املتغريات املرتبطة مبستوى معارف الريفيات عن الصحة اإلجنابية ىف بعض قرى حمافظة اإلسكندرية
هيام دمحم عبد املنعم حسيب ،مروى حمسن أنور،

امللخص العرىب
أجرررى ررحا البحررع فرردف التعرررف عل ر بعررض املتغررريات املرتبطررة

مبسررتوى معررارف الريفيررات عررن الصررحة اإلجنابيررة ىف بعررض قرررى حمافظررة

اإلس ر رركندرية ،وذل ر ررال م ر ررن ل ر ررئص التع ر رررف علر ر ر ا ص ر ررا ص امل ير ر ر

لل بحررو،ت ،وحتديررد مسررتوى معررارف املبحررو،ت عررن الصررحة اإلجنابيررة،
وحتدير ررد ا اير ررة النسر رربية ملصر ررا ر معلومر ررات املبحر ررو،ت عر ررن الصر ررحة
اإلجنابي ررة ،ا راس ررة العئقرررة ابرتباملي ررة بر ر بع ررض املتغ ررريات املس ررت لة

ومستوى معارف املبحو،ت عن الصحة اإلجنابية ك تغري اتبع.

مت إجراء حه الدراسة عل عينة عشوا ية بلر قوامارا  052مبحوثرة

مت التيار ن من بعض قرى حمافظة اإلسكندرية ،وقد مت استيفاء البيراتت
ابسررتخداال ابسررتبياب ابمل ابلررة الشخصررية ،واسررتخدم ،النسرربة امل ويررة،

معامل ابرتباط البسيط لبريسوب كأساليب احصا ية.
أشارت أ م النتا ج البحثية إىل أب:

- 1ك رراب مس ررتوى مع ررارف املبح ررو،ت ع ررن الص ررحة اإلجنابي ررة منخف ررا
ومتوس ر ررطا بنس ر ررب  %5.80 ،%1181علر ر ر الت ر ررواىل م ر ررن ل ر ررة
املبحو،ت.

- 0كان ،الوحد الصحية ر أ رم مصرا ر املعلومرات ابلنسربة لل بحرو،ت
حيع احتل ،املرك ا وص ىف ا اية النسبية ا جاء التليف يوب ىف املركر
الثاىن.

- .وجردت عئقرة ارتبامليرة معنويررة عكسرية عنرد مسرتوى معنويررة 2825
بر ر ك ررل م ررن س ررن املبحوث ررة ،وس ررن الر ر وا  ،وع ررد س ررنوات الر ر وا
ومستوى معارف املبحو،ت عن الصحة اإلجنابية ،بين ا كانر ،نرا

عئقة معنوية موجبة عند مستوى معنوية 2825بر كرل مرن مسرتوى
تعلرريم املبحوثررة ،ومسررتوى تعلرريم ال ر و  ،ومسررتوى الترراري اإلجنرراىب

لل بحوثة ومستوى معارف املبحو،ت عن الصحة اإلجنابية.

1معهد حبوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية
استالم البحث يف 41يونيو املوافقة على النشر يف 03يونيو 1344

أمينة دمحم عثمان1

امل دمرة واملشكلة البحثية
اإلنس ااان ه ااو وس اايلة التنمي ااة وه ااو لايته ااا و لن ااا أى عملي ااة
تنمويااة ف ناام ا ااد ماان ال يااز علااى أف اراد ايتم ا سيعااا ا حسااب
حاجتم ،ومما شك فيم ف ن هناك عالقة ارتباطية اني صحة اإلنسان
وتنميااة متمعاام حيااث يااحلير ا اصياااا لااو الجااحى واملاار والع ااز
والوفاااا ساالبيا علااى اإلنتاااف ا قتجااادى ،فاإلنسااان ال ا ى يعااا ماان
املار أو اإلعااتالل الجااحى تاانافي هنتاجيتاام وماان م تقا مشااار تم
ىف زايدا اإلنتاااف ال ا ى دث ا امل اادح اصقيقااى لتحقي ا التقاادم وان ااا
اصياا ،والعكس صحيح فتحسني الدح والنهو اظروف اصياا لم
أتيو هجياىب على الجحة ما أن لم أتياو علاى العمار املتوقا لننساان
ويعم على حفي عدد الوفيات ( Fayed et.al )1993و(منظماة
الجحة العاملية.)4991 ،
تعتا ااا مقا اااييس الجا ااحة اإلياايا ااة مث ا ا وفيا ااات ا موما ااة والا ااوزن
امل ا اانافي عن ا ااد امل ا اايالد محلش ا ارات حساس ا ااة ودال ا ااة ملس ا ااتوى التنمي ا ااة
ا قتجااادية وا جتماعيااة ى دول ااة ،مااا أن وجمل ا امل ارأا ىف ايتم ا
يحلير على مستوى صحتها اإليااياة ،والعكاس أي اا صاحيح (1992
.)Khanna. Et.al.,
يعااد مفهااوم الجااحة اإلياايااة ماان املفاااهيم الجااحية الا حظي ا
ابهتمااام بااو علااى املسااتوى العاااملى واةلااى ىف الفا ا ا حااوا نظارا ملااا
هلااا ماان أحيااة ىف حياااا الف اارد وا س اارا وايتم ا ساار فعلااى مسااتوى
صا ااحة ايتم ا ا والسا ااكان تت ا اامن الجا ااحة اإلياايا ااة ا سا ااتعدادات
ا جتماعيا ا ااة والشاجا ا ااية والبيولوجيا ا ااة لتحم ا ا ا مس ا ا ا وليات اصم ا ا ا
والوالدية ،وعلى مستوى صاحة الفارد تت امن الجاحة اإليااياة تقاد
التوعية والتعريا ساس البناا ا جتمااعى ل،سارا ،والعواما املتعلقاة
اب موم ااة واللفول ااة ،وتق ااد العناي ااة الوقاجملي ااة م اان قب ا ايتم ا و اي ااة
ا طفا ااال وا مها ااات وا سا اارا عموما ااا ،ما ااا يها ااتم اإلعا ااالم اق ا ااااي
الج ااحة اإليااي ااة مث ا تعل اايم ا ا ااوين ،ا مااا يتعل ا ابلتحج ااينات،
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والتالااي ا ساارى ،ورعايااة اللفا نفساايا وايولوجيااا ،وتت اامن الجااحة
اإلياايااة اةياادا اإلحتبااارات املتعلقااة ابإلعااداد للوالاادين واصفااا علااى
الجحة اةنسية للزوجني والتوجم الوقاجملى ل،جملرار الجحية وا جتماعياة
الناجت ا ا ا ااة ع ا ا ا اان اإلح ا ا ا ااال ،وقل ا ا ا ااة ال ا ا ا ااوعى ابلج ا ا ا ااحة اإليااي ا ا ا ااة (1999
.)Lowzence,
ج ا ااا ىف امل ا ااحللر الع ا اااملى للس ا ااكان والتنمي ا ااة (  )ICPD, 1994أن
منظماة الجاحة العاملياة قااد عرفا الجاحة اإلياايااة غاا تعا ليااا
املر وه ا تع السالمة البدنياة والعقلياة والوجاود انمان للفارد ىف افاة
ا مااور الا تتعلا ابلنظااام اإلياااىب عمليااة تعا حا اإلنسااان ىف حياااا
جنسا ااية ومن ا ااة وحق ا اام ىف اا ا ااان قراراتا اام اإلياايا ااة أينما ااا ووقتما ااا يش ا ااا ،
Reproductive
Rights
and
و ا ا ا لك ورد ىف ()1996
 Reproductive Healthأن الجحة اإليااية تع أي ا حا اإلنساان
ىف املعرفا ااة واصجا ااول علا ااى ا ا اادمات الجا ااحية والرعايا ااة اللبيا ااة املثلا ااى
واملتكاملا ااة ،علا ااى أن تراعا ااى ا ا ارامس وهس ا ا اتي يات التسا ااوي الجا ااحى
احتياجات املرأا عا مراح حياهتا وا هتمام اجاحة املاراهقني اإليااياة
وأن يك ااون هن اااك اهتم ااام اب اادمات الج ااحية و س ااني نوعي ااة الرعاي ااة
املتااوفرا ،وتعاارف الرعايااة الجااحية اإلياايااة غااا ا ساااليب والتكنيكااات
وا دمات الجحية ال تسهم ىف اصفاا علاى الجاحة اإليااياة للرجا
وامل ارأا وا انااا عاان طري ا الوقايااة وتااوفو اصلااول الجااحية للمشااكالت
اإليااية ،وأجملاف الشيشي ( )1334أن الجحة اإليااية تع ابلفرد
طاوال حياتاام ه أن مرحلااة الشاابا هااى أهاام املراحا الا يتعاار فيهااا
الفرد للعديد من جوانب النمو الا هتادد صاحتم اإليااياة ،فااملرأا جياب
أن تتمت حبياا صحية ومنة ،ه ا ابإلجملافة هىل أن الجحة اإليااياة هاى
جز من الجحة العامة.
تتمث أهم ق ااي الجحة اإليااية ىف مجر ىف:
أ -التالا ا ااي ا سا ا اارى مبع ا ا ا هما ا ااداد ا ف ا ا اراد اكافا ا ااة املعلوما ا ااات
وا اادمات ال ا لك اانهم ماان ااااان الق ارارات ا حتياريااة ح ااول التوقي ا
املناسا ااب للا اازواف ،والرعايا ااة السا االيمة لا اا،م واةنا ااني - .الوقايا ااة ما اان
ا م ارا واملمارسااات الجااحية ا اط ااة عاان طري ا توجملاايح املمارسااات
ا اط ا ااة التوعيا ااة ل ا اورا التا اادحني .ف -سا ااني مسا ااتوى حا اادمات
الجااحة اإلياايااة  quality of careوهااو ماان املفاااهيم اهلامااة ىف مااال
الجاحة اإلياايااة والتالااي ا ساارى ونلااك ماان حااالل تااوفو ا اادمات

