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 asejaiqjsae.2022.268006 10.21608/ معرف الوثيقة الرقمى:

 جامعة دمنهور-كلية الزراعة -اعي والتنمية الريفيةقسم االقتصاد واإلرشاد الزر  1
 .مصر -البحيرة -دمنهور

 2022 اكنوبر 30ى ى النشر ف، الموافقة عل2022 سبتمبر 20 استالم البحث فى

 بىالملخص العر 

يهدف البحث بصفة رئيسية التعرف على سلوك المرأة الريفية 
البحيرة، وتم بمركز دمنهور بمحافظة سالمة وجودة الغذاء نحو 

 شبرا، واألبعادية، و .اختيار ثالث قرى بطريقة عشوائية فكانت ع
 تاختير و حائز،  4800إجمالي الحائزين فيها كان و  ،غربال م.

من الشاملة.  %5لتمثل  اث  مبحو  240 تعينة عشوائية فبلغ
من خالل المقابلة الشخصية خالل باالستبيان وجمعت البيانات 

 إحصائي ا. وتم معاملة البيانات 2022شهري يناير وفبراير
باستخدام التوزيع العددي والنسبي والتكراري، ومعامل االرتباط 

 Stepالبسيط ونموذج تحليل االرتباط االنحداري المرحلي 

Wiseلنتائج في اآلتي: ت أهم ا. وتمثل 
من المبحوثات لديهن مستوى معرفي كلي منخفض  47.9% -

المة وجودة الغذاء، ومتوسط بالممارسات المتعلقة بس
لديهن مستوى تنفيذ منخفض ومتوسط بتلك  %59.5و

الممارسات مما يبين تدني المعارف العامة للمبحوثات 
، الغذاء لممارسات السليمة بمجال سالمة وجودةل هنوتنفيذ

 لديهن اتجاه سلبي ومحايد نحو تلك الممارسات. %52.1و
، 19ا بكوفيد تعرضن لإلصابة مسبق  أجبن بأنهن لم ي 68.3% -

حتى وقت جمع البيانات، لم يأخذن اللقاح  ،%49.2و
خوف ا ه لم تتلقين %66.1، إال أناللقاح وأجمعن على توفر

، هكما انهن غير مقتنعات ب %32.7من أضراره، و

يرون األعراض المتداولة هي أنفلونزا عادية  %10.2و
 19وجود قصور معرفي بكوفيد ل، مما يشير 19 وليس كوفيد

 وأهمية أخذ اللقاح.  هأعراضو 
لديهن مستوى معرفي منخفض ومتوسط بالممارسات  35% -

 %50.8، و19المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء في ظل كوفيد 
 الممارسات.تلك ط بلديهن مستوى تنفيذ منخفض ومتوس

في  %67.3متغيرات مستقلة مجتمعة تفسر مع ا  ةخمسو 
لممارسات المتعلقة بامعارف المبحوثات التباين الكلي في 

، ملكية األصول غير اإلنتاجيةبسالمة وجودة الغذاء وهي 
معارف المرأة الريفية بسالمة وجودة الغذاء في ظل كوفيد و 

سات السليمة بسالمة وجودة تنفيذ المرأة الريفية للممار و  ،19
والمستوى ، الجغرافي واالنفتاح ،19غذاء في ظل كوفيد ال

 %65.2مستقلة مجتمعة مع ا تفسر متغيرات ةوأربع .المعيشي
للممارسات المتعلقة تنفيذ المبحوثات من التباين الكلي في 

بسالمة وجودة الغذاء وهي ملكية األصول غير اإلنتاجية، 
بسالمة وجودة الغذاء للممارسات السليمة ة تنفيذ المرأة الريفي

، درجة االستفادة من مصادر المعلومات، 19في ظل كوفيد 
متغيرات مستقلة  ةسبعاتضح أن و ، المعيشيوالمستوى 

اتجاه من التباين الكلي في  %55.4 مجتمعة مع ا تفسر
وهي ملكية  الريفيات المبحوثات نحو سالمة وجودة الغذاء

مجال جية، درجة تواجد المشكالت في األصول غير اإلنتا
سالمة وجودة الغذاء، درجة االستفادة من مصادر المعلومات، 
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ياة بالقرية، متوسط الدخل الشهري لألسرة، الرضا عن الح
 مستوى الطموح، ودرجة التعرض لمصادر المعلومات.

الكلمات الدالة: سالمة الغذاء، جودة الغذاء، المرأة الريفية، 
لمعارف، المهارات، االتجاه، محافظة لوك، ا، الس19كوفيد

 .البحيرة

 المقدمة 
على سطح  يعد الغذاء أحد أسس استدامة الحياة والبقاء

األرض، فاألمن الغذائي قضية قومية تمس كافة المجتمعات 
في جميع  ويقصد به "توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع

 واالقتصادية ةالمادية واالجتماعي اإلمكانيات األوقات مع توفر

 كافية لتلبية بكميات والمغذية نةماآل األغذية إلى للوصول

 ،وصحية" نشيطة بحياة لينعموا الغذائية وتفضيالتهم احتياجاتهم
كما يقصد بحالة  (.1ص، 1996 )منظمة األغذية والزراعة،
 األشخاص فيها يفتقر التي الحالة انعدام األمن الغذائي بأنها

 األغذية من الكميات الكافية إلى الوصول إمكانيات إلى

مفعمة  وحياة طبيعيين وتنمية نمو لضمان والمغّذية المأمونة
 األغذية أو عدم توافر لعدم صحة وتظهر نتيجةوال بالنشاط

 القدرة الشرائية أو التوزيع غير المالئم أو استخدام كفاية

 ,FAO) ،صعيد األسر على مناسب غير بشكل األغذية

2016,p1 2030مصر الزراعية  إستراتيجيةأهداف (. ومن 
هو تحقيق أعلى درجة لألمن الغذائي من السلع الغذائية 

وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين  ،اإلستراتيجية
التنمية الزراعية  إستراتيجية) ،وتخفيض معدالت الفقر الريفي

 (.35-33ص  ،2009، 2030المستدامة 
ا ما تعرقل ة دائم  فاألمراض المنقولة عن طريق األغذي

التنمية االجتماعية واالقتصادية وذلك نتيجة إرهاق نظم 
لحاق الضرر ب االقتصادات الوطنية الرعاية الصحية وا 

والسياحة والتجارة وغيرها من النظم مما يؤثر سلب ا على 
إحداث التنمية الشاملة للمجتمعات بشكل عام، حيث أن 

الشعوب لن يتم بلوغها  التنمية الشاملة التي تسعى إليها كافة
بوجود أفراد غير أصحاء، فبالصحة الجيدة تتحسن المعيشة 

يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية، والغذاء وترتفع كفاءة األفراد مما 
 800السليم يعد عنصر ا أساسي ا للصحة البدنية، فهناك نحو 

مليون نسمة يعانون من الجوع الخفي، كما يفقد الحياة من 
طفل أقل من خمس سنوات نتيجة  مليون 13إلى  11

                ،اإلصابة بسوء التغذية واألمراض المعدية
(Kotop and  Hashim, 2014, p 1539). 

هناك ارتباط وثيق بين سالمة الغذاء وجودته واألمن و 
الغذائي فهما يعدان أحد أبعاده وأركانه الرئيسية، فسالمة 

واح، لما لها من دور ا األغذية وجودتها يمكنها أن تنقذ األر 
حيوي ا في الحد من األمراض التي تنتقل عن طريق األغذية. 

شخص لإلصابة باألمراض  مليون 600حيث أنه يتعرض 
نوع مختلف من األمراض التي  200سنوي ا نتيجة لحوالي 

 420مسئولة عن والتنتقل عن طريق األغذية غير المأمونة 
)منظمة الصحة  ،ية منهاألف حالة وفاة كل عام يمكننا الوقا

نسان ترتبط بشكل فصحة اإل(، 1ص ،2020العالمية، 
، وكالهما يعتمدان على مباشر بالغذاء ومدى جودته وسالمته

مدى المعرفة لدى المستهلك بما يحتويه الغذاء من مكونات 
طبيعية أو صناعية وعالقة هذه المكونات باألعراض 

لكين من وقت آلخر، المرضية التي تظهر بين األفراد المسته
والحفاظ على سالمة األغذية وجودتها عملية معقدة تبدأ في 

، لذا توجد العديد من األجهزة المزرعة وتنتهي لدى المستهلك
الزراعي  اإلنتاجفي الدولة والتي من شأنها متابعة ومراقبة 

والتصنيع الزراعي كل في جهته المختص بها والرقابة على 
ال  إلى المستهلك بالجودة المطلوبة وفق ا األغذية وتسويقها وصو 

تهلك فعليه للمعايير الدولية. وعلى الجانب الشخصي للمس
ام ا في التعامل مع األغذية والحفاظ على سالمتها دور ا ه

وجودتها منذ التعامل مع الحاصالت الزراعية والتسوق 
واالختيار األنسب لألغذية واإلعداد والتخزين وترشيد 

 عدم الهدر.االستهالك و 
وألهمية دراسة سلوك المستهلك بجانب سالمة وجودة 

العنصر األساسي  الغذاء وخاصة المرأة الريفية وذلك باعتبارها
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دارة شئون المنزل بشكل يقع على عاتقها إ في األسرة والتي
عام ومنها إعداد الغذاء ألفراد األسرة، فقد برزت عدة 

 وهي:تساؤالت من شأنها تبلورت مشكلة البحث 
ما هي درجة معرفة المرأة الريفية في مجال سالمة وجودة  -

 الغذاء؟

ممارسات السليمة في ما هي درجة تطبيق المرأة الريفية لل -
 مجال سالمة وجودة الغذاء؟

 ما هو اتجاه المرأة الريفية نحو سالمة وجودة الغذاء؟ -

مجال سالمة  ي درجة توفر الخدمة اإلرشادية فيما ه  -
 وجودة الغذاء؟

ما هو سلوك المرأة الريفية بالتعامل مع األغذية خاصة  -
 ؟19في ظل جائحة كوفيد 

المرأة الريفية في مجال ما هي المشكالت التي تواجه  -
 والمقترحات التي يمكن تنفيذها؟ ،سالمة وجودة الغذاء

 األهداف البحثية

التعرف على سلوك المرأة  إلى يسعى البحث بصفة رئيسية
وجودة الغذاء بمنطقة البحث وذلك من الريفية نحو سالمة 

 :عرف علىخالل الت
لمبحوثات في مجال سالمة وجودة لالمستوى المعرفي   -1

 لغذاء.ا

لمبحوثات في مجال سالمة وجودة لالمستوى التنفيذي  -2
 .الغذاء

 .مجال سالمة وجودة الغذاء نحولمبحوثات اتجاه ا -3

تقلة العالقات االرتباطية والتأثيرية بين المتغيرات المس  -4
ذا المدروسة ومعرفة وتنفيذ واتجاه المبحوثات في ه

 المجال.

