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��� �� ����� ����� ����  ������ ������ �� �����واليت مت (نسعى من خالل هذا العمل التعرف على مستوى التأثري الذي متارسه املؤسسات الصحية   :الملخــص  ,�+�� ��*�( )��'� &��"%���$��"	   #"�!� �!� ���� � على املستقبلني ) يف هذا البحث بوحدة األمومة والطفولة لبلدية عني النويصي بوالية مستغامنمتثيلها  وحدة والذي بلغ عددهن بلحاج، التابعة لبلدية عني النويصي، اللوايت كن من املرتددات على هذه الدوار دندن، دوار والد محدان ودوار :عني النويصي، ومقابلة عينة من النساء احلوامل من القرى اآلتيةلبحث لتعين برامج رعاية األم والطفل، وعرب العمل امليداين املباشر بوحدة األمومة والطفولة لبلدية االريفيات احلوامل من خالل حبث معارفهن يف جمال الصحة اإلجنابية اليت جرى توظيفها يف هذا وحتقيقا لذلك قمنا ببحث استطالعي يستهدف استنطاق نوعية استجابة عدد من النساء       .سكانهعية والعالج بالريف بسبب انتشار الثقافة هناك واليت تفرض حسبهم نوعا من الالمباالة لدى التو وأن العاملني بالصحة كثريا ما يشكون من ضياع جهودهم لنشر اخلدمات الصحية من جانب ، خاصة )والذين مت حتديدهم يف هذا البحث يف النساء الريفيات(لرسائلها من سكان الريف حتديدا  يف جمال اإلعالم ) وحدة األمومة والطفولة لبلدية عني النويصي(لبارز للوحدة الصحية الدور غري ا -  .االتصاالت الشخصية واجلمعية تعوق الفهم الصحيح للنساء الريفيات للمعلومات الصحية -  .فعالية االتصاالت الشخصية واجلمعية غري الرمسية يف نقل املضامني الصحية -   :مفردة، وإجراء مقابالت معمقة مفتوحة معهن توصلنا إىل أهم النتائج التالية 20   .الثقافة حتدد نوعية معلومات عينة البحث -  .واالتصال مع مرضاها
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Abstract :We seek through  this  work to realize the degree of influence exerted by the health  institutions  (which was represented in this study by the maternity and infancy  unit of  the  municipality  of Ain nouissi in the wilaya  of  Mostaganem on the  recipients  of  their massages from the inhabitants of  rural areas  specifically (whom have been identified in this research  as rural  women ) especially  that health  personnel often complain that their  effort to spread  their  health  services  raising  awareness  and  treatment in countryside prove fruitless ;and that is due to culture  that imposes  some sort  of carelessness.    And to implement that we made a survey aiming to interrogate the quality of  compliance of a certain number of rural pregnant  women through  introspecting  their delivery  health knowledge that was employed  in  this research to concern maternity and  infancy programs ; and through direct field work in the maternity unit in  the municipality of   Ain nouissi  and  encounter  with  a specimen of 20 pregnant  women  from the following village : douar  Denden douar  Ouled hamdane and douar  Belhadj  belonging  to the  municipality of  Ain nouissi  who were  frequenting this  unit ; and by conducting  deep open  interviews ; we arrived to the following results : _ The efficacity of  unofficial  personnal and group  communication  in conveying  health  contents . _ personal  and group communication  create  health  misconceptions . _ The unnoticeable  role of  the health unit in  the  information  and  communication   scope with  its  patients . _ Culture  determines the  quality  of  knowledge  of   the  research  sample . دف إىل خلق وعي صحي لدى األفراد برتبيتهم على قيم صحية سليمة، اطالعهم عل خماطر تعترب التوعية الصحية من أهداف اإلعالم الصحي الذي تعىن به مؤسسات العالج الرمسي، اليت   :مقدمـــةا، وكذا سبل الوقاية منهاا إال إذا كان املعاجل امرأة، و الرياستجابات الناس للمرض، و دورها يف حتديد حجم الطلب على اخلدمات الصحية، فلطاملا عرف وحتديدا النساء الريفيات، تتطلب حبوث متشعبة بسبب تأثري الثقافة السائدة يف الريف على و ملا كانت دراسة مدى فاعلية هذه املؤسسات يف حتقيق الوعي الصحي لدى املتلقني لرسائلها،      .األمراض ومضاعفاة اإلجنابية  وذلك بتحليل إرجاع األثر الذي يتمحور يف معارفهن الصحية، وقد اخرتنا جمال الصحاإلحساس جبدية املرض وإدراك خطورته،  فقد اجتهنا إىل معرفة مستوى التأثري الذي حتدثه فيهن ف بقلة تردد النساء على املؤسسات الصحية، اللوايت ال يقبلن زيار
