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ــي  ــديمقراطي العربـــ ـــز الـــ   المركـــ

ــتراتيجية  ــات االســـــــــــــ  للدراســـــــــــــ

ــادية ــية واالقتصــــــــــــ  والسياســــــــــــ

 

تأضظ املسنص ايدميكساطٞ ايعسبٞ يًدزاضات اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاإلقتضاد١ٜ 

١ ذات َط٦ٛي١ٝ ستدٚد٠ خاضع١ ،ٖٚٛ غسن7002ظُٗٛز١ٜ َضس ايعسب١ٝ يف أعكاب ض١ٓ 

إضتجُاز،  7002يط١ٓ  9277، ٚال٥شت٘ ايتٓفٝر١ٜ حتت زق19ِيط١ٓ 951ألسهاّ ايكإْٛ 

 املاْٝا . –ٚبعد ضٓٛات َٔ ايعٌُ أضظ املسنص َكس ز٥ٝطٞ يف بسيني 

ٜٚعترب املسنص َؤضط١ َطتك١ً تعٌُ ف٢ إطاز ايبشح ايع٢ًُ األنادميٞ ٚايتشًٝالت 

١ٝ ٚاإلعال١َٝ ٚاالقتضاد١ٜ سٍٛ ايػؤٕٚ ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ذات ايطٝاض١ٝ ٚايكاْْٛ

ايض١ً بايٛاقع ايعسبٞ بضف١ خاص١ ٚايدٚيٞ بضف١ عا١َ.   ٜٚطع املسنص ف٢ قا١ُ٥ اٚيٜٛات٘ 

ايعٌُ ع٢ً متهني  ايباسجني  ٚ اإلعالَٝني ٚ األقالّ اذتس٠ َٔ طسح أزا٥ِٗ مبٛضٛع١ٝ ٚ 

ناف١ ٚدٗات ايٓعس  دٕٚ َضادز٠  تهسٜطا يدميكساط١ٝ،   دٕٚ قٝٛد، إذ ٜطع٢ املسنص إىل عسض 

 فكد اضتك٢   امس٘  أضاع َٔ َبدأ زاضخ يد٣ َؤضط٘  ٖٛ تهسٜظ ايدميكساط١ٝ دٕٚ غسٚط.

ٜٚتب٢ٓ املسنص ْٗذا عًُٝا ف٢ دزاضات٘ ٚأعاث٘ ايع١ًُٝ اييت قٛاَٗا ايٓكد ايبٓا٤ 

ٜٓطًل َٔ أزض١ٝ ايعٌُ ع٢ً ايبٓا٤ املٛضٛعٞ، فف٢ تٓاٚي٘ يًُعًَٛات ٚايكطاٜا ٚاألفهاز  

ٚايت١ُٝٓ ٚ املطا١ُٖ  يف تكدِٜ اذتًٍٛ يًكطاٜا ايسا١ٖٓ ٚ زؤٜت٘ يتط١ٜٛ ايضساعات، ٚيٝظ 

تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ايطًبٝات ٚ تطدُٝٗا  ٚ إظٗازٖا ع٢ً أْٗا قدز ستتّٛ ال فساز َٓ٘، 

دِٜ اذتًٍٛ يًُػانٌ ٚذيو إقتٓاعا َٔ املسنص إٔ املعسف١ ايع١ًُٝ َا دعًت إال َٔ أدٌ تك

ٚيٝظ تعكٝدٖا، ٚ ٜتشسى املسنص  نريو َاحنا باسجٝ٘ سس١ٜ نا١ًَ ف٢ إدسا٤ عٛثِٗ ٚارتسٚز 

 َٓٗا بٓتا٥ر َٛضٛع١ٝ تتُٝص بايدق١ ٚاذتٝاد.

َٔ خالٍ ٖرٙ املٓٗذ١ٝ ٜٓعِ ٚ ٜسع٢ املسنص  ٚ زش عٌُ ٚ سًكات ْكاغ١ٝ  سٍٛ 

ا يريو  اَهاْٝات ايبشح ايع٢ًُ ٚأدٚات٘ َٔ  ايكطاٜا األ١ْٝ  اإلق١ًُٝٝ ٚ ايدٚي١ٝ   َطدس

https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png


 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

4 

مجع املعًَٛات ٚأضايٝب ايتشًٌٝ ٚصٛال اىل انرب قدز َٔ املعًَٛات ف٢ ايكطاٜا املتعًك١ 

بٗرٙ ادتٛاْب ايت٢ ميهٔ َٔ خالهلا ايٛصٍٛ إىل ْتا٥ر ٚ تٛصٝات  تطِٗ  يف إجياد سًٍٛ  

 يًكطاٜا ايسا١ٖٓ.

 الث١ ستاٚز ٢ٖ:ٚف٢ ٖرا االطاز حيدد املسنص يعًُ٘ ث

أٚال: ايدزاضات ايعسب١ٝ ٖٚرٙ ايدزاضات ضتٓضسف اىل اجتاٖني، اإلجتاٙ االٍٚ ٖٛ 

دزاض١ قطاٜا نٌ دٚي١ عسب١ٝ ع٢ً سد٠ ٚع٢ً املطت٣ٛ ايداخ٢ً،ثِ دزاضات ايكطاٜا ايت٢ 

ٜفسضٗا منط ايعالق١ ايجٓا١ٝ٥ بني نٌ دٚي١ ٚأخس٣ َٚد٣ ايتفاعٌ بُٝٓٗا َٚد٣ تأثري ٖرٙ 

 ع٢ً ايعالقات ضًبا أٚ إجيابا.ايكطاٜا 

ثاْٝا : ايدزاضات ايدٚي١ٝ ٢ٖٚ تتذ٘ اجتاٖا ٚاسدا ٖٚٛ دزاض١ ايكطاٜا ايت٢ تٓػأ عٔ 

منط ايعالقات املتبادي١ بني ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚدٍٚ ايعامل املدتًف١،ٚتطتدع٢ ٖرٙ ايدزاضات 

 حتدٜد غهٌ ٖرٙ ايعالق١ َٚد٣ تأثريٖا ع٢ً ايكطاٜا املػرتن١.

زاضات االسداخ ادتاز١ٜ فهجري َٔ االسداخ اييت تكع ف٢ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚتهٕٛ ثايجا : د

ف٢ ساد١ اىل ادسا٤ دزاضات ٚأعاخ ٚاضتطالعات زأ٣ عٓٗا ملعسف١ أضبابٗا ٚدٚافعٗا 

ٚايٓتا٥ر ايت٢ ميهٔ إٔ ترتتب عًٝٗا،ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايدزاضات َِٗ يًغا١ٜ سٝح ٜطاعد 

 ع٢ً اختاذ ايكساز ايطًِٝ. صاْع ايكساز ف٢ َطٜٛات٘ املدتًف١

 أٖداف املسنص:

ٜٗدف املسنص َٔ خالٍ عًُ٘ ف٢ اْػطت٘ املدتًف١ اىل حتكٝل عددا َٔ االٖداف ايت٢ 

 ميهٔ إ ٜعٗسٖا ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل:

  ْػس ايٛع٢ ٚايبشح ايع٢ًُ  يف زتاٍ ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ٚايكإْٛ ٚعًّٛ االدتُاع

سب١ٝ ٚذيو َٔ خالٍ زتُٛع١ ايدزاضات ايٓعس١ٜ ٚاالقتضاد ٚاألعالّ يد٣ ادتُاٖري ايع

ٚاملعسف١ٝ ايت٢ ٜكّٛ بٗا،ٚتعترب دزاضات َؤضط١ ٜتِ َٔ خالهلا تكدِٜ ايجكاف١ ايدميكساط١ٝ 

اذتكٝك١ٝ يٝظ َٔ خالٍ َفاُٖٝٗا ايغسب١ٝ ٚيهٔ َٔ خالٍ املفاِٖٝ ايت٢ تتٓاضب َع ٚضعٝتٓا 

 ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ اٜطا.
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 ٚ اضش١ عٔ زتسٜات األسداخ ايدٚي١ٝ ٚ اإلق١ًُٝٝ يف صٝغ١ أنادمي١ متهٔ َٔ  ْكٌ صٛز٠

 إشاي١ ايطباب١ٝ عٔ املػٗد ايطٝاضٞ  َٔ خالٍ حتًٝالت عُٝك١ ٚ سٝاد١ٜ.

  ٍتٜٓٛس ايسأ٣ ايعاّ ايعسب٢ بكطاٜاٙ املضري١ٜ ٚتكدِٜ ناف١ املعًَٛات عٓٗا ٚذيو َٔ خال

تًف املٓاس٢ ايطٝاض١ٝ ٚاالضرتاتٝذ١ٝ اعداد عدد َٔ ايتكازٜس االضرتاتٝذ١ٝ ف٢ شت

ٚاالقتضاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف٢ٖٚ،١ٝ تكازٜس تعد بطسٜل ستاٜد٠ تعسض يًُعًَٛات 

 ٚتكدّ ايتشًٌٝ َٔ خالٍ االضايٝب ايع١ًُٝ املٓٗذ١ٝ.

 َضادز متٌٜٛ املسنص:

 ٜعتُد املسنص ف٢ متًٜٛ٘ ع٢ً عد٠ َضادز َٔ أُٖٗا:

  َٔ تكازٜس ٚدٚزٜات ٚنتب ٚنتٝبات ٚنساضات إضرتاتٝذ١ٝ ف٢ املطبٛعات ايت٢ ٜضدزٖا

شتتًف َٓاس٢ ايدزاضات ايبشج١ٝ َٔ ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ٚاإلقتضاد١ٜ ٚايكإْٛ ٚاإلعالّ 

ٚايعًّٛ اإلدتُاع١ٝ ٚضٛف تٛشع ٖرٙ املطبٛعات ع٢ً املؤضطات ٚاملسانص االضرتاتٝذ١ٝ 

اسجني ٚاحملًًني ايطٝاضٝني ٚٚضا٥ٌ االعالّ املدتًف١ َطُٛع١ َٚس١ٝ٥ َٚكس٠٤ٚ ٚايب

ٚاألسصاب ايطٝاض١ٝ ٚايتٓعُٝات املدتًف١ ٚايدٚا٥س احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ ٚذيو نً٘ ْعري 

 اغرتاى غٗس٣.

  االغرتانات ايت٢ ضٝكّٛ املسنص بتشضًٝٗا َٔ املػرتنني ف٢ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ املدتًف١

ط  َٔ ايعٌُ ٜٚكضد ب٘ ايت٢ ضٛف ٜكّٛ بعكدٖا بػهٌ دٚزٟ، ٚضٛف ًٜذأ املسنص هلرا ايُٓ

 منط اإلغرتانات يطُإ دد١ٜ املػازن١ ٚاملػرتنني ف٢ ٖرٙ ايدٚزات.

  خالٍ ايسعا٠ املػازٜع ايبشج١ٝ ايت٢  ٜكّٛ املسنص باعدادٖا،ٚتهٕٛ ٖرٙ ايسعا١ٜ َػسٚط١ َٔ

بااليتصاّ بأٖداف املسنص ٚفًطفت٘ ف٢ ايعٌُ ٚذيو ست٢ ال خيطع املسنص ألٟ أدٓد٠ ٚافد٠ 

 عًٝ٘.

 األقطاّ ايعا١ًَ ف٢ املسنص:

ٜٓكطِ ايعٌُ ف٢ املسنص اىل زتُٛع١ َٔ ايتدضضات طبكا جملُٛع١ َٔ األقطاّ 

 املتدضض١ ٢ٖٚ نايتاىل:

 .ٞقطِ ايدزاضات ٚايٓعِ ايطٝاض 
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 .قطِ ايدزاضات ٚايعالقات ايدٚي١ٝ 

 .قطِ ايدزاضات االقتضاد١ٜ 

 .قطِ ايدزاضات ايعطهس١ٜ 

 ١ٝ.قطِ ايدزاضات االعال١َٝ ٚايضشف 

 .قطِ ايدزاضات االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ 

 .قطِ ايدزاضات االٜسا١ْٝ 

 .قطِ ايدزاضات ارتًٝذ١ٝ 

 .قطِ ايدزاضات ايعرب١ٜ ٚاالضسا١ًٝٝ٥ 

 .قطِ ايرباَر ٚاملٓعَٛات ايدميكساط١ٝ 

 .قطِ ايدزاضات ايد١ٜٝٓ ٚادتُاعات االضال١َٝ 

 .ٌٝٓقطِ ايدزاضات ايطٛدا١ْٝ ٚسٛض ٚاد٣ اي 

  املسأ٠.قطِ دزاضات 

١  ف٢ املسنص بإعداد زتُٛع١ َٔ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايت٢ ترتدِ ٝٚتكّٛ ايفسم ايبشج

أٖداف ٖرٙ األقطاّ املدتًف١،ٚضٝكّٛ نٌ قطِ َٔ ٖرٙ االقطاّ بعٌُ دٚزات تدزٜب١ٝ 

إلعداد نٛادز عج١ٝ يًٛصٍٛ اىل ْتا٥ر عج١ٝ ع١ًُٝ ٚدقٝك١ َٚٛضٛع١ٝ سٝح ضتتطُٔ 

 دزٜب ع٢ً املعاٜري ايع١ًُٝ احملاٜد٠ ايبعٝد٠ عٔ ايتشٝص.ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ايت

 اصدازات املسنص:

ٜكّٛ املسنص َٔ خالٍ االْػط١ ايبشج١ٝ املدتًف١ ايت٢ جيسٜٗا باصداز عدد َٔ 

 االصدازات ايت٢ ضتعٌُ ع٢ً حتكٝل أٖداف٘ ايبشج١ٝ َٚٔ أِٖ ٖرٙ االصدازات َا ٢ًٜ:

 ادتٗات االقتضاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ َٔ أدٌ إدسا٤  املػسٚعات ايبشج١ٝ ايت٢ ميهٔ تكدميٗا اىل

 عٛخ َتها١ًَ يتكدِٜ خربات ْٚتا٥ر ميهٔ اضتدداَٗا يتطٜٛس ٚحتدٜح ٖرٙ املؤضطات

  ٙتكازٜس دٚز١ٜ عٔ األسداخ ادتاز١ٜ ف٢ املٓطك١ ايعسب١ٝ ٚايعامل١ٝ ٚتكدِٜ حتًٌٝ َتهاٌَ هلر

 األسداخ بغ١ٝ تفطريٖا ٚايتعسف ع٢ً خًفٝاتٗا.

 دازات إضرتاتٝذ١ٝ ف٢ ايػ٦ٕٛ احمل١ًٝ ٚايعسب١ٝ ٚايدٚي١ٝ ٚضٝتِ حتدٜد دٚز١ٜ تكازٜس ٚإص
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 إصداز ٖرٙ ايتكازٜس ٚميهٔ إٔ تهٕٛ فض١ًٝ ف٢ ايبدا١ٜ متٗٝدا إلصدازٖا بػهٌ غٗس٣.

  ايدٚزٜات: ٜضدز عٔ املسنص عدد َٔ ايدٚزٜات ايت٢ حتٌُ طابعا عًُٝا  أنادميٝا إعالَٝا

 ٣  ايباسجني  ٚاإلعالَٝني ٚ ايضشافٝني .ضٝاضٝا ٜتِ َٔ خالهلا طسح زؤ

 .ايهتب ٚايهتٝبات املتدضض١ 

 .ايهتب ٚايبشٛخ املرتمج١ َٔ ايًغات املدتًف١ اىل ايًغ١ يعسب١ٝ 

 :زتالت ع١ًُٝ دٚز١ٜ سته١ُ 

o Zeitschrift für Afro – Mitteloststudien 
o Journal of Afro-Asian Studies 

o ْٕٛزت١ً ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ٚايكا 

o  ايعًّٛ االدتُاع١ٝزت١ً 

o زت١ً اجتاٖات ضٝاض١ٝ 

o زت١ً ايدزاضات اإلعال١َٝ 

o ٌٝٓزت١ً ايدزاضات األفسٜك١ٝ ٚسٛض اي 

o اجمل١ً ايدٚي١ٝ يًدزاضات االقتضاد١ٜ 

o اجمل١ً ايدٚي١ٝ يًدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ 

o زت١ً َدازات إٜسا١ْٝ 

o زت١ً ت١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ يًدزاضات ٚاألعاخ 

o ضرتاتٝذ١ٝ ٚايعطهس١ٜزت١ً ايدزاضات اإل 

o زت١ً ايدزاضات ايجكاف١ٝ ٚايًغ١ٜٛ ٚايف١ٝٓ 

o زت١ً ايكإْٛ ايدضتٛزٟ ٚايعًّٛ اإلداز١ٜ 

o زت١ً قطاٜا آض١ٜٛٝ 

o زت١ً قطاٜا ايتطسف ٚادتُاعات املطًش١ 

o زت١ً ايدزاضات االضرتاتٝذ١ٝ يًهٛازخ ٚإداز٠ ايفسص 

o زت١ً ايكإْٛ ايدٚيٞ يًدزاضات ايبشج١ٝ 

o اْٞ ٚاجملايٞزت١ً ايتدطٝط ايعُس 

 أْػط١ املسنص:
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ٜٓعِ   املسنص ٚ ٜسع٢ األْػط١ اييت ٜهٕٛ ٖدفٗا يف ايٓٗا١ٜ تطبٝل ٚحتكٝل ايفًطف١ 

اييت ٜكّٛ عًٝٗا املسنص ٚتتطُٔ ٖرٙ االْػط١ َا ٢ًٜ: ايٓدٚات ٚٚزش ايعٌُ ٚايدٚزات 

 ايتدزٜب١ٝ ٚاملؤمتسات اييت حيسص املسنص ع٢ً إٔ ٜهٕٛ هلا طابع عاملٞ.

 

 غسعإ أ. عُاز

 ز٥ٝظ املسنص ايدميكساطٞ ايعسبٞ
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 حمتىيات انكتاب
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 210 أوال: انتصىرات االختًاػية خلصائص ادلرض
 261 ثانيا:انتصىرات انتقهيذية نهًرض
 211 ثانثا: انتصىرات احلذيثة نهًرض

 201 خالصة انفصم
 199 انفصم اخلايش: أصانية ػالج ادلرض

 192 متهيذ
 191 أوال: انطة انشؼثي

 126 ثانيا: انطة اننثىي اإلصاليي
 116 ثانثا: انطة احلذيث
 111 راتؼا: انطة انثذيم

 169 خالصة انفصم
 161 انفصم انضادس: اإلخراءات ادلنهدية نهذراصة

 166 أوال: ينهح انذراصة
 161 ثانيا: أدوات مجغ انثيانات
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 واالختًاػية(
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 660 ػرض ادلقاتالت اخلاصة حباالت ادلرض انؼقهي  :ثانيا
 632 ثانثا: ػرض يهخص ادلقاتالت يغ ادلؼاجلني 

 633 انفصم انثاين: حتهيم وتفضري تيانات انذراصة
 631 وتفضري انثيانات اخلاصة تانفرضية األوىل أوال: حتهيم

 610 ثانيا: حتهيم وتفضري انثيانات اخلاصة تانفرضية انثانية
 621      ثانثا: حتهيم وتفضري انثيانات اخلاصة تانفرضية انثانثة

 613 نتائح انذراصة
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 613 أوال: اننتائح اجلزئية نهذراصة
 619 ثانيا: اننتيدة انؼاية نهذراصة 

 611 خامتة
 611 قائًة ادلراخغ

 611 ادلالحق
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 يقذية
مكضكع المرض مف المكضكعات التي تجذب اىتماـ العمكـ الطبية كاالجتماعية  

الفرد ككاجباتو كالنفسية كاألنثركبكلكجية...الخ، ذلؾ ألف المرض يؤثر عمى سمكؾ 
 ككظائفو المختمفة، طبعا حسب نكع المرض الذم يتعرض لو.

