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موجز املقال :تُعد احلياة اجلنسية للمراهقني قضية أخالقية مشحونة في كل من كينيا وزامبيا .ويُعد العاملون
أساسا عن تقدمي الرعاية الصحية األساسية في خدمات الصحة
في مجال التمريض-القبالة هم املسؤولون
ً
اجلنسية واإلجنابية للمراهقني ،بيد أن استخدام املراهقني ملرافق الصحة العامة محدود .ولذا ،كان هدف هذه
الدراسة يكمن في بحث مواقف العاملني في مجال التمريض-القبالة (وعددهم  )820في كينيا وزامبيا جتاه
مشاكل الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني ،بغية حتسني اخلدمات املُقدمة للمراهقنيُ .جمعت البيانات عن
طريق استبيان .وكشفت النتائج عن أن العاملني في مجال التمريض-القبالة ال يوافقون على نشاط املراهقني
براجماتيا
أيضا موقفً ا
اجلنسي  -مبا في ذلك االستمناء ،واستخدام موانع احلمل ،واإلجهاض  -لكنهم يتخذون ً
ًّ
في التعامل مع هذه القضايا .أما من حصلوا على قدر أكبر من التعليم ،ومن حصلوا على تعليم مستمر ،حول
نشاط املراهقني اجلنسي واإلجنابي ،فقد أظهروا ميال ً أكبر نحو املواقف الودودة جتاه الشباب .ونحن نطرح ضرورة
تشجيع التفكير النقدي حول األبعاد الثقافية واألخالقية حلياة املراهقني اجلنسية ،من خالل التدريب اجلامعي
والتعليم املستمر ،بغية مساعدة العاملني في مجال التمريض-القبالة على التعامل مبزيد من التعاطف مع واقع
أيضا في التمريض واملناصب القيادية األخرى القيام بدور
احلياة اجلنسية للمراهقني .وميكن ملن يشغلون مواقع ً
تسامحا جتاه حياة
مهم في تشجيع النقاش االجتماعي األوسع لهذه املسائل ،وهو األمر الذي يخلق بيئة أكثر
ً
املراهقني اجلنسية ،وأكثر إقرارًا بتأثير الصحة العامة املفيد على زيادة فرص املراهقني للحصول على اخلدمات
الصديقة للشباب في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2006
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يُعد احلمل غير املرغوب فيه ،واإلجهاض غير اآلمن،
جنسيا ،مبا في ذلك فيروس نقص
واألمراض املنقولة
ًّ
املناعة البشرية ،من مشكالت الصحه العامه
الرئيسية التي تواجه املراهقني والشباب الذين
تتراوح أعمارهم بني  15و 24سنة في العديد من بقاع
العالم 1.وقد شهد عام  1994إدراج احلقوق الصحية
واإلجنابية للمراهقني في األجندة الدولية ،للمرة األولى،
في املؤمتر الدولي للسكان والتنمية .وعلى الرغم من
االتفاقات العاملية ،فإن خدمات الصحة اإلجنابية التزال
قاصرة ،وال تزال احتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية
2
للمراهقني قضية ُمهملة في كثير من البلدان.
يستهدف هذا املشروع قضايا الصحة اإلجنابية
بني الشباب ،من خالل شبكة تتألف من العاملني في
مجال التمريض-القبالة من كينيا وزامبيا والسويد،
حيث تُعتبر عالقاتهم باملراهقات إشكالية ،مما أدى
إلى تقلُص استخدام الشباب خلدمات الصحة
اإلجنابية واجلنسية .وقد سعينا في هذه الدراسة ،إلي
التعرف علي املواقف في بلدين متجاورين ،لديهما
جزئيا وقوانني مختلفة حول
نظم صحية مختلفة
ًّ
اإلجهاض املستحث .وتُعد الدراسة الواردة في هذه
الورقة جز ًءا من مشروع أكبر يهدف إلى حتسني
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني في
كينيا وزامبيا.
الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني في كينيا
وزامبيا
لقد شهد السياق االجتماعي-الثقافي ،الذي يجد
فيه املراهقون في كينيا وزامبيا أنفسهم ،تغيرًا كبيرًا
خالل األجيال القليلة املاضية .ففي البلدين ،كما في
معظم أنحاء أفريقيا ،مير املراهقون بخبرة االضطرابات
االجتماعية الناجمة عن تضارب القيم في ظل
زيادة حتول بلدانهم نحو التصنيع والطابع احلضري.
وتختلف املعايير االجتماعية حول حياة املراهقني
اجلنسية باختالف اجملموعات العرقية .وعلى سبيل
املثال؛ تتوقع بعض اجملموعات العرقية الرئيسية في
املناطق التي أُجريت فيها هذه الدراسة ،مثل لوه في
50