وجودة  المشكالت التي تواجه المبحوثات في سالمة  -5
المقترحة لحلها في مجال سالمة وجودة  الغذاء والحلول

 الغذاء.  

 
 

 االستعراض المرجعي

يعد الغذاء من أهم ضروريات الحياة بشكل عام، ويتمثل 
نتاجوبناء الجسم  دوره الحيوي في تكوين الطاقة، كما أن له  وا 

وظائف عالجية تعمل على المحافظة على سالمة الجسم 
الوقاية من األمراض، والغذاء الفاسد والملوث وفعالية أجهزته و 

يعد مصدر ا لهدم الحياة والتأثير السلبي على الفرد والمجتمع 
على حد سواء، وجودته وسالمته عملية معقدة تؤثر فيه 

عديدة مما يستلزم ضرورة المعرفة التامة بأساليب  عوامل
من البداية حتى الوصول إلى المنتج النهائي مثل  اإلعداد

 .(15:2، ص2003)الشنيفي وآخرون،  ،لحفظ والتخزينا
ويعرف الغذاء بأنه كل ما يحصل عليه الفرد أو يتناوله 

غير ذلك، ويتكون من عناصر  أومن طعام، سائال  أو صلب ا 
ينات وأمالح معدنية يدراتية وبروتينية ودهنية وفيتامكربوه

ده الجسم بالطاقة ويساع إمدادوماء، كما يعمل الغذاء على 
(، 18ص ـ ، ه1412)طياش،  ،على النمو وبناء أنسجته

والغذاء المتوازن هو الذي يحتوي على جميع العناصر 
م ويحتاجها في القيا اإلنسانالغذائية الالزمة والضرورية لجسم 

يحتوي على الكميات التي يحتاجها الجسم  بوظائفه، كما أنه
االستفادة من العناصر بطريقة متوازنة وميسرة وذلك من أجل 

منها، وقلة الغذاء تشير إلى تناول الفرد كميات من الغذاء تقل 
عن احتياجات جسمه األساسية، أما سوء التغذية فهو نقص 

 ،ة في الغذاءعنصر أو أكثر من تلك العناصر األساسي
 إتباعيساعد ا ما دائم  (، و 5ص ، 1985)قنديل والخولي، 

غذية بأشكاله نظام غذائي صحي على الوقاية من سوء الت
 عن األمراض غير السارية، بما في ذلك مرض كافة، فضال  

حيث  السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان،
ل خسائر سنوية قدرها  ر أمريكي من مليارات دوال 110تسجَّ

بب األغذية غير المأمونة حيث اإلنتاجية والنفقات الطبية بس
وبالرغم من تعدد  متوسط.في البلدان ذات الدخل المنخفض وال

الوسائل التي تستخدمها الحكومة المصرية للتخفيف من تفاقم 
قضية األمن الغذائي في مصر، إال أن نتائج التقرير السنوي 
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 2015في العالم" لمنظمة الفاو لعام "انعدام األمن الغذائي 
يشير إلى أن مصر من الدول التي حدث لها تقدم بطيء 

عالمي لألغذية، وهي الدول التي لم لهدف مؤتمر القمة ال
من إجمالي  %5تحقق الهدف اإلنمائي األول، وأن حوالي 

 ,FAO) ،عدد السكان مازالوا يعانون من سوء التغذية

2015,p12.) 
ومان مترابطان يدالن على دة الغذاء مفهيعد سالمة وجو 

مدى القيمة الغذائية للمنتج الغذائي ومدى تقبل المستهلك له، 
بران عن مدى صالحية الغذاء الستهالك وخلوه من كما يع

كل ما يضر بصحة اإلنسان، وتعني جودة الغذاء احتفاظه 
بجميع أو معظم صفاته وخواصه الحسية والطبيعية 

ائية، بينما سالمة الغذاء تعني خلوه من جميع والكيميائية والغذ
مصادر التلوث سواء التلوث الحيوي أو الكيميائي أو 

ا بصحة ر  و البيئي، التي تجعل الغذاء ضااإلشعاعي أ
(، فقد يمكن أن 18ص ـ ، ه1412المستهلك )طياش، 

يحدث تلوث ا للغذاء في أي مرحلة من المراحل منذ التعامل مع 
والتخزين لذا  واإلعدادة أو أثناء التسوق الحاصالت الزراعي

يتوجب على المستهلك أن يكون لديه وعي كاف بخطورة 
ص  ،2013،)تيم وآخرون ،غير السليمةتناول األطعمة 

11). 
 إلنتاج اا حيوي  ومطلب  ر ا أصبح تنمية القطاع الزراعي أم

الغذاء لكونه أكثر القطاعات ارتباط ا بقضية األمن  من مزيد
عامة وسالمة وجودة الغذاء بشكل خاص، وتم ترجمة  الغذائي

من خالل القيام بجهد مضاعٍف لوضع وتنفيذ  هذا األمر
زراعية هدفها الحد من آثار الفجوة الغذائية في  سياسات

 .اإلستراتيجيةالمحاصيل 
ولقد تعددت األدوار المختلفة التي تقوم بها المرأة الريفية 

في إدارة شئون المنزل الريفي كونها عنصر ا فعاال  وأساسي ا 
ورعاية األسرة وشريك ا هام ا في اتخاذ القرار سواء في إدارة 

في العمل الزراعي بالمشاركة مع رب شئون األسرة أو 
، ولكي تعمل على أداء أدوارها بالكفاءة المطلوبة األسرة

والمشاركة الفعالة في التنمية الريفية فالبد من وجود برامج 
لها تعمل على تأهيلها وتثقيفها تجاه المهام  ةتدريب موجه

الزراعي يعد الجهاز الفاعل في  اإلرشادالمنوطة بها، وألن 
عملية التنمية الريفية المستدامة فالبد له أن يعمل على دفع 

تنمية وتطوير المرأة الريفية من خالل تعليمها كيفية القيام 
تالي بناء الريفية وبال األسرةبدورها كعنصر فعال في بناء 

(، ومـع 92ص،1992)الرافعي، ،جتمع الريفي بشكل عامالم
م أنحاء العالم أن النساء هن المنتج الرئيسي للطعام في معظ

من الرجال فـي البلـدان الناميـة من  %25فبينما يعـاني 
من النساء  %45األنيميا الناشئة عن نقص الحديد فإن 

 300فضال  على أن ، يعانين العلة نفسها في المناطق ذاتهـا
متن كل يوم أثناء الوالدة بســبب نقــص عنصــر الحديــد يمرأة إ

 .(WHO, FAO, 2008, p 93) ،فـي دمــائهن
عليه فإن قضية توافر الغذاء السليم بالجودة المطلوبة و 

ا الشعوب بمحاوالت  هي قضية أمن قومي لذا تسعى دائم 
للمواد الغذائية  جادة لترشيد االستهالك واالستخدام األمثل

في استخدامها  اإلسرافلتحقيق أفضل استفادة ممكنة وعدم 
وحصول كل فرد في  وتقليل الفاقد منها بقدر المستطاع

 من احتياجاته الغذائية. ةالالزمالمجتمع على الكمية 

 الطريقة البحثية

: التعاريف اإلجرائية والقياس الكمي لمتغيرات البحث  أوال 

من أي نوع من ء مدى خلو الغذاء يقصد بسالمة الغذا
التلوث أو الفساد والتي تجعله غير قابل لالستهالك والتناول 

 ا بالصحة.بحيث يكون ضار  
يقصد بجودة الغذاء قدرته على االحتفاظ بجميع أو معظم 

 صفاته وخواصه الطبيعية والحسية والتغذوية.
في ضوء بعض المراجع العلمية واألهداف البحثية فقد تم 

تيار بعض المتغيرات المستقلة والتي يعتقد أنها ذات صلة اخ
وجودة  وعالقة وتأثير ا على سلوك المبحوثات في مجال سالمة
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الغذاء كمتغير تابع، ويمكن تعريف تلك المتغيرات إجرائي ا 
 وطريقة قياسها على النحو التالي:

 المتغيرات التابعة وقياسها: -1
مجال سالمة وجودة الغذاء: )أ( المستوى المعرفي للمبحوثات ب

ه درجة إلمام المبحوثات بالمعارف الخاصة يقصد ب
ه بسؤال المبحوثات حول بسالمة وجودة الغذاء، وتم قياس

سؤال  83درجة معرفتهن بستة بنود للمعرفة شملت 
الحاصالت الزراعية وتمثلت تلك البنود في التعامل مع 

لنظافة وتخزينها، شراء الغذاء، الممارسات الجيدة ل
الشخصية لضمان سالمة وجودة الغذاء، إعداد وتجهيز 

زين ء، التعامل مع المتبقي من الغذاء، حفظ وتخالغذا
الغذاء، وقد تم تحديد هذه الممارسات من خالل النشرات 
اإلرشادية الفنية والمراجع العلمية والدراسات والبحوث 

( 1،2وتم إعطاء الوزن الرقمي )السابقة في هذا المجال، 
 ال يعرف(. لالستجابة )يعرف،

)ب( المستوى التنفيذي للمبحوثات بمجال سالمة وجودة 
ممارسة وتنفيذ المبحوثات الغذاء: يقصد به درجة 

الخاصة بسالمة وجودة الغذاء، وتم  اإلرشاديةللتوصيات 
قياسه بسؤال المبحوثات حول درجة تنفيذهن بستة بنود 

ء الوزن الرقمي سؤال، وتم إعطا 83للممارسات وشملت 
 ( لالستجابة )ينفذ، ال ينفذ(.1،2)

 )ج( اتجاه المبحوثات نحو سالمة وجودة الغذاء: يقصد به
المبحوثات نحو سالمة وجودة واستجابة ميل واستعداد 

مقياس ليكرت الثالثي )مؤيد، اهتداء ب الغذاء، وتم قياسه
محايد، معارض( من خالل إعطاء أوزان رقمية 

وثات لتعبر عن محصلة اتجاه الستجابات المبح
( 1، 2، 3المبحوثات نحو سالمة وجودة الغذاء وهي )

( للعبارات السالبة على 3، 2، 1الموجبة، و)للعبارات 
 الترتيب. 

 
 

 المتغيرات المستقلة المدروسة -2
تمثلت في إحدى وعشرين متغير ا مستقال  لتمثل 

لية االتصاو االقتصادية و الخصائص الشخصية واالجتماعية 
 :مبحوثات وهملل
السن: تم قياسه بالرقم الخام لعدد سنوات سن المبحوثات  -

وقت جمع البيانات لكل وأزواجهن ألقرب سنة ميالدية 
 .متغير على حده

المستوى التعليمي: تم قياسه بعدد سنوات التعليم التي  -
وقت جمع البيانات  بنجاح أتمتها المبحوثات وأزواجهن

   لكل متغير على حده.
د سنوات الزواج: تم قياسه بالرقم الخام لعدد سنوات دع -

 المبحوثات وهن متزوجات وقت جمع البيانات.