واإلمكانيااات ا اصااة ابلرعايااة الجااحية ،والتعام ا م ا اةمهااور م اان
منلل التوعياة والتوجيام .د) تغاو النظارا السالبية هىل حقاوا املارأا ىف
ايتما ا وجمل اارورا ا هتم ااام اج ااحة املا ارأا وع اادم جتاها ا ا حتياج ااات
الجحية واملعرفية هلاا ما مراعااا حقهاا ىف ا حتياار الزواجاى واإليااىب
وت ااوفو متللب ااات ا موم ااة الج ااحية هل ااا  .Health Maternalه ا ا)
ا هتمام ابلتثقي والتوعية الجحية (شيبة.)1330 ،
للجا ا ااحة اإلياايا ا ااة ا ا ااز أساسا ا ااى ىف الجا ا ااحة العاما ا ااة اعا ا ااي
اة ااددات ال ا ا تش اام ا ا م اان الظا ااروف ا قتج ااادية وا جتماعيا ااة
والثقافياة ،والعواما البي ياة ،وأسااليب حيااا ا فاراد ،والعواما التغ وياة
ابلنس اابة ل،مه ااات وا طف ااال ،وابإلجمل ااافة هىل م اادى ه ح ااة ح اادمات
الرعاية الجحية وسهولة الوصول هليها (.)Mbizvo, 1999
مم ا ااا س ا ااب يتب ا ااني أن ا ااال م ا اان الرجا ا ا واملا ا ارأا هلم ا ااا احتياج ا ااات
واهتمام ااات متعلق ااة ابلج ااحة اإليااي ااة ه أن املا ارأا وح اادها تتحما ا
خماااطر اصما والااو دا ،وأتحا علااى عاتقهااا مسا ولية تنظاايم ا ساارا،
واس ااتادام وسا ااجمل من ا اصما ا  ،م ااا ق ااد تع ااا م اان أما ارا اةه اااز
التناس الى امل اازمن ،وم اان الناحي ااة البيولوجي ااة وا جتماعي ااة تك ااون املا ارأا
أ ثر عرجملة لنصااة اب مرا التناسلية املعدية وأمرا نقص املناعة
(منظمة الجحة العاملية.)4991 ،
ونظرا ن املارأا الريفياة هاى ح ار الزاوياة ابلنسابة للعاجمللاة ،ويو ا
هلااا مسا ولية معظاام ا عمااال والووااجمل اصيويااة ىف ا ساارا فا ن صااحة
امل ارأا أصاابح مللبااا أساساايا لجااحة العاجمللااة وابلتاااىل ايتم ا ك ا
ل لك فمن ا حية مبكان التعرف على معارف الريفياات عان الجاحة
اإليااية ولا لك فا ن ها ا البحاث يهادف هىل دراساة اعاي املتغاوات
املرتبلة مبستوى معارف الريفيات عن الجحة اإليااية ىف اعاي قارى
حمافظة اإلسكندرية.

