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 الملخص

بالمجتمعات لـذلك فـإن الـدول اعطـت اھتمامـا  للنھوض عنھا  غنى ال ضرورة الریفیة التنمیة
أي  حفــإن نجــا   التنمیــة لذلكعملیــة  ووسیلة    ھدف  یعتبــر اإلنســانو  كبیراً للمشروعات التنمویة،

وتعتبـر  .والعقلیـــة والنفسیة لإلنسان الجسدیةجھـد تنمـوي یعتمــد فـي المقـام األول علـى السـالمة 
فبالصحة تزدھر الحیاة وتنمو، فھى تمكنھ من القیـام بـادواره   الصحة الجیدة اھم ما یمتلكھ االنسان،

  .فى تنمیة مجتمعھ
فالفرد یستطیع أن یمارس سـلوكیات   ،ولیة الحفاظ على الصحة على االفراد أنفسھممسئ  وتقع

صحیة تؤدى إلى تنمیة طاقاتھ وتجنبھ االصابة بكثیـر مـن االمـراض الجسـدیة والنفسـیة. والـوعى 
ویعتبـر المنـزل مكـان ،  الصحى احد العوامل المھمة التى تساعد اإلنسان على التمتع بصـحة جیـدة

 تقدیم فى المرأة دور یأتى ن ھنا مو الفراد االسرة، الصحى الوعى یوفر الصحى حیث ىمثالى للوع
المرأة ھى مربیة األجیال التي تعلم أطفالھا العادات والتقالید والسـلوكیات  بالمنزل، الصحیة التوعیة

 ا الصحیة السلیمة، فالوعى الصحى لدى المراة یعتبر حجر األساس فـى سـلوكیاتھا الیومیـة وحالتھـ
 .الصحیة لھا وألفراد اسرتھ

زالت تعانى من تدنى مسـتوى الـوعى الصـحى االمـر الـذى یـنعكس علـى ا مفالمرأة الریفیة  
اھـتم البحــث بدراسـة بعـض العوامـل االجتماعیــة  اسـرتھا لـذلكصـحتھا اوالً وصـحة بـافى افــراد 

ھـذا المجـال  ىواالقتصادیة المؤثرة على الوعى الصحى لدى المرأة الریفیـة لكـى تـؤدى دورھـا فـ
 بفاعلیة وكفاءة.

فــى التعــرف علــى مســتوى الــوعى الصــحى الغــذائى والشخصــى  حــثلبوتمثلــت اھــداف ا
والوقائى لـدى المـراة الریفیـة، وكـذلك التعـرف علـى المصـادر التـى تسـتقى منھـا المـرأة الریفیـة 

یـات لوكـذلك التعـرف علـى اال  المعلومات الخاصة بالوعى الصحى الغذائى والشخصـى والوقـائى.
الفـراد اسـرتھا وتحدیـد العالقـة بـین بعـض العوامـل ى  صحلمبحوثات لزیادة الوعى الالتى تتبعھا ا

االجتماعیة واالقتصـادیة للمبحوثـات وبـین درجـة الـوعى الصـحى الغـذائى والشخصـى والوقـائى 
   .المراة الریفیة العام لدىوالوعى الصحى  

ل وغـرب النیـل وتـم اختیـار مركـز النیـ  ق الى شرالمحافظة    تم تقسیمولتحقیق ھذه االھداف  
لغـرب، وتـم مـن الشـرق، ومركـز منفلـوط  مـن اائیة من كل إتجاه فكان مركـز الفـتح  شوع  بطریقة

اختیار قریة بطریقة عشوائیة من كل مركز فكانت قریة الفیما من مركـز الفـتح، وقریـة بنـى رافـع 
 391اعـدت لھـذا الغـرض مـن    نمن مركز منفلوط وتم جمع  البیانات عن طریق اسـتمارة اسـتبیا 

 طریقة عشوائیة من القرى المختارة.ب ھنمبحوثة تم اختیار
الدراســة ان مســتوى الــوعى الصــحى الوقــائى الیھــا  توكــان مــن اھــم النتــائج التــى توصــل

التـى   مصـادرالللمبحوثات كان متوسط الى منخفض، اما بالنسبة الھـم    والشخصى والغذائى والعام

http://ajas.journals.ekb.eg/
mailto:ajas@aun.edu.eg
mailto:randayusef@aun.edu.eg


 
 ...دراسة بعض العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المؤثرة على الوعى الصحى 

Assiut J. Agric. Sci., 53 (3) 2022 (185-209)  186 
 

 التلفزیونیـةالبـرامج  و  ینكانـت االبنـاء المتعلمـعلـى المعلومـات الصـحیة    تحصل منھا المبحوثـات
والخبرة الشخصیة، اما بالنسبة لاللیات التـى تسـتخدمھا المبحوثـات لزیـادة الـوعى الصـحى ألفـرد 

وغسـل الیـدین قبـل األكـل   اسرھن فكانت عدم شرب الماء الملوث، وتعقیم الجروح عند االصـابة،
 الباعـة  مـن  االكـل  دموعـر  وتناول وجبة االفطار، وعدم السـھ  ،ات الغیرودوبعده، وعدم استخدام ا

 .التدخین ترك على األسرة  افراد المنزل، تشجیع  الجائلین، والمحافظة علي نظافة
كما وجد ان ھناك عالقة بین تعلیم المبحوثة وكل من الوعى الشخصى، والغـذائى، والـوعى 

ى زوج المبحوثـة والـوعى الصـحى الغـذائى والـوع  میالصحى العام، كما ان ھناك عالقـة بـین تعلـ
، الـوعى الصـحى الوقـائى والشخصـى والغـذائىوالدخل الشـھرى    وجد عالقة بینصحى العام، وال

كما اظھرت النتائج عدم وجود عالقة بین مھنة المبحوثة وكل من الوعى الوقائى والشخصى ولكن 
جود عالقة بین كـل مـن مھنـة ائج عدوم وتنكما اشارت ال  توجد عالقة مع الوعى الصحى الغذائى،

ــائى بحلمزوج ا ــوعى الصــحى الوق ــرارات االســریة وال ــاذ الق ــى اتخ ــة ف ــاركة المبحوث ــة، ومش وث
اوضـحت فوالشخصى والغذائى والعام ، اما بالنسبة لمشاركة المبحوثـة فـى المشـروعات التنمویـة  

 عالقة بینھا وبین الوعى الصحى العام.  وجودالنتائج  
 مل االجتماعیة واالقتصادیة عواال الریفیة،الوعى الصحى، المرأة  :تاحیةمفال الكلمات

  لمقدمةا
لھا،  التقدم وتحقیق  بالمجتمعات الریفیة للنھوض عنھا  غنى ال ضرورة الریفیة التنمیة أصبحت

تنتقـل  االستراتیجیة التى اداة لتنفیذ  اھتماما كبیراً للمشروعات التنمویة باعتبارھا الدول    اعطت  ولقد
 حیث ان الھدف الرئیسى للتنمیـة ھـو)، 299:  2017مى،تھا م (الى التقد النمومن حالة  بالمجتمعات  

مــن   ـوارد المجتمــع الــذي یجــب االھتمــام بـــھ، حتى یتمكنمـیعتبـــر مــن أھــم  فھـو  اإلنســان  
ـــد فــي المقــام متفـإن نجــاح أي جھــد تنمــوي یع  لذلكـطة التنمویـة،  نشالمسـاھمة الفعالـة فـي األ

 ).348:  2020، واخرون نواروالعقلیــة والنفسیة لإلنسان (  یةالجسدلسـالمة  األول علـى ا
منظمـة االغذیـة والزراعـة اھمیـة كبیـرة التبـاع انمـاط غذائیـة وصـحیة سـلیمة   وقد أعطت

 يالصـح بالمجـال االھتمـام وھذا یـؤدى بـدوره الـىعلى جھود التنمیة فى المجتمع،  النعكاس ذلك
 الـوعي خاصـة الصـحیة الرعایـة فـي الوقـائي لوبسـاأل أھمیـة على التنمیة، والتأكید مجاالت كأحد

المشـكلة السـكانیة،  المشـكالت منھـا  من العدید مثلھا كمثل الدول النامیة تعانى من مصرو ،الصحي
م دعـمن المشكالت التى ادت الى  وعدیدصحى المسكن ال توفرونقص الغذاء، وتلوث المیاه، وعدم 

 .)1: 2017(مكى،   لمىالعا ب الحضارى  القدرة على مسایرة الرك
فمـا  والتغذیـة،  والصـیدلھ،البشریة من تقدم في علوم الصحة والطب    حققتھ  وعلى الرغم مما 

یرجـع  وقـد ،والطفیلیـاتنسان ھو األضعف بنیاناً ومقدرة على مقاومة األمراض والجراثیم اإلزال  
م یتعـرض الـذى لـطبیعى  ر أن یتوفر الغذاء البح صناعیاً، ویندصأكل شيء في حیاتنا    الى انذلك  

 ).1:  2015 یوسف،لعوامل التلوث (
 داخـل كانـت سـواء تمارسـھا  األدوار التـى لتعـدد األسـرة محـورھـى  الریفیة المرأة وتعتبر

فـالمرأة الریفیـة تقـوم بالعدیـد مـن االدوار التـى مـن شـأنھا النھـوض بـالمجتمع  ،أو خارجھ المنزل
ً غذائیا ًریفى فھى المسئولة عن رعایة اسرتھا  لا  ). 1: 2021(الجزار واخرون،     وصحیا

لكنھـا غیـر ھذا المجال    الریفیة فىعلى عاتق المرأة  تقع  وبالرغم من المسئولیة الكبیرة التى  
الى عدم كفایة وصـحة   ذلكقادرة على االستفادة الصحیحة من امكانیات اسرتھا المتاحة وقد یرجع  

ات غیـر صـحیحة قـد تضـر بـافراد ة سـلوكیھ ممارسـ، ممـا یترتـب علیـلـدیھا مات المتوفرة  ولالمع
بدراسـة العوامـل المـؤثرة علـى الـوعى الصـحى لـدى المـرأة   تھـتم  ھذه الدراسـة  لذا فان    ،اسرتھا 

 الریفیة لما لھ من اثر كبیر على صحة المرأة الریفیة وافراد اسرتھا وعلى المجتمع ككل.



 
 2022،سلطاندا نر
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  الدراسةمشكلة 
تسـاعد كما انھـا  فبالصحة تزدھر الحیاة وتنمو، ،االنسانلصحة الجیدة اھم ما یمتلكھ تعتبر ا 

وتقع مسـئولیة الحفـاظ   وتمكنھ من القیام بادواره فى تنمیة مجتمعھ،  االنسان على االستمتاع بحیاتھ،
ة یـمعلى الصحة على االفراد أنفسھم، فـالفرد یسـتطیع أن یمـارس سـلوكیات صـحیة تـؤدى إلـى تن

 .النفسیة والجسدیة االمراضطاقاتھ وتجنبھ االصابة بكثیر من 
فھـو   جیـدة،والوعى الصحى احد العوامل المھمة التى تسـاعد اإلنسـان علـى التمتـع بصـحة  

باالضـافة الـى دوره فـى حمایـة المجتمـع مـن یمثل االساس فـى التغییـر االیجـابى لسـلوك االفـراد  
بـل   ق الصـحةلـن یحقـ  یة والعالجیة بمفردهالخدمات الصحر  فیالن االكتفاء بتو  ،المزمنةاالمراض  

ستزداد االمراض الناتجة عن الخلل فى انماط الحیاة وعدم تجنب مصادر االمراض بسـبب الجھـل 
 وممارسة سلوكیات ضارة تضر بصحة الفرد.

ظـرا نالمجتمـع  فئـات لمختلـف الصـحي الوعي بتنمیة األخیرة الفترة في الدولة اھتمام وتزاید
 یوفر زل مكان مثالى للوعى الصحى حیثبر المنر، ویعتمراض والفیروسات بشكل كبیشار االنتال

 بـالمنزل، الصـحیة التوعیـة تقـدیم فـى المـرأة دور یـأتى ومـن ھنـا  فراد االسـرة،ال الصحى الوعى
 فــالمرأة ھــى مربیــة األجیــال التــي تعلــم أطفالھــا العــادات والتقالیــد والســلوكیات الصــحیة الســلیمة،

لھا وألفراد   والحالة الصحیةاتھا الیومیة  ى سلوكیألساس فعى الصحى لدى المراة یعتبر حجر الوفا 
 اسرتھا.

