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 2021مارس   29فى قة على النشر ، المواف2021 فبراير 25استالم البحث فى

 الملخص العربى 
التعرف علي االحتياجات استهدف هذا البحث بصفة رئيسية  

وتحديااد محافظااة كفار الشاايخ  بلمارةة الريفيااة ل اإلرشاادية الصااحية
يرات المستقلة محل الدراسة فى تفساير متغير من المتغ  إسهام كل

 وتاااخ ااتياااار للمااارةة الريفياااة ية التبااااين فاااى االحتياجاااات اإلرشااااد
 محافظة كفر الشيخ إلجراء هاذا البحاث  وتاخ إاتياار مركاي سايد 

تاخ كاذا و  , من بين مراكي المحافظة العشار  بطريقة عشوائية  سالخ
فر االحتياار العشاوائي عان ااتيار قرية مان باين قار  المركاي ف سا

حددت شاملة البحث عن طريا  إجاراء الحصار و مة   قرية ةبو غني
لشامل ليوجات الحائيين والحاائيات مان ااسج سااست التعاو ياة ا

  وتااخ تحديااد حاااخ العينااة ب سااتخدام 230اليراعيااة فغلااد عااددهن 
مبحوثاااة تاااخ  143 هااااحام   فغلااادمعادلاااةر كريسااااى ومورجاااا 

وتوصل البحث إلاى ماموعاة تظمة   شوائية منبطريقة ع  نااتياره
 من النتائج من ةهمها:

عينااة البحةيااة لااديهخ احتيااا  معرفااي ماان ةفااراد ال %89.5ة  
  %85قراباة   و %84ة  حاوالي و      مرتفا  ومتوسا   كلاى  وتنفيذ 

% من المبحوثات لديهن إحتيا  إرشااد  معرفاي يتاراو    87.5و
يات المتعلقااة بصااحة بااين المتوساا  والمرتفاا  تيمااا يتعلاا  التوصاا

ة  و   علاااى الترتيااا  بصاااحة الغي اااة وبصاااحة المسااا ن, و  األسااارة 
% ماان المبحوثااات لااديهن إحتيااا   89.5  و%80لي حااوا  86%

يتاااراو  باااين المتوسااا  والمرتفااا  تيماااا يتعلاااا   تنفياااذ إرشااااد  
بصااحة  وبصااحة المساا ن, و  التوصاايات المتعلقااة بصااحة األساارة 

لااااى ة  المتغياااارات النتااااائج إكمااااا تشااااير    علااااى الترتياااا  الغي ااااة
مااان التبااااين فاااى  %49.2  و %34.9المساااتقلة ماتمعاااة تفسااار 

 (2Rاساتنادا  إلاى ميماة    االحتيا  المعرفاى والتنفياذ  الىلاى  درجة
 على الترتي .

االرشادية   حية:المفتا  الىلمات  المرةة    -الصحية  -االحتياجات 
 الريفية 

 والمش لة البحةية  المقدمة

ضايا الهامة التي  تأتي قضية التلوث البيئي علي رأس الق
مجيء مع  بوضوح  قضية    برزت  وخاصة  النهضة  عصر 

األنشطة  علي  آثار  من  له  لما  الزراعي  البيئي  التلوث 
واإلجتماعية اإلنتاج    اإلقتصادية  بزيادة  وعالقاتها  القرية  في 

علي   والقدرة  الزراعية  الغذائي    تحقيقواإلنتاجية  األمن 
و  واإلقتصادية  اإلجتماعية  بأبعاده  )علي  والصحي  السياسية، 

 (. 2001وآخرون، 
طارئة،   أو  جديدة  مشكلة  ليست  البيئي  التلوث  ومشكلة 

وزي التلوث  كمية  زيادة  هو  فيها  والخطير  الجديد  ادة  وإنما 
دعت   والتي  الخانقة،  األزمة  مرحلة  إلي  ووصوله  شدته، 
العلماء والمفكرين في جميع دول العالم إلي العمل علي الحد  

 اية صحة البيئة.  من التلوث وعالج وحم
والتدهور  و  التلوث  من  وحمايتها  البيئة  علي  المحافظة 

بصحة   إلرتباطها  العصر  ضروريات  من  ضرورة  أصبح 
وا  اإلنسان  أهم  ووجود  من  فإن  لذا  األخري،  الحية  لكائنات 

تنمية  أن  إذ  البيئي  الوعي  تنمية  البيئية  المشكلة  حل  طرق 
البيئي لدي األفراد تغنى عن معالجة   األ الكثير  الوعي  ثار  من 

 (.  1999السيئة للتلوث،)األعوج،  
البيئة وحمايتها من  علي  المحافظة  يمكن  أنه ال  وحيث 

وحد التشريعات  خالل  من  توعية  التلوث  من  البد  كان  ها، 
التعليم سلوك األفراد بما يتماشي  الناس وتعليمهم حيث ينمي 
األفراد   وجعل  عليها،  والمحافظة  البيئة  صيانة  أهمية  مع 
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أنفسهم، بل ي القوانين بوازع داخلي منهم وبرغبة من  حترمون 
 (. 2001ويساهمون في تطوير هذه القوانين، )شرشر،  

إ ترجع  المشكالت  معظم  اإلنساني وألن  السلوك  لى 
الناتج عن سوء تفاعل اإلنسان مع بيئته واستغاللها  الخاطئ 
لمحدودية   وعي  ودون  االخرين  لحقوق  مراعاة  دون  لصالحه 

وارد, ونظًرا ألن السلوك البيئي في جوهرة نتاج لتفاعل تلك الم
التفاعل ينتج عنه العديد من األنماط  اإلنسان مع بيئته وهذا 

تالسل والتي  إيجابً وكية  أو  سلًبا  يعيش ؤثر  التي  البيئة  على  ا 
   (2017،)هليل،فيها

إيجابية   لتكون  األفراد  توجيه سلوكيات  في  يكمن  فالحل 
و  البيئة،  نحو  الواجب  اإلتجاه  الصحيح  السلوك  إليهم  توجه 

ا غير  أو  الخاطئ  الريفيات  سلوك  وألن  ومن  فعله  لصحيح 
المشكالت من  الريفية  البيئة  معاناة  أسباب  تعددة, الم  أبرز 

اإلنسان   سلوك  ألن  يتحدد ونظًرا  معين  موضوع  تجاه 
والموجهات  العوامل  من  مجموعة  تسببها  التي  بالتأثيرات 

ق  العوامل  وهذه  الوسط  السلوكية  من  تكون  أو  ذاتيه  تكون  د 
التأثيرات   لتلك  محصلة  إال  اإلنسان  سلوك  وما  المحيط 

 والموجهات.
جمهور و  سكان  نصف  يمثل  الريفى  مصر  المجتمع  ية 

وتقوم  الجمهورية،  سكان  ربع  الريفية  المرأة  وتمثل  العربية، 
باإلشراف على تنفيذ جزء هام من مقومات الحياة فى الريف، 

لجزء على  النصف سواء من ناحية اإلنتاج أو وقد يزيد هذا ا
أحد   تكون  أن  إلى  أدى  مما  المنزل،  اقتصاديات  ناحية  من 

ا الزراعى  اإلرشادى  العمل  أجل  إهتمامات  من  لمصرى 
 النهوض بقدراتها التدبيرية اإلقتصادية المنزلية.  

من  و  األجيال  صحة  عن  األولى  المسئولة  المرأة  تعتبر 
اهتمامها  بداية نشأتهم ومرورًا ب المختلفة فان  العمرية  المراحل 

المستوى   الصحي لألبناء وباهتمام  هذا يكون بدورها في رفع 
الس النحو  ذلك  على  بأبنائها  من المرأة  يحميهم  الذي  ليم 

األبناء  تمتعون بصحة جيدة في حياتهم، فاألمراض ويجعلهم ي
هنا   يكون  وبالتالي  والتغذية  الصحة  بأساليب  وعيًا  يكتسبون 

المرأة في تربية أجيال مسلحين بالوعي وهو ما سيكون له    دور
المبا البيئةالتأثير  مع  تعاملهم  في  المباشر  وغير  ،  شر 

(http://www.amanjordan.org .) 
الهامة         األدوار  من  بالعديد  الريفية  المرأة  وتقوم 

الريفي   بالمجتمع  واالرتقاء  النهوض  شأنها  من  التى  والمؤثرة 
المس فهي  حيث عامة،  أسرتها،  أفراد  تغذية  عن  األولى  ئولة 

غذائيًا   أسرتها  رعاية  فى  الكاملة  المسئولية  عاتقها  على  يقع 
العالمية مثل د  وصحيًا، وانطالقًا من ذلك فق أدلت المنظمات 

الغذائية  األنماط  إلتباع  كبيرة  أهمية  والزراعة  األغذية  منظمة 
ال بالنواحي  االهتمام  ألن  وذلك  والصحية  غذائية  السليمة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك   والصحية ينعكس على 
 ( 2014بسبب تحسن إنتاجية الفرد، )عامر،

المصر  الريفي  المجتمع  المشاكل  ويواجه  من  العديد  ي 
البيئية, منها ما يتعلق بتراكم المخلفات في الشوارع, ومنها ما 
غير   الصحية  بالعادات  يتعلق  ما  ومنها  بالنظافة,  يتعلق 
جزء   كل  إستغالل  وكيفية  بالمسكن  يتعلق  ما  ومنها  السليمة, 
وكيفية   بالقمامة  يتعلق  ما  ومنها  األسرة,  أفراد  لصالح  فيه 

وغي منها,  الهواء  التخلص  وتلوث  المخلفات  من حرق  ذلك  ر 
ذلك   به, وغير  الصحي والعناية  الصرف  التربة وسوء  وتلوث 

 من المشكالت التي تواجه اإلنسان.
اإلرشوي الزراعيعتبر  في    اد  األساسية  المكونات  أحد 

نظام   توفير  عن  المسئولة  المستدامة,  الزراعية  التنمية  برامج 
ت واألفكار المستحدثة في  متكامل النسياب المعارف والمعلوما

المستهدفين من   إلى  البحثية  المجاالت من مصادرها  مختلف 
عة  المسترشدين والقيام بالتعليم واإلعالم والنصيحة بطرق متنو 

وممارسات  معارف  في  المرغوبة  السلوكية  التغييرات  إلحداث 
اإلقتصادية  التغييرات  لتحقيق  سعيًا  الريفيين  وإتجاهات 

  Swanson, 1990).   ودة,)واإلجتماعية المنش
واألنشطة   البرامج  وتنفيذ  تخطيط  تبرز  هنا  ومن 

الريفية  اإلرشادية للمرأة  المعارف  و   الموجهة  نقل  تكفل  التي 
في  والمهار  المستحدثة  المختلفةمجاالالات  بصورة    وذلك   ت 
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التي   المشاكل  ونقل  السلبية،  اتجاهاتهم  وتعديل  مستمرة 
البحثية المراكز  إلى  لها،   يواجهونها  المناسبة  الحلول  إليجاد 

وذلك انطالقًا من تحديد احتياجاتهم اإلرشادية الفعلية وتحديد  
 .األهداف التعليمية المرتبطة بها

شاد الزراعى والتنمية الريفية على  برامج اإلر   وتعتبر قدرة
أهم  من  المستهدفه  الفئات  ومشاكل  إلحتياجات  اإلستجابة 

البر  التى تواجه مخططى  اإلرشادية والمسئولين  التحديات  امج 
العالم، فقد شهد العالم على   التنمية الريفية على مستوى  عن 

العشرين وخالل   القرن  العقود األربعة األخيرة من  العقد  مدى 
ت هائلة شملت جميع  الحالى من القرن الواحد والعشرين تغييرا

الحياة واإلرشاد  مجاالت  الريفية  التنمية  برامج  فإن  لذا   ،
ت لمساعدة  الزراعى  مع   المسترشدينسعى  التكيف  على 

أمثلتها   والتى من  المتسارعة  األمراضالتغيرات  كما انتشار   ،
مساع الحاالت  بعض  فى  البرامج  هذه  األفراد  تستهدف  دة 

على   الريفية  والمجتمعات  فى  والجماعات  القاعدى  المستوى 
إحتياجاتهم  مع  تتناسب  التى  التغيير  برامج  وتطوير  بناء 

يتطلب    وطموحاتهم، السابقين  الموقفين  من  كال  أن  شك  وال 
ال من  مختلفة  ألنواع  الجيد  واإلعداد  برامح التخطيط 

 (.  2008اإلرشادية،) الشافعى، 
امج اإلرشادية جزء رئيسى من وتنفيذ البر   ويعتبر تخطيط

القائمة،   للسياسة اإلرشادية  المنظم، وترجمة  العمل اإلرشادى 
تل بدون  تحقيقها  يمكن  ال  الحاجة  والتى  وتتزايد  البرامج،  ك 

مستمر   الدول  إبشكل  فى  سيما  وال  البرامج  تلك  تخطيط  لى 
اإلرتجال   محل  والدراسة  البحث  إحالل  يتم  حيث  النامية، 

وإخضاع  وال خالل  أعفوية،  والتدقيق  للفحص  البرنامج  نشطة 
عملية التقييم المستمر، وتحديد أهداف تعليمية يسعى البرنامج  

ق بذل مجموعة من األنشطة اإلرشادية،  إلى تحقيقها عن طري
ولجمهور  معين،  مكان  محددة، وفى  زمنية  فترة    وذلك خالل 

ياس مدى  ، كما يمثل البرنامج إطار يمكن به قمعين  إرشادى
 (. 1992يتحقق،) عبد الجليل،  النجاح أو الفشل الذى

هي المسئول األول عن  أن المرأة الريفية وعلي الرغم من  
لم ينل    فراد أسرتها, إال أن هذا المجالجميع أصحتها وصحة  

أن  يمكن  البحث  هذا  فإن  لذا  الباحثين,  من  الكافي  اإلهتمام 
ما التالية:  التساؤالت  في  مشكلته  المميزة   تتبلور  الخصائص 

المبحوثات اإلرشادية  وما؟،  للريفيات    الصحية   االحتياجات 
 ؟.للريفيات المبحوثات والتنفيذية المعرفية

 ةهداف البحث 
رئيسية  اس بصفة  البحث  هذا  عليتهدف   التعرف 

الصحية اإلرشادية  الريفية  ل  االحتياجات  كفر  بلمرأة  محافظة 
 ويتحقق ذلك من خالل: ، الشيخ

 . الخصائص المميزة للمبحوثات بعض علي  التعرف  -1
 والتنفيذية   االحتياجات اإلرشادية المعرفية  تحديد مستوى   -2

اإلرشادل بالتوصيات  يتعلق  فيما    الصحية ية  لمبحوثات 
فى   والمتمثلة  الدراسة  األسرة،محل  صحة  و   صحة 

 .صحة البيئةو المسكن, 

المتغيرات   -3 بين  واإلنحدارية  اإلرتباطية  العالقات  تحديد 
الدراسة  المستق محل  المعرفيةو لة  اإلرشادية   االحتياجات 

اإلرشادية ل  والتنفيذية   بالتوصيات  يتعلق  فيما  لمبحوثات 
 محل الدراسة.  الصحية

النسبية  التعرف -4 األهمية  التى  لل  على  اإلتصالية  مسالك 
اإلرشادية   التوصيات  على  للحصول  المبحوثات  تفضلها 

 .محل الدراسة الصحيةفى المجاالت 
خ  -5 عموضع  الرعاية  طة  مجال  فى  إرشادى  لبرنامج  ل 

فى    الصحية والمتمثلة  الدراسة  األسرة،محل   صحة 
 . للنهوض بالمبحوثات  صحة البيئةو صحة المسكن, و 

