثددددة، واالنفتددددا  الجغرافددددى، واإلنفتددددا  الثقددددافى، 
والمشددددددددداركة اإلجتماعيدددددددددة غيدددددددددر الرسدددددددددمية، وعددددددددددد 
المصدددادر المعرفيدددة، والتقددددير الدددذات  لقيدددادة الدددرأم، 

ات نحدددو وتعددددد أدوار المبحوثدددة، واتجاهدددات المبحوثددد
فددى تفسددير التبدداين فددى  العددادات الغذائيددة الصددحيحة(

 .مستوم الوعى الغذائى للمرأة الريفيةف

الفدددر  الثالدددث  فيسدددهم كدددل متغيدددر مدددن المتغيدددرات  .8
المستقلة المدروسة إسهامان معنويان فدى تفسدير التبداين 

 ف.فى مستوم الوعى الغذائى للمرأة الريفية
ها الصدفرية هذا وتدم إيتبدار هدذه الفدرو  فد  صدورت

 .   )فر  العدم(
 :رابعًا: منطقة وشاملة وعينة البحث

تدددم ايتيدددار محافظدددة كفدددر الشددديخ كمنطقدددة إلجدددراء هدددذه 
الدراسدددة، وتدددم ايتيدددار مركدددزين مدددن بدددين مراكدددز المحافظدددة 
العشر عشوائيان فكان مركز سيدم سدالم ومركدز قلدين، تلدى 
ذلددددد  إيتيدددددار قريدددددة واحددددددة عشدددددوائيان مدددددن القدددددرى التابعدددددة 

ركزين  أسفر اإليتيار العشوائى عن قرية الورق بمركز للم
ومددددن سددديدم سدددالم، وقريددددة المنشدددكة الكبدددرم بمركددددز قلدددين، 

يددددالل سددددجالت التعاونيددددة الزراعيددددة بهدددداتين  القددددر تين تددددم 
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حصر الحائزين لإلسدتدالل علدى  جميدز زوجدات الحدائزين 
 4141وكدذل  الريفيدات الالتد  لدديهن حيدازة فبلدغ عدددهن 

فدددى قريدددة المنشدددكة الكبدددرم، فبلدددغ  218ورق، وفددد  قريدددة الددد
زوجدة حدائز وحدائزة ليمثلدوا شداملة  8812إجمالى عدددهن 

 %41وقددد تددم ايتيددار عينددة عشددوائية بنسددبة ، هددذه الدراسددة
من إجمال  شاملة زوجات الحائزين وكدذل  الحدائزات بكدل 

 882قريدددة ليمثلدددوا عيندددة البحدددث المسدددتهدفة وبلدددغ عدددددهن 
من  418الدراسة موزعين كالتالى  مبحوثة أجريت عليهن 

 .من قرية المنشكة الكبرم 21قرية الورق، و
 :خامسًا: تجميع وتحليل البيانات

اسدددددتوفيت البياندددددات الالزمدددددة لتحقيدددددق أهدددددداف البحدددددث 
بعسدتيدام إسددتمارة إسددتبيان بالمقابلددة الشيصددية، وذلدد  بعددد 
يتبارها مبدئيان فى غير قريتد  الدراسدة.  إعداد اإلستمارة، واس
هددددذا وقددددد تددددم عددددر  وتحليددددل بيانددددات الدراسددددة بعسددددتيدام 
النسب المئوية، والمتوسط الحسابى، واالنحدراف المعيدارى، 
ومعامددددددل االرتبدددددداط البسدددددديط، وكددددددذل  اإلرتبدددددداط المتعدددددددد، 

 Step-wiseواإلنحددار الجزئدى، والجزئدى التددرجى الصداعد 
للتعددددددرف علددددددى أكثددددددر المتغيددددددرات المسددددددتقلة ذات التددددددكثير 

ى تسدهم فدى تفسدير التبداين فدى المتغيدر التدابز، المعنوى الت
 SPSS,versionوتدم التحليدل اإلحصدائ  باسدتيدام برندامج 

16. 
سادسووووًا: المعالجووووة الكميووووة للمتغيوووورات المت وووومنة فووووى 

 :الدراسة
 :المتغير التابع -أ

الدددوعى الغدددذائى للمدددرأة الريفيدددة  تدددم قيددداس هدددذا المتغيدددر 
اإلجابدددة سدددؤالن  تعكدددس  21عدددن طريدددق سدددؤال المبحوثدددات 

عليهددا درجددة الددوعى الغددذائى المددرأة الريفيددة، وهددذه األسددئلة 
موزعدددددة علدددددى المجددددداالت الفرعيدددددة الدددددثالث محدددددل الدراسدددددة 

سددددددؤالن  81سددددددؤاالن لجددددددودة الغددددددذاء، و 88والمتمثلدددددة فددددددى  )
سددؤاالن للتغذيددة الصددحية(، وأعطيددت  88لسددالمة الغددذاء، و

المبحوثدددة )درجدددة واحددددة( فدددى حالدددة تعدددرف، و)صدددفر( فدددى 
ة ال تعدددددرف، ومثلدددددت محصدددددلة الددددددرجات عدددددن كافدددددة حالددددد

العبدددارات  درجدددة تعبدددر عدددن الدددوعى الغدددذائى للمدددرأة الريفيدددة 
 .بمنطقة الدراسة

  المتغيرات المستقلة -ب

سددددددن المبحوثدددددددة  اسدددددددتيدمت األرقددددددام اليدددددددام لسدددددددن  .4
المبحوثددددة حتددددى وقددددت جمددددز البيانددددات ألقددددرب سددددنة 

 .ميالدية

التعليميدة  الحالة التعليمية للمبحوثة  تم قيداس الحالدة .8
للمبحوثدددددة بسدددددؤالها عدددددن مسدددددتوى تعليمهدددددا وأعطيدددددت 

درجدةف  1المبحوثة األمية فصفرف والتى تقرأ وتكتدب ف
والمتعلمة أعطيت درجة عن كدل سدنة تعليميدة فمدثالن 

عدادم ف 8ابتدائ  ف  48درجةف، وثانوم ف 1درجةف، واس
 .درجةف 48درجةف، وجامعى ف

ا المتغيدر تدم قيداس هدذ متوسط تعليم أبنداء المبحوثدة  .8
مددن يددالل إعطدداء كددل إبددن نفددس ذات الدددرجات كمددا 
فى حالة المبحوثة وفقدان لحالتده التعليميدة، ثدم جمعدت 
القيم الرقميدة التدى حصدل عليهدا كدل إبدن مدن أبنائهدا 

سددنوات وقسددم المجمددوع علددى عددددهم ليعبددر  8فددوق 
 .عن متوسط تعليم أبناء المبحوثة

 

هددددذا المسددددئول عددددن تحديددددد مكونددددات الغددددذاء  قدددديس  .1
المتغيددر بسددؤال المبحوثددة عددن مددن هددو المسددئول عددن 
تحديد مكونات الغدذاء باألسدرة سدواء كاندت المبحوثدة 
نفسددها، أو زوجهددا، أو حماتهددا وتددم إعطدداء الدددرجات 

 .( على الترتيب4، و8، و8التالية)

الديل الشهرم ألسدرة المبحوثدة  تدم قياسده باسدتيدام  .1
ل أسددرة األرقددام اليددام بالجنيدده المصددرم لمجمددوع ديدد

المبحوثددة مددن كافددة بنددود الددديل )العمددل أو الوظيفددة 
أو ريدددز األر  الزراعيدددة أو تدددكجير عقدددارات أو بيدددز 
عائددد اإلنتددا  الحيددوان  والددداجنى( يددالل فتددرة زمنيددة 

 .تقدر بالشهر

إجمددددال  مددددا ينفددددق علددددى الغددددذاء شددددهريا  تددددم قياسدددده  .8
باستيدام األرقام اليام بالجنيه المصدرم لمجمدوع مدا 

ى بنددد الغددذاء فقددط يددالل فتددرة زمنيددة تقدددر ينفددق علدد
 .بالشهر

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



Vol. 61, No. 4, pp. 419-444, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 924 

درجددددددددة واحدددددددددة، والمبحوثددددددددة ذو النشددددددددكة الحلددددددددرية 
 .درجتان

حالدددة المسدددكن  تددددم قيددداس هدددذا المتغيددددر مدددن يددددالل  .2
الددذم تعدديي فيدده  سددؤال المبحوثددة عددن حالددة مسددكنها

وأسدددرتها مدددن حيدددث حيدددازة مسدددكنها )ملددد ، مشددداركة، 
( علددددددى 4، 8، 8إيجددددددار( وقددددددد أعطيددددددت الدددددددرجات)

الترتيددددب، ومصدددددر ميدددداه الشددددرب )شددددبكات دايليددددة، 
طلمبددددددة ياصددددددة، حنفيدددددددة عموميددددددة( وقددددددد أعطيدددددددت 

