
 

 

في محافظة الفيوم المنزلي الحد من اليدر الغذائي مجال التطبيقية لممرأة الريفية فيو الفجوة المعرفية   
 1 سموى محمد عبد الجواد أحمد

                                                           

  asejaiqjsae.2022.273613/10.21608 معرف الوثيقة الرقمى:

 قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة الفيوم1
 2122ديسمبر 11ى ، الموافقة عمى النشر ف2122 نوفمبر11 استالم البحث فى

 الممخص العربى

 المميزةالتعرف عمى الخصائص والصفات  استيدف البحث
مستوى معرفة وتطبيق المبحوثات لمتوصيات مبحوثات، وتحديد لم

الشراء، )حل امن اليدر الغذائي المنزلي في مر  الخاصة بالحد
التعرف عمى الفجوة و ، (واإلعداد والطيي، وحفظ وتخزين الغذاء

المعرفية والتطبيقية لممبحوثات فيما يتعمق بتوصيات الحد من 
لخصائص كل من الصفات وا تأثيرتحديد درجة و اليدر الغذائي، 

والتطبيقية  الفجوة المعرفيةالمميزة لممبحوثات عمى درجة 
، الحد من اليدر الغذائي المنزليبتوصيات الخاصة  لممبحوثات

وضع تصور مقترح لخطة عمل إرشادية لتنمية معارف و 
 وممارسات الريفيات لمحد من اليدر الغذائي المنزلي.
اختيار ثالثة وتم اجراء الدراسة في محافظة الفيوم، وتم 
فيوم، واطسا، مراكز ىم األكبر من حيث أعداد األسر وىي ال
عشوائية، وتم  وسنورس، وتم اختيار قرية من كل مركز بطريقة

جسي ياختيار عينة عشوائية تم تقديرىا باستخدام معادلة كر 
ربة منزل، موزعة عمى قرى الدراسة  792بمغ قواميا  ،ومورجان

 .م بالشاممةالثالثة بنفس نسبة تواجدى
لممبحوثات  أوضحت النتائج أن المستوي المعرفي االجماليو 

كان متوسطًا حيث ذكر ذلك بتوصيات الحد من اليدر الغذائي 
% فقط لذوي المستوى المعرفي 2,7%، وذلك مقابل 27بنسبة 

المرتفع بتمك التوصيات. وبمغ حجم الفجوة بين معارف 
ا يتعمق بتوصيات الحد المبحوثات الحالية وما يجب معرفتو فيم

 %.3,,,من اليدر الغذائي المنزلي 
ا فيما يتعمق بمستوى التطبيق االجمالي لتوصيات الحد من ما

نتائج أن أكثر من نصف الاليدر الغذائي المنزلي فقد اظيرت 
%( يقعن في فئة المستوي الطبيقي المتوسط، 9,,9المبحوثات )

وي التطبيقي % فقط يقعن في فئة المست77,7وذلك مقابل 

ات الحالي فجوة بين تطبيق المبحوثال وبمغ حجم المرتفع.
يجب تطبيقو فيما يتعمق بتوصيات الحد من اليدر  لمتوصيات وما

 %.79,2الغذائي المنزلي 
أن متغيرات مستوى الطموح، والتعرض وأشارت النتائج 

لمصادر المعمومات، واالنفتاح عمى العالم الخارجي تسيم معًا 
% في تفسير التباين الحادث في درجة الفجوة 3,,7بنسبة 

 ممبحوثات الخاصة بتوصيات الحد من اليدر الغذائي،المعرفية ل
انت متغيرات مستوى الطموح، والتعرض لمصادر بينما ك

المعمومات، وعدد سنوات تعميم المبحوثة، ومستوى الدخل، تسيم 
لفجوة % في تفسير التباين الحادث في درجة ا2,,,معًا بنسبة 

 الغذائي. التطبيقية لممبحوثات الخاصة بتوصيات الحد من اليدر
 –الفجوة المعرفية  –التطبيق  –الكممات الدالة:  المعرفة 

 اليدر الغذائي المنزلي –الفجوة التطبيقية 

 بحثيةمشكمة الالو المقدمة 
حظيت قضية الفاقد والميدر من األغذية باىتمام متزايد 

مة الغذائية ز والعالمي بعد األعمى الصعيد الوطني واالقميمي 
حيث يفرض فقد األغذية ، 2118 -2117ة العالمية في الفتر 

وىدرىا تحديات متعددة األبعاد عمى األنظمة الغذائية 
العالمية، كما يسيئ إلى قدرة األسواق والمنتجين والمستيمكين 

في فقد األغذية وىدرىا  ويتسببلما الضعفاء عمى الصمود، 
نتاجية المياة،  زيادة تكاليف اإلنتاج، وانخفاض االيرادات وا 

، ص 2119 ،األمم المتحدة) م الزراعيةاجع كفاءة النظوتر 
21).  

ويؤثر الفاقد الغذائي، والذي ال يمكن تجنبو اقتصاديًا، 
بشكل مباشر وسمبي عمى دخل المزارعين والمستيمكين عمى 

سواء، وبالنظر إلى أن العديد من أصحاب الحيازات  اً حد
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فإن الحد األمن الغذائي، الصغيرة يعيشون عمى ىامش انعدام 
الفاقد الغذائي قد يكون لو تأثير فوري وكبير عمى سبل من 

عيشيم، وبالنسبة لممستيمكين الذين يعانون انعدام األمن 
الغذائي أو األسر التي تواجو خطر التعرض لو، فإن األولوية 
تكمن بوضوح في الحصول عمى منتجات غذائية مغذية وآمنو 

 ،المتحدة  لزراعة لألمممنظمة األغذية وا ) وبأسعار معقولة
 .(1ص، 2114

وتعد مصر من البمدان األكثر استيرادًا لمغذاء، حيث 
تستورد مصر أكثر من نصف محاصيميا األساسية من الدول 
األخرى، وىو األمر الذي يعرقل األمن الغذائي المصري في 

، 2121 ،مظموم وآخرون) ضوء النمو السكاني المتسارع
 .(1ص

والميدر من األغذية عن فاقد ويمكن أن يتأتى ال
مجموعة واسعة من العوامل، تشمل العوامل البيولوجية، 
والميكروبية والكيميائية، والموجستية والتنظيمية، وصواًل إلى 

االستيالك إلى ، ويرجع الفاقد أثناء العوامل النفسية والسموكية
العادات والتقاليد، وقمة الوعي الغذائي واالستيالكي، وعدم 

واالفتقار إلى لمتسويق، والتخزين غير المالئم، خطة  وجود
المعرفة بشأن كيفية االستفادة من بقايا الطعام لدى األسر 

 (.  25، 17، ص 2119 ،شروبو)
ويأتي تحسين ممارسات التخزين في المنازل، وتكثيف 
الجيود لمشاركة المرأة في التصدي لفقد وىدر الغذاء بشكل 

عادة عديل فعال، وحمالت التوعية لت سموك المستيمك، وا 
تدوير مخمفات الطعام، وتقميل احجام الوجبات وتحسين إعداد 
الطعام من األساليب التي ينبغي اتباعيا لخفض اليدر والفاقد 

 .(8، ص 2119 ،األمم المتحدة)من الغذاء 
قوى ال يستيان بيا من  المصريةوتمثل المرأة الريفية 

ولى عن إدارة أسرتيا، وتحمل القوى البشرية، فيي المسؤلة األ
الك والتأثير عمى أنماط يستوترشيد اإل أعباء الحياة،

 االستيالك األسري، وىي المسئولة األولى عن أعمال التغذية

عداده وطيي وشراء و وتخزينو وتوفير الفائض منو الطعام وا 
عادة استخدامو مرة  أخري. وا 

ص فيما يخترات المرأة المكتسبة بوعمى الرغم من خ
ت الشراء واإلعداد والطيي وتخزين الغذاء إال أن ىناك بعمميا

كميات كبيرة من اليدر المنزلي لمغذاء، مما يستدعي دراسة 
سموكياتين المتعمقة بالحد من اليدر الغذائي لالستعانة بيا 

لموجية لرفع مستوى كمؤشرات في تخطيط البرامج اإلرشادية ا
ىاتين المتعمقة وعيين وتحسين مياراتين وتعديل اتجا

 تمفة.بتعاممين من الغذاء خالل المراحل المخ
 البحثية األىداف

الفجوة يستيدف البحث بصفة رئيسية التعرف عمى 
حد من اليدر الغذائي لممبحوثات لم المعرفية والتطبيقية

 الفرعية التالية.المنزلي، وذلك من خالل األىداف 
 ثات.ممبحو ل المميزةالتعرف عمى الخصائص والصفات  -1
المبحوثات بالتوصيات وتطبيق تحديد مستوى معرفة  -2

الخاصة بالحد من اليدر الغذائي المنزلي في مرحل 
 الشراء، واإلعداد والطيي، وحفظ وتخزين الغذاء.

التعرف عمى الفجوة المعرفية والتطبيقية لممبحوثات فيما  -3
 ق بتوصيات الحد من اليدر الغذائي.يتعم

لخصائص المميزة ات واالصف بعض تأثيرتحديد درجة  -4
الكمية  والتطبيقية المعرفية درجة الفجوةلممبحوثات عمى 

 لمتوصيات الخاصة بالحد من اليدر الغذائي المنزلي.
وضع تصور مقترح لخطة عمل إرشادية لتنمية معارف  -5

 اليدر الغذائي المنزلي.وممارسات الريفيات لمحد من 
 االستعراض المرجعي

اء المعاني والتصورات واآلر تعبر المعرفة عن مجموعة 
والمعتقدات والحقائق التي تتكون لدى االنسان نتيجة لمحاوالتو 

، 1998 ،حسن) المتكررة لفيم الظواىر واألشياء المحيطة بو
أن المعرفة ىي ( 45، ص 2112وذكر قشطة )، (18ص
 ويمكن القول بإنيا ."الفرد عمى إدراك األشياء وتذكرىاقدرة "
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مختزنة باإلضافة إلى ل من المعمومات العبارة عن مجموع ك
مقدار ما تم استيعابو من المعمومات الجديدة، وىي اما أن 
تكون مباشرة يتم مالحظتيا يوميًا، أو غير مباشرة نصل إلييا 

 .(5، ص2118 ،سويمم)عن طريق االستدالل
ن تقسيم المعرفة إلى معارف عامة ومعارف ويمك

خالل قدرة الفرد عمى متخصصة ومعارف مينية، وتقاس من 
يحة من استدعاء ما تم التعرف عميو أو اختيار االجابة الصح

بين مجموعة اجابات أو تكممة الجمل الناقصة، أو حصر 
 ،قشطة)  وتحديد النقاط التي يجب أن تتوافر في موضوع ما

 .(46، ص 2112
ولممعرفة خصائص تتمثل في التراكمية، فيي تظل 

ة الراىنة، لكن ليس بالضرورة صحيحة وتنافسية في المحظ
م بالتنظيم، تبقى كذلك في مرحمة قادمة، كما أنيا تتس

فالمعرفة المتولدة ترتب بطريقة تتيح لممستفيد الوصول إلييا 
نتقاء الجزء المقصود منيا، كذلك تختص بالبحث عن  وا 

