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باول الشكر إلى المولى تعالى بالشكر و الثناء على نعمته كلها وعلى توفيقه لي في إنهاء 

وجل شكر من يطمع في المزيد مصداقا لقوله 

أتقدم بالشكر الجزيل ,وبعد التوجه بالشكر و الثناء للمولى عز وجل

على خدماتها ودعمها وتوجهاتها التي كانت لها االثر الكبير 

  .ورعاها و أنار دربها

  .كما أتقدم بالشكر و االحترام و التقدير للسادة االفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

اليفوتني أن أتوجه بالشكر و التقدير الى كل من قدم لي المساعدة أو ساهم في إبداء النصح و 

  .فشكرا لكم جميعا

  

  

  

  

  ةـــــثابت فتيح                                                           

    

                    

باول الشكر إلى المولى تعالى بالشكر و الثناء على نعمته كلها وعلى توفيقه لي في إنهاء 

وجل شكر من يطمع في المزيد مصداقا لقوله  و أشكره عز,هذه المرحلة من التحصيل العلمي

وبعد التوجه بالشكر و الثناء للمولى عز وجل]لئن شكرتم ألزيدنكم

على خدماتها ودعمها وتوجهاتها التي كانت لها االثر الكبير "فريدة مشري"الى أستادتي المشرفة

ورعاها و أنار دربها فجزاها اهللا عني خيرا,في انجاز هذه الدراسة

كما أتقدم بالشكر و االحترام و التقدير للسادة االفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

اليفوتني أن أتوجه بالشكر و التقدير الى كل من قدم لي المساعدة أو ساهم في إبداء النصح و 

فشكرا لكم جميعا,المشورة في مسيرتي العلمية

                                                           

  

                             

 

باول الشكر إلى المولى تعالى بالشكر و الثناء على نعمته كلها وعلى توفيقه لي في إنهاء أتوجه 

هذه المرحلة من التحصيل العلمي

لئن شكرتم ألزيدنكم:[تعالى

الى أستادتي المشرفة

في انجاز هذه الدراسة

كما أتقدم بالشكر و االحترام و التقدير للسادة االفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

اليفوتني أن أتوجه بالشكر و التقدير الى كل من قدم لي المساعدة أو ساهم في إبداء النصح و 

                                                           

  

  

             



  .وجعل النور طريق هدايتنا

الى من غمرتني بالحب و الحنان و سقتني بالدفء و 

الى اغلى من في الوجود امي ,الى تلك الشمعة التي تذوب و تحترق التعلم و ادرس

ساعات عملي وسهري ,خطوات عمري

حفضهم اهللا : سعادتي ابي العزيز الى الشموع التي تضيئ دربي إخوتي

  .02جتماع الصحةماستر

  .إلى كل عائلتي أطال اهللا في عمرهم

بختة ,العالية,خيرة,سامية,حنان

  

  .يوسف,جميلة,يعقوب,جليل

                                                                                                                                        

  ثابت فتيحــــــــــــة                                                             

    

وجعل النور طريق هدايتنا,د هللا الذي جعل العقل نعمة لنا وجعل العلم واجبا علينا

الى من غمرتني بالحب و الحنان و سقتني بالدفء و ,ألى من جعل الجنة تحث قدميها

الى تلك الشمعة التي تذوب و تحترق التعلم و ادرس

خطوات عمري,الحبيبة الى من كنت أمله أن يشهد يوم تتويجي بالشهادة

سعادتي ابي العزيز الى الشموع التي تضيئ دربي إخوتي لحظات,دقائق أملي ويأسي

جتماع الصحةماستراالى قسم علم 

إلى كل عائلتي أطال اهللا في عمرهم

حنان,خضرة:الى رفيقات دربي وحبيبات قلبي صديقاتي

  كريمة,فتيحة,كريمة,منال

جليل,إسحاق,أسينات,حمادة,زونة:الصغارالى البراعم 

                                                              

                                                          

  

    

  

  

د هللا الذي جعل العقل نعمة لنا وجعل العلم واجبا عليناالحم

ألى من جعل الجنة تحث قدميها

الى تلك الشمعة التي تذوب و تحترق التعلم و ادرس,االمان

الحبيبة الى من كنت أمله أن يشهد يوم تتويجي بالشهادة

دقائق أملي ويأسي

الى رفيقات دربي وحبيبات قلبي صديقاتي

الى البراعم 
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  .                                                                                                                مقدمة

 أ   

يعترب مرض السرطان من األمراض اخلطرية اهلامة اليت تشغل بال الباحثني يف مجيع أحناء العامل نظرا الزدياد معدل      

فقد در قلق لربامج التنمية البشرية ،وأصبح مرض السرطان مص، اإلصابة به، و ملرض السرطان بعدًا جغرافيا و بيئيا

ويتسبب السرطان  2008يف عام ) من جمموعالوفيات    %13حنو ( مليون نسمة 7.6تسبب هذا املرض يف وفاة 

مليون شخص سنويا يف خمتلف أحناء العامل أكثر من نصفهم بقليل من سكان البلدان  3.4يف وفاة ما يزيد على 

ك النامية بسبب ارتفاع متوسط العمر املتوقع والتحسن املستمر يف مكافحة املشكالت الصحية الرئيسية وزيادة استهال

التبغ فاالخنفاض الذي حدث يف نسبة استهالكه يف العديد من البلدان النامية ادى الخنفاض نسبة االصابة باملرض ،  

من  %30من إمجال تلك الوفيات حيدث يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة ، وحتدث   %70كما أن 

ذائية ، وهي ارتفاع كتلة اجلسم ، عدم تناول الفواكه وفيات السرطان بسبب مخسة عوامل خطرة ما بني سلوكية وغ

  .1واخلضر بشكل كاف ، قلة النشاط البدين ، تعاطي التبغ ،تعاطي الكحول 

يعد السرطان أحد االسباب الرئيسية الثالث للوفاة بني االشخاص املنتجني يف البلدان الصناعية والنامية على حد 

  .2سواء 

لتطورات احلادثة يف جمال املعارف الطبية وكذلك تعقد احلياة االجتماعية مل تعد الصحة انطالقا من التداخل بني ا   

بل هو حيمل بعد أمشل يتجسد من خالل التعريف الذي ,مفهوم ستاتيكيا يقتصر على املعىن املتمثل يف غياب املرض

و االجتماعية و ليس فقط غياب املرض حالة من الرفاهية البيولوجية و العقلية :(كوا,وضعته املنظمة العاملية للصحة

ورغم أمهية هذا التعريف يف ادخال احملددات االجتماعية حلالة الصحة اال أنه يشمل جمال واسع ,)و العاهة اجلسمية

  )املوت,العاهة,األمل,املرض(من املعاين انطالقا من مفهوم مثايل أفالطوين للرفاهية إىل غياب احلاالت البيولوجية السلبية

وأصبح دورها يف اتمع املعاصر حيتل مكانة ,فهي االم و الزوجة واالخت و االبنة,ثل املرأة نصف اتمع االنساينومت

وتعد الصحة و احليوية اليت تتمتع ا املرأة من أهم العوامل اليت متكنها من ,عالية ضمن املوضوعات اليت تناقش حاليا
                                                           

 _htt//www.wh.int/ media centre/ events/annual /word_cancer  :العاملية ، السرطان ،متحصل عليه من منظمة الصحة1
day/ar/index.html  2016- 04-22: ،تاريخ اإلطالع.  
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  .                                                                                                                مقدمة

 ب   

ومن االولويات اليت تساعدها يف أداء املهام املنزلية ومهام ,تتفاعل معهالتكيف للمحيط االجتماعي الذي تعيش فيه و 

أما عاتالل صحة املرأة وتعرضها للعلل فانه حياول دون قدرا على التكيف مع احمليط ,العمل االنتاجي خارج البيت

  .وعجزها عن أداء املسؤوليات داخل وخارج البيت

هو املنطلق الذي ,مصابة بسرطان عنق الرحم يظهر املرض كواقعة اجتماعيةومبا أنين بصدد دراسة املسار املرضي لل  

مع ظهور فضاءات أجتماعيةأخرى خاصة ,كفضاء إجتماعي للتجربة املرضية,تقوم عليه هذه األطر مع العامل الطيب

سنقوم بعرض ,و املرض كموضوع للدراسةالسوسيولوجية عرف أطر تصورية خمتلفة,عندما يتعلق االمر باالمراض املزمنة

تالكوت :وهم على التوايل,أهم هذه األطر لعلماء اجتماعيون حاولوا بناء مناذج نظرية لفهم املرض كواقعة اجتماعية

وسرتاوس وهم ينتمون لعامل االجتماع االمريكي الذي قدم العديد من املسامهات يف جمال املرض و ,فريدسون,بارسونز

كما أشارت له الباحثة بازجنر يف مقاهلا .وفريديسون تدخل يف مركزية طبية ,واذا كانت أطروحة كل من بارسونز,الطب

يعاد النظر فيها حسب الباحثة انطالقا من خصائص االمراض . 3"االمراض المزمنة و نظامها التفاوضي"حول 

املزمنة اليت جتعل التفكري يف فضاء اجتماعي أوسع من الطب و من مؤسساته انطالقا من التساؤل حول الروابط 

  .املوجودة بني املرض و اتمع يف خمتلف أبعادها

كما جند أيضا أن ,ن اىل استاصال العضو املريض حيت جند أن النساء املصابات ذا النوع من املرض يؤدي    

االمراض االمراض السرطانية اليت تصيب النساء خاصة مرض سرطان الرحم بكل أنواعه الذي جنده حيتل نسبة 

ومع العلم أن هذا العنصر مهم يف البحث ,سنة45وهذا النوع من السرطانات غالبا ما يصيب املرأة يف سن .11,9

ومن املعروف أن االنسان يعاين املراحل احلرجة من تغريات تطرأ على كافة جوانب شخصيته ,أة وهويتهاألنه مرتبط باملر 

وبعدما تصاب املرأة بالسرطان جيب عليها استأصاله خوفا على صحتها مبعىن بقائها ,اجلسمية و االجتماعية وغريها

  .ة اجلسمية و االجتماعيةعلى قيد احلياة وعدم تدهور صحتها أو االخالل بأنوثتها من الناحي

                                                           
3 Baszanger,(i),les maladies chronique et leurs ordres megocies).in :revue francaise de 
sociologie,vol,xxxvil,1986,p8. 



  .                                                                                                                مقدمة

 ج   

وهوإحساس الفرد بذاته ويف هذا البحث أقوم مبحاولة ,كما يعترب من العوامل اهلامة اليت تؤثر كثريا على السلوك   

  .التوصل اىل وضع ال حتسد عليه املرأة أي عليها االختيار فقدان أهم رمز من رموز االنوثة واالمومة لديها

  :اسةإىل ستة فصول أساسنيومن أجل ذلك قمت بتقسيم الدر  

وهذا االخري تطرقت فيه اىل إشكالية الدراسة وأمهيتها ,الذي تناولت فيه اجلانب املنهجي للدراسة:الفصل األول

  .كذلك الدراسات السابقة,و املنهجية والتقنيات املستعملة,باالضافة اىل املقاربة النظرية

  واهدافها ومتثالا عرب التاريخ باجلزائر,االنثروبولوجية الصحية  حول الصحة واملرض وتناولت فيه نشاة:الفصل الثاني

  .تناولت فيه التمثل االجتماعي للصحة و املرض عند هريزليتش:الفصل الثالثفيما خيص  

  .فقد احتوى على أهم االمراض املزمنة يف اجلزائر عرب العصور:الفصل الرابعكذلك 

  .ة ومتثل مرض السرطانحول املرأة املغربية والصح:الفصل الخامس

اما احملور ,حيت قسمته اىل عدة حماور أساسية على شكل تساؤالت,وهو اجلانب امليداين للدراسة:الفصل السادس

أما يف احملور الثالث اردت معرفة ,اما احملور الثاين عن مرحلة ما قبل املرض,االول فقد تناول نظرة املرأة اىل الصحة

ويف االخري احملوراخلامس تطرقت اىل مفهوم سرطان ,ابع عن احلياة االسرية ومعايشة املرضأما احملورالر ,وضعية االزمة

  .عنق الرحم عند املرأة

  .    كما ايت هذه الدراسة خبامتة ,وأشري اىل أن كل فصل دراسة حيتوي على متهيد وخالصة
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الجانب المنهجي 

  للدراسة
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  .الخطوات المنهجية للدراسة  -  

    : االشكالية-1

الصحة و احليوية اليت تتمتع ا املرأة من أهم العوامل اليت متكنها من التكيف مع احمليط االجتماعي الذي تعد    

أو اخلدمايت  املنزليةومهام العمل االنتاجيومن االولويات اليت تساعدها يف أداء املهام ,تعيش فيه وتتفاعل مع أفراده

خارج البيت فضال عن دورها الفاعل يف متكني املرأة من الدراسة و التحصيل العلمي ومن مت احتالل مواقع العمل يف 

اتمع أما اعتالل صحة املرأة وتعرضها للمرض فانه حياول دون قدرا على التكيف مع احمليط وعجزها عن أداء 

هلذا كان لزام على املرأة اختاد كل ما من شأنه من اجراءات وتدابري تؤمن .ات و االعمال داخل البيت وخارجهاملسؤولي

غري ان املرأة وحدها ال تستطيع بلوغ هذا اهلدف دون مساعدة أجهزة الدولةعن .متتعها بالصحة و النشاطو الفعالية

  .1طريق تقدمي اخلدمات الصحية

ض موضع اهتمام العلوم الطبية كوقائع بيولوجية بالدرجة االوىل من خالل خمتلف فروعها اال واملر ,رغم اعتبار الصحة  

أن تطور الواقع البيولوجي وحدوثه يتم يف اطار اجتماعي مما جيعلها كذلك وقائع اجتماعية وهو ما يفسر التقارب بني 

لوبائية اىل االمراض املرتتبة عن منط اتمع الطب و العلوم االنسانية ومع االنتقال الصحي من االهتمام باالمراض ا

وقد بدأ ظهور هذا ,املعاصر نتج سياق جديد لدراسة البعد االجتماعي للمرض من خالل دراسة االثار املرتتبة عنه

والطب يف ,كرائد يف التحليل السوسيولوجي للمرض"تالكوت بارسونز"االجتاه مع أعمال عامل االجتماع االمريكي

ومتثل أحباث بارسونز انطالقة للعديد من ,و األدوار املرتتبة عنها,والطبيب,وذلك بدراسة وضعية املريض,ريباتمع الغ

الدراسات اليت تناولت بالبحث يف االثار االجتماعية الناجتة عن املرض وهنا تظهر االمراض املزمنة اليت انتشرت يف 

ء وهي إصابات ختلق وضعيات اجتماعية خمتلفة مرتبطة ويف اتمعات النامية على حد سوا,اتمعات الغربية

باخلصائص اليت متيزها مما جيعلها موضوعا ثريا للدراسات السوسيولوجية ومن بني هذه االمراض املزمنة جند مرض 

ة يف املشاكل االساسي:وهو يعترب يف اتمع اجلزائري من,السرطان الذي ميثل السبب الثاين للوفاة بعد االمراض القلبية

  .      2الصحة العمومية يف اجلزائر

                                                           
 .261ص,2008, 1ط,عمان,دار وائل للنشر,علم اجتماع املرأة,احسان حممدحسن1

2Epidemiologie des cancers solides en Algerie,journee detude,Algerie,juillet,1999,p7.  
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وينظر ,ملا تقوم به من نشاطات اجتماعية يف غايةألمهية,إن املرأة تقوم بدور بناء سريورة اتمع بصفتها عضوا فعاال فيه

والجناب كذلك التغريات اليت حتدث يف جسمها بداية من والدا مرورا بسن البلوغ ,االم,اليها على أساس أا الزوجة

  .ويعد الرحم من أبرز االعضاء حيث ينمو خالل فرتة احلمل,ومرحلة احلمل

حبيث يشكل املرض صدمة , إال أن تعرض املرأة للمرض وتدهور يف الصحة اجلسدية حيدث خلل يف التوازن اجلسدي 

كثرية و متنوعة السرطان وهذا االخري يؤدي اىل اضطرابات جسمية  :للمرأة خاصة إذا كانت االصابة خطرية مثل

  .إضافة اىل اعراض ناجتة عن املرض فقد برز السرطان كأعصى مشكلة وأكرب مصدر

  .كيف تنظر املرأة إىل الصحة؟-:طرح  االشكال التايلأومن هنا     

  .كيف كان املرض يف مراحله األوىل؟  - 

  .كيف تأزم الوضع؟  - 

  .كيف كانت احلياة األسرية ومعايشة املرض؟- 

  .املرضي للمصابة بسرطان عنق الرحم ؟  ما هو املسار- 

  : الفرضيات-2

  .رض حيدث التغريات يف مجيع جوانب احلياة االجتماعية للمريضةامل �

  .يتسبب مرض السرطان يف تكلفة نفسية و اجتماعية و اقتصادية متس املريضة وحميطها �

االجتماعية الفاعلة فيه يف ميثل املسار املرضي ملرض السرطان مؤشر سوسيولوجي كاشف خلصوصية العوامل  �

  .إطار اتمع اجلزائري

  .السلوك املرافقلظهور املرض �

  : أسباب اختيار الموضوع-3

فان ,يكون هذا الفرد املصاب من افراد اسرتك اخاصة عندم,من االفراد املصابني ذا املرضنظرا ملعاناة العديد    

  :ع بالبحث والدراسة الدوافع واالسباب اليت دفعتين اىل تناول هذا املوضو 
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 .نقص التكفل باملصابة مبرض السرطان خاصة يف املرحلة احلساسة االوىل من املرض  �

 .الرغبة يف توسيع املعرفة ، والتعرف على هذا املرض أكثر  �

  .االنتشار السريع هلذا املرض �

 :ثحأهداف الب- 4 

البحث اليت يهدف الباحث الوصول اليها  ات قيمة علمية فهي حمركاتذا ان لكل دراسة أهداف حىت تكون مب    

              :وخوضي يف موضوع املسار املرضي للمصابة بسرطان عنق الرحم مل يكن من باب الصدفة وامنا متثل يف

                                               .ض حماولة مين لفهم مرض السرطان والكتساب ثقافة صحية حول املر  -

وي االمراض املزمنة ومنها داء السرطان ومن جهة اخرى ذباالضافة اىل معرفة املعاناة اليومية اليت يعيشها املرضى -

            .اردت اثراء البحوت االنرتوبولوجية باملواضيع اخلاصة بالصحة و املرض

  :أهمية الدراسة-5

    ,بعنوان املسار املرضي للمصابة بسرطان عنق الرحم ان امهية الدراسة تنبع من املشكلة اليت تناولتها وهي       

يف حبثه  ه العوامل تدفع الباحث اىل املضيهلامة اليت هلا خلفيات ثقافية وهذدراسة سوسيولوجية تعد من املوضوعات ا

  :        ه االمهية يف صلة باملوضوع و الواقع وتتمثل هذ اتوتكشف له حقائق ونتائج ذ

                                                        .حية كبرية من افراد اتمع اجلزائري كون االشكال ميس شر  �

                    .حماولة التوصل اىل جمموعة من النتائج العلمية اليت تساهم يف فهم و تفسري الظاهرة املدروسة �

                                                              .ا املرض ذانتشار متثالت وتصورات خمتلفة حول ه �

  :صعوبات البحث -6

 ,مبتغاههذه تصبح مبثابة حتدي للطالب للوصول اىل ,إن اي حبث علمي ال خيلو من صعوبات تواجه الطالب      

  :منها وقد واجهتين أثناء الدراسة صعوبات كثرية 
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فاالعتماد على تقنية املقابلة ) سرطان عنق الرحم(نت مع مرضى السرطان جتميع املعلومات امليدانية اليت كا �

فالتحدث عن املرض حبد ذاته صعب وذلك من اخلوف .تتطلب مهارة كبرية من الباحث و التاقلم السريع

من إداء مشاعرهم او عدم ايصال الفكرة فأخد رأي املريضة حول سرطان عنق الرحم وعن حالتها الصحية 

  .  مرض يفرض عليها ضغطونظرا لل

نظرا حلالتهم الصحية املتدهورة اليت منعتين من مواصلة إجراء  صعوبة إقناع املرضى بإجراء مقابالت معهم �

 .املقابلة معهم

 .عدم تقبل بعض احلاالت للتحدث عن املرض وعن العالج الكيميائي  �

  .نقص يف تواجد املراجع اخلاصة مبوضوع البحث  �

 .تناول البحث يف ميدان الصحةنقص الدراسات اليت ت �

o املبحوثات نظرا حلساسية ة فقد واجهتين صعوبة يف تصرحيات ما يف ماخيص اجلانب امليداين للدراسأ

 .املوضوع 

ليل الذي حليل الكيفي للمقابالت ميدان جديد بالنسبة يل لذا فقد وجدت صعوبة كبرية أثناء التيعترب التح �

  .د وقت كبري خأ

     :تحديد المفاهيم -7

   .  1 "السري احلسن للجسم  :"على اا تعرف الصحة:  الصحة تعريف-أ

مثالية من التمتع بالعافية وهي مفهوم يصل ألبعد من جمرد الشفاء من املرض إمنا الوصول حالة  هي: الصحة-

  .وحتقيق الصحة السليمة اخلالية من االمراض 

  .2 اجلسمانية و النفسية واالجتماعية :اجلوانب املختلفة للشخصويتطلب الوصول اىل الصحة السليمة املوازنة بني 

                                                           

	اھ�ة.د 1 �� أ�� ���ن ‘���م ��ي ا����ي .د.أ����*(� و ا�"�ز�& ‘1ط,��$ ا#"�ع ا�� � ‘�� ��� .   33ص‘2003‘دار ا���زوري ا�+

2
http="ejabet google.com/ejabet/thread ?tid:4f3b8442a5aa4cb4. 
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االعراض وكذلك العالمات جيدد بالسبب و ,احنطاط صحة الفرد" :اما املرض فيعرف بانه :  المرض تعريف-ب  

   . 1وهو يتطور خيضع للتشخيص والعالج ,والشبه عيادية,العيادية

فهو عملية ,جزائه تنبيها قد حيدث مرضأحد أهو جمموعة انعكاسات نامجة عن اضطرابات اجلسم او :  المرض-

متطورة مند بدء السبب وحىت ظهور املضاعفات قد يكون التطور حاد وسريع وقد تكون بطيء ومن مزمن واملرض 

  .  2 حيدث على شكل وباء او يكون مستوطنا او يظهر على حاالت انفرادية 

يعرف املرض املزمن من الناحية الطبية على كونه يتميز بتطور بطيئ دون اجتاه الشفاء فهو :  المرضي الزمانا-ج

فاالزمان مرتبط  ,ليس له كما هي احلالة بالنسبة للمرض احلاد بداية حمددة فتطوره غري حمسوس عرب االشهر والسنوات

  .3ائما هدفه تصحيح االضطراب املرضمبقاومة اجلراثيم للعالج او باضطراب مناعي يتطلب عالجا د

اما من الناحية السوسيولوجية يعترب االزمان املرضي بقاء يف املدة فاملرض يبقى مريضا طول احلياة إذ ان الفصل -    

صعوبة التعرف على ( املستبدلة بفرتات أكثر تعقيدا )ودة اىل الصحة الع,الشفاء,املرض,الصحة( بني الفرتات املؤقتة 

  لالبحث عن التشخيص والعالج الفعا وليس فقط,االعراض مما يتطلب تيسريا لالزمان املرضي
4
ومن هنا يظهر . 

   .املرض املزمن ليس فقط كتجربة بيولوجية واجتماعية يتحقق الشفاء منها مبجرد اللجوء اىل العالج 

  : مفهوم السرطان-د

 :وهلاوظيفتاناخللية هي وحدة تكوين االجسام احلية و اجلسم البشري و  عن منو غري طبيعي خلاليا اجلسم ةعبار  

ه الوظيفة التخصصية حركة كما يف ذلف باختالف نوع اخللية قد تكون هالتكاثر ووظيفة أخرى ختصصية ختت

لك من الوظائف احليوية ويف اجلسم البشري املكتمل النموتكون ذالعضالت أو انزميات او افراز عصارة او غري 

  .التكاثر على عدد قليل من اخلالياالوظيفة التخصصية هي االساس بينما يقتصر 

م بل و ينقلب قيام اخلاليا بتكاثر مضطرب متزايد وغري منتظم يفوق حاجة احلس:و النمو السرطاين هو عبارة عن  

ا التكاثر و النمو غري الطبيعي يف كثري من االحيان ذحساب الوظيفة االصلية و يؤدي ه لك علىذاىل االضرار ا و 

                                                           
1
larouse. Medicale. paris edt. Larouse .2000.p917 

2 Ibid .p618  
3
 Larousse médical ,op , cit, p,205 

4Cresson .g?op?cit?p25. 
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تتجول اخلاليا السرطانية ورام حمسوسة و امنا أال تكون هناك :اىل ظهور االورام ويف بعض احلاالت كما يف الدم مثال 

ميكن ان  ذء من جسم االنسان اوختتلف االعراض باختالف العضو املصاب فالسرطان ميكن ان يصيب أي جز مع ال

ا ذحيدث يف الثدي او املسالك البولية او الرئتني وغريها وظهور الورم يف أي عضو يؤدي اىل ظهور اعراض معينة فا

ويف املثانة يؤدي اىل كثرة التبول واحلرقان .حدث يف الثدي مثال ظهر على هيئة ورم حمسوس و قد تصاحبه افرازات

د افرازات كما يؤدي اىل نزيف بويل ويف الرئتني قد يؤدي اىل السعال و االفرازات اليت قد تكون وتغيري لون البول ووجو 

  .1ا ختتلف االعراض باختالف العضو املصابذمصحوبة بدم وهك

  :مفهوم سرطان عنق الرحم -ه

يتمتع املسببات الرحم ليشكل حاجزا طبيعيا يقع يف مقدمة,ون من االنسجة الليفية والعضالتهو عضو دائري يتك   

  .العدوى املختلفة من الوصول اىل الرحم 

ويبلغ طول عنق الرحم يف ,وخاصة خالل فرتيت احلمل والوالدةيلعب عنق الرحم دورا رئيسيا يف محاية الرحم      

سم تقريبا ويتعرض وحجم هذا اجلزء من الرحم للعديد من 2,5سم ويصل قطره اىل 4- 3املرأة ى داملتوسط ل

  .  ةالكبرية خالل حياة املرأ التغريات

سات احلليمية اليت وهذا الفريوس هو من الفريو ,ثنائي DNAوهو ال حيتوي على غالف وحيتوي على محض نووي    

هذه الفريوسات غري ضار بالبشر ويف معظمها اجم  قسم كبري من,نوع خمتلفة من الفريوسات200تضم حوايل

( عالج أعراض الياس  االسرتجني الصناعية يفكما ان تناول هرمونات ,يف اجللداطية والطبقات القاعدية االغشية املخ

  .عند املراة يسبب االصابة بسرطان الرحم إذا أخدت جرعات كبرية ) اية الدورة الشهرية 

  :  المسار المرضي- و

املرض كنتاج إجتماعي هو ليس جمرد سرد سلسلة من االحداث املتتالية بطريقة ميكانيكية بل هو تناول ملعايشة   

او بعبارة اخرى فهم عمل التسيري الذي , حتدث يف عوامل إجتماعية خمتلفةيقوم على جمموعة من التفاعالت اليت

                                                           
 .15ص,1975,القاهرة,دار اهلالل للنشر,جملة طبيبك اخلاص,مرض السرطان حقيقته,م1997مستشفى معهد السرطان عام مدير ,حممود شريف1
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خيلقه الفاعلون يف حميطهم االجتماعي ملواجهة االثار النامجة عن املرض والتقليل من حدة التكلفة اليت تتحدد 

  .1مبتغريات بيولوجية نفسية وإجتماعية 

  :الحياة األسرية-ي

كوا متثل الوحدة اإلجتماعية األولية اليت ينتمي إليها الفرد، وهي تعمل على تتميز األسرة بطابع العاملية،    

استمرارية اتمع من خالل ممارستها للوظيفة البيولوجية، ولكن األسرة ليست فقط وحدة إنتاجية للنوع اإلنساين 

 A.Compte"أو كما يقول أرغست كونت .2ا قوانني بنائية، مركبات وقواعد ي هللكنها نسق إجتماعي ديناميك

تعترب األسرة األوىل يف جسم اتمع وهنا تظهر املماثلة العضوية اليت ميزت بداية تكون علم االجتماع إذن نستنتج (.)

    . 3أن األسرة هي النقطة األوىل اليت يبدأ منها التطور، وأا الوسط الطبيعي واالجتماعي اليت ترعرع فيه الفرد 

وهي وحدة اجتماعية تؤثر وتتأثر بالظواهر احلادثة بداخلها أو تلك فاألسرة مركب من النسق االجتماعي العام  

املنبعثة من احمليط اخلارجي لذا عرفت هذه األخرية أي األسرة حتدث تغريات على مجيع املستويات البنائية، الوظيفية 

يع اجلزم مثال بأن والقيمية، ولكن هذه املتغريات ليست أحادية وخطية بل هي ختتلف باختالف اتمعات، فال نستط

ال  "سيقاالن"التصنيع هو وحده سبب حتول األسرة من النمط املمتد إىل النمط النووي، فكما أشارت إليه الباحثة

ميكن تفسري العالقات بني التحوالت اليت تعرفها األسرة والتحوالت اتمعية بنماذج بسيطة وأحادية، فكل دراسة 

  . 4 تصادي خاص تبني تنوع الوضعيات املتعلقة باألسرة خمصصة لألسرة يف سياق اجتماعي واق

ومن هنا يتبني أن األسرة كانت حمل اهتمام العديد من الباحثني، مما نتج عنه تعدد يف املداخل النظرية اليت تناولتها    

 (.) نتج عنها أربع اجتاهات رئيسية بالدراسة، فهناك من اهتموا بدراسة تغري منط األسرة من خالل نظم القرابة واليت

هي النظرية التقليدية نظرية االختالط والنظريات االقتصادية وأخريا النظريات املثالية وهناك مدخل آخر اهتم بدراسة 

  :وظائف األسرة وتطوراا، إضافة إىل تناول األسرة كوحدة يف عالقتها باتمع، وهنا منيز أربع أطر تصويرية هي

                                                           
��ب �����ط�ن,.���ة 
(�ي 1�� /0��$ ا#1"�ع - ا���ر ا�� /. ��"�#�
   .96ص,�#2001
+� ا�4	ا�3 ,ر��2� 

2
bradshaw,(jhon),la famille(une revolutionaire pour se decourir),traduit :par(jaen-ropert saucyer),canada :edt le 

jour,1993. 

(.)voir :laubier(jean),auguste comte,sociologie,textes choisis,p.u.f,1963,pp,25-33. 
3:���# � 
 ��
�2,&"4��‘ا521*�ر��,ا�21ة و ا�+
  .07ص,1998,دار ا�+�.� ا��4

4
segalen(martine),sociologie de la famille,paris :armand colin,coll,u,1981,p.8. 

(.)voir :cuviller(armand),manuel de sociologie,tome2,paris,p.u.f,1963,p.569-582. 

(.)voir :pitrou(Agnes) ,les solidarites familiales (vivre sans famille).toulouse :privat,2eme edt,1992,p.19. 
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ار البنائي الوظيف، اإلطار التفاعلي الرمزي، اإلطار املوضعي واإلطار املؤسسايت إضافة إىل االجتاه النظري اإلط   

احلديث الذي يهدف إلعادة النظر يف األطروحات السابقة والقاتلة بتقلص األسرة وحتوهلا إىل وحدة منعزلة منطلقني 

  .وع انفجار العالقات األسرية أصبح كالم رجل الشارع موض (.)امن أسري فبالنسبة هلذا االجتاه يف ذلك من تض

حتاول التأكيد على بقاء العالقات بني األسرة النواة واألسرة الكبرية، فانتشار النمط :الدراسات اخلاصة باألسرة حاليا  

سات العائلية الزواجي حسب هذا االجتاه ال يعين العزلة وهو يرى ضرورة إعادة اإلعتبار لألسرة كفاعل يف وضع السيا

كبديل للتكفل الكلي للمرض   àdomicile hospitalisationجند اإلهتمام املتزايد مبوضوع اإلستفتاء املنزيل : مثال

  :يف ثالث حماور هي 1موضوعات الدراسة اخلاصة باألسرة يف اهلياكل العالجية ويف األخري نستطيع تلخيص 

    لية واألمناط املختلفة لألسرة باختالف السياق االجتماعي واالقتصادي خاص بتكوين وبناء اجلماعة املنز : احملور األول

ن خالل النظام األسري يتناول تطور وتعدد نظم القرابة وخبصوص عالقات النسب اليت تدرس حديثا م: احملور الثاين

  )ةاجتماعيات زواجية، وجود عالقات جود عالقات قرابية أبوية، وجود عالقو ( افرتاضات 3إنطالقا من

  .دراسة األسرة كوحدة ميكروسوسيولوجية يف عالقتها مع اتمع أي دراسة احلياة األسرية -

   :المقاربة النظرية- 8

ان املنطق النظري يعد من اهم اخلطوات اليت يقوم عليها اي حبث علمي والذي من خالله تتحدد خطوات الدراسة  

يأيت هذا الطرح :تصور أنسليم سرتاوس:د يف دراسيت كاقرتاب نظري علىواالجتاه الفكري والنظري هلا ومنه سوف أعتم

و الذي ينطلق من خصوصية االمراض املزمنة حبيث ان صفة االزمان جتعل املريض ميتد موع طبقات احلياة  

ين وهي االجتماعية املهنية و االسرية حيث مل تعد املسؤوليات مرتوكة مؤقتا بل يتم داخلها تفاوض وتفاعل مستمر 

تفرض سلسلة من النشطات اخلاصة مما جيعل احمليط و االسرة جمال اخر لتعدد الوضعيات االجتماعية للمرض وهنا 

تظهر اطروحة عامل االجتماع سرتوس وفق النظام التفاوضي و املرتبطة باالجتاه التفاعلي الرمزي حيث يعترب املريض من 

ام االجتماعي حيث حاول سرتوس وضع اطار مرجعي جديد يتماشى خالله فاعال يف املسار املرضي ويف وضع النظ

مع االمراض املزمنة وهذا طبعا يكون بعيدا عن الطرح الطيب املختص وذلك حىت تتضح اجلوانب النفسيةو االجتماعية 

اربه الواجب مواجهتها من طرف املريض و اسرته وحسب دائما فان كل وجه من اوجه احلياة االجتماعية للمريض و اق

                                                           
1
ferreol(gilles),vocabulaire de la sociologie,paris,p.u.f,coll,quesais-je,1995,p.53. 
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تظهر مرهونة بدرجات خمتلفة حسب طبيعة األزمان املرضي ومدته وكذلك عوامل أخرى نفسية واجتماعية 

  .وانثروبولوجية 

وانطالقا من هذا الطرح نستطيع القول بان املسار املرضي للمصابة بسرطان عنق الرحم و االستشفاء يكون موجها    

ثل االجتماعي للمرض من خالل مستوى التصور االجتماعي ال حمالة حنو الفعل حيث سوف أحاول فهم التم

ودراسة السلوك الناتج عن ظهور املرض مث أحاول دراسة املرض داخل املستشفى ,للمرض و التفسري السبيب لالصابة 

  .و االبعاد االجتماعية و االقتصادية هلذه الظاهرة مربزة امهية الشفاء من املرض

   :الدراسات السابقة-9

و اجلدير بالذكرأن الدراسات اخلاصة ,الركيزة االساسية اليت تنطلق منها البحوث االجتماعية تعدالدراسات السابقة   

إذ أن البحوث ,و اليت أخدت بشرح و حتليل الظواهر املرضية قليلة يف جمتمعنا,بالسرطان املرتبط باالمراض املزمنة

أما اخلاصة بالتحليل ,انب االقتصادي أو الطب االجتماعيالسوسيولوجية يف اتمع اجلزائري مقتصرة على اجل

  .فتكاد تنعدم,السوسيولوجي

  :الدراسات االجنبية •

   .المرضى في مواجهة السرطان: الدراسة االولى •

   .باسبانيا وهي باحثة يف علم االجتماع"السيا كوفيان "وقد أقامت هده الدراسة الباحثة   

و دلك بالتمييز بني ا لوضعية االجتماعية ,لقد انطلقت الباحثة يف دراستها من تصور أساسي للمرض املزمن     

و كازمة حتددها ,العادية املرتبطة باالستقرار و التواصل يف النشاطات االنسانية و الوضعية احلدية كقطيعة يف البناء 

يف احلياة "املزمن"كون مرفوقة بعمل تيسريي حملاولة أدماج املرض تغريات نامجة عن فقدان االطار املرجعي و اليت ت

االجتماعية وقد قامت الباحثة من خالل هدا العمل بتحليل مفصل للمواقف و السلوكات للمرضى املصابني مبرض 

ة الطبقة االجتماعية للوصول اىل منطيو  - السن-لك مبقاطعتها مع متغريات سوسيولوجية حسب اجلنس ذو ,السرطان 

  .تفسريية لوضعية مرض السرطان 
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سنة 60- 25ملرضى ترتاوح أعمارهم مابني 1988- 1982مقابلة معمقة بني سنيت 30وقد اجريت الدراسة على   

