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  :متهيد

تصورات العلوم االجتماعية  إىلو هلذا خصصنا يف هذا الفصل ، ملوضوع الدراسة  األساسياملرض املتغري       

اليت ختص   األنواعاملرض و  أصنافعرض  إىلللصحة و املرض مث تناولنا مراحل املرض اليت مير @ا املريض مث تطرقنا 

ترد يف  أناليت ميكن  األمراضمن املرض فانه مت التطرق ملختلف  املوضوع مل حيدد نوع معني أنكل صنف ، و مبا 

   و النفسية       اجلسمية باألمراضالصحية خاصة تلك اليت تتعلق  األعراض أهمعرض  إىلطرق ت، كما مت ال الدراسة

 .الشعبية األمراضاالجتماعية و  راضاألم إىلو العصبية و كذا األمراض العضوية ، كما مت التطرق 

املرضية اخلاصة بكل نوع و صنف  األعراض أهمصورة صحيحة حول  إعطاءهذه العناصر يف  أمهيةو تكمن       

 .لتغطية الدراسة تغطية شاملة و واضحة إليها،كما يعرفنا هذا الفصل على اجلوانب املتشعبة اليت ميكن التطرق 
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I. ورات العلوم االجتماعية للصحة و املرضتص : 

تفسريا  إعطاءهاتعريف دقيقا للمرض يف غاية الصعوبة نظرا لتفاعل خمتلف املداخل و العلوم يف  إعطاء أنو يبد      

    اخل، فهناك من يعرف املرض بوجهة نظر بيولوجية عضوية حبثة....و مراحله  أنواعهو  أسبابهمن حيث مفهومه و 

اجتماعية و ثقافية و عليه فان املداخل  اثر عوامل إىلوجهة نفسية حبثة و هناك من يرجعه  إىلو هناك من يرجعه 

    العلوم السلوكية إىليتجه  األطباءبدأ اهتمام  20ففي السنوات االخرية من القرن  السلوكية لدراسة املرض متعددة،

ني العوامل العوامل الثقافية و االجتماعية و السيكولوجية املؤثرة يف املرض و أدركوا أن هناك تداخل كبري ب باألخصو 

 1.العضوية و غري العضوية كمحددات حقيقية للمرض

 : مفهوم املرض و املريض – 1

احلالة اليت حتدث فيها خلل،إما من الناحية العضوية أو العقلية أو االجتماعية للفرد و من  بأنهيعرف املرض       

          و هناك فرق بني االعتالل و السقم شانه قدرة الفرد على مواجهة أقل احلاجيات الالزمة ألداء وظيفة مناسبة

 . و املرض

cا  يتأثراالعتالل فهي حالة من االختالل الوظيفي و اليت  أما الواعي بعدم الراحة، اإلدراك بأنهحيدد  :املرض –أ 

         لالختالل الوظيفينفسية  أوو السقم هو حالة عضوية  باآلخرينعالقة الفرد  اجلانب االجتماعي و تؤثر على

من القدرة الفرد الطبيعة للوفاء بالتزاماته جتاه عبارة عن اختالل  و تؤثر على شخصية الفرد و عليه يكون املرض هو

 2.متاعبه النفسية كالتوثر و القلق و اخلوف زيادةو جمتمعه و  أسرته

                                         

1
 .271،272،ص2007، دار املعارف اجلامعية،اإلسكندرية،  االنرتوبواوجيا مداخل و تطبيقاتحممد عباس إبراهيم،  - 
 .263،ص 2003 االسكندرية، اجلامعية، املعرفة دار ،وا�االت املفهوم الطيب االجتماع علم عمر، السيد حممود نادية - 2
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      العقلية أوة اجلسمية اختالل يف احد عوامل الصح أوللمرض يعرف على انه احنراف  أخرو هناك تعريف       

ظهور اضطراب تظهر له بعض األعراض و املرض عملية متطورة و منذ ابتداء السبب و حىت  إىلالنفسية يؤدي  أو

يكون املرض عاما  أناملضاعفات قد يكون التطور حادا و سريعا و قد يكون بطيئا مزمنا بطيئا مزمنا كما ميكن ظهور 

 1.على عضو واحد أو جزء من عضو اإلصابةن موضعيا فتقتصر من عضو واحد أو يكو  أكثرميس 

اضطراب يف عنصر من  أوميكن تعريفه على انه ذلك الشخص الذي حيدث له خلل  :مفهوم املريض –ب 

 2.االجتماعية أوالعقلية  أوالنفسية  أوعناصر شخصيته اجلسمية 

  :التصور البيولوجي و االيكولوجي للمرض - 1

العادي و ذلك على حد تعبري اجلسمي و العضلي  اإلحساسعديدة منها انه فقدان  بيولوجية للمرض معاين      

يرى املرض على أنه حالة  AUBEREY" اوبري" أما SCAMBLER" سكامبلر"و   PATRICK" باتريك"

دث حي بأنه 32SNOW" سناو"تكيف اجلسم مع الظروف الداخلية و اخلارجية القاسية و غري العادية كما عرفه 

 3.وظائفها أداءاجلسم يف  أعضاءمن من قصور عضو أو أكثر 

و املهتمني بالصحة و املرض عامة باكتساHم املعرفة  األطباء تأصيليعتمد على فالتصور البيولوجي للمرض        

            ضروريا يف حجرات الكشف الطيب  التأصيلكان هذا   إذايف حد ذاته و  اإلنسانالنظرية و العملية حبسم 

اليت يتكون منها جسم  األعضاءاجلراحية اليت تتعلق بالنتائج العضوية للمرض على اخللية و النتيجة و و العمليات 

الرئيسية للمرض و ارتباطها بالعالقات اليت تسود  باألسبابينبغي اهتمام  إمناحسب تعترب نظرة قاصرة و  اإلنسان

                                         

 .17، ص  1423، 2002األردن،  عنان والتوزيع، للنشر املسرية دار العامة، والسالمة الصحو يف مبادئ وآخرين، الباري eلة قطيشات، تاال - 1

 .28ص  ذكره، سبق مرجع علي، يوسف منصور أمرية - 2

 .277ص نفسه، املرجع  - 3
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و يف ضوء هذا الفهم اجلديد نركز على البيئة اليت تتفاعل معها العوامل فيها ا/تمع و عالقا)م بالبيئة اليت يعيشون 

 .الوظيفي له  األداءو على  اإلنسانترتك بصما)ا على جسم  أCا إذالبيولوجية 

فالبيئة اخلارجية تفرض بعض نفهمها يف ضوء البيئة اليت تتفاعل معها هذه العوامل، أنجيب  أنناهذا و معىن       

اجلسم لوظائفه و من مثة يتكيف اجلسم هلذه املطالب من الناحيتني الفسيولوجية و التطورية  أداءلب على املطا

حد ما على املطلب اليت تفرضها البيئة فمثال عضالت اجلسم هي  إىليعتمدان فالتطور اجلسمي و التوافق اجلسمي 

فاجلسم مع الظروف املناخية الطقسية، اإلنساينجلسم ا يتالءمنتائج اجلهود اليت تتطلبها البيئة من اجلسم و باملثل 

 تكونيتوافق مع املخاطر و التحديات اجلديدة و من خالل هذا التوافق البيولوجي مع البيئة املتغرية قد  اإلنساين

 .األحيانمدمرة يف بعض 

 األبعاديرتكز على ننظر للمرض من زاوية معينة على انه نوع من التكيف البيولوجي  أنو عليه نستطيع       

مادي خيلو من العقل و احلس و يتجاهل العالقة بني العقل كموضوع املرض   إىلالبيولوجية للمرض و العالج و ينظر 

 .لإلنسانالغري عقلي و الكائن العقلي و اجلسم و بني الكائن 

 : التصور الثقايف للمرض - 2

لصحة و الوقاية و العالج و بالتايل تربز دراسات جوانب هذه يهتم هذا املنظور بدراسة العالقة بني الثقافة و ا      

و تفسريها و عالجها و طبيعة التفاعل مع اخلدمات الصحية  األمراض أمناطيف حتديد الثقافة  أمهيةالعالقة و ال سيما 

 كذالكاخل  ....الرمسية و يف ضوء هذا املنظور و يهتم الباحثون بدراسة العالقة الدين و القيم باملمارسات الصحية 

 ا_تمعات اكتسبتها اليت واألساليب والوسائل رايفاجلغ املرض وتوزيعه تطور تتبع على املنظور هذا أنصار حيرص

 فهو وهلذا التقليدية ا_تمعات يف وخاصة وتطويره احلديث الطب املثلى لتحسني والطرق وعالجه معه للتعامل
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 واألشخاص إليها نعزوها اليت األساليب أو املرضية للحاالت تقييما حيدد الذي املناخ الثقايف على الضوء يلقي

 1.عالجها طرق وحتديد وزGا وتقدمي تقييمها يف بالسلطة الذين يتمتعون

 إىل وذهب بل املرض من Zا اخلاص وتصورها منظورها ثقافة لكل أن "أكركنست "يشري الثقايف املفهوم فعن      

 بعض أن إال اaردة الناحية من بيولوجيتان عمليتان أGما من الرغم على وعالجه املرض أن فذكر ذالك من أبعد

 املوضوعية احلقائق على اعتمادا أكثر االجتماعية واحلقائق اaتمعات حتديدات على تعتمد Zما املرتبطة احلقائق

 الفكرة وهي ألخرى، ثقافة ومن آلخر جمتمع من وخيتلف األوىل املرتبة يف ثقايف مفهوم املرض أن جند املعىن وZذا

 ظواهر هي ما مثل ثقافية ظواهر واملرض الصحة أن إىل ذهب الذي "فوسرت" أمثال العلماء من العديد أكدها

 كما الثقافة إطار يف ندرسها أن البد التقليدية اaتمعات يف املوجودة الطبية املمارسات درسنا ما إذا و بيولوجية

 .اZ اخلاصة ومعتقداsا تفسرياsا ثقافة فلكل ألخرى ثقافة لفخيت نسيب مفهوم املرض أن

 مازال العامل من عديدةجزاء أ ويف املرض لظاهرة السكان و إدراك تصور على كبري ودور تأثري فللثقافة      

 صورهوت تقييمه للمريض حتدد اليت هي الثقافة أن جند املعىن وZذا للمرض الثقافيةات بالتغري  متمسكني السكان

       الساحر أو احمللي للمعاجل يذهب أو للطبيب يذهب إما فهو املرض اجتاه التالية أفعاله ودور املرضية حلالته

 باختالف خيتلف أمر مرضه جتاه وسلوكه املرض تفسري أن "فوسرت" ويؤكد مرضه رض ا أع متاما يتجاهل أو

 .واالجتماعية الثقافية اخللفية

 وفهم تدارك أمهيه على " Scott وت وسك" " Leighton ليتون "من كل ىير  الصدد هذا ويف      

                                         

 .222،  220 ص ذكره، سبق مرجع ،نظري مدخل الطيب االجتماع علم اجلوهري، حممد تقدمي املكاوي، على - 1
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 باعتباره املرض مع ا-تمعات هذه سكان يتعامل حيث التقليدية ا-تمعات يف خاصة الثقايف إطاره يف املرض

 مارساتوامل باملعتقدات متسكهم إطار يف يكون املعاجلني ألمناط اختبارهم وأن الطبيعة مستوى عن تعلو إعجازي

 .ثقافتهم من النابعة التقليدية الصحية

 مرتبطان مفهومان واملرض الصحة أن "غامري حسن حممد"و "ريس Risse "من كل إليه ذهب ما وهذا      

 .احمللية اIتمعات نطاق يف وخاصة والبيولوجية واملعرفية االجتماعي والبناء والدينية الثقافية القيم مثل مبوضوعات

 حتديد من تنطلق وهي للجماعة، الطبية بالنظرية يعرف ما يف " Glaser كالسر"و"باوفينر" شارأ وقد      

 واألفكارتصورات  من انطالقا املرض معاجلة وكيفية منه الوقاية وكيفية وأساليبه واملرض للصحة السكان مفهوم

 اإلنسانية و احلضارات  الثقافات باختالف ختتلف وهي واحلياة والعامل الكون عن السكان يكوKا اليت األساسية

 ميكن ما وأنه وا]تمعات الثقافات باختالف خيتلف املرض مفهوم أن "أكنسوال "الباحث أكد السياق نفس ويف

.آخر جمتمع يف كذالك يكون قد ما جمتمع يف مرضا يكون أن
1 

 خاصة ا]تمعات خمتلف بني إخل،... الغيبية والقوى والسحر الشريرة العني من ابتدءا املرض أسباب فتعدد      

 واليت املتقدمة؛ با]تمعات املرتبطة والتحضر التقدم مظاهر إىل ر ا مرو والتقليدية، البدائية با]تمعات املرتبطة منها

      السائدة والنماذج الصناعية والبيئة الطبيعية غري الرضاعة مثل الصحية غري العيش أساليب يف خاصة تتمثل

 املتصلة بالقيم تأثريا كبريا تتأثر ا]تمع يف وأنواعها الوفيات معدالت ومراض األ فأنواع . األبناء برتبية لقةاملتع أو

 مصادر من أساسيا مصدرا يعد العصر فهذا اإلنسان فيها يعيش اليت الصناعية والبيئة والرتويح العمل و باألسرة

 تبدو سيمات وهي ... والعنف كاالنتحار واالجتماعية ةالنفسي األمراض  كذالك البيولوجية باملرض اإلصابة

 يف السائدة الشخصية منوذج بني ترتفع بالقلب اإلصابة معدل فمثال احلديثة التكنولوجية ا]تمعات يف واضحة

                                         

 273،276 ص ، ذكره سبق مرجع ،وتطبيقات مداخل األنثربولوجيا ،راهيم إب عباس حممد  - 1
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 العوامل هذه لكن راثية والو  البيولوجية العوامل عن الفرق هذه عزل يصعب أنه من الرغم فعلى الغربية، الثقافة

 فإRا... اجلنس وممارسة اخلمور وتعاطي بالتدخني املتصلة الثقافية ريفاملعاي الثقايف، االجتماعية باإلطار تتأثر اذا=

 .منها حتميهم أو باألمراض اإلصابة أعضاء تعرض

 افةفالثق الصحية املخاطر من كبري عدد يف تتسبب العصرية ا[تمعات يف السائدة الثقافية القيم أن والواقع      

 عمليات على فضال هذا الضارة،و واألطعمة الكحولية املشروبات واستهالك التدخني تؤيد والرتف اإلعالن

 حىت تكون وقد الصحية املشكالت من كثري يف يتسبب مما تلويثها، على وتعمل البيئة فتفسد الصناعي اإلنتاج

 النزعة على فأكثر أكثر تركز واليت املتقدمة، دولال يف السائدة الثقافية األمناط أن كما العجز أو املوت يف سببا

 من الكثري والتعرض الكبت مصادر من رامصد ذا=ا يف أصبحت فقد للسلوك، العقلي والطابع واملنافسة املادية

 .عليه السيطرة على قدرتنا من خيرج األمناط هذه من ا وكثري  املزمنة رض ا األم

 يأخذ الوقت؟، نفس يف له مسببة الثقافة هذه تكون قد املرض، فسريت يف ثقافته جمتمع كل فإن وعليه      

.والتقدم البدائية بني ختتلف وهي لعالجه وأساليب أمناط املرض منها
1 

 :للمرض االجتماعي التصور  - 3

 اإلطار حبق يعد والذي االجتماعي السياق يف رجها ا إد بعد إال يكتمل لن واملرض للصحة فهمنا إن      

 فهم هي مثال الطبيب مهام كان فإذا اجتماعية، طبقة عليها فيضفي واملرض الصحة منه تندرج الذي لاألمش

 املهام فإن ، السكان صحة يهدد ما خطرها من تقلل اليت املعيشية الظروف وتعزيز ومعاجلتها املرض وقوع كيفية

 وسلسلة االجتماعية العوامل نراعي مثلما ؛ رادلألف والنفسية االجتماعية العوامل أمهية ما مل تراع  واردة غري تصبح

 له بعدا تعطي وعالجا، وتشخيصا دراسته االجتماعي التناول وأسلوب الوعي وانتشار االجتماعي الفعل ردود

                                         

 65،70ص ص ، ذكره سبق مرجع جليب، زاقالر  عبد حممد، على حممد - 1
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 كالفقر السيئة االجتماعية الظروف تساعد إذا ،راض األم انتشار على املساعدة املختلفة العوامل فهم يف أمهية

 ،راضباألم اإلصابة يف وغريها واالزدحام االجتماعي والتمزق التغذية وسوء مستوى واخنفاض لواجله والبطالة

 خصائص على تنطوي ال أVا من الرغم على راضأم بأVا معينة الشخصية املشكالت تعرف وقد األوبئة وانتشار

 .1للمجتمع خطرية مشكالت تشكل أو كامنة مرضية

 عامة، بصفة االجتماعية واألنشطة العمل ومتطلبات الثقايف املنظور بني الفصل صعوبة من الرغم فعلى      

 احلياة متطلبات وبني البشرية واالستجابات اإلنسانية مالمح بني التالؤم بعملية املنظور هذا أنصار يهتم ولذلك

     قصور إل يرجع فإنه بيولوجي تكيف حيدث مل إذا أنه البعض ويرى واالقتصادية الفيزيقية والبيئة االجتماعية

    حيتله الذي االجتماعي الوضع وبني الشخص بني التالؤم درجة إىل أيضا ويرجع للناس الشخصية سيمات يف

 شخص على العسري فاملوقف خمتلفة االجتماعية للمواقف الناس هؤالء استجابات أن جند ولذالك ، اmتمع يف

 .وهكذا آخر شخص على ايسري  يكون قد

 راتقد على تشمل ألVا التعقيد بالغة عملية االجتماعي التكيف يعترب االجتماعي املنظور لخال فمن      

 الفيزيقية البيئة متطلبات وحجم له االجتماعي التأييد ودرجة راته ومها وتدريباته لإلنسان واألدائية النفسية

 للعوامل احلاسم الدور على التأكيد وراملنظ هذا يتطلب كما املتطلبات هذه وبني بينه التالؤم وحجم واالجتماعية

 .ذاyا الصحية اخلدمات تقدمي أسلوب ويف واملرض الصحة يف االجتماعية

 حجم على والتعرف العوامل هذه خمتلف لرصد الطيب االجتماع علم إطار يف ارساتالد من العديد وهناك      

 التغري بني العالقة عن للكشف "تايرولر"و "كاسل" دراسة   ومنها ومرضه اmتمع صحة يف تلعبه الذي الدور

                                         

 279،280ص ذكره، سبق مرجع ،وتطبيقات مداخل األنثربولوجيا ،إبراهيم عباس حممد. - 1
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 وأثارها االجتماعية الضغوط مصادر عن الكشف أخرى دراسات  حاولت كذالك والصحة، السريع االجتماعي

 .واملرض الصحة على

 بنفس والنفسية االجتماعية العوامل أمهية احلسبان يف تضع مل إذا للعالج أمهية وال للطب مغزى فال وعليه      

.لبيولوجية العوامل Tاراعي ن اليت رجةالد
1 

 فإن االجتماعي احليايت والوسط البيولوجية العضوية بنيباستمرار  جتديده جيب كتوازن الصحة إىل فبالنظر      

 فبدورها التكيف، هذا مثل تنظيم على مقدرة األكثر الوظيفية األنساق تعرف طبية والنفس البيوكيميائية األبعاد

 متنحها اليت املتغرية العناصر تتداخل وعليها تتدخل بداخلها اليت االجتماعية األطر توفر وسيولوجية الس األبعاد

 2الثقافة وخاصة الطبيعة من متأتية بيئة كل

 من ركزوا والذين الصحة االجتماع علم جمال يف املختصني الدارسني قدمها اليت اlهودات بعض خالل فمن      

 مثاليا منوذجا باعتباره صيغ الذي "املريض دور " مفهوم ضوء يف للمرض االجتماعي التعريف على خالهلا

 يستطيع اليت والظروف املرض بتحديد املتصلة االجتماعية اخلصائص على الوقوف االجتماع علماء حياول بواسطته

 أسئلة وهناك له، ابةواالستج املرض مواجهة يف مسؤولياzم مث املرض يعانون أxم يزعموا أن ظلها يف األشخاص

 عجز أxا على لإلعاقة ينظرون فالبيولوجيون اإلعاقة، أمهها االجتماعية أدواره خالل من املرض حتديد على كثرية

 عاجز غري املعوق يكون وقد العجز معىن تأخذ قد فغنها اجتماعية وجهة من لإلعاقة نظرنا لو حني يف عضوي

 طبعا اlتمع يف أدواره بأداء املعاق الشخص يقوم حيث اجتماعية، نظر وجهة من

                                         

 439،441 ص ذكره سبق مرجع ، الصحة االجتماع علم اجلوهري، وحممد املكاوي على - 1

 التنمية، يف ودورها االجتماعية والصحة العلوم:حول الثاين الدويل املؤمتر ،االجتماع علم خالل من الصحة الصحة، سوسولوجيا ،العايل عبد دبلة - 2

 2003افريل  8-6الكويت، جامعة االجتماعية، العلوم كلية
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 من الكثري على تغلب قد فهو وبالتايل االجتماعية بأدواره للقيام وتأهيله تدريبه إلعادة دافعيته و رغبته خالل من

.العضوي أو البيولوجي عجزه خالهلا من ويتناسى املشكالت
1 

 :النفسي االجتماعي التصور - 4

 التفاعل بأساليب يتعلق الرئيسي اهتمامه نال ذلك النفس، وعلم االجتماع علمي على املنظور هذا يعتمد      

 وكيف االجتماعية العملية يف يؤثرون األفراد  أن كيف بوضوح يكشف فهو .املتبادل والتأثريراد األف بني واالتصال

 .العمليات Vذه تتأثر وشخصياRم الداخلية النفسية حالتهم أن

 من مثال خمتلفة بأساليب املتبادل التأثري عمليات إىل اجتاهاRم ضوء يف االجتماعي فسالن علماء وينظر      

 تفاعلية دينامية عملية هي التأثري عمليات أن على ينظرون وآخرون التأثري تيجياتااسرت  أو التأثري مصادر حيث

 فمثال .املرض وعالج واملرض الصحة مبيدان تتصل إمنا املتبادل التأثري يستقبلون من راسةبد يهتمون وغريهم رمزية

 يف وتساعد ونصحه، لتعليماته باالمتثال املريض إقناع على وقدرته الطبيب لعمل مالئمة التأثرياتيجية إسرت  فهم