( علددددى الترتيددددب، وجددددود مطددددبخ 4، 8، 8الدددددرجات)
، 4منفصل) يوجد، ال يوجد( وقد أعطيت الدرجات )

( علددددددددددددى الترتيددددددددددددب، وامدددددددددددداكن الددددددددددددتيلص مددددددددددددن 1
القمامدددددده)الجرار، صددددددناديق القمامددددددة، علددددددى جددددددانبى 

( علدددددى 4، 8، 8الطريددددق( وقددددد أعطيددددت الدددددرجات)
الترتيددب، وعدددد أدوار المنددزل) ثالثددة فددككثر، دوريددن، 

( علددددددددى 4، 8، 8دور( وقددددددددد أعطيددددددددت الدددددددددرجات )
الترتيدددددب،  الصدددددرف الصدددددحى بالمسدددددكن) عمدددددومى، 

، 8د أعطيدت الددرجات )يف  منسوب، طرني( وق
( علدددددددى الترتيدددددددب، مكدددددددان حظيدددددددرة المواشددددددد ى 4، 8

والدددددواجن )فددددى المزرعددددة، منفصددددلة بجددددوار المنددددزل، 
( 4، 8، 8دايددددل المنددددزل( وقددددد أعطيددددت الددددددرجات)

علددددى الترتيددددب، ونوعيددددة أر  المسددددكن )سدددديرامي ، 
أسمنتيه، ترابية(، وقد جمعت الدرجات الت  حصلت 

ابقة لتعبددر عددن حالددة عليهددا المبحوثددة فدد  البنددود السدد
 .مسكن المبحوثة

حيددازة األدوات المنزليددة  وتددم قياسدده مددن يددالل عدددد  .1
مددددن البنددددود تعكددددس مجمددددوع اإلجابددددة عليهددددا  درجددددة 
امددددتال  المبحوثددددة لألجهددددزة المنزليددددة، وقددددد يصددددص 
وزن معين لكل جهاز من هذه األجهزة وفدق متوسدط 
القيمددة النقديددة التقريبيددة لكددل منهددا بالجنيدده المصددرم، 
كا تى  تليفون محمدول، ومكدواه، ويدالط، ومكنسدة، 
وشددددددفاط، وكبدددددده، وغسددددددالة عاديددددددة، ودفايددددددة )درجددددددة 
واحدددددددة(،وفرن غدددددداز، وغسددددددالة نصددددددف اوتوماتيدددددد ، 
وبوتجدددددداز مسددددددط  )درجتددددددان(، وبوتاجدددددداز بددددددالفرن، 
وسددددديان كهربددددداء، وسددددديان غددددداز، ودي، وتلفزيدددددون 

درجددددات(، وتكييددددف، وكمبيددددوتر،  8ملددددون، وثالجدددده)
درجات(، وقد جمعت الدرجات التد   1وديب فريزر)

حصددلت عليهددا المبحوثددة لتعبددر عددن حيددازة المبحوثددة 
 .(421، ص  8141لألدوات المنزلية)عامر،

الحيازيدددة المزرعيدددة ألسدددرة المبحوثدددة  تدددم قيددداس هدددذا  .41
المتغيددددددر بسددددددؤال المبحوثددددددة عددددددن إجمددددددالى مسدددددداحة 
األر  الزراعية التدى فدى حدوزة أسدرتها سدواء كاندت 

ة أو إيجدداران فددى وقددت جمددز البيانددات، ملكددان أو مشددارك
وأسددددتيدمت األرقددددام اليددددام بددددالقيراط للتعبيددددرعن هددددذا 

 .المتغير

اإلنفتددددا  الجغرافدددد  وتم قياسدددده عددددن طريددددق عبددددارات  .44
تقيس مدى سفر المبحوثدة للقدرى المجداورة، والمراكدز 
األيددرى وعاصددمة المحافظددة والمحافظددات األيددرى، 

فكعطيددت وقددد أعطيددت الدددرجات علددى تكددرار السددفر، 
)ثددالث درجددات( لدائمددة السددفر، و)درجتددان( للمتددرددة 
مدددددن حدددددين  يدددددر، و)ودرجدددددة( لمدددددن تسدددددافر ندددددادران، 
و)صددفر( لمددن لددم تسددافرنهائيان، ثددم جمعددت الدددرجات 

 .لتعبرعن اإلنفتا  الجغرافى

اإلنفتا  الثقافى  وتدم قياسده بعسدتيدام مقيداس مكدون  .48
مدددن يمدددس عبدددارات تقددديس مددددى مشددداهدة المبحوثدددة 

فزيددددددددون، وسددددددددماع الراديددددددددو، وقددددددددراءة الصددددددددحف للتلي
والمجالت، وكانت اإلجابة علدى هدذه العبدارات هدى  
دائمدددددددان، أحياندددددددان، ندددددددادران، ال، حيدددددددث أعطيدددددددت هدددددددذه 

، صدددددددددفر علدددددددددى 4، 8، 8اإلسدددددددددتجابات الددددددددددرجات 
الترتيددددب، وجمعددددت الدددددرجات التددددى حصددددلت عليهددددا 

 .المبحوثة لتعبر عن اإلنفتا  الثقافى

كة اإلجتماعيددة غيددر الرسددمية  تددم قيدداس هددذا المشددار  .48
المتغيدددر مدددن يدددالل سدددؤال المبحوثدددة سدددبعة عبدددارات 
تعكدددس اإلجابدددة عليهدددا مددددى مشددداركة المبحوثدددة فدددى 
األنشطة الحياتية الميتلفة، مدن حيدث كونهدا بتتدزاور 
مددددددز جيرانهددددددا بالقريددددددة، بتشددددددار  فددددددى عمددددددل بعدددددد  
األغذيددة فددى المواسددم واألعيدداد مددز جيرانهددا، بتسددلف 

تسدددددددتلف بعددددددد  األدوات المنزليدددددددة مدددددددز جيرانهدددددددا، و 
بتشدددددار  فدددددى حدددددل اليالفدددددات اللدددددى بتحصدددددل بدددددين 
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جيرانها، بتحلر أفدرا  ألهدل القريدة )غيدر قرايبهدا(، 
بتقددددوم بواجددددب العددددزاء ألهددددل القريددددة )غيددددر قرايبهددددا(، 
عمدددددددل جمعيدددددددات ماليدددددددة لمسددددددداعدة بعلدددددددنا،وكانت 
اإلجابددددة علددددى هددددذه العبددددارات هددددى  دائمددددان، أحيانددددان، 

ران، ال، حيددث أعطيددت هددذه اإلسددتجابات الدددرجات ندداد
، صددفر علددى الترتيددب، وجمعددت الدددرجات 4، 8، 8

التددى حصددلت عليهددا المبحوثددة لتعبددر عددن المشدداركة 
 .األجتماعية غير الرسمية

عدددددد المصددددادر المعرفيددددة  تددددم قيدددداس هددددذا المتغيددددر  .41
بسدددؤال المبحوثدددة عدددن مصدددادر معلوماتهدددا ومعارفهدددا 

ممثلددددددددة ف )األصدددددددددقاء، عددددددددن الغددددددددذاء والتغذيدددددددده وال
والجيددددددددددران، والصددددددددددحف، والمجددددددددددالت، واألقددددددددددارب، 
والتليفزيددددددون، والراديددددددو، والمرشدددددددة الزراعيددددددة، واألم، 
والحمدداة، والددزو ، واألبندداء، واليبددرة الشيصددية، ومددا 
قددد تددذكره مددن مصددادر أيددرى( ويعطدد  كددل مصدددر 
تددددذكره المبحوثددددة )درجددددة( ثددددم تجمددددز محصددددلة هدددددذه 

صدددادر المعرفيدددة التددد  الددددرجات لتعبدددر عدددن عددددد الم
تسدددددددتق  منهدددددددا المبحوثدددددددة معلوماتهدددددددا عدددددددن الغدددددددذاء 

 .والتغذية

التقدددير الددذاتى لقيددادة الددرأى  تددم قيدداس هددذا المتغيددر  .41
من يالل سؤال المبحوثة إحدى عشر سدؤاالن تعكدس 
اإلجابددة تقدددير المددرأة الريفيددة لددذاتها كقائدددة رأى، وقددد 

، 4، 8، 8أعطيددددت االسددددتجابات الدددددرجات التاليددددة )
صددددفر( فدددد  حالددددة اإلجابددددة)دائمان، أحيانددددان، نددددادران، ال 
يحددددددث( وجمعدددددت الددددددرجات التدددددى حصدددددلت عليهدددددا 

 .المبحوثة لتعبر عن تقديرها لذاتها

تعدددددد أدوار  المبحوثددددة  قدددديس هددددذا المتغيددددر بسددددؤال  .48
المبحوثددددة عددددن األدوار التدددد  تقددددوم بهددددا وقددددت جمددددز 
البيانددات سددواء كانددت ربددة منددزل متفرغددة، أو تمددارس 