كينيا وبيمبا في زامبيا ،أن تكون الفتاة عفيفة قبل
الزواج .ومن ناحية أخرى ،تسمح سيوا في زامبيا بقدر
محدود ومتكتم من العالقات اجلنسية بني الشباب.
بيد أن أغلب اجملموعات العرقية تشترط أن النساء
الشابات ال ينبغي أن يكون لديهن أطفال خارج إطار
الزوجية 5-3.توجد في كل من كينيا وزامبيا ميول دينية
قوية .والديانة السائدة في البلدين هي مزيج من
املعتقدات التقليدية واملسيحية ،ويعتنق جزء صغير
من السكان اإلسالم 6.وبغض النظر عن االنتماء
الديني ،فإن ممارسة اجلنس محظورة قبل الزواج .أما
التثقيف اجلنسي ،الذي كان يقع سابقً ا على عاتق
األكبر سنًا داخل األسرة ،فقد أصبحت املدارس
والكنائس واملنظمات غير احلكومية تتواله على نحو
متزايد .على أن أجندات هذه املؤسسات غال ًبا ما
تختلف ،مما يسفر عن رسائل متضاربة .فبعضها،
خاصة املنظمات غير احلكومية ،يؤيد استخدام
الواقي في حياة الشباب اجلنسية؛ بينما يؤكد البعض
اآلخر ،خاصة املنظمات الدينية ،االمتناع عن املمارسة
اجلنسية قبل الزواج 7.عالوة على ذلك ،أدى التحديث
إلى إطالة عملية التعليم الرسمي وتأجيل سن
الزواج .وعلى الرغم من أن معظم املراهقني يقولون
إنهم ال يوافقون على ممارسة اجلنس قبل الزواج ،ألنه
إثما ،فإن كثيرين منهم ميارسون اجلنس بسبب
يُعتبر ً
8
وقوعهم في احلب ،ورغبتهم في التجربة.
يبلغ متوسط السن ألول اتصال جنسي  17سنة
في كينيا ،للفتيان والفتيات على حد سواء؛ 9ويبلغ
10
 18سنة للفتيان و 17سنة للفتيات في زامبيا.
ويُعد الفقر سب ًبا آخر ملمارسة الفتيات اجلنس قبل
الزواج .ففي كينيا ،حتصل  %21من املراهقات على
املال ،أو الهدايا ،أو الهبات نظير املمارسة اجلنسية،
بينما يدفع  %17من الفتيان املراهقني نظير املمارسة
اجلنسية 9.وتبلغ النسب املناظرة في زامبيا %40
11
للفتيان و %27للفتيات.
تتمثل السياسات احلكومية ،في كل من
كينيا وزامبيا ،في توفير خدمات منع احلمل جلميع
جنسيا 12،13.لكن وصول
الرجال والنساء الناشطني
ًّ
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املراهقني إلى هذه اخلدمات محدود في الواقع.
وهو األمر الذي يترك للمراهقني االمتناع الدوري عن
املمارسة اجلنسية باعتباره خيار الوقاية الوحيد،
كما يجعل احلمل في سن املراهقة مشكلة
متزايدة 14.وعلى سبيل املثال؛ حتدد حمل املراهقات
كأحد األسباب الرئيسية للتسرب من املدرسة في
وأيضا في زامبيا 16،17.ووجدنا أن الرغبة في
كينيا،
ً
مواصلة التعليم هي السبب الرئيسي وراء جلوء
الفتيات غير املتزوجات في زامبيا إلى اإلجهاض
املستحث .فعلى الرغم من أن اإلجهاض قانوني
في زامبيا ،فإن املراهقات يلجأن إلى اإلجهاض غير
القانوني نظرًا لعدم إمكانية الوصول إلى خدمات
اإلجهاض القانوني ،فضال ً عن أنها تُعتبر غير
مقبولة 16.وقد كشفت نتائج الدراسة في اإلقليم
الغربي في زامبيا أن فتاة في مدرسة تضم 100
فتاة متوت بسبب املضاعفات املرتبطة باإلجهاض.
كما أظهرت الدراسات املستندة إلى املستشفى
في نيروبي ،كينيا ،أن اإلجهاض غير اآلمن يتسبب
في حوالي  %35من وفيات األمهات 18.وعالوة على
ذلك ،تنعكس بوضوح عواقب املمارسة اجلنسية
دون وقاية في ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص
املناعة البشرية بني املراهقني في البلدين .يوجد
أعلى معدل لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية
في كينيا مبقاطعة نيانزا ،حيث جرى جزء من هذه
الدراسة ،حيث بلغ  %14للرجال والنساء الذين
تتراوح أعمارهم بني  49-15سنة .وتصل نسبة
انتشار فيروس نقص املناعة البشرية بني املراهقني،
الذين تتراوح أعمارهم بني  19-15حوالي  9.%2ويوجد
مبقاطعة حزام النحاس في زامبيا ،حيث أجريت هذه
الدراسة ،ثاني أعلى معدل النتشار فيروس نقص
عموما ،ويبلغ
املناعة البشرية ( )%20بني السكان
ً
معدل إصابة املراهقني ،الذين تتراوح أعمارهم بني
 19-15سنة بفيروس نقص املناعة البشرية املوجب
حوالي  19.%5وبالتالي ،ينخرط بعض املراهقني في
ممارسة اجلنس دون وقاية قبل الزواج ،مما يسفر عن
عواقب مدمرة ،على الرغم من احلظر األخالقي.
14،15