 .امجالرب  هذه من االستفادة على وتشجيعهم اجلمهور على العامة الصحةرامج ب عرض

 والعوامل املختلفة، التأثري األنواع من األشخاص قابلية مدى يفهموا أن الصحة عن املسئولني على كما      

 النتائج بعض االجتماعي النفس علم وحيللاملؤثرات  استقبال على القدرة هذه اختالف يف املتسببة الرئيسية

 :مثل الطيب االجتماع لعلم بالنسبة جدا اخلاصة

 النفسية العوامل لتفاعل ما حد إىل تائجن هي الطيب االجتماع علماء يدرسها اليت املشكالت من الكثري إن -

 .واالجتماعية

 تؤثر فغنها عديدة رض ا أم حبدوث مباشرة بصورة متصلة تكون ال قد السيكولوجية العوامل أن رغم -

                                         

 .75،  71 ص ، ذكره سبق مرجع جليب، قالرزا وعبد حممد علي حممد - 1
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 .عجز من عنها ينتج وماراض األم هذه جمرى يف

 النفس وعلم ألسريةا احلياة وعلى للناس النفسية احلاالت على هامة نتائج املرض حدوث لتكرار إن -

 التحليل و األنثربولوجيا و االجتماع علم ويتداخل أساسية جماالت علة يشمل واسع ميدان ذاته االجتماعي

 وندرسها الظواهر به يدرك اليت ألسلوب بالنسبة هامة نتائجواملنظورات  التوجهات ملختلف تكون وقد النفسي

 .العالج رامج ب يف خمتلفة بدائل وتبين

 ميكن للسلوك أساسي منوذج بوجود يعتقدون أ[م حيث من حتميون االجتماعي النفس فعلماء       -

 الفاعليةدور  و اإلنسان رادة بإ واالهتمام واالجتماعية، والسيكولوجية البيولوجية املبادئ أساس على تفسريه

 وهو حتقيقها سبل رسمو  أهدافه صياغة على قادر اإلنسان أن حيث اإلنسانية األهداف جمرى يف السلوكية

 .الصحة وحتقيق املرض بينها ومن حياته، جمرى على السيطرة يستطيع كان لو كما يسلك

 السيطرة يتعذر حينما تنشأ نفسية حاله وهو العجز مفهوم على جتريبية حبوث أجرو االجتاه هذا فأصحاب      

 بني االستجابة يف تشابه عن تكشف اليت الشواهد من ر ا كيب عددا سيلجمان أوضح ولقد األحداث، على

 املعتقدات أما احليوان، عند باملوت أو اجلسدي العجز بني العجز حاالت بعض ارتبطت ولقد والكبت، العجز

 أن كما ورفاهيتهم؛ صحتهم على واضح تأثري هلا يكون قد لإلنسان بالنسبة السيطرة هذه حول تدور اليت

 االجتماعية والبيئة طفولته يف شهدها اليت النفسية احلياة خالل من اناإلنس فهم يف كبري دور النفسي التحليل

 .الفرد فيها يعيش الذي

 واالجتماعية السلوكية اتاملتغري  إىل بالرجوع تفسريه وميكن التنوع فهم يف االجتاه هذا يوضح كما      

  .والثقافية
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.للمرض السلوكي تفسري يف عاالجتما  وعلم النفس علوم مكن الذي اإلسهام يتضح هذا ومن      
1 

I. املرض تفسري يف السلوكية العلوم راتمنظو  بني التكامل: 

 كما باإلنسان، <تم أل>ا بينها فيما ومتداخلة متكاملة املرض وتفسري فهم يف السلوكية العلومرات منظو  إن      

 نتمكن وبالتايل .اOتمع يف كيةوالسلو  االجتماعية عمليات فهم على تساعد تصورية أساليب ناحية من متثل أ>ا

 سلوك فيها تنضم بوتقة ميثل فاملرض عليه، للتغلب املختلفة الطاقات وتعبئة له واالستجابة املرض وقوع تفسري من

 على السيطرة يف تفيدنا تفاعلية عمليات منها لتخرج قتضياته،مل الطيب النسق أعضاء واستجابة له وتعريفنا املرض

 .سواء حد على االجتماعية البيئةو  الطبيعية البيئة

 لتحقيق احلكومية األجهزة تنفذها اليت الصحية واملشروعات امج الرب  بعض فشل لنا يفسر ذالك ولعل      

 من فيه الذي مبا االجتماعي البناء وطبيعة السائدة الثقافة إىل رجعا ا يكون قد فالفشل الصحية، التنمية

 لنجاح منها البد ضرورة ميثالن االجتماعي البناء على والتعرف الثقافة هذه فهم فإن لذلك و رات وتوت صراعات 

.واملشروعات امج الرب  هذه
2 

 بيولوجية حيوية ألسباب أو اجلسم يف الوظيفية للنواحي االختالل أو راب اإلظط من حالة املرض كان فإذا      

 حيث من نفسه الفرد بطبيعة يتعلق أنه كما كامل، وجه على وظائفها أداء على اجلسم أعضاء قدرة عدم جتعل

 اتاملتغري  من العديد فهناك اOتمعية والعوامل املرض بني وطيدة عالقة هناك نفسه الوقت ويف احلياة يف سلوكه

 تفاعل نتاج الواقع يف الصحية اإلنسان حالة وأن باملرض اإلصابة على تساعد اليت والثقافية واالجتماعية الطبيعية

 نتاجا يعد راضاألم  وانتشار راد األف من للكثري الصحية احلالة تدين إذا والطبيعية، والثقافية الجتماعيةا البيئة

 معتقدات فهناك والسحرية، الشعبية واملمارسات واملعتقدات واألمية كاجلهلات  املتغري  من والعديد احلياة ألسلوب

                                         

 .132، 76 ص ذكره، سبق مرجع وآخرين، جليب زق ا الر وعبد حممد علي حممد - 1

 .452،  451 ص ذكره، سبق مرجع اجلوهري، حممد تقدمي املكاوي علي - 2



     أبواب العلوم االجتماعية للصحة و املرض و مراحل املرض                            :الثاينالفصل 

42 

 

 من العديد يضم الشعيب الطب ميدان وان املستويات وكل الطبقات كافة يف وموجودة اإلنسانية النفس يف كامنة

 واملشاكل االجتماعية والتنشئة االجتماعي التفاعل أمناط أن كما واملرض، بالصحة اخلاصة رات واملأثو  املعتقدات

 ذالك إىل يضاف نفسية ضراوأم مشاكل من يتبعها وما األسرية

.وصحية تماعيةاج مشكالت من يصاحبها وما والتحضر االجتماعي التغيري
1 

 إىل النظرة يف تتكامل االجتماعية، والنفسية والبيولوجية والثقافية االجتماعية رات املنظو  أن نالحظ هنا ومن      

 وسائر االجتماعية ومكانته ودوره وبدنه وبيئته بنشاطه ارتباط يف اإلنسان حياة جزئيات كل وفهم واملرض الصحة

.`ا يضطلع اليت األنشطة
2 

 III املرض حلار م: 

 :أساسيتني مرحلتني إىل املرض يصنف من هناك      

 بينه تآثر حدوث عند وحتدث اإلنسان يف املرض بداية تسبق اليت املدة وهي :املرض قبل ما مرحلة - 1

 .املمرضة العوامل وبني

 دور " حلرامب ومروره اإلنسان جسم يف املمرض العامل بدخول الفرتة هذه وتبدأ :املرض مرحلة  -2

.العجز أو فاملوت والنقاهة، الشفاء املرض، تناقص دور السقم، دور املرض، بوادر دور احلضانة،
3 

 وسوسيولوجي، بولوجي أنثر تصنيف وهو اخلطورة درجة حسب املرض راحلم يصنف من وهناك      

 :كالتايل للمرض حلار م مخس 1962 عام Suchman" سومشان" حدد حيث

                                         

 .271 ص ذكره، سبق مرجع ،وتطبيقات مداخل بولوجيااألنثرو  التدريس، هيئة أعضاء من خنبة تأليف  - 1

 .453ص ذكره، سبق مرجع اجلوهري وحممد املكاوي علي - 2

 .61،  60ص  ، 2000 سنة بريوت، والنشر، للطباعة العربية النهضة دار ، 1ط ،الطبية االجتماعية اخلدمة النماس، فايز أمحد - 3

 



     أبواب العلوم االجتماعية للصحة و املرض و مراحل املرض                            :الثاينالفصل 

43 

 

     األمل و اجلسمية املتاعب من عددا الطبية راماالد يف املرحلة تلك ضراأع حيدث و :ملرحلةبا املرور عراضأ -أ

 نوعا فيه األعراض Qذهإدراكه  يكون أن ميكن حيث نفسه الشخص من تقرتح الضعف أو املظهر يف التغيري و

 التشخيص داخللتظرا ن الغموض من نوعا فيها األعراض  هذه تعترب "سومشان" حسب وعلى اخلطأ، من

 نفسه للمرضراض األع هذهراك إد أن كما العادية، االجتماعية ووظيفته للشخص الذايت التشخيص مع البيولوجي

 .ألخرى ثقافة من خيتلف قد

 املعاين فسرت إذا وذالك املهنية للرعاية واحتياجه املريض دور حالة اضافرت  يف فتتمثل : الثانية املرحلة -ب

 مع عراضاأل مناقشة خالل من النصيحة عن البحث مرحلة يبدأ حيث للمرض كدليل وىلاأل املرحلة ألعراض

 للشخص املؤقت واإلعفاء املرض إلدعاء جانبهم من املؤقت التأيد أو اإلثبات على للحصول واألصدقاء األقارب

 .اآلخرين جتاه العادية زاماتااللت من

 فالشخص "املهنية الطبية الرعاية عن البحث قرار أي " الطبية بالرعاية اإليصال يف وتتمثل :الثالثة املرحلة – ج

 هذا ويف .للصحة ليعيده العالج جمرى يف الدخول كمريض، لدوره رمسي إثبات :شيئني عن يبحث احلالة هذه يف

 كفرد يفعل ال فهو بصحته املتعلقة راراتالق ومباشرة لعملار ح يكن مل املريض " Clark كالرك" يقول النحو

 .عائلته كعضو بل

 وعالجه أوامره إتباع وقبول الطبيب لتحكم االنتقال مرحلة أي املريض، دور يف واملتمثلة  :الرابعة املرحلة -د

 املريض يتبعها اليت التعليمات فمثال ألخرى مرضية حالة ومن ألخر شخص من ختتلف املرحلة هذه و .املوصوف

 ثقايف مستوى ومن ألخرى ثقافة من تلفخت فهي كذالك مزمن، مبرض املريض عند هي كما ليس عابر مبرض

 .آلخر



     أبواب العلوم االجتماعية للصحة و املرض و مراحل املرض                            :الثاينالفصل 

44 

 

 بصورة والتعامل املريض دور عن التخلي راروق التأهيل إعادة حالة أو الشفاء مرحلة وهي :اخلامسة املرحلة -ه

 حول يكمن دائما املريض دور أن يعرفوا املزمنة احلاالت من فاملعانني نسيب يكون رارالق وهذا .احلياة مع أفضل

.أخرى راضألم تالية ويةاز 
1 

IV. متثالت الصحة و املرض عرب التاريخ باجلزائر : 

على ارض اجلزائر قدرا الذي عاش  باإلنسانكانت االعتقادات و التصورات اخلاصة بالصحة و املرض املتعلقة       

زعت هذه االعتقادات الطبية حيث ن األمورالديين املبين على اخلوف من اجلمهور و جهل حقيقة  التأسيسهاما يف 

حنو الطبيعة املقدسة لبعض املمارسات و االلتزامات رغم تغري البناء االجتماعي يف كل مرحلة من مراحل تاريخ اجلزائر 

 .األجيالالرمزي و املعتقدات استمر عرب تواصل  اإلنتاجاYتمع عرب مستويات  إنتاج إعادةلكن 

قبل العهد الروماين مث يف مرحلة  أيالتاريخ القدمي للجزائر  إىلرض يرجع بنا املتعلق مبفهوم الصحة و امل اإلشكال      

اليت ظهرت تلك  لألمراضو هذا مل خيفي استمرار التصورات و التمثالت  أطباءمتيز من بروز  العهد الروماين و ما

 .املرحلة

اجلزائر منذ القدمي  وطأالذي  اإلنساننوع  الدراسات اجلغرافية و املناخية و االنثروبولوجية املتعلقة بتحديد إن      

السالالت  أوىلانطالقا من ساللة مشيت العريب اليت اعتربت . اجلزائري املوجود يف قدمي اإلنسانانطلقت من فرضيات 

زيادة على   les berbèresامسهم الرببر  أحفادهمهذه الساللة  أعطتوجدت يف ارض اجلزائر حيث اليت 

هذا االختالط ;يجا  أعطىحيث  األسودمثل شعوب من اعلي النيل و كذلك العنصر  ىأخر فحو شعوب مناطق 

                                         

، 255ه ،ص  1426م ، 2008اجلامعي،  املعرفة دار التدريس، هيئة أعضاء من خنبة تأليف ،لوجيااألنثربو  إىل مدخل ، إبراهيم عباس حممد - 1

263. 
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من الشعوب اليت عرفتها اجلزائر عرب تارخيها مثل الفنقيني و الوندال و الرومانيني و االسبان و غري ذلك من الشعوب، 

 .اخلصائص االنثروبولوجية للجزائرتغريا من حيث العمق املتعلق ب أعطىهذا االختالط خاصة مع القبائل العربية  إن

بالصحة فان  متتعهم املؤلفني بعض أكدمتيز العنصر الرببري بالزيادة العالية يف املواليد و العمر الطويل اخلاص و       

سنة قبل  125اجلزائر  إىلبسبب الشيخوخة و كذا ما مييز به الرومان بطول العمر و بدخول الرومان  إالال حيصل 

كبرية من الضحايا مثل ما   أعداداوباء للطاعون خالل هذه السنة، لقد خلق هذا الوباء  أول إىل اإلشارةت املسيح مت

يف  األوىلة أخرى من بينها احلمى الفوبي أمراضمشاكل كبرية للسكان و اجلنود الرومانيني، وجدت خلفه اجلراد من 

،حيث كان اجلهاز اهلضمي  أمراضشلل و بعض اليت كانت منتشرة يف هذه احلصة من الزمن ال األمراضقائمة 

كانت جد مرتفعة و هذا بسبب الرضاعة املبكرة اليت    األطفالجن شرير و وفيات  إىلالتفسري االجتماعي ينسب 

 أظهرتعن هذا النوع من الرضاعة و اليت يف تلك املرحلة ينصحون باالبتعاد الذين عاشوا  األطباءكانت نصائح 

يف  أماقوى شريرة، إىلو هذا يف ظل االعتقادات اليت كانت سائدة حيث نسبت  إلنسانلوجود تشوهات خلقية 

      اليونانية مما تبناه الرومان  األساطريمتثال السكليبيوس يسمى االه الطب يف  ألفنيمن  أكثروجد  إفريقيامشال 

 .اجلزائر حيث وجدت معابد يف مدينة شرشال أحناءو انتشرت معابده يف  

 أنحث على ضرورة  اإلسالميالن الدين  اإلسالميةالدراسات ترتكز على العلوم  فأغلبيةيف املغرب العريب  أما      

تتبعنا نظام حياة املسلم من خالل  إذاو "التهلكة  إىل بأنفسكمو ال تلقوا " بصحته منها قوله تعاىل  اإلنسانيعتين 

 .من الوقوع يف املرض اإلنسانله طهارة و نظافة تنجي جنده ك فإنناالقران الكرمي و السنة النبوية  أوامر

 19من بداية القرن  تبدأ األوىلمؤملة خالل مرحلة االستعمار املرحلة  بأحداثتاريخ الطب يف اجلزائر مملوء  إن      

   سياسية كوسيلة للدعاية و تسريب املعلومات ألغراضم حيث استعمل الطب الرمسي من طرف املستعمر الفرنسي 

متيزت  1962غاية االستقالل  إىلم  20يف املرحلة الثانية من القرن  أماو كوسيلة لقبول اجيابيات احلضارة الغربية، 

هذه الوضعية مل يرتاجع  إمابتهميش السكان احملليني بالرغم من وجود بعض املسلمني يف معاهد الطب الفرنسي و 
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عبد القادر يف  األمريكما كانت اجنازات   األحوالكان يف مجيع الس إليهطب املستعمر حيث يلجا  أمامالطب الشيعي 

 .السكاننسق عالجي حديث يتماشى مع احتياجات تكوين 

 :خالصة 

م هذا النوع من الطب  20م و فرتة 19لقد كان للطب التقليدي جماال واسعا يف املمارسات خالل القرن       

ذو مصدر ديين مبين على  األخرييف تلك املرحلة، حيث كان هذا  الوحيد الذي شاع تداوله بني السكان اجلزائريني

 .األمراضالنظافة و الوقاية من  أساس

شدة ارتباط ا`تمع اجلزائري بثقافته و االعتقادات الشعبية للصحة و املرض و بالرغم من اخلدمة الصحية  إن      

 .و عقائدي تصور ديين  إطاراملرض نتج يف  أنانه بدى جليا  إالاملستعمر للسكان  إدارةاملتقدمة من طرف 

 

 



 :ةـمـاخلات

92 

 

  :اخلامتة

من خالل هذه الدراسة ظهر لنا الكثري من القضايا املتعلقة بالصحة و أساليب العالج حيث       

              وراGم حول الصحة و املرض معتقدات و تفسريات علميةيعتقد الكثري من املبحوثني يف تص

   طبيب Rائيا يف بعض احلاالتو األخرى تصورات غيبية و دينية و ثقافية شعبية و يف كثري يتم عزل ال

و اختيار العالج املناسب مل يعد غرضه الدراسي الطب   و من مثة فان التمثالت االجتماعية للصحة

فقط بل أصبح خيص كل جوانب اليت تتفاعل معها الطالب يف حياته اليومية، حيث أن الصحة هي 

 .يولوجيو ثقافية و دينية إىل جانب التأثري الب    عملية اجتماعية

 فاملرض بل فقط الطب لدارسي عرضة يعد مل املناسب العالج واختيار املرض تصور فإن مثة ومن     

 هو بل فحسب، اليومية حياته يف املريض معها يتفاعل اليت اجلوانب كل خيص أصبح ،  آلية عملية ليس

 املتحكم احلديث الطب يعد مل كما. البيولوجي التأثري جانب إىل أيضا  ودينية وثقافية، اجتماعية عملية

 الديين العالج يف املتمثلة العالجية األساليب خمتلف ذلك إىل يضاف بل املرضية العملية يف األكرب

 الطب يعجز حىت أو يصعب اليت احلاالت بعض يف Rائيا الطبيب دور عزل يتم مل إن هذا والشعيب،

 اجتماعية ظاهرة عن يعرب املرض أن إىل بنا خلصت الدارسة هذه فإن وعليه. فهمها على احلديث

 ألساليب بالنسبة احلال هو كما املتغيارت، هذه على مبعزل فهمها أو دارستها ميكن ال  ثقافية بيولوجية

 . املرض ،دينية عالج
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 :متهيد

 على تؤثر اليت املتغريات  أهم توضيح بعد املرض عالج أساليب إىل راسة الد موضوع من املهم اجلزء يتطرق      

 أنواعها مبختلف األمراض عالج يف املعروفة العالجية األساليب أهم إىل التطرق وجب وعليه املرض، تصور

 .املرض بعالج Rتم اليت والطبية يةالعالج األصناف أهم الفصل هذا يف سنعرض كما وأصنافها،

 فقد املرض، عالج يف العالجي الصنف عليها يعتمد اليت العناصر أهم الفصل هذا يف سنتناول كما      

 .العالج أساليب اختيار على كبري بشكل تؤثر املرض بفهم اخلاصة راتالتصو  أن راساتوالد النظريات أوضحت

 والعلمية، والدينية والشعبية، احلديثة بالثقافة املتصلة واالجتماعية والدينية قافيةالث العناصر خمتلف وتؤثر هذا      

 ينتجها اليت راتالتصو  وطبيعة يتالءم عالجي منط إنتاج يف مث من املرض عالج يف املستعملة الطرق على

 .املرض وأسباب مفهوم حول االجتماعية واجلماعات األشخاص

 األنثروبولوجية االجتماعية،و راساتالد من بالعديد املرض عالج اليبأس تصنيف موضوع حضي كما      

 .إخل...اجلوهري حممد كليمنتس، ريفرز، أمثال واحلديثة، الشعبية األساليب فيها مبا والنفسية،

 الديين، الطب الشعيب، الطب :إىل تنقسم املرض عالج أساليب أن إىل راساتالد هذه خلصت وقد      

 تتفق تكاد أtا غري العالج، التصنيفات ختصص كل طرح يف بسيط اختالف هناك كان إن و احلديث، الطب

 .راسةالد من الفصل هذا يف سنعتمده الذي التصنيف يف
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I. - الشعيب الطب: 

 العمليات بواسطة والعالج الطبيعي، والطب السحري، الطب أمهها أقسام عدة إىل ينقسم بدوره وهو      

 :كالتايل ذلك نقسم أن وميكن وغريها الصاحلني األولياء زيارة بواسطة االستشفاء كذلك التقليدية،راحية اجل

 :السحري الطب 1-

 نوع فيها ،وبسود"العلمية قبل ما مرحلة" عليها يطلق والثقافات اWتمعات Vا متر مبرحلة املفهوم هذا ويرتبط      

 أدى مما والغيبيات، والشعوذة السحر ممارسات على جيةالعال وأساليبه طرقه وتعتمد االجتماعي الشعيب الطب من

 1وغريهم الروحانيني واملعاجلني الساحر الطبيب أو الشامات مثل حملية مسميات ظهور إىل

 :ضااألمر عالج يف السحر استخدامات 1-1-

 مقدمة يف ،و املعروفة التقليدية الناس رغبات حتقيق تستهدف زلت ا وما كانت السحرية املمارسات إن      

 بعض يف املدونة سحرية أعمال و وصفات هناك حيث املختلفة بأنواعه املرض شفاء موضوع يأيتراض األغ تلك

 والصرع واألسنان والصداع احلمىراض وأم العيونراض  بأم بدءا رض، ا األم عالج يف املتخصصة الكتب

 مثل االجتماعية املشاكل عالج ،أيضا اخل.. اإلجناب و الوضع عملية وكذلك باحليات امللسوع وشفاء والكسور