ال أو أم وظيفة أيرى وتم إعطاء الددرجات أى أعم
 .( على الترتيب8، و4)

اتجدداه المبحوثددات نحددو العددادات الغذائيددة الصددحيحة   .42
تم قياس هذا المتغير من يالل سؤال المبحوثدة عدن 
اتجاههددا نحددو ثالثددين عددادة غذائيددة صددحيحة وطلددب 

من المبحوثة أن تبين درجدة موافقتهدا عدن كدل عبدارة 
افق، سدددديان، غيددددر موافددددق( علددددى مقيدددداس متدددددر )مو 

تعكس اإلجابة عليها اتجاه الريفيات المبحوثات نحو 
العدددددددددددادات الغذائيدددددددددددة الصدددددددددددحيحة وقدددددددددددد أعطيدددددددددددت 

( علددددددددددى الترتيددددددددددب، وجمعددددددددددت 4، 8، 8الدددددددددددرجات)
الدددرجات التددى حصددلت عليهددا المبحوثددة لتعبددر عددن 
اتجاهدددددددددات المبحوثدددددددددات نحدددددددددو العدددددددددادات الغذائيدددددددددة 

 .الصحيحة
 النتائج ومناقشتها

 :بعض الخصائص المميزة للمبحوثاتأواًل: 
 %28( أن حددوالى 4أولددحت النتددائج الددوارده بجدددول)

مددن المبحوثددات مددثلن فددى فئتددى إمددا منيفلددى أومتوسددطى 
مدنهن أميدات،  %82العمر، كذل  أشارت النتدائج إلدى أن 

مددنهن قددادرات علددى القددراءة والكتابددة، كددذل   %8وأن قرابددة 
أبنددددددائهن  مددددددن المبحوثددددددات اتسددددددم %1اتلدددددد  أن حددددددوالى 

مثدددل متوسدددط تعلددديم ابندددائهن بفئتدددى  %2101باألميدددة، وأن 
إمددا منيفلددى أو متوسددطى التعلدديم، كمددا بينددت النتددائج أن 

مدددن المبحوثدددات هدددن المسدددئوالت عدددن تحديدددد  %24قرابدددة 
 %1801مكونات الغدذاء باألسدرة، كمدا أظهدرت النتدائج أن 

مددنهن إمددا منيفلدد  أومتوسددط  الددديل الشددهرى األسددرى،  
مددددنهن مددددثلن بفئتددددى منيفلدددد   %22أن قرابددددة  فددددى حددددين

أومتوسدط  اإلنفداق علد  الغدذاء شدهريان، وبيندت النتددائج أن 
مددددن المبحوثددددات نشددددكتهن ريفيددددة، وأن حددددوالى  %18قرابددددة 

مددددن المبحوثددددات حالددددة مسددددكنهن إمددددا منيفلددددى أو  21%
مددنهن وقعددن فددى فئددى حيددازة  %21متوسددطى، وأن حددوالى 

و المتوسدددددطة، وبيندددددت االدوات المنزليدددددة إمدددددا المنيفلدددددة أ
مدددددن المبحوثدددددات مدددددثلن فدددددى فئدددددة  %22النتدددددائج أن قرابدددددة 

 %28منيفلدددد  الحيدددددازة المزرعيددددة ألسدددددرهن، وأن قرابدددددة 
 %81إنفتاحهن الجغراف  إما متوسط أو منيف ، وقرابدة 

إنفتددددداحهن الثقددددداف  إمدددددا متوسدددددط أو مدددددنيف ، وأن قرابدددددة 
مددددددددن المبحوثددددددددات إمددددددددا منيفلددددددددى أو متوسددددددددطى  88%

مدن  % 11جتماعية غير الرسمية، وأن قرابة المشاركة اإل
المبحوثات يعد تعرلهن لمصادر المعلومدات الغذائيدة إمدا 

مبحوثددددددددة ال  % 82مددددددددنيف  أو متوسددددددددط، وأن حددددددددوالى 



Vol. 61, No. 4, pp. 419-444, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 944 

مبحوثدددة  %28فدددى حدددين أن قرابدددة  يعتبدددرن أنفسدددهن قدددادة،
مدن  % 81يعتبرن أنفسهن قادة، وبينت النتائج أن  حدوال 

منيفلددددد  أومتوسدددددط   الالتدددددى يدددددرون أنفسدددددهن قدددددادة إمدددددا
التقدير الذات  لقيادة الرأم، وهذا ينطبدق بشدكل كبيدر علدى 
الواقز اإلجتماع  ومنطق الطبيعدة القياديدة، وبيندت النتدائج 

مبحوثددة  %42مبحوثدة ال تعمددل،  فددى حددين أن  %28أن 
مددددن  %48فقددددط عاملددددة ، كمددددا بينددددت النتددددائج أن حددددوالى 
الصدحيحة،  المبحوثات إتجاههن معار  للعادات الغذائية

 %81مددنهن إتجدداههن محايددد، وقرابددة  %88فددى حددين أن 
 .منهن كان إتجاههن مؤيد لهذه العادات

  :: توزيع المبحوثات وفقاً لفئات خصائصهن1جدول 

 اإلجمالى قرية المنشاة الكبري قرية الورق فئات المبحوثات
 % العدد % العدد % العدد

سن المبحوثة  -4  
عام 88 -81  12 1104 18 1101 11 1808 
عام 12 -81  81 1808 82 88 22 8202 
عام 88 -11  81 4208 41 4208 11 4208 

 411 882 411 21 411 418 المجموع
الحالة التعليمية للمبحوثة  -8  

 82 21 88 82 8101 18 أمية)صفر( درجة
( درجة1تقرأ وتكتب)  44 202 8 801 48 102 

( درجة8ابتدائية)  1 801 1 102 1 1 
( درجة1إعدادية)  44 202 2 208 42 2 

( درجة48ثانوية أو ما يعادلها)  12 88 88 8202 21 8108 
( درجة48بكالوريوس)  48 201 44 48 88 41 

 411 882 411 21 411 418 المجموع
متوسط تعليم أبناء المبحوثة  -8  

 108 84 102 1 48 42 غير متعلمين)صفر( درجة
( درجة8-4منيف )  18 8101 44 48 18 8808 
( درجة41-2متوسط )  22 11 84 2402 481 8408 
( درجة81-41مرتفز )  1 801 1 4108 41 808 
 411 882 411 21 411 418 المجموع

  المسئول عن تحديد مكونات الغذاء -1
( درجة4الحماة )  42 48 42 8408 81 4101 
( درجة8الزو  )  8 401 1 101 2 8 

( درجة8المبحوثه نفسها)  488 2808 88 2801 421 2408 
 411 882 411 21 411 418 المجموع

  :2تابع جدول 
 اإلجمالى قرية المنشاة الكبري قرية الورق فئات المبحوثات

 % العدد % العدد % العدد
الديل الشهرم ألسرة المبحوثة  -1  

( جنيه4488-111منيف )  22 11 14 1208 441 1801 
( جنيه8828-4482متوسط )  18 8101 81 1408 14 11 
( جنيه1111 -8281مرتفز )  2 108 1 4108 42 201 
 411 882 411 21 411 418 المجموع

إجمال  ما ينفق عل  الغذاء شهريان  -8  
( جنيه888 -411منيف )  81 1102 11 12 411 1808 
( جنيه4888-881متوسط )  12 1102 88 1801 11 1401 
جنيه( 8111-4882مرتفز )  41 4801 1 4108 82 4808 
 411 882 411 21 411 418 المجموع

نشكة المبحوثة  -2  
( درجة4ريفية )  482 12 21 11 842 18 

( درجة8حلرية )  1 8 1 8 1 1 
 411 882 411 21 411 418 المجموع

حالة المسكن -2  
( درجة48-1منيف )  8 108 8 801 2 801 
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( درجة41-41متوسط )  448 2402 82 2202 428 2108 
( درجة81-81مرتفز )  81 4104 48 4202 88 4101 
 411 882 411 21 411 418 المجموع

حيازة االدوات المنزلية  -1  
( درجة48-8منيفله)  11 8402 81 11 21 8102 
( درجة81-42متوسطه )  22 88 88 1801 481 1108 

( درجة11-81مرتفعه )  1 808 41 4208 81 4108 
عالمجمو   418 411 21 411 882 411 

الحيازة المزرعية  -41  
( قيراط 28  -  1 منيف  )  481 2101 22 1102 412 2802 
( قيراط481-28متوسط )  41 2 8 2 48 2 
( قيراط 811-484مرتفز )  48 201 8 808 41 808 
 411 882 411 21 411 418 المجموع

االنفتا  الجغراف   -44  
رجةغير منفتحات )صفر( د  8 108 1 102 44 102 

( درجة1-4منيف )  81 8108 14 1208 28 8801 
( درجة2-1متوسط )  22 1108 88 8202 441 1201 