، 2115،مسمم)، والشمولية واليقين، والدقة والتجريد األسباب
 .(28، 27ص ص 
لفجوة المعرفية عن الفرق بين المعرفة المكتسبة ر اتعبو 

والمعرفة الممتمكة التي يمتمكيا األفراد والجماعات والمنظمات 
نتيجة سرعة الوصول إلى المعمومة وىذا التفاوت أدي إلى 

حسن )ات في المجتمع حدوث فجوة معرفية بين مختمف الفئ
 .(36، ص2121 ،وآخرون
أنو بزيادة تدفق  تنص فرضية فجوة المعرفة عمىو 

من خالل وسائل االعالم في نظام اجتماعي ما،  المعمومات
يزداد معدل اكتساب ىذه المعمومات من قبل الطبقات األعمى 
اجتماعيًا واقتصاديًا أكثر من معدل اكتسابيا من قبل الطبقات 

تماعيًا واقتصاديًا، وبيذا تميل فجوة المعرفة بينيم األدنى اج
 ،مركز االنتاج االعالمي) من التقمص إلى االتساع بدالً 

 .(27، 26ص ه، 1433
 
 

 الدراسات السابقة
أمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى قسمين يتضمن األول 
منيما عمى الدراسات الخاصة بالترشيد االستيالكي الغذائي 

والثاني الدراسات المتعمقة باليدر الغذائي، والتي األسري، 
 تالي:يمكن عرضيا عمى النحو ال

 :أواًل: الدراسات المتعمقة بترشيد االستيالك الغذائي األسري
(، 2115دراسة حسيب، ومروى محسن أنور ياقوت ) -1

إلى أن: كان مستوى ممارسة ترشيد  نتائجياوأشارت أىم 
% 8763%، و8663االستيالك منخفض ومتوسط بنسب 

في كال من االسكندرية والبحيرة عمى التوالي، وأسيمت 
سن المبحوثة، وسن الزوج، وعدد سنوات تعميم متغيرات 

، والدخل المبحوثة، وعدد سنوات تعميم الزوج، وحجم األسرة
ن في نسب االنفاق % من التباي26الشيري في تفسير 

عمى السمع الغذائية في قرى محافظة االسكندرية، واسيمت 
متغيرات عدد سنوات تعميم المبحوثة وعدد سنوات تعميم 

سن األبناء، والدخل الشيري، ومستوى الزوج ومتوسط 
ممارسة ترشيد االستيالك، ودوافع شراء السمع الغذائية في 

عمى السمع  % من التباين في نسبة االنفاق24تفسير 
 الغذائية في قرى محافظة البحيرة.

(، وتمثمت أىم نتائجيا 2121دراسة الحامولي وآخرون ) -2
ة % من المبحوثات وقعن في فئة درج6966 أن في

اإلرشادية وذلك قبل  المعرفة الكمية المنخفضة بالتوصيات
% منين وقعن في 9566تنفيذ البرنامج اإلرشادي، بينما 

كمية المرتفعة بالتوصيات اإلرشادية بعد فئة درجة المعرفة ال
تنفيذ البرنامج، وبترتيب عمميات ترشيد االستيالك الغذائي 

لممبحوثات،  الكمية حسب نسبة تحقيق األىداف اإلرشادية
فقد احتمت المرتبة األولى عممية شراء األغذية 

%، يمييا عممية تخزين األغذية بمتوسط 8563بمتوسط
عامل مع المتبقي من األغذية %، وجاءت عممية الت8466

 %.76في المرتبة األخيرة بمتوسط 
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 من نتائج الدراسة وتبين (،2121دراسة حنفي وآخرون )  -3
المبحوثات مستوى  % من اجمالي4868أن حوالي 

لمممارسات غير الصحيحة في حفظ وتخزين تطبيقيم 
الغذاء كان مرتفع، وأثرت متغيرات )سن المبحوثة، 

الجتماعية، والتعرض لبرامج الطيي وعضوية المنظمات ا
من خالل وسائل االعالم المختمفة، واالتصال بالمرشدة( 

% عمى تطبيق المبحوثات لعمميات حفظ 3867بنسبة 
ن الغذاء، وتبين أن الغالبية العظمى من المبحوثات وتخزي

تعتمد عمى المصادر التقميدية ويحتل التميفزيون المركز 
ة، والبرامج اإلذاعية، واألم األول يميو الخبرة الشخصي

والحماة، ويأتي الجياز اإلرشادي واألجيزة التابعة لو في 
نياية ىذه المصادر لمحصول عمى معموماتين الغذائية 

 خاصة بحفظ وتخزين الغذاء.ال
ثانيًا: الدراسات التي تناولت اليدر الغذائي المنزلي، والتي 

 يمكن عرضيا فيما يمي:
أظيرت  Ramona Cantaragiu (2019)دراسة  -4

الدراسة أن لمنوع "الجنس" يعتبر عامل ىام يؤثر عمى 
اتجاه وسموك األفراد فيما يتعمق بيدر الغذاء، كما أنو قد 

ية الغذاء الميدرة، وقد وجدت نتائج الدراسة يؤثر عمى كم
االتجاه نحو ىدر الغذاء يتطور مع تقدم األفراد في العمر، 

ىتمام بالتأثير السمبي ليدر الغذاء وتميل النساء إلى اال
عمى العدالة االجتماعية، أو ميزانية األسرة أكثر من 

، كما وجد أن سموك النساء المتعمق باليدر الغذائي الرجال
عمى من سموك الرجال، عمى الرغم من أن الدراسة لم أ

د فروقًا في الكمية الفعمية لمغذاء الميدر من قبل تج
 الجنسين.

أشارت نتائج  Gumilar Hadiningrat (2019)دراسة  -5
الدراسة أن إلى النساء المواتي ينخرطن بشكل كبير في 
أنشطة المنظمات المجتمعية يكون سموكيم ايجابي نحو 

لغذائي وكمية متبقيات الغذاء الناتجة عن اليدر ا

االستيالك المنزلي، كما أنيم يقومون بإعادة تدوير 
 متبقيات الغذاء بشكل أفضل.

وكانت أىم ، (2121) راسة إيمان عوض سراج عميد -6
% من 4867ما يمي: وجد أن  التي توصمت ليا النتائج

% في 51لسموك المنخفض، والمبحوثات تقعن في فئة ا
% منين فقط 163السموك المتوسط، بينما تقع  مستوىفئة 

في فئة السموك المرتفع، وتبين وجود عالقة ارتباطية 
بين سموك  1611طردية معنوية عند المستوى االحتمالي 

المبحوثات المتعمق بالحد من اليدر الغذائي المنزلي وبين 
عمل المبحوثة، وعمل الزوج، وتربية الطيور المنزلية، ونوع 

المزرعية، وأماكن التسوق كمتغيرات مستقمة. كما يازة الح
تبين وجود عالقة طردية ومعنوية عند المستوى االحتمالي 

بين سموك المبحوثات المتعمق بالحد من اليدر  1615
الغذائي المنزلي وبين متغير نوع األسرة. وجاءت األم في 

حول التعامل المرتبة األولى كمصدر لمعمومات المبحوثات 
%، ثم 4262اء وتقميل الميدر منو وذلك بنسبة الغذ مع

 %.2666األىل واألقارب بنسبة 
 إن kalpana Srivastava (2021)وأشارت دراسة  -7

بقايا ىي تراكم  التي تواجو العالم إحدى المشكالت الرئيسية
، بو  / يرميىي كل ما ال يستعممو صاحبو ويمقيالغذاء، و 

زيادة اليدر م في تساى ىناك العديد من األسباب التيوأن 
زيادة عدد السكان، والتوسع الحضري  ،مثل الغذائي

اليدر عتبر ويالسريع، وتغيير نمط الحياة ، وما إلى ذلك. 
من و المنزلي المصدر الرئيسي لتراكم النفايات. الغذائي 

الضروري تحديد دور المرأة التي تساعد في التعامل 
  سرة. عمى مستوى األ اليدر الغذائيالكفء مع 

ومن خالل العرض السابق لبعض الدراسات السابقة 
والبحوث ذات الصمة بموضوع الدراسة، يمكن الخروج 

كان مستوى ممارسة ترشيد  بالمالحظات واالستنتاجات التالية:
متوسط، وكذا بالنسبة لمستوى المعرفة االستيالك منخفض و 
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 كما تبين انخفاض مستوىبممارسات الترشيد االستيالكي، 
 سموك المبحوثات المتعمق بالحد من اليدر الغذائي.

 الفروض البحثية
تحقيقًا ألىداف البحث، وبناًء عمى نتائج البحوث 

 والدراسات السابقة، يمكن صياغة الفروض البحثية التالية:
 ةالمعرفي درجة الفجوةتوجد عالقة ارتباطية معنوية بين  -1

د من اليدر لممبحوثات بالتوصيات الخاصة بالح ةاالجمالي
لمتغيرات التالية: السن، وحجم الغذائي، وبين كل من ا

األسرة، وعدد سنوات تعميم المبحوثة، وعدد سنوات تعميم 
، ومستوى المعيشة، والدخل الشيري، ومستوى الزوج
ح، واالنفتاح الثقافي، واالنفتاح عمى العالم الخارجي، الطمو 

مومات، واالتجاه نحو التغيير، والتعرض لمصادر المع
واالستفادة من مصادر المعمومات، واالتجاه نحو الحد من 

 اليدر الغذائي.
وسوف يختبر ىذا الفرض في صورتو الصفرية التالية: "ال 

 ةالمعرفي فجوةدرجة التوجد عالقة ارتباطية معنوية بين 
لممبحوثات، وبين متغيرات الدراسة السابق  ةاالجمالي
 عرضيا."

في تفسير  لسابقة إسيامًا معنوياً تسيم متغيرات الدراسة ا -2
لممبحوثات  االجمالية ةالمعرفي درجة الفجوةالتباين في 

 متوصيات الخاصة بالحد من اليدر الغذائي المنزلي.ل
 يةالتطبيق الفجوةتوجد عالقة ارتباطية معنوية بين  -3

لممبحوثات لمتوصيات الخاصة بالحد من اليدر  ةاالجمالي
من المتغيرات التالية: السن، الغذائي المنزلي، وبين كل 

 وعدد سنوات وحجم األسرة، وعدد سنوات تعميم المبحوثة،
تعميم الزوج، ومستوى المعيشة، والدخل الشيري، ومستوى 

تاح عمى العالم الخارجي، الطموح، واالنفتاح الثقافي، واالنف
واالتجاه نحو التغيير، والتعرض لمصادر المعمومات، 

لمعمومات، واالتجاه نحو الحد من واالستفادة من مصادر ا
 اليدر الغذائي.

وسوف يختبر ىذا الفرض في صورتو الصفرية التالية: "ال 
 التطبيقية درجة الفجوةتوجد عالقة ارتباطية معنوية بين 

الحد من اليدر الغذائي ا يتعمق بتوصيات فيممبحوثات لم
 وبين متغيرات الدراسة السابقة."