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  .الوقوف على أهم معوقات عملية اتصال املؤسسات الصحية جبمهورها من النساء الريفيات_  . حتديد مستوى القدرة اإلقناعية للمؤسسات الصحية وفقا جلمهور النساء الريفيات_  :يشمل اآليت: تطبيقي/أوهلما  :تنبع أمهية هذه الدراسة من حمورين أساسيني    : ةأهمية الدراس  الصحة اإلنجابية؟ماذا تعرف المرأة الريفية الحامل عن   :الدراسية احلالية التساؤل الرئيسي اآليتاملنطلق كانت النساء الريفيات احلوامل هن موضوع حبث الوعي الصحي، حيث تطرح إشكالية دفعنا لتناول جانب الصحة اإلجنابية كأحد ااالت املهمة يف الصحة، من هذا وهو األمر الذي يف إطار اجلهود املبذولة للتخطيط للربامج الصحية، ويف سبيل حتقيق سياسة توفري الصحة للجميع، وألن القضايا املتعلقة بصحة األم والطفل هي من القضايا اجلوهرية اليت يركز عليها النظام الصحي   .هن اليت تتحدد يف معارفهن الصحية مما يستوجب التحليل امليدايناملؤسسات، واستجابتيشري إىل التبادل بني التأثري املمارس عليهن من جهة املمارسني الصحيني العاملني يف هذه وال ميكن معرفة ذلك إىل من خالل رجع الصدى الذي . العالج، واالعتماد على مصادر تقليديةة االتصال، اللوايت لطاملا وصفن بالدونية، مبستوى تعليمي منخفض، بتأخر يف أساسي يف عمليالبحث يف فاعلية التأثريات اليت حتدثها لدى املتلقني لرسائلها اإلعالمية خاصة النساء كجمهور اإلصابة باملرض، إجراءات الوقاية والعالج، التغذية، تنظيم األسرة وغريها من السلوكات الصحية، عادات والتقاليد، وحتدد الثقافة السائدة فيه قواعده الصحية من حيث الريفي الذي ترتسخ فيه اليقود احلديث عن دور املؤسسات الصحية يف خلق الوعي الصحي لدى أفراد اتمع خاصة اتمع   :اإلشكاليــة  . أخرى، من خالل القيام ببحث استطالعيكنموذجا لذلك الرتباطه باملرأة من جهة، والعتباره قضية جمتمعية من الدرجة األوىل من جهة 
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هود املبذولة من قبل املؤسسات الصحية من أجل االرتقاء بصحة توفري معلومات عن حجم اجل_ هل يعترب تغريا خارجيا يف معظمه يشمل : حتديد مستوى التغري الثقايف يف اال الصحي بالريف_  . حتديد سبل االرتقاء بعناصر اجلودة يف اخلدمات الوقائية، ما يتعلق بالتوعية الصحية_  .املرأة والطفل اليت تركز عليها اجلهود املبذولة من قبل الدولة للحفاظ مناقشة قضية متعلقة بصحة األم _  . االهتمام مبوضوع املرأة اليت متثل قطاعا بشريا له دور مؤثر يف تنمية اتمع_  .تناول املوضوع من جانب علم االجتماع االتصال_  :ويتمثل بشكل رئيسي يف: أكادميي/ثانيهما  .املؤسسات الصحية يف الريف، أم هم تغري كذلك يف األفكار واالجتاهاتفقط إدخال جمموعة من  أا :" املؤسسة على George Friedmanيعرف جورج فريدمان : المؤسسة الصحية   :التايلنستخدم يف حبثنا الراهن عددا من املفاهيم، حناول أن نوضح املقصود كل منها على النحو   :المفاهيم األساسية للدراسة  .املرأة احلامل للمؤسسات الصحية، بكالم أدق قدراا يف نشر الثقافة النوعية التوعوية لصحة) التأثري(اإلقناعية على ضوء مشكلة البحث تتحدد أهداف الدراسة احلالية بشكل أساسي يف التعرف على القدرات   :أهداف الدراسة  .غرافية إىل عوامل تتصل بالسلوك االجتماعي واالتصايل وحمدداته الثقافيةالدميمجهور خاص يف عملية االتصال، هن النساء الريفيات اللوايت يتحددن خبصائص تتعدى العوامل البحث يف القابلية اإلقناعية للمضامني اإلعالمية الصحية اليت مصدرها املؤسسة الصحية لدى _  .على حياة األم والطفل من ذلك تتحدد هذه املنافع بالنسبة للمؤسسة الصحية يف خدمات العالج والوقاية واإلعالم،  1"باملقابل منافع عن هذه املسامهاتنظام متوازن يتلقى مسامهات حتت شكل املال واجلهد، ويقدم 
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، على ذلك جاء 2"املرأة هي أحد اجلنسني الذي يتميز باحلمل«QUILLET قاموس كيليالتناسلي املسؤول على أنوثتها وإجناب األطفال، والذي يؤهلها ألن تكون زوجة وأم، حيث جاء يف  االصطالح كما يف اللغة إىل حمدد بيولوجي يتجسد يف جهازها يستند تعريف املرأة يف :المــرأة  .والطفولة لبلدية عين النويصيويقتصر المفهوم اإلجرائي للمؤسسة الصحية في هذا البحث على الوحدة العمومية لألمومة  ة معيشي يقوم أساسا على النشاط الفالحي، والذي جرى تمثيله بثالثة قرى تشرف عليها بلديويقتصر استخدام هذا المفهوم في هذه الدراسة على تنظيم اجتماعي يتميز بنمط ، 3"فالحاحنله، أو يكون من النبات يف الزرع والشجر بالقيام عليه، وإعداده الستخراج مثرته، ويسمى كله لعسل من باستخراج فضوله املتصرفة بني الناس يف منافعهم كاللنب من األنعام واحلرير من دوده وامن ينتحل العلم من الغراسة والزراعة يكون من احليوان الداجن "املعاش وأصنافه ومذاهبه، على أنه ذكر ابن خلدون يف تعريفه للريف يف الفصل الثاين من الباب اخلامس عن وجوه : الــريف   . ملالمفهوم ليعني إجرائيا المرأة الحاذات  ، من ذلك يصبح الوعي الصحي 4"عقلية واجلسمية، ووعيه باألشياء وبالعامل اخلارجيبالوظائف، الالوعي بذاته، وبالبيئة احمليطة به، بدرجات متفاوتة من الوضوح والتعقيد، ويتضمن ذلك وعي الفرد اجتاه عقلي انعكاسي ميكن الفرد من " يعرف الوعي يف االصطالح على أنه : الوعي الصحي  .