ككإجراءات دفاعية يتخذ الناس في مختمؼ المجتمعات العديد مف اإلجراءات 
 كالممارسات لتخفيؼ حدة المرض كالبحث عف العبلج المناسب.

كتسكد في المجتمعات بحسب تقدميا أك تخمفيا رؤل مختمفة لحاالت المرض، 
لمكت كالصحة، كالعبلج، كمف ىنا يأخذ المرض مفاىيـ ذات دالالت اجتماعية ترتبط كا

 بثقافة المجتمع كمعتقداتو "عمى رأم الدكتكر عبد السبلـ بشير".
ففيـ المرض كالبحث عف العبلج يمكف أف يختمؼ بيف أفراد المجتمع الكاحد، 

مع كحتى بيف المجتمعات كالجماعات، كما يمكف أف تتشابو بيف األفراد في نفس المجت
 المختمفة.
ففي مجتمعنا المحمي تعرؼ الكثير مف المفيكمات كالتصكرات المختمفة بيف       

المرضى عف نكع أمراضيـ كأسبابيا، كتحديد نكع عبلجيا، كما يمكف أف تككف عممية 
فيـ الشخص الكاحد لنكع مرضو كأسبابو ،عممية في غاية السيكلة أك الصعكبة أك في 

ية المركنة أك التعصب، نظرا لعدة اعتبارات أك متغيرات تؤثر في عممية فيـ غا
األشخاص كتصكرىـ لمشكمتيـ الصحية، كما يمكف ليذه المتغيرات أف تؤثر كذلؾ في 

 استجابتو كتحديده لنكع العبلج الذم يمكنو المجكء إليو أك ممارستو.  
ففيـ حقيقة المشاكؿ الصحية أك األمراض تتأثر بالعديد مف المتغيرات، نطمح في       

دراستنا ىذه التعرؼ عمى مختمؼ ىذه المتغيرات االجتماعية المؤثرة في تصكر المرض، 
 كتأثير ذلؾ عمى تحديد أساليب العبلج المناسبة ليذه الحاالت المرضية.

خطة بحث اشتممت عمى مقدمة كثمانية  كعميو فقد خصصنا لدراسة ىذا المكضكع
 فصكؿ، كنتائج لمدراسة كخاتمة.

المقدمة كانت بمثابة إثارة لممكضكع كأىمية الدراسة، أما الفصؿ األكؿ يتضمف 
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اإلطار المنيجي كجاء فييا تحديد كصياغة اإلشكالية، كأىمي، كأسباب اختيار 
دراسة، كالمقاربات المنيجية المكضكع، فرضيات الدراسة، تحديد المفاىيـ األساسية لم

 كالنظرية لمدراسة، كالدراسات السابقة.
أما الفصؿ الثاني فخصص لممرض المفيكـ كالنظريات كاألصناؼ، كجاء فيو 
أربع نقاط أساسية تضمنت مايمي: مفيكـ المرض كالمريض، منظكرات العمـك 

ما تناكلنا في االجتماعية لمصحة كالمرض كمراحؿ المرض، أنكاع المرض كأصنافيا ؾ 
ىذا العنصر أىـ األعراض المرضية التي تصاحب مختمؼ األمراض العضكية كالنفسية 
كالعصبية...إلخ، كتكمف أىمية ىذا الفصؿ في إعطاء فكرة عامة عف أىـ األمراض 
السائدة في ىذا العصر كأىـ األعراض المصاحبة ليا نظرا لكجكد فرضية خاصة بيذا 

 الجانب.
الثالث فخصص لكؿ مف التصكرات االجتماعية بشكؿ عاـ كالثقافة، أما الفصؿ 

كقد كرد في ىذا الفصؿ ثبلث نقاط أساسية ىي: التصكرات االجتماعية مفيكميا، 
كظائؼ التصكرات االجتماعية، بنية التصكرات االجتماعية كمستكيات تحميؿ التصكرات 

ا عناصرىا، أما النقطة الثالثة االجتماعية، أما النقطة الثانية تضمنت الثقافة مفيكمي
كجاء فييا الربط بيف الثقافة كالتصكرات االجتماعية نظرا لمستكل التقارب الكبير بينيما. 

 كدكر كؿ مف التصكرات االجتماعية كالثقافة في الفصكؿ البلحقة لمدراسة.
أما الفصؿ الرابع  خصص لمتصكرات االجتماعية لممرض، نظرا ألىمية ىذا 

التصكرات االجتماعية  لدراسة كجاء فيو ثبلث نقاط أساسية تمحكرت حكؿ:الفصؿ في ا
لممرض، صعكبة تحديد كتصنيؼ كتفسير المرض في ظؿ التصكرات االجتماعية، 
التصكرات االجتماعية ألعراض المرض، كتكمف أىمية ىذا العنصر في التعرؼ عمى 

االجتماعية اف تتناكؿ المقصكد بالتصكرات االجتماعية لممرض ككيؼ يمكف لمتصكرات 
مختمؼ العمميات المتصمة بالمرض بدءا باألعراض المرضية حتى اختيار العبلج 

 المناسب.
ثـ التطرؽ لمتصكرات التقميدية لممرض، كتضمف ثبلث نقاط أساسية كما يمي:      
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 العناصر الثقافية كالدينية كالتصكرات التقميدية لممرض، النماذج النظرية الشعبية ألسباب
المرض، التصكرات التقميدية ألسباب المرض. كتكمف أىمية ىذا الفصؿ في إعطاء أىـ 
التصكرات التي جاءت في مختمؼ الدراسات االجتماعية كاألنثركبكلكجية كالثقافية، كما 
 أنيا تصكرات تتضمف مفاىيـ الصحة كالمرض كأىمية العبلج كحتى أعراض المرض. 

جاء فيو: التصكرات الحديثة لممرض، كتكمف أىمية  أما العنصر الثالث مف ىذا الفصؿ
ىذا الفصؿ في التعرؼ عمى مستكيات التصكرات الحديثة لممرض التي تختمؼ نكعا ما 

 عف التصكرات القديمة التقميدية كالشعبية.
أما الفصؿ الرابع كاألخير مف الجانب النظرم فقد تضمف أساليب عبلج المرض، 

رئيسية ىي : الطب الشعبي، الطب النبكم، الطب  كجاء فيو أربع نقاط أك فركع
 الحديث، الطب البديؿ.

كتكمف أىمية ىذا الفصؿ في التعرؼ عف أىـ الخصائص التي يتميز بيا كؿ فرع مف 
ىذه الفركع الطبية أك العبلجية، كما تكمف أىمية ىذا الفصؿ باعتباره متغير ميـ في 

 ىذه الدراسة.
ت المنيجية لمدراسة جاء فيو المنيج الذم كالفصؿ الخامس يتضمف االجراءا

اعتمد عميو في ىذه الدراسة، األدكات المستعممة في الدراسة، مجاؿ الدراسة، المجاؿ 
 المكاني، كالمجاؿ الزماني كالمجاؿ البشرم.

الفصؿ السابع تضمف عرض البيانات الكيفية لحاالت كمقاببلت مع المرض 
 الفرضيات التي كضعت لمدراسة.كالمعالجيف كأىؿ المرضى عقميا، حسب 

الفصؿ الثامف كتناكلنا فيو تحميؿ كتفسير بيانات الدراسة مف خبلؿ التحميؿ الكمي 
كالكيفي بحيث قمنا بتحميؿ البيانات انطبلقا مف الفرضيات التي كضعت ليذه الدراسة 
 كجاء فيو ثبلث نقاط أساسية ىي: تحميؿ كتفسير البيانات الخاصة بالفرضية األكلى،
تحميؿ كتفسير البيانات الخاصة بالفرضية الثانية،  تحميؿ كتفسير البيانات الخاصة 

 بالفرضية الثالثة.
ثـ قمنا بعرض نتائج الدراسة عبر مرحمتيف: عرض كتحميؿ النتائج الجزئية 
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الخاصة بالفرضيات الجزئية الثبلثة كالمتغيرات التي تتضمنيا كؿ فرضية، ثـ عرض 
 اسة.النتيجة العامة لمدر 

ثارة لنتائج كاستخبلصات        كفي خاتمة البحث طرحنا رؤيتنا في طريقة العمؿ كا 
 الدراسة.
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 إشكاليـــــة الدراســـــة: -2
يبلـز المرض اإلنساف بنسب متفاكتة، فقد ذىب "دكركايـ" إلى أف" الصحة" أف     

يككف اإلنساف في حالة أقؿ قدر ممكف مف األمراض، أما اإلنساف الخالي مف األمراض 
 فميس لو كجكد.

فنحف البشر أكثر تعرضا كتأثرا مف الكائنات األخرل باألمراض، ألننا نستطيع      
كاالختبلؿ في حياتنا المعقدة ىذه التي تميز النكع البشرم، كبيذا يعد  اإلحساس بالتكافؽ

المرض ظاىرة عامة تشترؾ فييا كؿ الثقافات كالمجتمعات باختبلؼ درجات تقدميا. كال 
يخمك منيا أم نمط مف األنماط االجتماعية، لكف االختبلؼ ىنا يكمف في أسمكب 

ا في مجتمع ما ال يعتبر كذلؾ في أم استجابة األفراد ليذه األمراض. فما يعد مرض
مجتمع آخر. كما يعتبره السكاف أعراضا مرضية في إحدل الثقافات اإلنسانية ىك غير 

 ذلؾ عند األخرل.
كنظرا لخطكرة المرض كظاىرة اجتماعية تيدد كياف اإلنساف االجتماعي     

سية لمنيكض كاالقتصادم كحتى حياتو، فإف االىتماـ بو يعد مف أىـ الخطكات األسا
 بالتنمية البشرية الجادة، نظرا لحاجة األفراد لمصحة كاالرتقاء بيا.

فاإلنساف منذ تبلزمو بالمرض مٌر بطرؽ كأساليب عديدة يحاكؿ مف خبلليا فيـ       
كتفسير الظكاىر المرضية بالقدر الذم تيديو إليو الفطرة السميمة، كجاء اكتسابو تدريجيا 
مف خبلؿ التجربة كالتعمـ، كبفضؿ التناقؿ عبر األجياؿ المتعاقبة. إلى أف ساؽ التطكر 

ر الحديثة، كلـ يعد الطبيب يعتمد في تشخيص المرض عمى ركب الطب في العصك 
االستنتاجات المبنية عمى الفحص الخارجي لظاىرة البدف، فالكسائؿ التكنكلكجية 
كالمخبرية كالسريرية المتمثمة في أجيزة القياس كاألشعة...الخ ، أحالت جسـ اإلنساف 

يشاء كأف يدرس  ككظائفو إلى كتاب مفتكح يمكف لمطبيب أف يقمب صفحاتو كيؼ
محتكياتو بأدؽ تفاصيميا...، ىذه االنتصارات الكبيرة ترتبط كميا تقريبا بالجانب 
العضكم البيكلكجي في اإلنساف، ككذلؾ لـ يكف مف الغريب أف يؤدم تسميط ىذه 
األضكاء إلى زيادة الحماس كاالىتماـ كاالنتقاؿ بالكظائؼ العضكية إلى درجة تجاىؿ 
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 الجتماعية في نشكء حاالت مرضية.النكاحي النفسية كا
كلممنظكر السكسيكلكجي لدراسة الصحة كالمرض كأساليب العبلج عدة مداخؿ      

كتكجييات نظرية كمعرفية مف أجؿ فيـ أعمؽ لمعبلقات كاألفعاؿ أك السمككيات 
المرتبطة بالصحة كالمرض كأساليب العبلج كغيرىا. حيث أف ذىاب المريض إلى 

ؿ اجتماعي يتأثر بالكثير مف العكامؿ االجتماعية المحيطة بو، كمف الطبيب يعتبر فع
ىنا تبرز أىمية دراسة عمـ االجتماع في الطب، حيث يساعد عمى فيـ الفعؿ 
االجتماعي كالحقائؽ االجتماعية كالعكامؿ المختمفة تشتؽ مف الخبرة الجماعية لمسمكؾ 

 اإلنساني.
لعالـ، ال يخمك مف أساليب كتصكرات فكرية فمجتمعنا المحمي كغيره مف مجتمعات ا    

غير محددة المصدر، يمارسيا األفراد كيعكسكنيا عمى مختمؼ الظكاىر االجتماعية 
 كاإلنسانية، كمختمؼ األشياء البيئية المحيطة بكيانيا.

فاإلنساف منذ كاف لديو خمفيات فكرية تتمثؿ في مجمكعة التصكرات التي         
ذ زمف بعيد جدا. كيمكف ليذه التصكرات أف تتغير أك تتطكر بتطكر يتكارثيا األجياؿ من

الزماف كالمكاف، لكف ىناؾ مجمكعة كبيرة مف التصكرات الزالت تتداكؿ حتى اآلف بيف 
 مختمؼ األفراد كفي مختمؼ األجياؿ إلى يكمنا ىذا.

ف كاف البعض سببا ىاما في التطكر الفكرم كالعممي كالتجريبي، فإف البعض اآل خر كا 
منيا يككف سببا في عرقمة مجيكدنا الفكرم في فيـ كتفسير حقيقة األشياء كالظكاىر، أك 

 في تخمؼ عجمة التقدـ الطبي كالمعرفي حكؿ لمصحة كالمرض.
فالتصكرات االجتماعية تمعب دكرا كبيرا في تحميمنا كفيمنا لؤلشياء كالظكاىر التي      

و، كلعؿ أىـ شيء يبلـز حياة اإلنساف ىك تبلـز الكجكد اإلنساني في مختمؼ مجاالت
ذا قمنا المرض فإننا بالضركرة  صحتو، فإذا قمنا الصحة استكجب عمينا ذكر المرض، كا 

 نذكر العبلج... كىكذا.
فكما سبؽ الذكر أف اإلنساف كالمرض متبلزماف، ىذا ما جعؿ اإلنساف منذ أف      

يجاد طرؽ عبلجو،  عرؼ ىذا الخمؿ الصحي، يسعى جاىدا لفيمو كتحميمو كتفسيره، كا 
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فنحف نسمع الكثير عف الحر كالبرد، كالماء كالنار، كالعطش كالجكع، كالمكت كالحياة، 
اكيذ. النـك كاألرؽ...الخ. ىذه العبارات تبدك لمكثير األركاح كالشياطيف، السحر كالتع

غير متناسقة لكنيا تككف كذلؾ عندما يتعمؽ األمر بالمرض كذلؾ الصحة... كما نسمع 
عف العشاب كالراقي كالطالب كالزار كالطبيب المختص، كالداية كحبلؽ الصحة 

الحداثة، لكنيا كالحجامة...الخ، ىذه أيضا تمثؿ أساليب غير متناسقة مع متطمبات 
 تككف كذلؾ إذا تعمؽ األمر بأساليب عبلج األمراض في بعض المجتمعات.

فمنذ القدـ عيرفت عدة تفسيرات اجتماعية تختمؼ مف شخص آلخر كمف جماعة     
ألخرل، كمف مجتمع إلى آخر. كما يمكف أف تتشابو ىذه المفاىيـ كالتصكرات في 

ذا االختبلؼ أك التشابو لو عبلقة بتقدـ العديد مف المجتمعات، كيمكف أف يككف ى
 األجياؿ.

فإذا كاف فيـ المريض كتصكره لمشكمتو الصحية، تحدد معنى المرض مف حيث نكعو 
كتفسيره كطرؽ عبلجو، فمف الميـ جدا أف يتعرؼ عمـ االجتماع كالعمكـ المتعمقة 

ض بالصحة كالمرض عمى مختمؼ المتغيرات االجتماعية المؤثرة في تصكر المر 
 كتحديد األساليب المناسبة لعبلجو.

فمعرفة ىذه المتغيرات تسيؿ لمطبيب فيمو لمكثير مف المشاكؿ المينية التي يكاجييا 
 أثناء ممارستو المينية بيف المرضى.

كما يمكف أف تفسر العديد مف التساؤالت التي تطرح عمى التشخيص الثقافي  
إلنسانية المتعمقة بالصحة كالمرض كاالجتماعي كالنفسي كحتى الديني لمسمككيات ا

 كأساليب العبلج.
 كمف ىذا المنطؽ نطرح تساؤال رئيسيا يتمثؿ في:

ما ىي المتغيرات االجتماعية المؤثرة في فيم وتصور المرض؛ وكيف تؤثر ىذه  -
 األخيرة في تحديد أساليب العالج المناسبة؟
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 أىميـــــة الدراســــــــة:-1
في إثراء الجانب المعرفي  الخاص بالعكامؿ الثقافية تكمف أىمية الدراسة  

كاالجتماعية كالدينية كالفيزيقية المؤثرة في تصكر المرض كتحديد سبؿ العبلج. حيث 
تعتبر مسألة فيـ األفراد كتصكراتيـ لممرض قضية في غاية الجدية كالخطكرة؛ ألف 

ض، كقد تككف ىناؾ عممية الفيـ أك التصكر تحدد سمككات األفراد في مكاجية المر 
أساليب خاطئة في معرفة طبيعة ىذا المرض، كذلؾ األسباب التي أحدثتو، مما ينتج 

 عنيا مشاكؿ صحية أخطر مف القدر الذم تصكره األفراد، أك العكس.
كما قد تنشأ ىذه الخطكرة، كذلؾ في تحديد نكع العبلج، الذم يتقبمو األفراد  

ىذا النكع رسميا أك غير رسمي، حديثا أك تقميديا لمكاجية مشكمتيـ الصحية، سكاء كاف 
دينيا أك عممانيا، كأف يككف ذلؾ سببا في تأخر طمب العبلج المناسب في الكاقع 

 الطبي.
ككثيرة ىي الظكاىر كالحكادث المرضية التي يكاجييا األطباء أك الفريؽ الطبي  

التشخيص الدقيؽ  مثبل في عدـ فيـ المريض لمشكمتو الصحية، كبالتالي عدـ إعطاء
لمحالة المرضية مف جية  كمف جية أخرل ىناؾ حكادث غير مرغكب فييا نتيجة 
تعاطي أدكية أك عقاقير غير مبلئمة لمحاالت المرضية كغيرىا مف المظاىر التي 
تحدث تساؤالت مفتكحة حكؿ كيفية فيـ المرض أك تصكره؟ كطريقة االستجابة لؤلنكاع 

 ي المتغيرات المؤثرة في ىذه السمككات؟المختمفة مف العبلج؟ كما ى
ىذا ما جعمنا نحف كدارسيف في عمـ االجتماع، نحاكؿ اإلجابة عف مختمؼ ىذه  

التساؤالت مف خبلؿ البحث عف مختمؼ المتغيرات المؤثرة في فيـ المرض كتحديد 
أساليب عبلجو في مجتمعنا المحمي بمدينة بسكرة كحالة تعبر عف مختمؼ المجتمعات 

 دف الجزائرية كحتى العربية.كالم
 أسباب اختيار الموضوع:-6

في حقيقة األمر دفعتني عدة أسباب الختيار كدراسة ىذا المكضكع، كىي تختمؼ     
 بيف أسباب شخصية كأسباب أكاديمية.
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فمكضكع الصحة كالمرض مف اىتماماتي الخاصة، نظرا ألىميتيا لمفرد كالمجتمع 
 كالتنمية اإلنسانية الشاممة.