العاملون في مجال التمريض-القبالة يوفرون الرعاية
الصحية اجلنسية واإلجنابية
يشكل العاملون في مجالي التمريض والتمريض-
القبالة ،في شرق وجنوب أفريقيا الشرقية واجلنوبية،
أكبر عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية ،وهم
أكثر فئات العاملني في اجملال الصحي الذين تلتقي
بهم املراهقات لتلبية احتياجات صحتهن اجلنسية
واإلجنابية 20.وتشمل اخلدمات تقدمي املشورة والعالج
جنسيا ،مبا فيها فيروس نقص
في األمراض املنقولة
ًّ
املناعة البشرية ،فضال ً عن توفير وسائل منع احلمل.
وعالوة على ذلك ،يقدمون خدمات الرعاية الصحية
لألمهات واألطفال 21،فضال ً عن رعاية اإلجهاض ،على
22
الرغم من القيود الشديدة املفروضة عليه.
تتوفر خدمات الصحة العامة إلى حد كبير في
البلدين ،لكن استخدامها محدود من جانب املراهقني
ألسباب مختلفة .وتُعد السرية ،فضال ً عن مواقف
مقدمي اخلدمات الصحية ،قضيتني مهمتني ثؤثران
على استخدام ،أو عدم استخدام ،الشباب ملرافق
الصحة 23.تشير الدراسات من كينيا وزامبيا إلى
أن سلوك املوظفني ال يشجع الشباب على ارتياد
العيادات ،أو القيام بزيارات املتابعة .وعلى سبيل املثال؛
يُفضل املرضى الشباب املصابني بأمراض منقولة
جنسيا اللجوء إلى املعاجلني التقليديني ،نظرًا لعدم
ًّ
حساسية املهنيني الصحيني؛ كما يواجه املراهقون
صعوبات في احلصول على وسائل منع احلمل من
25-23
املرافق العامة للصحة.
يُعد اإلجهاض مسألة حساسة للغاية ،وتواجه
الشابات الالتي يحتجن إلى الرعاية في حاالت
اإلجهاض ،أو بعد اإلجهاض ،مواقف سلبية من جانب
26،27
املوظفني.
قد تؤثر القيم واآلراء الشخصية للمهنيني
الصحيني ،مبا فيهم العاملون في مجال التمريض-
القبالة ،على نوعية الرعاية ،فضال ً عن تأثيرها على
إمكانية احلصول على اخلدمات .ولذلك ،من املهم
زيادة فهمنا ملواقف مقدمي تلك اخلدمات؛ وإذا لزم
األمر ،إيجاد سبل لتغيير هذه املواقف غير املواتية
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لكي نتمكن من تشجيع املراهقني على االستفادة
من اخلدمات الصحية لتلبية احتياجات صحتهم
اجلنسية واإلجنابية .لقد كان هدف هذه الدراسة يتمثل
في دراسة مواقف العاملني في مجال التمريض-
القبالة في كينيا وزامبيا جتاه حياة املراهقني اجلنسية
وما يتعلق بها من مشكالت الصحة اإلجنابية،
بغية حتسني خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية
للمراهقني.
املنهاج
أُجري مسح عبر قطاعي للعاملني في مجال
التمريض-القبالة الذين يعملون في مجال خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية مبقاطعتني في كينيا
وزامبيا خالل الفترة الواقعة بني سبتمبر وديسمبر
.2001
وافقت جلان األخالقيات في كينيا وزامبيا والسويد
على هذه الدراسة .وقبل جمع البيانات ،مت إبالغ
العاملني في مجال التمريض-القبالة املدعوين
للمشاركة بأهداف الدراسة ،وأن مشاركتهم طوعية،
ومن حقهم االنسحاب في أي وقت.
أُجريت الدراسة في املناطق احلضرية والريفية
مبقاطعتي ناكورو وكيسومو في كينيا ،اللتني تضمان
 15إدارة ،حيث جرى اختيار أكبر  10إدارات لتشكيل
إطار العينة .في زامبيا ،شكلت مقاطعتا كيتوي
أساسا ،إطار العينة.
وندوال ،وهما من املناطق احلضرية
ً
كانت اجلماعات العرقية الغالبة في مجاالت الدراسة
هي :لوه وكيكويو وكالينجني في كينيا ،وبيمبا في
زامبيا .على أن العاملني في مجال الصحة بالبلدين
كانوا ينتمون إلى مختلف اجلماعات العرقية ،نظرًا ألن
تعيينهم كان من أجزاء مختلفة من البلد.
متثلت معايير التضمني الرئيسية لهذه الدراسة
في ضرورة أن يكون املشاركون من العاملني في مجال
التمريض أو التمريض-القبالة الذين حصلوا على
تدريب (وللتبسيط ،سنطلق عليهم في هذه الورقة
العاملني في مجال التمريض-القبالة) ويعملون في
مجال خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني
باملناطق اخملتارة .حصل جميع املشاركني املوجودين ،مبا
52