د األسرة: هو عدد أفراد أسرة المبحوثات الذين عدد أفرا -
 .يعيشون في مسكن واحد ومعيشة استهالكية واحدة

حيازة األرض الزراعية لألسرة: الرقم الخام التي ذكره  -
مساحة األرض الزراعية التي في المبحوثات ليدل على 

القيراط وقت حيازة أسرة المبحوثات ويتم زراعتها مقدرة ب
 جمع البيانات.

وسط الدخل الشهري لألسرة: الرقم الخام المعبر عن مت -
 .الدخل ألسرة المبحوثات الشهري مقدر ا بالجنيه متوسط

ملكية األصول اإلنتاجية: األصول اإلنتاجية التي تملكها  -
مبحوثات والتي تعد أحد موارد الدخل لألسرة وتم أسرة ال

كملكية  دد األصول اإلنتاجية المملوكةقياسه بإجمالي ع
 .ض األصول والسندات وشهادات االستثماربع

ملكية األصول غير اإلنتاجية: األصول غير اإلنتاجية  -
التي تملكها أسرة المبحوثات والتي تستخدمها في تيسير 

المنزلية للمبحوثات أو بغرض  أعباء األعمال اليومية
الترفيه والتثقف وتم قياسه بإجمالي عدد األصول غير 

لكية بعض األجهزة المنزلية المتنوعة كم اإلنتاجية المملوكة
 .والكهربية وااللكترونية
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المستوى المعيشي: محصلة استجابة المبحوثات لبعض  -
كملكية  لديهنالعبارات التي تعبر عن مستوى المعيشة 

 ، وتم تقسيمها لفئات. سكنن وحالة المالسك
مستوى الطموح: آمال وتطلعات المبحوثات المستقبلية  -

تحقيقها والوصول إليها لكي يحققن التي يرغبن في 
مستوى اجتماعي واقتصادي أفضل ألسرهن، وتم قياسه 
باستخدام مقياس ثالثي )موافق، موافق إلى حد ما، غير 

  .لطموح المبحوثاتموافق( ليعبر مجموعه عن مستوى ا
االنفتاح الجغرافي: درجة تردد المبحوثات على القرى  -

ل شهر، كذلك سفر والمراكز والمحافظات المجاورة خال
المبحوثات خارج الوطن من عدمه، ليعبر مجموعه عن 

 .درجة االنفتاح الجغرافي
درجة التعرض لمصادر المعلومات: مجموع استجابات  -

در المعلومات التي تستقي المبحوثات التي تعبر عن مصا
منها المعارف الخاصة بسالمة وجودة الغذاء، ومدى 

 عرضهن لكل مصدر.ت
ادة من مصادر المعلومات: محصلة درجة االستف -

استجابات المبحوثات التي تعبر عن رأيهن من االستفادة 
المقدمة من مصادر المعلومات التي يترددن عليها والتي 

 ة وجودة الغذاء.تستقي منها معارفها عن سالم
المشاركة في اتخاذ القرار داخل األسرة: محصلة  -

تقيس مدى استجابات المبحوثات ببعض العبارات التي 
مشاركتها في اتخاذ القرارات المتعلقة باألسرة من خالل 

ا، أحيان ا، نادر ا، ال(مقياس رباعي   .)دائم 
للمبحوثات:  غير الرسمية درجة المشاركة االجتماعية -

األنشطة المجتمعية غير  ساهمة المبحوثات فيدرجة م
الرسمية في البيئة المحيطة بها، وتم قياسها بمقياس 

ا، أحيان ا، نادر ا، ال( لتشمل محصلة رباعي )د ائم 
االستجابات الدرجة الكلية للمشاركة االجتماعية غير 

 الرسمية.

الرضا عن الحياة بالقرية: مدى ارتياح وحب المبحوثات  -
القرية والعالقات والروابط المجتمعية السائدة للحياة في 

البيئة الريفية، وتم قياسه من خالل عدة عبارات  داخل
ل محصلة استجابات المبحوثات عن درجة رضاهن لتشم

 .عن الحياة في القرية
مستوى الخدمة اإلرشادية في المجال الغذائي: مدى تواجد  -

بالمجال وفعالية الخدمات واألنشطة اإلرشادية المتعلقة 
الغذائي بمنطقة البحث وتم قياسه من خالل محصلة 

 .استجابات المبحوثات التي تعبر عن رأيهن فيها
عارف المبحوثات بسالمة وجودة الغذاء في ظل كوفيد م -

: محصلة المعارف لدى المبحوثات للحفاظ على 19
، من 19 سالمة وجودة الغذاء في وجود وانتشار كوفيد

 .1، ال يعرف=2رف=خالل وضع استجابات يع
تنفيذ المبحوثات للممارسات السليمة بسالمة وجودة الغذاء  -

 المبحوثات للممارسات : محصلة تنفيذ19في ظل كوفيد 
السليمة للحفاظ على سالمة وجودة الغذاء في وجود 

، ال 2، من خالل وضع استجابات ينفذ=19وانتشار كوفيد
 1ينفذ=

أة الريفية في مجال درجة تواجد المشكالت التي تواجه المر  -
اء: محصلة المشكالت التي تواجه سالمة وجودة الغذ

 .ذاءالمبحوثات في مجال سالمة وجودة الغ

 ثاني ا: منطقة البحث
تمثل النطاق الجغرافي للبحث في محافظة البحيرة لما 
تتسم به من تنوع النشاط الزراعي والقطاع الرئيسي بها حيث 

 20فدان و 942384نحو يبلغ صافي الزمام المنزرع بها 
وتم اختيار مركز دمنهور إلجراء البحث حيث يضم  قيراط،

ركز يضم أكبر عدد لحائزي حائز مما يجعله أكبر م 79286
)إدارة الشئون الزراعية  ،األراضي الزراعية في المحافظة

(، كما يشمل 2021 بمديرية الزراعة، بيانات غير منشورة،
ا جامعة دمنهور محل عمل ال باحثين مما يعضد األهمية أيض 

ي من إمكانية تطبيق النتائج البحثية التطبيقية للبحث العلم
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مة المجتمع وهي أحد أهم أهداف وفلسفة وذلك تزامن ا مع خد
العمل البحثي ومدى ارتباطه بالمجتمع، وتم اختيار ثالث 

غربال م. شبرا، واألبعادية، و. قرى بطريقة عشوائية فكانت ع
 على الترتيب.  

 ثالث ا: شاملة وعينة البحث
تم تحديد شاملة البحث بإجمالي الحائزين بالثالث قرى 

عرفة المبحوثات الالتي لدى أسرهن المختارة، وذلك بغرض م
حائز )وفق ا  4800حيازات في تلك القرى فكان عددهم 

خدمات بكل  2لكشوف الحصر بالجمعية التعاونية سجل 
حائز ا،  2264را وبها قرية(، موزعة كاآلتي: قرية ع. شب

غربال وبها  م.حائز ا، وقرية  1916وقرية األبعادية وبها 
ختيار عينة عشوائية فبلغ قوامها حائز ا. ومن ثم تم ا 620
قرية ع. : من الشاملة فكانت كاآلتي %5مبحوث ا لتمثل  240

مبحوث ا،  96مبحوث ا، وقرية األبعادية منها  113شبرا منها 
 ث ا.مبحو  31ها . غربال منموقرية 

 رابع ا: أداة وطريقة جمع البيانات
 تم جمع بيانـات البحـث بالمقابلـة الشخصـية مـع المبحوثـات

وذلـــك بغـــرض تحقيـــق  إعـــدادهاباســـتخدام اســـتمارة اســـتبيان تـــم 
ــــم  ــــدئي لهــــا  إجــــراءأهــــداف البحــــث، وقــــد ت ــــار مب جــــراءاختب  وا 

التعديالت الالزمة لتصبح فـي صـورتها النهائيـة، كمـا تـم جمـع 
، وبعد االنتهاء من 2021البيانات خالل شهري يناير وفبراير 

تحليلها واستخالص ا لجمع البيانات تم تفريغها وجدولتها تمهيد  
 النتائج البحثية.

 :اإلحصائيخامس ا: التحليل 

تم استخدام عدة أساليب إحصائية منها األساليب 
اإلحصائية الوصفية مثل المتوسط الحسابي، االنحراف 

المئوية  ةبالتكرارات والنسب الجدوليري، المدى، العرض المعيا
ة كمية لعرض البيانات واستخالص النتائج، وأساليب إحصائي

مثل معامل االرتباط البسيط لبيرسون، ونموذج تحليل 
 step wise االرتباط واالنحدار المتعدد التدريجي الصاعد

م كأدوات وأساليب إحصائية لشرح وتفسير النتائج باستخدا
 . SPSS Version25 اإلحصائيالبرنامج 

 النتائج ومناقشتها
ية : الخصائص الشخصية واالجتماعية االقتصادأوال  

 للمبحوثات وأسرهن:
 :بعض الخصائص الشخصية المميزة للمبحوثات

( بعض الخصائص الشخصية 1بينت النتائج بجدول) -
 :المبحوثات وكانت أبرزها أن

( 54-37السن ) من المبحوثات تقع في فئة 51.2% -
كس نضجهن وزيادة خبرتهن بالحياة عام ا مما قد يع

يقع سنهم  من أزواجهن %54.2األسرية بدرجة كافية، و
( عام ا مما قد يشير إلى توافق العمر بين 64-43بين )

 المبحوثات وأزواجهن.

من المبحوثات مستوى التعليم لديهن بين  91.5% -
 %34.2، ومنهن أميات %38.3و المنخفض والمتوسط،

جهن أميون مما يشير إلى أن مازالت القرى من أزوا
 الريفية تعاني من انتشار األمية. 

ذوات نشأة  %7.1نشأة ريفية، وفقط  ذوات 92.9% -
يشير إلى تدني اتجاه المرأة الحضرية قد حضرية، مما 

 لالستقرار في البيئة الريفية.

من المبحوثات تنتمي إلى أسر بسيطة وليست  69.2% -
إلى االستقاللية في  مبحوثاتكبة مما يبين اتجاه المر 

 السكن خالف الزمن القريب في طبيعة البيئة الريفية.  

