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من  للحد  الصحية  الغذائية  بالعادات  الريفية  المرأة  معارف  مستوى  تحديد  أساسية  بصفه  البحث  هذا  أستهدف 
أمراض سوء التغذية بمحافظة كفر الشيخ، وقد تم اختيار مركز من بين مراكز المحافظة العشر، فأسفر اإلختيار 
العشوائى عن مركز الرياض، تلى ذلك إختيار قرية عشوائية من بين قرى المركز فأسفر اإلختيار العشوائى عن 
قرية أبو مصطفى، على عينة بلغ قوامها 291 مبحوثة، وتم جمع البيانات البحثيه باستخدام استمارة االستبيان 
بالمقابلة الشخصية، هذا وقد تم استخدام عدد من األساليب األحصائية كالتكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط 
الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط البسيط ومعامل االرتباط المتعدد، ومعامل االنحدار الجزئي 
أن حوالى 70%، و%57.5،  النتائج  أهم  وتلخصت  التدريجي،  المتعدد  االنحداري  التحليل  نموذج  استخدم  كما 
وحوالى 48% ، وقرابة 43%، وحوالى 57%، وقرابة 54% من الريفيات المبحوثات وقعن فى فئتى المستوى 
المعرفى إما المنخفض أوالمتوسط فيما يتعلق بالمعلومات بالعادات الغذائية الصحية التى تحد من أمراض سوء 
التغذية، والشروط التى يجب توافرها في الغذاء المتوازن، والعوامل التى تؤثر على احتياجات الفرد اليومية من 
الغذاء، واالعتبارات التى يجب ان تراعى عند تصميم وجبة غذائية متكاملة، والسلوكيات الغذائية الصحيحة للتمتع 
بالصحة، وبدور التغذية فى تقوية جهاز المناعة على التوالى، وتوضح النتائج أن المتغيرات المستقلة المتضمنة 
فى الدراسة مجتمعة ترتبط مع درجة معارف الريفيات المبحوثات بالعادات الغذائية الصحية التى تحد من أمراض 
سوء التغذية بمعامل إرتباط متعدد مقداره 0.591، وقد ثبت معنوية تلك العالقة عند المستوى اإلحتمالى 0.01، 
إستناداً لقيمة »ف« المحسوبة حيث بلغت 10.577، كما تشير النتائج إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر 

.(R2( 34.9% من التباين فى المتغير التابع إستناداً إلى قيمة

المقدمة والمشكلة البحثية                                                          

يشهد عالمنا المعاصر تغيرات سريعة ومتتابعة في مختلف نواحي 
الحياه، ولعل أبرز هذه التغيرات التى تأتي في مجال الغذاء والتغذية 
الوثيق  للكون وإلرتباطه  اإلنسان  إعمار  في  كبير  أثر  من  له  لما 
باإلنسان في كل لحظه من لحظات حياته وال يخفى علينا جميعاً 
أن الغذاء الصحي المتوازن هو خط الدفاع األول الذي يتحصن به 
الفرد ضد األمراض، كما يلعب الغذاء الصحى المتوازن دوراً هاماً 
المتوازن  الصحي  والغذاء  التغذية،  سوء  أمراض  من  الوقاية  في 
الخضراوات  استهالك  زيادة  مع  الغذاء  مصادر  بتنويع  يتحقق 
والفواكة، على أن يكون كافياً دون نقص أو إفراط، بالكمية الالزمة 
الحتياج الفرد، واإلفراط في تناول الطعام يرفع من معدالت البدانة 
السارية  غير  األمراض  على  اضفى  ما  هذا  ولعل  المجتمع،  في 
األمراض  قائمة  في  الصدارة  مكان  تحتل  وجعلها  أهمية خاصة، 
والمشكالت الصحية، التي يتزايد خطرها بانتشار أنماط الحياة غير 

الصحية، والعادات الغذائية المنافية للصحة، )المدني أ، 2006).

شهدت الدول المتطورة في األعوام الخمسين الماضية تغيراً 
جذرياً في نمط اإلنتاج واالستهالك الغذائي، فقد زاد استهالك الناس 
للدهون، والسكريات، والملح )ملح الطعام( بينما انخفض استهالك 
الفواكه والخضراوات واأللياف، وبذلك أصبح الغذاء يحتوي على 

نسب عالية من العناصر الغذائية الضارة التي لوحظ أن لها عالقة 
ببعض األمراض التي اعتبرت من األسباب الرئيسية للوفيات في 
والسرطان،  الشرايين،  القلب، وتصلب  كأمراض  المتقدمة  الدول 
)تليف(  تشمع  ومرض  السكري،  وداء  كالنزف،  المخ  وأمراض 
الكبد، وقد أمكن نتيجة البحث والدراسة منع أو تقليل نسبة اإلصابة 
بهذه األمراض الخطيرة عند تغيير أسلوب الغذاء باختيار النوعية 
المناسبة لكل فرد حسب عمره وجنسه وحالته الصحية،  والكمية 
العامة  التشخيص والعالج والصحة  التقدم في وسائل  بالرغم من 
فمازال هناك استمرار لظهور أمراض سوء التغذية، ولكن يمكن 
للتثقيف الغذائي الفعال القضاء على أمراض سوء التغذية وسرعة 

الشفاء بإذن هللا، ) المدني ب، 2006).

مثير  )WHO) عن وضع  العالمية  الصحة  وكشفت منظمة 
بين  السمنة  نسب  فى  الحاد  االرتفاع  ظل  في  خصوصاً  للقلق، 
الشباب واألطفال خالل السنوات األخيرة، وقد اظهرت الدراسات 
المتواصلة أن األطفال البدناء أكثر عرضة لإلصابة بفرط السمنة 
القلب  ألمراض  عرضة  أكثر  بالتالي  ويكونوا  البلوغ،  سن  في 
وارتفاع  نسب الوفيات بينهم في سن مبكرة، وكذلك مرض تصلب 
الشرايين، الذي يعتبر سبب الوفيات األول في العالم الغربي، لذلك 
ننتبه إلى غذائنا الذي ندخله إلى منزلنا، فمن المهم  من المهم أن 
بالكربوهيدرات،  المشبع  والغذاء  المصنعة،  األطعمة  من  التقليل 
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والدهون، واألطعمة المقلية، واألطعمة الغنية بالسكر، واألطعمة 
يشمل  متوازن  صحي  غذائي  نظام  على  والحفاظ  بالملح  الغنية 
األساسية،  الغذائية  المكونات  جميع  من  وكافياً  متوازناً  تنويعاً 
وإنشاء برامج لتغيير نمط الحياة والتربية الوقائية، ودمج مجموعة 
كجزء  الصحية  التغذية  عادات  الكتساب  التعليمية  البرامج  من 
التعليم،  نظام  في  األعمار  لجميع  الدراسي  المنهج  من  يتجزأ  ال 
المستقبل  المسؤول عن صحة جيل  أن  نتذكر  أن  جداً  المهم  فمن 
www.( المؤسساتية  الجهات  وليس  األول،  المقام  في  األهل  هم 

.(webteb.2019

لذلك تعتبر التغذية الصحيحة هى العامل الرئيسى المحدد لكفاءة 
اإلنسان من النواحى الجسمية، والفكرية، والنفسية، فالغذاء الجيد هو 
الذى يجعلنا أكثر قدرة على العمل وأقل عرضة لإلصابة باألمراض، 
والثقافة الغذائية لدى ربة األسرة وإلمامها بالمعلومات الغذائية تمكنها 

من إعداد وجبة غذائية كاملة العناصر الغذائية الضرورية.

فالغذاء الصحى المتوازن يجب أن يحتوى على جميع العناصر 
الغذائية تبعاً للمقننات لكل فرد حسب عمره، وجنسه، ومجهوده، 
والحالة الفسيولوجية، وأن يكون متنوعاً وفاتحاً للشهية، ومتمشياً 
مع العادات الغذائية السائدة  فى المجتمع، وأن يكون أمناً ومتمشياً 

مع الحالة االقتصادية لألسرة  (المعهد القومى للتغذية، 2006).

ودراسة العادات الغذائية لألفراد، يعد أحد األسس المرتبطة 
تخطيط  عند  خاصة  أهمية  ذات  تعد  كما  األفراد،  غذاء  بطبيعة 
على  يساعد  العادات  هذه  دراسة  أن  حيث  لهم،  الغذائية  البرامج 
تحسين  بهدف  عالجها،  وكيفية  الضعف،  نقاط  وتحديد  معرفة، 
وعلمية  قديمة  أصول  له  العادات  هذه  فبعض  الغذائية  الحالة 
والبعض اآلخر ليس له أي أساس، ولكن توارثته األجيال، كما أن 
األهمية  من  فأنه  الدينية، ولذا  بالناحية  يرتبط  العادات  هذه  بعض 
يعود  التفصيل، حيث  من  بشئ  الغذائية  للعادات  التعرض  بمكان 

عليها الكثير من األخطاء الغذائية الشائعة.

ً من أهداف التنمية  ً هاما وبما أن مكون التغذية يحتل جزءا
وذلك إلرتباط التغذية ارتباطاً وثيقاً بكل ما يتعلق بالتنمية المتكاملة 
المستدامة، حيث يعتبر اإلهتمام باإلرتقاء بالوعى الغذائى والصحى 
العامل المؤثر العملى للوصول إلى أحسن حاالت الصحة، وحتى 
فئات  يمكن تحقيق ذلك البد من نشر الوعى الغذائى السليم بين 
الشعب المختلفة وخاصة األم وذلك لإلرتقاء بالصحة وللوقاية من 
سوء التغذية الناتج عن النقص أو اإلفراط وما يتبعه من أمراض 

العصر المتعلقة بالغذاء، )المعهد القومى للتغذية، 2006).

وتقوم المرأة الريفية بالعديد من األدوار الهامة والمؤثرة التى 
من شأنها النهوض واالرتقاء بالمجتمع الريفي عامة، فهي المسئولة 
األولى عن تغذية أفراد أسرتها، حيث يقع على عاتقها المسئولية 
الكاملة فى رعاية أسرتها غذائياً وصحياً، ويعد ممارستها لعملية 
إعداد الطعام ضمن أهم أدوار المرأة الريفية التي يتحدد بناًء عليها 
يترتب  لما  الريفي  والمجتمع  األسرة  داخل  الريفية  المرأة  مكانة 
على ممارستها للعادات الغذائية السليمة من سالمة األسرة والحفاظ 
فقد  ذلك  من  وانطالقاً  لألسرة،  الصحية  األحوال  وتحسن  عليها، 
أهمية  والزراعة  األغذية  منظمة  مثل  العالمية  المنظمات  أدلت 
كبيرة إلتباع األنماط الغذائية السليمة والصحية وذلك ألن االهتمام 
اإلقتصادية  التنمية  على  ينعكس  والصحية  الغذائية  بالنواحي 
واالجتماعية وذلك بسبب تحسن إنتاجية الفرد، )عامر، 2014). 

وبالرغم من هذه المسئولية الكبيرة التى تقع على عاتق المرأة 
على  قادرة  غير  الريفية  المرأة  أن  تبين  المجال  هذا  فى  الريفية 
االستخدام األمثل أو االستفادة الصحيحة من مواردها وإمكانياتها 

األسرية المختلفة والمتاحة، وربما يرجع ذلك إلى أن كم المعلومات 
ليست  والتغذية  الغذاء  وأسس  بقواعد  لديها  المتعلقة  والمعارف 
كافية أو غير صحيحة، مما يترتب عليه تطبيقها لسلوكيات غير 
صحيحة أحيانا في هذا المجال، وكذلك عدم قدرتها على التخطيط 
أو  اإلعداد  أو  الشراء  أو  االختيار  فى  سواء  واالقتصاد  والتقييم 
الحفظ والتصنيع أو التخزين للوجبات الغذائية بأعلى كفاءة ممكنة، 

(دعبس، 2002).

بضرورة تكثيف البرامج اإلرشادية  وقد أوصت الدراسات 
إلى التثقيف الغذائى والصحى والتوعية  المبسطة التى تهدف 
للمرأة الريفية لتزويدها بكل  بأهمية التغذية المتوازنة الموجهة 
جديد من معارف ومهارات إلكسابها القدرة على أداء  ماهو 

أدوارها ومسؤلياتها بجدارة وفاعلية. 

ولكن قدرة المرأة الريفية على القيام بهذه األدوار تتوقف على 
تدريب  من  نالته  وما  ومعارف،  معلومات  من  عليه  حصلت  ما 
اإلرشاد  قيام  مدى  على  بدوره  يتوقف  والذي  وتثقيف،  وتأهيل 
أحد  بوصفه  الصدد  هذا  في  أهدافه  بتحقيق  باالهتمام  الزراعي 
المصادر  وأحد  الريفي،  المجتمع  في  الهامة  التنموية  التنظيمات 
الريفيات  بمستوى  النهوض  أجل  من  بها  الموثوق  المعلوماتية 
إحداث  فى  الفعال  لدورهن  وتدعيماً  وثقافياً،  واجتماعياً  إقتصادياً 
الريفى،  المجتمع  فى  المرغوب  اإليجابى  التغيير  وإستمرار 

(عبدهللا، ومنال، 2016).