 .الرضع األطفال مشاكل وعالج البكاء، أو االحنرافات  أو اخللق، كسوء األطفال تربية

 وكذلك الوسواس ومن املزعجة األحالم من والتخلص احلزين على السرور إدخال مثل النفسية واألمراض      

 1اخل... والطالق الزواج موضوعات

                               

   281ص ذكره، سبق مرجع ،الطبية األنثروبولوجية إبراهيم ، عباس حممد -1 
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 :الصاحلني األولياء زيارة بواسطة العالج 1-2

 يدل ما الكرامات من ويظهرون عادة بالتفوق يتميزون الذين الصاحلني بعض هم الشعيب املعتقد يف األولياء      

 اإلسالمية، الصورة و الشعبية الصورة بني والنساء، الذكور من أولياء هناك أن كما الوالء، بلقب جدار?م على

 .Q املخلصون األشخاص أولئك اإلسالمية عقيدةال يف األولياء حيث

 .األولياء مقام امسه شيء اإلسالمية العقيدة تعرف ومل      

 املعجزات من عديدة وأصناف ألوان ممارسات ويستطيعون ،اكرامات  لديهم الشعبية املعتقدات يف واألولياء      

 القدرة املاء، على املشي املوتى األولياء خماطبة وتىامل إحياء أشهرها من أو بينها من مجيعا، حصرها نستطيع ال

 يف التواجد املرضى، ،شفاء وغريها واحليوانات األشجار خماطبة عسل، إىل املاء حتويل مثل األشياء حتويل على

 أو بالكوارث التنبؤ األمور، من أمر أي يف الناس من به يلوذ من دعوة تلبية الوقت، نفس يف مكان من أكثر

 2.هيئته وتغيري شكله حتويل على القدرة اإلهلية بالعناية التمتع الغيب

 : » األخرى الطبيعية واملواد باألعشاب العالج « الطبيعي الشعيب الطب 2-

 :الطبيعي الشعيب الطب مفهوم 2-1

 العالج يف األعشاب طب أو النبايت بالطب املرتبطة املمارسات يضم الشعيب الطب فروع من فرع وهو      

 ردود تتضمن واليت فيها، يعيش اليت وبيئته اإلنسان بني أو والطبيعة اإلنسان بني القائمة للعالقة أولية كنتيجة

 مما األخرى، الطبية والنباتات األعشاب طريق عن أمراضه عالج يف اإلنسان لسعي املبكرة واالستجابات األفعال

 األخرى الطبيعة وعوامل احليوان عامل اجتاه أخرى جاباتواست أفعال إىل باإلضافة  .الشعيب العالج ظهور ييسر

                                                                                                   

 .222، 219 ص ،الشعبية للمعتقداتدراسة  الفلكلور، علم اجلوهري، حممد :- 1
  .47،  43 ص ذكره، سبق مرجع الثاين، اجلزء ،الشعبية املعتقدات دراسة الفلكلور علم اجلوهري، حممد - 2
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 إىل جنبا كفاء>ا اختبار من الطويل التجرييبالرتاث  طريق عن اإلنسان مكنت اليت اخل،...واألحجار كاملعادن

 .الطبيعية النباتات مع جنب

 نتيجة إال هي ما عللال من علة أو رض ا األم من مبرض اإلصابة أن ممارسته يف يعتقد الشعيب فالطب      

 عامل إىل الشعيب الطب ينظر وهنا الطبيعية، القوانني يف األساسية العوامل من عامال يصيب واضطراب لنقص

 1.واملرض الصحة جانيب بني توازن حالة إجياد أجل من الطبيعية العناصر من املستمدة التغذية

 :األخرى الطبيعية واملواد باألعشاب العالج أمهية  2-2

 املرضى من املزيد يكتسب زل ا ما الشعيب الطب فإن الطب جمال يف العلم قطعها اليت املتقدمة املراحل رغم      

 أن العاملية الصحة منظمة طرحت فقد .الصيدالنية األدوية من البديل الناس من الكثري لدى األعشاب زالتما و

 أن كما العالج، من األوىل املرحلة يف الطبية باتاتالن إىل يلجئون إنسان مليار أربعة أي العامل، سكان ثلثي

 للعامل الصحية املعاجلات يف رئيسيا ر ا دو يلعب بواسطتها الشفاء أن يعرتفون النباتات هذه باستخدام املشككني

 2.الدقيقة املخربية التقنية على يعتمد الذي احلديث الطب يف كانتهامباالعرتاف  يرفضون ولكنهم الثالث

 عادية أشياء وكلها وحيوانات نباتات من الطبيعة تتيحها اليت العناصر كل إىل باألعشاب العالج يشتمل و      

 أن الضروري من وليس أحيانا، التعقيد شديد يكون قد معني، حنو على تعاجل وقد هي كما تستخدم قد

 ما، حيوان من عنصر استخدام عند احلال هو كما يقتصر األمر أن بل كله احليواين أو النبايت العنصر يستخدم

     الطبيعية حبالتها هي كما الغالب يف تستخدم ال احليوانية أو النباتية العناصر هذه أن إال ،رازته إف من نوع أو

 على يعمل الذي الزمين القيد مثال الفنية اإلجراءات أو والقواعد الظروف من بعدد تقيدها األمر يتطلب إمنا و

                               

 .182،  180 ص ذكره، سبق مرجع ،الطبية األنثروبولوجية ،إبراهيم  عباس حممد - 1
،  1997بريوت، دار املؤلف، مسطو، هللا وعبد طريفي هال ترمجة ،مرض  222من أكثر عالج الشافية النباتات معجم كاستلمان، ميكائيل - 2

 3، ص 1418
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 الكمية أو معينة ألوان كذلك غرو8ا قبل أو الشمس طلوع قبل يكون كأن تأثريه وضمان ءالدوا فاعلية زيادة

 1 .الشروط من وغريها......احملددة الالزمة

 املعوي املغص عالج يف يستخدم الذي "البابونج" : جند مثال العريب املشرق يف الطبية النباتات أشهر ومن      

 قبل من كهدايا يرسل وهو العامل، وبقاع العربية الدول باقي إىل انتقل قدو  االنتفاخ، و زاتالغا من والتخلص

 .املهجر بالد يف أبنائها إىل العائالت

 بيض فمنها احليوانات أما .ذلك إىل وما النعناع مثل وغريها مسيته، بشدة املعروفة "اخلروع بذور" جند كذلك      

 ...الغار وورق الزمل، وحب الصقنقور، و الكندس و اهلدال، و السنبل، و احلمامة، ورجل األسد، ورجل السعد،

 احليوية إعادة يف فاعليته على عرف الذي "اجلنسنغ" نبات استعمال شاع أو رامؤخ عرف كذلك وغريها،

 2.للكهول والنشاط

 مقززة ةمنفرد أخرى أو توقعها يصعب نادرة مواد تضم أqا هي هذه التقليدية الوصفات مييز الذي والشيء      

 العصر مطلع حىت العصور أقدم منذ الطبية الوصفات يف ترتدد كانت اليت العناصر هذه من و بالغرابة  تتميز

 ."احلائضاملرأة    لنب" "اخلنزير أذن" و افرازات  "املعفن و الفاسد الدهن"و "الننت اللحم"و "اخلنزير أسنان" احلديث

 الذباب وسخ حىت احليوانات، أنواع من ذلك إىل ما و ."القطط و والكالب والبغال احلمري رازاتإف" بعض ومن

 الشعيب، املعتقد نظر يف كبرية بأمهية تتمتع اليت اإلنسان من بأجزاء يتعلق ما كذالك اجلدران على يوجد الذي

 3.الروح وهو فيه املقدس متس ألqا أو اإلنسان وهرجب اتصاهلا بسبب

                               

 .480، 479 ص ذكره، سبق مرجع ،الشعبية دراسة املعتقدات الفلكلور علم اجلوهري، حممد - 1
 .2002 مارس االلكرتوين، موقعه من ،جمددا يزدهر العطارين طب ،نزار صاحل - 2
 .481،  480 ص ذكره سبق مرجع ،املعتقدات يف دراسة الفلكلور علم اجلوهري، حممد - 3
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 من للعديد ناجعة و شافية عالجات إىل توصلهم عن يعلنون الطبية والنباتات األعشاب جمال يفاء خرب  ومثة      

 الرجال لدى العقم رض ا وأم اإلكزميا، و والصدفية، السكري، :مثل احلديث الطب على استعصت اليتاألمراض 

راض أم إىل وصوال املعدة، رض ا وأم احلساسية و احلبييب، والرمد أنواعه، بكافة والصداع والربو، والنساء،

 1.السرطان

 املعدنية احلمامات يف واالسرتخاء الساخناب الرت  يف كالردم األخرى، العالجات أنواع إىل باإلضافة      

 .الساخنة

 :التقليدية اجلراحة عمليات بواسطة العالج 3- 

 بالذات العالج اهذ من النماذج وهذه والنماذج األنواع متعدد العالج من النوع هذا أن األمر حقيقة يف      

 والصينية اهلندية ا`تمعات يف عنها ختتلف العربية ا`تمعات يف تعرف اليت فالعمليات الثقافات، باختالف ختتلف

 جمتمعاتنا يف عنها نسمع لن اليت الروحية اجلراحية  العمليات تعرف خاصة األوروبية ا`تمعات فمثال األوروبية، و

 .حنن

 ا`تمعات خمتلف بني النوع hذا العالجية املمارسات من مشرتكة مناذج هناك أن فيين ال هذا أن كما      

 العامل يف الشائعة املمارسات هذه بني ومن وغريها، الكسور وجتبري والردم بالكي والعالج منها نذكر النامية،

 :منها العريب والعامل

 :الصينية باإلبر العالج 3-1-

 مصغرة صورة إال ليس اإلنسان أن القدامى، الصينيون يعتقدونه كانوا مبا يرتبط نيةالصي باإلبر التداوي إن      

 الصينيون احلكماء ويعتقد السماوية، األجرام  على تسري اليت الكونية بالظواهر اجلسد يتأثر وهلذا الكبري للكون

                               

 ذكره سبق مرجع ،نزار  صاحل - 1
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 أن حني يف سالبة، صفاتب وتتميز األنثوي العنصر متثل ) yin يني( مها القوتني هذين على يسري الكون أن

 بطريقة متتزجان الكونيتان القوتان وهذان املوجبة، الصفات مييز الذي وهو الذكري العنصر متثل ) yang يانج(

 وهلذا فرعا 10 يتفرع قناة كل ومن برجا أو قناة 21 خالل ويسريان واألنثى الذكر من كل يف بأخرى أو

 صاحلة منها نقطة وكل البشري اجلسم زء ا أج كل يف قطةن أو فرعا 110 وجود القدامى الصينيون تصور

 القوة بني ،أي" اليانج و الني  "بني التوازن إعادة على زعمهم حد على تساعد فإ_ا غرست فإذا اإلبر لغرس

 "بني املوازين اختالل إىل ترجع باجلسم حتل اليت رض ا األم هذه كل أن أيضا يعتقدون وهم واملوجبة السالبة

 إىل تؤدي الفروع أو القنوات كل ألن املرض به الذي املوقع يف اإلبر توضع أو يهم ال إنه مث "نج واليا اليني

 1.اخللل تصلح أ_ا اإلبر هذه شأن ومن البعض بعضها

 2.اجلن ومس الربد وحاالت كالصداع رض ا األم من الكثري لعالج تستعمل عديدة فوائد وللكي      

 يف موضعه ويكون للمخ واملوصل لألمل الناقل العصب كي خالل من النساء عرق جعال يف يستعمل كما      

 الطيحال وعالج القدم، أو املفاصل أو اليد ،بكي الروماتيزم فصيلة من وهي اجلذوع وعالج الفخذ، أقصى

 بواسطة كله اجلسم على تظهر اليت البثور عالجو أفقي واحد خط على متقاطعة خطوط ثالث باستعمال

 نصف أعلى يف دائرة بواسطة احلمى عالجو الصدري، القفص على بالكي النفس وضيق الربو وعالج ار،مسم

 3.لرأسا

                               

 سنة ذكر دون البشري، جدة، دار توزيع بريوت، الشامية، ودار دمشق، القلم، بدار طبع ،سالماإل يف الطبية احلقائق الكيالنيت، زق ا الر عبد - 1

 .364ص  النشر،
 .92، ص 1989 اإلسكندرية، اجلامعية، املعرفة دار ،الطيب االجتماع علم يف دراسات وآخرين، املليحي اهلادي عبد إبراهيم  - 2
 .69، 68 ص ه،ذكر  سبق مرجع صاحل، حسن حممود احملي عبد - 3
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 اليمني يف الرقبة أعلى يف الكي خالل من الِلَوز ( عالج يف الشعيب الطب يف الكي يستخدم كما      

 عالج وأسفلها، اليمىن ذناأل الكي خالل من أنواعه مبختلف كاملغص :طفالاأل أمراض عالج اليسار، أو

 من :والعقلية العصبية األمراض  عالج الفاسد، الدم على للفضاء األذن مقدمة كي خالل من :العني امحرار 

 ما العقيم، جسم من موضعا وعشرين واحد يف الكي خالل من :العقم عالج ،الرأس  قمة منتصف كي خالل

 1.والظهر الصدر بني

 :الكسور جتبري  3-2

 تلصق خشبية ألوانا مستخدمني حمكمة بطريقةبإجرائها  ويقومون العملية هذه يف ماهرين أناسا بوجد حيث      

 هذا أن املالحظ ومن حمكمة بطريقة يربط مث البيض كصفار املواد بعض إىل باإلضافة املكسور، اجلزء جانيب على

 2.احلايل  وقتنا يف الكسور حاالت يف ميارس زل ا ي مل التجبري

 :باحلجامة العالج  3-3-

 يوضع مث اهلواءمنه  يفرغ حنوه أو كأس أو وعاء هو األخري وهذا احملجم الدم امتصاص احلجامة تعين و      

 من وهي قريب، زمن إىلكثريا  تستعمل وكانت بعيد زمن منذ معروفة واحلجامة إليه، الدم فبجذب اجللد على

 على أحدمها يتغلب أن إىل معا فيتصارعان الوجع مكان إىل مالد جذب منها يقصد اليت الطبيعية العالجات

 :نوعان وهي خفيا أو عارضا الوجع كان إذا تعاىل هللا بإذن البدن يتغلب ماا وكثري  ،"واملرض الصحة" اآلخر

                               

 علم سلسلة حممد اجلوهري، :تقدمي ،الطيب االجتماع علم يف ميدانية دراسة الصحية، للخدمة والثقافية االجتماعية اجلوانب ،املكاوي على - 1

 .339،  338 ص ، 1988 اإلسكندرية، اجلامعية، املعرفة دار ، 29 الكتاب املعاصر، االجتماع
 .28ص آخرين، و املليحي اهلادي عبد إبراهيم - 2
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 القطن من قطعة تبل أو فيه الورق من قطعة بإحراق اهلواء من احملجم يفرغ أن وهي :اجلافة احلجامة- أ-

 حجمه،راد امل املكان على حاال ذلك بعد يوضع مث منه، اهلواء لطرد احملجم إىل تدخل مث وتشعل، بالكحول

 ضيقة فتحة ذات الزجاج من بكؤوس فيحجمون حاليا أما شكلها، وما األنعام بقرون قدميا حيجمون وكانوا

 تلك إىل الدم فيجذب اشديد جذبا اجللد إليه جيذب اجللد على يوضع فعندما اهلواء كاسات العامة تسميها

 .أيام عدة بعد ويزول اللون بنفسجيا املكان يصبح لذلك اخلاليا بني وينسكب الشعريية عروقه من وخيرج الناحية

 أو بشفرة احملجم عليه سيوضع الذي اجللد تبزيغ بعد ولكن اجلافة كاحلجامة فطريقتها :املدماة احلجامة -ب

 .بالدم احملجم ميتلئ العملية بعد أو أثناء يثح احملجم، وضع قبل معقمة حديدية بآلة

       األمل، مكان يف وضعت إذا مجيعها اآلالم تسكني يف مثال تفيد اجلافة فاحلجامة :احلجامة فوائد -ج 

 الرئة وداء القصبات، التهاب يف وتفيد اجلنب ذات واآلالم املفصلية واآلالم الصداع يف تفيد فهي منه قريبا أو

 الرأس  يف جريت إذا و كاإلكزميا، احلساسية رض ا أم مكافحة يف وكذلك التامور، والتهاب لكبد،ا واحتقانات

 القلب قصور يف وكذلك الشرياين الضغط ارتفاع يف تفيد فهي املدماة احلجامة أما العني،راض أم يفا كثري  أفادت

 1.الدم متيع يف خاصة تفيد وهي التسممات، و الكلى وقصور والكبد الرئة وأمراض الشديد

        "احلالقة لشفرة" بالشرط تشريطه و املصاب العضو ربط على يعتمد حيث : بالتشريط العالج 3-4

 لدغ حاالت يف يستخدم وهو فاسد، أو مسموم دم يكون ما وغالبا منه الدم يسيل حىت خاص بالسكني أو

 2.جامةاحل فيها تستخدم اليت األخرى احلاالت وبعض الثعابني أو العقارب

                               

 .300،  297 ص ، ذكره سبق مرجع الكيالين، الرزاق عبد - 1
 .334ص ذكره، سبق مرجع ،املكاوي على - 2
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II. اإلسالمي النبوي الطب: 

 الوقائية ممارساته بعض أن من الرغم وعلى الرمسية، غري الصحية اخلدمة من الثاين الفرع النبوي الطب يعترب      

 ال أننا إال الشعيب بالطب ما حد إىل شبيهة األخرى، الطبيعية واملواد باألعشاب املتعلقة منها خاصة والعالجية

 السليم غري والتفكري اخلرافة من اZردة الشريفة اإلهلية والدينية النبوية ملصادره رانظ الشعيب طبال مع دجمه ميكننا

 .النبوي الطب معامل أهم باختصار وسنوضح

 :واملرض الصحة ملفاهيم النبوي الطب مبادئ 1-

 روى حيث وتعاىل، هسبحان هللا عند من والدواء الداء أن اإلسالمي أو النبوي الطب مبادئ أهم من إن      

 فقال الدواء، وممن قال و مين، فقال الداء ممن رب يا :فقال ربه سأل أنه السالم عليه إبراهيم  األنبياء أيب عن

 .يده على الدواء أرسل رجل قال ؟ الطبيب بال فما :قال مين،

 إذا العبد إن « هللا دعن من املرض أن على للتدليل وسلم عليه هللا صلى املصطفى أحاديث يف جاء كما      

 أعافيه وان له أغفر أقبضه فإن قيودي من بقيد عبدي قيدت أنا مالئكيت يا مالئكته، إىل هللا أوحى مرض

  صفحة الرابع اZلد الصحيحة األحاديث سلسة األلباين الدين ناصر حممد يف جاء» . ذنب وال يعقد فحينئذ

143.1 

 فعن الكرمي،ران الق يف مذكوران ومها األبدان، ومرض القلوب مرض وعانن املرض أن النبوي الطب يف وجاء      

 وقال ، 2َيْكِذبُوَن﴾ َكانُوا ِمبَا أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َوَهلُم َمَرضاً  هللا فزادهم مََّرضٌ  قـُُلوuِِم ﴿ِيف :تعاىل هللا قال القلوب مرض

                               

 عمان، والتوزيع، للنشر دار اإلسراء ،املصيبة-السحر –الروحي املس-الصداع-الصرع بالرقى و التداوي بالقران  االستشفاء طريبة، عصام حممد - 1

 .7، ص  1994األردن،
2
 .20 اآلیةسورة البقرة ،  - 
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 األبدان مرض أما ، 1 ﴾ َمَثالً  ِ+ََذا ا2َُّ  رادأَ  َماَذا ْلَكاِفُرونَ َوا مََّرضٌ  قـُُلوِ+ِم ِيف  الَِّذينَ  َولِيَـُقولَ  ﴿ :أيضا تعاىل

 َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  مَّرِيضاً  ِمنُكم َكانَ  َفَمن أيضا﴿ وجاء ، 2َحرٌَج﴾ اَألْعرَجِ  َعَلى َوال َحرَجٌ  األْعَمى َعَلى ﴿َلْيسَ  :فجاء

نْ  َفِعدَّةٌ   3.﴾ ُأَخر أَيَّامٍ  مِّ

 الروحية،" وهي املعروفة األمراض من األنواع كل بني جتمع فإLا رض ا األم هذه اعألنو  حتليل ويف        

 وهذا يتناسب الذي الدواء خلق الداء هللا خلق فكما ،"والبيولوجية والبدنية، واالجتماعية، والعقلية، والنفسية،

 وهذا الروح، غذى وبذا النفس فعالج له، مثيل ال متكامال عالجا اإلنسان مبعاجلة اهتم اإلسالم أن حيث الداء،

 املريض كان ،سواء والسلم احلرب أوقات يف املريض عالج وكذلك األحيان أغلب يف احلديث الطب ينساه ما

 4.صديقا أو عدوا غنيا أو فقريا عسكريا، أو مدنيا،

 للبدن أن حيث اخل... والنفسي والروحي اجلسدي املرض بني العالقة توضيح إىل النبوي الطب يف جاء وقد      

 ."األمرين بني متوسط وحال الطبيعة، عن خارج وحال طبيعية حال":أحوال ثالثة

 .صحيحا البدن يكون +ا الطبيعة فحال -

 .مريضا البدن يكون +ا و الطبيعة عن خارج وحال -

 .احلالتني بني متوسطة فهي األمرين بني املتوسطة واحلالة -

   واليابس، والرطب والبارد احلار من مركب ألنه داخله من إما هو الطبيعة عن البدن خروج أسباب عن و      

 يكون قد اإلنسان يلحق الذي والضرر موافقا، غري يكون وقد موافقا يكون قد يلقاه ما فألن خارج، من أما و

                               

1
 .12 اآلیةسورة المدثر ، - 
2
 .12 اآلیةسورة النور ،  - 
3
 .287 اآلیةسورة البقرة ، - 
  .33ص ،اجلزائر باتنة الشهاب، دار ،املسلمات و روائده الطب سعد، سعود زق ا الر عبد هللا عبد -  4
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 األرواح أو القوى يف ضعف من يكون وقد العضو، يف فساد من يكون وقد االعتدال من خبروجه املزاج  سوء من

 انقباضه يف االعتدال ما تفرق أو       نقصانه أو زيادته  عدم يف االعتدال ما زيادة إىل ذلك ويرجع هلا، احلاملة