 %5مطلقات، و %1.2منهن متزوجات، بينما  93.8% -
منهن متزوجات منذ أكثر من عشرين  %58.4أرامل، 

حجم  %96.2عام ا مما يشير إلى وجود استقرار أسري، 
أفراد(  10سطة والصغيرة )أقل من األسرة لديهن بين المتو 

 مما قد يبين وعي المبحوثات بمشكالت كثرة اإلنجاب. 
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 (240)ن=بحوثات وأسرهن وفق ا لبعض الخصائص الشخصية واالجتماعية االقتصادية توزيع الم .1جدول 
 % عدد الحالة التعليمية % عدد التعليمي)درجة( ىالمستو  % عدد فئات السن )سنة(

 38.3 92 أمي 54.6 131 (6)أقل من منخفض 15 36 ( 37من قل)أ منخفض
 8.8 21 رأ وتكتبتق 37.9 91 (11-6متوسط ) 51.2 123 ( 54-37متوسط )

 7.5 18 ابتدائي 7.5 18 (11)أكبر من مرتفع 33.8 81 ( 54)أكبر من مرتفع
  48.27المتوسط الحسابي=

 15.581االنحراف المعياري= 
 5.58المتوسط الحسابي =

 12.5 30 إعدادي 5.221لمعياري=ااالنحراف  
 25.4 61 مؤهل متوسط % عدد نوع األسرة % عدد طبيعة العمل 

 7.5 18 مؤهل جامعي 69.2 166 بسيطة 11.2 27 لتعم
  3المتوسط الحسابي= 30.8 74 مركبة أو ممتدة 88.8 213 ال تعمل

 1.858االنحراف المعياري= 
 % عدد نشأة المبحوثة % عدد ت الزواج )سنة(واسن % عدد الحالة االجتماعية

 92.9 223 ريفية 41.7 100 (19)أقل من  93.8 225 متزوجة
 7.1 17 حضرية 39.2 94 (36-20) 1.2 3 ةمطلق
   1.93المتوسط الحسابي= 19.2 46 (36)أكبر من  5 12 أرملة

 0.257االنحراف المعياري= 
   3.89المتوسط الحسابي=

 0.448ياري=االنحراف المع
 50.28المتوسط الحسابي=

 12.976االنحراف المعياري= 
الحالة التعليمية 

 % عدد للزوج
 34.2 82 أمي % عدد عدد أفراد األسرة )فرد( % عدد نة(سن الزوج )س 

 17.1 41 يقرأ ويكتب 60.8 146 ( 6)أقل من منخفض 30.4 73 ( 43)أقل من منخفض
 3.8 9 ابتدائي 35.4 85 ( 9-6متوسط ) 54.2 130 ( 64-43متوسط )

 4.6 11 إعدادي 3.8 9 ( 6)أكبر من مرتفع 15 37 ( 64)أكبر من مرتفع
االنحراف   50.28الحسابي=المتوسط 
 12.976المعياري=

  5.52المتوسط الحسابي=

 32.9 79 مؤهل متوسط 1.895االنحراف المعياري=  
 7.5 18 مؤهل جامعي % عدد  رعيةالمز  نوع الحيازة % عدد الحيازة المزرعية )قيراط(

 3.07المتوسط الحسابي= 86.25 207 ملك 91.2 219 ( 104صغيرة )أقل من

 1.893اف المعياري=االنحر  
 % تكرار الحيازة الداجنية  6.7 16 إيجار 6.2 15 ( 207-104متوسطة)

 41.24 226 فراخ 7.1 17 مشاركة 2.5 6 ( 207)أكبر من كبيرة
  39.86المتوسط الحسابي=

 33.58 184 بط % تكرار نوع الحيازة الحيوانية  50.85االنحراف المعياري= 
 9.67 53 أوز 35.53 124 جاموس % عدد الحيازة الحيوانية 

 5.84 32 أرانب 38.97 136 أبقار 76.7 184 تملك
 1.82 10 رومي 11.17 39 أغنام 23.3 56 ملكتال 

 7.85 43 حمام 14.33 50 ماعز % عدد الحيازة الداجنية 
الغرض من تربية  % عدد األسرةالمساهمة في دخل  95 228 ملكت

 % عدد الدواجن 
 59.2 135 االستهالك المنزلي 71.3 112 الدخل ¼ 5 12 ال تملك

المساهمة في الدخل  
 1.8 4 بيع منتجاتها 26.2 41 الدخل          ½  % عدد )جنيه(
االستهالك المنزلي  2.5 4 الدخل        ¾  65.4 157 تساهم 

 39 89 وبيع منتجاتها
  100 157 المجموع 34.6 83 ال تساهم 

  .2022ت من استمارات االستبيان، المصدر: جمعت وحسب
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، في حين أن يس لديهن عمل رسميمنهن ل 88.8% -
منهن  %71.3تساهمن في دخل األسرة،  65.4%

ر تساهم دخل األسرة، مما يبين وجود مصادتساهمن بربع 
مثل تربية الدواجن  األسرةبها المبحوثات في دخل 

 والماشية.

 %91.2تملك أسرتهن حيازة مزرعية،  86.25% -
 حيازتهن المزرعية صغيرة.

من المبحوثات لديهن حيازة حيوانية، تأتي في  76.7% -
ثم تربية الجاموس  %38.97المرتبة األولى تربية األبقار

35.53%. 

، بحيث تأتي تربية الفراخ في ةلديهن حيازة داجني 95% -
ترى أنها تقوم بتربية  %39، %41.24المرتبة األولى 
لمنزلي وكذلك بيع منتجاتها االستهالك ا الدواجن بغرض

ا إضافي ا.  لتدر ربح 

( بعض خصائص المبحوثات فيما 2أوضحت نتائج جدول)
 :يلي
مستوى الدخل الشهري لألسرة لديهن بين  95.5% -

منهن يرون أنه كاف لحد  %49.7 المتوسط والمنخفض،
 .ن أنه غير كافيرو  %32.1ما، وما يقرب من الثلث

اق نصف الدخل األسري منهن يرون أنه يتم إنف 54.6% -
منهن يقمن بالتسوق مرة أو مرتان  %93.3على الغذاء، و

يقمن بالتسوق بصفة رئيسية من  %89.6أسبوعي ا، 
قرية الريفية األسواق المفتوحة يرجع ذلك نظر ا لطبيعة ال

 بما تتصف به من إقامة األسواق المفتوحة داخلها.

ه منهن يرون أن %94.2منهن يملكن مسكن، و 95.8% -
 بحالة جيدة.

 %65يملكن أصوال  إنتاجية بصورة متوسطة، و 44.2% -
 منهن يملكن أصوال  غير إنتاجية بصورة منخفضة.

 لديهن مستوى معيشي بين المتوسط والمنخفض. 92.9% -

لديهن مستوى الرضا عن الحياة في القرية بين  76.3% -
 المتوسط والمنخفض.

 %88.7درجة انفتاح جغرافي لديهن متوسط، و 62.1% -
منهن لديهن مستوى طموح بين المتوسط والمرتفع، مما 
يشير إلى إمكانية سرعة تقبلهن وتعلمهن للممارسات 

 السليمة في مجال سالمة وجودة الغذاء.

مستوى التعرض  %57.5حوثات ما يزيد عن نصف المب -
 %56.7لمصادر المعلومات لديهن متوسط، كما أن 

معلومات متوسطة مستوى االستفادة لديهن من مصادر ال
ا، مما يبين ضرورة دمج مصادر  تقليدية  إرشاديةأيض 

 ورقمية لرفع االستفادة لدى المبحوثات. 

لديهن درجة مشاركة مجتمعية غير رسمية بين  97.5% -
والمرتفع، مما يوضح كبر حجم دور المبحوثات المتوسط 

منهن لديهن  %93.8جتماعية المحيطة، وفي البيئة اال
في اتخاذ القرار داخل األسرة بين المتوسط درجة مشاركة 

والمرتفع، مما يبين أهمية دور المرأة وتفهم أزواجهن 
بالمسئولية المرتبطة بهن في كل ما يتعلق باألمور 

 . األسرية
( العمل اإلرشادي الزراعي 3مبينة بجدول)نتائج الأظهرت ال

 المقدم للمبحوثات في مجال سالمة وجودة الغذاء كما يلي:
منهن يرون أن الخدمة اإلرشادية الزراعية في  55.4% -

منهن  %97.9مجال سالمة وجودة الغذاء غير متوافرة، 
 ال يجدن مرشدة زراعية بالقرية أو أخصائية تنمية ريفية.

أن مستوى الخدمة اإلرشادية في هن يرون من 88.8% -
 مجال سالمة وجودة الغذاء بين المتوسط والمنخفض.

بالخدمات اإلرشادية المقدمة منهن استفدن  79.4% -
 بدرجة منخفضة ومتوسطة.
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 (240ا لبعض الخصائص الشخصية واالجتماعية االقتصادية )ن=التوزيع العددي والنسبي للمبحوثات وأسرهن وفق   .2جدول 
متوسط الدخل الشهري 

المبلغ المخصص   % عدد عدد التسوق/أسبوع % عدد لألسرة )جنيه(
 % عدد لإلنفاق على الغذاء 

 20.8 50 الدخل أو أقل        ¼ 74.6 179 مرة 58.8 141 ( 2667منخفض)أقل من
 54.6 131 ا     الدخل تقريب  ½  19.2 46 مرتان 36.7 88 ( 2832-2667متوسط)
 17.9 43 ا      الدخل تقريب  ¾  4.6 11 ثالث مرات 4.6 11 (2833ن أكبر ممرتفع)

  2517.3المتوسط الحسابي=

 4.6 11 الدخل بأكمله        1.7 4 أربع مرات 1189.836المعياري=االنحراف  

إجمالي الدخل ال يكفي  % عدد أماكن التسوق % عدد الدخل الشهري لألسرة
 2.1 5 الغذاء الحصول على

 % عدد الرضا عن الحياة بالقرية 1.2 3 سوبر ماركت بقاله         18.3 44 كاف
 38.8 93 ( 18منخفض)أقل من  89.6 215 أسواق مفتوحة               49.7 119 كاف لحد ما           

 37.5 90 ( 25-18متوسط ) 9.2 22 باعة جائلين 32.1 77 غير كاف
 23.8 57 ( 25مرتفع )أكبر من  % عدد حالة السكن % عدد طبيعة المسكن

 19.71المتوسط الحسابي= 51.7 124 جيدة 95.8 230 ملك
 42.5 102 جيدة لحد ما       0.8 2 إيجار   6.619االنحراف المعياري=

    5.8 14 غير جيدة 3.3 8 مشاركة
 % عدد يالمعيشمستوى ال % عدد ملكية األصول غير اإلنتاجية % عدد ملكية األصول اإلنتاجية

 46.2 111 ( 18منخفض )أقل من  65 156 ( 12منخفضة )أقل من 17.9 43 ( 2منخفضة )أقل من
 46.7 112 ( 25-18متوسط ) 30.4 73 ( 18-12متوسطة ) 44.2 106 ( 3-2)متوسطة 

 7.1 17 ( 25مرتفع )أكبر من  4.6 11 ( 18مرتفعة)أكثر من 37.9 91 ( 3مرتفعة )أكبر من
   2.30ي=الحساب المتوسط

 0.878االنحراف المعياري=
   10.80المتوسط الحسابي=
 3.850االنحراف المعياري=

  18.48=المتوسط الحسابي
 4.272االنحراف المعياري=

التعرض لمصادر المعلومات  % عدد مستوى الطموح
 % عدد درجة االستفادة)درجة( % عدد ()درجة

 32.9 79 ( 28منخفضة )أقل من 26.7 64 ( 27منمنخفض)أقل  11.2 27 ( 20)أقل من منخفض
 56.7 136 ( 36-28متوسطة ) 57.5 138 ( 34-27متوسط ) 47.5 114 ( 25-20متوسط )

