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الملخص العربى
استهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف علي االحتياجات

اإلرشاادية الصااحية للمارةة الريفيااة بمحافظااة كفار الشاايخ وتحديااد

إسهام كل متغير من المتغيرات المستقلة محل الدراسة فى تفساير
التبااااين فاااى االحتياجاااات اإلرشاااادية للماارةة الريفياااة وتاااخ ااتياااار

محافظة كفر الشيخ إلجراء هاذا البحاث وتاخ إاتياار مركاي سايد

الريفية

المقدمة والمش لة البحةية
تأتي قضية التلوث البيئي علي رأس القضايا الهامة التي
برزت بوضوح مع مجيء عصر النهضة وخاصة قضية
التلوث البيئي الزراعي لما له من آثار علي األنشطة

سالخ بطريقة عشوائية من بين مراكي المحافظة العشار ,وكاذا تاخ

اإلقتصادية واإلجتماعية في القرية وعالقاتها بزيادة اإلنتاج

قرية ةبو غنيمة وحددت شاملة البحث عن طريا إجاراء الحصار

والصحي بأبعاده اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية( ،علي

ااتيار قرية مان باين قار المركاي ف سافر االحتياار العشاوائي عان

الشامل ليوجات الحائيين والحاائيات مان ااسج سااست التعاو ياة
اليراعيااة فغلااد عااددهن  230وتااخ تحديااد حاااخ العينااة ب سااتخدام

معادلاااةر كريسااااى ومورجاااا

فغلاااد حامهاااا  143مبحوثاااة تاااخ

ااتيارهن بطريقة عشوائية منتظمة وتوصل البحث إلاى ماموعاة
من النتائج من ةهمها:
ة  %89.5ماان ةف اراد العينااة البحةيااة لااديهخ احتيااا معرفااي
وتنفيذ كلاى مرتفا ومتوسا

وة حاوالي  %84وقراباة %85

و % 87.5من المبحوثات لديهن إحتيا إرشااد معرفاي يتاراو

واإلنتاجية الزراعية والقدرة علي تحقيق األمن الغذائي

وآخرون.)2001 ،
ومشكلة التلوث البيئي ليست مشكلة جديدة أو طارئة،
وإنما الجديد والخطير فيها هو زيادة كمية التلوث وزيادة
شدته ،ووصوله إلي مرحلة األزمة الخانقة ،والتي دعت

العلماء والمفكرين في جميع دول العالم إلي العمل علي الحد
من التلوث وعالج وحماية صحة البيئة.
والمحافظة علي البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور

بااين المتوس ا والمرتف ا تيمااا يتعل ا التوص ايات المتعلقااة بصااحة

أصبح ضرورة من ضروريات العصر إلرتباطها بصحة

 %86حاوالي  %80و % 89.5ماان المبحوثااات لااديهن إحتيااا

طرق حل المشكلة البيئية تنمية الوعي البيئي إذ أن تنمية

األسااارة وبصاااحة المساا ن ,و بصاااحة الغي اااة علاااى الترتياا

وة

إرشااااد تنفياااذ يتا اراو باااين المتوسا ا والمرتفا ا تيماااا يتعلااا

التوصاايات المتعلقااة بصااحة األساارة وبصااحة المس ا ن ,و بصااحة

الغي ااااة علااااى الترتيااا

كمااااا تشااااير النتااااائج إلااااى ة المتغيااارات

المساااتقلة ماتمعاااة تفسااار  %34.9و  %49.2مااان التبااااين فاااى
درجة االحتيا المعرفاى والتنفياذ الىلاى اساتنادا إلاى ميماة )R2

على الترتي .

ووجود اإلنسان والكائنات الحية األخري ،لذا فإن من أهم
الوعي البيئي لدي األفراد تغنى عن معالجة الكثير من األثار
السيئة للتلوث(،األعوج.)1999 ،
وحيث أنه ال يمكن المحافظة علي البيئة وحمايتها من

التلوث من خالل التشريعات وحدها ،كان البد من توعية

الناس وتعليمهم حيث ينمي التعليم سلوك األفراد بما يتماشي
مع أهمية صيانة البيئة والمحافظة عليها ،وجعل األفراد

1
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استاذ اإلرشاد الزراعي المساعد  -قسم االقتصاد الزراعى – كلية الز ارعة  -جامعة كفر الشيخ
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استالم البحث فى 25فبراير  ،2021الموافقة على النشر فى  29مارس 2021
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يحترمون القوانين بوازع داخلي منهم وبرغبة من أنفسهم ،بل
ويساهمون في تطوير هذه القوانين( ،شرشر.)2001 ،

وألن معظم المشكالت ترجع إلى السلوك اإلنساني
الخاطئ الناتج عن سوء تفاعل اإلنسان مع بيئته واستغاللها

لصالحه دون مراعاة لحقوق االخرين ودون وعي لمحدودية

ونظر ألن السلوك البيئي في جوهرة نتاج لتفاعل
ًا
تلك الموارد,
اإلنسان مع بيئته وهذا التفاعل ينتج عنه العديد من األنماط
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دور المرأة في تربية أجيال مسلحين بالوعي وهو ما سيكون له
التأثير المباشر وغير المباشر في تعاملهم مع البيئة،
(.)http://www.amanjordan.org
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

إيجابا على البيئة التي يعيش
سلبا أو
ً
السلوكية والتي تؤثر ً
فيها(،هليل)2017،

وصحياً ،وانطالقاً من ذلك فقد أدلت المنظمات العالمية مثل
منظمة األغذية والزراعة أهمية كبيرة إلتباع األنماط الغذائية

فالحل يكمن في توجيه سلوكيات األفراد لتكون إيجابية

السليمة والصحية وذلك ألن االهتمام بالنواحي الغذائية

اإلتجاه نحو البيئة ،وتوجه إليهم السلوك الصحيح الواجب
فعله وألن سلوك الريفيات الخاطئ أو غير الصحيح ومن
أبرز أسباب معاناة البيئة الريفية من المشكالت المتعددة,

والصحية ينعكس على التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك
بسبب تحسن إنتاجية الفرد( ،عامر)2014،
ويواجه المجتمع الريفي المصري العديد من المشاكل

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

يتعلق بالنظافة ,ومنها ما يتعلق بالعادات الصحية غير

المحيط وما سلوك اإلنسان إال محصلة لتلك التأثيرات

فيه لصالح أفراد األسرة ,ومنها ما يتعلق بالقمامة وكيفية

السلوكية وهذه العوامل قد تكون ذاتيه أو تكون من الوسط

والموجهات.
والمجتمع الريفى يمثل نصف سكان جمهورية مصر
العربية ،وتمثل المرأة الريفية ربع سكان الجمهورية ،وتقوم

باإلشراف على تنفيذ جزء هام من مقومات الحياة فى الريف،
وقد يزيد هذا الجزء على النصف سواء من ناحية اإلنتاج أو

من ناحية اقتصاديات المنزل ،مما أدى إلى أن تكون أحد
إهتمامات العمل اإلرشادى الزراعى المصرى من أجل
النهوض بقدراتها التدبيرية اإلقتصادية المنزلية.
وتعتبر المرأة المسئولة األولى عن صحة األجيال من
بداية نشأتهم ومرو اًر بالمراحل العمرية المختلفة فان اهتمامها
هذا يكون بدورها في رفع المستوى الصحي لألبناء وباهتمام
المرأة بأبنائها على ذلك النحو السليم الذي يحميهم من

األمراض ويجعلهم يتمتعون بصحة جيدة في حياتهم ،فاألبناء

يكتسبون وعياً بأساليب الصحة والتغذية وبالتالي يكون هنا

البيئية ,منها ما يتعلق بتراكم المخلفات في الشوارع ,ومنها ما
السليمة ,ومنها ما يتعلق بالمسكن وكيفية إستغالل كل جزء

التخلص منها ,وغير ذلك من حرق المخلفات وتلوث الهواء
وتلوث التربة وسوء الصرف الصحي والعناية به ,وغير ذلك
من المشكالت التي تواجه اإلنسان.
ويعتبر اإلرشاد الزراعي أحد المكونات األساسية في
برامج التنمية الزراعية المستدامة ,المسئولة عن توفير نظام
متكامل النسياب المعارف والمعلومات واألفكار المستحدثة في
مختلف المجاالت من مصادرها البحثية إلى المستهدفين من

المسترشدين والقيام بالتعليم واإلعالم والنصيحة بطرق متنوعة
إلحداث التغييرات السلوكية المرغوبة في معارف وممارسات

وإتجاهات الريفيين سعياً لتحقيق التغييرات اإلقتصادية

واإلجتماعية

المنشودة.(Swanson, 1990 (,

ومن هنا تبرز تخطيط وتنفيذ البرامج واألنشطة
اإلرشادية الموجهة للمرأة الريفية والتي تكفل نقل المعارف

والمهارات المستحدثة في المجاالت المختلفة وذلك بصورة
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مستمرة وتعديل اتجاهاتهم السلبية ،ونقل المشاكل التي

وعلي الرغم من أن المرأة الريفية هي المسئول األول عن

يواجهونها إلى المراكز البحثية إليجاد الحلول المناسبة لها،

صحتها وصحة جميع أفراد أسرتها ,إال أن هذا المجال لم ينل

وذلك انطالقاً من تحديد احتياجاتهم اإلرشادية الفعلية وتحديد

اإلهتمام الكافي من الباحثين ,لذا فإن هذا البحث يمكن أن

األهداف التعليمية المرتبطة بها.

وتعتبر قدرة برامج اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية على

اإلستجابة إلحتياجات ومشاكل الفئات المستهدفه من أهم

التحديات التى تواجه مخططى البرامج اإلرشادية والمسئولين

عن التنمية الريفية على مستوى العالم ،فقد شهد العالم على

مدى العقود األربعة األخيرة من القرن العشرين وخالل العقد
الحالى من القرن الواحد والعشرين تغيي ارت هائلة شملت جميع

مجاالت الحياة ،لذا فإن برامج التنمية الريفية واإلرشاد
الزراعى تسعى لمساعدة المسترشدين على التكيف مع
التغيرات المتسارعة والتى من أمثلتها انتشار األمراض ،كما
تستهدف هذه البرامج فى بعض الحاالت مساعدة األفراد

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

وطموحاتهم ،وال شك أن كال من الموقفين السابقين يتطلب
التخطيط واإلعداد الجيد ألنواع مختلفة من البرامح
اإلرشادية (،الشافعى.)2008 ،
ويعتبر تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية جزء رئيسى من

العمل اإلرشادى المنظم ،وترجمة للسياسة اإلرشادية القائمة،

والتى ال يمكن تحقيقها بدون تلك البرامج ،وتتزايد الحاجة
بشكل مستمر إلى تخطيط تلك البرامج وال سيما فى الدول
النامية ،حيث يتم إحالل البحث والدراسة محل اإلرتجال
والعفوية ،وإخضاع أنشطة البرنامج للفحص والتدقيق خالل
عملية التقييم المستمر ،وتحديد أهداف تعليمية يسعى البرنامج

إلى تحقيقها عن طريق بذل مجموعة من األنشطة اإلرشادية،
وذلك خالل فترة زمنية محددة ،وفى مكان معين ،ولجمهور
إرشادى معين ،كما يمثل البرنامج إطار يمكن به قياس مدى
النجاح أو الفشل الذى يتحقق (،عبد الجليل.)1992 ،

تتبلور مشكلته في التساؤالت التالية :ما الخصائص المميزة
للريفيات المبحوثات؟ ،وما االحتياجات اإلرشادية الصحية
المعرفية والتنفيذية للريفيات المبحوثات؟.

ةهداف البحث
استهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف علي
االحتياجات اإلرشادية الصحية للمرأة الريفية بمحافظة كفر
الشيخ ،ويتحقق ذلك من خالل:
 -1التعرف علي بعض الخصائص المميزة للمبحوثات.
 -2تحديد مستوى االحتياجات اإلرشادية المعرفية والتنفيذية

للمبحوثات فيما يتعلق بالتوصيات اإلرشادية الصحية
محل الدراسة والمتمثلة فى صحة األسرة ،وصحة
المسكن ,وصحة البيئة.

 -3تحديد العالقات اإلرتباطية واإلنحدارية بين المتغيرات
المستقلة محل الدراسة واالحتياجات اإلرشادية المعرفية

والتنفيذية للمبحوثات فيما يتعلق بالتوصيات اإلرشادية
الصحية محل الدراسة.
 -4التعرف على األهمية النسبية للمسالك اإلتصالية التى
تفضلها المبحوثات للحصول على التوصيات اإلرشادية
فى المجاالت الصحية محل الدراسة.
 -5وضع خطة عمل لبرنامج إرشادى فى مجال الرعاية
الصحية محل الدراسة والمتمثلة فى صحة األسرة،
وصحة المسكن ,وصحة البيئة للنهوض بالمبحوثات.
االستعراض المرجعى
يسعى اإلنسان دائماً نحو المعرفة لكشف غوامض

األشياء ،ولقتل الفضول داخله ،وإلشباع غريزة حب
االستطالع ،وبناء على ما يلم به الفرد من معلومات ومعارف

تتحدد ردود أفعاله أو سلوكياته تجاه الظواهر المختلفة ،ويواجه
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مشاكله الحياتية المختلفة ،ألن مقدار المعرفة هى المؤشر

ومما سبق يتضح أن المعرفة نقطة البداية فى تغيير

لمدى االحتياج اإلرشادي المعرفي ،فإن تحديد مدى إحتياج

سلوك اإلنسان ،وهى أساس أى محاولة للتغيير من جانب

الزراع للتوصيات اإلرشادية فى أى من المجاالت يكون بناءاً
على كم المعارف التى لديهم فى هذا المجال.