ومن هنا يبرز الدورالذى يمكن أن يمارسه اإلرشاد الزراعى 
فى تخطيط األنشطة والبرامج اإلرشادية المقابلة إلحتياجات المرأة 
الريفية، والمنطوي على حلوالً واقعية لمشاكلهن لدعم مكانة المرأة 
الريفية، وتحسين أوضاعها، والنهوض بأدائها ألدوارها الحياتية 
المختلفة وذلك من خالل نقل التوصيات اإلرشادية المثلى، وأبرز 
ما خلص إليه البحث العلمى فى صورة مبسطة تتناسب وخصائص 

الريفيات عبر برامج إرشادية واقعية. 

الجارية  العلمية  المجهودات  فى  الجاد  لإلسهام  محاولة  وفى 
فى هذا المجال كان من الضرورى إجراء البحث الحالي للتعرف 
على العوامل المؤثرة علي معارف الريفيات المبحوثات بالعادات 
بمحافظة  التغذية  سوء  أمراض  من  تحد  التى  الصحية  الغذائية 
إليها  اإلستناد  اإلرشاديين  للمخططين  يتثنى  حتى  الشيخ،  كفر 
تستهدف  مستقبلية  إرشادية  برامج  تخطيط  فى  بها  واإلسترشاد 
هذا  ضوء  وفى  المجال،  هذا  فى  المبحوثات  بالريفيات  النهوض 
فى:  تمحورت  تساؤالت  عدة  فى  البحثية  المشكلة  صياغة  أمكن 
ما هي الخصائص المميزه للريفيات المبحوثات بمنطقة الدراسة؟ 
الغذائية  بالعادات  المبحوثات  الريفيات  معارف  مستوي  هو  وما 
الصحية التى تحد من أمراض سوء التغذية بمنطقة الدراسة؟ وما 
هي المتغيرات المؤثرة على مستوى معارف الريفيات المبحوثات 
معلومات  لمصادر  النسبية  األهمية  ما  وأخيراً  المجال؟  هذا  فى 

الريفيات المبحوثات فى مجال الدراسة؟. 

أهداف البحث                                                                             

معارف  مستوى  تحديد  رئيسية  بصفة  البحث  هذا  استهدف 
سوء  أمراض  من  للحد  الصحية  الغذائية  بالعادات  الريفية  المرأة 
تحقيق  خالل  من  ذلك  ويتحقق  الشيخ،  كفر  بمحافظة  التغذية 

األهداف الفرعية التالية:

التعرف على بعض الخصائص المميزة للريفيات المبحوثات.- 1

الوقوف على مستوى معارف الريفيات المبحوثات بالعادات - 2
الغذائية الصحية التى تحد من أمراض سوء التغذية. 
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المتغيرات - 3 بين  واإلنحدارية  اإلرتباطية  العالقات  تحديد 
المبحوثات  الريفيات  ومعارف  الدراسة  محل  المستقلة 
بالعادات الغذائية الصحية التى تحد من أمراض سوء التغذية. 

تحديد األهمية النسبية لمصادر معلومات الريفيات المبحوثات - 4
بالعادات الغذائية الصحية التى تحد من أمراض سوء التغذية.

االستعراض المرجعي                                                              

تعرف المعرفة على أنها “البناء المنظم من الحقائق أو األفكار 
سواء كانت تلك الحقائق واألفكار إستدالالً عقلياً أم نتائج تجريبية 
تنتقل إلى اآلخرين من خالل بعض وسائل التواصل بشكل منتظم”، 
من  العديد  إستعراض  من  “الغول”  وتستخلص  )سالم،1994(، 
المفاهيم المتناولة للمعرفة أن المعرفة “هى أشمل وأكثر من كونها 
تعقيداً  أكثر  عمليات  تتضمن  ألنها  ظاهرة  أو  لفكرة  تذكر  عملية 
من عملية إصدار الحكم وإيجاد العالقات، كما أنها تبدأ بالتفاصيل 
إلى  األبسط  من  تتجه  المعرفة  أن  أى  النظريات،  بتذكر  وتنتهى 

األعم”، )الغول،1998). 

والمعرفة نتاج من الخبرة الناجمة عن تجارب حياتية واقعية 
وأيضاً نتاج معامل ودراسات وأبحاث، ومن ثم فإنها لم تأتي من 
فراغ، بل تتولد من واقع حي كما أنها تتشكل وتعيد إخراج ذاتها 
في أشكال جديدة، وتتحسن وتتطور بتحسن سبل الحياة، كما أنها 
ليست حكراً على شعب بذاته وليس لها جنسية أو قومية عنصرية، 
إليها  الوصول  المثابر  للمجتهد  يمكن  للجميع  متاح  بل هي مشاع 
أما   .)2001 )الخضيري،  وإرادته،  بوعيه  وتشكيلها  وإكتسابها 
“سويلم” )2008( فيرى أن المعرفة هي “فهم وإدراك العالقات 

والسببية بين مكوناتها المعلوماتية”.

ونخلص مما سبق أن المعارف هى نقطة البداية فى أى عمل 
إرشـادى حيث أنه قبل تخطيط أى برنامج إرشـادى موجه للزراع 
يجب توفر كم من المعارف لدى الزراع حتى يجابه البرنامج هذا 

النقص المعرفى. 

الفرد  لصحة  األساسية  الدعامة  السليمة  التغذية  وتعتبر 
الفرد  احتياجات  توفير  إلى  تسعى  السليمة  فالتغذية  والمجتمع 
الغذائية لضمان استفادة الجسم منها ليصبح أقل عرضة لإلصابة 
العمل  على  قادراً  ويصبح  جيدة  بصحة  ويتمتع  باألمراض 

واالستمتاع بحياته. 

“هاشم،  أوردها  كما  المتوازن  الغذاء  شروط  وتتلخص 
وعاطف” )2003( فى: 1- الطعم الجيد. 2- النظافة والخلو من 
الشوائب والميكروبات المرضية والسموم. 3- القابلية للهضم مع 
الماء واأللياف لمنع اإلمساك. 4-  إحتوائه على كمية مناسبة من 
التنوع ليفى بإحتياجات الجسم من المكونات الضرورية وهى مواد 

الطاقة ومواد البناء والتجديد ومواد الوقاية. 5- السعر المناسب. 

وتعرف العادات الغذائية على أنها “الطرق المتبعة فى اختيار 
عمليات  جميع  تشمل  وهى  المتوفرة  األغذية  واستعمال  وتناول 
إنتاج الغذاء، وتخزينه، وتصنيعه، وتوزيعه، وتناوله، وهى جزء 
من سلوك اإلنسان نشأت، وتطورت معه، وتأثرت بالقيم والمبادئ 

السائدة فى المجتمع” )مصيقر، 1994).

وفى إيجاز يذكر “محب الدين” )1998( أن العادات الغذائية 
التغذية وهو ما يعنى ارتباط السلوك  القاعدة األولى فى علم  هي 
بعض  فى  مالحظته  يمكن  ما  وهو  التعود،  أو  باالعتياد  الغذائي 
للحوم  الرافض  والبعض  عامة  اللحوم  ألكل  الرافضين  األفراد 

الحمراء فقط.

كأحد  الغذائية  العادات   )1998  ( ونوار”  “رشاد،  وتذكر 
مصر  فى  الغذائية  المشكالت  إيجاد  فى  ساهمت  التى  العوامل 
بتوزيع  المرتبطة  واالجتماعية،  الغذائية،  العادات  تلك  خاصة 
األغذية على أفراد األسرة الواحدة، خاصة فى الريف المصري، 
الرجال  يختص  حيث  عادل  غير  األطعمة  توزيع  يكون  ال  فعادةً 

بنصيب  أوفر وخصوصاً فى األغذية البروتينية.

أما “الجارجى” )2000( فتوضح أن مفهوم العادات الغذائية 
الغذاء”  وتناول  إعداد  فى  المتبعة  الطرق  أو  “السلوك  عن  يعبر 
والعادات الغذائية تبدأ من فترة إنتاج الغذاء وحتى تناوله، وتكتسب 
العادات الغذائية فى الفرد منذ الطفولة حيث تتأثر عاداته الغذائية 

بالمحيطين به خاصة األم.

والعادات الغذائية تؤثر عليها مجموعة من العوامل كما أوردتها 
“السباعى” )2004( تتمثل فى: 1- العوامل الحضارية: فالعادات 
الغذائية لها جذور عميقة فى كثير من الحضارات فقد تعتبر حضارة 
من الحضارات الغذاء فقط كوسيلة إلشباع الجوع وقد تعتبر حضارة 
الحضارات  بينما بعض  السرور  أو نوع من  أخرى األكل واجب 
األخرى تشعر أن األكل هو وسيلة للمشاركة األسرية أو االجتماعية. 
2- العوامل االقتصادية: وهى تلعب دوراً هاماً فى تحديد العادات 
الغذائية. 3- العوامل االجتماعية: ويظهر تأثيرها واضحاً عند إنماء 
الفرد ضمن مجاميع اجتماعية، كالنادي، أو االتحادات، أو التنظيمات 
العديد  هناك  أن  كما  معاً،  الوجبات  يأخذون  فاألفراد عادة  الودية، 
الصيام، ومظاهر  كأنواع  بالعقيدة،  المرتبطة  الغذائية  الشعائر  من 
االحتفال بالمناسبات الدينية حيث يتم تناول أنواع خاصة من الطعام 
مثل لحم الضأن فى عيد األضحى، والكعك فى عيد الفطر، وكذلك 
الغذائية، فإن جهل اإلنسان  العادات  التعليمي على  المستوى  يؤثر 
سوء  إلى  يؤدى  ما  غالباً  الصحية  التغذية  ومبادئ  قواعد  بأبسط 
الغذائي بصفة  العام والجهل  الجهل  التغذية وليس من شك فى أن 
خاصة  يتفشى فى العديد من مناطق العالم، وحتى المتعلمين ينقصهم 
الوعي الغذائي، فمن الغريب أن كثير من دول أفريقيا ذات الشمس 
الساطعة يعانى أطفالها من الكساح. 4- العوامل النفسية: على الرغم 
من أنه ال مفر من ضرورة توفير معلومات غذائية صحيحة لتكوين 
عادات غذائية سليمة، إال أن المعلومات نفسها غير مجدية ما لم يتقبل 
الفرد نفسياً الحاجة إلى التغيير. 5- العوامل الفسيولوجية: فالجنس 
والعمر يؤثران تأثيراً مباشراً على العادات الغذائية وتنمو العادات 
الغذائية مع الفرد منذ طفولته، وحتى فنائه، فالغذاء بالنسبة للطفل 
يمثل الشعور بالثقة واالطمئنان، ثم يحدث تغير ملموس فى السلوك 
الغذائي للمراهقين مصاحباً للتغيرات الفسيولوجية التى تحدث لهم، 

فتزداد شهيتهم، واحتيالهم على األكل. 

ويقسم “مصيقر” )1994( العادات الغذائية إلى ثالثة  أقسام 
رئيسية وهى:

والمحافظة  تشجيعها  يجب  التى  وهى  مفيدة:  غذائية  عادات   -  1
عليها مثل عادة تناول الرطب مع الغذاء أو عادة تناول السلطة 

مع األكل أو شرب عصير الفواكه مع الوجبة.

2- عادات غذائية خاطئة )غير مفيدة(: وهذه يجب التخلص منها 
إلى  األم(  حليب  )غير  أغذية  إدخال  مثل:  تشجيعها  وعدم 
السوائل  إعطاء  منع  أو  الوالدة  من  األول  الشهر  فى  الطفل 

لألم النفساء.

3- عادات غذائية غير ضارة: ولكنها قد تكون غير مفيدة مثل عادة 
غير  العادة  وهذه  الزواج،  حفالت  أثناء  معينة  أغذية  تناول 
ضارة النه ال يتناولها يومياً مثل تناول الهريس )قمح + لحم 

ذو نسبة عالية من الدهن(.
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وهناك أسس لتغيير العادات الغذائية كما أوردتها “صبحى” 
( 2004( تتمثل فى:

إرشادهم  قبل  المثال  سبيل  فعلى  التغيير:  لهذا  األهالي  إعداد   -1
أوالً  إرشادهم  يجب  والخضروات،  اللبن،  تناول  أهمية  إلى 
إلى طرق التخلص من الميكروبات التى يمكن أن تلوث هذه 

األطعمة.

العادات  من  تدريجياً: وكلما كان قريباً  التغيير  يأتى  أن  2- يجب 
طهي  طرق  فتحسين  النجاح،  إلى  أقرب  كان  كلما  الغذائية 

األطعمة المألوفة، أفضل من إدخال طرق جديدة للطهي.

3- اذا كان من الضروري إدخال أطعمة جديدة فإن طرق إعدادها 
يجب أن تكون مألوفة أو تدمج ضمن وجبات مألوفة.

4- يجب أن تكون أنواع األطعمة التى يوصى بتناولها متوافرة فى 
البيئة وبأسعار تناسب الحالة االقتصادية لألفراد.

استخدام القادة المحليين فى إعطاء أمثلة على أنفسهم توضح - 5
يكون  أن  مراعاة  مع  الخاطئة،  العادات  عن  تخليهم  كيفية 
التوجيه ايجابياً: بمعنى أن نرشد األفراد إلى  ما يجب عمله، 

وليس إلى ما ال يجب عمله.