 االستعراض المرجعى   
غوامض   لكشف  المعرفة  نحو  دائمًا  اإلنسان  يسعى 
حب  غريزة  وإلشباع  داخله،  الفضول  ولقتل  األشياء، 

ما يلم به الفرد من معلومات ومعارف  االستطالع، وبناء على  
تتحدد ردود أفعاله أو سلوكياته تجاه الظواهر المختلفة، ويواجه  
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الحياتية   ممشاكله  ألن  المؤشر  المختلفة،  هى  المعرفة  قدار 
إحتياج  مدى  تحديد  فإن  المعرفي،  اإلرشادي  االحتياج  لمدى 
  الزراع للتوصيات اإلرشادية فى أى من المجاالت يكون بناءاً 

 على كم المعارف التى لديهم فى هذا المجال. 
على   لالستدالل  األول  المؤشر  المعرفة  وتعتبر 

ى أساس السلوك  االحتياجات اإلرشادية المعرفية، فالمعرفة ه
المعرفة،  ونوع  لكم  وفقا  الفرد  سلوك  يتحدد  حيث  اإلنسانى 
وتعرف المعرفة على أنها "القدر من المعلومات التى يحوزها  

تى تمكنه من ربط العالقات بين الظواهر المختلفة بما الفرد وال
)عمر  إستيعابها"،  وسرعة  إدراكها  سهولة  معه  يتسنى 

"و (.  1973وآخرون،   هى  وتذكر  المعرفة  إدراك  على  القدرة 
 (. 1992شياء والمعلومات"، )الرافعى،األ

أو  لفكرة  تذكر  عملية  كونها  من  وأكثر  "اشمل  وهى 
كثر تعقيدًا من عملية إصدار  ظاهرة ألنها تتضمن عمليات أ

بالتفاص تبدأ  أنها  كما  العالقات،  وإيجاد  وتنتهى الحكم  يل 
األبسط من  تتجه  المعرفة  أن  أى  النظريات،  إلى    بتذكر 

 (. 1998) الغول،  األعم"،
معين  و  بموضوع  يتعلق  فيما  المعرفي  المستوى  تحديد 

المنهجية في العمل اإلرشادي الزراعي   يعتبر من األساسيات 
خطوات سو  بقية  من  عليه  يترتب  وما  الموقف  دراسة  في  اء 

والبحو  التقييم  عمليات  في  أو  اإلرشادى  البرنامج  ث بناء 
اإلرشاد الزراعى عليه  و (.  1997اإلرشادية، )مرسي وآخرون،  

أن يسعى إلى توفير المعارف الالزمة للمسترشدين في جميع 
مجاالت  جميع  في  باألحرى  أو  اإلرشادي  العمل  مجاالت 

المجال  ا إدراك  على  ويساعدهم  يفيدهم  بما  الريفية  لحياة 
الحيوي المحيط بهم في أكثر درجات تعقيده، سواء ما يتصل  

وا المستحدثات  الحالية  لتبتبني  المشاكل  حل  أو  الجديدة  قنية 
قادرة  سلوكية  أنماطًا  يكسبهم  بما  أخرى  بعبارة  أو  والمتوقعة 

ألهدا المختلفة  المستويات  تحقيق  اإلعلى  الزراعى،  رشاد  ف 
 (.   2000)األحمر،

تغيير  فى  البداية  نقطة  المعرفة  أن  يتضح  سبق  ومما 
جان من  للتغيير  محاولة  أى  أساس  وهى  اإلنسان،  ب سلوك 

المعلومات  ونوع  كمية  على  التغيير  ذلك  يتوقف  حيث  الفرد، 
 المتوافرة لدى الفرد.  

أي عمليه   التالية فى  الخطوة  العملية   الممارسة  وتعتبر 
ن  ليمية  سواء رسمية، أو غير رسميه، فما الفائدة المرجوة متع

المعلومات  من  لكم  اإلجبارى  أو  االختياري،  التعرض 
تمارس هذه المعلومات، ويستفاد من والمعارف، ما لم تطبق و 

وحتى  والتكيف،  التوائم  على  لتساعد  الحياة  فى  المعارف، 
خطوة تبقى  وكفاءة،  بنجاح  التعليمية  العملية  التوجيه   تكتمل 

 والتصحيح.  
من    هي  المهارةو  يعترضه  ما  تحديد  على  الفرد  قدرة 

هذه   لمواجهة  البديلة  والحلول  الحلول  ووضع  مشكالت 
)ع وآخرون،  المشكالت،  أو   وهي (.  1973مر  مكونات 

فسيولوجية لممارسة   –نفسية    -معرفية  -مقتضيات  تلقائية 
فنية طبيعة  ذات  مفيدة  )عبدالغ،  أعمال  من  كل  فار،  ويراها 

 . (1985ين، موياس (، و)الليله 1975
وعدد  وهي   ويسر،  بسهولة  ما  لشئ  الفرد  أداء  كيفية 

بكفاءة،)العاألش إتقانها  يستطيع  التى    (. 1983ادلى،  ياء 
أنها علي  أو    وتعرف  حركية  تكون  وقد  بالتعلم,  تنمو  حذاقة 

  ( 1985)الخولى،  عقلية أو مزيجًا من أكثر من نوع،  لفظية أو
الو و  بها  إيقصد  بالعمل  تيسرعلى  صول  اإلتقان  من  درجة  لى 

األمان  أقل وقت وجهد ممكن مع تحقيق  في  أداءها  صاحبه 
ا اوتالفي  حياة  في  واألخطاء  سرحان  إلنسان،)ألضرار 

 . (1988ومنير،
تحدث   والتى  للفرد  التنفيذية  "االستجابة  هى  والمهارة 
المستحدثة ,طالما اتفقت   بصورة تطبيق وتنفيذ وتبنى لألفكار 

)العادلى،  م السابقة"  وتجاربه  الفرد  وخبرات  السائدة  القيم  ع 
   -1لها أربع معانى أساسية هي:  و .  (1992والصاوي، وجمال,

تكرار فعل ما أو سلسلة    -2فعل أو سلسلة من األفعال  تكرار  
تمت   )وقد  الوظيفي  األداء  تحسين  بغرض  األفعال  من 
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الساب المعنيين  هذين  وتمايز  انفصال  على  قين  المحافظة 
بسبب الجدل النظري حول العالقات بين التعليم واألداء وأثر  
تكرار األنماط السلوكية على كل منهما أو على كليهما معا( 

العادة    -3 أو طقوس يؤدى بحكم  أي سلوك    -4أي سلوك 
وعالء،    معتاد معينة،)جابر  ثقافة  فى  وخاصة  تقليدي  أو 

1993 .) 
التو  بالسلوك  يرتبطان  واالتجاه  ويمكن المعرفة  نفيذى 

اهات للفرد ومن ثم سوف يقود ذلك  تغيير تلك المعارف واالتج
للفرد  إلى التنفيذى  السلوك  فى  صومع    تغيير 

العملية .ف(1997، الترجمة  هو  التنفيذى  السلوكى  المكون 
اإلنسان  تفكير  لعملية  أى  واالتجاهى,  المعرفى  للمكونين 

جابة على  وانفعاالته حول موضوع معين, مما يؤدى الى االست
خطو  أوحركية،شكل  كانت  لفظية  ايجابية,  )الرشيدى  ات 
 . (1999وصبحي ،

)عبدالغفار،   من  كل  وإتفق  و)1975هذا  الليلة  (، 
و)إبراهيم،  1985ين،  موياس المهارات 1994(،  أن  على   )

التفكير   -تقسم إلى: أ الفكرية )الذهنية(: وهى طريقة  المهارة 
إيج فى  الفكرى  العمل  على  الفرد  لمشكلة  وقدرة  ما  حل  اد 

المهارة اآلدائية )التنفيذية(: وهى قدرة الفرد على    -تواجهه، ب
 لفة ووقت أقل. أداء شئ ما بشكل جيد وبمجهود وتك

مهارات عقلية أو فكرية:    -1صنف المهارات إلى:  كما ت
ومقدرة  والتخطيط،  واإلبتكار  السليم  التفكير  على  القدرة  مثل 

ا والطرق  الحلول  وضع  على  بها  الشخص  يجابه  لتى 
قدرة   -2المشكالت،   مثل  يدوية:  أو  حركية  آدائية  مهارات 

تقليمها   عن  يعجز  كان  شجرة  تقليم  على  قبل،  الفرد  من 
 (.  1983)العادلى، 

وتنوعت  و مثل:    تقسيماتتعددت    -1الممارسة 
سيارة، قيادة  أو  دراجة  ركوب  مثل  الحركية    -2الممارسة  

رسة خاصة  بأساليب مما  -3ممارسة  المعارف والمعلومات،
الم كالتفكير  اإلبتكارى التفكير،  والتفكير  الناقد،  خير )  ،نطقي 

 ( 1988، هللا

المماتتمثل  و  أنواع  أنماط  عدة  فى    -1:وهيرسة 
الىمية المراد الممارسة  العمل  ممارسة  تكرار  بها  ويقصد   :

تعلمه عدد معين من المرات تكرارًا يقوم على الكم دون توجيه  
الممارسة القائمة على التوجيه -2المعلم،    أو إرشاد من قبل

من واإلرشاد تعليق  الممارسة  يصطحب  أن  بها  ويقصد   :
األ أو  األب  أو  أو المعلم  صحة  يفيد  أخر  شخص  أي  أو  م 

-3خطأ الممارسة,ومن ثم يحدث تغير مصاحب فى األداء،  
المعيزة وغير  المعيزة  تقرير  الممارسة  باألولى  ويقصد   :

و المرغوبة أو التى تصدر عن الفرد  االستجابات الصحيحة أ
االتجا سلبيًا فى  تعزيزًا  أو  ايجابيًا،  تعزيزًا  المرغوب  ه 

غوبة أو غير الصحيحة والواقع أن هناك  لالستجابات غير المر 
التوجيه   على  والقائمة  المعززة  الممارسة   نمطي  بين  تداخل 
المعلم بصحة أو خطأ  تعليق أو تعقيب  حيث  يمكن اعتبار 

التعزيز.  الممارسة التغذية  -4نوع من  القائمة على  الممارسة 
المفحوص  المرتدة قيام  الممارسة  من  النمط  بها  ويقصد   :

ممارسته   نشاط موضوع الممارسة مع تزويده بنتائجبممارسة ال
 ( 1996، الزيات، ) لهذا النشاط

للفرد  تو  إكسابها  الواجب  المهارة  مهارات   -1  إليقسم 
مهارات   -2واألجهزة فى العمل  يدوية: وهى استخدام األدوات  

على  أكاديمية األفراد  بتدريب  الخاصة  المهارات  وهى   :
يحصل أن  يمكن  التى  المعلومات, المصادر  على  منها  وا 

)عميره  فعالة  بطرق  المصادر  هذه  استخدام  وكيفية 
  (1997وفتحي,

للممارسة عدة صور فهي إما مركزة أو موزعة، أو كلية  و 
فعند حفظ قصيد تم   أو جزئية،  أذا   : أبيات مثال  ة من عشرة 

ا "مركزه"، وإذا  حفظها فى فترة زمنيه متصلة فأن الممارسة هن
ف فى  فأن  حفظت  راحة  فترات  بينها  منفصلة  زمنيه  ترات 

الممارسة تكون "موزعه" أما إذا أردنا تعلم قيادة الدراجة فأننا 
أننا أردنا  المهارة كلها كوحدة واحده "ممارسه كلية" ولو    نتعلم 

أجزاء  على  موزعه  المهارة  نتعلم  فأننا  الطائرة  قيادة  تعلم 
 . (2000،أبو حطب وأمل )،"ممارسه جزئية"
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المعرفة  وال   بين  وثيقًا  إرتباطًا  هناك  أن  إغفال  يمكن 
الزراعى فى واقع   الزراعى، فاإلرشاد  العمل اإلرشادى  ومجال 
للسلوك،  مغيرة  وخصائص  أهداف  لها  تعليمية  عملية  األمر 

ك المهارات سواء  أو  المعارف  فى  المستهدف  التغيير  هذا  ان 
 أو اإلتجاهات. 

مست أو  وضع  بين  "فجوة  فهى  الحاجة  مرغوب  أما  وى 
أن   نأمل  ما  بين  الفرق  أى  واقع،  أو  فعاًل  قائم  ووضع  فيه، 

 (. 1975نكون عليه وما نحن عليه اآلن"، )عبدالغفار ،
ين  ” ما بGapمفهوم الحاجة عن "فجوة أو ثغرة" "  ويعبر

المرغوب وضع الوضع  واآلخر  الحالى  الوضع  أحدهما  ين 
الحالى يمكن تحديده   الوضع  إليه، ويضيف أن  فى  الوصول 

المنطقة، وهذا يمثل الخطوة األولى   ضوء دراسة الموقف فى 
المطلوب   الوضع  أما  اإلرشادية،  البرامج  تخطيط  عملية  فى 
وكذا األبحاث  نتائج  تحديده عن طريق  فيمكن  إليه   الوصول 

وعن   الزراعيين،  والمرشدين  األخصائيين،  تقدير  طريق  عن 
المرغو  الوضع  ببيانات  الحالى  الوضع  مقارنة  ب طريق 

أو   الفجوة  على  اإلستدالل  خالله  من  ويمكن  إليه  الوصول 
لث المشكلة، ويضيف ليجانز إلى هذين المستويين مستوى ثا

 . (Leagans, 1961)، وهو المستوى الذى يمكن تحقيقه
ستويين أحدهما المستوى الواقعى الذى  ة بين مهى "فجو و 

وثانيهما   التعليمى،  المحتوى  إعطاء  قبل  الفرد  عليه  يوجد 
"قالدة"  ال ويوضح  إليه".  الوصول  المراد  أو  المتوقع  مستوى 

و، حيث أن: )ح(: تعنى   –الحاجة بالمعادلة التالية: ح = م  
الفرد المتوقعة لسلوك  الحالة  الفرد، و)م(: تعنى  بعد    حاجات 

ماتم   وهو  الفرد،  لسلوك  الواقعية  الحالة  و)و(  التعلم،  عملية 
 . (1982، هقالد)  ،ستناد إليه فى هذه الدراسةاإل

كما تعرف الحاجة على أنها " حالة من التوتر أو عدم  
متجهًا  التصرف  إلى  وتدفعه  معين،  فرد  بها  يشعر  اإلشباع 

غيث، وف يحقق له اإلشباع"، )نحو الهدف الذى يعتقد أنه س
أو  1995 ضرورى  لشئ  بنقص  "الشعور  أنها  وعلى   .)