أ داف البحع
يهاادف ه ا ا البحااث اجاافة أساسااية هىل دراسااة اعااي املتغ اوات
املرتبلة مبستوى معارف الريفيات عن الجحة اإليااية ىف اعاي قارى
حمافظة اإلسكندرية ونلك من حالل قي ا هداف التالية.
- 4التعرف على ا جاجملص املميزا للمبحواثت.
 - 1ديد مستوى معارف املبحواثت عن الجحة اإليااية.
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 - 0ديااد ا حيااة النساابية ملجااادر معلومااات املبح ااواثت عاان الج ااحة
اإليااية.
 1د-راسااة العالق ااة ا رتباطي ااة ا ااني اع ااي املتغ اوات املس ااتقلة ومس ااتوى
معارف املبحواثت عن الجحة اإليااية متغو ا .
الدراسات الساب ة:
دراسااة املر ااز الااددوجراىف ابلقاااهرا واةمعيااة املج ارية لتنظاايم ا ساارا
( )4991وهت ا ا اادف هىل استقج ا ا ااا املعرف ا ا ااة وا جتاه ا ا ااات وانرا ا ا ا ااني
الشاابا ماان اةنسااني ىف مج اار ىف موجملااوعات تنظاايم ا ساارا وتوقي ا
ال ا اازواف واصما ا ا  ،والج ا ااحة اةنس ا ااية ،والج ا ااحة اإليااي ا ااة ومش ا ااكالهتا
املاتلف ااة ،ا موم ااة انمن ااة ،واإلجه ااا ل ااو امل ا ا مون ،ومعرف ااة أنس ااب
القنوات ال يراها الشبا للحجول على املعلومات وا دمات الالزماة
هلم ىف مال الجحة اإليااية وأسفرت الدراسة عن النتاجملس التالية:
ابلنساابة يااال الجااحة اإلياايااة أت ااح أن مفهومهااا لااو معااروف
لاما اني الشبا وح ال ين أجااوا غم يعرفونام وهار أغام يعرفاون
امل مون ابلكام وه اا يعرفاون جزجملياة واحادا منام مثا تنظايم ا سارا أو
الرعاية الجحية ل،م ،وأت ح أن املجدر الرجمليسى اصاىل للحجول علاى
معلوم ااات ع اان الج ااحة اإليااي ااة ه ااو وس ااجمل اإلع ااالم ابلنس اابة للا ا ور
واإلانث ،أمااا اجتاهااات الشاابا ايااو ق ااااي الجااحة اإلياايااة فظهاار أن
نسابة صااغوا جادا ماان شابا العينااة تتعادى  %1تحليااد الازواف املبكاار
لنانث وابلنسبة للاتان فقاد وهار أن  %11مان الا ور و %11مان
اإلانث يحلي ا اادون حت ا ااان اإلانث .وىف م ا ااال ا موم ا ااة انمن ا ااة والوالدي ا ااة
املس ولة وهر أن أقا مان يلاث املتازوجني مان شابا العيناة الا ين ساب
هلم أن أقروا ا رورا الفحص اللا قبا الازواف هام الا ين أجاروا ابلفعا
ه ا الفحص.
ودراس ا ااة اةن ا اادى ( )4991للتع ا اارف عل ا ااى م ا اادى ي ا ااا ال ا ااامس
التليفزيوني ااة ىف هم ااداد املا ارأا الريفي ااة ابملعلوم ااات الج ااحية .واس ااتادم
Focus
Group
الباحث ا ااة أس ا االو مموع ا ااات النق ا ااا املر ا اازا
 Discussionsمبقاالااة  11مفااردا تشاام ساايدات وونسااات ماان ق اري
"مني شيحم" و"املنوات" مبحافظة اةيازا تتاوافر فايهن اعاي ا جااجملص
الواجب ا ااة توافره ا ااا ىف املف ا ااردات ا اااحتالف املس ا ااتوى التعليم ا ااى ،اصال ا ااة
ا جتماعيااة ،الساان ،وقام ا الباحثااة ابحتيااار أرا ا حلقااات ماان ا ارامس
تر ا ااز علا ااى املوجملا ااوعات الجا ااحية ىف م ا ااموغا و احتيارها ااا ما اان اا ااني
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ال ااامس امل اعااة علااى القناااا ا وىل حااالل أساابو وهااى :حلقتااان ماان
اارانمس" :استشااارا طبيااة" واارامس "هااى" و"الوقايااة تقااى ماان العااالف"
وتوص اال ها ا الدراس ااة هىل ع اادا نت ا ااجملس م اان أحه ااا :ي اازداد ا نتب ااا
للحلقااات ال ا تر ااز علااى موجملااوعات تشااب اهتمامااات امل ارأا الريفيااة
املتزوجة ولو املتزوجة ومن م ا ستفادا منهاا ،جاا ت الف اات ا قا
تعليم ااا أ ث اار ا تس ااااب للمعلوم ااات العام ااة والتفج اايلية مع ااا ،ول ااوح
ا ح ااتالف ىف ح اام معلوم اااهتن قبا ا التع اار واع ااد عل ااى عك ااس
مموع ااات املتعلم ااات ماان املبح ااواثت ،حيااث يق ا عاادم التعل اايم
عقبااة أمااام فهاام امل ارأا الريفيااة للمعلومااات الجااحية ،ول ا لك توصاال
الدراس ا ا ااة هىل أن الا ا ا ااامس الج ا ا ااحية تس ا ا ااتلي هم ا ا ااداد املا ا ا ارأا الريفي ا ا ااة
ابملعلوم ااات الج ااحية وي اازداد ا تس ااا املعرف ااة ا ااني امل ارأا ا مي ااة وما ا
املوجملوعات ال تشب احتياجا قاجملما.
أما ا ااا دراسا ا ااة الششا ا ااي ( )1334فتها ا اادف هىل التعا ا اارف علا ا ااى
اجتاهااات الشاابا ايااو اعااي ق ااااي الجااحة اإلياايااة وأتيااو العواما
الساكانية وا جتماعياة علاى تكااوين تلاك ا جتاهاات و دياد مجااادر
معرفة الشابا مبوجملاوعات الجاحة اإليااياة ،ودور العواما الساكانية
وا جتماعيا ااة ىف دي ا ااد ه ا ا املج ا ااادر وأي ا ااا التع ا اارف عل ا ااى ر ي ا ااة
الشاابا ايااو املجااادر ال ا يف االها مسااتقبال سااتقا معلوماتاام عاان
موجملوعات الجحة اإليااية.
ولث متم الدراسة من الشبا ىف ف ة العمر ( 11-41سانة)
 الللب ا ااة والع ا اااملني ىف محلسس ا ااات القل ا ااا ا ا ااا وح ا اام العين ا ااةاحتي ااارهم م اان الري ا واص اار م اان أراع ااة
( )0493م اان الش اابا
حمافظات ،القاهرا  -الغراية -املنيا  -قنا.
وقااد احتااوت العينااة ماان طلبااة وطالبااات املاادارث الثانويااة والفنيااة
واةامع ااات ،والع اااملني ىف محلسس ااات القل ااا ا ااا و ان ا ا أا اارز
النت ااجملس :يوجااد مسااح قااومى شااام عاان معرفااة الشاابا واجتاهاتاام
ايو الجحة اإليااية ،و يوجد هطاار حمادد لعناصار املعرفاة الا جياب
أن يلم هبا الشبا ىف موجملوعات الجحة اإليااية ،ويوجد قجور ىف
معرفااة الشاابا اتنظاايم ا ساارا ،ا ع ااا التناساالية ،ا مارا املنقولااة
جنس اايا ،العلا ااوم الس االو ية والدراسا ااات الس ااكانية ،وأن هنا اااك معرفا ااة
وفهم ااا حاط ااا ع اان مفه ااوم الج ااحة اإليااي ااة ،ا ا لك جمل اارورا وج ااود
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ا ا ارامس توعيا ااة للشا اابا ابلجا ااحة اإلياايا ااة وما هتا ااا ىف ا ما ااا ن ال ا ا
يف لوغا ،و دكن تواجدهم هبا.
ودراسة مجلفى ( :)1331فاعلية اارانمس هرشاادى لتنمياة الاوعى
ابلجاحة اإلياايااة لاادى فتيااات جامعاة املنوفيااة ،أجريا الدراسااة هباادف
التعاارف علااى فاعليااة اارانمس هرشااادى لتنميااة وعااى فتاااا املرحلااة اةامعيااة
ابلجحة اإليااية ونلك من حالل قياث مستوى وعى عينة من فتياات
املرحلااة اةامعي ااة ابلج ااحة اإليااي ااة ،والتع اارف علااى مج ااادر معلوم ااات
عينة من فتياات املرحلاة اةامعياة ابلجاحة اإليااياة ،و دياد احتياجاات
الفتاااا ىف ساان اةامعااة فيمااا ةااتص ابلجااحة اإلياايااة ،والااي وتنفي ا
وتقيا اايم ا ا ارانمس هرشا ااادى وفقا ااا لالحتياجا ااات التدريبيا ااة للفتا اااا ىف سا اان
اةامع ا ااة فيم ا ااا ة ا ااتص ابلج ا ااحة اإليااي ا ااة ،واش ا ااتمل عين ا ااة البح ا ااث
ا ساساية علااى 013طالباة ماان جامعااة املنوفياة ،و احتيارهااا عشاواجمليا
م ا اان مس ا ااتوايت اجتماعي ا ااة واقتج ا ااادية خمتلف ا ااة ،وعين ا ااة جتريبي ا ااة قوامه ا ااا
11طالب ااة م اان لي ااة ا قتج اااد املن اازىل احتي ااارهن م اان نوات مس ااتوى
الا ااوعى املا اانافي ما اان عين ا ااة البحا ااث ا ساسا ااية أو س ا ا البي ا اااانت
ابستادام استمارات ا ستبيان وأسفرت النتاجملس عما يلى:
- 4وجاادت فااروا نات د لااة هحج ااجملية اااني فتيااات الكليااات العمليااة
والكلي ااات النظري ااة ىف ال ااوعى ابلج ااحة اإليااي ااة لج ااا الكلي ااات
العملية.
- 1ووجاادت فااروا نات د لااة هحج ااجملية اااني ف ا الساان ()49-41
و( )10-13س اانة ىف مس ااتوى ال ااوعى ابلج ااحة اإليااي ااة لجا ااا
الف ة ا صغر سنا.
- 0ووجدت فاروا نات د لاة هحجااجملية ااني فتياات اص ار والريا ىف
مستوى الوعى ابلجحة اإليااية لجا فتيات الري .
- 1و توجااد عالقااة اااني ح اام ا ساارا وتعلاايم الوالاادين واااني الجااحة
اإلياايا ااة ك ا ا ونلا ااك لكثا اارا مجا ااادر اصجا ااول علا ااى املعلوما ااات
ا اصة ابلجحة اإليااية مث وساجمل اإلعالم املاتلفة.
 1ي-رتف مستوى وعى الفتاا مبحاور ا ستبيان كا ىف ف تاني الادح
املنافي واملرتف .
- 1وجاادت فااروا نات د لااة هحجااجملية اااني متوسا درجااات الفتيااات
قب واعد تلبي الاانمس.