 1اعتداله عن خيرجه حبيث وشكله وضعه عن وشكل وضع ذي خروج أو

 :النبوي الطب يف والعالج الوقاية مبادئ 2

 :الصحية الوقاية 1-2-

 فإن :والشرب األكل قوانني فعن وغريه، واليقظة والنوم والبيئة والشرب األكل حول قواننيال خمتلف يف تتمثل      

 يكفيه أن وسلم عليه هللا صلى النيب أخرب حيث الفاصلة ومرتبة الكفاية ومرتبة احلاجة مرتبة :ثالث الغذاء مراتب

 والثلث للماء اآلخر الثلث ويدع بطنه، ثلث يف فليأكل جتاوزها فإن معها تضعف وال قوته تسقط فال لقيمات،

 ضاق شرابال عليه رد فإذا الشراب عن ضاق بالطعام البطن امتأل فإذا والبطن، للبدن أنفع وهذا للنفس الثالث

 عن فيه جاء كما .واجلوارح والكسل القلب فساد من ذلك يلزم ما إىل وهذا والتعب الكرب وعرضه النفس، عن

 2.اللنب قدمتهام ويف املختلفة املأكوالت فوائد

           واألعضاء للبدن وأنفعه النوم أعدل وسلم عليه هللا صلى الرسول أن فيه جاء فقد اللباس عن أما      

 النوم من حظها واألعضاء البدن حيث النهار، من النصف أول يف ويستيقظ الليل، أول يف القوى و

 3.والبدن للقلب صالح فيه وهذا والرياضة، و الراحة

                               

 األرنؤوط، القادر األرنؤوط عبد شعيب أخرجه، ،رازيال بكر أيب بن مدحم هللا عبد أيب نالدي لشمس ، 1ط ،النبوي الطب، اجلوزية، القيم بن - 1

 .9م،ص1983ه،1406بريوت  الرسالة، مؤسسة
 .18ص نفسه، املرجع - 2
 .237،247 ص نفسه، املرجع - 3
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 اخلري فعل و والسماحة واإلقدام والثبات والصرب والسرور والفرح والتأدب بالتعلم :النفوس رياضة عن أما      

 شيئا بذلك ترتاد تزال فال اإلحسان و والشجاعة واحلب الصرب رياضتها وأعظم النفوس، له ترضى مما ذلك وحنو

 الرائحة ودور والغسل والنظافة للجماع الصحية ابباآلد مزودا وثابتة، راسخة الصفيات هذه هلا تصري حىت فشيئا

 .ذلك من الكثري لسرد الصفحات هذه تكفي وال اخل،... والسواك بالعينني والكحل التعطر أو الطيبة

 والعالج اإلهلية واألدوية الطبيعية باألدوية العالج يف العالجات هذه أهم وتتمثل :مراضاأل عالج يف 2-2

 .األمرين بني باملركب

 سنن ففي احلمى عالج يف فمثال :التقليدية اجلراحة عمليات وبعض الطبيعية باألدوية العالج -أ

 ورجاله ماجة بن ابن أخرجه( "البارد باملاء عنكم فنحوها جهنم كري من كري احلمى أن" هريرة أيب عن ماجة بن

 .)صحيح إسناده الثقاة

 للناس شفاء ففيه النحل، بعسل يعاجل فإنه املعدة تاللواع اهلضم وفساد البطن إستطالق عالج يف فمثال      

 عليه هللا صلى النيب أتى رجال أن جاء حيث وغريها واألمعاء العروق يف اليت لألوساخ جالء فإنه عظيمة ومنافع

 .)البخاري أخرجه( "عسال اسقيه":فقال بطنه يشتكي أخي :قال وسلم

 وسلم عليه هللا صلى النيب أن صحيحا حديثا سنته يف جةما بن روى والشقيقةالرأس  عالج يف كذلك      

     .)البخاري أخرجه ("الصداع من هللا بإذن نافع إنه":ويقول باحلناءرأسه  غلف صدع إذا كان

 خيرج وال واليومني اليوم فيمكث ":وسلم عليه هللا صلى الرسول خطبنا عباس ابن عن جاء فقد الشقيقة أما      

 .الرأس وأوجاع الشقيقة يف ينفع الرأس عصب أن حيث
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 يعاجله ما ومنهم باحلجامة يعاجله ما ومنه باحلناء، يعاجله ما منه فإن خمتلفة الصداع أسباب ألن راونظ      

 1بالضمادات عاجله من ومنهم واحلركات، األصوات مساع وجتنب والدعة بالسكون يعاجله من ومنهم بالتربيد

 عندنا وتعرف األسود الكمون أو السوداء احلبة جند النبوي الطب يف العالجية يةالطبيع املواد أهم ومن      

 هللا صلى الرسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن سلمة أىب حديث من الصحيحني يف ثبتت حيث ،"بالسونوج"

 .املوت بالسام ويقصد "السام إال...داء كل من شفاء فيها فإن السوداء باحلبة عليكم" :قال وسلم عليه

 للرياح وحملل للسدد مفتح البلغمية و الربيع ومحى الربص، من نافع القرع حلب وخرج للنفخ مذهب فهي      

    الكليتني يف تكون اليت احلصاة أذاب احلار باملاء وشرب بالعسل وعجن دق وان ورطوبتها، املعدة لينة جمفف

 2.اخل... البارد الزكام من ويشفي واللنب واحليض البول ويدر املثانة و

 نبوية أحاديث جاءت حيث "احلجامة" النبوي الطب يف أمهها ونذكر التقليدية اجلراحية  العمليات عن أما      

 رضي جابر هللا عبد بن أن البخاري صحيح يف جاء ما حسب على wا التداوي وأمهية احلجامة، عن حتث كثرية

 باحلجامة، الناس ويأمر حيتجم كان وسلم عليه هللا صلى الرسول أن عنه هللا رضي هريرة وأيب داود وأبو عنه هللا

 من تسقى فإ{ا جوزه يف باحلجامة عليكم" :قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن النبوي الطب يف النعيم أبو فروى

 .اجلذام منها ذكر "أدواء مخسة

 والكاهل، األخذين يف حيتجم وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول كان « :عنه هللا رضي مالك ابن أنس وعن      

 3.وعشرين إحدى و عشرة وتسع عشرة سبع حيتجم وكان

                               

 .90 84 ص ذكره، سبق مرجع اجلوزية، القيم بن إىل إرجع املعلومات من للمزيد - 1
 .300،  297ص  سه،نف املرجع - 2
 .297،ص نفسه املرجع - 3
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 ال كان أنه كما وسلم، عليه هللا صلى النيب طرف من الضرورة حالة يف يستعمل كان فإنه الكي عن أما      

 صلى النيب مسعت قال هللا عبد بن جابر بن عمر بن عاصم عن البخاري األحاديث يف وجاءت يكتوي أن حيب

 النار، من لذعة أو حمجم شرطة أو عسل شربة ففي خري، أدويتكم من شيء يف كان إن ":يقول وسلم عليه هللا

 أفراد وخصوصا الشرقية اYتمعات يف ينتشر فهو ،"الكي الدواء آخر أن ":كذلك وقال ."أكتوي أن أحب وما

 1.العربية األمة يف البادية

 "الكي عن أميت أ`ي ":يقول وكان يكرهه، كان عليه هللا صلى النيب فإن تعذيب من كيال يف ملا ونظرا      

 2إليه يضطر كان عندما إال وسلم هللا صلى الرسول يستعمله مل لذلك

 

 :أمهها ومن : الدينية العبادات وبعض بالرياضة االستشفاء -ب

 الدوري اجلهاز ينشط مثال فاملشي صارعة،وامل والسباحة اخليل وركوب املشي ومنها :بالرياضة االستشفاء -

 .» اخليل ركوب والرماية السباحة أوالدكم علموا« هللا صلى الرسول قال حيث الوزن، وينقص والتنفسي

 ويساعد النفس ضبط ويعلم عليه، ويقوى الصرب على يعود أنه الروحية فوائده ومن : بالصوم االستشفاء -

 .الشرور من اYتمع يصون أنه االجتماعية وفوائده ويربيها بالتقوى، ويقويها النفس

 وتبعث األخالق، ومكارم الفضيلة باألخالق التمسك إىل تدعو الصالة أن حبيث :بالصالة االستشفاء-

 والعمود واملفاصل باجلسم العضالت وتقوي وعزميته، مهته وتقوي ميارسها، الذي اإلنسان يف واحليوية النشاط

                               

 .51،52، ص  1995والتوزيع، للنشر العربية دار ،دراسة حاالت ا@تمع طب السباعي، أمحد زهري - 1
 .365 ذكره، سبق مرجع الكيالين، الرزاق عبد - 2
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 البطن، عضالت ويقوي والرتهل الذهنية املواد تراكم مينع والسجود الكعبني مفاصل وتقوي احنناءه ومنع الفقري

 وتوقيت والقلق، اخلوفرات ومؤث الشديدة االنفعاالت من كثري جينبه املصلي سلوك أن النفسية فوائدها عن أما

 .اإلنسان حياة تنظم الصالة

 أمالح فيه إذ ناجع مفيد زمزم وماء النفسية، صدرال تفريج احلج وأدعية رياضة، فهو :باحلج االستشفاء-

 النفس على باالعتماد اإلنسان  يتعوذ احلج ويف األعضاء، لسائرة ومنشطة والبويل اهلضمي، للجهاز منظفة معدنية

 .النزوات مجاح وكبح الرغبات و إزالة  النفس وقهر التقشف حياة وعلى

 اجلسم تنظيف فوائده ومن اإلسالم، أحبها اليت الطهارة من جزء فهو :باالستسقاء االستشفاء -

 للكهول يوصف وهو الدموية، الدورة وينشط التوتر وينقص األعصاب ويهدئ مسامه وفتح منه األقذار و إزالة

 1. الكلىو أمراض  الضغط وارتفاع القلب رض ا أم وأصحاب

 : الروحانية باألدوية العالج -ج

        مباركة قرانية سورة قراءةو  صاحلة إهلية أدعية من املرض، يقلل ما كل وهي :الكرمي بالقران العالج –

 سورة وخواتيم اإلخالص وسورة واملعوذتني، القران  فاحتة أو "الفاحتة سورة" السور هذه بني ومن كليهما، أو

 ."يس" وسورة الكرسي آية وأوهلا البقرة،

 فيها يصلح الذي مراضاأل أشهر ومن :فضائلهاو  والبسملة احلسىن هللا بأمساء الدعاء أو االستشفاء -

 :مايلي – الشرعية الرقية – العالج من النوع هذا

                               

 .39، 33ص ذكره، سبق مرجع طريبة، عصام - 1



 أساليب العالج:                                                                       الفصل الثالث 

64 

 

 عليه هللا صلى هللا رسول قال :قال عباس ابن عن صحيحه يف املسلم روى حيث :بالعني املصاب عالج-

 هللا صلى النيب أن أنس عن أيضا صحيحه ويف » العني لسبقته القدر سابق شيء كان ولو حق العني « وسلم

 للمحسود مؤذية احلاسد فالروح بالروح، تتأثر فالعني . َلةِ  منِ  وال والعني احلمى من الرقية رخص أنه وسلم عليه

 يؤثر من حنو الروح بتوجيه أو باملقابلة العني وتأثري شره من به يستعيذ أن وتعاىل سبحانه هللا أمر وهلذا بينا أذى

 َليـُْزِلُقوَنكَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَكادُ  وِان ﴿ :تعاىل هللا وقال رؤية، غري من بالوصف املعني يف يؤثر العائنني من وكثري فيه

ُعوا َلمَّا ِبَأْبَصارِِهمْ   َما َشرِّ  ِمن * اْلَفَلقِ  ِبَربِّ  َأُعوذُ  ُقلْ  ﴿ :أيضا ،وقال ) 1( َلَمْجُنوٌن﴾ ِإنَّهُ  َويـَُقوُلونَ  الذِّْكرَ  مسَِ

 . ◌َ 2َحَسد﴾ ِإَذا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمن * اْلُعَقدِ  ِيف  النـَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمن * َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقٍ  رِّ شَ  َوِمن * َخَلقَ 

 النبوية التعويذات ومن الكرسي آية الكتاب وفاحتة املعوذتني قراءة من اإلكثار هو :بالرقى العني عالج ففي      

 شر ومن وهامة شيطان كل شر من التامة هللا بكلمات أعوذ"،و"خلق ما شر من التامة هللا بكلمات أعوذ":نذكر

 ."المة عني كل

 يا :قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن السالم عليه جربيل أن اخلذري سعد أيب عن مسلم صحيح ويف      

 نفس كل شر من يؤذيك شيء كل من أرقيك هللا بسم": السالم عليه جربيل فقال نعم، قال اشتكيت؟ حممد

 3"أرقيك هللا بسم يشفيك، هللا حاسد عني وأ

                               

1
 .12 اآلیة القلم،سورة  - 
 .الفلقسورة  - 2
 .175ص  ذكره، سبق مرجع اجلوزية، القيم بن - 3
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 الرسول سحر :قالت أ6ا عنها هللا رضي عائشة عن والبخاري مسلم صحيحني يف جاء :السحر عالج يف-

 .السحر من يكون ما أشد وذلك يأتيهن ومل نساؤه يأيت أنه إليه خييل كان أنه حىت وسلم عليه هللا صلى

 فاحتجم دموية، مادة من ذلك أن وظن سحر قد كان وسلم عليه هللا ىصل النيب أن ذكرت كثرية أحاديث ويف

 فدله سبحانه هللا فسأل سحر قد أنه وأخربه تعاىل هللا من الوحي جاءه وملا سحر أنه ذلك إليه يوحى أن قبل

 1.عقال من أنشط كأمنا فقام خراجهواست مكانه على

 سورة(:مايلي والسور اآليات هذه ومن الكرمي قرانبال اإلهلية األدوية هي السحر عالجات أنفع ومن      

 احلشر سورة أواخر الرمحان، سورة من آيات الصافات، سورة من آيات عشر البقرة، سورة من آيات أربع الفاحتة،

 صالة بعد الكرمي نرآالق يف الواردة احلفظ آيات قراءة وكذلك واملعوذتان اإلخالص، سورة الكافرين، ،سورة

نَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلهُ إِ  « ، » 2الرامحني أرحم وهو حافظا خري اpف « وكذلك الكرسي آية منها العشاء

 ويرسل عليكم حفظة « ،» 3 َحلَاِفظُونَ 
 4.«  

III. احلديث الطب: 

 :احلديث بالطب التعريف 1-

 يف اإلنسانية اتخرب  جيمع الذي العلم هو العالج؛ فن أي ،) ars medicina :بالالتينية(الطب      

 يعيش الذي احمليط أو نفسيته أو بدنه من تنال إصابات و أمراض و اعتالل من يعرتيه وما باإلنسان، االهتمام

 .املريض علىإجرائه  وو اجلراحي  الدوائي بشقيه العالج إجياد وحياول فيه،

                               

 .126ص  نفسه، املرجع - 1
 .64اآلية  يوسف،سورة  - 2
 .09 اآليةسورة احلجر،  - 3
 .61سورة األنعام، اآلية  - 4
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 من و منها، والوقاية تفاديها قوطر  رض ا األم حدوث على تشجع اليت الظروف الطب يتناول كما      

 .حتسينها وحماولة الصحية، واألوضاع بالظروف االهتمام العلم هذا جوانب

 الطب يقوم احلديث العصر ويف .التاريخ مدى على البشرية التجارب من يستفيد تطبيقي علم هو الطب و      

 .السريرية و املخربية بالتجارب املوثقة العلميةالدراسات  على

 مع الكميائيني و العلماء مارسها اليت التجريبية احملاوالت من العديد احلديث الطب لظهور مهد وقد      

 الوخز " والصني واهلند األموات حتنيط يف برعوا الذين :الفراعنة " ومصر الرافدين  بالد " يف القدميةاحلضارات 

 األطباء أشهر أحد "قراط   أب"وظهور واليونان يقاإلغر  زمن يف النوعية النقلة حدثت أن إىل " الصينية باإلبر

 احلضارة ظهور ومع وغريهم"  جالينوس "و املهنة بأخالق وامللتزم بامسه املعروف القسم وصاحب التاريخ عرب

 علماء أعمال خالل من اليوم املعروف شكله يأخذ الطب بدأ التجريبية العلمية املمارسة وتطور واإلسالمية العربية

 من وأول النفسي الطب جمال يف الباحثني أول بأنه عرف الذي الرئيس الشيخ " سينا ابن " أمثال كبار وأطباء

 الدموية الدورة الصغرى الدموية للدورة املكتشف " النفيس وابن " الكثري ذلك وغري احلقن طريق عن الدواء أعطى

 حىت العامل أحناء خمتلف يف تدرس ماهلموأع كتبهم ظلت ممن الكثري وغريهم" الرازي  ،هراوي الز "و الصغرى،

 أوروبا يف النهضة عصر ظهور مع حدثت اليت الالحقة الكبريةالتطورات  أمام الطريق مهد مما عشر؛ السابع القرن

 .الطب ومنها العلوم كافة يف كربى تطورات إىل أدت واليت احلاضرة األزمنة إىل وصوالً  الصناعية الثورة مث

 : يثاحلد الطب فلسفة 2-

 وظلت امليالد قبل و الرابع  اخلامس القرنيني يف "قراطياهلريو " الطب على املوازنة أو التوازن فكرة سيطرت      

 .العلمية اجلدارة حيث من ختتلف كانت وان أشكاهلا، من كثري يف اليوم حىت مستمرة



 أساليب العالج:                                                                       الفصل الثالث 

67 

 

 طاملا أنه حينئذ األطباء وادعى .توازنال حتدد اليت العوامل تلك حول النقاش دار املبكر، الطب نشأ وعندما      

 .  األساسية مكوناته مبثابة إذن تعد سوائله أو اجلسم أخالط فإن بذري، سائل من يتولد اإلنسان أن

 ذات مواد من زوجني تشكل أخالف أربعة وجود إىل تشري شائعة نظر وجهة هناك ذلك على بناءا و      

 األفكار كل األربعة األخالط نظرية ميزت وقد .والبلغم فراءالص مث السوداء، و الدم :ومها متعارضة، خصائص

 طبيب وهو " Galen جالني" مؤلفات عنها عربت اليت النظرية تلك قرون، عدة خالل بالتوازن اخلاصة الطبية

 .حمددة صياغات يف للميالدي الثاين القرن يف عاش

 فإن احلديث، الطب يف وجود هلا يعد مل التوازن، بصددطية قرااهلريو رات والتصو  املفاهيم أن من الرغم وعلى      

 بني واملعتمدة املتبادلة العالقات فهم يف قصوى أمهية ميثل احلديثة، الفيسيولوجيا علم يف اجلسدي التوازن مفهوم

 جعال على تنطوي العلمية، الطبية املمارسات معظم فإن ذلك عن فضال و .والبيولوجية الفيسيولوجية العمليات

 من التوازن مفهوم يعتربا وأخري  .اإلنسان جلسم املتوازنة احلالة الستعادة جتري حماوالت جمموعة خالل من املريض

 .الصماء الغدد وعلم األيض،  دراسة ميداين يف املفاهيم أهم

 من إنه نقول أن ميكننا وتعريفه، املرض حتديد يف الطب يستخدمها اليت األساليب تقييم حناول وعندما      

 لديه إن بل .املريض ملشكلة تشخيصه جيري لكي االجتماعية للقيم مقياس على يعتمد ال الطبيب أن الواضح

 من شكوى كل تاريخ مبعرفة عادة يبدأ حيث العملية، تلك يف باستخدامها يقوم كثرية فنية وطرق أساليب

 الفحص بعملية الطبيب قيام وأثناء .باحلالة ةاملتصل املعلومات من الكثري جبمع يقوم مث وتطورها، املريض شكاوي

 املرجعي إطاره أن إذ املريض، من بالفعل عليها حصل اليت املعلومات تلك إىل الكثري عنده من يضيف الفيزيقي،

 من اكتسبه وما اخلاصة ملالحظاته حمصلة وتكون اإلنساين للجسم الوظيفي باألداء متصلة معايري جمموعة يضم

 وما املرض أعرض بني بالعالقة اخلاصة الطبية وللنظريات الطيب، تعليمه مراحل  أثناء معلومات
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 .املرضية العمليات لفهم أمهية من عليه تنطوي

 نزال وال ينقص، أو يزيد حد إىل علمي إطار املرضى تقييم يف الطب يستخدمه الذي املرجعي اإلطار إن      

 اليت املعايري أو املستويات من العديد وجود عن فضال هذا، ناليوم احلديث الطب مناخ يف جمهولة منطقة هناك

 فإن ولذلك Uائية، وغري مؤقتة بأUا املعايري هذه فيه تتميز الذي الوقت يف مرضاهم تقييم يف األطباء عليها يعتمد

 .اجتماعيا فنا تعترب الزالت  للطب الفعلية املمارسة

 على ذلك وينطبق -العالج من خمتلفة أساليب و اقرتاح  املرض ريتفس يف العلمية النظريات لتغري رانظ      

 تتميز حيث املخية، والسكتة اخلبيثة و األورام  القلب، مرض :مثل معينة مرضية بظروف املتصلة العلمية املعرفة

 يف فاةالو  حاالت الثلثني من أكثر وراء تكمن رض ا األم هذه بأن علما اكتماهلا، أو شأUا يف الثقة بانعدام

 .املتحدة الواليات

 هذا على األمثلة ومن رض، ا األم مع بالتصرف يتعلق فيما ومتعارضة بل خمتلفة، نظر وجهات لألطباء و      

 أUا فوجد املعدة، لقرحة العالجية األساليب عدد حبصر قام ما بعد الطب، يف املؤلفني أحد أعلنه ما االختالف

 والتعرض م 1956 – 1946الفرتة ما بني عام  يف املتخصصة العلمية رالدوائ tا أوصت أسلوب 100 بلغت

 غري حنو على العلمي الواقع تشخص عندما حتمية  نتيجة يكون العالج أساليب يف الشديد االختالف هلذا

 موضع ليست مسريته تقييم املعايري أو املرض وجود على احلكم مستويات بأن القول إىل يدعونا هذا و .مالئم

 1هذا يومنا حىت الشديد بالرتدد تتصف إUا بل تامة ثقة

 بشكل وانتشاره احليوية واملضادات تلقيح تعقيم، ختدير، عشر التاسع القرن يف الغريب الطب ازاتاجن إن      

 .األخرى العالجات بقاء من الرغم على النمطي الطب جعله العامل أحناء يف واسع

                               