( درجة48-1مرتفز)  81 42 8 208 81 4808 
 411 882 411 21 411 418 المجموع

االنفتا  الثقافى  -48  
 108 48 102 1 108 2 غير منفتحات )صفر( درجة

رجة ( د1-4منيف )  81 8101 42 81 18 8108 
( درجة2-1متوسط)  22 11 88 8202 441 1201 
( درجة48-1مرتفز)  82 4101 84 8801 11 88 

 411 882 411 21 411 418 المجموع
المشاركة االجتماعية غير الرسمية  -48  

 102 48 102 1 808 1 غير مشاركة )صفر( درجة
( درجة 1-4منيف )  84 8402 42 81 12 0884  
( درجة2-1متوسط)  12 1108 11 1402 414 1101 
( درجة48-1مرتفز)  11 8402 81 8801 81 8208 

 411 882 411 21 411 418 المجموع
  عدد المصادر المعرفية -41

( مصدر8-4منيف )  18 8102 82 1801 481 1802 
( مصدر2-1متوسط )  11 8208 11 1402 21 82 
( مصدر41-2مرتفز )  41 204 1 102 41 808 
 411 882 411 21 411 418 المجموع

 
  :2تابع جدول 

 اإلجمالى قرية المنشاة الكبري قرية الورق فئات المبحوثات
 % العدد % العدد % العدد

التقدير الذاتى لقيادة الرأى  -41  
ةال يرون أنفسهم قادة )صفر( درج  11 8101 48 4108 88 8208 

( درجة 44-4منيف )  88 8808 88 8101 11 88 
(درجة88-48متوسط)  11 8208 82 1102 22 8101 
(درجة88-88مرتفز )  81 4104 2 101 82 4808 
 411 882 411 21 411 418 المجموع

عمل المبحوثة -48  
( درجة 4ال تعمل )  441 2802 82 2202 428 28 

( درجة8تعمل )  88 4808 42 8408 14 42 
 411 882 411 21 411 418 المجموع

اتجاه المبحوثات نحو العادات الغذائية الصحيحة  -42  
( سلبى  11-84)  41 2 81 8801 81 4808 
(محايد88-21)  11 82 12 1801 418 88 
(إيجابى28-22)  82 88 42 81 11 8802 

 411 882 411 21 411 418 المجموع
 المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان
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بمجاالتوو   الغووذائى للموورأة الريفيووةثانيووًا: مسووتوي الوووعى 
الثالثوووة دجوووودة الغوووذاا، وسوووالمة الغوووذاا، والتغذيوووة 

 الصحية(:
  أولدحت النتدائج مستوم الوعى الغذائى للمرأة الريفيدة .4

قددد   أن الدددرجات المعبددرة عددن مسددتوم الددوعى الغددذائى
( درجدددة بمتوسدددط حسدددابى قددددره 28-82تراوحددددت مدددن )

درجددة، وقددد  102درجددة، بددعنحراف معيددارى قدددره  1101
وفقددان للدددرجات التددى حصددلن  المبحوثدداتأمكددن تصددنيف 

حيدث شدملت الفئدة  (،8جددول ) عليها إلى ثالث فئدات،
األولدددى للمبحوثدددات ذوات الدددوعى المدددنيف  وقدددد مدددثلن 

مددددن إجمددددالى المبحوثددددات، بينمددددا لددددمت الفئددددة  41%
الثانية الريفيات ذوى الدوعى المتوسدط وقدد مدثلن حدوالى 

لمبحوثدددات، فددى حدددين لددمت الفئدددة امددن إجمددالى  81%
 %42الثالثدددة الريفيدددات ذوى الدددوعى المرتفدددز ومدددثلن قرابدددة 

ويتبددددين مددددن النتددددائج مددددن إجمددددالى الريفيددددات المبحوثددددات، 
من المبحوثات وقعن فى فئدة  %28السابقة أن حوالى 

الددددوعى الغددددذائى إمددددا المتوسددددطة أو المنيفلددددة، وهددددذا 
معددددارف يبددددين مدددددى احتيدددداجهن للتددددزود بالمعلومددددات وال

لزيددددادة الددددوعى الغددددذائى للمددددرأة الريفيددددة بقواعددددد وأسددددس 
 .التغذية السليمة

بجودة الغذاء  أظهرت النتائج مستوم وعى المبحوثات  .8
  أن الدددددددرجات المعبددددددرة عددددددن مسددددددتوم الددددددوعى الغددددددذائى

فيمدددددا يتعلدددددق بجدددددودة الغدددددذاء قدددددد تراوحددددددت للمبحوثدددددات 
  8401( درجدددددة بمتوسدددددط حسدددددابى قددددددره 88-48مدددددن)

درجدة. وقدد أمكدن   104راف معيارى قددره  درجة، بعنح
وفقدان للددرجات التدى حصدلن عليهدا  المبحوثداتتصدنيف 

حيث شملت الفئة األولى  (،8جدول ) إلى ثالث فئات،
 %8801المبحوثات ذوات الوع  المنيفلة وقد مثلن 

مددددن إجمددددالى المبحوثددددات، بينمددددا لددددمت الفئددددة الثانيددددة 
، مددنهن %81ذوات الددوع  المتوسددطة وقددد مددثلن قرابددة 

ذوات فئة الدوع  فى حين لمت الفئة الثالثة المبحوثات 
ويظهدددددر مدددددن مدددددن المبحوثدددددات،  %202المرتفدددددز ومدددددثلن 

مددن المبحوثددات مددثلن  %14النتدائج السددابقة أن حددوال  
 .فى فئة الوع  إما المتوسطة أو المنيفلة

بسدددددالمة الغدددددذاء  أظهدددددرت مسدددددتوم وعدددددى المبحوثدددددات  .8
فيمدا المبحوثدات ن وعد  النتائج أن الدرجات المعبدرة عد

( درجددة 81-8يتعلدق بسددالمة الغددذاء قدد تراوحدددت مددن )
درجددة، بددعنحراف معيددارى  4804بمتوسددط حسددابى قدددره 

 درجة.  808قدره  

 الغذائى   : توزيع المبحوثات وفقًا لفئات درجات وعيهن6جدول 
 اإلجمالى قرية المنشاة الكبري قرية الورق فئات المبحوثات

دالعد % العدد  % العدد % 
مستوم الوعى الغذائى للمرأة الريفية  -4  

منيف  82-14  81 42 41 8801 18 41 
متوسط 18-82  18 8208 11 1202 418 8108 
مرتفز 82-28  88 4101 48 4202 82 4802 

 411 882 411 21 411 418 المجموع
  مستوم وعى المبحوثات بجودة الغذاء -8

منيف 48-42  84 8402 81 1088  14 8801 
متوسط 41-88  12 81 12 8208 418 8202 
مرتفز 82-88  48 108 2 208 81 202 

 411 882 411 21 411 418 المجموع
  مستوم وعى المبحوثات بسالمة الغذاء -8
منيف  8-2  48 108 1 102 42 2 
متوسط 1-41  21 1102 18 8408 482 8108 

مرتفز 41-81  11 84 82 88 28 8402 
عالمجمو   418 411 21 411 882 411 

  مستوم وعى المبحوثات بالتغذية الصحية -1
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منيف  44-42  8 804 2 101 44 102 
متوسط 42-81  88 1801 18 1108 411 12 
مرتفز 88-88  28 1401 81 11 412 1208 

 411 882 411 21 411 418 المجموع
 المصدر  جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.

وفقدددان للددددرجات التدددى  المبحوثددداتنيف وقدددد أمكدددن تصددد
حيددددث  (،8جدددددول) حصددددلن عليهددددا إلددددى ثددددالث فئددددات،

شدددددددددملت الفئدددددددددة األولدددددددددى المبحوثدددددددددات ذوات الدددددددددوع  
 مدددن إجمدددالى المبحوثدددات، %2المدددنيف  وقدددد مدددثلن 

بينمددا لددمت الفئددة الثانيددة ذوات الددوع  المتوسددط وقددد 
، فدددى حدددين لدددمت الفئدددة الثالثدددة مدددنهن %8108مدددثلن 

مدددن  %8402المرتفدددز ومدددثلن الدددوع  ذوات المبحوثدددات 
ويظهددددر مددددن النتددددائج السددددابقة أن حددددوال  المبحوثددددات، 

مدددددن المبحوثدددددات وقعدددددن فدددددى فئدددددة الدددددوع  إمدددددا  82%
 .المتوسطة أو المنيفلة

بالتغذيدددة الصدددحية  أظهدددرت مسدددتوم وعدددى المبحوثدددات  .1
فيمدا المبحوثات النتائج أن الدرجات المعبرة عن  وع  

(  88-44وحدددت مددن )يتعلددق بالتغذيددة الصددحية قددد ترا
قيمددددددة رقميددددددة،  8102درجددددددة بمتوسددددددط حسددددددابى قدددددددره 