المعتقدات - 6 فى  بعمق  المطلوب  التغيير  يتداخل  أال  يجب 
الموجودة، بل يجب أن يكون التغيير بسيطاً، ومحدداً، ويمكن 
إلى  الزيت  من  ملعقة  إضافة  مثل  عملية،  بصورة  تنفيذه 

منتجات من خلطات الحبوب للطفل فى عامه األول.

7- يجب أن يكون هناك فرص عديدة لمناقشة التغيير المستهدف 
مع مجموعات من األهالي وأفراد آخرين من المجتمع.

بالصحة  الغذاء  وربط  الغذائية  المعلومات  تبسيط  محاولة   -8
والسعادة.

األسلوب البحثى                                                                    

أوالً: التعريفات اإلجرائية للمتغيرات البحثية وكيفية قياسها
1- سن المبحوثة: ويقصد به سن المبحوثة ألقرب سنة ميالدية وقت جمع 
بيانات الدراسة، وقيس هذا المتغير من خالل الرقم الخام بعدد 
سنوات سن المبحوثة ألقرب سنة ميالدية وقت جمع البيانات.

2- الحالة التعليمية للمبحوثة: ويقصد بها حالة المبحوثة التعليمية 
وقت إجراء هذه الدراسة من حيث كونها أمية أوتقرأ وتكتب 
)االبتدائية  التعليمية سواء  الشهادات  أي من  أو حاصلة على 
أوفوق  أوعالي  متوسط  مؤهل  على  حاصلة  أو  أواإلعدادية 
الجامعى(، وقيس هذا المتغير بالرقم الخام بإعطاء المبحوثة 
درجة،   )4( وتكتب  تقرأ  والتى  درجة،  )صفر(  األمية 
والحاصلة على الشهادة االبتدائية )6( درجة، والحاصلة على 
الشهادة اإلعدادية )9( درجة، والحاصلة على الشهادة الثانوية 
جامعية  شهادة  على  والحاصلة  درجة،   )12( يعادلها  ما  أو 
(16( درجة، والحاصلة على شهادة فوق جامعية )18( درجة.

3- تعليم أسرة المبحوثة: ويقصد بها متوسط تعليم زوج المبحوثة، 
وأبنائها الذين يبلغون من العمر 6 سنوات فأكثر، وقيس هذا 
أبناء  عليها  حصل  التي  الدرجات  حصر  خالل  من  المتغير 
المبحوثة فوق سن التعليم اإللزامى وكذا الزوج ثم القسمة على 
عددهم )عدد األبناء فوق سن 6 سنوات + الزوج( وقد قيس 
تعليم األبناء والزوج وفقاً لما هو متبع بالنسبة لتعليم الزوجة.

4- المسئول عن تحديد مكونات الغذاء: ويقصد به من هو المسئول 

المبحوثة  كانت  سواء  باألسرة،  الغذاء  مكونات  تحديد  عن 
نفسها، أو زوجها، أو الحماة، أو المبحوثة والحماه معاً، وقيس 
هذا المتغير بسؤال المبحوثة عن من هو المسئول عن تحديد 
أو  نفسها،  المبحوثة  كانت  سواء  باألسرة،  الغذاء  مكونات 
إعطاء  وتم  معاً،  وحماتها  المبحوثة  أو  حماتها،  أو  زوجها، 

الدراجات التالية )4، 3، 2، 1( على الترتيب.

5- حيازة األرض الزراعية: ويقصد بها إجمالي المساحة األرضية 
أثناء  بالفعل  أسرتها  أو  المبحوثة  حوزة  في  والتي  الزراعية 
المتغير  بالقيراط، وقيس هذا  البيانات معبراً عنها  فترة جمع 
إجمالى  عن  للتعبير  قيراط  ألقرب  الخام  األرقام  باستخدام 

السعة الحيازية المزرعية التى فى حوزة أسرة المبحوثة.

من  جغرافياً  المبحوثة  انفتاح  به  ويقصد  الحضاري:  االنفتاح   -6
خالل مدى انتقالها إلى أى من المناطق المحيطة، سواء ترددها 
على المركز أو المحافظة التابع لها قريتها أو سفرها خارج 
وثقافياً  عدمه،  من  وطنها  حدود  خارج  أو  محافظتها  نطاق 
من خالل مدى تعرض المبحوثة لوسائل اإلعالم بصفة عامة 
من  ثقافيا  أو  الصحف(،  أو  التليفزيون،  أو  اإلذاعة،  )سواء 
خالل تعرضها للبرامج الخاصة بالتغذية المنبثة أو المنشورة 
حضورها  إلى  إضافة  خاصة،  بصفة  الوسائل  هذه  عبر 
للندوات أو االجتماعات في مجال التغذية، وقيس هذا المتغير 
المبحوثة إحدي عشر سؤال تعكس اإلجابة  من خالل سؤال 
عليها انفتاح المبحوثة على العالم الخارجى واألسئلة كالتالى: 
األخرى؟،  للمحافظات  تسافرين  هل  للمركز؟،  تسافرين  هل 
هل سافرت دول خارج مصر؟، هل تقرأين أو أحد يقرأ لك 
المجالت؟،  لك  يقرأ  أحد  أو  تقرأين  هل  اليومية؟،  الصحف 
هلى  اإلذاعة؟،  تسمعين  هل  يومياً؟،  النت  تتصفحى  هل 
هل  بالتغذية؟،  الخاصة  باإلذاعة  الثقافية  البرامج  تسمعين 
تشاهدين التليفزيون؟، هلى تشاهدين البرامج الخاصة بالتغذية 
الخاصة  واالجتماعات  الندوات  تحضرين  هل  بالتليفزيون؟، 
بالتغذية؟. وقد اعطيت االستجابات )دائماً، أحياناً، نادراً، ال( 
درجات )3، 2، 1، 0(، على الترتيب، ثم جمعت الدرجات 
التى حصلت عليها المبحوثة فى العبارات العشر لتمثل درجة 

انفتاحها الحضارى.

التماسك األسرى: ويقصد به في هذه الدراسة تكاتف األسرة   -7
لمواجهة األزمات التى تقابلها ومساعدة أفراد األسرة لبعضها 
البعض في األمور الحياتية المختلفة، وتم قياس هذا المتغير 
من خالل سؤال المبحوثة خمسة عشر سؤاالً تعكس اإلجابة 
على هذه األسئلة مدى التماسك األسرى للمبحوثة، واألسئلة 
سعيد  وزوجي  األزمات،  لمواجهة  األسرة  )تتكاتف  كالتالي 
زوجي  مع  أقعد  وأحب  واألوالد،  أنا  معايا  بحياته  ومبسوط 
من  أهله  بيزور  وزوجي  حياتنا،  أمور  لمناقشة  وأوالدي 
غيرى، وساعات كثيرة بحس أن جوزي مش فاهمنى وبعيد 
بنشترك  كلنا  األسرة  في  حد  مشكلة عن  في  كان  ولو  عني، 
العيلة بنشيل بعض في األزمات والكوارث،  في حلها، وفى 
وأناقش مشاكلى مع جارتى وال أناقشها مع زوجى، وال أقبل 
حد من أفراد أسرتى يتدخل في أمور حياتى، وأحب أقضى 
وقت فراغي مع أحد أصدقائى بعيداً عن األسرة، وكل واحد 
في األسرة ميهموش غير نفسه وبس، وأسعد لحظاتى أقضيها 
زيارة  على  بنحرص  األسرة  في  ونحن  البيت،  عن  بعيد 
أمور  في  األسرة  أفراد  بين  مناقشات  توجد  معاً، وال  أقاربنا 
الحياة، وزوجي وأبنائي يساعدونني في المنزل(، وقد أعطيت 
التالية )3،  االستجابات )دائماً، أحياناً، نادراً، ال(، الدرجات 
2، 1، 0(، للعبارات اإليجابية، وأعطيت االستجابات )دائماً، 
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أحياناً، نادراً، ال(، الدرجات التالية )0، 1، 2، 3(، للعبارات 
السلبية، ثم جمعت الدرجات التى حصلت عليها المبحوثة فى 

العبارات الخمسة عشر لتمثل التماسك األسرى للمبحوثة.

مدى  بها  يقصد  بالقرية:  التنموية  المشروعات  فى  المشاركة   -8
بالقرية  الذاتية  المساعدة  مشروعات  في  المبحوثة  مساهمة 
تحديد  المتغير من خالل  هذا  وقيس  المساهمة،  هذه  ونوعية 
الذاتية  المساهمة  مشروعات  فى  المبحوثة  مشاركة  مدى 
وقد  تشارك،  ال  أو  بتشارك،  اإلجابات  تمثلت  وقد  بالقرية، 
لكل  المشاركة، ودرجة)1(  لها صفر فى حالة عدم  أعطيت 
نوع من أنواع مساهمة المبحوثة فى أى من هذه المشروعات 
سواء بالمال، أو الجهد، أو الرأى، وقد مثلت محصلة الدرجات 

التى حصلت عليها المبحوثة درجة تعبر عن هذا المتغير.

المصادر  عدد  بها  ويقصد  الغذائية:  المعلومات  مصادر   -9
المبحوثة كمصدر مفضل الستيفاء  إليها  التي تلجأ  المرجعية 
ما تحتاجه من معلومات تتعلق بالغذاء، وقيس هذا المتغير من 
خالل سؤال المبحوثة عن المصادر التى ترجع إليها للحصول 
على المعلومات الغذائية، وقدر عدد المصادر المعلوماتية التى 
تتعرض لها المبحوثة عن طريق إعطاء درجة واحدة مقابل 
والراديو،  التليفزيون،  كاآلتى:  وهى  إليه  ترجع  مصدر  كل 
والصحف والمجالت، والخبرة الشخصية، والوحدة الصحية، 
واإلرشاد  واألبناء،  والجيران،  واألقارب،  الحماة،  واألم، 
ثم جمعت هذه  األنترنت،  العمل، وشبكة  الزراعى، وزمالء 
الدرجات لتعبر عن عدد مصادر المعلومات التى تستقى منها 

المبحوثة معلوماتها الغذائية.

الغذائي:  المجال  فى  المبحوثة   رأى  لقيادة  الذاتي  التقدير   -10
في  للرأي  كقائدة  لذاتها  المبحوثة  تقدير  مدى  به  ويقصد 
مرجعياً  مصدراً  تكون  لكي  تؤهلها  والتي  المحلى  مجتمعها 
من  وذلك  الغذائى،  المجال  فى  الريفيات  من  حولها  لمن 
وقدرتها  القيادية  ومكانتها  نفسها  في  ثقتها  مدى  تقدير  خالل 
على التأثير في اآلخرين والتي تبرز من خالل لجوء النساء 
إليها طلباً للمعلومات أو النصائح أكثر من غيرها فيما يتعلق 
بطرق إعداد طبخات جديدة، وطرق حفظ األغذية، ونوعية 
الحوامل  وتغذية  الفطام،  سن  فى  باألطفال  الخاص  الطعام 
والمرضعات، وإعداد وجبة متزنة وصحية، والطرق السليمة 
للتعامل مع المتبقى من الطعام، وكيفية تخطيط ميزانية رشيدة 
فساد  عن  الكشف  وكيفية  سالمته،  على  التأثير  دون  للغذاء 
فى  والصحية  المناسبة  المنزلية  األدوات  ونوعية  األغذية، 
ونوعية  التغذية،  سوء  لعالج  وجبات  إعداد  وكيفية  المطبخ، 
المتغير  هذا  قياس  تم  للمرضى،  والممنوع  المسموح  الطعام 
من خالل سؤال المبحوثة أحدى عشر سؤاالً، تعكس اإلجابة 
إعداد  طرق  كاآلتى:  وهى  للمبحوثة،  القيادية  القدرة  عليها 
طبخات جديدة، وطرق حفظ األغذية، ونوعية الطعام الخاص 
والمرضعات،  الحوامل  وتغذية  الفطام،  سن  فى  باألطفال 
مع  للتعامل  السليمة  والطرق  وصحية،  متزنة  وجبة  وإعداد 
للغذاء  رشيدة  ميزانية  تخطيط  وكيفية  الطعام،  من  المتبقى 
دون التأثير على سالمته، وكيفية الكشف عن فساد األغذية، 
المطبخ،  فى  والصحية  المناسبة  المنزلية  األدوات  ونوعية 
الطعام  ونوعية  التغذية،  سوء  لعالج  وجبات  إعداد  وكيفية 
االستجابات  أعطيت  وقد  للمرضى،  والممنوع  المسموح 
)دائماً، أحياناً، نادراً، ال يحدث(، الدرجات التالية )3، 2، 1، 
0( على التوالى، ثم جمعت هذه الدرجات لتعبر عن التقدير 

الذاتى لقيادة رأى المبحوثة فى المجال الغذائى. 

يقصد  بالجنيه:  المبحوثة  ألسرة  الشهري  الدخل  إجمالي   -11
محسوباً  المبحوثة  ألسرة  الشهري  النقدي  الدخل  إجمالي  به 
بالجنية، وتم قياسه باستخدام األرقام الخام بالجنيه المصرى 
زمنية  فترة  المبحوثة خالل  الشهرى ألسرة  الدخل  لمجموع 

تقدر بالشهر.