محلدى ه الدراسات أن مفهوم اعي ما ت الجاحة اإليااياة
لااو معااروف لامااا اااني الشاابا  ،وأن هناااك قجااور ىف معرفااة الشاابا
ا ا اابعي م ا ااا ت الج ا ااحة اإليااي ا ااة ،وأن املج ا اادر الرجمليس ا ااى اص ا اااىل
للحجااول علااى معلومااات عاان الجااحة اإلياايااة هااو وس ااجمل اإلعااالم
ابلنساابة لل ا ور واإلانث ،وأن ال ااامس الجااحية تسااتلي هم اداد امل ارأا
الريفيااة ابملعلومااات الجااحية وياازداد ا تسااا املعرفااة اااني امل ارأا ا ميااة
وم املوجملوعات ال تشب احتياجا قاجملما ،وأن الف اة ا ثار اهتماماا
هم ا ثر ا تسااب للمعرفة.
الفروض البحثية:

أجارى ها ا البحاث علاى عيناة عشاواجملية مان الريفياات الا قوامهاا
 113مبحويااة منهااا  413مبحويااة ماان قريااة الااانس القبليااة403 ،
مبحوي ااة م اان قريا ااة ح ااو  41الت ااااعتني لا ااندارا الزراعي ااة ابملعما ااورا
مبحافظااة اإلسااكندرية ،وتشااك ه ا العينااة نساابة  %43ماان هساااىل
ش اااملة البح ااث والب ااال ق اادرها  1133زوج ااة حا ااجملز م اان سا ا الت
اصيازا الزراعية ابةمعيات الزراعية التاا هلا القريتني.
وقا ااد اسا ااتيفا البيا اااانت البحثيا ااة ميا اادانيا ابسا ااتادام صا ااحيفة
استبيان أعدت مسبقا وأجرى عليهاا احتباار مبادجمل  ،Pre-testوقاد
استادم النسب امل وية والتكرارات ومعام ا رتباط البسي لبوساون
ساليب هحجاجملية لعر اياانت الدراسة.
التعريفات اإلجرا ية:
 -1التاري اإلجناىب:
يقج ااد ا اام ىف ها ا ا البح ااث ا ح ااداث ال ا ا م اارت هب ااا املبحوي ااة
ا اصااة ابلجااحة اإلياايااة والا رصاادها ماان حااالل عاادا محلشارات
وه ااى ع اادد ا ان ااا  ،وع اادد فاق ااد اصما ا  ،وف ا ا ا ج ااواة للمبحوي ااة،
والف ا ا اااني وحاار و دتااني ،ومكااان وحاار و دا ،وطبيعااة وحاار و دا،
والقاجملم اعملياة التولياد ،واساتادام وسايلة لتنظايم ا سارا ،ومشاكالت
الجحة اإليااية ال تعرجمل هلا املبحوية.
 -0فرت ا صوبة لل بحوثة:
يقجااد هبااا ىف ه ا ا البحااث الف ا ا الزمنيااة اااني ساان املبحويااة عنااد
أول ا ا وس اان املبحوي ااة عن ااد وح اار ا ا  ،وق ااد أوجمل ااح منظم ااة
الج ااحة العاملي ااة ( )4933أن فا ا ا ا ج ااواة انمن ااة تك ااون ىف س اان
 01-13سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اانة ه أن الدراسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات اصديثا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ()1993

ملة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -ملد  01العدد )1أاري – يونيو 1344

 Cnattingiusetal.أجمل اااف أن ال ااو دات الا ا اادث ا ااني ا مه ااات
قب ا ساان  13ساانة أو اعااد ساان  13ساانة يجاااحبها عااادا العديااد ماان
املشا ال هتدد حياا ا طفال .وتشم ه املشا اخنفا الاوزن
عند امليالد ،تعسر الو دا ،ساو التغ ياة ،ا مارا املعدياة ،اا النماو
والتلور اةسمى ،والتشوهات ا لقية.
 -.ور التليف يوب ىف إكساب املبحو،ت املعارف ا اصة ابلصحة
اإلجنابية:

يقجد ام ىف ه ا البحث درجة اعتماد املبحاواثت علاى التليفزياون
مجاادر إل ساااهبن املعااارف ا اصااة ابلجااحة اإلياايااة ماان حااالل مااا
يقدمام مان اارامس خمتلفاة تت امن محلشارات الجاحة اإليااياة واملعلوماات
املتعلقة هبا.
 -4مستوى معارف املبحو،ت عن الصحة اإلجنابية:
يقجااد ااام ىف ها ا البحااث ماادى هملااام املبحااواثت ابملعااارف ا اصااة
ابملحلش ارات املاتلفااة للجااحة اإلياايااة ومااا تت اامنم ه ا املحلش ارات ماان
معلومااات هامااة تااحلير علااى صااحة املارأا حااالل مراحا حياهتااا قبا واعااد
الزواف.
قياس متغريات الدراسة:
أوب :املتغريات املست لة:
 -4اسااتادام الاادرجات ا ااام لك ا ماان ساان املبحويااة ،ساان الاازوف،
عدد سنوات الزواف ،عدد مجادر املعلومات.
 -1مسااتوى تعلاايم ا ماان املبحويااة والاازوف :تقساايم مسااتوى التعلاايم
هىل مخ ااس ف ااات ه ااى أم ااى ،يقا ارأ ويكت ااب ،تعل اايم أساس ااى ،تعل اايم
متوس  ،تعليم عاىل.
 -.التاري اإلجناىب لل بحوثة:
قياس اام م اان ح ااالل تس ااعة ان ااود تش ااتم عل ااى س ااتة عش اار سا احلال
متمثلة فيما يلى:
 -4ع اادد ا ان ااا  :و قياس اام اسا احلال املبحوي ااة ع اان ع اادد ا ان ااا  ،و
هعل ااا اإلجا اااابت  1-4طف ا ا  0 ،طف ا ا  1 ،طف ا ا أو أ ثا اار،
الدرجات  4 ،1 ،0على التواىل.
 -1عاادد فاقااد اصما  :و قياساام ماان حااالل ساحلالني عاان عاادد وفيااات
ا ان ا ااا وع ا اادد ح ا ااا ت اإلجه ا ااا  ،و هعل ا ااا اإلج ا اااابت
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يوجااد 1-4 ،ماارا 0 ،م ارات أو أ ثاار ،الاادرجات 4 ،1 ،0
على التواىل.
 -0ف ا ا جواة للمبحوياة :و قياساها مان حاالل ساحلالني عان سان
املبحوي ااة عن ااد أول ا ا وس اان املبحوي ااة عن ااد وح اار ا ا  ،و
هعلااا اإلجاااابت  01-13ساانة ،أ ثاار ماان  01ساانة ،أق ا
من  13سنة ،الدرجات  4 ،1 ،0على التواىل.
 -1الفا ا اااني وحاار و دتااني :و قياسااها ماان حااالل س احلال املبحويااة
عن املدا الزمنية ااني وحار و دتاني وقاد أعليا اإلجااابت أ ثار
ماان  1ساانوات ،ماان  1-1ساانوات ،أقا ماان ساانتني ،الاادرجات
 4 ،1 ،0على التواىل.
 -1مك ااان وح اار و دا :و قياس اام م اان ح ااالل سا احلال املبحوي ااة ع اان
املكا ااان ال ا ا ى حا اادي فيا اام وحا اار و دا ،و هعلا ااا اإلجا اااابت
مستشا اافى حا ااا  ،مستشا اافى عا ااام أو وحا اادا صا ااحية ،املنا اازل،
الدرجات  4 ،1 ،0على التواىل.
 -1طبيعااة الااو دا :و قياسااها ماان حااالل س احلال املبحويااة عاان نااو
الا ا ااو دا ،و هعلا ا ااا اإلجا ا اااابت طبيعيا ا ااة ،جف ا ا ا أو شا ا اافاط،
قيجرية ،الدرجات  4 ،1 ،0على التواىل.
 -1القااجملم اعمليااة التوليااد :و قياساام ماان حااالل ساحلال املبحويااة عاان
الشاص ال ى قام اعملياة تولياد املبحوياة ،و هعلاا اإلجااابت
طبي ا ا ااب ،ممرجمل ا ا ااة ،داي ا ا ااة أو أح ا ا ااد م ا ا اان ا ه ا ا ا أو ا ق ا ا ااار أو
ا صدقا  ،الدرجات  4 ،1 ،0على التواىل.
 -3اس ااتادام وس اايلة تنظ اايم ا س اارا :و قياس اام م اان ح ااالل س ا احلال
املبحويااة عاان ماادى اس ااتادامها ى وساايلة ماان وس ااجمل تنظ اايم
ا سرا ،و هعلا اإلجااابت نعام ، ،ينلبا  ،الادرجات ،0
 4 ،1على التواىل.
 -9املشااكالت الجااحية ال ا تعرجمل ا هلااا املبحويااة :و قياسااها ماان
حالل ستة أس لة عن املشكلة الجحية ال تعرجمل هلاا املبحوياة
قبا اصما  ،وأيناا اصما  ،واعاد الاو دا ،وااني الاو دات ،وأينااا
استادام وساجمل تنظيم ا سرا ،وقد أعلي اإلجاابت توجاد
مشكلة ،توجد مشكلة وقام املبحوية اتجارف صاحيح ،توجاد
مشااكلة وقام ا املبحويااة اتج اارف ل ااو صااحيح ،الاادرجات ،0
 4 ،1على التواىل.
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وقد تراوح الدرجات ال حجل عليها املبحوية اني 41 ،13
درجة ،و تقسيمها هىل يالث ف اات وهاى :مساتوى مرتفا (11-04
درجا ااة) ،ومسا ااتوى متوس ا ا ( 03-41درجا ااة) ،ومسا ااتوى ما اانافي
( 41درجة ف ق ).
 -4ور التليف يوب ىف إكساب املبحو،ت املعارف ا اصة ابلصحة
اإلجنابية:

قياث ه ا املتغو من حالل ستة أس لة اشتمل على ما يلى:
 -4ماادى مشاااهدا املبحويااة لل ااامس التليفزيونيااة حيااث جتيااب املبحويااة
اداجملما أو أحياان أو اندرا ادرجات  4 ،1 ،0على التواىل.
 -1مدى متااعاة املبحوياة للااامس التليفزيونياة حياث جتياب املبحوياة هماا
اج ااورا منتظم ااة أو ص ااد م ااا أو ل ااو منتظم ااة ا اادرجات 4 ،1 ،0
على التواىل.
 -0أناوا الااامس الا تشاااهدها املبحويااة ىف التليفزيااون وقااد تجااني
ها ا ا الا ا ااامس هىل ا ا ا ما ا ان ال ا اادراما العراي ا ااة ،والا ا ااامس الج ا ااحية،
وهعالانت التوعية ،وارامس املرأا ،والاامس العلمية والثقافياة ،واارامس
ا ساارا ،واللف ا حبيااث جتيااب املبحويااة عاان ا نااو ماان ال ااامس
الس ااااقة هم ااا ا ااداجملما أو أحي اااان أو اندرا ا اادرجات  4 ،1 ،0عل ااى
التواىل.
 -1املعلومات ال تكتسبها املبحوية من حالل الاامس التليفزيونية وقاد
تجا ا ااني ه ا ا ا املعلوما ا ااات هىل املعلوما ا ااات العاما ا ااة ،والثقافيا ا ااة،
والجااحية ،والبي يااة ،والدينيااة ،والسياسااية ،وا قتجااادية ،والرايجملااية،
وأحا اوا اللراجملا ا حبي ااث جتي ااب املبحوي ااة ع اان ا ا ن ااو م اان أنا اوا
املعلومااات السااااقة همااا اااداجملما أو أحياااان أو اندرا ااادرجات ،1 ،0
 4على التواىل.
 -1سحلال املبحوية عن أ ثر الاامس التليفزيونياة الا تقادم معلوماات
ع اان الج ااحة اإليااي ااة وق ااد تج ااني ه ا ا الا ااامس هىل ال ا ااامس
العلمياة ،والثقافياة ،والااامس الجااحية ،واارامس املارأا ،واارامس ا ساارا
واللف ا  ،وال ااامس الدينيااة حبيااث جتيااب املبحويااة عاان ا نااو ماان
أن اوا ال ااامس السااااقة همااا اااداجملما أو أحياااان أو اندرا ااادرجات ،0
 4 ،1على التواىل.

 -1سا احلال املبحوي ااة ع اان م اادى تع اار املبح ااواثت للموجمل ااوعات
املاتلفة عن الجحة اإليااية واملتمثلة ىف ا تان ،والزواف املبكار،
وا م ا ارا املنقولا ااة جنسا اايا ،واصم ا ا  ،وتنظا اايم ا سا اارا ،والا اادورا
الشهرية ،وا مومة انمنة ىف الاامس التليفزيونية ودرجة ا ساتفادا
هبا حيث جتيب املبحوية عن درجة التعر هل املوجملوعات هماا
اااداجملما أو أحياااان أو اندرا ااادرجات  4 ،1 ،0علااى الت اواىل أمااا
عاان درجااة ا سااتفادا فكان ا جتيااب املبحويااة عنهااا همااا ادرجااة
بااوا أو متوساالة أو جملااعيفة لكا موجملااو علااى حاادا ااادرجات
 4 ،1 ،0على التواىل.
وا ا لك يكااون قااد ت اراو هساااىل مااا جاال علياام املبحويااة ماان
درجااات اااني  01 ،433درجااة ،تقساايمها هىل يااالث ف ااات عاان
دور التليفزياون وهاى دور بااو (أ ثار ماان  31درجاة) ،ودور متوسا
( 31-13درجة) ،ودور حمدود (أق من  13درجة).
،نيا :قياس املتغري التابع:
 -1مستوى معارف املبحو،ت عن الصحة اإلجنابية:
قي اااث ه ا ا املتغ ااو م اان ح ااالل مموع ااة م اان العب ااارات املتعلق ااة
مبحلشرات الجحة اإليااية وال لثل ىف املوجملوعات التالية :ا تاان،
والاازواف املبكاار ،وا م ارا املنقولااة جنساايا ،واصم ا  ،وتنظاايم ا ساارا،
وال اادورا الش ااهرية ،وا موم ااة انمن ااة حي ااث اش ااتم ا ا موجمل ااو م اان
املوجملااوعات الساابعة السااااقة علااى مموعااة عبااارات ال ا عااددها سااتة
عبااارات جتيااب عنهااا املبحويااة همااا ااانعم أو ااادرجات  4 ،1علااى
التواىل ،وابلتاىل يكون قد ال عدد العبارات ا اصة مبساتوى معاارف
املبحااواثت عاان الجااحة اإلياايااة اينااني وأراعااني عبااارا ،وقااد تراوح ا
الدرجات ال حجل عليهاا املبحوياة ااني  11 ،31درجاة ،وقاد
تقسا اايمها هىل يا ااالث ف ا ااات وها ااى مسا ااتوى مرتف ا ا (أ ثا اار ما اان 13
درجااة) ،ومسااتوى متوسا ( 13-11درجااة) – ومسااتوى ماانافي
(أق من  11درجة).