درجدة. وقدد أمكدن تصدنيف  108بعنحراف معيدارى قددره 
وفقددددان للدددددرجات التددددى حصددددلن عليهددددا إلددددى  المبحوثددددات

حيددددث شددددملت الفئددددة األولددددى (، 8جدددددول) ثددددالث فئددددات،
المبحوثددددات ذوات الددددوع  المددددنيف  وقددددد مددددثلن قرابددددة 

بينما لمت الفئة الثانية من إجمالى المبحوثات،  1%
، فددددى مددددنهن %12ذوات الددددوع  المتوسددددط وقددددد مددددثلن 
المرتفدز ذوات الدوع  حين لمت الفئة الثالثة المبحوثات 

ويظهر مدن النتدائج من المبحوثات،  %12ومثلن حوالى 
مددن المبحوثددات وقعددن فددى فئددة  %18السددابقة أن قرابددة 

 .الوع  إما المتوسطة أو المنيفلة

ا  ومددن أجدل الوقددوف علددى التوصدديات ولمزيدد مددن اإليلدد
اإلرشددددادية التددددى مددددازال هنددددا  إفتقددددار معرفددددى اليهددددا بالنسددددبة 
للمبحوثات سوف تتنداول التوصديات الياصدة بدالوعى الغدذائى 
للمرأة الريفية بمجاالته الثالث )جدودة الغدذاء، وسدالمة الغدذاء، 

 .والتغذية الصحية( على النحو التالى

إتلددددد  عددددددم معرفدددددة  اء فالبنسدددددبة  لمجدددددال جدددددودة الغدددددذ

الريفيددات المبحوثددات  لددبع  التوصدديات الياصددة بدده، وكانددت 
أعلدددد  نسددددب أشددددارت إلددددى عدددددم معرفددددة المبحوثددددات الريفيددددات 
بجددددودة الغددددذاء تمثلددددت فدددد   سددددلق اليلددددروات قبددددل التيليددددل 
يحافظ عل  اللون، وتغطيدة الميلدل بدالمحلول الملحد  والزيدت 

رتين،  وعددددم يحدددافظ عليددده، وعددددم غسدددل األرز اكثدددر مدددن مددد
ولدددز اللحمدددة المدددذاب عنهدددا الدددثلج فددد  الثالجدددة مدددرة أيدددرم، 

أيددام، حيددث  1وعدددم االحتفدداظ بددالجرجير أو اليددس اكثددر مددن 
بلغ نسب الريفيات المبحوثات االت  أفددن بعددم معدرفتهن لكدل 

، %8402، %8108، %2808، %21، %2802منهددددددددددددددددددددددا 
 .(8على الترتيب جدول)

إتلدد  عدددم معرفددة  ذاء أمددا بالبنسددبة  لمجددال سددالمة الغدد
الريفيات المبحوثات  لبع  التوصيات الياصدة بده، وأشدارت 
النتددائج البحثيددة إلددى عدددم معرفددة المبحوثددات الريفيددات بهددا فددى 
مجدددال سدددالمة الغدددذاء تمثلدددت فددد   إلدددافة األلدددوان الصدددناعية 
للطعدددددام لدددددار بالصدددددحة، اسدددددتيدام ليفدددددة ياصدددددة باليلدددددار 

فددد  اكيددداس بالسدددتي ،  والفاكهدددة، عددددم  شدددراء األكدددل السددداين
عندددد فددد  اللحدددوم واألسدددما  المثلجدددة يجدددب ولدددعها فددد  رف 
الثالجددة تحددت الفريددزر، حيددث بلددغ نسددب الريفيددات المبحوثددات 

، %8108، %21االتددددد  أفددددددن بعددددددم معدددددرفتهن لكدددددل منهدددددا 
 .(8على الترتيب جدول ) 88%، 8801%

إتلدد  عددددم معرفدددة  وبالنسددبة  لمجدددال التغذيددة الصدددحية 
حوثددات  لددبع  التوصدديات الياصددة بدده، ودلددت الريفيددات المب

النتددددددائج علدددددد  عدددددددم معرفددددددة المبحوثددددددات الريفيددددددات بالتغذيددددددة 
الصدددددحية تمثلدددددت فددددد   أهميدددددة شدددددرب العصدددددير فددددد   وجبدددددة 
اإلفطدددار، وأكدددل البطددداطس مدددز األرز أو العددديي وجبدددة غيدددر 
صدحية وغيددر متكاملدة، وشددرب الميدداة األكدل ملددر بالصددحة، 

ات االتددددد  أفددددددن بعددددددم حيدددددث بلدددددغ نسدددددب الريفيدددددات المبحوثددددد
، علددى الترتيددب %14، %1101، %88معددرفتهن لكددل منهددا 

 .(8جدول)
ثالثوووًا: العالقوووات اإلرتباطيوووة واإلنحداريوووة بوووين المتغيووورات 
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 :المستقلة والوعى الغذائى للمرأة الريفية كمتغير تابع
أسفرت النتائج عن وجود عالقة إرتباطيدة طرديدة ومعنويدة 

بدددددين  المتغيددددرات المسدددددتقلة  1014عنددددد المسدددددتوى اإلحتمددددالى 
المتمثلددددة فددددى  الحالددددة التعليميددددة للمبحوثددددة، والددددديل الشددددهرم 
جمدددال  مدددا ينفدددق علددد  الغدددذاء شدددهريان، واالنفتدددا   للمبحوثدددة، واس
الثقدددداف ، وعدددددد المصددددادر المعرفيددددة، والتقدددددير الددددذاتى لقيددددادة 

تجددداه المبحوثدددات نحدددو العدددادات الغذائيدددة الصدددحيحة   الدددرأى، واس
لغذائى للمرأة الريفية كتغير تدابز حيدث بلغدت قديم وبين الوعى ا

. 1           ،10428معددددددددددامالت  اإلرتبدددددددددداط فيمددددددددددا يلددددددددددى 
10412 ،10818 ،10881 ،10811 ،10818 ،10888 

كددذل  إتلدد  وجددود عالقددة إرتباطيددة  (،1علددى التددوالى جددددول)
بدددين متوسدددط تعلددديم 1011ومعنويدددة عندددد المسدددتوى اإلحتمدددالى 

ة المسددددكن، وحيددددازة األدوات المنزليددددة، أبندددداء المبحوثددددة، وحالدددد
واالنفتددا  الجغرافدد  وبددين المتغيددر التددابز محددل الدراسددة، حيددث 

 ،10482، 10484، 10448بلغدددددت قيمدددددة معامدددددل اإلرتبدددددداط 
 .عل  التوال  10488

(، أن المتغيدددرات 1وتولددد  النتدددائج المشدددار إليهدددا بجددددول)
 المسدددتقلة المتلدددمنة فدددى الدراسدددة مجتمعدددة تدددرتبط مدددز الدددوعى

، 10182الغددذائى للمددرأة الريفيددة بمعامددل إرتبدداط متعدددد مقددداره 
وقدددددد ثبدددددت معنويدددددة تلددددد  العالقدددددة عندددددد المسدددددتوى اإلحتمدددددالى 

، 10121، إسدددتنادان لقيمدددة ففف المحسدددوبة حيدددث بلغدددت 1014
كمددا تشددير النتددائج إلددى أن المتغيددرات المسددتقلة مجتمعددة تفسددر 

إلدددى قيمددددة مدددن التبدددداين فدددى المتغيددددر التدددابز إسددددتنادان  8201%
(2R ممدددا يعندددى أن هندددا  متغيدددرات أيدددرى ذات تدددكثير علدددى ،)

المتغيدددر التدددابز لدددم تتطدددرق إليهدددا الدراسدددة، ويجدددب أيدددذها فدددى 
اإلعتبار عند إجراء دراسات مستقبلية أيرى فدى هدذا المجدال، 

 .وهذه النتائج تدعم الفر  الثانى
وللوقوف على إسدهام كدل متغيدر مدن المتغيدرات المسدتقلة  

ر التبدداين فددى الددوعى الغددذائ  للمددرأة الريفيددة كمتغيددر فددى تفسددي
تابز، إتلد  أن بعلدها ذو إسدهام معندوى والدبع  األيدر ال 
يسدددهم، حيدددث تشدددير النتدددائج إلدددى أن هندددا   يمسدددة متغيدددرات 
فقط تسهم إسهامان معنويان فى تفسديرالتباين تمثلدت فدى  إجمدال  

الدددرأى،  مدددا ينفدددق علددد  الغدددذاء شدددهريان، والتقددددير الدددذاتى لقيدددادة
تجدددداه المبحوثدددددات نحدددددو العددددادات الغذائيدددددة الصدددددحيحة عندددددد  واس

، وثبدت معنويدة المسدئول عدن تحديدد 1014المستوى اإلحتمالى
مكوندددددات الغدددددذاء، عددددددد المصدددددادر المعرفيدددددة عندددددد المسدددددتوى 