ولكن قدرة المرأة على القیام بھذا الدور یتوقف على ما حصلت علیھ من معارف ومعلومات 
عكس ینى  ، فالمرأة الریفیة مازالت تعانى من تدنى مستوى الوعى الصحى االمر الذفى ھذا المجال

العوامــل بعــض بدراســة  الدراســة تاھتمــ ھا لــذلكرتاســفــراد ا ىقبــا علــى صــحتھا اوالً وصــحة 
لكى تؤدى دورھا فى ھـذا المؤثرة على الوعى الصحى لدى المرأة الریفیة االجتماعیة واالقتصادیة  

 المجال بفاعلیة وكفاءة.
  الدراسةاھمیة 

 نعـم هللادافھ في الحیاة، فھو نعمـة مـن أھھ  ب  لیحقق   الجسدلقد خلق هللا تعالى اإلنسان، ووھبھ  
ً  لذلكنسان على اإل  التـي الخاصـة الظـروف ظل علیھ، ففي فان رعایتھ والحفاظ على صحتھ واجبا
 إلـى الـدول مختلـف الصحي ھدف اجتماعى تسـعى والوعي الصحة موضوع أصبح العالم یشھدھا 

 .لمجتمع ككلاو االفراد صحة الحفاظ على بھدف مستویاتھ أعلى إلى الوصول
من االھداف الرئیسیة الصحیة نظـراً لمـا تشـیر   عى الصحىقضیة الوفجمیع الدول اعتبرت  

 ھـو فـالفرد الیھ الكثیر من المؤشرات الى تدنى المستوى الصحى وانتشار االمراض بـین االفـراد،
 الوعي من یةكاف درجة إلى ووصولھ السلیم، للسلوك الصحي واكتسابھ المجتمع، في األساسیة اللبنة

  مجتمعھ. سھ وعلى الفرد نفینعكس بشكل ایجابى على 
نالحظ ان المجتمع الریفى مازالت تنتشر بھ الكثیر من العادات والسـلوكیات الخاطئـة التـى و

وتنعكس على مشاركتھم فى جھـود التنمویـة التـى تقـوم بھـا الدولـة لتنمیـة   سكانھتؤثر على صحة  
ً  وعنصرا أساسیا  شریكا  ةالمرأة الریفی تعتبر، ومجتمعھم اسرتھا مـن خـالل  ىعل حافظةالم في مھما
، لذلك كان البد فى تقدیم نصائح وتوجیھات لعائلتھا فى ما یخص الصحةتقوم بھ    الھام الذىدورھا  

وھذا ما یھـدف الیـھ من دراسة مستوى الوعى الصحى للمرأة الریفیة وكذلك العوامل المؤثرة علیھ  
 .ھذا البحث
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  ةسراالداھداف 
واالقتصــادیة المــؤثرة علــى الــوعى  جتماعیــةعوامــل االیھــدف البحــث الــى دراســة بعــض ال

 الصحى لدى المراة الریفیة بریف محافظة اسیوط من خالل االھداف الفرعیة االتیة:
 الریفیة  المرأةمستوى الوعى الصحى الوقائى لدى التعرف على  -1
 الریفیة المرأةمستوى الوعى الصحى الشخصى لدى التعرف على  -2
 ى المراة الریفیة  غذائى لدالصحى الالتعرف على مستوى الوعى  -3
المصادر التى تستقى منھا المرأة الریفیـة المعلومـات الخاصـة بـالوعى الصـحى التعرف على   -4

 .والغذائىوالشخصى  الوقائى  
 االلیات التى تتبعھا المبحوثات لزیادة الوعى الصحى الفراد اسرتھا   تحدید -5
درجـة الـوعى   علـى  بحوثـاتلمل  تصـادیةاالجتماعیـة واالق  العوامـل  بعـض  ینب  دراسة العالقة -6

 المراة الریفیة   العام لدىوالوعى الصحى   والغذائىوالشخصى    الوقائىالصحى  
 النظرى واالستعراض المرجعى اإلطار

الصحة مطلب انسانى واجتماعى تسعى جمیع الدول لتحقیقھ، فتعتبر الصـحة السـلیمة ھـدف 
ة الصـحة فقـد أنشـأت ھیئـة االمـم راً الھمیاملة، ونظ لتحقیقھا الحداث التنمیة الشت  عا تسعى المجتم

م باعتبارھــا وكالــة متخصصــة تتــولى مســئولیة  1946المتحــدة منظمــة الصــحة العالمیــة فــى عــام 
اإلشراف على البرامج الصحیة المطبقة على مستوى العالم بھدف رفع المستوى الصحى للشعوب، 

قایـة مـن االمـراض باعتبارھـا علقة بالوخاصة المتمج الصحیة فى الدول النامیة  رالبكما انھا تدعم ا
 ).429 :2019ابراھیم ،(  جانب من الجوانب الھامة فى المحافظة على صحة االفراد

وتعرف الصحة بانھا غیاب المرض الظاھر وخلو اإلنسان من العجز والعلل فبالتـالى یعتبـر 
(مكـى،   أصـحاء  سـرعة انھـمن یتعافون من األمـراض بیالذو  ا  ن لم یشعروا بمرضیاألشخاص الذ

حالـة التحسـن الجسـمى والعقـل واالجتمـاعى  بأنھـا  العالمیة الصحة منظمة عرفتھا كما  ،)6: 2017
، ویتضـح مـن ذلـك ان الصـحة الكامل ولیس مجرد غیـاب المـرض او العلـة مـن االنسـان فحسـب

افـق مـع ، والتویـةالنفسیة والذھنیة واالجتماعة  فا تتضمن خلو الفرد من االمراض والعاھات، والمعا 
الكنـانى االخرین والمجتمع، وكذلك قدرة الفرد على ممارسة الحیاة الیومیة بدون اعاقة فى الجسـم (

 ).13:  2018واخرون،  
والمحافظـة علـى سـالمة االفـراد والمجتمـع مـن ویعتبر الوعى الصحى اداة لتعزیز الصحة  

 إدراك إلـى اللغویـة اتالتعریفـ يفـ الـوعي كلمـة وتشـیر، ألوبئـةواة خطر تفشى االمراض المزمن
)، 192: 2020،معرفـة (مرسـى  كـل أسـاس ویعتبـر الـوعى ادراك مباشر بھ یحیط  وما  لذاتھ المرء

ویعرف الوعى فى علم النفس بانھ حالـة مـن حـاالت اإلدراك تسـمح للفـرد بـالتمییز عـن األخـرین 
داخلى الشـعور الـة الفھـم وبانھ حالـ  )131:    2020ید (لسا  فھكما عر،  )351:  2020:واخرون  (نوار

للفــرد الــذى یمكنــھ مــن التعامــل مــع المواقــف واألحــداث، ویحــدث الــوعى مــن خــالل المشــاعر 
 واالحاسیس والسلوكیات التى تصدر من الفرد نتیجة تفاعلھ مع االخرین.

رفى وھو تـوفر معال) ان للوعى ثالثة جوانب ھى الجانب 2  :2021ویرى الجزار واخرون (
ن، والجانب الوجدانى یتمثل فـى تكـوین المیـول واالتجاھـات، موضوع معیعلمیة عن  المعلومات ال

عرفیة والوجدانیة لدى الشخص فیصبح لدیھ وعـى موالجانب التطبیقى فاذا اكتملت جوانب الوعى ال
  .علمى متكامل
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ابــو  )22: 2011حجــازى (كــل مــن  ویوجــد للــوعى الصــحى تعــاریف متعــددة فعرفــھ
(منظمة الصحة العالمیة   )337:  2019() العاموش و اخرون120:  2005ى () لطف25:  2006زایدة(

بإنــھ إدراك وإلمــام أفــراد المجتمــع بالمعلومــات والحقــائق الصــحیة وتبنــى نمــط حیــاة ) 1: 2016،
انـھ اووممارسات صحیة سلیمة مـن اجـل رفـع المسـتوى الصـحى والحـد مـن انتشـار االمـراض،  

اً الـى تحسـین صـحة الفـرد واألسـرة دى ایجابیـالناس وتـؤخبرات التى یتعرض لھا  ن الم  عةمجمو
 یـنعكس بمـا  الصـحیة القضـایا  لبعض المیول واالتجاھات وتكوین والفھم المعرفةانھ او  .والمجتمع

 الـى انھ ترجمـة المعلومـات والمعـارف والخبـرات الصـحیةاو .الیومي الصحي السلوك على إیجابا 
حة العالمیة بانھ قدرة الفرد واسرتھ منظمة الص  ھعرفت  معرفتھا. كما االفراد عند    لدى  یةوكانماط سل

  .منھا بطرق تمكن التمتع بصحة جیدة ةوفھمھا واالستفادومجتمعھ على الوصول الى المعلومات  
) ھـى الجانـب 3558  :2011والوعى الصحى لـھ ثـالث جوانـب كمـا اشـار الیھـا حجـازى (

 صـحتة، عـن ومسـئولیتھ فـردلا ودور ة،الصـح عـن العلمیـة المعلومـات فروتـالمعرفى ویقصد بھ 
 فـي ویتمثـل السـلوكي والجانب صحتھ، على الحفاظ  نحو االتجاھاتویتمثل فى  الوجداني والجانب

ھـذه الجوانـب  كتملـتاا وٕاذ الفرد، تواجھ التي بالصحة المتعلقة الحیاتیة المواقف في التصرف كیفیة
 سـلوكیة لعادات الصحیة الفردسات ممار تحولت یثمتكامالً ح صحیا  وعیا  لدیھ دالثالثة أصبح الفر

 .مستمرة بصورة تتم
 یجعل الفرد قـادرا) حیث انھ  23  :2018والوعى الصحى لھ اھمیة كبیرة كما ذكرھا حالب (

بما یمكنھ من تجنبھا والوقایة منھا، كما انھ یعتبر رصید معرفـى   على البحث عن اسباب االمراض
سـلیمة تجـاه مـا یواجھـھ مـن مشـكالت رات صـحیة اتخـاذ قـرارد یستفید منھ وقـت الحاجـة فـى فلل

 .صحیة
علـى االلمـام افـراد المجتمـع    الوعى الصحى بین افراد المجتمع انھ یساعدومن اھداف نشر  

المعلومــات الصــحیة والمشــكالت الصــحیة واالمــراض المزمنــة المنتشــرة فــى مجــتمعھم وطــرق ب
ة فـى كـل تصـرفاتھم الیومیـة، یة السـلیمرفات الصحتباع االفراد االرشادات والتصاوالوقایة منھا،  

معھم وكیفیة االستفادة منھا بطریقـة جیـدة (غنیمـة تكذلك معرفة االفراد بالمنشات الصحیة فى مجو
 ).31 :2019واخرون،  
العناصــر  جمیــع لیشــمل مجالــھ یتســع بــل ،معــین جانــب علــى الصــحي الــوعي یقتصــر وال

اآلخر، فھناك  في بعضھا  ویؤثر متداخلة عناصرلا وھذه ة،جید بصحة اإلنسان یتمتع لكي ةیرالضرو
فنجد الوعى الشخصـى ویقصـد بـھ النظافـة الشخصـیة كنظافـة البـدن عدة مجاالت للوعى الصحى  

ــوعى الغــذائى ــھ االلمــام بالمعلومــات  والمالبــس والمنــزل غیرھــا، وال ــةیقصــد ب الصــحیة  الغذائی
 .)636 :2014(العنزى،

كیفیة انتقالھـا والحـد مـن انتشـارھا والوقایـة االمراض وھ الوعى بویقصد بوالوعى الوقائى  
الوعى البیئى ویھتم بغرس المفاھیم البیئیة التى من شأنھا المحافظة على البیئـة التـى یعـیش ومنھا،  

یـة بسـالمتھم ا نفیھا االنسان، الوعى باالمـان واالسـعافات األولیـة ویھـدف الـى توعیـة األفـراد بالع
لكوارث والحوادث المفاجئة، والوعى الجنسـى ویھـدف الـى وا تجنب احتى یتمكنالشخصیة وامنھم  

ایضا بـالزواج  تھموتوعیتوعیة االفراد بالتكوین التشریحى والوظیفى للجھاز التناسلى فى االنسان، 
  ).6: 2017(مكى ،واالمومة واالبوة والمشكالت الجنسیة الصحیة  

االمــراض تــرتیط بالممارســات ه ھــذ مــراض،الریفــى العدیــد مــن األالمجتمــع  وتنتشــر فــى
ــرع،  ــى الت ــى ف ــل غســل الخضــروات واالوان ــف مث ــى یمارســھا اھــل الری ــة الت الســلوكیة الخاطئ
واالستحمام فى میاه الترع، ایضاً تناول الخضروات والفاكھة بـدون غسـلھا، وایضـاً المشـى بـدون 

 2000م الـدین،  طیـرة (حسـا الخ  األمـراضالعدیـد مـن  تھم ببا الـى اصـ  یـؤدىنعال فى الحقول ممـا  
:124(. 
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ً مھم  اً دورعامة    المراة بصفةوتلعب   عن فى تعدیل سلوك افراد اسرتھا فیما یتعلق بصحتھم    ا
 فھـىطریق تزویدھم بالمعلومات الصحیة السلیمة وتعدیل سلوكیاتھم الـى السـلوك الصـحى السـلیم  

سـف، سـرتھا (یوالفـراد الاالسـرة ورفـع الـوعى الصـحى    نوتعتبر المسئول االول عـن ادارة شـئ
2020 :556(. 