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

وتعتبر المعرفة المؤشر األول لالستدالل على

وتعتبر الممارسة العملية الخطوة التالية فى أي عمليه

اإلنسانى حيث يتحدد سلوك الفرد وفقا لكم ونوع المعرفة،

التعرض االختياري ،أو اإلجبارى لكم من المعلومات

االحتياجات اإلرشادية المعرفية ،فالمعرفة هى أساس السلوك

تعليمية سواء رسمية ،أو غير رسميه ،فما الفائدة المرجوة من

وتعرف المعرفة على أنها "القدر من المعلومات التى يحوزها

والمعارف ،ما لم تطبق وتمارس هذه المعلومات ،ويستفاد من

الفرد والتى تمكنه من ربط العالقات بين الظواهر المختلفة بما

المعارف ،فى الحياة لتساعد على التوائم والتكيف ،وحتى

يتسنى معه سهولة إدراكها وسرعة إستيعابها"( ،عمر

تكتمل العملية التعليمية بنجاح وكفاءة ،تبقى خطوة التوجيه

وآخرون .)1973 ،والمعرفة هى "القدرة على إدراك وتذكر
األشياء والمعلومات"( ،الرافعى.)1992،

والتصحيح.

والمهارة هي قدرة الفرد على تحديد ما يعترضه من

وهى "اشمل وأكثر من كونها عملية تذكر لفكرة أو

مشكالت ووضع الحلول والحلول البديلة لمواجهة هذه

ظاهرة ألنها تتضمن عمليات أكثر تعقيداً من عملية إصدار

المشكالت( ،عمر وآخرون .)1973 ،وهي مكونات أو

الحكم وإيجاد العالقات ،كما أنها تبدأ بالتفاصيل وتنتهى

مقتضيات فسيولوجية -معرفية -نفسية – تلقائية لممارسة

بتذكر النظريات ،أى أن المعرفة تتجه من األبسط إلى

أعمال مفيدة ذات طبيعة فنية ،ويراها كل من (عبدالغفار،

األعم" ( ،الغول.)1998 ،

 ،)1975و(الليله وياسمين.)1985 ،

وتحديد المستوى المعرفي فيما يتعلق بموضوع معين

وهي كيفية أداء الفرد لشئ ما بسهولة ويسر ،وعدد

يعتبر من األساسيات المنهجية في العمل اإلرشادي الزراعي

األشياء التى يستطيع إتقانها بكفاءة(،العادلى.)1983 ،

سواء في دراسة الموقف وما يترتب عليه من بقية خطوات
بناء البرنامج اإلرشادى أو في عمليات التقييم والبحوث

وتعرف علي أنها حذاقة تنمو بالتعلم ,وقد تكون حركية أو
لفظية أو عقلية أو مزيجاً من أكثر من نوع( ،الخولى)1985،

اإلرشادية( ،مرسي وآخرون .)1997 ،واإلرشاد الزراعى عليه

ويقصد بها الوصول بالعمل إلى درجة من اإلتقان تيسرعلى

أن يسعى إلى توفير المعارف الالزمة للمسترشدين في جميع

صاحبه أداءها في أقل وقت وجهد ممكن مع تحقيق األمان

مجاالت العمل اإلرشادي أو باألحرى في جميع مجاالت

وتالفي األضرار واألخطاء في حياة اإلنسان(،سرحان

الحياة الريفية بما يفيدهم ويساعدهم على إدراك المجال

ومنير.)1988،

الحيوي المحيط بهم في أكثر درجات تعقيده ،سواء ما يتصل

بتبني المستحدثات والتقنية الجديدة أو حل المشاكل الحالية

والمتوقعة أو بعبارة أخرى بما يكسبهم أنماطاً سلوكية قادرة

على تحقيق المستويات المختلفة ألهداف اإلرشاد الزراعى،

(األحمر.)2000،

والمهارة هى "االستجابة التنفيذية للفرد والتى تحدث
بصورة تطبيق وتنفيذ وتبنى لألفكار المستحدثة ,طالما اتفقت
مع القيم السائدة وخبرات الفرد وتجاربه السابقة" (العادلى،
والصاوي ،وجمال .)1992,ولها أربع معانى أساسية هي-1 :
تكرار فعل أو سلسلة من األفعال  -2تكرار فعل ما أو سلسلة
من األفعال بغرض تحسين األداء الوظيفي (وقد تمت
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المحافظة على انفصال وتمايز هذين المعنيين السابقين

بسبب الجدل النظري حول العالقات بين التعليم واألداء وأثر
تكرار األنماط السلوكية على كل منهما أو على كليهما معا)
 -3أي سلوك أو طقوس يؤدى بحكم العادة  -4أي سلوك

وتتمثل أنماط الممارسة فى عدة أنواع وهي-1:
الممارسة الىمية :ويقصد بها تكرار ممارسة العمل المراد

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

معتاد أو تقليدي وخاصة فى ثقافة معينة(،جابر وعالء،

واإلرشاد :ويقصد بها أن يصطحب الممارسة تعليق من

والمعرفة واالتجاه يرتبطان بالسلوك التنفيذى ويمكن

خطأ الممارسة,ومن ثم يحدث تغير مصاحب فى األداء-3 ،

.)1993

المعلم أو األب أو األم أو أي شخص أخر يفيد صحة أو

تغيير تلك المعارف واالتجاهات للفرد ومن ثم سوف يقود ذلك
إلى

تغيير

فى

السلوك

التنفيذى

للفرد صومع

.)1997،فالمكون السلوكى التنفيذى هو الترجمة العملية

للمكونين المعرفى واالتجاهى ,أى لعملية تفكير اإلنسان
وانفعاالته حول موضوع معين ,مما يؤدى الى االستجابة على

شكل خطوات ايجابية ,لفظية كانت أوحركية(،الرشيدى
وصبحي .)1999،
هذا وإتفق كل من (عبدالغفار ،)1975 ،و(الليلة
وياسمين ،)1985 ،و(إبراهيم )1994 ،على أن المهارات
تقسم إلى :أ -المهارة الفكرية (الذهنية) :وهى طريقة التفكير

وقدرة الفرد على العمل الفكرى فى إيجاد حل ما لمشكلة

تواجهه ،ب -المهارة اآلدائية (التنفيذية) :وهى قدرة الفرد على
أداء شئ ما بشكل جيد وبمجهود وتكلفة ووقت أقل.
كما تصنف المهارات إلى -1 :مهارات عقلية أو فكرية:
مثل القدرة على التفكير السليم واإلبتكار والتخطيط ،ومقدرة

الشخص على وضع الحلول والطرق التى يجابه بها
المشكالت -2 ،مهارات آدائية حركية أو يدوية :مثل قدرة
الفرد على تقليم شجرة كان يعجز عن تقليمها من قبل،
(العادلى.)1983 ،
وتعددت وتنوعت تقسيمات الممارسة مثل-1 :

الممارسة

الحركية مثل ركوب دراجة أو قيادة سيارة-2،

ممارسة المعارف والمعلومات -3،ممارسة خاصة بأساليب
التفكير ،كالتفكير المنطقي الناقد ،والتفكير اإلبتكارى( ،خير

هللا )1988،

الممارسة المعيزة وغير المعيزة :ويقصد باألولى تقرير

االستجابات الصحيحة أو المرغوبة أو التى تصدر عن الفرد
فى االتجاه المرغوب تعزي اًز ايجابياً ،أو تعزي اًز سلبياً

لالستجابات غير المرغوبة أو غير الصحيحة والواقع أن هناك
تداخل بين نمطي الممارسة المعززة والقائمة على التوجيه
حيث يمكن اعتبار تعليق أو تعقيب المعلم بصحة أو خطأ
الممارسة نوع من التعزيز-4.الممارسة القائمة على التغذية

المرتدة :ويقصد بها النمط من الممارسة قيام المفحوص

بممارسة النشاط موضوع الممارسة مع تزويده بنتائج ممارسته
لهذا النشاط( ،الزيات )1996،
وتقسم المهارة الواجب إكسابها للفرد إلي  -1مهارات
يدوية :وهى استخدام األدوات واألجهزة فى العمل  -2مهارات

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

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

وللممارسة عدة صور فهي إما مركزة أو موزعة ،أو كلية
أو جزئية ،فعند حفظ قصيدة من عشرة أبيات مثال  :أذا تم

حفظها فى فترة زمنيه متصلة فأن الممارسة هنا "مركزه" ،وإذا

حفظت فى فترات زمنيه منفصلة بينها فترات راحة فأن
الممارسة تكون "موزعه" أما إذا أردنا تعلم قيادة الدراجة فأننا

نتعلم المهارة كلها كوحدة واحده "ممارسه كلية" ولو أننا أردنا
تعلم قيادة الطائرة فأننا نتعلم المهارة موزعه على أجزاء
"ممارسه جزئية"(،أبو حطب وأمل )2000،

.
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النقص والعوز واالفتقار واختالل التوازن ،وتقترن بنوع من

ومجال العمل اإلرشادى الزراعى ،فاإلرشاد الزراعى فى واقع

التوتر والضيق ،ال يلبث أن يزول متى قضيت الحاجة وزال

األمر عملية تعليمية لها أهداف وخصائص مغيرة للسلوك،

النقص ،سواء كان هذا النقص مادياً أو معنوياً ،داخلياً أو

أو اإلتجاهات.

الحرمان أو النقص الجسمى أو اإلجتماعى تلح على الكائن

سواء كان هذا التغيير المستهدف فى المعارف أو المهارات

خارجياً"( ،الطنوبى .)1998 ،كما تعرف على أنها "حالة من

أما الحاجة فهى "فجوة بين وضع أو مستوى مرغوب

فتنزع به إلى إشباعها أو اختزالها ،ويضيف قائالً أن الحاجات

فيه ،ووضع قائم فعالً أو واقع ،أى الفرق بين ما نأمل أن

نكون عليه وما نحن عليه اآلن"( ،عبدالغفار .)1975،

ويعبر مفهوم الحاجة عن "فجوة أو ثغرة" " ”Gapما بين
وضعين أحدهما الوضع الحالى واآلخر الوضع المرغوب

الوصول إليه ،ويضيف أن الوضع الحالى يمكن تحديده فى

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

طريق مقارنة الوضع الحالى ببيانات الوضع المرغوب

الوصول إليه ويمكن من خالله اإلستدالل على الفجوة أو

المشكلة ،ويضيف ليجانز إلى هذين المستويين مستوى ثالث

وهو المستوى الذى يمكن تحقيقه.(Leagans, 1961)،

وهى "فجوة بين مستويين أحدهما المستوى الواقعى الذى

يوجد عليه الفرد قبل إعطاء المحتوى التعليمى ،وثانيهما

المستوى المتوقع أو المراد الوصول إليه" .ويوضح "قالدة"
الحاجة بالمعادلة التالية :ح = م – و ،حيث أن( :ح) :تعنى
حاجات الفرد ،و(م) :تعنى الحالة المتوقعة لسلوك الفرد بعد
عملية التعلم ،و(و) الحالة الواقعية لسلوك الفرد ،وهو ماتم

اإلستناد إليه فى هذه الدراسة( ،قالده .)1982،

كما تعرف الحاجة على أنها " حالة من التوتر أو عدم
اإلشباع يشعر بها فرد معين ،وتدفعه إلى التصرف متجهاً
نحو الهدف الذى يعتقد أنه سوف يحقق له اإلشباع"( ،غيث،

 .)1995وعلى أنها "الشعور بنقص لشئ ضرورى أو

مطلوب أو مرغوب فيه ،واألصل فى الحاجة أنها حالة من

ليست كلها متصلة بالدوافع األولية الفسيولوجية كالجوع

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

حرمان الفرد كانت الحاجات أقوى ،فهى الجانب الداخلى

المثير للدافع"( ،عبد الخالق.)2000 ،

وال يمكن إغفال أهمية دراسة الحاجات فى مجال العمل
اإلرشادى ،حيث أن البرنامج اإلرشادى الناجح البد أن
يتضمن صورة للموقف الحالى فى المنطقة موضع التنمية،
وتحديد الحاجات الملحة للريفيين ،ويبنى العمل اإلرشادى
الناجح على أساس تحديد الموقف فى المنطقة موضع الدراسة

للوقوف على أكثر الحاجات إلحاحاً ومحاولة إيجاد الحلول
إلشباعها ،وذلك من خالل برامج إرشادية فعالة لها أهداف
محددة وواضحة المعالم ومنبثقة من تلك الحاجات ،وذلك
لضمان تجاوب األفراد المعنين بها وقبولهم ألهدافها( ،عمر،

.)1992

ولنجاح البرامج واألنشطة اإلرشادية الموجهة للزراع فإن
جميع الدراسات فى مجال اإلرشاد الزراعى تؤكد ضرورة
التعرف على اإلحتياجات اإلرشادية وتحديدها بدقة عند البدء
فى أى عمل إرشادى زراعى يهدف إلى تطبيق وتنفيذ

التوصيات اإلرشادية الزراعية المرتبطة بتلك اإلحتياجات،

وعلى ذلك فإن حاجات الزراع وإهتماماتهم تعد ركيزة أساسية
عند تخطيط وتنفيذ مختلف األنشطة اإلرشادية المعنية بهم،
(غزالن.)2001 ،
خالصة القول أن أهمية دراسة االحتياجات فى مجال

اإلرشاد الزراعي تتمركز حول عدم إمكانية وضع وتخطيط أي
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برامج إرشادية ناجحة إال بعد دراسة وتحديد االحتياجات

من الممارسات المتعلقة بالتوصيات اإلرشادية الصحية

الفعلية بالمنطقة ،حيث أن عدم التقدير الصحيح لتلك

والممثلة في ( االحتياجات التنفيذية الخاصة بصحة األسرة،

االحتياجات يترتب عليه ضياع الكثير من الجهد والوقت

وصحة المسكن ,وصحة البيئة) ،وتم اإلستدالل على هذه

والمال.
وال تحدث العملية اإلرشادية الفعالة بطريقة عشوائية بل

البد وأن تكون وليدة جهد منسق خاضع للدراسة والتحليل،

فهى تتعامل مع مسترشدين غير متجانسين فى وجود مشاكل
معقدة وتكنولوجيا متجددة باستمرار ،والهدف ليس مجرد نشر
معارف وحقائق لكن دفع الناس لتفهمها واالقتناع بها
وتحفيزهم على تطبيقها ،ويستلزم ذلك االهتمام بتخطيط العمل
اإلرشادي ،أى رسم منهج للعمل بهدف تحقيق غاياته