ولتحليل تطور املرض تعمدت الباحثة  ,يقطنون ب برشلونة و مدريد و يعانون من إصابات سرطانية خمتلفة 

استجواب املرضى الدين تعدوا شهرين من معرفتهم للتشخيص كما استعملت الباحثة مادونه املرضى حول جتربتهم 

  .املرضية 

  1: ولقد متت االنطالقة للدراسة من التساؤالت التالية        

  كيف ميكن فهم وتفسري اخلوف املبالغ فيه من السرطان ؟ �

  على- ا تظهر فكرة املوت دائما يف االجابات للمرضى رغم أنه ليست كل االصابات السرطانية قاتلةذملا �

  االقل يف املدى القصري ؟

 ماهي العوامل اليت تؤثر و ختلق الوضعية احلدية يف السرطان ؟ �

  ورد الفعل اإلجتماعي ؟"املرض"هل يوجد عالقة بني التمثل  �

  حميطهم ؟وعلى ,ى أجوبة املرضى ماهي العوامل االخرى املؤثرة  عل �

  جتماعي ؟  تصال االهل ميكن إجناز منطية لصور انطالقا من وسائل اال �

   مرضى حيملون إصابات أخرى؟,هل هناك اختالفات مالحظة بني مرضى السرطان  �

على السلوكات ) الطبقة االجتماعية ,السن ,اجلنس (كيف يظهر تاثري بعض املتغريات السوسيولوجية  �

   املالحظة ؟

  2:ؤالت و اعتمادا على املقاطع املستخرجة ملقابالت آتوصلت الباحثة اىل النقاط التالية اسوانطالقا من هده الت    

                                                           
1
 Kaufman (Alicia),les malades face aleur cancer) In Aich (Piere)et all,vivre une maladie grave (Analyse dune 

situation de crise) ,Paris, Ed, Meridiens Klin Kesieck, 1989,p30. 
2
 Kaufman(Alicia)op‘cit PP104-107. 
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من بني املرجعيات املركزية لفهم السريورة اليت جتعل من املرض اخلطري وضعية جدية هو البعد االجتماعي  �

االجتماعية اليت تبين التمثيل االجتماعي للمرض و متيز املرور من أي الصور ) رمز اجتماعي سليب(للمرض 

  ).الصور املرافقة ملرض السرطان(مكانة االصحاء اىل مكانة املرضى 

فهي مرأة لفهم ,أمهية االسرة كمرجعية أساسية يف فهم املواقف و السلوكات املرافقة لظهور مرض السرطان  �

  .املرافق له ضية و العمل التسيريياالثار املرتتبة عن حدوث التجربة املر 

سلسلة من املتغريات البنائية املرتبطة بالنسق الصحي الصورة االجتماعية "السرطان"ارتباط امناط املواقف اجتاه  �

اضافة اىل متغريات خاصة بشخصية املريض و طريقته يف ,الطبقة االجتماعية للمرض ,املتواجدة حول املرض 

  .أضف اىل دلك الصفات اخلاصة بنوع االصابة السرطانية , حياته السابقة مواجهة الوضعيات الصعبة يف

فاملرضى الدين ينتمون لطبقات عليا متلك ,االنتماء اىل طبقة اجتماعية يعترب حمدد تسيري السريورة العالجية  �

  .للعودة للحالة العادية‘موارد خاصة تلك املتعلقة باملعارف و العالقات االجتماعية 

كوا قد تكون ,الزمة ليست مرادفة للقطيعة أو إضعاف البناءات النفسية و االسرية و املهنية وضعيات ا �

  .مصدر لتقوية العالقات بني االفراد

ومن هدا تسمح أمهية الدراسة اليت جاءت ا الباحثة حيث أظهرت أمهية التمثيل االجتماعي ملرض السرطان         

  .  ي للمصابني كمتغري أساسي يف فهم املسار املرض

 :الدراسات الجزائرية •

  :دراسة سليمان بومدين:االولىالدراسة  •

التصورات :وهي دراسة أكادميية يف اطار احلصول على شهادة دكتوراه دواة يف علم النفس العيادي حتت عنوان   

سليمان بومدين،حتث اشراف :من اعداد الطالب - حالة مدينة سكيكدة-االجتماعية للصحة و املرض يف اجلزائر

  .م 2004-2003امساعيل قرية،جبامعة منتوري قسنطينة،سنة 
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الفصل االول وهو فصل متهيدي خاص مبوضوع الدراسة تناول فيه االشكاليةو :نت الدراسة مثانية فصولوقد تضم  

اهداف املوضوع و الفرضيات واالطار املفاهيمي كما تناول االسلوب الفين للدراسة املدخل النظري و املنهج 

الكيفي،اما الفصل الثاين من الدراسة واالدوات واساليب معاجلة البيانات،كما جاء فيه اساليب التحليل الكمي و 

حيث اعتمد الباحث على اربعة مداخل .فهو خاص باجتاهات التنظري يف جمال التصورات االجتماعية للصحة واملرض

املدخل االنثروبولوجي النفسي ،املدخل الطيب لدراسة الصحة و املرض،واملدخل االجتماعي ودراسة التصورات :نظرية

  .املرض،واخريا املدخل النفسياالجتماعية للصحة و 

الفصل التالث خاص باملنظور االمربيقي للصحة و املرض،اما الفصل الرابع يتناول التصورات التقليدية و احلديثة   

  .للصحة و املرض

اما الفصل اخلامس،الفصل السادس،الفصل السابع و الفصل الثامن فهي فصول خاصة باجلانب امليداين للدراسة   

اوال خطوات الدراسة امليدانية واجراءاا اما باقي الفصول فكانت خاصة مبعاجلة البيانات يف اطار جاء فيها 

الفرضيات اليت وضعها الباحث و يف االخري تضمنت الدراسة عرض للنتائج على ضوء فرضياا،واخريا اخلامتة و 

  .املالحق 

فالباحث حياول ان يكشف عن التصورات االجتماعية للصحة و املرض باجلزائر مدينة سكيكدة من خالل حماولة   

فهم كيف يدرك عامة الناس جتربة املرض و الصحة ووصف حمتوى التفكري االجتماعي حوهلما واليت بالرغم من انتشار 

ت الميكن ان تكون حمايدة وال ميكن ان تعود فقط وسائل االعالم احلديثة و تعرضها باستمرار هلا فان التصورا

للمعلومات العلمية ولكن تعود ايضا اىل اهلوية الثقافية االجتماعية الدينية باجلزائر ،مع حماولة الفهم كيف نشأت 

  .وبنيت هذه التصورات 

  :فاألطر املرجعية اليت تفسر خالهلا الظاهرة من خالل التساؤالت التالية   

وماهو املرض؟كيف يفسران ما سببهما وما معنامها؟ماهو اجلسم املريض وما هو اجلسم السليم؟ماهي ماهي الصحة -

أساليب العالج املناسبة واىل اين يلجا املريض؟ماهي مسؤولية املريض يف سبب املرض و عالجه و الوقاية منه؟من 

الطب التقليدي؟وعلى اي اساس يتم يتخذ القرار بشان نوعية العالج؟هل يلجا اىل الطب احلديث اوال او اىل 

  تفضيل أحدمها؟وما عالقة كل ذلك بالنظام القيمي و الثقايف احمللي؟
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وبطبيعة احلال ترتبط هذه التساؤالت مبحاولة رصد الواقع الفعلي لكيفية تعامل مع قضايا الصحة و املرض وعالقة 

مكونات الظاهرةالبحثية  ذلك باهلوية الثقافية تمع الدراسة و البحث عن تفاعل وتداخل

بغرض حتديد كيفية بناء وتشكيل التصورات االجتماعية للصحة و املرض يف ) اخل...املكتوب,السحر,اجلن,العني(

  .جمتمع الدراسة

  :فرضيات الدراسة -

  :وكاجابة مبدئية عن هده التساؤالت طرح الباحث فرضيتني اساسيتني مها كالتايل

احلالة ,طب التقليدي أو احلديث وبني متغريات اجلنس و العمر املستوى التعليمي املهنةإن هناك دالة بني ممارسة ال-1

  .الدخل واالنتماء الطبقي,عدد أفراد االسرة ,السكن ,مدة االقامة باملدينة,املوطن االصلي,العائلية

  .لدراسةلقيمي يف جمتمع ا–توجد عالقة ارتباطية بني تصورات الصحة واملرض وبني النظام الثقايف -2

وللتحقق من هده الفرضيات اعتمد الباحث على دراسة ميدانية وهي دراسة نفسية اجتماعية وصفية مبدينة  

سكيكدة وقد اختار الباحث اال البشري للدراسة وهم نزالء مستشفى سكيكدة املركزي املتواجدين يف املصاحل 

مصلحة االمراض ,وح الرجال و النساء مصلحة طب وجر ,الطبية التالية مصلحة الطب الداخلي للنساء و الرجال

و قد مت ,مصلحة اجلراحة للنساء و الرجال ,مصلحة االدن و النف و احلنجرة ,مصلحة الكلى ,النسائية و الوالدة 

  .استبعاد مصلحة طب االطفال و االمراض املعدية

  :نوع العينة-

دى املؤسسات الطبية الرمسية أو الشعبية غري وحدة العينة اليت اعتمدها الباحث هي الفرد وهو شخص يتقدم للعالج ل

  .الرمسية

اختار الباحث عينة مساحية أو مكانية وهي عينة طبقية وعينة عشوائية :أما عن حجم العينة وطريقة اختيارها   

ومن بني الصعوبات اليت واجهت الباحث حتديد املرتددين على الطب الرمسي و غري الرمسي مبدينة سكيكدة ,بسيطة 

  :فية االتصال م ولتجاوز دلك مت اتباع اخلطوات التاليةوكي

  .اجراء مقارنات احصائية للتقديرات اليت يقدمها مسؤولوا الصحة  �
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  .اعطاء تقديرات بناء على السجالت و الوثائق �

وعند القيام بتطبيق .عند حساب االختالف بني هده التقديرات تبني ان الفرق ال يؤثر من الناحية االحصائية �

ادلة احصائية من اجل احلصول على حجم العينة املطلوب توصل الباحث بعدها بتحديد حجم العينة مع

  .فردا20فردا باالظافة إىل عدد املعاجني و األطباء 358وهي ماتقارب 5:ب

حساب ,املتوسطات احلسابية,كما استعان الباحث ببعض الطرق و األساليب اإلحصائية اخلاصة مثل النسب املئوية 

  .مل االرتباط واختبار كاي تربيعمعا

  :وبعد االنتهاء من عرض وحتليل البيانات توصل الباحث اىل جمموعة نتائج نطرحها باختصار كالتايل

  :نتائج الدراسة-

  .هناك منطني من الطب يوجدان يف اجلزائر طب رمسي ذي جامعي وطب تقليدي •

اخلاصة بالعالج التقليدي أبا عن جد داخل  يف غالب االحيان يتوارث املعاجلني التقليديني مهنة الطب •

  .االسرة الواحدة كأن تعطي هلم كرامة العالج

  .قراءة الطالع و صيدلية الرصيف,جرب العظام,ختتلف ممارسات الطب الشعيب بني العالج باالعشاب النباتية •

ضربة ,الصفاير وعالج,قطع الشقيقة:وامهها,يقوم املعاجلني التقليدين بعالج بعض االمراض و ليس كلها •

  .احلجامة,الكي,التشالط,الشمس

  .هناك بعض االدوية تاخد معاين دينية مثل حبة الربكة والنسا مكي وعشبة مرمي •

هناك احرتام متبادل بني املعاجلني التقليديني وزبائنهم فهؤالء الزبائن من كل الطبقات و املستويات الثقافية  •

  .خاصة عند فشل الطب احلديث يف عالج مرضهم يلجؤون للعالج التقليدي ,رجاال و نساء

بل و يوجهون مرضاهم ,هناك الكثري من االطباء املعاجلني بالطب احلديث من يؤمنون بالعالج التقليدي •

  .اليهم
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ال يوجد معىن واحد للصحة و املرض بل توجد شبكة من املعاين املعقدة ترتبط مجيعها بالثقافة العربية و  •

  .ها بالثقافة الغربيةاالسالمية ويف جزء من

كما بينت الدراسة ان هناك عدة مسارات عالجية يسلكها املريض وهي مسارات ترتبط بتصور املريض و  •

حيث أن االغلبية تفضل الطب احلديث و عند فشل هذا االخري فقط يلجا اىل الطب ,حميطه عن املرض

  .التقليدي 

على الطبقات الريفية الفقرية بل هي موضع ثقة  بينت الدراسة ان اجلوء اىل الطب التقليدي ليس حكرا •

فهي تثبت اا ليست مسألة طبقية بالقدر أا .اخل...و العمال,االطارات,و الرجال,النساء,و الصغار,الكبار

  .مسالة ثقافية

ىل اوضحت الدراسة ان لدى افراد العينة جمموعة من التصورات املختلفة اخلاصة باسباب املرض فهناك من يرجعها ا

اي ان هناك معتقدات ثقافية ,وبعضها غييب كالعني و اجلن و املكتوب,عوامل طبيعية كالفريوسات و امليكروبات

  .خاصة بتفسري املرض

  1هناك غزو للممارسات الدينية اخلاصة بالطب النبوي على املمارسات العالجية اليت تعتمد على الكهنة و السحر 

  محمددراسة حمودي جمال :الدراسة الثانية •

متثالت اتمع :حتت عنوان,وهي دراسة أكادميية يف اطار احلصول على شهادة املاجستريدولة يف االنثروبولوجيا 

ختصص انثروبولوجيا ,اجلزائري ملرض السرطان املركز االستشفائي اجلامعي لتلمسان منودجا ومقاربة انثروبولوجية طبية

تلمسان ,جامعة ايب بكر بلقايد ,حممد بشري :الستاء الدكتور وحتثت اشراف ا,محودي مجال :من اعداد الطالب,

  .م2006-2005للسنة الدراسية ,

وقد تضمنت الدراسة خم فصول سبقها فصل متهيدي الذي تناول فيه االشكال و املفاهيم االساسية اشكالية 

  .البحث و فرصيات الدراسة ومنهجية الدراسة

                                                           
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف علم النفس ,حالة مدينة سكيكدة,التصورات االجتماعية للصحة و املرض يف اجلزائر,سليمان بومدين1

 .2004-2003امعية السنة اجل,كلية العلوم االنسانية و العلوم االجتماعية,جامعة منتوري قسنطينة,اجلزائر,قسنطينة,العيادي
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جاء يف اربعة اجزاء كالتايل االساليب الشعبية يف ,يف تفسري الصحة و املرض  النماذج الثقافية:اما الفصل االول تناول

التوافق بني املرض و ,الطب الشعيب وعالقته بالتصورات الشعبية ,العالج باخلرافات يف بعض الشعوب العربية ,العالج 

  .العالجات املقرتحة

ه بالرقية الشرعية وهو حيتوي على جزئني اجلزء اما الفصل التاين حتت عنوان منوذج تفكري الطب احلديث و عالقت

اما .و اجلزء الثاين احلوار بني الطب و املريض وحمدداته الثقافية ,االول خاص باصل نشاة الطب و مرض السرطان 

تصورات االمراض :وجاء فيه مخس اجزاء كالتايل,الصحة و املرض عرب تاريخ الطب اجلزائري :الفصل الثالت كان حول

الوضع الصحي ,الصحة و املرض خالل املرحلة الرتكية يف اجلزائر ,مفهوم الصحة و املرض عند العرب ,دمي منذ الق

  .الوضع الصحي بعد االستقالل,خالل مرحلة االحتالل الفرنسي 

مفهوم :اما الفصل الرابع الذي كان بعنوان مرض السرطان و حالة انتظار املوت جاء فيه اربعة اجزاء كما يلي 

الكشف ,املسرح كمتنفس من مرض السرطان ,االثار النفسية الناجتة عن التصريح بالسرطان ,الت االجتماعيةالتمث

  .عن رهان خطري

اما الفصل اخلامس و الذي تناول منظور الثقافة احمللية ملرض السرطان وهو عبارة عن اجلانب التطبيقي للدراسة تناول 

أما اجلزء الثاين ميثل احملاور الرئيسية للدراسة امليدانية ,جزئني رئيسيني اجلزء األول ميثل خمطط الدراسة امليدانية 

العالج املزدوج ملرض ,السرطان و اتمع ,جتماعية و الثقافية للصحة و املرض النظرة اال,اهلوية و املتغريات:التايل

  .  السياسية الصحية يف اجلزائر و مرض السرطان,السرطان و املؤثرات النفسية ,السرطان

 ملاذا االخد املتزامن بالطب الرمسي ويف نفس الوقت بالطب التقليدي يف:وقد وضع الباحث سؤال االنطالق كالتايل 

  .عالج مرض حبجم مرض السرطان

ومن أهم األهداف اليت يهدف البحث الوصول اليها هو فهم مرض السرطان بأبعاده الطبية و االجتماعية و الثقافية 

  .عن املفهوم االجتماعي له وفهم أسباب التكفل به يف ظل ازدواجية العالج العصري و التقليدي

  .فرضيات التالية كإجابة مبدئية على التساؤل الرئيسيو لتحقيق هذه األهداف وضع الباحث جمموعة 

  :فرضيات الدراسة-
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مسار التنشئة االجتماعية للفرد وتفاعله مع الثقافة السائدة تنتج متثالت و تصورات اجتماعية و :الفرضية األوىل- 

يت يتكفل ا الطب الرمسي و و بالتايل تعطي لنا طرقا عالجية متنوعة منها الرمسية ال,ثقافية خاصة ذا املرض اخلطري 

  .طرق عالجية تقليدية وفقا لعادات واعتقادات اتمع للتكفل ذا املرض الكبري

يعترب عامل اخلوف و القلق األزيل سبب من بني األسباب اليت جتعل املريض خاصة و اتمع عامة :الفرضية الثانية- 

الن املؤثرات النفسية الناجتة عن هذا املرض اخلطري ,الجهيؤسس تصوراته و متثالته ملرض السرطان وكذلك طريقة ع

  .تلعب دورا هاما يف مسار سلوك املريض وكذلك سلوك اتمع الثقايف يف مواصلة الصراع مع هذا املرض

  

  

  :منهجية البحث-

طياا لناجتة من االثنولوجيا حيث تؤسس مع, منهجية البحث تتاسس حول التحليل الكيفي للمعطيات امليدانية 

هذا على مستوى اموعة االجتماعية ,حول املقاربات االثنوغرافية اليت جتمع كمعطيات العينة الصغرية تمع البحث

اخل  ...حيث تعمل على تفسري املعطيات وتربطهم باالطار االقتصادي و االجتماعي و الديين و التارخيي والسياسي,

  .الصحي وكل وجه من هذه االوجه له عالقة بالتفسري

سنة أعطت له التجربة كيفية 20وبصفة الباحث يعمل يف جمال الصحة ملدة ,أما بالنسبة للجانب امليداين للدراسة 

فمنهج البحث املستعمل ,ومبا أن البحث يتعلق مبقاربة انثروبولوجية طبية وصفية ,التعامل و التعايش مع ظاهرة املرض

واقف من إشكالية البحث كذلك االجتاهات و السلوكيات و هو منهج دراسة احلالة من اجل وصف وفهم امل

  .فالباحث اذن يندرج يف اطار البحوث الوصفية الكشفية ‘التمثالت هلذا املرض

هذا وقد استعان الباحث بتقنية أو أداة االستبيان اخلاص بفئة األطباء و املرضى حبكم مستواهم الثقايف من خالل 

  .مقابلة نصف موجهة

  .الباحث ببعض التقنيات اإلحصائية خاصة النسب املئوية و الرسومات املتمثلة يف املدرجات التكرارية كما استعان- 

  .2005ديسمرب14-2005ديسمرب03أما البعد الزمين   للدراسة فكان خالل فرتة - 
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  :روسة كالتايلتتوزع الفئات البشرية املدC.H.U.Tأما اال املكاين و البشري للدراسة فكان باملستشفى اجلامعي - 

  .استمارة خاصة بسلك االطباء30فئة االطباء مت توزيع - 

  .استمارة خاصة بالسلك الطيب30فئة املمرضني مت توزيع - 

  .مريضا بالسرطان املتوافدين على املصلحة40فئة مرضى السرطان مت مقابلة - 

اص لكن متثلت اثناء حتليله للبيانات اليت نتائج الدراسة اليت حتصل عليها الباحث مل يدوا يف حمور خ:نتائج الدراسة

كما كانت خامتة الدراسة كملخص للنتائج العامة اليت توصل اليها دون ان يشري ,حتصل عليها الدراسة من الدراسة

  اىل ذلك وهي كالتايل؟

  .يعترب مرض السرطان من اكرب و اخطر االمراض حسب عينة الدراسة- 

  .ما ارتبط باملوت سواء من الضحية نفسها او اهلها القريبون منها او منههناك ختوف من هذا املرض خاصة اذا - 

فمن الط الرمسي او الطب احلديث اىل الطب التقليدي ,هناك اساليب وطرق خمتلفة ياجا اليها املريض بالسرطان - 

  .او اجلمع بينهما,خاصة التداوي باالعشاب

ا املرض يف اطار الطب الرمسي الن العوائق الثقافية و الواقع السوسيوثقايف يستعصي كل تنظيم او تكفل هلذ- 

  .االجتماعية وحتلى االقتصادية هلا و اقعها و تاثريها هي االخرى على املصابني ذا املرض

ان صعوبة عالج بعض أنواع السرطانات يف إطار الطب الرمسي فتح األبواب على التداوي بالطرق التقليدية احملفوفة - 

  .1باملخاطر

  :العربية اتاسالدر  •

  :دراسة أردنية :االولىالدراسة  •

                                                           
مذكرةخترج انيل شهادة املاجسترييف ‘مقاربةأنثروبولوجية طبية,املركز االستشفائي اجلامعي بتلمسان منوذجا,متثالت اتمع اجلزائري ملرض السرطان,محودي مجال حممد1

 .2006- 2005اجلامعية  السنة,كلية االداب و العلوم االنسانية و العلوم االجتماعية,اجلزائر,تلمسان,االنثروبولوجيا
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هي دراسة أكادميية يف اطار احلصول على شهادة املاجستري وهذه الدراسة حتت عنوان دور العوامل االقتصادية و 

ميسون وائل :دراسة ميدانية يف منطقة جرش من اعداد الطالبة-االجتماعية يف حتديد أمناط العالج لدى املرضى

و  معهد اآلثار,ختصص انثروبولوجيا ,جامعة الريموك ,حممد سليمان الشناق:وحتت اشراف الدكتور,يوسف العتوم

  .م2002سنة ,األردن ,االنثروبولوجيا 

أمهية الدراسة تقنيات مجع ,الفصل األول حول إشكالية الدراسة :وقد تضمنت الدراسة مخس فصول كالتايل 

  .النظري و التحليلي  املعلومات وصعوبات العمل امليداين و االطار

و ,دف الوقوف على الواقع اجلغرايف و التارخيي و الدميغرايف " جرش" الفصل الثاين فقد تضمن منطقة الدراسة

هذا باالظافة اىل تضمني الفصل بستة من احلاالت العالجية اليت مثلت .وواقع اخلدمات العالجية فيه ,املناخي 

وكانت  ,الجية الستة اليت مت فرزها وتصنيفها ضمن الواقع العالجي للمنطقة عينات املرضى املمثلني لالمناط الع

  :كالتايل

  .حالة ممثلة ملراجعي منط العالج بالقرأن الكرمي - 

  .دير الليات الفقرا"حالة ممثلة ملراجعي منط العالج  - 

  .حالة ممثلة ملراجعي منط العالج الذي يستخدم السحر يف العالج - 

  .ملراجعي منط العالج الذي متثله حمال العطارةحالة ممثلة  - 

  .حالة ممثلة ملراجعي منط العالج بالطب احلديث - 

  .تضمن حالة ممثلة ملراجعي العيادات االسالمية- 

اليت مت فرزها اىل ستة أمناط من العالج يتم تغطيتها  ,الفصل الثالث متثل يف وصف اثنوغرايف لألمناط العالجية 

النمط ,منط العالج بالقران الكرمي ,منط دي الليات "ية يف منطقة الدراسة وهي كالتايل كمصادر عالجية أساس

الفصل الرابع جاء لتحليل ,منط عالج حمالت العطارة,العيادات االسالمية ,منط العالج بالسحر ,احلديث يف العالج 

اما الفصل اخلامس فقد تضمن , الظاهرة العالجية من خالل ربطها بالطار النظري للدراسة و الدراسات السابقة

  .ملخصا الهم االستنتاجات الت مت التوصل اليها من خالل حتليل الظاهرة العالجية سالفة الذكر 



 المنهجيانب الج                             الفصل األول                                                 

 للدراسة                                                

  22 

وتتناول هذه الدراسة موضوع املمارسات العالجية كاحد املوضوعات اليت تم بدراستها االنثروبولوجيا الطبية يف 

يف حماولة احتديد االمناط ,تفكيك الظاهرة العالجية يف جمتمع منطقة جرش اتمعات احمللية ودف الدراسة اىل 

العالجية اليت يتم تعاطيها من قبل سكان املنطقة و حماولة فحص شكل العالقة اليت تربط بني هذه االمناط العالجية 

  .  مجيعها 

  : الدراسة اشكالية-

دف الوصول اىل حتديد ,ومن متثالت ,حماولة حتديد العناصر املكونة للظاهرة العالجية من ممارسات خطابية   

  .وفحص العالقة اليت تربط بني هذه االمناط,االمناط العالجية املكونة للظاهرة العالجية يف منطقة الدراسة 

  :االجراءات المنهجية للدراسة -

  : البيانات جمع ادوات-

املشاهدة باملشاركة :وكانت الطريقة الرئيسية هي,احثة اعتمدت على طرق ومصادر خمتلفة جلمع املعلومات الب

ومتت خالل هذه الفرتة ,من خالل االقامة يف منطقة الدراسة دامت حوايل ستة شهور متواصلة"المالحظة بالمشاركة"

  . بناء الكثري من العالقات الشخصية سواء مع املرضى او املعاجلني

وكانت ,ففي بداية االمر قامت الباحثة جبمع معلومات عامة من اي مصدر عالجي يقصده اهل منطقة الدراسة 

وعليه استفادت الباحثة من تقسيم االمناط العالجية ,تستعني خالل ذلك افراد من جمتمع الدراسة لتقدميها للمعاجلني

كما .العالقة اليت تربط بني هذه االمناط ببعضها البعض اليت يرتدد اليها املرضى وافادها يف التعريف على اشكال

  .افادا يف التعرف على الكثري من املعطيات امهها معرفة العالقة اليت تربط بني املعاجلني و املرضى

  :المقابالت الشخصية-

 للعملية العالجية وتضمنت هذه املقابالت اسئلة ترتكز على طبيعة فهم املريض و املعاجل,ومشلت املعاجلني و املرضى  

  .وعوامل بناءها وطبيعة هذه االمناط العالجية ببعضها البعض

وبسبب عدم وجود اي احصائيات دقيقة حتدد توزيع املعاجلني وتردد املرضى على امناط خاصة غري الرمسية للعالج  

  .ة يف املنطقةجعلها تعتمدعلى نشاطها الشخصي وتستعني باالفراد لتحديد مواقع هذه االمناط العالجي,
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  .واستعملت خاصة بالتعريف باال املكاين و السكاين العام ملدينة جرش:السجالت احلكومية- 

وعن طريقها متكنت الباحثة من احلصول على بعض املعلومات اخلاصة :الصحف الرمسية و الربامج التلفزيونية - 

  .مبختلف امناط العالج املدروسة

  .صوير بعض الوصفات العالجيةمن خالل ت,الصور الفوتوغرافية- 

  :هج المستخدممنال-

املنهج ,املنهج او املدخل الثقايف "استعانت الباحثة بالطر املنهجية يف االنثروبولوجيا الطبية كمدخل منهجي للدراسة 

  .التارخيي دور االنظمة االقتصادية و السياسية يف حتديد امناط العالج

ت االجتماعية واستعملته يف حتليل الكالم الشفوي و القصص واحلكايات كما اعتمدت الباحثة على مدخل التمثال

  .اخل...الفردية اليت يتحصل عليها 

كما اعتمدت الباحثة على مدخل ما بعد احلداثة الذي يتجسد يف اخلطاب و املعرفة الطبية وعالقتها بشبكة السلطة 

االجتماعية على مستوى املؤسسات او البىن او  من خالل توضيح كيفية تاثري وتغلغل ظاهرة السلطة يف الظواهر

سواء كان ذلك بني الطبيب و املريض او بني الدول الغنية املسيطرة و الدول الفقرية ,املمارسات االجتماعية

حيث ان هذا االجتاه يستخدم ضمن الدراسات املتعلقة بالسلطة اخلفية اليت تتخلل ادق العالقات االجتماعية .التابعة

  .ادية داخل اتمعو االقتص

  : نتائج الدراسة-

  :توصلت الباحثة من خالل هذه الدراسة اىل مجلة النقاط املهمة التالية

ان كتلة املمارسات الطبية السائدة يف جمتمع الدراسة هي كتلة غري متجانسة من املمارسات و التمثالت و - 

ذلك ان هناك مصادر معرفية متعددة ,معريف واحد وال ميكن ان يتم احلكم عليها باعتبارها تصب يف اطار.املعارف

وتعطي املشروعية لظهور شكل ,وهذا يقود اىل الستنتاج بان قو خمتلفة تدعم وتسوغ,مسؤولة عن انتاج احلقائق الطبية 

  .من املمارسات العالجية او اختفاء اخر
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وقد اعتمدت ,اىل امناط عالجية متكنت الدراسة من فرز وتصنيف كتلة املمارسات العالجية يف جمتمع الدراسة- 

  .الدراسة يف ذلك على وجهة نظر كل من الباحث و املبحوث

منط العالج بالقران :انه تبعا لوجهة نظر املبحوث ميكن تصنيف املمارسات العالجية اىل ستة امناط عالجية هي- 

ومنط ,لرمسي احلديث يف العالجمنط طب العطارين و النمط ا,منط العالج بالسحر,ومنط دير الليات العالجي,الكرمي

  .العيادات االسالمية

-أ:اما بالنسبة لوجهة نظر الباحثة فان هذه املمارسات العالجية ميكن تصنيفها اىل ثالثة امناط من املمارسات- 

منط و ,واليت تنتمي اىل مجوعة االفكار و الرموز الروحية و االخالقية يف اتمع,جمموعة العمليات العالجية التقليدية

الشكل الرمسي من العالج و املمثلة بنمط الطب احلديث و القائم على أسس و املبادئ العلمية - ب.العالج بالسحر

منط الطب الذي يشكل الظاهرة االحدث يف جمتمع الدراسة و املتمثل بالعيادات -ج.الغربية يف العالج

  .ارسات احلديثة يف العالجوهو النمط الذي ميزج بني املمارسات التقليدية و املم,االسالمية

 - منط-اذ ان كل طرف ,ان العالقة بني االمناط العالجية تاخد طابع الصراع و التنافس اكثر من التعاون و التكامل - 

يعمد اىل خلق و تطوير تكتيكات واسرتاتيجيات دف تعزيز مكانته و حماولة االمناط االخرى من العالج 

  .1وميشها

  :  ابقةتقييم الدراسات الس-د

اال اننا استفدنا بشكل كبري من هذه الدراسة ,يف ختصص علم النفس العيادي "س بومدين"بالرغم من ان دراسة 

املدخل ,املدخل االنثروبولوجي النفسي و املدخل الطيب لدراسة الصحة و املرض"خاصة اعتماده على املداخل النظرية 

فاعتماد الباحث على مثل هذه املداخل جعل منها دراسة "االجتماعي للتصورات االجتماعية للصحة و املرض 

مما سهل لنا الكثري من االمور العلمية املنهجية و النظرية ,اجتماعية نفسية وسوسيوانثروبولوجية اكثر منها نفسية عيادية

  .خاصة مع ندرة الدراسات السابقة حول هذا املوضوع يف اجلزائر ‘لدراستنا 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ,دراسة ميدانية يف جرش,دور العوامل االقتصاديةو االجتماعية يف حتديد أمناط العالج لدى املرضى,وائل يوسف العتوم ميسوم1

 .2002,معهد االثار و االنثروبولوجيا,جامعة الريموك,االردن,الريموك,االنثروبولوجيا
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و بالتايل فنحن نعترب ان دراسة ,الباحث كانت قريبة من الفرضيات اليت وضعناها لدراستناالنتائج اليت توصل اليها 

كانت الدراسة املشاة االكثر ثراء يف املنتوج املعريف اجلزائري حول التصورات االجتماعية للصحة و "سليمان بومدين"

  .املرض من خالل اطالعنا الشخصي

اتمع اجلزائري ملرض السرطان واستعماله للمقاربة االنثروبولوجية كما ان دراسة محودي مجال حول متثالت 

فالباحث من خالل هذه الدراسة قام بتحديد نوع املرض املراد دراسته مما يسهل عليه ,ختصص االنثروبولوجيا,الطبية

ث قريبة من الفرضية الفرضية الوىل اليت اعتمدها الباح,التوصل الفراد اتمع خاصة وان الدراسة يف مستشفى جامعي 

اليت تناولناها يف دراستنا هذه و اليت تشمل دور العوامل الثقافية و االجتماعية الناجتة عن التنشئة االجتماعية وتفاعلها 

و بالتايل فهي تؤثر على تصورات للمرض وحتدد العالج املناسب وعليه ,مع املوروث الثقايف و االجتماعي للمجتمع

  .لدراسة يغطي اهم العوامل وهو العامل الثقايف و االجتماعيفان جزء مهم من هذه ا

كما ان املنهج الذي اعتمده الباحث يف دراسته كان مناسبا وطبيعة املوضوع خاصة بعد اعتماده على منهج واداة 

الطبية فقد بالرغم من ان الدراسة يف اطار االنثروبولوجيا و باالخص االنثروبولوجيا .دراسة احلالة مع اشخاص املرضى

جتاهل الباحث وجهة نظر املعاجلني التقليديني للمرض كما مل يطرح وجهة نظر اجلماعة املرجعية احمليطة باملريض حىت 

على الرغم من انه اعتمد على فرضية اساسية خاصة بدور التنشئة االجتماعية و تفاعله ,تكون النظرة اجتماعية شاملة

مع انه مل يتعمق يف التحليل ,حث على التحليل الكيفي و الكمي يف نفس الوقتكما اعتمد البا,مع الثقافة السائدة

حبيث غلب على دراسته التحليل الكمي       , على الرغم من اندراسته كانت مبجال االنثروبولوجيا,الكيفي للبيانات

  .و االحصائي

يف نفس الوقت وهذا ما يضفي طابع واستفدنا من دراسته هذه يف اعتمادنا على أسلوب التحليل الكيفي  والكمي 

  .خاصة أننا اعتمدنا أداة دراسة احلالة,مميز للدراسة السوسيو انثروبولوجية

دور العوامل االقتصاديةو االجتماعية يف حتديد أمناط العالج لدي :حول":ندمي املسريي"وفيما خيص الدراسة االردنية 

الدراسة االنثروبولوجية و املالئمة للمنهج التحليلي الكيفي  الباحثة انتقت أدوات و املنهج املناسب يف,"املرضى

غري اا اعتمدت يف جزء من دراستها ,فالربغم من ان هذه الدراسة مل تتناول التصورات االجتماعية للصحة و املرض

دعم استفادتنا من مما ,وهو املتغري الثاين املهم لعنوان وموضوع دراستنا,على متثالت اتمع يف حتديده المناط العالج

االدوات اليت اعتمدا الباحثة فاستعماهلاالداة دراسة احلالةكان من االمر املهم جدا يف التعرف على حتديد العناصر 



 المنهجيانب الج                             الفصل األول                                                 

 للدراسة                                                

  26 

ومن املمارسات اخلطابية و التمثالت دف الوصول اىل االمناط العالجية املكونة للظاهرة ,املكونة للظاهرة العالجية

  .اسةالعالجية يف منطقة الدر 

  .وهلذا كانت دراسة احلالة االداة و املنهج املناسب لدراسة تتبع املرضى المناط العالج

مما يؤدي اىل فهم أعمق لتمثالت املرضى يف ,كما استعانت الباحثة باداة املالحظة باملشاركة و املقابالت الشخصية

  .اختيارهم للعالج

وكذا تقنية املقابلة مع  ,املناسبة للدراسة أال وهي دراسة احلالة كما استفدنا من هذه الدراسة يف توظيف أدوات البحث

وكذا يف طريقة حتليل البيانات بالطريقة الطيفية اليت تتالءم بشكل كبري و طبيعة ,كل من املرضى و املعاجلني

  .وفرضيات الدراسة,املوضوع

   :المنهجية المتبعة و التقنيات المستعملة-

  

  

   :الدراسة االستطالعية-1

تعترب الدراسة اإلستطالعية العمود الفقري للعديد من البحوث اإلجتماعية إذ بواسطتها يستطيع الباحث   

مالحظة الظاهرة املدروسة واقعيا ومقارنتها بالدراسات السابقة ومالحظة التغريات اليت حدثت على الظاهرة اليت هو 

غة علمية دقيقة وضبط أسئلة اإلستبيان أو يف صدد دراستها، وتسمح بتحديد اإلشكال وصياغة الفرضيات صيا