أما األسباب األكاديمية، فيي تتمثؿ في ككف المتغيرات االجتماعية المؤثرة في       
فيـ المرض كأسباب العبلج ييتـ بخصكصيتنا الثقافية خاصة في مجتمعنا المحمي، 
الذم طالما حظي بدراسات أجنبية دكف ثقافتنا كمجتمعنا. ىذا كتقؿ الدراسات األكاديمية 

ة كالتفسيرية المتعمقة بمفاىيمنا لؤلشياء كالظكاىر كالتي منيا الخاصة بالدراسة التحميمي
 الصحة، المرض، العبلج.

باإلضافة إلى أف عممية تصكر المرض تحمؿ معاني كامنة في شخصية الفرد،      
كفي نفس الكقت فإف ىذه العممية ليست عممية فردية أك شخصية بقدر ما ىي عممية 

قافية كدينية..." تحدد اتجاىاتيـ نحك مختمؼ الظكاىر، تتأثر بعدة متغيرات اجتماعية، ث
ىذا ما زادنا طمكحا في معرفة مختمؼ ىذه المتغيرات المؤثرة في تصكرنا لممرض 

 كأساليب عبلجو.
 أىـــداف الدراســــــة:-6

نطمح مف خبلؿ ىذا البحث الكصكؿ إلى المتغيرات االجتماعية المختمفة  
لممرض، مف حيث نكعو أك أعراضو كأسباب حدكثو، المؤثرة في تصكرنا كفيمنا 

كبالتالي تحديد األساليب العبلجية المبلئمة،  سكاء كانت ىذه األساليب حديثة أك 
 قديمة، دينية أك عممانية، عممية أك شعبية...الخ.

كما نذىب مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى تكضيح أف عممية تصكرنا لممرض  
نتحكـ فييا نحف كأفراد فقط أك األطباء المعالجيف فحسب، كأساليب العبلج المبلئمة، ال 

بؿ ىناؾ العديد مف المتغيرات االجتماعية المختمفة التي تحدد إرادة األفراد كسمككياتيـ 
كتكجيييـ لمختمؼ األشياء كالظكاىر المرتبطة بصحتيـ كمرضيـ، كنكضح أىـ ىذه 

كالثقافية كالدينية كالمرضية، التي األبعاد كالمؤشرات المتعمقة بالمتغيرات االجتماعية 
يمكنيا أف تتحكـ في تصكرنا لممشاكؿ الصحية التي تحدث لنا كتتحكـ في إختيارنا 

 لؤلساليب العبلجية التي تناسب مرضنا.
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 فرضيــات الدراســــــة: -1
 الفرضية الرئيسية:

، الجماعة تعمؿ المتغيرات االجتماعية المختمفة المتمثمة في نكع كخصائص المرض    
المرجعية كالظركؼ االقتصادية، كاالجتماعية لممرضى، ككذا المتغيرات المتعمقة 
بالجكانب الثقافية كالدينية لمشخص المريض،  في التأثير عمى تصكر المرض كتحديد 

 العبلج المناسب لدل المرضى.
 كتـ تقسيـ الرئيسية إلى ثبلث فرضيات جزئية كما يمي:

 األولى:الفرضية الجزئية 
تؤثر المتغيرات الخاصة بنكع كخصائص المرض، عمى تصكر المرض كتحديد العبلج 

. 
 الفرضية الجزئية الثانية: 

تؤثر الجماعة المرجعية، ككذا الظركؼ االقتصادية، كاالجتماعية لمشخص المريض 
 عمى تصكر المرض كاختيار العبلج المناسب. 

 الفرضية الجزئية الثالثة: 
ثقافية كالدينية دكر كبير في التأثير عمى تصكر المرض كاختيار أساليب لممعتقدات ال

 العبلج المناسبة.
 المفاىيم األساسية لمدراســـة: - 3
 المتغيرات االجتماعية: -3-2
ليس ىناؾ تعريؼ كحيد لممتغير، غير أف عمماء المنيجية يتفقكف : مفيوم المتغيرات -أ

عمى حقيقة أف المتغير يرتبط بالمفيكـ، كسمي "متغير" ألنو يشير إلى شيء ما قد يأخذ 
قيما مختمفة، كينحدر المتغير مف المفيكـ أك المؤشرات، كيجعؿ بالتالي الظاىرة قابمة 
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اص أك بأشياء أك بأكضاع مرتبطة لمقياس، كباختصار المتغير ميزة خاصة بأشخ
 .1بمفيكـ كالتي يمكف أف تأخذ قيما متنكعة

نقصد باالجتماعي ذلؾ الكؿ الذم يندرج تحتو مختمؼ : مفيوم "االجتماعي" -ب
النشاطات كالظكاىر الخاصة باألفراد. كبالتالي فإف كممة أك مصطمح اجتماعي يأخذ 

تربكية كالسياسة كاالقتصادية...الخ، كالذم بعيف االعتبار كؿ مف المتغيرات الثقافية كال
 .2بتفاعميا مع بعضيا البعض تشكؿ كبل اجتماعيا متضامنا

 :مفيوم المتغيرات االجتماعيـــــة -ج
المتغيرات االجتماعية ىي األسمكب الذم يتبعو األفراد الكاعكف في عبلقاتيـ ببعضيـ 

 .3البعض
أما "إميؿ دكركايـ" يعرؼ المتغيرات االجتماعية بأنيا تمثؿ الظكاىر اإلنسانية  - 

كيعرؼ المتغيرات االجتماعية بأنيا: عبارة عف نماذج مف العمؿ، كالتفكير، كاإلحساس، 
التي تسكد مجتمعا مف المجتمعات كيجد األفراد أنفسيـ مجبريف عمى إتباعيا في عمميـ 

عمى إحساسيـ، كفي مجاؿ آخر يعرؼ "دكركايـ" الظكاىر كتفكيرىـ، بؿ كىي تفرض 
االجتماعية بأنيا كؿ ضرب مف السمكؾ، ثابتا كاف أك غير ثابت يمكف أف يباشر نكعا 
مف القير الخارجي عمى األفراد، كمف خبلؿ المتغيرات كالظكاىر االجتماعية يشعر 

 معيف.الفرد بمكجبيا أف كيانو متكقؼ عمى معيشتو مع غيره في مجتمع 
فسمككو أك تصرفاتو مبنية عمى القكاعد كالنظـ التي اقتضاىا المجتمع لنفسو، ففي كؿ 
مجتمع يكجد طائفة معينة مف المتغيرات أك الظكاىر تتميز جكىريا عف الظكاىر التي 
تدرسيا العمكـ األخرل كتتمقاىا األفراد مف خبلؿ التنشئة االجتماعية كما ىك الحاؿ في 

                                                           
1

، رشخًخ ثٕصٚذ يُٓزٛخ انجحج انؼهًٙ فٙ انهٕو اإلَضبَٛخ، تذسٚجبد ػًهٛخ: يٕسٚظ أَدشط، 

صسشأ٘ ٔآخشٌٔ، اإلششاف ٔانًشاخؼخ يصطفٗ يبظٙ، داس انمصجخ نهُشش، اندضائش، ص 

(168.) 
2

دساعخ فٙ ػهى  انحضشٚخ،انًتغٛشاد االرتًبػٛخ فٙ انتًُٛخ  دٔس: زغٍ ػجذ انسًٛذ أزًذ سشٕاٌ، 

 (.10، ص)2004االخزًبع انسعش٘، يإعغخ شجبة اندبيؼخ، اإلعكُذسٚخ، 
3
 (.10زغٍ ػجذ انسًٛذ أزًذ سشٕاٌ، انًشخغ عجك ركشِ، ص) : 
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الطقكس كالممارسات الدينية، ىي مكجكدة في المجتمع قبؿ ميبلد تكريث العقائد ك 
 .1الفرد
كبما أف المرض يمثؿ ظاىرة اجتماعية إنسانية تؤثر عمى اإلحساس، ككذا إدراكو،    

يتطمب البحث في تأثيره  متغير اجتماعيفإف نكع المرض كخصائصو المختمفة يمثؿ 
اعية األخرل بما في ذلؾ تصكر المرض كتأثره عمى مختمؼ الظكاىر اإلنسانية كاالجتم

 كفيمو.
كمنو فإف التعريؼ اإلجرائي الذم سنعتمده في تعريؼ المتغيرات االجتماعية سيككف 

 كالتالي:
 :المفيوم اإلجرائي لممتغيرات االجتماعية -د

المتغيرات االجتماعية عبارة عف مجمكعة نماذج مف العمؿ، كالتفكير، كاإلحساس، التي 
مع مف المجتمعات كالتي يؤثر فييا الكعي الجمعي، بما في ذلؾ نكع تسكد في مجت

 كخصائص المرض.
كتأخذ المتغيرات االجتماعية كذلؾ مختمؼ األنظمة كالكظائؼ، التي يتبعيا األفراد 
الكاعكف في عبلقتيـ بعضيف البعض، فيي تمثؿ بيذا كؿ النظـ الثقافية، كالدينية، 

 القتصادية.كالعبلقات االجتماعية كالظركؼ ا
 مفيــــوم التصور: -3-1
كالتمثؿ ىك  représentationأصؿ كممة "تصكر" تعني "تمثؿ" : مصطمح التصور -أ

كيفية إدراؾ الشئ منظكرا أك مفيكما، كفي عمـ النفس يقاؿ التمثؿ عمى االسترجاع أك 
 .2االستفكار

أك شيء  حصكؿ صكرة أك معرفة ما، خاصة بظاىرة أك فعؿىو  مفيوم التصور: -ب
ما ،سكاء كاف مممكسا أك غير مممكس، تجعمو يدرؾ مختمؼ األشياء كالظكاىر أك 
يفيميا مف خبلؿ الصكرة التي حصمت في ذىنو، كيمكف أف تككف عممية التصكر نابعة 

 مف نفس الفرد أك مف المجتمع يتقبميا كما ىي.
                                                           

1
 (.10زغٍ ػجذ انسًٛذ أزًذ سشٕاٌ، انًشخغ عجك ركشِ ، ص) : 
2
 (.141، ص )1995، انفكش انهجُبَٙ، ثٛشٔد، يؼزى انًصطهحبدخهٛم أزًذ خهٛم،  : 
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  المفيوم اإلجرائي لمتصورات االجتماعية: -ج
ت العديدة لمتصكرات االجتماعية تعيف عمينا إتباع تعريؼ "رككيت" مف خبلؿ القراءا   

ك" فبلمف"  كمفيكـ إجرائي لدراستنا ىذه ألنو يتطابؽ كالمتطمبات الخاصة بمتغيرات 
البحث مكضكع الدراسة أم المرض كالثقافة كأساليب العبلج، كيعرؼ "رككيت" ك" 

 :فبلمف" التصكرات االجتماعية في ثبلث نقاط كما يمي
التصكر االجتماعي ىك أسمكب لمرؤية في العالـ كالذم يترجـ في الحكـ ككذا في  -

الفعؿ، ميما كانت طريقة الدراسة المستخدمة عف أسمكب الرؤية ال يستطيع أف يرجع 
 إلى فرد كاحد فقط كلكنو يرجع إلى فعؿ اجتماعي.

ت المتعمقة التصكر االجتماعي ىك مجمكعة مف المعارؼ كاالتجاىات كالمعتقدا -
بمكضكع معيف إذف فيك يحتكم عمى مجمكعة مف المعارؼ كالمكاقؼ لكضعيات معينة 

 كتطبيقات لقيـ كأحكاـ معيارية ...إلخ.
التصكر االجتماعي لو خاصية تميزه ككأنو مجمكع مف العناصر المعرفية المرتبطة  -

ة محددة بكاسطة عبلقات، ىذه العناصر كعبلقاتيا تتكاجد في ثبات داخؿ مجمكع
 .1 كمعينة

 مفيــــوم المــــرض: -3-6 
:  ىك مف فسدت صحتو فضعؼ، أك ىك مف بو مرض أك نقص المرض في المغة -أ

 .2أك انحرؼ
باعتباره حالة أف يككف اإلنساف معتؿ الصحة  يعرف قاموس وبستر "المرض": -ب

كأف يككف الجسـ في حالة تكعؾ بسبب المرض، كالمعنى الحرفي لكممة مرض، ىك 
االحتياج لمراحة، كالحقيقة أف المرض لو معاف متعددة تختمؼ باختبلؼ األفراد، كىك 

ناس بطرؽ يشتمؿ عمى النكاحي الطبية كاالجتماعية كاالقتصادية، كيؤثر المرض عمى ال
                                                           

1
: Flament Claude et Rouquette Michel–Louis   : Anatomie des idées 

ordinaires)Comment étudier les représentations sociales(,Armond Colin 

/Vuef ،Paris, 2003, p(13).  

 
2
، َمال ػٍ أيٛشح يُصٕس ٕٚعف ػهٙ، يشخغ عجك 578انًؼدى انٕخٛض فٙ انهغخ انؼشثٛخ، ص : 

 (.25)ركشِ، ص
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مختمفة إما مباشرة أك غير مباشرة، كلو نتائج خاصة عمى األفراد كالجماعات 
 .1كالمجتمعات

كيعرؼ المرض بأنو الحالة التي يحدث فييا خمؿ إما في الناحية العضكية أك  -ج
العقمية أك االجتماعية لمفرد، كمف شأنو إعاقة قدرة الفرد عمى مكاجية أقؿ الحاجات 

 البلزمة ألداء كظيفة مناسبة.
اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المفيكـ اإلجرائي : المفيوم اإلجرائي لتصور المرض -د
صكر المرض" بأنو مجمكعة االنطباعات أك التمثبلت، كالمعارؼ الفكرية أك العقمية، "لت

التي اكتسبيا اإلنساف مف خبرتو الشخصية أك مف االتجاىات الثقافية االجتماعية حكؿ 
"المرض" مف حيث نكعو كأف يككف مرض عقمي أك نفسي أك اجتماعي أك بدني أك 

سباب طبيعية أك أسباب ميتافيزيقية مرتبطة ركحي؛ أك مف حيث أسبابو، كأف تككف أ
 بما فكؽ الطبيعة.

 مفيوم أساليب العــالج: -3-6
في حقيقة األمر مف خبلؿ اطبلعنا لـ نجد تعريفا محددا حكؿ مصطمح أساليب       

العبلج، عمى الرغـ مف تناكليا في الكتابات السكسيكلكجية، كاألنثركبكلكجية، كحتى 
 البسيككلكجية.

يمكف تعريؼ مفيكـ أساليب العبلج عمى أنيا: مجمكعة اإلجراءات التي يتبعيا كعميو 
المريض قصد التخمص مف المرض أك مف المشكمة الصحية التي يعاني منيا، كتأخذ 
ىذه األخيرة أنماطا متعددة مف الممارسات العبلجية بما فييا الطب كالتشخيص الحديث  

جية الشعبية، كالتقميدية، السحرية، كالطبيعية، لممرض بمختمؼ أنكاعو، الممارسات العبل
 الممارسات العبلجية الدينية، الممارسات العبلجية الخاصة بالطب البديؿ.

 

                                                           
1

، انًكزت اندبيؼٙ انسذٚث، ، انًذخم االرتًبػٙ نهًزبالد انطجٛخ ٔانُفضٛخ: أيٛشح يُصٕس ٕٚعف 

 (.26، ص)1999اإلعكُذسٚخ، 
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أف النسؽ  Weaver: يحدد كيفر  ""المفيوم اإلجرائي لتصور أساليب العالج -ب 
ـ العبلجي يتضمف بداخمو الكؿ المعقد الذم يشتمؿ عمى معتقدات الناس كاتجاىاتي

كممارستيـ لؤلدكار المصاحبة لمفيكمات الصحة كالمرض، كيقكـ كؿ نسؽ مف العناية 
الصحية عمى الفمسفة التي تشكؿ مفيـك الصحة كمككنات المرض، كما يتضمف النسؽ 
العبلجي الدكر االجتماعي الذم يمكف تحديده مف خبلؿ التعرؼ عمى أنماط الناس 

ر مف أجؿ تحقيؽ الصحة كالشفاء، باإلضافة إلى الذيف يمكنيـ القياـ بأداء ىذه األدكا
أنكاع األدكات التي تستخدـ في التشخيص كالعبلج، مثؿ دكر المعتقدات في بعض 
المجتمعات في أم جزء مف أجزاء الجسـ مثؿ األظافر كالتعرؽ كاإلفرازات 

. مع األخذ بعيف االعتبار مختمؼ األنكاع 1الجسمية...الخ كخاصة العبلج الشعبي
خرل مف العبلج سكاء كانت طبية حديثة، أك دينية كالرقية الشرعية، أك خاصة األ

 بالطب البديؿ.
 المقاربة المنيجية والنظرية لمدراسة: - 1

مكضكع المتغيرات االجتماعية لمصحة كالمرض كأساليب عبلجو يجمع العديد مف      
المتغيرات الخاصة بتصكرات المرض كأنكاع العبلج، كاألىـ مف ذلؾ ىك معرفة مختمؼ 
المتغيرات االجتماعية التي تؤثر عمى تصكر األشخاص لمرضيـ، مف حيث فيـ 

لذكر أف المتغيرات االجتماعية التي نكد كتفسير كتحديد العبلج المناسب، ككما سبؽ ا
التعرؼ عف طريقة تأثيرىا عمى تصكرات األفراد أك األشخاص تشمؿ كؿ المتغيرات 
كاألبعاد الخاصة بنكع كخصائص المرض، ككذا المتغيرات الخاصة بتأثير الجماعة 
المرجعية كالظركؼ االقتصادية،  كالمتغيرات الثقافية كالدينية؛ كمف ثمة أصبح 

لمكضكع يمـ بالعديد مف الجكانب االجتماعية كالثقافية كالفيزيقية ...التي تؤثر عمى ا
 ظاىرة المرض كظاىرة اجتماعية كثقافية فضبل عمى ككنيا ظاىرة بيكلكجية.