12- إجمالي ما ينفق على الغذاء شهرياً: ويقصد به ما تنفقه أسرة 
بالجنيه في الشهر، وقيس هذا  المبحوثة على الغذاء محسوباً 
لمجموع  المصرى  بالجنيه  الخام  األرقام  باستخدام  المتغير 
تقدر  زمنية  فترة  الغذاء خالل  على  المبحوثة  أسرة  تنفقه  ما 

بالشهر.

 13- تعدد أدوار المبحوثة: ويقصد به عدد األدوار التي تمارسها 
بيتها  لرعاية  متفرغة  منزل  ربة  كونها  حيث  من  المبحوثة 
وأوالدها، أو من ممارستها ألدوار أخرى بجانب كونها ربة 
كانت  سواء  األخرى  األعمال  لبعض  ممارستها  مثل  منزل 
أخر  دور  أى  أو  حكومية،  وظيفة  أو  تجارية،  أو  زراعية، 
تقوم به، وقيس هذا المتغير بسؤال المبحوثة عن األدوار التى 
تقوم بها وقت جمع البيانات، سواء كانت ربة منزل متفرغة، 
الدرجات )1، 2)  أو تمارس أى وظيفة أخرى، وتم إعطاء 

على الترتيب.

ميالد  محل  الدراسة  هذه  فى  بها  ويقصد  المبحوثة:  نشأة   -14
المبحوثة سواء أكان فى منطقة ريفية، أو حضرية، وقيس هذا 
المبحوثات  إعطاء  وتم  نشأتها  عن  المبحوثة  بسؤال  المتغير 
النشأة  ذوات  والمبحوثات  درجة،   )1( الريفية  النشأة  ذوات 

الحضرية )2( درجة.

الصحية  الغذائية  بالعادات  المبحوثات  الريفيات  معارف   -15
إلمام  مدى  بها  ويقصد  التغذية:  سوء  أمراض  من  تحد  التى 
المبحوثات بالمعلومات والمعارف المتعلقة بالعادات الغذائية 
هذا  وقيس  التغذية،  سوء  أمراض  من  تحد  التى  الصحية 
على  قسمت  توصية   68 المبحوثة  سؤال  خالل  من  المتغير 
خمسة محاور رئيسية تتمثل في: الشروط الواجب توافرها في 
الغذاء المتوازن )الوجبة الغذائية(، والعوامل التى تؤثر على 
التى يجب  الغذاء، واالعتبارات  اليومية من  الفرد  احتياجات 
والسلوكيات  متكاملة،  غذائية  وجبة  تصميم  عن  تراعى  أن 
الغذائية الصحية للتمتع بالصحة، ودور التغذية في تقوية جهاز 
المناعة، حيث اشتمل كل محور على مجموعة من التوصيات 
تمثلت فى )12، 15، 8، 14، 19( على الترتيب، وأعطيت 
المبحوثة درجة واحدة في حالة معرفتها بالتوصية الصحيحة، 
وصفر في حالة عدم معرفتها بالتوصية الصحيحة، ثم جمعت 
الدرجات لكل محور من المحاور الخمسة ليعبر عن المستوى 
المعرفى للريفيات المبحوثات بالعادات الغذائية الصحية التى 

تحد من أمراض سوء التغذية.

ثانياً: المتغيرات البحثية
وأبعاد  طبيعتة  مع  أتساقاً  البحث  هذا  متغيرات  إختيرت 

موضوعة، وتم تصنيفها الى مجموعتين وهما:

أ المتغيرات المستقلة: تضمنت هذه الدراسة أربعة عشر متغيراً 	-
مستقالً تمثلت فى: سن المبحوثة، والحالة التعليمية للمبحوثة، 
وتعليم أسرة المبحوثة، والمسئول عن تحديد مكونات الغذاء، 
والتماسك  الحضاري،  واالنفتاح  الزراعية،  األرض  وحيازة 
القرية،  في  التنموية  المشروعات  في  والمشاركة  األسري، 
رأى  لقيادة  الذاتي  والتقدير  الغذائية،  المعلومات  ومصادر 
المبحوثة في المجال الغذائي، وإجمالي الدخل الشهري ألسرة 
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المبحوثة بالجنيه، وإجمالي ما ينفق على الغذاء شهرياً، وتعدد 
أدوار المبحوثة، ونشأة المبحوثة.

ب- المتغير التابع: تمثل المتغير التابع لهذا البحث فى معارف المرأة 
الريفية بالعادات الغذائية الصحية التى تحد من أمراض سوء 
التغذية بمحافظة كفر الشيخ، بمحاوره الخمسة والمتمثلة فى: 

1- معارف الريفيات المبحوثات بالشروط التى يجب توافرها في 
الغذاء المتوازن )الوجبة الغذائية(.

على  تؤثر  التى  بالعوامل  المبحوثات  الريفيات  معارف   -2
احتياجات الفرد اليومية من الغذاء.

3- معارف الريفيات المبحوثات باالعتبارات التى يجب ان تراعى 
عند تصميم وجبة غذائية متكاملة.

الصحيحة  الغذائية  بالسلوكيات  المبحوثات  الريفيات  معارف   -4
للتمتع بالصحة.

5- معارف الريفيات المبحوثات بدور التغذية فى تقوية جهاز المناعة.

ثالثاً: الفروض البحثية 
الفرض األول: توجد عالقة إرتباطية معنوية بين كل متغير - 1

من المتغيرات المستقلة والمتمثلة فى: “سن المبحوثة، والحالة 
عن  والمسئول  المبحوثة،  أسرة  وتعليم  للمبحوثة،  التعليمية 
تحديد مكونات الغذاء، وحيازة األرض الزراعية، واالنفتاح 
الحضاري، والتماسك األسري، والمشاركة في المشروعات 
والتقدير  الغذائية،  المعلومات  ومصادر  القرية،  في  التنموية 
وإجمالي  الغذائي،  المجال  في  المبحوثة  رأى  لقيادة  الذاتي 
ينفق  ما  وإجمالي  بالجنيه،  المبحوثة  ألسرة  الشهري  الدخل 
على الغذاء شهرياً، وتعدد أدوار المبحوثة، ونشأة المبحوثة”، 
وبين معارف الريفيات المبحوثات بالعادات الغذائية الصحية 

التى تحد من أمراض سوء التغذية. 

الفرض الثانى: ترتبط المتغيرات المستقلة والمتمثلة فى: )سن - 2
المبحوثة، والحالة التعليمية للمبحوثة، وتعليم أسرة المبحوثة، 
والمسئول عن تحديد مكونات الغذاء، وحيازة األرض الزراعية، 
في  والمشاركة  األسري،  والتماسك  الحضاري،  واالنفتاح 
المشروعات التنموية في القرية، ومصادر المعلومات الغذائية، 
الغذائي،  المجال  في  المبحوثة  رأى  لقيادة  الذاتي  والتقدير 
وإجمالي  بالجنيه،  المبحوثة  ألسرة  الشهري  الدخل  وإجمالي 
ونشأة  المبحوثة،  أدوار  وتعدد  شهرياً،  الغذاء  على  ينفق  ما 
بالعادات  المبحوثات  الريفيات  بمعارف  مجتمعة  المبحوثة( 

الغذائية الصحية التى تحد من أمراض سوء التغذية. 

المستقلة - 3 المتغيرات  متغيرمن  كل  يسهم  الثالث:  الفرض 
معارف  فى  التباين  تفسير  فى  معنوياً  إسهاماً  المدروسة 
الريفيات المبحوثات بالعادات الغذائية الصحية التى تحد من 

أمراض سوء التغذية.  

هذا وقد تم أختبار هذه الفروض فى صورتها الصفرية.

رابعاً: منطقة وشاملة وعينة البحث
تم إختيار محافظة كفر الشيخ كمنطقة إلجراء هذا البحث وذلك 
ألنها تعتبر المحافظة التى تقع فيها كلية الزراعة، وهى الجهة العلمية 
المنوط بها اإلشراف على الطالبة، وذلك إنطالقاً من ضرورة تفعيل 
دور الجامعة ومحطات البحوث اإلقليمية فى خدمة المجتمع، حيث 
الظواهر  وفهم  مالحظة  عليها  ييسر  مما  الباحثة  إقامة  محل  أنه 
المطلوبة  البيانات  إستيفاء  إمكانية  إلى  إضافة  بالدراسة،  المتعلقة 
بدقة أكثر؛ وتتضمن محافظة كفر الشيخ عشرة مراكز إدارية هى: 
قلين–  مطوبس–  سالم–  سيدى  دسوق–  فوة–  بيال–  الشيخ–  كفر 
الرياض– بلطيم– الحامول، وقد تم اختيار مركز من بين مراكز 
اإلختيار  فأسفر  عشوائياً،  عنهم  التنويه  السابق  العشر  المحافظة 
العشوائى عن مركز الرياض، تلى ذلك إختيار قرية عشوائية من 
بين قرى المركز فأسفر اإلختيار العشوائى عن قرية أبو مصطفى.

وزوجات  الحائزات  الريفيات  جميع  على  الشاملة  تضمنت 
الحائزين فى قرية أبو مصطفى من واقع سجالت االدارة الزراعية 
 1200 عددهن  بلغ  والتى  خدمات(،   2 )سجل  الرياض  بمدينة 
ليمثلوا شاملة الدراسة، وأعقب ذلك اختيار عينة عشوائية منتظمة 
  PP: 607–610  ،1970) ومورجان،  كريجسي  لمعادلة  وفقاً 
حوالى  ليمثلوا  مبحوثة،   291 قوامها  فبلغ   (Krejcie&Morgan

24% من شاملة الدراسة، )شكل:1).

خامساً: جمع البيانات وتحليلها:   
الميدانية  البيانات  لتجميع  كأداة  اإلستبيان  إستمارة  إعداد  تم 
الالزمة لتحقيق األهداف البحثية، وقد تضمنت إستمارة اإلستبيان، 
على جزأين، تضمن الجزء األول منها مجموعة من األسئلة التى 
أما  البحث(،  )محل  المستقلة  المتغيرات  على  التعرف  استهدفت 
المتغير  بنود  لقياس  األسئلة  من  مجموعة  فيتضمن  الثانى  الجزء 
الغذائية  بالعادات  الريفية  المرأة  معارف  فى  والمتمثل  التابع 
الصحية للحد من أمراض سوء التغذية،  وقد تم إختبار مبدئى على 
هذه االستمارة بتطبيقها على عدد )20( مبحوثة من قرية البحث، 
وذلك ممن لم يقع عليهن اإلختيار العشوائى لضمان عدم حدوث 
األثر التفاعلى، وقد أسفرت نتيجة هذا اإلختبار عن ضرورة تعديل 
وتغيير  صياغتها  إعادة  وكذلك  االستبيان،  استمارة  أسئلة  بعض 
على  الالزمة  التعديالت  أجريت  فقد  ثم  ومن  بعضها،  وترتيب 

اإلستمارة وتم صياغتها فى صورتها النهائية.
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شكل 1. توزيع شاملة وعينة البحث.
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وفقاً  وتصنيفها  وجدولتها  وتبويبها  البيانات  تفريغ  ذلك  وتلي 
البيانات  البحث ثم إدخالها إلي الحاسب اآللي بعد تحويل  ألهداف 
األساليب  من  بعدد  الباحثون  استعان  وقد  درجات،  إلي  الوصفية 
اإلحصائية المختلفة تمثلت في: النسب المئوية، والمتوسط الحسابي، 
واالنحراف المعياري والمدى، كما تم اإلستعانة بمعامل اإلرتباط 
البسيط، ومعامل اإلرتباط المتعدد، كما تم إستخدام معامل اإلنحدار 
المتعدد  اإلنحدارى  التحليل  نموذج  إستخدام  تم  وقد  الجزئى، 
والتدريجى للوقوف على أكثر المتغيرات المستقلة تأثيراً فى على 
المتغير التابع إستناداً للنسبة المئوية للتباين المفسر فى المتغير التابع، 
وقد إستخدم قيم )ت، ف( للحكم على معنوية العالقات موضع البحث 
.SPSS وقد تم التحليل اإلحصائي باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي

النتائج ومناقشتها                                                             

اوالً: الخصائص المميزه للريفيات المبحوثات بمنطقه البحث
اوضحت النتائج الوارده بجدول )1( أن توزيع الريفيات أفراد 
العينة البحثية وفقاً لسنهن يشير إلي أن 92% منهن قد وقعن في فئتي 
السن إما الصغير أو المتوسط، وأن حوالي 29% من إجمالي الريفيات 
المبحوثات إما أميات أو ملمات بالقراءة والكتابة دون حصولهن على 
سنوات تعليم رسمي، وأن توزيع الريفيات المبحوثات وفقاً لمتوسط 
إجمالي  قرابة 82% من  بلغت  نسبتهم  أن  إلي  يشير  تعليم أسرهن 
الريفيات المبحوثات الحاصل أفراد أسرهن على تعليم قد مثلن بفئتى 
متوسط  حيث  من  متوسط  أو  منخفض  إما  أسرهن  تعليم  متوسط 
المبحوثات  الريفيات  تعليم أسرهن،  وأن قرابة 83% من إجمالي 
كن المسئوالت عن تحديد مكونات الغذاء باألسرة، وأن قرابة %87 
من الريفيات المبحوثات الحائزات تتركز حيازة أسرهن المزرعية 
تقعن  المبحوثات  الريفيات  من  وأن %95.5  المنخفضة،  الفئة  في 
فى فئتى إما منخفضى أو متوسطى اإلنفتاح الحضارى، وأن قرابة 
40% من الريفيات المبحوثات تقعن فئتى إما منخفضى أو متوسطى 
التماسك األسرى، وأن 99% من الريفيات المبحوثات تقعن فى فئتى 
المشاركة إما المنخفضة أو المتوسطة في المشروعات التنموية في 
القرية، وأن توزيع الريفيات وفقاً لعدد المصادر المعلوماتية لديهن 
مصادر  عدد  فئة  في  وقعن  قد  منهن   %90 حوالى  أن  إلي  يشير 
البحثية  العينة  أفراد  الريفيات  توزيع  وأن  المنخفض،  المعلومات 
وفقاً للتقدير الذاتي لقيادة الرأي فى المجال الغذائى لديهن يشير إلي 
أن حوالى 92% من الريفيات المبحوثات ال يرون أنفسهن قادة فى 
المجال الغذائى، وأن حوالى 92% منهن ال يرون أنفسهن قادة، وأن 
قرابة 91% من إجمالي الريفيات المبحوثات يقعن فى فئتى الدخول 
إما المنخفضة أو المتوسطة، وأن نسبة بلغت 94.5% من الريفيات 
المبحوثات قد وقعن فى فئتى اإلنفاق إما المنخفض أو المتوسط على 
الغذاء، وأن الغالبية العظمى من الريفيات المبحوثات ال يعملن، وأن 

قرابة 97% كانت نشأتهن ريفية.