 .158، 156 ص ، ذكره سبق مرجع ،الطيب االجتماع علم يف دراسات ،خرينآو   حممد علي حممد - 1
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 .وغريه والعريب الصيين أرويب، والغري األوريب التقليدي بالطبرتاف االع غربيةال املعاهد رفض يفسر ما وهذا      

 :منها نذكر جناحات عدة عشر التاسع القرن بعد الغريب الطب حقق وقد

 .األعمار متوسط زيادة -

 .اجلدد املواليد وفاة مستوى اخنفاض -

 يف احلديث الطب يأمل كما... والسل لطاعونكا القدميةاألمراض  من الكثري على القضاء على التقنية القدرة -

 علوم يف التقدم على يعمل كما وغريها؛ السيدا فريوس مثل، املستعصية الصحية للمشاكل حلول إجياد

 .جدعية خاليا إنتاج و االستنساخ

 :احلديث الطيبجراء اإل خطوات -أ

 .املرض أسباب دراسة وهي :األسباب

 .رضامل آلية على التعرف وهي :املرضية

 .للمرض الرئيسية الوظائف يف التغريات   راسةد وهي :املرضية الفيزيولوجية

 .السريرية الدراسة أيضا نسميه ما وهي الظاهرة، الدالئل مجيعدراسة  هي :دراسة األعراض

 رظه اإلشعاعي، التصوير تقنيات لتطور رانظ التكميلية؛ اراتاالختب نتاج هي اليت العيادية الشبه راسةالد عكس

 .العيادي الشبه دراسة األعراض علم

 .املرض حتديد هو :التشخيص

 قيد باملرض ختتلط أن ميكن واليت مشاpة رض ا أع حتمل اليت راضاألم وصف هو :التفريقي التشخيص

 .التشخيص
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 .املرض هذا عالج وهو : العالج

 .املرض هذا تطور إمكانيةراسة د وهو :التوقع

 الطب مؤرخ قال م  1129 عام من و اعتبارا  الطبية العملية جناح يف امه عنصر هو :املريض سيكولوجية

 وظيفته يؤدي أن الطبيب أراد إذا التقين، اجلانب هذا على تقتصر ال حقا كاملة طبية عملية"ستاروبينسكي جان

 1لألخري العاطفية االحتياجات تلبية شأVا من اليت املريض مع عالقة حيدد فإنه كامل، بشكل

 :مايلي يف تتلخص ختصصات عدة احلديث الطب يضم :احلديثة الطبية تخصصاتال -ب

 الصدر، طب باطين، طب ، الدم رض ا أم طب األطفال،جراحة  ،األطفال طب األسنان، طب      

 والوجه الفمجراحة  القلب، جراحة األعضاء، زراعة البويل، اجلهاز طب جتميل، جراحة  عظام، جراحة  التخدير،

 النساء طب معدي، مرض الصدر، طب عصبية، جراحة األشعة، علم الصماء، الغدد علم الدم، علم ،والفكني

 ،راماألو  علم الطبية، املسنني رعاية فريق املسنني، طب احلرجة، احلاالت طب نفسي، طب العيون، طب والتوليد،

 2.اجللد طب عسكري، طب رياضي، طب الصيين، الطب شرعي، طب

 : لالبدي الطب -رابعا

 : البديل الطب مفهوم 1-

 بني التعريف هذا حول اتفاق يوجد ال كما البديل، الطب يعنيه ملا واضح معىن على احلصول الصعب من      

 وميكن ،اخلربات خمتلف عن بصدق للتعبري تصلح واليت التساؤل هلذا عديدة إجابات فهناك هلذا ونتيجة العلماء،

 تكون أن ميكن اليت الطبية األنساق و والنماذج التقنيات من خصب نسق نع عبارة البديل الطب " :أن القول

                               

 /http://ar.wikipedia.org العلمية املوسوعة يف طبال مفهوم :حول مقال - 1
2 - http://www.mergabtv.com/forums/showthread.php?p=686 . 
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 الصحية، الرعاية إىل حيتاجون الذين هلؤالء بديلة تعترب ذلك مع وهي اجلمهور، من العظمى للغالبية مألوفة غري

 كاملي،الت الطب شيوعا، وأكثرها اليوم أخرى مسميات حتت تبوب البديل الطب سلة من الوسائل من رياوكث

 1.البيئي الطب التكميلي، الطب الوقائي، الطب

 اهليئات من العديد قبل من الشعيب الطب يف زيدا ا مت اهتماما هناك أن األخرية أوانه يف لوحظ حيث      

 الدول، من وغريها والصني، والفلبني آسيا شرق جنوب الدول يف وبالذات الدول، من العديد يف والدولية احمللية

 لشعوgا، الصحة يف أفضل مستوى توفري يف الدول هذه رغبة إىل العالج من اجلانب هذا يف االهتمام هذا ويرجع

 ونظمت وغيبيات سلبية شوائب من gا علق مما الشعبية، العالجات تنقية على عملت أن بعد لذلك وسعت

 هذا يف املتخصصة املعاهد امتأق كما التقليدي؛ العالج ملمارسة التأهيلية و التدريبية الدوريات ذلك ألجل

 التقليدي الطب معهد هناك اهلند ففي .عاليا تأهيال الشعيب للطب املمارسني تأهيل على تعمل واليت اجلانب

 زمالئهم مع التقليديني األطباء من مليون نصف حنو انضم الصني ويف التقليدي، للطب املمارسني بتأهيل يقوم

 قصرية وراتد يف الوقائي والطب العامة، الصحة جمال يف تدريبهم مت كما حية،الص العمال النقابات يف العصريني

 2.األجل

 املضادات مقاومة وظهور العوملة، مفهوم وبظهور العشرين القرن tاية مع وكذلك العشرين، القرن tاية ومع      

 النور إىل طريقه التقليدي بالط هذا رأى للعالج، قابلة الغري راضواألم املستعصية الفريوسات وبعض احليوية

 أو التقليدي للطب العامة األوىل }ااتيجيااسرت 1001 عام العاملية الصحة منظمة وضع يف جليا ذلك ويبدو

                               

  . /http://ar.wikipedia.org حرة موسوعة ويكيبيديا موقع : احلديث الطب - 1
  2999مدبويل،القاهرة، مكتبة ، 2ط ، معمر هللا عبد ترمجة ،اليمن يف االجتماعي والتطور الشعيب الطب رالبيدوس، ا واي بريك إدموند - 2

 .47، 46ص ، 1999
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 والعالج الصينية باإلبر الوخز مثل أوروبا يف احلديث الطب جانب إىل التقليدي للطب عاد البديل الطب

 1.باألعشاب

 إىل انتشر امليدان، هذا يف الرائدة أملانيا سيما ال و وأمريكا أوروبا أحناء خمتلف يف البديل الطب انتشر حيث      

 أن كما الكيماوي، العقاقري تفادي حياولون أصبحوا الذين املرضى من إقباال و جتاوبا ووجد تزايدوم كبري حد

 وحماسنه فعاليته مبدى مالقتناعه مستمر زيد ا ت يف البديل العالج عأنوا  خمتلف تعلم على األطباء إقبال

 2.مرضاهم ومصلحة

 :ومنها الزمن هذا يف البديل الطب مالزمة حول تطرح اليت األسئلة من العديد وهناك      

 للطب ميكن وكيف - للحياة؟ معىن إعطاء إىل aدف البديل الطب عليها يعتمد اليت التقنيات ألن هل -

 للمريض؟ والروحي اجلسمي اجلانب وبني ؟ يديةوالتقل العلمية املمارسة بني يوفق أن البديل

 فيه تتفاعل شخص هو املريض ولكن فقط جسد جمرد ليس املريض يعترب البديل الطب أن هي اإلجابة و     

 يتحيز أن حياول أنه كما .روح لديه توجد ال اجلسد أن يعترب الذي التقين الطب عكس فهو اجلسد، مع الروح

 املعتقدات منه ويقتبس التقليدي الرتاث إىل يتطلع حىت البيوكيماوية ألدويةا على يعتمد الذي الطب عن

 الطب ويعتمد هذا .التجريب طريق عن صحتها من التأكد بعد طبعا املرض وعالج بتفسري املرتبطة وراتوالتص

 فهم يف يالروح البعد أمهية يدرك فهو ،راضاألم بعض عالج يف الديين البعد على مناهجه بعض يف على البديل

                               

 م . /http://ar.wikipedia.org حرة موسوعة ويكيبيديا موقع : احلديث الطب - 1
 http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?t=217 البديل، الطب ملاذا حول مقال - 2
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 مطالبا ميثل أنه كما للحياة معنا حيدد والعقلي واجلسمي الروحي اجلانب بني املتبادل فالتأثري ،راضاألم وعالج

 1.املرضى لدى ضمنيا

 :البديل الطب فلسفة

 :نوعان إىل الطيب املبدأ وفق راضاألم تصنف

 أو    العظام ككسور اجلسم ءأعضا من عضو يف واضح تغيري بسبب حتدث اليت فهي :العضوية األمراض -أ

 فمثل األعصاب؛ من عصب انقطاع أو الدم عروق أحد انسداد أو فتق، أو العضالت متزق أو اجلروح أواألورام 

 الطب جنح كما طيب، أو جراحي تدخل دون متاما عليها التغلب نفسه احلسم على يصعب راضاألم هذه

 .عالجها يف التقليدي

 :الوظيفية مراضاأل -ب

 اليوم حىت الطب عجز فمعظمها العامل، أحناء خمتلف يف املرضى معاناة من كبرياحيزا   حتتل واليت      

 .أساسها علال العالج يتم وختتفي تظهر ونظرياتافرتاضات  هي إمنا و هلا واضح إجياد يف

 أمراض  والعضالت، املفاصل كأوجاع أنواعه يكل الروماتيزم رض ا أم " :راضاألم هذه أبرز ومن      

 راباتاضط من اهلضمي اجلهاز مراضأ وغريها، الشقيقة مثل الصداع أنواع اجلسم، أعضاء خمتلف يف احلساسية

 الطب فإن الوظيفية راضاألم أما العضوية راضاألم عالج يف جنح التقين العلمي فالطب ...إمساك وزات وغا

 أضعفت ما إذا بعقاقري عراض األ تسكني حياول يةالنها يف فهو واضحا، تفسريا وتفسريها عالجها يف عجز التقين

                               

  
1
- Jean Benoist," Les médecines douces" Laboratoire d'Ecologie humaine Université d'Aix-

Marseille, France.1998.p19-20. http://classiques  
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 وتستمر أخرى أعرض إىل عراضهأ وتتغري مزمن مرض إىل فيتحول املرض مقاومة عليه يصعب اجلسم مقاومة

 .املعاناة

 نفس يف إمنا و فقط، عراضاأل تسكني على تعتمد ال العالج وأسلوب فاحملاوالت البديل الطب يف أما      

 بسيطة بأساليب اجلسم أعضاء إىل التوازن إعادة و عليه والتغلب بنفسه املرض ملقاومة فرصة سماجل إعطاء الوقت

 .تنفع مل إن تضر ال

 على به يتقدم فائقا جناحا فيها البديل الطب أثبت املزمنة رض ا األم فيها مبا الوظيفية راضاألم فعالج      

 اهلضمية راباتاضط أو احلساسية أو الروماتيزم رض ا أم فعالج األحيان؛ معظم يف التقليدي الطب أساليب

 يف التقين الطب نتائج تفوق نتائج إىل يؤدي باألعشاب العالج أو األملاين العصيب العالج أو الصيين بالوخز

 1األحيان من الكثري

 :البديل الطب حسب احلجامة منافع -

 تستخدم اليت الفذة العالجية الوسائل من فهي جامعة، طبية مدرسة احلجامني، نظر وجهة من -احلجامة      

 وانتهاءً  والضغط، بالسكري مرورا و  الروماتيزم، رض ا وأم الصداع مبرض ابتداءً  رض ا األم كل عالج يف تقريًبا

 .واإليدز بالسرطان

 املريض فيه أصيب لو الذي الدم سيولة مرض عالج يف استخدمها فهو للحجامة استخدام أعجب أما      

 ومل النزيف، حبدوث تسمح ال فهي عجيب، شيء احلجامة خدوش ولكن احلياة، يفارق حىت ينزف فقد دشخب

 .البيضاء الكرات دون اجلسم خارج إىل احلمراء الدم كرات  مبرور تسمح وهي ال

                               

 http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?t=217 البديل، الطب ملاذا حول مقال - 1
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 عالج يف -املثال سبيل على- استخدمت فإذا وضده، الشيء تعاجل احلجامة أن وتلك هذا من واألغرب      

 يرتفع، الضغط فإن املنخفض الضغط حاالت يف استخدمت إذا و ينخفض، ضغطهم فإن املرتفع الضغط ضىمر 

 .وهكذا ...)اهليموجلوبني( نقصه أو اخلضاب زيادة يف احلال وكذلك

 كل من تقريًبا احملجومني مجيع شفي فلقد حرج، وال فحدث احلجامني ألسنة على الواردة احلجامة نتائج أما      

 .احلجامة بعد بعيد حد إىل والنفسية الصحية أحواهلم حتسنت األقل على أو eم، أملت اليت راضاألم

 :الطبيعية والنباتات باألعشاب العالج -ز

 وترجع ،معينةألمراض  بالنسبة الوقاية أو العالجية وخواصها خبصائصها الطبيعية واألعشاب النباتات تتميز      

 وتضم .اجلسم على معني تأثري هلا النباتات هذه أنسجة يف خاصة كيميائية وادم بعض وجود إىل اخلاصية هذه

 الفعالة باملادة تعرف تأثري ذات كيميائية مركبات على حتتوي اليت النباتات من كبرية جمموعة الطبية األعشاب

 أعشاب صورة يف رةمباش إما الطبيعية واألعشاب النباتات وتستخدم العالجية، الطبية غراضاأل يف تستخدم اليت

 تدخل اليت الفعالة املادة منها تستخلص قد أو الشعيب للطب العالجية املمارسات يف معروف هو كما جمففة

 .الدوائية راتمستحض تركيب

 مالحظة خالل من الطبية خواصها من الكثري وتعلم العالجية النواحي من أكثري اإلنسان عرف وقد      

 والتخلص مراضهأ من الشفاء حماوالت يف جتربته منها استخلص حيث تأكلها كانت اليت احليوانات على تأثريها

 1متاعبه من

 وعمل اخلاطئة الشوائب من وخلصها النظريات جمموعة منها أخذ البديل بالطب االهتمام تطور ومع      

                               

 .20،  19ص  القاهرة، والنشر، طباعةلل الدين عز مؤسسة ،وحديثا قدميا باألعشاب العالج الصحية، املوسوعة رفعت، حممد - 1
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  .علمي إطار يف جمددا ترسيخها على

 :الفصل خالصة

 األمناط فيها مبا املرض عالج يف املرضى عليها يعتمد اليت العالجية ألصنافا خمتلف إىل التطرق البد كان      

 ويتفرع الطبية، العالجية األصناف من العديد يوجد أنه الفصل هذا خالل من استخلصنا فقد والتقليدية، احلديثة

 عالجية مناذج واإلسالمية العربية واWتمعات العامل جمتمعات خمتلف تعرف حبيث أنواع، عدة إىل صنف كل

 عدة إىل سمقين بدوره وهو الشعيب الطب :هي رئيسية فروع أو أصناف أربع يف تتمثل املرض، ألسباب خمتلفة

 الطبيعية، باألعشاب العالج الصاحلني، األولياء زيارة بواسطة العالج الغامض، أو السحري الشعيب الطب :فروع

 .التقليدية اجلراحة بعمليات العالج

 :أمهها أيضا أقسام عدة إىل ينقسم بدوره وهو ،اإلسالمي أو النبوي الطب يف يتمثل الثاين الفرع      

 .الكرمي ران بالق العالج الدينية، بالعبادات العالج بالرياضة، العالج الطبيعية، واألدوية باألعشاب العالج

 مدى على البشرية اربالتج من يستفيد تطبيقي علم وهو احلديث الطب هو الطب من الثالث الفرع      

 .التاريخ

 بدوره وهو السريرية؛ و املخربية بالتجارب املوثقة العلمية راسات الد على الطب يقوم احلديث العصر ويف      

 .لعقلية أو العصبية، النفسية، اجلسمية، العالجات ختص أقسام عدة إىل ينقسم

             القدمية التقليدية املمارسات جيمع الذي الطب باعتباره البديل الطب يف فيتمثل الثالث الفرع أما      

 العلمي العالج يف تتمثل فروع عدة إىل البديل الطب وينقسم القدمي، العالج لفعالية احلديثة التجربة و

 نفسية، عدة مراض أ عالج يف جدارته أثبت والذي إخل.... الطاقة وخطوط التدليك، احلجامة، الصينية، باإلبر

 .وعصبية ة،يجسد و
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 :النظرة السسيوثقافية للصحة : األولاحملور 

فقدها، حيث تعترب الصحة  إذا إالو سر سعادته، و ال يعرف قيمة الصحة  اإلنسانوجود  أساسالصحة هي       

 .و هذا من جمراها الطبيعيالعافية و السالمة  أCايعتربها البعض على  الوظيفية، كمامستوى من الكفاءة 

 .طبيعيالبدن جمرى  أفعاليعية جتري معها الصحة حالة طب      

سنة،  23(  01و هذا ما صرح به من طرف املبحوثني ملفهوم الصحة حيث صرح املبحوث رقم       

 :حول مفهوم الصحة) ليسانس 3ذكر،خارجي، 

 .لصحة هي العافية لقول الوالدين صحة األبدان ا

 . األجسادو  األجساماألبدان تعين 

 :يرى أن ) ليسانس 2،خارجي، أنثىسنة،  21( 02يح املبحوث رقم أما يف تصر       

 ".الصحة هي جسم سليم من كل األمراض "  

 .الصحة هي اخللو من املرض  أنو من هذه التصرحيات نستخلص تعريفا موافقا       

  أفكارلديهم  نالحظ عندهم غياب املعرفة االجتماعية للصحة و ال توجد األخرىبعض التصرحيات  أن إال      

  .الشعبيةمفهوم عامي عن الصحة سوى بعض املقوالت  إعطاءكاملة عن الصحة، حىت البعض منهم مل يستطيعوا 
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 ) :ليسانس 2، داخلي،أنثىسنة،  21( 07و ذلك ما صرح به املبحوث رقم  

 ".الصحة .....   الصحة"

 ) :ليسانس 2، خارجية، أنثىسنة،22( 09و املبحوث رقم 

 ".عدوة موالها الصحة"

سر وقوف  أنتصورات عامية يعرفها الكبري و الصغري و يقصد بالصحة عدوة موالها  إالهي  و هذه التصرحيات ما

 ذهبت قد يقعد لتصرحيه فإذاهي الصحة  اإلنسان

  "هي لتوقفك و ال تقعدكالصحة " 

 ).ليسانس 3سنة، ذكر،خارجي، 25( 08و هذا ما صرح به املبحوث رقم 

ورات عامية يعرفها الكبري و الصغري، املثقف و غريه، رغم املستوى الدراسي فهم يعتمدون يف صوى تو هذا س

تعريفاcم على مفاهيم حول الصحة مبقوالت و حكم شعبية و فنية مقتبسة من األغاين و مفاهيم متداولة بني العامة 

 .و سر سعادته اإلنسانوجود  سأساهي  أfااeتمع مع علمهم و اعتباراcم للصحة على  أفراد، من 

 

 

 

 



 الجانب المیداني للدراسة                                                      : الفصل الرابع 

81 

 

 " األعضاءالصحة هي العيش يف صمت :" ما رأيك يف املقولة  –

 1".السالمةالصحة هي حالة من اكتمال " :أنان رد فعل الكثري من املبحوثني على ك 

     زن هي حالة من التوايتالعكس ما كانوا يصرحون به ملفهوم الصحة و هذا ما به النقد ملفهوم الصحة     

املتناغم و املتكامل لوظائفه احليوية Pدف احلفاظ على حياته و منوه  األداءاملوازين للكائن احلي و اليت تتيح له  أو    

 لعدم موافقته كليا للمقولة  01املبحوث رقم  إىل، و هذا ما يرجع  الطبيعي

 " .اخل يف السكاتما نوافقش كليا هذه املقولة قادرة تكون حاجة ختدم فيك من الد أنا" 

، داخلية ، أنثىسنة،23( 05كذلك املبحوث رقم .يكون لديك شيء يثر فيك من الداخل بصمت  أنميكن       

 : )ليسانس 3

 "  قادرة تكون نفسية  le corpsالصحة ما تكونش غري يف " 

 .تكون نفسية أنيف اجلسم ميكنها  إالالصحة ال تكون 

 :)ليسانس 2، داخلية ، أنثىسنة، 20(  06كذلك املبحوث رقم       

 " كاين شحال من واحد مسكني كان بصحتو ما يشتكي من والوا حىت صبح ميت " 

 ." مرض و تويف أييوجد كذا من شخص ال يعاين من 

      

                                         

  .، مبادئ الرعاية الصحية لألمومة و الطفولة1978تعريف منظمة الصحة العاملية  - 1
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 الصحة املثالية هي درجة من التكامل و املثالية اجلسمية و النفسية  أننستخلص من هذه التصرحيات على  

 .نفسي يسقط الفرد فريسة املرض أوعند نقص عامل واحد جسدي و ذلك    

 العالج  أساليب :الثايناحملور 

 .قبل وقوع املرض أواعتمدنا يف هذا احملور على الرتبية الصحية للطالب و سلوكاEم و اجتاهاEم عند وقوع       

 مىت تزور الطبيب ؟

 تتأزمل بل حىت يب ال تكون مباشرة بعد حدوث اخللزيارة الطب أننرى لدى املبحوثني بالنسبة لزيارة الطبيب       

يف  إالال يزوروا الطبيب  أaمبعض املبحوثني على عدم الشفاء بعد جتربة العالج املنزيل و هذا ما صرح به  أو األمور

 ) ليسانس 2 ، داخلية،أنثىسنة،22( 03هذا ما صرح به املبحوث رقم . الضرورة القصوى  عند أو األمور تأزمحالة 

 "ما نزورش الطبيب حىت نرقب على املوت " : 

 .ال ازور الطبيب حىت أرى املوت  

 : )ليسانس 3سنة،ذكر ، خارجي، 25( 08املبحوث رقم  أما      

  " les urgencesنشوفه غري يف  بالطبي أنا" 

 .ستعجاليةيف احلاالت اإل إالال أرى الطبيب  أنا

 ) ليسانس 2، خارجية، أنثىسنة،22( 09املبحوث رقم  أما      
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  "مانيش عاقلة على املرة الخرة يل روحت فيها للطبيب"