دوار دندن، دوار والد حمدان ودوار بلحاج: عين النويصي بوالية مستغانم، وهي الدويل لألمم املتحدة جاء تعريف الصحة اإلجنابية يف برنامج العمل للمؤمتر : الصحة اإلنجابية  .المعارف المتعلقة بصحة األم الحاملأما عن معناه اإلجرائي فقد تم توظيف هذا المفهوم ليدل على هو إدراك الفرد بالصحة،  ، ويدل معنى áÊäãíÉ ÇáãäÚÞÏ ÚÇã1994 ÈÃäåÇ " ÍÇáÉ ÇáÑÝÇåÉ ÇáßÇãáÉ ÚÖæíÇ æäÝÓíÇ æÇÌÊãÇÚíÇ¡ æáíÓÊ ÝÞØ ãÌÑÏ ÇáÎáæ ãä ÇáãÑÖ Ãæ ÇáÅÚÇÞÉ Ýí ßá ãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÌåÇÒ ÇáÊäÇÓáí ææÙÇÆÝå æÚãáíÇÊå¡ æåí ÊÚäí ÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáÍÕæá Úáì ÍíÇÉ ÌäÓíÉ ÂãäÉ æãÑÖíÉ¡ æÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáÅäÌÇÈ æÇáÍÑíÉ Ýí ÊÞÑíÑ ãÊì æßíÝ íãßä ÊÍÞíÞ Ðáß"5عن السكان وا
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رعاية األمومة (الصحة اإلنجابية في هذا البحث على الرعاية الصحية الخاصة باألم والطفل  وفضال عن ذلك يتيح استخدام هذا النوع من الدراسات للباحث صياغة فروضه بطريقة واقعية،      .مجع املعلومات حول قابلية القيام باألحباث يف األوساط الطبيعية -  .ترتيب األوليات فيما خيص إجراء األحباث مستقبال -  .املفاهيمتوضيح  -  .تقريب الباحث من الوسط أو احليز الذي ينوي أن جيري فيه حبثه  -  .جعل الباحث أكثر تعودا على الظاهرة اليت يقرتح دراستها الحقا بطريقة أكثر تنظيما -   :6وآخرون إىل Selltizالبحوث االستكشافية اليت دف حسب سلتيز  -  :ينتمي هذ البحث إىل :منهج البحث   :وكذا العينةنسعى يف هذا اجلانب إىل تقدمي وصف عام ملنهج البحث وأدواته،  :اإلجراءات المنهجية للدراسة ).والطفولة اسة، إىل جانب حتديد األسئلة اليت كما متكنه من اختيار أكثر الوسائل الفنية صالحية للدر "   : األدوات المنهجية للدراسة  . عن الظاهرةعلى ذلك قمنا حبوارات ميدانية مباشرة متعمقة مع النساء احلوامل يف سبيل توفري معلومات واقعية ،  وبناءا 8"غتها صياغة مفهومة مث اختبارها ميدانيامتثل أيضا إحداث ظاهرة دف دراستها، وصياجمموعة مكتسبات الفكر الناجتة عن تدريب قوانا يف عالقتنا مع الواقع، كما أا "هذا السياق إىل لذلك املنهج التجرييب امليداين الذي يهدف إىل الوصف و التفسري، حيث يشري مفهوم التجربة يف جيري على أرض الواقع،وقد استخدمنا طبقا البحوث التجريبية اليت تعتمد على امليدان لرصد ما _  .يف جمال جمتمعنا نستفيد منها يف دراسات مستقبليةأما حنن فقد كانت الغاية من استخدامنا للبحث االستطالعي هو توفري بيانات مقننة عن الظاهرة   .7"تتطلب اهتماما وتركيزا وفحصا تفصيليا
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يت انطلق فيها اعتمدنا يف هذه الدراسة على املقابلة احلرة املتعمقةكأداة أساسية يف البحث ال    معرفتك عن ما ": (معارفك على صحة املرا يل بلكرش " احلوار مع املبحوثات كل على حدى بـ ، مراعاة )استخدام الدارجة(، و قد راعينا يف اتصالنا معهن عامل اللغة )يتعلق بصحة املرأة احلامل ، وذلك مراعاة )دقيقة 40كل حصة ما يقارب   حيث دامت(ومت إجراء كل مقابلة على حصتني      . لتكوينهن املعريف البسيط إىل جانب ذلك، جرى استخدامنا . لظروف املبحوثات اللوايت طرحن مشكل الوقت واملهام املنزلية رسائل ممثال قي نظرية االتصال عرب مرحلتني اليت تقوم على افرتاض مفاده أن ال: اتصايل/ ثانيهما  .خالل هذه التفاعالتمن التفاعالت اليت حتدث بني أفراده من خالل رموز هلا معان مشرتكة لديهم، يتم اكتساا من نظرية التفاعلية الرمزية اليت تنطلق من افرتاض أن اتمع هو جمموعة ممثال يف : سوسيولوجي/ أوهلما  :ننطلق يف حبث موضوع دراستنا احلالية من تصورين أساسيني  :الحدود النظرية للدراسة  .للمالحظة كأداة ثانوية املرأة الريفية من جهة، والصحة : مراعاة خلصوصية البحث الذي يتناول جانبني أساسيني مها  :عينة الدراسة وخصائصها  .املمارسني الصحيني يف املؤسسات الصحية من الوعي بهومن مث تعد العالقات االجتماعية متغريا أساسيا يف عملية التأثري، على القائم باالتصال املمثل يف      . اإلعالمية متر عرب شبكة العالقات االجتماعية من خالل قادة الرأي لتصل إىل ذهن الفرد لتقريب فهم فكرة الصحة االجنابية (اإلجنابية اليت حصرنا معناها يف هذا البحثعلى مرحلة احلمل  عينة ممثلة من جهة أخرى، وحرصا منا أن تكون العينة ممثلة أحسن متثيال ارتأينا انتقاء ) للمبحوثات   :بـ