تفسير ابقة إسيامًا معنويًا في تسيم متغيرات الدراسة الس -4
بشأن مبحوثات لم التطبيقية درجة الفجوةالتباين في 

 لمتوصيات المتعمقة بالحد من اليدر الغذائي المنزلي.
ية التالية: "ال وسوف يختبر ىذا الفرض في صورتو الصفر 

 درجة الفجوةتسيم متغيرات الدراسة في تفسير التباين في 
توصيات الحد من اليدر مق بيتع فيمامبحوثات لم يةتطبيقال

 الغذائي المنزلي."
 األسموب البحثي

 الدراسة وعينة منظقةأواًل: 
تم اختيار و  تم اجراء الدراسة الحالية في محافظة الفيوم،

ثالثة مراكز ىم األكبر من حيث أعداد األسر وىي الفيوم، 
، 215574واطسا، وسنورس، حيث بمغ عدد األسرة فييا 

مركز )، في كل منيا عمى الترتيب 121259، 141756
، وتم اختيار قرية من (2119المعمومات ودعم اتخاذ القرار، 

نشأة سكران بمركز كل مركز بطريقة عشوائية، وىي قرية م
مركز اطسا ويبمغ عدد بأسرة، ومنشأة رمزى  441الفيوم وبيا 
أسرة، والكعابي القديمة بمركز سنورس ويبمغ  171األسر بيا 
أسرة، وذلك وفقا لبيانات مركز  623رة بيا عدد األس

 .2119المعمومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، 
 :شاممة وعينة الدراسة -2

البحث في اجمالي عدد ربات البيوت في تتمثل شاممة 
القرى المختارة، ولما كان من الصعب جمع البيانات البحثية 

يار عينة ، لذا فقد تم اختأسرة( 1233)  إجمالي ىذا العدد
 جسي ومورجانيتم تقديرىا باستخدام معادلة كر  عشوائية

((Krejcie and Morgan, 1970, p, 608 وبذلك بمغ ،
ربة منزل، موزعة عمى قرى الدراسة الثالثة  297قواميا 

ربة منزل بقرية  116بنفس نسبة تواجدىم بالشاممة، أي بواقع 
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ة رب 151و ربة منزل  بمنشأة رمزى،  41منشأة سكران، و
 .منزل بالكعابي القديمة

 ثالثًا: أساليب جمع وتحميل البيانات:
الميدانية من خالل استمارة استبيان جمعت البيانات 

بالمقابمة الشخصية تم إعدادىا ليذا الغرض، واستغرق جمع 
وتم استخدام معامل ، البيانات وجدولتيا قرابة الشيرين

النحدار المتعدد االرتباط البسيط لبيرسون، وأسموب تحميل ا
عالوة عمى  واختبار الثبات بطريقة كرونباخ الفا، التدريجي،
جداول التوزيع التكراري والنسب المئوية في عرض  استخدام

 ووصف البيانات.
والتي يمكن عرضيا عمى المتغيرات البحثية وطرق قياسيا: 

 النحو التالي:
نة وقد تم قياسو بعدد سنوات عمر المبحوثة ألقرب س السن:

 ميالدية وقت إجراء الدراسة.
عدد أفراد أسرة المبحوثة  تم قياسو من خالل: حجم األسرة

 المقيمين معيا في معيشة واحدة بما في ذلك المبحوثة نفسيا.
قيس بعدد سنوات التعميم التي اتمتيا : المستوى التعميمي

 المبحوثة بنجاح خالل مراحل التعميم األكاديمي الرسمي.
: تم استخدام نفس المقياس لزوج المبحوثة ميميالمستوى التع

 التعميمي لممبحوثة.الخاص بالمستوى 
: لقياس ىذا المتغير تم سؤال المبحوثة عن مستوى المعيشة

حالة المسكن، وحيازاتيا لألجيزة المنزلية، وذلك عمى النحو 
 التالي:

 حالة المسكن: تم قياسو من خالل ما يمي: -أ
ك، ص درجتان في حالة الممممكية المنزل: تم تخصي -

 ودرجة واحدة في حالة االيجار.
م الكيرباء: تم تخصيص ثالث درجات في حالة انتظا -

توافرىا بشكل منتظم، ودرجتان في حالة عدم توافرىا 
 بانتظام، ودرجة واحدة في حالة عدم توافرىا.

: تم إعطاء درجة واحدة لألرضية األسمنت، نوع األرضية -
 الث درجات لمسيراميك.ودرجتان لمبالط، وث

األدوار الفعمية عدد األدوار: تم حسابيا وفقًا لعدد  -
 الموجودة.

عدد الغرف: تم حسابيا وفقًا لعدد الغرف الموجودة  -
 بالمنزل.

نوع الطالء: تم تخصيص درجة واحدة لممحارة بدون  -
 طالء، ودرجتان لمطالء.

 zوقد تم معايرة كل ىذه البنود عن طريق حساب قيمة 
"الدرجات  tالمعيارية" لكل منيا ثم حساب قيم رجات "الد

 ".التائية
ممكية األجيزة المنزلية: ويقصد بيا عدد األجيزة المنزلية  -ب

وقد تم معايرة ىذا المتغير بنفس التي تمتمكيا المبحوثة، 
الطريقة المتبعة في متغير حالة المسكن، ولحساب الدرجة 

خاص بكل مبحوثة، الكمية المعبرة عن مستوى المعيشة ال
كية األجيزة تم جمع األرقام التائية لحالة المسكن ومم

 عن متغير مستوى المعيشة. رالمنزلية لتعب
: يقصد بو تطمعات المبحوثة ورغبتيا في مستوى الطموح

تحقيق مستوى معيشي أفضل ليا وألسرتيا، وقد تم قياس ىذا 
 المتغير من خالل مؤشرين ىما:

و من خالل مدى ميمي: وتم التعبير عنمستوى الطموح التع -أ
عميم أوالدىا، ورغبتيا في حصوليم موافقة المبحوثة عمى ت

عمى شيادات عميا، وقد خصصت درجة واحدة لمموافقة 
عمى تعميم أوالدىا، وصفر في حالة عدم الموافقة، كذلك 
خصصت درجة واحدة لرغبتيا في حصول أوالدىا عمى 

لألعدادية، وثالثة درجات الشيادة االبتدائية، ودرجتان 
ؤىل فوق المتوسط، لممؤىل المتوسط، وأربع درجات لمم

وخمس درجات لمشيادة الجامعية، وست درجات لمحصول 
 عمى درجة الماجستير، وسبعة درجات لمدكتوراه.

وتم قياسو من خالل مستوى الطموح االستثماري:  -ب
موال المجاالت التي ترغب المبحوثة في استثمار أمواليا )أ
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أسرتيا( فييا، وتم اعطاء درجة واحدة لكل رغبة من تمك 
اء أرض، شراء أجيزة منزلية حديثة، أقامة الرغبات )شر 

ثم حسبت درجة مستوى الطموح  مشروع، أدخرة لمزمن(، 
يا المبحوثة حصمت عميمن خالل مجموع الدرجات التي 

 – 4من )ليذا المتغير  الفعميفي المؤشرين، وبمغ المدى 
 درجة. (11

تم قياسو من خالل سؤال المبحوثة عن  :االنفتاح الثقافي
مدى سماعيا لألخبار والبرامج الثقافية في الراديو والتمفزيون، 
ومدى قراءتيا لمصحف والمجالت، وحضورىا لمندوات 
والمحاضرات الثقافية، وقد أعطيت درجات وفقًا لتكرار تعرض 

ث درجات المبحوثة لتمك األنشطة، بحيث اعطيت ثال
درجتان لمتعرض احيانًا، ودرجة واحدة لمتعرض الدائم، و 

لمتعرض النادر، وصفر في حالة عدم التعرض، وحسبت 
 الدرجات التي حصمت عمييا المبحوثة في المؤشرات السابقة

الفعمي ليذا  لتعبر عن درجة انفتاحيا الثقافي، وبمغ المدى
 (.درجات 11- 2المتغير من )

ن ىذا المتغير : تم التعبير علم الخارجياالنفتاح عمى العا
من خالل سؤال المبحوثة عن مدى قياميا بالسفر لمقرى 
المجاورة أو المراكز األخرى، أو لممحافظات األخرى، أو 
لمسفر خارج مصر، وقد خصصت درجة واحدة لكل مؤشر 
وفقًا لتكرار حدوثو بحيث اعطيت ثالث درجات لمسفر بشكل 

فر نادرًا، احيانًا، ودرجة واحدة لمسدائم، ودرجتان لمسفر 
وصفر في حالة عدم السفر، وتم حساب مجموع الدرجات 
التي حصمت عمييا المبحوثة لتعبر عن درجة انفتاحيا عمى 

 12-2، وبمغ المدى الفعمي ليذا المتغير من )العالم الخارجي
 درجة(.

ويقصد بو مدى استجابة المبحوثات االتجاه نحو التغيير: 
التي تعكس تسع عبارات،  ىابمغ عددض العبارات حيال بع

اتجاىاتين نحو التغيير، وقد تم استخدام مقياس ليكرت 
المعدل، ويتضمن االختيار بين )موافق، ومحايد، وغير 
موافق(، وقد اعطيت ىذه االختيارات درجات عمى النحو 

التالي: العبارات االيجابية أعطيت ثالث درجات لمموافقة، 
جة واحدة في حالة عدم ستجابة المحايدة، ودر ودرجتان لال

، وبمغ المدى الفعمي الموافقة، والعكس بالنسبة لمعبارات السمبية
 درجة(.  26-11ليذا المتغير من )

يقصد بو درجة اتصال : التعرض لمصادر المعمومات
المبحوثة بمصادر المعمومات الرسمية والتقميدية والجماىيرية 

عموماتين عن يا معي التي تستقي منالتواصل االجتما ووسائل
تقميل اليدر الغذائي، وتم قياس ىذا المتغير من خالل 

 المؤشرات التالية:
مدى التعرض لمصادر المعمومات: تم التعبير عنو  -أ

بسؤال المبحوثة عن مدى تعرضيا لبعض مصادر 
وتم تخصيص ثالث درجات لمتعرض الدائم،  تالمعموما

ودرجة لمتعرض نادرًا، وصفر  ودرجتان لمتعرض احيانًا،
ة التي حصمت في حالة عدم التعرض، ثم حسبت الدرج

عن درجة التعرض لمصادر عمييا المبحوثة لتعبر 
 15-4المعمومات، وبمغ المدى الفعمي ليذا المتغير من )

 درجة(.
ادر المعمومات: تمثل درجة درجة االستفادة من مص -ب

ييا نتيجة تعرضيا تقدير المبحوثة لممنفعة التي تعود عم
ة لتمك المصادر، وتم تخصيص ثالث درجات لالستفاد

المرتفعة، ودرجتان لالستفادة المتوسطة، ودرجة واحدة 
لالستفادة المنخفضة، وصفر النعدام االستفادة، وتم حساب 

لمبحوثة في مجموع الدرجات التي حصمت عمييا ا
 تيا من مصادرالمؤشرات السابقة لتعبر عن درجة استفاد

 15-4وبمغ المدى الفعمي ليذا المتغير من )المعمومات، 
 درجة(.