أنها حالة من  الحاجة  فى  فيه، واألصل  أو مرغوب    مطلوب 

من  بنوع  وتقترن  التوازن،  واختالل  واالفتقار  والعوز  النقص 
التوتر والضيق، ال يلبث أن يزول متى قضيت الحاجة وزال  

داخل معنويًا،  أو  ماديًا  النقص  هذا  كان  سواء  أو    ياً النقص، 
(. كما تعرف على أنها "حالة من  1998خارجيًا"، )الطنوبى،  

ت اإلجتماعى  أو  الجسمى  النقص  أو  الكائن  الحرمان  لح على 
فتنزع به إلى إشباعها أو اختزالها، ويضيف قائاًل أن الحاجات  
كالجوع   الفسيولوجية  األولية  بالدوافع  متصلة  كلها  ليست 

حاجة عن  أيضًا  يكشف  فاإلنسان  التحصيل    والعطش،  إلى 
والتجمع والتقبل اإلجتماعى، وهذه حاجات متعلمة، وكلما طال 

أقو  الحاجات  كانت  الفرد  الداخلى  حرمان  الجانب  فهى  ى، 
 . (2000مثير للدافع"، )عبد الخالق،  ال

وال يمكن إغفال أهمية دراسة الحاجات فى مجال العمل  
حيث   أن  أ اإلرشادى،  البد  الناجح  اإلرشادى  البرنامج  ن 

مي المنطقة  فى  الحالى  للموقف  صورة  التنمية، تضمن  وضع 
اإلر  العمل  ويبنى  للريفيين،  الملحة  الحاجات  شادى  وتحديد 

الناجح على أساس تحديد الموقف فى المنطقة موضع الدراسة  
الحلول   إيجاد  ومحاولة  إلحاحًا  الحاجات  أكثر  على  للوقوف 

أ  لها  فعالة  إرشادية  برامج  خالل  من  وذلك  هداف  إلشباعها، 
وذلك   الحاجات،  تلك  من  ومنبثقة  المعالم  وواضحة  محددة 

هدافها، )عمر،  ها وقبولهم ألب  نينلضمان تجاوب األفراد المع
1992 .) 

للزراع فإن   الموجهة  البرامج واألنشطة اإلرشادية  ولنجاح 
ضرورة   تؤكد  الزراعى  اإلرشاد  مجال  فى  الدراسات  جميع 

يدها بدقة عند البدء  التعرف على اإلحتياجات اإلرشادية وتحد
وتنفيذ  تطبيق  إلى  يهدف  زراعى  إرشادى  عمل  أى  فى 

المر  الزراعية  اإلرشادية  اإلحتياجات،  التوصيات  بتلك  تبطة 
أساسية  تعد ركيزة  الزراع وإهتماماتهم  فإن حاجات  ذلك  وعلى 

اإلر  األنشطة  مختلف  وتنفيذ  تخطيط  بهم، عند  المعنية  شادية 
 (. 2001)غزالن،  

أ  القول  دراسة خالصة  أهمية  مجال   ن  فى  االحتياجات 
 ز حول عدم إمكانية وضع وتخطيط أي اإلرشاد الزراعي تتمرك
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إرشاد االحتياجات  برامج  وتحديد  دراسة  بعد  إال  ناجحة  ية 
لتلك   الصحيح  التقدير  عدم  أن  حيث  بالمنطقة،  الفعلية 
والوقت   الجهد  من  الكثير  ضياع  عليه  يترتب  االحتياجات 

 والمال. 
ادية الفعالة بطريقة عشوائية بل  عملية اإلرشوال تحدث ال

والتحليل،   للدراسة  خاضع  منسق  جهد  وليدة  تكون  وأن  البد 
تتعامل مع مسترشدين غير متجانسين فى وجود مشاكل    فهى

معقدة وتكنولوجيا متجددة باستمرار، والهدف ليس مجرد نشر  
بها   واالقتناع  لتفهمها  الناس  دفع  لكن  وحقائق  معارف 

على تطبيقها، ويستلزم ذلك االهتمام بتخطيط العمل  وتحفيزهم  
غاياته  تحقيق  بهدف  للعمل  منهج  رسم  أى  اإلرشادي، 

سلسلة  المن إلى  اإلرشادي  البرنامج  بناء  عملية  وتشير  شودة، 
وممثلوا   اإلرشاديون  العاملون  فيها  يتعاون  منظمة  جهود 
فى   اإلرشادي  بالعمل  المرتبطة  والمنظمات  المحليين  السكان 

تغييرات  تحد إلحداث  التعليمية  واألهداف  االحتياجات  يد 
 (. 1998وبة لذى المسترشدين. )فتحى، سلوكية مرغ

 البحث   طريقة 

 : التعريف االجرائى للمتغير التاب  ةوال :  
المعرتية   -1 اإلرشادية  بالتوصيات    لمبحوثاتلاالحتياجات 

المبحوثالصحيةاإلرشادية   ينقص  ما  مقدار  بها  ويقصد    ة :  
والممثلة    الصحية   اإلرشادية التوصيات  المتعلقة ب  من المعارف 

الخاصة   المعرفية  االحتياجات   ( األسرةفي  و بصحة  صحة  ، 
وتم اإلستدالل على هذه اإلحتياجات (،  صحة البيئةو ,  لمسكنا

معارف   بين  الفرق  حصر  خالل  المبحوثات من    الريفيات 
الحالية والمعارف المثلى، عن طريق المعادلة التالية: ح = م  

تعنى     – و)م(:  الفرد،  حاجات  تعنى  )ح(:  أن:  حيث  و، 
المتو  ال  لمعرفة قعة  الحالة   ( التعلم  عملية  بعد  معرفة  الفرد 

الواقعية   الحالة  و)و(  الفعلية    لمعرفةالمثلى(،  المعرفة  الفرد) 
 الحالية(. 

التنفيذية   -2 اإلرشادية  بالتوصيات لاالحتياجات  لمبحوثات 
مقد   : الصحيةاإلرشادية   بها  المبويقصد  ينقص  ما  حوثة  ار 

اإلرشادية    الممارساتمن   بالتوصيات    الصحية المتعلقة 
االحتياجات    ( في  األسرة،   نفيذيةالتوالممثلة  بصحة  الخاصة 

هذه   على  اإلستدالل  وتم  البيئة(،  وصحة  المسكن,  وصحة 
بين   الفرق  من خالل حصر  الريفيات    ممارساتاإلحتياجات 

الحالية   عالمث  والممارساتالمبحوثات  المعادلة  لى،  طريق  ن 
و، حيث أن: )ح(: تعنى حاجات الفرد،     –التالية: ح = م  

المتوق الحالة  تعنى  )    لتنفيذعة  و)م(:  التعلم  عملية  بعد  الفرد 
  الممارسة الفرد)    لتنفيذالمثلى(، و)و( الحالة الواقعية    الممارسة

 الفعلية الحالية(. 

 المتغيرات البحةية:  يا : ثا 
إتساتم اختيار متغيرا البحث  الدراسة  ت هذا  قًا مع طبيعة 

وأبعادها وقد تم تصنيف متغيرات الدراسة إلى مجموعتين من 
 رات وهي:المتغي 

 المتغيرات المستقلة:   -ة
سن   وهي:  مستقاًل  متغيرًا  عشر  ثالثة  الدراسة  تضمنت 
وتعليم  المبحوثة،  زوج  وسن  المبحوثة،  وتعليم  المبحوثة، 

األبناء المبحوثة، وعدد  المزرعية،  زوج  الحيازية  والسعة   ،
الداجنية،   الحيازية  والسعة  الحيوانية،  الحيازية  والسعة 

الحضار  والطموح، واالنفتاح  المعلومات،  ومصادر  ي، 
 االستعداد للتغيير، والتقدير الذاتي لقيادة الرأي. 

 المتغير التاب : -ب
الريفية   للمرأة  الصحية  اإلرشادية  االحتياجات  في  وتمثل 

كفر الشيخ: وقد تضمن هذا المتغير التابع عدة بمحافظة  
 لت في:متغيرات فرعية تمث

المعرف  -1 اإلرشادية  يتعلق االحتياجات  فيما  للمبحوثات  ية 
بالتوصيات اإلرشادية الصحية محل الدراسة والمتمثلة فى  

 صحة األسرة، وصحة المسكن, وصحة البيئة.
ا يتعلق االحتياجات اإلرشادية التنفيذية  للمبحوثات فيم -3

ة والمتمثلة  بالتوصيات اإلرشادية الصحية محل الدراس
 ئة. فى صحة األسرة، وصحة المسكن, وصحة البي
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 الفروض البحثية:   -ب
لتحقيق الهدف الثالث من أهداف البحث تم صياغة الفروض  

 البحثية التالية: 
المتغيرات      عالقة إرتباطية  توجد"  :األوج  البحةى  الفرض -1

الد محل  فى:  المستقلة  والمتمثلة  المبحوثة، راسة  سن 
زوج  اوتعليم   وتعليم  المبحوثة،  زوج  وسن  لمبحوثة، 

األ وعدد  المزرعية،  المبحوثة،  الحيازية  والسعة  بناء، 
الداجنية،   الحيازية  والسعة  الحيوانية،  الحيازية  والسعة 
والطموح،  المعلومات،  ومصادر  الحضاري،  واالنفتاح 

لذاتي لقيادة الرأي وبين درجة االستعداد للتغيير، والتقدير ا
اإلرشادية  بالتوصيات  المعرفية  اإلرشادية  اإلحتياجات 

 الصحية.  
ال  الةا ى:  بحةىال  الفرض -2 المتغيرات  محل "تسهم  مستقلة 

فى والمتمثلة  وتعليم  :  الدراسة  المبحوثة،  لمبحوثة، اسن 
وسن زوج المبحوثة، وتعليم زوج المبحوثة، وعدد األبناء، 

الحياز  الحيوانية،  والسعة  الحيازية  والسعة  المزرعية،  ية 
الحضاري، ومصادر    والسعة الحيازية الداجنية، واالنفتاح

الذاتي  المع والتقدير  للتغيير،  االستعداد  لومات، والطموح، 
الرأي فى    لقيادة  التباين  تفسير  فى  درجة مجتمعة 

اإلرشادية  بالتوصيات  المعرفية  اإلرشادية  اإلحتياجات 
 . الصحية

الةالث  الفرض  -3 من البحةي  متغير  كل  إسهام  يتوقع   :
في   التباين  تفسير  في  معنويًا  إسهامَا  المستقلة  المتغيرات 

اإلرشادية ا بالتوصيات  المعرفية  اإلرشادية  إلحتياجات 
 الصحية. 

المتغيرات      عالقة إرتباطية  توجد":  البحةى الراب   الفرض -4
فى:   والمتمثلة  الدراسة  محل  المبحوثة، المستقلة  سن 

زوج  اعليم  وت وتعليم  المبحوثة،  زوج  وسن  لمبحوثة، 
المزرعية،   الحيازية  والسعة  األبناء،  وعدد  المبحوثة، 

الداجنية،  وا الحيازية  والسعة  الحيوانية،  الحيازية  لسعة 
والطموح،  المعلومات،  ومصادر  الحضاري،  واالنفتاح 

االستعداد للتغيير، والتقدير الذاتي لقيادة الرأي وبين درجة  
اإلرشادية  اإلحت اإلرشادية    التنفيذيةياجات  بالتوصيات 

 الصحية.  
تقلة محل  "تسهم المتغيرات المس  :البحةى الخامس  الفرض -5

  : فى  والمتمثلة  وتعليم  الدراسة  المبحوثة،  لمبحوثة،  اسن 
وسن زوج المبحوثة، وتعليم زوج المبحوثة، وعدد األبناء، 

الح الحيازية  والسعة  المزرعية،  الحيازية  يوانية،  والسعة 
الحضاري، ومصادر   الداجنية، واالنفتاح  الحيازية  والسعة 

للتغيي االستعداد  والطموح،  الذاتي المعلومات،  والتقدير  ر، 
الرأي فى    لقيادة  التباين  تفسير  فى  درجة  مجتمعة 

اإلرشادية   اإلرشادية    التنفيذيةاإلحتياجات  بالتوصيات 
 . الصحية

إسهام كل  :السادسالبحةي    الفرض    -6 متغير من    يتوقع 
في  المتغ التباين  تفسير  في  معنويًا  إسهامَا  المستقلة  يرات 

اإلرشادية   اإلرشادية    التنفيذيةاإلحتياجات  بالتوصيات 
 الصحية 

في صورتها الصفرية  فرض وتخ صياغة هذه الفروض  
 .  حتى  تم ن من إاتبارهماالعدم(
 :منطقة وشاملة وعينة البحثثالةا : 

دراسة  يخ كمنطقة إلجراء هذه التم اختيار محافظة كفرالش
  ة الباحث  التابع لهاحيث أن هذه المحافظة تمثل الجهة العلمية  

م من  لمحاولة وذلك  وسعيها  العلمية  الجهات  مسئولية  نطلق 
، وقد تم إختيار النهوض واالرتقاء بالمناطق التي تنتمي إليها

ب  من  سالم  سيدى  المتمثلةمركز  العشر  المحافظة  مراكز    ين 
والرياض،  الش  كفر  فى: ومطوبس،  والحامول،  وبلطيم،  يخ، 

وقلين ودسوق،  الرياض،  وفوه،  سالم،  ذلك  وسيدى  تلى   ،
ر قرية عشوائيًا من القرى التابعة للمركز، أسفر اإلختيار إختيا

الحيازة  كشوف  واقع  ومن  غنيمة،  أبو  قرية   عن  العشوائى 
خدمات(، ثم تم حصر  -2بالجمعية التعاونية الزراعية )سجل 

جميع   في  البحث  شاملة  وتمثلت  بالقرية،  والحائزات  الحائزين 
وا زراعية  ألرض  بحائزين  المتزوجات  فبلغ  الريفيات  لحائزات 
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الزراعية  ،230عددهن   الجمعية  تم  ،  (أبو غنيمةقرية  ب)  وقد 
الحائزات وزوجات    بالقرية  منتظمة  اختيار عينة عشوائية من 

وفقاً  العينة  حجم  تحديد  تم  وقد  كرجسي    الحائزين،  لمعادلة 
  143قوامها    فبلغ(     Krejcie & Morgan   1970ومورجان,)

 جم  وتحليل الغيا ات:   رابعا : ةسلوب.حائزة وزوجة حائز
جمعت بيانات البحث   إعداد وااتبار استمارة االستغيا :  -1

اإلست الشخصية،  بواسطة  المقابلة  حيث بيان عن طريق 
ة وعبارات تكفل تم إعداد اإلستبيان بما يحتويه من أسئل

وإختبار   البحث  أهداف  تصميم تحقيق  وتم  فروضها, 
الد على  االطالع  بعد  االستبيان  السابقة  إستمارة  راسات 

فيما  سيما  وال  اإلرشادية  االحتياجات  بموضوع  المتعلقة 
 وهي:  جزءان, وتضمنت االستمارة بالصحة العامةيتعلق 

األول*        األسئلالجزء  من  مجموعة  علي  ويشتمل  المتعلقة :  ة 
 . للريفيات المبحوثاتزة ببعض الخصائص الممي

الثاني*        الخاصةالجزء  األسئلة  من  مجموعة  بتقدير   : 
المعرفية اإلرشادية  بالتوصيات   والتنفيذية  االحتياجات 

 . للريفيات المبحوثات الصحيةاإلرشادية 
وبعد وضع الصيغة النهائية لألسئلة في تصميم إستمارة 

إجراء اإلختبار المبدئي, وذلك من خالل مقابلة    تم  اإلستبيان  
للتأكد من مدي وضوح األسئلة والعبارات  مبحوثة  30  وذلك 

قبل   من  فهمها  بعض المبحوثاتوسهولة  إجراء  تم  وكذا   ,
بالحذف   أو  باإلضافة  سواء  العبارات  بعض  علي  التعديالت 
للوصول إلي المستوي المطلوب من الوضوح والفهم لعبارات 

صورتها وأسئلة   في  اإلستمارة  أصبحت  ثم  ومن  اإلستمارة, 
 النهائية صالحة لجمع البيانات الميدانية.