فيهم العاملون في املناوبات الليلية ،على استبيان
لإلجابة عليه بشكل شخصي .وحفاظً ا على
خصوصية املشاركني ،لم يضم االستبيان أسماء
املبحوثني.
في كينيا ،هناك  420من ما يقرب من  600من
العاملني في مجال التمريض-القبالة املُلتحقني
واملُسجلني* يعملون في مجال خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية باملنطقة حتت الدراسة ،حيث
جرى تعيينهم من املستشفيات واملراكز الصحية
احلكومية واخلاصة .وألسباب لوجستية ،اس ُتثنيت
املرافق الصحية النائية والثانوية ،التي تضم عددًا من
العاملني في مجال التمريض-القبالة يتراوح بني 1و.3
في زامبيا ،هناك  400من حوالي  450من العاملني في
مجال التمريض-القبالة املُلتحقني واملُسجلني في
مجال خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية باملنطقة
حتت الدراسة ،حيث جرى تعيينهم من املستشفيات
واملراكز الصحية احلكومية واخلاصة.
قامت مجموعة من الباحثات في مجال القبالة
من السويد وأفريقيا جنوب الصحراء (مبا فيهن ثالث
من املشاركات في هذا املقال) بتصميم استبيان حول
مواقف العاملني في مجال التمريض-القبالة جتاه
مشكالت الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني،
استنادًا إلى خبراتهن اإلكلينيكية .كان االستبيان
باللغة اإلجنليزية ،وهي اللغة الرسمية في البلدين.
وقد مت جتربته مع مجموعة من القابالت الالتي يعملن
في خدمات الصحة اإلجنابية مبستشفى نيروبي في
كينيا ،واملستشفى املركزي في كيتوي في زامبيا؛
وعُ ِرض في كيب تاون ،جنوب أفريقيا ،في عام 2001
* يحصل العاملون في مجال التمريض-القبالة،
املُلتحقون ،على تدريب ملدة عامني على التمريض
وتدريب ملدة عام على القبالة ،ويقتصر دورهم املهني
على العمل اإلكلينيكي .ويحصل املُسجلون على
تدريب ملدة ثالث سنوات على التمريض وتدريب ملدة
عام على القبالة ،ويشمل دورهن املهني العمل
اإلداري ،فضال ً عن اإلكلينيكي.
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في حلقة عمل للمهنيات الصحيات األفارقة
واألوروبيات الالتي يتعاملن مع مسائل الصحة
اإلجنابية للمراهقني ،ملعرفة مدى سهولة فهم
املفاهيم والتعبيرات املُستخ َدمة في االستبيان .وقد
تضمن االستبيان النهائي البيانات األساسية و41
عبارة .ونحن نركز ،في هذه الدراسة ،على  17من تلك
العبارات ،حيث إنها تتعلق بحياة املراهقني اجلنسية،
واستخدام موانع احلمل ،واحلمل واإلجهاض ،وتعدد
املمارسة اجلنسية *.كانت توجد أربعة اختيارات
لإلجابة أمام كل عبارة :ال أوافق على اإلطالق ،ال أوافق،
متاما.
أوافق ،أو أوافق ً
مقاييس اإلجتاهات لها محددات معروفة ،خاصة
عند قياس الظواهر املُعقدة ،لكنها قد تكون مفيدة
للحصول على صورة كلية من مجموعات كبيرة.
ولتجنب التحيز الناجت عن توجه اإلجابة وتعزيز الصدق
الداخلي ،أدرجت عبارات صيغت إيجابًا وسل ًبا في
أداتنا .وعالوة على ذلك ،كنا نرغب أن يتخذ املشاركون
واضحا لدى كل عبارة ،ولذا قررنا عدم إدراج
موقفً ا
ً
البديل «وال هذا وال ذاك» .يُعتبر منوذج اإلجابة ذو النقاط
األربع مفي ًدا عند دراسة التغيرات في اإلجتاهات مع
مرور الزمن ،كما هو احلال قبل وبعد أي تدخل ،عند
وجود حاجة إلى أداة جيدة الصقل .بيد أننا في هذه
الدراسة املقطعية ،وبغية إلقاء الضوء على االجتاهات
العامة ،واحلصول على نظرة أكثر وضو ًحا ملواقف
املبحوثني ،قمنا بتجميع العبارات في منوذج لإلجابة
من نقطتني ،بحيث جمعنا «ال أوافق» و«ال أوافق على
اإلطالق» في نقطة واحدة ،وجمعنا «أوافق» و«أوافق
متاما» في نقطة أخرى.
ً
استخدمنا النسخه العاشره لبرنامج احلزمة
اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية .“v.10” SPSS
وأوضحنا البيانات الوصفية للمتغيرات اإلسميه،
عبر جداول مزدوجة .واستخدمنا الوسيط احلسابي
للبيانات املُمثله كمقياس دوري “ .”Intervalكما
استخدمنا اختبار مربع كاي  »”chi-squareفي
التحليالت التي تضم مقارنات لل ِنسب .وقد حددنا
مستوى الداللة عند .0.05

قسمنا النتائج إلى أربعة موضوعات :احلياة
اجلنسية للمراهقني ،واستخدام موانع احلمل ،واحلمل
واإلجهاض ،وتعدد العالقات اجلنسية .تُعرض نتائج كل
أيضا بتحليل املواقف
بلد على حدة بكل موضوع .قمنا ً
عبر التعليم املستمر في مجال الصحة اجلنسية
واإلجنابية ،ولدى العاملني في مجال التمريض-القبالة
امللتحقني واملسجلني .وفيما يتعلق بأي اختالفات
العمر ،وجدنا اختالفات قليلة وضعيفة للغاية
حسب ُ
في املواقف بني مختلف اجملموعات العمرية ،ولم توضح
االختالفات التي وجدناها أي اجتاه معني .في إحدى
العبارات ،كان العاملون في مجال التمريض-القبالة
األصغر سنًا أكثر تقيي ًدا ،وفي عبارة أخرى وجدنا
العكس .ولذلك قررنا عدم تقدمي هذه النتائج .عالوة
على ذلك ،لم جند أية اختالفات في املواقف بينهم وفقً ا
للدين .وعرضنا فقط العبارات التي توضح فارقًا كبيرًا
في ما يتعلق بهذه املتغيرات األساسية.
معدل االستجابة
في كينيا ،طلبنا من  420من العاملني في مجال
التمريض-القبالة املشاركة .لم يرد  98منهم على
أجزاء اإلستبيان اخلاصة باخللفية الدميوجرافيه ،أو جزء
االجتاهات .وليس لدينا أية معلومات أخرى عنهم .ومن
ثم ،قمنا بتحليل بيانات  322منهم ،مبعدل استجابة
يبلغ ( %77اجلدول  .)1في زامبيا ،طلبنا من  400من
العاملني في مجال التمريض-القبالة املشاركة ،لم
يرد  15منهم على أي من جزئي االستبيان ،وال تتوفر
لدينا أية معلومات أخرى عنهم .ومن ثم ،قمنا بتحليل
بيانات  ،385مبعدل استجابة يبلغ ( %96اجلدول .)1
** “تعدد املمارسة اجلنسية” هي عبارة ثقيلة في
كينيا وزامبيا ،فالشخص الذي تتعدد ممارساته
اجلنسية هو الشخص الذي يُعتقد أن لديه العديد
شخصا سي ًئا
من الشركاء اجلنسيني ،وبالتالي يُعتبر
ً
جنسيا بسلوك
أخالقيا .تقترن عادة األمراض املنقولة
ًّ
ًّ
تعدد املمارسة اجلنسية ،وتُلحق باملريض عادة وصمة
في العيادات.
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اجلدول  .1إطار اختيار عينة العاملني في مجال التمريض-القبالة في كينيا وزامبيا

كينيا

زامبيا

العدد التقريبي للعاملني في مجال التمريض-القبالة في املنطقة حتت الدراسة

1500

600

العدد التقريبي للعاملني في مجال التمريض-القبالة الذين يعملون في مجال
رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية في املنطقة حتت الدراسة

600

450

عدد العاملني في مجال التمريض-القبالة الذين ُطلب منهم املشاركة

420

400

عدد االستبيانات التي مت حتليلها (البيانات األساسية والعبارات)