: ويقصد بو مدى االتجاه نحو الحد من اليدر الغذائي
 15بمغ عددىا ) استجابة المبحوثات حيال بعض العبارات

، وقد تم استخدام تعكس اتجاىاتين نحو اليدر الغذائي عبارة(
افق، مقياس ليكرت المعدل، ويتضمن االختيار بين )مو 

ومحايد، وغير موافق(، وقد اعطيت ىذه االختيارات درجات 
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النحو التالي: العبارات االيجابية أعطيت ثالث درجات  عمى
لمموافقة، ودرجتان لالستجابة المحايدة، ودرجة واحدة في حالة 

ة لمعبارات السمبية، ثم حسبت عدم الموافقة، والعكس بالنسب
مجموع الدرجات التي  درجة اتجاه المبحوثة من خالل حساب

وقد تم تقدير معامل بارات المقياس، حصمت عمييا في ع
ثبات ىذا المقياس من خالل استخدام طريقة كرونباخ الفا 

(α ،) 
α = NP/ 1 + p (N-1) (Carmines and 

Zeller,1983, p44) 
وىي قيمة مرتفعة تدل  1686وقد بمغت قيمة ىذا المعامل 

دى الفعمي ليذا المتغير من الم وبمغعمى ثبات ىذا المقياس. 
 درجة(. 23-44)

معرفة المبحوثات بالتوصيات المتعمقة بالحد من اليدر  درجة
خالل معرفة المبحوثة لمجموعة : وقد تم قياسو من الغذائي

عبارات(،  9من التوصيات الخاصة بعممية الشراء )وتضمنت 
والتوصيات الخاصة بعممية إعداد وطيي الغذاء )وتضمنت 

عبارات(، والتوصيات الخاصة بعممية حفظ وتخزين الغذاء  7
الكمي لعبارات  وبيذا فقد بمغ العدد، عبارات( 9)وتضمنت 
م اعطاء درجة واحدة في حالة وتعبارة،  25المقياس 

، وبمغ المدى الفعمي المعرفة، وصفر في حالة عدم المعرفة
 درجة( 25 -11ليذا المتغير من )
ا ينقص المبحوثات من بيا م ويقصد الفجوة المعرفية:

المعرفة الصحيحة والكاممة بالتوصيات المتعمقة بالحد من 
المعادلة  اليدر الغذائي المنزلي، وقد تم قياسيا باستخدام

 التالية:
 متوسط درجة المؤشر المعرفي –% لمفجوة المعرفية = الدرجة القصوى لممؤشر المعرفي 

 111 ×               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 الدرجة القصوى لممؤشر المعرفي                                     

 

المبحوثات لمتوصيات المتعمقة بالحد من اليدر  تطبيق درجة
سؤال المبحوثات  خالل : وقد تم قياسو منالغذائي المنزلي

ثالث عمميات سابقة اللمتوصيات الخاصة ب يمتطبيقعن مدى 

( لالستجابات 1، 1، 2، 3اعطيت الدرجات )، وقد الذكر
وبمغ  .الترتيب، احيانًا، ونادرًا، وال تطبق لكل منيا عمى دائماً 

 درجة(. 61 – 25ليذا المتغير ) الفعميالمدى 
ويقصد بيا ما ينقص المبحوثات من تطبيق الفجوة التطبيقية: 

بالحد من اليدر الغذائي  صحيح وكامل لمتوصيات المتعمقة
 المنزلي، وتم قياسيا من خالل المعادلة التالية:

 متوسط درجة المؤشر التطبيقي –= الدرجة القصوى لممؤشر التطبيقي    التطبيقية فجوة% لم

 111 × ــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 الدرجة القصوى لممؤشر التطبيقي                                     

 
 النتائج ومناقشتيا

 :فات وخصائص المبحوثاتأواًل: ص
( توزيع المبحوثات وفقًا لمتغيرات 1يوضح جدول )

% من 4264الجدول أن  نتائجة، حيث اتضح من الدراس
 51ألقل من  36اجمالي المبحوثات يقعن في الفئة العمرية )

% منين 4168وأن  % حجم أسرىن متوسطة،66وأن  سنة(،
% من أزواجين 4364حاصالت عمى مؤىل متوسط، وأن 

، كما % منين ال يعممن5569حاصمين عمى مؤىل عالي، و
%( مستواىم المعيشي 7467نين )اتضح كذلك أن الغالبية م

توسط، وكان مستوى الدخل الشيري لين متوسط حيث ذكر م
% منين يتميزن بمستوى 6767%، كما أن 4765ذلك بنسبة 

منين انفتاحين الثقافي  4668مرتفع، في حين أن  طموح
 % انفتاحين عمى العالم الخارجي منخفض،7965متوسط، و 

وأن ما يقرب ر محايدة، % اتجاىاتين نحو التغيي4665وكان 
%( تعرضين لمصادر 4965من نصف المبحوثات )

%( 5665المعمومات كان متوسط، وأن أكثر من نصفين )
متوسطة من تمك المصادر، وكان أكثر من استفادتيم كانت 

%( اتجاىاتيم ايجابية نحو الحد من اليدر 5362نصفين )
 الغذائي.
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 راسةات الدلمتغير توزيع المبحوثات وفقًا .7جدول 
 792ن= المتغيرات 792ن= المتغيرات

 % العدد % العدد
 حجم األسرة -2 السن -1

 2669 81 ( أفراد5)أقل من صغيرة  3464 112 سنة( 36صغار السن )أقل من 
 66 197 ( أفراد8ألقل من  5متوسطة ) 4264 126 سنو( 51القل من  36متوسطي السن )

 761 21 أفراد فأكثر( 8كبيرة ) 2362 69 سنة فأكثر( 51كبار السن )
 الحالة التعميمية لمزوج -4 الحالة التعميمية لممبحوثة -3

 264 7 أمي 761 21 أمية
 364 11 يقرأ ويكتب 1161 31 تقرأ وتكتب

 567 17 حاصل عمى ابتدائية 367 11 حاصمة عمى ابتدائية
 2 6 حاصل عمى اعدادية 767 23 حاصمة عمى اعدادية

 4361 128 مؤىل متوسط 4168 124 مؤىل متوسط
 - - مؤىل فوق المتوسط 163 4 مؤىل فوق المتوسط

 4364 129 مؤىل جامعي 2863 84 مؤىل جامعي
 مستوى المعيشة العمل 

 1161 33 درجة( 8463منخفض )أقل من  4461 131 تعمل
 7467 222 (11564ألقل من  8463متوسط من ) 5569 166 ال تعمل

 1462 42 درجة فأكثر( 11564)مرتفع  الدخل الشيري
 مستوى الطموح 4661 137 (3111منخفض )أقل من 

 667 21 درجات( 7منخفض )أقل من  4765 141 (6111ألقل من  3111من ) متوسط
 2566 76 درجات( 9ألقل من  7متوسط )من  664 19 فأكثر( 6111) مرتفع

 6767 211 درجات فأكثر( 9مرتفع ) االنفتاح الثقافي
 االنفتاح عمى العالم الخارجي 4568 136 درجات( 5)أقل من فض منخ

 79.5 236 درجات( 6منخفض )أقل من  4668 139 درجات( 8ألقل من  5متوسط )
 1161 31 درجات( 9ألقل من  6متوسط ) 764 22 درجات فأكثر( 8مرتفع )

 1164 31 درجات فأكثر( 9مرتفع ) االتجاه نحو التغيير
 التعرض لمصادر المعمومات 964 28 درجة( 16منخفض )أقل من 

 31 89 درجات( 8)أقل من  منخفض 4665 138 درجة( 21ألقل من  16) متوسط
 4965 147 درجة( 12ألقل من  8) متوسط 4461 131 درجة فأكثر( 21) مرتفع

 2165 61 درجة فأكثر( 12) مرتفع االستفادة من مصادر المعمومات
 اليدر الغذائي تقميل االتجاه نحو 1869 56 درجات( 8)أقل من منخفضة 
 764 22 درجة( 31)أقل من  سمبي 5665 168 درجة( 12ألقل من  8) متوسطة
 39.4 117 درجة( 38ألقل من  31) محايد 2466 73 درجة فأكثر( 12) مرتفعة

 5362 158 درجة فأكثر( 38) ايجابي   
 المصدر: بيانات الدراسة

 

 لمتوصيات المتعمقة المبحوثات وتطبيق رفةمعمستوى ثانيًا: 
 حد من اليدر الغذائي المنزلي:بال

معرفة فيما يمي عرض لمنتائج الوصفية الخاصة ب
حد من اليدر بال متوصيات المتعمقةل المبحوثات وتطبيق

الغذائي المنزلي حيث تم تقسيميا إلى: وصف النتائج المتعمقة 
وصيات الخاصة بـ بمستوى معرفة المبحوثات فيما يتعمق بالت

)عممية الشراء، وعممية إعداد وتجييز الغذاء، والحفظ 
غذائي المنزلي، والتخزين( والتي من شأنيا الحد من اليدر ال

ى تطبيق المبحوثات لمتوصيات وكذا النتائج المتعمقة بمستو 
وصف مستويات معرفة و الخاصة بالثالثة عمميات السابقة، 
اصة بالحد من اليدر وتطبيق المبحوثات لمتوصيات الخ

وأخيرًا الفجوة المعرفية والتطبيقية  الغذائي المنزلي اجمااًل، 
 وذلك عمى النحو التالي:لممبحوثات في ىذا المجال، 

المتعمقة  مبحوثات لمتوصياتوتطبيق ال مستوى معرفة -7
 الغذاء. شراءبالحد من اليدر الغذائي أثناء عممية 
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الغالبية العظمى ن أ (،2تشير النتائج الواردة بالجدول )
 المعرفيفي فئة المستوى  %( يقعن8161المبحوثات ) من

و %، 4761، حيث ذكر ذلك بنسبة والمنخفض المتوسط
فيما يتعمق بتوصيات عممية  % لكل منيا عمى الترتيب34

% فقط منين يقعن في المستوى 1869وذلك مقابل  ،الشراء
توى المعرفي ، وىو ما يشير إلى تدني المسالمرتفعالمعرفي 
بتوصيات عممية الشراء التي تحد من اليدر  لممبحوثات
 الغذائي.
أظيرت نتائج نفس الجدول انخفاض مستوى تطبيق كما 

ت حيث بمغت نسبة من يقعن في المبحوثات لتمك لمتوصيا
% فقط من اجمالي 667المستوى التطبيقي المرتفع 

المبحوثات، في حين أن أكثر من نصف المبحوثات 
وىو %( وقعن في فئة المستوى التطبيقي المنخفض. 5963)

ما يشير إلى ضرورة توعية وحث المبحوثات عمى تطبيق 
 المنزلي. التوصيات التي من شأنيا الحد من اليدر الغذائي

( تدني معرفة المبحوثات 3وأوضحت نتائج جدول )
بضرورة قراءة تاريخ الصالحية ألي  المتعمقةلمتوصيات 

عدم شراء كمية كبيرة من الخبز و  %(.6463معمبات غذائية )
%(، وىو ما يتطمب 6166تفوق استيالك األسرة اليومي )

خ الصالحية والتأكد يبتوعية المبحوثات باالىتمام بقراءة تار 
من صالحية االستخدام لفترة طويمة، كذلك توعيتين بعدم 

، بينما تبين لمتبقي الزائد عن حاجة األسرةاىدار الخبز ا
ت بالتوصيات المتعمقة باختيار مستوى معرفة المبحوثاارتفاع 