الغ  -2 استمارات    يا ات:تحليل  ومراجعة  البيانات  جمع  بعد 
التأكد  إلا التي تم جمعها ميدانيًا ومكتبيًا من أجل  ستبيان 

ستيفاء جميع البيانات الواردة بها, ثم تم إعداد جداول  إمن  
لبيانات وتبويبها وجدولتها وتصنيفها وفقًا لمتطلبات تفريغ ا

الالدراسة,   باستخدام  البيانات  وتحليل  إدخال  برنامج وتم 

, وتم استخدام عدة أساليب  SPSS,Version 16اإلحصائي  
والتكرارات,  المئوية,  النسبة  وهي:  إحصائية  وأدوات 
ومعامل   المعياري,  واإلنحراف  الحسابي,  والمتوسط 

ال ومعامل اإلرتباط  المتعدد,  اإلرتباط  ومعامل  بسيط, 
التدرجي   الجزئي  اإلنحدار  ومعامل  الجزئي,  اإلنحدار 

علي التأثير   للتعرف  ذات  المستقلة  المتغيرات  أكثر 
 المعنوي التي تسهم في تفسير التباين في المتغير التابع. 

 شتها النتائج ومناق 
بعااااااا الخصااااااائص الشخصااااااية المميااااااية للريفيااااااات ةوال :  

 : اتالمبحوث
( أن توزيحححع الريفيحححات 1أوضححححت النتحححائج الحححواردة بجحححدول ) -ة 

محثلن ٪ محنهن 83 المبحوثات وفقًا لسنهن يشير إلحي أن ححوالي
٪ محححححن 35 قرابحححححةفحححححي فئتحححححي السحححححن الصحححححغير والمتوسحححححط، وأن 

إجمححححالي الريفيححححات المبحوثححححات إمححححا أميححححات أو ملمححححات بححححالقراءة 
ن توزيححع والكتابحة دون حصححولهن علححى سححنوات تعلححيم رسححمي، وأ

أزواج الريفيحححات المبحوثحححات وفقحححًا لسحححنهم يشحححير إلحححي أن ححححوالي 
المتوسححححط،  وأن و ر ٪ محححنهم مثلحححوا فححححي فئتحححي السححححن الصحححغي83

 محححن إجمحححالي أزواج الريفيحححات المبحوثحححات أميحححون  ٪30ححححوالي 
مححححححححححن الريفيححححححححححات  ٪91.5ملمححححححححححين بححححححححححالقراءة والكتابححححححححححة، وأن و 

ة فححي الفئححة المبحوثححات الحححائزات تتركححز حيححازة أسححرهن المزرعيحح
مححن الريفيححات المبحوثححات  ٪95.5، وأن والمتوسححطة المنخفضححة

ن توزيحححع الريفيحححات ، وأمتوسحححطو  انفتحححاحهن الحضحححارى محححنخفض
المبحوثححات وفقححًا لعححدد المصححادر المعلوماتيححة لححديهن يشححير إلححي 

فححي فئحة عحدد مصحادر المعلومححات  محثلن٪ محنهن 62 ححوالي أن
فيححححححات الري % مححححححن 64 حححححححوالي، وأن ة والمتوسححححححطةالمنخفضحححححح

محححححنهن  ٪58، وأن متوسحححححطو  محححححنخفض طمحححححوحهنالمبحوثحححححات 
مححنهن  ٪92اسححتعدادهن للتغييححر مححنخفض ومتوسححط، وأن قرابححة 

قيادتهن للرأي منخفضة ومتوسطة.
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 توزي  الريفيات المبحوثات وفقا  لبعا الخصائص الممييه لهن .1جدوج 
 اال حراف المعيار   المتوس  الحسابي  %  العدد  الخصائص 

 حوثة:المب سن -1
 44.7 64 ( سنة36-25صغيرة )

 38.5 55 ( سنة48-37متوسطة ) 7.7 38.7
 16.8 24 ة( سن 60-49كبيرة )

 100 143 اإلجمالي 
 تعليخ المبحوثة:  -2

 25.8 37 أمية )صفر( درجة 

- - 

 9 13 ( درجة4تقرأ وتكتب )
 - - ( درجة6حاصلة على إبتدائي)
 2.2 3 ( درجة 9حاصلة على إعدادي)

 42 60 ( درجة12حاصلة على ثانوي)
 21 30 ( درجة 16حاصلة علي مؤهل جامعي )

 100 143 مالي االج
 سن زو  المبحوثة: -3

 44.8 64 ( سنة41-30صغير )
 38.5 55 ( سنة 53-42متوسط ) 9.3 43.7

 16.7 24 ( سنة 65-54كبير )
 100 143 اإلجمالي 

 حوثة:المبزو   تعليخ -4
 18.7 27 )صفر( درجة  امي

8.6 5.7 

 11.7 17 ( درجة4)يقرأ ويكتب
 2.8 3 ( درجة6)ابتدائيه
 7.6 11 ( درجة 9)اعداديه

 42.5 61 ( درجة 12)مؤهل متوسط
 16.7 24 ( درجة 16)مؤهل جامعي

 100 143 اإلجمالي 
 عدد األبناء -5

 2.1 3 ال يوجد أبناء

3.1 1.3 
 25.3 36 ابن  (2-1)صغير 

 50.3 72 ( ابن 4-3متوسط )
 22.3 32 ( ابن 6-5كبير )

 100 143 اإلجمالي 
 السعة الحيازية اليراعية: -5

 55.9 80 ( قيراط38-10صغيرة )
 35.6 51 ( قيراط 67-39متوسطة ) 22.2 30.8

 8.5 12 ( قيراط96-68كبيرة )
 100 143 اإلجمالي 

  ية:يازية الحيواالسعة الح  -6
 38.4 55 ال تمتلك 

2.5 1.3 
 41.2 59 ( وحدة3.4-1.8منخفضة )
 18.2 26 وحدة( 5.1-3.5متوسطة )

 2.2 3 ( وحدة 6.8-5.2مرتفعة )
 100 143 اإلجمالي 

 السعة الحيازية الداجنية: -7
   6.2 9 ال تمتلك 

 11.8 17 ( وحدة54-20منخفضة )
 72.7 104 ( وحدة 90-55متوسطة ) 27.3 59

 9.3 13 ( وحدة120-91مرتفعة )
 100 143 اإلجمالي 
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 .1تاب  جدوج  
  اال حراف المعيار   المتوس  الحسابي  %  العدد  الخصائص 

 اال فتا  الحضار : -8
 70.6 101 ( درجة3-2) منخفض

 24.6 35 ( درجة6-4) متوسط 1.1 3.5
 4.8 7 ( درجة8-7)  مرتفع

 100 143 جمالي إلا
 مصادر المعلومات: -9 

 3.5 5 ( درجة2-1منخفض )
 58.7 84 ( درجة4-3متوسط ) 0.698 1.67

 37.8 54 ( درجة6-5مرتفع )
 100 269 اإلجمالي 

 الطمو :-10
 7 10 (  26-20خفض)من 

 57.4 82 (  35-27متوسط ) 3.2 34.2
 35.6 51 (  42-36مرتفع ) 

 100 143 اإلجمالي 
 ر ي االستعداد للتغي -11

 4.8 7 (  درجة   29-22منخفض )
 53.2 76 ( درجة 37-30متوسط ) 4.2 36.2

 42 60 ( درجة45-38مرتفع)  
 100 143 اإلجمالي 

 ي لقيادة الرأي التقدير الذات  -12
 6.2 9 ( درجة 6-4منخفض )

 84.6 121 ( درجة9-7متوسط ) 1.6 8.7
 9.2 13 ( درجة12-10مرتفع ) 

 100 143 اإلجمالي 
 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

 
 لمبحوثااتل  والتنفيذياة  : االحتياجاات االرشاادية المعرتياةثا يا  

 :اإلرشادية الصحيةبالتوصيات  
حتياجااات اإلرشااادية المعرتيااة للمبحوثااات بالتوصاايات اال-1

 اإلرشادية الصحية.
ات ات المعبحححرة عحححن االحتياجحححأوضححححت النتحححائج أن الحححدرج

 اإلرشحاديةبالتوصحيات    للريفيات المبحوثحاتاإلرشادية المعرفية  
( درجحححة بمتوسحححط حسحححابى قحححدره 50-3)تراوححححت محححن  الصححححية

 (. 2, جدول )درجة 11درجة، بانحراف معيارى قدره   24.5
الث فئحات إلحى ثح الريفيحات المبحوثحاتوقد تحم تصحنيف    

(, وعنححححد 2عرفيححححة, جححححدول )لما تعبححححر عححححن مسححححتوى احتيححححاجتهن
 15تبحححين أن  ي للمبحوثحححاتاسحححتعراض التوزيحححع العحححددي والنسحححب

 حتيححححاج المعرفححححي المححححنخفض بنسححححبةفححححي فئححححة اال ة مححححثلنمبحوثحححح
 86, فحححي ححححين أن الريفيحححات المبحوثحححاتمححن إجمحححالي  10.5٪

محن  ٪60  بنسحبةفئة االحتياج المعرفحي المتوسحط    مثلن  ةمبحوث
فئحححة  محححثلن ةمبحوثححح 42ن تبحححين أ, كمحححا العينحححة البحثيحححة إجمحححالي

محالي العينححة جإمحن  ٪29.5االحتيحاج المعرفحي المرتفحع بنسححبة  
 . البحثية محل الدراسة

مححححن أفححححراد العينححححة  ٪89.5ويتضححححح مححححن هححححذه النتححححائج أن 
يهم احتياج معرفي مرتفع ومتوسط , ويدل ذلك على البحثية لد

راد وجود نقص شديد في معارف وتنفيذ الريفيات المبحوثات أف
العينحححة البحثيحححة للممارسحححات الصححححية السحححليمة. وتشحححير النتحححائج 

حتيححاج إرشحححادي مححن المبحوثححات لححديهن إ ٪84إلححي أن حححوالي 
ات معرفححي يتححراوح بححين المتوسححط والمرتفححع فيمححا يتعلححق التوصححي

المتعلقحححححة بصححححححة األسحححححرة، وهحححححي نسحححححبة ال يسحححححتهان بهحححححا محححححن 
شححادي مححن المسترشححدين والتححي تحتححاج إلححي إهتمححام الجهححاز اإلر 

أجححل تخطححيط وتنفيححذ بححرامج إرشححادية لرفححع معلومححاتهم ومعححارفهم 
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ن، كمحححا اتضحححح أن الصححححية لسحححد هحححذا الحححنقص المعرفحححي لحححديه
مححححنهن لححححديهن إحتيححححاج إرشححححادي معرفححححي متوسححححط  ٪85قرابححححة 

، ق بالتوصححححيات الخاصححححة بصحححححة المسححححكنرتفححححع فيمححححا يتعلححححوم
 .(2جدول)

ات بالتوصاايات االحتياجااات اإلرشااادية التنفيذيااة للمبحوثاا -2
 اإلرشادية الصحية.

أن الححححدرجات المعبحححرة عحححن االحتياجححححات  ائجأوضححححت النتححح    
 اإلرشحاديةاإلرشادية التنفيذية للريفيحات المبحوثحات بالتوصحيات  

( درجحححححححححححححة بمتوسحححححححححححححط 19 -6) تراوححححححححححححححت بحححححححححححححين الصححححححححححححححية
 درجة 2.07اف معياري درجة، وانحر  12.91حسابي

ى ثححالث فئححات تعبححر تححم تصححنيف الريفيححات المبحوثححات إلححو     
(, وعنحد اسحتعراض 3اجتهن التنفيذيحة, جحدول )عن مستوى احتي

مبحوثححححات  10التوزيححححع العححححددي والنسححححبي للمبحوثححححات تبححححين أن 
مححححن  ٪7محححثلن فححححي فئححححة االحتيححححاج المعرفحححي المححححنخفض بنسححححبة 

مبحوثحة محثلن  100ححين أن إجمالي الريفيات المبحوثات, فحي  
من إجمالي العينة  ٪70بة فئة االحتياج المعرفي المتوسط بنس

محثلن فئحة االحتيحاج المعرفحي مبحوثة   28البحثية, كما تبين أن  
مححححن إجمححححالي العينححححة البحثيححححة محححححل  ٪19.5المرتفححححع بنسححححبة  

 الدراسة. 
 

 الصحية  ة المعرتي   إلحتياجاتهن وفقا     ثات توزي  المبحو   . 2جدوج 
المتوس    %  العدد  االحتياجات اإلرشادية المعرتية 

 الحسابى
  حراف المعيار  إل ا

 11 24.5   المعرفية الكلية:الصحية  االحتياجات االرشادية  -1
 10.5 15 ( درجة18 –3منخفض )
 60 86 ( درجة34 –19متوسط )
 29.5 42 ( درجة 50 –35مرتفع ) 

 100 143 اإلجمحالي 
 11.8 بصحة األسرة االحتياجات االرشادية المعرفية الخاصة  -2

 
1.9 

   6.2 9 م إحتياج:لديهليس 
   لديهم إحتياج:

 10.4 15 ( درجة10-8منخفض )
 63 90 رجة( د13-11متوسط )
 20.4 29 ( درجة16-14مرتفع ) 

 100 143 اإلجمحالي 
 1,4 3,7 :بصحة المس ناالحتياجات االرشادية المعرتية الخاصة  -3

   7 10 ليس لديهم إحتياج:
   لديهم إحتياج:

 8.3 12 ( درجة5-3منخفض )
 63 90 ( درجة7-6متوسط )

 21.7 31 ( درجة 10-8مرتفع ) 
 100 143 جمحالي اإل

 3,2 9,5 :بصحة الغي ةاالحتياجات االرشادية المعرتية الخاصة  -4
   .55 8 ليس لديهم إحتياج:

   لديهم إحتياج:
 7 10 ( درجة5-4منخفض )
 78.5 112 ( درجة8-6متوسط )

 9 13 ( درجة 10-9مرتفع ) 
 100 143 اإلجمحالي 

    الستبيان  حسبت من استمارات ا المصدر:   

 
 



 محافظة كفر الشيخب  لريفية االحتياجات اإلرشادية الصحية للمراة ا: أحمد ماهر الجوهري  ولي منال فهمي إبراهيم ع

 

685 

 توزي  المبحوثات وفقا  إلحتياجاتهن التنفيذية الصحية   . 3جدوج 
س   المتو  %  العدد  التنفيذية االحتياجات اإلرشادية 

 الحسابى
اإل حراف  
 المعيار  

 الىلية  التنفيذية  الصحية يةاالحتياجات االرشاد -1
   3.5 5 ليس لديهخ إحتيا :

 لديهم إحتياج
 7 10 ( درجة10-6منخفض )

 70 100 ( درجة14-11متوسط ) 2.07 12.91
 19.5 28 ( درجة19-15مرتفع ) 

 100 143 اإلجمحالي 
 ية التنفيذية الخاصة بصحة األسرة االحتياجات االرشاد -2

 9 13 ليس لديهخ إحتيا :

7.01 1.47 
   لديهخ إحتيا  

 5 7 ( درجة4-2منخفض  )
 56 80 ( درجة7-5متوسط  )

 30 43 ( درجة 10-8مرتفع ) 
 100 143 اإلجمحالي 

 االحتياجات االرشادية التنفيذية الخاصة بصحة المسكن -3
 13.9 20 ليس لديهخ إحتيا :

3.41 1.07 
   لديهخ إحتيا  

 5.6 8 درجة ( 2-1منخفضة )
 72 103 ( درجة 4-3متوسطة )

 8.4 12 ( درجة 6-5مرتفعة )
 100 143 اإلجمحالي 

 االحتياجات االرشادية التنفيذية الخاصة بصحة البيئة -4
 9 13 ليس لديهخ إحتيا :

2.3 1.05 
   لديهخ إحتيا  

 1.5 2 ( درجة2-1منخفض)
 37 53 ( درجة4-3متوسط )
 52.5 75 ( درجة6-5مرتفع ) 