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واعتمادا على  . بيةاألمومة والطفولة لبلدية عني النويصي باعتبارها جماال من جماالت الصحة اإلجناوالد محدان، دوار دندن ودوار بلحاج، أمكن احلصول عليها من جمموع املرتددات على وحدة النساء احلوامل القاطنات مبنطقة ريفية منذ فرتة، حيث طبقت الدراسة على املبحوثات من دوار  -  حالة، ممن استطعن  20كل هذه االعتبارات جاءت عينة الدراسة قصدية منوذجية مكونة من  يقع سنهن يف الفئة العمرية ) مبحوثة11(ما يقابل  % 55منهن، وبنسبة اجلانب األكرب : سنة 30توضح بيانات الفئة العمرية للمبحوثات أن مجيعهن، هن دون الـ : من حيث متغير السن   :وفيما يلي تقديم لخصائص العينة  .  االستجابة مع أداة الدراسة يتميز مجيع املبحوثات بوضعية تعليمية متدنية، حيث : من حيث متغير المستوى التعليمي   . سنة 29_ 25هن ما بني ) مبحوثات 9(من إمجايل املبحوثات  %45، و)24_20( من إمجايل املبحوثات %  50دائي، وهن من ذوات املستوى االبت) %50(أن نصف العينة  شري بيانات البحث يف هذا اال أن غالبيتهن وبنسبة ت:من حيث متغير النشاط المهني  .سنة، وجمانتيه 16إىل  6والكتابة، وهو األمر الذي يفسر يف ضوء تطبيق الدولة السرتاتيجية حمو األمية، وإجبارية التعليم من هن من ذوات املستوى املتوسط، ومل مت إحصاء مبحوثات ال يلمن بالقراءة ) مبحوثات10( أن مجيع  في هذا اجلانبتشري بيانات البحث: من حيث متغير المستوى االجتماعي   .للعملالنسوية، وهو أمر يتفق مع مؤشر احلالة التعليمية للمبحوثات، وكذا معطيات التقسيم النوعي اديا يتحدد يف اخلياطة اليت تعترب من املهن متارس نشاطا اقتص) ما يقابل مبحوثة واحدة فقط( %5التقليدي الذي يتحدد يف رعاية األبناء وتدبري شؤون البيت، مقابل نسبة ضئيلة جدا بلغت ال ميارسن أي نشاط مهين ما عدا عملهن ) مبحوث 19(من إمجايل العينة ما يعادل  95%   . والطفولة لبلدية عني النويصي باعتبارها جماال من جماالت الصحة اإلجنابيةالعينة مت احلصول عليها من جمموع املرتددات على وحدة األمومة : المجال المكاني للدراسة  . هن من عائالت حمدودة الدخل) % 100(املبحوثات 
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، وترتبط خطة عرض هذه )مبحوثة 20(اليت أجريت مع عينة من املبحوثات البالغ عددهن فيما يلي عرض لنتائج العمل امليداين، وما حصلنا عليه من بيانات من خالل املقابالت املفتوحة   :عرض ألهم نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها  .2016مارس من عام  21فيفري إىل غاية  22من : استمرت الزيارات االستطالعية للوحدة لفرتة قاربت الشهر :المجال الزمني للدراسة قد كشف البحث يف هذا اجلانب عن النتائج : معارف المبحوثات عن الصحة االنجابية   .سلوكهن الصحيتعامل املبحوثات مع هذه املعارف، ما يقابل   .مصادر معارف املبحوثات عن الصحة اإلجنابية  .معارف املبحوثات عن الصحة اإلجنابية  :حماور أساسية هي 3جاء هذا اجلانب، وبناءا على حتليل املقابالت، متضمنا على أثارا احلوارات املتعمقة معهن، وما تفرع عنها من مسالك، لذلك   البيانات بسري املناقشات اليت  ل أساسا ويعرفن أا تشم). أثناء الوالدة وبعدها(احلمل وفقط مع إقصاء للفرتات األخرى يعرفن أن وحدات األمومة والطفولة توفر هلن الدعم أثناء ) % 100(مجيع املبحوثات، وبنسبة _ : اآلتية " سونرت تاع الفاكسان تاع املرا و البييب" التطعيمات بالنسبة لألم والطفل، حيث يطلقن عليها  السليمة لكي ما يشمل تثقيف النساء باألساليب الصحية : غياب أي إشارة للتثقيف الصحي، و متابعة احلوامل، مراقبة الطفل من حيث الوزن، وتنظيم األسرة، مع )مراكز تلقيح املرأة و الطفل( تديري الفاكسان تاع " مجيع املبحوثات يفهمن رعاية األمومة و الطفولة على أا يف املقام األول _  . يتمكن من رعاية أنفسهن ومحلهن، وتقدمي رعاية أفضل ألطفاهلن بعد الوالدة ريان ، فاكسان للغ)ضد الديفترييا و الكزاز" (DT)" ما يعين قيام املرأة بالتطعيمات": الكرش من جهة، من جهة أخرى نوعية األداء اخلدمايت الذي تتميز به وحدة عني النويصي بالذات، والذي هذا "املرا والغريانسونرت تاع الفاكسا تاع " والطفولة، والذي يتجسد يف املفهوم الذي مينحنه للوحدة يف إطار التمثل االجتماعي، ما يقابل  التصور الشائع لدى هؤالء عن خدمات رعاية األمومة ، واملتابعة الطبية للحامل، وإجراء الفحوصات الدورية، وال ميكن أن نفسر ذلك إال )التطعيم للطفل(