التأكد من الشكل الخارجي لمغذاء و  الخضار والفاكية الطازجة،
حيث ذكر ذلك ، عند الشراء وخموه من البقع والتعفن والمزوجة

 %(.111) بنسبة
 

 عممية الشراء ن اليدر الغذائي فيلمتوصيات المتعمقة بالحد م وتطبيقين معرفتينلمستوى توزيع المبحوثات وفقًا .7جدول 
 % العدد التطبيقمستوى  % العدد مستوى المعرفة

 5963 176 (ةدرج 13منخفض )أقل من  34 111 درجات( 5منخفض )أقل من 
 34 111 (ةدرج 19ألقل من  13متوسط ) 4761 141 درجات( 7ألقل من  5متوسط )
 667 21 ثر(أكف ةدرج 19مرتفع ) 1869 56 درجات فأكثر( 7مرتفع )
 111 297 االجمالي 111 297 االجمالي

 المصدر: بيانات الدراسة
 

 توزيع المبحوثات وفقًا لدرجة معرفة التوصيات الخاصة بعممية الشراء .,جدول
 ال تعرف تعرف التوصيات

 % عدد % عدد
 - - 111 297 اختيار الخضار والفاكية الطازجة من السوق. -1
 - - 111 297 ند الشراء وخموه من البقع والتعفن والمزوجة.الخارجي لمغذاء ع التأكد من الشكل -2
 4167 121 5963 176 شراء األغذية سريعة التمف كالخضروات الورقية والفواكو بالقدر المطموب فقط. -3
 5262 155 4768 142 عدم شراء احتياجات المنزل من األغذية نياية السوق. -4
 5265 156 4765 141 حدد لشراء الغذاءتخصيص ميزانية م -5
 5369 161 4661 137 شرائيا قبل النزول لمسوق. تم تحديدنوع وكمية السمع الغذائية التي ب االلتزام -6
 5762 171 4268 127 عدم شراء العبوات الكبيرة الموفرة لألغذية قريبة انتياء الصالحية. -7
 6166 181 3964 117 ستيالك األسرة اليومي.عدم شراء كمية كبيرة من الخبز تفوق ا -8
 6463 191 3567 116 قراءة تاريخ صالحية المعمبات الغذائية -9

 المصدر: بيانات الدراسة
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قراءة تاريخ ب( أن التوصيات المتعمقة 4ويوضح جدول )
عدم شراء كمية ، %(8261الصالحية ألي معمبات غذائية )

%(، 7464سرة اليومي )كبيرة من الخبز تفوق استيالك األ
الغذائية التي تم تحديد شرائيا قبل  االلتزام بنوع وكمية السمع

 التأتي في مقدمة التوصيات التي %( 7164النزول لمسوق )
المبحوثات، مما ينبغي معو العمل عمى تعديل  تطبقيا

حد من اليدر الغذائي في لمسموكيم الشرائي لتمك التوصيات 
 .تمك المرحمة

المتعمقة متوصيات لالمبحوثات وتطبيق فة مستوى معر  -7
 :الغذاءإعداد وطيي  من اليدر الغذائي أثناء الحدب

المبحوثات  غالبية( أن 5أظيرت نتائج جدول )
%( مستوى معرفتين متوسط بتوصيات الحد من 6366)

اليدر الغذائي في مرحمة إعداد وطيي الغذاء، وذلك مقابل 
 بتمك التوصيات، مرتفعة%  فقط منين كانت معرفتين 1769

ىو ما يستدعي العمل عمى توعية المبحوثات بتمك و 
التوصيات لتقميل اليدر الغذائي في تمك المرحمة من خالل 

 اإلرشادية المختمفة.الطرق والوسائل 
التوصيات الخاصة بالحد من اليدر  بتطبيقوفيما يتعمق 

ئج الغذائي أثناء مرحمة إعداد وطيي الغذاء فقد اوضحت نتا
% فقط من المبحوثات يقعن في فئة 1461جدول  أن نفس ال

المستوى التنفيذي المرتفع، وىي نسبة ضئيمة ينبغي معيا 
 مك التوصيات.ة المبحوثات بتنفيذ تزيادة توعي

 

 توصيات الخاصة بالحد من اليدر الغذائي في عممية الشراءلم تطبيقينتوزيع المبحوثات وفقًا لدرجة  .7جدول 
 التطبيقدرجة  تالتوصيا

 ال نادرا احيانا دائما
 % العدد % العدد % العدد % العدد

 - - - - - - 111 297 السوق.اختيار الخضار والفاكية الطازجة من  -1
التأكد من الشكل الخارجي لمغذاء عند الشراء وخموه  -2

 من البقع والتعفن والمزوجة.
297 111 - - - - - - 

يعة التمف كالخضروات الورقية شراء األغذية سر  -3
 والفواكو بالقدر المطموب فقط.

114 35 51 1762 - - 142 4768 

العبوات الكبيرة الموفرة لألغذية قريبة عدم شراء  -4
 انتياء الصالحية.

91 3166 31 1161 - - 176 5963 

 6463 191 - - 1161 31 2566 76 تخصيص ميزانية محدد لشراء الغذاء -5
 تم تحديدنوع وكمية السمع الغذائية التي ب زامااللت -6

 شرائيا قبل النزول لمسوق.
66 2262 16 564 6 2 219 7164 

عدم شراء احتياجات المنزل من األغذية نياية  -7
 السوق.

61 2165 42 1462 5 167 189 6366 

عدم شراء كمية كبيرة من الخبز تفوق استيالك  -8
 األسرة اليومي.

45 1562 24 861 7 264 221 7464 

 8261 244 1 3 761 21 968 29 قراءة تاريخ الصالحية ألي معمبات غذائية -9
 المصدر: بيانات الدراسة

 

 التوصيات الخاصة بإعداد وطيي الغذاءوتطبيق توزيع المبحوثات وفقًا لمستوى معرفة  .9جدول 
 % العدد مستوى التنفيذ % العدد مستوى المعرفة

 2763 81 درجات( 9منخفض )أقل من  1865 55 درجات( 4منخفض )أقل من 
 5866 174 درجة( 14ألقل من  9متوسط ) 6366 189 درجات( 6ألقل من  4متوسط )
 1461 42 درجة فأكثر( 14مرتفع ) 1769 53 درجات فأكثر( 6مرتفع )
 111 297 االجمالي 111 297 االجمالي

 المصدر: بيانات الدراسة
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لدرجة معرفتين  توزيع المبحوثات وفقاً  (6ويعرض جدول )
بتوصيات الحد من اليدر الغذائي في مرحمة إعداد وطيي 
الغذاء حيث تبين انخفاض معرفتين بتوصيات تقطيع الخبز 

في الوجبة  أصناف كثيرة طييوعدم المغاله في قبل تقديمو، 
، حيث بمغت نسبة من ال يعرفن تمك التوصيات الواحدة
 منيا عمى الترتيب.% لكل 65و %، 6767

وفيما يتعمق بتنفيذ المبحوثات لتوصيات الحد من اليدر 
( أن 7اظيرت نتائج جدول )قد الغذائي في تمك المرحمة ف

عدم المغالة ، و تقطيع الخبز قبل تقديموبالتوصيات المتعمقة 
الحرص عمى  ،في طيي أصناف كثيرة في الوجبة الواحدة

، تأتي مة خارج الثالجةعدم ترك الغذاء بعد طييو فترة طوي

في مقدمة التوصيات التي تحتاج إلى توعية وحث المبحوثات 
نسبة من ال ينفذن تمك التوصيات  عمى تنفيذىا، حيث بمغت

 الترتيب.% لكل منيا عمى 6663و %، 7167%، و8165
المبحوثات بالتوصيات الخاصة  وتطبيق مستوى معرفة -,

 خزين الغذاءبالحد من اليدر الغذائي في مرحمة حفظ وت
%( 6163( أن غالبية المبحوثات)8أوضحت نتائج جدول )

% 31يقعن في المستوى المعرفي المتوسط، وذلك مقابل 
منين يقعن في فئة المستوى المعرفي المرتفع، وىو ما يشير 

معرفتين بتوصيات الحفظ إلى العمل عمى رفع مستوى 
 والتخزين لمحد من اليدر الغذائي في تمك المرحمة.

 الغذاءإعداد وطيي اليدر الغذائي أثناء  الحدتوصيات ب توزيع المبحوثات وفقًا لدرجة المعرفة .3لجدو
 ال تعرف تعرف التوصيات

 % عدد % عدد
 - - 111 297 تجنب ازالة قشور سميكة من البطاطس والكوسة عند تقشيرىا. -1
أو استخدامو في  أخرىإعادة استخدام المتبقي من الطعام وتقديمو في وجبة  -2

 عمل اصناف جديدة.
297 111 - - 

 3964 117 6166 181 .وال تزيد عن الحاجة األسرة ألفرادتقديم الطعام بكميات مناسبة  -3
 5165 153 4865 144 تنظيف الخضار وغسمو قبل تقشيره وتقطيعو. -4
 5966 177 4164 121 الغذاء بعد طييو فترة طويمة خارج الثالجة. عدم ترك -5
 65 193 35 114 عدم المغالة في طيي أصناف كثيرة في الوجبة الواحدة. -6
 6767 211 3263 96 تقطيع الخبز قبل تقديمو. -7

 

 التوصيات الخاصة  بعممية إعداد وطيي الغذاء  تطبيقتوزيع المبحوثات وفقًا لدرجة .2جدول 
 التطبيقدرجة  التوصيات

 ال نادرا احيانا دائما
 % العدد % العدد % العدد % العدد

ازالة قشور سميكة من البطاطس والكوسة تجنب  -1
 عند تقشيرىا.

285 96 12 461 - - - - 

اعادة استخدام المتبقي من الطعام وتقديمو في  -2
 وجبة أخرى أو استخدامو في عمل اصناف جديدة.

261 8765 37 1265 - - - - 

ال تزيد  األسرة ادألفر تقديم الطعام بكميات مناسبة  -3
 .عن الحاجة 

111 3367 31 1164 - - 166 5569 

 5662 167 - - 2369 71 1969 59 تنظيف الخضار وغسمو قبل تقشيره وتقطيعو. -4
الحرص عمى عدم ترك الغذاء بعد طييو فترة طويمة  -5

 خارج الثالجة.
52 1765 48 1662 - - 197 6663 

الوجبة رة في عدم المغالة في طيي أصناف كثي -6
 الواحدة.

17 567 65 2169 2 167 213 7167 

 8165 242 367 11 1164 34 364 11 تقطيع الخبز قبل تقديمو. -7
 المصدر: بيانات الدراسة
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 التوصيات الخاصة باليدر الغذائي في مرحمة حفظ وتخزين الغذاءوتطبيق توزيع المبحوثات وفقًا لمستوى معرفة .,جدول 
 % العدد مستوى التنفيذ % العدد ةمستوى المعرف

 3163 93 درجة( 17منخفض )أقل من  867 26 درجات( 6منخفض )أقل من 
 5362 158 درجة( 22ألقل من  17متوسط ) 6163 179 درجات( 8ألقل من  6متوسط )
 1565 46 درجة فأكثر( 22مرتفع ) 31 92 درجات فأكثر( 8مرتفع )
 111 297 االجمالي 111 297 االجمالي

 المصدر: بيانات الدراسة
 

وفيما يتعمق بمستوى تطبيق المبحوثات لمتوصيات الخاصة 
انخفاض مستوى جدول أوضحت نتائج نفس بتمك المرحمة فقد 

المبحوثات لمتوصيات المتعمقة بالحد من اليدر  تطبيق
حيث بمغت نسبة الغذائي في مرحمة حفظ وتخزين الغذاء، 

% فقط 1565المرتفع  التطبيقيالمبحوثات في فئة المستوى 
 من اجمالي المبحوثات. 