ثانياً: معارف الريفيات المبحوثات بالعادات الغذائية الصحية التى 
تحد من أمراض سوء التغذية:

ليس  المبحوثات  من  حوالى %28  هناك  أن  النتائج  أظهرت   
أمراض  تحد من  التى  الصحية  الغذائية  بالعادات  أى معرفة  لديهن 
سوء التغذية، وأن الدرجات المعبرة عن المعرفة قد تراوحـت من )1- 
29( درجة بمتوسط حسابى قدره 5.67 درجة، وبإنحراف معيارى 
المبحوثات وفقاً  الريفيات  مقداره 1.31 درجة، وقد أمكن تصنيف 
للدرجات التى حصلن عليها إلى ثالث فئات، حيث شملت الفئة األولى 
للمبحوثات ذوات المستوى المعرفى المنخفض وقد مثلن قرابة %62 
من إجمالى الريفيات المبحوثات، بينما ضمت الفئة الثانية الريفيات 
المبحوثات ذوات المستوى المعرفى المتوسط وقد مثلن حوالى %8 
من إجمالى الريفيات المبحوثات، فى حين ضمت الفئة الثالثة الريفيات 
قرابة 2% من  المرتفع ومثلن  المعرفى  المستوى  ذوات  المبحوثات 
إجمالى المبحوثات، جدول )2(، ويتبين من النتائج السابقة أن حوالى 
70% من المبحوثات وقعن فى فئتى المستوى المعرفى إما المنخفض 
أو المتوسط، وهذا يبين مدى احتياجهن للتزود بالمعلومات والمعارف 
بالعادات الغذائية الصحية التى تحد من أمراض سوء التغذية، وسوف 

نستعرض المستويات المعرفية للريفيات المبحوثات للمحاور الخمسة 
محل الدراسة على النحو التالى:

1- معارف الريفيات المبحوثات بالشروط التى يجب توافرها في 
الغذاء المتوازن )الوجبة الغذائية(:

أظهرت النتائج أن هناك قرابة 41% من المبحوثات ليس لديهن 
أى معرفة بالشروط التى يجب توافرها في الغذاء المتوازن )الوجبة 
من  تراوحـت  قد  المعرفة  عن  المعبرة  الدرجات  وأن  الغذائية(، 
(1- 10( درجة بمتوسط حسابى مقداره 1.52 درجة، وبإنحراف 
معيارى قدره 1.68 درجة، وقد أمكن تصنيف الريفيات المبحوثات 
وفقاً للدرجات التى حصلن عليها إلى ثالث فئات، حيث شملت الفئة 
األولى للريفيات المبحوثات ذوات المستوى المعرفى المنخفض وقد 
مثلن 47.5% من إجمالى الريفيات المبحوثات، بينما ضمت الفئة 
الثانية الريفيات المبحوثات ذوات المستوى المعرفى المتوسط وقد 
مثلن حوالى 10% من إجمالى الريفيات المبحوثات، فى حين ضمت 
الفئة الثالثة الريفيات المبحوثات ذوات المستوى المعرفى المرتفع 
المبحوثات، جدول )2(،  الريفيات  ومثلن حوالي 1% من إجمالى 
ويتبين من النتائج السابقة أن 57.5% من الريفيات المبحوثات وقعن 
فى فئتى المستوى المعرفى إما المنخفض أو المتوسط، وهذا يبين 
مدى احتياجهن للتزود بالمعلومات والمعارف بالشروط التى يجب 

توافرها في الغذاء المتوازن )الوجبة الغذائية(.

على  تؤثر  التى  بالعوامل  المبحوثات  الريفيات  معارف   -2
احتياجات الفرد اليومية من الغذاء:

أظهرت النتائج أن هناك 49.5% من الريفيات المبحوثات ليس 
لديهن أى معرفة بالعوامل التى تؤثر على احتياجات الفرد اليومية 
من  تراوحـت  قد  المعرفة  المعبرة عن  الدرجات  وأن  الغذاء،  من 
(1- 15( درجة بمتوسط حسابى قدره 0.848 درجة، وبإنحراف 
الريفيات  تصنيف  أمكن  وقد  درجة،   1.46 مقداره  معيارى 
المبحوثات وفقاً للدرجات التى حصلن عليها إلى ثالث فئات، حيث 
شملت الفئة األولى الريفيات المبحوثات ذوات المستوى المعرفى 
المنخفض وقد مثلن حوالي 47% من إجمالى الريفيات المبحوثات، 
المستوى  ذوات  المبحوثات  الريفيات  الثانية  الفئة  ضمت  بينما 
الريفيات  إجمالى  من   %1 حوالى  مثلن  وقد  المتوسط  المعرفى 
المبحوثات، فى حين ضمت الفئة الثالثة الريفيات المبحوثات ذوات 
المستوى المعرفى المرتفع ومثلن قرابة 2% من إجمالى الريفيات 
حوالى  أن  السابقة  النتائج  من  ويتبين   ،)2( جدول  المبحوثات، 
المعرفى  المستوى  المبحوثات وقعن فى فئتى  الريفيات  48% من 
للتزود  احتياجهن  مدى  يبين  وهذا  المتوسط،  أو  المنخفض  إما 
الفرد  احتياجات  تؤثر على  التى  بالعوامل  بالمعلومات والمعارف 

اليومية من الغذاء.

3- معارف الريفيات المبحوثات باالعتبارات التى يجب ان تراعى 
عند تصميم وجبة غذائية متكاملة: أظهرت النتائج أن هناك قرابة 
56% من الريفيات المبحوثات ليس لديهن أى معرفة باالعتبارات 
وأن  متكاملة،  غذائية  وجبة  تصميم  عند  تراعى  ان  يجب  التى 
درجة   )6  -1( من  تراوحـت  قد  المعرفة  عن  المعبرة  الدرجات 
بمتوسط حسابى قدره 0.477 درجة، وبإنحراف معيارى مقداره 
577 درجة، وقد أمكن تصنيف الريفيات المبحوثات وفقاً للدرجات 
األولى  الفئة  شملت  حيث  فئات،  ثالث  إلى  عليها  حصلن  التى 
الريفيات المبحوثات ذوات المستوى المعرفى المنخفض وقد مثلن 
الفئة  بينما ضمت  المبحوثات،  الريفيات  إجمالى  من   %41 قرابة 
الثانية الريفيات المبحوثات ذوات المستوى المعرفى المتوسط وقد 
الفئة  المبحوثات، فى حين ضمت  الريفيات  مثلن 2% من إجمالى 
الثالثة الريفيات المبحوثات ذوات المستوى المعرفى المرتفع ومثلن 
حوالي 1% من إجمالى الريفيات المبحوثات، جدول )2(، ويتبين 
من النتائج السابقة أن قرابة 43% من الريفيات المبحوثات وقعن فى 
فئتى المستوى المعرفى إما المنخفض أو المتوسط، وهذا يبين مدى 
احتياجهن للتزود بالمعلومات والمعارف باالعتبارات التى يجب ان 

تراعى عند تصميم وجبة غذائية متكاملة.
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جدول 1. توزيع الريفيات المبحوثات وفقاً لبعض الخصائص المميزه لهن .
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي%العددالخصائص

1- سن المبحوثة:
14850.8صغير )18-36( سنه

38.3212.38 12041.2متوسط )37-57( سنه
238كبير )58-76( سنه 

291100.00اإلجمالي
2- الحالة التعليمية للمبحوثة:

7626.1امي

9.275.94

82.7يقرأ ويكتب
10.3ابتدائيه
62.1اعداديه

15051.5مؤهل متوسط
4716.3مؤهل فوق المتوسط

31مؤهل جامعي
291100.00االجمالي

3- الحالة التعليمية السرة المبحوثة:
11138.2منخفض )2-6( درجة

7.953.51
12743.6متوسط )7-11( درجة

5318.2مرتفع )12-16( درجة

291100.0اإلجمالي
4- المسئول عن تحديد مكونات الغذاء:

72.4الحماة )1( درجة

3.750.632
72.4المبحوثة والحماة )2( درجة

3612.4الزوج )3( درجة
24182.8المبحوثة )4( درجة

291100.00اإلجمالي
5- حيازة األرض الزراعية:
25286.6منخفضة )12-32( قيراط

18.2213.90 3211متوسطه )33-64( قيراط
72.4مرتفعه )65-96( قيراط

291100.00اإلجمالي
6- االنفتاح الحضاري:
11138.2منخفض )2–10( درجة

12.444.53 16757.3متوسط )11–20( درجة 
134.5مرتفع )21–29( درجة

291100.00اإلجمالي
7- التماسك األسري:

31منخفض )5–15( درجة

28.933.80 11338.9متوسط )16–28( درجة 
17560.1مرتفع )29–39( درجة

291100.00اإلجمالي
8- المشاركة في المشروعات التنموية في القرية:

23982.2منخفض )1–2( درجة

0.5971.09 4916.8متوسط )3–4( درجة 
31مرتفع )5–6( درجة

291100.00اإلجمالي
 9- مصادر المعلومات الغذائية:

26390.4منخفض )1-2( درجة

1.670.698 268.9متوسط )3-4( درجة
20.7مرتفع )5-6( درجة

291100.00اإلجمالي
10- التقدير الذاتي لقيادة رأى المبحوثة في المجال الغذائي:

26892.1ال يرون انفسهم قادة

0.6323.27
175.8   منخفض )1-10( درجة

20.7متوسط )11-19( درجة
41.4مرتفع )20-30( درجة

291100.00اإلجمالي
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الصحيحة  الغذائية  بالسلوكيات  المبحوثات  الريفيات  معارف   -4
للتمتع بالصحة:

 أظهرت النتائج أن هناك قرابة 41% من الريفيات المبحوثات 
للتمتع  الصحيحة  الغذائية  بالسلوكيات  معرفة  أى  لديهن  ليس 
من  تراوحـت  قد  المعرفة  عن  المعبرة  الدرجات  وأن  بالصحة، 
(1- 6( درجة بمتوسط حسابى قدره 0.656 درجة، وبإنحراف 
الريفيات  تصنيف  أمكن  وقد  درجة،   0.663 مقدارة  معيارى 
فئات،  ثالث  إلى  عليها  حصلن  التى  للدرجات  وفقاً  المبحوثات 
المستوى  ذوات  المبحوثات  الريفيات  األولى  الفئة  شملت  حيث 
الريفيات  إجمالى  مثلن حوالي 55% من  المنخفض وقد  المعرفى 
ذوات  المبحوثات  الريفيات  الثانية  الفئة  بينما ضمت  المبحوثات، 
الريفيات  إجمالى  من   %2 مثلن  وقد  المتوسط  المعرفى  المستوى 
المبحوثات  الريفيات  الثالثة  الفئة  ضمت  حين  فى  المبحوثات، 
ذوات المستوى المعرفى المرتفع ومثلن 2% من إجمالى الريفيات 
المبحوثات، جدول )2(، ويتبين من النتائج السابقة أن حوالى %57 
من المبحوثات وقعن فى فئتى المستوى المعرفى إما المنخفض أو 
المتوسط، وهذا يبين مدى احتياجهن للتزود بالمعلومات والمعارف 

بالسلوكيات الغذائية الصحيحة للتمتع بالصحة.