النتا ج ومناقشتاا
تشا ا ا ااو النت ا ا ا ااجملس ال ا ا ا اواردا ا ا ا اادول ( )4هىل ا ج ا ا ا ااجملص املميا ا ا اازا
للمبحا ا ااواثت ويالح ا ا ا منه ا ا ااا أن  %1383ما ا اان املبحا ا ااواثت تبل ا ا ا
أعمارهن  11سنة ف ق مما يسه تقابلهن لنرشااد والتوجيام والتعلايم
حاص ااة وأن أق ا ا قل اايال م اان يالي ااة أراب عين ااة املبح ااواثت %1081
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متعلمااات مبسااتوايت خمتلفااة ،و مااا أن مسااتوى التاااري اإلي ااىب مرتف ا
ابلنساابة ثاار ماان ياليااة أراب عينااة املبحااواثت  %11مبع ا أغاان قااد
مررن اكثو من ا حاداث ا اصاة ابلجاحة اإليااياة مماا أ سابهن حااا
وزاد م اان معااارفهن ا اصااة ابلج ااحة اإلياايااة ،وابإلجملااافة هىل أن ع اادد
مج ااادر معلوم ااات لالبي ااة املبح ااواثت  %3381يا ا او م ااا ا ااني 1-0
مجدر للمعلومات ،ويتف نلك م ما توص هليم مجلفى ()1331
م اان حي ااث ث اارا ع اادد مج ااادر املعلوم ااات ع اان الج ااحة اإليااي ااة الا ا
تسااتقى منهااا املبحااواثت معلوماااهتن ،ويفيااد تعاادد مجااادر املعلومااات ىف
هعااداد اارامس هرشااادية موجهااة للريفيااات واثهااا ماان حااالل تلااك املجااادر
ال تتال م ما ف ااهتن العمرياة املاتلفاة وواروفهن وهمكانيااهتن مماا قا
أ ااا اس ااتفادا ممكن ااة ،م ااا أن ع اادد س اانوات زواف لالبي ااة املبح ااواثت
 %3081تا ا ا او م ا ااا ا ا ااني  01-4س ا اانة مم ا ااا يس ا اااعد عل ا ااى م ا اارورهن
حااداث ومواقا حاصااة ابلجااحة اإلياايااة فيكتساابهن حاااا تزيااد ماان
معارفهن ا اصاة ابلجاحة اإليااياة ،ويالحا أي اا مان ايااانت جادول
( )4أن  %1181ماان أزواف املبحااواثت يبل ا أعمااارهم  14ساانة ف ق ا
مااا يس ااه م اان تقاابلهم لنرشاااد والتوجي اام حاصااة وأن  %1981م اانهن
متعلمني مبستوايت خمتلفة.
للتليفزيون دور هام ىف التثقي والتوعية ونشر الوعى الجحى لدى
املا اواطنني ،ابإلجمل ااافة عل ااى تقدد اام ي ااد الع ااون لكا ا م ااريي يس ااتلي
اإلنف ا اااا عل ا ااى الع ا ااالف وه ا ااو ال ا اادور اإلنس ا ااا (اةن ا اادى،)4991 ،
وأجملاااف حسااني ( )1331أن التليفزيااون يكتفااى هب ا ا الاادور فق ا
وه ااا يها ااتم أي ا ااا ا اابعي املشا ااكالت الجا ااحية ال ا ا تنا ااتس عا اان اعا ااي
العااادات والتقالي ااد الراساااة ىف ايتم ا املج اارى ري ا وح اار ،وحيااث
هغاان ىف حاجااة هىل معرفااة جمل ارار الاازواف املبكاار ،واصم ا املتكاارر علااى
صا ااحة ا م واللف ا ا  ،وأحيا ااة تنظا اايم ا سا اارا ،و يفيا ااة رعايا ااة اللف ا ا ىف
ساانوات حياتاام ا وىل ،و ان ا ال ااامس ال ا سااع لتحقي ا نلااك هااى:
(أمومة وطفولة ،ز اة ،ااال نادارى ،اما العادد ،ساكانيات ،ساكان
سااكان ،أجيااال ورا أجيااال ،اااموا اصي ااا ،ااادون مقاا ا ) وتقاادم معظاام
ه الاامس على القنوات اإلقليمية ما عدا اارانمس (ياوم ورا ياوم) الا ى
تقدماام القناااا ا وىل ،واارانمس (أمومااة وطفولااة) ال ا ى يقاادم علااى القناااا
الثانية ،أى هغا توجم ىف الغالب هىل قاط الري والجعيد.
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وتش ااو النتا ااجملس الا اواردا اادول ( )4هىل أن دور التليفزي ااون ااان
ب اوام ومتوس االام لنس اابة  %1383 ،%1383علااى الت اواىل م اان سل ااة
املبح ااواثت ىف ح ااني ااان ه ا ا ا ال اادور حم اادود ىف ه س ااا املع ااارف
ا اصااة ابلجااحة اإلياايااة لنساابة  %181فق ا ماان سلااة املبحااواثت
أى أن الغالبيااة العظمااى ماان اةبااواثت ن اارن أن للتليفزيااون دور فعااال
ىف ه ساهبن املعارف املاتلفة ا اصة ابلجحة اإليااية.

جدوص .1توزيع املبحو،ت وف اً صا صان امل ي
ا صا ص
 -1سن املبحوثة:
صغو ( 01سنة ف ق )
متوس ( 11-01سنة)
بو (أ ثر من  11سنة)
 -0مستوى تعليم املبحوثة:
أمى
يقرا ويكتب
تعليم أساسى
تعليم اثنوى
تعليم جامعى
 -.مستوى التاري اإلجناىب
منافي ( 41درجة ف ق )
متوس ( 03-41درجة)
مرتف ( 11-04درجة)
 -4عد مصا ر املعلومات
 0مجدر ف ق
 1 - 1مجدر
 44 - 3مجدر
 -1عد سنوات ال وا :
 41 – 4سنة
 01 – 41سنة
 13 – 00سنة
 -6سن ال و :
صغو ( 13سنة فاق )
متوس ( 14-14سنة)
بو (أ ثر من  14سنة)
 -7مستوى تعليم ال و :
أمى
يقرا ويكتب
تعليم أساسى
تعليم اثنوى
تعليم جامعى
 -3ور التليف ي رروب ىف إكسر رراب املبح ررو،ت
املعارف عن الصحة اإلجنابية:
حمدود (أق من  13درجة)
متوس ( 31-13درجة)
بو (أ ثر من  31درجة)

عد

%

19
13
430

1181
0481
1481

11
10
10
11
1

1181
1981
4181
1181
383

41
11
493

181
4181
11

11
411
19

11
1181
4481

39
413
14

0181
13
4181

11
11
449

11
1181
1181

14
91
01
13
1

1381
03
4081
1181
383

1
411
411

181
1383
1383
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هيام دمحم عبد املنعم حسيب واحرون :.املتغوات املرتبلة مبستوى معارف الريفيات عن الجحة اإليااية ىف اعي قرى حمافظة اإلسكندرية

ويتفا نلااك ما مااا توصاال هلياام دراسااة اةناادى ( ،)4991مجاالفى
( )1331ماان حيااث أن للتليفزيااون دور هااام ىف ه سااا امل ارأا الريفيااة
املعارف الجحية اجفة عامة واإليااية اجفة حاصة.
،نياً :مستوى معارف املبحو،ت عن الصحة اإلجنابية:
أوجملااح النت ااجملس ال اواردا اادول( )1مسااتوى معااارف املبح ااواثت
عن الجاحة اإليااياة حياث ات اح أن مساتوى معاارف املبحاواثت اان
متوسلام ثر من نج العينة  %1031اينما اان مساتوى معاارفهن
ماانافي انساابة  %4383ماان سلااة املبحااواثت ومرتفع اام لنساابة %13
ماان سلااة املبحااواثت ،أى أن مااا يقاار ماان ياليااة أراب العينااة %11
مساتواهن املعارىف مانافي ومتوسا مماا يشاو هىل أحياة تكثيا الااامس
اإلرشااادية واإلعالميااة للريفيااات اجاافة حاصااة لرفا مسااتواهن املعاارىف ىف
م ااال الج ااحة اإليااي ااة مم ااا هلا ا ا اي ااال م اان أتي ااو ب ااو عل ااى حي اااهتن
ا سا ا ارية ،وتتفا ا ا ها ا ا النتا ا ااجملس ما ا ا م ا ااا توص ا اال هلي ا اام دراس ا ااة املر ا ااز
الا ااددوجراىف ( ،)4991ودراسا ااة الشيشا ااي ( )1334ما اان أن هنا اااك
نقص معرىف ابملوجملوعات املاتلفة املتعلقة ابلجحة اإليااية.