                                                           
1

، انًكزت اندبيؼٙ انسذٚث، انطجٛخ ٔانُفضٛخ، انًذخم االرتًبػٙ نهًزبالد : أيٛشح يُصٕس ٕٚعف 

 (.26، ص)1999اإلعكُذسٚخ، 
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كمف أجؿ دراسة ىذا المكضكع مف مختمؼ جكانبو المتعددة فبلبد باالستعانة        
مكضكع الدراسة بما يتكفر عميو المدخؿ بمدخؿ منيجي أك مقاربة منيجية، تثرم 

 المنيجي المناسب.
ىك طريقة لتصكر فكرم، فيي ال تمثؿ طريقة منيجية أك تقنية  والمدخل المنيجي:

مكضكعية محددة، لكنيا استخدامات معيارية مساعدة مف أجؿ دراسة متغيرات مرئية 
ستخدـ خاصة في كتكضيح خصائص حالة ما أك لتكضيح جذكرىا الرئيسية. كما أنيا ت

 .1المكضكعات المتشعبة أك لمتكصؿ إلى نتائج ال يمكف تكقعيا
كما يعرؼ المدخؿ كذلؾ عمى أنو طريقة لبلقتراب مف الظاىرة المعينة، بعد اكتشافيا  -

كتحديدىا كذلؾ بيدؼ تفسيرىا كباالستناد إلى عامؿ أك متغير كاف قد تـ تحديد دكره، 
ظاىرة بمكف العامؿ أك المتغير المعني الذم يتكافؽ مع كىذه المداخؿ تحاكؿ أف تمكف ال

 .2رغبات كأمزجة كميكؿ كمصالح الباحث

 مدخل األنثروبولوجيا الطبية: -أ
: ىي ذلؾ 1978كيمكف تعريؼ األنثركبكلكجيا الطبية كما يعرفيا "فكستر كاندرسكف" 
اإلنساني كتحديدا الفرع الثقافي البيكلكجي الذم يعنى بالمفاىيـ البيكلكجية لمسمكؾ 

بالطرؽ التي مف خبلليا تتـ عممية التفاعؿ بيف ماىك ثقافي كما ىك بيكلكجي في جميع 
 . 3مراحؿ التاريخ اإلنساني كتأثيرىا عمى مفيكمي الصحة كالمرض

يستند عمـ األنثركبكلكجية الطبية عمى افتراض أف المرض حقيقة اجتماعية كيتـ 
مجتمعات مختمؼ، مما يجعميا تنتج أنماط مف النظـ  معالجتو كفقا لقكاعد مختمفة كفي

 كالمعتقدات كالتصكرات تحدد تبعا لمثقافة التي يخرج منيا.

                                                           
1

 :  Madleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 5
éme

 édition, 

imprudence générale Dalloz, Paris, 1981, P350.
 

2
، داس ٔائم نهُشش انتصٕساد انًُٓزٛخ ٔػًهٛخ انجحج انؼهًٙػجذ انًؼطٙ يسًذ غغبٌ ٔآخشٍٚ،  : 

 .53، ص 2002ٔانزٕصٚغ، ػًبٌ، األسدٌ، 
3
، سؤٚخ رذٚذح فٙ األَخشٔثٕنٕرٛب انًؼبصشح: ٚؼمٕة َٕٚظ انكُذس٘، انثمبفخ ٔانصسخ ٔانًشض،  

 (.42و ، ص)2003يدهظ انُشش انؼهًٙ، ندُخ انزأنٛف ٔانزؼشٚت ٔانُشش، خبيؼخ انكٕٚذ، 
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حكؿ "الطب السحرم الديني" الذم كاف  1924كيعد المكضكع الذم درسو "ريفرز" 
الغرض الرئيسي كراء دراستو ىك تحديد مفيكـ كأساليب المرض الذم كضعيا مجتمع 

ضح األساليب كاألنماط التقميدية لمعبلج كربطيا بالثقافة المحمية كالتنظيـ الدراسة، كتك 
 االجتماعي كالديني.

حيث استنتج مف دراستو أف الممارسات الطبية في المجتمعات البدائية ناجمة عف 
معتقدات طبية معينة كما يسيـ في اقتراح ممارسات طبية مناسبة لتصكراتيـ، كىك بيذه 

 .1أكؿ مف ساىـ في ميبلد كبناء األنثركبكلكجية الطبية الدراسة يعتبر مف
التي شكمت دراساتيـ ىك "كريفرز" قاعدة أساسية  1932باإلضافة إلى أعماؿ "كميمنتس" 

في تاريخ األنثركبكلكجيا الطبية، غير أنيا شيدت تطكرا ممحكظا بعد الحرب العالمية 
جاؿ الطب كالتي شكمت نقطة الثانية حيث ازدىرت األنثركبكلكجيا التطبيقية في م

 .Gillin 1948كجيميف  Evans Pretshardاالنطبلؽ، باإلضافة إلى أعماؿ ايفانز بريتشارد
كيعتبر المرض كحقؿ مف األنثركبكلكجيا االجتماعية كقد برز ىذا االتجاه في       

فرنسا مع "مارؾ أكجي" باعتبار أف الممارسات المتصمة بالمرض ضركرية لنظاـ رمزم 
منظـ، كشدد نصكصا عمى الترابط الكثيؽ بيف مفاىيـ االضطرابات البيكلكجية 

لى دراسات الحالة في جنكب "الككت ديفكار" كاالضطراب االجتماعي. كذلؾ باإلسناد إ
كدراسة الممارسات المحمية كفؽ نقاشاتيـ المتعمقة بيذا المرض ضمف النظريات أك 
التصكرات العامة أك المعتقدات المرتبطة بالرمكز كالطقكس المستخدمة في التفكير حكؿ 

 المرض كأنماط عبلجو.
بكلكجيا المرض بديبل  لؤلنثربكلكجيا فقد اقترح  مصطمح األنثرك  1986أما مارؾ أكجي 

الطبية، ألف المرض ىك العنصر المستيدؼ كالمستخدـ لمثؿ ىذه الدراسات كالتي 
 ينبغي أف تتمكف الدراسات األنثركبكلكجيا أف تأخذ مكضكعيا منو.

كمف خبلؿ دراستو تصكرات ىذا المرض فيك بيذا المنظكر اقترح طريقا أك حتى     
معينة مع تحديد نظـ األفكار كسمككيات األفراد في مجتمع معيف، فرض أنثركبكلكجيا 

                                                           
1
 : Sylver Fainzang, La maladie, un objet pour l’anthropologie social, 

Ethnologies comparées, N1, automne 2000, http://alor.univ.montp3.fr.   



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

30 

: " كجدت العديد مف عمماء األنثركبكلكجيا الذيف يعتبركف 1984حيث كتب أكجي
المرض الفرض األساسي ألبحاثيـ، لـ يتمكنكا مف محاكلة فيـ المجتمعات االجتماعية 

العاـ مف خبلؿ كضع متطمبات كالسياسية كالدينية، دكف األخذ بعيف االعتبار النظاـ 
 التشخيص العبلجي في البعد االجتماعي عمى المدل القصير مف ىذا المرض"

كاليدؼ األساسي ألنثركبكلكجيا المرض ليس فقط باالستعانة بالمنحى الطب الحيكم  
كلكف الكصكؿ إلييا يككف مف خبلؿ باب آخر ىك معرفة المجتمع البشرم، كليس مف 

لقضية االجتماعية لممرض فقط كلكف دراسة اليياكؿ الفكرية ممف الحديث عف ا خبلؿ 
 ىـ يعتقدكف المرض" أم دراسة تصكرات المرض" 

كيضيؼ المدافعكف عف مصطمح "أنثركبكلكجيا المرض" بأف قياـ أنثركبكلكجيا المرض 
في الغرب ال يسعى إلى دراسة الممارسات التقميدية فقط في المجتمع الحديث، بؿ 

 تو إلى المزيد مف الممارسات المعاصرة الغربية إلى الطب العصرم الحديث.تتعدل ميم
كفي ىذا الصدد االنقساـ بيف العقبلنية كالسحر كجدت في العديد مف األعماؿ كيعطي 
أحيانا بعض االستخدامات لممفاىيـ الحديثة كالتقميدية مما يجعؿ ىذه الدراسات أكثر 

عي كالرمزم بشكؿ جيد. فبل يمكف دراسة إثارة في استخداميا التحميؿ االجتما
أنثركبكلكجيا المرض بمعزؿ عف العمـك األخرل البيكلكجية كاالقتصادية كالثقافية كما أنيا 
تطبؽ عمى المؤسسات التقميدية كالمؤسسات الحديثة في نظرتيا كمعالجتيا لممرض 

نية، التفاعؿ كذلؾ باإلشارة إلى المسائؿ الخاصة " الخصائص الجسمية، المشاعر الدي
 بيف الفرد كالمجتمع".

كما أف األنثركبكلكجي الطبي المرضي ما ييمو في العبلج ليس ما إذا كانت      
ممارستو فعالة أـ ال. لكف لماذا يعتقد أنيا فعالة مف جانب المجتمع قيد الدراسة؟ كما 

 .    1كف أخرل؟ىك معناىا كأىميتيا االجتماعية؟ ككيؼ بنيت ىذه الكفاءة كىنا كما في أما
 ىناؾ مدخبلف أساسياف لؤلنثركبكلكجية الطبية:

                                                           
1
 : Sylvie Fainzang,. ipid 
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كيشمؿ ما يمي" التطكر البشرم كالصحة كالطب، المداخل الثقافية البيولوجية:  -
االختبلفات البيكلكجية في البشر، اآلثار البيكلكجية كتاريخ الصحة، البيئات السياسية ك 

 الثقافية لممرض"
النظـ الطبية العرقية كالمعتقدات، البناء االجتماعي  كتشمؿ" المداخل الثقافية: -

لممرض كالناتج االجتماعي لمصحة، المعالجكف مف منظكر الثقافات المختمفة، الثقافة 
 كالمرض كالصحة األنثركبكلكجيا الطبية النقدية". 

بما أف دراستنا ىذه ىي دراسة كيفية   أىمية مدخل األنثربولوجيا الطبية لمدراسة: -
أكثر منيا كمية كنظرا العتمادنا أداة دراسة الحالة ككذا أداة المقابمة، كالمبلحظة، فإف 
المدخؿ األنسب ىك األنثركبكلكجيا الطبية التي استعنا بيا في إثراء الجانب النظرم 
لمدراسة، كما كانت الطريقة المنيجية األنثركبكلكجية الطريقة المناسبة في الحصكؿ عمى 

 تحميميا كتفسيرىا. البيانات ككذا
 مدخل عمم االجتماع الطبي: -1

يقكـ عمـ االجتماع الطبي عمى محاكلة تطبيؽ النظريات كالمناىج البيكلكجية         
عمى ميداف الطب كنظاـ اجتماعي، كما يتضمف ىذا الفرع دراسة تصكرات الناس عف 

الصحي بكصفو الصحة كالمرض، كبمعنى آخر يتناكؿ عمـ االجتماع الطبي الميداف 
نظاما اجتماعيا ثقافيا، أم بكصفو مجمكع المؤسسات النظامية التي تستيدؼ إشباع 

 احتياجات الناس إلى المحافظة عمى الصحة كمقاكمة المرض.
كقد ظير ىذا المصطمح "عمـ االجتماع الطبي" في أكائؿ القرف العشريف ألكؿ مرة، 

الجتماعية كالرعاية الصحية لمقطاعات كاقتصرت دائرة اىتمامو عمى دراسة التأمينات ا
كالطبقات الفقيرة داخؿ الشعكب األكركبية كاألمريكية كقد ظيرت قبؿ ذلؾ حكالي عاـ 

ـ محاكالت مف جانب بعض األطباء لبلىتماـ ببعض النكاحي االجتماعية في 1850
 Telekyكتيميكي Gottsteinممارسة مينة الطب االجتماعي مف خبلؿ جيكد جكتشايف 

"، كخبلليا كاف اىتماـ عمـ االجتماع الطبي أك عمـ االجتماع  Grotyahnركتيافكج
الصحة بدراسة األمراض االجتماعية المنتشرة آف ذاؾ كالسرطاف كاألمراض التناسمية 
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...إلخ.  كالركماتيـز
فعمـ االجتماع الطبي ييتـ بدراسة الجكانب كاالعتبارات غير المادية ذات الطبيعة 

 ثقافية.االجتماعية ال
بأنو العمـ االجتماعي الذم ييتـ بدراسة  Susser and Watson"كيعرفو "سكسر ككاتسكف -

العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية كالنفسية التي ليا عبلقة كتأثير عمى صحة 
الجماعة كالمجتمعات كعمى انتشار األمراض كاألكبئة مع التركيز العممي التطبيقي عمى 

تماعي كتكفير الخدمات الطبية كاالجتماعية لنشر الصحة كمقاكمة المرض المجاؿ االج
 كتكفير الحمكؿ المناسبة لممشكمة الصحية في إطارىا االجتماعي". 

كيعرفو عمي المكاكم بأنو: الدراسة السكسيكلكجية لقضايا الصحة كالمرض، كيتناكؿ  -
كل العاممة الطبية المستشفى كنسؽ اجتماعي كثقافي كدراسة عبلقة المريض بالق
 كالمؤسسات العبلجية كما يحددىا البناء االجتماعي كالكضع الطبقي.

كعميو فعمـ االجتماع الطبي كما اتضح تنعكس أفكاره السكسيكلكجية عمى النسؽ     
الطبي كتقدـ ألعضائو صكرة شاممة مف أىمية العكامؿ االجتماعية بالخدمة الصحية 

في اتخاذ القرار الطبي كصكرة بناء القكة السائدة في المقدمة كنمط األسرة، كدكره 
 . 1المجتمع كدرجة تأثيرىا عمى أداء الخدمة الصحية

 كقد تناكؿ "تالككت بارسكنز" أىـ األسس النظرية لعمـ االجتماع الطبي، كمف بينيا:
التصكر النظامي " الثابت كالكاضح" الذم مؤداه أننا ال نستطيع أف نتكقع لممريض  - 

أنو ينبغي أف يككف سميما مف المرض في الكقت الذم يتماثؿ فيو لمشفاء كيستجمع قكتو 
 " التخمص مف عبء المسؤكلية"

االلتزاـ بأف يبحث عف المساعدة مف الجية المختصة في العبلج كأف يتعاكف مع  -
 الطبيب.

أف العنصر األخير يتضمف العبلقة بيف نسؽ العامة، أم  Freidsonكيرل فريدسكف     
طريقة عامة الناس في التفكير في شؤكف الصحة كالمرض، كالنسؽ المتخصص، أم 

                                                           
1
، يكزجخ األَدهٕ انًصشٚخ، فٙ ػهى االرتًبع انطجٙ حقبفخ انصحخ ٔانًشضَدالء ػبغف خهٛم،  : 

 (.137-136ص ص) ، و 2006انمبْشح، 
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طريقة كتصكرات األطباء كغيرىـ مف العامميف في ميداف تقديـ الخدمة الطبية، 
خؿ نسؽ العامة كىك نسؽ يتضمف تصكرات محددة فالمريض يبدأ رحمتو نحك العبلج دا

كتعريفات معينة لئلنساف الصحيح السميـ كلئلنساف المريض، كمف ىنا لف يبحث عف 
الطبيب كعف المستشفى إال الشخص الذم يعتبر نفسو مريضا كفقا لنسؽ العامة كىذا 

 بصرؼ النظر عف حالتو الصحية الفعمية مف كجية النظر الطبية المتخصصة.
 أىمية مدخل عمم االجتماع الطبي في الدراسة:  -

ييتـ عمـ االجتماع الطبي بدراسة تأثير نسؽ العامة عمى تصكر المرض، ككذا       
تأثير النسؽ الطبي عمى تصكر المريض لممرض كتقبؿ العبلج، كلككف العبلج يشكؿ 

المرجعية  متغير أساسي لمكضكع الدراسة، ككما كرد في فرضيات  الدراسة أف لمجماعة
كالظركؼ االقتصادية دكرا ىاما في التأثير عمى تصكر المرض كتحديد العبلج 
المناسب، فقد استندنا بمدخؿ عمـ االجتماع الطبي مف أجؿ تكضيح العبلقة بيف 
المتغيرات االجتماعية المتمثمة في دكر الجماعة المرجعية كالظركؼ االقتصادية، 

 المناسبة. كتصكر المرض كتحديد أساليب العبلج
كما استندنا بيذا المدخؿ في تكضيح دكر المعالجيف بمختمؼ أنكاعيـ كتأثيرىـ عمى 

 تصكرات المرضى لممرض كتفصيبلت العبلج.
 النظريـــــة التفاعمية الرمزيــــة: -6

مف أىـ الدراسات كاىتمامات التفاعمية الرمزية "دراسة السمكؾ االجتماعي" لػ  
"جكرج ميد" كتعتمد المقكالت األساسية لمتفاعمية الرمزية في دراسة السمكؾ االجتماعي 

المعنى الرمزم"  باختصار فإف "العقؿ كالذات –التفاعؿ االجتماعي  -ىي "الذات كالعقؿ
المفعكؿ أك الذات الخارجية كىي ال تنفصؿ عف األنا الفعالة كالمجتمع" تعبير عف األنا 

باعتبارىا مركب بيكلكجي كاحد: كمف الصعكبة فصؿ كؿ منيما عف اآلخر ألنيما 
يكمبلف بعضيما البعض كىذا ما يظير في صكرة الفرد الطبيعية كما أف الذات الفردية 

اتيا مف ناحية، أك مع ال يمكف أف تتكامؿ أك تعيش بمفردىا بقدر ما تتفاعؿ مع ذ
الذكات األخرل كاألفراد في المجتمع، فمثبل كالحكـ عمى سمكؾ الفرد بأنو عقبلني أك 
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 غير ذلؾ مف خبلؿ مكاقؼ الجماعة مع اآلخريف.
أما التفاعؿ االجتماعي فتكمف أىميتو كدكره في أف الذات ال يمكف أف تحقؽ  

ابة إال مف خبلؿ المكقؼ الخارجي. أىدافيا أك غايات سمككيا كالذم يتمثؿ في االستج
كالذم يتـ عف طريؽ التفاعؿ االجتماعي. فالذات البد أف تتفاعؿ أكال مع نفسيا مف 
ناحية. كثانيا يجب أف تتفاعؿ مع الذكات األخرل، كاألفراد اآلخريف في المجتمع مف 

عاني ناحية أخرل كما أف أنماط التفاعؿ االجتماعي مرتبط بمجمكعة مف األدكار كالم
كالتي تتغير بدكرىا حسب المكقؼ كحسب الجماعة كعضكية الفرد أك الذات فييا.كعف 
طريؽ نسؽ االتصاؿ تظير أشكاال متعددة مف األفعاؿ كىذا ما يظير عمى سبيؿ المثاؿ 
فيما كصفو '' ميد'' باألفعاؿ التي تميز السمكؾ البشرم مف حيث أنو سمكؾ كذلؾ أـ 

األفعاؿ تتأثر أك تتحقؽ عف طريؽ المناقشات أك الحكارات غيره، كما أف عممية تحقيؽ 
 اليادفة.

أما بالنسبة ''لممعنى الرمزم'' حيث يحدد '' ميد '' المعاني باعتبارىا تشمؿ مكضكعات 
الفكر التي تظير عف طريؽ الخبرة كخبلؿ حدكث الكاقع الفردم ذاتو، لتتبنى اتجاىا 

ثـ فإف '' المعنى''  يشير إلى اآلخريف  نحك اآلخر في رد فعمو تجاه المكضكع، كمف
لكنو في نفس العممية يشير إلى ذات الفرد الداخمية.أما معنى ''الرمز'' عند '' ميد '' 
فيعرفو بأنو الدافع المرتبط باستجابة الذم يظير بصكرة أكلية أك مقدما، كفي ضكء 

فرد أف يأخذ معاني التقاليد أك التصرفات المعرفة في المجتمع الذم نعيش فيو يمكف لم
 لرمكز تجعمو يحدد أفعالو كاستجاباتو السمككية مف خبلليا.