تعانى من تدنى مستوى الوعى الصـحى والغـذائى ممـا یـنعكس   مازالتالریفیة  المراة  اال أن  
حسـیب و،  )2001(  الحمیـرى  كـل مـن  دراسـة  تفقد أشـارعلى صحتھا وصحة باقى افراد أسرتھا  

 Sheikh (2017) ،Selvam (2019)، Kumar ،)2021(والجـزار واخـرون  ،)2014( واخـرون
كـل مـن   دراسة  وكذلك ذكرت  .الصحیة  بالممارساتان المرأة الریفیة لدیھا وعى متوسط    (2018)
ان المراة الریفیـة تعـانى  الى  Odini(2015))،2021( واخرون الجزار ودراسة ،)2017( توھامى

 علــىالریفیــات  یحصــلن منھــا  ىتــال لمصــادرامــن قلــة المعلومــات الصــحیة الكافیــة وان مــن اھــم 
 البرامج التلفزیونیة والخبرة الشخصیة واالم والحماة واالقـارب والجیـران  ھا منالصحیة  المعلومات  

 .والمراكز الصحیة
لنشـر مھمـة  وسـیلةوسـائل التواصـل االجتمـاعى  ان Nawaz )(2017وقـد ذكـرت دراسـة 

ان المـرأة الریفیـة تحتـاج  Paluck (2006)كما اشارت دراسة  ،الوعى الصحى بین افراد المجتمع
ان  Faruque(2015)، وذكــرت دراســة لصــحیة مــن قبــل صــناع القــرارالرعایــة امزیــد مــن  الــى

الریفیات لدیھن وعى شخصى منخفض فغالبیة الریفیات ال یقمن بغسل ایدیھن قبل تنـاول الوجبـات 
   .مما یضر بصحتھن  الغذائیة

 الطریقة البحثیة 
 خطوات االتیةإتباع ال البحث تم ألجراء ھذا

 ى المجال الجغراف -1
تم تقسـیم حیث  ،  وھى احدى محافظات الوجھ القبلىھذا البحث فى محافظة أسیوط    اءاجرتم  
شرق النیل وغرب النیل وتـم اختیـار مركـز بطریقـة عشـوائیة مـن كـل إتجـاه فكـان الى  المحافظة  

شـوائیة مـن كـل ر قریـة بطریقـة علغرب، وتـم اختیـا من الشرق، ومركز منفلوط  من امركز الفتح  
 من مركز الفتح، وقریة بنى رافع من مركز منفلوط.لفیما  قریة امركز فكانت  

  اختیار عینة الدراسة -2
 16814الشـاملة    تفكانـ  2017تم تحدید عدد األسر فى القرى المختارة وفقاً لتعـداد السـكان  

موزعة علـى القـرى     أسرة   391غت  تم تحدید حجم العینة فبل  *Yamaneمعادلة    أسرة وباستخدام
  .من شاملة كل قریة %)2.33(خذ نسبة م اث تحی  المختارة

   حجم العینة فى القرى المختارة .1  جدول
 العینة  الشاملة  القریة  المركز  االتجاه

 90 3854 الفیما  الفتح  شرق النیل  
 301 12960 بنى رافع  منفلوط  غرب النیل  

 391 16814   االجمالى 
*2)1+(N×e/n= N  N  ھى الشاملة ،  e  =0.05 

 إلجرائیةم ااھیالمف
 أوالً: فیما یتعلق بالمتغیرات المستقلة

التى عاشتھا المبحوثة القرب سـنة میالدیـة حتـى سنوات الیقصد بھ عدد : المبحوثـةسن    -1
   وقت جمع البیانات
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حتى   ة میالدیةألقرب سن  التى عاشھا الزوجسنوات  الیقصد بھ عدد  سن زوج المبحوثة:    -2
 وقت جمع البیانات  

الذى تلقتھ المبحوثـة   التعلیم الرسمىبھا عدد سنوات    یقصدالمبحوثة:  م  ت تعلیعدد سنوا  -3
 خالل حیاتھا  

یقصد بھـا عـدد سـنوات التعلـیم  الرسـمى الـذى تلقـھ   المبحوثة:زوج  عدد سنوات تعلیم    -4
 خالل حیاتھزوج المبحوثة  

  المبحوثةد افراد اسرة بھ عدیقصد عدد أفراد األسرة:  -5
یقصـد بیھـا مشـاركة المـرأة فـى المشـروعات تنمویـة:    شـروعاتمراة فـى ممشاركة ال  -6

 التنمویة فى القریة  
 فئتین من االستجابات:    وقد اعطیت

 تشارك  -1
 ال تشارك -2
الذى یحصـل علیـھ  الشھرى بالجنیة  الدخل اجمالى  ویقصد بھ الدخل الشھرى لألسرة :   -7

 ب االسرة ر
فئتــین مــن  وقــد اعطیــتل خــارج المنــزل المبحوثــة ویقصــد بــھ عمــ : مھنــة المبحوثــة -8

 :ھى  اإلستجابات

  تعمل -1

 التعمل -2

ــة -9 ــة زوج  مھن ــة  :المبحوث ــل زوج المبحوث ــھ عم ــت ویقصــد ب ــد اعطی ــن  4وق ــات م فئ
 االستجابات ھى:

 الیعمل  -4      حرفى -3     وظیفة حكومیة -2      مزارع -1
االمـور التـى مشاركتھا فـى ویقصد بھ سریة:  القرارات االاتخاذ  شاركة المبحوثة فى  م  -10

 ال -2نعم         -1:  ن اإلستجابات ھىم فئتینوقد اعطیت  االسرة واالوالد تتعلق بشئون

یقصـد بھـا المصـادر   الصـحیة:علـى المعلومـات  لمبحوثة  المصادر التى تحصل منھا ا  -11
التالیة قـرین المصـادر  االستجاباتاعطیت  الصحیة وقدحوثة على المعلومات  بمالمنھا  التى تستقى  

 -4        احیانـا  -3      اً نـادر – 2    ابدا-1   وھى ) مصدر بمتن البحث 14(    التى حددتھا الدراسة
 دائما 
 فیما یتعلق بالمتغیرات التابعة  ثانیا:

االجـراءات التـى تتخـذھا المـرأة ھ  یقصـد بـ  :لـدى المبحوثـات  الوقـائىالوعى الصحى    -12
عشـر   (احـدىھـذا المتغیـر عـن طریـق اعطائـھ  وقد تـم قیـاس    ،االمراض  ا منھفراد اسرتلوقایة أ

عبارة بمتن البحث) كمؤشر عن الوعى الصـحى الوقـائى حیـث اعطیـت االسـتجابات التالیـة ابـدا، 
درجة حیث تـم   )33-  11(  نر متتراوح درجات المؤش  وبذلك)،  3  ،2،  1(  احیانا، دائما على التوالى

 )26-19(  درجـة فـاكثر)، متوسـط   27(  مرتفـعالـى ثـالث مسـتویات    ىحى الوقائالوعى الصتقسیم  
  . )18-11(    منخفضدرجة،  
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فـى   السـلوك المتبـع لـدى المـرأة  یقصد بـھ  الوعى الصحى الشخصى لدى المبحوثات:    -13
    .بعض االمور الشخصیة

عى عن الوكمؤشر  عبارات بمتن البحث)    (تسعائھ  اعط یق  وقد تم قیاس ھذا المتغیر عن طر
 ،)3  ،2  ،1(ات التالیـة ابـدا، احیانـا، دائمـا علـى التـوالى  الصحى الشخصى حیث اعطیت االستجاب

الـى   الـوعى الصـحى الشخصـىدرجة حیث تم تقسیم    )27-  9(وبذلك تتراوح درجات المؤشر من  
   .درجة )16-9( منخفض)، 24 -17درجة فأكثر)، متوسط ( 25مرتفع (ثالث مستویات  

المرأة فى بعـض تبع لدى  السلوك المیقصد بھ    المبحوثات:لدى  ى الغذائى  الوعى الصح  -14
(خمسة عشر عبـارة وقد تم قیاس ھذا المتغیر عن طریق اعطائھ    االمور المتعلقة بالنواحى الغذائیة

الیـة ابـدا، احیانـا، التات  كمؤشر عن الوعى الصحى الغذائى حیـث اعطیـت االسـتجاببمتن البحث)  
درجة حیث تـم تقسـیم   )45-  15(وبذلك تتراوح درجات المؤشر من    )3  ،2  ،1(  دائما على التوالى

) 34 – 25(متوســط  فــأكثر)، درجــة 35مرتفــع (، الــى ثــالث مســتویاتالــوعى الصــحى الغــذائى 
  .ةدرج) 24 – 15(منخفض    ة،درج

الكلـى لكـل مـن الـوعى الصـحى ع  جمـوالمیقصد بھ    :الوعى الصحى العام للمبحوثات  -15
الـى ثـالث مسـتویات مرتفـع حیث تم تقسیم الوعى الصـحى العـام  .  لشخصى، والغذائىالوقائى، وا

 .درجة )57-35(درجة، منخفض  )80-58(درجة فاكثر)، متوسط   81(
یقصـد بـھ مـا االلیات التى تستخدمھا المبحوثات لزیادة الوعى الصحى لدى اسرتھن:    -16

ث اعطیــت االجابــات التالیــة قــرین یــحالــوعى الصــحى الفــراد اســرتھن ثــات لزیــادة بحوالمتتبعــھ 
   .ابدا -3  أحیانا  -2   دائما  -1 وھى الدراسة (احدى عشر عبارة بمتن البحث)العبارات التى حددتھا  

 جمع البیانات ادوات -3
محكمـین  10لى تم اعداد استمارة استبیان لھذا الغرض وتم عرضھا عتحقیقا لھدف الدراسة  

اب والخدمـة جتمـاع الریفـى سـواء فـى كلیـة الزراعـة واالدمن االساتذة المنخصصین فى مجال اال
تـم   حذف العبارات الغیر مناسبة التى تم االتفاق علیھـا مـن قبـل االسـاتذة، ثـم  حیث تمتماعیة،  جاال

ئمـة لجمـع مالحت وتم تعدیل بعض االسئلة حتى اصب ،لالستمارة  )pre-test(اختبار مبدئى    اجراء
 ارة.ھذه االستمعن طریق المقابلة الشخصیة باستخدام   االسرة ربةمن جمع البیانات  ، وتم البیانات

 األسالیب االحصائیة المستخدمة -4
 تم تحلیل البیانات باستخدامتم استخدام الفئات لعرض نتائج متغیرات الدراسة وتوصیفھا كما  

 اســتخداموتــم  اب التكــرارات والنســب المئویــة،حســم تــو، )SPSS( مجموعــة البــرامج االحصــائیة
   .االقترانمعامل حساب ، وكذلك تم ارتباط بیرسونمعامل 
 الدراسة فروض

فرضاً مجمعاً تختبـر جمیعـا الھـدف السـادس مـن   )44(یحتوى البحث على أربعة وأربعین  
 البحث، وبیانھا كما یلى:

 اوالً: الفروض الخاصة بالمتغیرات الكمیة 
 لوعى الصحى الوقائى للمتغیر التابع الخاص با )5 -1( منمستقلة لاض الفرو