كتابة تاريخ ب أن التوصيات المتعمقة( 9ويبين جدول )
التخزين عمى عبوات تخزين الطعام لمبدء باألقدم، خزين 

من  الطعام المطبوخ في اواني صغيرة الحجم حتى يبرد سريعاً 
أكثر التوصيات التي ينبغي توعية المبحوثات بيا، حيث 

% 6169%، 65غت نسبة من ال يعرفن تمك التوصيات بم
 .لكل منيا عمى الترتيب
كتابة تاريخ بأن التوصيات المتعمقة ( 11ويوضح جدول )

تخزين  ،التخزين عمى عبوات تخزين الطعام لمبدء باألقدم
 الطعام المطبوخ في اواني صغيرة الحجم حتى يبرد سريعاً 

ى تعديل سموك تأتي في مقدمة التوصيات التي تحتاج إل
المبحوثات بشأنيا، حيث بمغت نسبة المبحوثات التي ال تنفذن 

 % لكل منيا عمى الترتيب.6266%، و7865تمك التوصيات 
انخفاض معرفة  تاليةويتضح من عرض النتائج ال

المبحوثات بالتوصيات المتعمقة بالحد من اليدر الغذائي في 
لتي يقعن في ، حيث بمغت نسبة المبحوثات ااالعداد والطيي

بنسبة  الشراء%، يمييا مرحمة 1769المستوى المعرفي المرتفع 
 %.31بنسبة  الحفظ والتخزين%، وأخيرًا مرحمة 1869

 التطبيقيلنظر إلى النتائج الخاصة بالمستوي وبا
لممبحوثات فيما يتعمق بتوصيات الحد من اليدر الغذائي نجد 

، يمييا الشراءمرحمة المبحوثات لتوصيات  تطبيقتدني مستوى 
ثم مرحمة الفظ والتخزين، حيث  مرحمة إعداد وطيي الغذاء

فع بمغت نسبة المبحوثات التي يقعن في مستوى التطبيق المرت
%، و 667لتوصيات الحد من اليدر الغذائي في تمك المراحل 

 .% لكل منيا عمى الترتيب1565%، و1461

 التوصيات التي تحد اليدر الغذائي أثناء حفظ وتخزين الغذاءتوزيع المبحوثات وفقًا لدرجة المعرفة ب .9جدول 
 ال تعرف تعرف التوصيات

 % عدد % عدد
 - - 111 297 صالحيتيا لالستخدام. لضمانمراقبة األشياء المخزونة باستمرار  -1
 - - 111 297 األغذية واستخداميا أول بأول.ترتيب وتنظيم الثالجة لضمان رؤية  -2
 - - 111 297 ذية في عبوات أو أكياس محكمة الغمق.حفظ األغ -3
 - - 111 297 اختيار المكان المناسب لحفظ الطعام. -4
حفظ الخضروات والفاكية في صور مختمفة كمجففات أو مجمدات أو  -5

 عصائر أو مركزات.
247 8362 51 1668 

 2462 72 7568 225 حفظ بعض األغذية )البطاطس، البصل( عمى األرض مباشرة.عدم  -6
 34 111 66 196 ضبط برودة الثالجة بدرجة مناسبة حتى ال تؤدي إلى فساد األغذية. -7
 6169 181 3961 116 تخزين الطعام المطبوخ في اواني صغيرة الحجم حتى يبرد سريعاً  -8
 65 193 35 114 التخزين عمى عبوات تخزين الطعام لمبدء باألقدم.كتابة تاريخ  -9

 بيانات الدراسة المصدر:
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 التوصيات التي تحد اليدر الغذائي أثناء حفظ وتخزين الغذاءتطبيق توزيع المبحوثات وفقًا لدرجة  .,7جدول 
 التطبيقدرجة  التوصيات

 ال نادرا احيانا دائما
 % العدد % العدد % العدد % العدد

 - - - - - - 111 297 حفظ األغذية في عبوات أو أكياس محكمة الغمق. -1
 - - - - - - 111 297 اختيار المكان المناسب لحفظ الطعام. -2
ترتيب وتنظيم الثالجة لضمان رؤية األغذية  -3

 واستخداميا أول بأول.
254 8565 43 1465 - - - - 

صالحيتيا  لضمانمراقبة األشياء المخزونة باستمرار  -4
 لالستخدام.

229 7761 68 2269 - - - - 

ة الثالجة بدرجة مناسبة حتى ال تؤدي إلى ضبط برود -5
 األغذية.فساد 

159 5365 33 11611 4 163 111 3461 

عدم حفظ بعض األغذية )البطاطس، البصل( عمى  -6
 األرض مباشرة.

128 4361 71 2369 - - 98 3361 

تخزين الطعام المطبوخ في اواني صغيرة الحجم حتى  -7
 يبرد سريعاً 

66 2262 39 1363 6 261 186 6266 

صور مختمفة كمجففات حفظ الخضروات والفاكية في  -8
 أو مجمدات أو عصائر أو مركزات.

62 2169 77 2569 56 1869 112 3463 

كتابة تاريخ التخزين عمى عبوات تخزين الطعام لمبدء  -9
 باألقدم.

35 1168 24 861 5 167 233 7865 

 
حوثات االجمالي لممب والتطبيقي المستوى المعرفي -7

 بالتوصيات الخاصة بالحد من اليدر الغذائي المنزلي
( أن المستوي المعرفي 11أوضحت نتائج جدول )

كان لممبحوثات بتوصيات الحد من اليدر الغذائي االجمالي 
% 761وذلك مقابل %، 71حيث ذكر ذلك بنسبة  اً متوسط
  مرتفع بتمك التوصيات.لذوي المستوى المعرفي الفقط 

مق بمستوى التطبيق االجمالي لتوصيات الحد اما فيما يتع
من اليدر الغذائي المنزلي فقد اظيرت نتائج نفس جدول  أن 

%( يقعن في فئة المستوي 5869نصف المبحوثات )أكثر من 
% فقط يقعن في فئة 1161المتوسط، وذلك مقابل  الطبيقي
 المرتفع. التطبيقيالمستوي 

 
لممبحوثات فيما يتعمق ثالثًا: الفجوة المعرفية والتطبيقية 

 بالتوصيات المتعمقة بالحد من اليدر الغذائي:
الفجوة المعرفية لممبحوثات فيما يتعمق بالتوصيات المتعمقة  -1

 بالحد من اليدر الغذائي:
لممبحوثات فيما يتعمق بتوصيات لتقدير حجم الفجوة المعرفية 

 الحد من اليدر الغذائي، تم استخدام المعادلة التالية:
 متوسط درجة المؤشر المعرفي –فجوة المعرفية = الدرجة القصوى لممؤشر المعرفي % لم

 111 ×      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 الدرجة القصوى لممؤشر المعرفي                                     

 =25- 1666 /25 ×111 =3366% 

 

 ر الغذائي المنزليبتوصيات الحد من اليداالجمالي  المعرفة والتطبيقتوزيع المبحوثات وفقًا لمستوى  .77جدول 
 % العدد مستوى التطبيق االجمالي % العدد مستوى المعرفة االجمالي

 31 89 درجة( 37منخفض )أقل من  2169 65 درجة( 15منخفض )أقل من 
 5869 175 درجة( 49ألقل من  37متوسط ) 71 211 درجة( 21ألقل من  15متوسط )
 1161 33 فأكثر( درجة 49مرتفع ) 761 21 درجة فأكثر( 21مرتفع )
 111 297 االجمالي 111 297 االجمالي

 المصدر: بيانات الدراسة
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ىناك فجوة بين معارف المبحوثات يتضح من ذلك أن و 

الحالية وما يجب معرفتو فيما يتعمق بتوصيات الحد من 
%، وىو ما يشير إلى 3366ر الغذائي المنزلي مقدارىا اليد

ة من خالل البرامج العمل عمى سد تمك الفجو ضرورة 
 اإلرشادية الموجية لممرأة الريفية.

لممبحوثات فيما يتعمق بالتوصيات الفجوة التطبيقية  -2
 المتعمقة بالحد من اليدر الغذائي:

لتقدير حجم الفجوة التطبيقية لممبحوثات فيما يتعمق 
بتوصيات الحد من اليدر الغذائي، تم استخدام المعادلة 

 التالية:
 متوسط درجة المؤشر التطبيقي –يقية = الدرجة القصوى لممؤشر التطبيقي % لمفجوة التطب

 111 ×              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 الدرجة القصوى لممؤشر التطبيقي                                     

 %4567= 111 × 75/ 4167 -75% لمفجوة التطبيقية = 

تطبيق المبحوثات بين ويتضح من ذلك أن ىناك فجوة 
يجب تطبيقو فيما يتعمق بتوصيات الحالي لمتوصيات وما 

%، وىي فجوة 4567 من اليدر الغذائي المنزلي مقدارىاالحد 
كبيرة مما يستدعي ضرورة توجيو الجيود اإلرشادية لسد تمك 

 الفجوة لمحد من اليدر الغذائي المنزلي.
العالقة االرتباطية بين المتغيرات المدروسة ودرجة : رابعاً 

بتوصيات ممبحوثات الخاصة ل يةتطبيقالة و يمعرفالفجوة ال
 الحد من اليدر الغذائي المنزلي 

( وجود عالقة ارتباطية معنوية 12)أظيرت بيانات جدول 
بتوصيات الحد الخاصة ممبحوثات لة يمعرفالفجوة البين درجة 

وعدد  ،حجم األسرةو  السن، كل من:و  من اليدر الغذائي
واالنفتاح ، ومستوى الطموحوالدخل،  سنوات تعميم المبحوثة،

والتعرض لمصادر  ،واالنفتاح عمى العالم الخارجيالثقافي، 
حيث بمغت  المعمومات، واالستفادة من مصادر المعمومات،
- ،0,155 -قيم معامالت االرتباط البسيط لتمك المتغيرات 

0,140،-0,132، 0,220،-16345،    -16151،-
ح عمى التوالي، كما لم يتض ،16168-، 16222 - ،16225

وباقي  ةيالمعرفالفجوة وجود عالقة ارتباطية معنوية بين درجة 
 المتغيرات المدروسة.