جر رردوص .0توزير ررع املبحر ررو،ت وف ر راً ملسر ررتوى معر ررارفان عر ررن الصر ررحة

اإلجنابية

مستوى املعارف
منخفض (أقل من  56رجة)
متوسط ( 72 – 56رجة)
مرتفع (أكثر من  72رجة)
اإل اىل

عد
11
400
13
113

%
%4383
%1081
13
433

،لثر راً :ا اي ررة النس رربية ملص ررا ر معلوم ررات املبح ررو،ت ع ررن الص ررحة
اإلجنابية:

أوجمل ا ااح النتا ا ااجملس الا ا اواردا ا اادول( )0ا حي ا ااة النس ا اابية ملج ا ااادر
معلومات املبحواثت عن الجحة اإليااية ويت ح مان نلاك أن الوحادا
الجااحية قااد احتلا املر ااز ا ول انساابة  %1381ماان املبحااواثت وقااد
يرجا ا نل ااك هىل تا اوافر الوح اادا الج ااحية اق اارى الدراس ااة ابإلجمل ااافة هىل
رحااص أسااعارها ،واينمااا احت ا التليفزيااون املر ااز الثااا انساابة %4181
ماان املبحااواثت وقااد يرجا نلااك هىل أن التليفزيااون يعتااا وساايلة تعليميااة
هرش ااادية ماني ااة فعال ااة وم اان أ ث اار وسا ااجمل ا تج ااال اةم اااهوى فعالي ااة
وأتياوام حيااث يتاايح اسااتادام حاسا الساام والبجاار معاام ممااا يزيااد ثاوام
ىف سا اارعة وفعالي ا ااة عمليا ااة التعلا اايم ،ما ااا أنا اام أقا اار وس ا ااجمل ا تجا ااال
ابةماهو مان طارا ا تجاال املباشار والا ى ياتم وجهاا لوجام ،ويتقاار

نلاك ما ماا توصال هليام دراساة املر از الاددوجراىف ابلقااهرا واةمعياة
املجا ا ا ا ا ا ا ا ارية لتنظ ا ا ا ا ا ا ا اايم ا س ا ا ا ا ا ا ا اارا ( )4991واةن ا ا ا ا ا ا ا اادى ()4991
ومج االفى( )1331م اان حي ااث اح ااتالل التليفزي ااون وس اايلة هع ااالم
ساهوي ا ااة مرتبا ا ااة متقدما ا ااة مجا ا اادر للمعلوما ا ااات ا اصا ا ااة ابلجا ا ااحة
اإليااية ،اينما احت اللبيب ا ا املر ز الثالاث انسابة  %41مان
املبحااواثت ودكاان تفسااو تراج ا أحيااة اللبيااب مجاادر للمعلومااات
عا اان الج ا ااحة اإليااي ا ااة هىل أن هنا اااك اع ا ااي املوجمل ا ااوعات اصساس ا ااة
واملرتبلااة ابلع ااادات والتقالي ااد املنتش اارا ىف الري ا وة ا الاابعي ماان
التح اادث عنه ااا لللبي ااب أو وج ااود ح ااا ت طبي ااة حرج ااة تك ااون ىف
حاجة هىل طبيب خمتص ه أنم أحياانم يكون لو موجود ىف القرية أو
ىف مكااان اعيااد يجااعب الوصااول هلياام ابإلجملااافة هىل أناام يتللااب ت اوافر
مقدرا مالية ح دكن الوصول هليم ،واينما تراجا ترتياب اةماعاات
املرجعيااة هىل املرا ااز الراا ا وا ااامس وا ااامس مكاارر ابلنساابة ل،ساارا
وا ص اادقا وا ق ااار انس ااب  %4381 ،%4381 ،%4181م اان
املبحواثت على التواىل ويشو نلك هىل أحية اةماعات املرجعياة مثا
أف ا ا اراد ا س ا اارا وا ص ا اادقا وا قا ا ااار ىف تناق ا ا ا ا ا ا ااات واملعا ا ااارف
الجااحية ،واينم ااا احتل ا املج ااادر اإلرشااادية نات ا تج ااال املباش اار
مث ا ا املرشا اادا الزراعيا ااة والزاجملا اارا الجا ااحية املر ا ازين السا ااادث والسا اااا
 %183 ،%180ماان املبحااواثت علااى التاواىل وتعتااا الازايرات املنزليااة
اتجال مباشر اني املرشدا الزراعية أو الزاجملرا الجحية والريفيات ويفياد
نلك ىف حجول املرشدا أو الزاجملرا الجحية على معلومات واقعية عان
أحوال ا سرا الريفية ،و ما أن الازايرات املنزلياة تزياد الثقاة ىف اإلرشااد
والتوجيام وتزيااد ماان فاعليااة اللاارا اإلرشاادية ا حاارى ،و مااا تفيااد ما
الريفي ااات الالت ااى يش ا ن ىف ا نش االة اإلرش ااادية أو م اان يج ااعب
الوصااول هلاايهم عاان طريا وسااجمل اإلعااالم اةماهويااة ممااا يتللااب معاام
ا ا ل مزيااد ماان اةهااود اإلرشااادية ىف مث ا ه ا القاارى ،وأمااا اإلناعااة
فقااد احتل ا املر ااز الثااامن  %081ماان املبحااواثت ولكاان دكاان عاان
طري اإلناعة الوصول هىل قلا بو من الريفياات وهاى وسايلة فعالاة
ملن ترتف لديم نسبة ا مية ،واينما اشا ك االم مان الادورات التدريبياة
والكت ا ااب ىف املر ا ا ااز التاس ا ا ا وا حا ا ااو حي ا ااث يتللا ا ااب ا ش ا ا ا اك ىف
ال اادورات التدريبي ااة واإلط ااال عل ااى الكت ااب تا اوافر ق اادر م اان التعل اايم
والوق املناسب واملقدرا املالية (جدول .)0
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جرردوص ..توزيررع املبحررو،ت وف راً ليايررة النسرربية ملصررا ر معلومررا ن عررن

الصحة اإلجنابية

املصدر
 -1الوحد الصحية
 -0التليف يوب
 -.ملبيب لاص
 -4ا سر
 -5ا صدقاء
 -6ا قارب
 -7مرشد زراعية
 -1زا ر صحية
 -9اإلذاعة
 -12ورات تدريبية
 -11كتب
اإل اىل

تكرار
114
133
413
411
410
410
11
19
09
41
41
4144

ا اية النسبية
1381
4181
41833
4181
4381
4381
180
183
081
481
481
433

رابعر راً :العئق ررة ابربتاملي ررة بر ر بع ررض املتغر رريات املس ررت لة ومس ررتوى
معارف املبحو،ت عن الصحة اإلجنابية ك تغري اتبع

ادراسااة العالقااات ا رتباطيااة اااني ا ماان ساان املبحويااة ،ومسااتوى
تعليمه ا ااا ،وس ا اان ال ا اازوف ،ومس ا ااتوى تعليم ا اام ،وع ا اادد س ا اانوات ال ا اازواف،
ومس ااتوى الت اااري اإلي اااىب للمبحوي ااة ،وع اادد مج ااادر معلوماهت ااا ،ودور
التليفزي ااون ىف ه س ااا املبح ااواثت املع ااارف ا اص ااة ابلج ااحة اإليااي ااة
متغاوات مسااتقلة ومسااتوى معااارف املبحااواثت عاان الجااحة اإلياايااة
متغو اا فقاد أوجملاح النتااجملس الاواردا ادول( )1أن هنااك عالقاة
ارتباطية عكسية معنوية عند مستوى احتماىل  3331اني ا مان سان
املبحوي ا ااة ،وسا ا اان الا ا اازوف ،وعا ا اادد س ا اانوات الا ا اازواف ومسا ا ااتوى معا ا ااارف
املبح ااواثت ع اان الج ااحة اإليااي ااة ،اينم ااا ان ا هن اااك عالق ااة ارتباطي ااة
معنوية موجبة عند مستوى احتماىل  3331ااني ا مان مساتوى تعلايم
املبحويااة ،ومسااتوى تعلاايم الاازوف ،ومسااتوى التاااري اإلياااىب متغ اوات
مستقلة ومستوى معارف املبحواثت عن الجحة اإليااية.
ودكاان تفسااو ها العالقااات ىف جملااو أناام لمااا ااان ساان ا ماان
عدد سانوات الازواف ارتفا
املبحوية وزوجها صغوام ،و ا لما اخنف
مس ااتوى مع ااارف املبحوي ااة ع اان الج ااحة اإليااي ااة ودك اان هرج ااا ها ا
النتي ة هىل أن لما ان سن املبحوية وزوجها صغوام يكونون أ ثر حبثام
وشغفام اب تسا املعلوماات ا اصاة ابلجاحة اإليااياة للمحافظاة علاى
صحتهما وصحة أاناجملهم وأ ثار تقابالم للحجاول علاى املعلوماة مان نوى
ا اااا والعلاام ا لك يكون ااون أ ثاار درايااة حيااة املتااعااة عنااد اللبيااب
والس احلال عاان ا مااا يتعل ا ابلجااحة اإلياايااة ،ا لك اخنفااا عاادد
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ساانوات الاازواف جيع ا املبحويااة لااو ملمااة اكافااة املوجملااوعات املتعلقااة
ابلج ااحة اإليااي ااة مم ااا جيعله ااا تس ااعى ورا اصج ااول عل ااى املعلوم ااات
الالزم ااة لج ااق معلوماهت ااا ع اان الج ااحة اإليااي ااة م اان نوى ا اااا مم ااا
يعم على رف مستوى معارفها لك يد أنم ابرتفا مستوى تعليم
من املبحوية وزوجها و لك ارتف مساتوى رةهاا اإليااىب اان
مساتوى معارفهااا عاان الجااحة اإليااياة مرتفعاام ودكاان تفسااو نلااك ىف
جمل ااو أن هن اااك العدي ااد م اان املعلوم ااات الا ا تكتس اابها املبحوي ااة م اان
حااالل املناااهس الدراسااية و ا ا نتي ااة اإلطااال علااى خمتل ا الكتااب
العلميااة والثقافيااة ال ا تتناااول املوجملااوعات ا اصااة ابلجااحة اإلياايااة
نتي ة ارتفا مساتوى تعليمهاا و ا ا ابرتفاا مساتوى تعلايم الازوف ف نام
يعتا مجدر مهم ملعلوماهتا لك لما ان مستوى التاري اإليااىب
للمبحوية مرتف أدى نلك رتفا مستوى معارفهاا حياث تكاون قاد
مرت ابلعديد من الت ار وا اات ال ان من ش غا رف مساتوى
معارفها عن الجحة اإليااية.
جر رردوص  .4العئقر ررة ابرتباملير ررة ب ر ر بعر ررض املتغ ر رريات املسر ررت لة