(ســن التالیــة  الكمیــةالمتغیــرات ئى وبــین عالقــة بــین مســتوى الــوعى الصــحى الوقــا  توجــد
 -عـدد سـنوات تعلـیم زوج المبحوثـة  -عدد سنوات تعلیم المبحوثـة    -سن زوج المبحوثة  -المبحوثة  

 .منھا یة كل اللستقوذلك بفرض ا الدخل الشھرى لالسرة)
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 الفرض المجمع السادس
 مجتمعـة  التالیـة  الكمیـةالمتغیـرات    وبین  الوقائى  الصحى  الوعى  مستوى  بین  عالقة  توجد   

 زوج تعلــیم ســنوات عــدد - المبحوثــة تعلــیم ســنوات عــدد - المبحوثــة زوج ســن - المبحوثــة ســن(
 .منھا  كل تقاللیةاس عدمتأثیرھا المجمع و بفرض وذلك )لالسرة الشھرى  الدخل  -المبحوثة

 للمتغیر التابع الخاص بالوعى الصحى الشخصى )11 -7( من المستقلةلفروض ا
التالیـة (سـن   الكمیـةالمتغیـرات  وبـین    الشخصـىبین مسـتوى الـوعى الصـحى  توجد عالقة  

 -عـدد سـنوات تعلـیم زوج المبحوثـة  -عدد سنوات تعلیم المبحوثـة    -سن زوج المبحوثة  -المبحوثة  
 .وذلك بفرض استقاللیة كل منھا  لالسرة) ھرىالشالدخل  

 :الثاني عشر المجمع رضالف
 مجتمعـة  التالیـة  الكمیـةالمتغیـرات    وبـین  لشخصىا  الصحى  الوعى  مستوى  بین  عالقة  توجد

 زوج تعلــیم ســنوات عــدد - المبحوثــة تعلــیم ســنوات عــدد -المبحوثــة زوج ســن - المبحوثــة ســن(
 .منھا  كل استقاللیة وعدم  المجمع  تأثیرھا  بفرض كلالسرة) وذل الشھرى  الدخل  -المبحوثة

 الصحى الغذائىللمتغیر التابع الخاص بالوعى ) 17 -13( من المستقلةلفروض ا
سـن التالیـة (  الكمیـةالمتغیـرات  توجد عالقة بین مسـتوى الـوعى الصـحى الشخصـى وبـین  

 -یم زوج المبحوثـةعلـت  عـدد سـنوات  -عدد سنوات تعلیم المبحوثـة    -سن زوج المبحوثة  -المبحوثة  
 .قاللیة كل منھا فرض استوذلك ب الدخل الشھرى لالسرة)

 الثامن عشر المجمع الفرض
 مجتمعـة التالیـة الكمیـةالمتغیـرات  وبـین الغذائى الصحى الوعى مستوى  بین  القةع  توجد   

 زوج تعلــیم ســنوات عــدد - المبحوثــة تعلــیم ســنوات عــدد - المبحوثــة زوج ســن - المبحوثــة ســن(
 .منھا  كل استقاللیة وعدم  المجمع  تأثیرھا  بفرض وذلك )لالسرة الشھرى  الدخل -  حوثةمبال
 للمتغیر التابع الخاص بالوعى الصحى العام )23 -19( من المستقلةلفروض ا

ســن التالیــة ( الكمیــةالمتغیــرات توجــد عالقــة بــین مســتوى الــوعى الصــحى الشخصــى وبــین 
ــیم المبحوثــة  اتنوعــدد ســ -ســن زوج المبحوثــة –المبحوثــة  ــیم زوج عــ -تعل دد ســنوات تعل

 .وذلك بفرض استقاللیة كل منھا  الدخل الشھرى لالسرة)  -ةالمبحوث
 الرابع والعشرون المجمع رضالف

 سن(  مجتمعة  التالیة  الكمیةالمتغیرات    وبین  العام  الصحى  الوعى  مستوى  بین  عالقة  توجد  ال
 -المبحوثـة  زوج  تعلـیم  سـنوات  عـدد  -  المبحوثـة  متعلی  سنوات  عدد  -المبحوثة  زوج  سن  -  المبحوثة

 منھا. لك  استقاللیة وعدم  المجمع تأثیرھا   بفرض ، وذلك)لالسرة شھرىلا  الدخل
 ثانیا: الفروض الخاصة بالمتغیرات االسمیة 

 للمتغیر التابع الخاص بالوعى الصحى الوقائى  )28 -25( من المستقلةالفروض 
مھنـة التالیـة (  االسـمیةالمتغیـرات  لوقـائى وبـین  ا  حىتوجد عالقة بین مسـتوى الـوعى الصـ

مشـاركة المبحوثـة   -التنمویـة  فى المشـروعات  المبحوثةمشاركة    -مھنة زوج المبحوثة    -  بحوثةالم
 .وذلك بفرض استقاللیة كل منھا   فى اتخاذ القرارات االسریة)
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 الفرض المجمع التاسع والعشرون
 مھنـة(  التالیـة المتغیـرات االسـمیة وبـین ائىوقـال الصـحى الـوعى مستوى  بین  عالقة  توجد

 المبحوثـة  مشـاركة  -مویـةالتن  المشـروعات  فى  المبحوثة  مشاركة  -  المبحوثة  زوج  مھنة  -  المبحوثة
 .منھا  كل استقاللیة وعدم  المجمع  تأثیرھا  بفرض وذلك  ،)االسریة  القرارات  اتخاذ  فى

  وعى الصحى الشخصىالب للمتغیر التابع الخاص )33 -30( من المستقلةالفروض  
التالیـة (مھنـة   المتغیـرات االسـمیةحى الشخصى وبـین  توجد عالقة بین مستوى الوعى الص

مشاركة المبحوثة فى  -فى المشروعات التنمویة  المبحوثةمشاركة    -مھنة زوج المبحوثة    -المبحوثة
 .وذلك بفرض استقاللیة كل منھا  اتخاذ القرارات االسریة)

 والثالثون  عابالر المجمع  الفرض
 مھنـة(  التالیـة  المتغیـرات االسـمیة  وبـین  الشخصى  الصحى  الوعى  مستوى  بین  عالقة  توجد

 فى المبحوثة مشاركة -التنمویة  المشروعات  فى  المبحوثة  مشاركة  -  المبحوثة  زوج  مھنة  -المبحوثة
 .منھا  كل استقاللیة وعدم  المجمع  تأثیرھا   بفرض وذلك ،)االسریة  القرارات  اتخاذ

  لصحى الغذائىللمتغیر التابع الخاص بالوعى ا) 38 -35( من المستقلة ضروالف
التالیـة (مھنـة   المتغیـرات االسـمیةبـین  و  الغـذائىتوجد عالقة بین مسـتوى الـوعى الصـحى  

مشاركة المبحوثة فى  -فى المشروعات التنمویة  المبحوثةمشاركة    -مھنة زوج المبحوثة    -المبحوثة
 .وذلك بفرض استقاللیة كل منھا  )اتخاذ القرارات االسریة

 نالثووالث التاسع المجمع الفرض
 مھنـة(  التالیـة  المتغیـرات االسـمیة  وبـین  الغـذائى  الصـحى  الـوعى  مسـتوى  بین  عالقة  توجد

 فى المبحوثة مشاركة -التنمویة  المشروعات  فى  المبحوثة  مشاركة  -  المبحوثة  زوج  مھنة  -المبحوثة
 .منھا  كل استقاللیة وعدم  المجمع  تأثیرھا   رضفب وذلك ،)االسریة  القرارات  اتخاذ

 مللمتغیر التابع الخاص بالوعى الصحى العا )43 -40( من مستقلةلاالفروض 
التالیــة (مھنــة  المتغیــرات االســمیةوبــین توجــد عالقــة بــین مســتوى الــوعى الصــحى العــام 

مشاركة المبحوثة فى  -فى المشروعات التنمویة  المبحوثةمشاركة    -مھنة زوج المبحوثة    -المبحوثة
 .كل منھا   استقاللیة وذلك بفرض تخاذ القرارات االسریة)ا

 الرابع واألربعون المجمع الفرض
 مھنــة( التالیــة االســمیةالمتغیــرات  وبــین العــام الصــحى الــوعى مســتوى بــین قــةعال توجــد

 مبحوثـةلا  مشـاركة  -  التنمویـة  المشـروعات  فى  المبحوثة  مشاركة  -  المبحوثة  زوج  مھنة  -المبحوثة
 .منھا  كل استقاللیة وعدم  المجمع  تأثیرھا  بفرض وذلك  ،)االسریة  القرارات  اتخاذ  فى

 فى صورتھا الصفریة السابقة ویتم اختبار الفروض
 :الدراسةاإلقتصادیة للمبحوثات فى عینة  -الخصائص الشخصیة واإلجتماعیة 

ائص الشخصـیة، خصـالالتوزیع العـددى والنسـبى لـبعض  الخاصـة بـ)  2(رقم    بیانات جدول
-40(ان غالبیة المبحوثـات یقعـن فـى الفئـة العمریـة  ھر  تظ   للمبحوثات  ، واالقتصادیة  واالجتماعیة

حیـث سـنة    )49-40(وان الغالبیة من أزواج المبحوثات یتراوح اعمارھم ما بـین  )،32.3%()  49
وجـد ان  )،%48.3( االمیـات بلغـت نسـبة    أما بالنسبة لمتغیر التعلیم فقـد  ،%)32.7(نسبة  كانت ال

 وقد أشارت البیانات ایضا   سنة فاكثر)،  12تعلیمھم (  من أزواج المبحوثات عدد سنوات  %)43.7(
وقـد اشـارت البیانـات بالنسـبة ، فـرد) 8-6(من المبحوثات عدد افراد اسـرتھن   %)48.6(  الى ان  
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 ت بالنسـبةنـا یا وقد اشـارت البجنیة فاكثر،    4000منھن دخل اسرتھن    %)32.2(ان  لمتغیر الدخل  
وقد اشارت البیانات بالنسبة لمتغیر مھنـة تعمل،    ن المنھ  %)92.6(وجد ان  لمتغیر مھنة المبحوثة  

البیانــات بالنســبة  اوضــحتوقــد  مــن ازواج المبحوثــات مــزارعین، %)39.1(ان حوثــة زوج المب
تخـاذ ا  فـىن  تشارك  منھن  %)69.8(ان    لمتغیر مشاركة المبحوثة فى اتخاذ القرارات االسریة وجد

فـى المشـروعات التنمویـة بة لمتغیر مشـاركة المـرأة  وقد اشارت البیانات بالنسالقرارات االسریة،  
   .یشاركن فى المشروعات التنمویةالمنھن  %)96.7(وجد ان 

عینــة ب  یوضــح التوزیــع العــددى والنســبى للخصــائص الشخصــیة واإلجتماعیــة واالقتصــادیة للمبحوثــات  .2دولج
 الدراسة

 % العدد  تابع البیان م % العدد  ان بیال م
 100 391 اجمالى عدد المبحوثات  100 391  ثاتوح اجمالى عدد المب 
   الدخل الشھرى لالسرة   6   ةسن المبحوث 1
 20-29 97 24.8 1000-1900 63 16.1 
 30-39 112 28.6 2000-2900 122 31.2 
 40-49 126 32.3  3000-3900 80 20.5 
 32.2 126 فأكثر 4000  14.3 56 فاكثر50 
   نة المبحوثةھم 7   سن زوج المبحوثة 2
 7.4 29 تعمل 6.9 27 20-29 
 92.6 362 ال تعمل 30.0 117 30-39 
   المبحوثة مھنة زوج 8 32.7 128 40-49 
 39.1 153 مزارع 30.4 119 فاكثر50 
 32.0 125 وظیفة جكومیة    عدد سنوات تعلیم المبحوثة   3

 27.9 109 حرفى  48.3 189 أمیة
 1.0 4 الیعمل  15.6 61 ) سنوات 7 – 4(

  مراة فى اتخاذ القرارات االسریة مشاركة ال 9 4.1 16 ) سنة 11 – 8( 
 69.8 273 تشارك  32.0 125 فأكثر)سنة  12(

 30.2 118 ال تشارك    عدد سنوات تعلیم زوج المبحوثة   4
   كة المراة فى مشروعات تنمویةارمش 10 26.8 105 أمى

 3.3 13 تشارك  24.6 96 واتنس)  7 – 4( 
 96.7 378 اركال تش   4.9 19 ) سنة 11 – 8( 
     43.7 171 سنة فأكثر ) 12( 