 10.4 25 ( 36مرتفعة )أكبر من 15.8 38 ( 34مرتفع )أكبر من 41.2 99 ( 25)أكبر من  مرتفع
    23.73المتوسط الحسابي=
 3.156االنحراف المعياري=

  30.20ابي=ط الحسالمتوس
 4.646االنحراف المعياري=

  30المتوسط الحسابي=
 4.792االنحراف المعياري=

المشاركة في اتخاذ القرار  % عدد االنفتاح الجغرافي
المشاركة االجتماعية  % عدد داخل األسرة

 % عدد غير الرسمية
 2.5 6 ( 15نمنخفضة )أقل م 6.2 15 ( 16منخفضة )أقل من 34.2 82 ( 9منخفض )أقل من

 61.7 148 ( 22-15متوسطة ) 28.8 69 ( 22-16متوسطة ) 62.1 149 ( 12-9متوسط )
 35.8 86 ( 22مرتفعة )أكبر من  65 156 ( 22مرتفعة)أكبر من 3.8 9  (12مرتفع )أكبر من

  8.92المتوسط الحسابي=
 2.171االنحراف المعياري=

  22.60المتوسط الحسابي=
 4.052االنحراف المعياري=

  21.18المتوسط الحسابي=
 3.47االنحراف المعياري=

 .2022المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان، 
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(240العمل اإلرشادي الزراعي بمجال سالمة وجودة الغذاء بمنطقة البحث )ن= .3 ولجد  
الخدمة  توافر

اإلرشادية في المجال 
 الغذائي

 تواجد المرشدة الزراعية بالقرية % عدد
 % عدد أو أخصائية التنمية الريفية

مستوى الخدمة 
اإلرشادية في مجال 
 سالمة وجودة الغذاء

 % عدد

 50.5 54 ( 19منخفض)أقل من 2.1 5 متواجدة 44.6 107 متوافرة
 38.3 41 ( 21-19) متوسط 97.9 235 غير متواجدة 55.4 133 غير متوافرة
من الخدمة االستفادة 

عدم التعرض للخدمات  بأسبا % تكرار اإلرشادية
 11.2 12 ( 21)أكبر من مرتفع % تكرار اإلرشادية

ي عدم عقد ندوات إرشادية ف 35.5 38 ضعيفة
 100 107 المجموع 70.8 170 مجال سالمة وجودة الغذاء.

  9.04المتوسط الحسابي= 82.9 199 بالمهام المنزلية نشغالالا 43.9 47 متوسطة 
 9.087االنحراف المعياري=

    50 120 مفيدة.الخدمات المقدمة ليست  20.6 22 يةو ق
   45 108 بأنها مضيعة للوقت. ورشعال 100 107 المجموع

 .2022المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان، 

 
بينت المبحوثات عدة أسباب تفسر عدم تعرضهن  -

للخدمات اإلرشادية على الترتيب فكانت: انشغالهن 
، عدم عقد ندوات إرشادية في %82.9ية باألعمال المنزل

يرون أن  %50، %70.8مجال سالمة وجودة الغذاء 
يرون أنها  %45غير مفيدة، المقدمة  اإلرشاديةالخدمات 

 تضيع لهن الوقت هباء ا.

ا لما سبق تبين قصور جلي في الخدمات  استخالص 
في مجال سالمة وجودة الغذاء،  لمبحوثاتاإلرشادية المقدمة ل

المبحوثات م تواجد مرشدات ريفيات في نطاق سكن مع عد
تضاؤل حجم العاملين باإلرشاد وقد يرجع السبب في ذلك إلى 

ي مع عدم تعيين عاملين جدد بالقطاع مما يؤكد تراجع الزراع
العمل اإلرشادي بمنطقة البحث، مما يؤكد ضرورة إعادة 

صة النظر في توزيع العاملين باإلرشاد الزراعي جغرافي ا وخا
المرشدات الريفيات مع األخذ في االعتبار بجودة الخدمات 

اإلرشادية المقدمة وذلك لتعديل اتجاه الريفيات نحو الخدمات 
 المقدمة لهن.  

 
 
 

ا: سلوك المبحوثات نحو الممارسات السليمة المتعلقة ثاني  
 بسالمة وجودة الغذاء:

للممارسات  مبحوثاتالمعارف الكلية والتنفيذ الكلي لل -أ
 لقة بسالمة وجودة الغذاء:المتع

( أن الدرجات المعبرة عن كل 4النتائج بجدول ) أوضحت
تنفيذ الكلي للمبحوثات بالممارسات من المعارف الكلية وال

( 166-83المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء قد تراوحت بين )
درجة، وانحراف معياري  140.65درجة بمتوسط حسابي قدره 

درجة وذلك للمعارف الكلية، ومتوسط حسابي  14.280قدره 
درجة  15.285درجة، وانحراف معياري قدره  134.89قدره 

  وذلك للتنفيذ الكلي.
معارفهن الكلية  ىا لمستو وبتوزيع المبحوثات وفق  

( تبين أن 1بالممارسات المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء )شكل
وسط منهن لديهن مستوى معرفي كلي منخفض ومت 47.9%

بالممارسات المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء، في حين أن 
منهن لديهن مستوى تنفيذ منخفض ومتوسط بتلك  59.5%

مما يبين تدني المعارف العامة للمبحوثات وكذلك  الممارسات
 تنفيذ الممارسات السليمة بمجال سالمة وجودة الغذاء.
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معارفهن الكلية بالممارسات المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء ىا لمستو زيع المبحوثات وفق  بتو  .1شكل   

 (240بالممارسات المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء )ن=معارف الكلية والتنفيذ الكلي لديهن ال لمستوىا توزيع المبحوثات وفق   .4جدول 
)درجة( الفئات  التنفيذ الكلي المعارف الكلية 

دعد % عدد  % 
( 111)أقل من منخفضة  3 1.2 80 3.3 
( 138-111متوسطة )  112 46.7 135 56.2 

( 138مرتفعة )أكبر من  
125 52.1 97 440.  

140.65المتوسط الحسابي=  
14.280االنحراف المعياري=   

134.8المتوسط الحسابي=  
15.285االنحراف المعياري=  

 .2022المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان، 
 

ا لكافاااة محااااور مجاااال ساااالمة وجاااودة  وفيماااا يلاااي استعراضااا 
 :الغذاء المدروسة

تائج بجدول أظهرت الن الزراعية وتخزينها: الحاصالت-1
من المبحوثات تقعن في فئتي المعرفة  %58.3 ( أن5)

بالحاصالت الزراعية وتخزينها، المنخفضة والمتوسطة 
المنخفض  منهن تقعن في فئتي التنفيذ %66.7كما أن 

 .والمتوسط لنفس المحور
( %73.8( أن )5أوضحت النتائج بجدول)الغذاء:  شراء-2

ة المنخفضة من المبحوثات تقعن في فئتي المعرف
منهن تقعن في  %72بشراء الغذاء، كما أن والمتوسطة 

 .فئتي التنفيذ المنخفض والمتوسط لنفس المحور
سالمة الممارسات الجيدة للنظافة الشخصية لضمان  -3

 %30( إلى أن 5أشارت النتائج بجدول)وجودة الغذاء: 
من المبحوثات تقعن في فئتي المعرفة المنخفضة 

ارسات الجيدة للنظافة الشخصية لضمان بالمموالمتوسطة 

منهن تقعن في  %53، في حين أن سالمة وجودة الغذاء
فئتي التنفيذ المتوسط والمنخفض لنفس المحور، مما يشير 

عوقات تعيق المبحوثات من تنفيذ تلك إلى وجود م
 الممارسات رغم معرفتهن بها. 

 ( أن5تبين النتائج بجدول)إعداد وتجهيز الغذاء:  -4
من المبحوثات تقعن في فئتي المعرفة  64.1%

بإعداد وتجهيز الغذاء، كما أن المنخفضة والمتوسطة 
منهن تقعن في فئتي التنفيذ المتوسط والمنخفض  74.1%

  .حورلنفس الم
تضح من النتائج أالتعامل مع المتبقي من الغذاء:  -5

من المبحوثات تقعن في فئتي  %60( أن 5بجدول )
بالتعامل مع المتبقي من ضة والمتوسطة المعرفة المنخف

منهن تقعن في فئتي التنفيذ  %82.9الغذاء، في حين أن 
 إقبالعدم  يبينالمتوسط والمنخفض لنفس المحور، مما 

لمبحوثات على تنفيذ الممارسات السليمة لكيفية كثير من ا
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التعامل مع المتبقي من الغذاء رغم معرفتهن بذلك، مما 
ندوات اإلرشادية واإليضاحات لبيان يبين أهمية نشر ال

عادة  كيفية تعامل المبحوثات مع المتبقي من الغذاء وا 
 .تدويره واالستفادة منه في وجبات أخرى متزنة

( أن 5تبين من النتائج بجدول )اء: حفظ وتخزين الغذ -6
من المبحوثات تقعن في فئتي المعرفة  65.4%

في حين أن بحفظ وتخزين الغذاء، المنخفضة والمتوسطة 
منهن تقعن في فئتي التنفيذ المتوسط والمنخفض  55.8%

 .لنفس المحور

 (240ت المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء )ن=للممارساتنفيذهن و معارفهن ا لمستوى توزيع الريفيات المبحوثات وفق   .5جدول 
 وثات )درجة(تنفيذ المبح معارف المبحوثات )درجة( الممارسات المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء

 % عدد % عدد الحاصالت الزراعية وتخزينها -1
 12.5 30 3.3 8 ( 20)أقل من منخفضة
 54.2 130 55 132 ( 25-20متوسطة )

 33.3 80 41.7 100 ( 25مرتفعة )أكبر من
  24.43المتوسط الحسابي= 

 2.878االنحراف المعياري=
 23.51المتوسط الحسابي=
 3.150االنحراف المعياري=

 % عدد % عدد شراء الغذاء -2
 15.8 38 9.6 23 ( 21)أقل من منخفضة
 56.2 135 64.2 111 ( 26-21متوسطة )

 28 67 44.2 106 ( 26مرتفعة )أكبر من
  25.43لحسابي=المتوسط ا 

 3.634االنحراف المعياري=
  24.1المتوسط الحسابي=
 3.819االنحراف المعياري=

 % عدد % عدد مة وجودة الغذاءالنظافة الشخصية لضمان سال -3
 3.8 9 2.5 6 ( 11)أقل من منخفضة
 50 120 27.5 66 ( 13-11متوسطة )

 64.2 111 70 168 ( 13مرتفعة )أكبر من
  14.28ابي=المتوسط الحس 

 1.588االنحراف المعياري=
   13.44المتوسط الحسابي=
 1.756االنحراف المعياري=

 % عدد % عدد إعداد وتجهيز الغذاء -4
 13.3 32 6.2 15 ( 21)أقل من منخفضة
 60.8 146 57.9 139 ( 26-21متوسطة )
 25.8 62 35.8 86 ( 26أكبر من)مرتفعة 