اإلحتياجات من خالل حصر الفرق بين ممارسات الريفيات

المبحوثات الحالية والممارسات المثلى ،عن طريق المعادلة
التالية :ح = م – و ،حيث أن( :ح) :تعنى حاجات الفرد،

و(م) :تعنى الحالة المتوقعة لتنفيذ الفرد بعد عملية التعلم (
الممارسة المثلى) ،و(و) الحالة الواقعية لتنفيذ الفرد( الممارسة
الفعلية الحالية).
ثا يا :المتغيرات البحةية:
تم اختيار متغي ارت هذا البحث إتساقاً مع طبيعة الدراسة

المنشودة ،وتشير عملية بناء البرنامج اإلرشادي إلى سلسلة

وأبعادها وقد تم تصنيف متغيرات الدراسة إلى مجموعتين من

السكان المحليين والمنظمات المرتبطة بالعمل اإلرشادي فى

ة -المتغيرات المستقلة:

جهود منظمة يتعاون فيها العاملون اإلرشاديون وممثلوا
تحديد االحتياجات واألهداف التعليمية إلحداث تغييرات
سلوكية مرغوبة لذى المسترشدين( .فتحى.)1998 ،

طريقة البحث

المتغيرات وهي:

تضمنت الدراسة ثالثة عشر متغي اًر مستقالً وهي :سن

المبحوثة ،وتعليم المبحوثة ،وسن زوج المبحوثة ،وتعليم

زوج المبحوثة ،وعدد األبناء ،والسعة الحيازية المزرعية،

ةوال :التعريف االجرائى للمتغير التاب :

والسعة الحيازية الحيوانية ،والسعة الحيازية الداجنية،

 -1االحتياجات اإلرشادية المعرتية للمبحوثات بالتوصيات

واالنفتاح الحضاري ،ومصادر المعلومات ،والطموح،

اإلرشادية الصحية :ويقصد بها مقدار ما ينقص المبحوثة

من المعارف المتعلقة بالتوصيات اإلرشادية الصحية والممثلة

في ( االحتياجات المعرفية الخاصة بصحة األسرة ،وصحة
المسكن ,وصحة البيئة) ،وتم اإلستدالل على هذه اإلحتياجات

من خالل حصر الفرق بين معارف الريفيات المبحوثات

الحالية والمعارف المثلى ،عن طريق المعادلة التالية :ح = م

– و ،حيث أن( :ح) :تعنى حاجات الفرد ،و(م) :تعنى

الحالة المتوقعة لمعرفة الفرد بعد عملية التعلم ( المعرفة
المثلى) ،و(و) الحالة الواقعية لمعرفة الفرد( المعرفة الفعلية
الحالية).
 -2االحتياجات اإلرشادية التنفيذية للمبحوثات بالتوصيات

اإلرشادية الصحية :ويقصد بها مقدار ما ينقص المبحوثة

االستعداد للتغيير ،والتقدير الذاتي لقيادة الرأي.
ب -المتغير التاب :
وتمثل في االحتياجات اإلرشادية الصحية للمرأة الريفية

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

 -1االحتياجات اإلرشادية المعرفية للمبحوثات فيما يتعلق
بالتوصيات اإلرشادية الصحية محل الدراسة والمتمثلة فى
صحة األسرة ،وصحة المسكن ,وصحة البيئة.
 -3االحتياجات اإلرشادية التنفيذية للمبحوثات فيما يتعلق
بالتوصيات اإلرشادية الصحية محل الدراسة والمتمثلة
فى صحة األسرة ،وصحة المسكن ,وصحة البيئة.
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ب -الفروض البحثية:

االستعداد للتغيير ،والتقدير الذاتي لقيادة الرأي وبين درجة

لتحقيق الهدف الثالث من أهداف البحث تم صياغة الفروض

اإلحتياجات اإلرشادية التنفيذية بالتوصيات اإلرشادية

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

المستقلة محل الدراسة والمتمثلة فى :سن المبحوثة،

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

واالنفتاح الحضاري ،ومصادر المعلومات ،والطموح،
االستعداد للتغيير ،والتقدير الذاتي لقيادة الرأي وبين درجة
اإلحتياجات اإلرشادية المعرفية بالتوصيات اإلرشادية
الصحية.
 -2الفرض البحةى الةا ى" :تسهم المتغيرات المستقلة محل
الدراسة والمتمثلة فى :سن المبحوثة ،وتعليم المبحوثة،
وسن زوج المبحوثة ،وتعليم زوج المبحوثة ،وعدد األبناء،

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

الصحية.
 -5الفرض البحةى الخامس" :تسهم المتغيرات المستقلة محل
الدراسة والمتمثلة فى  :سن المبحوثة ،وتعليم المبحوثة،
وسن زوج المبحوثة ،وتعليم زوج المبحوثة ،وعدد األبناء،
والسعة الحيازية المزرعية ،والسعة الحيازية الحيوانية،

والسعة الحيازية الداجنية ،واالنفتاح الحضاري ،ومصادر
المعلومات ،والطموح ،االستعداد للتغيير ،والتقدير الذاتي
لقيادة الرأي مجتمعة فى تفسير التباين فى درجة
اإلحتياجات اإلرشادية التنفيذية بالتوصيات اإلرشادية
الصحية.
 -6الفرض البحةي السادس :يتوقع إسهام كل متغير من
المتغيرات المستقلة إسهاماَ معنوياً في تفسير التباين في
اإلحتياجات اإلرشادية التنفيذية بالتوصيات اإلرشادية

الصحية

وتخ صياغة هذه الفروض في صورتها الصفرية فرض

المعلومات ،والطموح ،االستعداد للتغيير ،والتقدير الذاتي

العدم) حتى تم ن من إاتبارهما.

لقيادة الرأي مجتمعة فى تفسير التباين فى درجة

ثالةا :منطقة وشاملة وعينة البحث:

اإلحتياجات اإلرشادية المعرفية بالتوصيات اإلرشادية

الصحية.

 -3الفرض البحةي الةالث :يتوقع إسهام كل متغير من

المتغيرات المستقلة إسهاماَ معنوياً في تفسير التباين في

اإلحتياجات اإلرشادية المعرفية بالتوصيات اإلرشادية
الصحية.

تم اختيار محافظة كفرالشيخ كمنطقة إلجراء هذه الدراسة
حيث أن هذه المحافظة تمثل الجهة العلمية التابع لها الباحثة
وذلك من منطلق مسئولية الجهات العلمية وسعيها لمحاولة
النهوض واالرتقاء بالمناطق التي تنتمي إليها ،وقد تم إختيار

مركز سيدى سالم من بين مراكز المحافظة العشر المتمثلة
فى :كفر الشيخ ،وبلطيم ،والحامول ،ومطوبس ،والرياض،

 -4الفرض البحةى الراب " :توجد عالقة إرتباطية المتغيرات

وسيدى سالم ،وفوه ،الرياض ،ودسوق ،وقلين ،تلى ذلك

وتعليم المبحوثة ،وسن زوج المبحوثة ،وتعليم زوج

العشوائى عن قرية أبو غنيمة ،ومن واقع كشوف الحيازة

المستقلة محل الدراسة والمتمثلة فى :سن المبحوثة،

إختيار قرية عشوائياً من القرى التابعة للمركز ،أسفر اإلختيار

المبحوثة ،وعدد األبناء ،والسعة الحيازية المزرعية،

بالجمعية التعاونية الزراعية (سجل  -2خدمات) ،ثم تم حصر

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

الحائزين والحائزات بالقرية ،وتمثلت شاملة البحث في جميع
الريفيات المتزوجات بحائزين ألرض زراعية والحائزات فبلغ
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عددهن  (،230الجمعية الزراعية بقرية أبو غنيمة) ،وقد تم

اإلحصائي  ,SPSS,Version 16وتم استخدام عدة أساليب

اختيار عينة عشوائية منتظمة بالقرية من الحائزات وزوجات

وأدوات إحصائية وهي :النسبة المئوية ,والتك اررات,

الحائزين ،وقد تم تحديد حجم العينة وفقاً لمعادلة كرجسي

والمتوسط الحسابي ,واإلنحراف المعياري ,ومعامل

ومورجان ) Krejcie & Morgan 1970(,فبلغ قوامها 143
حائزة وزوجة حائز.رابعا :ةسلوب جم وتحليل الغيا ات:

 -1إعداد وااتبار استمارة االستغيا  :جمعت بيانات البحث
بواسطة اإلستبيان عن طريق المقابلة الشخصية ،حيث

اإلرتباط البسيط ,ومعامل اإلرتباط المتعدد ,ومعامل
اإلنحدار الجزئي ,ومعامل اإلنحدار الجزئي التدرجي

للتعرف علي أكثر المتغيرات المستقلة ذات التأثير

المعنوي التي تسهم في تفسير التباين في المتغير التابع.

تم إعداد اإلستبيان بما يحتويه من أسئلة وعبارات تكفل
تحقيق أهداف البحث وإختبار فروضها ,وتم تصميم
إستمارة االستبيان بعد االطالع على الدراسات السابقة
المتعلقة بموضوع االحتياجات اإلرشادية وال سيما فيما

يتعلق بالصحة العامة ,وتضمنت االستمارة جزءان وهي:
* الجزء األول :ويشتمل علي مجموعة من األسئلة المتعلقة
ببعض الخصائص المميزة للريفيات المبحوثات.
* الجزء الثاني :مجموعة من األسئلة الخاصة بتقدير
االحتياجات

اإلرشادية

المعرفية

والتنفيذية

النتائج ومناقشتها
ةوال :بعااااااا الخصااااااائص الشخصااااااية المميااااااية للريفيااااااات
المبحوثات:
ة -أوض حححت النت ححائج الح حواردة بج ححدول ( )1أن توزي ححع الريفي ححات
المبحوثات وفقاً لسنهن يشير إلحي أن ححوالي  ٪83محنهن محثلن
ف ح ححي فئت ح ححي الس ح ححن الص ح ححغير والمتوس ح ححط ،وأن ق ارب ح ححة  ٪35م ح ححن
إجمح ححالي الريفيح ححات المبحوثح ححات إمح ححا أميح ححات أو ملمح ححات بح ححالقراءة

والكتابحة دون حصححولهن علححى سححنوات تعلححيم رسححمي ،وأن توزيححع

بالتوصيات

أزواج الريفي ححات المبحوث ححات وفق حاً لس ححنهم يش ححير إل ححي أن حححوالي

وبعد وضع الصيغة النهائية لألسئلة في تصميم إستمارة

حح حوالي  ٪30م ححن إجم ححالي أزواج الريفي ححات المبحوث ححات أمي ححون

اإلرشادية الصحية للريفيات المبحوثات.
اإلستبيان تم إجراء اإلختبار المبدئي ,وذلك من خالل مقابلة
 30مبحوثة وذلك للتأكد من مدي وضوح األسئلة والعبارات

وسهولة فهمها من قبل المبحوثات ,وكذا تم إجراء بعض
التعديالت علي بعض العبارات سواء باإلضافة أو بالحذف

للوصول إلي المستوي المطلوب من الوضوح والفهم لعبارات

وأسئلة اإلستمارة ,ومن ثم أصبحت اإلستمارة في صورتها
النهائية صالحة لجمع البيانات الميدانية.
 -2تحليل الغيا ات :بعد جمع البيانات ومراجعة استمارات

اإلستبيان التي تم جمعها ميدانياً ومكتبياً من أجل التأكد

من إستيفاء جميع البيانات الواردة بها ,ثم تم إعداد جداول
تفريغ البيانات وتبويبها وجدولتها وتصنيفها وفقاً لمتطلبات

الدراسة ,وتم إدخال وتحليل البيانات باستخدام البرنامج

 ٪83م ححنهم مثلح حوا فح ححي فئت ححي السح ححن الص ححغير والمتوسح ححط ،وأن

وملمح ح ح ح ححين بح ح ح ح ححالقراءة والكتابح ح ح ح ححة ،وأن  ٪91.5مح ح ح ح ححن الريفيح ح ح ح ححات
المبحوثححات الحححائزات تتركححز حيححازة أسححرهن المزرعي حة فححي الفئححة

المنخفضححة والمتوسححطة ،وأن  ٪95.5مححن الريفيححات المبحوثححات

انفت ححاحهن الحض ححارى م ححنخفض ومتوس ححط ،وأن توزي ححع الريفي ححات
المبحوثححات وفق حاً لعححدد المصححادر المعلوماتيححة لححديهن يشححير إلححي

أن ححوالي  ٪62محنهن محثلن فححي فئحة عحدد مصحادر المعلومححات
المنخفض ح ح حة والمتوسح ح ححطة ،وأن حح ح حوالي  % 64مح ح ححن الريفيح ح ححات
المبحوث ح ححات طم ح ححوحهن م ح ححنخفض ومتوس ح ححط ،وأن  ٪58م ح ححنهن
اسححتعدادهن للتغييححر مححنخفض ومتوسححط ،وأن ق اربححة  ٪92مححنهن
قيادتهن للرأي منخفضة ومتوسطة.
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جدوج  .1توزي الريفيات المبحوثات وفقا لبعا الخصائص الممييه لهن