 ." اليت ذهبت فيها عند الطبيب األخريةاملرة  أتذكرال 

 :  07املبحوث رقم  أما      

 "الطبيب تاعي القران و الرقية الشرعية كي منرض نرقي نصيب روحي  أنا" 

 .الشفاء فأجدقية الشرعية عند املرض دائما ارقي طبييب هو القران و الر  أنا 

 :) ليسانس 3، داخلية، أنثىسنة،23( 05حالة واحدة فقط املبحوث رقم       

 des عندي  perce queتاعي  gynécologue كل شهر نروح عند "  

infections  جيوين"  

 . بامليكروبات إصابةمن  أعاين ألينكل شهر ازور طبيب النساء اخلاص يب 

باملرض هي اليت تدفع املبحوثة لزيارة الطبيب يف حالة منتظمة عكس املبحوثني  اإلصابةو يف هذا احلالة        

                             .األمور تأزميف حالة  إاليزورنه  أومرة زار فيها الطبيب  أخرمنهم من ال يتذكر  اآلخرين

، 1اعية اليت من خالهلا يكتسب الفرد طرق التفكري و العمل و الشعور غياب التنشئة االجتم إىلو هذا راجع 

   األسرةمؤسسات التنشئة االجتماعية و املتمثلة يف  أولفالتنشئة و الرتبية الصحية يكتسبها الفرد انطالقا من 

 

                                         

 .3،ص2،1954و زكريا ميخائيل، مطبعة كنية تاليف القاهرة، ط، ترمجة معقراوي الدميقراطية و الرتبيةدي جون،  - 1
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 .........ذلك إىلو املؤسسات الرتبوية و املساجد و ما      

 رضاملسبقة عن امل األفكار: املرض 

االجتماعية للفرد و من شانه قدرة  أوالعقلية  أومن الناحية العصوية  أمااملرض هو احلالة اليت حيدث فيها اخللل       

 .وظيفة مناسبة و هناك فرق بني االعتالل و السقم و املرض ألداءالفرد على مواجهة اقل احلاجيات لالزمة 

 .راحةالواعي بعد ال اإلدراككما يعرف املرض على انه 

تؤثر نفسية لالختالل الوظيفي  أو،و السقم هو حالة عضوية  فهو حالة من االختالل الوظيفي: االعتالل  أما      

 .على شخصية الفرد و عليه فان املرض قلة يف القدرة الطبيعية للفرد

  :كالتايل إجابا]مبالنسبة للطلبة املبحوثني فكانت  أما       

، أنثىسنة،21( 02علمية كما يف تصريح املبحوث رقم  أسبابلناحية البيولوجية و هلا منهم من فسر املرض من ا

 :) ليسانس 2خارجية، 

يكون رافد مرض    les parentsواحد من   par exempleقادر يكون وراثي " 

  "والده مريض به أمزمن كالسرطان و ال السكر يقدر يكون واحد من 

يكون  أنالسكري ميكن  أومصاب مبرض مزمن كالسرطان  األبويناحد  ثال يكونكتسب وراثيا على سبيل املاملرض ي

 .املرضورث هذا  أوالدهاحد 
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باملرض بالعامل الوراثي عكس  اإلصابةيربط املبحوث  أنبعد تفسري املرض يف هذه احلالة تفسريا بيولوجيا حيث   

ممارسات اجتماعية تؤثر يف خميالHم حيث يرجعون  ثقافية و أمناطفهم يفسرون املرض حسب  اآلخريناملبحوثني 

 .عقائدية دينية  أخرىتفسريات  أو،احلسد  أوبالعني  إصابةباملرض على انه  اإلصابة

 :) ليسانس 2، داخلية، أنثىسنة،22( 03كما صرح املبحوث رقم       

  "العرب يطيحوك بعينيهم "  

 .يف املرض العني هي السبب  أنفكرة  إيصالحياول املبحوث 

 ) :ليسانس 2، داخلية، أنثىسنة، 21( 07املبحوث رقم  أما       

ملا افعل شيء ال يرضي هللا  "كتدير حاجة ماشي مليحة ريب خيلص فيك "يرى ان هللا يقتص من عباده  

 "يقتص مين املرض 

ن هللا يصيب به من يشاء املرض ابتالءا م أنيرى ): ليسانس 3سنة،ذكر، خارجي، 25( 08املبحوث رقم  أما      

 ".من عباده 

عرب  انطبعت يف ذاHم و اليت يتعلمونهاليت  لألفرادالعني مستوحاة من الثقافة الدينية  أوفهنا فكرة العقاب       

ية اsتمع يف تفسريها فتفسري االنثروبولوجي مرتبط ببن التنشئة االجتماعية،حيث يستحضرها الفرد يف مثل هذه املواقف

 1.املرتبطة بضغوطات و عالقات اجتماعية كالتنافس و الغرية و احلسد لألسباب

 

                                         

 .434، ص1996:، دار املعرفة  اجلماعية  علم اجتماع الطيب مدخل نظريعلي ميكاوي ، - 1



 الجانب المیداني للدراسة                                                      : الفصل الرابع 

86 

 

 .بالنسبة للعالج عند املرض أما :العالج

قبل ظهور الطب كان التداوي يظهر يف جمموعة طقوس و العادات عند الكثري من الشعوب فالطب الشعيب       

انه يتم استخدام  إىلالجها و ع األمراضب يف تشخيص ميثل جزء هام من ثقافة الشعوب، و بالرغم من تطور الط

 .ذلك إىلكانت خطرية كالسرطان و ما   إنيف العالج حىت و  األعشاب

  الطبية و العالج املنزيل األعشابعلى استعمال  أكدوامل نقل كلهم  أننسبة كبرية من املبحوثني  أنحيث       

 21( 02زيارة الطبيب و هذا ما صرح به املبحوث رقم  أورض من امل التأكدو العالج بالرقية الشرعية قبل   

 ):ليسانس 2، خارجية، أنثىسنة،

  " األعشابتاوعي مث ندير   MédicamentsLES ب  نبدأكي منرض "  

 . األعشاب أجربلدي مث  املتوفرة باألدوية أبداعند املرض 

  :)ليسانس 3، داخلية ، أنثىسنة، 24( 04املبحوث رقم  أما      

 "كنمرض نشرب الدواء يكون باين   فاألعشابما خنلطش  أنا" 

 .عند املرض اخصص الدواء الالزم األعشابال اخلط و ال استعمل  أنا 

 ) :ليسانس 2، داخلية ، أنثىسنة، 20( 06املبحوث رقم  أما       

  " أعشابكنمرض ندير ديراكت كاش " 
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 . باألعشابباشرة بالعالج م أقومعند املرض 

بناءاHم جاهزة عن العامل الذي حييط Aم  أنمعظم متثالت الطلبة تنتقل بواسطة الرتبية و مؤساستها و هذا يعين       

العالج يتم بناءها وفقا خلصائص اجتماعية للفرد مرتبطة بالذاكرة اجلماعية و االعتقادات ما يدفع Aم  أساليبحيث 

 .ارسة الطب احلديث لتشخيص املرضممارسة طقوس و عادات عند العالج قبل مم إىل

 بالنسبة للمحافظة على الصحة  أما :الثالثاحملور 

عملية ترمجة احلقائق  أbاثقافة الفرد و مكتسابته الذي يفسرها بدالالت و متثالت منوعة على  إىليعود ذلك       

دف تغري االجتاهات و العادات سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد و اgتمع A أمناط إىلالصحية املعروفة 

 1.السلوكية الغري سوية 

الثقافة الصحية اليت تتمثل يف الغذاء السليم هي اليت حتافظ على  أن 06و  04حيث يرى املبحوث رقم       

 ):ليسانس 3 داخلية،، ، أنثىسنة24( 04الصحة لقول املبحوث رقم 

  "مليح ما عليك والوا  تأكلكي "  

 .ضرراملتوازن ال يوجد هناك  اجليد األكلعند 

 :) ليسانس 3، داخلية ، أنثىسنة، 20( 06املبحوث رقم  أما      

  "ال نلبسوا و ال نرقدوا  نكلواما نعرفوا ال "  

                                         

 .12، ص 2006، دار املسرية للنشر و التوزيع ، الثقافة الصحية،  آخرونامحد حممد بدر و  - 1
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) ليسانس 2، داخلية ، أنثىسنة، 21( 07املبحوث رقم  أما.و ال كيف نلبس و ال كيف ننام  نأكلال نعرف كيف 

 ".لوا مليح و شوية زهو منارسوا رياضة و ناك: " 

 .يقصد به الرتفيه : الزهو 

 .الرتفيهممارسة الرياضة و الغذاء السليم و 

اWتمع عن طريق الرقي  ألفرادلعملية التثقيف الصحي هو حتقيق السعادة و الرفاهية  األساسياهلدف  إن      

مع العمل .خلاطئ و العادات الغري الصحية تصويب اجتاهاXم ا إىلمبستواهم الصحي و تقومي سلوكياXم ، و السعي 

على تنمية وعيهم و معرفتهم الصحية من خالل شروط السالمة و الكفاية اجلسمية و العقلية و النفسية و احلرص 

و العمل على  األفراد، كذلك تشجيع إليهعلى جعل احملافظة على الصحة و التمتع iا غاية و هدفا يسعى اجلميع 

الرقي باملستوى صحي حىت يتمتعوا  إىلداXم الغري الصحيحة ملفهوم الصحة و العناية iا يذهب iم اتغري سلوكاXم ع

 1.بصحة جديدة 

 

 

 

 

 

 

                                         

 .نفس املرجع ،الصحيةالثقافة ،امحد حممد بدر و آخرون  - 1
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  :العاماالستنتاج 

حماولة منا معرفة االجتاه املعريف حول دالالت و متثالت حول الصحة حيث تركزت معارف الطالب حول       

 على الصحة و الرعاية Bا  تأثرقائدية دينية للصحة و املرض مقاربة ثقافية حيث دالالت ثقافية حملية و تفسريات ع

اOتمع البسيطة املتداولة  ممارساتو معتقدات دينية و  أسطوريةالدراسة تناولت وصف ملفاهيم  أنحيث       

احلياة و احملافظة  طبأمناتساهم يف صناعة متثالت للصحة و املرض لدى الطالب و طرق العالج املمارسة مرتبطة 

 .للعالقة بني الصحة و املرض إدراكهمو كذلك الكشف عن نظرة الطالب و طريقة  عليها،

   مفاهيم عند الطلبة املبحوثني مقنعة إجيادال ميكن  حيثهناك غياب املعرفة االجتماعية للصحة  أنحيث       

تصوراcم و متثالcم للصحة و املرض كمفاهيم  تفأصبحو حكم ، كأمثالمفاهيمهم كانت كلها   أنكاملة غري   أو  

 ".الصحة عدوة موالها" ....." الصحة بالصحة" ....."  الرأسالصحة تاج فوق " رمزية كاستعمال 

به له متثالت سوسيوثقافية اعتقادية شعبية كالعني و السحر واىل  اإلصابةاملعرفة التفسري السبيب للمرض و  أما        

عدم االستمرارية يف  إىلمما يدفع Bم ....ات دينية متمثلة يف العقاب من هللا و القضاء و القدرمعتقد أوعوامل 

غياب السياسات الصحية عرب خمتلف املؤسسات  إىل علمية و نقص الوعي الصحي ،كما يعود هذا النقص األسباب

غياب التنشئة االجتماعية  إىلذلك  و يعوداملوضوع  تأزماخلدمات الصحية حىت  إىلو متاطل الكثري من املبحوثني 

 إىلو هذا ما يرجع Bم . ذلك  إىلالصحية اليت تتمثل يف التغذية السليمة و ممارسة الرياضة و زيارة الطبيب و ما 

 .بغري معرفة عواقب ما يعملون به  أوعالجية بديلة للطب احلديث  أساليباستعمال 
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 :نتائج الدراسة  

ال توجد  أن إىلرغم مستواهم الدراسي  املبحوثنب  الطلبة  أغلبية ة للصحة و املرض ناقصة عنداملعرفة االجتماعي      

مفاهيم حياولوا توصيل الفكرة بطرق  إعطاءتصورات عامية كذلك يف تعريفا@م و مفاهيم سوى  أو كاملة   أفكار

و مقوالت مقتبسة من  شعبية ةأمثلبعض املبحوثني مفهومهم حول الصحة سوى  أن إىلسوسيوثقافية حيث توصلنا 

 .مقاطع غنائية

 إىلمما يؤدي ) العني ، احلسد،العقاب(اعتقادات شعبية و دينية  إىلكذلك تفسريهم السبيب للمرض يعود       

 .علمية للمرض  األسباباجلهل املستمر يف البحث عن 

    صحية من مراكز انتقائيةمتاطل املبحوثني و غياب تام لسياسة صحية رغم توفر كل اخلدمات ال      

و السبب يف ذلك احلاالت املرضية  تأزمبعد  إالاملبحوثني ال يالزمون اخلدمات الطبية املتوفرة  أن إال......أطباءو    

    الرتبية الصحية اليت يكتسبها الفرد عرب خمتلف مؤسسات التنشئة من تغذية سليمة أوغياب التنشئة الصحية 

العالج اعتماد الطلبة على العالج الذايت من تداوي  أساليبالطبيب حىت بالنسبة لطرق و و النظافة و زيارة 

 .الشرعيةاملتوفرة لديهم و العالج بالرقية  األدويةو  باألعشاب

  لنا الدراسة التمثالت املختلفة للصحة تصب يف كتلة غري متجانسة من املمارسات و التمثالت  أوضحت      

    دالالت حول الصحة مما يعطي كذلك اختالفات إعطاءك مصادر خمتلفة و متعددة لتفسريات و املعارف فهنا   

 .الطلبةيف شكل املمارسات الطبية و العالجية لدى 
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 : اإلشكالية – 1   

للتحكم يف الظواهر اليت  الشعوذةالسحر و  اإلنسانالستعمال  اإلنسانيةاالهتمام بالصحة ظهر مع بداية  إن   

هرة معقدة تتداخل فيه باملرض حيث كان ميثل له ظا إلصابتهمروره مبراحل من املمارسات و االعتقادات  إىلتصيبه 

،حيث ،فلكل جمتمع تفسرياته و دالالته و متثالته اخلاصة بالصحة و املرض متغريات عدى منها ثقافية اجتماعية 

عن  أخذهالذي  لإلنساناملوروث الثقايف  إىلعنصران مرتابطان ال ميكن الفصل بينهما و ترجع تلك التمثالت  أWما

 .  األصليةمجاعته 

ذات مستوى من الثقافة يف  أوئة املثقفة ميثل الف أنحيث  األخرىكما يعد الطلبة فئة مثله مثل ا`تمعات       

تفسري متثالhم حنو الصحة من املعتقدات و القيم اليت يؤمنون eا ، حيث حماولة منا لفهم و اكتشاف حقائق حول 

 :شكالياتنا التالية إ أدرجناو من هنا ....العالج؟ أساليبمتثالت الصحة عند الطلبة و كيف ميكن حتديد 

 العالج؟ أساليبت االجتماعية للصحة عند الطلبة اجلامعيني و ما هي هي دالالت و متثالام

 : أمههاعدة تساؤالت من   اإلشكاليةو ينتج عن هذه 

 ما هي عالقات متثالت الصحة و املرض باملمارسات التطبيقية يف العالج ؟

 هل التنشئة االجتماعية و الرتبية الصحية هلا عالقة بالتمثالت االجتماعية للصحة؟

 على التمثالت االجتماعية للصحة؟ تأثريل اجلانب الثقايف و االعتقادي له ه
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 :أسباب اختيار املوضوع - 2

تتمثل يف حماولة منا لفهم دالالت و متثالت االجتماعية  ألسباب إمناليس من باب الصدفة اختيار املوضوع و       

املدروس و الذي حنن  سارامل أوصحية حول ختصص  للصحة، و بعدها االجتماعي عند الطلبة، و الكتساب ثقافة

 .يف طريقنا لنيل شهادة ماسرت يف علو اجتماع الصحة

 .و معرفة خمتلف التفسريات السسيولوجية للصحة

 .و كذا معرفة التمثل السوسيوثقايف الذي حيمله اXتمع املدروس حول الصحة 

 .انتشار متثالت و تصورات خمتلف حول الصحة

 :الدراسةأهداف  - 3

 :إليهااليت يسعى الباحث للوصول  أهدافيكون هلا  أنلتكون الدراسة ذات قيمة علمية جيب       

 .املعىن احلقيقي للصحة و اكتساب ثقافة صحية و كيفية العالجحماولة منا لفهم _ 

 .معرفة ما حيمله اXتمع املدروس من دالالت و متثالت حول الصحة إىل باإلضافة_ 

 .البحوث االنثروبولوجية باملواضيع اخلاصة يف جمال الصحة إثراء_ 

 .اXتمع أفرادالدراسة متثل شرحية مهمة من  أو اإلشكالكون _ 

 .نتائج علمية اليت تساعد يف فهم و تفسري الظاهرة املدروسة إىلحماولة منا للتوصل  أخرياو _ 
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 :الدراسة أمهية - 4

 دالالت و متثالت االجتماعية للصحة يف مشكلة تنازهلا من طرف الطلبة دراستنا املتمثلة يف أمهيةتكمن       

املضي يف حماولتنا من  إىلاجلامعيني حيث هلا خلفيات ثقافية و عقائدية و كذا دينية و هذه العوامل هي ما دفعت بنا 

 .ع الطالب اجلامعينيا]تم أفرادمتس شرحية هامة من  اإلشكاليةاكتشاف حقائق و نتائج ذات صلة باملوضوع كون 

 .التمثالت و التصورات املختلفة حول الصحة _ 

 .املدروسةجمموعة من النتائج العلمية اليت تساهم يف فهم و تفسري الظاهرة  إىلحماولة منا الوصول _ 

    شاملة من اجل نشر ثقافة صحية إسرتاتيجيةعلى التصورات االجتماعية للصحة يفيدنا يف رسم  عاإلطال أخرياو 

 .سلوكيات وقائية إىلتدهور الصحة  إىلو استبدال سلوكيات املؤدية 

 :االستطالعيةالدراسة  – 5

   التعرف على الدراسة و موضوعاpا  أن بواسطته ميكن إذيعترب هذا اجلانب من الدراسة عنصرا مهما للباحث       

     اإلشكالية  دد دراستها، ليسهل علينا حتديد على الظاهرة اليت حنن يف ص تطرأو كل ما يصيبها من متغريات اليت 

 .موضوعنا املخصص للدراسة و ضبط ا]تمع املراد دراسته تطايرو 

و جلب كل ما يتعلق بدراستنا من مفاهيم  اإلطالعيف هذه املرحلة بالبحث البيوغرايف فحاولنا  أن بدأناحيث       

 أخرىالعالج و منظورات اجتماعية  أساليب أوتربية صحية  وأحول الصحة ، و كل ما يتعلق wا من ثقافة صحية 

 .بالتنشئة االجتماعية الصحية حول الصحة و كل ما يربطها 

          نتيجة علمية حبثة ركزنا على اجلانب السوسيوثقايف للصحة إىلفمحاولتنا هنا لرفع التحدي و الوصول       

 .ماعية حول الصحة عند الطلبة العالج و مما حيمله من متثالت اجت أساليبو 
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 :البحثصعوبات  – 6

 إىلمن صعوبات و عراقيل اليت تواجه الباحث ،و اليت تصبح فيما بعد كتحدي له للوصول دراسة  أيال ختلو       

 .فمثلنا مثل مجيع الباحثني واجهنا بعض الصعوبات خاصة يف اجلانب امليداين. مراده

 اإلفادةالتصريح الصحيح و  إىلو جلب املبحوث  لتأقلممهارات كبرية من الباحث فتقنية املقابلة تتطلب _       

 .حول متثالته حنو الصحة و املرض

 .املدة الزمنية للدراسة ال تسمح لنا من مواصلة و جلب اكرب عدد ممكن من املقابالت إلثراء دراستنا -

هذا يعترب كشيء جديد بالنسبة يل الين كثريا ما شكل يل التحليل الكيفي للمقابالت صعوبة كبرية يف التحليل و _ 

 .ركزنا يف حبوثنا السابقة و حىت شهادة ليسانس على املنهج الكمي

 :حتديد املفاهيم - 7

على مواجهة التحديات  األفرادفهي قدرة  اإلنسانيف  أماهي مستوى الكفاءة الوظيفية للكائن احلي، : الصحة

 .اجلسدية و العقلية و االجتماعية

انعدام  اجتماعيا، جمردو عقليا و  جسدياحالة اكتمال السالمة " أqامنظمة الصحة العاملية تعرفها على  أما      

  1."العجز أواملرض 

       احلفاظ على حياته املتكامل لوظائفه احليوية uدف األداءالصحة هي احلالة املتوازنة للكائن احلي و اليت تتيح له 

 .و منوه الطبيعي

                                         

 .األوليةملبادئ الرعاية الصحية  1978تعريف منظمة الصحة العاملية  - 1
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 .صّح ، صحة، و صحا و صحاحاً : ةلغ

 .صحة مصدر صح 

 .العافية ، السالمة:  الصحة

 .الطبيعيالبدن معها على ا0رب  أفعالالصحة حالة طبيعية جترب 

 .جيدةيف حالة  اإلنسانهي حالة يكون جسد  :اصطالحا

 1.الصحة تعين غياب املرض

 :مرتابطة جدا و هي ادأبعمن ذلك بكثري فتوجد الصحة ثالثة مكونات و  أكثرفهي 

 .هي القدرة على القيام بالوظائف امليكانكية  :الصحة البدنية –أ 

 .القدرة على التفكري بوضوح و تناسق و شعور باملسؤولية و قدرة اجلسم على اخليارات :الصحة العقلية  –ب 

 .ة و الراحة النفسيةو الشعور بالسعاد عنها،قدرة التعرف على املشاعر و التعبري  :النفسيةالصحة  –ت 

 .اآلخرينو االتصال و التواصل و احرتام  اآلخرينو استمرار عالقات مع  إقامةقدرة  :الصحة االجتماعية –ث 

 .معتقدات و ممارسات دينية و السالم مع النفس :الروحيةالصحة  –ج 

 2.العالقة مع كل ما هو فرد :ا9تمعيةالصحة  –ح 

                                         