  25.09المتوسط الحسابي= 
 2.817راف المعياري=االنح

االنحراف    23.85المتوسط الحسابي= 
 2.84المعياري=

 % عدد % عدد التعامل مع المتبقي من الغذاء -5
 22.5 54 10.8 26 ( 10)أقل من منخفضة
 60.4 145 49.2 118 ( 12-10متوسطة )

 17.1 41 40 96 ( 12مرتفعة )أكبر من
  11.25المتوسط الحسابي= 

 1.588ياري=االنحراف المع
   10.75المتوسط الحسابي=
 1.446االنحراف المعياري=

 % عدد % عدد حفظ وتخزين الغذاء -6
 6.2 15 9.2 22 ( 33)أقل من منخفضة
 49.6 119 56.2 135 ( 41-33متوسطة )

 44.2 106 34.6 83 ( 41مرتفعة )أكبر من
  40.17المتوسط الحسابي= 

 4.716االنحراف المعياري=
  39.15الحسابي= المتوسط

 4.986االنحراف المعياري=
 .2022المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان، 
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 سالمة وجودة الغذاء المبحوثات نحو اتجاه-ب

( أن الدرجات المعبرة عن كل 6النتائج بجدول) أوضحت
من اتجاه المبحوثات نحو الممارسات السليمة المتعلقة 

درجة،  140.65حسابي قدره  بسالمة وجودة الغذاء بمتوسط
درجة وذلك للمعارف الكلية،  14.280وانحراف معياري قدره 
راف معياري قدره درجة، وانح 15.79ومتوسط حسابي قدره 

 درجة.  3.577
ا التجاههن نحو الممارسات وبتوزيع المبحوثات وفق  

 %52.1( تبين أن 2المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء )شكل
محايد نحو تلك الممارسات مما يبين لديهن اتجاه سلبي و 
وعمل الندوات التوعوية لتعديل  اإلرشاديةضرورة بذل الجهود 

وثات والخاصة بمجال سالمة تلك االتجاهات لدى المبح
 وجودة الغذاء.

الوضع الحالي ومعارف وممارسات المبحوثات -ج
وجودة الغذاء في ظل  بالممارسات السليمة بسالمة

 19 كوفيد
 دأن أكثر من ثلثي عد (7نتائج بجدول)أظهرت ال -

يرون أنهن لم يتعرضن  %68.3المبحوثات بقليل 
ط منهن فق %31.7، و19ا بكوفيد لإلصابة مسبق  

 %50.8، كما أن 19ا بكوفيد تعرضن لإلصابة مسبق  
، في حين أن 19أخذن اللقاح الخاص بكوفيد منهن 
حتى وقت جمع  هلم يأخذن اللقاح الخاص ب 49.2%
نات، وكل المبحوثات أجمعن على توفر اللقاح ولكن البيا

 %66.1هناك عدة أسباب لعدم أخذ اللقاح وهي أن 
غير  %32.7خوف ا من أضراره، ومنهن لم تتلقين اللقاح 

يرون  %10.2، و19 مقتنعات باللقاح لعالج كوفيد
عادية وليس  وأنفلونزااألعراض المتداولة هي نزالت برد 

لى وجود قصور معرفي مما يشير إ ،19كوفيد 
وأهمية  األعراضوكذلك  19للمبحوثات باإلصابة بكوفيد 

 أخذ اللقاح.

 لدرجة االتجاه لديهن نحوتوزيع المبحوثات وفق ا  .6 جدول
 (240بسالمة وجودة الغذاء )ن= الممارسات المتعلقة

 % عدد االتجاه )درجة(
(11سلبي )أقل من  23 9.6 

(16-11محايد )  102 42.5 
(16ابي )أكبر منايج  115 47.9 

االنحراف    15.79المتوسط الحسابي=
 3.577المعياري=

 .2022يان، المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستب

 

 

ا التجاههن نحو الممارسات توزيع المبحوثات وفق   .2 شكل
 المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء

 

ات للممارسات المتعلقة بسالمة رف وتنفيذ المبحوثمعا -
 :19وجودة الغذاء في ظل كوفيد 

( أن الدرجات المعبرة عن 7النتائج بجدول ) أوضحت
جودة سالمة و نفيذ المبحوثات بالممارسات المتعلقة بمعارف وت

( درجة 26-13قد تراوحت ما بين ) 19الغذاء في ظل كوفيد 
قدره  درجة، وانحراف معياري 22.57بمتوسط حسابي قدره 

 21.34درجة وذلك للمعارف، ومتوسط حسابي قدره  2.446
  .درجة وذلك للتنفيذ 3.604درجة، وانحراف معياري قدره 
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ا لمستوى معارفهن بالممارسات يع المبحوثات وفق  وبتوز 

تبين أن  19المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء في ظل كوفيد 
 %50.8لديهن مستوى معرفي منخفض ومتوسط، و 35%
ن مستوى تنفيذ منخفض ومتوسط بالممارسات المتعلقة لديه

، مما يعكس تدني 19في ظل كوفيد  بسالمة وجودة الغذاء
وكذلك تدني مستوى التنفيذ لديهن  معارف المبحوثات

بالممارسات السليمة للحفاظ على سالمة وجودة الغذاء 
والحفاظ على سالمة وصحة أفراد األسرة من اإلصابة بكوفيد 

بين أهمية عقد الندوات اإلرشادية لرفع المستوى ، مما ي19
 المهاري للمبحوثات في هذا المجال.  

ة والتأثيرية بين الخصائص ا: نتائج العالقات االرتباطيثالث  
 المستقلة المدروسة للمبحوثات والمتغيرات التابعة:

نتائج العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة  -أ
 متغيرات التابعة: المدروسة للمبحوثات وال

معارف المبحوثات بالممارسات المتعلقة بسالمة وجودة  -1
 الغذاء: 

عشر متغير ترتبط  ( أن تسعة8) أظهرت النتائج بجدول -
بالممارسات المبحوثات  فبمعار ارتباط ا معنوي ا إيجابي ا 

عند مستوى الداللة  المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء
: السن، الحالة وهي( 0.05، 0.01) اإلحصائية

التعليمية، عدد سنوات الزواج، سن زوج المبحوثة، عدد 
دخل الحيازة المزرعية لألسرة، متوسط ال، أفراد األسرة

المستوى ، األصول غير اإلنتاجية الشهري لألسرة، ملكية
، االنفتاح الجغرافي، مستوى طموح المبحوثات، المعيشي
جودة عن سالمة و  تعرض لمصادر المعلوماتالدرجة 
درجة استفادة المبحوثات من مصادر المعلومات،  ،الغذاء

الرضا عن الحياة ، المشاركة االجتماعية غير الرسمية
في المجال الغذائي، مستوى الخدمة اإلرشادية ، بالقرية

بسالمة وجودة الغذاء في ظل كوفيد  مبحوثاتمعارف ال
وجودة للممارسات السليمة بسالمة  مبحوثات، تنفيذ ال19

ودرجة تواجد المشكالت التي ، 19الغذاء في ظل كوفيد 
  .في مجال سالمة وجودة الغذاء بحوثاتتواجه الم

 19دالوضااع الحااالي للمبحوثااات ومعاارفتهن وتنفيااذهن للممارسااات السااليمة بسااالمة وجااودة الغااذاء فااي ظاال كوفياا .7 جاادول
 (240)ن=

اسابق   19التعرض لإلصابة بكوفيد   % تكرار األسباب % عدد 
 66.1 78         الخوف من أضرار اللقاح    31.7 76 تعرض

تعرضتلم   23.7 28        مقتنعات باللقاح للعالج       غير  68.3 164 
19التطعيم باللقاح الخاص بكوفيد  فقط نزالت برد ال توجد كورونا من األساس هي  % عدد   12 10.2 

 49.2 118 لم تتلق التطعيم - - اللقاح غير متوفر                   50.8 122 تلقين التطعيم
)درجة( 19في ظل كوفيد معارفال الفئات )درجة( 19في ظل كوفيد تنفيذال   

 % عدد % عدد
( 18)أقل من منخفضة  18 7.5 51 21.2 
( 22-18متوسطة )  66 27.5 17  29.6 

( 22مرتفعة )أكبر من  156 65 118 49.2 
   22.57المتوسط الحسابي= 

2.446االنحراف المعياري=  
   21.34المتوسط الحسابي=
3.604االنحراف المعياري=  

 .2022لمصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان، ا
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نحاو  وكل من مستوى معرفاة وتنفياذ واتجااه المبحوثاات نتائج العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة .8جدول 
 (240)ن= الممارسات المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء كمتغيرات تابعة

 المتغيرات المستقلة م
 الرتباط البسيط )بيرسون(قيم معامالت ا

مستوى 
 المعرفة

مستوى 
 التنفيذ

نحو  االتجاه
 سالمة الغذاء

 *0.166 **0.396 **0.460 سن المبحوثات 1
 0.119 *0.144 *0.130 الحالة التعليمية للمبحوثات 2
 **0.305 **0.351 **0.352 عدد سنوات الزواج 3
 **0.264 **0.275 **0.262 سن زوج المبحوثة 4
 **0.361 **0.349 **0.353 عدد أفراد األسرة 5
 *0.138 **0.222 **0.229 الحيازة المزرعية لألسرة 6
 **0.563 **0.506 **0.497 هري لألسرةمتوسط الدخل الش 7
 0.022 0.094 0.085 ملكية األصول اإلنتاجية 8
 **0.614 **0.711 **0.701 ملكية األصول غير اإلنتاجية 9
 **0.597 **0.650 **0.644 المعيشي المستوى 10
 **0.437 **0.463 **0.465 مستوى طموح المبحوثات 11
 0.105 **0.232 **0.234 االنفتاح الجغرافي 12
 **0.448 **0.466 **0.408 سالمة وجودة الغذاءعن درجة التعرض لمصادر المعلومات  13
 **0.495 **0.517 **0.449 درجة استفادة المبحوثات من مصادر المعلومات 14
 0.069 0.016 0.006 المشاركة في اتخاذ القرار داخل األسرة 15
 0.103 0.092 *0.139 ةالمشاركة االجتماعية غير الرسمي 16
 **0.319 *0.162 *0.162 الرضا عن الحياة بالقرية 17
 0.066 0.0097 *0.135 مستوى الخدمة اإلرشادية في المجال الغذائي 18
 **0.438 **0.628 **0.693 19ف المرأة الريفية بسالمة وجودة الغذاء في ظل كوفيد معار  19
 **0،467 **0،673 **0،711 19لسليمة بسالمة وجودة الغذاء في ظل كوفيد تنفيذ المرأة الريفية للممارسات ا 20
 **0.329 *0.159 *0.131 المشكالت التي تواجه المبحوثات في مجال سالمة وجودة الغذاء 21

 0.01** معنوي عند مستوى          0.05* معنوي عند مستوى 
 .2022ستبيان، المصدر: جمعت وحسبت من استمارات اال

 