الخصائص
 -1سن المبحوثة:
صغيرة ( )36-25سنة
متوسطة ( )48-37سنة
كبيرة ( )60-49سنة
اإلجمالي
 -2تعليخ المبحوثة:
أمية (صفر) درجة
تق أر وتكتب ( )4درجة
حاصلة على إبتدائي( )6درجة
حاصلة على إعدادي( )9درجة
حاصلة على ثانوي( )12درجة
حاصلة علي مؤهل جامعي ( )16درجة
االجمالي
 -3سن زو المبحوثة:
صغير ( )41-30سنة
متوسط ( )53-42سنة
كبير ( )65-54سنة
اإلجمالي
 -4تعليخ زو المبحوثة:
امي (صفر) درجة
يق أر ويكتب( )4درجة
ابتدائيه( )6درجة
اعداديه( )9درجة
مؤهل متوسط( )12درجة
مؤهل جامعي( )16درجة
اإلجمالي
-5عدد األبناء
ال يوجد أبناء
صغير ( )2-1ابن
متوسط ( )4-3ابن
كبير ( )6-5ابن
اإلجمالي
 -5السعة الحيازية اليراعية:
صغيرة ( )38-10قيراط
متوسطة ( )67-39قيراط
كبيرة ( )96-68قيراط
اإلجمالي
 -6السعة الحيازية الحيوا ية:
ال تمتلك
منخفضة ( )3.4-1.8وحدة
متوسطة ( )5.1-3.5وحدة
مرتفعة ( )6.8-5.2وحدة
اإلجمالي
 -7السعة الحيازية الداجنية:
ال تمتلك
منخفضة ( )54-20وحدة
متوسطة ( )90-55وحدة
مرتفعة ( )120-91وحدة
اإلجمالي

المتوس الحسابي

العدد

%

64
55
24
143

44.7
38.5
16.8
100

38.7

37
13
3
60
30
143

25.8
9
2.2
42
21
100

-

64
55
24
143

44.8
38.5
16.7
100

43.7

27
17
3
11
61
24
143

18.7
11.7
2.8
7.6
42.5
16.7
100

8.6

3
36
72
32
143

2.1
25.3
50.3
22.3
100

3.1

80
51
12
143

55.9
35.6
8.5
100

30.8

55
59
26
3
143

38.4
41.2
18.2
2.2
100

2.5

9
17
104
13
143

6.2
11.8
72.7
9.3
100

59
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7.7

-

9.3

5.7

1.3

22.2

1.3

27.3
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تاب جدوج .1

الخصائص
 -8اال فتا الحضار :
منخفض ( )3-2درجة
متوسط ( )6-4درجة
مرتفع ( )8-7درجة
اإلجمالي
 -9مصادر المعلومات:
منخفض ( )2-1درجة
متوسط ( )4-3درجة
مرتفع ( )6-5درجة
اإلجمالي
-10الطمو :
منخفض()26-20
متوسط ()35-27
مرتفع ()42-36
اإلجمالي
 -11االستعداد للتغيير
منخفض ( ) 29-22درجة
متوسط ( )37-30درجة
مرتفع( )45-38درجة
اإلجمالي
 -12التقدير الذاتي لقيادة الرأي
منخفض ( ) 6-4درجة
متوسط ( )9-7درجة
مرتفع ( )12-10درجة
اإلجمالي

المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

العدد

%

المتوس الحسابي

101
35
7
143

70.6
24.6
4.8
100

3.5

5
84
54
269

3.5
58.7
37.8
100

1.67

10
82
51
143

7
57.4
35.6
100

34.2

7
76
60
143

4.8
53.2
42
100

36.2

9
121
13
143

6.2
84.6
9.2
100

8.7

ثا يا :االحتياجاات االرشاادية المعرتياة والتنفيذياة للمبحوثاات
بالتوصيات اإلرشادية الصحية:

-1االحتياجااات اإلرشااادية المعرتيااة للمبحوثااات بالتوصاايات
اإلرشادية الصحية.

أوض حححت النت ححائج أن ال ححدرجات المعب حرة ع ححن االحتياجح حات
اإلرشادية المعرفية للريفيات المبحوثحات بالتوصحيات اإلرشحادية
الص حححية تراوح ححت م ححن ( )50-3درج ححة بمتوس ححط حس ححابى ق ححدره
 24.5درجة ،بانحراف معيارى قدره  11درجة ,جدول (.)2

وقد تحم تصحنيف الريفيحات المبحوثحات إلحى ثحالث فئحات

تعبح ححر عح ححن مسح ححتوى احتيح ححاجتهن المعرفيح ححة ,جح ححدول ( ,)2وعنح ححد
اس ححتعراض التوزي ححع الع ححددي والنس ححبي للمبحوث ححات تب ححين أن 15
مبحوثح حة مح ححثلن فح ححي فئح ححة االحتيح ححاج المعرفح ححي المح ححنخفض بنسح ححبة
 ٪10.5مححن إجم ححالي الريفي ححات المبحوث ححات ,ف ححي ح ححين أن 86

اال حراف المعيار
1.1

0.698

3.2

4.2

1.6

مبحوثة مثلن فئة االحتياج المعرفحي المتوسحط بنسحبة  ٪60محن
إجم ححالي العين ححة البحثي ححة ,كم ححا تب ححين أن  42مبحوثح حة م ححثلن فئ ححة
االحتيحاج المعرفحي المرتفحع بنسححبة  ٪29.5محن إجمحالي العينححة

البحثية محل الدراسة.

ويتضح ححح مح ححن هح ححذه النتح ححائج أن  ٪89.5مح ححن أف ح حراد العينح ححة
البحثية لديهم احتياج معرفي مرتفع ومتوسط  ,ويدل ذلك على
وجود نقص شديد في معارف وتنفيذ الريفيات المبحوثات أفراد
العين ححة البحثي ححة للممارس ححات الص حححية الس ححليمة .وتش ححير النت ححائج

إلححي أن ح حوالي  ٪84مححن المبحوثححات لححديهن إحتيححاج إرش ححادي
معرفححي يت حراوح بححين المتوسححط والمرتفححع فيمححا يتعلححق التوصححيات
المتعلق ح ححة بص ح حححة األسح ح حرة ،وه ح ححي نس ح ححبة ال يس ح ححتهان به ح ححا م ح ححن
المسترشححدين والتححي تحتححاج إلححي إهتمححام الجهححاز اإلرشححادي مححن
أجححل تخطححيط وتنفيححذ بحرامج إرشححادية لرفححع معلومححاتهم ومعححارفهم
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الص حححية لس ححد ه ححذا ال ححنقص المعرف ححي ل ححديهن ،كم ححا اتض ححح أن
ق اربح ححة  ٪85مح ححنهن لح ححديهن إحتيح ححاج إرشح ححادي معرفح ححي متوسح ححط
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وتححم تصححنيف الريفيححات المبحوثححات إل حى ثححالث فئححات تعبححر

عن مستوى احتياجتهن التنفيذيحة ,جحدول ( ,)3وعنحد اسحتعراض

ومرتفح ححع فيمح ححا يتعلح حق بالتوصح ححيات الخاصح ححة بصح حححة المسح ححكن،

التوزيح ححع العح ححددي والنسح ححبي للمبحوثح ححات تبح ححين أن  10مبحوثح ححات

جدول(.)2

م ححثلن فح ححي فئح ححة االحتيح ححاج المعرف ححي المح ححنخفض بنسح ححبة  ٪7مح ححن

 -2االحتياجااات اإلرشااادية التنفيذيااة للمبحوث اات بالتوصاايات

إجمالي الريفيات المبحوثات ,فحي ححين أن  100مبحوثحة محثلن

اإلرشادية الصحية.

أوض حححت النتح حائج أن الح ححدرجات المعبح حرة ع ححن االحتياجح ححات
اإلرشادية التنفيذية للريفيحات المبحوثحات بالتوصحيات اإلرشحادية
الص ح ح ح ح ح حححية تراوح ح ح ح ح ح ححت ب ح ح ح ح ح ححين ( )19 -6درج ح ح ح ح ح ححة بمتوس ح ح ح ح ح ححط

فئة االحتياج المعرفي المتوسط بنسبة  ٪70من إجمالي العينة
البحثية ,كما تبين أن  28مبحوثة محثلن فئحة االحتيحاج المعرفحي
المرتفح ححع بنسح ححبة  ٪19.5مح ححن إجمح ححالي العينح ححة البحثيح ححة محح ححل
الدراسة.

حسابي 12.91درجة ،وانحراف معياري  2.07درجة

جدوج  .2توزي المبحوثات وفقا إلحتياجاتهن المعرتية الصحية
االحتياجات اإلرشادية المعرتية

 -1االحتياجات االرشادية الصحية المعرفية الكلية:
منخفض ( )18 –3درجة
متوسط ( )34 –19درجة
مرتفع ( )50 –35درجة
اإلجمحالي
 -2االحتياجات االرشادية المعرفية الخاصة بصحة األسرة
ليس لديهم إحتياج:
لديهم إحتياج:

منخفض ( )10-8درجة
متوسط ( )13-11درجة
مرتفع ( )16-14درجة
اإلجمحالي
 -3االحتياجات االرشادية المعرتية الخاصة بصحة المس ن:
ليس لديهم إحتياج:
لديهم إحتياج:
منخفض ( )5-3درجة
متوسط ( )7-6درجة
مرتفع ( )10-8درجة
اإلجمحالي
 -4االحتياجات االرشادية المعرتية الخاصة بصحة الغي ة:
ليس لديهم إحتياج:
لديهم إحتياج:
منخفض ( )5-4درجة
متوسط ( )8-6درجة
مرتفع ( )10-9درجة
اإلجمحالي
المصدر :حسبت من استمارات االستبيان

العدد

%

15
86
42
143

10.5
60
29.5
100

9

6.2

15
90
29
143

10.4
63
20.4
100

10
12
90
31
143
8
10
112
13
143

7
8.3
63
21.7
100
5.5
7
78.5
9
100

المتوس
الحسابى
24.5

11

11.8

1.9

3,7

9,5

اإل حراف المعيار

1,4

3,2
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جدوج  .3توزي المبحوثات وفقا إلحتياجاتهن التنفيذية الصحية
االحتياجات اإلرشادية التنفيذية

 -1االحتياجات االرشادية الصحية التنفيذية الىلية
ليس لديهخ إحتيا :
لديهم إحتياج
منخفض ( )10-6درجة
متوسط ( )14-11درجة
مرتفع ( )19-15درجة
اإلجمحالي
 -2االحتياجات االرشادية التنفيذية الخاصة بصحة األسرة
ليس لديهخ إحتيا :
لديهخ إحتيا
منخفض ( )4-2درجة
متوسط ( )7-5درجة
مرتفع ( )10-8درجة
اإلجمحالي
 -3االحتياجات االرشادية التنفيذية الخاصة بصحة المسكن
ليس لديهخ إحتيا :
لديهخ إحتيا
منخفضة ( )2-1درجة
متوسطة ( )4-3درجة
مرتفعة ( )6-5درجة
اإلجمحالي
 -4االحتياجات االرشادية التنفيذية الخاصة بصحة البيئة
ليس لديهخ إحتيا :
لديهخ إحتيا
منخفض( )2-1درجة
متوسط ( )4-3درجة
مرتفع ( )6-5درجة
اإلجمحالي

المصدر :حسبت من استمارات االستبيان

ويتضح ححح مح ححن هح ححذه النتح ححائج أن  ٪89.5مح ححن أف ح حراد العينح ححة

العدد

%

5

3.5

10
100
28
143

7
70
19.5
100

13

9

7
80
43
143

5
56
30
100

20

13.9

8
103
12
143

5.6
72
8.4
100

13

9

2
53
75
143

1.5
37
52.5
100

المتوس
الحسابى

12.91

7.01

3.41

2.3

اإل حراف
المعيار

2.07

1.47

1.07

1.05

ولميياااد مااان االيضاااا سااانتاوج اإلحتياجااات المعرفىااة للريفياااات

البحثيح ححة لح حديهم احتيح ححاج تنفيح ححذي مرتفح ححع ومتوسح ححط ،كمح ححا تشح ححير

المبحوثااات بغنااود التوصاايات اإلرشااادية محاال البحااث بشاام ماان

إرش ححادي تنفيح ححذي يتح حراوح بح ححين المتوس ححط والمرتفح ححع فيمح ححا يتعلح ححق

 -1تيما يتعل بالتوصيات الخاصة باإلحتياجاات المعرتياة

 ٪80م ححنهن ل ححديهن إحتي ححاج إرش ححادي تنفي ححذي متوس ححط ومرتف ححع

التوصيات التى بها إحتياج معرفى لدى الريفيات أمكن ترتيبهحا

النت ححائج أيض حاً إل ححي أن  ٪86م ححن المبحوث ححات ل ححديهن إحتي ححاج

التفصيل:

بالممارس ححات المتعلق ححة بص حححة األس حرة ،كم ححا اتض ححح أن ح حوالي

المتعلقاااااة بصاااااحة األساااارة :أوض ح حححت النت ح ححائج بج ح ححدول( )4أن

فيما يتعلق بالممارسات الخاصحة بصححة المسحكن ,وأن 89.5

تنازلي ححا وفق ححا لنس ححب االحتي ححاج إليه ححا تمثل ححت ف ححى :يج ححب معرف ححة

 %م ح ح ححثلن فئت ح ح ححي اإلحتي ح ح ححاج اإلرش ح ح ححادي التنفي ح ح ححذي المتوس ح ح ححط

قيححاس الض ححغط ودرج ححة الح ح اررة ،يجححب اس ححتخدام الخ ححيط الطب ححي

جدول (.)3

موعحدها بعحد مشحورة الطبيحب ،يجحب عحدم اسحتخدام المضححادات

والمرتفح ححع فيمح ححا يتعلح ححق بالتوصح ححيات الخاصح ححة بصح حححة البيئ ح ححة،

المتخصححص عن حد تنظيححف األسححنان ،يجححب تنححاول األدويححة فححي
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الحيويح ححة إال عنح ححد استش ح حارة الطبيب،أسح ححخدام مسح ححكنات وأدويح ححة

،٪40.6 ،٪60.8 ،٪66.4 ،٪81 ،٪81.8 ،٪86.7

عش حوائية يس ححبب قرح ححة المع ححدة ،يج ححب معرف ححة الحرك ححة الس ححليمة

٪37على الترتيب.