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األمر الذي يفسر يف ضوء نظرية ، وهو "مراكز للتلقيح"ذهن املبحوثات، وترك لديهن انطباع بأا يرتكز أساسا على خدمات التطعيم هذا ما كشفت عنه املالحظة املباشرة، مما أدى إىل هذا الربط يف  ضد (يعتقدن أن التطعيم) مبحوثة 17(من إمجايل العينة ما يقابل  %85: غالبية املبحوثات_  ". إن البشر يتصرفون حيال األشياء على أساس ما تعنيه تلك األشياء هلم"George Herbart Mead  9التفاعلية الرمزية، و يف هذا الصدد يقول جورج هربرت ميد  تكرر على صحة األم، و بصرف النظر عن ذلك أكدت أقرت مجيعهن أن يعرفن مبخاطر احلمل امل  .احلورات املتعمقة مع املبحوثات واملالحظة املباشرةومجيعهن يعتقدن أن التطعيم يكون مرة أو مرتني يف كل محل، هذا ما ظهر بوضوح من خالل ، يتم خالل فرتة احلمل وفقط، ومجيعهن يعرفن عنه أنه يكون خالل كل محل، )الديفترييا والكزاز أن يقتنعن بفكرة تنظيم الوالدات، ) مبحوثة17من إمجايل املبحوثات ما يقابل  % 85(غالبيتهن  كون ( مل الصحي، و هو األمر الذي يتناقض مع الفكرة من عائالت فقرية، و ليس تلبية للعاأطفال على األكثر مستقبال مراعاة لظروفهن االقتصادية املتدنية كون  3وبأن يفضلن االكتفاء ب كان من املفيد أن نطرح سؤاال نستعلم فيه عن ذلك ولإلحاطة بفهمهن ملاهية تنظيم الوالدات،  _  . اليت تعمل الدولة لتوصيلها للمرأة من خالل وحدات رعاية األمومة و الطفولة، والغاية املرجوة من برامج تنظيم األسرة )يعرفن بالتأثريات السلبية للحمل املتكرر على صحة األم كيف تفهمني تباعد الوالدات؟، وقد كان فهم مجيع ": صح كي تفهمي تباعد الوالدات؟" ": تشريب الكاشيات باش ما جتبيش الذراري بزاف، وتقدي تعيشيهم: "املبحوثات عينة البحث يف ، تركيز مجيعهن على "جلملاستخدام حبوب منع ا"خاصة وأن فهمهن ملقاصد ذلك قد اقتصر على كشف تعميق احلوار مع املبحوثات يف جانب التعرف على معارفهن عن أساليب تنظيم الوالدات _  ). مبحوثة 19(، ما يقابل % 95:اجتماعيا، وقد تكررت مثل هذه االستجابة على لسان غالبيتهنطفال، حىت تتمكنني من رعايتهم تستخدمني حبوب منع احلمل حىت ال تنجبني الكثري من األ ، سرتيلي ) احلقنة(، لربة )احلبوب(على الكاشيات :  حبوب منع احلمل، و غالبيتهن": الكاشيات" ، و قد كانت هلذه البيانات داللة بالغة )"الواقي الذكري(، واألنبوب )stériletاحلاجز املهبلي(
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تعمقة معهن أن يستخدمن األمهية يف تعاملهن مع هذه الوسائل، حيث كشفت احلوارات امل ، )احلقنة غري آمنة و حمرمة دينيا": لربة ختدع و حرام يف الدين" احلبوب ألا أكثر أمانا، يف حني أن  األنبوب ماكانش الراجل "،  و)احلاجز املهبلي مضر بصحة املرأة": سرتيلي مشي مليح يضر املرا" الواقي الذكري، ال يوجد رجل يقبل استخدامه،  ":لييبغي يديره ثقافتنا هاكا دايرة ما يبغيش يديره أقدم إىل الطبيب ": (نويل قرافنروح للطبيب مني " ما تأكد لنا من خالل استجابات املبحوثات قد كان مثل هذا االعتقاد هو من أحد األسباب املهمة يف التأخر يف العالج لدى املرأة الريفية، هذا االستشارة الطبية من قبيل احلمى، وأخرى ال تستدعي ذلك من قبيل اآلالم مثال، و نزالت الربد، و مراض تستدعي طلب أ: أظهر البحث وجود اعتقاد راسخ لدى املبحوثات يف كون هناك_  .    هذا اجلانب هو أننا أمام تصورات ومعتقدات متليها ثقافة اتمع، على حد تعبري املبحوثات، و االنطباع الذي خنرج به من احلوار يف )ألنه واقع ثقافتنا ميلي ذلك ، و هناك أمراض تستدعي العالج الرمسي، و أخرى العالج غري )عندما أكون يف حالة خطرية ت، فالشجرة اليت ما تضلش قطعها أحسن، مياثل بني خصوبة املرأة و خصوبة األرض و النبا"رعاية األمومة والطفولة، و جتد هذه النتيجة تفسريها يف واقع وضع املرأة يف املعتقد الشعيب الذي تستدعي االستشارة، محاية للطفل، و هو األمر الذي يتناقض فعليا مع الغاية اليت تستهدفها برامج األم احلامل ضمن األمراض اليت وقد صنفت مجيع املبحوثات رعاية . 10"اخلدمات الصحية الرمسيةأمهية الثقافة يف حتديد أمناط األمراض و تفسريها، وعالجها وطبيعة التفاعل مع "الرمسي، ما يعكس  ربنا جيعلك شجرة تطرح وما متال : لذلك يقول للعروس. والزوجة اليت ال تنسل للزوج أن يطلقها   :عموما بـعدم الوضوح، حيث غلبت عليها % 100متيزت معارف مجيع املبحوثات وبنسبة _  .11"املطرح
زعما مليحة ليا أنا "من قبيل حيث تكررت على لسان املبحوثات استجابات : السطحية �   ). .يعين مفيدة يل وللطفل، هذا ما أعرف": (والغريان هذا ما نعرف
مليحة "، إىل "كيف؟"حيث قادت احلوارات املتعمقة بالنسبة لغالبيتهن، وبسؤالنا هلن : اجلزئية �   ).مفيدة، لديها فائدة فقط": (عندها فايدة هذا فقط 