ومستوى معارف املبحو،ت عن الصحة اإلجنابية ك تغري اتبع
املتغريات املست لة
سن املبحوثة
مستوى تعليم املبحوثة
سن ال و
مستوى تعليم ال و
عد سنوات ال وا
مستوى التاري اإلجناىب
عد مصا ر املعلومات
ور التليف يوب

قي ة معامل ابرتباط
*38013*38111
*38111*38110
*38031*38433
3831038443

* معنوى عند مستوى معنوية 3831

التوصيات
انااا علااى مااا أوهرتاام الدراسااة ماان نت ااجملس حبثيااة ف ا ن ه ا ا البحااث
يوصى مبا يلى:
 -4هعااداد وتنفي ا ا ارامس هرشااادية مناساابة حس ااب حجاجملجااهن م اان
شا ا غا العما ا عل ااى توعي ااة الريفي ااات مب ااا ت الرعاي ااة الج ااحية
والجا ااحة اإلياايا ااة إلجيا اااد وهنشا ااا يقافا ااة صا ااحية سا االيمة لا اادى
الريفيات ملا ل لك من أتيو على صحتهن وصحة أطفاهلن.
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هيام دمحم عبد املنعم حسيب واحرون :.املتغوات املرتبلة مبستوى معارف الريفيات عن الجحة اإليااية ىف اعي قرى حمافظة اإلسكندرية

 -1أحية تكثي الاامس التليفزيونياة ا اصاة ابلتوعياة ابلجاحة اإليااياة
حبي ااث تع ااد اج ااورا مبس االة وواجمل ااحة للعم ا ا عل ااى رف ا ا مس ااتوى
معارف الريفيات اجفة حاصة عن الجحة اإليااية.
 -0جملاارورا ا هتمااام ااادمس املوجملااوعات ا اصااة ابلجااحة اإلياايااة يف
ارامس التوعية والاامس التنموية هبدف توعية النش اةديد.
 -1هعااداد ا ارامس تدريبيااة للراجملاادات الريفيااات والزاجمل ارات الجااحيات ماان
أجا ا س ااني مس ااتوى أداجمله اان وتفعيا ا دوره اان ىف ه س ااا املا ارأا
الريفية للمعارف املتعلقة ابلجحة اإليااية.

املرراجرع
أوب :املراجع العربية:
 اةندى ،ااتسام ( :)4991دور الااامس التليفزيونياة ىف هماداد املارأا الريفياة
ابملعلومااات الجااحية ىف ناادوا ق ااااي املارأا املجارية اااني الواقا واملسااتقب ،
وزارا الش ون ا جتماعية ،القاهرا.
 الشيشي  ،عزت فهيم ( :)1334أير العوام السكانية وا جتماعية على
معرف ا ا ااة الش ا ا اابا واجتاهات ا ا اام اي ا ا ااو الج ا ا ااحة اإليااي ا ا ااة ىف مج ا ا اار ،املر ا ا ااز
الددوجراىف ،القاهرا.
 املر ز الددوجراىف ابلقاهرا اةمعية املجرية لتنظيم ا سرا ( :)4991مسح
مدى هملام الشبا ابلجحة اإليااية ىف مجر ،التقرير النهاجملى ،القاهرا،
ديسما .4991
 حس ا ااني ،م ا ا ا ( :)1331التليفزيا ا ااون وامل ا ا ارأا ،دور ىف تلبي ا ااة احتياجاهتا ا ااا
ال اوية ،اللبعة ا وىل ،عامل الكتب ،القاهرا.
 شيبة ،شدوان على ( :)1330أتيو اإلعالن ا جتماعى على ا جتاهاات
ايو الجحة اإليااية ،دراسة ريفية ح ارية مقارناة ،رساالة د تاورا  ،قسام
ا جتما  ،لية اندا  ،جامعة اإلسكندرية.
 مج ا االفى ،غ ا ااى عبا ااد الس ا ااتار عبا ااد اةس ا اان ( :)1331فاعليا ااة اا ا ارانمس
هرشااادى لتنميااة الااوعى ابلجااحة اإلياايااة لاادى فتيااات جامعااة املنوفيااة،
رسالة ماجستو ،لية ا قتجاد املنزىل ،جامعة املنوفية.

 منظم ا ااة الج ا ااحة العاملي ا ااة ( :)4933هرش ا ااادات للع ا ااامالت ابلتولي ا ااد،
املكت ااب اإلقليم ا ملنظم ااة الج ااحة العاملي ااة ىف ش اارا البح اار املتوس ا ،
اإلسكندرية.
 منظم ااة الج ااحة العاملي ااة (" :)4933ا موم ااة انمن ااة" ،ملا ا هعالم ااى
مبناسا اابة يا ااوم الجا ااحة العا اااملى 1 ،أاريا ا  ،املكتا ااب اإلقليما ا للشا اارا
املتوس  ،اإلسكندرية.
 منظم ااة الج ااحة العاملي ااة ( :)4991من ااا الج ااحة الع اااملى ،مل ااة دولي ااة
للتنمية الجحية ،ايلد اصادى عشر ا عداد  1-4خمتارات ،املكتب
اإلقليم لشرا املتوس  ،اإلسكندرية ،مجر.
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SUMMARY

Variables Related to Rural Woman's Knowledge Level about Reproductive
Health in some Villages of Alexandria Governorate
Hayam M. A. Hassieb, Marwa M. Anwar and Amina M. Othman
This research aimed mainly to study variables
related to rural woman's knowledge level about
reproductive health in Some Villages of Alexandria
Governorate. The study was carried out through
achieving the following Sub - goals:
1- Asses some characteristics of the respondents.
2- Define knowledge leve of the respondents about
the reproductive health.
3- Define the important of knowledge resources of the
respondents about the reproductive health.
4- Study relations between some independent
variables and knowledge level of the respondents
about the reproductive health.

Data were collected by a questionnaire through
personal interviews with a random sample consisted of
250 rural respondents, person correlation and
percentages were used in data analysis.
Data indicated the following result:
1- Low and median knowledge levels were observed
among 18.8%, 53.2% of respondents.
2- Clinical units and television were the main sources
of knowledge about reproductive health.
3- There were negative significant relations between
respondent age, husband age and numbers of
marriage years and knowledge level. But positive
significant relations between educational level of
respondent, educational level of husband and the
level of the reproductive history and the knowledge
level of respondents