       عدد افراد اسرة المبحوثة   5
3-5 151 38.6     
6-8 190 48.6     
9-11 36 9.2     

     3.6 14 فاكثر 12
  عینة الدراسة: المصدر

 النتائج ومناقشتھا
 غـذائى للمبحوثـات،مستوى الوعى الصحى الوقـائى والشخصـى وال  من،  نتائج كل  سنعرض

االلیات التى تستخدمھا المبحوثـات   المصادر التى تحصل علیھا المبحوثة على المعلومات الصحیة،
 لزیادة الوعى الصحى  

 : الصحى الوقائى للمبحوثاتى وعالفیما یتعلق بمستوى  : الھدف االول
توي الـوعي ) أن أھم ثالثة عناصر ممثلة في مؤشر القیاس لمس3(جدول رقم  لاتوضح نتائج  

 القلـي عنـد للزیـت اآلمـن )، واالسـتخدام2.5(األطفـال  على تطعـیم  المداومة    ھي:الصحي الوقائي  
ر القیـاس بقیـة عناصـیـة  ھم، ویلیھـا فـي األ  )2.3(  للطبیب عند الشعور بـالمرضوالذھاب    )2.4(

 ضح قرین كل منھا المتوسط المرجح والترتیب. ومالواردة بالجدول وال
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 الوقائى للمبحوثاتالبعاد الوعى الصحى ح التوزیع العددى والنسبى یوض .3 دولج

 البیان 

  رأى الم�حوثة 

 ابدا  احیانا  دائما 
المتوسط  
 الترتیب  المرجح 

  % العدد  % العدد  % العدد 
 

 

 

المداومة على تطعیم االطفال  -1  247 63.2 79 20.2 65 16.6 2.5 1 

 2 2.3 9.5 37 47.3 185 43.2 169 ض. الذھاب للطبیب عند الشعور بالمر-3

 3 2.4 19.2 75 25.1 98 55.8 218 استخدام الزیت فى القلى أكثر من مرة -4
  اإللمام باإلسعافات األولیة التي تساھم في سرعة تخفیف-5
 4 2.2 14.1 55 49.9 195 36.1 141 . مرضال

 5 2.0 29.2 114 34.3 134 36.6 143 األدویة إال بإستشارة الطبیب. استخدامم دع-6

 5 2.0 21.5 84 53.7 210 24.8 97 بمرض معدى. االصابةبالناس عند  االختالطعند  الحذر-7

 6 1.9 32.2 126 43.7 171 24.0 94 إبعاد األطفال عن المدخنین.  -8

 6 1.9 35.8 140 31.5 123 32.7 128 اإلبتعاد عن األماكن المزدحمة. -9

 6 1.9 36.6 143 38.6 151 24.8 97 من األلمونیوم حفظ األطعمة في أوانى -10

 7 1.7 47.3 185 35.8 140 16.9 66 استخدام افراد االسرة الغذیة بھا مواد حافظة عدم -11

 8 1.6 55.8 218 28.1 110 16.1 63 ظة مة المحفوطعلأل تاریخ الصالحیة قراءة -12

 عینة الدراسةالمصدر: 
فئات متساویة الطـول ومتدرجـة تصـاعدیا الـي اعلـي   ثالثلي  وبتقسیم مدي مؤشر القیاس ا

أن غالبیة المبحوثـات وقعـن فـي الفئـة المتوسـطة لـدرجات المؤشـر )  4(توضح نتائج الجدول رقم  
یتصـفن بدرجـة   %)97.7(  مكن معھ القول بأ غالبیة المبحوثاتی  ما و  وھ%)،  83.1(بنسبة قدرھا  

ھي التي یتصف وعیھا الصحي   %)2.3(بة المتبقیة  وعي متوسطة الي منخفضة، في حین ان النس
 الوقائي باالرتفاع

للمبحوثـات بعینـة   مسـتوى الـوعى الصـحى الوقـائىمؤشـر  یوضح التوزیع العددى والنسبى ل  .4  دولج
 الدراسة

 % العدد  للریفیات ى الصحى الوقائىعالو مستوى
 14.6 57 درجات )  18  – 11(  ضمنخف

 83.1 325 درجة )  26 – 19( متوسط 

 2.3 9 ) درجة فأكثر 27(  مرتفع
 100.0 391 الجملة

 الدراسة عینة: المصدر

 الوعى الصحى الشخصى للمبحوثات: فیما یتعلق بمستوى  :الھدف الثانى
 لمسـتوي  القیـاس  شـرمؤ  فـي  ممثلـة  عناصـر  ثالثـة  أھـم  أن  )5(  رقم  الجدول  نتائج  توضح   

علـى النـوم   الحـرص  )،2.4(  البـدن  ونظافـة  باالسـتحمام  االھتمـام  ھـي:  الشخصـي  الصـحي  الوعي
التھویـة الجیـدة و ،)2.3( تنظیف الفـم واإلسـنان بعـد األكـل وقبـل النـومو  )،2.3(  المبكر  واالستیقاظ 

 عناصــر بقیـة ةألھمیـا فـي ویلیھـا )، 2.3( لإلكتئــاب المسـببة العزلـة وتجنـب)، 2.3( داخـل المنـزل
 .  والترتیب  المرجح  المتوسط  ھا من كل قرین والموضح  بالجدول الواردة  القیاس
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 البعاد الوعى الصحى الشخصى للمبحوثاتیوضح التوزیع العددى والنسبى  .5 لجدو
 

 الب�ان  
 

 رأى الم�حوثة 
 
 

 

 ابدا  اح�انا  دائما 
سط المتو 

 ح المرج
 الترتیب 

   %  العدد  %  العدد  %  العدد 
 1 2.4 6. 14 57 34.5 135 50.9 199 ونظافة البدن. �االستحماماالهتمام -1
 2 2.3 24.0 94 22.3 87 53.7 210 الم�كرالحرص على النوم واإلست�قاظ -2
 2 2.3 1. 25 98 2. 21 83 53.7 210 االهتمام �التهو�ة الجیدة داخل المنزل.-3
 2 2.3 4. 18 72 33.8 132 47.8 187 راض.األم اإلكتئاب الذى �جلب ثال �حدلعزلة حتى تجنب ا-4
 3 2.1 5. 20 80 52.2 204 27.4 107 التعرض للشمس -5
 4 1.8 9. 39 156 36.6 143 23.5 92 م مال�س وأدوات الغیر.اأستخدعدم -6
 5 1.7 6. 49 194 25.8 101 24.6 96 غسل الیدین قبل األكل و�عده.-7
 6 1.5 9. 63 250 21.7 85 14.3 56 نومبل التنظ�ف الفم واإلسنان �عد األكل وق-8
 7 1.4 9. 71 281 16.4 64 11.8 46 ور�ة. دلطب�ة الإجراء الفحوصات ا-9

 : عینة الدراسةالمصدر
 

 اعلـي الـي تصـاعدیا  ومتدرجـة الطـول متسـاویة  فئات  ثالثة  الي  القیاس  مؤشر  مدي  وبتقسیم
 المؤشـر  لـدرجات  المتوسـطة  الفئـة  فـي  نوقعـ  المبحوثـات  غالبیة  أن  )6(  رقم  جدولال  تائجن  توضح
 یتصـفن  %)  92.3(    المبحوثـات  غالبیـة  بـأ   القـول  معـھ  مـا یمكـن  وھـو  %)،  82.1(  قـدرھا   بنسبة

 یتصـف  التـي  ھـي%)     7.7(    المتبقیـة  النسـبة  ان  حـین  فـي  منخفضـة،  الـي  متوسطة  وعي  بدرجة
 .الرتفاعبا   الشخصي  الصحي وعیھا 
للمبحوثـات بعینـة  مستوى الـوعى الصـحى الشخصـىشر مؤى لیوضح التوزیع العددى والنسب  .6  جدول

 الدراسة
 % العدد  الشخصى للریفیاتستوى الوعى الصحى  م

 10.2 40 درجات ) 16 – 9( منخفض  
 82.1 321 درجة ) 24 – 17( متوسط  
 7.7 30 درجة فأكثر ) 25مرتفع ( 
 100.0 391 الجملة  

 الدراسة عینة: صدرالم

 الوعى الصحى الغذائى للمبحوثات: بمستوى  یتعلقفیما  الھدف الثالث
 لمسـتوي القیـاس مؤشـر فـي ممثلـة  عناصـر  ھنـاك خمسـة  أن  )7(  رقم  جدولال  نتائج  توضح

 تفضــیل:  وھــي )2.4( المــرجحالغــذائي ومتســاویة األھمیــة فــي ضــوء وســطھا  الصــحي الــوعي
 بكثـرة، إعطـاء الثـوم تنـاول ،.تلوثـة وعـدم الطعـام نظافـة مـن لتأكـدا طفال،لال الطبیعیة  الرضاعة

 منھـا   كل  قرین  والموضح  بالجدول  الواردة  القیاس  عناصر  بقیة  یةاألھم  في  ویلیھا   یومیاً،  لبن  الطفل
 .والترتیب المرجح  المتوسط 
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 ثاتالبعاد الوعى الصحى الغذائى للمبحویوضح التوزیع العددى والنسبى  .7دولج

 
 بیان ال

  رأى المبحوثة 

لمتوسط ا بدا ا احیانا  دائما 
 المرجح

 
 الترتیب 

   % العدد  % العدد  % العدد 
 1 2.4 17.1 67 23.0 90 59.8 234 .تفضیل الرضاعة الطبیعیة لالطفال -1
 1 2.4 11.5 45 36.1 141 52.4 205 التأكد من نظافة الطعام وعدم تلوثة. -2
 1 2.4 11.8 46 39.6 155 48.6 190 ةبكثرتناول الثوم  -3
 1 2.4 11.8 46 32.5 127 55.8 218 م جیداُ الطعاطھى  -4
 1 2.4 13.3 52 30.7 120 56.0 219 لبن یومیاً إعطاء الطفل -5
 2 2.3 13.0 51 46.3 181 40.7 159 اعطاء الطفل لیمون او برتقال عند اصابتھ بالبرد  -6
 3 2.2 26.9 105 30.4 119 42.7 167 ھ الطازجة. والفواكتناول الخضروات االھتمام  -7
 3 2.2 17.1 67 44.5 174 38.4 150 نظرا الھمیتھاتناول وجبة األفطار -8
 3 2.2 16.4 64 48.8 191 34.8 136 تناول الكمیات المعتدلة من السكریات -9

 3 2.2 21.7 85 39.4 154 38.9 152 تناول الشوفان -10
 4 2.1 22.3 87 44.0 172 33.8 132 لیمونجبیل واتناول الزن -11
 4 2.1 9.0 35 67.3 263 23.8 93 جیداً قبل األكل  والفاكھةغسل الخضروات  -12
 5 1.9 41.2 161 31.5 123 27.4 107 التقلیل من تناول النشویات -13
 5 1.9 19.4 76 58.3 228 22.3 87 عدم إعطاء الطفل الحلوى بین الوجبات -14
 6 1.7 52.2 204 22.8 89 25.1 98 یل من الدھون التقل -15

 عینة الدراسةالمصدر: 

 اعلـي الـي تصـاعدیا  ومتدرجـة الطـول متسـاویة  فئات  ثالثة  الي  القیاس  مؤشر  مدي  وبتقسیم
 المؤشـر  لـدرجات  المتوسـطة  الفئـة  فـي  وقعـن  المبحوثـات  غالبیة  أن  )8(  رقم  الجدول  نتائج  توضح
 بدرجـة  یتصـفن  )%98.7(  المبحوثـات  بأغالبیـة  القول  معھ  مكنی  ما   وھو  %)،55.2(  قدرھا   بنسبة
 الصـحي وعیھا  یتصف التي ھي %)1.3( لمتبقیةا النسبة ان  حین  في  منخفضة،  الي  متوسطة  وعي

 .باالرتفاع  الغذائي
للمبحوثـات بعینـة   مسـتوى الـوعى الصـحى الغـذائىمؤشـر  یوضح التوزیع العددى والنسـبى ل  .8  جدول

 البحث
 % العدد  للریفیات الغذائىلصحى الوعى ا مستوى

 43.5 170 درجة  ) 24  – 15(  فضمنخ

 55.2 216 درجة )  34 – 25(  متوسط

 1.3 5 درجة فأكثر)  35(   مرتفع
 100.0 391 الجملة

 الدراسة عینة: المصدر

 الوعى الصحى العام للریفیات فیما یتعلق بمستوى  
 اویةمتسـ  فئات  ثالثة  الي  وعي الصحي العاممستوي الالقیاس االجمالي ل  مؤشر  مدي  وبتقسیم