 100 143 اإلجمحالي 
 حسبت من استمارات االستبيان    المصدر:

 
مححححن أفححححراد العينححححة  ٪89.5ويتضححححح مححححن هححححذه النتححححائج أن 

كمححححا تشححححير ، مرتفححححع ومتوسححححط ديهم احتيححححاج تنفيححححذيالبحثيححححة لحححح
محححن المبحوثحححات لحححديهن إحتيحححاج  ٪86النتحححائج  أيضحححًا إلحححي أن 

رتفححححع فيمححححا يتعلححححق توسحححط والمح بححححين المإرشحححادي تنفيححححذي يتححححراو 
بالممارسحححات المتعلقحححة بصححححة األسحححرة، كمحححا اتضحححح أن ححححوالي 

متوسحححط ومرتفحححع  تنفيحححذيمحححنهن لحححديهن إحتيحححاج إرشحححادي  80٪
 89.5ق بالممارسات الخاصحة بصححة المسحكن, وأن فيما يتعل

% محححححححثلن  فئتحححححححي اإلحتيحححححححاج اإلرشحححححححادي التنفيحححححححذي المتوسحححححححط 
البيئحححححة،  خاصححححة بصحححححةتوصححححيات الوالمرتفححححع فيمححححا يتعلححححق بال

 (.3جدول )

للريفياااات    ة المعرفىااا  ات اإلحتياجااا  ولميياااد مااان االيضاااا  سااانتاوج 
بشاام ماان    المبحوثااات بغنااود التوصاايات اإلرشااادية محاال البحااث 

   : التفصيل 
بالتوصيات الخاصة باإلحتياجاات المعرتياة  تيما يتعل   -1

( أن 4أوضححححححت النتحححححائج بجحححححدول) :المتعلقاااااة بصاااااحة األسااااارة 
معرفى لدى الريفيات أمكن ترتيبهحا  ها إحتياجات التى بالتوصي

يجحححب معرفحححة تمثلحححت فحححى:  االحتيحححاج إليهحححاتنازليحححا وفقحححا لنسحححب 
يجححب اسحححتخدام الخحححيط الطبحححي ، قيححاس الضحححغط ودرجحححة الححححرارة

يجححب تنححاول األدويححة فححي ، د تنظيححف  األسححنانالمتخصححص عنحح
يجحب عحدم  اسحتخدام المضححادات ، موعحدها بعحد مشحورة الطبيحب
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أسححححخدام مسححححكنات وأدويححححة ،ارة الطبيبعنححححد استشحححح حيويححححة إالال
يجحححب معرفحححة الحركحححة السحححليمة ، ةعشحححوائية يسحححبب قرححححة المعحححد

يجحححب وضحححع منحححديل علحححي ، الجلحححوس الصححححيح البدنيحححة وكيفيحححة
يجب االهتمام بغسل الشعر وتقلحيم األظحافر   ،الفم عند العطس

تم إبعحححاد القطححححع الصححححغيرة والخححححوا، وتنظيحححف األذنيححححين اسححححبوعياً 
 األكثحار محن تنحاول السحكريات، نحاول األطفحالبيس عحن متوالحدبا

يجحححب  تطهيحححر الجححححروح ، يسحححبب محححرض السحححكر وتليحححف الكبحححد
، يجب االهتمحام بحالنوم والراححة لسحاعات كافيحة،  والحروق جيداً 

عحححدم تنحححاول كميحححات كبيحححرة محححن البروتينحححات ألنهحححا تسحححبب  يجحححب
ت التحححي حيحححث بلغحححت نسحححبة الريفيحححات المبحوثحححا، غيوبحححة كبديحححة

، ٪94.4، ٪94.4عحححححححرفتهن بهحححححححذه المعلومحححححححة دن بعحححححححدم مأفححححححح
92.3٪  ،91.6٪  ،88٪  ،87.4٪  ،84.6٪  ،81٪ ،
 . بعلى الترتي46.2٪،66.4٪، 80.4٪،80.4٪
جات المعرتياة  تيما يتعل  بالتوصيات الخاصة باإلحتيا  -2

( أن 4أظهححححرت النتححححائج بجححححدول ) :المتعلقااااة بصااااحة المساااا ن 
 فيححححات أمكححححنلححححدى الري التوصححححيات التححححى بهححححا إحتيححححاج معرفححححى

تتمثحححل فحححى: أزالحححة  االحتيحححاج إليهحححاترتيبهحححا تنازليحححا وفقحححا لنسحححب 
يجحححب عمحححل ححححواجز لبلكونحححات ، شحححاحن التليفحححون بعحححد الشححححن

البححد أن ، ذيوأسححطح المنححازل حتححي ال تتعححرض األطفححال ألي أ
األسالك الكهربائيحة البحد ، يكون هناك مطبخ منفصل بالمسكن
فاط فححححي د شححححوجححححو ، عححححروفأن تكححححون معتمححححدة وذات مصححححدر م

عمححححل نظححححام أمححححن للصححححرف ، المطححححبخ للححححتخلص مححححن الححححروائح
يجححب عححدم تحميححل أكثححر مححن ، الصحححي والكشححف الححدوري عليححه

وجححود مصححدر للميححاه صححالح للشححرب ، جهححاز علححي مفتححاح واحححد
يجب ، يجب عدم لمس الكهرباء ولمفاتيح واليد مبللة،  يوصح

لحححححة واد القابعحححححدم تخحححححزين األسحححححمدة والكيماويحححححات والوقحححححود والمححححح
يجحححب عحححدم تخحححزين القحححش والحطحححب فحححوق ، ال بحححالمنزللإلشحححتع

يجححب ، وجححود فلتححر لتصححفية الميححاه فححي المنححزل، سححطح المنححزل
ة يجححب األهتمححام بترتيححب ونظافحح، وجححود درابححزين لسححاللم المنححزل

أثححاث المنححزل وتنظيمححه حيححث بلغححت نسححبة الريفيححات المبحوثححات 
٪، 92.3، ٪100التححي أفححدن بعححدم معححرفتهن بهححذه المعححارف: 

86.7٪  ،81.8٪  ،81٪  ،66.4٪  ،60.8٪  ،40.6٪ ،
 .على الترتيب37٪

تيما يتعل  بالتوصيات الخاصة باإلحتياجاات المعرتياة   -3
أن ( 4أوضحححححت النتححححائج بجححححدول ) : بصااااحة الغي ااااةالمتعلقااااة  

التوصححيات التححى بهححا إحتيححاج معرفححى لححدى الريفيححات بهححا والتححى 
تمثلحححت فحححى:  اتيحححاج إليهحححاالحأمكحححن ترتيبهحححا تنازليحححا وفقحححا لنسحححب 

يمكححن انتححاج السححالج واسححتخدامه كعلححف للحيححوان مححن المخلفححات 
تسححتخدم المخلفححات الزراعيححة كبيئححة للزراعححة فححي انتححاج ، الزراعيححة

يمكن تححدوير المخلفححات ،عححيش الغححراب واسححتنبات بححذور الشححعير
يجححب األهتمححام بتححدوير ، الزراعيححة وتحويلهححا إلححي سححماد عضححوي 

ححححرق المحححواد البالسحححتيكية يحححؤدي  ،الزراعيحححةالمخلفحححات المنزليحححة و 
األعيحححححرة الناريحححححة فحححححي  اطحححححالق، إلحححححي استنشحححححاق محححححواد مسحححححرطنة

األهتمام بوضع مخلفات في أماكن ،  المناسبات حرية شخصية
المخلفحححات المنزليحححة فحححي التححححرع  اءعحححدم ألقحححح، بعيحححدة عحححن الريحححاح
الدخان الناتج من حرق القمامحة يحؤدي إلحي ،  والمصارف والنيل

غت نسبة الريفيات المبحوثات التي أفحدن بل  حيث،  هواءتلوث ال
 98،٪98.6، ٪100، ٪100بعحححدم معحححرفتهن بهحححذه المعحححارف 

 بعلى الترتي 32.2٪، 41.3٪ ،91٪،94.4٪، %95٪، 
للريفيااات    ة التنفيذياا  ات اإلحتياجاا  ولمييااد ماان االيضااا  ساانتاوج 

بشاام ماان    المبحوثااات بغنااود التوصاايات اإلرشااادية محاال البحااث 
   : التفصيل 

بالتوصااايات الخاصاااة باإلحتياجاااات التنفيذياااة    يتعلااا  تيماااا   -1
أن ( 5أوضححححححت النتحححححائج بجحححححدول) :المتعلقاااااة بصاااااحة األسااااارة 

الممارسححححات التححححى بهححححا إحتيححححاج تنفيححححذي لححححدى الريفيححححات أمكححححن 
فتمثلححت فححى: بتححدرب  االحتيححاج إليهححاترتيبهححا تنازليححا وفقححا لنسححب 

بنححححوع بعححححرف الطبيححححب ، علححححي كيفيححححة عمححححل االسححححعافات األوليححححة
بعمحححل تحليحححل الحححدم كحححل فتحححرة ، دويحححة التحححي تحححم تناولهحححايخ األوتحححار 

ر الحدواء إال تحححت كححر أال ، لألطمئنحان علحي صحححة أفحراد األسحرة
نعمححل كمححددات مححاء مححن الحنيفيححة عنححد أرتفححاع ، إشحراف الطبيححب

اذهحححب للطبيحححب عنحححد ، درجحححة الححححرارة ونعطحححي خحححافض للححححرارة
 واء للشححححخصبهححححتم بمواعيححححد وجرعححححات الححححد، الشححححعور بححححالمرض
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حيححث بلغححت نسححبة الريفيححات المبحوثححات ، ي األسححرةالمححريض فحح
، ٪85.3، ٪87.4 التي أفدن بعدم تنفيذهن لهذه الممارسات:

علحححححححححححححححححححححححححححححححححححى  50.3٪، 57.3٪، 64.3٪، 67.3٪، 73.4٪
 الترتيب.

  

 ية بالمحاور محل البحث المعرت   اتهن ت المبحوثات وفقا  إلحتياج توزي  الريفيا   . 4جدوج 
إحتيا    ن لديه

 عرفى م
إحتيا    نليس لديه

 م الصحية االرشادية  المعارف معرفى 
 العدد  %  العدد  % 

 ةوال :المعارف الخاصة بصحة األسرة 
 1 يجب اللجوء إلي الطبيب عند ظهور أعراض غير طبيعية. 133 93 10 7

 2 ينيجب التوقف عن العادات غير السليمة مثل تناول الشاي بعد األكل والتدخ   91 63.6 52 36.4
 3 يجب تناول األدوية في موعدها بعد مشورة الطبيب. 11 7.7 132 92.3
 4 عزل الشخص المصاب المصاب في مكان خاص. 122 85.3 21 14.7
 5 عدم أستخدام األدوات الشخصية بين فردين. 92 64.3 51 35.7
 6 يجب وضع منديل علي الفم عند العطس. 19 13.3 124 86.7
 7 يم ضروري لألطفال الصغار في المراحل األولي  التطع  92 64.3 51 35.7
 8 األهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين.  107 74.8 36 25.2
 9 بدية.يجب عدم تناول كميات كبيرة من البروتينات ألنها تسبب غيوبة ك 77 53.8 66 46.2

 10 د الكب  األكثار من تناول السكريات يسبب مرض السكر وتليف  28 19.6 115 80.4
 11 يجب عدم األكثار من تناول المهدئات والمسكنات. 105 73.4 38 26.6
 12 يجب  تطهير الجروح والحروق جيداً  28 19.6 115 80.4
 13 متناول األطفال. إبعاد القطع الصغيرة والخواتم والدبابيس عن 27 19 116 81
 14 يجب إبعاد األدوية عن متناول االطفال  139 97.2 4 2.8

 15 يجب االهتمام بغسل الشعر وتقليم األظافر وتنظيف األذنيين اسبوعياً  22 15.4 121 84.6
 16 يجب معرفة قياس الضغط ودرجة الحرارة. 5 3.5 135 94.4
 17 لمتخصص عند تنظيف  األسنان يجب استخدام الخيط الطبي ا 8 5.6 135 94.4
 18 ية وكيفية الجلوس الصحيح.البدنيجب معرفة الحركة السليمة   18 12.6 125 87.4
 19 يجب عدم  استخدام المضادات الحيوية إال عند استشارة الطبيب. 12 8.4 131 91.6
 20 أسخدام مسكنات وأدوية عشوائية يسبب قرحة المعدة. 17 12 126 88
 21 شرب السوائل الدافئة عند إلتهاب الحلق ونزالت البرد. 137 95.8 6 4.2

 22 يجب االهتمام بالنوم والراحة لساعات كافية  48 33.6 95 66.4
 بصحة المس ن  المعارفثا يا :  

 1 يجب األهتمام بترتيب ونظافة أثاث المنزل وتنظيمه  140 98 3 2
 2 يماويات والوقود والمواد القابلة لإلشتعال بالمنزل يجب عدم تخزين األسمدة والك 124 86.7 19 13.3

 3 المطبخ للتخلص من الروائح اط في وجود شف 27 19 116 81
 4 يجب عدم تخزين القش والحطب فوق سطح المنزل  132 92.3 11 7.7

 5 وجود مصدر للمياه صالح للشرب وصحي 85 59.4 58 40.6
 6 ه في المنزلوجود فلتر لتصفية الميا  132 92.3 11 7.7
 7 يجب وجود درابزين لساللم المنزل  135 94.4 8 5.6

 8 عمل نظام أمن للصرف الصحي والكشف الدوري عليه  48 33.6 95 66.4
 9 يجب عدم لمس الكهرباء ولمفاتيح واليد مبللة  90 63 53 37

 10 يجب عدم تحميل أكثر من جهاز علي مفتاح واحد   56 39.2 87 60.8
 11 األسالك الكهربائية البد أن تكون معتمدة وذات مصدر معروف  26 18.2 117 81.8
 12 أزالة شاحن التليفون بعد الشحن  - - 143 100
 13 يجب عمل حواجز لبلكونات وأسطح المنازل حتي ال تتعرض األطفال ألي أذي 11 7.7 132 92.3
 14 البد أن يكون هناك مطبخ منفصل بالمسكن 19 13.3 124 86.7

 



 2021مارس  -يناير ( 1د العد 42)مجلد -علمى مجلة اإلسكندرية للتبادل ال

 

688 

 . 4تاب  جدوج
إحتيا    ن لديه

 معرفى 
إحتيا    نليس لديه

 م حية الص ة االرشادي المعارف معرفى 
 العدد  %  العدد  % 

 الخاصة بصحة الغي ة المعارف ثالة ا:  
 1 تراكم المخلفات يؤدي إلي أنتشار الروائح الكريهة  143 100 - -

 2 يؤدي تخزين المخلفات علي أسطح المنزل إلي الحرائق  129 90.2 14 9.8
 3 عدم رمي القمامة في الشارع ألنه يلوث البيئة. 137 95.8 6 4.2

 4 تج من حرق القمامة يؤدي إلي تلوث الهواء الدخان النا 97 67.8 46 32.2
 5 حرق المواد البالستيكية يؤدي إلي استنشاق مواد مسرطنة. 7 5 136 95

 6 تكويم القمامة في الشارع يشوه المنظر. 130 91 13 9
 7 اب يؤدي ألقاء القمامة إلي تكاثر أعداد هائلة من الذب 105 73.4 38 26.6

 8 ء القمامة في الشارع إلي نزاع مع الجيران.يؤدي ألقا  134 93.7 9 6.3
 9 عدم ألقاء المخلفات المنزلية في الترع والمصارف والنيل. 48 58.7 59 41.3