جهاز  تقوية  فى  التغذية  بدور  المبحوثات  الريفيات  معارف   -5
المناعة:

أظهرت النتائج أن هناك قرابة 45% من الريفيات المبحوثات 
ليس لديهن أى معرفة بدور التغذية فى تقوية جهاز المناعة، وأن 
درجة   )9  -1( من  تراوحـت  قد  المعرفة  عن  المعبرة  الدرجات 
بمتوسط حسابى قدره 0.907 درجة، وبإنحراف معيارى مقداره 
وفقاً  المبحوثات  الريفيات  تصنيف  أمكن  وقد  درجة،   1.14
الفئة  شملت  حيث  فئات،  ثالث  إلى  عليها  التى حصلن  للدرجات 
المنخفض  المعرفى  المستوى  ذوات  المبحوثات  الريفيات  األولى 
وقد مثلن قرابة 52% من إجمالى الريفيات المبحوثات، بينما ضمت 
الفئة الثانية الريفيات المبحوثات ذوات المستوى المعرفى المتوسط 
المبحوثات، فى حين ضمت  الريفيات  إجمالى  مثلن 2% من  وقد 
الفئة الثالثة الريفيات المبحوثات ذوات المستوى المعرفى المرتفع 
 ،)2( جدول  المبحوثات،  الريفيات  إجمالى  من   %2 قرابة  ومثلن 
ويتبين من النتائج السابقة أن قرابة 54% من الريفيات المبحوثات 

وقعن فى فئتى المستوى المعرفى إما المنخفض أو المتوسط، وهذا 
التغذية  بالمعلومات والمعارف بدور  للتزود  يبين مدى احتياجهن 

فى تقوية جهاز المناعة.

المعارف  على  الوقوف  أجل  ومن  اإليضاح  من  ولمزيد 
المبحوثات لزيادة  للريفيات  بالنسبة  اليها  إفتقار  التى مازال هناك 
معارف الريفيات المبحوثات بالعادات الغذائية الصحية التى تحد 
من أمراض سوء التغذية، وذلك وفقاً للمحاور الخمسة المتضمنه 

فى البحث على النحو التالى:

المتوازن  الغذاء  في  توافرها  يجب  التى  للشروط  بالنسبة   -1
)الوجبة الغذائية(:

 تم عرض كل توصية حتى يتسنى لإلرشاد الزراعي نشرها 
بين الريفيات المبحوثات من التوصيات الموصى بها والتي تندرج 
لكل  المبحوثات  الريفيات  معارف  على  لنقف  المحور  هذا  تحت 
توصيه على حده، جدول )3(، ويتضح من النتائج أنه أمكن ترتيب 
الريفيات  معرفة  عدم  حسب  على  تنازلياً  به  المتعلقة  المعارف 
المبحوثات بها كالتالى: أن يوفر الطعام المواد الغذائية الصحيحة 
بعضها  تكمل  اليومية  الوجبات  تكون  ان  دولياً،  عليها  المتعارف 
البعض لتعطي الجسم كل احتياجاته الغذائية، ان يتم تناول الوجبات 
الطعام  الطعام سهل الهضم، تنوع  الغذائية بصفة منتظمة، يكون 
الغذاء  بالملل وفقدان الشهية، أن يحتوى  حتى ال يصاب االنسان 
اليومية،  الغذائية  الفرد  باحتياجات  تفى  التى  الغذائية  المواد  على 
االكثار من أكل الحبوب والفاكهة والخضراوات الغنية باأللياف، 
الغذائية  الوجبة  نظافة  ضمان  على  المتوازنة  الوجبة  تحتوى  أن 
وصالحياتها، ان يكون الطعام خاليا من الميكروبات والطفيليات، 
الالزمة  األطعمة  مجموعة  على  المتوازنة  الوجبة  تحتوى  أن 
المعدنية(، أن  )الفيتامينات واألمالح  الجسم من األمراض  لوقاية 
للطاقة  المولدة  األطعمة  مجموعة  على  المتوازنة  الوجبة  تحتوى 
على  المتوازنة  الوجبة  تحتوى  أن  والدهون(،  )الكربوهيدرات 
)البروتينات(،  الجسم  ونمو  لبناء  الالزمة  األطعمة  مجموعة 
معرفتهن  بعدم  أفدن  التي  المبحوثات  الريفيات  نسبة  بلغت  حيث 
 ،%99.3  ،%99.3  ،%99.3  ،%99.7  ،%100 المعلومة  بهذه 
 ،%63.9  ،%64.6  ،%69.4  ،%93.1  ،%97.9  ،%98.3

63.2%، على الترتيب.

 11- إجمالي الدخل الشهري ألسرة المبحوثة بالجنيه:
13947.8منخفض )500–2665( جنيه

2683.71424.5
12542.9متوسط )2666–4834( جنيه
279.3مرتفع )4835–7000( جنيه

291100.00اإلجمالي
 12- إجمالي ما ينفق على الغذاء شهريًا:

18563.6منخفض )400–1932( جنيه

1686.3915.65
9030.9متوسط )1933–3467( جنيه 

165.5مرتفع )3468–5000( جنيه
291100.00اإلجمالي

13- تعدد أدوار المبحوثة:
22376.6ال تعمل )1 درجة(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6823.4تعمل )2 درجة(
291100.00اإلجمالي

14- نشأة المبحوثة:
28196.6ريفية )1 درجة(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 103.4حضرية )2 درجة(
291100.00اإلجمالي

المصدر :  حسبت من استمارات آالستبيان                                                                           
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جدول 2. توزيع الريفيات المبحوثات وفقا لمستوى معارفهن بالعادات الغذائية الصحية للحد من أمراض سوء التغذية.

المتوسط %العددالمستويات المعرفية
الحسابى

اإلنحراف 
المعيارى

1- مستوى معارف الريفيات المبحوثات بالعادات الغذائية الصحية للحد من أمراض سوء التغذية

5.671.31

8228.1ليس لديه معرفه
18061.9منخفض )1– 9( درجة

248.3متوسط )10– 20( درجة
51.7مرتفع )21– 29( درجة

291100اإلجمالي
2- مستوى معارف الريفيات المبحوثات بالشروط التى يجب توافرها في الغذاء المتوازن )الوجبة الغذائية(

1.521.68

11940.9ليس لديه معرفه
13847.5منخفض )1– 3 ( درجة

3010.3متوسط )4– 7( درجة
41.3مرتفع )8– 10( درجة

291100اإلجمالي
3- مستوى معارف الريفيات المبحوثات بالعوامل التى تؤثر على احتياجات الفرد اليومية من الغذاء

0.8481.46

14449.5ليس لديه معرفه
13847.4منخفض )1– 5( درجة

41.4متوسط )6 – 10( درجة
51.7مرتفع )11– 15( درجة

291100اإلجمالي
4- مستوى معارف الريفيات المبحوثات باالعتبارات التى يجب ان تراعى عند تصميم وجبة غذائية متكاملة

0.477577
16255.7ليس لديه معرفه

11940.9منخفض )1– 2( درجة
62متوسط )3 – 4( درجة
41.3مرتفع )5 – 6( درجة

291100اإلجمالي
5- مستوى معارف الريفيات المبحوثات بالسلوكيات الغذائية الصحيحة للتمتع بالصحة

0.6560.663
11940.9ليس لديه معرفه

16055.1منخفض )1– 2( درجة
62متوسط )3– 4( درجة
62مرتفع )5 – 6( درجة

291100اإلجمالي
6- مستوى معارف الريفيات المبحوثات بدور التغذية فى تقوية جهاز المناعة

0.9071.14

13044.7ليس لديه معرفه
15051.6منخفض )1– 3( درجة
62متوسط )4– 6( درجة
51.7مرتفع )7– 9( درجة

291100اإلجمالي
المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.

جدول 3. معارف الريفيات المبحوثات  بالشروط التى يجب توافرها فى الغذاء المتوازن )الوجبة الغذائية(.

الشروطم

ال تعرفتعرف

دد
دد%الع
%الع

51.728698.3أن يحتوى الغذاء على المواد الغذائية التى تفى باحتياجات الفرد الغذائية اليومية 1

291100--أن يوفر الطعام المواد الغذائية الصحيحة المتعارف عليها دوليا.2

10.329099.7أن تكون الوجبات اليومية تكمل بعضها البعض لتعطي الجسم كل احتياجاته الغذائية.3

8930.620269.4أن يكون الطعام خاليا من الميكروبات والطفيليات .4

10536.118663.9أن تحتوى الوجبة المتوازنة على مجموعة األطعمة المولدة للطاقة )الكربوهيدرات والدهون(.5

10736.818463.2أن تحتوى الوجبة المتوازنة على مجموعة األطعمة الالزمة لبناء ونمو الجسم )البروتينات(.6

أن تحتوى الوجبة المتوازنة على مجموعة األطعمة الالزمة لوقاية الجسم من األمراض )الفيتامينات واألمالح 7
10335.418864.6المعدنية(

206.927193.1أن تحتوى الوجبة المتوازنة على ضمان نظافة الوجبة الغذائية وصالحياتها.8

51.728698.3تنوع الطعام حتى ال يصاب االنسان بالملل وفقدان الشهية 9

62.128597.9االكثار من أكل الحبوب والفاكهة والخضراوات الغنية باأللياف.10

20.728999.3ان يتم تناول الوجبات الغذائية بصفة منتظمة11
20.718999.3يكون الطعام سهل الهضم.12

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.
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2- بالنسبة للعوامل التى تؤثر على احتياجات الفرد اليومية من الغذاء:
تم عرض كل توصية من التوصيات الموصى بها والتي تندرج 
تحت هذا المحور لنقف على معارف الريفيات المبحوثات لكل توصيه 
على حده، جدول )4(، ويتضح من النتائج أنه أمكن ترتيب المعارف 
المتعلقة به تنازلياً على حسب عدم معرفة الريفيات المبحوثات بها 
كالتالى: فئة النشاط المتوسط )عمال المحالت التجارية- الطلبة- ربات 
البيوت الالتي يؤدين اعمالهن بدون استخدام أجهزة(، وفئة النشاط 
الشاق )عمال البناء، المناجم، االعمال الزراعية(، وفئة النشاط العنيف 
)الحدادين، عمال جر العربات، رافع االنقاض(، والمناخ، وعدم هضم 
عضوية،  السباب  وليس  نفسية  السباب  والقىء  والمغص  الطعام 
والجنس، وفئة النشاط الخفيف )موظفي المكاتب– ربات البيوت الالتي 
يستخدمن األجهزه في تأدية اعمالهن(، والحالة الصحية للفرد، ووزن 
التعليم، والخوف  للطعام، ومستوى  الشهية  الجسم وحجمة، وفقدان 
والقلق والتوتر النفسى وعوامل اإلحباط، والعادات والتقاليد، والسن، 
والدخل، حيث بلغت نسبة الريفيات المبحوثات التي أفدن بعدم معرفتهن 
بهذه المعارف: %99.3، %99.3، %99.3، %99، %99، %97.9، 
 ،%93.1 ،%93.8 ،%95.2 ،%96.2 ،%96.9 ،%97.6 ،%97.9

89.3%، 61.2%، على الترتيب.

وجبة  تصميم  عند  تراعى  أن  يجب  التى  لالعتبارات  بالنسبة   -3
غذائية متكاملة:

والتي  بها  الموصى  التوصيات  من  توصية  كل  عرض  تم 
تندرج تحت هذا المحور لنقف على معارف الريفيات المبحوثات 
أنه أمكن  النتائج  لكل توصيه على حده، جدول )5(، ويتضح من 
ترتيب المعارف المتعلقة به تنازلياً على حسب عدم معرفة الريفيات 
المبحوثات بها كالتالى: أسعار االغذية المتوافرة في السوق، وإظهار 
الخواص الحسية للطعام )اللون والطعم والنكهة...الخ(، والتسهيالت 
والتقاليد  وتخزينه،  وتحضيره  الطعام  إلعداد  المتوافرة  والوسائل 
والعادات الغذائية السائدة في االسرة، والمهارات المتاحة في إعداد 
وطهي الطعام، واألغذية المفضلة واألغذية غير المفضلة لدى الفرد 
العمر  حسب  الغذائية  العناصر  من  الجسم  واحتياجات  واألسرة، 
االقتصادية  والحالة  النشاط،  ودرجة  والجنس  والطول  والوزن 
أفدن  التي  المبحوثات  الريفيات  نسبة  بلغت  حيث  واألسرة،  للفرد 
بعدم معرفتهن بهذه المعارف %100، %100، %99.7، %99.7، 

99.7%، 98.3%، 95.2%، 59.8%، على الترتيب.

جدول 4. معارف الريفيات المبحوثات  بالعوامل التى تؤثر على احتياجات الفرد اليومية من الغذاء.

الشروطم

ال تعرفتعرف

دد
دد%الع
%الع

3110.726089.3السن1
62.128597.9الجنس2

3

نوع العمل او المجهود )النشاط(الجسماني:
62.128597.9أ- فئة النشاط الخفيف )موظفي المكاتب – ربات البيوت الالتي يستخدمن االجهزه في تادية اعمالهن (

البيوت الالتي يؤدين اعمالهن بدون استخدام  التجارية- الطلبه- ربات  ب-فئه النشاط المتوسط  )عمال المحالت 
اجهزة(

20.728999.3

20.728999.3ج-فئة النشاط الشاق )عمال البناء،المناجم،االعمال الزراعية(
20.728999.3د- فئة النشاط العنيف )الحدادين- عمال جر العربات- رافع االنقاض(

3128899المناخ 4
72.428497.6الحالة الصحية للفرد. 5
93.128296.9وزن الجسم وحجمه. 6

7

العوامل الثقافية واالقتصادية: 
144.827795.2أ-مستوى التعليم

11338.817861.2ب-الدخل

206.927193.1ج-العادات والتقاليد

8

العوامل النفسية: 
186.227393.8أ-الخوف والقلق والتوتر النفسي وعوامل االحباط.