 فـي  وقعن  المبحوثات  غالبیة  أن  )9(  رقم  الجدول  نتائج  توضح  اعلي  الي  تصاعدیا   ومتدرجة  الطول
 غالبیـةبأ  القـول معـھ یمكـن مـا  وھـو %)، 84.1(  قـدرھا   بنسـبة  المؤشـر  لـدرجات  المتوسـطة  الفئة

 المتبقیـة  النسـبة  ان  حـین  فـي  ضـة،منخف  الـي  متوسطة  وعي  بدرجة  یتصفن%)    98.7(  المبحوثات
 .باالرتفاع  العام  الصحي وعیھا  یتصف  التي %) ھي 1.3(
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 مستوى الوعى الصحى العام للمبحوثات بعینة البحثمؤشر وضح التوزیع العددى والنسبى لی .9 جدول

 % العدد  للریفیات العاممستوى الوعى الصحى 

 14.6 57 درجة  ) 57  – 35(  منخفض
 84.1 329 درجة ) 80 – 58(  وسطمت

 1.3 5 ة فأكثر) درج 81(   مرتفع

 100.0 391 الجملة  
 الدراسة عینة: المصدر

 
 :التى تحصل علیھا المبحوثة على المعلومات الصحیة المصادر الرابع:الھدف 

للحصـول علـي المعلومـات الصـحیة   مصـادر  ثالثـة  أھـم  أن)  10(  رقم  الجدول  نتائج  توضح
 التلیفزیونیـةوالبـرامج  )،3.2( المتعلمـونبنـاء  األ  شخصیة او الغذائیة تمثلت في:ئیة او الالوقا   سواء

 قرین  والموضح  بالجدول  الواردة  المصادر  بقیة  األھمیة  في  ویلیھا ،  )3.0(  خصیةوالخبرة الش  )3.2(
 .والترتیب  المرجح  المتوسط  منھا  كل

  المبحوثة على المعلومات الصحیة حصل منھا یوضح التوزیع العددى والنسبى للمصادر التى ت .10جدول

 یانالب

  راى المبحوثة 
 مرجحالمتوسط ال ابدا  نادرا احیانا  دائما 

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد الترتیب 
 1 3.2 6.4 25 10.2 40 45.0 176 38.4 150 األبناء المتعلمون-1

 1 3.2 5.9 23 10.2 40 46.0 180 37.9 148 البرامج التلیفزیونیة -2

 2 3.0 14.6 57 8.7 34 40.7 159 36.1 141 الخبرة الشخصیة-3

 3 2.9 7.2 28 27.9 109 27.9 109 37.1 145 الوحدة الصحیة-4

 4 2.8 16.9 66 10.5 41 47.8 187 24.8 97 الصدیقات والجیران  -5

 5 2.7 19.7 77 11.5 45 48.3 189 20.5 80 الرائدة الریفیة -6

 6 2.5 49.9 195 17.4 68 15.9 62 16.9 66 ةج اإلذاعی البرام-7

 7 2.3 29.9 117 18.2 71 41.7 163 10.2 40 األم أو الحماة-8

 8 2.1 22.8 89 11.8 46 56.8 222 8.7 34 الزوج -9

 9 2.0 17.1 67 26.1 102 49.4 193 7.4 29 مواقع التواصل االجتماعى-10

 10 1.0 38.1 149 27.4 107 30.7 120 3.8 15 الصحف والمجالت-11

 دراسةنة العیالمصدر: 
 

 الـوعي  نشـر  مسـؤولیة  تحمـل  يفـ  ومرشـداتھا   الصـحیة  الوحـدات  دور  غیاب  ماسبق   ویعني
 مواقـع وكـذلك ، المصـورة أو المقـروءة المطبوعات دور غیاب الي اضافة  الریفیات،  بین  الصحي
 اھمیـة  مایؤكـد  وھـو  العینة،  اتمبحوث  بین  األمیة  نسبة  بارتفاع  ذلك  یعلل  وقد  االجتماعي،  التواصل

 محافظـة  وفـي  عامـة  مصـر  فـي  الریفیـات  الـي  منھـا   النفاذ  یجب  بصریة  سمعیة  كوسیلة  فزیونالتلی
 .ابنائھا  من  الریفیات بین  العام  الصحي الوعي مستوي لتدني وذلك  خاصة، اسیوط 
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 : ىااللیات التى تستخدمھا المبحوثات لزیادة الوعى الصح الھدف الخامس:
ة آلیـات تسـتخدمھا المبحوثـات لزیـادة الـوعي ثالثـ  الـي ان اھـم)  11(  ت نتـائج جـدولاشار 

 بصفة عامة ھي: عدم شرب المـاء الملـوث، وتعقـیم الجـروح عنـد االصـابة ناسرھ  الصحي ألفرد
وتنـاول وجبـة   الغیـروغسـل الیـدین قبـل األكـل وبعـده، وعـدم اسـتخدام ادوات  ،  )2.5  منھمـا   لكل(

 الجـائلین، والمحافظـة علـي نظافـة  لباعـةا  مـن  االكـل  بعدم  )،لكل منھا   2.4(  دم السھروع  االفطار،
منھـا)، ویلیھـا بقیـة االلیـات الـواردة  لكـل 2.3(  التـدخین  تـرك  علـى  األسـرة  افـراد  المنزل، تشجیع

 بالجدول.
حى یوضح التوزیع العددى والنسبى االلیـات التـى تسـتخدمھا المبحوثـات لزیـادة الـوعى الصـ  .11ولجد

 اسرتھا الفراد
 
 

 البیان   

  �حوثة رأى الم
 

 

 ابدا  اح�انا  دائما 
المتوسط 

 المرجح 
 الترتیب 

   %  العدد %  العدد %  العدد
 1 2.5 8.7 34 36.6 143 54.7 214 التنبیھ على افراد االسرة بعدم شرب ماء ملوث-1

 1 2.5 6.4 25 42.2 165 51.4 201 تعقیم الجروح عند اصابة احد افراد االسرة -2

 2 2.4 0. 13 51 29.2 114 57.8 226 غسل الیدین جیدا قبل االكل سرة بالتنبیھ على افراد اال-3

 2 2.4 9.7 38 36.3 142 54.0 211 التنیة على االوالد بعدم استخدام ادوات الغیر -4

 2 2.4 0. 10 39 36.1 141 54.0 211 تشجیع افراد اسرتك لتناول وجبة االفطار-5

 2 2.4 9.2 36 38.4 150 52.4 205 نلفزیواسرتك بعدم السھر امام الت جیع افرادتش-6

 3 3.3 4. 16 64 36.1 141 47.6 186 السرة بعدم االكل من الباعة الجائلینالتنبیھ على افراد ا-7

 3 2.3 0. 24 94 22.8 89 53.2 208 الحفاظ على اجراءات النظافة داخل المنزل -8

 3 2.3 0. 10 39 46.3 181 43.7 171 التدخین   ك على تركتشجیع افراد اسرت-9

 4 2.1 6. 26 104 32.0 125 41.4 162  تشجیع افراد اسرتك بتقلیل استحدام االدویة-10

 5 2.0 22.3 87 51.2 200 26.6 104 الذھاب الى الطبیب عند الشعور بالمرض-11

  عینة الدراسةالمصدر: 

  لدراسةافروض صحة  السادس: اختبارالھدف 
ــا ال ــین ر العنجــاز ھــذا الھــدف ســیتم اختب ــة ب ــة واالقتصــادیة  العوامــلبعــض الق االجتماعی

بین درجة الوعى الصحى الغذائى والشخصى والوقائى والـوعى الصـحى العـام  لـدى للمبحوثات و
 المراة الریفیة  

 غیرات الكمیة متاوالً: ال
 سة رات الدرامتغیالعالقة بین مستوى الوعى الصحى الوقائى و�ین   -أ

وجود عالقات معامل اإلرتباط البسیط لبیرسون  ى باستخدام  حصائاوضحت نتائج التحلیل اال
والمتغیرات االتیة عدد سنوات تعلیم المبحوثـة ،  تابع)ة بین الوعى الصحى الوقائى (كمتغیر معنوب

عامــل قــیم م) 12(  حیــث یوضــح الجــدول رقــم  والــدخل الشــھرى لالســرة  ( كمتغیــرات مســتقلة)
 )3،5لھا ( الفروض    وقبول البدیل العدمالفرض   ك رفضتباط بین كل منھا ویعنى ذلاالر
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 وبین متغیرات الدراسة ستوى الوعى الصحى الشخصى العالقة بین م -ب
أوضحت نتـائج التحلیـل االحصـائى باسـتخدام معامـل اإلرتبـاط البسـیط لبیرسـون وجـود عالقـات 

وات تعلیم المبحوثة دد سنوالمتغیرات االتیة ع  ابع)ت(كمتغیر  معنوبة بین الوعى الصحى الشخصى  
قـیم معامــل  )12( حیــث یوضـح الجـدول رقـم ، والـدخل الشـھرى لالسـرة ( كمتغیـرات مسـتقلة) 

 ).9،11  الفروض(  لھا   البدیل وقبول العدماالرتباط بین كل منھا ویعنى ذلك رفض الفرض  
 متغیرات الدراسة  وبینوبین العالقة بین مستوى الوعى الصحى الغذائى  -ج 

قات التحلیل االحصائى باستخدام معامل اإلرتباط البسیط لبیرسون وجود عالتائج  أوضحت ن
عدد سنوات تعلـیم المبحوثـة، والمتغیرات االتیة    تابع)معنوبة بین الوعى الصحى الغذائى (كمتغیر  

حیـث یوضـح مسـتقلة)    والـدخل الشـھرى لالسـرة (كمتغیـرات  وعدد سنوات تعلیم زوج المبحوثة،
 دیلوقبول البـ العدمم معامل االرتباط بین كل منھا ویعنى ذلك رفض الفرض قی  )12(  الجدول رقم  

 ).15،16،17الفروض(   لھا  البدیل وقبول
 وبین متغیرات الدراسة العامالعالقة بین مستوى الوعى الصحى  -د

سون وجود عالقات بسیط لبیرنتائج التحلیل االحصائى باستخدام معامل اإلرتباط ال  أوضحت
مبحوثـة، لوعى الصحى العام (كمتغیر تابع) والمتغیـرات االتیـة عـدد سـنوات تعلـیم البین امعنوبة  

یوضـح   مسـتقلة) حیـثوعدد سنوات تعلیم زوج المبحوثة، والـدخل الشـھرى لالسـرة (كمتغیـرات  
 البـدیلقبـول  و  العدمض  قیم معامل االرتباط بین كل منھا ویعنى ذلك رفض الفر  )12(الجدول رقم  

)21،22،23(. 
لمتغیـر فـى ا  المسـتقلة المدروسـةختبار صحة الفروض المجمعـة (درجـة اسـھام المتغیـرات  ا  -ه

 التابع): 

 ):السادس (الفرض الوقائىتأثیر متغیرات الدراسة علي الوعى الصحى  -1

م نوات تعلـییتضح ان ھناك متغیر واحد یؤثر فى النموذج وھو عدد س  )13(  من الجدول رقم
وقد كان إسھام ھذا المتغیر معنویاً فى   13.0  التابع  ھ فى تفسیر المتغیرساھمتالمبحوثة حیث بلغت م

 وھـى معنویـة عنـد مسـتوي  5.799  لمعنویة معامـل اإلنحـدار  "  F"  بلغت قیمة  حیث    التباین  تفسیر
 .الفرض لھذا  الجزئي بالقبول مایفسر وھو )0.05(

 ني عشر):الثا ى الصحى الشخصى (الفرضالوع علي الدراسة متغیرات تأثیر -2

سنوات تعلـیم یتضح ان ھناك متغیر واحد یؤثر فى النموذج وھو عدد    )13(  من الجدول رقم
وقد كان إسھام ھذا المتغیر معنویاً فى   15.0  التابع  المبحوثة حیث بلغت مساھمتھ فى تفسیر المتغیر

 مسـتوي  ة عنـدوھـى معنویـ  6.89  نحـدارمعامـل اإل  لمعنویـة  "  F"  بلغت قیمـة  حیث    تفسیر التباین
 .الفرض لھذا  الجزئي بالقبول مایفسر وھو )،0.05(