البدني ححة وكيفي ححة الجل ححوس الص حححيح ،يج ححب وض ححع من ححديل عل ححي

 -3تيما يتعل بالتوصيات الخاصة باإلحتياجاات المعرتياة

وتنظي ححف األذنيح ححين اسح ححبوعياً ،إبع ححاد القطح ححع الصح ححغيرة والخح حواتم

التوصححيات التححى بهححا إحتيححاج معرفححى لححدى الريفيححات بهححا والتححى

يس ححبب م ححرض الس ححكر وتلي ححف الكب ححد ،يج ححب تطهي ححر الجح ححروح

يمكححن انتححاج السححالج واسححتخدامه كعلححف للحيحوان مححن المخلفححات

الفم عند العطس ،يجب االهتمام بغسل الشعر وتقلحيم األظحافر
والحدبابيس عحن متنحاول األطفحال ،األكثحار محن تنحاول السحكريات

والحروق جيداً ،يجب االهتمحام بحالنوم وال ارححة لسحاعات كافيحة،

المتعلقااااة بصااااحة الغي ااااة :أوضح حححت النتح ححائج بجح ححدول ( )4أن
أمك ححن ترتيبه ححا تنازلي ححا وفق ححا لنس ححب االحتي ححاج إليه حا تمثل ححت ف ححى:
الزراعيححة ،تسححتخدم المخلفححات الزراعيححة كبيئححة للز ارعححة فححي انتححاج

يج ححب ع ححدم تن ححاول كمي ححات كبي حرة م ححن البروتين ححات ألنه ححا تس ححبب

عححيش الغ حراب واسححتنبات بححذور الشححعير،يمكن تححدوير المخلفححات

أفح ح ح حدن بع ح ح ححدم معح ح ح حرفتهن به ح ح ححذه المعلوم ح ح ححة ،٪94.4 ،٪94.4

المخلف ححات المنزلي ححة والزراعي ححة ،ح ححرق الم حواد البالس ححتيكية ي ححؤدي

غيوب ححة كبدي ححة ،حي ححث بلغ ححت نس ححبة الريفي ححات المبحوث ححات الت ححي

الزراعيححة وتحويلهححا إلححي سححماد عضححوي ،يجححب األهتمححام بتححدوير

،٪81 ،٪84.6 ،٪87.4 ،٪88 ،٪91.6 ،٪92.3

إل ح ححي استنش ح ححاق م ح حواد مس ح ححرطنة ،اط ح ححالق األعي ح حرة الناري ح ححة ف ح ححي

٪46.2،٪66.4 ،٪80.4،٪80.4على الترتيب.
 -2تيما يتعل بالتوصيات الخاصة باإلحتياجات المعرتياة
المتعلقااااة بصااااحة المسااا ن :أظهح ححرت النتح ححائج بجح ححدول ( )4أن
التوصح ححيات التح ححى بهح ححا إحتيح ححاج معرفح ححى لح ححدى الريفيح ححات أمكح ححن

ترتيبه ححا تنازلي ححا وفق ححا لنس ححب االحتي ححاج إليه ححا تتمث ححل ف ححى :أ ازل ححة

ش ححاحن التليف ححون بع ححد الش حححن ،يج ححب عم ححل حح حواجز لبلكون ححات

المناسبات حرية شخصية ،األهتمام بوضع مخلفات في أماكن
بعي ححدة ع ححن الري ححاح ،ع ححدم ألقح حاء المخلف ححات المنزلي ححة ف ححي التح ححرع

والمصارف والنيل ،الدخان الناتج من حرق القمامحة يحؤدي إلحي

تلوث الهواء ،حيث بلغت نسبة الريفيات المبحوثات التي أفحدن
بع ححدم مع ححرفتهن به ححذه المع ححارف 98،٪98.6 ،٪100 ،٪100
 ٪32.2 ،٪41.3 ،٪91،٪94.4 ،٪95 ،%على الترتيب

وأسححطح المنححازل حتححي ال تتعححرض األطفححال ألي أذي ،البححد أن

ولمييااد ماان االيضااا ساانتاوج اإلحتياج اات التنفيذي اة للريفيااات

أن تكح ححون معتمح ححدة وذات مصح ححدر معح ححروف ،وجح ححود شح حفاط فح ححي

التفصيل:

يكون هناك مطبخ منفصل بالمسكن ،األسالك الكهربائيحة البحد
المطح ححبخ للح ححتخلص مح ححن الح ححروائح ،عمح ححل نظح ححام أمح ححن للصح ححرف

الصحححي والكشححف الححدوري عليححه ،يجححب عححدم تحميححل أكثححر مححن
جهححاز علححي مفتححاح واحححد ،وجححود مصححدر للميححاه صححالح للشححرب
وصحي ،يجب عدم لمس الكهرباء ولمفاتيح واليد مبللة ،يجب
ع ح ححدم تخح ح حزين األس ح ححمدة والكيماوي ح ححات والوق ح ححود والمح ححواد القابل ح ححة

لإلش ححتعال ب ححالمنزل ،يج ححب ع ححدم تخح حزين الق ححش والحط ححب ف ححوق

سححطح المنححزل ،وجححود فلتححر لتصححفية الميححاه فححي المنححزل ،يجححب
وجححود د ارب حزين لسححاللم المنححزل ،يجححب األهتمححام بترتيححب ونظاف حة
أثححاث المنححزل وتنظيمححه حيححث بلغححت نسححبة الريفيححات المبحوثححات
التححي أفححدن بعححدم مع حرفتهن بهححذه المعححارف،٪92.3 ،٪100 :

المبحوثااات بغنااود التوصاايات اإلرشااادية محاال البحااث بشاام ماان

 -1تيماااا يتعلا ا بالتوصااايات الخاصاااة باإلحتياجاااات التنفيذياااة
المتعلقاااااة بصاااااحة األساااارة :أوض ح حححت النت ح ححائج بج ح ححدول( )5أن
الممارسح ححات التح ححى بهح ححا إحتيح ححاج تنفيح ححذي لح ححدى الريفيح ححات أمكح ححن

ترتيبهححا تنازليححا وفقححا لنسححب االحتيححاج إليهححا فتمثلححت فححى :بتححدرب
علح ححي كيفيح ححة عمح ححل االسح ححعافات األوليح ححة ،بعح ححرف الطبيح ححب بنح ححوع
وت ححاريخ األدوي ححة الت ححي ت ححم تناوله ححا ،بعم ححل تحلي ححل ال ححدم ك ححل فتححرة
لألطمئنحان علحي صحححة أفحراد األسحرة ،ال أكححرر الحدواء إال تحححت

إشحراف الطبيححب ،نعمححل كمححددات مححاء مححن الحنيفيححة عنححد أرتفححاع
درج ححة الحح ح اررة ونعط ححي خ ححافض للحح ح اررة ،اذه ححب للطبي ححب عن ححد
الشح ححعور بح ححالمرض ،بهح ححتم بمواعيح ححد وجرعح ححات الح ححدواء للشح ححخص
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الم حريض ف حي األس حرة ،حيححث بلغححت نسححبة الريفيححات المبحوثححات

 ٪50.3 ،٪57.3 ،٪64.3 ،٪67.3 ،٪73.4عل ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ححى

التي أفدن بعدم تنفيذهن لهذه الممارسات،٪85.3 ،٪87.4 :

الترتيب.

جدوج .4توزي الريفيات المبحوثات وفقا إلحتياجاتهن المعرتية بالمحاور محل البحث
م

المعارف االرشادية الصحية

ةوال:المعارف الخاصة بصحة األسرة
يجب اللجوء إلي الطبيب عند ظهور أعراض غير طبيعية.
1
يجب التوقف عن العادات غير السليمة مثل تناول الشاي بعد األكل والتدخين
2
يجب تناول األدوية في موعدها بعد مشورة الطبيب.
3
عزل الشخص المصاب المصاب في مكان خاص.
4
عدم أستخدام األدوات الشخصية بين فردين.
5
يجب وضع منديل علي الفم عند العطس.
6
التطعيم ضروري لألطفال الصغار في المراحل األولي
7
األهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين.
8
يجب عدم تناول كميات كبيرة من البروتينات ألنها تسبب غيوبة كبدية.
9
 10األكثار من تناول السكريات يسبب مرض السكر وتليف الكبد
 11يجب عدم األكثار من تناول المهدئات والمسكنات.
 12يجب تطهير الجروح والحروق جيداً
 13إبعاد القطع الصغيرة والخواتم والدبابيس عن متناول األطفال.
 14يجب إبعاد األدوية عن متناول االطفال
 15يجب االهتمام بغسل الشعر وتقليم األظافر وتنظيف األذنيين اسبوعياً
 16يجب معرفة قياس الضغط ودرجة الح اررة.
 17يجب استخدام الخيط الطبي المتخصص عند تنظيف األسنان
 18يجب معرفة الحركة السليمة البدنية وكيفية الجلوس الصحيح.
 19يجب عدم استخدام المضادات الحيوية إال عند استشارة الطبيب.
 20أسخدام مسكنات وأدوية عشوائية يسبب قرحة المعدة.
 21شرب السوائل الدافئة عند إلتهاب الحلق ونزالت البرد.
 22يجب االهتمام بالنوم والراحة لساعات كافية
ثا يا :المعارف بصحة المس ن
يجب األهتمام بترتيب ونظافة أثاث المنزل وتنظيمه
1
يجب عدم تخزين األسمدة والكيماويات والوقود والمواد القابلة لإلشتعال بالمنزل
2
وجود شفاط في المطبخ للتخلص من الروائح
3
يجب عدم تخزين القش والحطب فوق سطح المنزل
4
وجود مصدر للمياه صالح للشرب وصحي
5
وجود فلتر لتصفية المياه في المنزل
6
يجب وجود درابزين لساللم المنزل
7
عمل نظام أمن للصرف الصحي والكشف الدوري عليه
8
يجب عدم لمس الكهرباء ولمفاتيح واليد مبللة
9
يجب عدم تحميل أكثر من جهاز علي مفتاح واحد
10
 11األسالك الكهربائية البد أن تكون معتمدة وذات مصدر معروف
 12أزالة شاحن التليفون بعد الشحن
 13يجب عمل حواجز لبلكونات وأسطح المنازل حتي ال تتعرض األطفال ألي أذي
 14البد أن يكون هناك مطبخ منفصل بالمسكن

ليس لديهن إحتيا
معرفى
%
العدد

لديهن إحتيا
معرفى
%
العدد

133
91
11
122
92
19
92
107
77
28
105
28
27
139
22
5
8
18
12
17
137
48

93
63.6
7.7
85.3
64.3
13.3
64.3
74.8
53.8
19.6
73.4
19.6
19
97.2
15.4
3.5
5.6
12.6
8.4
12
95.8
33.6

10
52
132
21
51
124
51
36
66
115
38
115
116
4
121
135
135
125
131
126
6
95

140
124
27
132
85
132
135
48
90
56
26
11
19

98
86.7
19
92.3
59.4
92.3
94.4
33.6
63
39.2
18.2
7.7
13.3

3
19
116
11
58
11
8
95
53
87
117
143
132
124

7
36.4
92.3
14.7
35.7
86.7
35.7
25.2
46.2
80.4
26.6
80.4
81
2.8
84.6
94.4
94.4
87.4
91.6
88
4.2
66.4
2
13.3
81
7.7
40.6
7.7
5.6
66.4
37
60.8
81.8
100
92.3
86.7
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تاب جدوج.4
المعارف االرشادية الصحية

م
ثالةا:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

المعارف الخاصة بصحة الغي ة
تراكم المخلفات يؤدي إلي أنتشار الروائح الكريهة
يؤدي تخزين المخلفات علي أسطح المنزل إلي الحرائق
عدم رمي القمامة في الشارع ألنه يلوث البيئة.
الدخان الناتج من حرق القمامة يؤدي إلي تلوث الهواء
حرق المواد البالستيكية يؤدي إلي استنشاق مواد مسرطنة.
تكويم القمامة في الشارع يشوه المنظر.
يؤدي ألقاء القمامة إلي تكاثر أعداد هائلة من الذباب
يؤدي ألقاء القمامة في الشارع إلي نزاع مع الجيران.
عدم ألقاء المخلفات المنزلية في الترع والمصارف والنيل.
األهتمام بوضع مخلفات في أماكن بعيدة عن الرياح
يجب األهتمام بتدوير المخلفات المنزلية والزراعية
اطالق األعيرة النارية في المناسبات حرية شخصية
يمكن تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلي سماد عضوي
يمكن انتاج السالج واستخدامه كعلف للحيوان من المخلفات الزراعية
تستخدم المخلفات الزراعية كبيئة للزراعة في انتاج عيش الغراب واستنبات بذور الشعير.