، فدددددى حدددددين لدددددم يثبدددددت معنويدددددة معدددددامالت 1011اإلحتمدددددالى 
اإلنحدددددار الجزئددددى لبقيددددة المتغيددددرات المسددددتقلة األيددددرى محددددل 

، وربمدددددا 1011الدراسدددددة إحصدددددائيان عندددددد المسدددددتوى اإلحتمدددددالى 
يرجدددز ذلددد  لعددددم تدددكثير كدددل منهدددا ثدددكثيران مباشدددران علدددى المتغيدددر 

 .التابز
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 :: العالقة االرتباطية واالنحدارية بين المتغيرات المستقلة وبين الوعى الغذائى للمرأة الريفية4جدول 
ط البسيطمعامل االرتبا اسم المتغير م  قيمة دت( معامل االنحدار البسيط 
10144- سن المبحوثة 4  10112 10811 
**10428 الحالة التعليمية للمبحوثة 8  10841 40184 
*10448 متوسط تعليم أبناء المبحوثة 8  10122 10121 
*80124 40218 10411 المسئول عن تحديد مكونات الغذاء 1  
**10412 الديل الشهرم للمبحوثة 1  1011 -10888  
**10818 إجمال  ما ينفق عل  الغذاء شهريان  8  10111 80181**  
 10422 10121 10118 نشكة المبحوثة 2
*10484 حالة المسكن 2  10888 40421 
*10482 حيازة األدوات المنزلية 1  10144 -10411  

10188- الحيازة المزرعية ألسرة المبحوثة 41  10142 -40848  
الجغراف االنفتا   44  10488*  10484 10188 
**10881 االنفتا  الثقاف  48  10418 10281 
10141- المشاركة اإلجتماعية غيلر الرسمية 48  -10182  -10881  
**10811 عدد المصادر المعرفية 41  10281 80811*  
**10818 التقدير الذاتى لقيادة الرأى 41  10882 80121**  
41011- تعدد أدوار المبحوثة 48  10414 1088 
حيحة.اتجاهات المبحوثات نحو العادات الغذائية الص 42  10888**  10818 10121**  
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 1014* *  معنوى عند المستوى اإلحتمالى                             10821= ( 2R) معامل التحديد
 1011حتمالى *   معنوى عند المستوى اإل                  10182= ( R) معامل اإلرتباط المتعدد

                      **479.4قيمة ف= 
األمدددر الددددذى يتطلددددب تصددددميم نمدددوذ  سددددببى يددددتم فيددددة ترتيددددب 
أولويددددة هددددذه المتغيددددرات المسددددتقلة فددددى التددددكثير علددددى المتغيددددر 

 .التابز
وفدددى محاولدددة للوقدددوف علدددى أكثدددر المتغيدددرات المسدددتقلة 

ل تددددكثيران علددددى المتغيددددر التددددابز تددددم إسددددتيدام نمددددوذ  التحليدددد
اإلنحدددارى المتعدددد التدددرجى، فكسددفر التحليددل عددن معادلددة 
إنحدار يطى تتلمن يمسدة متغيدرات مسدتقلة تدؤثر تدكثيران 

عدددد تمثلددت فددى   الددوعى الغددذائى للمددرأة الريفيددةمعنويددان علددى 
تجددداه الريفيدددات نحدددو العدددادات الغذائيدددة،  المصدددادر المعرفيدددة، واس

جمددال  مددا ينفددق علدد  الغددذاء شددهريان، والتقدددي ر الددذاتى لقيددادة واس
 .الرأى، واإلنفتا  الثقافى

 %8108وقدددد تبدددين أن هدددذه المتغيدددرات مجتمعدددة تفسدددر 
مدددددن التبددددداين فدددددى المتغيدددددر التدددددابز، وهدددددذا يعندددددى أن بقيدددددة 

فقط من التبداين  % 808المتغيرات ال تسهم إال فى تفسير 
(، ولتحديددد نسددبة مسدداهمة كددل 1فددى المتغيددر التابز)جدددول 

ات المسدددتقلة اليمسدددة فدددى تفسدددير متغيدددر مدددن هدددذه المتغيدددر 
التبدددداين فددددى المتغيددددر التددددابز إسددددتنادان إلددددى النسددددبة المئويددددة 

عدددددد للتبدددداين المفسددددر إتلدددد  أن المتغيددددرات المتمثلددددة فددددى 
تجددداه الريفيدددات نحدددو العدددادات الغذائيدددة،  المصدددادر المعرفيدددة، واس
جمددال  مددا ينفددق علدد  الغددذاء شددهريان، والتقدددير الددذاتى لقيددادة  واس

تسدددهم فدددى تفسددددير التبددداين بنسددددب  نفتدددا  الثقددددافى الدددرأى، واإل
 علدددددددى الترتيدددددددب10142، 1018، 1018، 1081، 10122

وبندداءان علددى هددذه النتددائج يمكددن قبددول الفددر  البحثددى الثالددث 
 .جزئيان 

رابعوووووًا: تحديووووود األهميوووووة النسوووووبية لمصوووووادر معلوموووووات 
 :المبحوثات التغذوية

وفدددددى محاولدددددة للتعدددددرف علدددددى نوعيدددددة المصدددددادر التدددددى 
ى منها المبحوثات  الوعيهن المتعلقة بالغدذاء والتغذيدة تستق

( 8وكذا أهميتها النسدبية، تبدين مدن النتدائج الدوارده بجددول)

أن هندددا  تبددداين فيمدددا بدددين هدددذه المصدددادر )كوسدددائل تعتمدددد 
عليهدددا المبحوثدددات  كمصددددر لمعلومددداتهن الغذائيدددة( حيدددث 

مددددددددددن المبحوثددددددددددات يحصددددددددددلن علددددددددددى  %2201تبددددددددددين أن 
هددداتهن، حيدددث جددداء هدددذا المصددددر فدددى معلومددداتهن مدددن أم

مددددنهن أن  %81المرتبددددة األولددددى، فددددى حددددين ذكددددر قرابددددة 
مصددددددر معلومددددداتهن هدددددو اليبددددددرة الشيصدددددية وجددددداء هددددددذا 
المصدددددر فددددى المركددددز الثددددانى، وجدددداء فددددى المركددددز الثالددددث 

، ثددم األقدددارب بنسدددبة بلغدددت %1101التلفزيددون بنسدددبة تبلدددغ 
             ، %81، ثددددددم الحمدددددداه بنسددددددبة بلغددددددت قرابددددددة %81حددددددوالى 

، ثدددم االبنددداء بنسدددبة %88ثدددم الجيدددران بنسدددبة بلغدددت حدددوالى
، ثدددددددم البدددددددرامج اإلذاعيدددددددة والصدددددددحف %2بلغدددددددت حدددددددوالى 

، ثدم زمدالء العمدل بنسدبة %1والمجالت بنسبة بلغت قرابة 
، فددى %8، ثددم شددبكة اإلنترنددت بنسددبة بلغددت %801بلغددت 

حدين لدم يدذكر أى مددن المبحوثدات أنهدم يسدتقون معلومدداتهم 
مرشددة الزراعيدة لعددم تواجددد مرشدده زراعيدة فدى قددرى مدن ال

 .الدراسة
ونسدددددددتيلص ممدددددددا سدددددددبق إعتمددددددداد المبحوثدددددددات علدددددددى 
المصددددادر التقليديددددة فددددى الحصددددول علددددى المعلومددددات مثددددل 
األم، واليبدددددرة الشيصدددددية، واألقدددددارب، حيدددددث جددددداءت فدددددى 
المراكددز األولددى، وهددذا يسددتوجب لددرورة أن يقددوم اإلرشدداد 

حوثددات مددن يددالل توفيرمصددادر وعدد  المب الزراعددى بزيددادة
ميتلفة وحديثة موثوق بها لكى يعتمدد عليهدا فدى الحصدول 
على ما تحتا  إليه مدن  معلومدات لزيدادة الدوعى الغدذائى، 
وذل  من يالل الندوات اإلرشادية أو الزيارات المنزليدة أو 
المطبوعات اإلرشدادية وغيرهدا مدن المصدادر األيدرى التدى 

الريفيددة وتعتمددد عليهددا للحصددول يمكددن أن تثددق فيهددا المددرأة 
علدددى مدددا تحتدددا  إليددده مدددن معلومدددات والدددوع  لسدددد الدددنقص 

 .المعرفى لديها

 الريفية للمرأة وبين الوعى الغذائى : نموذج مختزل للعالقة اإلرتباطية واإلنحدارية المتعددة بين المتغيرات المستقلة5 جدول
معامل اإلنحدار  المتغيرات الداخلة فى التحليل

النسبة المئوية التراكمية  قيمة" ت" ىالجزئ
 للتباين المفسر

النسبة المئوية 
 للتباين المفسر
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 10122 10122 **80818 10184 عدد المصادر المعرفية  -4
إتجاه الريفيات نحو العادات الغذائية  -8