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يقولك مليحة " حتددت استجابات غالبية املبحوثات يف لتضمنها معتقدات، حيث : التشوه � يقال أا مفيدة، ألا تساعد " (تعاون املرا يف الزيادة تزيدها يف اجلهد، و ما جتيهاش الزيادة صعيبة فكسان تاع الغريان باش ما "، )املرأة أثناء الوالدة، تعطيها اجلهد، و ال تعاين من عسر الوالدة   :أخذت معارف املبحوثات عموما شكل أفكار اجتماعية متثلت يف_ . التحريفتتعرض للكثري  من التحريف، مما يدفع القول أن االتصال الشخصي يرتك اال مفتوحا أمام اتصالية اليت تنتقل عربها املعلومة واليت تعترب من معوقات االتصال، ما جعلها  يتضمنه من وسائطاتمع، إال أن هذا االتصال الشخصي مل ينجح يف نقل مضمون الرسالة نقال صحيحا بسبب ما الشخصي باعتبار أن املعاين وفقا لتصورات النظرية التفاعلية الرمزية هي نتاج التفاعل االجتماعي يف ، وذلك ألن مصدرها االتصال "...، )تطعيم الطفل لتجنب كثرة االمراض(" خيرجلهش املرض بزاف
ما " ، )لديها فائدة": (فيها فايدة"، "ي مليحةماش" "مليحة"تراوحت ما بني : قيم �   ).ليس لديها فائدة": (فيهاش
مليحة للزيادة باش ما "، "مليحة للغريان باش ماجييهش املرض بزاف" ومعتقدات من قبيل � ، سببها التعرض لالتصاالت الوسيطة ما يؤدي إىل تغري " ...تعطي للمرا اجلهد"، "جتيهاش صعيبة ما يعطوناش : غياب جانب اإلعالم يف نشاطها، و هو ما عربن عنه باالستجابات اللفظية اآلتيةبصحة املرأة والطفل، ويرغنب أن تويل املؤسسات الصحية العمومية أمهية لذلك، حيث أقرن عن ما يتعلق : نسبة كبرية من املبحوثات يرغنب يف احلصول على معلومات حول الصحة اإلجنابية_  . 12"اعات ذااالعالقات اليت تربط اجلمجتري بني أعضائه، و هو يتكون من مجاعات يرتبط األفراد من خالهلا ببعضهم البعض باإلضافة إىل اتمع هو عبارة عن حجم معني من التفاعالت اليت "املقوالت األساسية للتفاعلية الرمزية يف أن ا فيها فاعلية االتصاالت الشخصية و اجلمعية، تفسريها ضمن و عموما جتد كل هذه النتائج مب .نقل املعلومات الصحية وتبادهلا بني النساء الريفيات، والريفيني عموماالعائلة، األقارب، األصدقاء واجلريان باعتبارها عامال أساسيا يف : اجلماعات غري الرمسية املمثلة يفأن نقول يف هذا املقام، وباختصار أن هذه الدراسة قد كشفت عن أمهية املعلومات، ونستطيع 
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، جاتين مها وما يعرفوش )ال يرغبون أن نسأهلم(، ما يبغوش مني تسقسيهم ) ال يعلمونا( معلومات  ال يبحثون يف " (، ما حيوسوش يفهمو يديرولك لربة و تقوللك ساي)أعتقد أنه بدورهم ال يعلمون( ئق السابق اإلشارة إليها، العالجية و فقط، ورمبا جتد هذه املعلومة البحثية تفسريها يف ضوء احلقاالعظمى للنساء املرتددات على الوحدة مبا فيهن املبحوثات باالستعالم، و اكتفائهن باخلدمة اال قد أفصحت عدم دقة االستجابات اللفظية للمبحوثات، حيث الحظنا عدم اهتمام الغالبية أن املالحظة يف هذا ، و غريها من االستجابات املماثلة، غري )األمر، املهم يعطوك احلقنة وكفى : االستعارة الثقافية يف خطان الذي احتوى على العديد من املصطلحات الطبية من قبيلوإىل جانب كل ذلك، وفرت لنا احلوارات املباشرة مع املبحوثات، معلومات عن وجود نوع من _  ". ما يبغوش مني تسقسيهم: "وبالذات يف l’infection ،diabèteulcère ، وهذه االستعارة حسب نتائج البحث تعود إىل األسباب أظهر البحث يف هذا اجلانب النتائج : در معارف المبحوثات عن الصحة االنجابيةمصا   .التجربة من خالل معايشة املبحوثات أو أحد أفراد عائالن للمرض  . الرمز هو اجتماعي يكتسب من خالل التفاعل مع اآلخرين G. Medالتفاعل االجتماعي واالحتكاك باملؤسسات الصحية، ويف هذا السياق يعترب جورج ميد  :التالية ، ونظرية  العالقات االجتماعية 13"وحتديد سلوكه، وأن الفرد مييل إىل تبين اجلماعة كمصدر للتوجيهأن اجلماعة املرجعية تساهم يف صياغة قيم الفرد )  Newcombونيوكمب Merton، مريتون   Haiderهيدر ( ااملعطيات البحثية ما يفسرها يف إطار نظرية اجلماعة املرجعية اليت يرى أصحاما يتعلق بالتلقيح و املتابعة الطبية، و تنظيم األسرة على حد فهم املبحوثات، وجتد هذه ( اإلجنابية واحمليط االجتماعي دورا أساسيا يف إحاطة املبحوثات الريفيات علما باملواضيع املتعلقة بالصحة الصحية، حيث لعب األطباء العاملون بالوحدات اخلاصة، العائلة، األقارب، اجلريان، و األصدقاء كان االتصال الشخصي و اجلمعي أكثر االتصاالت فعالية يف عملية نقل املضامني اإلعالمية _   :التالية
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،اجلريدة )مبحوثات 3(من إمجايل العينة  %15كل من الراديو بنسبة وصلت إىل   حمدودية دور_   .