وهلذا متت هذه املرحلة أساسيا يف عملية البحث البيوغرايف لظاهرة السرطان .املقابلة أو اإلستمارة وحتديد نوع العينة 

ونظرا لغياب هذا النوع من الدراسات داخل احلقل السوسيولوجي، إعتمدت على الدراسات اليت تناولت األمراض 

حول املسار املرضي ملرض  ’’فريدة مشري.د’‘:ونذكر من بينها على وجه التحديد الدراسة اليت قامت ا املزمنة،

تسيري املرض واإلستشفاء وفق تفاعالت الطفل املصاب بالسرطان ’‘ حمسن عبد النور’’:السرطان والدراسة اليت قام ا

البحث املتكرر وإجراء مقابالت أولية مع املرضى  إضافة إىل نزويل إىل ميدان. مع الوسط األسري والنظام الصحي

فكل هذه العوامل سامهت يف حتديد جمتمع البحث ملن ستوجه املقابالت من هم الفاعلني يف العملية العالجية، 
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أوقات إجراء املقابالت ومدا، كيفية طرح أسئلة املقابالت، اللغة األنسب استعماهلا مع املبحوثني، اإلحتكاك 

  .مساعدم، فكل هذه اخلطوات ساعدت يف تسهيل عملية البحثباملرضى 

  : المنهج المتبع وتقنيات جمع وتحليل المعطيات-2

ميثل املنهج الطريقة املوضوعية اليت يسلكها الباحث يف الدراسة او يف تتبعه لظاهرة معينة من اجل حتديد        

      .1ابعادها بشكل من السهل التعرف عليها 

  .ومبا ان املنهج املناسب ملوضوع دراسة ما يتحدد حسب طبيعة املوضوع نفسه ، وعليه تتحدد التقنيات الالزمة      

إن اهلدف من املنهج يتمثل يف معرفة وإبراز املواقف وامليوالت املتداخلة للعناصر الفاعلة هلذا املوضوع ، ومن      

 املرضي للمصابة بسرطان عنق الرحمفية اذ دف اىل معرفة املسار مجيع اجلوانب وتدخل دراسيت ضمن البحوث الكي

وذلك من خالل نزويل اىل امليدان يف مصلحة االورام السرطانية اليت اجريت فيها عدة مقابالت مع مبحوثات هن يف 

  .هذه املرحلة احلساسة ن احلياة 

  :تقنيات جمع المعطيات -

داة جلمع املعطيات ، إضافة اىل التقنيات التدعيمية املستعملة لذه البحوث  يعتمد البحث الكيفي على املقابلة كأ    

  .حيث اردت معرفة املعلومات حول املرأة يف مرحلة املرض ، و عالقتها مع أفراد االسرة : كاملالحظة مثال 

  :المقابلة - 1 

اللغوي من أجل تدعيم  االتصالتعرف املقابلة على أا طريقة من طرق البحث العلمي، تعتمد على عملية     

وهي عبارة عن عملية خلق حوار بني املبحوث والباحث، ومن هنا نتخذ  2اليت هلا عالقة مع اهلدف املرسوماملعطيات 

طبيعة احلوار واختالفه حسب درجة احلرية ومستوى العمق، وترتتب عليها جمموعة من العناصر األخرى، املدة الزمنية 

  . 3دد الباحثني والعناصر اخلاضعة للتحليلللمقابالت، عددها، ع

                                                           
  .22ص,1996,اجلزائر,دار الطليعة للطباعة و النشر ,املرشح املفيد يف املنهجية وتقنيات البحث,اخلالدي اهلادي  1

2
Grzwitz,(m),ibid,p742. 

3
ibid,p744. 
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باختيار املقابلة شبه املوجهة واليت تعترب أداة جلمع املعطيات وتعرف على أا وسيطة بني املقابلة  تومن هنا قم       

ة املغلقة واملقابلة املفتحة فهي جتمع بني متناقضني ما من جهة السماح للمبحوث ببناء فكرة حول املوضوع، ومن جه

إن ازدياد نسبة املراضة والوفيات يف .ث أخرى تنفي من جمال االهتمام خمتلف االعتبارات اليت يريد إثارا املبحو 

والسيما عند اموعات عالية اخلطورة  2البلدان النامية يعود إىل قلة املوارد لدعم برامج املسح اخللوي عن السرطان 

واجلماع يف عمر مبكر، وتعدد الشركاء  4وانع احلمل الفموية ومستخدمات م 2لإلصابة باملرض كاملدخنات 

فضال عن  5العامل األخطر يف اإلصابة بسرطان العنق  HPVاجلنسيني، وما ينجم عنه من ارتفاع خطر اإلصابة ب 

  . 1 احلالة االقتصادية واالجتماعية املنخفضة 

جلتها، دفع للبحث عن طرائق للمسح عن السرطان إن انتشار هذا املرض ووجود مراحل قبل سرطانية ميكن معا     

العنقي واآلفات ما قبل السرطانية وهذه الطرائق وإن اختلفت هي احلساسية والنوعية لكنها مبجموعها زادت نسبة 

  . 2تشخيص اآلفات ما قبل الغازية مما أدى إىل إنقاص حدوث السرطان 

الذي أدخل يف العامل  Colposcopyتنظري عنق الرحم املكرب إن أهم هذه الطرائق هي اللطاخة العنقية و          

وصفه وسيلة لرؤية بشرة العنق حتت تكبري منخفض الطاقة لتحديد التغريات ب Hinselmanمن قبل  1927

الشكلية اخلاصة اليت دعاها بالعقيدات السرطانية اليت ميكن أن تكشف وجود سرطان العنق قبل أن يكون ظاهرا 

ظهر يف البداية كاختبار مسح منافس للطاقة العنقية خالل عدة سنوات، ولكن تبني أخريا أن اللطاخة  ، وقد8سريريا 

العنقية هي أفضل وسيلة للمسح الباكر عن اآلفات ما قبل السرطانية، والتشخيص األمثل يكون بإجراء اخلزعة 

  .للطاقة أكثر من كونه منافسا هلا  املوجهة بالتنظري املكرب وحتليلها، وهكذا غدت هذه الوسيلة فحصا متمما

تتكون الظهارة من بشرتني رصفية وغدية،  9يتكون عنق الرحم لدى املرأة البالغة من ظهارة ونسيج ضام          

ونرى فيها الوصل الوصفي األسطواين الذي هو خط إإلتقاء البشرتني األسطوانية والرصفية، وأخريا املنطقة اإلنتقالية 

Zone transformation  من  % 90اليت ختضع لتغريات مستمرة يف بنيتها وشكلها اهلندسي، وتنشأ أكثر من

  . 11- 10التنشؤات على حساا لذا ال يعد التنظري كافيا إال إذا شوهدت هذه املنطقة بأكملها 

                                                           
  .406ص,شركة العبيكان للطباعة والنشر,الرياض,1ج,املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكية,1989العساف صاحل  1
2
  .السعودية,مكتبة العبيكان,2ج,املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكية,1995حممدالعساف صاحل بن  
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الذي مير بعدة  إن التظاهرات النسيجية األولية لآلفات ما قبل السرطانية تعرث بالثدن أو عسر التصنع         

  .مراحل، والتصنيع النسيجي لعسر التصنع املعتمد يف دراسيت

  : المالحظة -2 

تعترب املالحظة من الوسائل اليت عرفها االنسان واستخدمها يف بياناته و معلوماته مند أقدم العصور وهو اليزال حىت 

لظواهر يستخدمها يف حياته اليومية العادية ويف االن يستخدمها يف حياته اليومية العادية ويف إدراك وفهم كثري من ا

حيث يستطيع الباحث ,أدراك وفهم كثري من الظواهر الطبيعية و االجتماعية و النفسية اليت توجد يف بيئته جمتمعه 

االنتباه املقصود و املوجه حنو ''ويقصد باملالحظة ,مبالحظة بعض الظواهر السيطرة على عناصر املشكلة ومعاجلتها

أو وصفه وحتليله ,بقصد متابعة ورصد تغرياته ليتمكن الباحث من وصف السلوك فقط,ك فردي او مجاعي معني سلو 

  .وتقوميه 

وتعين االنتباهو النظر لشيء ما وهي اداة من ادوات ,احدى ادوات مجع البيانات ''كما تعرف املالحظة باا         

وتعرف .ن الباحث من االجابة عن اسئلة البحث واختيار فروضه البحث العلمي جتمع بواسطتها املعلومات اليت متك

التنبه للظواهر او احلوادث بقصد تفسريها واكتشاف اسباا وعواملها و الوصول اىل القوانني اليت ''ايضا باا 

  . 1حيكمها

لذا ميكن الباحث ,تغرياته فهي تعين االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك فردي او مجاعي معني نقصد متابعته ورصد - 

من وصف السلوك فقط او وصفه وحتليله وتقوميه واملالحظة قد تكون مباشرة او غري مباشرة ويتم التحطيط 

ات او الظواهر اليت تتم للمالحظات يف العادة لتمكن من تسجيل انواع معينة من البيانات ذات الصلة باملوضوع

  .2مالحظتها

وهي عبارة عن ,وال يكتفي االنسان فيها باالعتماد على حواسة وامنا يستعني بادوات تزيد من فاعليتها ودقتها   

اجلهد احلسي والعقلي املنظم الذي يقوم به الباحث بغية التعرف على بعض املظاهر اخلارجية املختارة الصرحية واخلفية 

ني ووقف حمدد وهي مالحظة موجهة يهدف الباحث منها اىل للظواهر و االحداث و السلوك احلاضر يف موقف مع

والتوجيه وعلى هذا البد ,متابعة أحداث معينة او الرتكيز على ابعاد حمددة دون غريها و يكون ذلك بغرض التقومي 

                                                           
 .75ص,مكتبة االقصى,عمان,مبادئ البحث الرتبوي,بدون تاريخ,الشيخعلي مصطفى,فرح موسى,الريضي1
 www.abegs.orglsiteslresearch:موقع أنرتنيت,أدوات البحث العلمي,2007,سعد حسن عبد الفتاح,الغامدي2
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يدانية يستخدم يف البحوث امل.من معرفة انواع املالحظة اليت حيتاجها املعلم يف تعليمه للمهارات والعلوم و املعارف

جلمع البيانات اليت ال ميكن مجعها عن طريق االستمارة او املقابلة او الوثائق و السجالت االدارية او االحصاءات 

الرمسية و التقارير او سواء كان كالما ام سلوكا وتصنف من جهة اىل مالحظة بسيطة ومالحظة منظمة باالضافة و 

تكوينية ومنيز املالحظة العلمية من املالحظة العابرة باا مالحظة علمية الفرضية والذاتية و الكشفية و التقوميية وال

  .ومقننة وهادفة 

  :مجاالت الدراسة-3

  :المجال الزماني:3-1

اذ ال أستطيع القول بان هناك ,لقد استغرقت الدراسة مدة بني الدراسة االستطالعية و امليدانية و النظرية          

تطالعية وبناء جمتمع البحث خاصة يف جمال البحوث الكيفية نظرا خلوبته وقبوله دائما حد فاصل بني الدراسة اللس

فبعدها قمت بالدراسة االستطالعية كان علي ,ففي كل مرة استطيع وضع اضافات يفرزها ميدان البحث ,لالثراء 

  02/05/2016من)يوما30(   "شهرا كامال "وكانت الدراسة امليدانية,احلاالت اليت سوف يتم استجواا حتديد

  03/06/2016إىل

  :المجال المكاني:2- 3

  .و بالضبط من مصلحة االورام السرطانيةإن جمال حبثي ينطلق أساسا من مستشفى يومي مبزغران 

 واحلاالت العائلية ,كمكان الجراءمبختلف املستويات العلمية   ن هذا قمت باختيار هذا املستشفى اليوميوم

  :المجال البشري:3- 3

حيث تراوحت أعمارهم ,حالة مصابات بالسرطان عامة و سرطان عنق الرحم خاصة20الدراسة امليدانية على  أجنزت

   )سنة55و44و39(بني 

  :العينة - 4
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حيث قمت ,فعينيت قصدية قمت باجراء مقابالت مع النساء داخل املستشفى وبالضبط يف مصلحة االورام السرطانية

عينيت قصدية وهي العينة اليت ال خيتارها الباحث بطريقة الصدفة أو بالطريقة العشوائية بل باختيار عينيت ولذلك كانت 

اي خيتار االشخاص الذين يعتقد أم صاحلون ,خيتارالعدد املطلوب من وحدات البحث حسب ارادته و مشيئته

  . 1مالئمون بتزويد البحث باملعلومات املطلوبة

املستوى ,السن(احلاالت و مراعاة خمتلف التغريات السوسيولوجيةلقد قمت باجراء مقابالت مع خمتلف 

  .وذلك دف تنويع العينة)مكان االقامة,نوع االسرة,احلالة العائلية,التعليمي

  ).50, 48, 52, 55, 39, 44(جند املريضات يصنب,انطالقا من متغري السن- 

  ).أرملة,طلقةم,متزوجة(حيث جند الوضعيات الثالث,حسب متغري احلالة العائلية- 

  ).ثانوي,متوسط,ابتدائي,أمية(جند كذلك,حسب متغري املستوى التعليمي- 

  ).أسرة ممتدة,أسرة نووية(حسب متغري نوع االسرة- 

  ).بدون عمل(حسب متغري املهنة- 

  

  

  

                                                           
 .22ص, 2009, 2008,تسيري مرض القصور الكلوي املزمن وأثره على العالقات االجتماعية للمصابني قسم علم االجتماع,رسالة ماجستري,باشا نوال1
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  :تمهيد

وقد تزايد االهتمام ذا "هي دراسة كليةمقارنة للثقافة و مدى تاثريها على املرض و الرعاية الصحيةاالنثروبولوجيا 

مثل منشأ املرض ,العلم وذلك انطالقا من إدراك ما للثقافة من دور وتاثري على قضايا الصحة و املرض

وكيفية ,مد عليها اتمعات يف مواجهتهوانتشارها املكاين أو اجلغرايف و كذلك الوسائل و االساليب اليت تعت,وتطوره

  .1حتسينه وطرائق تطويره

  :نشأة االنثروبولوجيا الصحية- 1

االنثروبولوجيا الطبية قد عرفت إزدهار معتربا خاصة بعد احلرب العاملية الثانية ملا اسهمت يف دراسة املشكالت  كانت

فكانت هناك دراسات تناولت وصف املفاهيم االسطورية و املعتقدات املرتبطة بالصحة و املرض و املمارسات ,الطبية

حماور أساسية يف جمال الدراسات االنثروبولوجية ونذكر  و كانت هذه الدراسات قد شكلت,يف اتمعات البسيطة

و كانت دراسة هذا ,وكليموش دراسة كلودين rivers1924وريفريز pritchar1937منها دراسات إيفانز بريتشارد

و كانت نقطة حتول حيث اخنرط االنثروبولوجيون ,االخري قد ألقت الضوء على أمهية االنثروبولوجيا يف اال الطيب

و  ,ماء اجتماعيون كثر يف االهتمام بالربامج الصحية و البحث الطيب و التعليم الطيب و غريها من ااالت الطبيةوعل

  .2قد عرفت تطورا ملحوظا يف جمال االنثروبولوجيا)1982- 1962(كانت الفرتة املمتدة بني

  :أهم أهداف االنثروبولوجيا الصحية- 2

االنثروبولوجيني و الباحثني يف جماالت الرعاية الصحية بضرورة الرعاية باملعتقدات زيادة وتعميق الوعي لدى 

ومناذج املمارسات خاصة بني الثقافات و اجلماعات العمرية ذات اخلصوصية الثقافية أي دف اىل اجياد ,الطبية

ة و تدعيم االبعاد النظرية إضاف3مستوى من الفهم بدور حول حمور االهتمام بفهم الصحة يف اطار الثقافة السائدة

ومناذج و أمناط الطب الشعيب السائد يف اتمع ,واملنهجية اليت ميكن بواسطتها دراسة و فهم كل مناذج الطب احلديث

ومدى كيفية تعامل الناس مع تلك النمادج السائدة خاصة يف فرتات التغري السريع أو ,أو يف اطار الثقافة احمللية

اطار الثقافة ودراسة االثنني معا باعتبارها نسق متكامل يتدخالن مع الكثري من املفاهيم احمللية   فهم الصحة يف(البطيء

                                                           
 .17ص ,جامعة القاهرة,دار النصر للتوزيع و النشر,دراسات نظرية وحبوث ميدانية,االنثروبولوجيا الطبية:على حممد املكاوي1
 .277- 276ص ,نفس املرجع,االنثروبولوجيا الطبية: حممداملكاويعلي 2
 .56ص ,2012- 2011سنة,جامعة منتوري قسنطينة,مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف االنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية,لطرش أمينة3
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وهذه خلفيات نظرية ومنهجية هامة للغاية ال سيما )كالرمزية و املمارسات الطقوسية و اساليب العالج او التطبيب

املمارسات العالجية من خارج مضمون و جوهر  اذا كان اتمع احمللي مقبال على استعارة بعض النمادج الطبية و

  :وتركز االنثروبولوجيا الصحية على دراسة أثر الثقافة على الصحة و املرض وذلك من خالل.1ثقافتهاالصلية

وترسيخ قناعات لدى ,مسامهة الثقافة يف صناعة متثالت الصحة و املرض لدى الفرد و طرق العالج من االمراض

ودرجة تفاعله مع االساليب الطبية ,و بالتايل التحكم يف مدى استجابة الفرد,احلديثاالفراد من جدوى الطب 

او فقداا وتسعى االحباث و ,فالصحة و املرض مرتبطان بامناط احلياة واعادة انتاجها و احلفاظ عليها2احلديثة

قة بني الصحة وحدوث املرض الدراسات االنثروبولوجيا للكشف عن نظرة الناس وطريقة ادراكهم لعاملهم وكذلك العال

وبذلك ميكننا القول ان االنثروبولوجيا ليست جمرد الطريقة للنظر و التأمل يف حاالت الصحة و املرض يف ,يف اتمع

قدألف كتابا حتت clementsوكان كليمونتس,وبذلك ميكننا القول اا طريقة للنظرة والتأمل يف اتمع ذاته ,اتمع

وكانت دراسته حسب ما اورده بعض املختصني قد حازت جانبا كبريا من املنهجية "بدائي للمرضاملفهوم ال"عنوان

و من أهم النتئج اليت توصل اليها يف هذه الدراسة تصنيف مخس نظريات حول أسباب املنتجة و املسببة ,العلمية

و اخريا فقدان ,خول االرواحد,حتدي و اخرتاق كل ماهو طابو,لالمراض نذكر منها اخرتاق املرض لالشياء السحر

فظهر ما يسمى ,ونظرا التساع موضوعات االنثروبولوجيا الصحية كانت قد تفرعت حسب االهتمامات. 3الروح

  . الصحة العمومية,علم االوبئة,البيولوجيا الشعبية,التشريع الشعيب,الطب الشعيب

 :تمثالت الصحة و المرض عبر التاريخ بالجزائر- 3

لالعتقادات و التصورات اخلاصة بالصحة و املرض املتعلقة باالنسان الذي عاش على أرض اجلزائر دورا هاما يف  كان

حيت نزحت هذه االعتقادات حنو الطبيعة ,تاسيس الديين املبين على اخلوف من اهول وجهل حقيقة االمور الطبية

لكن إعادة ,جتماعي يف كل مرحلة من مراحل تاريخ اجلزائراملقدسة لبعض املمارسات و االلتزاماترغم تغريالبناء اال

  .استمر عرب تواصل االجيال.4إنتاج اتمع عرب مستويات االنتاج الرمزي و املعتقدات

                                                           
 .57ص ,نفس املرجع,و الثقافيةمذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف االنثروبولوجيا االجتماعية ,لطرش أمينة1
جوان ,15العدد,جامعة املسيلة,جملة العلوم االنسانية و االجتماعية,الصحة و املرض وعالقتها بالنسق الثقايف للمجتمع مقاربة من منظور االنثروبولوجيا الطبية,خمتار رحاب2

 .176ص ,2014
3 Good byrom :comment faire de lanthropologie medical ?medicine,ratinalite et traduise par 
sybettegleise,institut synthelabo pour les progres de la science,le plessis robinson,1998,p79. 
4 Ahmed henni-etat,sur plus et societe en algerie avant 1830-edition. 
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و االشكال املتعلق مبفهوم الصحة و املرض يرجع بنا اىل التاريخ القدمي للجزائر اي قبل العهد الروماين مث يف مرحلة 

مامتيز من بروز أطباء وهذا مل خيفي استمرار التصورات و التمثالت لالمراض اليت ظهرت يف تلك  العهد الروماين و

  .املرحلة

إنطلقت ,ان الدراسات اجلغرافية و املناخية و االنثروبولوجية املتعلقة بتحديد نوع االنسان الذي وطأ اجلزائر مند القدمي

اليت اعتربت أوىل السالالت اليت 1نطالقامن ساللة مشيت العريبا,من فرضيات االنسان اجلزائري املوجود يف القدمي

زيادة على دخول شعوب من 2les berbersوجدت يف أرض اجلزائر حيت أعطت هذه الساللة أحفادهم امسهم بربر

مناطق أخرى مثل الشعوب من أعايل النيل و كذلك العنصر االسود حيت أعطى هذا االختالط جينا من الشعوب 

ان هذا ,فتها اجلزائر عرب تارخيها مثل الفنيقيني و الوندال و الرومانيني و االسبان وغري ذلك من الشعوباليت عر 

  .االختالط خاصة مع القبائل العربية اعطى تغيريا من حيت العمق املتعلق باخلصائص االثنولوجية للجزائر

واكد بعض مؤلفني متتعهم بالصحة و ان املوت 3ل اخلاصمتيز العنصر الرببري بالزيادة العالية يف املواليد و العمر الطوي

سنةقبل املسيح 125وبدخول الرومان اىل اجلزائر ,الحيصل اال بسبب الشيخوخة وكذا ما متيز به الرومان بطول العمر

ولقد خلق هذا الوباء اعدادا كبرية من ضحايا مثل ما خلفه ,حتت االشارة اىل اول وباء للطاعون خالل هذه السنة

وجدت امراض اخرى من بينها احلمى املوتية االوىل لقائمة ,وللجنود الرومانيني4جلراد من مشاكل كبرية للسكانا

وغريها من االوبئة و االمراض ومن بني االمراض اليت كانت ,االمراض يرجع السبب اىل مرضيسمى محى املستنقعات

عصيب كالصداع حيت كان التفسري االجتماعي هلذه وبعض أمراض اجلهاز ال,منتشرة يف هذه احلقبة من الزمن الشلل

ووفيات االطفال كانت جد مرتفعة و هذا بسبب الرضاعة املبكرة اليت كانت ممارسة ,االمراض ينسب اىل جن شرير

زيادة اىل نوعية املياه املستعملة حيت كانت نصائح االطباء الذين عاشوا يف تلك املرحلة ينصحون باالبتعاد عن هذا 

واليت اظهرت وجود تشوهات خلقية لالنسان وهذا يف ظل االعتقادات اليت كانت سائدة حيت 5من الرضاعةالنوع 

يسمى االه الطب يف االساطري "السكليبيوس"أما يف مشال افريقيا وجد أكثر ألفني متثال ,نسبت اىل قوى شريرة

  . 6ت معابده يف مدينة شرشالحيت وجد,اليونانيةمما تبناه الرومان وانتشرت معابده يف أحناء اجلزائر

                                                           
1 M.kaddouche-lalgerie danslantiquite-ed,enal,1992. 
2M.khiati.-histoire,de la medecine en algerie-,edition anep,3,page13.  
3 M.kaddouche,op,cit. 
4 M.khiati- histoire,de la medecine en algerie-,edition anep-page18. 
5 M.khiati op-cit,page 23. 
6 M.khiati- histoire,de la medecine en algerie-,edition anep-page18. 
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اما يف املغرب العريب فأغلبية الدراسات تركز على العلوم االسالمية الن الدين االسالمي حث على ضرورة ان يعتين 

واذ تتبعنا نظام حياة املسلم من خالل أوامر القران *وال تلقوا بأنفسكم إىل التهلكة:*منها قوله تعاىل,االنسان بصحته

  .النبوية فاننا جنده كله نظافة وطهارة تنجي االنسان من الوقوع يف املرض الكرمي و السنة

م حيت 19املرحلة االوىل تبدأ من بداية القرن ,ان تاريخ الطب يف اجلزائر مملوء باحداث مؤملة خالل مرحلة االستعمار

املعلومات وكوسيلة  استعمل الطب الرمسي من طرف املستعمر الفرنسي الغراض سياسية كوسيلة للدعامة وتسريب

م متيزت بتهميش 1962م اىل غاية االستقالل 20أما يف املرحلة الثانية من القرن ,لقبول اجابيات احلضارة الغربية

السكان احملليني بالرغم من وجود بعض املسلمني يف معاهد الطب الفرنسي وامام هذه الوضعية مل يرتاجع الطب 

ليه السكان يف مجيع االحوال كما كانت إجنازات االمري عبد القادر يف تكوين الشعيب أمام طب املستعمر حيت يلجأ ا

نسق عالجي حديث يتماشى مع إحتياجات السكان لقد كان الطب التقليدي جماال واسعا من املمارسات خالل 

تلك الوحيد الذي شاع تداوله بني السكان اجلزائريني يف ,م هذا النوع من الطب20م وفرتة القرن 19القرن 

إن شدة ارتباط 1.حيث كان هذا االخري دو مصدر ديين مبين على أساس النظافة و الوقاية من االأمراض,املرحلة

و االعتقادات الشعبية للصحة و املرض و بالرغم من اخلدمة الصحية املتقدمة من طرف إدارة ,اتمع اجلزائري بثقافته

اين تويف 2)قبيلة أوالد براهيم( وظهر هذا عند,ج يف اطار دييناالستعمار للسكان اال انه بدى جليا ان املرض نت

وكل )لسي بن الشريف(شخصا و كان تفسريهم مبوم بان اهللا عاقبهم وسبب ذلك أكلهم للمحصول الزراعي50

  .3م1849ما يف االمر هو انتشار وباء الكولريا سنة 

  :خالصة

اخلمور و الفريوسات احليوانية و الغداء الغري متزن ونظرا , التدخنيالنامجة عن ,أول االمراض عند االنسانالسرطان 

االمهيته الطبية فقد اجتهت االنظار حنوه يف السنوات االخرية وخصصت أموال طائلة يف البحث عن معرفة أسبابه 

  .وكيفية عالجه

لعوامل و الظروف اليت ان وجود السرطان خيتلف من بيئة اىل اخرى وكذلك من مكان اىل أخر وهذا يعتمد على ا

كما ان السرطان ليس مرضا منفرد بل هو جمموعة كبرية من االمراض تتميز بالنمو اخللوي الغري منتظم و ال ,حتيط به

                                                           
1 M.khiati op cit. 
2 Y.turn,-affrontements culturels danslalgerie coloniale-ed enal,alger 1983,page356. 

  .هذا النوع من التمثالت الدينية تعرض هلا عامل االجتماع دوركامي3
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فتبدأ احلياة خبلية واحدة تنقسم اىل اثنني مث اربع مث مثان وهكذا ومع هذا االنقسام يبدأ توزيع ,ميكن التحكم فيه

اىل القلب و املخ و الكبد اىل غري ذلك حىت بعد أن يستكمل ,جهزة املختلفة من اجللداخلاليا و االنسجة و اال

اجلسم منوه متاما و يستمر نشوء خالليا جديدة لتعويض اخلاليا اليت تتلف وتتالشى يف الشيخوخة او املرض او 

اخلاليا اي عضو من تاخد خلية واحدة او جمموعة من ,حىت تستمر أنسجة اجلسم يف القيام بوظائفها,احلوادث

اعضاء اجلسم او اي نسيج من االنسجة تاخد يف التغيري حىت تصبح خمتلفة شاذة عن زميالا من اخلاليا تاخد يف 

التكاثر و التضاعف بطريقة غري طبيعية و غري منتظمة خمالفة بذلك النظم االساسية اليت تتحكم يف منو و تكاثر 

تتجمع هذه اخلالليا الشادة يف شبه مستعمر مكون نسميه ورما هذه االورام قد تبقى وانقسام اخلاليا الطبيعية وتدرجييا 

وقد ينمو السرطان بطيئا ,اي حمدودة املدى ال دد اجلسم بالفناء او قد تنقلب خبيثة وهو ما نسميه بالسرطان,محيدة

اىل ابعاد كثرية ويهاجم االنسجة  جدا و يبقى حمدودا ملدة طويلة ولكن البعض االخر قد ينمو ويتكاثر سريعا وميتد

بل انه مع الوقت خترج منه اجزاء اىل جماري الدم و السائل اللمفاوي واجم ,ااورة اىل االجهزة االخرى ااورة

  .1خمتلف أجهزة اجلسم البعيد عن املصدراالول

  

  

  

  

                                                           
1Arab britich,academy,for higher,education. 
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  :تمهيد

موضوع سوسيولوجيا الصحة سابقا على ظهور الصحة وجيد لنفسه مكانا داخل " كلودين هرزليتش" تعترب        

مبختلف دول أوروبا " الطب االجتماعي"جمموعة من األعمال اليت أجنزت خالل القرنني الثامن والتاسع عشر حول

درسا يف هذا " شادويك" و" فريشوف" و" فيلرمي "الغربية وخاصة فرنسا وأملانيا واجنلرتا، حيث تقدم أحباث كل من

الباب، غري أن هذا املذهب العلمي حنو دراسة األبعاد واألسباب االجتماعية للمرض، سرعان ما سيرتاجع حسب 

هرزليتش بعد أن احتلت مقربة باستور الصدارة يف فهم املرض وعالجه والوقاية منه، وقد زادت الثقة يف هذه املقاربة 

ت جمموعة من التدابري واإلجراءات الوقائية والعالجية إىل نتائج صحية واضحة من قبيل مسامهة تعقيم بعدما أد

يف التحكم يف وفيات األطفال، مسامهة التعقيم والتطهري داخل اخلدمات اإلستشفائية يف  1890احلليب منذ سنة 

ألشغال العمومية اخلاصة باملاء الصاحل للشرب عن طريق ا" التيفويد" تناقض حاالت الوفاة بعد اجلراحة، التحكم يف 

  .غري امللوث

إن موقف هرزليتش ال ميكن أن يفهم يف احلقيقة إال بالرجوع إىل قناعة تعرب عنها يف جممل كتاباا حول         

ملاضي املرض والصحة يتعلق األمر بإمياا أن سوسيولوجيا الصحة مل تتأسس علميا إال خال اخلمسينات يف القرن ا

بالواليات املتحدة األمريكية ويف الستينات داخل فرنسا حيث اجته األمريكيون إىل دراسة الصحة باعتبارها سلوكا 

اجتماعيا من خالل البحث يف مكانة املريض ودوره باتمع، املتغريات اليت حتدد سلوكه واملعايري اليت تعطيه شكال، 

كانة املعرفة الطبية ودورها يف تعريف املرض، السياق التنظيمي والعالئقي عالقات املريض داخل املؤسسة العالجية، م

  .اخل..........للمرض، دور الطبيب، التأويل االجتماعي للمرض

  : المرض ظاهرة اجتماعية - 1

راك تعتقد كلودين هرزليتش أننا ال حنتاج الكثري من الوقت حلظة التفكري يف الظواهر املرتبطة باجلسد إلد          

البعد االجتماعي للمرض داخل كل اتمعات اإلنسانية بأكملها، حيث تتجه كل اجلماعات البشرية إىل تأليف 
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عالقة بني النظام البيولوجي والنظام االجتماعي، إذ ليست احملتمات املسماة بدائية وحدها من تغزو املرض إىل ظواهر 

يتجه األفراد حسب هرزليتش إىل بناء املرض اجتماعيا من خالل  ثقافية واجتماعية بل حىت داخل اتمعات الغربية

إضفاء أبعاد اجتماعية على الظواهر البيولوجية األولية كاملوت واملرض والصحة اليت تبدو داخل السجل الطيب ظواهر 

وت ختفي موضوعية وفيزيولوجية تبتعد كل البعد عن البعد االجتماعي، فالوضوح الفيزيائي لظواهر الشيخوخة وامل

  .وراءها أبعادا اجتماعية كثرية تفسرها وحتددها وتؤوهلا وتضفي عليها بعدا رمزيا غري موجود من الناحية الواقعية

لذلك فإن الشروع الذي سنته هرزليتش لنفسها يتجه حنو الكشف عن هذا البعد االجتماعي والرمز خالل جمموعة 

  : من األسئلة الكربى ترتبط بـ

  . تتحدد ا الصحة واملرض اجتماعيااملعايري اليت - 

  .التصور السبيب للصحة واملرض، وطبيعة الظاهرة املرضية داخل اتمع - 

  .العالقة بني الصحة واملرض والقيم االجتماعية - 

  .أثر الصحة واملرض يف املشاركة االجتماعية - 

  .   العالقة بني الصحة واملرض واملوت  - 

  :أسباب المرض وأشكاله -2 

مل تكن كلودين هرزليتش لتبقى حبيسة مقاربتها النظرية اليت تدافع فيها عن البعد االجتماعي للمرض، كما مل        

يكن هلا أن تقنع مبحدودية التمثل والتصنيف والبناء البيوطيب، مادام األصل يف وجود املرض وبناءه وتوزيعه اجتماعيا 

  .وثقافيا حمضا

  :أشكال الصحة -3

بصيغة املفرد، كما ترفض الفهم الطيب للصحة، إذ ما وجد هناك  هرزليتش التحدث عن مفهوم الصحة ترفض      

من فهم طيب، فاحلديث عن الصحة جيب أن يتم بصيغة اجلمع، خاصة وأن الصحة تأخذ من الناحية االجتماعية 
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دم وعي باجلسد، ويف هذه احلالة أشكاال متعددة، فهي قد تعرف بطريقة سلبية حمضة، باعتبارها غيابا للمرض، أو ع

العيش يف سكون األعضاء، كما ميكن أن " : للصحة" للوريش"يكون مفهوم الصحة قريبا جدا من التعريف الشهري 

نتحدث عن الصحة من حيث هي حالة من الكمال الفيزيائي الذي يستطيع داخله الفرد أن يقوم بكل الوظائف 

  .االجتماعية

  هرزليتش أن الصحة ختذ ثالثة أشكال كربى، فهي إما فراغ        من جهة أخرى ترى       

أو غياب أو رأمسال الصحة أو توازن، ففي احلالة األوىل تظهر الصحة يف وعي الناس من خالل غياب املرض وعدم 

الة وعي الشخص جبسده، أو على األقل عدم إحساسه باالنزعاج ببنائه العضوي حلظة القيام جبهود ما، أما يف احل

  الثانية فتنكشف الصحة كحالة من القوة، وكقدرة على حتمل كل ما ميكن أن يعرتض الفرد من تعب أو إرهاق 

  .اخل.......أو قلق 

أما الصحة باعتبارها توازنا فتنقشع داخل الشخص على بناء عالقات جيدة مع اآلخرين وعدم اإلحساس باإلعياء، 

  .هذا دون نسيان الكمال النفسي واجلسدي

  :أشكال المرض -4

ال يصح احلديث عن املرض عندما يتعلق املرض باتمع الفرنسي عن نظام أو بنية منسجمة، ألن املرض ال       

يتخذ داخال شكال واحدا أو صورة موحدة فاإلتيولوجيا االجتماعية جتمع مبا ال يدع جمال للشك، على وجود أشكال 

وجود مناذج تصنيفية كثرية، تقوم أوال على متييز املرض عن غريه من  وبنيات وأنظمة متعددة للمرض، كما تكشف

أشكال اخللل العضوي والنفسي من قبيل احلوادث، العجز، الوقائع أو األحداث اليت ميكن أن تعيق احلياة اليومية 

  .وعليه فإن طبيعة اخللل العضوي غالبا ما توضع حمل لبس وتساؤل

ه من أشكال اخللل اليت تعرتض الوجود العادي واليومي لألفراد، بل إن األمراض ال إن املرض ال يتميز عن غري        

  :تتميز عن بعضها البعض إال بناءا على ثالثة مؤشرات كربى تبدو هي األخرى كسلسلة من الثنائيات
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  .خطرية، خفيفة، قاتلة، غري مميتة، قابلة للشفاء، مزمنة: درجة خطورا - 

  .ملة، غري مؤملةأمراض مؤ : حجم أملها - 

  .طويلة األمد، قصرية األمد، مفاجئ، غري مفاجئ: معايري مؤقتة - 

وتعترب هذه املؤشرات مبثابة قواعد تصنيفية ميكن من خالهلا أن متيز بني عدد كبري من األمراض، إذ ال يدل كل       

البا ما يصنف بناءا عليها مؤشر منها على عدد من األمراض دون أخرى، بل على العكس من ذلك أي ان املرض غ

مجيعا، فاألمراض اخلطرية مثال، باإلضافة أا تعد قاتلة وغري قابلة للشفاء، فإا تنفرد ذلك خباصية طوهلا على 

فالسرطان مثال غالبا ما يعترب مرضا قاتال وغري قابل للشفاء، زيادة على ما حيدثه من أمل إىل صفة / مستوى األمد