113.828096.2ب-فقدان الشهية للطعام.
3128899ج-عدم هضم الطعام والمغص والقىء السباب نفسية وليس السباب عضوية

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.

جدول 5. معارف الريفيات المبحوثات  باالعتبارات التى يجب أن تراعى عند تصميم وجبة غذائية متكاملة.

االعتباراتم
ال تعرفتعرف

دد
دد%الع
%الع

144.827795.2احتياجات الجسم من العناصر الغذائية حسب العمر والوزن والطول والجنس ودرجة النشاط.1
11740.217459.8الحالة االقتصادية للفرد واالسرة .2
51.728698.3االغذية المفضلة واالغذية غير المفضلة لدى الفرد واالسرة.3
10.329099.7التقاليد والعادات الغذائية السائدة في االسرة.4
291100--اسعار االغذية المتوافرة في السوق .5
10.329099.7التسهيالت والوسائل المتوافرة العداد الطعام وتحضيره وتخزينه.6
10.329099.7المهارات المتاحة في اعداد وطهي الطعام .7

291100--اظهار الخواص الحسية للطعام )اللون والطعم والنكهة...الخ(.8
المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.
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4- بالنسبة للسلوكيات الغذائية الصحيحة للتمتع بالصحة:
والتي  بها  الموصى  التوصيات  من  توصية  كل  عرض  تم   
تندرج تحت هذا المحور لنقف على معارف الريفيات المبحوثات 
أنه أمكن  النتائج  لكل توصيه على حده، جدول )6(، ويتضح من 
ترتيب المعارف المتعلقة به تنازلياً على حسب عدم معرفة الريفيات 
المبحوثات بها كالتالى: األهتمام بتناول لحوم اإلبل الحتوائها على 
األجسام المضادة، والحرص على تناول من أربع الى خمس وجبات 
في اليوم مع تقليل كمية الوجبة، واالهتمام بتناول البروتين النباتي، 
المقلية  وأخيراً  المشوية  ثم  المسلوقة  االغذية  بتناول  واالهتمام 
تناولها  اإلفطار والحرص على  بوجبة  الهضم، واالهتمام  لسهولة 
الالزمة  بالطاقة  الجسم  يمد  فهو  الغذاء  بتناول  واالهتمام  بأكملها، 
الحجم  ذات  في  األغذية  شراء  دائماً  ويفضل  وحركتة،  لنشاطه 
الطبيعي واللون الطبيعي، والمذاق الطبيعي، والحرص على تناول 
الفيتامينات والزنك والمغنيسيوم، واالهتمام بتناول البروتين النباتي، 
واختيار أواني الطهي الصحيه للحفاظ على الطعام، واالهتمام بتناول 
الحبوب الكاملة، واالهتمام بتناول األغذية الطازجة وغسلها جيداً 
وإزالة القشرة السطحية بدون مبالغة، ويفضل دائماً شراء األغذية 
في موسمها، وعدم تكرار استخدام الزيوت في عمليه القلي، والتقليل 
من األغذية المشبعة بالدهون، حيث بلغت نسبة الريفيات المبحوثات 
التي أفدن بعدم معرفتهن بهذه المعارف %100، %100، %99.7، 
 ،%99.3 ،%99.3 ،%99.3 ،%99.3 ،%99.7 ،%99.7 ،%99.7

99.3%، 99%، 98.6%، 97.9%، 43.6%، على الترتيب.

5- بالنسبة لدور التغذية في تقوية جهاز المناعة:
تم عرض كل توصية من التوصيات الموصى بها والتي تندرج 
تحت هذا المحور لنقف على معارف الريفيات المبحوثات لكل توصيه 
على حده، جدول )7(، ويتضح من النتائج أنه أمكن ترتيب المعارف 
المتعلقة به تنازلياً على حسب عدم معرفة الريفيات المبحوثات بها 
كالتالى: استخدام الملح المدعم بعنصر اليود، وتناول وجبات منتظمة، 
وتجنب المواد التى تحتوى على مادة الكافيين، وتجنب الطبخ على 
درجات حرارة عالية ولفترة طويلة وإبدال القلي بالشواء، وتجنب 
تناول أغذية الدايت، وزيادة عدد مرات تناول الطعام بكمية صغيرة، 
واإلكثار من تناول األغذية الغنية باأللياف، والتأكد من نظافة الغذاء 
وخاصة الفواكه والخضراوات، وأضافة الليمون للمائدة بشكل يومي، 
وجعل طبق سلطة الخضراوات والفواكه ضمن قائمة الطعام اليومى، 
وتناول الزبادى مع العسل يومياً، واإلقالل إلى حد كبير من تناول 
السكر األبيض المكرر، واستخدام الدهون األحادية غير المشبعة كزيت 
المشبعة  غير  األحادية  الدهون  واستخدام  السمك،  وزيت  الزيتون، 
كزيت الزيتون وزيت السمك، واإلقالل إلى حد كبير من تناول السكر 
األبيض المكرر، واستخدام الدهون الغير مشبعة )الزيوت( بدالً من 

الدهون المشبعة )الصلبة)، وتجنب تناول األغذية المحفوظة، وعدم 
اإلفراط في تناول اللحوم الحمراء، وتنويع أصناف الطعام، واإلكثار 
من تناول الفاكهة والخضروات الورقية الداكنة اللون، حيث بلغت نسبة 
الريفيات المبحوثات التي أفدن بعدم معرفتهن بهذه المعارف %100، 
 ،%99  ،%99  ،%99.3  ،%99.7  ،%99.7  ،%99.7  ،%100
 ،%97.6 ،%97.9 ،%98.3 ،%98.3 ،%98.3 ،%98.3 ،%98.6

97.6%، 96.2%، 67.4%، 63.6%، على الترتيب.

ثالثاً: العالقات  اإلرتباطية  و اإلنحدارية  بين  المتغيرات  المستقلة  و معارف 
الريفيات  المبحوثات  بالعادات  الغذائية  الصحية  التى  تحد  من 

أمراض  سوء  التغذية
بين  معنوية  إرتباطية  عالقة  “وجود  األول:  الفرض  يتوقع 
المتغيرات المستقلة والمتمثلة فى: سن المبحوثة، والحالة التعليمية 
مكونات  تحديد  عن  والمسئول  المبحوثة،  اسرة  وتعليم  للمبحوثة، 
الغذاء، وحيازة األرض الزراعية، واالنفتاح الحضاري، والتماسك 
األسري، والمشاركة في المشروعات التنموية في القرية، ومصادر 
المعلومات الغذائية، والتقدير الذاتي لقيادة رأى المبحوثة في المجال 
الغذائي، وإجمالي الدخل الشهري ألسرة المبحوثة بالجنيه، وإجمالي 
ما ينفق على الغذاء شهرياً، وتعدد أدوار المبحوثة، ونشأة المبحوثة، 
وبين معارف المرأة الريفية بالعادات الغذائية الصحية التى تحد من 

أمراض سوء التغذية”.

وإلختبار هذا الفرض حسبت معامالت اإلرتباط البسيط بين كل 
متغير من المتغيرات المستقلة محل الدراسة وبين معارف الريفيات 
المبحوثات، فأسفرت النتائج بجـدول )8( عن وجود عالقة إرتباطية 
طردية ومعنوية عند المستوى اإلحتمالى 0.01 بين كل الحالة التعليمية 
وبين  الزراعية  األرض  وحيازة  الحضارى،  واالنفتاح  للمبحوثة، 
درجة معارف الريفيات المبحوثات، كما أوضحت النتائج وجود عالقة 
إرتباطية عكسية ومعنوية عند المستوى اإلحتمالى0.01  بين سن 
المبحوثة وبين درجة معارف الريفيات المبحوثات، كما أوضحت النتائج 
وجود عالقة إرتباطية طردية ومعنوية عند المستوى اإلحتمالى0.05 
الشهرى  الدخل  وإجمالى  الغذاء،  مكونات  تحديد  المسئول عند  بين 
االسرى ألسرة المبحوثة بالجنيه، وإجمالى ما ينفق على الغذاء شهرياً، 
ومصادر المعلومات الغذائية وبين درجة معارف الريفيات المبحوثات، 
النتائج عدم وجود عالقة معنوية بين درجة معارف  كما أوضحت 
الريفيات المبحوثات بالعادات الغذائية الصحية التى تحد من أمراض 
سوء التغذية كمتغير تابع وبين باقى المتغيرات المستقله المتمثله فى 
تعليم أسرة المبحوثة، والتماسك األسرى، والمشاركة في المشروعات 
التنموية في القرية، والتقدير الذاتى لقيادة رأى المبحوثة في المجال 
الغذائى، وتعدد أدوار المبحوثة، ونشأة المبحوثة وهذه النتائج تدعم 

الفرض األول.
جدول 6. معارف الريفيات المبحوثات  بالسلوكيات الغذائية الصحيحة للتمتع بالصحة.

السلوكياتم

ال تعرفتعرف

دد
دد%الع
%الع

10.329099.7االهتمام بتناول الغذاء فهو يمد الجسم بالطاقة الالزمة لنشاطه وحركتة.1
41.428798.6االهتمام بتناول االغذية الطازجة وغسلها جيدا وازالة القشرة السطحية بدون مبالغة.2
3128899يفضل دائما شراء االغذية في موسمها.3
20.728999.3يفضل دائما شراء االغذية في ذات الحجم الطبيعي، واللون الطبيعي، والمذاق الطبيعي.4
10.329099.7االهتمام بوجبة االفطاروالحرص على تناولها باكملها.5
16456.412743.6التقليل من االغذية المشبعة بالدهون.6
291100--الحرص على تناول من اربع الى خمس وجبات في اليوم مع تقليل كمية الوجبة.7
62.128597.9عدم تكرار استخدام الزيوت في عمليه القلي.8
10.329099.7االهتمام بتناول االغذية المسلوقة ثم المشوية واخيراً المقلية لسهولة الهضم.9

20.728999.3االهتمام بتناول الحبوب الكامله.10
20.728999.3اختيار اواني الطهي الصحيه للحفاظ على الطعام.11
10.329099.7تناول الغذاء االمن الخالي من الكيماويات.12
20.728999.3االهتمام بتناول البروتين النباتي.13
20.728999.3الحرص على تناول الفيتامينات والزنك والمغنيسيوم.14
291100--االهتمام بتناول لحوم االبل الحتوائها على االجسام المضادة.15

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.
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جدول 7. معارف الريفيات المبحوثات  بدور التغذية في تقوية جهاز المناعة.

الــدورم

ال تعرفتعرف

دد
دد%الع
%الع

113.228096.2عدم اإلفراط في تناول اللحوم الحمراء.1
10636.418563.6اإلكثار من تناول الفاكهة والخضروات الورقية الداكنة اللون.2
72.428497.6تجنب تناول االغذية المحفوظة.3
72.428497.6استخدام الدهون الغير مشبعة )الزيوت( بدالً من الدهون المشبعة )الصلبة).4
291100--استخدام الملح المدعم بعنصر اليود.5
10.329099.7تجنب الطبخ على درجات حرارة عالية ولفترة طويلة وإبدال القلي بالشواء6
10.329099.7 تجنب تناول أغذية الدايت .7
62.128597.9اإلقالل إلى حد كبير من تناول السكر األبيض المكرر 8
51.728698.3إبدال الخبز األبيض بالخبز األسمر لمحتواه من األلياف9

9532.619667.4تنويع أصناف الطعام10
291100--تناول وجبات منتظمة11
51.728698.3استخدام الدهون األحادية غير المشبعة كزيت الزيتون، وزيت السمك.12
3128899اإلكثار من تناول األغذية الغنية باأللياف .13
20.728999.3زيادة عدد مرات تناول الطعام بكمية صغيرة.14
3128899التأكد من نظافة الغذاء وخاصة الفواكه والخضراوات.15
10.329099.7تجنب المواد التى تحتوى على مادة الكافيين16
51.728698.3تناول الزبادي مع العسل يوميا17ً
41.428798.6أضافة الليمون للمائدة بشكل يومي 18
51.728698.3جعل طبق سلطة الخضراوات والفواكه ضمن قائمة الطعام اليومى.19

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.

جدول 8. العالقة االرتباطية واالنحدارية بين المتغيرات المستقلة ودرجة معارف الريفيات المبحوثات بالعادات الغذائية الصحية التى تحد من أمراض سوء التغذية.