كيضيؼ '' ىربرت بكلمر '' عف منيج التفاعمية الرمزية فيك مقتنع بأفكار "جكرج ىربرت 
ميد" حكؿ الذات كالعقؿ كالتفاعؿ االجتماعي، كالمعنى الرمزم، فيك قد ركز عمى طبيعة 

م كالفعؿ االجتماعي، كاعتبر التفاعؿ الرمزم الطابع المميز العبلقة بيف التفاعؿ الرمز 
كالخاص بعممية التفاعؿ التي تحدث بيف المخمكقات اإلنسانية كما يتضمف ذلؾ عممية 
تفسير المتبادؿ كالرمزم لمجمكعة أك حصيمة األفعاؿ اإلنسانية. كأشار إلى أف ميمة 

نسانية سكاء أكانت ىذه السمككيات عمـ االجتماع تقكـ بعممية تفسير سمكؾ الكائنات اإل
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 لؤلفراد أك الجماعات أك مجتمعات إنسانية بأكمميا.
كمف ناحية  أخرل طرح "بممر" عدد مف أدكات البحث المنيجي كالتي تتمثؿ في كؿ مف 

 .1استمارة البحث كالمبلحظة بالمشاركة. مع االستعانة بالمنيج االستنباطي كاالستقرائي
 نظري لمدراســـــة:أىمية ىذا المدخل ال

عند اطبلعنا عمى مضمكف المنيج أك النظرية التفاعمية الرمزية اتضح لنا أف  
العناصر األساسية التي تقكـ عمييا التفاعمية الرمزية تنعكس عمى فرضيات كمتغيرات 
كمفاىيـ الدراسة.  كقد تمت االستعانة بيذا المقاربة المنيجية في عممية تحميؿ كتفسير 

المتحصؿ عمييا في الدراسة، كذلؾ مف خبلؿ تفسير استجابات المرضى  البيانات
عطائيا  لمختمؼ المتغيرات سكاء كانت بيكلكجية، ثقافية اجتماعية، ثقافية أك دينية، كا 
معاني رمزية بعد أف تتفاعؿ مع مختمؼ المتغيرات االجتماعية التي تخص المحيط 

ؿ إلى حد ما. كيمكف تكضيحيا في االجتماعي لممرض كما تتدخؿ فييا الذات كالعق
 مايمي:  

تيمنا في تفسيرنا كيؼ يتصكر األفراد نكع مرضيـ مف حيث طبيعتو  فالذات والعقل:
كأعراضو، فيك يشعر بالمرض ألف "أنا" الفرد تحس بأف خمبل ما حدث في الجانب 
العضكم أك النفسي، أك االجتماعي، أما عممية إدراكو ألعراض المرض فتأتي مف 

دراكو المسبؽ حكؿ طبيعة ىذه األعراض ع ممية تفاعؿ الفرد مع اآلخريف مف جية كا 
 التي تعرض ليا أفراد آخريف.

فمف خبللو يمكف لمفرد أيضا أف يعرؼ طبيعة مرضو كيعي  أما التفاعل االجتماعي:
طبيعة األعراض التي لـ يتمكف مف معرفتيا بمفرده ، فمف جية ىي تحدد تصكره أكثر 

ا مف جية أخرل فإف عممية التفاعؿ االجتماعي التي تككف مف خبلؿ لممرض، أم
االتصاؿ كالحكار كالمناقشة مع أفراد آخريف تساعد في فيـ أسباب المرض كنكعو كذلؾ 

 تكجييو ألساليب العبلج التي تمكنو مف الشفاء.
                                                           

1
، اندضء انثبَٙ، انُظشٚخ انغٕعٕٛنٕخٛخ ، انُظشٚخ فٙ ػهى االرتًبع: ػجذ هللا يسًذ ػجذ انشزًبٌ 

 (.181-172، ص ص )2006انًؼبصشح، داس انًؼشفخ اندبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ، 
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 فإف اإلنساف عندما يتمقى عامبل ممرضا أك عند إصابتو بالمرض أما المعني الرمزي:
لممرة الثانية فحتما ستككف لديو معاني كرمكز اكتسبيا مف خبرتو األكلى الشخصية 
كالثقافية التي تؤثر فييا األفراد كالتقاليد، كبيذا فإف ىذه المعاني الرمزية المكتسبة سكؼ 
تكسبو سمكؾ آخر ىك تحديد مكاجيتو لممرض، فيك يحدد العممية التي تحدث بيف 

 االستجابة ىي العبلج". -فع ىك المرضالدافع كاالستجابة "الدا

كمف ثمة فقد كانت ىذه المداخؿ النظرية ذات أىمية متكاممة كمتناسقة، مف أجؿ بناء 
مكضكع تتشعب فيو العديد مف المتغيرات التي مف خبلليا نصؿ إلى معنى محدد لفيـ 
تصكرات المرضى لمرضيـ، كتحديدىـ لنمط العبلج المناسب لمرضيـ أك مشكمتيـ 

 لصحية.ا

 الدراسات السابقة:   -1
 دراسة سميمان بومدين: -أ

كىي دراسة أكاديمية في إطار الحصكؿ عمى شيادة دكتكراه دكلة في عمـ النفس       
حالة  -التصورات االجتماعية لمصحة والمرض في الجزائرالعيادم  تحت عنكاف: 

مف إعداد الطالب: سميماف بكمديف، تحت إشراؼ إسماعيؿ قيرة،  -مدينة سكيكدة
 ـ. 2004-2003بجامعة منتكرم قسنطينة، سنة 

كقد تضمنت الدراسة ثمانية فصكؿ: الفصؿ األكؿ كىك فصؿ تمييدم خاص      
بمكضكع الدراسة تناكؿ فيو اإلشكالية كأىداؼ المكضكع كالفرضيات كاإلطار المفاىيمي 

كب الفني لمدراسة " المدخؿ النظرم كالمنيج كاألدكات كأساليب معالجة كما تناكؿ األسم
البيانات ، كما جاء فيو أساليب التحميؿ الكمي كالكيفي، أما الفصؿ الثاني مف الدراسة 
فيك خاص باتجاىات التنظير في مجاؿ التصكرات االجتماعية لمصحة كالمرض.حيث 

خؿ األنثركبكلكجي النفسي، المدخؿ الطبي اعتمد الباحث عمى أربعة مداخؿ نظرية: المد
لدراسة الصحة كالمرض، كالمدخؿ االجتماعي كدراسة التصكرات االجتماعية لمصحة 

 كالمرض، كأخيرا المدخؿ النفسي.



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

37 

الفصؿ الثالث خاص بالمنظكر اإلمبريقي لمصحة كالمرض، أما الفصؿ الرابع يتناكؿ 
 التصكرات التقميدية كالحديثة لمصحة كالمرض. 

أما الفصؿ الخامس، كالفصؿ السادس كالفصؿ السابع كالفصؿ الثامف فيي فصكؿ      
جراءاتيا أما  خاصة بالجانب الميداني لمدراسة جاء فييا أكال خطكات الدراسة الميدانية كا 
باقي الفصكؿ فكانت خاصة بمعالجة البيانات في إطار الفرضيات التي كضعيا الباحث 

ة عرض لمنتائج عمى ضكء فرضياتيا، كأخيرا الخاتمة كفي األخير تضمنت الدراس
 كالمبلحؽ.

فالباحث يحاكؿ أف يكشؼ عف التصكرات االجتماعية لمصحة كالمرض بالجزائر )مدينة 
سكيكدة(  مف خبلؿ محاكلة فيـ كيؼ يدرؾ عامة الناس تجربة المرض كالصحة 

كسائؿ اإلعبلـ  ككصؼ محتكل التفكير االجتماعي حكليما كالتي بالرغـ مف انتشار
الحديثة كتعرضيا باستمرار ليا فإف التصكرات ال يمكف أف تككف محايدة كال يمكف أف 
تعكد فقط لممعمكمات العممية كلكف تعكد أيضا إلى اليكية الثقافية االجتماعية الدينية 

 بالجزائر، مع محاكلة الفيـ كيؼ نشئت كبنيت ىذه التصكرات.
 ليا الظاىرة مف خبلؿ التساؤالت التالية:فاألطر المرجعية التي تفسر خبل

ما ىي الصحة كما ىك المرض؟ كيؼ يفسراف ما سببيما كما معناىما؟ ما ىك الجسـ  -
المريض كما ىك الجسـ السميـ؟ ما ىي أساليب العبلج المناسبة ك إلى أيف يمجأ 
 المريض؟ ما ىي مسؤكلية المريض في سبب المرض كعبلجو كالكقاية منو؟ مف يتخذ
القرار بشأف نكعية العبلج ؟ ىؿ يمجأ إلى الطب الحديث أكال أك إلى الطب التقميدم؟ 
كعمى أم أساس يتـ تفضيؿ أحدىما؟ كما عبلقة كؿ ذلؾ بالنظاـ القيمي كالثقافي 

 المحمي؟ 
كبطبيعة الحاؿ ترتبط ىذه التساؤالت بمحاكلة رصد الكاقع الفعمي لكيفية تعامؿ مع 

عبلقة ذلؾ باليكية الثقافية لمجتمع الدراسة كالبحث عف تفاعؿ قضايا الصحة كالمرض ك 
كتداخؿ مككنات الظاىرة البحثية )العيف الجف، السحر، المكتكب...إلخ( بغرض تحديد 

 كيفية بناء كتشكيؿ التصكرات االجتماعية لمصحة كالمرض في مجتمع الدراسة.
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 فرضيات الدراسة: 
 الباحث فرضيتيف أساسيتيف ىما كالتالي:ككإجابة مبدئية عف ىذه التساؤالت طرح 

إف ىناؾ عبلقة دالة بيف ممارسة الطب التقميدم أك الحديث كبيف متغيرات الجنس  -1
كالعمر المستكل التعميمي المينة، الحالة العائمية، المكطف األصمي، مدة اإلقامة 

 بالمدينة، السكف، عدد أفراد األسرة، الدخؿ كاالنتماء الطبقي.
لقيمي  -عبلقة ارتباطيو بيف تصكرات الصحة كالمرض كبيف النظاـ الثقافي تكجد – 2

 في مجتمع الدراسة.
كلمتحقؽ مف ىذه الفرضيات اعتمد الباحث عمى دراسة ميدانية كىي دراسة نفسية 
اجتماعية كصفية بمدينة سكيكدة كقد اختار الباحث المجاؿ البشرم لمدراسة كىـ نزالء 

المتكاجديف في المصالح الطبية التالية) مصمحة الطب مستشفى سكيكدة المركزم 
الداخمي لمنساء كالرجاؿ، مصمحة طب كجركح الرجاؿ كالنساء، مصمحة األمراض 
النسائية كالكالدة، مصمحة الكمى، مصمحة األذف كاألنؼ كالحنجرة مصمحة الجراحة 

 . لمنساء كالرجاؿ، كقد تـ استبعاد مصمحة طب األطفاؿ كاألمراض المعدية
  نوع العينة: -

كحدة العينة التي اعتمدىا الباحث ىي الفرد كىك شخص يتقدـ لمعبلج لدل المؤسسات 
 الطبية الرسمية أك الشعبية غير الرسمية.

اختار الباحث عينة مساحية أك مكانية كىي  حجم العينة وطريقة اختيارىا:أما عف 
لتي كاجيت الباحث تحديد عينة طبقية كعينة عشكائية بسيطة، كمف بيف الصعكبات ا

المتردديف عمى الطب الرسمي كغير الرسمي بمدينة سكيكدة ككيفية االتصاؿ بيـ 
 كلتجاكز ذلؾ تـ إتباع الخطكات التالية:

 إجراء مقارنات إحصائية لمتقديرات التي يقدميا مسؤكلكا الصحة. -
 إعطاء تقديرات بناء عمى السجبلت كالكثائؽ -
يف ىذه التقديرات تبيف أف الفرؽ ال يؤثر مف الناحية عند حساب االختبلؼ ب -

اإلحصائية. كعند القياـ بتطبيؽ معادلة إحصائية مف أجؿ الحصكؿ عمى حجـ العينة 
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فردا  358كىي ما تقارب  %5المطمكب تكصؿ الباحث بعدىا بتحديد حجـ العينة بػ: 
 فردا.  20باإلضافة إلى عدد المعاجيف كاألطباء 

احث ببعض الطرؽ كاألساليب اإلحصائية الخاصة مثؿ النسب المئكية، كما استعاف الب
 . k²المتكسطات الحسابية، حساب معامؿ االرتباط كاختبار كام تربيع 

كبعد االنتياء مف عرض كتحميؿ البيانات تكصؿ الباحث إلى مجمكعة نتائج نطرحيا 
 باختصار كالتالي:

 نتائج الدراسة:
في الجزائر طب رسمي ذم نمط جامعي كطب  ىناؾ نمطيف مف الطب يكجداف -

 تقميدم.
في غالب األحياف يتكارث المعالجيف التقميديف مينة الطب الخاصة بالعبلج التقميدم  -

 أبا عف جد داخؿ األسرة الكاحدة كأف تعطى ليـ كرامة العبلج.
 تختمؼ ممارسات الطب الشعبي بيف العبلج باألعشاب النباتية، جبر العظاـ، قراءة -

 الطالع كصيدلية الرصيؼ.
يقكـ المعالجكف التقميديف بعبلج بعض األمراض كليس كميا، كأىميا:قطع الشقيقة،  -

 كعبلج الصفاير، ضربة الشمس، التشبلط، الكي، الحجامة.
 ىناؾ بعض األدكية تأخذ معاني دينية مثؿ حبة البركة كالسنا مكي كعشبة مريـ. -
جيف التقميديف كزبائنيـ فيؤالء الزبائف مف كؿ الطبقات ىناؾ احتراـ متبادؿ بيف المعال -

كالمستكيات الثقافية رجاال كنساء، يمجؤكف لمعبلج التقميدم خاصة عند فشؿ الطب 
 الحديث في عبلج مرضيـ

ىناؾ الكثير مف األطباء المعالجيف بالطب الحديث مف يؤمنكف بالعبلج التقميدم، بؿ  -
 كيكجيكف مرضاىـ إلييـ. 

يكجد معنى كاحد لمصحة كالمرض بؿ تكجد شبكة مف المعاني المعقدة ترتبط ال  -
 جميعيا بالثقافة العربية كاإلسبلمية كفي جزء منيا بالثقافة الغربية.

كما بينت الدراسة أف ىناؾ عدة مسارات عبلجية يسمكيا المريض كىي مسارات  -
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ضؿ الطب الحديث ترتبط بتصكر المريض كمحيطو عف المرض، حيث أف األغمبية تف
 كعند فشؿ ىذا األخير فقط يمجأ إلى الطب التقميدم.

بينت الدراسة أف المجكء إلى  الطب التقميدم ليس حكرا عمى الطبقات الريفية الفقيرة  - 
بؿ ىي مكضع ثقة الكبار، كالصغار، النساء، كالرجاؿ، اإلطارات، كالعماؿ...إلخ. فيي 

                               أنيا مسألة ثقافية. تثبت أنيا ليست مسألة طبقية بالقدر
أكضحت الدراسة أف لدل أفراد العينة مجمكعة مف التصكرات                          

المختمفة الخاصة بأسباب المرض فيناؾ مف يرجعيا إلى عكامؿ طبيعية كالفيركسات 
ناؾ معتقدات ثقافية كالميكركبات، كبعضيا غيبي كالعيف كالجف كالمكتكب، أم أف ى

ىناؾ غزك لمممارسات الدينية                         خاصة بتفسير المرض.       
    .1الخاصة بالطب النبكم عمى الممارسات العبلجية التي تعتمد عمى الكينة كالسحر

                                                       
 دراسة حمودي جمال محمد:  -ب
كىي دراسة أكاديمية في إطار الحصكؿ عمى شيادة الماجستير دكلة في       

األنثركبكلكجيا، تحت عنكاف: ) تمثبلت المجتمع الجزائرم لمرض السرطاف المركز 
االستشفائي الجامعي لتممساف نمكذجا مقاربة أنثركبكلكجية طبية(؛ تخصص 

ؼ األستاذ الدكتكر: محمد أثركبكلكجيا، مف إعداد الطالب: حمكدم جماؿ، كتحت إشرا
 ـ.2006-2005بشير، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، لمسنة الدراسية 

كقد تضمنت الدراسة خمس فصكؿ سبقيا فصؿ تمييدم الذم تناكؿ فيو اإلشكاؿ 
 كالمفاىيـ األساسية  إشكالية البحث كفرضيات الدراسة كمنيجية الدراسة.

افية في تفسير الصحة كالمرض، جاء فيو أربعة أما الفصؿ األكؿ تناكؿ: النماذج الثق
األساليب الشعبية في العبلج، العبلج بالخرافات في بعض الشعكب   « أجزاء كالتالي

                                                           
1
، سعبنخ انتصٕساد االرتًبػٛخ نهصحخ ٔانًشض فٙ انززائش، حبنخ يذُٚخ صكٛكذح: عهًٛبٌ ثٕيذٍٚ،  

شٓبدح دكزٕساِ دٔنخ فٙ ػهى انُفظ انؼٛبد٘، لغُطُٛخ اندضائش ، خبيؼخ يُزٕس٘ لغُطُٛخ،  يمذيخ نُٛم 

 .2004 -2003كهٛخ انؼهٕو اإلَغبَٛخ ٔانؼهٕو االخزًبػٛخ، انغُخ اندبيؼٛخ 

 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

41 

العربية، الطب الشعبي كعبلقتو بالتصكرات الشعبية، التكافؽ بيف المرض كالعبلجات 
 » المقترحة

كعبلقتو بالرقية الشرعية ك أما الفصؿ الثاني تحت عنكاف نمكذج تفكير الطب الحديث 
ىك يحتكم عمى جزئيف الجزء األكؿ خاص بأصؿ نشأة الطب كمرض السرطاف، كالجزء 
الثاني الحكار بيف الطب كالمريض كمحدداتو الثقافية. أما الفصؿ الثالث كاف حكؿ: 
الصحة كالمرض عبر تاريخ الطب الجزائرم، كجاء فيو خمس أجزاء كتالي: تصكرات 

القديـ، مفيكـ الصحة كالمرض عند العرب، الصحة كالمرض خبلؿ األمراض منذ 
المرحمة التركية في الجزائر، الكضع الصحي خبلؿ مرحمة االحتبلؿ الفرنسي، الكضع 

 الصحي بعد االستقبلؿ.
أما الفصؿ الرابع الذم كاف بعنكاف " مرض السرطاف كحالة انتظار المكت" جاء فيو 

التمثبلت االجتماعية، اآلثار النفسية الناتجة عف التصريح أربعة أجزاء كما يمي" مفيـك 
 بالسرطاف، المسرح كمتنفس مف مرض السرطاف، الكشؼ عف رىاف خطير"

أما الفصؿ الخامس كالذم تناكؿ منظكر الثقافة المحمية لمرض السرطاف كىك       
مثؿ مخطط عبارة عف  الجانب التطبيقي لمدراسة تناكؿ جزئيف رئيسييف الجزء األكؿ ي

الدراسة الميدانية، أما الجزء الثاني يمثؿ المحاكر الرئيسية لمدراسة الميدانية كالتالي: 
"اليكية كالمتغيرات، النظرة االجتماعية كالثقافية لمصحة كالمرض، السرطاف كالمجتمع، 
العبلج المزدكج لمرض السرطاف، السرطاف كالمؤثرات النفسية، السياسة الصحية في 

 كمرض السرطاف"الجزائر 
كقد كضع الباحث سؤاؿ االنطبلؽ كالتالي: لماذا األخذ المتزامف بالطب الرسمي     

 كفي نفس الكقت بالطب التقميدم في عبلج مرض بحجـ مرض السرطاف؟
كمف أىـ األىداؼ التي ييدؼ الباحث الكصكؿ إلييا ىك فيـ مرض السرطاف بأبعاده 

عف المفيكـ االجتماعي لو كفيـ أسباب التكفؿ بو  الطبية كاالجتماعية كالثقافية كالشؼ
 في ظؿ ازدكاجية العبلج العصرم كالتقميدم.