رض كالسرطان تعد يف نظر هرزليتش إطار مرجعيا جتتمع عنده كل املؤشرات لتضفي املعىن اخلطورة هنا، خطورة م

والقيمة على كل   مرض كيفما كان نوعه، هذا من جهة ومن جهة أخرى يتخذ املرض داخل اتمعات اإلنسانية 

رافا أو خلال للمرض باعتباره احن" بارسونز"حسب هرزليتش ثالثة أشكال أساسية مجيعها يدخل ضمن رؤية 

  .اجتماعيا

ويصبح املرض خالله مرادفا للعجز من أوجه عدة، تبدأ بعدم : املرض باعتباره تدمريا: أما الشكل األول فهو*        

، أو إبعاد املريض من "اإلقصاء من اجلماعة" قدرة املريض لعب أدواره املهنية واألسرية وتنتهي عند تسمية هرزليتش 

إحساس املريض بأن إقصاءه من اتمع يعين ممارسة العنف : إلبعاد أبعادا خمتلفة يف مقدمتهااتمع ويتخذ هذا ا

اجتاهه من خالل إلزامه بالتخلي عن أدواره االجتماعية واملهنية، كما يفرض عليه املرض تبعية دائمة لآلخرين، مع ما 

اليت ينتمي إليها ويرتبط هذا لنوع من املرض يرافق ذلك من قلق وإحساس بالدونية مقارنة مع باقي أفراد اجلماعة 

وفهمه بأشكال حمددة من املرض يتعلق األمر يف هذا السياق باألمراض اخلطرية والطويلة األمد دون غريها، أي أن 

  اخل......احلديث يف هذا الباب يكون يف الغالب عن أمراض بينها مثل السرطان، السل، السيدا
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حيث يعتقد األفراد أن منزلة املرض تتحدد : يف املرض باعتباره حمررا: ين لتمثل املرضويتجسد النموذج الثا*      

انطالقا من فك االرتباط بني الفرد وكل أدواره االجتماعية وأشكال املسؤولية اليت ميكن أن تستند إليه و حياسب ا، 

 أن املرض الذي ميكن احلديث عنه هنا ال إن املرض يوفر لألفراد الزمن الذي كانت تسرتقه أدوارهم االجتماعية، غري

يدخل يف باب األمراض اخلطرية اليت تعزل الغرد عن اتمع، وتقصيه عن احلياة االجتماعية، بل إن املقصود يف هذا 

املقام األمراض اخلفيفة القابلة للعالج والقصرية من حيث الزمن، يستغل الفرد وجودها من أجل كسب جمال مشروع 

  .رية اليت يفتقدها يف وجوده االجتماعي والعموميوشرعي للح

تنبه هرزليتش أن ما تقصده باملرض املهنة، ال يتم فهمه انطالقا من صورته األولية أو معناه : أما املرض املهنة*      

صف الظاهر، فما تعنيه باملرض املهنة ليس امتهان األشخاص لظاهرة املرض، وإمنا استعملت هذا املفهوم من أجل و 

أن املرض املهنة ما هو إال نتيجة " هرزليتش"سلوك املريض الذي جيعل من حماربة مرضه غايته األوىل، وميكن القول مع 

لتمثلني السابقني للمرض، فإن كان العجز واإلقصاء خيلفه الشكل األول من أشكال وجود املرض ومتثله يزعج األفراد، 

    1.املرضالسعي حنو القضاء على  فإن احلرية اليت 

  "بارسونز"تصور المرض والصحة عند -5

  . إىل أن هناك أمهية كبرية من املنظور الطيب للصحة بالنسبة للمجتمع T.Parsons"تالكوت بارسونز" أشار        

ى أن الصحة هي حالة من الطاقة الكاملة للفرد، يستطيع يف ظلها أداء أدواره اليت مت تنشئته عل: ويقول بارسونز       

  .تأديتها بصورة مثالية، واملرض ميثل عبئا على اتمع ولذلك جيب أن يظل حتت السيطرة

وقد ركز بارسونز اهتماماته على كيفية تقليل حجم املرض، ويف رأي بارسونز أن ذلك ميكن حتقيقه خبلق أدوار 

  .اجتماعية معرفة تعريفا اجتماعيا ويقوم ا املرض واألطباء معا

  .عروف أن الصحة مطلب ضروري إذا أردنا للنسق االجتماعي أن يقوم بوظائفه على الوجه األمثلومن امل       

                                                           

. 2012أفريل  06. كلودين هرزليتش والتمثل االجتماعي للصحة : زكريا اإلبراهيمي، مقال خاص بـ. د 1  
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يدرك ذلك، ولكنه كان يرى أن النموذج الطيب احليوي هو منوذج تقين، ليس له صفة اجتماعية، " بارسونز" وقد كان  

اط واملشاركة يف احلياة العامة، ويف أنشطة إن االهتمام البالغ الذي مينحه اتمع مثل قيم النش:" ويقول بارسونز

احملافظة على البيئة،وقيم االهتمام باحلياة الدنيوية، واملصاحل غري الدينية، ولذلك فإن حرص األفراد على حالتهم 

  .الصحية يعد مطلبا وظيفيا ألنه يساعد اتمع على أداء وظائفه، ويتوافق مع قيم السعي وراء التفوق واإلجناز

كان واضحا يف اهتمامه بصحة أفراد اتمع والعالقة بني حالتهم الصحية وجناحهم يف " بارسونز"لذلك فإن         

أدائهم ألدوارهم املطلوبة منهم، وقد كان بارسونز يرى أيضا أن االهتمام له مكانته يف زمن احلرب بصفة خاصة 

  . 1قابليتهم للخدمة العسكريةوذلك ألن الكشف الطيب على اندين يظهر لياقتهم الصحية و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
48-47طارق السيد، نفس املرجع، ص 1   



  كلودين هرزليتش                                                                                    الفصل الثالث

  45 

  خالصة

ويعتربالسرطان يف سياق أوسع من ,وناقشنا فيه جتربةمريض السرطان من جهة النظرة االجتماعية تضمن هذا الفصل

أن من ,االمراض على املدى الطويل املزمن و الذي يعترب منوذجا للمجتمعات احلديثة خمتلف املفاهيم السوسيولوجية

وعالقة ,ه هي مفيدة لتحليل جتربة املرضللمريض و مرافقي"عمل ال اية له"من  "مسار مرض,متزق السرية الذاتية"

  . املريض مع الدواء و لفهم التأثري فرديا و مجاعيا 

  

 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

: الفصل الرابع

  األمراض المزمنة

  

  

  

  



  

  

  



         االمراض المزمننة                                                                                رابعالفصل ال

  48 

 متهيد:    

إن اتمع اجلزائري كغريه من اتمعات عرف وال زال يعرف مجلة من التغريات اإلجتماعية واإلقتصادية      

والثقافية وحىت السياسية واألمنية، واليت مست يف املقام األول خلريطة الصحة، حيث متكنت من تغيريها بإجتاه 

األمراض العصرية املزمنة، وذلك بعدما تعرض اتمع اجلزائري يف العديد من املرات يف وقت مضى إىل األوبئة 

الفتاكة واألمراض املعدية اليت تراجع خطرها نوعا ما يف هذه األزمة األخرية، ولعل حماولة مواكبة التحوالت اليت 

يعرفها اإلقتصاد العاملي ومواكبة ما يسمى بالعوملة املتنامية، تعترب من العوامل اليت زادت من الضغوط النفسية 

واإلجتماعية اليت عاشها ويعيشها الفرد اجلزائري اليوم، إىل جانب التغري الذي أصاب منط التغذية وأدى إىل إنتشار 

بعض قيم التقليد والعادات اخلاطئة يف جمال النظام اإلستهالكي للمواد الغذائية وتراكيبها ومن مث فقدان مفعوهلا 

الصحي، ومبقتضى هذه العوامل وغريها كثر احلديث عن إرتفاع عدد اإلصابات والوفاة بنوعية معينة من األمراض 

املزمنة من أبرزها ضغط الدم، الداء السكري وأمراض القلب، واجلدير باإلهتمام يف هذا احملور هو أن هذه األمرض 

باتت تنتشر وتتضاعف إنعكساا بشكل ملفت لإلنتباه حسب املختصني يف جمال الصحة العمومية، لذلك بات 

من الواضح على القائمني يف هذا اال إستطالع هذا النوع من األمراض ملعرفة عواملها واسباا وخماطرها وسبل 

الوقاية منها، ومن مث إختاذ إجراءات التكفل باملرضى املزمنني خاصة وأا تضعف النشاط الطبيعي عند املصاب، 

وتقلل سعيه وعمله عن ذي قبل مما يؤثر سلبا على أداء واجباته وأدواره اتمعية .  

ونظرا هلذه االًثار السلبية اليت ختلفها األمراض املزمنة وخباصة منها مرض الضغط الدموي، داء السكري         

وأمراض القلب، وسواء كانت جسمانية، معنوية وحىت مادية، فإنه ليس من السهل التكفل ا، لذلك فرضت 

منظمة الصحة العاملية تطبيق سياسات وبرامج وطنية وقائية هادفة قبل الوقوع حتت وطأت اإلصابة ذه النوعية 

من األمراض، وللتأكيد فمن األجدر أن ترتكز الربامج الوقائية على مجيع سبل الكشف عن عوامل اخلطر، التوعية 

الصحية، الكشف املبكر، املراقبة وتكوين املختصني .  
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  . نبذة تاريخية عن اإلنتقال نحو األمراض المزمنة في المجتمع الجزائري -1

إن ظاهرة انتشار األمراض املزمنة يف اتمع اجلزائري حاليا تعد من بني أهم الظواهر الصحية و اإلجتماعية          

العامة اليت مثتل النقلة احلقيقية يف نوعية االمراض وهذا ما يعكس التحول احلقيقي يف األوضاع اإلجتماعية اليت حتدد 

شك أن حاالت اإلصابة باملرض املزمن كما هو احلال بالنسبة للضغظ  مستوى احلالة الصحية للمجتمع عامة وال

الدموي و داء السكري و امراض القلب أصبحت تعترب من املسببات االساسية حلدوت حاالت الوفاة يف اتمع 

المهية على اجلزائري كذلك فان تتبع املسار التارخيي و الوقوف على واقع الوضع الصحي السائد يف اتمع امر بالغ ا

األقل إلعطاء صورة شاملة عن خمتلف العمليات التحدت والتحضر الىت مر ا اتمع اجلزائري من ناحيه ومن ناحية 

أخرى يصبح من السهل إجراء املقارنة البسيطة لفهم كيف كانت حتدت األمراض وماهي عليه اليوم يف اتمع 

  . اجلزائري

  . في المجتمع الجزائري الوضع الصحي منذ العهد العثماني-2

إن معرفة التطور التارخيي للوضع الصحي قدميا يف اتمع اجلزائري يتضح يف حقيقة االمر من خالل التعرض          

مبا يف ذلك السياسة الصحية املنتهجة خالل ,عيةاليت مست بالدرجة األوىل أمناط احلياة اتم,الهم التحوالت الكربى

اء و بناء النفسية اليت خصصت لتنفيذ الربامج الطبية كتكوين األطبارية، وكل العمليات االجتماعية و الفرتة اإلستعم

يضاف اىل ذلك حماولة إستقراء األوضاع و املعوقات ,اهلياكل اإلستشفائية والتجهيزات وغريها من اخلدمات الصحية

إنتشار األمراض حيث تزداد هذه العالقة توثقا  اإلجتماعية واإلقتصادية والتقافية للمجتمع وعالقة ذلك بالصحة و

من كل مرحلة تارخيية مر ا اتمع ، وعلى احلانب األخر فإن تفاعل بني الصحة و التنمية اتمعية يؤدي حتما اىل 

مث فهم تعاضم احلاجة لفهم الوضعية اإلبدميولوجية أو الوبائية ملعرفة املدى األوسع إلنتشار األمراض و مسبباا ومن 

حماوالت احلد من اضرارها أو القضاء عليها سواء تعلق األمر بالفاعلني من املستعمرين أو من األهايل و بالطبع يف 



         االمراض المزمننة                                                                                رابعالفصل ال

  50 

جمال الرعاية الصحة و حصيلة هذا وذاك دائما هي املعطيات اإلحصائية و الدراسات اإلبدميولوجية اليت تساعد على 

األمراض جبميع أنواعها يف اتمع اجلزائري، وعرب مجيع مراحله التارخيية إجراء املقارنات، وتعكس أيضا مدى إنتشار 

اليت ميكن حصرها يف مراحل أساسية وهي مرحلة العهد العثماين، املرحلة اإلستعمارية أو قبل ثورة التحرير وأثناء ثورة 

  .التحرير ومرحلة ما بعد اإلستقالل

 :خالل العهد العثماني  -

تظهر نتائج البحوث، الكتابات و الدراسات هنا وهناك أن اتمعات احمللية لشمال إفريقيا مبا فيها اتمع           

كانت تتشابه اىل حد بعيد من حيث االوضاع الصحية   1830اجلزائري خالل العهد العثماين ويف حدود سنة 

 1و األوبئة الفتاكةلناجتة عن ااعات و احلروب السائدة أنذاك فهذه اتمعات مل تكن ختلو من املعاناة الدورية ا

وهذه الوضعية الصحية السيئة هي اليت جعلت األفراد و اجلماعات خال ل العهد العثماين حباجة ماسة اىل املعاجلة 

 وعلى مستوى نطاق واسع من فضاء اتمع، و بالنظر يف مسالة التطبيب أنذاك فإن العناية بالعلوم الطبية كانت أكرب

من العناية بالعلوم األخرى ما عدا علم الفلك ، وعلى الرغم من أن اإلميان بالقضاء و القدر يف هذا الشأن كان 

مهيمنا على العقول بشكل رهيب إال أن بعض األفراد كان هلم اإلميان بالعالج و اإلستشفاء و إختاذ الوسائل و 

العلم علمان ':ب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلمث املنسو األسباب للحفاظ على الصحة ومن هؤالء املؤمنون باحلدي

ومع ذلك إختلط الطب ببعض املمارسات و العادات و الطقوس املتعددة كزيارة ويل أو ',علم األديان وعلم األبدان

الشرب من بئرمعينة اما األدوية الشائعة فقد كانت تعاجل يف معضمها اجلانب اخلارجي من جسم اإلنسان فاجلراحة 

ولقد كان التدواي بالنباتات ,هي اليت كانت شائعة بدال من طبيبوما يشبهها كانت شبه معدومة ،وكلمة حكيم 

ومن بني أمساء األطباء اجلزائريني الذين تركوا إرثا ,بة و إستعمال طرق خمتلفة للتدواياملتوفرة يف اتمع، وبصنع األشر 

شاب، الكي و الذي ألف يف الطب وأشتهر بالتداوي باألع" محادوشعبد الرزاق بن "طبيا لفرتة العهد العثماين هو 

                                                           
  .15-14ص- 1998واألداب،الكويت، مصطفى إبراهيم فهمي،عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة و الفنون :دافيد أرنولد، الطب اإلمربيايل و اتمعات احمللية،ترمجة1
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وعلى املستوى العام كانت احلكومة تلجأ للحفاظ على صحة األفراد اىل ما يسمى باحلجر  .1احلجامة وما إىل ذلك

ن الصحي ، يف حالة السماع بإنتشار مرض الطاعون و األمراض املعدية األخرى و خباصة ملا يتعلق األمر بالسف

املتوجة اىل اجلزائر خوفا من إنتقال األمراض و فيما خيص املسؤولني فإم مل يشجعوا دراسة الطب ألم كانوا مهتمني 

فقط باألسباب العاجلة لألمراض ، فقد وجد من بعض الوتائق أن بعض الباشوات والبايات قد كانوا يهتموا بشؤون 

بالشراء وأغلبهم كانوا يأتون أسرى يف حالة النزاعات البحرية ، و  صحتهم اخلاصة فقط ، اذا جلبوا أطباء أوروبيني

  2اجلزائر ألهداف جتارية أو سياسيةبعضهم كان مقيما يف 

وقد لوحظ جلب احلكام وحاشيتهم حىت األرقاء املسيحيني فعلى سبيل املثال قام وزير املالية يف عهد الداي           

يتقن فن اجلراحة فقام برتقيته من طباخ اىل طبيب القصر " سيمون بفايفر"حسني عندما علم بأن عبده األسري األملاين 

ومع ذلك فقد وجد أن الباي حممد الكبري كان له إهتمام كبري بقضايا يف  3جبلب األدوية و غريها من اخلارج و أذن له

راد حيث قال أنه كان يهتم بصحة األف" أمحد بن سحنون"الصحة و البحث يف جمال الطب، األمر الذي نقله كاتبه 

بعض ومن زاوية اإلرث الرتكي فيما خيص اهلياكل اإلستشفائية فقد وجدت 4 و يساعد العلماء على التأليف

املصحات واملالجئ من أبرزها ملجأ يف ناحية باب عزون باجلزائر العاصمة كان يعاجل األمراض العقلية ووجد ملجأ 

أخر كان يأوي اليه العجزة من األتراك و اجليش اإلنكشاري كما وجدت بعض املستشفيات األخرى البسيطة اليت  

  .كانت ختصص لإلهتمام باألسرى املسيحيني

عامة الناس بقوا بدون هايل و ا حملدودية إتساع هذه املرافق و توجيهها اىل فئات معينة من السكان فإن األونظر          

محاية أو رعاية صحية وحىت وإن كانت هناك تغطية صحية فلم تكن منتظمة أما بالنسبة للصيدليات فكانت شبه 

                                                           
 .417-416ص -ص، 1998، 1بريوت، اجلزء الثاين ،طدار الغرب اإلسالمي، ،1830-1500يخ اجلزائر الثقايف، أبو القاسم سعد اهللا، تار 1
 .421- 418ص -نفس املرجع،  ص2
 . 97، ص 2008، 1نورالدين حاروش ، إدارة املستشفيات العمومية اجلزائرية،  دار كتامة للكتاب، اجلزائر، ط3
  .  419أبو القاسم سعد اهللا، املرجع السابق ص 4
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باش "ع باحملاذاة مع قصر الداي و يشرف عليها منعدمة فلم يذكر يف الوتائق سوى صيدلية واحدة مبدينة اجلزائر تق

الذي كان يشغل منصب الصيديل و اجلراح والطبيب يف أن واحد وهذا جانب عدد من األطباء ذوي الكفاءة " جراح

يبدو أن هذه اإلمكانيات املخصصة لرعاية و  .1الضعيفة وهلم حمالت خاصة ومتواضعة كانت تسمي بدكان الطبيب

وغري كافية، األمر الذي دفع بالسكان اىل اإلهتمام و اللجوء اىل الطب التقليدي كأخر سبيل  السكان كانت حمدودة

لعالج صحتهم ومن اجلدير ذكره أن أبرز األمراض اليت كانت شائعة بني السكان اجلزائريني أنذاك كبقية سكان العامل 

ميغرايف واإلجتماعي واإلقتصادي على الذي يعرف بأنه مرض معدي خطري وله تأتريه الد(la paste) هو الطاعون

اتمع باعتباره مرض يرفع من معدالت الوفاة بني السكان ويرجع إنتقال عدوى بعض األمراض من بينها الطاعون 

و املالحظ أن  2)سائل التجارة و النقل األوروبيةساعد على ذلك و (بواسطة اإلستعمار األورويب أو روابط اإلمربيالية 

مراض املعدية كانت تتسبب فيها عالقة اجلزائر بأقطار من املشرق العريب وبعض املناطق األوروبية، ويف العديد من األ

هذا الصدد تعرض العديد من سكان اتمع اجلزائري هلذه االمراض اخلطرية يف العديد من املرات و خاصة ما بني 

، حيث خلفت 1650بسكرة سنة  ، ومن أكثرها خطورة تلك األمراض اليت إكتسحت منطقة1830و  1519

ضحية مبدينة اجلزائر فقط أما  19721اليت راح ضحيتها حوايل  1781أعدادا معتربة من الضحايا، مث جاءت سنة 

يف ضواحيها فقد مت تسجيل هالك مخس السكان بالتقريب وإىل جانب ذلك ظهور أوبئة خطرية أخرى يف غرب 

بسبب  1815تمع اجلزائري خالل العهد العثماين هي اليت كانت سنة البالد،غري أن أكرب كارثة وبائية أصابت ا

  . ظهور وباء خطري دام ستة سنوات دزن إنقطاع وقد مشل معظم مناطق اتمع

و  1756أما بالنسبة للشرق اجلزائري فعلى سبيل املثال قد شهدت مدينة عنابة وباء الطاعون مابني سنيت          

و إرتفع عدد الوفيات اىل أن بلغ  1785وفيات يف اليوم الواحد خالل سنة  6و  5ما بني و أدى اىل وفاة  1786

                                                           
 .97- 95ص -رجع السابق، صنور الدين حاروش، امل1
 .18فيد أرنولد، املرجع السابق ص دا2
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و باإلضافة إىل مرض الطاعون فقد عاىن اجلزائريون خالل هذه  1إصابة قاتلة 103حد من نفس السنة خالل يوم وا

  . اخل...الفرتات من امراض أخرى مثل اجلدري ومحى املستنقعات و التيفوس 

لإلشارة فإن معظم األوبئة كانت مصحوبة حباالت صحية سيئة أوضاع معيشية متدهورة االمر الذي أدى اىل و 

، وهذه ااعات إرتبطت مع ظهور 1809، 1804، 1800، 1794املعاناة من ااعة خالل بعض السنوات 

األوبئة متثل سببا رئيسيا وال خيفى على أحد أن األمراض املعدية و 18192و  1817اعون كالذي حدث سنيت الط

  الوفياتمن أسباب الركود التجاري الصناعي يضاف إىل ذلك تراجع النمو السكاين و إخنفاض عدد السكان بسبب 

   :قبل و أتناء ثورة التحرير  -

ر ضئيل نظرا حلداثة الدراسات والبحوث اإلبدميولوجية يف هذا اال، فلعل ما يثري الدهشة أنه ال يوجد إال قد       

من اإلتفاق بشأن ما تكونه قضية الوضع الصحي أو باألحرى تاريخ الطب و األمراض يف اتمع اجلزائري يف الفرتة 

اإلستعمارية وخاصة أن معظم الكتابات هي لألوروبني الذين كانوا مييلون أكثر اىل نوع الدراسات اإلستكشافية و  

د هادفني من ذلك اىل تعرية اخلالفات و التوترات السائدة يف اتمع كانوا أيضا يقتصرون عادة على دراسة وباء واح

يف فرتات األزمة بينما حييط األخرون حبتهم بإطار من لغة اإلقتصاد أي حماولة إجياد العالقة بني حصول الوباء وما 

قال أحد الزعماء الفرنسيني املؤييدين حيدد من موارد صحية وبني البىن السياسية و اإلقتصادية للحكم اإلستعماري، 

إفريقيا  أن أن هلذا الطب أداة للمساعدة يف إرساء السلطان الفرنسي يف جمتمعات " هيوبرت ليويت"للطب الفرنسي 

  .3العذر الوحيد لإلستعمار هو الطب وقد ذهب إىل أبعد من ذلك إىل حد القول بأن

                                                           
 .106- 105ص -ص نور الدين حاروش، املرجع السابق،1
 .108نفس املرجع، ص 2
 . 17يد أرنولد، املرجع السابق ص داف3
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صحية كاملستشفيات قليلة و ضيقة و تتضمن العديد من النقائص األخرى ويف هذا اال يبدوا أن املنشأت ال         

و يبدو أيضا انه ليس من السهل حصرها بدقة نظرا ألن التقارير و املذكرات اليت سجلت من طرف بعض األطباء و 

مستشفى  27أعد ضباط الصحة الفرنسيون قائمة تضم  1843العسكريني غالبا ماهي ذات طابع حملي ففي سنة 

لقطاع قسنطينة كما مت وضع خريطة إستشفائية تعود اىل عام  7لقطاع وهران و  5لقطاع العاصمة و 15منها 

  .1مركز ملنطقة وهران وحدها 17و قائمة تتكون من  1853

سبتمرب  1 ضابطا جراحا يف اجليش حىت تاريخ 144اىل أنه مل يتبقى من بني  1831وتشري مذكرة صادرة عام       

إحتج أحد املسؤلني الفرنسيني عن تقليص عدد  1835ويف سنة  1831جانفي 1منهم يف  53إال  1830

إنه من "مستخدمي مصاحل الصحة ويف الوقت نفسه كانت عدوى وباء الكولريا ينتشر بشكل رهيب وحيث قال 

 "Boudicour" "بوديكور.ل"ويذكر أيضا  2"ساكن مبدينة معسكر10000وفاة من مجلة  1500ن إحصاء املمك

و ذلك  1853طبيب سنة  267و أصبح يقدر ب  1847طبيب عسكري سجل سنة  418أن عدد يقدر ب

بسبب محلة الشرق أما بالنسبة لألطباء املدنيني فمن الصعب حتديد عددهم،ومن بني أحد ركائز خدمة الطب املدين 

غري أن إنشغالته كانت موجهة حلماية صحة  1855 و1834الطبيب باين حيث عاش يف اتمع اجلزائري ما بني 

االوربيني ومن ناحية أخرى فمتغري العداء لعب دورا بارزا يف مدى اإلقبال على العالج لدى الطبيب يف ظل 

وحسب إنتشار بعض األفكار الدينية، وعلى الرغم من قصد بعض العرب االطباء الفرنسيني ولكن هم  3اإلستعمار

الشك يف أن يكون هذا العالج ميثل ممارسة طبية ضارة و أشكال جديدة للعالج مقارنة بعادام  واثقون ثقة يسودها

  .خلاصة وطرقهم العالجية احملليةا

                                                           
 ,لنشر اجلزائردار القصبة لمد عبد الكرمي أوزغلة،حم:، ترمجة1880- 1830ارس و املمارسات الطبية و الدين،املواجهات الثقافية يف اجلزائر املستعمرة، املدإيفون تريان،1

 .85- 84-ص-، ص2007
    .85 نفس املرجع، ص2
 . 86نفس املرجع، ص 3
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بأن هؤالء السكان يرجعون كذلك كل شئ إىل اهللا فيدخلونه يف  " كاندي"صرح الطبيب  1843ويف سنة           

اب أو أدوات لتحقيق إرادته، واليستعينون باألطباء أيضا إال من أجل ، ويعتربون األطباء كأسبكل شئ ويف الكالم

الشفاء من األمراض امليؤوس منها، وهنا ميكن القول بأن منظومة القيم الدينية اليت حتملها ثقافة أفراد اتمع لعبت 

مسة من مسات اتمع دورا بارزا يف بلورت املمارسات الطبية قبيل اإلحتالل الفرنسي للمجتمع اجلزائري، وهذه 

ونظرا لإلرتباط الوثيق بني   1تلفة للمجموعات السكانية القروية، واليت تعرب عن املواقف املخ)باملعىن الفيبريي(التقليدي 

اجلهل واألمية وإنتشار األمراض يف اتمع، فمن املؤكد أن األمر يتعلق مبظهر أساسي أال وهو مستوى الوعي الضيق 

لإلهتمام واألمهية اليت كانت تعطى للمرض، وما أكده مجيع األطباء يف النهاية هو أن مرضاهم يتقبلون يف أخر 

قل أم ال يعلمون أم مرضى، فهم يتجاهلون األمل ويغفلون أعراض املرض األوىل حني اللحظات أم مرضى أو لن

يكون الشفاء ممكنا، وال يبالون بتطورات املرض الثانوية، فكم من مريض مبرض الزهري إنتظر حىت بلغ املرض مرحلة 

ملرضى ال يعلمون حىت بإمكانية ، ومن مث يقرر اخلضوع للفحص، ويف بعض األحيان كان ا)املرحلة الثالثة(متطورة 

شفائهم، ويشري ضابط الصحة يف منطقة باتنة أن العرب غري مبالني بالصحة وال يعتنون ا، وحىت معاجلة اإلصابات 

األكثر خطورة ال متثل بالنسبة هلم سوى أمرا ثانويا ال يتكلفون به إال بعد أن يفرغوا من أمورهم العادية، ومن األمهية 

، واليت تعد األرضية اليت 1880و  1850كر هنا كذلك األرقام املقدمة خالل الفرتة املمتدة مابني مبكان أن يذ 

واليت تكشف عن اجلثث " بروسالر"إنتشرت عليها األوبئة وبدون توقف، فهناك بعض املالحظات مثل اليت قدمها 

 1867الوفيات بصفة الفتة بعد سنة اليت كانت جتمع من شوارع قسنطينة وبعض املدن األخرى، ويتزايد العدد من 

نظرا للضعف والبؤس اللذين سببهما وباء الكولريا، باإلضافة إىل تنامي إلتهاب األمعاء بسبب الفقر، حيث ينطفئ 

املصابون ذا الداء ببطء، وهذه املالحظة امللفتة لإلنتباه إنتشرت أكثر خالل سنوات ااعة الكربى املشؤومة مما 

اخليم وتعرية األكواخ من سقوفها، فمن قسنطينة إىل باتنة ومن برج بوعريريج إىل سطيف مت تسجيل تسبب يف متزق 

                                                           
عبد األحد السبيت وعبد اللطيف الفلق، دار توبقال :جان فافري، التقليدوية والتحديث املعاق، سلسلة املعرفة التارخيية، األنرتبولوجيا والتاريخ حالة املغرب العريب، ترمجة1

1للنشر، املغرب، ط
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وهذه فعال مثثل وضعية  1مبوكبها املعروف بالعجز واألمراضحاالت للوفاة بسبب اإلرهاق، فااعة كانت حاضرة 

حاولت أن تدفق األمراض األكثر ، 1851صحية كارثية كانت حباجة ماسة لإلحتواء، وهناك تقارير نشرت سنة 

احلمى،اجلذري، الكولريا، التيفوس، : إنتشارا بطريقة تسمح ببلورة طب خاص ا، بذلك مت التوصل إىل التعداد اآليت

ألكثر تسببا يف اهلالك أو العيون، اجلرب، وهذا التصنيف مت حسب األمهية واألمراض األكثر إنتشارا واالزهري، أمراض 

   .2الوفاة

وهناك مالحظة أخرى لألطباء تقول بأنه ال يوجد فرق على اإلطالق بني ظهور األمراض من سنة إىل                  

، حيث أغلبية األطباء مل يتمكنوا إال من وصف األمراض واألوبئة 1867و  1849أخرى وخاصة بني سنة 

للتوقع وال ميكن الصحي أصبح غري قابل  جغرافيا، فهم يالحظون ظهورها هنا وهناك واألثاراليت ختلفها، فالوضع

ويبدو أن هذا الوضع أصبح شأنه شأن الزلزال، األمر الذي يتأكد من خالل بعض األرقام املسجلة يف سنوات  3جتنبه

نسمة من سكان سيدي  1500شخص من بني  385، فقد أدت الكولريا إىل وفاة 1849، 1850، 1851

قبيلة (شخص  300ا مت تسجيل بني قبائل سطيف وقبائل جباية مايقارب عقبة، مث إنتقل الوباء إىل بسكرة،كم

ساكنا، ومن بينهم  116ساكن شيعت قرية يف جباية  700، ومن بني )ساعة 24شخص خالل  80واحدة فقدت 

ساكن، وأخريا فقدت الدائرة الفرعية من وهران  500ضحية من بني  61إمرأة وطفال، ويف القل خلف الوباء  62

ويف ظل هذا الوضع الصحي اخلاص ولد مشروع محلة التلقيح ضد 41854ساكن يف سنة  1000 من 340

وبالضبط مبنطقة القليعة  1982األمراض القاتلة، لكن كل حماوالت التلقيح األوىل متت يف العاصمة إبتداءامن سنة 

األطباء وأحيانا إذا ما توفر  مث توسعه إىل مناطق أخرى من اتمع، ولكن النقص تعد األدوات والعتاد إىل نقص

سة الطبية اللقاح يغيب الطبيب هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الرتددات والرفض الذي قابل به السكان هذه املمار 

                                                           
 .317،316نفس املرجع،ص،ص 1
 .317املرجع،ص،نفس 2
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واملالحظ هنا هو أنه مل يكن موجود أي إنتظام هلذه اخلدمات الصحية اليت يرفضها السكان،  1اجلديدة بالنسبة إليهم

  .ة أيضا ضحية للشروط والظروف اليت كانت متارس وتطبق فيهاوتعترب هذه العملي

ويف ظل هذه الظروف الصعبة إستمرت النكبات واألمراض واألوبئة بشكل دوري، ولعل ما زاد األمر تعقيدا          

هي ممارسات املستعمر الفرنسي وسياساته الضاغطة على السكان من النواحي السيكولوجية واإلجتماعية 

اإلمتالك أو اإلستالء على ادية، ويف هذا الصدد أصدرت احلكومة عدة مراسيم وقوانني أعلنت من خالهلا واإلقتص

األراضي اجلزائرية، ولقد زاد الوضع سوءا إذ حدث إنقالب فالحي يف مجيع مناطق اتمع اجلزائري، والذي عمل على 

، حيث 1870-1866ية أخرى حادة مابني سنيت حتطيم وقهر القبائل يف ممتلكاا وإحداث أزمة إقتصادية حقيق

سيطرت من جديد ااعة ومظاهر البؤس واحلرمان إىل درجة اللجوء إىل أكل جثث املوتى، وهكذا قضت جماعة 

اجلراد  1870و  1869وما تالها من األزمات على عشرات اآلالف من األسر اجلزائرية، وإنتشر بني سنيت  1867

  .2الصعب جدا عد املوتى أو الضحايا س األهايل وأصبح منبشكل رهيب مما زاد من بؤ 

وبشكل عام أدت خمتلف العمليات النتعلقة بنهب األراضي الزراعية خاصة إىل إخنفاض يف مستوى املنتوج          

الزراعي، وعلى الرغم من هذه النكبات اليت ميزت هذه احلقبة اإلستعمارية إال أن عدد السكان اجلزائريني كان يتزايد، 

 إفتقار السكان وجتويعهم، ومن مث إرتفاع نسبة األوبئة وااعات ولعل هذا اإلستالب واإلستالء أيضا هو ما ساهم يف

، األمر الذي زاد 1867و  1865يف أوساطهم كما هو احلال بالنسبة إلنتشار مرض اجلدري والكولريا مابني سنيت 

      .3كان وارتفاع معدالت الوفياتمن تذبذب املسار الدميوغرايف للس

، وكذلك بالنسبة 1919أيضا املستوردة مع اإلستعمار كجائحة األنفلونزا سنة وقد إنتشرت بعض األمراض       

إلنتقال عدوى بعض األمراض كالزهري مثال الذي ينتقل عن طريقاملخالطة اجلنسية، ويف هذا اإلطار أدت محالت 

                                                           
 .322-321ص - نفس املرجع،ص1
 .  369حل فركوس، املرجع السابق،صصا2
 1، دار العرب اإلسالمي، بريوت، ط1954-1830اهللا، تاريخ اجلزائر التقايف أبو القاسم سعد 3

 .228، ص1998، اجلزء السابع،  
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العديد من  ، إىل جانب)1943-1914(فيما بني احلربني العامليتني  ثورات احمللية واحلمالت العسكريةسحق ال

وحدث 1 ذلك إىل الرفع من معدالت الوفياتاألوبئة والتسبب يف البعض اآلخر منها للسكان املدنيني، كما أدت ك

هذا من خالل قيام املستعمر بتجنيد جزائريني حملاربة أملانيا، وأيضا كان للسياسة اإلستعمارية يف إطار مشروع جتنيد 

خطرية، مما خلق بيئات مصغرة سهلت نشر األمراض املعدية واألمراض  العمال يف املصانع واملناجم آثار صحية

ت التناسلية، كما ساعدت على إدمان الكحول وما وجد من تلوث صناعي، وهذه أمراض مجيعها نقلت إىل عائال

    . 2العمال عند لرجوعهم إىل قراهم

مح بفهم وتفسري جزءا مهما مما حدث لنسق ويف هذا الصدد فإن معرفة الثورة التحريرية هي اليت تس              

الصحة يف هذه الفرتة احلرجة، باإلضافة إىل أن إستعاب موقف الفاعلني يف مجيع ااالت مبا فيها جمال الصحة يف 

اتمع اجلزائري جتاه املسائل اليت ظهرت بعد اإلستقالل، وإنطالقا من اإلستقالل يظهر كأن جزءا من اتمع اجلزائري 

إبتدأ من الصفر إال أن جمتمع اإلستقالل مل ينطلق من تلك الفرتة، وحركة البناء اإلجتماعي ملا بعد اإلستقالل  قد

نظم السكان أشكاال  1954تعود أهم أحداثها إىل ركائز البناء التارخيي يف السابق للمجتمع اجلزائري، فمنذ سنة 

التحرير، واليت جعلت األسرة احلضرية تعيد بناء نفسها خاصة من التضامن برزت يف اتمع حسب متطلبات حركة 

ىل تدمري بنية من خالل إستقبال العائالت اهلاربة من الريف نتيجة القمع والعنف وكل أشكال اإلستبداد مما أدى إ

مراكز  ويالحظ أن هذه املرحلة اإلستعمارية قد عرفت فيها العائلة اجلزائرية تغريات عديدة مست  3العائالت وتشتيتها

األفراد من جهة، ومن جهة أخرى مست خمتلف القيم والتقاليد السائدة يف مجيع مناحي احلياة اإلجتماعية، مبا يف 

ذلك الوضعية الصحية للمجتمع مما أدى إىل زيادة متسك األفراد خاصة بقيمهم وتقاليدهم الراسخة يف أذام، وهذا 

قد زادت " مصطفى بوتفنوشت"عائالم، وهذه التغريات كما يرى  نظرا إلحساسهم خبطر املستعمر على ديد كيان

                                                           
 .190دافيد أرنولد، املرجع السابق، ص1
 .19نفس املرجع، ص2
خاص،  3، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، رقممصطفى بو تفنوشت وأخرون، التغريات اإلجتماعية يف اجلزائر منذ اإلستقالل، الة السنوية ملعهد علم اإلجتماع3

 .2،ص1986
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 Un Bouleversementمن تعقيد الوضع يف اتمع اجلزائري، حيث أصبح يشهد نوعا من الغليان أو اهليجان 

إذا فمن الواضح جليا أن نسق الصحة كغريه من األنساق اإلجتماعية  1يع الفرتات الالحقة اليت مر اوهذا أثر يف مج

األخرى يبدو منهكا ومرتديا خالل هذه الفرتة اإلستعمارية، ولعل الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية الصعبة، اليت 

من التذمر والسخط عاشها أفراد اتمع أثناء الثورة أدت إىل فقر عام وتزايد عدد البطالني، وبالتايل إرتفعت حالة 

من األفراد دون سن العشرين، وهذا مؤشر على وجود % 50كان حوايل   1954خاصة لدى فئة الشباب ففي سنة 

مشكالت حادة مثل األمية والبطالة والتشرد والسرقة واإلجرام وهذه مجيعها ظواهر إزدادت تطورا يوما بعد يوم أثناء 

د بلغ عدد البطالني والفقراء اجلزائريني أكثر من أربعة ماليني نسمة أي هذه احلقبة الزمنية، وعلى سبيل املثال فق

مايقارب نصف جمموع الشعب اجلزائري، وبقدر ما عاىن اجلزائريني من سياسة التجهيل وحماربة احلقبة الزمنية، وعلى 

ايقارب نصف جمموع الشعب سبيل املثال فقد بلغ عدد البطالني والفقراء اجلزائريني أكثر من أربعة ماليني نسمة أي م

% 90اجلزائري، وبقدر ما عاىن اجلزائريني من سياسة التجهيل وحماربة الدين واألمية، فقد إرتفعت نسبة األمية عن 

أما النخبة املثقفة فهي أقلية تافهة، حيث مل يكن 2ن طفل يف عمر الدراسة حرموا منهامليو  1وكان هناك حوايل 

وحسب معطيات الثورة هذه فإن الفرد اجلزائري عاش  3، %5ة العربية والفرنسية سوى حيسن القراءة والكتابة باللغ

ظروفا سيئة وصعبة للغاية، فقد عاىن الكثري من الفقر واحلرمان، كما شهد مجيع األمراض الوبائية واملعذية، ولعل من 

الكولريا، ومرض التيفوئيد مرض املالريا، مرض السل، مرض : أهم األمراض اليت إنتشرت خالل هذه الفرتة هي

اتمع اجلزائري نسب  اخل، أما بالنسبة للوفيات وعلى غرار وفاة مليون ونصف املليون شهيد، فقد سجل...واإلسهال

عالية، وهي من أعلى النسب يف العامل وخاصة منها وفيات األطفال، ويضاف إىل ذلك احلرمان من حق الرعاية 

                                                           
1Mustafa Boutefnouchet, la famille algérienne,  quel modèle ?, collection le lien,  changements familiaux et 
changements sociaux, actes du 3eme colloque, départements de sociologie 20-21 janvier 2004, publication de 
la faculté des sciences humaines et sociales, Université d’Alger 2005-2006, Alger, Deuxième partie, 
Numéro 3, 2006, p7.  