 )عشر الثامن الفرض(الوعى الصحى الغذائى  لي ع الدراسة  متغیرات تأثیر -3

عدد سنوات تعلـیم   النموذج وھویتضح ان ھناك متغیر واحد یؤثر فى    )13(  من الجدول رقم
وقد كان إسھام ھذا المتغیر معنویاً فى   22.0  التابع  فسیر المتغیرھمتھ فى تالمبحوثة حیث بلغت مسا 

 وھـى معنویـة عنـد مسـتوي  20.12  معامـل اإلنحـدارلمعنویة  "    F"    بلغت قیمةحیث    تفسیر التباین
   .الفرض لھذا  الجزئي بالقبول رما یفس وھو )،0.01(
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 ):والعشرون الرابع رضالف(الوعى الصحى العام  علي الدراسة متغیرات تأثیر -4

عـدد سـنوات تعلـیم   النموذج وھمیتضح ان ھناك متغیرین یؤثران فى    )13(  رقممن الجدول  
 التـابع علـى الترتیـب  شھرى لالسرة حیث بلغت مساھمتھا فـى تفسـیر المتغیـرالمبحوثة، والدخل ال

 "  F  "  غـت قیمـةبلحیـث    تفسـیر التبـاینوقد كان إسھام ھـذان المتغیـران معنویـاً فـى    0.17،    0.13
 مایفسر وھو )0.01(وھى معنویة عند مستوي على الترتیب   5.95،    7.05  رنحدالمعنویة معامل اإل

 .الفرض الھذ  الجزئي  بالقبول
الصــحى الوقــائى   یوضح العالقة االرتباطیة بین بعض المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة وبین الــوعى  .12جدول

 لعاموالشخصى والغذائى والوعى الصحى ا
 

تغیرات االجتماعیة الم
 دیة  قتصاواال

الوعى الصحى  
 الوقائى

الوعى الصحى  
 الشخصى 

الوعى الصحى  
 الغذائى

 الوعى الصحى  
 لعام

 0.013 0.030 0.038- 0.020- سن المبحوثة
 0.018 0.046 0.085- 0.034- سن زوج المبحوثة

 ** 0.20 ** 0.235 * 0.62 * 0.52 عدد سنوات تعلیم المبحوثة 
 ** 0.14 ** 0.149 0.059- 0.040- لیم زوج المبحوثة سنوات تع عدد

 ** 0.15 * 0.12 * 0.24 * 0.10 الدخل الشھرى لالسرة 
 )0.01( **مستوى معنویة         )0.05(*مستوى معنویة       دراسةال عینة: المصدر
 یوضح درجة اسھام المتغیرات المستقلة فى المتغیر التابع .13جدول 

 الدراسة عینة: المصدر
 االسمیة:یرات ثانیا: المتغ

لقیاس شدة العالقة االقترانیة بین المتغیرات االسـمیة   )2000(  كاتم، براستخدم نموذج محر
 التابعة موضوع الدراسة، وفیما یلي عرض لنتائج التحلیل:  المستقلة، والمتغیرات

 االسمیة: العالقة بین مستوى الوعى الصحى الوقائى وبین المتغیرات -أ
 تؤثر بشكل معنـوي، وھـو ال  االسمیة  المتغیراتان    )14(ول  ة بجدالموضح  النتائجاظھرت  

 شأنھا.معھ قبول فروض العدم الموضحة قرین كل منھا ورفض البدیلة ب نما یمك
 تفسـر  مجتمعة  االسمیة  المتغیرات  بأن  القول  یمكن  )29  (رقم  المجمع  الفرض  مستوي  وعلي

 ةمعنویـ  ثبتـت  حیـث  للمبحوثات،  ائيالوق  الصحي  الوعي  مستو  في  الحادث  التغیر  من%    2.5  نحو
 ھـذا  فـي  البـدیل  وقبول  المجمع  الصفري  الفرض  رفض  مایعني  وھو  ،0.001  مستوي  عند  موذجالن

 .الشأن

الصحى   الوعى قلةالمتغیرات المست
 ) 6( الوقائى

لصحى  وعى اال
 ) 12( الشخصى

الوعى الصحى  
 )18(الغذائى 

الوعى الصحى  
 )24(العام 

2R  ق�مةf 2R  ق�مةf 2R  ق�مةf 2R  ق�مةf 
 7.05 0.13 20.12 0.22 6.89 0.15 5.799 0.13 علیم المبحوثة تعدد سنوات 

 5.95 0.17 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ الدخل الشھرى لالسرة 
 م زوجعدد سنوات تعلی

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ المبحوثة 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ سن المبحوثة 
 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ سن زوج المبحوثة 
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  االسمیة المتغیرات وبین الشخصى الصحى الوعى مستوى بین العالقة -ب

 وھـو ،معنـوي بشـكل تؤثر ال االسمیةالمتغیرات  نا  )14(  بجدول  الموضحة  النتائج  اظھرت
 بشأنھا.  البدیلة  ورفض منھا  كل قرین  ضحةالمو العدم  فروض قبول معھ مایمكن

 تفسـر مجتمعـة االسـمیة المتغیـرات  بـأن  القول  یمكن)  34  (رقــم  المجمع  الفرض  مستوي  وعلي     
 ثبتـت  حیـث  للمبحوثـات،  الشخصـي  ىالصـح  ىالـوع  ىمسـتو  فـي  الحـادث  التغیر  من%  5.7  نحو

 البـدیل  وقبـول  المجمـع  صفريال  الفرض  رفض  مایعني  وھو،  0.001  مستوي  عند  النموذج  معنویة
 .الشأن ھذا  في
 السمیة:ا المتغیرات وبین الغذائى الصحى الوعى مستوى بین  العالقة -ج

 معنـوي  بشـكل  تؤثر  ال  في غالبیتھا   االسمیةالمتغیرات    ان  )14(  رقم  الجدول  نتائج  اوضحت
 العـدم  وضفـر  ولقب  معھ  مایمكن  وھو  دیل لھ)،ض البباستثناء متغیر عمل الزوجة الذي یقبل الفر(

 .بشأنھا   البدیلة ورفض منھا  كل قرین  الموضحة

 تفسـر  مجتمعـة  االسمیة  المتغیرات  بأن  قولال  یمكن  )39  رقم(  المجمع  الفرض  مستوي  وعلي
 معنویـة  ثبتـت  حیـث  للمبحوثـات،  الغذائي  الصحي  الوعي  مستو  في  الحادث  التغیر  من  %  9.7  نحو

 ھـذا  فـي  البدیل  وقبول  المجمع  الصفري  رضالف  ضرف  يما یعن  وھو  ،0.001  تويمس  ندع  النموذج
 .الشأن

 االسم�ة: تغیراتالم و�ین العام الصحى الوعى مستوى  بین العالقة -د
 معنـوي  بشـكل  في غالبیتھا تـؤثر  االسمیة  المتغیرات  الي ان  )14(  رقم  الجدول  نتائج  اشارت

فـرض العـدم بشـأنھ)، قبـول  التنمویـة الـذي تـم    شروعاتالم  فى  المبحوثة  (باستثناء متغیر مشاركة
ھـا تیربشـأن تأث  البدیلـة  وقبـول  منھـا   كـل  قـرین  الموضـحة  العـدم  فروض  رفض  معھ  نما یمك  وھو

   مؤشر الصحة العام. علىالمعنویة  
 تفسـر  مجتمعـة  االسـمیة  المتغیـرات  بأن  القول  یمكن  )44  رقم(  المجمع  الفرض  مستوي  وعلي     
 معنویـة  ثبتت  حیث  للمبحوثات،  العام  ىصحال  ىعالو  ىمستو  في  الحادث  التغیر  من%    45.6  نحو

 ھـذا فـي البدیل وقبول المجمع الصفري الفرض رفض يما یعن وھو ،0.001 مستوي  عند  النموذج
 .الشأن
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 یوضح العالقة االقترانیة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع  .14 جدول
رقم 
 الفرض 

قیمة مربع  ةلمستقلالمتغیرات ا
مستوي  df كاى

 یة لمعنوا
قوة العالقة  

 الترتیب  االقترانیة 

      اوال: الوعى الصحى الوقائى  
 2 0.013 0.50 2 7.29 مھنة المبحوثة-1 25

 1 0.027 0.25 6 15.0 مھنة زوج المبحوثة-2 26

مشاركة المبحوثة فى المشروعات -3 27
 التنمویة 

6.32 2 0.50 0.011 3 

 4 0.010 0.50 2 5.50 اراتركة المبحوثة فى اتخاذ القرمشا -4 28

  0.025 0.001 12 34.12 الجملة 29
      ثانیا: الوعى الصحى الشخصى  

 1 0.083 0.001 2 45.63 مھنة المبحوثة -1 30

 3 0.014 0.25 6 7.86 مھنة زوج المبحوثة-2 31

مشاركة المبحوثة فى المشروعات -3 32
 التنمویة 

22.11 2 0.001 0.040 2 

 4 0.002 - 2 1.34 وثة فى اتخاذ القراراتالمبحمشاركة -4 33

  0.057 0.001 12 76.94 الجملة 34
      ى الغذائىثالثا: الوعى الصح 

 1 0.195 0.001 2 107.36 عمل المبحوثة -1 35

 2 0.022 0.10 6 12.13 مھنة زوج المبحوثة-2 36

ات لمشروعمشاركة المبحوثة فى ا-3 37
 التنمویة 

8.63 2 0.025 0.016 3 

 4 0.004 - 2 2.48 مشاركة المبحوثة فى اتخاذ القرارات-4 38

  0.097 0.001 12 130.6 الجملة 39
      : الوعى الصحى العام رابعا 

 1 0.576 0.001 2 317.70 مھنة المبحوثة -1 40

 2 0.416 0.001 6 229.30 مھنة زوج المبحوثة -2 41

ة المبحوثة فى المشروعات مشارك-3 42
 ة تنمویال

4.47 2 0.250 0.008 4 

مشاركة المبحوثة فى اتخاذ  -4 43
 القرارات

64.99 2 0.001 0.118 3 

  0.456 0.001 12 616.47 جملةال 44
 

 التوصیات
  باالتى:بناءاً على النتائج التى أسفر عنھا البحث فإنھ یمكن التوصیة  

 ور فى زیادة الوعى لھم من د  لتعلیمى الھل الریف لما لھستوى االدولة برفع الم اھتمام -1

 وعیھن ةعمل ندوات ودورات للریفیات لزیادبمنظمات المجتمع المدنى   قیام -2

 الھتمام بنشر برامج لزیادة التوعیة الصحیة فى قنوات الصعیدا -3

 یادة الوعى الصحى للریفیات  زتفعیل دور الوحدات الصحیة الریفیة ل -4



 
 2022،سلطاندا نر

Assiut J. Agric. Sci., 53 (3) 2022 (185-209)  205 

 المراجع
الصحي،  المجال الرقمي في اإلعالم استخدام نحو المصریة المرأة ھاتاتجا .)2019(دالیا عثمان  براھیم،ا

  .)3(العدد  )18(مجلد  العام،المجلة المصریة لبحوث الرأى 
https://joa.journals.ekb.eg › article_9. Retrieved August 9.2021, 10:05Am Website 

فــي  الصــحي والــوعي المفــاھیم لتنمیــة ددةلمتعــ ا بالوســائط برنــامج عالیةف .)2006(حاتم یوسف  زایده،ابو 
 اوتكنولوجیــ التربیة، قسم المنــاھج  األساسي، رسالة ماجستیر، كلیة السادس الصف طلبة لدى  العلوم

 .غزة الجامعة االسالمیة، التعلیم،
Website, http://thesis.mandumah.com › . Retrieved August 23.2021, 10:52   Am 

 العلوم مجلة  .)2021(  ربھ عبد القادر عبد أمیرةو علي إبراھیم  فھمي منال و ةحمود محمد  الجزار،
 .)1( العدد)، 47( المستدامة مجلد الزراعیة

Website, https://.mandumah.com/ Retrieved August 11.2021,10:45AM  
، الریفیة بیئةوال الزراعي العمل جراء من الریفیة للمرأة الصحي الواقع .)2000( أحمد أزھار الحمیري،

 .)52( العدد، اآلداب مجلة
Website, https://.mandumah.com/ Retrieved August 25.2021,11:45AM                       