ىذه األىداؼ كضع الباحث مجمكعة فرضيات التالية كإجابة مبدئية  كلتحقيؽ
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 عمى التساؤؿ الرئيسي. 
 فرضيات الدراسة:

ة السائدة تنتج الفرضية األكلى: مسار التنشئة االجتماعية لمفرد كتفاعمو مع الثقاف -
تمثبلت كتصكرات اجتماعية كثقافية خاصة بيذا المرض الخطير، كبالتالي تعطي لنا 
طرقا عبلجية متنكعة منيا الرسمية التي يتكفؿ بيا الطب الرسمي كطرؽ عبلجية 

 تقميدية كفقا لعادات كاعتقادات المجتمع لمتكفؿ بيذا المرض الكبير.
خكؼ كالقمؽ األزلي سبب مف بيف األسباب التي الفرضية الثانية: يعتبر عامؿ ال -

تجعؿ المريض خاصة كالمجتمع عامة يؤسس تصكراتو كتمثبلتو لمرض السرطاف 
ككذلؾ طريقة عبلجو، ألف المؤثرات النفسية الناتجة عف ىذا المرض الخطير تمعب 
دكرا ىاما في مسار سمكؾ المريض ككذلؾ سمكؾ المجتمع الثقافي في مكاصمة الصراع 

 ع ىذا المرض.م
 منيجية البحث:  

منيجية البحث تتأسس حكؿ التحميؿ الكيفي لممعطيات الميدانية، الناتجة مف األثنكلكجيا 
حيث تؤسس معطياتيا حكؿ المقاربات األثنكغرافية التي تجمع كعطيات العينة الصغيرة 
لمجتمع البحث، ىذا عمى مستكل المجمكعة االجتماعية، حيث تعمؿ عمى تفسير 

لمعطيات كتربطيـ باإلطار االقتصادم كاالجتماعي كالديني كالتاريخي ا
 كالسياسي...إلخ. ككؿ كجو مف ىذه األكجو لو عبلقة بالتفسير الصحي.

أما بالنسبة لمجانب الميداني لمدراسة، كبصفة الباحث يعمؿ في مجاؿ الصحة لمدة      
ىرة المرض، كبما أف البحث سنة أعطت لو التجربة كيفية التعامؿ كالتعايش مع ظا 20

يتعمؽ بمقاربة أنثركبكلكجية طبية كصفية، فمنيج البحث المستعمؿ ىك منيج دراسة 
الحالة مف أجؿ كصؼ كفيـ المكاقؼ مف إشكالية البحث كذلؾ االتجاىات كالسمككيات 

 كالتمثبلت ليذا المرض؛ فالبحث إذف يندرج في إطار البحكث الكصفية الكشفية.
اف الباحث بتقنية أك أداة االستبياف الخاص بفئة األطباء كالمرضى بحكـ ىذا كقد استع

 مستكاىـ الثقافي مف خبلؿ مقابمة نصؼ مكجية.
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كما استعاف الباحث بتقنية أك أداة االستبياف الخاص بفئة األطباء كالمرضى بحكـ  -
 مستكاىـ الثقافي مف خبلؿ مقابمة نصؼ مكجية.

قنيات اإلحصائية خاصة النسب المئكية كالرسكمات كما استعاف الباحث ببعض الت -
 المتمثمة في المدرجات التكرارية.

 (. 2005ديسمبر 14 -2005ديسمبر 03أما البعد الزمني لمدراسة فكاف خبلؿ فترة)  -
تتكزع  C.H.U.Tأما المجاؿ المكاني كالبشرم لمدراسة فكاف بالمستشفى الجامعي  -

 الفئات البشرية المدركسة كتالي:
 استمارة خاصة بسمؾ األطباء.30فئة األطباء تـ تكزيع  -
 استمارة خاصة بالسمؾ الطبي. 30فئة الممرضيف تـ تكزيع  -
 مريضا بالسرطاف المتكافديف عمى المصمحة. 40فئة مرضى السرطاف تـ مقابمة  -

نتائج الدراسة التي تحصؿ عمييا الباحث لـ يدكنيا في محكر خاص نتائج الدراسة: 
لكف تمثمت أثناء تحميمو لمبيانات التي تحصؿ عمييا مف الدراسة، كما كانت خاتمة 
 الدراسة كممخص لمنتائج العامة التي تكصؿ إلييا دكف أف يشير إلى ذلؾ كىي كالتالي؟ 

 سب عينة الدراسة.يعتبر مرض السرطاف مف أكبر كأخطر األمراض ح -
ىناؾ تخكؼ مف ىذا المرض خاصة إذا ما ارتبط بالمكت سكاء مف الضحية نفسيا  -

 أك أىميا القريبكف منيا أك منو.
ىناؾ أساليب كطرؽ مختمفة يمجأ إلييا المريض بالسرطاف، فمف الطب الرسمي أك  -

 نيما.الطب الحديث إلى الطب التقميدم خاصة التداكم باألعشاب، أك الجمع بي
الكاقع السكسيكثقافي يستعصى كؿ تنظيـ أك تكفؿ ليذا المرض في إطار الطب  -

الرسمي ألف العكائؽ الثقافية كاالجتماعية كحتى االقتصادية ليا كاقعيا ك تأثيرىا ىي 
 األخرل عمى المصابيف بيذا المرض.

عمى إف صعكبة عبلج بعض أنكاع السرطانات في إطار الطب الرسمي فتح األبكاب  -
 .1التداكم بالطرؽ التقميدية المحفكفة بالمخاطر

                                                           
1
تًخالد انًزتًغ انززائش٘ نًشض انضشطبٌ، انًشكز اإلصتشفبئٙ انزبيؼٙ : زًٕد٘ خًبل يسًذ،  

، يزكشح رخشج نُٛم شٓبدح انًبخغزٛش فٙ سثخ أَخشٔثٕنٕرٛخ طجٛخثتهًضبٌ ًَٕررب، يقب
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 دراسة أردنية:  -ج
كىي دراسة أكاديمية في إطار الحصكؿ عمى شيادة الماجستير كىذه الدراسة       

" دور العوامل االقتصادية واالجتماعية في تحديد أنماط العالج لدى تحت عنكاف 
مف إعداد الطالبة: ميسكف كائؿ يكسؼ  دراسة ميدانية في منطقة جرش" -المرضى

، كتحت إشراؼ الدكتكر: محمد سميماف الشناؽ، جامعة اليرمكؾ، تخصص  العتـك
 ـ.2002أنثركبكلكجيا، معيد اآلثار كاألنثركبكلكجيا، األردف، سنة 

كقد تضمنت الدراسة خمس فصكؿ كالتالي: الفصؿ األكؿ حكؿ إشكالية الدراسة،      
يات جمع المعمكمات كصعكبات العمؿ الميداني كاإلطار النظرم أىمية الدراسة تقن

 كالتحميمي.
الفصؿ الثاني فقد تضمف منطقة الدراسة"جرش" بيدؼ الكقكؼ عمى الكاقع الجغرافي 
كالتاريخي كالديمغرافي، كالمناخي، ككاقع الخدمات العبلجية فيو.ىذا باإلضافة إلى 

تي مثمت عينات المرضى الممثميف تضميف الفصؿ بستة مف الحاالت العبلجية ال
لؤلنماط العبلجية الستة التي تـ فرزىا كتصنيفيا ضمف الكاقع العبلجي لممنطقة، ككانت 

 كالتالي:
 حالة ممثمة لمراجعي نمط العبلج بالقرآف الكريـ. -
 "دير الميات الفقرا". حالة ممثمة لمراجعي نمط العبلج -
 يستخدـ السحر في العبلج. حالة ممثمة لمراجعي نمط العبلج الذم -
 حالة ممثمة لمراجعي نمط العبلج الذم تمثمو محاؿ العطارة. -
 حالة ممثمة لمراجعي نمط العبلج بالطب الحديث. -
 تضمف حالة ممثمة لمراجعي العيادات اإلسبلمية. -

الفصؿ الثالث تمثؿ في كصؼ اثنكغرافي لؤلنماط العبلجية، التي تـ فرزىا إلى ستة 
ف العبلج يتـ تغطيتيا كمصادر عبلجية أساسية في منطقة الدراسة كىي أنماط م

كالتالي" نمط دير الميات، نمط العبلج بالقرآف الكريـ، النمط الحديث في العبلج، نمط 
                                                                                                                                                      

األَثشٔثٕنٕخٛب، رهًغبٌ، اندضائش، كهٛخ اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ ٔانؼهٕو االخزًبػٛخ، انغُخ اندبيؼٛخ 

2005- 2006. 
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العبلج بالسحر، العيادات اإلسبلمية، نمط عبلج محبلت العطارة"؛ الفصؿ الرابع جاء 
ا باإلطار النظرم لمدراسة كالدراسات السابقة؛ لتحميؿ الظاىرة العبلجية مف خبلؿ ربطي

أما الفصؿ الخامس فقد تضمف ممخصا ألىـ االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا مف 
 خبلؿ تحميؿ الظاىرة العبلجية سالفة الذكر.

كتتناكؿ ىذه الدراسة مكضكع الممارسات العبلجية كأحد المكضكعات التي         
جيا الطبية في المجتمعات المحمية كتيدؼ الدراسة إلى تفكيؾ تيتـ بدراستيا األنثركبكلك 

الظاىرة العبلجية في مجتمع منطقة جرش، في محاكلة لتحديد األنماط العبلجية التي 
يتـ تعاطييا مف قبؿ سكاف المنطقة كمحاكلة فحص شكؿ العبلقة التي تربط بيف ىذه 

 األنماط العبلجية جميعيا.
حديد العناصر المككنة لمظاىرة العبلجية مف ممارسات محاكلة تإشكالية الدراسة: 

خطابية، كمف تمثبلت، بيدؼ الكصكؿ إلى تحديد األنماط العبلجية المككنة لمظاىرة 
 العبلجية في منطقة الدراسة، كفحص العبلقة التي تربط بيف ىذه األنماط. 

  اإلجراءات المنيجي لمدراسة:
 أدوات جمع البيانات:  -

الباحثة اعتمدت عمى طرؽ كمصادر مختمفة لجمع المعمكمات، ككانت الطريقة الرئيسية 
مف خبلؿ اإلقامة في منطقة الدراسة  المشاىدة بالمشاركة " المالحظة بالمشاركة"ىي: 

دامت حكالي ستة شيكر متكاصمة، كتمت خبلؿ ىذه الفترة بناء الكثير مف العبلقات 
 معالجيف. الشخصية سكاء مع المرضى أك ال

ففي بداية األمر قامت الباحثة بجمع معمكمات عامة مف أم مصدر عبلجي يقصده 
أىؿ منطقة الدراسة، ككانت تستعيف خبلؿ ذلؾ بأفراد مف مجتمع الدراسة لتقديميا 
لممعالجيف، كعميو استفادة الباحثة مف تقسيـ األنماط العبلجية التي يتردد إلييا المرضى 

عمى أشكاؿ العبلقة التي تربط بيف ىذه األنماط ببعضيا البعض. كأفادىا في التعريؼ 
كما أفادتيا في التعرؼ عمى  الكثير مف المعطيات أىميا معرفة العبلقة التي تربط بيف 

 المعاجيف كالمرضى.
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كشممت المعالجيف كالمرضى، كتضمنت ىذه المقاببلت أسئمة المقابالت الشخصية:  -
كالمعالج لمعممية العبلجية كعكامؿ بناءىا كطبيعة ىذه ترتكز عمى طبيعة فيـ المريض 
 األنماط العبلجية ببعضيا البعض.

كبسبب عدـ كجكد أم إحصائيات دقيقة تحدد تكزيع المعالجيف كتردد المرضى عمى 
أنماط خاصة غير الرسمية لمعبلج، جعميا تعتمد عمى نشاطيا الشخصي كتستعيف 

 العبلجية في المنطقة.باألفراد لتحديد مكاقع ىذه األنماط 
السجبلت الحككمية: كاستعممت خاصة بالتعريؼ بالمجاؿ المكاني كالسكاني العاـ  -

 لمدينة جرش.
الصحؼ الرسمية كالبرامج التمفيزيكنية: كعف طريقيا تمكنت الباحثة مف الحصكؿ  -

 عمى بعض المعمكمات الخاصة بمختمؼ أنماط العبلج المدركسة.
 الفكتكغرافية، مف خبلؿ تصكير بعض الكصفات العبلجية.الصكر  -
 المنيج المستخدم:  -

استعانت الباحثة باألطر المنيجية في األنثركبكلكجيا الطبية كمدخؿ منيجي لمدراسة" 
المنيج أك المدخؿ الثقافي، المنيج التاريخي، دكر األنظمة االقتصادية كالسياسية في 

 تحديد أنماط العبلج.
ت الباحثة عمى مدخؿ التمثبلت االجتماعية كاستعممتو في تحميؿ الكبلـ كما اعتمد

 الشفكم كالقصص كالحكايات الفردية التي يتحصؿ عمييا...إلخ.
كما اعتمدت الباحثة عمى مدخؿ ما بعد الحداثة الذم يتجسد في الخطاب كالمعرفة  

ؿ ظاىرة السمطة الطبية كعبلقتيما بشبكة السمطة مف خبلؿ تكضيح كيفية تأثير كتغمغ
في الظكاىر االجتماعية عمى مستكل المؤسسات أك البنى أك الممارسات االجتماعية، 
سكاء كاف ذلؾ بيف الطبيب كالمريض أك بيف الدكؿ الغنية المسيطرة كالدكؿ الفقيرة 
التابعة. حيث أف ىذا االتجاه يستخدـ ضمف الدراسات المتعمقة بالسمطة كالطب مف 

امؿ مع التمثبلت كنظـ المعرفة الطبية باعتبارىا إنتاجا لشبكة دقيقة خبلؿ محاكلة التع
مف عبلقات السمطة الخفية التي تتخمؿ أدؽ العبلقات االجتماعية كاالقتصادية داخؿ 
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 المجتمع.
 نتائج الدراسة: 

 تكصمت الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى جممة النقاط الميمة التالية: 
بية السائدة في مجتمع الدراسة ىي كتمة غير متجانسة مف إف كتمة الممارسات الط -

الممارسات كالتمثبلت، كالمعارؼ. كال يمكف أف يتـ الحكـ عمييا باعتباره تصب في 
إطار معرفي كاحد، ذلؾ أف ىناؾ مصادر معرفية متعددة مسؤكلة عف إنتاج الحقائؽ 

غ، كتعطي المشركعية الطبية، كىذا يقكد إلى االستنتاج باف قكل مختمفة تدعـ كتسك 
 لظيكر شكؿ مف الممارسات العبلجية أك اختفاء آخر.

تمكنت الدراسة مف فرز كتصنيؼ كتمة الممارسات العبلجية في مجتمع الدراسة إلى  -
أنماط عبلجية، كقد اعتمدت الدراسة في ذلؾ عمى كجية نظر كؿ مف الباحث 

 كالمبحكث.
الممارسات العبلجية إلى ستة أنماط  إنو تبعا لكجية نظر المبحكث يمكف تصنيؼ -

عبلجية ىي: نمط العبلج بالقرآف الكريـ، كنمط دير الميات العبلجي، نمط العبلج 
بالسحر، كنمط طب العطاريف كالنمط الرسمي الحديث في العبلج، كنمط العيادات 

 اإلسبلمية.
نيفيا غمى أما بالنسبة لكجية نظر الباحثة فإف ىذه الممارسات العبلجية يمكف تص -

مجمكعة العمميات العبلجية التقميدية، كالتي تنتمي  -ثبلثة أنماط مف الممارسات:") أ
إلى مجمكعة األفكار كالرمكز الركحية كاألخبلقية في المجتمع، كتشمؿ العرج بالقرآف 
 -الكريـ، كنمط دير الميات العبلجي، نمط طب العطاريف، كنمط العبلج بالسحر. ب

العبلج كالممثمة بالنمط الطب الحديث كالقائـ عمى أسس كالمبادئ الشكؿ الرسمي مف 
نمط الطب الذم يشكؿ الظاىرة األحدث في مجتمع  -العممية الغربية في العبلج.ج

الدراسة كالمتمثؿ بالعيادات اإلسبلمية، كىك النمط الذم يمزج بيف الممارسات التقميدية 
 كالممارسات الحديثة في العبلج(.

ة بيف األنماط العبلجية تأخذ طابع الصراع كالتنافس أكثر مف التعاكف إف العبلق -
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كالتكامؿ، إذ أف كؿ طرؼ) نمط( يعمد إلى خمؽ كتطكير تكتيكات كاستراتيجيات بيدؼ 
 .1تعزيز مكانتو كمحاربة األنماط األخرل مف العبلج كتيميشيا

  تقييم الدراسات السابقة:    -د
بالرغـ مف أف دراسة "س.بكمديف" في تخصص عمـ النفس العيادم، إال أننا      

استفدنا بشكؿ كبير مف ىذه الدراسة خاصة اعتماده عمى المداخؿ النظرية " المدخؿ 
األنثركبكلكجي النفسي كالمدخؿ الطبي لدراسة الصحة كالمرض، المدخؿ االجتماعي 

تماد الباحث عمى مثؿ ىذه المداخؿ جعؿ لمتصكرات االجتماعية لمصحة كالمرض" فاع
منيا دراسة اجتماعية نفسية كسكسيك انثربكلكجية أكثر منيا نفسية عيادية، مما سيؿ لنا 
الكثير مف األمكر العممية المنيجية كالنظرية لدراستنا، خاصة مع ندرة الدراسات السابقة 

 حكؿ ىذا المكضكع في الجزائر.
ا الباحث كانت قريبة مف الفرضيات التي كضعناىا النتائج  التي تكصؿ إليي     

لدراستنا، كبالتالي فنحف نعتبر أف دراسة "سميماف بكمديف" كانت الدراسة المشابية 
األكثر ثراء في المنتكج المعرفي الجزائرم حكؿ التصكرات االجتماعية لمصحة كالمرض 

 مف خبلؿ إطبلعنا الشخصي.
ثبلت المجتمع الجزائرم لمرض السرطاف كما أف دراسة حمكدم جماؿ حكؿ تم   

كاستعمالو لممقاربة األنثركبكلكجية الطبية، تخصص األنثركبكلكجيا؛ فالباحث مف خبلؿ 
ىذه الدراسة قاـ بتحديد نكع المرض المراد دراستو مما يسيؿ عميو عممية التكصؿ 

ي لؤلفراد المجتمع خاصة كأف الدراسة في مستشفى جامعي، الفرضية األكلى الت
اعتمدىا الباحث قريبة مف الفرضية التي تناكلناىا في دراستنا ىذه كالتي تشمؿ دكر 
العكامؿ الثقافية كاالجتماعية الناتجة عف التنشئة االجتماعية كتفاعميا مع المكركث 
الثقافي كاالجتماعي لممجتمع، كبالتالي فيي تؤثر عمى تصكرات لممرض كتحدد العبلج 

                                                           
1
 دٔس انؼٕايم االقتصبدٚخ ٔاالرتًبػٛخ فٙ تحذٚذ أًَبط انؼالد نذٖ: يٛغٕو ٔائم ٕٚعف انؼزٕو،  

، دساعخ يٛذاَٛخ فٙ خشػ، يزكشح يمذيخ نُٛم شٓبدح انًبخغزٛش فٙ األَثشٔثٕنٕخٛب، انًشضٗ

 .2002انٛشيٕن، األسدٌ، خبيؼخ انٛشيٕن، يؼٓذ اٜثبس ٔاألَثشٔثٕنٕخٛب، 
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ميـ مف ىذه الدراسة يغطي أىـ العكامؿ كىك العامؿ الثقافي المناسب كعميو فإف جزء 
 كاالجتماعي.