 .124-123ص- صاحل فركوس، املرجع السابق، ص2
 .103جان فافري،املرجع السابق، ص3
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ذين كانت هلم فرصة العالج العام واملتخصص وحىت املستشفيات كانت تتواجد الصحية، فالقليل من األشخاص ال

على مستوى املدن الكربى أين يتواجد احملتل بكثافة، يف حني بقيت املناطق الريفية تعاين من أدىن املراكز الصحية 

 300ابة  تسجيل قر وتعتمد يف شفاء مرضاها على الطب التقليدي واألعشاب الطبية، وبالتعبري اإلحصائي فإنه مت

ولإلشارة حىت األن ال يعرف إال القليل جدا عن طبيعة ومدى إنتشار األمراض  1ماليني نسمة 10طبيب لكل 

واألسباب األخرى للوفيات عدا األسباب اإلستعمارية، ولعله قد حدثت كوارث وبائية وإيكولوجية مل جتد طريقها إىل 

وذلك نتيجة لإلنشغال الكبري بأمور الثورة ولكن ميكن القول أن زيادة التسجيل يف أي تقرير تارخيي يظل باقيا، 

األوبئة واألمراض املعدية كانت واضحة مع الوجود اإلستعماري الذي خلق محال وضغطا كبريين على صحة األفراد يف 

  .اتمع اجلزائري

  :ستقاللمابعد اال -

كان نسق الصحة يف اتمع اجلزائري   -ت اإلشارة إليهكما سبق  - وغداة اإلستقالل وبعد إنتهاء ثورة التحرير  

منهكا، حيث ورث هذا األخري من املرحلة السابقة حالك صحية حتمل الكثري من األمراض واألوبئة اخلطرية، وحىت 

أوضاع إجتماعية وإقتصادية متدهورة أثرت يف خمتلف مراحل بناء اتمع الالحقة، ولعل من هذه الوجهة متثل أحداث 

أحسن مثال للتعبري عن اإلنفجار يف األوضاع اإلجتماعية خاصة يف مرحلة البناء اإلجتماعي  1988أكثوبر  5

وهذا على الرغم  2له التوازن غري أنه مل جيدها بعداألويل ملا بعد اإلستقالل، أين كان اتمع يبحث عن حالة حتقق 

  .املنظومة الصحية واإلجتماعية بعد اإلستقالل من اإلهتمامات واإلجراءات والتعديالت اليت طرحت لتخدم

ويف ضوء هذه املعطيات وغريها ميكن اإلقرتاب من معرفة بعض النواحي الصحية، وباألخص فيما يتعلق بالربامج 

      والسياسات الصحية اهلادفة إىل التحكم يف آفة األمراض الوبائية اليت كانت منتشرة بني أفراد اتمع، إىل جانب 
                                                           

  .128نور الدين حاروش، املرجع السابق، ص1
 

2 Mustafa Boutefnouchet, la famille algérienne, quel modèle ?, collection le lien,  changements familiaux et 
changements sociaux, Op.cit, p8. 
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اولة تعميم العالج الوقائي الفعال وخباصة مع املعطيات اجلديدة اليت برزت مباشرة بعد اإلستقالل كما هو احلال حم

% 85قدرت ب نسبة 1962وأيضا مشكلة األمية اليت بلغت سنة  1يادة السكانية واليت بدأت تتضاعفبالنسبة للز 

 30وإضافة إىل طغيان فئة الشباب، حيث ثالث أرباع من أفراد اتمع ال يزيد عمرهم عن  .2من السكان اجلزائريني

سنة، أما ظاهرة الشيخوخة فهي ليس مبشكل كبري، يف حني معدالت وفيات األطفال لوحدها كانت تشكل خطرا  

ني يف هذا اال إىل ألف وفاة، وهذه مجيعها متثل عوائق على املستوى الصحي دفعت الفاعل 58كبريا إذ قدرت ب

الرتكيز على عناصر الوقاية من مسببات األمراض ومن أمهها املاء، الغذاء، النظافة اجلسمية، السكن، الطب املدرسي 

وطب العمل، يضاف إىل ذلك طب األطفال الذي ميثل األولوية يف القضاء على العديد من األمراض املعدية واخلطرية  

  .3ليت زادت من وفيات األطفال وبشدةاخل، وهذه األمراض هي ا...والكزازكالدفترييا والشلل واحلصبة 

سياسة صحية ترتكز  1965-1962ويف هذا الشأن إتبع الفاعلون يف جمال الصحة خالل الفرتة املمتدة بني     

زائرية  على إعادة إنعاش ماخلفه اإلستعمار من بنايات وهياكل صحية، واليت كانت تتواجد يف كربيات املدن اجل

طبيب معظمهم  600وايل كاجلزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، باإلضافة إىل بعض العيادات اخلاصةاليت تشغل ح

.                                                                                                                            4األجانب من

اإلجتماعية، وسوء  واليت كانت كارثية من حيث ظروف احلياة - كما مت ذكره آنفا  - يجة لألوضاع الصحيةوذلك نت

التغذية وقلة النظافة ونقص التأهيل الصحي، مما أدى إىل نشر فوارق إجتماعية وجهوية كبرية، ومل يتوفر نسق الصحة 

 264ساكن  1092ادل طبيب واحد لكل جزائريا وهو ما يع 285طبيبا منهم  1319إال على  1965قبل سنة 

                                                           
 .132دين حاروش، املرجع السابق، صال نور 1
، 88العددحسن بن مهدي، الثقافة، جملة تصدرها وزارة الثقافة والسياحة باجلزائر، :ترمجة مصطفى بوتفنوشت، من صور أمناط األلفة اإلجتماعية يف اتمع اجلزائري،2

 .           54، ص1985
 .129الدين حاروش، املرجع السابق، ص نور 3
 .132س املرجع، صنف4
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  151ساكن، يف حني قدر عدد أطباء األسنان حبوايل  52323صيدليا، وما يعادل كذلك صيديل واحد لكل 

  .1ساكن 70688ب أسنان واحد لكل طبيب، أي طبي

هذه األرقام ، و 1967سرير سنة   39000أما بالنسبة للهياكل القاعدية اإلستشفائية فقد مت تقدير حبوايل        

تعرب عن العجز الدائم الذي عرفته هذه املرحلة، مما دفع بالدولة من اجلانب األخر إىل إتباع سياسة احلمالت 

وهذا مؤشر آخر على تدين املستوى الصحي يف بداية احلياة 2 ى بعض األمراض الفتاكة واملعديةالتلقيحية للقضاء عل

  .اإلجتماعية للمجتمع املستقل

عدة برامج صحية وخباصة  1979و  1965تبىن الفاعلون يف جمال الصحة أيضا يف الفرتة املمتدة مابني  ولقد       

، وبصدور بعض 1964مع بداية املخطط الوطين، وكذا بداية نشاط املعهد الوطين للصحة العمومية الذي أنشأ سنة 

اء بالتكوين الطيب والشبه طيب، وإنشاء بعض ، ومتت عملية اإلرتق1966القوانني املنظمة ملهنة الطب والصيدلة سنة 

اهلياكل القاعدية من مستشفيات وقاعات العالج واملراكز الصحية على مستوى البلديات واألحياء، وإنشاء مايسمى 

، كما مت اإلهتمام بالقضاء على كل مايساهم يف إنتشار 1974بالعيادات املتعددة اخلدمات، إبتداءا من سنة 

من % 37أو املتنقلة كتوفر املياه الصاحلة للشرب، وقنوات الصرف الصحي، والنتيجة كانت بنسبة  األمراض املعدية

  .ممن ميتلكون قنوات الصرف الصحي% 23السكان مزودة باملياه الصاحلة للشرب، ونسبة

مابني سنيت   B.C.Gومن اإلجراءات الفعالة أيضا يف جمال الصحة هي بداية احلمالت الوطنية للتلقيح          

، ويف مجيع 1965ومنها التلقيح ضد الشلل، ووضع إسرتاتيجية ملكافحة مرض املالريا سنة  1970و  1969

، كما متت مكافحة مرض الرمد وإلزام OMSاملناطق اليت إنتشر فيها الوباء، وهذا بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية 

                                                           
 .   133- 132ص -نفس املرجع، ص1
 .133نفس املرجع، ص2
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نب ذلك مت ختصيص برنامج للحماية من حوادث العمل، وتأسيس إىل جا 1بالتبليغ عن املصابني به إجبارياالسكان 

جلان الوقاية والنظافة وهذا نظرا لتوجه اتمع حنو إقامة املصانع واملباين وكل مايزيد من احلوادث املؤدية للوفاة، حبيث 

بعد  1977سنة  %17.2أصبح امليدان الصناعي حيتل املرتبة الثانية من وجهة إستيعاب اليد العاملة، إذ قدرت ب

، وقد إرتبط هذا التوجه العام جرة سكان الريف إىل املدن، حيث 1966سنة % 10ما كانت ال تستوعب سوى 

مهاجر سنويا، مما أدى إىل رفع  130.000حبوايل  1977و  1973مت تسجيل حجم اهلجرة الداخلية مابني سنيت 

من اموع % 41إىل % 31يعادل من ساكن، أي ما 70.95000إىل  3700.000عدد سكان املدن من 

وميكن تفسري ذلك بعامل التغطية الصحية اليت مل تكن عادلة بني املناطق احلضرية والريفية، حيث  2الكلي للسكان

ى وكادت تغيب يف املناطق وجد أن معظم اهلياكل القاعدية والفرق الطبية والشبه الطبية كانت تتمركز يف املدن الكرب 

    . املالحظة الزالت تنطبق على العديد من مناطق اتمع اجلزائري حىت يف الوقت احلاضروهذه  3الريفية

على العالج ااين بإعتباره  1976ويف هذا الصدد ويف إطار توحيد النظام الوطين للصحة أكد دستور سنة           

يد حق الطب ااين لكل مواطن يف مكسبا ثوريا وقاعدة لنشاط الصحة العمومية، وما دعم هذه املسألة هو تأك

كل املواطنني هلم احلق يف محاية صحتهم، وهذا احلق مضمون خبدمات "منه واليت تنص صراحة على أن  67املادة 

صحية عامة وجمانية وبتوسيع جمال الطب الوقائي والتحسني الدائم لظروف العيش والعمل، كذلك وجمانية وبتوسيع 

بدنية والرياضية ووسائل ني الدائم لظروف العيش والعمل، كذلك ترقية الرتبية الجمال الطب الوقائي والتحس

وقد توافق هذا اإلهتمام واحلماية القانونية بالصحة يف اتمع اجلزائري يف هذه الفرتة مع اإلهتمام واحلماية 4"الرتفيه

، 1978سنة  )ALMA-ATA(أتا  - أملاالدولية بالصحة للجميع يف املؤمتر العاملي باإلحتاد السوفيايت سابقا يف 

شعار ، حيث مت اإلعالن عن   UNICEFوصندوق رعاية الطفولة ،OMSوهذا برعاية املنظمة العاملية للصحة 

                                                           
 .   136نفس املرجع، ص1
 .129، ص2008والتوزيع، القاهرة،  العنف والفقر يف اتمع اجلزائري، دار الفجر للنشربلقاسم سالطنية، سامية محدي، 2
 .139الدين حاروش، املرجع السابق، ص ور 3

 .30ص 1976، جبهة التحرير الوطين،اجلزائر،1976دستور اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطين،  جلمهوريةا 4
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عناصر تتعلق حبماية صحة األفراد منها رعاية األمومة   ، ومت التأكيد على عدة2000الصحة للجميع حبلول عام 

وهذا يعين أن هذه الفرتة  1إخل...األمراض املعدية الرئيسية والطفولة، والوقاية من األمراض احمللية املتوطنة، التطعيم ضد

على الرغم من و  2انية وعدة خمططات تنموية أخرىاملمتدة مابني الستينات والسبعينات متيزت باخلدمة الصحية ا

اإلهتمام بالرعاية الصحية امللموسة من حيث احلماية اإلجتماعية واهلياكل القاعدية واملوارد البشرية، إال أن ذلك ال 

يعرب عن التطورات الالزمة للوضعية الصحية يف اتمع اجلزائري، فالتعبري اإلحصائي يكشف عن تسجيل يف اية 

 la mortalitéأما بالنسبة لوفيات األطفال  3%11.7إمجايل للوفيات قدر ب معدل السبعينات وبداية الثمنينات

infantile إىل ‰ 142إذ إنتقلت من  ،1980- 1970إخنفاض بني العشرية التالية  فقد سجلت هلا

وهذه نتيجة وحيدة تبدوا معتربة سجلت خالل هذه الفرتة، إىل جانب النتيجة املتعلقة بتطور توقع احلياة  84.7‰4

سنة للنساء، ووصل سنة % 52.8سنة للرجال و ب% 52.6ب  1970 د الوالدة بالسنوات الذي قدر سنةعن

  5.لدى النساء 58.9سنة لدى الرجال و  55.9إىل  1980

إعتمدت برامج صحية تطبيقية يف إطار املخطط الرباعي الثاين، ومت  1975ويف هذا الصدد ومنذ بداية سنة        

حتديد املشكالت الصحية ذات األولوية و املرتبطة باملشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية البارزة آنذاك، ولعل من أبرز 

ض املتنقلة كما هو احلال بالنسبة ملرض املالريا، ومرض املشكالت الصحية اليت مت الرتكيز على مكافحتها هي األمرا

إخل، ويف ...السل، ومرد الرمد، واألمراض املعدية األخرى، وأمراض إلتهاب املفاصل احلادة واألمراض الزهرية واحلصبة

  مراض غري املقابل بدء بالظهور نوع آخر من األمراض مل يكن منتشرا أو مألوف من قبل يف اتمع اجلزائري وهي األ
                                                           

1 E.Tarimo and A.Creese, Op.cit, P 15 

 .131بلقاسم سالطنية، سامية محدي، املرجع السابق، ص 2
3 Jilali Sari, Implications de la métamorphise de pyramide des âges, Collection le lien, familiaux et 
changements sociaux, Op.cit, P 78. Changements  
4Ouardia Labsari, Les évolutions démographiques Recentes en Algerie quelles interprétations?  quelles 
implication sur la famille ?, Collection le lien, changements familiaux et changements sociaux, Op.cit, P 95. 
5 Ministère de la sante, de la population et de la réforme hospitalière, Politique nationale de population à horizon 2010, 
Rapport du comité national de population, Ministère de la sante, de la population et de la réforme hospitalière, Alger, 
2002, P 13.   
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املتنقلة، مما أدى إىل وضع برنامج صحي آخر ملكافحة هذه النوعية اجلديدة من األمراض، واليت أبرزها أمراض القلب 

واألوعية الدموية والسرطان والسكري وسوء التغذية والشلل والربو واملضاعفات بعد الوالدة واألمراض العقلية وتسوس 

وعلى الرغم من اهودات املبذولة يف مكافحة هذه املشكالت  1لبكم والعمىاقة احلركية والصم وااألسنان واإلع

الصحية إال أن التغطية الصحية أيضا خالل هذه املرحلة قد إقتصرت على املدن الكبرية والواليات، ومن جهة أخرى 

 . بقيت العديد من املناطق الريفية تعاين من نقص كبري وأحيانا إنعدام للتغطية الصحية

ظهرت هيئات صحية جديدة مسيت بالقطاعات الصحية تشمل  1979ومع اية هذه املرحلة أي سنة         

طبيبا،  3761املستشفيات والعيادات املتعددة اخلدمات، كما أنه وصل عدد الفاعلني يف اهليئة الطبية اجلزائرية إىل 

 2960ة صحية تقارب طبيبا واحدا لكل األطباء تغطي طبيبا أجنبيا، ويضمن هذا العدد من 2320يضاف إليهم 

ساكنا، ولكن إذا ما قورنت هذه املؤشرات بالكثافة الطبية يف املراكز التكوينية فتصبح ال معىن هلا، وهذا إىل جانب 

ممرضا وعونا لعدة ختصصات، األمر الذي يعادل عون شبه طيب واحد  4669عدد أعوان الشبه الطيب الذي قدر ب

ميكن مالحظته يف هذه املرحلة هو بداية تراجع األمراض اليت خصصت هلا تلقيحات إجبارية وما  2ساكن 386لكل 

وجمانية، مما أدى إىل إخنفاض يف وفيات األطفال، غري أنه يالحظ من جهة أخرى بقاء إنتشار بعض األمراض اليت هلا 

وهذه حاالت ترتبط أساسا مبستوى الوعي 3 اخل...عالقة بنظافة احمليط واحلالة السكنية واملياه والتسممات الغذائية

  .الصحي اإلجتماعي

نفسية واإلقتصادية اليت هلا صلة وثيقة بالصحة فقد إرتبطت  - أما يف ما خيص املشكالت السوسيو           

ألجل بالسياسة اإلشرتاكية، اليت تركزت يف فرتة السبعينات على تأميم الثروات الطبيعية وتوسيع رقعة القطاع العمومي، 

التكفل ببعض املطالب اإلجتماعية واإلقتصادية للسكان مثل التعليم، تشغيل اليد العاملة، إنشاء املصانع واهلياكل 

                                                           
 .142- 141ص -نور الدين حاروش، املرجع السابق، ص1
         .   145نفس املرجع، ص2
 .   147نفس املرجع، ص3
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ويف  1القاعدية مبا فيها الصحة إال أن قطاع السكن بقي يعرف نقائص كبرية، وأزمة السكن بقيت بدون حل جذري

فادت بعض الفئات اإلجتماعية الضعيفة من السياسة املتبعة يف احلقيقة إىل اليوم هذا من جهة، ومن جهة أخرى إست

هذا اال بإستثناء بعض الفئات املتواجدة باملناطق النائية، ويف املقابل ظهرت إىل الوجود ظواهر سلبية تغلغلت يف 

ية ذات ظل النموذج اإلقتصادي اإلشرتاكي، ولعل النمط اإلستهالكي الذي إستفادت منه بعض الفئات اإلجتماع

النفوذ ومكانة مركزية يف اتمع وكونت ثروات طائلة يف ظل القطاع العمومي و إستثمارها يف ظل القطاع الذي نشئ 

وأزمة إنتشار األمراض  2ميثل مؤشرا هاما لظهور األزمات اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية احلالية) اخلاص(الحقا 

  .    غري املتنقلة حاليا خري دليل

إذا من خالل ماسبق ذكره ميكن القول أن املنظومة الصحية خالل هذه املرحلة عرفت بعض املؤشرات          

الصحية واإلجتماعية اهلامة، من أمهها الطب ااين مبا فيه التكفل ااين باألطفال سواء يف مراكز األمومة والطفولة أو 

ة واانية ضد األمراض املعدية، وبالرغم من ذلك فإنه يعاب على مستوى املدارس، باإلضافة إىل التلقيحات اإلجباري

على هذه املنظومة من حيث عدم تبين أهداف واضحة للوقاية والقضاء على األمراض املتنقلة، وتفادي إنتشار 

، واليت إرتبطت )يبدوا أن األهداف الصحية كانت تليب الطلب قدر اإلمكان فقط(األمراض اجلديدة غري املتنقلة 

تشكيل البنية اإلجتماعية اجلديدة أيضا واليت أفرزا املمارسات املستحدثة السياسية واإلقتصادية والفوارق ب

     .إخل...اإلجتماعية

إىل اليوم، ولقد مت الرتكيز  1980وإىل هنا ميكن بداية احلديث عن الوضع الصحي يف اتمع اجلزائري من سنة    

خالل هذه املرحلة على دمج النسق الصحي ضمن املخطط الوطين للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، كما مت إعتبار 

                                                           
 .   196بق، صرشيد ميموين، حتليل بعض العناصر اإلجتماعية والثقافية لدراسة منط اإلستهالك يف اجلزائر، دفاتر خمرب التغري اإلجتماعي، املرجع السا1
 .   197نفس املرجع، ص2
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ونظرا ألمهية  1طاعات والتنظيمات الوطنية األخرىالقمشكل الصحة ليس مشكل وزارة الصحة وإمنا يشرتك فيه كل 

الطب ااين فقد إستمر الرتكيز عليه خالل سنوات الثمانينات والتسعينات، مما تطلب من الدولة إنشاء هياكل 

 1995ومتثلت أساسا يف املراكز اإلستشفائية اجلامعية، كما مت إصدار منشور وزاري سنة  1986صحية جديدة سنة 

متت اإلشارة ضمن  1993مبسامهة املرضى يف تسديد نفقات اإليواء والطعام يف الوسط اإلستشفائي، ويف سنة يتعلق 

قانون املالية إىل بداية تويل الدولة التكفل بسبل الوقاية والبحث والتكفل باملعوزين، يف حني تبقى العالجات األخرى 

ئات الضمان اإلجتماعي، ومتت جتربة هذا النظام التعاقدي تتم طبقا لنظام تعاقدي بني املؤسسات اإلستشفائية وهي

مت فصل اإلشتشفاء عن العالج والفحص، يف إطار  2007ويف سنة  2 2000إىل غاية سنة  1997ة من سنة بداي

إعادة تنظيم املؤسسات العمومية اإلستشفائية ومؤسسات الصحة اجلوارية، ويهدف هذا التنظيم الالمركزي إىل تسهيل 

  .           ل إىل العالج وتقريب املستشفى إىل األفرادالوصو 

سرير لكل  02حوايل  1998أما بشأن التغطية الصحية من ناحية اهلياكل الصحية فقد سجل مثال سنة         

نسمة،  6667نسمة، قاعة عالج لكل  25454نسمة، مركز صحي لكل  60731نسمة، عيادة لكل  1000

  3سرير 4862عيادات الوالدة 

ومن املهم أيضا رصد بعض املؤشرات الصحية اليت سجلت خالل هاتني العشريتني وحىت سنوات األلفينات،          

 64.2سنة للرجال و  62.7حيث قدر املعدل بالسنوات ب 1985وعليه قد سجل مؤشر توقع احلياة يف سنة 

ويالحظ هنا إرتفاع ملموس  4نساءسنة لدى ال 74.4نة للرجال و س 66.8ب 1996سنة للنساء، وقدر يف سنة 

يف مؤشر توقع احلياة والسبب يف ذلك يعود إىل التطور الطيب يف شقيه الوقائي والعالجي، أما بالنسبة ملعدل الوفيات 

                                                           

          .151الدين حاروش، املرجع السابق، ص نور1
 .152س املرجع، صنف2
 .153نفس املرجع، ص3

4 Ministère de la sante, de la population et de la réforme hospitalière, Politique nationale de population à 
horizon 2010, Rapport du comité national de population, Op.cit, P. 
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 1000لكل  6.03قدر ب 1990ساكن ويف سنة  1000لكل  8.4ب 1985اإلمجايل فقد مت تقديره سنة 

  .1ساكن 1000لكل  5.82قدر ب 1998نة ساكن، ويف س

وإخنفض إىل  1990سنة ‰ 57.8يضاف إىل ذلك مؤشر هام وهو معدل وفيات األطفال الرضع والذي قدر ب

  .19992سنة ‰ 53.81

وعلى الرغم من بعض التحسن امللحوظ من خالل هذه املؤشرات إال أن تقريرات املنظمة العاملية للصحة           

تدل عن وجود نقائص كبرية ومتعددة، وعلى الرغم أيضا من املبالغ املالية حول الوضع الصحي يف اتمع اجلزائري 

من امليزانية العامة، غري أن اخلدمات الصحية تبقى دون % 9.1العمومية املخصصة للقطاع الصحي واليت تقدر ب

توازن فالطلب ، والواقع يكشف فعال هذا الوضع الصحي غري امل3املستوى، وخاصة ملا يتعلق األمر بوفيات األطفال

  .على اإلستشفاء يتجاوز ماهو كائن وخمصص للرعاية الصحية يف اتمع

بنفس التقييم أي بنوع من التحسن مقابل نقائص ) 2000(ولقد إستمر الوضع الصحي بعد سنوات األلفني       

عدل وفيات األطفال مثال، إذ ميكن ذكر منها أن م 2005عديدة، والدليل على ذلك املؤشرات املرصودة خالل سنة 

من األلف حسب تقرير املنظمة العاملية للصحة وحسب املعطيات اجلزائرية قدر  40.5سنوات قدر ب 5األقل من 

، الدفترييا والكزاز والسعال الديكي %98سنة، التلقيح ضد الشلل  74من األلف، توقع احلياة بلغ  35.8ب

  %.89، التلقيح ضد إلتهاب الكبد الفريوسي 87%

                                                           
1Jilali Sari, Implications de la métamorphise de pyramide des âges, Collection le lien, changements familiaux 

et changements sociaux, Op.cit, P 79. 

 
2Ouardia Labsari, Les évolutions démographiques Recentes en Algerie quelles interprétations ?, Quelles 

implication sur la famille ?, Collection le lien, changements familiaux et changements sociaux, Op.cit, P 95. 
     .154حاروش، املرجع السابق، ص الديننور  3

 



         االمراض المزمننة                                                                                رابعالفصل ال

  69 

ولإلشارة فإن متوسط توزيع األطباء قد قدر بطبيب واحد لكل ألف فرد، أما اهلياكل اإلستشفائية  فسجلت أقل      

من سرير لكل ألفني فرد وحىت وإن كانت هذه التغطية الصحية تقارب املستوى العاملي على املستوى الكلي 

كبري بني مناطق اتمع مما يفسر بعدة أي هناك تفاوت  1 يالحظ على مستوى األجزاء عكس ذلكللمجتمع، فما 

 .اخل...أسباب منها سوء توزيع األطباء، وعدم التحكم يف التوازن اجلهوي

أما فيما يتعلق بالظروف اإلجتماعية واإلقتصادية اليت سامهت يف عرقلة وتأخري بأية صورة برامج          

يدة، من أبرزها النمو الدميغرايف  املتضاعف خالل وإسرتاتيجيات حتسني الوضع الصحي خالل هذه الفرتات فهي عد

قبل إنطالق الربنامج الوطين للتحكم يف النمو السكاين واملصادق عليه  العقود اليت تلت اإلستقالل إىل اليوم، وخباصة 

  2.والذي يشجع على تباعد الوالدات 1983سنة 

ر الزيادة امللموسة يف عدد السكان أي اإلنتقال من وبالعودة إىل السنوات األوىل من اإلستقالل ميكن تقدي        

مليون نسمة،  15.4وتقدر الزيادة هنا ب 1990مليون نسمة  24.7مليون نسمة غداة اإلستقالل إىل  10.2

  .مليون نسمة 31.6إىل  2003ال سنة وإستمر يف الزيادة إىل أن بلغ يف بداية سنوات األلفينات مث

دا للوضعية الصحية يف هذه املرحلة هي األزمات اإلجتماعية واإلقتصادية اليت إزدادت ولعل مازاد األمر تعقي      

من أوضاع أمنية متدهورة للغاية كانت أعنف  1990، وما إستتبع ذلك يف سنوات 1988عنفا منذ أحداث 

تاريخ اتمع  ماشهده اتمع اجلزائري من أعمال عنف وخمتلف األحداث الضاغطة، وبتعبري أدق كانت األبشع يف

اجلزائري من قبل، حيث برز خالل هذه الفرتة شق من الفساد مع اجليش وشق آخر من أصحاب الفساد مع تعنيف 

حتت غطاء الدين، وبلغة األرقام على  1990الدين اإلسالمي يف ظل اإلجرام العادي، الذي لوحظ أنه إزداد سنة 

                                                           
 .155نفس املرجع، ص1

2Office national des statistiques, Nₒ 375, Alger, 2002, P 1. 
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 1جرمية 116535إىل  1990إنتقل سنة و  6651يقدر ب  1985سبيل املثال كان جمموع اجلرائم املرتكبة سنة 

وهذا الوضع العنيف الذي ساد خالل هذه املرحلة التارخيية إنعكس بشكل ملموس يف الضغوط النفسية واإلجتماعية، 

اليت كانت أقوى من مقاومة صحة العديد من األفراد اجلزائريني، مما زاد من إحتمال اإلصابة باألمراض املزمنة أو غري 

مثل ) اخل...القتل، التشرد، اإلختطاف، اهلجرة، اإلختفاء(لظاغطة املتنقلة األكثر تأثر ذا النوع من األحداث ا

  .السكري وضغط الدم وأمراض القلب

ولعل التفاعل بني الوضع األمين السائد والظروف اإلجتماعية واإلقتصادية الصعبة قد ضاعف من األزمة اليت           

إىل اليوم، واملعوقني واأليتام واملصدومني واملرضى املزمنني عاشها الفرد اجلزائري، واليت الزالت أثارها الصحية مستمرة 

  .وغريهم ممن يعانون يف الوسط األسري واتمعي خري دليل

وعموما ميكن إستنتاج أن نسق الصحة عاىن الكثري والزال يعاين من آثار هذه األزمات، كما ميكن القول            

واملطبقة يف هذا اال، إنعكست على حتسني مناحي عديدة حلالة األفراد أن الربامج الصحية وخباصة الوقائية منها 

واألسر الصحية، ويظهر ذلك يف مؤشرات الوفيات العامة ووفيات األطفال بوجه اخلصوص، ولكن الينبغي إغفال 

حي عديدة املعيشة واليت كانت نتاجا للتغري الذي حصل يف نوا الدور الذي لعبه القائمون على حتسني أيضا ظروف

من حياة الفرد اجلزائري منها املياه الصاحلة للشرب، قنوات صرف املياه، حتسني شروط النظافة، وهي ظروف متثل 

مبادئ وقائية يف حقيقة األمر للكثري من األمراض وخباصة منها األمراض املتنقلة أو املعدية، واليت إختفى معظمها،  

  .اخل...كما تراجع بعض األمراض كاحلصبة والسل

وهذه األمراض كانت متثل آفات إجتماعية فعلية منذ عشرين سنة على األقل يف اتمع اجلزائري هذا من         

ناحية، ومن ناحية أخرى برزت إىل السطح أمراض مل تكن منتشرة وال حىت مألوفة يف اتمع اجلزائري وهي األمراض 

                                                           
 .       16اعي، املرجع السابق، صدفاتر خمرب التغري اإلجتمعبد الرمحان بوزيدة، العنف بني احلداثة واألسطورة، 1



         االمراض المزمننة                                                                                رابعالفصل ال

  71 

يف مرحلة وبائية جديدة، ولعل من أبرز هذه النوعية من األمراض هي غري املتنقلة أو املزمنة، واليت أدخلت اتمع 

  . السكري، ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وسيأيت التفصيل فيها الحقا

  :زمنة حديثا في المجتمع الجزائريواقع األمراض الم-3

ها على املهتمني تعترب األمراض املزمنة يف اتمع اجلزائري إحدى أبرز املشكالت الصحية اليت باتت تطرح نفس   

وذللك بسبب آثار اإلزمان املضاعفات، مستوى قطاع الصحة العمومية، بقضايا اتمع،نظرا للظغوط اليت تولدها على

شدة املعانات ومن خطر  اجل أيضا حلمايةحيام منائم والعاليت تصاحب املرضى املزمنني مما يستوجب التكفل الد

عدالت إنتشار هذا النوع الوفاة املبكر، ولعل أهم مايلفت اإلنتباه يف واقع األمراض املزمنة يف اتمع اجلزائري، هي م

يف نسبة املرضية وعلى سبيل املثال فاملتمعن ت التحضر والتحديث يف نفس الوقت،األمراض املرتبطة بعمليا ناخلطري م

لبعض من هذه األمراض املزمنة، واليت متثل حمور هذه الدراسة جند أن الضغط الدموي كعامل خطر أساسي بالنسبة 

اخلاضع ، وكذلك احلال بالنسبة لداء السكري غري %20لألمراض القلبية يقدر املعدل املتوسط إلنتشاره ب

 1سنة 65و  30ن البالغ سنهم مابني عدد السكامن % 8إىل  7لألنسولني فإن معدل إنتشاره يقدر ب

وملعرفة أكثر الواقع احلقيقي لألمراض املزمنة يف اتمع اجلزائري ميكن اإلستناد إىل أهم املعطيات املسجلة من خالل 

بعض التحقيقات الوطنية حول الصحة، وخباصة منها اليت أجريت يف هذه العشرية األخرية، إلعتبارات عدة منها 

اإلسرتاتيجيات اجلديدة ملواجهة الوضع الصحي واإلجتماعي اجلديدين، ودف التخفيف من األفات وضع 

 .اإلجتماعية واحملافظة على املستوى املعيشي الالئق للفرد اجلزائري

                                                           
1Ministère de la sante, de la population et de la réforme hospitalière, direction de la prévention, Rapport du 
séminaire Atelier d’élaboration du programme national de lutte intégrée contre les maladies non 
transmissibles, Op.cit, P 5.  
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والذي مت إجراءه على عينة طبقية متعددة املراحل،  2002وإنطالقا من نتائج املسح اجلزائري لصحة األسرة           

أسرة معيشية للعينة املوسعة، كما مت تطبيق هذا  20400أسرة معيشية للعينة الرئيسية، و  10200إحتوت على 

مناطق للجهة الصحية  4لوسط والشرق ومناطق لكل من اجلهات الصحية ل 5منطقة منها  17املسح على مستوى 

مناطق للجهة الصحية للجنوب، وقد عممت النتائج على املناطق السبعة عشر اليت سحبت منها العينة،  3للغرب، و

، 998، وكذلك على معطيات تعداد 2002وباإلعتماد على توزيع السكان املقدر من اإلسقاطات السكانية لسنة 

أفراد (من % 11.4نوي، ولقد كشفت نتائج هذا املسح أن هناك نسبة تقدر بومعطيات التسجيل احليوي الس