معارف  في حين لم يتضح وجود ارتباط معنوي بين
وكل  بالممارسات المتعلقة بسالمة وجودة الغذاءمبحوثات ال

والمشاركة في اتخاذ القرار ملكية األصول اإلنتاجية، من: 
أي من المستويات المقبولة احصائيا عند  ألسرةداخل ا

(0.01 ،0.05.) 
المبحوثات للممارسات المتعلقة بسالمة وجودة  ذتنفي -2

 : الغذاء
هناك سبعة عشر متغير ا ( أن 8أوضحت النتائج بجدول )

للممارسات بتنفيذ المبحوثات ارتباط ا معنوي ا إيجابي ا ترتبط 

 د مستوى الداللة اإلحصائيةعن المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء
عدد سنوات ، السن، الحالة التعليمية وهي: (0.05، 0.01)

الحيازة ، عدد أفراد األسرة، سن زوج المبحوثة، الزواج
ملكية ، ، متوسط الدخل الشهري لألسرةالمزرعية لألسرة

مستوى طموح ، المستوى المعيشي، األصول غير اإلنتاجية
تعرض لمصادر الدرجة ، يالمبحوثات، االنفتاح الجغراف

درجة استفادة ، عن سالمة وجودة الغذاء المعلومات
، الرضا عن الحياة بالقرية، المبحوثات من مصادر المعلومات

 ،19ة وجودة الغذاء في ظل كوفيد بسالم بحوثاتمعارف الم
للممارسات السليمة بسالمة وجودة الغذاء في  بحوثاتتنفيذ الم
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المشكالت التي تواجه  ودرجة تواجد، 19ظل كوفيد 
 في مجال سالمة وجودة الغذاء. بحوثاتالم

تنفيذ  في حين لم يتضح وجود ارتباط معنوي بين
 وكال   الغذاءللممارسات المتعلقة بسالمة وجودة المبحوثات 

المشاركة في اتخاذ القرار ، ملكية األصول اإلنتاجيةمن: 
 ومستوى، المشاركة االجتماعية غير الرسمية، داخل األسرة

أي من المستويات عند  الخدمة اإلرشادية في المجال الغذائي
 (.0.05، 0.01المقبولة احصائيا )

 : االتجاه نحو سالمة وجودة الغذاء -3
( إلي أن هناك خمسة عشر 8) جدولأشارت النتائج ب

باالتجاه نحو سالمة ارتباط ا معنوي ا إيجابي ا ا ترتبط متغير  
 (0.05، 0.01) الداللة اإلحصائيةعند مستوى  وجودة الغذاء

عدد ، سن زوج المبحوثةعدد سنوات الزواج، السن، وهى: 
متوسط الدخل الشهري ، الحيازة المزرعية لألسرة، أفراد األسرة

، المستوى المعيشيملكية األصول غير اإلنتاجية، ة، لألسر 
تعرض لمصادر الدرجة ، مستوى طموح المبحوثات

، من مصادر المعلوماتالمبحوثات  ستفادةادرجة ، المعلومات
سالمة وجودة بحوثات بمعارف الم، الرضا عن الحياة بالقرية
للممارسات  بحوثات، تنفيذ الم19الغذاء في ظل كوفيد 

ودرجة ، 19المة وجودة الغذاء في ظل كوفيد السليمة بس
في مجال سالمة  بحوثاتتواجد المشكالت التي تواجه الم

 .وجودة الغذاء
االتجاه نحو  م يتضح وجود ارتباط معنوي بينفي حين ل

ملكية ، الحالة التعليمية من: وكال   سالمة وجودة الغذاء
تخاذ المشاركة في ا، االنفتاح الجغرافي، األصول اإلنتاجية

، المشاركة االجتماعية غير الرسمية، القرار داخل األسرة
اي من عند  ومستوى الخدمة اإلرشادية في المجال الغذائي

 (.0.05، 0.01مستويات المقبولة احصائيا )ال

نتائج العالقات التأثيرية للمتغيرات المستقلة المدروسة  )ب(
مستوى معارف وتنفيذ المبحوثات للممارسات  وكل من

 متعلقة بسالمة وجودة الغذاء واتجاههن نحوها: ال
أوضحت نتائج دالة االنحدار والتحليل االنحداري المتعدد 

متغيرات مستقلة فقط  خمس( أن 9بجدول)المتدرج الصاعد 
 معارف المبحوثاتا في تفسير التباين الكلي في أسهمت معنوي  

يب: بالممارسات المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء وهي على الترت
تنفيذ المبحوثات للممارسات السليمة بسالمة وجودة الغذاء في 

 ملكية األصول غير اإلنتاجية، %50.3بنسبة  19ظل كوفيد 
معارف ، %1.5بنسبة  االنفتاح الجغرافي، %13بنسبة 

بنسبة  19المبحوثات بسالمة وجودة الغذاء في ظل كوفيد 
يرات . وهذه المتغ%0.7بنسبة  والمستوى المعيشي، 1،1%

من التباين الكلي وبلغت  %67.3ا تفسر حوالي األربعة مع  
ا عند وهي معنوية إحصائي   96.414قيمة "ف" المحسوبة 

 وهذا يعني معنوية النموذج ككل. 0.01 مستوى
( والتحليل 10أظهرت نتائج دالة االنحدار بجدول)

االنحداري المتعدد المتدرج الصاعد أن أربع متغيرات مستقلة 
تنفيذ ا في تفسير التباين الكلي في مت معنوي  فقط أسه

للممارسات المتعلقة بسالمة وجودة الغذاء وهي المبحوثات 
، %50.3ية األصول غير اإلنتاجية بنسبة على الترتيب: ملك

تنفيذ المبحوثات للممارسات السليمة بسالمة وجودة الغذاء في 
 ، درجة استفادة المبحوثات من%10.6بنسبة  19 ظل كوفيد

، والمستوى المعيشي بنسبة %2.4مصادر المعلومات بنسبة 
 %65.2ا تفسر حوالي . وهذه المتغيرات األربعة مع  1.3%

 110.099ن الكلي وبلغت قيمة "ف" المحسوبة من التباي
وهذا يعني معنوية  0.01ا عند مستوى وهي معنوية إحصائي  

 النموذج ككل.
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ا بااين  Step Wiseي المتعاادد المتاادرج الصاااعد تحلياال النمااوذج االنحاادار نتااائج  .9جاادول  المتغياارات المسااتقلة المرتبطااة معنوياا 
 (240)ن= بسالمة وجودة الغذاءبمعارف المبحوثات بالممارسات المتعلقة 

 المتغيرات المستقلة م
معامل 
االرتباط 

 rالمتعدد 

التراكمية القيمة 
للتباين المفسر 

 للمتغير التابع
2R 

% للتباين 
المفسر 

تغير للم
 التابع

معامل 
االنحدار 

 Bالجزئي 
قيمة "ت" 
 المحسوبة

ي تنفيذ المبحوثات للممارسات السليمة بسالمة وجودة الغذاء ف 1
19ظل كوفيد   711.0  505.0  3.50  252.0  08.3**  

**5.218 0.744 13 0.636 0.798 ملكية األصول غير اإلنتاجية 2  
808.0 االنفتاح الجغرافي 3  0،652 5،1  710.0  787.2*  
19معارف المبحوثات بسالمة وجودة الغذاء في ظل كوفيد  4  0.815 0.665 1.1 0.242 051.3**  
.المستوى المعيشي 5  0.820 0.673 0.7 0.341 2.449**  

           0.05،   * معنوي عند مستوى 0.01** معنوي عند مستوى    **، 96.414ف المحسوبة=    ،2R =0.673معامل التحديد 

 .2022حسبت من استمارات االستبيان، جمعت و لمصدر: ا

ا باين  Step Wiseتحليال النماوذج االنحاداري المتعادد المتادرج الصااعد نتاائج  .10جادول  المتغيارات المساتقلة المرتبطاة معنويا 
 (240)ن= المبحوثات للممارسات المتعلقة بسالمة وجودة الغذاءبتنفيذ 

 المتغيرات المستقلة م
معامل 

اط االرتب
المتعدد 

r 

التراكمية القيمة 
للتباين المفسر 

 للمتغير التابع
R2 

% للتباين 
المفسر 
للمتغير 

 التابع

معامل 
االنحدار 

جزئي ال
B 

قيمة "ت" 
 المحسوبة

**5.655 0.824 50.3 0.505 0.711 ملكية األصول غير اإلنتاجية 1  
تنفيذ المبحوثات للممارسات السليمة بسالمة وجـودة الغـذاء  2

**8.254 0.386 10.6 0.613 0.783 19ي ظل كوفيد ف  
**4.073 0.183 2.4 0.638 0.798 درجة استفادة المبحوثات من مصادر المعلومات 3  
**3.13 0.442 1.3 0.652 0.807 المستوى المعيشي 4  

                  0.01** ، ** معنوي عند مستوى 110.099،  ف المحسوبة= 2R =0.652معامل التحديد 
 .2022حسبت من استمارات االستبيان، المصدر: جمعت و 

 
شارت نتائج دالة االنحدار والتحليل االنحداري المتعدد أ
( أن سبعة متغيرات مستقلة فقط 11درج الصاعد بجدول)المت

اتجاه المبحوثات ا في تفسير التباين الكلي في أسهمت معنوي  
ملكية األصول وهي على الترتيب:  نحو سالمة وجودة الغذاء
، درجة تواجد المشكالت في %37.7غير اإلنتاجية بنسبة 

، درجة استفادة %5.5مجال سالمة وجودة الغذاء بنسبة 
، الرضا عن %5.7المبحوثات من مصادر المعلومات بنسبة 

، متوسط الدخل الشهري لألسرة %1.9الحياة بالقرية بنسبة 
، %0.19، مستوى طموح المبحوثات بنسبة %1.4بنسبة 

. %1.3ودرجة تعرض المبحوثات لمصادر المعلومات بنسبة 
من التباين  %54ا تفسر حوالي وهذه المتغيرات السابعة مع  

وهي معنوية  41.121لي وبلغت قيمة "ف" المحسوبة الك
 وهذا يعنى معنوية النموذج ككل. 0.01ا عند مستوي إحصائي  
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ا باين  Step Wiseدد المتادرج الصااعد تحليال النماوذج االنحاداري المتعانتاائج  .11جادول  المتغيارات المساتقلة المرتبطاة معنويا 
 (240)ن= علقة بسالمة وجودة الغذاءالمبحوثات نحو الممارسات السليمة والمتباتجاه 