وأراء األفراد وميوهلم، ولكن من الصعب جتاهل احلديث مع صديق أو قريبتقوم على أنه  من السهل االنصراف عن حمتوى اإلعالم اجلماهريي خاصة اليت تتفق مع حاجات عن فعالية االتصال الشخصي يف التأثري االجتماعي و اليت  Berles sonوبريلسون Katzوكاتز  Lazarsfeild، وهي البيانات اليت ميكن تفسريها يف ضوء أفكار كل من الزارسفيلد)مبحوثة 14( بالنسبة للمحيط االجتماعي، ما يقابل   %70، و )مفردة 16(بالنسبة للعائلة ما يقابل  %80بالنسبة للطبيب، و % 100بسبب إنشغاالت املبحوثات باملهام املنزلية، مقابل ) مبحوثات 7(عينة ما يقابل من إمجايل ال  %  35مقارنة مع االتصال املباشر، إذ ال يعترب أساسيا إال لدىيعترب التلفزيون من أكثر وسائل االتصال اجلماهريي أمهية لدى املبحوثات، إال أنه يظهر ثانويا _  . التثقيف الصحييه النساء إجيابيا عن طريق النصيحة بالقيام بالتلقيحات أو الفحص الطيب، أكثر منه ما يعين توجإال أن هذه املعلومات واملعارف املكتسبة، قد أخذت يف كثري من األحيان شكل التوجيه الصحي      . فاستجابة الناس للرسائل اإلعالمية مرتبطة بنمط عالقام االجتماعيةاإلعالمية متر عرب شبكة العالقات االجتماعية لتصل إىل ذهن الفرد وعواطفه، وبنيته النفسية، ئل اليت تنطلق من افرتاض مفاده أن الرسا  14مللفني ديفلري  Malvine DEFLEURلـ ، يف جمال التوعية الصحية، وهو األمر الذي يفسر باملستوى التعليمي )مبحوثة واحدة( %5بنسبة  ألسباب ) مبحوثات 3(من إمجايل املبحوثات ما يقابل  %15كمصدر إعالمي إال من قبل بروز وحدة األمومة و الطفولة بدور ثانوي جدا يف جمال التوعية، حيث مل تتجاوز اإلشارة إليها  _   .احملدود للمبحوثات حيث تكررت على لسان : مرجعها عدم القدرة على االستجابة الصحية خاصة من حيث اإلعالم " ما يبغوش مني نسقسوهم"، )ال يعلمونا" (ما يقولولناش" بحوثات استجابات من قبيل غالبيية امل   . ممارسات الصحة بالوحدة باإلعالم، و هو األمر الذي تأكد لنا من خالل املالحظة، حيث ال تبادر )ال حيبون أن نستعلم و نسأهلم(
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جهات نظرهم حول مجيع املبحوثات يقمن بفحوصات دورية عند أطباء خاصني، واتفقت و _  :خلص البحث يف هذا اجلانب إىل: السلوك الصحي للمبحوثات   .جانب حمدودية املستوى التعليميالتطعيم، وكونه وسيلة للتسجيل الطفل للدخول املدرسي،هذا ما أظهرته نتائج احلوارات املتعمقة،إىل ح إال لتدوين عمليات غياب أي إشارة للدفرت الصحي لالعتقاد الراسخ لديهن بأنه ال يصل_   .االعتقاد بأا ال تأيت باملعلومة اجلديدة بالنسبة لبعضهن  ).هذا ما كشفت عنه املالحظة(الالمباالة   ).هن من املستوى التعليمي االبتدائي واملتوسط(املستوى التعليمي احملدود للمبحوثات،   :نتائج املقابالتغياب أي إشارة للملصقات واملناشري الصحية ألسباب مرجعها حسب _   : أسباب ذلك يف اآليت
  ).الطبيب يعرف جيدا": (الطبيب هو يعرف خري: " املعرفة �
التصوير (توفر العيادات اخلاصة على الفحوصات املكملة السيما ما يتعلق باإليكوغرايف  �   ).املسحي
لدى ( ":الربيفي تنجمي تسقسيه حبريتك يف سونرت ماعندكش حرية: " املعاملة اجليدة واإلعالم � مني نسقسي خناف، مني " ، )اخلاص تستطعني االستعالم بكل حرية، يف املركز ليس لديك حرية املقصود هو املمارسني الصحة (أخاف عندما أستعلم، عندما تسأليهم ": (تسقسهم مايواجبوكش   ). ال جييبونك) العمومية
  :تتحدد مصداقية املعلومة لدى املبحوثات بـ_  ).فحصك بسرعةعند الطبيب اخلاص يتم ": (عند الربيفي تفويت بلخف: "عدم االنتظار �
  .مدى إشباعها حلاجان، ودوافعهن اليت جيب أن توضع موضع االعتبار �
قيادة (ديق، ما جيعلهم يربزون كقادة رأي جيعل من األطباء، وأفراد العائلة هم مصادر عالية التصاليت تتحدد مبستواه املعريف، وخاصة بالثقة من جانبهن فيه، وهو األمر الذي : مصداقية املصدر �   .يف عملية االتصال اإلقناعي) جمتمعية
  .تكرار املعلومة من طرف أكثر من مصدر �
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االنتقائي اليت تقوم على تصور أن حلاجان ودوافعهن، وجتد هذه النتيجة تفسريها يف نظرية التأثري أظهر البحث أن املبحوثات ميارسن نوع من االنتقائية اجتاه املعلومات الصحية، وذلك وفقا _ حنن لو مل تكوين مرضة جدا ": (ما تروحيش لطبيب حنا كومشي تكوين مريضة بزاف" ، )سريفضلزوجي أريد القيام بالتصوير اإلشعاعي من أجل السرطان، وأنا ال أعاين من أي شيء، ماذا سيقول؟ ال أستطيع أن أقول ": (باغيا ندير الراديو تاع الكانسار، وأنا ماعندي والو، شايقول؟ مايبغيش،مانطيكش نقول مول الدرا : "، التحاليل، ولكنبأمهية إجراءات الوقاية مثل الفحوصات الدوريةاخلدمات الوقائية وحىت العالجية يف أحيان كثرية، حيث كشف احلوار مع املبحوثات أن يقتنعن النظام االجتماعي والثقايف الذي حييط باملبحوثات املستقبل للمعلومات، والذي يعوق انتشار   :حتول دون حتول الفكرة إىل فعل جنملها يف التنفيذ، وذلك لعوامل مؤثرةمن هذا ختلف الفعل عن الفكرة، فرغم إقرار املبحوثات ا، وتأييدهن هلا إال أن ال يضعنها موضع األمر يتوقف عند حدود االقتناع دون املمارسة الفعلية هلا، اليت تبقى مرتبطة بسلوك املرض، ويظهر سائل اإلعالم السيما التلفزيون هي مفيدة إال أن أن مضامني و  %95: تنظر غالبية املبحوثات_  .حاجان يف العالج ال يف كوا معلومة يف حد ذااكل املبحوثات يتعاملن مع املعلومة الصحية على أساس املنفعة، مبعىن مدى إجيابيتها يف اشباع _  .األفراد خيتارون ما يتعرضون إليه وفقا لدوافعهن ال يوجد يف ": (ماكانش يف ثقافتنا تديري الراديو ومين مشي مريضة"، )ال تذهبني إىل الطبيب عاله انيت تديري التعيار والراديو وانيت " ، )ثقافتنا أنك تقومني بالتصوير اإلشعاعي، وأنت سليمة ، على حد تعبري )التصوير اإلشعاعي وأنت يف صحة جيدةهل تقومني بالتحاليل و ": معندك والو   :عاملييتمتع احمليط االجتماعي بالنسبة للمبحوثات مبصداقية معتدلة، وأن درجة مصداقيته حيددها _  . الدوافع واحلاجات  .  بعض املبحوثات