جدوج .5توزي الريفيات المبحوثات وفقا إلحتياجاتهن التنفيذية بالمحاور محل البحث
م

الممارسات االرشادية الصحية

ةوال :الممارسات الخاصة بصحة األسرة
بعمل تحليل الدم كل فترة لألطمئنان علي صحة أفراد األسرة
1
اذهب للطبيب عند الشعور بالمرض
2
بتعامل بحذر عند اختالطي بالناس في حالة اإلصابة بمرض معدي
3
بعمل فحص دوري ألفراد األسرة كل  6شهور
4
بتدرب علي كيفية عمل االسعافات األولية
5
بعرف الطبيب بنوع وتاريخ األدوية التي تم تناولها
6
ال اكرر الدواء إال تحت إشراف الطبيب
7
بهتم بمواعيد وجرعات الدواء للشخص المريض في األسرة
8
بغسل أسناني واسنان أطفالي صباحاً ومساء
9
نعمل كمددات ماء من الحنيفية عند أرتفاع درجة الح اررة ونعطي خافض للح اررة
10
ثا يا :الممارسات الخاصة بصحة المس ن
1
بنظف المطبخ والحمام يومياً
بشتري أثاث المسكن علي حسب المساحة
2
بقاوم الحشرات والقوارض الموجودة بالمنزل
3
بفصل التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي عند السفر من المنزل.
4
بحرق الحيوانات النافقة في مكان بعيد عن المنزل في محرقة خاصة بها.
5
بلبس مالبس خاص وأحذية عند التعامل مع الطيور لعدم نقل العدوي
6
ببلغ عن المزارع المخالفة في االماكن السكنية.
7
ثالةا :الممارسات الخاصة بصحة الغي ة
برشد من استهالكي للكهرباء داخل المنزل
1
ال أحدث ضوضاء في األماكن التي اعيش فيها
2
بنظف الشارع الذي اسكن فيه
3
ال نسرف في استخدام الماء عند الوضوء واالستحمام
4
ال اقوم برمي الحيوانات الميتة في الترع او الحقول
5

المصدر :حسبت من إستمارات اإلستبيان

ليس لديهن إحتيا
معرفى
%
العدد
143
129
137
97
7
130
105
134
48
13
3
8
2
-

100
90.2
95.8
67.8
5
91
73.4
93.7
58.7
9
2
5.6
1.4
-

ليس لديهن إحتيا
تنفيذ
%
العدد
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لديهن إحتيا
معرفى
%
العدد
14
6
46
136
13
38
9
59
130
140
135
141
143
143

9.8
4.2
32.2
95
9
26.6
6.3
41.3
91
98
94.4
98.6
100
100

لديهن إحتيا
تنفيذ
%
العدد

38
61
112
85
18
21
46
71
105
51

26.6
42.7
78.3
59.4
12.6
14.7
32.3
49.7
73.4
35.7

105
82
31
58
125
122
97
72
38
92

73.4
57.3
21.7
40.6
87.4
85.3
67.3
50.3
26.6
64.3

130
85
49
9
5
33
47

91
59.4
34.3
6.3
3.5
23
33

13
58
94
134
138
110
96

9
40.6
65.7
93.7
96.5
77
97

46
32
86
59
11

32.2
22.4
60
41.3
7.7

97
111
57
84
132

67.8
77.6
40
58.7
92.3
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منال فهمي إبراهيم علي و أحمد ماهر الجوهري :االحتياجات اإلرشادية الصحية للمراة الريفية بمحافظة كفر الشيخ

 -1تيما يتعل بالتوصيات الخاصاة باإلحتياجاات التنفيذياة المتعلقاة

 -2تيما يتعل بالتوصيات الخاصاة باإلحتياجاات التنفيذياة المتعلقاة

بهححا إحتيححاج تنفيححذي لححدى الريفيححات أمكححن ترتيبهححا تنازليححا وفقححا لنسححب

إحتياج تنفيذي لدى الريفيححات والتححى أمكححن ترتيبهححا تنازليححا وفقححا لنسححب

السححكنية ،بحححرق الحيوانححات النافقححة فححي مكححان بعيححد عححن المنححزل فححي

او الحقول ،ال أحدث ضوضاء في األماكن التي اعححيش فيهححا ،برشححد

بصااحة المس ا ن :أوضحححت النتححائج بجححدول( )5أن التوصححيات التححى
االحتياج إليهححا فتمثلحت فححى :ببلححغ عححن المحزارع المخالفححة فححي االمححاكن

محرقححة خاصححة بهححا ،بفصححل التيححار الكهربححائي مححن المصححدر الرئيسححي

عند السفر مححن المنححزل ،بلححبس مالبححس خححاص وأحذيححة ،عنححد التعامححل

مححع الطيححور لعححدم نقححل العححدوي ،بقححاوم الحشحرات والقحوارض الموجححودة
بالمنزل،بش ححتري أث ححاث المس ححكن عل ححي حس ححب المس ححاحة حي ححث بلغ ححت
نس ح ح ححبة الريفي ح ح ححات المبحوث ح ح ححات الت ح ح ححي أف ح ح ححدن بع ح ح ححدم تنفي ح ح ححذهن له ح ح ححذه

الممارسح ح ح ح ح ححات،٪40.6 ،٪65.7 ،٪77 ،93.7 ،٪96.5 ،٪97 :

بصحة الغي ة :أوضحت النتححائج بجححدول ( )5أن التوصححيات التححى بهححا
االحتياج إليها تمثلت فى :ال اقححوم برمححي الحيوانححات الميتححة فححي التححرع
من استهالكي للكهرباء داخححل المنححزل ،ال نسححرف فححي اسححتخدام المححاء

عن ححد الوض ححوء واالس ححتحمام ،بنظ ححف الش ححارع ال ححذي اس ححكن في ححه حي ححث
بلغح ححت نسح ححبة الريفيح ححات المبحوثح ححات التح ححي أفح ححدن بعح ححدم تنفيح ححذهن لهح ححذه

الممارسح ح ح ححات ،٪40 ،٪58.7 ،٪67.8 ،٪77.6 ،٪92.3 :علح ح ح ححى

الترتيب.

على الترتيب.

جدوج .5توزي الريفيات المبحوثات وفقا إلحتياجاتهن التنفيذية بالمحاور محل البحث
م

الممارسات االرشادية الصحية

ةوال :الممارسات الخاصة بصحة األسرة
بعمل تحليل الدم كل فترة لألطمئنان علي صحة أفراد األسرة
1
اذهب للطبيب عند الشعور بالمرض
2
بتعامل بحذر عند اختالطي بالناس في حالة اإلصابة بمرض معدي
3
بعمل فحص دوري ألفراد األسرة كل  6شهور
4
بتدرب علي كيفية عمل االسعافات األولية
5
بعرف الطبيب بنوع وتاريخ األدوية التي تم تناولها
6
ال اكرر الدواء إال تحت إشراف الطبيب
7
بهتم بمواعيد وجرعات الدواء للشخص المريض في األسرة
8
بغسل أسناني واسنان أطفالي صباحاً ومساء
9
نعمل كمددات ماء من الحنيفية عند أرتفاع درجة الح اررة ونعطي خافض للح اررة
10
ثا يا :الممارسات الخاصة بصحة المس ن
1
بنظف المطبخ والحمام يومياً
بشتري أثاث المسكن علي حسب المساحة
2
بقاوم الحشرات والقوارض الموجودة بالمنزل
3
بفصل التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي عند السفر من المنزل.
4
بحرق الحيوانات النافقة في مكان بعيد عن المنزل في محرقة خاصة بها.
5
بلبس مالبس خاص وأحذية عند التعامل مع الطيور لعدم نقل العدوي
6
ببلغ عن المزارع المخالفة في االماكن السكنية.
7
ثالةا :الممارسات الخاصة بصحة الغي ة
برشد من استهالكي للكهرباء داخل المنزل
1
ال أحدث ضوضاء في األماكن التي اعيش فيها
2
بنظف الشارع الذي اسكن فيه
3
ال نسرف في استخدام الماء عند الوضوء واالستحمام
4
ال اقوم برمي الحيوانات الميتة في الترع او الحقول
5

المصدر :حسبت من إستمارات اإلستبيان

ليس لديهن إحتيا
تنفيذ
%
العدد

لديهن إحتيا
تنفيذ
%
العدد

38
61
112
85
18
21
46
71
105
51

26.6
42.7
78.3
59.4
12.6
14.7
32.3
49.7
73.4
35.7

105
82
31
58
125
122
97
72
38
92

73.4
57.3
21.7
40.6
87.4
85.3
67.3
50.3
26.6
64.3

130
85
49
9
5
33
47

91
59.4
34.3
6.3
3.5
23
33

13
58
94
134
138
110
96

9
40.6
65.7
93.7
96.5
77
97

46
32
86
59
11

32.2
22.4
60
41.3
7.7

97
111
57
84
132

67.8
77.6
40
58.7
92.3
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ثالةا :العسقات اإلرتباطية واإل حدارية بين المتغيرات
المستقلة محل الدراسة واالحتياجات اإلرشادية المعرتية

والتنفيذية

للمبحوثات تيما يتعل

الصحية محل الدراسة

بالتوصيات اإلرشادية

 -1العسقات اإلرتباطية بين المتغيرات المستقلة واالحتياجات

اإلرشادية المعرتية للمبحوثات:

أسفرت نتائج تحليل اإلرتباط البسيط بجدول( )6عن

وجود عالقة إرتباطية طردية ومعنوية عند المستوى اإلحتمالى

 0.01بين كل من سن المبحوثة ،وتعليم المبحوثة ،وسن

زوج المبحوثة ،وتعليم زوج المبحوثة ،وعدد أبناء المبحوثة،

ومتوسط تعليم األبناء ،والسعة الحيازية الحيوانية ،والسعة
الحيازية الداجنة ،واالنفتاح الحضاري ،ومصادر المعلومات،
والطموح ،واالستعداد للتغيير وبين درجة االحتياجات
االرشادية المعرفية ،كما أوضحت النتائج عدم وجود عالقة

معنوية بين درجة االحتياجات االرشادية المعرفية للريفيات
المبحوثات كمتغير تابع وبين باقى المتغيرات المستقلة

المتمثلة فى السعة الحيازية الزراعية ،والتقدير الذاتي لقيادة
الرأى ،وهذه النتائج تدعم الفرض البحثي األول.
 -2تفسااااير التباااااين بااااين المتغياا ارات المسااااتقلة وبااااين درجااااة
اإلحتياجات اإلرشادية المعرتية للمبحوثات:

كش ح ح ححفت النت ح ح ححائج بج ح ح ححدول( )6أن المتغيح ح ح حرات المس ح ح ححتقلة
المدروس ححة مجتمع ححة تح حرتبط م ححع درج ححة االحتياج ححات االرش ححادية
المعرفيح ححة للمبحوثح ححات بمعامح ححل ارتبح ححاط متعح ححدد مقح ححداره 0.591

وقد ثبت معنوية تلك العالقة عند المسحتوى اإلحتمحالى ،0.01

اسح ححتناداً لقيمح ححة "ف" المحسح ححوبة حيح ححث بلغح ححت  ،10.577كمح ححا
تش ح ححير النت ح ححائج إل ح ححى أن المتغيح ح حرات المس ح ححتقلة مجتمع ح ححة تفس ح ححر

 ٪34.9مح ححن التبح ححاين فح ححى المتغيح ححر التح ححابع اسح ححتناداً إلح ححى قيمح ححة
( ،)R2مم ححا يعن ححى أن هن ححاك متغيح حرات أخ ححرى ذات ت ححأثير عل ححى
المتغير التابع لم يتطرق إليها البحث يرجع إليها تفسير النسحبة

المتبقي ححة م ححن التب ححاين ف ححى المتغي ححر الت ححابع مح ححل الد ارس ححة والت ححى
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يجحب أخحذها فححى اإلعتبحار عنحد إجحراء د ارسحات مسحتقبلية أخححرى
فى هذا المجال ،وهذه النتائج تدعم الفرض الثانى.
وللوقححوف علححى اسححهام كححل متغيححر مححن المتغي حرات
المس ححتقلة ف ححى تفس ححير التب ححاين ف ححى درج ححة االحتياج ححات المعرفيح حة

للمبحوثح ححات كمتغيح ححر تح ححابع ،فتشح ححير النتح ححائج بجح ححدول ( )6إلح ححى أن
هناك خمسة متغيرات فقط تسحهم اسحهامًا معنويحًا فحى تفسحير التبحاين

تمثلت فى :سن المبحوثحة ،وتعلحيم المبحوثحة ،واالنفتحاح الحضحاري،
ومص ححادر المعلوم ححات ،والطم ححوح ،ف ححى ح ححين ل ححم يثب ححت معنوي ححة
معححامالت االنحححدار الجزئححى لبقيححة المتغي حرات المسححتقلة األخححرى

محل الدراسة إحصائياً عنحد المسحتوى اإلحتمحالى  ،0.05وربمحا
يرج ححع ذل ححك لع ححدم ت ححأثير ك ححل منه ححا ت ححأثي اًر مباشح ح اًر عل ححى المتغي ححر

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

وبن ححاءاً عل ححى ه ححذه النت ححائج يمك ححن قب ححول الف ححرض البحث ححى الثال ححث
جزئياً.

وفى محاولة للوقوف على أكثر المتغيحرات المسحتقلة تحأثي اًر
عل ححى المتغي ححر الت ححابع ت ححم اس ححتخدام نم ححوذج التحلي ححل االنح ححدارى
المتعححدد التححدرجى ،فأسححفرت النتححائج عححن وجححود خمسححة متغي حرات
مستقلة تؤثر تأثي اًر معنوياً على االحتياجات اإلرشادية المعرفية

للريفي ححات المبحوث ححات تمثل ححت ف ححى :تعل ححيم المبحوث ححة ،والطم ححوح،

واإلنفتح ححاح الحضح ححاري ،وسح ححن المبحوثح ححة ،ومصح ححادر المعلومح ححات
وهححذه المتغي حرات ت حرتبط ب ححالمتغير التححابع بمعام ححل إرتبححاط متع ححدد
قح ححدره  ،0.501وتبل ح ححغ قيمح ححة (ف) ل ح ححه  ،45.612وهح ححى قيم ح ححة

معنوي ححة إحص ححائياً عن ححد مس ححتوى احتم ححالى  ،0.01وق ححد تب ححين أن
هذه المتغيرات مجتمعة تفسر  ٪25.1محن التبحاين فحى المتغيحر

التابع ،جدول (.)7
ولتحدي ححد نس ححبة مس ححاهمة ك ححل متغي ححر م ححن ه ححذه المتغيح حرات
المستقلة الخمسة فحى تفسحير التبحاين فحى المتغيحر التحابع إسحتناداً
إل ح ححى النس ح ححبة المئوي ح ححة للتب ح ححاين المفس ح ححر إتض ح ححح أن المتغي ح ححرات

المتمثلححة فححى تعلححيم المبحوثححة ،والطمححوح ،واإلنفتححاح الحضححاري،
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وسن المبحوثة ،ومصحادر المعلومحات تسحهم فحى تفسحير التبحاين

ف ح ححى :س ح ححن زوج المبحوث ح ححة ،ومتوس ح ححط تعل ح ححيم األبن ح ححاء ،والس ح ححعة

بنس ححب 0.251 ،0.228 ،0.205 ،0.179 ،0.146عل ححى

الحيازية الزراعية ،واالنفتحاح الحضحاري ،ومصحادر المعلومحات،

الترتيححب وبنححاءاً علححى هححذه النتححائج يمكححن قبححول الفححرض البحثححى

والطموح ،واالستعداد للتغيير وبين درجة االحتياجات االرشحادية

الثالث جزئياً.