سبق تم رفض الفرض االحصائي األول  ما وبناًءا عمى 
لمبحث والذي ينص عمى عدم وجود عالقة ارتباطية معنوية 

بالتوصيات فيما يتعمق  ممبحوثاتلة يمعرفالفجوة البين درجة 
السن، وحجم  وبين متغيرات الغذائي الخاصة بالحد من اليدر

األسرة، وعدد سنوات تعميم المبحوثة، والدخل، ومستوى 
نفتاح الثقافي، واالنفتاح عمى العالم الخارجي، الطموح، واال

والتعرض لمصادر المعمومات، واالستفادة من مصادر 
صائي األول كذلك عدم إمكانية رفض الفرض االح المعمومات

 لمتغيرات.فيما يتعمق بباقي ا
وجود عالقة ارتباطية  كما اتضح من نتائج نفس الجدول 

الخاصة مبحوثات لم يةتطبيقالفجوة المعنوية بين درجة 
توصيات الحد من اليدر الغذائي وكل من: السن، وحجم ب

وعدد سنوات تعميم المبحوثة، وعدد سنوات تعميم  األسرة،
واالنفتاح ، فيواالنفتاح الثقاوالدخل، ومستوى الطموح، الزوج، 

والتعرض عمى العالم الخارجي، واالتجاه نحو التغيير، 
من مصادر المعمومات، حيث لمصادر المعمومات، واالستفادة 

-    بمغت قيم معامالت االرتباط البسيط لتمك المتغيرات
0,179 ،-0,159،-0,193،-0,120 ،16264،-
16399،-16144،-16221، - 16171،    -16294،- 
التوالي، كما لم يتضح وجود عالقة ارتباطية  عمى 16222

ومتغيرات مستوى المعيشة،  يةالتطبيقالفجوة معنوية بين درجة 
 واالتجاه نحو الحد من اليدر الغذائي.

وبناًءا عمى سبق تم رفض الفرض االحصائي األول  
لمبحث والذي ينص عمى عدم وجود عالقة ارتباطية معنوية 

بتوصيات فيما يتعمق مبحوثات لم يةقتطبيالفجوة البين درجة 
السن، وحجم األسرة، الحد من اليدر الغذائي وبين متغيرات 

والدخل، ومستوى الطموح، واالتجاه نحو التغيير، والتعرض 
، لمصادر المعمومات، واالستفادة من مصادر المعمومات
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كذلك عدم إمكانية رفض الفرض االحصائي األول فيما يتعمق 
 المتغيرات.بباقي 
ة يمعرفالفجوة الالعوامل المؤثرة عمى درجة : خامساً 

الحد من اليدر بتوصيات ممبحوثات الخاصة ل يةتطبيقالو 
 الغذائي المنزلي:

العوامل المؤثرة عمى درجة معرفة المبحوثات لمتوصيات  -7
 الخاصة بالحد من اليدر الغذائي المنزلي:

 Step Wise  الصاعد نتائج االنحدار المتدرجأشارت 
Regression Analysis ( 13الموضحة بالجدول ) أن

والتعرض لمصادر المعمومات،  ،مستوى الطموحمتغيرات 
% في 4366تسيم معًا بنسبة  واالنفتاح عمى العالم الخارجي

 مبحوثاتلمة يمعرفالفجوة التفسير التباين الحادث في درجة 
، وبناًءا عمى ذلك الحد من اليدر الغذائيبتوصيات  الخاصة
ض الفرض االحصائي الثاني لمبحث والذي ينص عمى تم رف

ة يمعرفالفجوة العدم تأثير بعض متغيرات البحث عمى درجة 
، وترجع النسبة الباقية الخاصة بتمك التوصيات المبحوثات

من التباين إلى متغيرات أخرى لم تتضمنيا تمك الدراسة، 
 التي يمكن ان تتناوليا دراسات مستقبمية في نفس المجال.و 
العوامل المؤثرة عمى درجة تطبيق المبحوثات لمتوصيات  -7

 الخاصة بالحد من اليدر الغذائي المنزلي:
 Multipleأشارت نتائج االنحدار المتدرج 

Regression Analysis Step Wise  الموضحة بالجدول
والتعرض لمصادر ، الطموحمستوى أن متغيرات ( 14)

 ومستوى الدخل، ، وعدد سنوات تعميم المبحوثة،المعمومات
 في تفسير التباين الحادث في درجة %3167تسيم معًا بنسبة 

بتوصيات الحد من اليدر  الخاصة ممبحوثاتل يةتطبيقال الفجوة
الغذائي، وبناًءا عمى ذلك تم رفض الفرض االحصائي الثاني 
لمبحث والذي ينص عمى عدم تأثير بعض متغيرات البحث 

، لتمك التوصياتحوثات المب يةتطبيقالفجوة العمى درجة 
وترجع النسبة الباقية من التباين إلى متغيرات أخرى لم 

مكن ان تتناوليا دراسات تتضمنيا تمك الدراسة، والتي ي
 مستقبمية في نفس المجال.

ة بالحد لمتوصيات الخاص يةتطبيقالة و يمعرفال الفجوة العالقة االرتباطية بين المتغيرات المستقمة المدروسة ودرجة .77جدول 
 من اليدر الغذائي

 هعاهل االرتباط لوتغيزاث الوستقلتا 
 يتالتطبيقالفجىة درجت  تيالوعزفالفجىة درجت  م
 **0,179 - **0,155 - السن 1
 **0,159 - *0,140 - حجن األسزة 2
 **0,193 - *0,132 - الزوجت عذد سنىاث تعلين 3
 *0,120 - 0,100 - الزوج عذد سنىاث تعلين 4
 0,029 0,039 يشتهستىي الوع 5
 **0,264 **0,220 الذخل 6
 **0,377 - *0,345 - هستىي الطوىح 9
 *0,144 - **0,150 - االنفتاح الثقافي 0
 **0,221 - **0,225 - الخارجياالنفتاح علً العالن  7

 **0,190 - 0,113 - االتجاه نحى التغييز 10
 **0.274- **0,222 - التعزض لوصادر الوعلىهاث 11
 **0.222- **0.160- هن هصادر الوعلىهاث االستفادة 12
 0,054 0,062 االتجاه نحى الهذر الغذائي 13

 1615* معنوية عند مستوى        1611المصدر: بيانات الدراسة   ** معنوية عند مستوى 
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 مبحوثاتلمة يمعرفال الفجوةنتائج تحميل اإلنحدار المتدرج الصاعد لمعالقة بين بعض المتغيرات المدروسة ودرجة  .,7جدول 
 المنزلي بتوصيات الحد من اليدر الغذائي الخاصة

هعاهل  الوتغيز الوزحلت
االرتباط 
 الوتعذد

 التزاكويت %
للتباين الوفسز 
 للوتغيز التابع

% للتباين 
الوفسز للوتغيز 

 التابع

 قيوت ف هعاهل اإلنحذار

 **37,0 0,25 - 32,5 0,59 هستىي الطوىح األولً
تعزض لوصادر ال الثانيت

 الوعلىهاث
0,62 30,4 5,7 0,15 24,7** 

االنفتاح علً العالن  الثالثت
 الخارجي

0,66 43,6 5,2 0,12 14,9** 

 1611** معنوية عند المستوى االحتمالي 
 

 مبحوثاتلم يةتطبيقالفجوة النتائج تحميل اإلنحدار المتدرج الصاعد لمعالقة بين بعض المتغيرات المدروسة ودرجة  .77جدول 
 المنزلي بتوصيات الحد من اليدر الغذائي الخاصة

معامل  المتغير المرحمة
 االرتباط

التراكمية % 
لمتباين المفسر 
 لممتغير التابع

% لمتباين 
المفسر لممتغير 

 التابع

 قيمة ف معامل اإلنحدار

 5569 1626 - 1569 1639 مستوى الطموح األولى
التعرض لمصادر  الثانية

 المعمومات
1646 21 561 1621 3961 

 2962 1622 766 2866 1654 المبحوثةعدد سنوات تعميم  الثالثة
 2164 1611 261 3167 1656 الدخلمستوى  الرابعة

 1611** معنوية عند المستوى االحتمالي 
 

سادسًا: تصور مقترح لخطة عمل إرشادية لتنمية معارف 
غذائي جال الحد من اليدر الوممارسات الريفيات في م

 المنزلي في محافظة الفيوم
عمل بناًء عمى نتائج الدراسة أمكن اقتراح نموذج لخطة 

إرشادية لتنمية معارف وممارسات الريفيات لمحد من اليدر 
 وذلك ،(15) بجدول موضح ىو كما المنزلي الغذائي المنزلي

 :التالي النحو عمى
 اكتشاف الموقف وجمع حقائقو: -7

مع بيانات وحقائق عن كل ما حت الدراسة الحالية جأتا
 يأتي:

أسرىن معظم  المبحوثات متوسطي السن، وأن حجم 
متوسطة، وأن مستواىم التعميمي متوسط، وأن أكثر من 
نصفين ال يعممن، كما اتضح كذلك أن مستواىم المعيشي 
لمغالبية العظمى منين كان متوسطًا، وأن الغالبية يتميزن 

الثقافي متوسط،  ح مرتفع، أن انفتاحينبمستوى طمو 
وانفتاحين عمى العالم الخارجي منخفض، اتجاىاتين نحو 

غيير محايدة، وكان المستوى العام لتعرضين لمصادر الت
المعمومات واستفادتين منيا متوسطًا ، وكانت اتجاىاتيم 

وأشارت النتائج إلى أن جابية نحو الحد من اليدر الغذائي، اي
في فئة  %( يقعن8161عظمى من المبحوثات )الغالبية ال

المستوى المعرفي المتوسط والمنخفض بتوصيات الحد من 
 ،يدر الغذائي المنزلي فيما يتعمق بتوصيات عممية الشراءال

نتائج تدني معرفة المبحوثات لمتوصيات المتعمقة الوأوضحت 
بضرورة قراءة تاريخ الصالحية ألي معمبات غذائية 

لخبز تفوق استيالك شراء كمية كبيرة من اعدم و %(. 6463)
كما أظيرت النتائج انخفاض  ،%(6166األسرة اليومي )

مستوى تطبيق المبحوثات لتمك لمتوصيات حيث بمغت نسبة 
% فقط من 667توى التطبيقي المرتفع من يقعن في المس

اجمالي المبحوثات، في حين أن أكثر من نصف المبحوثات 
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فض. مستوى التطبيقي المنخ%( وقعن في فئة ال5963)
قراءة تاريخ الصالحية ألي بالتوصيات المتعمقة وكانت 

%(، عدم شراء كمية كبيرة من الخبز 8261معمبات غذائية )
%(، االلتزام بنوع وكمية 7464ي )تفوق استيالك األسرة اليوم

السمع الغذائية التي تم تحديد شرائيا قبل النزول لمسوق 
بقيا التوصيات التي ال تط %( تأتي في مقدمة7164)

ما التوصيات الخاصة بمرحمة إعداد وطيي ، االمبحوثات
%( 6366الغذاء فقد أظيرت النتائج أن غالبية المبحوثات )

التوصيات، وتبين انخفاض  مستوى معرفتين متوسط بتمك
معرفتين لتوصيات تقطيع الخبز قبل تقديمو، وعدم المغاله 

سبة الواحدة، حيث بمغت ن في طيي أصناف كثيرة في الوجبة
لكل منيا  %65%، و 6767من ال يعرفن تمك التوصيات 

التوصيات فقد عمى الترتيب، وفيما يتعمق بتطبيق تمك 
لمبحوثات يقعن في % فقط من ا1461اوضحت النتائج أن 

فئة المستوى التنفيذي المرتفع، وكانت التوصيات المتعمقة 
الة في طيي أصناف عدم المغ، و تقطيع الخبز قبل تقديموب