 10 األهتمام بوضع مخلفات في أماكن بعيدة عن الرياح  13 9 130 91
 11 زراعية ة واليجب األهتمام بتدوير المخلفات المنزلي 3 2 140 98

 12 اطالق األعيرة النارية في المناسبات حرية شخصية  8 5.6 135 94.4
 13 يمكن تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلي سماد عضوي  2 1.4 141 98.6
 14 يمكن انتاج السالج واستخدامه كعلف للحيوان من المخلفات الزراعية  - - 143 100
 15 تاج عيش الغراب واستنبات بذور الشعير.راعية كبيئة للزراعة في انت الز تستخدم المخلفا - - 143 100

 
 بالمحاور محل البحث   ة التنفيذي   اتهن توزي  الريفيات المبحوثات وفقا  إلحتياج   . 5جدوج 

إحتيا   ن لديه
 تنفيذ  

إحتيا    نليس لديه
 م الصحية االرشادية   الممارسات  تنفيذ  

 العدد  %  العدد  %  
 الخاصة بصحة األسرة  ارسات : الممةوال  

 1 بعمل تحليل الدم كل فترة لألطمئنان علي صحة أفراد األسرة  38 26.6 105 73.4
 2 عند الشعور بالمرض اذهب للطبيب  61 42.7 82 57.3
 3 بتعامل بحذر عند اختالطي بالناس في حالة اإلصابة بمرض معدي 112 78.3 31 21.7
 4 شهور    6اد األسرة كل ألفر   بعمل فحص دوري  85 59.4 58 40.6
 5 بتدرب علي كيفية عمل االسعافات األولية  18 12.6 125 87.4
 6 دوية التي تم تناولها ألبعرف الطبيب بنوع وتاريخ ا  21 14.7 122 85.3
 7 ال اكرر الدواء إال تحت إشراف الطبيب  46 32.3 97 67.3
 8 مريض في األسرة خص ال بهتم بمواعيد وجرعات الدواء للش  71 49.7 72 50.3
 9 اني واسنان أطفالي صباحًا ومساء نبغسل أس 105 73.4 38 26.6
 10 أرتفاع درجة الحرارة ونعطي خافض للحرارة  نعمل كمددات ماء من الحنيفية عند 51 35.7 92 64.3

 : الممارسات الخاصة بصحة المس نثا ي ا
 1 بنظف المطبخ والحمام يومياً  130 91 13 9

 2 بشتري أثاث المسكن علي حسب المساحة 85 59.4 58 40.6
 3 بقاوم الحشرات والقوارض الموجودة بالمنزل  49 34.3 94 65.7
 4 التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي عند السفر من المنزل.  بفصل 9 6.3 134 93.7
 5 صة بها.قة خابحرق الحيوانات النافقة في مكان بعيد عن المنزل في محر  5 3.5 138 96.5

 6 بلبس مالبس خاص وأحذية عند التعامل مع الطيور لعدم نقل العدوي   33 23 110 77
 7 في االماكن السكنية.  ببلغ عن المزارع المخالفة 47 33 96 97

 : الممارسات الخاصة بصحة الغي ةثالة ا
 1 برشد من استهالكي للكهرباء داخل المنزل 46 32.2 97 67.8
 2 ال أحدث ضوضاء في األماكن التي اعيش فيها 32 22.4 111 77.6

 3 بنظف الشارع الذي اسكن فيه  86 60 57 40
 4 لماء عند الوضوء واالستحمام ال نسرف في استخدام ا 59 41.3 84 58.7
 5 ال اقوم برمي الحيوانات الميتة في الترع او الحقول  11 7.7 132 92.3

   تبيانحسبت من إستمارات اإلس  المصدر:
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تيما يتعل  بالتوصيات الخاصاة باإلحتياجاات التنفيذياة المتعلقاة   -1
( أن التوصححيات التححى 5أوضحححت النتححائج بجححدول) بصااحة المساا ن:

بهححا إحتيححاج تنفيححذي لححدى الريفيححات أمكححن ترتيبهححا تنازليححا وفقححا لنسححب 
ت فححى: ببلححغ عححن المححزارع المخالفححة فححي االمححاكن فتمثلحح   االحتياج إليهححا

لحيوانححات النافقححة فححي مكححان بعيححد عححن المنححزل فححي حححرق اب ، السححكنية
بفصححل التيححار الكهربححائي مححن المصححدر الرئيسححي ، محرقححة خاصححة بهححا

عنححد التعامححل ، بلححبس مالبححس خححاص وأحذيححة،  عند السفر مححن المنححزل
قححوارض الموجححودة بقححاوم الحشححرات وال، مححع الطيححور لعححدم نقححل العححدوي 

حيحححث بلغحححت  سحححاحةبشحححتري أثحححاث المسحححكن علحححي حسحححب الم،بالمنزل
نسحححححححبة الريفيحححححححات المبحوثحححححححات التحححححححي أفحححححححدن بعحححححححدم تنفيحححححححذهن لهحححححححذه 

، ٪40.6، ٪65.7، ٪77، 93.7، ٪96.5، ٪97الممارسححححححححححححات: 
 . على الترتيب

تيما يتعل  بالتوصيات الخاصاة باإلحتياجاات التنفيذياة المتعلقاة   -2
( أن التوصححيات التححى بهححا 5النتححائج بجححدول )  أوضحت  بصحة الغي ة:
الريفيححات والتححى أمكححن ترتيبهححا تنازليححا وفقححا لنسححب   ي لدىإحتياج تنفيذ

تمثلت فى: ال اقححوم برمححي الحيوانححات الميتححة فححي التححرع   االحتياج إليها
برشححد ، ال أحدث ضوضاء في األماكن التي اعححيش فيهححا،  او الحقول

ال نسححرف فححي اسححتخدام المححاء ،  لمن استهالكي للكهرباء داخححل المنححز 
لشحححارع الحححذي اسحححكن فيحححه حيحححث نظحححف اب ، عنحححد الوضحححوء واالسحححتحمام

بلغححححت نسححححبة الريفيححححات المبحوثححححات التححححي أفححححدن بعححححدم تنفيححححذهن لهححححذه 
، علححححححححى ٪40، ٪58.7، ٪67.8، ٪77.6، ٪92.3الممارسححححححححات: 

 الترتيب.

 بالمحاور محل البحث   ة التنفيذي   اتهن توزي  الريفيات المبحوثات وفقا  إلحتياج   . 5جدوج 
إحتيا   ن لديه

 تنفيذ  
يا   إحت نليس لديه

 م الصحية االرشادية   الممارسات  نفيذ  ت
 العدد  %  العدد  %  

 : الممارسات الخاصة بصحة األسرة ةوال  
 1 بعمل تحليل الدم كل فترة لألطمئنان علي صحة أفراد األسرة  38 26.6 105 73.4
 2 عند الشعور بالمرض اذهب للطبيب  61 42.7 82 57.3
 3 ي بالناس في حالة اإلصابة بمرض معديختالطبتعامل بحذر عند ا 112 78.3 31 21.7
 4 شهور    6بعمل فحص دوري ألفراد األسرة كل  85 59.4 58 40.6
 5 بتدرب علي كيفية عمل االسعافات األولية  18 12.6 125 87.4
 6 دوية التي تم تناولها ألبعرف الطبيب بنوع وتاريخ ا  21 14.7 122 85.3
 7 تحت إشراف الطبيب  ء إال ال اكرر الدوا 46 32.3 97 67.3
 8 بهتم بمواعيد وجرعات الدواء للشخص المريض في األسرة  71 49.7 72 50.3
 9 اني واسنان أطفالي صباحًا ومساء نبغسل أس 105 73.4 38 26.6
 10 أرتفاع درجة الحرارة ونعطي خافض للحرارة  نعمل كمددات ماء من الحنيفية عند 51 35.7 92 64.3

 ت الخاصة بصحة المس نمارسا: المثا ي ا
 1 بنظف المطبخ والحمام يومياً  130 91 13 9

 2 بشتري أثاث المسكن علي حسب المساحة 85 59.4 58 40.6
 3 بقاوم الحشرات والقوارض الموجودة بالمنزل  49 34.3 94 65.7
 4 .التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي عند السفر من المنزل   بفصل 9 6.3 134 93.7
 5 بحرق الحيوانات النافقة في مكان بعيد عن المنزل في محرقة خاصة بها. 5 3.5 138 96.5

 6 بلبس مالبس خاص وأحذية عند التعامل مع الطيور لعدم نقل العدوي   33 23 110 77
 7 في االماكن السكنية.  ببلغ عن المزارع المخالفة 47 33 96 97

 لغي ة: الممارسات الخاصة بصحة اثالة ا
 1 برشد من استهالكي للكهرباء داخل المنزل 46 32.2 97 67.8
 2 ال أحدث ضوضاء في األماكن التي اعيش فيها 32 22.4 111 77.6

 3 بنظف الشارع الذي اسكن فيه  86 60 57 40
 4 لماء عند الوضوء واالستحمام ال نسرف في استخدام ا 59 41.3 84 58.7
 5 لحيوانات الميتة في الترع او الحقول رمي اال اقوم ب 11 7.7 132 92.3

 حسبت من إستمارات اإلستبيان    المصدر:
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المتغيرات   بين  واإل حدارية  اإلرتباطية  العسقات  ثالةا : 
المعرتية   اإلرشادية  واالحتياجات  الدراسة  محل  المستقلة 

لل اإلرشادية  والتنفيذية   بالتوصيات  يتعل   تيما  مبحوثات 
 راسة الصحية محل الد

ا  -1 المتغيرات  بين  اإلرتباطية  واالحتياجات  العسقات  لمستقلة 
   : مبحوثات لل معرتية  اإلرشادية ال 

بجدول) البسيط  اإلرتباط  تحليل  نتائج  عن  (  6أسفرت 
وجود عالقة إرتباطية طردية ومعنوية عند المستوى اإلحتمالى 

ك  0.01 من  بين  وسن ل  المبحوثة،  وتعليم  المبحوثة،  سن 
المبحوثة،   المبحوثة،وتعليزوج  أبناء  وعدد  المبحوثة،  زوج    م 

األبناء،   تعليم  والسعة  ومتوسط  الحيوانية،  الحيازية  والسعة 
الداجنة، الحضاري،    الحيازية  المعلومات، واالنفتاح  ومصادر 

للتغيير  واالستعداد  االحتياجات   والطموح،  درجة  وبين 
عالقة  ا وجود  عدم  النتائج  أوضحت  كما  المعرفية،  الرشادية 
للريفيات   عنويةم المعرفية  االرشادية  االحتياجات  درجة  بين 

المستقلة  المتغيرات  باقى  وبين  تابع  كمتغير  المبحوثات 
فى   الزراعيةالمتمثلة  الحيازية  لقيادة  ،  السعة  الذاتي  والتقدير 

 األول. البحثي ، وهذه النتائج تدعم الفرض  الرأى
رجااااة  تفسااااير التباااااين بااااين المتغياااارات المسااااتقلة وبااااين د   -2
 : إلحتياجات اإلرشادية المعرتية للمبحوثات ا 

أن المتغيحححححححرات المسحححححححتقلة ( 6كشحححححححفت النتحححححححائج بجحححححححدول) 
االحتياجحححات االرشحححادية المدروسحححة مجتمعحححة تحححرتبط محححع درجحححة 

  0.591للمبحوثححححات بمعامححححل ارتبححححاط متعححححدد مقححححداره  المعرفيححححة
، 0.01وقد ثبت معنوية تلك العالقة عند المسحتوى اإلحتمحالى 

، كمححححا 10.577مححححة "ف" المحسححححوبة حيححححث بلغححححت ي لقاسححححتناداً 
تشحححححير النتحححححائج إلحححححى أن المتغيحححححرات المسحححححتقلة مجتمعحححححة تفسحححححر 

مححححن التبححححاين فححححى المتغيححححر التححححابع اسححححتنادًا إلححححى قيمححححة  34.9٪
(2R ممحححا يعنحححى أن هنحححاك متغيحححرات أخحححرى ذات تحححأثير علحححى ،)

المتغير التابع لم يتطرق إليها البحث يرجع إليها تفسير النسحبة 
قيحححة محححن التبحححاين فحححى المتغيحححر التحححابع مححححل الدراسحححة والتحححى بالمت

يجحب أخحذها فححى اإلعتبحار عنحد إجححراء دراسحات مسحتقبلية أخححرى 
 فى هذا المجال، وهذه النتائج تدعم الفرض الثانى.

وللوقححوف علححى اسححهام كححل متغيححر مححن المتغيححرات         
 ةدرجحححة االحتياجحححات المعرفيحححالمسحححتقلة فحححى تفسحححير التبحححاين فحححى 

( إلححححى أن  6كمتغيححححر تححححابع، فتشححححير النتححححائج بجححححدول ) بحوثححححات ملل
هناك خمسة متغيرات فقط تسحهم اسحهامًا معنويحًا فحى تفسحير التبحاين  
تمثلت فى: سن المبحوثحة، وتعلحيم المبحوثحة، واالنفتحاح الحضحاري،  

فحححى ححححين لحححم يثبحححت معنويحححة ،  الطمحححوح، و ومصحححادر المعلومحححات
ات المسححتقلة األخححرى ر متغيححمعححامالت االنحححدار الجزئححى لبقيححة ال

، وربمحا 0.05محل الدراسة إحصائيًا عنحد المسحتوى اإلحتمحالى 
مباشحححرًا علحححى المتغيحححر  يرجحححع ذلحححك لعحححدم تحححأثير كحححل منهحححا تحححأثيراً 

التابع، األمر الذى يتطلب تصميم نموذج سببى يتم فية ترتيحب 
أولوية هذه المتغيرات المستقلة فى التأثير على المتغير التحابع، 

لحححى هحححذه النتحححائج يمكحححن قبحححول الفحححرض البحثحححى الثالحححث عءًا وبنحححا
 جزئيًا.

وفى محاولة للوقوف على أكثر المتغيحرات المسحتقلة تحأثيرًا 
علحححى المتغيحححر التحححابع تحححم اسحححتخدام نمحححوذج التحليحححل االنححححدارى 
المتعححدد التححدرجى، فأسححفرت النتححائج عححن وجححود خمسححة متغيححرات 

 اإلرشادية المعرفية  تياجااالحتمستقلة تؤثر تأثيرًا معنويًا على  
تعلحححيم المبحوثحححة، والطمحححوح، تمثلحححت فحححى:  للريفيحححات المبحوثحححات

 واإلنفتححححاح الحضححححاري، وسححححن المبحوثححححة، ومصححححادر المعلومححححات
وهححذه المتغيحححرات تححرتبط بحححالمتغير التححابع بمعامحححل إرتبححاط متعحححدد 

، وهححححى قيمحححححة 45.612، وتبلحححححغ قيمححححة )ف( لحححححه 0.501قححححدره 
، وقحححد تبحححين أن 0.01تمحححالى حوى امعنويحححة إحصحححائيًا عنحححد مسحححت

محن التبحاين فحى المتغيحر  ٪25.1هذه المتغيرات مجتمعة تفسر 
 (.7التابع، جدول )

ولتحديحححد نسحححبة مسحححاهمة كحححل متغيحححر محححن هحححذه المتغيحححرات 
المستقلة الخمسة فحى تفسحير التبحاين فحى المتغيحر التحابع إسحتنادًا 

ات إلحححححى النسحححححبة المئويحححححة للتبحححححاين المفسحححححر إتضحححححح أن المتغيحححححر 
متمثلححة فححى تعلححيم المبحوثححة، والطمححوح، واإلنفتححاح الحضححاري، لا
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وسن المبحوثة، ومصحادر المعلومحات تسحهم فحى تفسحير التبحاين 
علحححى 0.251، 0.228، 0.205، 0.179، 0.146بنسحححب  

الترتيححب وبنححاءًا علححى هححذه النتححائج يمكححن قبححول الفححرض البحثححى 
 الثالث جزئيًا.