بني الذكور مقابل نسبة تقدر % 9.7على األقل، يتوزعون بنسبة تقدر ب، يعانون من مرض مزمن واحد )العينة

  1للوسط الريفي 10.4مقابل نسبة  12.1إلناث وترتكز اإلصابات يف الوسط احلضري بنسبة بني % 13.1ب

وما يعزز هذه النتائج هو التحقيق الوطين، الذي قامت به وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات        

، وذلك حول متابعة صحة األطفال واألمهات، وقد مت إختيار 2006بالتعاون مع الديوان الوطين لإلحصائيات سنة 

أسرة لكل منطقة  1734لى منطقة صحية موزعة ع 17أسرة على مستوى  29478عينة من األسر قدرت ب

صحية من مناطق الوطن، أي كل منطقة من الوسط، الشرق، الغرب واجلنوب، وأيضا مت إختيار جمموعة من النساء 

طفل ال تزيد  15000، باإلضافة إىل عينة مكونة من 49- 15إمرأة يف سن اإلجناب أي  47612قدر عددهم ب

كل إمرأة، تبيانات، إستبيان موجه لألسر، إستبيان موجه لسنوات، كما قد مت ختصيص ثالث إس 5أعمارهم عن 

ومن النتائج اليت أسفر عليها هذا التحقيق بالنسبة لصحة السكان عامة واإلصابة .2 وإستبيان موجه لكل طفل

امج باألمراض املزمنة بوجه اخلصوص، أن اإلصابة باألمراض املزمنة يف اتمع اجلزائري ال تشكل عائقا يقف أمام الرب 

الصحية فحسب بل حىت أمام الربامج اإلقتصادية، فهي مهددة ذا النوع من األمراض املكلفة، كما أن معدل إنتشار 

                                                           
 .12، ص 2003اجلزائر، جوان  ،2002لمسح اجلزائري لصحة األسرة وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، الديوان الوطين لإلحصائيات، النتائج األولية ل1

2Ministère de la sante, de la population et de la réforme hospitalière, Office national des statistiques, Suivi de 
la situation des enfants et des femmes, Enquête national a indicateurs multiples MICSS Algérie 2006, 
Rapport préliminaire, Op.cit, P-P 17-20. 
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املرض حسب التحقيق بالنسبة للسكان األكثر تعرضا لإلصابة باألمراض املزمنة، وعلى األقل مرض مزمن واحد فقد 

صاب مبرض مزمن واحد على األقل، ينتشر أغلبهم م 1711000من جمموع السكان، أي مايعادل % 10.5بلغ 

يف املناطق احلضرية مقارنة باملناطق الريفية، أما بالنسبة موع اإلصابات لدى اجلنسني فالذكور ميثلون أعلى نسبة 

  1.لإلناث 8.4مقابل نسبة % 12.6مقدرة ب

وما ميكن قوله أن هناك صعوبة كبرية يف إمكانية وضع أرقام حمددة ودقيقة، نظرا لقلة اإلحصائيات أو عدد           

احلاالت غري املسجلة أو غري املشخصة، واليت ميكن أن تعادل هذه األرقام، اليت تعكس مدى إنتشار األمراض املزمنة 

ن هذا النوع من األمراض ميثل مشكلة رئيسية من املشاكل الصحية يف اتمع اجلزائري، ولكن اجلميع متفق على أ

العامة، باإلضافة إىل أن املالحظة اليومية للواقع املعيشي لألسرة اجلزائرية تكشف بدورها وتؤكد األرقام املسجلة سابقا، 

  .عن وجود يف وسطها شخص واحد على األقل مصاب مبرض مزمن واحد على األقل أيضا

دوا أن هناك عوامل كثرية تلعب دورا بارزا يف شيوع إنتشار األمراض املزمنة، من أمهها التغريات احلاصلة يف ويب        

الظروف املعيشية للعائلة اجلزائرية، وكذا التوجه العام للمجتمع حنو تبين منط احلياة العصرية والتحضر، مما قد حيدث 

لألعمال املكتبية، السكن، وكذا التغري يف سلوك إستهالك املواد  إختالالت إجتماعية كالزيادة يف الطلب اإلجتماعي

الضرورية حلياة األفراد، وما إىل ذلك مما يولد سلوكيات سلبية وضغوطات إجتماعية ونفسية تؤدي يف النهاية إىل زيادة 

  .إحتمال اإلصابة باملرض املزمن

     :معدل إنتشار األمراض المزمنة حسب السن-

سن يعد من أبرز املتغريات ذات الصلة الوثيقة والتأثري القوي على اإلصابة باألمراض املزمنة وإنتشارها، إن متغري ال   

واليت من املمكن وصفها بأا من املسببات غري القابلة للتغري، واحملددة يف نفس الوقت للفروقات اإلحصائية 

                                                           
1 Ibid, P 31. 
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ية وحىت للنوع اإلجتماعي، ويف هذا الصدد كشف الدميوغرافية اخلاصة باإلستجابة للمرض وملختلف الفئات العمر 

حول صحة األسرة بأنه توجد عالقة بني السن واإلصابة باألمراض املزمنة، فنسبة  2002املسح الذي مت إجراءه سنة 

 60األشخاص الذين يعانون من هذه األمراض ترتفع مع التقدم يف السن، أي الفئات العمرية املسنة اليت جتاوزت 

  1كثر إستعدادا وقابلية لإلصابةسنة هي األ

إن هذه املرحلة احلياتية احلرجة اليت تنتشر فيها األمراض املزمنة تبدو أا مكلفة جدا بالنسبة للفرد املصاب          

وألسرته وللمجتمع ككل، فهي متثل فقدان اخلربات والطاقات البشرية أو احلد من األدوار والوظائف اإلجتماعية هذا 

ة، ومن ناحية أخرى فإن إرتفاع اإلصابات باألمراض املزمنة يف هذه املرحلة العمرية يعكس التغري اإلجتماعي من ناحي

الثقايف السريع الذي حدث للمجتمع، وكيف متكن هذا التغري من التأثري يف جيل من أجياله الذين عايشوا الوضع 

ة أمراضه، وواجه ا الوضع اجلديد يف اتمع مما أدى املصاحب له، والذي محل معه أفكاره وقيمه اخلاصة وحىت نوعي

إىل عدم التوافق القيمي والثقايف بوجه اخلصوص، فهذا التناقض من املمكن أن يسبب اإلرتباك والتشوش ويولد الصراع 

يل الذي والضغوط لدى هذا اجليل، والذي يقوده يف النهاية إىل إرتباطه بزيادة إنتشار األمراض املزمنة على عكس اجل

سبقه وتعرض أكثر لإلصابة باألمراض املعدية، وهذه املسألة تؤكد أمهية ودور إلتقاء العامل البيولوجي والعوامل 

   .ثقافية واإلقتصادية يف إنتشار هذه األمراض - السوسيو

        :معدل إنتشار األمراض المزمنة حسب الجنس-

لقد أثبتت العديد من البيانات املتوفرة، الصلة بني خطر اإلصابة باألمراض ومتغري اجلنس أو ما يسمى بالنوع        

اإلجتماعي، فهذا األخري عامل مهم يؤثر بدوره يف مسار املرض واملريض معا، ويتجلى ذلك يف اإلختالف الواضح 

إلجتماعية، وكل ما يتعلق باإلجهاد والضغوط وردود الفعل، وكذا  على مستوى األمناط السلوكية واملتغريات النفسية وا

                                                           
 .12حصائيات، املرجع السابق، ص وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، الديوان الوطين لإل1
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كيفية مواجهة صعوبات احلياة، كما أن طبيعة املكونات اجلسمية، العمل أو النشاط، الوضع املادي وغريها تشارك  

  .1كعوامل يف إنتشار األمراض أكثر بني نوع إجتماعي دون أخر

د يف إنتشار األمراض املزمنة بني جنس اإلناث مقارنة بإنتشار هذه ولعل من أهم مظاهر هذه اإلختالفات مايتجس

النوعية من األمراض بني جنس الذكور، هذا ما أكدته نتائج املسوح والتحقيقات سالفة الذكر واليت أجريت مؤخرا يف 

  .اتمع اجلزائري

  :   معدل إنتشار توزع األمراض المزمنة حسب المنطقة الجغرافية-

ميكن التوسع يف معرفة ظاهرة إنتشار األمراض املزمنة يف اتمع اجلزائري من خالل حتديد إطارها اجلغرايف،        

حيث أن اال اجلغرايف إىل جانب اال اإلجتماعي هي عوامل حمددة ملدى إنتشار املرض عامة، فاملنطقة احلضرية 

ات احلاصلة يف اتمع ككل هذا من جهة، ومن جهة أخرى ختتلف عن الريفية يف مستوى وسرعة وعمق التغري 

فالتحضر يعد مظهرا من املظاهر املرتبطة بالتغري اإلجتماعي، واليت تساهم بشكل أو بآخر يف إنتشار األمراض املزمنة، 

وذلك من خالل عوامل عدة منها عامل إكتضاض املدن وما ينجر عنه من ضغوطات إجتماعية ونفسية، باإلضافة 

  .2واد اإلستهالكية وسهولة إقتنائهاىل قلة احلركة الناتج عن وفرة املواصالت وكثرت األعمال املكتبية وكذا وفرة املإ

  .أهم االمراض المزمنة المنتشرة في المجتمع الجزائري  -4

إن من أبرز املشكالت الصحية اليت أصبحت تفتح أعني األفراد على رؤيتها يف اتمع اجلزائري هي األمراض        

املزمنة بشكل عام، ومنها ضغط الدم املرتفع، داء السكري و أمراض القلب بشكل خاص، ألن األفراد عايشوا فعال 

ط األسري، وإما يف احمليط اتمعي ككل، ومما ال شك أن حاالت هلذه النوعية من األمراض ال حمال إما يف احملي

                                                           
 .112عبد السالم بشري الدويي، املرجع السابق، ص 1
 .304الكندري، املرجع السابق، ص  يعقوب يوسف2
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الكثري من غري األطباء يتطلع ملعرفة حجم تواتر وإنتشار هذه األمراض يف اتمع اجلزائري احلديث من ناحية، ومن 

 ناحية أخرى ما هي أسباب ذلك، وهذه األخرية متت اإلشارة إليها مرارا كالقصور يف التثقيف الصحي و الوعي

اخل، و ...الغذائي، باإلضافة إىل العوامل البيئية األسرية األخرى و عدم اإلقبال على ممارسة الرياضة و النشاط احلركي 

بغض النظر عن األسباب سواء كانت وراثية أو إجتماعية أو طبية، فإن شيوع املرض و إنتشاره و خباصة بني فئة 

الذي خيلفه على مستوى الفرد، األسرة واتمع، وذلك نتيجة متوسطي السن واملسنني يوحي مبدى تأثري العجز 

املضاعفات والوفاة معا، األمر الذي يستدعي سياسة صحية صارمة من طرف الفاعلني يف جمال الصحة العمومية 

للحد من خطورة إنتشار األمراض املزمنة،ألنه مهما يكن باإلمكان اإلحتفاظ مبستوى صحي معني يف أي عمر يصل 

اإلنسان، ويف هذا الشأن قد تركز إهتمام هذا املبحث يف توضيح ماهي أبرز األمراض املزمنة املنتشرة يف اتمع  إليه

  . اجلزائري حاليا

  . األمراض المزمنة الشائعة عموما -5

ل من األمراض املزمنة اخلطرية الشائعة بني السكان يف اتمع اجلزائري هي مرض الضغط الدموي الذي حيت     

الصدارة وكذا الداء السكري و أمراض القلب، ناهيك عن بعض األمراض املزمنة األخرى اليت ال تقل خطورة كمرض 

هذا ما تؤكده الدراسات والتحقيقات اليت قامت ا وزارة الصحة و السكان .1 ن و غريهاالروماتيزم و الربو و السرطا

وإصالح املستشفيات، وكذا املعهد الوطين للصحة العمومية و الديوان الوطين لإلحصائيات، ويف كثري من حاالت 

   .اإلصابة ذه النوعية األمراض باتث متثل سببا رئيسيا من أسباب الوفيات يف اتمع اجلزائري

  

                                                           
1 Institut national de santé publique, Relevé épidémiologique mensuel, Institut national de santé publique, 
Alger, volume 3, 1999, P 34.  
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   .مرض الضغط الدموي و مستوى المعاناة منه في المجتمع الجزائري-

إن مرض الضغط الدموي يعرف إنتشارا ملحوظا يف اتمع اجلزائري نظرا لتوفر العوامل والبيئة املساعدة على ظهور    

عة يف املستقبل، فحسب و يتنبأ املختصون يف جمال الصحة العمومية بأن هذا املرض ستبقى معدالته مرتف ،اإلصابة به

، وذلك 2004سنة   (SAHA)التحقيق الذي قام به أطباء بالتعاون مع اجلمعية اجلزائرية ملرض الضغط الدموي 

مليون جزائري مما  7ذكور، تبني أنه أكثر من  572إناث و  906شخص منهم  1478على عينة مكونة من 

موزعة بني اجلنسني بنسبة % 35.3سنة يعانون من اإلصابة ذا املرض، أي ما يعادل نسبة 18جتاوز سن 

املتوسط الذي أقرته وزارة الصحة و السكان أما بالنسبة ملعدل اإلنتشار .1للذكور%32.7لإلناث، مقابل 36.9%

  2.من املصابني بالضغط الدموي %20فقد قدر ب  2006و إصالح املستشفيات من خالل حتقيق سنة ،

و لإلشارة فإن بعض املناطق من اتمع اجلزائري تعرف معدالت مرتفعة أكثر من غريها، فمثال قد مث تسجيل باجلزائر 

سجلت يف الغرب اجلزائري، أما بالنسبة % 40.1، تليها نسبة قدرت ب%41.5العاصمة أعلى نسبة قدرت ب

، يف حني سجلت للوسط و الشرق اجلزائري %39.5للجنوب اجلزائري فقد مت تسجيل نسبة معتربة وصلت إىل 

  29.9.3و  %29نسبتني متقاربتني على التوايل 

ومن اجلدير بالذكر أنه بالرغم من املعطيات املتوفرة حول إنتشار مرض الضغط الدموي يف اتمع اجلزائري إال        

أا تبقى معطيات غري كافية وغري دقيقة نظرا لتعقد هذه املشكلة الصحية، وكذا الصعوبة اليت تعرتي حتديد الشخص 

                                                           
1 Kheir Eddine Merad Boudi, Op.cit, P 27. 
2 Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, direction de la prévention, Rapport du 

Séminaire Atelier d’élaboration du programme national de lutte intégrée contre les maladies non 

transmissibles, Op.cit, P 5.  

 
3 Kheir Eddine Merad Boudia, Op.cit, P 27. 
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ومن ناحية أخرى نقص الوعي خبطورة هذا النوع من املصاب من غري املصاب بالضغط الدموي هذا من ناحية، 

السالف الذكر بغض النظر عن  2004األمراض املزمنة، وكذا عدم متابعة عالجها، لذلك قد أكد حتقيق سنة 

بالضغط الدموي إما أا غري معروفة أو غري مكتشفة و إما أا معروفة احلاالت املسجلة، توجد حاالت إصابة كثرية 

  .1معاجلة ومكتشفة وغري معاجلةفة و و مكتش

وعلى العموم يعزى إنتشار مرض الضغط الدموي إىل عوامل عديدة و حسب رأي املختص يف أمراض           

، ميكن إرجاع ظهور اإلصابة ذا النوع من األمراض "khier Eddine Merad Boudia" القلب الربوفيسور

به املدن اجلزائرية الكربى أي املناطق األكثر حتضرا، وإىل نسبة امللوحة املزمنة إىل القلق الشديد الذي صارت تتميز 

واحلقيقة أن عامل اإلكتظاظ السكاين يف املدن اجلزائرية الكربى  2ه اجلوفية للسكان خاصة يف اجلنوباملرتفعة يف امليا

  . ماعية املؤثرة يف اإلصابة باملرضصار مصدرا للقلق ومتاعب احلياة اليومية، اليت تولد بدورها الضغوط النفسية واإلجت

ىل جانب قلة احلركة والنشاط الفيزيقي و كثرة إستهالك األطعمة الغنية بالدهون والسكريات،وما إىل إوهذا           

ذلك مما يسبب املشكالت الصحية املساعدة على اإلصابة مبرض الضغط الدموي، وألجل تقييم أكثر مستويات 

ي يف اتمع اجلزائري ميكن إجراء مقارنة بسيطة ملستويات اإلصابة ذا املرض لبعض اإلصابة بالضغط الدمو 

اتمعات األخرى يف العامل، وحسب معطيات نفس التحقيق يتضح أن معدالت مرض الضغط الدموي تعرف 

ت تتجاوز معدالت إرتفاعا ليس يف اتمع اجلزائري فقط بل يف مجيع اتمعات ولكن بنسب متفاوتة، ويف كل احلاال

  .3من جمموع املصابني %25هذا املرض 

ىل أن هناك عدة عوامل تسهم يف إرتفاع ضغط الدم يف إإن كثريا من األحباث و الدراسات احلديثة تشري            

اليت التغري يف نوعية التغدية والضغوط اإلجتماعية والنفسية : اتمعات املتحضرة من أبرزها عامالن رئيسيان مها

                                                           
1 Ibid, P 166. 
2 Ibid, P 27. 
3Ibid, P 25. 
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يواجهها الفرد يف حياته العامة، كما أشارت بعض الدراسات إىل مسألة مهمة وهي إرتباط تأثر إرتفاع الضغط 

الدموي مبا يسمى بعدم التوافق مع أسلوب احلياة املتحضرة اليت يسودها إختالل بني الطبقات اإلجتماعية، وحيدث 

اخل،  ويظهر عدم التوافق هذا يف التعارض ...والفقر واحلرمانهذا األمر خاصة لدى األسرة اليت تعاين من قلة الدخل 

بني السعي للعيش يف حالة أو وضع جيد و بني الدرجة  و املستوى الوظيفي اخلاص باألسرة، ومبعىن آخر التعارض 

 بني ما يتم إنفاقه من طرف األسرة و بني ما تسعى هذه االخرية للوصول إليه من وضع إجتماعي، يظهر مكانتها

ورفعتها إجتماعيا من خالل إستهالكها للمواد والسلع املختلفة واليت تكون عادة باهظة الثمن، فهذه القاعدة 

اإلجتماعية و الثقافية للتعارض يف أسلوب ومنط احلياة ترتبط إرتباطا و ثيقا مع بعض املتغريات الفيزيقية مثل ضغط 

اجلته طبيا فقط، وإمنا ينبغي معرفة العمليات اإلجتماعية الدم، مما يعين أن مرض ضغط الدم ال ميكن فهمه و مع

والثقافية املرافقة اليت حتدث يف اتمع، هذا إىل جانب اجلينات اإلنسانية اليت تلعب دورا كبريا هي األخرى يف التأثري 

  .1التايل الميكن إنكارها بشكل مطلقعلى مدى التعرض لإلصابة مبثل هذا املرض وب

  . دميولوجية لداء السكري في المجتمع الجزائريالوضعية اإلب-  

لقد كثر احلديث يف السنوات األخرية، والعقود األخرية عن اإلرتفاع احلاد الذي يعرفه داء السكري يف           

اتمع اجلزائري، ويرجع ذلك أساسا إىل مسامهة عوامل عدة من أمهها األوضاع املتدهورة األمنية اإلجتماعية 

واإلقتصادية اليت اثرت بشكل ملحوظ على صحة الفرد اجلزائري، وعلى الرغم من اهودات املبذولة يف جمال الوقاية 

من داء السكري واملعاجلات اخلاصة به، اليت ميكن أن ختفض من إنتشار اإلصابة والوفاة ذا الداء، فإن عدد 

مر الذي يتأكد من خالل املالحظة اليومية لألعداد الكبرية األشخاص الذين يصابون ذا األخري يف تزايد مطرد، األ

واملعتربة الوافدة إىل مجيع مراكز الصحة العامة واخلاصة باإلستشارات الطبية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أثبتت 

نه الكثري اإلحصائيات املسجلة من طرف وزارة الصحة والسكان، أن داء السكري يف اتمع اجلزائري بات يعاين م

                                                           
 . 65- 64ص، -يعقوب يوسف الكندري، املرجع السابق، ص1
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سنة، ولقد قدر معدل إنتشار منط السكري غري اخلاضع  65سنة و 30من األشخاص الذين  ترتاوح أعمارهم مابني 

وحسب بعض املعطيات املتحصل عليها من الدراسات امليدانية يف هذا  1%8إىل  7نسولني بنسبة تراوحت من لأل

الصدد، فإنه يالحظ أن داء السكري إزدادت معدالته إرتفاعا بشكل ملموس يف حدود سنوات التسعينات، لذلك 

خ .بسعود"من طرف الدكتور  1990أكدت دراسة كانت أكثر وثائقية مت إجرائها يف مدينة وهران سنة 

Bessaoud" ، 15وتوصلت إىل أن عدد احلاالت املشخصة ملرض السكري من النوع اخلاضع لألنسولني قبل سن 

، أما املعدل املتوسط السنوي %0.27مت تقديرها ومبعدل إنتشار  1988إىل  1979سنوات من  10سنة وملدة 

بدأت منذ سنة ساكن مع اإلشارة إىل أن الزيادة  100.000لكل  4.4لوقوع مرض السكري، فقد مت تقديره ب

  .19882ساكن سنة  100.000لكل  8.1، ومبعدل قدر ب1986

قد قام التحقيق الوطين الذي أجري حول إنتشار األمراض يف  1990ويف خالل هذه الفرتة أي سنة           

النتائج األولية اتمع اجلزائري بتصنيف الداء السكري يف املرتبة الرابعة ضمن قائمة األمراض غري املتنقلة، كما أكدت 

  . لدراسات إبدميولوجية أخرى مدى وقوع املرض وإنتشاره خالل سنوات

إن يف اتمعات احلديثة مثل اتمع اجلزائري ميكن أن يعجز النسق الصحي مبؤسساته العضوية يف الكثري            

من األحيان واحلاالت على إستعاب معاناة األشخاص املصابني ذه األمراض، ومحاية صحتهم من خطر املضاعفات  

البا بالوفاة، باإلضافة إىل صعوبة إدماج وتأطري هذه الفئة يف كما هو احلال بالنسبة لألمراض القلبية اليت تنتهي غ

  .اتمع مما جيعلهم يف حالة من اهلامشية، األمر الذي يزيد من تدهور حالتهم الصحية

                                                           
1 Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, direction de la prévention, Rapport du 
Séminaire Atelier d’élaboration du programme national de lutte intégrée contre les maladies non 
transmissibles, Op.cit, P 5. 
2 Laboratoire de développement pharmaceutique, Algérie «Médico-pharmaceutique », Op.cit, P 21.   
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إن هذه املؤشرات تؤكد حقيقة مهمة وهي مقدار تأثري عوامل التغري اإلجتماعي والثقايف اليت كانت والزالت           

ة يف إحداث مثل هذه األمراض غري املتنقلة، والتغري الذي أصاب منط التغذية ميثل أحد أبرز اآلثار الناجتة تؤثر وبقو 

اإلصابة باألمراض القلبية، وال شك أن  عن هذه العوامل، ويف نفس الوقت يصنف ضمن املسببات الرئيسية حلدوث

ش أوضاعا مستجدة كما هو احلال بالنسبة للوضع املشكلة تتجاوز هذا احلد خاصة وأن العامل املتحضر حاليا يعي

الغذائي، الذي عرف إرتفاعا ملموسا يف إستهالك الغذاء الغين بالدهون والكربوهيدرات، األمر الذي أدى بدوره إىل 

الرفع من معدالت الكلسرتول يف الدم، وهذا السبب له صلة وثيقة بظهور اإلصابة بإنسداد يف شرايني القلب إىل 

وعلى هذا األساس فإن السمنة 1 هو اآلخر إىل اإلعتالالت القلبيةور اإلصابة بالسمنة كسبب ثاين يؤدي جانب ظه

باتت متثل مشكلة حقيقية يواجهها العامل املتحضر اليوم كوا ترفع من معدالت الوفاة، ويف هذا السياق أشارت 

التغذية السيئة وزيادة الوفيات يف العامل، كما أشارت  العديد من الدراسات إىل الصلة الوثيقة اليت تربط بني الغذاء أو

بعض الدراسات األخرى إىل أن املشكالت الثالث السمنة والتغذية واإلصابة باألمراض املزمنة، مل تعد تقتصر على 

يف هذه اتمعات ) األطفال(إصابة ذوي الفئات العمرية املتوسطة وكبار السن، بل صارت تصيب حىت صغار السن 

حلديثة، وهذا ال يعين أن األشخاص الذين يعانون من النحافة غري معرضني، وإمنا هم أيضا ميكن إصابتهم مبرض ا

القلب، ولإلشارة فإن الذين يعانون من البدانة هم أكثر تعرضا لإلصابة بأمراض القلب من غريهم، وعليه فالبدانة 

  2صوص حبدوث أمراض القلب والشراينيية ترتبط بوجه اخلعامة وتبعات إجتماعية ثقاف ختلف آثارا سلبية على الصحة

ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام أنه بإمكان للسمنة أن تؤدي إىل اإلصابة مبرض الضغط الدموي وداء السكري 

  .3بني رئيسني لإلصابة بأمراض القلباللذين بدورمها ميثالن سب

                                                           
 .301يعقوب يوسف الكندري، املرجع السابق، ص 1
      .302رجع، ص نفس امل2

3 Kheir Eddine Merad Boudia, Op.cit, P 52.   
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إن عامل قلة اهود العضلي والرياضي ميثل أيضا سببا يف حدوث اإلصابة بأمراض القلب، وهنا أوضحت          

الكثري من الدراسات أن احلركة املستمرة والقيام بالتمارين الرياضية تساعد على التقليل من معدالت كلسرتول الدم، 

بة لكبار السن كالقيام باحلركة واملشي املستمر دون األمر الذي ميكن أن يقي شرايني القلب من التصلب، وحىت بالنس

إفراط يؤديان إىل التخفيض أيضا من مستوى الكلسرتول يف الدم، كما أن ممارسة الرياضة هلا ما يربرها من األمهية يف 

للضغط جمال الوقاية من األمراض األخرى اليت متثل أسباب رئيسية يف اإلصابة بأمراض القلب كما هو احلال بالنسبة 

الدموي والسمنة، ويف هذا اإلجتاه يشدد الفاعلون يف مسألة الوقاية من األمراض املزمنة على التخفيض من السعرات 

الطبيعية وكل ما احلرارية العالية اليت حتتويها األطعمة والوزن الزائد، ويف املقابل التكثيف من ممارسة الرياضة يف حدودها 

  .مراض القلبمن شأنه إبعاد خطر اإلصابة بأ

إن النشاط الرياضي وقلة احللركة هلما عالقة وطيدة بعمليات التحديث والتحضر اجلارية يف اتمعات، واليت        

أبعدت اإلنسان عن النشاطات اليت تتطلب حركة دائمة وإستبدلت ذلك بالوظائف واألعمال املكتبية ذات احلركة 

ومن املالحظ بالنسبة للوضع  1دوث حاالت اإلصابة بأمراض القلبحب البسيطة، وهذه عوامل كلها إرتبطت بال شك

املعيشي اخلاص بالفرد اجلزائري يف عالقته ذه األمراض عموما أن عناصر التغري اإلجتماعي والثقايف وبسبب عوامل  

ية وميثل فضاءا كثرية خارجية وجديدة، أضحى الوسط اخلارجي للفرد الذي يعيش يف املدينة اليوم يعج بإغراءات ماد

هاما لكثري من التعامالت وقضاء احلاجيات املختلفة، بل حتول يف السنوات األخرية إىل فضاءات لكثري من 

املمارسات العشوائية ذات الطابع التجاري يف الغالب، كما هو احلال بالنسبة إلنتشار حمالت بيع األطعمة سريعة 

ا اإلعتماد على املواصالت يف عمليات التنقل ألقرب املسافات، األمر التناول وأجنبية األصل يف أغلب األحوال، وكذ

  .الذي يقلل من حركة ونشاط الفرد وزاد من إبعاده عن القواعد الصحية كاحلاجة ملمارسة الرياضة واملشي

  

                                                           
 . 304-303ص -يعقوب يوسف الكندري، املرجع السابق، ص1
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  .السياسة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة في المجتمع الجزائري -6

عرفت الدولة اجلزائرية يف جمال الصحة منذ اإلستقالل عدة برامج هدفت إىل إصالح وعصرنة النسق الصحي،         

وحاولت من خالل ذلك القضاء على العديد من األمراض املعدية، غري أن اإلنتقال إىل نوعية جديدة من األمراض 

م، داء السكري، مرض القلب والسرطان وغريها، مما تتصف بأا مزمنة ومستوطنة لدى من يعاين منها، كضغط الد

تتطلب من الفاعلني يف هذا اال تبين سياسة أو إسرتاتيجية صحية وطنية فعالة ملكافحة هذه النوعية من األمراض، 

  .اليت إنتشرت بني السكان وأصبحت متثل سببا رئيسيا للوفيات

مؤسسات وطنية القيام بدراسات وحتقيقات وأحباث علمية، إن مكافحة األمراض املزمنة فرضت على عدة          

ألجل الوقوف على حدوث اإلصابة ذه األمراض وإنتشارها يف اتمع اجلزائري، األمر الذي يتم يف شكل حتقيقات 

من طرف وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات بالتعاون مع الديوان الوطين لإلحصائيات، وخباصة من الناحية 

ومما قامت . اإلبدميولوجية، إضافة إىل ما يقوم به املعهد الوطين للصحة العمومية من دراسات ومسوح يف هذا اإلطار

املستشفيات، هو إعداد إسرتاتيجية وطنية ذات طابع وقائي حول األمراض املزمنة به وزارة الصحة والسكان وإصالح  

ن أمهها، ضغط الدم، داء السكري، أمراض القلب والسرطان، ومشلت اليت تعرف إنتشارا واسعا يف اتمع اجلزائري وم

هذه اإلسرتاتيجية وضع برناجما خاصا بكل نوع من هذه األمراض على حدى، وتدعيم املراقبة املستمرة وختفيض 

زائري تكاليف العالج ملن يصاب ذه األمراض، إن السياسة الصحية اليت إتبعها القائمون على الصحة يف اتمع اجل

تتماشى وسياسة منظمة الصحة العاملية يف جمال الوقاية من األمراض غري املتنقلة، اليت تعتمد أساسا على برنامج 

متكامل يتضمن البحث يف عوامل اخلطر، وكذا املراقبة الدائمة ملدى تطور هذه األمراض وحماولة جتنب مضاعفاا 
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 laالصحة للجميع"ة الصحة العاملية دف من خالل شعارها إن سياسة منظم .1من إنتشارها بني السكانلحد ل

santé pour tous" )OMS( ويف 2 إىل محاية حياة السكان وجتنب إصابتهم أو إعاقتهم جسديا وعقليا وإجتماعيا

إطار مكافحة األمراض املزمنة سعت املنظمة إىل حتديد بعض املقاييس اجلسمانية واملقاييس البيولوجية، وحىت بعض 

العادات الصحية للكشف عن أهم عوامل اخلطر املساعدة على ظهور وإنتشار األمراض املزمنة، ولعل من أهم هذه 

العوامل ما تعلق بإستهالك التدخني والكحول، التغذية، التحضر، السمنة، الضغط الدموي، إرتفاع معدل الكلسرتول 

 اتمع اجلزائري هذه اإلسرتاتيجية، ووضعوا برناجما يف الدم، وعلى هذا األساس تبىن الفاعلون يف جمال الصحة يف

وبناءا على ما سبق ذكره ميكن إبراز أبعاد اإلسرتاتيجية الوطنية  .وقائيا يهدف إىل املراقبة الدائمة ملثل هذه املسببات

اط احلركي والتدخني اهلادفة إىل جتنب عوامل اخلطر اليت ترفع من إحتمال اإلصابة باملرض املزمن وتعترب التغذية، النش

من العوامل ذات اإلهتمام البالغ والكبري يف عملية املراقبة، حيث يتم يف جمال التغذية تنفيذ سياسة رامية إىل تطوير 

اإلنتاج احمللي للخضر والفواكه، إىل جانب ترقية نشاط الصيد البحري وتوفري اللحوم البيضاء وزيت الزيتون، ويف 

حتسني وترقية املخابر املكلفة باملراقبة وإجراء التحاليل الطبية، وخباصة فيما يتعلق باملراقبة الطبية  املقابل يتم الرتكيز على

للحيوانات، وهنا ميكن تبين املوقف الذي يعترب جتنب املواد الغنية باألمالح واملشروبات الكحولية أمرا ضروريا للصحة، 

  .الصغر القواعد الصحية املتعلقة بالعادات الغذائية وما يدعم هذه املؤشرات الصحية تلقني األفراد منذ

وفيما خيص طرائق العمل املتعلقة باملراقبة املستمرة فإن املعهد الوطين للصحة العمومية يوفر وحدات تتكفل           

بعمليات التنسيق ومتابعة برامج التغذية والصحة يف نفس الوقت، وإنشاء بنك للمعلوماتية يهتم بالوضعية 

                                                           
1 Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, direction de la prévention,   Rapport 
du Séminaire Atelier d’élaboration du programme national de lutte intégrée contre les maladies non 
transmissibles, Op.cit, P 14. 
2 Driss Mammeri, Op.cit, P5.          
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اإلبدميولوجية من خالل التحقيقات اليت جترى بني السكان، كما تتم املتابعة على مستوى املؤسسات الطبية واليت 

  .تطبق بدورها خمتلف املقاييس الطبية

أما بالنسبة لوزارة الصحة والسكان فهي تعمل على ترقية ممارسة التمارين الرياضية من خالل عمليات             

ية بأمهية النشاط الرياضي بني خمتلف شرائح اتمع، والفئات العمرية وباخلصوص لدى املتمدرسني، التحسيس والتوع

أي حماولة الرفع يف مستوى الرياضة املدرسية وإستغالل أوقات العمل والفراغ، وهذا نظرا للفائدة اليت تعود على صحة 

ونني يف الرياضة لتأكيد أمهيتها يف جمال الوقاية من السكان، األمر الذي تطلب أيضا تكوين أطباء عامني، مربني ومك

  .األمراض غري املتنقلة

مدى إنتشارها بني السكان، لذلك  إن ظاهرة إستهالك التبغ تتطلب إجراء حتقيقات وطنية إلبراز خطورة           

إجراءات ضرورية تدخل فالرفع من مثن السجائر وتبصري أفراد اتمع بأن التدخني سلوك إجتماعي غري عادي، هي 

ويف هذا الشأن ميكن توضيح بعض الربامج الوطنية ملكافحة األمراض  1يف إطار محالت التنبيه إىل أضرار التدخني

    . املزمنة من ذلك الربنامج الوطين لضغط الدم والربنامج الوطين لداء السكري

  :البرنامج الوطني للضغط الدموي -

التجريبية تدل على أن مقاومة ضغط الدم املرتفع والوقاية منه، هي أساس الوقاية من إن الشواهد املرضية و         

اإلصابة بداء السكري وأمراض القلب وغري ذلك من األمراض، ونظرا للمضاعفات اخلطرية اليت تنتج عن هذا الداء 

نها الوقاية والكشف الطيب الذي يسمى باملرض الصامت، فإن الربنامج الوطين ملكافحته جاء يتضمن عدة إجراءات م

واملعرفة الصحية، يضاف إىل ذلك كل مايتعلق بالتكفل باملرضى املصابني بالداء، وأخريا توفري ما يطلق عليه بأداء 

  .العناية

                                                           
1 Ibid, P-P 83-84. 
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  : الوقاية

هو معروف طبيا فالوقاية خري من العالج، وهي حماولة الشخص جتنب اإلصابة كليا، وميكن أن تتضمن الوقاية  كما

مرض الضغط الدموي، معرفة خمتلف عوامل اخلطر املتمثلة يف القلق، التدخني، السمنة، داء السكري، التحضر،  من 

كما يتم تعديل العادات السيئة جتاه عوامل اخلطر املذكور يف هذا املقام، ومن خالل التوقف عن التدخني، تعديل 

يم الوقاية الثانوية عن طريق التنسيق بني خمتلف الربامج النظام الغذائي وممارس�ة النشاط الرياضي، ويف املقابل تدع

الوطنية املطبقة، ملكافحة األمراض األخرى كما هو احلال بالنسبة للربنامج اخلاص بداء السكري، الربنامج اخلاص 

  .بالسرطان وبرنامج األمراض التنفسية

  :الكشف

صابة بالضغط الدموي يف أماكن معينة من ذلك يتم إجراء الكضف من خالل معرفة األشخاص املعرضني خلطر اإل 

  .ت، أماكن العمل واملراكز الطبيةاملدارس، اجلامعا

  :المعرفة الصحية

إن املعرفة الصحية هي مبثابة إجراء وقائي من األمراض، حيث تتخد أساسا هلا كل من ضبط نسق املعلومات  

تعاون مع القطاع اخلاص، وحىت تأيت املعرفة الصحية الصحية، مجع املعلومات، اإلستغالل والتحليل، ويتم هذا بال

بنتائج إجيابية ميكن اإلعتماد على أسلوب التوعية والتحسيس، من خالل إستغالل وسائل التثقيف الصحي كما هو 