الحرص عمى عدم ترك الغذاء بعد  ،رة في الوجبة الواحدةكثي
، تأتي في مقدمة التوصيات طييو فترة طويمة خارج الثالجة
عمى تنفيذىا، حيث بمغت  التي تحتاج إلى حث المبحوثات

%، و 7167%، و8165نسبة من ال ينفذن تمك التوصيات 
 % لكل منيا عمى الترتيب.6663

معرفة المبحوثات بالتوصيات النتائج فيما يتعمق بوأظيرت 
الخاصة بحفظ وتخزين الغذاء أن غالبية 

%( يقعن في المستوى المعرفي المتوسط، 6163المبحوثات)
يقعن في فئة المستوى المعرفي  % منين31وذلك مقابل 

كتابة تاريخ التخزين المرتفع، وكانت التوصيات المتعمقة ب

الطعام  لمبدء باألقدم، خزين عمى عبوات تخزين الطعام
من أكثر  المطبوخ في اواني صغيرة الحجم حتى يبرد سريعاً 

التوصيات التي ينبغي توعية المبحوثات بيا، حيث بمغت 
% لكل منيا 6169%، 65التوصيات  نسبة من ال يعرفن تمك

 عمى الترتيب.
وفيما يتعمق بمستوى تطبيق المبحوثات لتمك التوصيات 

ليا حيث بمغت نسبة  ستوى تطبيق المبحوثاتتبين انخفاض م
% فقط 1565المبحوثات في فئة المستوى التطبيقي المرتفع 

كتابة من اجمالي المبحوثات، وكانت التوصيات المتعمقة ب
 ،تخزين عمى عبوات تخزين الطعام لمبدء باألقدمتاريخ ال

تخزين الطعام المطبوخ في اواني صغيرة الحجم حتى يبرد 
التي تحتاج إلى تعديل ي في مقدمة التوصيات تأت سريعاً 

سموك المبحوثات بشأنيا، حيث بمغت نسبة المبحوثات التي ال 
% لكل منيا عمى 6266%، و7865تنفذن تمك التوصيات 

 الترتيب.
 تحديد المشكالت 

وتمثمت في عدم معرفتين وتطبيقين لبعض التوصيات سابقة 
 الذكر.

 تحديد األىداف:
لتي تحد من المعارف والممارسات ااكساب الريفيات   -1

 اليدر الغذائي المنزلي أثناء عممية الشراء.
اكساب الريفيات المعارف والممارسات التي تحد من اليدر  -2

 الغذائي المنزلي أثناء عممية إعداد وطيي الغذاء.
اكساب الريفيات المعارف والممارسات التي تحد من اليدر  -3

 وتخزين الغذاء.المنزلي أثناء عممية حفظ الغذائي 
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 لتنمية معارف وممارسات الريفيات في مجال الحد من اليدر الغذائي المنزلي ةتصور مقترح لخطة عمل إرشادي .79جدول 
اليدف  اإلرشادية ةالمشكم

 اإلرشادي
الرسالة 
 اإلرشادية

الطريقة 
القائم  المستيدف اإلرشادية

 المكان بالعمل
معرفة  انخفاض

وممارسة الريفيات 
يات المتعمقة لمتوص

الحد من اليدر ب
الغذائي أثناء عممية 

 الشراء.

اكساب الريفيات 
المعارف 

والممارسات التي 
تحد من اليدر 
الغذائي المنزلي 

 أثناء عممية الشراء.

تعريف الريفيات 
بالتوصيات المتعمقة 

بالحد من اليدر 
الغذائي أثناء عممية 

حثيم عمى الشراء و 
 تطبيقيا

 اجتماعات وندوات
 شاديةإر 

الريفية البرامج 
 التميفزيزنية

االيضاح العممي 
 بالمشاىدة

 المرأة الريفية
المرشدات 
 الزراعيات
الرائدات 
 الريفيات

المدارس 
 الحقمية
دار 

المناسبات 
 بالقرية

معرفة  انخفاض
وممارسة الريفيات 
لمتوصيات المتعمقة 
بالحد من اليدر 

الغذائي أثناء عممية 
 إعداد وطيي الغذاء.

اب الريفيات اكس
معارف ال

والممارسات التي 
تحد من اليدر 
الغذائي المنزلي 

أثناء عممية اإلعداد 
 والطيي.

تعريف الريفيات 
بالتوصيات المتعمقة 

بالحد من اليدر 
ممية الغذائي أثناء ع

 إعداد وطيي الغذاء
 وحثيم عمى تطبيقيا

 اجتماعات وندوات
 إرشادية

البرامج الريفية 
 التميفزيزنية

اح العممي االيض
 شاىدةبالم

 المرأة الريفية
المرشدات 
 الزراعيات
الرائدات 
 الريفيات

المدارس 
 الحقمية
دار 

المناسبات 
 بالقرية

معرفة  انخفاض
وممارسة الريفيات 
لمتوصيات المتعمقة 
بالحد من اليدر 

الغذائي أثناء عممية 
 حفظ وتخزين الغذاء.

اكساب الريفيات 
المعارف 

والممارسات التي 
من اليدر تحد 
ئي المنزلي الغذا

أثناء عممية الحفظ 
 والتخزين.

تعريف الريفيات 
بالتوصيات المتعمقة 

بالحد من اليدر 
ممية الغذائي أثناء ع

حفظ وتخزين الغذاء 
 وحثيم عمى تطبيقيا

 اجتماعات وندوات
 إرشادية

البرامج الريفية 
 التميفزيزنية

االيضاح العممي 
 بالمشاىدة

 المرأة الريفية
دات المرش

 الزراعيات
الرائدات 
 الريفيات

المدارس 
 الحقمية
دار 

المناسبات 
 بالقرية

 المصدر: بيانات الدراسة

 
 التوصيات

أسفرت عنو نتائج البحث أمكن استخالص في ضوء ما 
بعض التوصيات التي قد تسيم في الحد من اليدر الغذائي 

 المنزلي:
ا تبين من النتائج أن المستوى المعرفي لممبحوثات فيم -1

وصيات الخاصة بالحد من اليدر الغذائي أثناء يتعمق بالت
عمميات الشراء أو اإلعداد والطيي أو الحفظ والتخزين اما 
متوسطة أو منخفضة، مما يستدعي عقد الندوات 
اإلرشادية وورش العمل لزيادة وعي الريفيات بالتوصيات 

 الخاصة بالحد من اليدر الغذائي.
ت المتعمقة بالحد لمتوصيابيقي كذلك تبين أن المستوى التط -2

من اليدر الغذائي كان اما متوسط أو منخفض، وبالتالي 
يات عمى اتباع وتنفيذ يجب العمل عمى تشجيع وحث الريف

تمك التوصيات من خالل تصميم البرامج اإلرشادية 
 الموجية لمريفيات في ىذا المجال.

تضمين ممارسات الحفاظ عمى الغذاء والحد من اليدر  -3
من خالل البرامج التميفزيونية وقناة مصر  ذائي المنزليالغ

 الزراعية.
االستفادة العمل عمى توعية وتدريب الريفيات عمى كيفية  -7

عادة استخداميا مرة أخرى.  من بقايا الغذاء وا 
 عالمراج

"موجزات سياسات األمن  "االسكوا"، ESCWA ،ألمم المتحدةا
 .2119بنان، الغذائي في المنطقة العربية"، بيروت، ل

لحامولي، عادل ابراىيم محمد، وعبد العميم أحمد الشافعي، ا
ج اإلرشادي لتنمية وبدرية أحمد الديب، "تقييم تنفيذ برنام

معارف الريفيات في مجال ترشيد االستيالك الغذائي بقرية 
منشأة عباس مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ"، 

ص  ،3، العدد 46 مجمة العموم الزراعية المستدامة، مجمد
 .2121، 247 -235ص 
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حسن، رنا فالح، وعالء محسن خفيف الغريباوي، وشروق 
تحديد االحتياجات التدريبية في تقميل جاسم فيصل، "دور 

الفجوة المعرفية لممنظمة "دراسة تحميمية آلراء عينة من 
المدارء في وزارة النقل العراقية"، مجمة المنصور، العدد 

33 ،2121. 
مد، "اصول البحث االجتماعي"، مكتبة عبد الباسط مححسن، 

 .1998، الثانية عشروىبة، الطبعة 
المنعم، ومروى محسن أنور ياقوت،  حسيب، ىيام محمد عبد

"دراسة مقارنة لبعض المتغيرات المرتبطة باإلنفاق 
االستيالكي الغذائي األسري في بعض قرى محافظتي 

لعممي، رية لمتبادل ااالسكندرية والبحيرة"، مجمة اإلسكند
 .2115مارس،  –، يناير 1، العدد 36مجمد 

لرحمن، وىبو حنفي، رحاب عبد المنعم، وزينب محمود عبد ا
نور الدين محمد، "ممارسات المرأة الريفية في مجال حفظ 
وتخزين الغذاء بمحافظة البحيرة"، مجمة اتحاد الجامعات 

قاىرة، العربية لمعموم الزراعية، جامعة عين شمس، ال
 .2121، 163 -151(، 1(، عدد )29جمد )مصر، م
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ABSTRACT 

Knowledge and Application Gap of Rural Women in the field of reducing 

household food waste in Fayoum Governorate 

Salwa Mohamed AbdElgawad Ahmed 

The research aimed to identify the characteristics of 

rural women respondents, determine respondents level 

of Knowledge and application of the recommendation 

for reducing household food waste in the stages of 

purchasing, preparing and cooking, preserving and 

storing food, identifying the knowledge and application 

gap with regard to the recommendations for reducing 

food waste, determine the effect of respondents 

characteristics on the degree of knowledge and 

application gap, and finally suggest an extension action 

plan to develop rural women
's
 knowledge and practices 

to reduce household food waste. 

Researched was conducted in three districts Fayoum 

governorate, according of families number, which were, 

Fayoum, Etsa and Snorres.  Three village were 

randomly selected one from each district, A random 

sample was selected that was estimated using Kargesi 

and Morgan equation, consisting of 297 housewives. 

Findings showed that the total level of respondents 

knowledge about the recommendations to reduce food 

waste was average, as it was mentioned by 71%, 

compared to only 7.1% for those with a high level of 

knowledge of these recommendations. The gap size 

between the current knowledge of the respondents and 

what should be known regarding recommendations to 

reduce household food waste was 33.6%. as for the 

overall of application of the recommendations to reduce 

household food waste, the results showed that more than 

half of the respondents (58.9%) fall into the category 

average of applied level, compared to only 11.1% who 

fall into the high category of applied level, the gap size 

between the respondents
,
 current implementation of the 

recommendations and what should be applied regarding 

the recommendations to reduce household food waste 

was 45.7%.   The finding indicated that the aspiration 

level, exposure to the information sources, and openness 

to the outside world together contribute by 43.6% in 

explaining the variance in the degree of knowledge gap 

for the respondents related to the recommendations of 

reducing food waste, while the variables of the 

aspiration level and exposure to information sources, the 

number of years of education of the respondents, and the 

level of income, together contributed by 30.7% in 

explaining the variance in the degree of application gap 

for respondents.  

Keywords:Knowledge, application, Knowledge gap, 

application gap, household food waste.  

 

 