 المتغيرات المستقلة م
معامل 

االرتباط 
المتعدد 

r 

التراكمية القيمة 
للتباين المفسر 

 للمتغير التابع
R2 

% للتباين 
ر المفس

للمتغير 
 التابع

معامل 
االنحدار 
 Bالجزئي 

قيمة "ت" 
 المحسوبة

**3.668 0.245 37.7 0.375 0.614 ملكية األصول غير اإلنتاجية 1  
**3.340 0.166 5.5 0.428 0.657 درجة تواجد المشكالت في مجال سالمة وجودة الغذاء 2  
**3.921 0.551 5.7 0.482 0.699 درجة استفادة المبحوثات من مصادر المعلومات 3  
**2.571 1.21 1.9 0.500 0.713 الرضا عن الحياة بالقرية 4  
.5120 0.723 متوسط الدخل الشهري لألسرة 5  1.4 0.218 3.543**  
**3.308 0.170 0.19 0.529 0.735 مستوى طموح المبحوثات 6  
**2.583 0.355 1.3 0.540 0.744 درجة تعرض المبحوثات لمصادر المعلومات 7  

                  0.01**،            ** معنوي عند مستوى 41.121،     ف المحسوبة= 2R =0.540معامل التحديد 
 . 2022حسبت من استمارات االستبيان، جمعت و در: المص

 
ا: المشكالت التي تواجه المرأة الريفية في مجال سالمة رابع  

 وجودة الغذاء:
درجة الرقمية المعبرة عن  أشارت النتائج إلى أن القيم

التي تواجههن في مجال سالمة  الكلية تواجد المشكالت
ة، وبمتوسط ( درج42-14وجودة الغذاء تتراوح ما بين )

 4.61درجة، وانحراف معياري قدره  29.25حسابي قدره 
تواجد ا لدرجة درجة، وتم تصنيف آراء المبحوثات وفق  

سالمة وجودة  التي تواجههم في مجال الكلية المشكالت
 (.12الغذاء الكلية إلي ثالثة فئات، جدول )

% من المبحوثات 4.6( أن 12توضح بيانات جدول )
التي تواجههن في  الكلية اجد المشكالتدرجة تو ذكرن أن 

% منهن 72.1مجال سالمة وجودة الغذاء منخفضة، بينما 
% منهن 23.3ترين تواجدها بدرجة متوسطة، في حين أن 

التي تواجههن في  الكلية ة تواجد المشكالتدرجترين أن 
 مجال سالمة وجودة الغذاء مرتفعة.

في مجال  وتمثلت أهم المشكالت التي تواجه المبحوثات
ا على النحو ( مرتبة  تنازلي  13سالمة وجودة الغذاء بجدول )

، %45.4بنسبة  رفع أسعار المواد الغذائية األساسية التالي:
لتوعية المرأة الريفية بالعادات عدم وجود دورات تدريبية 

عدم توفر دورات ، %39.6بنسبة  الغذائية الصحية السليمة
الريفية لعمل بعض المنتجات  تدريبية عن كيفية تعليم المرأة

 احتكار التجار للسلع والمواد الغذائية، %37.1بنسبة  المنزلية
كثرة اإلنجاب للريفيات يعرضها لمشكالت ، %33.8بنسبة 

لقاء ، و %33.3بنسبة  ذية وغيرها من األمراضسوء التغ ا 
 .%32.9بنسبة  المخلفات في الترع والمصارف

 (240)ن= التي تواجههن في مجال سالمة وجودة الغذاء لمشكالتا لتوزيع المبحوثات وفق   .12جدول 

 % عدد درجة تواجد المشكالت )درجة(
 4.6 11 ( 24)أقل من منخفضة
 72.1 173 ( 33-24متوسطة )

 23.3 56 ( 33مرتفعة )أكبر من
 4.61االنحراف المعياري= ،29.25المتوسط الحسابي=

 . 2022ستبيان، المصدر: جمعت وحسبت من استمارات اال
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 (240)ن= ا للمشكالت التي تواجههن في مجال سالمة وجودة الغذاءتوزيع المبحوثات وفق   .13جدول 
 الترتيب % تكرار المشكالت

 1 45.4 109 د الغذائية األساسيةرفع أسعار الموا
 2 39.6 95 عدم وجود دورات تدريبية لتوعية المرأة الريفية بالعادات الغذائية الصحية السليمة

 3 37.1 89 عدم توفر دورات تدريبية عن كيفية تعليم المرأة الريفية لعمل بعض المنتجات المنزلية
 4 33.8 81 احتكار التجار للسلع والمواد الغذائية

 5 33.3 80 كثرة اإلنجاب للريفيات يعرضها لمشكالت سوء التغذية وغيرها من األمراض
 6 32.9 79 رفإلقاء المخلفات في الترع والمصا

 7 31.7 76 عدم وجود دورات تدريبية في مجال تسويق المنتجات المنزلية
 8 30.8 74 شطة التعليميةكثرة األعباء العائلية التي تثقل على الريفيات من المشاركة في األن

 9 27.9 67 بعد األسواق عن مكان إقامتها
 10 23.8 57 ى الغذاءعدم وعي الريفيات بالملوثات التي ممكن أن تتكون عل

 11 20.8 50 عدم وعى المرأة الريفية بالممارسات السليمة لحفظ وتخزين األغذية
 12 20 48 تداول األغذيةعدم وعي المرأة الريفية بالممارسات السليمة لشراء و 

 13 20 48 العادات والتقاليد الموروثة بالقرية الريفية
 14 18.8 45 عدم وجود مخزن لتخزين المحاصيل

 . 2022المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان، 
 

ا: مقترحات المبحوثات للتغلب على المشكالت التي خامس  
 تواجههن في مجال سالمة وجودة الغذاء:
ها المبحوثات تأمكن حصر أهم المقترحات التي ذكر 

للتغلب على المشكالت التي تواجههن في مجال سالمة 
ا على النحو ( تم ترتيبهم تنازلي  14وجودة الغذاء جدول )

 بنسبة التالي: توافر األغذية الصحية بأسعار وكميات مناسبة
 بنسبة ، التوعية بطرق حفظ وتخزين األغذية98.3%
 بنسبة توعية بكيفية إعداد وجبات غذائية متزنة، ال91.7%
، عقد دورات تدريبية لتوعية المرأة الريفية بالعادات 90.8%

 ، %88.3 بنسبة ئية السليمةالصحية الغذا

 ا لمقترحاااتهن للتغلااب علااى المشااكالت التااي تااواجههن فااي مجااال سااالمة وجااودة الغااذاءالمبحوثااات وفقاا   توزيااع .14جاادول 
 (240)ن=

اتالمقترح  الترتيب % تكرار 
 1 98.3 236 توافر األغذية الصحية بأسعار وكميات مناسبة

791. 220 التوعية بطرق حفظ وتخزين األغذية  2 
 3 90.8 218 التوعية بكيفية إعداد وجبات غذائية متزنة

 4 88.3 212 عقد دورات تدريبية لتوعية المرأة الريفية بالعادات الصحية الغذائية السليمة
لتوعية بعدم التسوق من الباعة الجائلين واألماكن غير النظيفة وذات الجودة المنخفضةا  209 87.1 5 

19جراءات االحترازية للوقاية من كوفيد التدريب على إتباع اإل  203 84.6 6 
 7 82.9 199 عقد دورات تدريبية لتوعية المرأة الريفية بكيفية تسويق المنتجات المنزلية

ريب في مجال تصنيع بعض المنتجات المنزليةتكثيف التد  187 77.9 8 
 9 69.6 167 إعداد برامج تثقيفية غذائية إرشادية موجهة لجميع أفراد األسرة

 10 65.8 158 تدريب المرأة الريفية على زراعة الحدائق المنزلية بالخضروات الورقية
ة بالمفاهيم الغذائية الصحيحة باختيار غذائها تقديم برامج من خالل الوسائل اإلعالمية المختلفة للتوعي

 11 65.8 158 اليومي
تعلقة بسالمة وجودة الغذاء بشكل مبسطإصدار العديد من المطبوعات اإلرشادية الغذائية الم  112 46.7 12 

 . 2022المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان، 
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اكن غير التوعية بعدم التسوق من الباعة الجائلين واألم

، والتدريب %87.1 بنسبة النظيفة وذات الجودة المنخفضة
 سبةبن 19 على إتباع اإلجراءات االحترازية للوقاية من كوفيد

84.6%. 
 توصيات البحث

في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج تم استخالص عدد 
 من التوصيات لمتخذي القرار كما يلي:

زراعية لتنمية الحث على تخطيط وتنفيذ برامج إرشادية  -1
 قدرات المرأة الريفية في مجال سالمة وجودة الغذاء.

 في ضوء ما أشارت إليه النتائج البحثية من تفاوت بين -2
درجتي المعرفة والتنفيذ للمبحوثات للممارسات السليمة في 
سالمة وجودة الغذاء، عليه حث اإلرشاد الزراعي بالقيام 

المبحوثات في باألنشطة اإلرشادية المختلفة لرفع وعي 
 هذا المجال.

في ضوء النتائج البحثية من أن اتجاه المبحوثات بين  -3
د الزراعي السلبي والمحايد، فعليه ضرورة حث اإلرشا

بالعمل على تعديل اتجاه المبحوثات من أجل رفع 
 سلوكهن في مجال سالمة وجودة الغذاء.

في ضوء النتائج وما أشارت إليه من نقص العمل  -4
منطقة البحث، فعليه الحث على زيادة اإلرشادي في 

األنشطة اإلرشادية الفعالة المقدمة لتنمية مهارات 
 في منطقة البحث.المبحوثات وضرورة توافر مرشدات 

أشارت النتائج بانخفاض معارف وممارسات المبحوثات  -5
، وعليه الحث 19في سالمة وجودة الغذاء في ظل كوفيد 
رشادية لرفع وعي على القيام بالندوات واألنشطة اإل

 المبحوثات.

تقابل المبحوثات في  التيبينت النتائج بعض المشكالت  -6
رة اهتمام مجال سالمة وجودة الغذاء، ومن ثم ضرو 

 متخذي القرار بشأنها والعمل على حلها.
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ABSTRACT 

Rural Women's Behavior towards Food Safety and Quality at  Damanhour 

District, Beheira Governorate 
Salwa. A. Ghaly, Ali. M. Abd Elhalim and Olfat. Sh. Shahin

The research aimed to identify the behavior of rural 

women towards food safety and quality at Damanhour 

Distrct, the simple random sample amounted to 240 

respondents, representing 5% of the total. The data 

were collected through a personal interview by 

questionnaire. The most important results were: 47.9% 

of the respondents have a low and medium total level of 

knowledge of food safety and quality, and 59.5% of 

them have a low and medium level of implementation 

of those practices, 52.1% have a negative and neutral 

attitude towards these practices, 68.3% believe that they 

have not been previously infected with Covid 19, and 

49.2% have not taken the vaccine for Covid 19, the All 

agreed on the availability of the vaccine, 35% of the 

respondents have a low and medium level of knowledge 

of practices related to food safety and quality under 

Covid 19, and 50.8% have a low and medium level of 

implementation of those practices. Also, five 

independent variables together explain 65.4% of the 

total variance in the respondents’ knowledge of 

practices related to food safety and quality, four 

independent variables together explain about 62.3% of 

the total variance in the implementation of practices 

related to food safety and quality by the respondents. 

And seven independent variables together explain about 

55.4% of the total variance in the attitudes of the rural 

women respondents towards food safety and quality. 
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