شبكات التواصل االجتماعى وتنمیة وعى المرأة بأزمة فیروس . )2020( السید، نجالء رجب احمد 
 والعلوم االجتماعیة  الخدمة في دراسات مجلة زمة،ر فى التخطیط إلدارة األد كمتغیكورونا المستج 

 ). 52(العدد  )،1( المجلد، اإلنسانیة
Website, https://jsswh.journals.ekb.eg › Retrieved September 7.2021,4:12AM 

 الوعي  .)2019(  مىوفاكر محمد عوض الغرایبة وامال قدرى وسالمھ محمد الرحو   فالح أحمد العموش،
االداب،  صحي اجتماعي نموذج لبناء  تصور  :اإلماراتیة ألسرةا  دى ل الصحي االداب، كلیة  ، مجلة 

 . )130(جامعة بغداد، العدد 
Website, https://.mandumah.com/ Retrieved August 25.2021,11:55Am 

 فــي ةیالشــمال دودالحــ  عــةجام طــالب لدى  الصحي الوعي مستوى  .)2014(العنزى، مبارك بن غدیر سعد 
  .)159( العدد )،2( مجلدبالقاھرة،  األزھر جامعة ةیالترب ةیكل مجلة ة،یالسعود ةیالعرب لكةالمم

 Website, https://.mandumah.com/ Retrieved September 25.2021,12:55Am 
امجــد  دار  الصــحى،التلفزیــون وتعزیــز الــوعى    .)2018(  سن جلوب واحمــج مھــدى الــدجیلى، محالكنانى

 للنشر والتوزیع، عمان

 Retrieved September 25.2021,12:00Am www.overdrive.com/publishers/ Website, http:// 

 مطبعة الھادى، شبرا الخیمة  القیاس، وطرقاالخصاء االجتماعى  .)2000(ات، محمد محمود ركب

) امال  ، مجلة   العالقة  وتحدیات المفھوم في اءةقر : الشاملة والتنمیة الصحي اإلعالم  .)2017توھامى، 
 ).47( العلوم االنسانیة ،عدد

 Website, https://.mandumah.com/ Retrieved August 23.2021,4:12Pm 
لدى افراد  الصحي الوعي تنمیة في المجتمع المدني منظمات دور .)2011 (حسن محمود ھدى  حجازي،

 .)31(، العدد )8(المجلد  اإلنسانیة، والعلوم عیةاالجتما الخدمة في مجلة دراسات .المجتمع

Website, https://.mandumah.com/ Retrieved August 25.2021,4:12Pm 

http://www.overdrive.com/publishers/


 
 ...دراسة بعض العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المؤثرة على الوعى الصحى 

Assiut J. Agric. Sci., 53 (3) 2022 (185-209)  206 
 

وحدة مقترحة عن االمراض المستوطنة فــى الریــف المصــرى   .)2000ن (حسی  هللا  ن، لیلى عبدم الدیحسا
 مجلــدة المصــریة للتربیــة العلمیــة،  فى تنمیة الوعى الصحى لدى السیدات الریفیــات، المجلــ   وأثرھا

   .)1(، العدد )3(
Website, https://.mandumah.com/ Retrieved August 25.2021,4:12Pm 

المعــارف والممارســات التغذویــة   .)2014وى محســن انــور یــاقوت (ومــر  معبد المنعام محمد  ب، ھیحسی
 ریة، مجلة كلیة الزراعة، جامعــةللریفیات والعوامل المرتبطة بھما فى بعض قرى محافظة االسكند

 ).1( العدد، )59( مجلد االسكندریة،
Website, http://agr.p.alexu.edu.eg , Retrieved September 25.2021,4:15Am  

 طلبة جامعة لدى  الصحیة على المعلومات  الحصول وكیفیة الصحي الوعي مستوى   .)2018(ب  ربا حالب،
 واالجتماعیــة، قســم علــم الــنفس، اإلنســانیة العلــوم تیر، كلیةرسالة ماجس بالمسیلة،– بوضیاف محمد
  بوضیاف المسیلة محمد جامعة

http://dspace.univ-msila.dz › handle, Retrieved September 1.2021,4:15Am Website, 
مواقــع التواصــل االجتمــاعى واكتســاب الــوعى الصــحى للمــرأة   .)2019زھیرى وبودیــة زھــرة (  غنیمة،

 كلیة العلوم االجتماعیة،  غلیزان،دانیة لعینة من السیدات المتابعات لموقع الیوتیوب لوالیة  دراسة می
 مید ابن بادیسد الحقسم العلوم االنسانیة، جامعة عب

website,www,https://www.theses-algerie.com , Retrieved September 1.2021,4:20Am 
 نــةیلع ةیولوجیسوســ  دراسة الصحي ة الوعيیتنم في ردنياأل ونیفزیالتل دور .)2005( عمر حسین لطفي،

 ).1(، العدد )20( مجلد ة،یواالجتماع ةیاإلنسان العلوم مجلة محافظة مادبا، من
Website, https://.mandumah.com/ Retrieved August 20.2021,4:12Pm 

الصــحى للمــرأة   اســھامات المبــادرات التطوعیــة فــى تنمیــة الــوعى  .)2020(مرسى، احمد محمــد عطیــة  
، العــدد  )1( المجلــد، اإلنســانیة والعلــوم االجتماعیــة الخدمــة في دراسات مجلة بالمناطق العشوائیة،

)51.( 
 Website,www,https://jsswh.journals.ekb.eg  Retrieved August 28.2021,4:12Pm  

 المصــري  فیــ الر فــي لصحيا للوعي ةیاالجتماع المحددات .)2017(محمد  أحمد جابر التواب ، عبدمكي
 .)46(د مجلة اسیوط للدراسات البیئیة، الع ،أسیوط محافظة قرى  ة بإحدى یدانیم سةادر

   الصحة فى اھداف التنمیة المستدامة موجز السیاسة الوعى الصحى .)2016( منظمة الصحة العالمیة
https://www.who.int Retrieved September 5.2021,4:15Am Website, 

 والداللــة، مجلــة المفھــوم في قراءة  :الصحي والوعي الصحیة الثقافة .)2020(قیر  كلثومو نوار، شھرزاد
 .)2(دالعد، )2(االجتماعي، المجلد ینلتمكا

Website,www, http://journals.lagh-univ.dz › Retrieved September 10.2021,4:15Am   

 وعالقتــھ " 19 فیــدكو" المســتجد كورونــا وسبفیــر اإلصــابة قلــق). 2020(محمــود  صالح زینب وسف،ی
كلیة التربیــة یا، جامعة المن ،الجائحة أثناء الفیروس من الیومیة الوقائیة للسلوكیات األسرة ربة بإدارة

                                   .)31( العددالنوعیة، 

Website, https://.mandumah.com/ Retrieved August 24.2021,4:12Pm 

Faruque, Jobaer and K S Imtiaz, K Begum, N Begum, S Naureen, J Barua, A R 
Khalid (2015). Practice of personal hygiene among rural women of a 
selected community in Bangladesh, Northern International Medical College 
Journal,Vol (6) , No(1). 

Website, https://www.researchgate.net/publication/276471310  

https://www.researchgate.net/publication/276471310


 
 2022،سلطاندا نر

Assiut J. Agric. Sci., 53 (3) 2022 (185-209)  207 

Kumar, Ravindra and Neena Sareena (2018). Knowledge of Rural Women 
Regarding Health Practices in Bikaner District of Rajasthan, India, 
International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences,Vol(7), 
No(1). 

Website, https://www.ijcmas.com/7-1-2018/Suchitra,%20et%20al.pdf 

Nawaz, Allah(2017). Public Health Awareness: Precursor To better Preventive & 
Curative Health in Pakistan, Gomal Journal of Medical Sciences, Vol (15), 
No (3).  

 Website, https://www.researchgate.net  

Odini, Serah(2015). Accessibility and Utilization of Health Information by Rural 
Women in Vihiga County, Kenya, International Journal of Science and 
Research, Vol(5) 

Website, http://ir.mu.ac.ke › xmlui › bitstream › handle 

Paluck, Elan C(2006). Health promotion needs of women living in rural areas: 
An exploratory study, Canadian journal of rural medicine: the official 
journal of the Society of Rural Physicians of Canada, vol(11). 

Website, https://www.researchgate.net/publication/7151127  

Selvam, V. and D. Ashok (2019). Awareness and Perception of Health Issues 
Among Rural Women, International Journal of Recent Technology and 
Engineering, Vol(7). 

Website, https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v7i5s/Es211601751919.pdf 

Sheikh, A.K. and Choudhari, S.R.(2017). A Study of health awareness among 
rural women, International Journal of researchs in social sciences and 
information studies, vol(7). 

Website,https://ijrssis.in/upload_papers/110720171233526%20AFSANA%20SHIEKH%206.pd
f  

 

https://www.ijcmas.com/7-1-2018/Suchitra,%20et%20al.pdf
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/publication/7151127
https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v7i5s/Es211601751919.pdf
https://ijrssis.in/upload_papers/110720171233526%20AFSANA%20SHIEKH%206.pdf
https://ijrssis.in/upload_papers/110720171233526%20AFSANA%20SHIEKH%206.pdf


 
 ...دراسة بعض العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المؤثرة على الوعى الصحى 

Assiut J. Agric. Sci., 53 (3) 2022 (185-209)  208 
 

A Study of Some Socio- Economic Factors Affecting the Health 
Awareness of Rural Women in Assiut Governorate  
Randa Youssef Mohammed Sultan 
Department of the Rural Sociology and Agricultural Extension, Faculty of Agriculture, 
Assiut University 

Abstract 
Rural development is an indispensable necessity for the advancement of 

societies. Therefore, countries have given great attention to development 
projects, and the human being is considered a target and a means of the 
development process. Therefore, the success of any development effort depends 
primarily on physical integrity, health and mental health. Life and grow, it 
enables him to play his role in the development of his society. The responsibility 
for maintaining health lies with the individuals themselves. The individual can 
practice healthy behaviors that lead to the development of his energies and avoid 
contracting many physical and psychological diseases.  

Health awareness is one of the important factors that help a person to enjoy 
good health, and the home is an ideal place for health awareness as it provides 
health awareness for family members and from here comes the role of women in 
providing health awareness at home. A woman's health awareness is considered 
the cornerstone of her daily behavior and health status for herself and her family 
members rural women still suffer from a low level of health awareness, which is 
reflected on her health first and the health of all members of her family. 
Therefore, the research was interested in studying some of the social and 
economic factors affecting health awareness among rural women in order to play 
their role in this field effectively and efficiently. The objectives of the research 
were to identify the level of nutritional, personal and preventive health awareness 
among rural women, as well as to identify the sources from which rural women 
derive information about nutritional, personal and preventive health awareness. 
The social and economic awareness of the respondents and the degree of 
nutritional, personal and preventive health awareness and general health 
awareness among rural women. 

To achieve these goals, the governorate was divided into East of the Nile 
and West of the Nile. A center was chosen randomly from each direction, so Al-
Fateh center was from the east, and Manfalut center was from the west, and a 
village was randomly selected from each center, so the village of Al-Fima was 
from the Al-Fath center, and the village of Bani Rafea from the Center Manfalut 
and the data were collected through a questionnaire prepared for this purpose 
from 391 female respondents who were randomly selected from the selected 
villages.  

One of the most important findings of the study was that the level of 
preventive, personal, nutritional and general health awareness of the respondents 
was medium to low awareness, as for the most important sources from which 
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respondents obtained health information were educated children, television 
programs and personal experience, as for the mechanisms that respondents used 
to increase The health awareness of members of their families was not drinking 
contaminated water, sterilizing wounds when injured, washing hands before and 
after eating, not using others’ tools and eating breakfast, not staying up late and 
not eating from street vendors, maintaining the cleanliness of the house, 
encouraging family members to quit smoking, It was also found that there is a 
relation between the education of the respondent and each of the personal 
awareness, food, and general health awareness, and there is a relation between 
the education of the respondent’s husband and health food awareness and general 
health awareness, as well as the monthly income found a relationship between 
preventive, personal and nutritional health awareness, as the results showed. 
There is no relation between the respondent’s profession and both preventive and 
personal awareness, but there is a relation with health and food awareness, and 
the results indicated that there is no relation between the profession of the 
respondent’s husband, the respondent’s participation in family decision-making 
and preventive, personal, nutritional and general health awareness, as for the 
respondents’ participation In development projects, the results showed a relation 
between them and public health awareness. 
Keywords: Health awareness, rural women, social and economic factors. 

 

 

 

 