 -3العسقات اإلرتباطية بين المتغيرات المستقلة واالحتياجات
اإلرشادية التنفيذية للمبحوثات:

أوض حححت النت ححائج وج ححود عالق ححة إرتباطي ححة طردي ححة ومعنوي ححة

عند المستوى اإلحتمحالى  0.01بحين المتغيحرات المسحتقلة المتمثلحة

التنفيذيححة للمبحوثححات كمتغيححر تححابع  ،كححذلك إتضححح وجححود عالقححة

إرتباطي ححة عكس ححية ومعنوي ححة عن ححد المس ححتوى اإلحتم ححالى  0.01ب ححين
س ححن المبحوثح ححة ،وب ححين المتغيح ححر التح ححابع مح ححل البحح ححث( جح ححدول ،)8

وبنححاءا علححى مححا أوضحححته النتححائج يمكححن قبححول الفححرض البحثححي
الرابع جزئياً.

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

اسخ المتغير

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

سن المبحوثة
تعليم المبحوثة
سن زوج المبحوثة
تعليم زوج المبحوثة
عدد أبناء المبحوثة
متوسط تعليم األبناء
السعة الحيازية الزراعية
السعة الحيازية الحيوانية
السعة الحيازية الداجنة
االنفتاح الحضاري
مصادر المعلومات
الطموح
االستعداد للتغيير
التقدير الذاتي لقيادة الرأى

معامل االرتباط المتعدد (0.591 :)R
معامل التحديد(0.349 :)R2

معامل االرتباط
البسي
**0.293
**0.325
**0.219
**0.393
**0.176
**0.258
0.003
**0.153
**0.140
**0.272
**0.173
**0.248
**0.260
0.004

* المعنويه عند مستوى 0.05

معامل اال حدار الحيئى

0.1360.078
0.050
0.119
0.1870.020
0.012
0.0350.0160.820
0.049
0.0580.192
0.315

ميمة ت)

*2.027
*1.282
0.807
1.705
0.770
0.042
0.930
0.8340.622*1.489
*2.042
*1.739
1.144
0.550

** المعنويه عند مستوى 0.01

قيمه (ف)**10.577 :

جدوج  .7النموذ المختايج للعسقاات اإلرتباطياة واإل حدارياة باين المتغيارات المساتقلة المرتبطاة معنوياا بدرجاة اإلحتياجاات اإلرشاادية
المعرتية للمبحوثات
المتغيرات الداالة فى التحليل
تعليخ المبحوثة
الطموح
االنفتاح الحضاري
سن المبحوثة
مصادر المعلومات
معامل االرتباط المتعدد (0.501 :)R
معامل التحديد (0.251 :)R2
قيمه (ف)**45.612 :

معامل اإل حدار
الايئى
0.215
0.207
1.070
0.1140.344

ميمةر تر
**4.082
*2.330
**3.473
*3.016**2.830

النسااااابة الم وياااااة التراكمياااااة النساااااااااابة الم ويااااااااااة
للتباين المفسر
للتباين المفسر
0.146
0.146
0.033
0.179
0.026
0.205
0.023
0.228
0.023
0.251

* المعنويه عند مستوى 0.05
** المعنويه عند مستوى 0.01
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جدوج  .8العسقة االرتباطية واال حدارية بين المتغيرات المستقلة وبين درجة االحتياجات التنفيذية للمبحوثات
م

المتغير

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

سن المبحوثة
تعليم المبحوثة
سن زوج المبحوثة
تعليم زوج المبحوثة
عدد أبناء المبحوثة
متوسط تعليم األبناء
السعة الحيازية الزراعية
السعة الحيازية الحيوانية
السعة الحيازية الداجنة
االنفتاح الحضاري
مصادر المعلومات
الطموح
االستعداد للتغيير
التقدير الذاتي لقيادة الرأى

معامل االرتباط المتعدد(0.701 =)R

معامل االرتباط البسي
** 0.2640.079
** 0.344
0.047
0.014
**0.089
** 0.175
0.0490.102
** 0.675
** 0.289
**0.241
** 0.217
0,157

معامل اال حدار
الايئى
0.055
0.024
0.1230.0230.038
0.002
0.0010.000
0.107
0.189
1.679
0.193
0.344
0,931

** معنوية عند المستوى االحتمالى 0.01

معامل التحديد(0.492 =)R2
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ميمة ت)
0.957
0.708
1.0720.1691.831
*0.645
0.2380.1960.432
0.892
*1.2319
** 2.235
**1.838
1,514

*معنوية عند المستوى االحتمالى 0.05

قيمة(ف) = 21.302

-4تفسااااير التباااااين بااااين المتغياا ارات المسااااتقلة وبااااين درجاااااة
اإلحتياجات اإلرشادية التنفيذية للمبحوثات:

كشح ح ح ححفت النتح ح ح ححائج بجح ح ح ححدول( )8أن المتغي ح ح ح حرات المسح ح ح ححتقلة
المدروس ححة مجتمع ححة تح حرتبط م ححع درج ححة االحتياج ححات االرش ححادية
التنفيذيح ححة للمبحوثح ححات بمعامح ححل ارتبح ححاط متعح ححدد مقح ححداره 0.701

وقد ثبت معنوية تلك العالقة عند المسحتوى اإلحتمحالى ،0.01

اسح ححتناداً لقيمح ححة "ف" المحسح ححوبة حيح ححث بلغح ححت  ،21.302كمح ححا
تش ح ححير النت ح ححائج إل ح ححى أن المتغيح ح حرات المس ح ححتقلة مجتمع ح ححة تفس ح ححر

 ٪49.2مح ححن التبح ححاين فح ححى المتغيح ححر التح ححابع اسح ححتناداً إلح ححى قيمح ححة
( ،)R2مم ححا يعن ححى أن هن ححاك متغيح حرات أخ ححرى ذات ت ححأثير عل ححى
المتغير التابع لم يتطرق إليها البحث يرجع إليها تفسير النسبة
المتبقي ححة م ححن التب ححاين ف ححى المتغي ححر الت ححابع مح ححل الد ارس ححة والت ححى

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

وللوقوف على إسهام كل متغير من المتغيرات المستقلة فى
تفسير التباين فى درجة االحتياجات اإلرشادية التنفيذية كمتغير

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

تسهم إسهامًا معنويًا فى تفسير التباين تمثلت فى :متوسط تعليم

األبناء ،واالستعداد للتغيير عند المستوى اإلحتمالى ،0.01

ومتغير مصادر المعلومات عند المستوى اإلحتمالى  ،0.05فى
حين لم يثبت معنوية معامالت اإلنحدار الجزئى لبقية المتغيرات

المستقلة األخرى محل البحث إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالى

 ،0.05وربما يرجع ذلك لعدم تأثير كل منها ثأثي ًار مباش ًار على
المتغير التابع.

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

قيمة معنوية إحصائياً عند مستوى إحتمالى 0.01كما تبين أن
هذه المتغيرات مجتمعة تفسر  ٪47.6من التباين فى المتغير

التابع ،وهذا يعنى أن بقية المتغيرات ال تسهم إال فى تفسير
 % 1.6فقط من التباين فى المتغير التابع جدول(،)9
ولتحديد نسبة مساهمة كل متغير من هذه المتغيرات المستقلة
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الثالثة فى تفسير التباين فى المتغير التابع إستناداً إلى النسبة
المئوية للتباين المفسر إتضح أن المتغيرات المتمثلة فى

النسبية ،تبين من النتائج أن هناك تباين فيما بين هذه
المصادر (كوسائل تعتمد عليها المبحوثات

كمصدر

االستعداد للتغيير ،ومتوسط تعليم األبناء ،ومصادر المعلومات

لمعلوماتهن فى هذا المجال) ،وأن أهم المصادر المعلوماتية

تسهم فى تفسير التباين بنسب٪0.9 ،٪1.2 ،٪45.5على

للمبحوثات مرتبة حسب أهميتها النسبية تمثلت فى :البرامج

الترتيب وبناءًا على هذه النتائج يمكن قبول الفرض البحثى

التلفزيونية فى المرتبة األولى ،ثم األم والحماة ،ثم األقارب

رابعا :األهمية النسغية للمسالك اإلتصالية التى تفضلها

في الترتيب السادس ،ثم شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت ،ثم

السادس جزئيًا.

المبحوثات للحصوج على التوصيات اإلرشادية فى المااالت

الصحية محل الدراسة.

وفى محاولة للتعرف على نوعية المصادر التى تستقى

والجيران ،ثم الخبرة الشخصية ،ثم الوحدة الصحية ،ثم األبناء

اخير البرامج اإلذاعية ،بدرجات مرجحة
الصحف والمجالت ،و ًا
 0.4 ،1.1 ،1 ،1.3 ،1.5،1.4 ،2.6،2.2،1.6علي
الترتيب.

منها الريفيات المبحوثات معارفهن الصحية ،وكذا أهميتها
جدوج .9موذ

للمبحوثات

مختيج للعسقة اإلرتباطية واإل حدارية المتعددة بين المتغيرات المستقلة وبين االحتياجات االرشادية التنفيذية

المتغيرات الداالة فى التحليل
 -1االستعداد للتغيير
 -2متوسط تعليم األبناء
 -3مصادر المعلومات

معامل اإلرتباط المتعدد(0.690=)R

معامل اإل حدار
الايئى
1.534
0.410
0.172

النساااابة الم ويااااة التراكميااااة النسااااااااابة الم وياااااااااة
للتباين المفسر
للتباين المفسر
45.5
0.455
1.2
0.467
0.9
0.476

ميمةر تر
**14.650
*2.478
*2.191

* * معنوية عند المستوى اإلحتمالى 0.01
* معنوية عند المستوى اإلحتمالى 0.05

معامل التحديد (0.476 =)R2
"ف" = **89.621

جدوج  .10توزي المبحوثات وفقا لمصادر حصولهخ على معلوماتهن
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

مصادر المعلومات

البرامج التلفزيونية
البرامج االذاعية
الصحف والمجالت
الخبرة الشخصية
الوحدة الصحية
األم والحماة
األقارب والجيران
االبناء
شبكة االنترنت

المصدر :جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان

دائما

103
10
39
65
64
100
50
40
30

ةحيا ا
24
7
17
6
6
5
33
24
20

اد ار

16
15
16
12
14
10
20
25
15

الدرجة المتوسطة
المرجحة
2.6
0.4
1.1
1.5
1.4
2.2
1.6
1.3
1

الترتي
1
9
8
4
5
2
3
6
7
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اامسا :مقتر

اطة عمل لغر امج إرشاد

االحتياجات اإلرشادية

للمبحوثات

لمواجهة

الصحية المعرتية والتنفيذية

استنادا الى النتائج التى اسفرت عنها البحث والتى
اظهرت وجود نقص معرفى وتنفيذي واضح لدى المبحوثات
بالنسبة للعديد من التوصيات محل الدراسة ،األمر الذى يعكس

مدى االحتياج المعرفى والتنفيذي للمبحوثات فيما يتعلق
بالتوصيات االرشادية الصحية ،مما يستلزم األمر وضع مقترح
لخطة عمل برنامج ارشادى من أجل تطوير البنيان المعرفى
والتنفيذي للمبحوثات بمنطقة الدراسة وتزويدهم بالتوصيات
االرشادية لمجابهة النقص المعرفى والتنفيذي ،وقد تم وضع هذا

المقترح استنادا الى نموذج بيسون،

هذا ويقترح بعض األهداف التعليمية األتية ويجب مراعاة
األولوية التى أسفرت عنها نتائج الدراسة من حيث األهمية
والزمن المخصص لتحقيق تلك األهداف:
وقد تم عرض األهداف التعليمية الخاصة بكل محور

من محاور البحث على حسب االحتياج المعرفى والتنفيذي

للمبحوثات لهذا المحور ,وكذا تم ترتيب األهداف التعليمية
داخل كل محور وفقا لإلحتياج المعرفى والتنفيذي للمبحوثات
بهذا المجال وتتمثل تلك األهداف التعليمية فى:
 -1محور صحة األسرة :ويقتر لها األهداف التعليمية
اإلرشادية التالية:

 -1تعريف المبحوثات بأهمية قياس الضغط ودرجة الح اررة
وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
 -2تعريف المبحوثات بأهمية استخدام الخيط الطبي
لتنظيف األسنان وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.

 -3تعريف المبحوثات بأهمية تناول األدوية في موعدها بعد
مشورة الطبيب وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
 -4تعريف المبحوثات بعدم تناول المضادات الحيوية إال
عند استشارة الطبيب وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
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 -5تعريف المبحوثات بأن استخدام المسكنات واألدوية
بصورة عشوائية يسبب قرحة المعدة وذلك من خالل
الندوات اإلرشادية.
 -6تعريف المبحوثات بأهمية الحركة البدنية السليمة
(الجلوس الصحيح) وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.

 -7تعريف المبحوثات بأهمية وضع منديل علي الفم عند
العطس وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
 -8تعريف المبحوثات بأهمية غسل الشعر وتقليم األظافر
وتنظيف األذنيين أسبوعياً وذلك من خالل الندوات

اإلرشادية.

 -9تعريف المبحوثات بضرورة إبعاد القطع الصغيرة والخواتم
والدبابيس عن متناول األطفال وذلك من خالل الندوات
اإلرشادية.
 -10تعريف المبحوثات بأن األكثار من تناول السكريات

يسبب مرض السكر وتليف الكبد وذلك من خالل
الندوات اإلرشادية.

 -11تعريف المبحوثات بضرورة تطهير الجروح والحروق
جيدا وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
ً
 -12تعريف المبحوثات بأهمية النوم والراحة لساعات كافية
وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.

 -13تعريف المبحوثات بمضار تناول كميات كبيرة من
البروتينات وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
 -14تنمية مهارة المبحوثات بكيفية عمل االسعافات األولية
وذلك من خالل الزيارة المنزلية.