322

385

معدل اإلجابة

%77

%96

ترجع أسباب عدم ملء االستبيانات إلى االفتقار
إلى الوقت واملسافات الكبيرة التي ينبغي قطعها
للوصول إلى املراكز الصحية ،مما جعل من الصعب
على املساعدات البحثيات تذكير العاملني في مجال
التمريض-القبالة بإكمال االستبيان .كان هذا السبب
األخير ميثل احلال بصفة خاصة في كينيا .تراوح معدل
عدم اإلجابة على عبارة واحدة من بني  15–1عبارة ()%5
في كينيا ،وبني  8–1عبارة ( )٪2في زامبيا.
املشاركون
في البلدين ،كانت الغالبية العظمى من العاملني
في مجال التمريض-القبالة واملشاركني من النساء.
في كينيا ،وتراوحت الفترة العمرية بني  22و 54سنة
(املتوسط  37سنة)؛ وفي زامبيا ،تراوحت الفترة
العمرية للمبحوثني بني  22و 60سنة (املتوسط 39
سنة) .ونظرًا الختالف بنية نظامي الصحة ،فضال ً عن
(أساسا في كينيا)
أن عددًا من مراكز الصحة الصغيرة
ً
لم تُدرج في إطار أخذ العينات ،فقد اختلف مكان
العمل بني البلدين .في البيئة الكينية ،كان أغلب
العاملني في مجال التمريض-القبالة يعملون في
املستشفيات؛ بينما كان أغلبهم في زامبيا يعمل في
مراكز الصحة .في كينيا ،أمضى املبحوثون ما يتراوح
بني سنة إلى  39سنة في هذه املهنة ( 12سنة في
املتوسط)؛ وفي زامبيا ،من سنة إلى  34سنة ( 15سنة
في املتوسط) .لم يحصل غالبيتهم ،في البلدين ،على
أي تعليم مستمر يتعلق بقضايا الصحة اجلنسية
54

واإلجنابية للمراهقني/املراهقات (اجلدول .)2
املواقف جتاه مشكالت الصحة اجلنسية واإلجنابية
للمراهقني
احلياة اجلنسية للمراهقني
اتفق أغلبية العاملني في مجال التمريض-القبالة
في البلدين ( %77في كينيا ،و %81في زامبيا) على أن
«خيارهم األول سيتمثل في توصية املراهقني ،غير
املتزوجني من الذكور واإلناث ،باالمتناع عن ممارسة
اجلنس عندما يسألون عن موانع احلمل» .ولم يوافق
جميعهم تقري ًبا ( %95في كينيا و %94في زامبيا) على
أنه «من املهم للفتيان أكثر من الفتيات الدخول في
التجربة اجلنسية قبل الزواج» .وباملثل ،لم يوافق أكثر
من  %96في البلدين على «ضرورة ترك احلرية للمراهقني
الذكور واإلناث لتلبية احتياجاتهم اجلنسية».
وفيما يتعلق باالستمناء *** اتفقت أغلبيتهم (%82
في كينيا ،و %86في زامبيا) على أنه «من الضروري أن
يدرس الفتيان املراهقني خطر االستمناء» .وعالوة على
ذلك ،لم يوافق  %72و %63في كينيا وزامبيا على التوالي
أن «االستمناء وسيلة جيدة ملنع احلمل غير املرغوب فيه،
جنسيا وفيروس اإليدز للفتيات».
واألمراض املنقولة
ًّ
*** هناك وجهات نظر مشتركة حول االستمناء في
البلدين ،تعتبره فعال ً ُمخزيًا بل ميثل حتى خطورة.
وعلى سبيل املثال ،يقولون إن من ميارسون االستمناء
يعانون من اضطرابات نفسية أو مشاكل في اخلصوبة.
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اجلدول  .2بيانات أساسية حول العاملني في مجال التمريض-القبالة في كينيا وزامبيا

اجلنس
نساء
رجال
الدين
بروتوستانت
كاثوليك
مسلمون
ال يوجد
اخللفية املهنية
ملتحقون
مسجلون
مكان العمل
مستشفى
مركز صحي
عيادة خاصة
عيادة للشباب
مستوصف
التعليم املستمر املتعلق بالصحة اجلنسية
واإلجنابية للمراهقني
(أ)
نعم
ال

كينيا
العدد ()%

زامبيا
العدد ()%

(العدد = )322
)86( 277
)14( 45
(العدد = )320
)70( 224
)29( 92
)0.9( 3
)0.3( 1
(العدد = )317
)74( 236
)26( 81
(العدد = )319
)71( 225
)22( 70
)4( 13
)1( 6
)2( 5

(العدد = )385
)97( 374
)3( 11
(العدد = )385
)76( 292
)23( 90
)0( 0
)1( 3
(العدد = )385
)69( 266
)31( 119
(العدد = )385
)31( 120
)59( 227
)9( 35
)1( 3
)0( 0

(العدد = )320

(العدد = )384

)19( 61
)81( 259

)16( 61
)84( 323

(أ) عدد األيام :في كينيا  7.5( 225-1في املتوسط)؛ في زامبيا  14( 180-1في املتوسط)

استخدام وسائل منع احلمل
لم يوافق حوالي ثلثي ( )%69املبحوثني في كينيا
وحوالي نصف ( )%52املبحوثني في زامبيا على «ضرورة
تشجيع الفتيات في سن السادسة عشرة ،من خارج
املدارس **** على استخدام الواقي» .ومع ذلك ،وافق
العاملون في مجال التمريض-القبالة في كينيا
( )%55وزامبيا ( )%67على أنه «إذا كانت إحدى الفتيات
جنسيا ،فيجب السماح
امللتحقات باملدرسة نشطة
ًّ
لها باستخدام وسائل منع احلمل».