  .خربة الفرد الناقل للمعلومة �
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السياق أن املبحوثات ال يقتنعن إذ كشف البحث يف هذا (تعدد املصادر الناقلة للمعلومة  �   :أظهر البحث نوعان من املؤثرات املعيقة لإلعالم الرمسي الذي تنقله املؤسسات الصحية هي_  .يظهر كل من العائلة واحمليط كمصدر صحي حديث وتقليدي واحمليط تقليدي أكثر_  ).باملعلومة إال بعد تكرارها عرب أكثر من شخص
مجيعهن ذوات (على السلوك ال االجتاه ممثلة يف اإلمكانيات املادية مؤثرات وظيفية ظرفية تؤثر  �   .، وأشغال البيت، واملستوى التعليمي احملدود)مستوى اجتماعي بسيط
عنصر املعريف القدمي واستبعاد اجلديد،  و هو الفرد، قد يلجأ هذا األخري إىل إزالته باالحتفاظ بالالذي يرى أنه يف حالة التعارض بني عناصر املعرفة لدى   Festingerاملعريف لليون فيستنجرالتوجيه حنو املمارسات الشعبية، وتفسر هذه النتيجة البحثية بالذات يف إطار نظرية التنافر ام مبا هو صحي رمسي، وعدم االلتزام مع إعالمي مضاد، وقد تراوحت تأثرياته ما بني عدم االلتز مؤثرات بنائية متارس تأثريات معرفية وسلوكية تتحدد يف احمليط االجتماعي أكثر، كمصدر  �   :أظهر البحث أن مجيع  املبحوثات هن أكثر تأثرا باإلعالم الصحي التقليدي، و ذلك لـ_  .السلوك الذي تبنته املبحوثات عينة البحث
 ). جمتمع ريفي(تأثري الواقع الثقايف  �
مجاعة (رتباطهن ا، وانتمائهن إليها االجنذاب إىل القيادة التقليدية املمثلة خاصة يف العائلة ال  �   ).مرجعية
ال سيما فيما يتعلق باملستوى التعليمي واملستوى املعيشي (تأثري اخلصائص األولية لعينة البحث  �   .، ما يسبب تغري يف املعلومات)األفراد واجلماعات غري الرمسية(هلا معلومات املرأة الريفية يف جمال الصحة اإلجنابية سطحية، حييطها التشويش لتعدد الوسائط الناقلة _  :لصحية، واآلثار اليت حتدثها على املرضى، أظهرت نتائج هذه الدراسة أنللمؤسسات ايف حماولة منا لتحليل الوعي الصحي لدى املرأة الريفية لتحديد مدى فاعلية األداء اإلعالمي      :خاتــمة  ).احملدوددين
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قد أدى باملبحوثات إىل الوعي ) الشخصية واجلمعية(الوسيطة رغم ذلك فإن التعرض لالتصاالت _ من حيث اخلدمات الطبية، واإلعالم خاصة حبسب نتائج : قصور على مستوى استجابتها الصحيةيف مقابل ذلك مل تنجح وحدة األمومة والطفولة للبلدية يف نقل مضامني هذا املوضوع،بسبب _  ).االهتمام بشؤون البيت(نة أيضا املوقف حيث مستواهن التعليمي، متضمبروز االتصال اجلماهريي بدور ثانوي جدا يف ذلك، ألسباب مرجعها خصائص املبحوثات من _  .فاعلية االتصاالت الشخصية واجلمعية يف إيصال الرسائل املتعلقة مبوضوع الصحة اإلجنابية_  .باملوضوع قيادة (قادة رأي منفتحني : األطباء: متتع هؤالء مبصداقية عالية ما جيعل منهم قيادة جمتمعية_  . نقل املضمون اإلعالمي الصحيظهور األطباء، العائلة واحمليط كمصادر أساسية يف_  .البحث دوافعهن، مدى إشباعها : متارس املبحوثات نوعا من االنتقائية للمعلومات الصحية على أساس_  ). األطباء(ومصادر رمسية ) العائلة وأفراد من احمليط(مصادر تقليدية وتقبل األفكار واألساليب الصحية احلديثة، باإلضافة إىل أم حيصلون على املعلومات الصحيية من يري من حيث السلوك االتصايل، برزت املبحوثات بشخصية حتولية، حيث أبدين ميال حنو التغ_  ). قيادة تقليدية(قادة رأي تقليديون : ، أفراد العائلة)منفتحة   .جمتمع انطالقا من التفاعل االجتماعي، و ال ميكن فهمه إطالقا من جانب الطب الرمسي فقطحث، واألفراد عموما هو بناء ويشكلها، واليت على ضوئها نقول أن الوعي الصحي لدى عينة البأمهية تصورات نظرية التفاعلية الرمزية اليت تقوم على فكرة أن اتمع يصنع معاين األفراد _   :خيلص البحث من املؤشرات السابقة إىل تأكيد     .احمليط االجتماعي كمؤثر معيق لإلعالم الصحي باعتباره مرسل ثان مضادظهور _  . 15)"موقف اجتماعي+ مساد فردية: (سلوك إنساين: وميكن صياغة ذلك يف املعادلة التالية"عالقة تضم اخلصائص الشخصية ملستقبل املعلومة مبا يف ذلك السياق االجتماعي املوجود فيه، ن أجل العالج وليس الوقاية، ما يعين أن العالقة بني املعرفة واالقتناع والتنفيذ هي حلاجان، وم
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