احلال بالنسبة لوسائل اإلعالم ويف مقدمتها التلفزة، ومؤسسات التنشئة اإلجتماعية كاملدرسة، كما ميكن أن تكون 

لية ملموسة أكثر عند مراقبة صناعة املواد الغذائية ونسبة امللح، وأيضا مراقبة بعض املهن احملددة كاملخابز، املطاعم العم
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وحمالت األكل السريع، ولعل مايدعم هذا املنهج العلمي هو إدماج هذه الربامج يف ميادين الدراسة الطبية واحلرص 

  .ألفراد اتمععلى التكوين الدائم الذي يضمن الوعي الصحي 

  : تنظيم التكفل بالمرضى

يتم هذا اإلجراء من خالل تسخري املوارد البشرية واملادية وخمتلف الوسائل الطبية وتربز هذه العملية بوضوح يف 

مرتبتني، فاألوىل تتم على مستوى املراكز الصحية والعيادات اخلاصة، وهنا يشرع يف التكفل باملرضى من طرف األطباء 

وحتضري سرير طيب إلجراء اإلختبارات والكشوف الطبية، باإلضافة  ،طبية كمقياس الضغط الدموي  وبوسائلالعامني

إىل مقياس وزن اجلسم، أما بالنسبة للمرتبة الثانية فهي تتم على مستوى القطاعات الصحية، مستشفيات الدوائر 

املتاحة   والعيادات املتخصصة، ويف هذه املرتبة يقوم األخصائيون يف أمراض القلب باإلعتماد على الوسائل الطبية

وسرير املراقبة الطبية، يضاف إىل ذلك إجراء بعض التحاليل الطبية مثل  ECGكاملخطط اخلاص بالتخطيط القليب 

  .السكر يف الدم، نسبة الكلسرتول وغريها، وهذا من الناحية البيولوجية

  : العنايةأداء

التبعات من أدوية وغريها، ويظهر ذلك من خالل إن أداء العناية مرتبط أساسا بامليزانية املخصصة هلذه العملية وكل 

التكفل باملرضى بواسطة دفرت صحي، بطاقة، سجل، منوذج خاص بتعويض األدوية، باإلضافة إىل تعيني شبكات 

  .1تعاون بني القطاعني العام واخلاصللعناية والعالج، وهذا بال

  

  
                                                           

1 Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, direction de la prévention,   Rapport 
du Séminaire Atelier d’élaboration du programme national de lutte intégrée contre les maladies non 
transmissibles, Op.cit, P-P 47-49.  
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   :البرنامج الوطني لداء السكري-

اتمع اجلزائري شكل وال زال يشكل عبئا ثقيال على الفاعلني يف جمال الصحة، األمر إن زيادة مرضى السكريني يف 

الذي دفع بالوزارة املعنية إىل وضع برنامج وطين ألجل التكفل العاجل مبن يعانون من هذا الداء، حيث قدم هذا 

إىل الفرق الطبية والشبه طبية،  الربنامج مشكال من النخب املتخصصة على املستوى الوطين، الوالئي واحمللي، إضافة

وهذا بالتعاون مع مديريات الوزارات املختلفة، ويتم إقرتاح نشاطات هامة تتمثل غالبا يف التقييمات املالية املقدمة من 

ة، طرف املديريات املعنية، كما يتم تقسيم بعض الربامج تقسيما مماثال سواء تعلق األمر باملوارد املادية أو املوارد البشري

وخباصة من مستخدمي الصحة واملختصني يف داء السكري، ومن أهم ما يرتكز عليه الربنامج هو الوقاية جبميع 

أشكاهلا، الكشف عن حاالت اإلصابة، املراقبة، التكفل باملصابني بداء السكري، باإلضافة إىل تكوين أطباء خمتصني 

  .يف جمال السكري

الربنامج عموما يف خمتلف مراحله التطبيقية قد مت حتديد له أهداف عديدة ونظرا للدور الذي يلعبه هذا         

  :وإسرتاتيجية ميكن التعرف على أمهها فيما يلي

  : الهدف األول

يتمثل اهلدف األول املسطر يف الربنامج يف تكوين املختصني، ويكون هذا األخري سنويا بإعتبار أن التكوين     

ال بالنسبة للتكوين الذي يتم يف مدارس الشبه طيب يعد تكوينا غري كايف، ومبعىن اجلامعي الكالسيكي، وكذلك احل

آخر ال ميّكن من إستدراك النقائص املسجلة، وعلى هذا األساس جلأ الفاعلون يف جمال الصحة إىل البحث يف حلول 

لذلك أصبح يف كل قطاع أخرى هلذه املسألة، األمر الذي ميكن من خالله الرفع من مستوى العملية التكوينية، و 

     .1ثال طبيب وإثنني من الشبه الطيبصحي يتم تكوين على سبيل امل

  : الهدف الثاني

                                                           
1 Ibid, P-P 42-43. 
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هدف لتجنب أو ختفيض "لقد جاء اهلدف الثاين للربنامج متمثال يف الوقاية، اليت ميكن توضيح مغزاها بأا       

وقد تكون الوقاية من داء السكري على مستويني، يسمى األول بالوقاية  1"األمراض ودرجة اخلطورة واحلوادثعدد 

كن حتديد كما مي.2تطور املرض ومضاعفاته األولية اليت تسبق ظهور املرض، والثاين يعين الوقاية الثانوية اليت متنع 

واملستوى الثاين  la prévention primaireحيث يتضمن املستوى األول الوقاية اإلبتدائية ثالث مستويات للوقاية،

، أما املستوى الثالث فتندرج حتته الوقاية من الدرجة الثالثة la prévention secondaireويشمل الوقاية الثانوية 

la prévention tertiaire وعلى هذا النحو يركز الربنامج لتحقيق هدفه املسطر يف هذا الشأن على الوقاية ،

األولية اليت تظهر فعاليتها قبل اإلصابة باملرض، وتطبق هذه األخرية على نوعني من املقاييس الوقائية، وهي الفردية 

لرياضي، التغذية والتطعيم، وكذلك املقاييس الوقائية، اجلماعية واليت تظم كل من النظافة اجلسمية، النشاط البدين وا

ومن مث التقليل من خطورة واملتمثلة يف مجيع األفعال واملمارسات اإلجتماعية  املساعدة على جتنب عوامل اخلطر، 

  .3األعراض

تساعد على ظهور اإلصابة  ويف هذا السياق ينصح املختصني املرضى السكريني باإليتعاد عن كل العوامل اليت         

بالداء، كما هو احلال بالنسبة لتفادي كثرة تناول األطعمة واألشربة الغنية بالسكريات وزيادة الوزن أو البدانة، 

الضغوطات النفسية والقلق، ويف املقابل ينبغي إتباع منط غذائي متوازن وممارسة الرياضة وما إىل ذلك مما يقي الفرد من 

ن هلم داء، وجتنب عوامل اخلطر يعين يف احلقيقة وقاية إبتدائية حلماية صحة األشخاص وباألخص ملاإلصابة ذا ال

ولعل ماجاء يف مضمون الربنامج قد إشتمل على هذا النوع من الوقاية أي الوقاية .4 إستعدادات لإلصابة باملرض

واملدارس ووسائل اإلعالم املختلفة، مع  األولية، واليت ميكن من خالهلا نشر الوعي الوقائي على مستوى اجلامعات

 .     الرتكيز على تبين أمناط غذائية متوازنة وجتنب مساوئ عمليات التحضر والتحديث

                                                           
1 Jacqueline Gassier, Catherine Morel-Haziza, Op.cit, P 36 
2 OMS, « le cout du diabète, 14 Novembre 1999 »,  Aid mémoire, Op.cit, P 3. 
3 Jacqueline Gassier, Catherine Morel-Haziza, Op.cit, P 36. 
4  OMS, « le cout du diabète, 14 Novembre 1999 »,  Aid mémoire, Op.cit, P 3. 
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أما فيما خيص النوع الثاين من الوقاية والذي يعين الوقاية الثانوية اليت يرتكز عليها الربنامج أي اإلهتمام           

األمر الذي يدفع بالفاعلني يف هذا اال إىل العمل على وقف تطور املرض وحماولة احلد مبرحلة مابعد ظهور املرض، 

 .1من مضاعفاته اخلطرية، كما يتم الرتكيز على مسألة التكفل اجليد باملرضى واملراقبة املستمرة حلالتهم الصحية

ملناسبة والتدخالت الالزمة مما مينح عمليات العالج ا ويالحظ أن هذا املستوى من الوقاية ميثل إستمرار يف تقدمي

  . للمرضى فرصا أكثر لإلستشفاء

  : الهدف الثالث

يتضمن اهلدف الثالث الكشف الطيب عن حاالت داء السكري وباألخص منط داء السكري غري اخلاضع     

لسمنة وذوي اهذا األخريالذي يصعب إكتشافه نظرا إلنتشاره وبقوة لدى األشخاص الذين يعانون من . 2لألنسولني

وميكن من خالل الكشف الطيب التنبأ بعدد حاالت اإلصابة بداء السكري عامة، األمر الذي  3اإلستعدادات الوراثية

يساعد على التكفل اجليد جبميع املرضى السكريني، وخباصة من الناحية املالية اليت تساعد بدورها على التقليل من 

مضاعفات الداء، وكذلك احلال بالنسبة للثمن غري املباشر الذي يعين الثمن حدة الثمن املباشر الذي يعين احلد من 

املرتبط باألشخاص املرضى أنفسهم وهو مثن التخلي أو التوقف عن العمل واإلصابة باإلعاقات، وهنا يؤدي الكضف 

 5إىل  3املبكر لداء السكري إىل جتنب هذه املضاعفات ويرتكز الكشف على قاعدة اإلنتظام، حيث يتم من 

سنة فما فوق، أو األشخاص الذين يعاين أحد والديهم من داء السكري  45سنوات لدى األشخاص البالغني سن 

ومن الدرجة أوىل، ويتم أيضا مرة واحدة يف السنة لألشخاص الذين يعانون من الضغط الدموي، الزيادة يف الوزن أو 

غيبوبة السكري، وكل الذين لديهم إستعدادا لإلصابة ذا السمنة، الزيادة يف نسبة السكر يف الدم على الريق و 
                                                           

1 Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, direction de la prévention,  Rapport 
du Séminaire Atelier d’élaboration du programme national de lutte intégrée contre les maladies non 
transmissibles, Op.cit, P-P 43. 
2  Ibid, P-P 44. 
 
3Marcel-Jacques chicouri, Op.cit, P 53. 
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املرض، ويف هذا السياق مت إعتماد الربنامج بشكل كبري على وسائل وإختبار للكشف، ولوحظ أنه كلما مت الكشف 

ة عن حاالت إصابة بشكل إجيايب كلما زاد اإلهتمام والتكفل ا كغريها من حاالت اإلصابة باألمراض األخرى اخلطري 

التكفل باملرضى السكريني، ومن النتائج أن  مثل أمراض القلب وغريها، وميكن اإلعتماد أيضا على خمطط يف عملية

ساعات إىل مرتني عن السابق، وتتضمن عملية  8ل على الريق بعد /غ 1.26نسبة السكر يف الدم تكون يف حدود 

لطيب من جهة والسكان املعرضني لإلصابة بالداء من الكشف الطيب عن حاالت اإلصابة كل من املختصني يف اال ا

جهة أخرى، وخالل القيام أو إجراء الكشف فاألخصائيون هم أكثر تسخريا لعملية الكشف مع األطباء العامني، 

ويأيت يف املرتبة الثانية املمرضني والصيادلة ومجعيات املرضى اليت تساهم يف تشجيع األشخاص املستهدفني لإلقبال 

لكشف الطيب، الذي ميكن تطبيقه مع األشخاص الذين يعانون من األمراض القلبية وداء السكري، وكذلك على ا

احلال بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من إرتفاع يف نسبة الكلسرتول، أو بعض احلاالت لألشخاص الذين 

من الضروري عند إجراء الكشف يستهلكون التبغ والتدخني وحاالت الزيادة يف الوزن والضغط الدموي املرتفع، و 

الطبية املطولة للكشف حماولة البحث يف التاريخ  إجتياز اإلختبار واملقابلة الطبية، وأيضا من الضروري أثناء اإلستشارة

  .العائلي أي اإلصابات السابقة ألفراد العائلة، األمر الذي يثمن التكفل املبكر للمرض

  :الهدف الرابع

للربنامج حتت مبدأ الرتبية الصحية للمرضى، ألنه ليس من السهل التكفل باملرضى السكريني يندرج اهلدف الرابع    

من دون التنسيق بني الكشف املبكر وتوفري التكفل املالئم للمريض، ألجل ذلك فالتوعية يف امليدان الطيب تعتمد على 

كل ماهو تربوي، ولعل للعناصر مثل   ماهو تقليدي وما هو ثقايف، ويف الوقت احلاضر إزداد اإلعتماد أكثر على

اإلتصال واملعلومات الرتبوية أمهية كبرية يف جمال الرتبية الصحية، نظرا لعدم كفاية املعرفة الطبية األولية اليت يتلقاه 

املريض من البيئة اإلجتماعية، العائلة والوسط املعيشي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن غالبية املستخدمني يف 

احلايل يفتقدون للتنسيق واملتابعة، الوقت الالزم لتلقني الرتبية الصحية، املوارد البشرية، املوارد املادية، وتقييم الوقت 
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نشاطات األنساق أو التنظيمات األخرى، أما فيما خيص النتائج املرتقبة فتعود إىل مستوى تكوين األشخاص 

لى أساس الربنامج البيداغوجي املوجه للتكوين، ويف هذا الصدد يتم القائمني على العناية والرعاية األولية واملتابعة ع

فرض ضوابط خاصة بالتثقيف الصحي والرتبية الصحية للمرضى، منها اإللتزام والتعهد من طرف املرضى يف األشهر 

يت عرب املرضى يأاألوىل من املتابعة للكشف عن داء السكري، وهذا بإعتبار أن إكتساب الرتبية الصحية من طرف 

ولعل ما يساعد على تلقني املرضى مبادئ الرتبية الصحية هو توفر الوسائل الالزمة مبا فيها الوسائل 1 املراحل املرضية

السمعية البصرية اليت تشمل التلفزة، اإلذاعة، اهلاتف واملعلومات املتوفرة لدى املصاحل اخلدماتية، إىل جانب الوثائق 

كن نشر الرتبية الصحية باإلعتماد على العالقات اإلنسانية اخل، كما مي...املكتوبة مثل الكتب، اجلرائد، اإلعالنات

اليت تتميز بالفعالية أكثر من غريها من الوسائل األخرى ومن ذلك املختصني يف جمال الصحة، املختصني املهنيني يف 

مني ثقافية، القائ- جمال اإلتصال باجلماهري وخاصة منهم الصحافيني، األشخاص الذين ميارسون مسؤوليات سوسيو

األمحر، على املؤسسات الرتبوية واألساتدة، منظمات احلماية والضمان اإلجتماعيني واملنظمات اخلاصة مثل اهلالل 

  2اخل...اجلمعيات والنوادي

ومن هنا يتضح أن الرتبية تعين التعاون والتقدم املستمرين، ولكن على الرغم من توفر الوسائط اليت تنشر         

ت للمرضى، إال أنه يبقى من الضروري اإلستعانة باألطباء املختصني واألطباء العامني واملمرضني املعلومات يف أي وق

واملساعدين يف الرعاية الطبية والصيادلة واملختصني النفسانيني واجلمعيات اخلاصة باملرضى وما إىل ذلك، وهذا يعين 

 املصابني باملرض، ويف هذه احلالة اليبقى سوى أنه لكل فاعل يف جمال الصحة له دوره يف نشر الرتبية الصحية بني

إعداد ويئة الوسائل املناسبة لنشر هذه التدابري الصحية، ومن أمهها الوثائق والنصوص مثل العقود الطبية وحتضري 

                                                           
1 Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, direction de la prévention,  Rapport 
du Séminaire Atelier d’élaboration du programme national de lutte intégrée contre les maladies non 
transmissibles, Op.cit, P 44. 
2 Jacqueline Gassier, Catherine Morel-Haziza, Op.cit, P 38. 
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عات الربامج الوطنية للتكوين الطيب والشبه الطيب وحتديد اإلسرتاتيجية الرتبوية على كل املستويات كالوحدات، القطا

  .الصحية واملستشفيات

  :الهدف الخامس

يتطرق اهلدف اخلامس إىل قضية التكفل باملرضى املصابني بداء السكري، باألخص منهم الذين يعانون من النوع      

الثاين غري اخلاضع لألنسولني، والواقع يكشف أن التكفل باملرضى السكريني عامة يبقى غري كايف، ويعود السبب يف 

نقص من ناحية العددوحىت من ناحية الكفاءة املهنية، أي فيما خيص املختصني املهنيني يف جمال التكفل ذلك إىل ال

باملرضى، األمر الذي ميثل حالة إستعجالية تتطلب خمطط خاص بالتكوين بالتعاون مع األجانب، إضافة إىل إجراء 

، ويف هذا الصدد ميكن الرتكيز على التوجيه يف رسكلة تساهم يف ترقية فرق املكونني أو املؤطرين خالل مدة الرتبص

جمال الوقاية اإلبتدائية ملكافحة أمراض العصر، كأمراض القلب، بعض أمراض السرطان، وعليه من األمهية مبكان نشر 

         .الرتبية الصحية بني أكرب عدد من السكان وباألخص منهم املتمدرسني

  :الهدف السادس

يتمثل اهلدف السادس للربنامج يف التكفل بعناية القدمني، وهذا نظرا للمضاعفات اخلطرية اليت خيلفها داء     

السكري لدى املصابني به، واليت تعد من أبرز املشكالت اليت تصيب القدمني إىل جانب إضطراب اجلهاز العصيب، 

جنب هذا وهنا تعترب الوقاية الفعالة أمرا ضروريا لت وهذه مضاعفات باتت تعرف إنتشارا واسعا بني املرضى السكريني،

    . 1النوع من إعتالالت اجلسم

                                                           
1Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, direction de la prévention,   Rapport 
du Séminaire Atelier d’élaboration du programme national de lutte intégrée contre les maladies non 
transmissibles, Op.cit, P-P 44-45. 
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  :خالصة

يف ضوء املعطيات السابقة الذكر، واليت متحورت حول واقع األمراض املزمنة يف اتمع اجلزائري تبني أن إنتشار         

اإلصابة ذه النوعية من األمراض وباألخص منها مرض الضغط الدموي، داء السكري وأمراض القلب مل يكن هكذا 

ها اتمع اجلزائري عرب مراحله التارخيية، فاملالحظ أن األوضاع صدفة، وإمنا يرجع إىل التحوالت الكربى اليت عرف

املعيشية املتدهورة يف كل مرحلة تارخيية سابقة للمجتمع شهدت وضعية إبدميولوجية أو وبائية معينة، وكانت على 

ها من طرف العموم تعكس اإلنتشار الواسع لألمراض واألوبئة املتنقلة، غري أن حماوالت احلد منها والقضاء علي

الفاعلني يف جمال الصحة، وخباصة يف مرحلة ما بعد اإلستقالل إزدادت توثقا مع التطور احلاصل يف ميادين الطب 

العالجية والوقائية، ومن اجلدير ذكره هنا أن التأثري البارز الذي جنم عن تبين عمليات التحضر والتحديث السارية يف 

ع بسبب التغري اإلجتماعي واإلقتصادي، هو ما أدى يف املقام األول إىل التغري يف اتمع، واإلنتقال إىل مرحلة التصني

نظام احلياة اليومي وخلق منط حياة جديد لألفراد واجلماعات، ويظهر هذا التغري بوضوح يف بروز بعض العادات 

الضرر على الصحة، وهذا  الغذائية السيئة واملمارسات غري الصحية، حبيث تطورت مناذج إستهالكية ذات تأثري بالغ

إىل جانب زيادة امليل أكثر إىل األعمال ذات احلركة الضئيلة، وكل مايؤدي إىل توفري الراحة للفرد من وسائل 

تكنولوجية خمتلفة، ويف املقابل تراجع النشاط الفالحي، وهذا مع تفشي البطالة، زيادة عدم املساواة وإتساع اهلوة بني 

ل الطبقة الوسطى وزيادة اهلجرات الداخلية واخلارجية والصراع اإلجتماعي، وبدء الطبقات وإنكماش وإضمحال

مالمح اإلغرتاب يف الظهور وحىت املقاومة املتطرفة يف بعض األحيان، وزيادة كل مايؤدي إىل الضغوطات اإلجتماعية 

الصحية الوقائية، لذلك فمن والنفسية على األفراد وصحتهم، ناهيك عن قلة الوعي الصحي أو تدين مستوى الثقافة 

، أن تساهم يف تدهور الوضع الصحي وتفشي هذه )الوراثة(شأن هذه العوامل مع وجود عامل اإلستعداد للمرض 

األمراض املزمنة، خاصة وأن هذه العوامل غالبا ما ترتبط باإلصابة بإحداها كما هو احلال بالنسبة للضغط الدموي، 

أمراض مزمنة باتت تعرف إنتشارا ملموسا يف اتمع اجلزائري يف هذه السنوات  داء السكري وأمراض القلب، فهذه
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األخرية، األمر أكدته نتائج الدراسات اإلبدميولوجية اليت قامت ا وزارة الصحة والسكان، املعهد الوطين للصحة 

ه األمراض والتحكم فيها، العمومية، الديوان الوطين لإلحصاء، ويف هذا الصدد فإن الوقوف على مسألة إنتشار هذ

تبقى مسألة ذات أمهية كربى ملكافحتها وعلى األقل جتنب مضاعفاا والتقليل من إنتشارها بني األفراد يف عصر 

  . أصبح ميثل األرض اخلصبة هلا
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 :تمهيد

فالصحة هي حالة . قصوى يف خمتلف اتمعات البشرية ويف سياساا الصحيةحيظى موضوع الصحة اليوم، بأمهية 
فالصحة . اكتمال السالمة جسديًا وعقلياً، ونفسيا، ال جمرد انعدام املرض أو العجز كما عرفته منظمة الصحة العاملية

قياس االساسي لتقدمه رافد من الروافد االساسية للنهوض بواقع اتمع وتقدمه، فالوضع الصحي للمجتمع هو امل
رفقة التعليم والعلم واالقتصاد، ولقد صخرت جهود الدول لتقوم باسرتاتيجيات و برامج وخطط وطنية للنهوض 

  .بالوضع الصحي وتطوير مستوى اخلدمات الصحية، ومتتني البنية التحتية الصحية

منظور بنيوي، أي كنسق متداخل مع  ان النسق الصحي ال ينظر اليه من رؤية أحادية اجلانب، بل ينظر اليه من

مكونات ومناحي احلياة األخرى، كالشروط والظروف االجتماعية والعوامل االقتصادية واملستوى التعليمي والذهين 

لألفراد، اضافة اىل العامل السياسي كمدى وجود عدالة صحية وغياب الفوارق االجتماعية يف الصحة، وبقدر ما 

لة من االمراض واملشاكل الصحية يأيت نتيجة حتسني جودة اخلدمات الصحية للمؤسسات يعتقد أن وضع احللول جلم

واملراكز الصحية، فاملسألة ال تبدو كذلك، وذلك بسبب ان موضوع الصحة يبقى مرتبط ومتشابك مع حيثيات 

دراكه للمشاكل وجتليات أخرى، مثل ضعف الثقافة الصحية والثقافة الوقائية، وتكيف االنسان مع اال ومدى إ

  .واألمراض

يف سياق اتمع املغريب، ميكن حتليل العديد من الظواهر املرتبطة باحلقل الصحي، وهي تلك املمارسات املرتبطة 
باألشخاص وبأوضاع املؤسسات الصحية، لكن يف هذه املقاربة سيتم تسليط الضوء على جانب مهم داخل احلقل 

السرطان وعالقته بالوصم االجتماعي واملعرفة الصحية والوعي الصحي لدى السوسيوصحي وهو املرتبط بتمثل مرض 
ما مدى ارتباط الصحة بالنوع االجتماعي، وبالضبط مدى تفاعل املرأة : املرأة املغربية، ومن هنا يكمن التساؤل عن

ف تتفاعل مع املغربية مع املرض وباخلصوص االمراض املزمنة، كيف تتمثل ذاا كمريضة؟ ما هو احساسها؟ كي
املرض؟ وكيف تعرب عن حالتها املرضية؟ وكيف يتداخل املرض املزمن والوصم االجتماعي ؟ هل من بدائل لتحسني 

   عالقة املرأة بالصحة؟

  :المقاربة السوسيولوجية للصحة-1

لقد اهتمت السوسيولوجيا مبوضوع الصحة كحقل للممارسة االنسانية، وكمزيج من االنساق الذهنية والتعامالت 
وركزت الدراسات واملقاربات السوسيولوجية بالدرس والتحليل على أمهية الربامج والسياسات الصحية يف . وردود الفعل

ن السوسيولوجيا كتخصص علمي تدرس الصحة مع هذا باالضافة اىل أ. النهوض بالوضع الصحي داخل اتمع
فبتايل ان من بني الظواهر اليت تدرسها سوسيولوجيا الصحة . استحضار حقول أخرى كالسياسة واالقتصاد والتعليم
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هي مسألة االنصاف الصحي والوعي الصحي والسببية الصحية، واحملددات االجتماعية للصحة، وعالقة اال 
  .ة املرأة بالصحة والوصمبالصحة مث موضوع عالق

ان حماولة فهم موضوع الصحة من املنظور السوسيولوجي يقتضي ربط موضوع الصحة بتوفر ارادة سياسية قوية، أي 
وجود برامج وجتارب طبية وصحية، يلي ذلك املالئمة بني التحديات السياسية وآلية احلكامة الصحية واالهتمام 

  .وجودة اخلدمات الصحية اليت تتبلور عرب أداء املؤسسات الصحيةباملشاكل املباشرة وحتقيق النجاعة 

ويف سياق التساؤل سوسيولوجيًا عن الوضع الصحي يف سياق اتمع املغريب، فإن مؤشرات الصحة يف اتمع 
يدون املغريب، جتعل قطاع الصحة أوىل بالعناية واإلصالح، وتبني هذه املؤشرات أن ثلثي من السكان املغرب ال يستف

يف املئة من التكاليف تتحملها األسر، وأنه ما زالت معدالت وفيات االمهات  57من نظام التغطية الصحية وأن 
من األمهات يقضني حنبهن  120واألطفال مرتفعة بفارق كبري مع باقي الدول، وأن االحصائيات الرمسية تؤكد أن 

والدراسات تشري اىل أن نسبة وفاة . هذا املعدل يف فرنسا أثناء الوالدة من أصل مئة ألف والدة حية، بينما ينخفض
فهذه النسب الغري الصحية قد ميكن تفسريها بسبب . وفاة يف كل ألف والدة حية يف املغرب 20االطفال تفوق 

ضعف اخلدمات الطبية ونقص االستثمار وقلة املوارد البشرية وغياب الوعي الصحي وتفاقم مجلة من املشاكل 
  .ةاالجتماعي

وميكن االنفتاح أيضا على مسألة االعالم وعالقته بالصحة، متسائلني عن مدى قيام الدولة بتقدمي وبناء معرفة 
صحية عرب االعالم لتحسيس وتعليم االفراد أمهية احلفاظ على الصحة النفسية واالجتماعية، والرتكيز على آليات 

هذا ما جيعل القول أن . لنظرة الوصمية القدحية والدونيةالتعامل مع املرضى كيف ما كان نوع مرضهم دون تأسيس ا
فالصحة واالستفادة من اخلدمات . موضوع الصحة تتفاعل فيه عوامل وعالقات سببية تفرض ذاا من حيث حتليلها

ي الصحية ال يقتصر على وجود وتوفر هذه املؤسسات الصحية واملوارد والطاقم الطيب، بل يتجاوزه اىل ما هو ثقايف، أ
  .درجة وعي أفراد اتمع وإقباله على اخلدمة الصحية

ومن خالل هذه القراءة، سيتم الرتكيز على موضوع صحي هام، وهو عالقة املرأة بالصحة ومتثالا االجتماعية حول 
م يف مرض السرطان، وتفاعلها مع املرض، مع استحضار احملددات االجتماعية والعوامل الثقافية والتعليمية اليت تساه

وبقدر ما مثله موضوع املرأة من أمهية جوهرية يف . سلوك صحي أو مرضي للمرأة، يف تعاملها واحساسها باملرض
الدراسات السوسيوصحية، فّإنه ميكن توسيع جمال التحليل أكثر للتساؤل عن عالقة املرأة بالصحة والوصم ومتثل 

  .املرض املزمن كالسرطان على وجه التحديد
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  :ن منظور سوسيولوجيا النوع االجتماعيالمرأة م-2

ان املرأة ذات تستحق كل االهتمام والتقدير، ودورها يكتسي أمهية بارزة يف النهوض باتمع، فكثري من الدراسات 
التنموية حاولت الرتكيز على دور املرأة يف بناء اتمع، فقد اعتربت هذه الدراسات أن تكوين املرأة وتعليمها قد 

تمع اىل حتقيق وجهة اجيابية، لكن بقدر ما خلصت هذه الدراسات اىل نتائج منطقية ومعقولة، فقد يفضي با
) نفعي(تقاطعت أفكار أخرى مع هذه الدراسات، وذلك أن الرهان على املرأة وتكوينها ال خيلو من تفكري برغمايت 

  .ها وعاءا فارغا من دون فعاليةأو اعتبار . يتأسس على النظر اىل املرأة كوسيلة لتحقيق غايات تنموية

ان بناء الفرد هو االساس لتحقيق التنمية الصحية، لكن مالحظة وضع املرأة يف سياق اتمع املغريب، يطرح العديد 
من التحديات والصعوبات املعرفية، فوضع املرأة املغربية يتأسس على وجود بنية اجتماعية حتدد سلفا أدوارا خاصة 

اهليمنة "يف كتابه " بيري بورديو"صة حمددة للرجال، وهذا ما حتدث عنه عامل االجتماع الفرنسي للنساء وأدوار خا
، والذي يعترب أن هناك عنفا رمزيا ميارس على املرأة يف مقدمتها أا تنظر لنفسها نظرة دونية وتقلل من "الذكورية

والسياسة والدين، وأكثر من ذلك ان النظر اىل شأا، هذا ما يؤثرها على وعيها الذايت مبختلف ااالت كالصحة 
، أن جسد املرأة يصبح "فاطمة املرنيسي"املرأة من زاوية اجلسد، ميكن اعتبارها بتعبري الباحثة السوسيولوجية املغربية 

  .رمزيا يف ملك الرجل الذي ميارس نوعا من اهليمنة عليها دون وعي منها وباعرتاف من اتمع الذي يكرس ذلك

واليت تتحدث عن فكرة اجلنسانية، أن املنظومة اتمعية للمجتمع املغريب تنبين " فاطمة املرنيسي"ترب الباحثة املغربية تع
على اعطاء اجلدارة للرجال يف الدرجة االوىل، وهذا ما يتجلى على وجه حتديد يف سلطة الرجل داخل االسرة، يلي 

مث اجلدة نظرا حلمايتها وخربا وغياب غوايتها االنثوية، يلي ذلك يف ذلك يف الدرجة الثانية، سلطة االبن االكرب 
هذا االمر يفرض على حنو مباشر ممارسات تقوم ا . النهاية موقع املرأة املهيمن عليها يف أسفل املنظومة االجتماعية

فالعالقات واألدوار . اتمعاملرأة قد تكون قاصرة يغيب فيها الوعي الذايت احلقيقي وذلك حبكم الثقافة السائدة يف 
  .االجتماعية مبنية على التقسيم اجلنسي للعمل بني الرجل واملرأة، حتدد سلفا وظائف معينة لكل منهما

أن وضع املرأة يف سياق اتمع " خلود السباعي"تبني الباحثة املغربية " اجلسد االنثوي وهوية اجلندر"ويف كتاا 
ة يف مقدمتها استمرارية نفس املنطق احملدود يف النظر اىل املرأة من الناحية اجلسدية، و املغريب يطرح اشكاالت متداخل

هذا ما جيعل بنية اهليمنة الذكورية تستمر دون اعطاء أمهية الالزمة للمرأة، . أا تضطلع بأدوار حتد من حقها وقدراا
ذلك وعيها احلقيقي وتراجع مستوى ثقافتها هذا ما يفضي اىل جعل املرأة ال تدرك ذاا جيدا ليغيب على اثر 

  .مبواضيع احلياة املختلفة
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  :المرأة والصحة وبروز الوصم االجتماعي-3

رغم تقدم اتمعات البشرية، فما زالت عالقة املرأة والصحة ملتبسة ومعقدة تطرح حتديات كثرية، فهناك تقصري يف 
فالعديد من تقارير منظمة الصحة العاملية اضافة اىل دراسات  حق املرأة وباخلصوص يف املراحل االوىل من عمرها،

صحية، أكدت أن الوضع الصحي للمرأة ما زال متأزما تشوبه أشكاال ناقصة، كاحلديث عن غياب الوعي الصحي 
للمرأة وعدم استفادا من اخلدمات الصحية وضعف معرفتها باألمراض املزمنة كالسرطان وذلك حبكم تفاقم العديد 

  .العوامل كالعامل الثقايف والذهين واملادي الذي يتأسس يف وجود حتدي املال يف التكلف مبصاريف املرض من

تعيش املرأة املغربية وفقا لثقافة جمتمعية تقليدية، قد يسود فيها منطق الصدفة واملعرفة العادية املضطربة وتقل فيها 
ظاهر احلياة، وال خيلو احلديث عن املرأة يف السياق اتمع املغريب الثقافة العلمية املبنية على الفهم اجليد ألشكال وم

عن وجود عائق يعرتض أكثر حياة النساء، وهو غياب أو هبوط مستوى الوعي الصحي ووجود ثقافة صحية أو ثقافة 
ول املرض وقائية ضعيفة، وذلك نظرا لتفاعل العديد من املعطيات والعوامل، يف مقدمتها انتشار ثقافة اتمع ح

ومتثالته للشخص املريض وخصوصا اذا ما كان يعاين من االمراض املزمنة كالسرطان والسيدا، يلي ذلك انتشار النظرة 
الوصمية جتاه املرأة، على وجه التحديد وباخلصوص اذا ما كانت تعاين من مرض السرطان، هذا الوصم االجتماعي 

" نقص"و" شوهة"فاملرض يصبح بالتعبري املتداول يف الشارع . ريضةالذي يعمل على تأزم الوضع النفسي للمرأة امل
  .، وهذا ما يؤسس ردود فعل جديدة مبنية أحيانا على االبتزاز والنقص الذايت والوصم اهلدام"أزمة"و

ان حتليل حالة املرأة املريضة بالسرطان على وجه التحديد، ينفتح على أوضاع متداخلة، يف مقدمتها بروز مشكل 
سرة وبالضبط العالقة مع الزوج وحماولة اقناعه باملرض من طرف املرأة، حيث قد يفضي هذا الوضع اىل ممارسة اال

اضافة اىل مشكل آخر هو عدم قدرا على البوح . العنف الرمزي واجلسدي أحيانا على املرأة من حيث ال تدري
خلروج منها أصعب بسبب ثقل احمليط االجتماعي واإلفصاح عن املرض، مما جيعلها تتموقع داخل بنية مغلقة يصري ا

فاحلالة املرضية هلذه املرأة تصبح كحالة احباط وأزمة نفسية، تدخل فيها املرأة يف عوامل التفكري . وانتشار التقافة العامية
، وكيفية )مصاريف العالج(عن املآل واحلل، حيث تستحضر يف ذهنيتها نظرة الناس، واستحضار اهلاجس املادي 

  .جماتها للوصم النفسي واالجتماعي يف نفس الوقت

ان تفكري املرأة املصابة مبرض السرطان يف وضعيتها النفسية، يزيدها تأزما، وذلك بفعل تعمق احساسها الذايت أا 
ناقصة ومل تعد منتجة وفاعلة، بل تتمثل نفسها كجسد منهك ومعطل ال وظيفة له، جسد مت التخلص منه دون أي 

وعلى العكس من ذلك، ان افرتاض وضعية . وهذا ما جيعل املرأة حتس بالدونية وتصور نفسها بأبعش الصور. اعتبار
أخرى للمرأة، حبيث أا لو كانت حتمل ثقافة صحية، ووعيا وقدرة على التعبري، فإا تستطيع التغلب على هذه 

حول مسألة الصحة " آرثر كالينمان"الطبيب النفسي ويف هذا السياق يتحدث . العوائق االجتماعية والثقافية واملادية
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والوصم، معتربا أن االمراض املزمنة تفضي داخل اتمع اىل نشوء وصم اجتماعي جتاه املرضى املصابني مبرض 
السرطان أو االمراض العقلية، هذا الوصم الذي يؤثر بشكل قوي على الوضعية االخالقية واملكانة االجتماعية 

" غوفمان"هذا باالضافة اىل أعمال االنثروبولوجي . ض والذي حيس على ذلك بأزمة وضعف نفسيلشخصية املري
ومن هذا املنطلق ميكن . والذي يربز تأثريات الوصم االجتماعي املمارسة رمزيا على شخصية املريض داخل اتمع