في ما يتعلق بإسداء املشورة بشأن الواقي،
وافق حوالي نصف املبحوثني في كينيا ( %54في
املائة) والثلثني ( )٪68في زامبيا على «ضرورة إرشاد
الفتيان من خارج املدارس حول كيفية استخدام
الواقي الذكري» .على أن  %59من املبحوثني في كينيا
و %47في زامبيا لم يوافقوا على «الفتيان امللتحقني
**** يشير تعبير “من خارج املدارس” إلى الفتيان أو
الفتيات الذين لم يلتحقوا على اإلطالق باملدرسة ،أو
توقف تعليمهم املدرسي.
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باملدارس الذين يطلبون الواقي الذكري ،يُظهرون بذلك
حتمال ً للمسؤولية».
احلمل واإلجهاض
وافقت أغلبية كبيرة من املبحوثني في كينيا ()%88
وزامبيا ( )%87على «ضرورة السماح للفتاة احلامل
باالستمرار في املدرسة» ،ولم توافق أغلبية ( %83في
كينيا و %84في زامبيا) على أن «الفتى امللتحق باملدرسة
ويتسبب في حمل فتاة ،يجب طرده من املدرسة».
وفيما يتعلق باإلجهاض ،لم توافق األغلبية
في البلدين ( %80في كينيا ،و %94في زامبيا) على
«ضرورة السماح باإلجهاض للفتيات املراهقات في
حاالت احلمل غير املرغوب فيه» .على أن  %59و%50
من العاملني في مجال التمريض-القبالة في كينيا
وزامبيا على الترتيب لم توافق على أنهم «سيشعرون
بالضيق إذا حضرت فتاة مراهقة تعاني من أعراض
اإلجهاض املستحث».
تعدد العالقات اجلنسية
في كينيا ،لم يوافق أكثر من نصف املبحوثني على
«ترجيح تعدد العالقات اجلنسية لدى طالب الثانوي
( )%56أو طالبة الثانوي ( )%55املصاب بقرحة في

األعضاء التناسلية» .في زامبيا ،كانت األرقام املقابلة
 %37لفتيان املدارس و %40للفتيات .عالوة على ذلك،
وافق  %67و %46من املبحوثني في كينيا وزامبيا ،على
التوالي ،على أن «احتماالت تعدد العالقات اجلنسية
لدى املراهقني من خارج املدارس أكثر من املراهقني
امللتحقني باملدرسة».
مقارنة بني مواقف أعضاء العاملني في مجال
التمريض-القبالة احلاصلني وغير احلاصلني على
تعليم مستمر
في كينيا ،حصل عدد أكبر كثيرًا من العاملني في
مجال التمريض-القبالة الذكور ( ،)%31مقارنة
باإلناث ( ،)%17على تعليم مستمر يتعلق بالصحة
اجلنسية واإلجنابية للمراهقني ( .)0.026 = pوبوجه
عام ،وافق عدد أكبر كثيرًا من احلاصلني على تعليم
مستمر على استخدام املراهقني لوسائل منع
احلمل .وفي الوقت نفسه ،لم توافق أغلبيتهم –
سواء احلاصلني أو غير احلاصلني على تعليم مستمر
 على اإلجهاض .ومع ذلك ،كانت هذه املواقف أقلتكرارًا إلى حد كبير في مجموعة احلاصلني على
تعليم مستمر (اجلدول .)3

اجلدول  .3مقارنة مواقف العاملني في مجال التمريض-القبالة في كينيا احلاصلني (العدد =  )61وغير
احلاصلني (العدد =  )259على تعليم مستمر حول الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني

اإلفادة
ضرورة السماح للفتيات امللتحقات باملدرسة
جنسيا باستخدام موانع احلمل
والنشيطات
ًّ
عندما يطلب الفتى امللتحق باملدرسة احلصول على
الواقي الذكري ،فإن ذلك يوضح حتمله للمسؤولية

أعتقد أنه من الضروري السماح للفتيات املراهقات
باإلجهاض في حالة احلمل غير املرغوب
سأشعر بالضيق إذا حضرت فتاة مراهقة تعاني من
أعراض اإلجهاض املستحث

56

احلصول على تعليم
مستمر حول الصحة
اجلنسية واإلجنابية

العدد ( )%للموافقني

قيمة p

نعم
ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم
ال

)%73( 44
)%50( 129
)%59( 35
)%37( 95
)%33( 20
)%18( 45
)%26( 16
)%45( 112

0.001
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في زامبيا ،حصل عدد من العاملني الذكور في
مجال التمريض-القبالة ( )%27أكبر من اإلناث ()%16
على تعليم مستمر في الصحة اجلنسية واإلجنابية
للمراهقني ( .)0.392 = pوبوجه عام ،أشار عدد أكبر

كثيرًا من احلاصلني على هذا التعليم إلى مواقف
ودودة جتاه الشباب ،بشأن استخدام موانع احلمل
واإلجهاض وقرحة األعضاء التناسلية ،مقارنة بغير
احلاصلني على هذا التعليم (اجلدول .)4

اجلدول  .4مقارنة مواقف العاملني في مجال التمريض-القبالة في زامبيا احلاصلني (العدد =  )61وغير
احلاصلني (العدد =  )323على تعليم مستمر حول الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني

احلصول على تعليم
مستمر حول الصحة
اجلنسية واإلجنابية

العدد ( )%للموافقني

قيمة p

أعتقد أنه من الضروري تشجيع الفتيات الالتي
عاما ومن خارج املدارس على استخدام
يبلغن ً 16
الواقي

نعم
ال

)%64( 39
)%45( 146

0.008

ضرورة السماح للفتيات امللتحقات باملدرسة
جنسيا باستخدام موانع احلمل
والنشيطات
ًّ

نعم
ال

)%82( 50
)%64( 206

0.007

عاما
من الضروري إرشاد الفتيان الذين يبلغون ً 16
ومن خارج املدارس على استخدام الواقي