معامل االرتباط المتغيرات المستقلهم
البسيط

معامل االنحدار 
قيمه )ت(الجزئي

-1.407-0.035-0.362**سن المبحوثة1
6.761**0.6550.326**الحالة التعليمية للمبحوثة2
0.0760.0310.463تعليم أسرة المبحوثة3
0.1150.4271.315*المسئول عن تحديد مكونات الغذاء4
0.1410.0020.133**حيازة األرض الزراعية5
0.1820.0040.075**االنفتاح الحضارى 6
0.0260.0420.802التماسك األسرى7
-0.622-0.118-0.044المشاركة في المشروعات التنموية في القرية8
1.988*0.1090.580*مصادر المعلومات الغذائية9
2.042*0.0810.128التقدير الذاتى لقيادة رأى المبحوثة في المجال الغذائى10
-0.042- 0.1150.0009*إجمالى الدخل الشهرى ألسرة المبحوثة بالجنية.11
0.1070.0001.087*إجمالى ما ينفق على الغذاء شهريًا12
0.097-0.093-0.94تعدد أدوار المبحوثة13
-1.218-1.358-0.038نشأة المبحوثة14

0.591 :(R( المعنويه  عند مستوى  0.05 معامل االرتباط المتعدد *

0.349 :(R2( المعنويه عند مستوى 0.01معامل التحديد **

قيمه )ف(:  10.577**
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وتوضح النتائج بجدول )8( أن المتغيرات المستقلة المتضمنة 
فى الدراسة مجتمعة ترتبط مع درجة معارف الريفيات المبحوثات 
التغذية  سوء  أمراض  من  تحد  التى  الصحية  الغذائية  بالعادات 
بمعامل إرتباط متعدد مقداره 0.591  وقد ثبت معنوية تلك العالقة 
المحسوبة  “ف”  لقيمة  إستناداً   ،0.01 اإلحتمالى  المستوى  عند 
حيث بلغت 10.577، كما تشير النتائج إلى أن المتغيرات المستقلة 
إلى  إستناداً  التابع  المتغير  فى  التباين  من  تفسر %34.9  مجتمعة 
تأثير على  قيمة )R2(، مما يعنى أن هناك متغيرات أخرى ذات 
النسبة  تفسير  إليها  يرجع  الدراسة  إليها  تتطرق  لم  التابع  المتغير 
يجب  والتى  البحث  محل  التابع  المتغير  فى  التباين  من  المتبقية 
أخرى فى هذا  إجراء دراسات مستقبلية  اإلعتبار عند  فى  أخذها 

المجال، وهذه النتائج تدعم الفرض الثانى.

المستقلة فى  المتغيرات  وللوقوف على إسهام كل متغير من 
الغذائية  بالعادات  المبحوثات  الريفيات  معارف  فى  التباين  تفسير 
التغذية كمتغير تابع، فتشير  أمراض سوء  التى تحد من  الصحية 
النتائج بجدول )8( إلى أن هناك ثالثة متغيرات فقط تسهم إسهاماً 
للمبحوثة،  التعليمية  الحالة  فى:  تمثلت  التباين  تفسير  فى  معنوياً 
ومصادر المعلومات الغذائية، والتقدير الذاتى لقيادة رأى المبحوثة 
الغذائى، فى حين لم يثبت معنوية معامالت اإلنحدار  المجال  في 
إحصائياً  البحث  األخرى محل  المستقلة  المتغيرات  لبقية  الجزئى 
عند المستوى اإلحتمالى 0.05، وربما يرجع ذلك لعدم تأثير كل 
منها تأثيراً مباشراً على المتغير التابع، األمر الذى يتطلب تصميم 
فى  المستقلة  المتغيرات  هذه  أولوية  ترتيب  فية  يتم  سببى  نموذج 
قبول  يمكن  النتائج  هذه  على  وبناءاً  التابع،  المتغير  على  التأثير 

الفرض البحثى الثالث جزئياً.

تأثيراً  المستقلة  المتغيرات  أكثر  على  للوقوف  محاولة  وفى 
على المتغير التابع تم إستخدام نموذج التحليل اإلنحدارى المتعدد 

التدرجى، فأسفرت النتائج عن وجود ثالثة متغيرات مستقلة تؤثر 
بالعادات  المبحوثات  الريفيات  معارف  درجة  على  معنوياً  تأثيراً 
فى:  تمثلت  التغذية  سوء  أمراض  من  تحد  التى  الصحية  الغذائية 
الحالة التعليمية للمبحوثة، ومصادر المعلومات الغذائية، والتقدير 
المتغيرات  الغذائى، وهذه  المجال  المبحوثة في  لقيادة رأى  الذاتى 
التابع بمعامل إرتباط متعدد قدره 0.575، وتبلغ  ترتبط بالمتغير 
قيمة )ف( له 47.133، وهى قيمة معنوية إحصائياً عند مستوى 
إحتمالى 0.01، وقد تبين أن هذه المتغيرات مجتمعة تفسر %33 
من التباين فى المتغير التابع، وهذا يعنى أن بقية المتغيرات ال تسهم 
إال فى تفسير 1.9% فقط من التباين فى المتغير التابع، جدول )9).

رابعاً: تحديد األهمية النسبية لمصادر معلومات الريفيات المبحوثات  
بالعادات الغذائية الصحية التى تحد من أمراض سوء التغذية:

وفى محاولة للتعرف على نوعية المصادر التى تستقى منها 
الريفيات المبحوثات معارفهن المتعلقة بالعادات الغذائية الصحية 
التى تحد من أمراض سوء التغذية، وكذا أهميتها النسبية، تبين من 
النتائج بجدول)10( أن هناك تباين فيما بين هذه المصادر )كوسائل 
المجال(،  هذا  فى  لمعلوماتهن  كمصدر  المبحوثات   عليها  تعتمد 
حيث تبين أن هناك 100% من الريفيات المبحوثات يحصلن على 
معلوماتهن من األم حيث يحتل هذا المصدر المرتبة االولى، جدول 
(10(، و 38.5% منهن ذكرن أن مصدر معلوماتهن هى الحماة 
ويحتل هذا المصدر المرتبة الثانية، وحوالى 34% منهن يحصلن 
المرتبة  تحتل  حيث  التليفزيونية  البرامج  من  معلوماتهن  على 
الثالثة، وذكرن حوالى 16% منهن أنهن يحصلن على معلوماتهن 
لم  حين  فى  الرابعة،  المرتبة  يحتل  حيث  الشخصية  الخبرة  من 
أنهن يستقون معلوماتهن من األنترنت،  المبحوثات  تذكر أى من 
الجيران، والوحدة الصحية، واألقارب، واألبناء، وزمالء العمل، 
والمرشدة الزراعية لعدم تواجد مرشده زراعية فى قرية الدراسة.

جدول 9. نموذج مختزل للعالقة اإلرتباطية واإلنحدارية المتعددة بين المتغيرات المستقلة ودرجة معارف الريفيات المبحوثات بالعادات الغذائية الصحية التى 
تحد من أمراض سوء التغذية.

معامل اإلنحدار المتغيرات الداخلة فى التحليل
النسبة التراكمية قيمة” ت”الجزئى

للتباين المفسر
النسبة المئوية للتباين 

المفسر
11،5620.3090.309**0.383الحالة التعليمية للمبحوثة

0.3200.011-2.116*-0،595مصادر المعلومات الغذائية
0.3300.010-2.087*-0،125التقدير الذاتى لقيادة رأى المبحوثة في المجال الغذائى

0.575 :(R( المعنويه  عند مستوى  0.05 معامل االرتباط المتعدد *
0.330 :(R2( المعنويه عند مستوى 0.01معامل التحديد **

قيمه )ف(:    47.133**

جدول 10. توزيع الريفيات المبحوثات وفقاً لمصادر حصولهم على معلوماتهن الغذائية.
%العددالمصدر

10034.3البرامج التلفزيونية 
-      -البرامج االذاعية

-- الصحف والمجالت 
4716.1الخبرة الشخصية
--الوحدة الصحية

291100االم
11238.5الحماه

--االقارب
--الجيران

--االبناء
--زمالء العمل

--اإلرشاد الزراعى
--شبكة االنترنت

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.
* النسبة المئوية منسوبة إلى العدد الكلى للمبحوثات وهن 291 مبحوثة.
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ومما سبق أشارت النتائج إلى إعتماد المبحوثات على المصادر 
التقليدية فى الحصول على المعلومات مثل األم والخبرة الشخصية 
واألقارب، حيث جاءت فى المراكز األولى، مما يفسر زيادة اإلحتياج 
المعرفى للريفيات المبحوثات، وهذا يستوجب ضرورة أن يقوم اإلرشاد 
الزراعى بزيادة معارف الريفيات المبحوثات من خالل توفير مصادر 
مختلفة وحديثة موثوق بها لكى تعتمد عليها الريفيات المبحوثات فى 
الحصول على ما تحتاج إليه من معارف بالعادات الغذائية الصحية 
التى تحد من أمراض سوء التغذية، وذلك من خالل الندوات اإلرشادية 
أو الزيارات المنزلية أو المطبوعات اإلرشادية وغيرها من المصادر 
األخرى التى يمكن أن تثق فيها المرأة الريفية وتعتمد عليها للحصول 

على ما تحتاج إليه من معلومات ومعارف لسد النقص المعرفى لديها.

التوصيات                                                                              

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث فإنه يمكن استخالص عدد 
من التوصيات في هذا المجال يمكن أيجازها فيما يلي:

بناًء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة من تدنى واضح فى مستوى - 1
التى  الصحية  الغذائية  بالعادات  المبحوثات  الريفيات  معارف 
تحد من أمراض سوء التغذية حيث اشارات النتائج أن حوالى 
70% من الريفيات المبحوثات وقعن فى فئتى المستوى المعرفى 
إما المنخفض أو المتوسط فيما يتعلق بالعادات الغذائية الصحية 
التى تحد من أمراض سوء التغذية، لذا توصى الدراسة بضرورة 
االهتمام بعقد سلسلة من الندوات واإلجتماعات تستهدف الريفيات 
للتوعية بأهمية تحسين السلوك الغذائى تشارك فيها الجامعات من 
خالل كليات الزراعة )أقسام المجتمع الريفى، واإلرشاد الزراعى، 
والصناعات الغذائية(، وكليات االقتصاد المنزلي بكوادرها العلمية 
المتميزة من أجل تقديم خدمة تعليمية على أسس علمية سليمة فيما 

يتعلق بمجاالت الدراسة.

الفنيه  واألجهزه  اإلرشاديه  الجهود  وتكامل  تنسيق  ضروره   –  2
والبحثية لتخطيط وإعداد وتنفيذ برامج أرشاديه تسمح بمشاركه 
الريفيات  لتزويد  المجال  بهذا  والمعنيين  المسئولين  مختلف 
المبحوثات بالمعارف الصحيحة وتصحيح ما لديهم من معارف 

غير صحيحة.

المقترح  البرنامج اإلرشادى  تنفيذ  بالعمل على  الدراسة  3- توصى 
وتوجيهه لجميع أفراد األسرة لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة. 

4- بناًء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة أن حوالي 29% من إجمالي 
الريفيات المبحوثات أما أميات أو ملمات بالقراءة والكتابة دون 
حصولهن على سنوات تعليم رسمي، وهذا يوضح تدنى المستويات 
السلوكى  المستوى  تدنى  معه  يتوقع  الذي  األمر  لهن  التعليمية 
لهؤالء الريفيات بالتغذية الصحية بالمجاالت محل البحث، لذا 
يوصى البحث باللجوء إلى الطرق اإليضاحية وكذا االجتماعات 
بصورها المختلفة بشكل مكثف مع اإلقالل من الطرق التي تعتمد 
على المعلومات المدونة أو المنشورة، فى منطقة البحث وذلك 
للقدرة اإلقناعية المرتفعة للطرق اإليضاحية وذلك حتى يتسنى 

تعديل سلوكهن الغذائى الصحى بالمجاالت محل البحث.

5- أسفرت نتائج البحث أن المتغيرات المستقله موضع البحث مسئوله 
عن تفسير34.9 % من التباين في المتغير التابع، لذا يوصي البحث 
بضروره أجراء المزيد من البحوث المستقبليه لمحاوله التعرف 
علي المتغيرات والخصائص األخري التي لم يتطرق اليها البحث 
والتي من شأنها أن تؤثر علي معرفه المبحوثين في مجال الغذاء 

والتغذية.
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T HIS RESEARCH was mainly aimed at determining the level of knowledge of rural women 
in healthy eating habits to reduce malnutrition diseases in Kafr El-Sheikh governorate. The 

center of Riyadh was randomly selected, followed by the selection of a random village from the 
villages. The research data were collected using the interview questionnaire. ,The main results 
are summarized as follows: About 70%, 57.5%, 48%, 43%, 57% and 54% of respondents fell 
into either low or intermediate cognitive categories with regard to information on healthy 
eating habits that reduce malnutrition, conditions The factors that affect an individual’s daily 
food needs, considerations that must be taken into account when designing an integrated diet, 
correct dietary behaviors for health, and the role of nutrition in strengthening the immune 
system respectively, the results show that the variable The independent study included in the 
study is correlated with the degree of knowledge of rural women researched healthy eating 
habits that reduce malnutrition diseases with a multiple correlation coefficient of 0.591.This 
relationship was found to be significant at the probability level 0.01, based on the calculated 
value of ”F“ where it reached 10.577. The independent variables combined account for 34.9% 
of the variance in the dependent variable based on the value of R2.
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