 بكل حرية عن أوضاعها، مع تغيري تلك القول أن امرأة هلا أحقية يف العالج واالستفادة من اخلدمات الصحية والتعبري
  .التمثالت الوصمية احملاطة ا

  ...بحثا عن البدائل-4

ليس من اليسري تقدمي مجلة من البدائل واحملاوالت االجرائية للنهوض بعالقة املرأة بالصحة على حنو اعتباطي، لكون 
احلفاظ على نفس الوضع بآليات ضعيفة وغري ان احللول تفرض بالضرورة جتاوبا عمليا وناجعا، دون أن يعمل على 

لعل من أبرز البدائل اليت ميكن تسجيلها هو االنكباب على بناء مشروع الفرد املسؤول والواعي، منذ النشأة . مكتملة
وحتسني املعارف يف جمال صحة الفتيات والنساء، وتوفري مجلة من خدمات الرعاية . وترسيخ ثقافة وقائية وصحية

يلي . امليالد اىل مرحلة الشيخوخة واختاذ اجراءات سياسية ناجعة يف قطاعات أخرى لتفعيل وضع الصحةالصحية من 
ذلك أيضا ادماج اجلمعيات التنموية يف صلب االهتمام بالوعي الصحي لدى املرأة واألسرة، عرب قيامها بورشات 

الستمرارية، وخلق خاليا لالستماع الصحي تعليمية وحتسيسية، والقيام حبمالت توعية ناجعة قائمة على التتبع وا
وبلورة برامج . وج املقاربة التشاركية كمبدأ أساسي لتشخيص عالقة املرأة بالصحة. وجعل املرأة تعرب عن أوضاعها

  .اعالمية مستمرة تركز على صحة املرأة وحفاظها على ذاا وتنمية ثقافتها الوقائية والصحية
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  :خالصة

عن صحة املرأة اليوم، بات نقاشا ملزما من طرف مجيع اتمعات، من حيث اا تسخر جهودها عرب ان احلديث 
. وضع جتارب وخطط واسرتاتيجيات الصحة، لتفادي مجلة من املخاطر الذاتية واملوضوعية اليت قد تواجه تقدم اتمع

غريب وكرافعة للتنمية البشرية وجعل املرأة يف وهلذا فاالهتمام بالوضع الصحي للمرأة يبقى رهان أساسي للمجتمع امل
قمة أي مشروع تنموي، فكلما تبلورت مشاريع وخدمات موجهة للمرأة لتمكينها وتأهيلها فإن االمر سيفرز ال حمالة 

وز  ومن هنا فتغيري بنية تفكري االفراد وتنمية ثقافتهم الصحية تصبح عامال أساسيا يف جتا. نتائج اجرائية معقولة وناجعة
كل العوائق املرضية، وبقدر ما يصبح التفكري يف الصحة هاجسا جمتمعيا، فإنه جيعل من صعوبة احلسم مع الوضع 
الصحي يف سياق اتمع املغريب أمر ممكنا وليس مستحيال، من حيث أمهية تقومي ومتابعة االصالحات والقرارات 

لتعاون واملساواة يف الصحة بتعبري السوسيولوجي املغريب الصحية وتطوير البحث العلمي ملعرفة التحديات، وحتقيق ا
وليس موضوع املرأة والصحة والتمثالت االجتماعية حول االمراض املزمنة كالسرطان، هو احدى ". املختار اهلراس"

  .جتلي من جتليات الواقع الصحي باتمع والذي حيتاج اىل جناعة بقدر ما حيتاج اىل كثرة املؤسسات الصحية

  

  

  

  

  



  

  

  

: الفصل السادس

  الجانب التطبيقي
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  :تمهيد

انطالقا من اخلطوات االساسية اليت انطلق ,نتائج الدراسة امليدانية خطوة أساسية يف العمل البحثي متثل مرحلة عرض

منها الباحث يف بناء عمله بدءا من االسئلة املبينة يف االشكالية و االجابات املقرتحة ليصل البحث لعملية اختبار 

.هلذا البناء العلمي و املنهجي  

:تساؤالت متثلت يفحيث انطلقت من حبثنا من   

.ماهو مفهوم الصحة عند املرأة؟-1  

.كيف كان املرض يف مراحله االوىل؟-2  

.؟كيف تأزم الوضع-3  

.احلياة االسرية ومعايشة املرض؟ كيف كانت-4  

.ماهومفهوم سرطان عنق الرحم عند املريضة؟ -5  

.  ت بتنظيم هذه احملاوريف عناصرقم,إضافة اىل بعض املقابالت التدعيمية الثراء املوضوع يف قطاع الصحة    

أما احملور الثاين و الثالث و الرابع عن مرحلة ما قبل املرض و ,فاحملور االول تناولت فيه مفهوم الصحة لدى املريضة 

أخريا أما احملور اخلامس تضمن معارف عن املرض يف حد ذاته لنصل اىل استنتاج عام مث ,تأزمه و معايشته مع االسرة

. خامتة  
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  .مفهوم الصحة عند المريضة :المحور االول 

بالنسبة مفهوم الصحة وانطالقا من حتليل مضمون املبحوثات ميكن اإلشارة إىل اإلمجاع بأن الصحة هي أساس   

  :فقد صرحت وجود اإلنسان فبدون الصحة تكون حياة مليئة باملعاناة و االالم

  .)مستغامن-متوسطمستوى -متزوجة  - نةس45: ( 04:املبحوثةرقم

  .)تقول صحة تاج فوق راس صحاح (

  ).مستغامن- أمية-متزوجة - سنة55:(05املبحوثة رقم 

  . )صحة هي كلش بنادم واش يسوى من غري صحتو(

  ).مستغامن- مستوى متوسط- أسرة نووية-أرملة-سنة55:(06املبحوثة رقم

  . )بال صحة مايسوى والو,صحة هي كلش(

  .و باعتبار أن الصحة هي رأس مال لدى فئة املصابات فهي داللة ال تتوقف عليها مجيع املشاريع  

ياالصحة يا الصحة وإذا غابتالصحة وين 'فمن تصرحيات املبحوثات أن الصحة هي كل شيء يف املثال الشعيب 

  .' رايح نلقاها

اجتاه واحد وهي اعتبار الصحة إا هي أساس الصحة قبل كل شيء نستنتج من إجابات املبحوثات أا تنصب يف 

  .وال يعرف قيمة الصحة إال إذا فقدها‘وجود اإلنسان وسر سعادته 

  .مرحلة ما قبل المرض :المحور الثاني 

يف حني أن أغلبية املريضات حيمان ‘لقد كانت اإلجابات حول تصور أو معرفة باملرض قبل اإلصابة للمبحوثة واحد 

  .املرض وخبياه 
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وهو مرض منتشر أال أن غياب التوعية أو ,نعلم أن مرض السرطان من األمراض اخلطرية و املزمنة مند القدمي - 

ومن خالل تصرحيات ,وكيف نقي أنفسنا منه,جيعلنا جنهل املرض أخطاره ,باألصح عدم رجوعنا إىل حب التوعية 

  :به وهذا ماصرحت,املريضات إكتشفت أن البعض منهن ال يعرفن سبب املرض

  ).مستغامن- مستوى متوسط- متزوجة- سنة52:(02املبحوثة رقم 

توعية ,احلق نسمع يقولوا دايرين ,بصح ما حضرتش يف حصة عليه ,درتو يف بايل نسمع عليه واه   jamaisمي (

  ).ضد سرطان الصدر أو الوالدة بصح مرحتش

  :ترمجة املقطع 

صرحت هذه ,أسمع عنه فقط لكن لم تتسنى لي وال فرصة لحظوره ,لم أتخيل هذا المرض في مخيلتي *

لكن لم تدهب فهي االن , المبحوثة أنها تسمع عنه بإعالن حول التوعية ضد سرطان الثدي أو عنق الرحم

 .تجهل هذا المرض  وأسباب حدوثه

  ).مستغامن-مستوى متوسط- متزوجة- سنة48:(11املبحوثةرقم

خفت بزاف وبداين الوسواس ,les resultatاو مبعد قعدت نستىن  les analysesكي يديرويل الراديو و (

  .)قعدت نقول يادرى شتا عندي,

  :ترمجة املقطع

وبدات االفكار السيئة ,خفت كثيرا ,جلست انتظر نتائج الفحص ,عندما اجريت لي صورة االشعة والتحاليل *

  .متسائلة عن طبيعة المرض,تتبادر الى ذهني 

نستنتج من خالل هذا التصريح اخلوف و القلق الذي عاشته املصابة من اجراءها للتحاليل و صورة االشعة لدرجة - 

  . ان هذا القلق الناتج عن اخلوف من التشخيص الطيب النهائي

  .وضعية األزمة:المحورالثالث

  ).مستغامن-أمية-أسرةممتدة-متزوجة-سنة48(:20املبحوثةرقم 

  . )غي كي منرض بزاف لوكان موالفينروحو بالك مانوصلش هلاذ احلالة,صح أنا منعقلش رحت لطبيب (
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 :ترمجة املقطع 

لو تعودت على القيام بفحوص طبية لما ,صحيح انا الالتدكر انني قمت بزيارة الطبيب اال عندما امرض *

  .وصلت الى هذه الحالة 

االنه يستطيع االفراد اكتشاف املرض يف بدايته او قبل ان ,بية الصحية ان تصريح هذه احلالة يؤكد على امهية الرت - 

  تتازم احلالة الصحية 

و الزيارة الطبية يف عباراا السابقة الستدراك االمر قبل فوات االوان فالوعي ,ان هذه احلالة تشري اىل امهية الطبيب - 

ية الصحية باعتبار الرتبية هي ثروة من االفكار اليت تنتقل بل بالرتب,الثقايف الصحي ليس له عالقة باملستوى التعليمي 

فالعادات الصحية و املمارسات الطبية و الثقافية الصحية عبارة عن أفكار توارا .1من جيل اىل اجليل الذي يليه 

  .االفراد عرب عملية التنشئة االجتماعية

  ).مستغامن- أمية-مطلقة-سنة50(:15املبحوثةرقم 

  .)واش معنتها هاذ ملرض لوكان راين دسيت دراهم ورحت نداوي فلخارج لو كان علبايل(

  :ترمجة املقطع

  .لو كنت اعرف حقيقة هذا المرض لكنت جمعت النقود واتجهت الى خارج البالد للعالج*

ان هذا التصريح يؤكد التحليل السابق الذي قمت به حول التنشئة االجتماعية و الوعي الثقايف حول الصحة - 

و تؤكد أنه لو كانت تدرك معناها لكانت مجعت النقود ,ض اذ جهل هذه املصابة حبقيقة مرضها جعلها تتاسف واملر 

  .و سافرت اىل اخلارج للعالج

  ).مستغامن- مستوى متوسط-متزوجة-سنة50:(13املبحوثة رقم

حيايت صعب شي كي تعريف بلي عندك هاذ ملرض وماتامنيش بكيت بزاف قعدت نقول كيفاش راحية تكون (

  ).مقدرتش نتقبلها

  :ترمجة املقطع

                                                           
1 7��� ,�9*�ن,;�#� ��9 ا��:+�9 ا��ا�$ ‘ا�"���� ا�+�
� ,ا��� دو8�<  .72ص,1982, 5ط,���وت ,دار ا�
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لقد بكيت كثيرا و تساءلت عن مسار حياتها كيف ,كان من الصعب إدراكي أنني مصابة بهذا المرض  لقد*

  ...سيكون لم أستطع تقبلها

أثر التشخيص الطيب على نفسية املريضة املصابة متسائلة عن مصريها االجتماعي  احلالة نستنتج من خالل هذه- 

  . بسبب اصابتها وعدم تقبل الوضع

  .الحياة االسرية ومعايشة المرض:المحور الرابع

افة اىل العوامل املؤدية لالصابة باملرض فقد اشارت حاالت الدراسة ىل الضغوطات النفسية واالجتماعية باالض  

االزمة االمنية اليت مر ا اتمع اجلزائري  ,اضطراب العالقات االسرية ,عن االزمات االجتماعية كازمة السكن  الناجتة

  : تصرحسية تسببت يف حدوث هذا املرض حيث كعوامل اسا

  ).مستغامن-أمية-بدون عمل- متزوجة- سنة55(:07رقم :املبحوثة  

الشجارات التتوقف ,مع اه الزوج  مرضت كل املشاكل كثرية علجاهلم,ملشاكل بزاف مع ناس داري كل وقت دبازي (

وقت فالصباح ولعشية كل خطرة على , كل مرة على شيء,الشجار يف الصباح واملساء ,بسببهم أصبت باملرض

  ).حاجة

  :ترمجة املقطع

الشجارات ,الحظ من خالل هذه الحالة ان اضطراب عالقتها باهل زوجها بسبب السكن المشترك أ*

  .صلة معهم لذلك تعقدت حالتها النفسية مما ادى الى اصابتها بالمرضالمتوا

  ).مستغامن- بدون عمل-أمية-مطلقة- سنة55(08:املبحوثةرقم

كنا ندابزو  ,مقدرتش نعيش متا ,رحلنا للمدينة ,بصح مقدرش وال يعيا ,راجلي كان جيي متا ,كنت ساكنة فالدوار (

  . )وانا قعدت مع والدي,طلقين وتزوج علي ,كل يوم حىت يل مرضت 

  :ترمجة املقطع
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كان زوجي ياتي الى هناك ولكن أصبح يتعب من السفر لم أستطع التأقلم و العيش ,كنت أسكن في البلدة*

وهكذا أصبت بالمرض وبعد ذلك انفصلنا فتزوج ثانية وبقيت ,يوم معهم لذلك لم نتوافق أصبحنا نتشاجر كل

  .مع االوالد

ان اضطراب عالقتها الزوجية هو الذي اوصلنها اىل فراش املرض بسبب عدم تاقلمها مع احلياة تشري هذه احلالة اىل - 

اجلديدة فاستمرت الشجارات و االختالفات بينهما و بعدها أصبت باملرض هجرها و تزوج ثانية وهي بقيت مع 

  .أبنائها

  ).الزوج بدون عمل- مستوى متوسط-متزوجة-سنة44(18:املبحوثةرقم 

 laباش ندير ,وي الزمين دراهم خلاطرش راجلي ميخدمشوباش ندا,يل كنت دساته لبنايت باش يقراو الدورو ا(

visite و الدوا باش نشريه....(  

  :ترمجة املقطع 

الفحص ,ولك تعالجين يلزمك النقود ,الن زوجي ال يعمل ,النقود التي اتحصل عليها اتركها لبناتي للدراسة *

 ...االدوية  ولكن شراء,ال يتطلب الكثير 

من خالل هذا التصريح عدم القدرة هذه احلالة على الذهاب اىل املستشفى مرتبط باحلالة االقتصادية  نستنتج-

  .االليمة اليت تعاين منها فهم ال يستطيعون تامني اخلدمات الصحية خاصة شراء االدوية

  ).مستغامن- مستوى أمي- هجرها زوجها-سنة39(09:املبحوثةرقم 

وكي مرضت راح ,يف حياتو مداين طبيب ,يقول يل نيت كل يوم مريضة ,على ملرض  يصرف ميبغيش كان راجلي(

  .)وخالين

  :ترمجة املقطع

لم ياخدني يوما الى زيارة الطبيب ,يقول لي انت دائما مريضة ,زوجي يرفض ان يصرف أمواله على المرض *

  ...وعندما مرضت تخلى عني,
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االجتماعية للمرض فالشخص املريض وخاصة اذا كانت أمرأة مرفوضة اجتماعيا  نالحظ دائما استمرار نفس النظرة- 

ورفض ختصيص مبلغ مايل للعالج الناتج عن الرفض االجتماعي للمرض ,والدليل على لك هجران الزوج هلذه احلالة ,

ريتقي االنسان للتفكري وعدم القدرة على تامني مصاريف احلياة االجتماعية ل,والذي يعود اىل الفقر عند معظم االسرة 

 .يف صحته

ويتفاعلون مع ,متثل االسرة أول شكل للتجمع االنساين وهي عبارة عن جمموعة من األفراد تربطهم رابطة الزوج أو الدم

فلكل فرد داخل هذه .بعضهم البعض يف اطار االدوار االجتماعية املعدة كزوج و أب وأم و ابنة و ابن أخ و أخت

ومبا أن املرض يعترب خلل بيولوجي له أثره على أداء , دوره املنوط به و لتحقيق التوازن االجتماعي اجلماعة االجتماعية

االفراد لوظائفهم االجتماعية و أدوارهم أتساءل ما هو املسار املرضي للمصابة بالسرطان عامة و سرطان عنق الرحم 

  .خاصة داخل االسرة و عالقتها م

وضعية االزمان ,ثال للعالج الطويل املدى و و ضعية االستشفاء و االمراض الناجتة عنهإن االصابة باملرض و االمت- 

  :يؤثر على أدوار املرأة الزوجية و عالقتها بزوجها حيث صرحت

  )أسرة نووية- مستوى متوسط-متزوجة-سنة45(12:املبحوثة رقم

نكمل جيي يديين خاطرش خيدم يف  ويروح خيدم وكي lopitalكي بداين ملرض وليت نداوي هو اللي كان جيييين (

شركة مع لوقت وال ماينوضش بكري ميعنيلي بلي راه كاره وال االب جيي كي يكون قاعد و بدات لعالقة بيناتنا تنقص 

وال ما يدخلش بكري للدار يسهر مع صحابو يديين لدارنا بشهرين و انا منقدرش نتحمل هاذ شي و طبيب قايل 

  .حة لصحتك شفته حيوس يولد سريتو كي يشوف والد خاوته وهو معندوشبالكي ترفدي الكرش ماشي ملي

  :ترمجة املقطع

إصابيت باملرض بدأت العالج كان زوجي يرافقين و يذهب اىل عمله مث يعود ليعيدين اىل البيت هذا كان يف  عند

البداية مبرور الوقت أصبح ال يستيقظ باكرا و يلمح يل بانه قد تعب لذلك اصبح والدي ينقلين اىل املستشفى لقد 

ىل البيت يسهر مع اصدقائه ياخدين اىل بيتنا مدة بدات عالقتنا تتدهور و مند ذلك الوقت اصبح ال يدخل باكرا ا

شهرين كاملني مل أحتمل الوضع لقد وخبين الطبيب وقال يل احلمل مضر بصحتك و رغم ذلك أدركت رغبته الشديدة 

  .يف اجناب طفل وذلك عندما يزور اخوته وهو ليس له أوالد
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ة العالج اىل توتر العالقة الزوجية قد حتول نستنتج من خالل هذا التصريح هلذه احلالة كيف أدى املرض وضعي- 

املرض كمتغري جديد مل تعتد عليه االسرة النووية أحدث عليها أثار سلبية عند هذه احلالة ودخوهلا يف دور املريضة و 

مما جعل زوجها يرفض الوضع وختلى عن مسؤولية يف ,الذي جتسد يف أخد هذه احلالة لقسط من الراحة بعد العالج

ا اىل املستشفى بعدما تعودت على ذلك بالرغم من طبيعة عمله اليت تسمح له بذلك فاالسرة اليت ليس هلا مرافقته

  .أطفال هي أسرة ناقصة اجتماعيا وال مكانة هلا داخل اتمع العريب بصفة عامة و اجلزائري خاصة

  ).مستغامن-مستوى متوسط-مطلقة-سنة48(17:املبحوثة رقم

ناش فلول كي بداين ملرض حن شوية مع لوقت وال يقول يل ودروك نيت متربايش تقعدي ما كناش مالح ما تفامه(

هاكا مريضة فهمو طبيب بصح داين لدارنا ومن متا مازادش شفته جاتين لورقة من دار شرع وقعدت شحال ومن بعد  

  .كل واحد راح يف حالة

  

  :ترمجة املقطع

بت باملرض رأففي البداية ومبرور الوقت أصبح يرفض هذا أن عالقتنا كانت متوترة لكن عندما مسع أص صحيح- 

و كنت أعاين من هذا املشكل وبعد ,هل ستبقني هكذا مريضة,الوضع من خالل كالمه الذي يوجهه إيل أال تتعافني 

وكل واحد ذهب يف , ومل يتصل يب حىت وصلتين برقية استدعاء من احملكمةإلاء الزواج ,ذلك رافقين إىل بيت أهلي

  .يل حالهسب

نستنتج من خالل هذا التصريح تكرار نفس الصورة اإلجتماعية للرفض اإلجتماعي للمرأة املريضة لتنتهي هذخ - 

  .العالقة الزوجية بالطالق

  )أسرة نووية  –أرملة  –سنة  39(19:املبحوثة رقم 

قاع عيت ما قدرتش نقوم بيه  ميهدرش معايا , مسح فيا ويف والده واه,راجلي ما بغاش يداويين,كي زاد علي احلال (

  ).كي العادة

  :ترمجة املقطع
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لقد تعبت مل أستطع خدمته  ,لقد ختلى عين وعن أبناءه ,عندما زادت حاليت الصحية وساءت رفض زوجي عالجي

  .كالعادة

 وأداء أدوارها,من خالل هذا التصريح نستنتج كيف أثر املرض على هذه احلالة يف عدم قدرا باإلعتناء بزوجها- 

ألن إنتاج املرأة , وغري معرتف ا إجتماعيا, إال أن صورة املرأة املريضة غري مرغوب فيها,األجتماعي داخل البيت 

فبعدما كانت تقوم هي خبدمة األسرة تصبح تؤدي دور , داخل األسرة  ينقص من عطائها االجتماعي و يتدهور 

جسمها ضعيفا وغري قادر على أداء هذه حيث أن طبيعة املرض والعالج جيعالن ,املريضة يف البيت 

ويتخلى حىت عن مسؤولية األبوة حسب ما ,مما جيعل الزواج يرفض هده احلالة املرضية...تنظيف,طبخ,غسل,الوظائف

  .وتنتهي العالقة ما إىل اإلنفصال,صرحت به هذه احلالة 

  ).مستغامن- أسرة نووية-أمية-متزوجة-سنة52(01:املبحوثة رقم

  )يعاوين بزاف مرض صعيب خيدم معايا يف دار شغل وخيفف علي قلق باش منحسش روحي وحديكان راجلي ( 

  

  : ترمجة املقطع

ويساعدين على مواصلة األعمال ,زوجي استطعت مواجهة املرض انه مرض صعيب يساعدين يف أعما املنزل  بفضل

  .حىت ال أشعر بامللل يف املنزل عند بقائي وحيدة

ستنتج دور هذا الزوج يف مساعدة زوجته ملواجهة املرض واحلفاظ على مكانتها و أدوارها من خالل هذه احلالة ن- 

وبالتايل ميلك ثقافة صحية ,للزوج فهو متعلم االجتماعية حيث قدمها مادايا ومعنويا  وبعد ذلك إىل املستوى التعليمي

زواج يقف إىل جانب زوجته املريضة ومعرفية حول طبيعة املرض و أعراضه وأثره على نشاط اجلسم مما جعل هذا ال

  .احلفاظ على عالقتهما

على عكس احلاالت السابقة أين يربز اجلهل اإلجتماعي لدى األزواج وعدم تقبل وضعية الزوجة ودورها كإمرأة - 

  .وتفكك األسر,وأثرها السليب على عالقتهم الزوجية ,مريضة 

  . اقصةفهي ن,ومن هنا نستنتج رفض املرأة املريضة إجتماعيا 

  .مفهوم سرطان عنق الرحم عند المريضة:المحور الخامس
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  ).مستغامن-مستوى متوسط- متزوجة- سنة50(03:املبحوثةرقم

راين خايفة على ,واش نقولك اخيت ليحكمو مرض كيما هذا وايستىن منو ميخلي فيهكي البوبية وليت خنوف (

  .)والدي خليتهم وحدهم ودموع يف عينيها

  :ترمجة املقطع

دخلت للمستشفى جميلة ,اليترك اي شيء فيه ,اقول لك الذي يصاب بهذا المرض ماذا ينتظر منه  ماذا*

  .و الدموع في عينيها ,انا خائفة على أوالدي فقط تركتهم لوحدهم ,اكل جسدي ,بشعة  لكن اصبحت,

  .من خالل هذا التصريح نستنج ان استمرار نفس الصورة وهي اخلوف ن املرض واملوت - 

  ).مستغامن-أسرة ممتدة- ابتدائي- سنة40(:10ة رقم املبحوث

  .)جني ميتة, radio therappeنروحنديرو , ما اخللعة تطلعليلطانسيو,كي نشوف الطبة جاونييطلو عليا برك (

  

  :ترمجة املقطع 

ما عند نزولي للعالج اعود في ,يرتفع ضغط دمي من الخوف ,اخف ,اتى لزيارتي فقط ,عندما ارى الطبيب *

  .مزرية حالة 

خسارة ,يودعوفيا,تشوكيت ,نستنتج من خالل هذه التصرحيات تعددت تعابري املصابات عن املوت من خالل - 

  .فهده كلها كنايات عن املوت استعملتها املريضات للتعبري عن واقعهم املعاش,بكيت الدم ,

االجتماعية اليت تضم العادات و  فالنتائج اليت حتصلت عليها بشان ذكر اسم السرطان و اخلوف يرجع اىل البيئة  

السرطان تكون :التقاليد والعرف واملعتقدات يف اطار التنشئة االجتماعية اخلاصة بالتمثالت لألمراض اخلطرية مثل 

  .مرادفة للموت فينتج عنها القلق و اخلوف وفريتقي صورة حول املرض 

رتباط حبصص العالج وملدة معينة فما حسب نوع املرض ان هذه الصورة الدالة اليت حتملها املريضات الناجتة عن اال- 

  .و اليت تعيق الفرد على ممارسة نشاطه

  .بل تنعته ذاك املرض يب يعافيكم و يشفينا ,لقد الحظت ان املبحوثة ال تنطبق بامسه - 
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  .مرض السرطان بامسه  ينعتوننستنتج ان اغلبية املريضات ال - 

  :خالصة

مرض أثر على العالقات االسرية ففي حالة ما إذا كانت الزوجة هي املصابة يف هذا الفصل اىل أن لل توصلت

وقد ألت بعض احلاالت اىل الطالق رغم وجود االوالد ويعود ,الحظت أن املرض خيلق توتر يف العالقات الزوجية

  .ملستوى التعليميذلك اىل الرفض االجتماعي للمرأة املريضة والذي يعود اىل تأثري الثقافة االجتماعية الصحية و ا

كما صرحت حاالت الدراسة معانان جراء املرض من توثر يف العالقات مع أسرة الزوج مما زاد  من حدة وتوثر يف 

   .العالقة

  

  

  

  :استنتاج عام

  :عند الدراسة و التحليل اخلاصة مبوضوع املسار املرضي للمصابة بسرطان عنق الرحم توصلت اىل ما يلي

والذي يؤدي اىل عدم القدرة على تغطية كل , ناجتة عن الضغط الذي تتعرض اليه املستشفى يومياهذه التصرفات - 

  .فرض العالج و دور العامل االقتصادي لالسرة الذي ال يسمح بدفع تكاليف العالج

ذا انعدمت اقامة التحاليل ا,شراء االدوية,توصلت اىل اثر الدخل االسرة احملدود و املنعدم يف طلب اخلدمة الطبية- 

  .باملستشفى اضافة اىل تعود أفراد االسرة على ختصيص مبالغ مالية الحتمال وقوع املرض

نظرا ,موجهة لفئة اجتماعية معينة,كما أن طبيعة البحوث أو الدراسات املقامة لنشر الوعي عبارة عن حبوث أكادميية- 

سواء يف , تقليدية حنو ممارسة الصحة و املرضمما يؤدي اىل استمرار طرق تفكري,القتصار الدراسات داخل املستشفى

اضافة اىل استمرار اجلهل بطبيعة االمراض و االسوأ من ذلك امتداد هذه التصرفات ,العالج او على مستوى التصور

  .حىت عند الفئات املتمدرسة
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عية ملنع املصابة عن إن هلذه االمراض اثار على أداء جسم االنسان لوظائفه لتنتقل هذه االعراض اىل عوامل اجتما- 

إإضافة اىل ,فاملرضوطبيعة االستشفاء خارج اجلسمتجعل الفرد يتخلى عن أعماله االجتماعية.أداء نشاطاا االجتماعية

  .حالة التعب اليت تؤول اليه اجلسم

إن للمرض أثر على العالقات االسرية حيث الحظت أن هناك اختالف عند بعض الفئات االجتماعية داخل - 

وعدم قدرن ,فإذا كانت الزوجة هي املصابة يتخلى االزواج عنهن خاصة إذا مل ينجنب هلن االوالد,مع اجلزائريات

على االستمرار يف رعايتهم ممايؤدي اىل تفكك أسربعض املريضات والذي ينتهي بالطالق على عكس إذا كان هو 

  .  الزوج هو املريض

 



 

  

  

  

  

  

  

  



خاتمة                                                                                                                  
. 

  

األخرية نذكر مرض ومن بني هذه ,أصبحنا نعيش يف جمتمع تكثر فيه الضغوط واألمراض احلادة و املزمنة

السرطان الذي كان وما يزال من أهم التحديات يف عصرنا احلاضر وحىت االن أكثر من نصف حاالت السرطان تبقى 

ونظرا ألمهية اخلضوع للعالج الكيميائي الذي حيمل أثار جانبية سلبية فان االصابة مبرض , بدون معاجلة شافية

  .جلسم املرأة وهذا ما قد يؤدي ا اىل عواقب وخيمة السرطان تكون خطرية على احلياة وهي مشوهة

تعترب املشاكل الصحية املنتشرة يف بلدان العامل املعضلة الكبرية لعملية التطور االجتماعي و االقتصادي لذلك فان    

 وهي احدى احلقوق االساسية جلميع الشعوب بلعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق, الصحة هي هدف من أهداف التنمية

وهذا ما ركزت عليه املنظمة العاملية للصحة يف اسرتاتيجيتها حتقيق الصحة ,املساعي املرجوة يف رفاهية الشعب و اتمع

ورغم اهودات املبدولة من طرف هذه املنظمة حول القضاء على االمراض مكافحتها , م2000للجميع حبلول عام 

  .اال أن مؤشرات الصحة تتبث عكس ذلك

فمن خالل الدراسة اليت قمت ا يف إطار علمي على عينة من املريضات لداء السرطان اتضح يل جليا أمهية    

العوامل االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و الصحية حيث أن املشاكل الصحية احنصر يف فئات اجتماعية اقتصادية 

الن ,ان الذين يفتقرون للوعي و التثقيف الصحي والوقائيمعينة إضافة على ذلك فان املشاكل تغلغل يف أوساط السك

  .هذه الفئات ال تبايل باملرض وال تعطي أمهية خبطورة هذا املرض

 الوقاية:"واذا أخدنا باملثل القائل,يعترب التثقيف الصحي من أبرز مقومات الصحة لتجنب عواقب املشاكل الصحية  

  .حتقيق صحة االنسان يف"العالج من خير

إن وضع أي اقرتاب سوسيولوجي لدراسة االمراض املزمنة وكشف الداللة اليت حتملها هذه االمراض ماهو اال    

مسامهة يف حماولة إثراء البحوت االجتماعية اخلاصة ذا النوع من الدراسات يف اتمع اجلزائري هلذا النوع من 

  .الدراسات

وذلك من متاطل االفراد ,ن بصفة عامة وسرطان عنق الرحم بصفة خاصةأن املعىن الذي يعطيه االفراد ملرض السرطا  

ارتفاع نسبة ,وغياب الوعي االجتماعي ملفهوم الصحة و املرض,يف طلب اخلدمة الطبية فور إحساسهم باعراض املرض

  .اذ توصلت يف هذه الدراسة بان باستطاعة املريضة العيش يف صمت االعضاء,االصابة خاصة االمراض املزمنة
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  :قائمة المصادر والمراجع-

  :الكتب

دار هومة للطباعة و النشر و ,لالستجابة االكتئابية عند املصابات بالسرطاندراسة حتليلية ,زلوف منرية-1

  .م2014,اجلزائر,بوزريعة,التوزيع

دار و مكتبة احلامد للنشر و ,دراسة سوسيوأنثروبولوجية ملرض السرطان,االسرة و الصحة,فريدة مشري-2

  .م2016- ه1437, 1ط,االردن,عمان,التوزيع

  م1996,اجلزائر,دار الطليعة للطباعة و النشر,منهجية و تقنيات البحث املرشح يف,اخلالدي اهلادي-3

  م1982, 5ط,دار املاليني,لبنان,عبد اهللا عبد احلليم:تر,الرتبيةالعامة,ألري دونيه-4

املكتــــــــــــــب اجلــــــــــــــامعي ,اخلــــــــــــــدمات االجتماعيــــــــــــــةو رعايــــــــــــــة االســــــــــــــرة و الطفولــــــــــــــة,إبــــــــــــــراهيم بيــــــــــــــومي وأخــــــــــــــرون-5

  .م1999,االسكندرية,احلديث

دار ,جملة طبيبك اخلاص,مرض السرطان حقيقته,م1997مدير مستشفى معهد السرطان عام,حممود شريف-6

  م1975,القاهرة,اهلالل للنشر

البحــــــــث ,عــــــــدنان هاشــــــــم الســــــــامرائي.د,نــــــــزار عبــــــــد ايــــــــد الــــــــربواري:الربوفيســــــــور,حلســــــــن عبــــــــد اهللا باشــــــــيوة.د-7

  .م2010, 1ط,توزيعمؤسسة الوراق للنشر و ال,تطبيقات,أساليب,مفاهيم,العلمي

الس الوطين للثقافة و ,عامل املعرفة,مصطفى إبراهيم فهمي:ترمجة,الطب االمربيايل و اتمعات احمللية,دافيد أرنولد-9

  .م1998,الكويت,الفنون و االداب

  .م1998,دار املعرفة اجلامعية,االسكندرية,االسرة و اتمع,سامية حممد جابر- 10

النتائج االولية للمسح اجلزائري ,الديوان الوطين لالحصائيات,ان و إصالح املستشفياتوزارة الصحة و السك- 11

  .م2003جوان,اجلزائر,م2002لصحة االسرة
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 htt/www.wh.int/medea centre/events:متحصل عليه من,السرطان,منظمة الصحة العاملية- 12

annual/work.cancer-day/ar/index.html. ,22/04/2016:االطالع تاريخ.  

 12345:تقييم املقال 2012)أبريل(نيسان 6اجلمعة,الدراسات الفكرية و الفلسفية و علم االجتماع-13

  .زكريا االبراهيمي:بقلم

  مجيع احلقوق حمفوظة ,23:34-01/05/2015اجلمعة,منري برقاد-14

www.hespress.com/opinious/262605.html. 

  : رسائل دكتوراه

رسالة مقدمة لنيل ,حالة مدينة سكيكدة,التصورات االجتماعيةللصحة واملرض يف اجلزائر,بومدينسليمان - 15

كلية العلوم االنسانية و العلوم ,جامعة منتوري قسنطينة,قسنطينة اجلزائر,شهادة دكتوراه دولة يف علم النفس العيادي

  .2004- 2003السنة اجلامعية,االجتماعية

  :رسائل ماجستير

مقاربـة ,املركـز االستشـفائي اجلـامعي بتلمسـان منوذجـا,متثالت اتمـع اجلزائـري ملـرض السـرطان,ل حممدمحودي مجا-16

كليـة االداب و العلـوم االنسـانية ,اجلزائر,تلمسان,مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف االنثروبولوجيا,أنثروبولوجية طبية

  .2006-2005السنة اجلامعية ,و العلوم االجتماعية

دراســة ,دور العوامــل االقتصــادية و االجتماعيــة يف حتديــد أمنــاط العــالج لــدى املرضــى,يســوم وائــل يوســف العتــومم-17
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  :دليل المقابلة-

  "سرطان عنق الرحم"اللوايت هن مصابا بالسرطان بالنساء خاص   

 واش هي الصحة بالنسبة ليك ؟ •

 الصحة بالنسبة لك؟ماذا تمثل  •

 وقتاش تروحي للطبيب؟ أحكيلي •

 متى تذهبين إلى الطبيب؟ •

 احكيلي على االعراض اللي  حسييت ا يف بداية املرض ؟ •

 ماهي األعراض التي تشعرين بها في بداية المرض؟ •

 كم دامت هذه االعراض ؟ •

 كيفاش عرفت راكي مريضة ؟ •

 كيف عرفت أنك مريضة؟ •

 واش درت كي عرفت باملرض ؟ •

 ما هي ردة فعلك جتاه املرض ؟ •

 احكيلي على حياتك االسرية قبل وبعد املرض ؟ •

 كيف كانت حياتك مع األسرة أثناء و بعض المرض؟ •

 كيفاش راجلك راه يعاملك ؟ •

 كيف يعاملك زوجك؟ •

 ما هي الصعوبات اليت واجهتك خالل فرتة العالج ؟ •

 شكون راه مقابلك كي راكي مريضة ؟ •

 لمرض؟من يقوم برعايتك خالل ا •



 

  

 واش تعريف على هذا املرض ؟ •

 ما الذي تعريفينه عن المرض؟ •

 واش ميتلك مرض سرطان الرحم ؟ •

 ماذا يمثل لك سرطان عنق الرحم؟ •

 :المعلومات الشخصية •

 السن ؟ •

 املستوى التعليمي ؟ •

 احلالة العائلية ؟ •

 مكان االقامة ؟ •

  نوع االسرة ؟ •

 

 

 