نعم
ال

)%85( 52
)%65( 210

0.002

سأشعر بالضيق إذا حضرت فتاة مراهقة تعاني من
أعراض اإلجهاض املستحث

نعم
ال

)%34( 21
)%53( 170

0.007

من احملتمل تعدد العالقات اجلنسية لدى طالب
الثانوي الذي يعاني من قرحة باألعضاء التناسلية

نعم
ال

)%49( 30
)%66( 208

0.015

اإلفادة

مقارنة مواقف العاملني امللتحقني واملسجلني في
مجال التمريض-القبالة
في كينيا ،وافق عدد من العاملني في مجال
التمريض-القبالة امللتحقني ( )%28أقل من املُسجلني
( )٪40على «ضرورة تشجيع فتاة عمرها  16سنة من
خارج املدرسة على استخدام الواقي» (.)0.049 = p
ومع ذلك ،وافق عدد من امللتحقني ( )%48أكثر من
املُسجلني ( )%32على «زيادة احتماالت تعدد املمارسة
اجلنسية لدى طالب الثانوي املصاب بقرحة في
األعضاء التناسلية» (.)0.013 = p
وفي زامبيا ،وافق عدد من امللتحقني ( )%85أقل من
املُسجلني ( )٪93على «ضرورة السماح للفتاة التي

تصبح حامال ً باالستمرار في املدرسة» (.)0.018 = p
مناقشة
أظهرت النتائج التي توصلنا إليها ،أن العاملني في
مجال التمريض-القبالة املُقدمني خلدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية للمراهقني يقفون عند نقطة
تقاطع حاسمة بني قواعد اجملتمع و قيمه -الذي يدعو
إلى االمتناع عن ممارسة اجلنس قبل الزواج  -وواقع
ممارسة املراهقني للجنس قبل الزواج ،واحتياجهم إلى
الواقي وموانع احلمل واإلجهاض .على الرغم من أن
هذه الدراسة ارتكزت على أربع مقاطعات في كينيا
وزامبيا ،إال أن العاملني في مجال التمريض-القبالة
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في البلدين ينتمون إلي أجزاء مختلفة فيهما ،ويجري
التناوب على أساس منتظم بني العيادات الصحية،
وبالتالي ينتمون إلى املناطق الريفية واحلضرية على
السواء .ولذلك ميكن تعميم نتائجنا لتشمل مناطق
أخرى في كينيا وزامبيا ،يتقاسم فيها األفراد اخللفية
الثقافية نفسها للمبحوثني في هذه الدراسة .وفي
اجململ؛ أفاد العاملون في مجال التمريض-القبالة
في كينيا وزامبيا مبواقف مماثلة ،ونتقدم بالتوصيات
التالية للبلدين:
تضارب وجهات النظر حول حياة املراهقني اجلنسية
أكدت هذا الدراسة أن حياة املراهقني اجلنسية تُعد
قضية أخالقية مشحونة في كينيا وزامبيا .وبصفة
عامة ،استهجن العاملون في مجال التمريض-القبالة
في البلدين ممارسة املراهقني للجنس قبل الزواج،
واستخدام موانع احلمل ،واالستمناء ،واإلجهاض .هذه
هي التعبيرات اإلشارية لتأييد االمتناع عن ممارسة
اجلنس قبل الزواج ،واتباع السلوك اجلنسي «السليم»،
3،4،8
التي متتد جذورها في كل من الثقافة والدين.
براجماتيا
وعلى الرغم من ذلك ،فإنهم أظهروا موقفً ا
ًّ
أيضا جتاه مشكالت الصحة اجلنسية واإلجنابية
ً
لدى املراهقني ،حيث وافقت األغلبية على استخدام
جنسيا موانع احلمل ،وكانوا على
الفتيات النشيطات
ًّ
استعداد لتقدمي املشورة إلى الفتيان حول استخدام
الواقي الذكري.
عالوة على ذلك ،أظهرت نتائج هذه الدراسة أن
العاملني في مجال التمريض-القبالة من البلدين
يرفضون اإلجهاض بشدة .ومما يثير االهتمام ،أن ذلك كان
حتى أكثر شيوعًا بني املبحوثني في زامبيا ،على الرغم
من أن زامبيا هي واحدة من بلدان قليلة في أفريقيا
وأيضا على أسس اجتماعية 22.وقد
تبيح اإلجهاض،
ً
أظهرت الدراسات في زامبيا وجنوب أفريقيا وكينيا
أن مقدمي الرعاية الصحية ال يتمتعون باحلساسية
16،28،29
جتاه النساء الالتي ينهني حملهن غير املرغوب.
16
وجد روجو في كينيا 29وكوستر-أوييكان في زامبيا أن
مقدمي الرعاية الصحية يعارضون اإلجهاض بشدة
ألسباب دينية وأخالقية .ومع ذلك ،ال يشعر نصف
58