كما أف المنيج الذم اعتمده الباحث في دراستو كاف مناسبا كطبيعة المكضكع       
خاصة بعد اعتماده عمى منيج كأداة دراسة الحالة مع األشخاص المرضى. بالرغـ مف 

ص األنثركبكلكجيا الطبية فقد تجاىؿ الباحث أف الدراسة في إطار األنثركبكلكجيا كباألخ
كجية نظر المعالجيف التقميديف لممرض كما لـ يطرح كجية نظر الجماعة المرجعية 
المحيطة بالمريض حتى تككف النظرة اجتماعية شاممة، عمى الرغـ مف أنو اعتمد عمى 

ة؛ كما اعتمد فرضية أساسية خاصة بدكر التنشئة االجتماعية كتفاعمو مع الثقافة السائد
الباحث عمى التحميؿ الكيفي كالكمي في نفس الكقت، مع أنو لـ يتعمؽ في التحميؿ 
الكيفي لمبيانات، عمى الرغـ مف أف دراستو كانت في مجاؿ األنثربكلكجيا، بحيث غمب 

 عمى دراستو  التحميؿ الكمي كاإلحصائي.
كيفي كالكمي في نفس كاستفدنا مف دراستو ىذه في اعتمادنا عمى أسمكب التحميؿ ال

الكقت  كىذا ما يضفي طابع مميز لمدراسة السكسيك انثربكلكجية، خاصة أننا اعتمدنا 
 أداة دراسة الحالة.

حكؿ: دكر العكامؿ االقتصادية  وفيما يخص الدراسة األردنية "نديم المسيري":
منيج كاالجتماعية في تحديد أنماط العبلج لدل المرضى"، الباحثة انتقت أدكات كال

المناسب في الدراسة األنثركبكلكجية كالمبلئمة لممنيج التحميمي الكيفي فبالرغـ مف أف 
ىذه الدراسة لـ تتناكؿ التصكرات االجتماعية لمصحة كلممرض، غير أنيا اعتمدت في 
جزء مف دراستيا عمى تمثبلت المجتمع في تحديده ألنماط العبلج، كىك المتغير الثاني 

كع دراستنا،  مما دعـ استفادتنا مف األدكات التي اعتمدتيا الباحثة الميـ لعنكاف كمكض
فاستعماليا لؤلداة دراسة الحالة كاف مف األمر الميـ جدا في التعرؼ عمى تحديد 
العناصر المككنة لمظاىرة العبلجية، كمف الممارسات الخطابية كالتمثبلت بيدؼ 

 عبلجية في منطقة الدراسة.الكصكؿ إلى األنماط العبلجية المككنة لمظاىرة ال
 كليذا كانت دراسة الحالة األداة كالمنيج المناسب لدراسة تتبع المرضى ألنماط العبلج. 
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كما استعانت الباحثة بأداة المبلحظة بالمشاركة كالمقاببلت الشخصية، مما يؤدم إلى 
 فيـ أعمؽ لتمثبلت المرضى في اختيارىـ لمعبلج.

كما استفدنا مف ىذه الدراسة في تكظيؼ أدكات البحث المناسبة لمدراسة أال كىي منيج 
كأداة دراسة الحالة، ككذا تقنية المقابمة مع كؿ مف المرضى كالمعالجيف، ككذا في طريقة 
تحميؿ البيانات بالطريقة الكيفية التي تتبلءـ بشكؿ كبير كطبيعة المكضكع، كفرضيات 

 الدراسة. 
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 انفصم انثاني
 ادلرض)ادلفهىو واننظريات واألصناف(
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 تمييد: 
المرض المتغير األساسي لمكضكع الدراسة كليذا خصصنا في ىذا الفصؿ أكال      

منظكرات العمـك االجتماعية لمصحة كالمرض، ثـ تناكلنا مراحؿ المرض التي يمر بيا 
 المريض، ثـ تطرقنا إلى عرض أصناؼ المرض كأنكاع التي تخص كؿ صنؼ.

ف المرض فإنو تـ التطرؽ لمختمؼ كبما أف مكضكع الدراسة لـ يحدد نكع معيف م      
األمراض التي يمكف أف ترد في الدراسة، كما تـ التطرؽ إلى عرض أىـ األعراض 
المرضية خاصة تمؾ التي تتعمؽ باألمراض الجسمية، كالنفسية كالعصبية ككذا األمراض 

 العضكية، كما تـ التطرؽ إلى األمراض االجتماعية كاألمراض الشعبية.
ه العناصر في إعطاء صكرة صحيحة حكؿ أىـ األعراض المرضية كتكمف أىمية ىذ

الخاصة بكؿ نكع كصنؼ، كما يعرفنا ىذا الفصؿ عمى الجكانب المتشعبة التي يمكننا 
 الطرؽ إلييا لتغطية الدراسة تعطية شاممة ككاضحة.  

 منظورات العموم االجتماعية لمصحة والمرض: -أوال
ا لممرض في غاية الصعكبة نظرا لتداخؿ مختمؼ يبدك أف إعطاء تعريفا دقيق       

المداخؿ ك العمـك في إعطاءىا تفسيرا مف حيث مفيكمو كأسبابو كأنكاعو كمراحمو 
...إلخ. فيناؾ مف يعرؼ المرض بكجية نظر بيكلكجية عضكية بحتة كىناؾ مف يرجعو 

ميو فإف إلى كجية نفسية بحتة كىناؾ يرجعو إلى اثر عكامؿ اجتماعية كثقافية ...كع
بدأ  20المداخؿ السمككية لدراسة المرض متعددة، ففي السنكات األخيرة مف القرف 

االىتماـ األطباء يتجو إلى العمكـ السمككية كباألخص العكامؿ الثقافية كاالجتماعية 
كالسيككلكجية المؤثرة في المرض كأدرككا أف ىناؾ تداخؿ إلى حد ما بيف العكامؿ 

 .1كمحددات حقيقية لممرضالعضكية كغير العضكية 
 

 

                                                           
1
، داس رأنٛف َخجخ يٍ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ،األَخشثٕنٕرٛب يذاخم ٔتطجٛقبد: يسًذ ػجبط ئثشاْٛى،  

 (.272-271ص) ،2001ٛخ، اإلعكُذسٚخ، انًؼشفخ اندبيؼ
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 مفيوم المرض والمريض:  -2
يعرؼ المرض بأنو الحالة التي تحدث فييا خمؿ إما في الناحية العضكية أك        

العقمية أك االجتماعية لمفرد كمف شانو قدرة الفرد عمى مكاجية أقؿ الحاجيات البلزمة 
 ألداء كظيفة مناسبة، كىناؾ فرؽ بيف االعتبلؿ كالسقـ كالمرض.

، أما االعتبلؿ: فيك حالة مف االختبلؿ  يحدد بأنو اإلدراؾ الكاعي بعدـ الراحة المرض:
الكظيفي كالتي يتأثر بيا الجانب االجتماعي كتؤثر عمى عبلقة الفرد باآلخريف، 
كالسقمـ: ىك حالة عضكية أك نفسية لبلختبلؿ الكظيفي كتؤثر عمى شخصية الفرد 

تزاماتو كعميو يككف المرض ىك عبارة عف إقبلؿ مف القدرة الفرد الطبيعية عمى الكفاء بال
 . 1تجاه أسرتو كمجتمعو كزيادة متاعبو النفسية كالتكتر كالقمؽ كالخكؼ

كىناؾ تعريؼ آخر لممرض يعرؼ عمى أنو انحرافا أك اختبلؿ في أحد عكامؿ       
الصحة  الجسمية أك العقمية أك النفسية يؤدم عمى ظيكر اضطراب تظير لو بعض 

السبب كحتى ظيكر المضاعفات  فقد األعراض، كالمرض عممية متطكرة منذ ابتداء 
يككف التطكر حادا كسريعا كقد يككف بطيئا مزمنا كما يمكف أف يككف المرض عاما 
يصيب أكثر مف عضك كاحد أك يككف مكضعيا فتقتصر اإلصابة عمى عضك كاحد أك 

 .2جزء مف عضك
يمكف تعريؼ المريض عمى أنو ذلؾ الشخص الذم يحدث لو خمؿ : مفيوم المريض -
اضطراب في عنصر مف عناصر شخصيتو الجسمية أك النفسية أك العقمية، أك  أك

 3اجتماعية.

 المنظور البيولوجي وااليكولوجي لممرض : -1
لممرض معاف بيكلكجية عديدة منيا أنو فقداف اإلحساس الجسمي كالعقمي         

"اكبرم  " . أماScamblerكسكامبمر  Patrickالعادم كذالؾ عمى حد تعبير "باتريؾ 
                                                           

1
، داس انًؼشفخ اندبيؼٛخ، ػهى االرتًبع انطجٙ انًفٕٓو ٔانًزبالدَبدٚخ يسًٕد انغٛذ ػًش،  : 

 (.263، ص )2003االعكُذسٚخ، 
2
داس انًغٛشح نهُشش  يجبدئ  فٙ انصحٕ ٔانضاليخ انؼبيخ،ربال لطٛشبد، َٓهخ انجبس٘ ٔآخشٍٚ،  : 

 (.17ِ، ص )1423و، 2002ٔانزٕصٚغ، ػُبٌ األسدٌ، 
3
 (.28أيٛشح يُصٕس ٕٚعف ػهٙ، يشخغ عجك ركشِ، ص) :  
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Aubrey"  يرل المرض عمى أنو حالة تكيؼ الجسـ مع الظركؼ الداخمية كالخارجية
" بأنو يحدث مف قصكر عضك أك أكثر  Snowالقاسية كغير العادية، كما عرفو "سناك

مف أعضاء الجسـ عند القياـ بكظيفتو خير قياـ أك أكثر مف أعضاء الجسـ في أداء 
 .1كظائفيا 
فالمنظكر البيكلكجي لممرض يعتمد عمى تأىيؿ األطباء كالميتميف بالصحة         

ذا  كالمرض عامة باكتسابيـ المعرفة النظرية كالعممية بجسـ اإلنساف في حد ذاتو ؛ كا 
كاف ىذا التأىيؿ ضركريا في حجرات الكشؼ الطبي كالعمميات الجراحية التي تتعمؽ 

مية كالنتيجة كاألعضاء التي يتككف منيا جسـ بالنتائج العضكية لممرض عمى الخ
نما ينبغي االىتماـ باألسباب الرئيسية لممرض  اإلنساف فحسب تعتبر نظرة قاصرة ، كا 
كارتباطيا بالعبلقات التي تسكد المجتمع كعبلقتيـ بالبيئة التي يعيشكف فييا، كفي ضكء 

ؿ البيكلكجية إذ أنيا تترؾ ىذا الفيـ الجديد نركز عمى البيئة التي تتفاعؿ معيا العكام
 2بصماتيا عمى جسـ اإلنساف كعمى األداء الكظيفي لو.

كمعنى ىذا أننا يجب أف نفيميا في ضكء البيئة التي تتفاعؿ معيا ىذه العكامؿ ، 
فالبيئة الخارجية تفرض بعض المطالب عمى أداء الجسـ لكظائفو كمف ثمة يتكيؼ 

يكلكجية كالتطكرية، فالتطكر الجسمي كالتكافؽ الجسـ ليذه المطالب مف الناحيتيف الفس
الجسمي يعتمداف إلى حد ما عمى المطالب التي تفرضيا البيئة، فمثبل عضبلت الجسـ 
ىي نتاج لمجيكد التي تتطمبيا البيئة مف الجسـ كبالمثؿ يتبلءـ الجسـ اإلنساني مع 

لتحديات الجديدة الظركؼ المناخية الطقسية، فالجسـ اإلنساني يتكافؽ مع المخاطر كا
 3كمف خبلؿ ىذا التكافؽ البيكلكجي مع البيئة المتغيرة قد تككف مدمرة في بعض الحياف.

كعميو نستطيع أف ننظر لممرض مف زاكية معينة عمى أنو نكع مف التكيؼ        
البيكلكجي، فالمنظكر البيكلكجي يركز عمى األبعاد البيكلكجية لممرض كالعبلج، كينظر 
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كمكضكع مادم يخمك مف العقؿ كالحس كيتجاىؿ العبلقة بيف العقؿ  إلى المريض
 1كالجسـ، كبيف الكائف الفيزيقي كالكائف العقمي لئلنساف.

 المنظور الثقافي لممرض:  -6
ييتـ ىذا المنظكر بدراسة العبلقة بيف الثقافة كالصحة كالكقاية كالعبلج كبالتالي        

السيما أىمية الثقافة في تحديد أنماط األمراض تبرز  دراسات جكانب ىذه العبلقة ك 
كتفسيرىا كعبلجيا كطبيعة التفاعؿ مع الخدمات الصحية الرسمية، كفي ضكء ىذا 
المنظكر كييتـ الباحثكف بدراسة العبلقة الديف كالقيـ  بالممارسات الصحية ...إلخ. 

ي كالكسائؿ كذلؾ يحرص أنصار ىذا المنظكر عمى تتبع تطكر المرض كتكزيعو الجغراف
كاألساليب التي اكتسبتيا المجتمعات لمتعامؿ معو كعبلجو كالطرؽ المثمى لتحسيف 
الطب الحديث كتطكيره كخاصة في المجتمعات التقميدية كليذا فيك يمقي الضكء عمى 
المناخ الثقافي الذم يحدد تقييما لمحاالت المرضية أك األساليب التي نعزكىا إلييا 

 2عكف بالسمطة في تقييميا كتقديـ كزنيا كتحديد طرؽ عبلجيا.كاألشخاص الذيف يتمت
فعف المفيكـ الثقافي يشير" أكركنست" أف لكؿ ثقافة منظكرىا كتصكرىا          

الخاص بيا مف المرض بؿ كذىب إلى أبعد مف ذالؾ فذكر أف المرض كعبلجو عمى 
ف بعض الحقائؽ المرتبطة الرغـ مف أنيما عمميتاف بيكلكجيتاف مف الناحية المجردة إال أ

بيما تعتمد عمى تحديدات المجتمعات كالحقائؽ االجتماعية أكثر اعتمادا عمى الحقائؽ 
المكضكعية كبيذا المعنى نجد أف المرض مفيكـ ثقافي في المرتبة األكلى كيختمؼ مف 
مجتمع آلخر كمف ثقافة ألخرل، كىي الفكرة أكدىا العديد مف العمماء أمثاؿ "فكستر" 

ذا ما ال ذم ذىب إلى أف الصحة كالمرض ظكاىر ثقافية مثؿ ما ىي ظكاىر بيكلكجية كا 
درسنا الممارسات الطبية المكجكدة في المجتمعات التقميدية البد أف ندرسيا في إطار 
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الثقافة كما أف المرض مفيـك نسبي يختمؼ ثقافة ألخرل فمكؿ ثقافة تفسيراتيا كمعتقداتيا 
 الخاصة بيا.

دراؾ السكاف لظاىرة المرض كفي أجزاء فممثق       افة تأثير كدكر كبير عمى تصكر كا 
عديدة مف العالـ مازاؿ السكاف متمسكيف بالتغيرات الثقافية لممرض كبيذا المعنى نجد 
أف الثقافة ىي التي تحدد لممريض تقييمو كتصكره لحالتو المرضية كدكر أفعالو التالية 

أك يذىب لممعالج المحمي أك الساحر أك يتجاىؿ  اتجاه المرض فيك إما يذىب لمطبيب
تماما أعراض مرضو كيؤكد "فكستر" أف تفسير المرض كسمككو تجاه مرضو أمر 

 يختمؼ باختبلؼ الخمفية الثقافية كاالجتماعية.
" عمى أىميو Scott ت" "كسكك  Leighton كفي ىذا الصدد يرل كؿ مف" ليتكف        

تدارؾ كفيـ المرض في إطاره الثقافي خاصة في المجتمعات التقميدية حيث يتعامؿ 
سكاف ىذه المجتمعات مع المرض باعتباره إعجازم تعمك عف مستكل الطبيعة كأف  
اختبارىـ ألنماط المعالجيف يككف في إطار تمسكيـ بالمعتقدات كالممارسات الصحية 

 تيـ. التقميدية النابعة مف ثقاف
" ك"محمد حسف غامرم" أف الصحة كالمرض ريسRisse كىذا ما ذىب إليو كؿ مف" 

مفيكماف مرتبطاف بمكضكعات مثؿ القيـ الثقافية كالدينية كالبناء االجتماعي كالمعرفية 
 كالبيكلكجية كخاصة في نطاؽ المجتمعات المحمية.