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

 -16تنمية مهارة المبحوثات بكيفية غسل األسنان وذلك من
خالل الزيارة المنزلية.
 -17تنمية مهارة المبحوثات بكيفية التعامل مع الشخص
المصاب بعدوي وذلك من خالل الزيارة المنزلية.
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 -2محور صحة المس ن :ويقتر لها األهداف التعليمية
اإلرشادية التالية:

 -18تعريف المبحوثات بضرورة إزالة شاحن التليفون بعد
الشحن وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
 -19تعريف المبحوثات بأهمية عمل حواجز لبلكونات
وأسطح المنازل وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.

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

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

اإلرشادية.

 -22تعريف المبحوثات بأهمية وجود شفاط في المطبخ
وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
 -23تعريف المبحوثات بضرورة عمل نظام أمن للصرف
الصحي والكشف الدوري عليه وذلك من خالل الندوات

اإلرشادية.

 -24تعريف المبحوثات بضرورة عدم تحميل أكثر من جهاز
علي مفتاح واحد وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
 -25تعريف المبحوثات بضرورة وجود مصدر للمياه صالح
للشرب وصحي وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.

 -26تعريف المبحوثات بأهمية عدم لمس مفاتيح الكهرباء
واليد مبللة وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
 -27تعريف المبحوثات بأهمية عدم تخزين القش والحطب
فوق سطح المنزل وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.

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

 -29تعريف المبحوثات بضرورة وجود درابزين لساللم
المنزل وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
 -30تعريف المبحوثات بأهمية نظافة وترتيب أثاث المنزل
وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.

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

 -32تنمية مهارة المبحوثات بكيفية التعامل مع الطيور وذلك
من خالل االيضاح العملي بالمشاهدة والممارسة.
 -33تنمية مهارة المبحوثات بكيفية مقاومة الحشرات
والقوارض وذلك من خالل االيضاح العملي بالمشاهدة

والممارسة.

 -3محور صحة الغي ة :ويقتر لها األهداف التعليمية
اإلرشادية التالية:

 -34تعريف المبحوثات بأنه يمكن انتاج السيالج واستخدامه
كعلف للحيوان من المخلفات الزراعية وذلك من خالل

الندوات اإلرشادية.

 -35تعريف المبحوثات بأنه يمكن استخدم المخلفات
الزراعية كبيئة للزراعة في انتاج عيش الغراب واستنبات
بذور الشعير وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
 -36تعريف المبحوثات بأنه يمكن تدوير المخلفات الزراعية

وتحويلها إلي سماد عضوي وذلك من خالل الندوات
اإلرشادية.

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

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

 -39تعريف المبحوثات بأضرار اطالق األعيرة النارية في
المناسبات وذلك من خالل الندوات اإلرشادية.
 -40تعريف المبحوثات بضرورة التخلص من المخلفات في
أماكن بعيدة عن الرياح وذلك من خالل الندوات

اإلرشادية.

 -41تعريف المبحوثات بأضرار ألقاء المخلفات المنزلية في
الترع والمصارف والنيل وذلك من خالل الندوات
اإلرشادية.
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جدوج  .11اطة العمل للغر امج اإلرشاد المقتر للمبحوثات
المرحلة

هدف

ة -محورصحة األسرة

االسغوع األوج من شهر اغسطس

ب  -محور صحة المس ن

المبحوثات بقرية ةبو غنيمة -مركي سيد سالخ

األسغوع الةا ى من اغسطس

 المرشح ح ح ح ح ححدة الزراعيح ح ح ح ح ححةبالمركز اإلرشادى بالقرية.
 أخصح ح ح ح ححائ ة التنميح ح ح ح ح ححةالريفية.
 أسح ح ح ححاتذة مح ح ح ححن كليح ح ح ححةالزراعة المتخصصين فححي
مجح ححال العمح ححل اإلرشح ححادي
(إناث).
 الخبيح ح ح ح ح ح ح ح حرات فح ح ح ح ح ح ح ح ححيالمجححاالت الفرعيححة للد ارسححة
من مراكز البحوث أو مححن
أساتذة الجامعات.
 قح ح ح ح ح ح ححادة المنظمح ح ح ح ح ح ححاتاإلجتماعيححة الريفيح ححة بقريح ححة
أبو غنيمة.
 القائح ح ح ح ححدات المحليح ح ح ح ححاتبالقرية .
 المتخصصح ح ح ححين فح ح ح ححيمجح ح ححاالت الحفح ح ححا علح ح ححى
البيئة

– محورصحة الغي ة

األسغوع الةالث من اغسطس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
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28
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التعليمية
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الطريقة اإلرشادية
المستخدمة
الندوات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
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الندوات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
الندوات اإلرشادية
الزيارات المنزلية
الزيارات المنزلية
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الزيا ارت المنزلية
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االجتماعات اإلرشادية
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-42تعريف المبحوثات بأضرار حرق القمامة وذلك من
خالل الندوات اإلرشادية.

وتطبيقه ح ح ححا ونش ح ح ححرها عل ح ح ححى نظح ح ح حرائهن ،وتعح ح ح حريفهن بس ح ح ححبل
اإلتصال باإلرشاد الزراعى،

ها :اطة العمل :إستناداً إلى األهداف التعليمية السابق
تحديدها وما خلصت إليه الدراسة من تحديد الوضع بالمنطقة

من حيث المستوى المعرفى والتنفيذي ،ونواحى القصور أو
النقص المعرفى والتنفيذي ،وأبرز السمات المميزة للمبحوثات،

فقد تم وضع تصور مقترح لخطة عمل برنامج إرشادى لزيادة

 -3االس ححتفادة م ححن الريفي ححات الالئ ححى ي ححتمعن بق ححدر م ححن التعل ححيم
أوالالئ ححى ل ححديهن أبن ححاء ي ححتمعن بق ححدرمن التعل ححيم ف ححى م ارح ححل

تخطيط وتنفيذ برنامج إرشادى فى هذا المجحال ،محع تقحديم
مختلف التوصحيات محن خحالل المصحادر المعلوماتيحة التحى
يفضلن استقاء معلوماتهن منها.

معارف ومهارات الريفيات بالمنطقة محل الدراسة ،وقد روعى

 -4وأخي اًر يوصى البحث بإمكانيحة اإلسحتفادة محن خطحة العمحل

والقائمين على هذا النشاط ،وأماكن تنفيذ النشاط ،ومواعيد

بالمع ح حارف والممارسح ححات الصح حححية للم ح حرأة الريفيح ححة بمنطقح ححة

فى هذا المقترح تحديد نوعية النشاط التعليمى االرشادى،

المتض ححمنة بالبح ححث ف ححى تنفي ححذ برن ححامج إرش ححادى للنه ححوض

تنفيذه ،ونوعية التوصيات الموصى بها ،وكذا الطرق

البحث.

االرشادية المرشحة والمعينات التى يمكن اإلستعانة بها لزيادة

فاعلية الطرق التعليمية ،وكذا سبل تنفيذ النشاط االرشادى
وأخي ار أسلوب تقويم النشاط كما هو موضح بالجدول رقم
(.)11

التوصيات
بنح ح ححاءاً علح ح ححى نتح ح ححائج البحح ح ححث فإنح ح ححه يوصح ح ححى -1بتح ح ححوفير

الخح ححدمات اإلرشح ححادية بمنطقح ححة البحح ححث مح ححن خح ححالل توفيرمرشح ححدة

ريفية لتزويد الريفيات بمختلف المعحارف والممارسحات الصححية

مسح ح ح ح ححتخدمة الزيح ح ح ح ححارات المنزليح ح ح ح ححة ،والنح ح ح ح ححدوات واإلجتماعح ح ح ح ححات
والمطبوعات اإلرشادية كمسالك اتصالية.
 - 2بث برامج إعالمية عبراإلذاعة والتليفزيحون لتحوعيتهن فحى
هذا المجال.
 -3توجيح ح ححه خح ح ححدمات اإلرشح ح ححاد الز ارعح ح ححى إلح ح ححيهن أينمح ح ححا كح ح ححانوا
واحتفاظه بقنحوات اتصحالية متبادلحة وفعالحة معهحن ،وتحوفير

المراج
إبراهيم ،سكينة محمد( :)1994دراسة مقارنة ألثر بعض
وسائل االتصال المستحدثة فى نقل المعارف والمهارات
الذهنية فى مجال تحسين وصيانة األراضى الزراعية فى

بعض قرى محافظة الدقهلية ،رسالة دكتوراه ،كلية
الزراعة بكفرالشيخ ،جامعة طنطا.

أبو حطب ،فؤاد ،وأمل صادق ( :)2000علم النفس التربوى،
مكتبة اإلنجلو المصرية القاهرة.
األحمر ،صبحي عوض عيسى( :)2000دراسة لبعض
العوامل المرتبطة بمعارف وإتجاهات زراع القطن نحو
بعض التوصيات الفنية لبرنامج المكافحة المتكاملة

آلفات القطن بقرية كوم أشو في مركز كفر الدوار
محافظة البحيرة ،رسالة ماجستير ،كلية الزراعة،جامعة
اإلسكندرية

العديح ححد مح ححن المصح ححادر اإلتصح ححالية لهح ححن للحصح ححول علح ححى

األعوج ،طلعت إبراهيم( :)1999التلوث الهوائي والبيئة،

 -2ضححرورة اكتشححاف وتححدريب القائححدات الريفيححات وتشححجيعهن

الخولى ,محمد على( :)1985قاموس التربية ,دار العلم

المعارف المتعلقة بهذا المجال.
علح ححى فهح ححم التوصح ححيات اإلرشح ححادية المتعلقح ححة بهح ححذا المجح ححال

الهيئه المصريه العامه للكتاب ،الدار المصريه اللبنانيه.

للماليين ,الطبعة الثانية ,بيروت
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الرافعى ،أحمد كامل ( :)1992اإلرشاد الزراعي علم

الليلة ,زكى حسن ,وياسمين طه طاقه (:)1985اإلرشاد

وتطبيق ،معهد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية

الزراعى والمجتمع الريفي ,مؤسسة المعاهد الفنية,

الريفية،مركز البحوث الزراعية،و ازرة الزراعة وإستصالح

القاهرة.

األراضي،القاهرة.
الرشيدى ,هارون توفيق ,وصبحى الكافورى (, )1999علم
النفس االجتماعى  ,كلية التربية بكفر الشيخ ,جامعة

طنطا

معجم علم النفس والطب النفسى ,الجزء السادس ,دار
النهضة العربية ,القاهرة

خير هللا ,سيد (  :)1988علم النفس التعليمى ,مكتبة االنجلو

الزيات ,فتحى مصطفى ( :)1996سيكولوجية التعليم بين
المنظور االرتباطى والمنظور المعرفى ,دار النشر
للجامعات ,الطبعة االولى،األسكندرية.
الشافعى ،عماد مختار( :)2008مشروع دعم التعاونيات،

لجنة مبادلة الدين المصرى اإليطالي ،و ازرة الزراعة

وإستصالح األراضى.

المصرية ,القاهرة.
سرحان ,الدمرداش ،ومنير كامل( :)1988المناهج ,مكتبة
األنجلو المصرية ,القاهرة
شرشر ،عبد الحميد أمين علي( :)2001تفعيل دور العمل
االرشادي في مجاالت حماية البيئة ،الموتمر الخامس
ألفاق وتحديات االرشاد الزراعي في مجال البيئة ،القاهرة

الطنوبى ،محمد عمر ( :)1998معجم المصطلحات
اإلرشادية الزراعية ،الطبعة األولى ،دار النهضة

العربية ،بيروت.

صومع  ,راتب عبد اللطيف ( ,)1997دراسة بعض العوامل
المرتبطة والمحددة للسلوك البيئى للحد من التلوث فى

بعض قرى محافظة كفر الشيخ  ,مجلة جامعة المنصورة

العادلى ،أحمد سيد(:)1983

اساسيات علم اإلرشاد

الزراعي ،دار المطبوعات الجديدة ،الطبعة الثانية،
االسكندرية.
العادلى ,احمد السيد ,والصاوى محمد الصاوى ,وجمال نجيب
حسن(،)1992

جابر ,جابر عبد الحميد ,وعالء الدين كفافى (،)1993

دراسة

بعض

الجوانب

السلوكية

المرتبطة بأساليب ترشيد استخدام مياه الرى بين مزارعى

محافظة البحيرة ودور االرشاد الزراعى فى هذا المجال,
و ازرة الزراعة واستصالح االراضى ,مركز البحوث

للعلوم الزراعية  ,المجلد ( ,)22العدد()2
عامر ،أسماء فوزي( :)2014دراسة العوامل االجتماعية
والبيئية المرتبطة بسلوك الريفيات نحو العادات الغذائية

ببعض قرى محافظة كفر الشيخ ،رسالة دكتوراه ،كلية
الزراعة ،جامعة المنصورة.

عبد الجليل ،سمير عبد الغفار( :)1992دراسة تقييمية
لتخطيط البرنامج اإلرشادى فى مصر ،رسالة دكتوراه،
كلية الزراعة بالقاهرة ،جامعة األزهر.

الزراعية,معهد بحوث االرشاد الزراعى والتنمية الريفية,

عبد الخالق ،أحمد محمد ( :)2000أسس علم النفس،

الغول ،إيمان أحمد( :)1998دراسة المعارف والممارسات

عبد الغفار ,عبد الغفار طه ( :)1975اإلرشاد الزراعي بين

نشرة بحثية رقم ()89

الصحية للمرأة الريفية وعالقتها ببعض المتغيرات

الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية فى أربعة قرى
بمحافظة الدقهلية ،رسالة دكتوراه ،كلية الزراعة ،جامعة

القاهرة

الطبعة الثالثة ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.

الفلسفة والتطبيق ,دار المطبوعات الجديدة ,اإلسكندرية,
مصر.
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علي ،عودة حفني عودة ،ومحمد سمير الدالي ،وسامي علي
المرسي شادي( :)2001اإلحتياجات التدريبية للمرشدين
الزراعين لتطبيق قانون البيئة رقم ( )4لسنة 1994
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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.