املبحوثني في دراستنا بالضيق عند حضور فتاة تعاني
من عالمات اإلجهاض املستحث .ومرة أخرى ،انعكس
تفهما.
في النتائج ،كل من اإلدانة واملوقف األكثر
ً
قد تعكس هذه الرؤى املتضاربة أن العاملني في
مجال التمريض-القبالة ،مثلهم مثل غيرهم من
املهنيني الصحيني في مجال الصحة اإلجنابية ،يقعون
عند نقطة تقاطع حاسمة بني قواعد اجملتمع وقيمه
من ناحية ،وواقع ممارسة املراهقني للجنس قبل الزواج،
من ناحية أخرى .وقد يرجع اتخاذ نهج أكثر براجماتية
إلى الوعي بالعواقب الوخيمة ملمارسة املراهقني
للجنس دون وقاية ،وهي العواقب التي يتعني على
أيضا
مقدمي الرعاية الصحية مواجهتها .أشارت ً
دراسة من فيتنام إلى تضارب املواقف بني طالب
التوليد فيما يتعلق بحياة املراهقني اجلنسية؛ حيث
رفض هؤالء الطالب ،بوجه عام ،عالقات املراهقني
اجلنسية قبل الزواج ،وكذا اإلجهاض ،لكنهم أظهروا
في الوقت نفسه مواقف متعاطفة واستعدادًا لدعم
النساء الشابات الالتي يتحملن عواقب احلمل غير
30
املرغوب.
حتفيز التفكير النقدي خالل التدريب والتعليم
اجتاها نحو زيادة
عالوة على ذلك ،أوضحت نتائجنا
ً
املواقف الودودة للشباب بني العاملني في مجال
التمريض-القبالة الذين حصلوا على قدر أكبر من
تعليما مستمرًا حول حياة
التعليم ،وبني الذين تلقوا
ً
املراهقني اجلنسية واإلجنابية .وبناء على هذه النتائج،
فإننا نقترح ضرورة التشديد على التفكير النقدي،
حول األبعاد الثقافية واألخالقية املقترنة بحياة
املراهقني اجلنسية ،في أثناء التدريب باملرحلة اجلامعية
وخالل التعليم املستمر ،بهدف دفع العاملني في
مجال التمريض-القبالة على التعامل مع واقع حياة
املراهقني اجلنسية .إن بعض املوضوعات التي حتتاج
إلى مناقشة خالل التدريب ال تشمل فقط اإلجهاض
واستخدام موانع احلمل وحياة املراهقني اجلنسية،
أيضا  -ونظرًا حلالة فيروس نقص املناعة
لكنها تضم ً
البشرية احلادة في كينيا وزامبيا  -املواقف السلبية
جتاه االستمناء ،وليس أقلها أنه ال يسبب أي ضرر،
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ويُعد شكال ً من أشكال اجلنس األكثر أمانًا .عالوة
أيضا ملناقشة األمناط الفعلية
على ذلك ،هناك ضرورة ً
للعالقات اجلنسية بني املراهقني ،وحقيقة أن اإلصابة
جنسيا ليست عالمة بالضرورة
باألمراض املنقولة
ًّ
على «تعدد العالقات اجلنسية».
يواجه العاملون في مجال التمريض-القبالة عادة
معضالت أخالقية 31.ومع ذلك ،كان التركيز قليال ً في
أفريقيا على التعليم الذي يُنتج مهنيني يتمتعون
باملهارة في مجال حل املشكالت األخالقية 32.ويبدو
أن تقدمي املشورة للمراهقني في مشكالت الصحة
اإلجنابية يسبب معضالت أخالقية للمبحوثني في
دراستنا ،مبا يطرح مسألة أنهم لم يحصلوا على
إعداد كاف للتعامل مع حياة املراهقني اجلنسية .عالوة
على ذلك ،كان هناك اجتاه نحو اتخاذ مواقف أكثر
ودًا جتاه الشباب بني العاملني في مجال التمريض-
تعليما مستمرًا
وأيضا ممن تلقوا
القبالة املسجلني،
ً
ً
حول الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني.
قد تتمثل إحدى الطرق املفيدة ملواجهة احلواجز
السلوكية لدى مديري البرامج؛ في تشجيع تنمية

التفكير النقدي في أثناء التدريب اجلامعي والتعليم
املستمر ،مع التركيز على األبعاد الثقافية واألخالقية
املقترنة بحياة املراهقني اجلنسية .التفكير النقدي
هو عملية من التفكير الهادف تستخدم على نطاق
واسع في تدريس علم األخالق 33.تضم السمات
الرئيسية لهذه العملية دراسة معضلة أخالقية،
وحتليال نقديا للمعتقدات والقيم الشخصية املتعلقة
بهذه املعضلة (مثال ً من خالل متارين توضيح القيم)،
وبالتالي يصبح املتدرب مدركًا ملواقفه وحتيزاته ومدى
تأثيرها ،في هذه احلالة ،على املراهقني .وبناء على
31،34
ذلك ،قد ميكنه اكتساب رؤى ووجهات نظر جديدة.
باإلضافة إلى التقييم الذاتي والتفكير ،الذي ميكن
القيام به مع شريك ،أو في مجموعة ،هناك طرق -
مثل البحث عن املعلومات التي تعارض اآلراء الذاتية -
ميكنها تيسير تنمية التفكير النقدي 31،35.عالوة على
ذلك ،ميثل غرس موقف التشكك في ما يُقدم بوصفه
«حقيقة ُمثبتة» أهمية كبيرة في تطوير التفتح
العقلي .وعالوة على ذلك ،يجب تشجيع العاملني
في مجال التمريض-القبالة على التفكير املستقل
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شكر وتقدير
يُعرب املؤلفون عن امتنانهم جمللس البحوث
 والكلية الوطنية لبحوث علوم الرعاية،السويدي
 ويتوجهون بالشكر إلى. لدعمهما املالي،الصحية
التوليد الذين-جميع العاملني في مجال التمريض
 وإلى الدكتور زفينافاشي،شاركوا في الدراسة
 اللذين شاركا خالل،والراحلة السيدة موشينجي
أيضا عن شكرهم
ً  يعرب املؤلفون.املرحلة الرائدة
 إريكسون ملا. هوجر والبروفيسور ب.للبروفيسور ب
.قدماه من تعليقات ثمينة

وتبني ممارسات املشورة التي تقوم على إطالق األحكام
 بيد أن التفكير النقدي ال ميكن.أو تقدمي التوجيهات
أيضا أن
ً  إذ ميكن31،35.تطويره أو صيانته في فراغ
يضطلع من يشغلون مناصب قيادية في مجال
 بدور مهم في تشجيع، أو غيره من اجملاالت،التمريض
 وهو.نقاش اجتماعي أوسع نطاقًا حول هذه املسائل
تسامحا جتاه حياة
األمر الذي سيخلق بيئة أكثر
ً
 بيئة تعترف بتأثير الصحة العامة،املراهقني اجلنسية
املفيدة على زيادة فرص حصول املراهقني على خدمات
.الصحة اجلنسية واإلجنابية الصديقة للشباب
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