 .26،27،ص 2004ن،دار حامد، ، عمااملمارسات الصحية،آخرونعبد اهلادي املليحي و  إبراهيم - 1
 125،ص  الورقليمتثالت الصحة و املرض القصور الكلوي للمجتمع نقال عن مذكرة التخرج لنيل شهادة املاسرت،  - 2
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و قد حاول الكثري من العلماء  لإلنسانمفهوم نسيب من القيم االجتماعية  أ)ابو هناك من يعرف الصحة       

الصحة  أمهية إىلو هو يشري  1" املرضى إالالصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يراه " تعريف الصحة و نذكر قول 

 .ة املرضبالناحية السلبية منها و هي حال اإلحساسو لكن يعجز عن حتديد كنيتها و يؤكد عدم  لإلنسان

حالة توازن النسيب لوظائف عملية اجيابية تقوم Zا قوى اجلسم للمحافظة على " العامل برنكر الصحة على أ)ا  عرف

 2".توازنه 

الصحة هي الراحة اجلسدية و النفسية  أييف نفسيته، أوهي سالمة الفرد من كل خلل يصيب يف جسده  :إجرائيا

 .معا

 إعاقةاالجتماعية للفرد و من شئنه  أوالعقلية  أوحيدث فيها اخللل من الناحية العضوية  ميثل املرض احلالة اليت :املرض

 3.الوظيفة الالزمة ألداء األزمةالفرد على مواجهة اقل حاجات 

املرض على انه كل ما خرج بالكائن احلي عن حد الصحة و االعتدال، من علة  األساسييعرف املعجم العريب  :لغة

مرض باطين، مرض جلدي، مرض عقلي، مرض صدري، مرض متوطن ، مرض : ما مثل أمر يف تقصري أونفاق  أو

 4.مزمن، مرض معدي، مرض نفسي، وبائي

 5.حالة تغري يف الوظيفة أو يف الشكل العضوي يكون فيه الشفاء من الصعب أو مستحيال :اصطالحا

 .سماجل أواحلالة اليت حيدث فيها اخللل يف الناحية العضوية  :إجرائيا

                                         

 .83،ص  1997، املكتب العاملي ، مصر  ،املمارسات املهنية يف جمال الطيب، آخروناهلادي املليحي ،و  إبراهيم - 1
 .26،27،ص2004، عان دار حامد،اخلدمات و املؤسسات الصحية إدارةعبد املهدى بوعوانة،  - 2
 .263،ص1996، مصر، دار املعرفة اجلامعية ،Pالتعلم االجتماع الطيب املفهوم و افينارية عمر السيد،  - 3
 .11،30، ص األساسياملعجم الريب  - 4
 .11،ص1،1997دار العلم،لبنان،طالصحة العاملية،عيسى غامن، - 5
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العقلية اليت  أوالتمثالت و املعارف الفكرية  أوهو جمموعة من االنطباعات  :لتصور املرض اإلجرائياملفهوم 

 من حيث نوعه مرض " املرض" من اجتاهات ثقافية اجتماعية حول  أومن خربته الشخصية  اإلنساناكتسبها 

 ......امليتافيزقية أوبيعية الط أسبابهمن حيث  أوروحي  أوبدين  أواجتماعي  أوعقلي، نفسي 

 :التمثل

 1.مثل، ميثل، متثل الشيء أي صور له  :لغة

شبهه به و كذلك من متثل ميثل متثال و متثل الشيء له مبعىن  أيالتمثل يف اللغة العربية من مثل ،ميثل ،مثوال       

و متثل بالشيء أي ضرب به . 2" فأرسلنا إليك روحنا فتمثل له بشرا سويا :" صور له، و تشخص كقوله تعاىل 

 3.مثال

 صورة دالة جتربة على على انه اجناز نفسي معقد يدخل من خالله يف: "   C.Herzlichعرفه هرزليش ِ  :اصطالحا

  4.دة يف اfتمعكل فرد و قيم و املعلومات املوجو 

       يكتسبها من تارخيه الثقايفهي الصورة الذهنية اليت يشكلها الفرد و تصوره لتفسري بعض الظواهر اليت : إجرائيا

 .غاية الوفاة إىلو املعريف بدءا من التنشئة 

فكرة معينة توجه الفهم،و هناك منظورات خمتلفة للتمثالت يف  إىليستخدم هذا املصطلح ليشري   :التمثل االجتماعي

مركبات عقلية نعكس  تستخدم يف البحث، يفكر الباحث يف ضوئها يف أدواتالعلوم االجتماعية حيث تعتربها 

                                         

  .http:// www .Aranthropis.com/d8موقع علم النفس املعريف  مفهوم التمثالت االجتماعية يف اجلزائر،هارون رضوان،  - 1
 .17ورة مرمي ، االية س - 2
 .117، املنظمة العربية للرتتيب و الثقافة و الفنون ص املعجم العريبمجاعة من اللغويني العرب ،  تأليف - 3

4 - Herzlich (C) , Santé et maladie ,analyse d’une représentation sociale ,paris marton,1976,p 

23. 
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وجهة نظر معينة ، و تركز على بعض اجلوانب الظاهرة، يف الوقت اليت تتجاهل فيه ظواهر أخرى، و لذلك فإن 

 1.الواقع إدراكههام يف  تأثريالتمثالت اليت يستخدمها شخص معني هلا 

     عالمة  أورمز  أوواسطة صورة ظاهرة مؤثرة يف حياة الفرد ب أوهو عملية اسرتجاع ذهين ملوقف : و التمثل       

و بالنسبة ،حيث تعد التمثالت شكل من أشكال املعرفة الفردية و اجلماعية املستمدة عن املعرفة العلمية، أما التمثل 

حسب منظور االجتماعي هي منط من التفكري الوظيفي من طرف مجاعة اجتماعية aدف التواصل مع حميطها 

 .ية فهم هذا احمليط و حماولة التحكم فيهمنه بغ بتأثرياالجتماعي و 

هو أسلوب للرؤية يف العامل و الذي يرتجم يف احلكم و كذا يف الفعل، مهما   :للتمثل االجتماعي اإلجرائياملفهوم 

فعل  إىلالفرد واحد فقط و لكنه يرجع  إىليرجع  أنالرؤية ال يستطيع  أسلوبكانت طريقة الدراسة املستخدمة عن 

ا هو جمموعة من املعارف و االجتاهات و املعتقدات املتعلقة مبوضوع معني إذن فهو حيتوي على كم. اجتماعي

 .إخل.....جمموعة من املعارف و املواقف لوضعيات معينة و تطبيقات لقيم و أحكام معيارية

ة الصحية كليض قصد التخلص من املرض أو املشاليت يتبعها املر  االجراءاتهي جمموعة  :العالج  أساليبمفهوم 

متعددة من املمارسات العالجية مبا فيها الطب و التشخيص احلديث للمرض  أمناطااليت يعاين منها و تأخذ هذه 

 2.، املمارسات العالجية الشعبية، و التقليدية الشعوذة و الطبيعية ، الدينية و الطب البديل أنواعهمبختلف 

العالجي يتضمن بداخله الكل املعقد الذي يشتمل على  النسق أن  Weaverحيدد ويفر  :اإلجرائياملفهوم 

املصاحبة ملفهوم الصحة و املرض ،و يقوم كل نسق من العناية  لألدوارمعتقدات الناس و اجتاها{م و ممارستهم 

الصحية على الفلسفة اليت تشكل مفهوم الصحة و مكونات املرض، كما يتضمن النسق العالجي الدور االجتماعي 

                                         

 .29،ص 2002جملة العلوم االجتماعية ، التمثل االجتماعيحممد عاطف غيث،  - 1
 .148،149،ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون، اجلزائر ، ص  مقدمة يف انثروبولوجيا العامة علم االنسانحممد حسن غامري،  - 2
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من اجل حتقيق الصحة  األمورهذه  بأداءالناس الذين ميكنهم القيام  أمناطحتديده من خالل التعرف على  الذي ميكن

اليت تستخدم يف التشخيص و العالج مثل دور املعتقدات يف بعض اGتمعات  أدواتو  أنواع إىل باإلضافةو الشفاء، 

 .اخل و خاصة العالج الشعيب....اجلسمية اجلسم مثل األظافر و التعرق و االفرازات أجزاءجزء من  أييف 

 : منهج البحث – 8

حقائق نريد معرفتها اليت تتمثل يف دالالت  إىلضيع االجتماعية و االنثروبولوجية و ذلك للوصول انظرا لتعدد املو       

 ى ارض الواقع،استعمال املنهج الذي يعاجل اشكالياتنا عل إىلو التمثالت االجتماعية للصحة عند الطلبة اقتضينا 

بشكل جيعل من السهل التعرف على الظاهرة  أبعادهامنهج الدراسة من اجل حتديد  أوسلكنا يف دراستنا طريقة 

 1.املدروسة 

 أيلذا اعتمدنا على املنهج الكيفي ، الذي يعترب البحث عن الطبيعة اجلوهرية للظواهر كما هي يف الواقع       

 .لفهم الوقائع و اكتشافها أسلوب

كما اعتمدنا على . ميوالت و متثالت املتداخلة للعناصر الفعالة هلذا املوضوع و معرفة  إبرازاهلدف منه هو       

و الثقافة و سلوكات الطالب حول مفاهيم الصحة و طرق العالج  أفعالجلميع املعطيات لفهم  كأداةاملقابلة  

  .املكتسبة

 : تقنية مجع البيانات  1- 8

 :املقابلة  -أ 

                                         

 .21،ص1969، دار الطليعة للنشر ، اجلزائر ،املرشح املفيد يف املنهجية و تقنيات البحثخالد باهلادي ،  - 1
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اللغوي من اجل تدعيم املعطيات اليت هلا عالقة ق البحث العلمي تعتمد على عملية االتصال ر طريقة من ط       

          و هي عبارة عن عملية خلق حوار بني الباحث و املبحوث و من هنا نتخذ طبيعة احلوار .1مع اهلدف املرسوم 

 : األخرىجمموعة من العناصر عليه و اختالفه حسب درجة احلرية و مستوى العمق و ترتب 

 .عددها، عدد املبحوثني الزمنية،املدة 

 :تقنية حتليل حمتوى -ب 

 :تستعمل هذه التقنية لتحليل حمتوى املقابالت و ليس كمنهج ، حيث أن هناك نوعان أساسيان يف التحليل      

ق املعارف حول املوضوع و اكتشاف التحليل الكمي و التحليل الكيفي،استعملنا التحليل الكيفي [دف تعمي

حتليل احملتوى هو أسلوب للبحث يهدف إىل وصف "العناصر اجلديدة انطالقا من املادة أولية حول املوضوع باعتبار 

 2"موضوعي منظم حملتوى الطاهرة  

قافية يزيد حبيث يتطلب حتليل الكيفي للمقابلة انطالقا من الفرضية أن كل خصوصية حتمل تفسريات سوسيو ث      

 .حتليلها

قمنا بإعادة إنتاج خمتلف تصرحيات املقابالت رغم أlا شخصية حتمل عناصر حتليلية أساسية لفهم الظاهرة       

 .املتمثلة يف متثالت الصحة عند الطلبة

 :العينة 2- 8

                                         

 .24نفس املرجع السابق ، ص - 1
2
 .372،ص 1962، القاهرة دار الفكر العريب ، االجتماعي البحثأسس مجال زكي ،  - 
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عبد  اإلنسانيةو   اعيةمقابالت مع الطلبة الدارسني يف كلية العلوم االجتم بإجراءعينتنا قصدية حيث قمنا        

، املستوى  اإلقامةاحلميد ابن باديس مستغامن مع مراعاة خمتلف احلاالت و املتغريات الدميوغرافية، السن، اجلنس ، 

 .التعليمي

 .معهم مقابالت داخل احلرم اجلامعي إجراءحيث مت اختيار العينة عن طريق الصدفة و        

طلبة  ألZمسنة  26 إىل 21عمر املبحوثني بني  أنفارق السن مقرتب جدا حيث  أنابتداءا مبتغري السن جند       

 .جامعيني

 .إناث 07ذكور و  02بالنسبة ملتغري اجلنس فهناك  أما      

 .خارجية إقامة 03داخلية و  إقامة 06داخلية  إقامةقامة كان معظم املبحوثني ذات اإل أن إال

 .تقريبا كلهم حيضرون او يشرفون يف السنة القادمة على ليسانس  املستوى التعليمي متقارب جدا حيث انه

 :عرض نتائج الدراسة  3- 8

اليت ينطلق منها الباحث يف عمله  أساسيةيف العمل البحثي، انطالقا من خطوات  أساسيةتعترب هذه اخلطوة        

 .نتائج البحث  إىلاملقرتجة للوصول  اإلجاباتو  إشكاليةامليداين من 

 

 

 

 : جماالت الدراسة  – 9
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   فيه الدراسة خالل ثالث جماالت فرعية و عي ا+ال اجلغرايف و ا+ال البشري  أجريتالذي  النطاقيقصد به       

 1.البحث االجتماعي أسسو ا+ال الزماين ،و هذه ا+االت هي حمل اتفاق معظم املعتمني باملناهج و 

 إىلقرية و ما  أوحي  أوالبحث و قد تكون مدينة  إجراءنطقة اجلغرافية اليت يتم فيها فا+ال اجلغرايف يقصد به امل      

 .ذلك

         املتاحة و ا+ال البشري و يقصد بتحديد جمتمع البحث اإلمكاناتو  أهدافهايف ضوء نوع الدراسة و       

 .يتم دراستها اجلماعات يكون حسب نوع الظاهرة اليت أو أفرادو الذي قد يتكون من بعض 

يقصد به الوقت الذي يستغرقه الباحث يف مجع املادة العلمية و املعلومات املرتبطة بالظاهرة : ا+ال الزمينأما       

 .ينتهي كتابة و تقرير eائي أن إىلاملدروسة بداية شروعه يف دراستها 

 :ا4ال املكاين للدراسة 9-1   

+موعة من الطالب داخل كلية العلوم االجتماعية عبد احلميد ابن باديس متت الدراسة داخل احلرم اجلامعي    

 .مبستغامن

 :ا4ال الزمين 9-2

املقابلة و تنظيمها  أسئلةو بعد ضبط من السنة الدراسية  2016امليدان يف بداية شهر ماي  إىلكان نزويل        

 .مباشرة باشرت يف العمل على مجع املعطيات من الطلبة 

 :الدراسات السابقة  - 10

                                         

 .374، ص 1962، القاهرة، دار الفكر العريب ، البحث االجتماعي أسسمجال زكي ،  - 1
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  :األوىلالدراسة 

التصورات : و هي دراسة أكادميية يف إطار احلصول على شهادة دكتوراه دولة يف علم النفس العيادي حتت عنوان

سليمان بومدين،حتت إشراف : من إعداد الطالب –حالة مدينة سكيكدة –االجتماعية للصحة و املرض يف اجلزائر 

 .م  2003،2004إمساعيل قرية ،جبامعة منتوري قسنطينة، سنة 

الفصل األول و هو فصل متهيدي خاص مبوضوع الدراسة تناول فيه : و قد تضمنت الدراسة مثانية فصول       

املدخل النظري " سة اول األسلوب الفين للدر داف املوضوع و الفرضيات و اإلطار املفاهيمي كما تناهاإلشكالية و أ

و املنهج و األدوات و أساليب معاجلة البيانات، كما جاء فيه أساليب التحليل الكمي و الكيفي، أما الفصل الثاين 

حيث اعتمد الباحث على .من الدراسة فهو خاص باجتاهات التنظري يف جمال التصورات االجتماعية للصحة و املرض

  املدخل االنثروبولوجي النفسي، املدخل الطيب لدراسة الصحة و املرض، و املدخل االجتماعي : نظرية أربعة مداخل

 .و دراسة التصورات االجتماعية للصحة و املرض،و أخريا املدخل النفسي

ديثة الفصل الثالث خاص باملنظور االمربيقي للصحة و املرض، أما الفصل الرابع يتناول التصورات التقليدية و احل

 .للصحة و املرض

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

للدراسة جاء فيها أوال خطوات الدراسة امليدانية و إجراءاmا أما باقي الفصول فكانت خاصة مبعاجلة البيانات يف إطار 

و  حث و يف األخري تضمنت الدراسة عرض للنتائج على ضوء فرضياmا،و أخريا اخلامتة الفرضيات اليت وضعها البا

 .املالحق

من خالل ) مدينة سكيكدة(فالباحث حياول أن يكشف عن التصورات االجتماعية للصحة و املرض باجلزائر       

جتماعي حوهلما و اليت بالرغم حماولة فهم كيف يدرك عامة الناس جتربة املرض و الصحة و وصف حمتوى التفكري اال
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من انتشار وسائل اإلعالم احلديثة و تعرضها باستمرار هلا فان التصورات ال ميكن أن تكون حمايدة و ال ميكن أن تعود 

فقط للمعلومات العلمية و لكن تعود أيضا إىل اهلوية الثقافية االجتماعية الدينية باجلزائر، مع حماولة الفهم كيف 

 :فاألطر املرجعية اليت تفسر خالهلا الظاهرة من خالل التساؤالت التالية. هذه التصوراتنشئت و بنيت 

ما هي الصحة و ما هو املرض؟ كيف يفسران ما سببهما و ما معنامها؟ ما هو اجلسم املريض و ما هو اجلسم       

  املريض يف سبب املرض و عالجه السليم؟ ما هي أساليب العالج املناسبة و إىل أين يلجا املريض؟ ما هي مسؤولية

      و الوقاية منه؟ من يتخذ القرار بشان نوعية العالج ؟ هل يلجا إىل الطب احلديث أوال ا واىل الطب التقليدي؟ 

 و على أي أساس يتم تفضيل احدمها؟و ما عالقة كل ذلك بالنظام القيمي و الثقايف احمللي؟

   الت مبحاولة رصد الواقع الفعلي لكيفية تعامل مع قضايا الصحة و املرض و بطبيعة احلال ترتبط هذه التساؤ       

العني ،اجلن، ( و عالقة ذلك باهلوية الثقافية mتمع الدراسة و البحث عن تفاعل و تداخل مكونات الظاهرة البحثية 

املرض يف جمتمع  بغرض حتديد كيفية بناء و تشكيل التصورات االجتماعية للصحة و) اخل....السحر، املكتوب

 .الدراسة 

 :فرضيات الدراسة

 :و كإجابة مبدئية عن هذه التساؤالت طرح الباحث فرضيتني أساسيتني مها كالتايل 

أن هناك عالقة دالة بني ممارسة الطب التقليدي أو احلديث و بني متغريات اجلنس و العمر ،املستوى التعليمي،  – 1

 .لي، مدة اإلقامة باملدينة، السكن ، عدد أفراد األسرة، الدخل و االنتماء الطبقياملهنة،احلالة العائلية،املوطن األص

 .لقيمي يف جمتمع الدراسة –توجد عالقة ارتباطية بني تصورات الصحة و املرض و بني النظام الثقايف  – 2
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اعية وصفية مبدينة و للتحقق من هذه الفرضيات اعتمد الباحث على دراسة ميدانية و هي دراسة نفسية اجتم      

اجدين يف املصاحل زالء مستشفى سكيكدة املركزي املتو سكيكدة و قد اختار الباحث ا<ال البشري للدراسة و هم ن

مصلحة الطب الداخلي للنساء و الرجال ،مصلحة طب و جروح الرجال و النساء ،مصلحة األمراض (الطبية التالية 

                      ة األذن و األنف و احلنجرة مصلحة اجلراحة للنساءالنسائية و الوالدة، مصلحة الكلى، مصلح

 .و الرجال،و قد مت استبعاد مصلحة طب األطفال و األمراض املعدية

 :نوع العينة 

           وحدة العينة اليت اعتمدها الباحث هي الفرد وهو شخص يتقدم للعالج لدى املؤسسات الطبية الرمسية     

 .ية أو الشعبية غري الرمسيةأو الشعب

اختار الباحث عينة مساحية أو مكانية و هي عينة طبقية و عينة : أما عن حجم العينة و طريقة اختيارها       

عشوائية بسيطة،و من بني الصعوبات اليت واجهت الباحث حتديد املرتددين على الطب الرمسي و غري الرمسي مبدينة 

 :و لتجاوز ذلك مت إتباع اخلطوات التالية  سكيكدة و كيفية االتصال gم

 .إجراء مقارنات إحصائية للتقديرات اليت يقدمها مسؤولوا الصحة -

 .إعطاء تقديرات بناء على السجالت و الوثائق -

و عند القيام . عند حساب االختالف بني هذه التقديرات تبني أن الفرق ال يؤثر من الناحية اإلحصائية -

من اجل احلصول على حجم العينة املطلوب توصل الباحث بعدها بتحديد حجم  إحصائيةبتطبيق معادلة 

 .فردا 20فردا باإلضافة إىل عدد املعاجلني و األطباء  358و هي م تقارب  % 5: العينة ب 

كما استعان الباحث ببعض الطرق و األساليب اإلحصائية اخلاصة مثل النسب املئوية ، املتوسطات احلسابية  -

 .ل االرتباط و اختبار كاي تربيع،حساب معام
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 :و بعد االنتهاء من عرض و حتليل البيانات توصل الباحث إىل جمموعة نتائج نطرحها باختصار كالتايل      

 .هناك منطني من الطب يوجدان يف اجلزائر طب رمسي ذي منط جامعي و طب تقليدي_ 

 األسرةعن جد داخل  أبااخلاصة بالعالج التقليدي  يتوارث املعاجلني التقليدين مهنة الطب األحيانيف غالب _ 

 .الواحدة كان تعطى هلم كرامة العالج

 .النباتية، جرب العظام ،قراءة الطالع و صيدلية الرصيف  باألعشابختتلف ممارسات الطب الشعيب بني العالج _ 

شقيقة ، و عالج الصفاير ، ضربة قطع ال: و ليس كلها، و أمهها  األمراضيقوم املعاجلون التقليدين بعالج بعض _ 

 .الشمس، التشالط، الكي ، احلجامة

 .دينية مثل حبة الربكة و السنا مكي و عشبة مرمي معاين تأخذ األدويةهناك بعض _ 

 فهؤالء الزبائن من كل الطبقات و املستويات الثقافية رجاال  زبائنهمهناك احرتام متبادل بني املعاجلني التقليدين و _ 

 .للعالج التقليدي خاصة عند فشل الطب احلديث يف عالج مرضهم  يلجئون، و نساء

 .إليهماملعاجلني بالطب احلديث من يؤمنون بالعالج التقليدي، بل و يوجهون مرضاهم  األطباءهناك الكثري من _ 

             العربيةال يوجد معىن واحد للصحة و املرض بل توجد شبكة من املعاين املعقدة ترتبط مجيعها بالثقافة _ 