المت   -3 بين  اإلرتباطية  المستقلة واالحتياجات    غيرات العسقات 
   لمبحوثات: ل اإلرشادية التنفيذية  

وجحححود عالقحححة إرتباطيحححة طرديحححة ومعنويحححة    أوضححححت النتحححائج  
بحين  المتغيحرات المسحتقلة المتمثلحة    0.01عند المستوى اإلحتمحالى  

والسحححححعة ومتوسحححححط تعلحححححيم األبنحححححاء، سحححححن زوج المبحوثحححححة، فحححححى:  
ر المعلومحات، ومصحادالحيازية الزراعية، واالنفتحاح الحضحاري،  

االحتياجات االرشحادية وبين درجة    والطموح، واالستعداد للتغيير
كححذلك إتضححح  وجححود عالقححة   ،   التنفيذيححة للمبحوثححات كمتغيححر تححابع

بحححين    0.01إرتباطيحححة عكسحححية ومعنويحححة عنحححد المسحححتوى اإلحتمحححالى  
،  ( 8) جححححدول  سحححن المبحوثححححة، وبحححين المتغيححححر التححححابع مححححل البحححححث 

النتححائج يمكححن قبححول الفححرض البحثححي ضحححته وبنححاءا علححى مححا أو 
 الرابع جزئيًا.

 للمبحوثات العسقات اإلرتباطية واإل حدارية بين المتغيرات المستقلة المدروسة ودرجة اإلحتياجات اإلرشادية المعرتية    . 6جدوج 
معامل االرتباط   اسخ المتغير  م

 البسي  
 ميمة  ت( مل اال حدار الحيئى امع

 * 2.027 0.136- ** 0.293 سن المبحوثة 1
 * 1.282 0.078 * * 0.325 لمبحوثة تعليم ا 2
 0.807 0.050 ** 0.219 سن زوج المبحوثة 3
 1.705 0.119 ** 0.393 زوج المبحوثةتعليم  4
 0.770 0.187- ** 0.176 عدد أبناء المبحوثة  5
 0.042 0.020 ** 0.258 متوسط تعليم األبناء  6
 0.930 0.012 0.003 السعة الحيازية الزراعية  7
 0.834- 0.035- ** 0.153 السعة الحيازية الحيوانية  8
 0.622- 0.016- ** 0.140 السعة الحيازية الداجنة  9

 * 1.489 0.820 ** 0.272 االنفتاح الحضاري  10
 * 2.042 0.049 ** 0.173 مصادر المعلومات   11
 * 1.739 0.058- ** 0.248 الطموح  12
 1.144 0.192 * * 0.260 االستعداد للتغيير  13
 0.550 0.315 0.004 رأى التقدير الذاتي لقيادة ال 14

   0.05* المعنويه  عند مستوى             0.591(: R) معامل االرتباط المتعدد
 0.01** المعنويه عند مستوى                                     0.349: (2R)معامل التحديد

 ** 10.577قيمه )ف(:  
 

اإلرتباطياة واإل حدارياة باين المتغيارات المساتقلة المرتبطاة معنوياا  بدرجاة اإلحتياجاات اإلرشاادية  المختايج للعسقاات    نموذ  ال   . 7جدوج  
 للمبحوثات المعرتية  

 معامل اإل حدار  المتغيرات الداالة فى التحليل 
النسااااابة الم وياااااة التراكمياااااة   ميمةر تر  الايئى 

 للتباين المفسر 
النساااااااااابة الم ويااااااااااة  

 لمفسر للتباين ا 
 0.146 0.146 **4.082 0.215 ة تعليخ المبحوث

 0.033 0.179 * 2.330 0.207 الطموح 
 0.026 0.205 ** 3.473 1.070 االنفتاح الحضاري 

 0.023 0.228 * 3.016- 0.114- سن المبحوثة
 0.023 0.251 ** 2.830 0.344 مصادر المعلومات  

 
  0.05مستوى  عند  * المعنويه  0.501(: Rمعامل االرتباط المتعدد )

 0.01** المعنويه عند مستوى  0.251(: 2Rمعامل التحديد )
  **45.612قيمه )ف(:    
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 جات التنفيذية للمبحوثات العسقة االرتباطية واال حدارية بين المتغيرات المستقلة وبين درجة االحتيا   . 8جدوج  

معامل اال حدار   معامل االرتباط البسي   المتغير  م
 الايئى

 ت(يمة  م

 0.957 0.055 **   0.264- سن المبحوثة 1
 0.708 0.024 0.079 لمبحوثة تعليم ا 2
 1.072- 0.123- **  0.344 سن زوج المبحوثة 3
 0.169- 0.023- 0.047 زوج المبحوثةتعليم  4
 1.831 0.038 0.014 ء المبحوثة عدد أبنا 5
 * 0.645 0.002 ** 0.089 متوسط تعليم األبناء  6
 0.238- 0.001- **  0.175 يازية الزراعية ة الحالسع 7
 0.196- 0.000 0.049- السعة الحيازية الحيوانية  8
 0.432 0.107 0.102 السعة الحيازية الداجنة  9

 0.892 0.189 **  0.675 االنفتاح الحضاري  10
 * 1.2319 1.679 **  0.289 مصادر المعلومات   11
 **  2.235 0.193 ** 0.241 الطموح  12
 ** 1.838 0.344 **  0.217 ستعداد للتغيير اال 13
 1,514 0,931 0,157 التقدير الذاتي لقيادة الرأى  14

  0.01ة عند المستوى االحتمالى ** معنوي                         0.701(= Rمعامل االرتباط المتعدد)             
  0.05*معنوية عند المستوى االحتمالى                                  0.492(= 2Rمعامل التحديد)                                        

 21.302قيمة)ف( =                          

 

ين بااااين المتغياااارات المسااااتقلة وبااااين درجاااااة  تفسااااير التبااااا -4
 اإلحتياجات اإلرشادية التنفيذية للمبحوثات: 

ة أن المتغيححححححححرات المسححححححححتقل( 8كشححححححححفت النتححححححححائج بجححححححححدول)
دروسحححة مجتمعحححة تحححرتبط محححع درجحححة االحتياجحححات االرشحححادية الم

  0.701التنفيذيححححة للمبحوثححححات بمعامححححل ارتبححححاط متعححححدد مقححححداره 
، 0.01قة عند المسحتوى اإلحتمحالى وقد ثبت معنوية تلك العال

، كمححححا 21.302اسححححتنادًا لقيمححححة "ف" المحسححححوبة حيححححث بلغححححت 
 تفسحححححر تشحححححير النتحححححائج إلحححححى أن المتغيحححححرات المسحححححتقلة مجتمعحححححة

مححححن التبححححاين فححححى المتغيححححر التححححابع اسححححتنادًا إلححححى قيمححححة  49.2٪
(2R ممحححا يعنحححى أن هنحححاك متغيحححرات أخحححرى ذات تحححأثير علحححى ،)

رق إليها البحث يرجع إليها تفسير النسبة المتغير التابع لم يتط
المتبقيحححة محححن التبحححاين فحححى المتغيحححر التحححابع مححححل الدراسحححة والتحححى 

ات مسحتقبلية أخحرى دراسح يجب أخذها فحى اإلعتبحار عنحد إجحراء
 الخامس.البحثي فى هذا المجال، وهذه النتائج تدعم الفرض 

وللوقوف على إسهام كل متغير من المتغيرات المستقلة فى  
كمتغير    االحتياجات اإلرشادية التنفيذيةسير التباين فى درجة تف 

ال   األخر  والبعض  معنوى  إسهام  ذو  بعضها  أن  إتضح  تابع، 
ال  تشير  حيث  هناك     نتائج يسهم،  أن  فقط    ثالثة إلى  متغيرات 

متوسط تعليم    تسهم إسهامًا معنويًا فى تفسير التباين تمثلت فى: 
للتغييرو ،  األبناء ا   االستعداد  اإلحتمالى  عند  ،  0.01لمستوى 
، فى  0.05عند المستوى اإلحتمالى    مصادر المعلومات   ومتغير 

يرات  المتغ حين لم يثبت معنوية معامالت اإلنحدار الجزئى لبقية  
المستقلة األخرى محل البحث إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالى  

، وربما يرجع ذلك لعدم تأثير كل منها ثأثيرًا مباشرًا على  0.05
 تغير التابع. الم 

وقد تبين أن هذه المتغيرات ترتبط بالمتغير التابع بمعامل  
، وهى  89.621، وتبلغ قيمة )ف(  0.690إرتباط متعدد قدره  

كما تبين أن 0.01إحصائيًا عند مستوى إحتمالى  عنويةقيمة م
من التباين فى المتغير    ٪47.6هذه المتغيرات مجتمعة تفسر  
لمتغيرات ال تسهم إال فى تفسير التابع، وهذا يعنى أن بقية ا

جدول)  1.6 التابع  المتغير  فى  التباين  من  فقط   %9  ،)
ة مستقلولتحديد نسبة مساهمة كل متغير من هذه المتغيرات ال
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الثالثة فى تفسير التباين فى المتغير التابع إستنادًا إلى النسبة  
فى  المتمثلة  المتغيرات  أن  إتضح  المفسر  للتباين  المئوية 

ومصادر المعلومات ،  ومتوسط تعليم األبناء ،  اد للتغييراالستعد
بنسب التباين  تفسير  فى  على  ٪ 0.9،  ٪1.2،  ٪45.5تسهم 

النت   الترتيب هذه  على  ي وبناءًا  البحثى  ائج  الفرض  قبول  مكن 
 السادس جزئيًا. 

النسغية األهمية  تفضلها    للمسالك  رابعا :  التى  اإلتصالية 
المبحوثات للحصوج على التوصيات اإلرشادية فى المااالت 

 . الصحية محل الدراسة
المصادر التى تستقى       للتعرف على نوعية  وفى محاولة 

الصح معارفهن  المبحوثات  الريفيات  و منها  أهميتها  ية،  كذا 

هذه  بين  فيما  تباين  هناك  أن  النتائج  من  تبين  النسبية، 
كمصدر المص المبحوثات   عليها  تعتمد  )كوسائل  ادر 

المجال(،   هذا  فى  المعلوماتية و لمعلوماتهن  المصادر  أهم  أن 
البرامج  فى:  تمثلت  النسبية  أهميتها  حسب  مرتبة  للمبحوثات 

ثم األولى،  المرتبة  فى  األقارب    األم  التلفزيونية  ثم  والحماة، 
ثم األبناء  ،  والجيران، ثم الخبرة الشخصية، ثم الوحدة الصحية

، ثم  ، ثم شبكة المعلومات الدولية اإلنترنتالسادسالترتيب  في  
مجالت، واخيًرا البرامج اإلذاعية، بدرجات مرجحة  الصحف وال

علي    0.4،  1.1،  1،  1.3،  1.5،1.4،  2.6،2.2،1.6
 الترتيب. 

وبين  مو   . 9جدوج  المستقلة  المتغيرات  بين  المتعددة  واإل حدارية  اإلرتباطية  للعسقة  مختيج  التنفيذية    ذ   االرشادية  االحتياجات 
 للمبحوثات 

 معامل اإل حدار  المتغيرات الداالة فى التحليل 
النساااابة الم ويااااة التراكميااااة    ميمةر تر  الايئى 

 للتباين المفسر 
النسااااااااابة الم وياااااااااة  

 للتباين المفسر 
 45.5 0.455  ** 14.650 1.534 ستعداد للتغيير  اال -1
 1.2 0.467  * 2.478 0.410 متوسط تعليم األبناء -2
 0.9 0.476  * 2.191 0.172 مصادر المعلومات  -3

 0.01* *   معنوية عند المستوى اإلحتمالى   0.690(= Rمعامل اإلرتباط المتعدد) 
 0.05وى اإلحتمالى  المست *   معنوية عند   0.476(=  2Rمعامل التحديد ) 

  ** 89.621"ف" =  

 
 توزي  المبحوثات وفقا  لمصادر حصولهخ على معلوماتهن  .10جدوج 

الدرجة المتوسطة    ادرا   ةحيا ا   دائما   مصادر المعلومات  م
 الترتي   المرجحة

6.2 16 24 103 البرامج التلفزيونية 1  1 
 9 0.4 15 7 10 البرامج االذاعية  2
ت المجالالصحف و  3  39 17 16 1.1  8 
5.1 12 6 65 الخبرة الشخصية  4  4 
4.1 14 6 64 الوحدة الصحية  5  5 
والحماة األم 6  100 5 10 2.2  2 
.61 20 33 50   والجيران األقارب 7  3 
 6 1.3 25 24 40 االبناء 8
 7 1 15 20 30 شبكة االنترنت 9

 : جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان المصدر
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إرشاد :  اامسا   لغر امج  عمل  اطة  لمواجهة   مقتر  

والتنفيذية  المعرتية  الصحية  اإلرشادية   االحتياجات 
   للمبحوثات

النتا    الى  عنها  استنادا  اسفرت  التى  والتى  البحث  ئج 
معرفى  نقص  وجود  لدى    وتنفيذي   اظهرت    المبحوثات واضح 

مر الذى يعكس  أل بالنسبة للعديد من التوصيات محل الدراسة، ا 
المعرفى   مدى  للمبحوثات   االحتياج  يتعلق    والتنفيذي  فيما 

  ، مما يستلزم األمر وضع مقترح  الصحية بالتوصيات االرشادية  
عمل   من  برنا لخطة  ارشادى  المعرفى أ مج  البنيان  تطوير    جل 

بالتوصيات    للمبحوثات   والتنفيذي  وتزويدهم  الدراسة  بمنطقة 
د تم وضع هذا  ، وق والتنفيذي   االرشادية لمجابهة النقص المعرفى 
 المقترح استنادا الى نموذج بيسون،  

ويجب مراعاة  تية  ألهداف التعليمية األهذا ويقترح بعض ا
التى  ألا ا  سفرتأولوية  حيث  من  الدراسة  نتائج  همية  ألعنها 

 هداف:ألوالزمن المخصص لتحقيق تلك ا
ا عرض  تم  محور  ألوقد  بكل  الخاصة  التعليمية  هداف 

ا حسب  على  البحث  محاور  المعرفىمن    والتنفيذي   الحتياج 
ترتيب    للمبحوثات تم  وكذا  المحور,  التعليمية األلهذا  هداف 

  للمبحوثات   لتنفيذيوا  حتياج المعرفىإلداخل كل محور وفقا ل
 هداف التعليمية فى:ألبهذا المجال وتتمثل تلك ا

األسرة  محور  -1 التعليمية  صحة  األهداف  لها  ويقتر     :
 اإلرشادية التالية:

الحرارة   المبحوثاتتعريف   -1 الضغط ودرجة  قياس  بأهمية 
 وذلك من خالل الندوات اإلرشادية. 

الطبي المبحوثات  تعريف   -2 الخيط  استخدام  بأهمية 
 تنظيف األسنان وذلك من خالل الندوات اإلرشادية. ل

بأهمية تناول األدوية في موعدها بعد المبحوثات  تعريف   -3
 ية. مشورة الطبيب وذلك من خالل الندوات اإلرشاد

إال  المبحوثات  تعريف   -4 الحيوية  المضادات  تناول  بعدم 
 عند استشارة الطبيب وذلك من خالل الندوات اإلرشادية. 