 الصحيحة
10181 10881** 10412 10181 

 10118 10811 **80181 10111 إجمال  ما ينفق عل  الغذاء شهريان   -8
 1018 10881 **80222 10812 التقدير الذاتى لقيادة الرأى  -1
 10142 10818 *80818 10818 اإلنفتا  الثقافى -1

 1،14* *   معنوية عند المستوى اإلحتمالى                1،118 =(R)معامل اإلرتباط المتعدد
 1،11معنوية عند المستوى اإلحتمالى   *                       10818= (2R)معامل التحديد 

      **410482ففف= 
 توزيع الريفيات المبحوثات  وفقًا لمصادر المعلومات الغذائية : 2جدول 

 المصدر
 الورق

(246دن=   
 المنشأة الكبرى

(85دن=  
(662اإلجمالىدن=  

 % العدد % العدد % العدد
نية البرامج التلفزيو   18 8204 11 8102 412 1101 

 102 44 101 2 808 8 البرامج االذاعية
 102 44 4801 44 1 1 الصحف والمجالت 

 8802 411 2801 81 1208 21 اليبرة الشيصية
 2201 428 1104 18 1801 481 االم

 8102 21 8801 82 8802 14 الحماه
 8108 21 1208 14 8101 12 االقارب
 8801 28 1202 11 4202 88 الجيران
012 44 االبناء  8 8 42 201 

 1 1 1 1 1 1 المرشده الزراعية
 801 2 204 8 401 8 زمالء العمل

 8 2 102 1 808 8 شبكة االنترنيت
                                .معت وحسبت من إستمارات اإلستبيانالمصدر  ج

            .وثاتتم حساب النسبة المئوية بنسبة عدد تكرارات كل مصدر الجمالى عدد الريفيات المبح
 
 

 التوصيات
بنووااًا علووى النتووائج السووابقة فووون البحووث يوصووى بمووا 

 :يلى
فدددى لدددوء مدددا أولدددحته النتدددائج مدددن إنيفدددا  الدددوعى  _

الغددددددذائى للمددددددرأة الريفيددددددة  توصددددددى الدراسددددددة بلددددددرورة 
االهتمددددددام بعقددددددد سلسددددددلة مددددددن الندددددددوات واإلجتماعددددددات 
تسدددددتهدف الريفيدددددات للتوعيدددددة بكهميدددددة تحسدددددين الدددددوعى 

ئى تشدددددار  فيهدددددا الجامعدددددات مدددددن يدددددالل كليدددددات الغدددددذا
الزراعة)أقسددددام المجتمددددز الريفددددى، واإلرشدددداد الزراعددددى، 
والصددددددناعات الغذائيددددددة(، وكليددددددات االقتصدددددداد المنزلدددددد  
بكوادرها العلمية المتميزة من أجدل تقدديم يدمدة تعليميدة 
على أسس علمية سليمة فيما يتعلق بمجاالت الدراسة، 

رشدادية غذائيدة متيصصدة وكذل  إعداد وتقديم برامج إ

وموجهددده لجميدددز أفدددراد األسدددرة فدددى جميدددز الجهدددات مدددن 
المؤسسددات اإلجتماعيددة واالعالميددة واإلرشددادية المعنيددة 

 .بالمرأة الريفية

فى لوء ما أولحته النتائج من عددم وجدود مرشددات  _
زراعيات بالقرى  محل الدراسة، فعنه يوصى  بلدرورة 

لمدددددددددؤهالت تزويدددددددددد القدددددددددرى بالمرشددددددددددات الزراعيدددددددددات ا
والمدددربات للقيددام بدددور فعددال فددى توعيددة المددرأة الريفيددة 
بكل ما هو جديد فى المجاالت الميتلفدة وباليصدوص 

مجدددددداالت الغددددددذاء والتغذيددددددة، وذلدددددد  لتنميددددددة المجتمددددددز  
 .المحلى

أشددارت النتددائج إلددى إعتمدداد المبحوثددات علددى المصددادر  _
التقليديدددة فدددى الحصدددول علدددى المعلومدددات، لدددذا توصدددى 

بلرورة تزويد المبحوثدات بالمعلومدات والدوع  الدراسة 
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من يالل مصادر  متنوعة موثوق فيها، كذل  توصى 
الدراسدددة بزيدددادة سددداعات البدددرامج التليفزيونيدددة واإلذاعيدددة 
المعنيددددة بهددددذا الشددددكن حيددددث أشددددارات إليهددددا المبحوثددددات 

 .كمصدر للحصول على المعلومات الغذائية

لدددددور فدددى لدددوء مدددا أولدددحته النتدددائج مدددن إنيفدددا  ا _
القيدددددادى للمبحوثدددددات، لدددددذا توصدددددى الدراسدددددة بلدددددرورة 
إكتشدداف قيددادات محليددة ريفيددة مددن الريفيددات القاطندددات 
فددى القددرى محددل الدراسددة وغيرهددا حتددى يمكددن االعتمدداد 
علدددديهن كحلقددددات وصددددل يمكددددن مددددن ياللهددددم توصدددديل 

 .المعلومات الغذائية

مددددددن اجمددددددالى  %1801أولددددددحت نتددددددائج الدراسددددددة أن  _
يقعن فدى فئدة الدديول المنيفلدة،  الريفيات المبحوثات

مدددددن الريفيدددددات المبحوثدددددات يتسدددددمن  %18وان حدددددوالى 
بانيفددددا  مددددا ينفددددق علددددى الغددددذاء شددددهريا وهددددذا نتيجددددة 
منطقية إلنيفا  الديل فدى الريدف، وهدذا يمثدل عائقدا 
أمدددددام المبحوثدددددات فدددددى اتيددددداذ القدددددرار السدددددليم اليددددداص 
بمكوندددات الغدددذاء، وتطبيدددق الوجبدددات الصدددحية السدددليمة 

ا للمعددددايير الصددددحية إلعددددداد الوجبددددات المتكاملددددة، وفقدددد
وعليدة توصددى الدراسددة بلددرورة االهتمددام بتوعيددة المددرأة 
الريفيددة باألغذيددة البديلددة ذات القيمددة الغذائيددة المرتفعددة 

 .والتكلفة القليلة وكيفية تقديم وجبات غذائية متكاملة

من إجمالى الريفيدات  %88إتل  من هذه النتائج أن  _
كددددددن ذوى إتجدددددداه محايددددددد نحددددددو العددددددادات المبحوثددددددات  

الغذائيددددددددة الصددددددددحيحة، لددددددددذا يوصددددددددى بلددددددددرورة دفددددددددز 
اتجاهدددداتهن نحددددو العددددادات الغذائيددددة الصددددحيحة ليلددددق 
اتجدددددداه إيجدددددداب  للريفيددددددات المبحوثددددددات نحددددددو العددددددادات 
الغذائيدددددة الصددددددحيحة محدددددل الدراسددددددة، وزيدددددادة وعدددددديهن 

دراكهن بهذه العادات  .واس

 

ل التحديدددد أن أسدددفرت نتدددائج الدراسدددة مدددن يدددالل معامددد _
المتغيرات المستقلة مولز الدراسة مسئولة عدن تفسدير 

مدددددن التبددددداين فددددد  الدددددوعى الغدددددذائى للريفيدددددات  8201%
المبحوثدددددات، لدددددذل  توصدددددى الدراسدددددة بلدددددرورة إجدددددراء 
دراسددددددات مسددددددتقبلية تتبعيدددددده، لمحاولددددددة التعددددددرف علددددددى 

المتغيددرات واليصددائص األيددرى التدد  لددم تتطددرق إليهددا 
ا أن تدؤثر علدى الدوعى الغدذائى الدراسة والت  من شكنه

للريفيددددات المبحوثددددات حتددددى يمكددددن االرتقدددداء بسددددلوكهن 
 .الغذائ  وعاداتهن الغذائية

 
 

االهتمدددددددام بدددددددعجراء المزيدددددددد مدددددددن الدراسدددددددات والبحدددددددوث  _
المسددتقبلية فدد  مولددوع التغذيددة الصددحية فدد  مجدداالت 
متنوعدددددة ومجتمعدددددات ومنددددداطق جغرافيدددددة ميتلفدددددة مدددددز 

تهدددددددتم باالحتياجدددددددات  التركيدددددددز علدددددددى الدراسدددددددات التددددددد 
المعرفية والتنفيذية بمجاالت التغذية الصحية، لمدا لهدذا 
المجددددال مددددن أهميددددة فددددى بندددداء صددددحى وجسدددددى سددددليم 

 .لألبناء

 المراجع
 -  اإلرشدداد الزراعدد (2882دأبددو السددعود، ييددرم حسددن 

التنظدددديم والتيطدددديط والتقيدددديم، مديريددددة التربيددددة والتعلدددديم، 
 .الجمهورية العربية اليمنية

، سددددددمير محمددددددد، حسددددددن عبددددددد الددددددرؤوف الهندددددددى احمددددددد
  تغذيددددددة االنسددددددان، مكتبددددددة بسددددددتان المعرفددددددة (6006د