 .و يف جزء منها بالثقافة الغربية اإلسالميةو 

         هناك عدة مسارات عالجية يسلكها املريض و هي مسارات ترتبط بتصور املريض  أنكما بينت الدراسة _ 

 .ليديالطب التق إىلفقط يلجا  األخريتفضل الطب احلديث و عند فشل هذا  األغلبية أنو حميطه عن املرض،حيث 
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الطب التقليدي ليس حكرا على الطبقات الريفية الفقرية بل هي موضوع ثقة الكبار،  إىلاللجوء  أنبينت الدراسة _ 

مسالة  أJاليست مسالة طبقية بالقدر  أJافهي تثبت . اخل....العمال اإلطارات، و الرجال، وو الصغار، النساء، و 

 .ثقافية 

املرض فهناك من يرجعها  بأسبابالعينة جمموعة من التصورات املختلفة اخلاصة  دأفرالدى  أنالدراسة  أوضحت      

هناك معتقدات ثقافية  أن أيعوامل طبيعية كالفريوسات و امليكروبات،و بعضها غييب كالعني و اجلن و املكتوب،  إىل

 .خاصة بتفسري املرض

        مارسات العالجية اليت تعتمد على الكهنة هناك غزو للممارسات الدينية اخلاصة بالطب النبوي على امل      

 1.و السحر

 :الثانية  الدراسة

  على أثره و املزمن الكلوى القصور مرض تسري عنوان حتت اإلجتماع علم يف أطروحة ماِجستري " نوال باشا"

  2008/2009 اجلزائر يف للمصابني اإلجتماعية العالقات

طرق عالجية بسيطة   يستعمل و اإلنسان يفكر وكيف املرض و الصحة ولح تدور الدراسة إشكالية كانت      

اليت تتالئم مع وضعية احلياة االجتماعية اليت كان يعيشها و بتطور العلم ابتعد الفرد عن الطرق  اإلمراضلعالج 

 .الصحية و املرضية امليتافيزقية يف تفسريه للظواهر

ر الكلوي اليت كانت و ال زالت nدد الكائن البشري لتصل درجة خطورته اليت تناوهلا القصو  األمراضو من بني       

nاون الفرد املصاب يف طلب املساعدة الطبية ، و مرض القصور الكلوي يصيب خمتلف الفئات  إذااملوت خاصة  إىل

                                         

نة سكيكدة ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف علم الفس حالة مدي التصورات االجتماعية للصحة و املرض يف اجلزائر ،سليمان بومدين ،  - 1

 .2003،2004العيادي ، قسنطينة اجلزائر ،جامعة منتوري قسنطينة ،كلية العلوم االنسانية و العلوم االجتماعية ، السنة اجلامعية 
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بح و مستواهم الثقايف و االقتصادي، فمرض القصور الكلوي مرض مزمن حبيث تص أعمارهمباختالف جنسهم و 

من الفضالت السامة فطبيعة  اإلنسانوظيفتها املتمثلة يف تصفية الدم داخل جسم  أداءالكليتني عاجزة على  إحدى

 إنو اليت تدوم مدى احلياة     عالجه تتمثل يف تصفية خارج اجلسم مما جيعل املصابني مرتبطني مبواعيد التصفية الثابتة

رع الكلى و اليت تكون هلا اثار على حياة املصابني النفسية و اجلسدية مل يتسىن للفرد املصاب احلصول على عملية ز 

 .و االجتماعية و املهنية

 :فرضيات الدراسة 

 :خالليظهر التمثل االجتماعي ملرض القصور الكلوي املزمن _  1

 .التصور االجتماعي للمرض القصور - أ

 .التفسري السبيب للمرض - ب

 .املرض أعراضالسلوك املرافق لظهور  - ت

 .الكلويالقصور _ وهنا _مزمن  كاملرضمرتبطة خبصوصية   أساسيةيفرض املرض عمل تسيري يظهر عرب مراحل _  2

جسدية واجتماعية عميقة، مما يربز  أثار باآللةالتصفية  –طريقة العالج _خيلق هذا املرض و وضعية االستشفاء _  3

 .زرع الكلى ال تتعدى التربع العائلي أمهية

 .املقابلةعلى املنهج الكيفي و استعملت يف دراستها اعتمدت باشا نوال 

حول املرض بصفة عامة و القصور الكلوي  األفراداهلدف من الدراسة معرفة التصور االجتماعي الذي حيمله       

حول الصحة و املرض ، و هذه الدراسة كانت  األفرادبصفة خاصة ،الذي يعكس الثقافة االجتماعية اليت حيملها 

وى املستشفى اجلامعي، يف اجلزائر ، بقسم مرضى القصور الكلوي املزمن املعاجلني بالة الدياليز ، حيث على مست

 .استعملت الباحثة يف الدراسة املقابلة شبه موجهة
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من الرتكيز  أكثرغياب معرفة و داللة االجتماعية هلذا املرض، أي الرتكيز على العالج :  إليهانتائج اليت توصلت       

 .الوعي السوسيوثقايف على

العوامل  إىلتعود  اإلصابةحاالت  أمباملرض كمستوى ثاين للتمثل االجتماعي  اإلصابةبالنسبة ملستوى  أما      

   بالعني الشريرة عقاب، قضاء و قدر ،ضغوطات نفسية  باإلصابةسوسيوثقافية، اعتقادات شعبية و دينية و املتمثلة 

 .أمنيةالسكن ، حالة  أزمةرض بسبب توثر عالقة االجتماعية ، للم أساسيعامل : و اجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النظريةاملقاربة  – 11

 : النظرية التفاعلية الرمزية 

 األساسيةو تعتمد مقوالت " جورج ميد" من أهم اهتمامات التفاعلية الرمزية دراسة السلوك االجتماعي ل       

 .جتماعي هي الذات ، العقل ، التفاعل االجتماعي للتفاعلية الرمزية يف دراسة السلوك اال
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أو الذات اخلارجية و هي ال املفعول  األناالعقل و الذات و ا(تمع تعرب عن  أنيف  بإظهار :املعىن الرمزي     

يكمالن  ألEما األخرواحد من الصعوبة فصب كل منهما عن الفعالة باعتبارها مركب بيولوجي  األناتنفصل عن 

تعيش مبفردها  أوتتكامل  أنالذات الفردية ال ميكن  أنكما البعض و هذا ما يظهر يف صورة الفرد الطبيعية  بعضهما 

 بأنهيف ا(تمع فمثال كاحلكم على سلوك الفرد  األفرادو  األخرىمع الذوات  أوبقدر ما تتفاعل مع ذاQا من ناحية 

 .اآلخرينغري ذلك من خالل مواقف اجلماعة مع  أوعقالين 

     غايات سلوكها  أو أهدافهاحتقق  أنالذات ال ميكن  أنو دوره يف  أمهيتهالتفاعل االجتماعي تكمن  أما      

االجتماعي ،فالذات  التفاعلمن خالل املوقف اخلارجي و الذي يتم عن طريق  إالو الذي يتمثل يف االستجابة   

التفاعل  أمناط أن، كما األخرىتتفاعل مع الذوات  أنو ثانيا جيب مع نفسها من ناحية،  أوالتتفاعل  أنالبد 

و املعاين و اليت تتغري بدورها حسب املوقف و حسب اجلماعة و عضوية  األدواراالجتماعي مرتبطة مبجموعة من 

و هذا ما يظهر على سبيل املثال  األفعالمتعددة من  أشكاالو عن طريق نسق االتصال تظهر .الفرد و الذات فيها

 .غريه  أمسلوك كذلك  أناليت متيز السلوك البشري من حيث  باألفعالف فيها وص

 .اجلوانب اهلادفة أوتتحقق عن طريق املناقشات  األفعالعملية حتقيق  أنكما       

يد املعاين باعتبارها تشمل موضوعات الفكر اليت تضم عن طريق اخلربة مأما بالنسبة للمعىن الرمزي حيث حيدد       

 أماذات الفرد الداخلية  إىللكن يف نفس العملية يشري  اآلخرين، لتبني اجتاهها حنو وع احلادث الفردي ذاته و عند وق

و يف ضوء التقليد أو  مقدما، أوالدافع املرتبط باستجابة الذي يظهر بصورة أولية  بأنهفيعرفه " يدم"معىن الرمز عند 

و استجاباته    أفعالهمعاين لرموز جتعله حيدد  يأخذللفرد أن  التصرفات املعرفة يف ا(تمع الذي نعيش فسه ميكن

 .السلوكية من خالهلا
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الذات و العقل و التفاعل االجتماعي،و املعىن  حول" هربرت ميدجورج "  بأفكاريقتنع " هربرت بوكنر "      

  تفاعل الرمزي الطابع املميزالرمزي،فهو ركز على طبيعة العالقة بالتفاعل الرمزي و الفعل االجتماعي، و اعترب ال

كما يتضمن ذلك عملية تفسري املتبادل و الرمزي   اإلنسانيةو اخلاص بعملية التفاعل اليت حتدث بني املخلوقات    

    و اجلماعات األفراد، و الن مهمة علم االجتماع تقوم بعملية تفسري السلوك اإلنسانية أفعالحصيلة  أوRموعة 

 1.بأكملها انيةاإلنساRتمعات  أو 

                                         

 .170،180،ص 2006،اإلسكندريةدار املعرفة اجلامعية، املعاصرة،النظرية يف علم االجتماع، النظرية السوسيولوجية عبد هللا حممد عرب الرمحان،  - 1



 :رـــة شكـمـلـك

 

الشكر أوال F تعالى على توفيقنا إلتمام هذا البحث بسالم، و الشكر لألستاذ  

جزيل الشكر على إرشاداته و توجيهاته القيمة إلنجاز  " خوجة خالد  "الفـاضل السيد  

 .هذا العمل  

 

من قريب أو بعيد من أساتذتي الذين  كما أتوجه بالشكر الى كل من ساعدني  

 .بتوجيهاتهم و إسداد النصائحلم يبخلوا عليا  م يصدوني و ل

 

 كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى زوجتي التي ساعدتني كثيرا لمواصلة دراستي

و تكرمهم لمناقشة هذا  و عملي، كما أتوجه بالشكر الى اعضاء لجنة المناقشة   

 .البحث  

 

 

 

 

 



 

 :داءـــإه

 

 كل الذين أحبهم قـلبي  إلى

 "جواد" ابنيإلى زوجتي و  

 العزيزين  هدي هذا العمل المتواضع إلى والداياأ

 .إلى كل صديق أو صديقة عرفتهم في مشواري الدراسي



 : و املراجع قائمة املراجع

94 

 

 :املصادر

 :القران الكرمي

 .20 اآليةسورة البقرة ، -

 .12 اآليةسورة املدثر ،-

 .12 اآليةسورة النور ، -

 .287 اآليةسورة البقرة ،-

 .12سورة القلم، اآلية -

 .سورة الفلق-

 .64سورة يوسف ، اآلية -

 .09 اآليةسورة احلجر، -

 :الكتب

 اإلسكندرية، اجلامعية، املعرفة دار ،الطيب االجتماع علم يف دراسات وآخرين، املليحي اهلادي عبد إبراهيم  -

1989. 

 . 1997، املكتب العاملي ، مصر  ،املمارسات املهنية يف جمال الطيبإبراهيم اهلادي املليحي ،و آخرون،  -

 .2004، عمان،دار حامد، املمارسات الصحيةإبراهيم عبد اهلادي املليحي و آخرون، -

 .القاهرة املعارف، دار ،األنثربولوجيا االجتماع علم يف دراسة خشاب، أمحد -

 سنة بريوت، والنشر، للطباعة العربية النهضة دار ، 1ط ،الطبية االجتماعية اخلدمة النماس، فايز أمحد -

2000. 
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 بةمكت ، 2ط ، معمر هللا عبد ترمجة ،اليمن يف االجتماعي والتطور الشعيب الطب رالبيدوس، ا واي بريك إدموند -

 . 1999  مدبويل،القاهرة،

انرتوبولوجيا ا4ال اهلوية االجتماعية،دالال ت ملرض السرطان يف بلغوايت سناء، مذكرة لنيل شهادة ماجيسرت  -

 .2013،2014ا4تمع الورقلي،

 شعيب أخرجه، الرازي، بكر أيب بن هحمد هللا عبد أيب الدين لشمس ، 1ط ،النبوي الطب، اجلوزية، القيم بن -

 .م1983ه،1406بريوت  الرسالة، مؤسسة األرنؤوط، القادر األرنؤوط عبد

 عنان والتوزيع، للنشر املسرية دار العامة، والسالمة الصحو يف مبادئ وآخرين، الباري Wلة قطيشات، تاال -

 . 1423، 2002األردن، 

 .ب و الثقافة و الفنون ، املنظمة العربية للرتتياملعجم العريبتأليف مجاعة من اللغويني العرب ،  -

.ملبادئ الرعاية الصحية األولية 1978تعريف منظمة الصحة العاملية   

 .1962، القاهرة دار الفكر العريب ، أسس البحث االجتماعيمجال زكي ،  -

 .1969، دار الطليعة للنشر ، اجلزائر ،املرشح املفيد يف املنهجية و تقنيات البحثخالد باهلادي ،  -

 العلوم:حول الثاين الدويل املؤمتر ،االجتماع علم خالل من الصحة الصحة، سوسولوجيا ،العايل دعب دبلة -

 2003افريل  8-6الكويت، جامعة االجتماعية، العلوم كلية التنمية، يف ودورها االجتماعية والصحة

 . 1995والتوزيع، للنشر العربية دار ،دراسة حاالت ا4تمع طب السباعي، أمحد زهري -

  . 1993بريوت، والنشر، للطباعة العربية النهضة دار ، 1ط ،وا4تمع السحر، الساعايت حسن سامية -
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حالة مدينة سكيكدة ، رسالة مقدمة  التصورات االجتماعية للصحة و املرض يف اجلزائر ،سليمان بومدين ،  -

ة منتوري قسنطينة ،كلية العلوم االنسانية و لنيل شهادة دكتوراه دولة يف علم الفس العيادي ، قسنطينة اجلزائر ،جامع

 .2003،2004العلوم االجتماعية ، السنة اجلامعية 

 .2002 مارس االلكرتوين، موقعه من ،جمددا يزدهر العطارين طب ،نزار صاحل -

  . /http://ar.wikipedia.org حرة موسوعة ويكيبيديا موقع : احلديث الطب -

 دار توزيع بريوت، الشامية، ودار دمشق، القلم، بدار طبع ،اإلسالم يف الطبية قائقاحل الكيالنيت، زق ا الر عبد -

 .364ص  النشر، سنة ذكر دون البشري، جدة،

 .اجلزائر باتنة الشهاب، دار ،املسلمات و روائده الطب سعد، سعود زق ا الر عبد هللا عبد -

دار املعرفة  النظرية يف علم االجتماع، النظرية السوسيولوجية املعاصرة،عبد هللا حممد عرب الرمحان،  -

 .2006اجلامعية،اإلسكندرية،

 واآلداب، والفنون للثقافة الوطين اYلس اصدار ، 1ط ، واخلرافة العلم بني احلائر اإلنسان صاحل، احملسن عبد -

 .م  1998ه ، 1419الكويت،

 .2004، عان دار حامد،ات و املؤسسات الصحيةإدارة اخلدمعبد املهدى بوعوانة،  -

 :تقدمي ،الطيب االجتماع علم يف ميدانية دراسة الصحية، للخدمة والثقافية االجتماعية اجلوانب ،املكاوي على -

 .اإلسكندرية، اجلامعية، املعرفة دار ، 29 الكتاب املعاصر، االجتماع علم سلسلة حممد اجلوهري، -

 .1،1997دار العلم،لبنان،طية،الصحة العاملعيسى غامن،

 .1996، مصر، دار املعرفة اجلامعية ،علم االجتماع الطيب املفهوم و اVالتفينارية عمر السيد،  -

 اجلزيرة، جملة ،السحرية التقنية هذه لتفسري جديدة نظريات البديل، الطب مع جديدة آمال اجلوجري، كمال -

 .2002سبتمرب  20ه  1423رجب 22 الثالثاء ،1 أسبوعية العدد
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 ،اإلسكندرية اجلامعية، املعرفة الدار الثاين، جزء،الشعبية للمعتقدات دراسة الفلكلور علم اجلوهري، حممد -

1998. 

،ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون،  مقدمة يف انثروبولوجيا العامة علم االنسانحممد حسن غامري،  -

 .اجلزائر

 .القاهرة والنشر، للطباعة الدين عز مؤسسة ،وحديثا قدميا باألعشاب العالج حية،الص املوسوعة رفعت، حممد -

 .جملة العلوم االجتماعية ، التمثل االجتماعيحممد عاطف غيث،  -

 .اإلسكندرية اجلامعية، املعرفة دار ،النوبية للثقافات أنثروبولوجية دراسة  الفرعية، الثقافات إبراهيم ، عباس حممد -

اجلامعي،  املعرفة دار التدريس، هيئة أعضاء من خنبة تأليف ،األنثربولوجيا إىل مدخل ، اس إبراهيمعب حممد -

 . 1426م ، 2008

 .2007، دار املعارف اجلامعية،اإلسكندرية،  االنرتوبواوجيا مداخل و تطبيقاتحممد عباس إبراهيم،  -

 ،املصيبة-السحر –الروحي املس-الصداع-لصرعا بالرقى و التداوي بالقران  االستشفاء طريبة، عصام حممد -

 .1994األردن، عمان، والتوزيع، للنشر دار اإلسراء

 مسطو، هللا وعبد طريفي هال ترمجة ،مرض  222من أكثر عالج الشافية النباتات معجم كاستلمان، ميكائيل -

 .1418،  1997بريوت، دار املؤلف،

  ..2003 االسكندرية، اجلامعية، املعرفة دار ،واNاالت املفهوم الطيب االجتماع علم عمر، السيد حممود نادية -

 http:// wwwموقع علم النفس املعريف  مفهوم التمثالت االجتماعية يف اجلزائر،هارون رضوان،  -

.Aranthropis.com/d8. 
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  : املراجع باللغة الفرنسية 

- Herzlich (C) , Santé et maladie ,analyse d’une représentation sociale 

,paris marton,1976,p 23. 

 -Jean Benoist," Les medicines douces" Laboratoire d'Ecologie 

humaine Université d'Aix-Marseille, France.1998.p19-20.  

 :االلكرتونيةاملواقع 

http://classiques  

: 5598.html-http://assiutelyom.com/play: 

9242.html-http://maesmouk.blogspot.com/10/blog : 

http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?t=217 

http://www.mergabtv.com/forums/showthread.php?p=686 . 

 



 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم علم االجتماع

 

 سوحات  السوسيولوجية يف جمال الصحةاملختصص 

ختصص املسوحات السسيولوجيا يف جمال الصحة، بصدد إعداد  02أنا الطالب بلعاليا عبد القادر ماسرت       

،أرجو منكم املساعدة إلثراء " التمثالت االجتماعية للصحة عند الطلبة " مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت بعنوان 

 .دف من هذه الدراسةاهلحبثي و حتقيق 

لة هلا مصداقية تامة و موضوعية و أعدكم أن معلوماتكم على األسئ ان تكون اإلجابة يل دليل مقابلة ارجو      

 .إطار سري، و أنين سأستعملها لغرض علمي دراسي و فقطاملقدمة تكون يف 
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 :املقـدمــة

  أ

 

 :املقدمة

ضجة بني العلوم القدمية و احلديثة ، فكانت العلوم االجتماعية و العلوم  أثارتالصحة من املوضوعات اليت       

و املرض   لعلماء و باحثني يف هذا اWال الن كال من الصحة اكبري   االطبيعية و النفسية و االنثروبولوجية جتذب اهتمام

للتخفيف من  إجراءاتممارسات و  إىلوظائفه املختلفة ، و هذا ما دفع بالفرد سلوك الفرد و واجباته و  يؤثر على

، و من هنا  احملافظة على صحته ، حيث كان للمجتمعات رؤية خمتلفة حسب اعتقاداmم و متثالmم أوحدة املرض 

 .الصحة مفاهيم ذات دالالت اجتماعية ترتبط بثقافة اWتمع و معتقداته تأخذ

تتشابه  أنو اجلماعات كما ميكن  اWتمع الواحد، أفرادرض و البحث عن العالج ميكن أن خيتلف بني ففهم امل      

 .املختلفةيف نفس اWتمع و حىت بني اWتمعات  األفرادبني 

بعدة متغريات نطمح يف دراستنا هذه التعرف على خمتلف هذه  تتأثرففهم حقيقة متثالت االجتماعية للصحة       

 تمثل االجتماعي للصحة و كيف يؤثر ذلك يف حتديد أساليب العالج؟الات االجتماعية املؤثرة يف املتغري 

 .و عليه فقد خصصنا يف دراستنا هلذا املوضوع خطة حبث اشتملت على مقدمة و فصول و نتيجة عامة وخامتة      

املنهجي و جاء فيه  اإلطاريتضمن  األولالفصل  أما الدراسة، أمهيةللموضوع و  إشارةاملقدمة كانت مبثابة       

و الدراسات  ةللدراس األساسيةحتديد املفاهيم املوضوع،اختيار  أسبابالدراسة و  أمهيةو  اإلشكاليةحتديد و صياغة 

 .السابقة 

كنبذة   أخذناخصصت حول أبواب العلوم االجتماعية للصحة و املرض و مراحل املرض و أما الفصل الثاين         

  إعطاءعامة حول املرض و املريض و فكرة  إعطاءهذا الفصل يف  أمهيةو تكمن .خيية حول الصحة يف اجلزائرتار 



 :املقـدمــة

  ب

 

مناظر اجتماعية و بيولوجية و ثقافية للمرض و ما هي املراحل اليت مير 7ا املريض مث نبذة تارخيية لتطور املرض يف 

 .اجلزائر

الطب  إىل اإلسالميعالج من الطب الشعيب، الطب النبوي ال أساليبخصصت حول : أما الفصل الثالث       

املتغريات اليت تؤثر يف التمثالت االجتماعية للصحة  أهملتوضيح  أمهيةاحلديث مث الطب البديل ،و هذا ما حيتويه من 

 .أصنافهاو  أنواعهاأساليب العالج املعروفة مبختلف  أهم إىلو عليه وجب علينا التطرق 

          عرض املقابلة و حماولة منا لتحليل حمتوى املقابالت اجلانب امليداين للدراسة تضمن  األخريأما الفصل       

 .نتائج لدراستنا إعطاءو 