واألدوية    المبحوثاتتعريف   -5 المسكنات  استخدام  بأن 
خالل   من  وذلك  المعدة  قرحة  يسبب  عشوائية  بصورة 

 الندوات اإلرشادية. 
السليم المبحوثات  تعريف   -6 البدنية  الحركة  ة  بأهمية 

 )الجلوس الصحيح( وذلك من خالل الندوات اإلرشادية. 
عند  المبحوثات  تعريف   -7 الفم  علي  منديل  وضع  بأهمية 

 دوات اإلرشادية.العطس وذلك من خالل الن
األظافر  بأهمية  المبحوثات  تعريف   -8 وتقليم  الشعر  غسل 

األذنيين   الندوات    سبوعياً أوتنظيف  خالل  من  وذلك 
 اإلرشادية.

إبعاد القطع الصغيرة والخواتم  ضرورة  بالمبحوثات  تعريف   -9
األطفال الندوات    والدبابيس عن متناول  وذلك من خالل 

 اإلرشادية.
السكريات األبأن  المبحوثات  تعريف    -10 تناول  من    كثار 

الكبد وتليف  السكر  مرض  خالل    يسبب  من  وذلك 
 الندوات اإلرشادية. 

والحروق  المبحوثات  تعريف    -11 الجروح  تطهير  بضرورة 
 من خالل الندوات اإلرشادية. وذلكجيًدا 

بأهمية النوم والراحة لساعات كافية المبحوثات  تعريف    -12
 وذلك من خالل الندوات اإلرشادية. 

من لمبحوثات  اتعريف   -13 كبيرة  كميات  تناول  بمضار 
 وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.البروتينات 

األولية  -14 االسعافات  بكيفية عمل  المبحوثات  تنمية مهارة 
 . الزيارة المنزليةخالل وذلك من 

كمددات ماء من  تنمية مهارة المبحوثات بكيفية عمل   -15
 . الزيارة المنزليةوذلك من خالل   الحنيفية

وذلك من    غسل األسنانهارة المبحوثات بكيفية  تنمية م -16
 . الزيارة المنزليةخالل 

بكيفية   -17 المبحوثات  مهارة  الشخص  تنمية  مع   التعامل 
 .الزيارة المنزليةوذلك من خالل   المصاب بعدوي 
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ويقتر  لها األهداف التعليمية     : صحة المس ن  محور    -2
 اإلرشادية التالية:

ش -18 إزالة  بضرورة  المبحوثات  بعد تعريف  التليفون  احن 
 الشحن وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.

لبلكونات  -19 حواجز  عمل  بأهمية  المبحوثات  تعريف 
 دية. وأسطح المنازل وذلك من خالل الندوات اإلرشا

مطبخ  -20 هناك  يكون  ان  بضرورة  المبحوثات  تعريف 
 منفصل وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.

سالك الكهربائية تعريف المبحوثات بأهمية أن تكون األ -21
الندوات   معتمدة وذات مصدر معروف وذلك من خالل 

 اإلرشادية.  
المطبخ   -22 في  شفاط  وجود  بأهمية  المبحوثات  تعريف 

 رشادية. وذلك من خالل الندوات اإل
للصرف   -23 أمن  نظام  عمل  بضرورة  المبحوثات  تعريف 

الندوات   الدوري عليه وذلك من خالل  الصحي والكشف 
 اإلرشادية.

حوثات بضرورة عدم تحميل أكثر من جهاز تعريف المب -24
 علي مفتاح واحد وذلك من خالل الندوات اإلرشادية. 

المبحوثات بضرورة وجود مصدر للمياه صالح   -25 تعريف 
 وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.  للشرب وصحي

الكهرباء   -26 المبحوثات بأهمية عدم لمس  مفاتيح  تعريف 
 شادية.واليد مبللة وذلك من خالل الندوات اإلر 

المبحوثات بأهمية عدم تخزين القش والحطب    -27 تعريف 
 فوق سطح المنزل وذلك من خالل الندوات اإلرشادية. 

قية المياه في  تعريف المبحوثات بأهمية  وجود فلتر لتن  -28
 المنزل وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.

لساللم    -29 درابزين  وجود  بضرورة  المبحوثات  تعريف 
 لندوات اإلرشادية.المنزل وذلك من خالل ا 

المنزل    -30 المبحوثات بأهمية نظافة وترتيب أثاث  تعريف 
 وذلك من خالل الندوات اإلرشادية. 

  الحيوانات النافقة   التخلص من  تنمية مهارة المبحوثات بكيفية -31
 وذلك من خالل االيضاح العملي بالمشاهدة والممارسة.

 وذلك   التعامل مع الطيورتنمية مهارة المبحوثات بكيفية   -32
 من خالل االيضاح العملي بالمشاهدة والممارسة. 

بكيفية   -33 المبحوثات  مهارة  الحشرات  تنمية  مقاومة 
بالمشاهدة    والقوارض العملي  االيضاح  خالل  من  وذلك 

 لممارسة. وا
الغي ة  محور   -3 التعليمية  صحة  األهداف  لها  ويقتر     :

 اإلرشادية التالية:
واستخدامه   الجيالستعريف المبحوثات بأنه يمكن انتاج   -34

الزراعية المخلفات  من  للحيوان  خالل    كعلف  من  وذلك 
 الندوات اإلرشادية. 

يمكن   -35 بأنه  المبحوثات  المخلفات  اتعريف  ستخدم 
اعة في انتاج عيش الغراب واستنبات  الزراعية كبيئة للزر 

 وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.  بذور الشعير
المبحوثات   -36 الزراعية يمكن تدوير المخلفات  بأنه  تعريف 

عضوي  سماد  إلي  الندوات    وتحويلها  خالل  من  وذلك 
 اإلرشادية.

المنزلية   -37 المخلفات  تدوير  بأهمية  المبحوثات  تعريف 
 وات اإلرشادية. والزراعية وذلك من خالل الند 

البالستيكية   -38 المواد  حرق  بمضار  المبحوثات  تعريف 
 وذلك من خالل الندوات اإلرشادية. 

اطال -39 بأضرار  المبحوثات  في تعريف  النارية  األعيرة  ق 
 المناسبات وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.

المخلفات في   -40 التخلص من  المبحوثات بضرورة  تعريف 
من وذلك  الرياح  عن  بعيدة  الندوات    أماكن  خالل 

 اإلرشادية.
المبحوثات بأضرار   -41 المنزلية في    ألقاءتعريف  المخلفات 

والنيل والمصارف  الندوات    الترع  خالل  من  وذلك 
 اإلرشادية.
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 تر  للمبحوثات اطة العمل للغر امج اإلرشاد  المق  .11جدوج  
نوع التغير   هدف  المرحلة 

 السلوكي 
القائم بالعملية  

الطريقة اإلرشادية   المكان  مان الز  الجمهور  التعليمية 
 المستخدمة 

   -ة 
حور 

م
سرة 

 األ
صحة

 

  معرفة  1
المرشحححححححححححححدة الزراعيحححححححححححححة    -

 بالمركز اإلرشادى بالقرية.  
أخصحححححححححححائ ة التنميححححححححححححة     -

 الريفية. 
أسحححححححححاتذة محححححححححن كليحححححححححة     -

صصين فححي  الزراعة المتخ 
مجححححال العمححححل اإلرشححححادي  

 )إناث(. 
الخبيححححححححححححححححححرات فححححححححححححححححححي     -

المجححاالت الفرعيححة للدراسححة  
ز البحوث أو مححن  من مراك 

 أساتذة الجامعات. 
قححححححححححححححادة المنظمححححححححححححححات     -

اإلجتماعيحححة الريفيححححة بقريححححة  
 . أبو غنيمة 

القائححححححححححدات المحليححححححححححات    -
 بالقرية . 

المتخصصححححححححين فححححححححي     -
مجححححححاالت الحفححححححا  علححححححى  

 البيئة 

قرية 
ت ب

حوثا
المب

ة   
يمة 

 غن
بو

-  
سالخ 

د  
 سي

ركي
م

 

طس 
غس

هر ا
ن ش

ج م
ألو

وع ا
السغ

ا
 

 ية الندوات اإلرشاد  المركز اإلرشادى 
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  2
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  3
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  4
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  5
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  6
 الندوات اإلرشادية  ز اإلرشادى المرك  معرفة  7
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  8
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  9
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  10
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  11
 اإلرشادية   الندوات  المركز اإلرشادى  معرفة  12
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  13
 الزيارات المنزلية  منزل المرأة الريفية  مهارة  14

 
 مهارة  15

 
 الزيارات المنزلية  منزل المرأة الريفية 

 الزيارات المنزلية  منزل المرأة الريفية  مهارة  16
 ت المنزلية الزيارا  منزل المرأة الريفية  مهارة  17

  -ب  
ور  

مح
س ن 

 الم
صحة

 

 معرفة  18

س 
سط

 اغ
 من

ا ى
ع الة

سغو
األ

   

 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى 
 االجتماعات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  19
 االجتماعات اإلرشادية  اإلرشادى   المركز  معرفة  20
 االجتماعات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  21
 االجتماعات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  22
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  23
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  24
 الندوات اإلرشادية  دى المركز اإلرشا  معرفة  25
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  26
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  27
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  28
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  29
 ادية الندوات اإلرش  المركز اإلرشادى  معرفة  30
 الزيارات المنزلية  منزل المرأة الريفية  مهارة  31

 الزيارات المنزلية  الريفية منزل المرأة    مهارة  32 

 الزيارات المنزلية  منزل المرأة الريفية   مهارة  33 
   –  

حور 
م

غي ة 
ة ال

صح
 

 معرفة  34

طس 
غس

ن ا
ث م

الةال
وع 

ألسغ
ا

 

 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى 
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  عرفة م  35
 رشادية الندوات اإل  المركز اإلرشادى  معرفة  36
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  37
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  38
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  39
 الندوات اإلرشادية  إلرشادى المركز ا  معرفة  40
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  معرفة  41
 الندوات اإلرشادية  المركز اإلرشادى  ة معرف  42
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من  -42 وذلك  القمامة  حرق  بأضرار  المبحوثات  تعريف 

 خالل الندوات اإلرشادية. 
العملها اطة  السابق    ستناداً إ  ::  التعليمية  األهداف  إلى 

تحديدها وما خلصت إليه الدراسة من تحديد الوضع بالمنطقة 
المعرفى المستوى  حيث  أو  ،  والتنفيذي  من  القصور  ونواحى 

،  للمبحوثاتبرز السمات المميزة  أ، و يذيوالتنف  النقص المعرفى
رشادى لزيادة إفقد تم وضع تصور مقترح لخطة عمل برنامج  

بالمنطقة محل الدراسة، وقد روعى    معارف ومهارات الريفيات
االرشادى،  التعليمى  النشاط  نوعية  تحديد  المقترح  هذا  فى 

النشا هذا  على  ومواعيد والقائمين  النشاط،  تنفيذ  وأماكن  ط، 
الطرق  تنفيذ وكذا  بها،  الموصى  التوصيات  ونوعية  ه، 

ستعانة بها لزيادة إلاالرشادية المرشحة والمعينات التى يمكن ا
االرشادى   النشاط  تنفيذ  سبل  وكذا  التعليمية،  الطرق  فاعلية 
رقم   بالجدول  موضح  هو  كما  النشاط  تقويم  أسلوب  وأخيرا 

(11 .) 

 ت صيالتو ا

بتححححححوفير   -1بنححححححاءًا علححححححى نتححححححائج البحححححححث فإنححححححه يوصححححححى
الخححححدمات اإلرشححححادية بمنطقححححة البحححححث مححححن خححححالل توفيرمرشححححدة 

 والممارسحات الصححية معحارفريفية لتزويد الريفيات بمختلف ال
مسححححححححححتخدمة الزيححححححححححارات المنزليححححححححححة، والنححححححححححدوات واإلجتماعححححححححححات 

 .طبوعات اإلرشادية كمسالك اتصاليةوالم
عبراإلذاعة والتليفزيحون لتحوعيتهن فحى  بث برامج إعالمية  -  2

 هذا المجال. 
توجيححححححه خححححححدمات اإلرشححححححاد الزراعححححححى إلححححححيهن أينمححححححا كححححححانوا  -3

دلحة وفعالحة معهحن، وتحوفير واحتفاظه بقنحوات اتصحالية متبا
العديححححد مححححن المصححححادر اإلتصححححالية لهححححن للحصححححول علححححى 

 المعارف المتعلقة بهذا المجال.
فيححات وتشححجيعهن ضححرورة اكتشححاف وتححدريب القائححدات الري -2

علححححى فهححححم التوصححححيات اإلرشححححادية المتعلقححححة بهححححذا المجححححال 

وتطبيقهحححححححا ونشحححححححرها علحححححححى نظحححححححرائهن، وتعحححححححريفهن بسحححححححبل 
 اعى، اإلتصال باإلرشاد الزر 

االسحححتفادة محححن الريفيحححات الالئحححى يحححتمعن بقحححدر محححن التعلحححيم  -3
أوالالئحححى لحححديهن أبنحححاء يحححتمعن بقحححدرمن التعلحححيم فحححى مراححححل 

شادى فى هذا المجحال، محع تقحديم تخطيط وتنفيذ برنامج إر 
مختلف التوصحيات محن خحالل المصحادر المعلوماتيحة التحى 

 يفضلن استقاء معلوماتهن منها. 
بإمكانيحة اإلسحتفادة محن خطحة العمحل وأخيرًا يوصى البحث   -4

 المتضحححمنة بالبححححث فحححى تنفيحححذ برنحححامج إرشحححادى للنهحححوض 
لمححححرأة الريفيححححة بمنطقححححة رف والممارسححححات الصحححححية لابالمعحححح
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ABSTRACT 

Health Extension Needs of Rural Women at Kafr El-Sheikh Governorat 
Manal Fahmy Ibrahim Ali and Ahmed Maher El-Gohary 

This research aims mainly to identify the factors 

affecting the health advisory needs of rural women in 

Kafr El-Sheikh Governorate, and this is achieved by 

identifying the current status of the respondents with 

regard to some of their distinctive characteristics, and 

identifying the level of knowledge and 

implementation needs of the respondents with health 

advisory recommendations, and identifying some 

factors Linked to and specifics of the degree of 

knowledge and implementation needs of the 

respondents with the health advisory 

recommendations, based on the findings of the 

research. The governorate of Kafr El-Sheikh was 

chosen to conduct this research, and this governorate 

of Kafr El-Sheikh includes ten administrative centers, 

and the Sidi center was chosen randomly, and a 

village was chosen from among the villages of the 

center, and the random selection resulted in the village 

of Abu Ghanima, and the sample size was determined 

using the Chrisji and Morgan equation. The sample 

size is 143 respondents, and they were chosen in a 

systematic random manner, and the research reached a 

set of results, the most important of which are: That 

89.5% of the research sample have a high and medium 

knowledge and implementation need, and that about 

84% of the respondents have a cognitive advisory 

need ranging from medium to high with regard to 

recommendations related to family health, and that 

nearly 85% of them have a medium and high 

cognitive advisory need in relation to the special 

recommendations In housing health, and that 87.5% 

represented the two categories of medium and high 

cognitive extension need in relation to environmental 

health recommendations, and that 86% of the 

respondents had an operational advisory need ranging 

between medium and high with regard to family 

health practices, and that about 80% of them had an 

average cognitive extension need And high with 

respect to home health practices, and 89.5% 

represented the medium and high implementation 

extension need categories in relation to environmental 

health recommendations. 

 
 