 .للنشر والتوزيز، القاهرة
  التعلدددديم بددددين تزييددددف  (2886دالبوهدددددى، فدددداروق شددددوقى 

وتنمية الوعى السياسى لدى المتعلمينفدراسدة تحليليدةف، 
 .، كلية التربية، جامعة طنطا88العدد 

  المرجددددز العلمددددى فددددى (6006د البندددددارى، سددددناء محمددددد
تغذيدددة االنسدددان، هيئدددة النيدددل العربيدددة للنشدددر والتوزيدددز، 

 .القاهرة، الطبعة الثانية
الجدددارجى، امدددان علدددى، يديجدددة مصدددطفى محمدددد، عفددداف 

  االحتياجددددددددات المعرفيدددددددده (6002دمييائيددددددددل فهمدددددددد  
االرشددددداديه للريفيدددددات فيمدددددا يتعلدددددق بالتوصددددديات الفنيددددده 

صددحى وآمددن فددى بعدد   الياصدده بتغذيددة االسددره غددذاء
قددرى جمهوريدده مصددر العربيددده، الملتقددى العربددى الثدددانى 
حددول تفعيددل دور االرشدداد الزراعددى وتنميددة المجتمعددات 
الريفيدددددة، المجلدددددس العربدددددى للدراسدددددات العليدددددا والبحدددددث 

-4العلمددى إلتحدداد الجامعددات العربيددة، فددى الفتددرة مددن 
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 .أكتوبر، جامعة القاهرة8
ذاء والتغذيدده والصددحه  الغدد(6000دالجددارحى، أمددان علددى 

العامدددددة، مشدددددروع دمدددددج الثقافدددددة السدددددكانية والبيئدددددة فدددددى 
االرشددددداد الزراعدددددى، منظمدددددة االمدددددم المتحددددددة لالغذيدددددة 

وصدددددندوق االمدددددم المتحددددددة للسدددددكان،   ,FAOوالزراعدددددة 
 .وزارة الزراعة واستصال  األرالى، الطبعةالثانية

  اقتصدددداد المعرفددددة، (6002داليلدددديرم، محسددددن أحمددددد 
 .لى، مجموعة النيل العربية، القاهرةالطبعة األو 

  اإلرشددداد الزراعددد  علدددم (2886دالرافعدددى، أحمدددد كامدددل 
وتطبيددددددق، معهددددددد بحددددددوث اإلرشدددددداد الزراعدددددد  والتنميددددددة 

مركدددددددددز البحدددددددددوث الزراعيدددددددددة،وزارة الزراعدددددددددة  الريفيدددددددددة،
ستصال  األرال ،القاهرة  .واس
  الغددددددددذاء ونقددددددددل (6004دالسددددددددباعى، ليلددددددددى عبدددددددددالمنعم 

التسمم الغذائىف، منشكة  -المعديةفاألمرا  فاألمرا  
 المعارف، باألسكندرية.

  دور اإلعددددالم (6005دالصدددعيدى، طدددارق محمدددد محمدددد
التربدددددوى فدددددى تنميدددددة الدددددوعى اإلعالمدددددى لددددددى تالميدددددذ 
المرحلدددددة اإلعداديدددددة، رسدددددالة دكتدددددوراه، كليدددددة اإلعدددددالم، 

 .جامعة القاهرة
  دراسة المعارف والممارسات (2888دالغول، إيمان أحمد

صحية للمرأة الريفية وعالقتها ببع  المتغيرات ال
الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية فى أربعة قرى 
بمحافظة الدقهلية، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة 

 القاهرة.
  البحددددث العلمددددى، دار المعددددارف، (2888بدددددير، سددددهير )

 القاهرة.
   القددديم وموجهدددات السدددلو (6002دبيدددومى، محمدددد أحمدددد 

اإلجتمددددداعى، كليدددددة ا داب، جامعدددددة اإلسدددددكندرية، دار 
 المعرفة الجامعية .

  أصدددددول البحدددددث (2880د حسدددددن، عبدددددد الباسدددددط محمدددددد
 اإلجتماعى، مكتبة وهبه، القاهرة.

  الددددددوعى والمشدددددداركة (2886دحفظدددددددى، إحسددددددان محمددددددد 
ودورهددا فددى إنجددا  التنميددة الحلرية،رسددالة ماجسددتير، 

 . كلية ا داب، جامعة اإلسكندرية

  سدالمة الغدذاء )الهاسدب (6002دحمزاوى، لطفدى فهمدى 
وتحليل المياطر(، الطبعدة الثانيدة، دار الكتدب العلميدة 

 للنشر والتوزيز، القاهرة.
  علددم الددنفس الصددناعى، مطبعددة عددين (2880دحنفددى، قدددرى 

 .شمس، القاهرة
 

تددددكثير حجددددم وديددددل   (6006ددعددددبس، محمددددد عبددددداليالق 
الغذاء بين ربات األسر الريفية األسرة على كفاءة إدارة 

، مجلددددة اإلسددددكندرية للبحددددوث الزراعيددددة، مجلددددد والحلددددرية
 .ينايراألول، ، العدد (42د

  برندامج مقتدر  لتنميدة (2885درزق، عزه محمود إبراهيم 
الدددوعى الغدددذائى لدددالم المصدددريه فدددى الريدددف والحلدددر، 
رسدددددالة ماجسدددددتير، كليدددددة االقتصددددداد المنزلدددددى، جامعدددددة 

 .المنوفية
-6005دد، تسدددددددبى محمدددددددود، وايدددددددزيس عدددددددازرنوار رشدددددددا

  التقنددين الغددذائى وادارةالوجبددات، مكتبددة شددبان (6002
 المعرفة، كفر الدوار.

  وحددة دراسدية (2882دسعدودى، منى عبدالهادى حسدين 
مقترحددة تسددتهدف تنميددة الددوعى بالتددديين وألددراره لدددى 
طدددالب المرحلدددة الثانويدددة، حوليدددة كليدددة البندددات لدددألداب 

  ، جامعة عين شمس.الثالثوالتربية، العدد  والعلوم
  التعلددديم بالمشددداركة، (6008دسدددويلم، محمدددد نسددديم علدددى 
 مصر لليدمات العلمية.

  المنهج فمفهومه وأسدس (2884دسالم، على عبدالعظيم 
 بنائه وعناصرهف، جامعة األسكندرية، فرع دمنهور.

 تصدميم وتنفيدذ البحددث (2888دسديد أحمدد، غريدب محمددد 
 .اعى، دار المعرفة الجامعية، األسكندريةاإلجتم

  الصحة العامة (6002دصال ، عبدالحى محمود حسن 
بددددددددين البعدددددددددين اإلجتمدددددددداعى والثقددددددددافى، دار المعرفددددددددة 

 .الجامعية، الشاطبى، اإلسكندرية
  دراسدة العوامدل (6024دعامر، أسماء فدوزى عبدد العزيدز

االجتماعيددددة والبيئيددددة المرتبطددددة بسددددلو  الريفيددددات نحددددو 
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العدددادات الغذائيدددة بدددبع  قدددرى محافظدددة كفدددر الشددديخ، 
 رسالة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة المنصوره.

  دور (6002دعبدالصدددددمد، زينددددددب محمددددددود عبدددددددالرحمن 
الترشدديد السددمكى فددى تنميددة وعددى العدداملين باالسددتزراع 
للحددد مددن تلددوث األسددما  فددى محافظددة دميدداط، رسددالة 

 .شمس جامعة عين ماجستير، كلية الزراعة،
  اإلرشاد الزراع  المعاصر، (2886دعمر، أحمد 

 مصر لليدمات العلمية، القاهرة.
  قاموس علم االجتماع، (2885دغيث، محمد عاطف 

 دار المعرفة الجامعية، القاهره.

  التغذيدددددة فدددددى الصددددددحة (6008مزاهدددددرة، ايمدددددن سددددددليمان)
والمددر ، دار اثددراء للنشدددر والتوزيددز، الطبعددة االولدددى، 

 عمان.
، حنفدددددى عبددددددالعزيز، وعددددداطف عبددددددالعزيز هاشدددددم، هاشدددددم
 أسدددددس التغذيدددددة الحديثدددددة، الطبعدددددة األولدددددى، (6002د

 الدار العربية للنشر والتوزيز، القاهرة.
  الموسددوعة المصددرية فددى (2884يوسددف، محمددد كمددال )

تغذيددددة اإلنسدددددان، الجددددزء األول، الددددددار العربيددددة للنشدددددر 
 والتوزيز، القاهرة.
سدددددددددلو  اإلنسدددددددددانى، دار   ال(2882ديدددددددددونس، إنتصدددددددددار 
 .المعارف، القاهرة
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ABSTRACT 

This study aimed mainly to determine the factors affecting awareness of food for rural women Kafr El-

Sheikh 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