لنظرية الطبية لمجماعة، " في ما يعرؼ باGlaserكقد أشار "باكفينر"ك"كبلسر         
كىي تنطمؽ مف تحديد مفيكـ السكاف لمصحة كالمرض كأساليبو ككيفية الكقاية منو 
ككيفية معالجة المرض انطبلقا مف تصكرات كاألفكار األساسية التي يككنيا السكاف عف 
الككف كالعالـ كالحياة كىي تختمؼ باختبلؼ الثقافات كالحضارات اإلنسانية كفي نفس 

ؽ أكد الباحث" أكنسكال"  أف مفيكـ المرض يختمؼ باختبلؼ الثقافات  السيا
كالمجتمعات كأنو ما يمكف أف يككف مرضا في مجتمع ما قد يككف كذالؾ في مجتمع 

  1آخر.
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فتعدد أسباب المرض ابتدءا مف العيف الشريرة كالسحر كالقكل الغيبية ...إلخ،          
بيف مختمؼ المجتمعات خاصة منيا المرتبطة بالمجتمعات البدائية كالتقميدية، مركرا إلى 
مظاىر التقدـ كالتحضر المرتبطة بالمجتمعات المتقدمة؛ كالتي تتمثؿ خاصة في 

مثؿ الرضاعة غير الطبيعية كالبيئة الصناعية كالنماذج  أساليب العيش غير الصحية
السائدة أك المتعمقة بتربية األبناء . فأنكاع األمراض كمعدالت الكفيات كأنكاعيا في 
المجتمع تتأثر تأثيرا كبيرا بالقيـ المتصمة باألسرة كالعمؿ كالتركيح كالبيئة الصناعية التي 

را أساسيا مف مصادر اإلصابة بالمرض يعيش فييا اإلنساف فيذا العصر يعد مصد
البيكلكجية كذالؾ األمراض النفسية كاالجتماعية كاالنتحار كالعنؼ ... كىي سيمات 
تبدك كاضحة في المجتمعات التكنكلكجية الحديثة فمثبل معدؿ اإلصابة بالقمب ترتفع بيف 

زؿ ىذه نمكذج الشخصية السائدة في الثقافة الغربية، فعمى الرغـ مف أنو يصعب ع
الفرؽ عف العكامؿ البيكلكجية كالكراثية لكف ىذه العكامؿ ذاتيا تتأثر باإلطار االجتماعية 
الثقافي، فالمعاير الثقافية المتصمة بالتدخيف كتعاطي الخمكر كممارسة الجنس ...فإنيا 

 تعرض أعضاء اإلصابة  باألمراض أك تحمييـ منيا. 
دة في المجتمعات العصرية تتسبب في عدد كبير كالكاقع أف القيـ الثقافية السائ      

مف المخاطر الصحية  فالثقافة اإلعبلف كالترؼ تؤيد التدخيف كاستيبلؾ المشركبات 
الكحكلية كاألطعمة الضارة، كىذا فضبل عمى عمميات اإلنتاج الصناعي فتفسد البيئة 

ف حتى سببا كتعمؿ عمى تمكيثيا، مما يتسبب في كثير مف المشكبلت الصحية كقد تكك 
في المكت أك العجز كما أف األنماط الثقافية السائدة في الدكؿ المتقدمة، كالتي تركز 
أكثر فأكثر عمى النزعة المادية كالمنافسة كالطابع العقمي لمسمكؾ، فقد أصبحت في 
ذاتيا مصدرا مف مصادر الكبت كالتعرض الكثير مف األمراض المزمنة ككثيرا مف ىذه 

 ف قدرتنا عمى السيطرة عميو. األنماط يخرج م
كعميو فإف كؿ مجتمع ثقافتو في تفسير المرض، قد تككف ىذه الثقافة مسببة لو في نفس 

   1الكقت؟، يأخذ منيا المرض أنماط كأساليب لعبلجو كىي تختمؼ بيف البدائية كالتقدـ.
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 المنظور االجتماعي لممرض: -6
بعد إدراجيا في السياؽ االجتماعي إف فيمنا لمصحة كالمرض لف يكتمؿ إال       

كالذم يعد بحؽ اإلطار األشمؿ الذم تندرج منو الصحة كالمرض فيضفي عمييا طبقة 
اجتماعية، فإذا كاف مياـ الطبيب مثبل ىي فيـ كيفية كقكع المرض كمعالجتيا كتعزيز 
الظركؼ المعيشية التي تقمؿ مف خطرىا ما ييدد صحة السكاف ، فإف المياـ تصبح 

ر كاردة ما لـ تراع أىمية العكامؿ االجتماعية كالنفسية لؤلفراٌد؛  مثمما نراعي العكامؿ غي
االجتماعية كسمسمة ردكد الفعؿ االجتماعي كانتشار الكعي كأسمكب التناكؿ االجتماعي 
دراستو كتشخيصا كعبلجا، تعطي بعدا لو أىمية في فيـ العكامؿ المختمفة المساعدة 

إذا تساعد الظركؼ االجتماعية السيئة كالفقر كالبطالة كالجيؿ  عمى انتشار األمراض،
كانخفاض مستكل كسكء التغذية كالتمزؽ االجتماعي كاالزدحاـ كغيرىا في اإلصابة 
باألمراض، كانتشار األكبئة كقد تعرؼ المشكبلت الشخصية معينة بأنيا أمراض عمى 

كؿ مشكبلت خطيرة الرغـ مف أنيا ال تنطكم عمى خصائص مرضية كامنة أك تش
  1لممجتمع. 
فعمى الرغـ مف صعكبة الفصؿ بيف المنظكر الثقافي كمتطمبات العمؿ كاألنشطة        

االجتماعية بصفة عامة، كلذلؾ ييتـ أنصار ىذا المنظكر بعممية التبلؤـ بيف مبلمح 
قية اإلنسانية كاالستجابات البشرية كبيف متطمبات الحياة االجتماعية كالبيئة الفيزي

كاالقتصادية كيرل البعض أنو إذا لـ يحدث تكيؼ بيكلكجي فإنو يرجع إؿ قصكر في 
سيمات الشخصية لمناس كيرجع أيضا إلى درجة التبلؤـ بيف الشخص كبيف الكضع 
االجتماعي الذم يحتمو في المجتمع ، كلذالؾ نجد أف استجابات ىؤالء الناس لممكاقؼ 

عمى شخص قد يككف يسيرا عمى شخص آخر االجتماعية مختمفة فالمكقؼ العسير 
 كىكذا.
فمف خبلؿ المنظكر االجتماعي يعتبر التكيؼ االجتماعي عممية بالغة التعقيد        

ألنيا تشمؿ عمى قدرات النفسية كاألدائية لئلنساف كتدريباتو كمياراتو كدرجة التأييد 
االجتماعي لو كحجـ متطمبات البيئة الفيزيقية كاالجتماعية كحجـ التبلؤـ بينو كبيف ىذه 
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مب ىذا المنظكر التأكيد عمى الدكر الحاسـ لمعكامؿ االجتماعية في المتطمبات كما يتط
 الصحة كالمرض كفي أسمكب تقديـ الخدمات الصحية ذاتيا.

كىناؾ العديد مف الدراسات في إطار عمـ االجتماع الطبي لرصد مختمؼ ىذه        
راسة العكامؿ كالتعرؼ عمى حجـ الدكر الذم تمعبو في صحة المجتمع كمرضو كمنيا د

"كاسؿ" ك"تايركلر" لمكشؼ عف العبلقة بيف التغير االجتماعي السريع كالصحة، كذالؾ 
حاكلت دراسات أخرل الكشؼ عف مصادر الضغكط االجتماعية كأثارىا عمى الصحة 

 كالمرض.
كعميو فبل مغزل لمطب كال أىمية لمعبلج إذا لـ تضع في الحسباف أىمية العكامؿ 

  1الدرجة التي نراعي بيا العكامؿ لبيكلكجية. االجتماعية كالنفسية بنفس

فبالنظر إلى الصحة كتكازف يجب تجديده باستمرار بيف العضكية البيكلكجية        
كالكسط الحياتي االجتماعي فإف األبعاد البيككيميائية كالنفس طبية تعرؼ األنساؽ 

اد السكسيكلكجية تكفر الكظيفية األكثر مقدرة عمى تنظيـ مثؿ ىذا التكيؼ، فبدكرىا األبع
األطر االجتماعية التي بداخميا تتدخؿ كعمييا تتداخؿ العناصر المتغيرة التي تمنحيا 

 .2كؿ بيئة متأتية مف الطبيعة كخاصة الثقافة
فمف خبلؿ بعض المجيكدات التي قدميا الدارسيف المختصيف في مجاؿ  عمـ         

التعريؼ االجتماعي لممرض في ضكء  االجتماع الصحة كالذيف ركزكا مف خبلليا عمى
مفيكـ " دكر المريض" الذم صيغ باعتباره نمكذجا مثاليا بكاسطتو يحاكؿ عمماء 
االجتماع الكقكؼ عمى الخصائص االجتماعية المتصمة بتحديد المرض كالظركؼ التي 
يستطيع األشخاص في ظميا أف يزعمكا أنيـ يعانكف المرض ثـ مسؤكلياتيـ في مكاجية 

ض كاالستجابة لو، كىناؾ أسئمة كثيرة عمى تحديد المرض مف خبلؿ أدكاره المر 
االجتماعية أىميا اإلعاقة، فالبيكلكجيكف ينظركف لئلعاقة عمى أنيا عجز عضكم في 
حيف لك نظرنا لئلعاقة مف كجية اجتماعية فغنيا قد تأخذ معنى العجز كقد يككف 
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يقكـ الشخص المعاؽ بأداء أدكاره المعكؽ غير عاجز مف كجية نظر اجتماعية،  حيث 
في المجتمع طبعا مف خبلؿ رغبتو كدافعيتو إلعادة تدريبو كتأىيمو لمقياـ بأدكاره 
االجتماعية كبالتالي فيك قد تغمب عمى الكثير مف المشكبلت كيتناسى مف خبلليا عجزه 

  1البيكلكجي أك العضكم.

 المنظور االجتماعي النفسي: -1
لف اىتمامو  المنظكر عمى عممي االجتماع كعمـ النفس، ذلؾيعتمد ىذا         

الرئيسي يتعمؽ بأساليب التفاعؿ كاالتصاؿ بينت األفراد كالتأثير المتبادؿ. فيك يكشؼ 
بكضكح كيؼ أف أفراد يؤثركف في العممية االجتماعية ككيؼ أف حالتيـ النفسية الداخمية 

 كشخصياتيـ تتأثر بيذه العمميات.
عمماء النفس االجتماعي في ضكء اتجاىاتيـ إلى عمميات التأثير  كينظر       

المتبادؿ بأساليب مختمفة مثبل مف حيث مصادر التأثير أك استراتيجيات التأثير كآخركف 
ينظركف عمى أف عمميات التأثير ىي عممية دينامية تفاعمية رمزية كغيرىـ ييتمكف 

صؿ بميداف الصحة كالمرض كعبلج بدراسة مف يستقبمكف التأثير المتبادؿ إنما تت
المرض. فمثبل فيـ إستراتيجية التأثير مبلئمة لعمؿ الطبيب كقدرتو عمى إقناع المريض 
باالمتثاؿ لتعميماتو كنصحو، كتساعد في عرض برامج الصحة العامة عمى الجميكر 

 كتشجيعيـ عمى االستفادة مف ىذه البرامج.
يفيمكا مدل قابمية األشخاص مف األنكاع كما عمى المسئكليف عف الصحة أف        

التأثير المختمفة، كالعكامؿ الرئيسية المتسببة في اختبلؼ ىذه القدرة عمى استقباؿ 
المؤثرات كيحمؿ عمـ النفس االجتماعي بعض النتائج الخاصة جدا بالنسبة لعمـ 

 االجتماع الطبي مثؿ:
الطبي ىي نتائج إلى حد ما  إف الكثير مف المشكبلت التي يدرسيا عمماء االجتماع -

 لتفاعؿ العكامؿ النفسية كاالجتماعية.
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رغـ أف العكامؿ السيككلكجية قد ال تككف متصمة بصكرة مباشرة بحدكث أمراض  -
 عديدة فغنيا تؤثر في مجرل ىذه األمراض كما ينتج عنيا مف عجز.

الحياة  إف لتكرار حدكث المرض نتائج ىامة عمى الحاالت النفسية لمناس كعمى -
األسرية كعمـ النفس االجتماعي ذاتو ميداف كاسع يشمؿ عمة مجاالت أساسية كيتداخؿ 
عمـ االجتماع كاألنثربكلكجيا كالتحميؿ النفسي كقد تككف لمختمؼ التكجيات كالمنظكرات 
نتائج ىامة بالنسبة ألسمكب التي يدرؾ بو الظكاىر كندرسيا كتبني بدائؿ مختمفة في 

 برامج العبلج.
فعمماء النفس االجتماعي حتميكف مف حيث أنيـ يعتقدكف بكجكد نمكذج أساسي  -

لمسمكؾ يمكف تفسيره عمى أساس المبادئ البيكلكجية كالسيككلكجية كاالجتماعية، 
كاالىتماـ بإرادة اإلنساف كدكر الفاعمية السمككية في مجرل األىداؼ اإلنسانية حيث أف 

ـ سبؿ تحقيقيا كىك يسمؾ كما لك كاف يستطيع اإلنساف قادر عمى صياغة أىدافو كرس
 السيطرة عمى مجرل حياتو، كمف بينيا المرض كتحقيؽ الصحة.    

فأصحاب ىذا االتجاه أجرك بحكث تجريبية عمى مفيكـ العجز كىك حالو نفسية         
تنشأ حينما يتعذر السيطرة عمى األحداث، كلقد أكضح سيمجماف عددا كبيرا مف الشكاىد 

ي تكشؼ عف تشابو في االستجابة بيف العجز كالكبت، كلقد ارتبطت بعض حاالت الت
العجز بيف العجز الجسدم أك بالمكت عند الحيكاف، أما المعتقدات التي تدكر حكؿ ىذه 
السيطرة بالنسبة لئلنساف قد يككف ليا تأثير كاضح عمى صحتيـ كرفاىيتيـ؛ كما أف 

نساف مف خبلؿ الحياة النفسية التي شيدىا في التحميؿ النفسي دكر كبير في فيـ اإل
 طفكلتو كالبيئة االجتماعية الذم يعيش فييا الفرد.

كما يكضح ىذا االتجاه في فيـ التنكع كيمكف تفسيره بالرجكع إلى المتغيرات السمككية 
كاالجتماعية كالثقافية. كمف ىذا يتضح اإلسياـ الذم مكف عمكـ النفس كعمـ االجتماع 

  1السمككي لممرض.في تفسير 
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 التكامل بين منظورات العموم السموكية في تفسير المرض: -3
إف منظكرات العمـك السمككية في فيـ كتفسير المرض متكاممة كمتداخمة فيما بينيا       

ألنيا تيتـ باإلنساف، كما أنيا تمثؿ مف ناحية أساليب تصكرية تساعد عمى فيـ عمميات 
ي المجتمع. كبالتالي نتمكف مف تفسير كقكع المرض كاالستجابة االجتماعية كالسمككية ف

لو كتعبئة الطاقات المختمفة لمتغمب عميو، فالمرض يمثؿ بكتقة تنضـ فييا سمكؾ 
المرض كتعريفنا لو كاستجابة أعضاء النسؽ الطبي لمقتضياتو، لتخرج منيا عمميات 

 ة االجتماعية عمى حد سكاء.تفاعمية تفيدنا في السيطرة عمى البيئة الطبيعية كالبيئ
كلعؿ ذلؾ يفسر لنا فشؿ بعض البرامج كالمشركعات الصحية التي تنفذىا        

األجيزة الحككمية لتحقيؽ التنمية الصحية، فالفشؿ قد يككف راجعا إلى الثقافة السائدة 
كطبيعة البناء االجتماعي الذم بما فيو مف صراعات كتكترات كلذلؾ فإف فيـ ىذه 

تماعي يمثبلف ضركرة البد منيا لنجاح ىذه البرامج الثقافة كالتعرؼ عمى البناء االج
 1كالمشركعات.

فإذا كاف المرض حالة مف االضطراب أك االختبلؿ لمنكاحي الكظيفية في الجسـ        
أك ألسباب حيكية بيكلكجية تجعؿ عدـ قدرة أعضاء الجسـ عمى أداء كظائفيا عمى كجو 

ث سمككو في الحياة كفي الكقت نفسو كامؿ، كما أنو يتعمؽ بطبيعة الفرد نفسو مف حي
ىناؾ عبلقة كطيدة بيف المرض كالعكامؿ المجتمعية فيناؾ العديد مف المتغيرات 
الطبيعية كاالجتماعية كالثقافية التي تساعد عمى اإلصابة بالمرض كأف حالة اإلنساف 

ني الحالة الصحية في الكاقع نتاج تفاعؿ البيئة االجتماعية كالثقافية كالطبيعية، إذا تد
الصحية لمكثير مف األفراد كانتشار األمراض يعد نتاجا ألسمكب الحياة كالعديد مف 
المتغيرات كالجيؿ كاألمية كالمعتقدات كالممارسات الشعبية كالسحرية، فيناؾ معتقدات 
ف ميداف الطب  كامنة في النفس اإلنسانية كمكجكدة في كافة الطبقات ككؿ المستكيات كا 

عديد مف المعتقدات كالمأثكرات الخاصة بالصحة كالمرض، كما أف الشعبي يضـ ال
أنماط التفاعؿ االجتماعي كالتنشئة االجتماعية كالمشاكؿ األسرية كما يتبعيا مف مشاكؿ 
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كأمراض نفسية يضاؼ إلى ذالؾ التغيير االجتماعي كالتحضر كما يصاحبيا مف 
  1مشكبلت اجتماعية كصحية.

منظكرات االجتماعية كالثقافية كالبيكلكجية كالنفسية كمف ىنا نبلحظ أف ال     
االجتماعية، تتكامؿ في النظرة إلى الصحة كالمرض كفيـ كؿ جزئيات حياة اإلنساف في 
ارتباط بنشاطو كبيئتو كبدنو كدكره كمكانتو االجتماعية كسائر األنشطة التي يضطمع 

 2بيا.
 مراحل المرض: -ثانيا

 مرحمتيف أساسيتيف:ىناؾ مف يصنؼ المرض إلى 
: كىي المدة التي تسبؽ بداية المرض في اإلنساف كتحدث مرحمة ما قبل المرض -

 عند حدكث تآثر بينو كبيف العكامؿ الممرضة.
كتبدأ ىذه الفترة بدخكؿ العامؿ الممرض في جسـ اإلنساف كمركره  مرحمة األمراض: -

دكر تناقص المرض، الشفاء بمراحؿ " دكر الحضانة، دكر بكادر المرض، دكر السقـ، 
  3كالنقاىة، فالمكت أك العجز.

كىناؾ مف يصنؼ مراحؿ المرض حسب درجة الخطكرة كىك تصنيؼ أنثر بكلكجي 
خمس مراحؿ لممرض  1960عاـ  Suchman"كسكسيكلكجي، حيث حدد "سكشماف 

 كالتالي: 
ك يحدث أعراض تمؾ المرحمة في الدراما الطبية عددا  :أعراض المرور بالمرحمة -أ

مف المتاعب الجسمية كاأللـ ك التغيير في المظير أك الضعؼ تقترح مف الشخص 
نفسو حيث يمكف أف يككف إدراكو بيذه األعراض فيو نكعا مف الخطأ، كعمى حسب 
"سكشماف" تعتبر ىذه األعراض فييا نكعا مف الغمكض نظرا لتداخؿ التشخيص 
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البيكلكجي مع التشخيص الذاتي لمشخص ككظيفتو االجتماعية العادية، كما أف إدراؾ 
 ىذه األعراض لممرض نفسو قد يختمؼ مف ثقافة ألخرل.

فتتمثؿ في افتراض حالة دكر المريض كاحتياجو لمرعاية المينية  : المرحمة الثانية -ب
رض حيث يبدأ مرحمة كذالؾ إذا فسرت المعاني ألعراض المرحمة األكلى كدليؿ لمم

البحث عف النصيحة مف خبلؿ مناقشة األعراض مع األقارب كاألصدقاء لمحصكؿ 
عمى اإلثبات أك التأيد المؤقت مف جانبيـ إلدعاء المرض كاإلعفاء المؤقت لمشخص 

 مف االلتزامات العادية تجاه اآلخريف.  
م قرار البحث عف أ "كتتمثؿ في اإليصاؿ بالرعاية الطبية  المرحمة الثالثة: –ج 

الرعاية الطبية المينية" فالشخص في ىذه الحالة يبحث عف شيئيف: إثبات رسمي لدكره 
كمريض، الدخكؿ في مجرل العبلج ليعيده لمصحة. كفي ىذا النحك يقكؿ 

" المريض لـ يكف حرا لعمؿ كمباشرة القرارات المتعمقة بصحتو فيك ال Clark"كبلرؾ
 يفعؿ كفرد بؿ كعضك عائمتو.

كالمتمثمة في دكر المريض، أم مرحمة االنتقاؿ لتحكـ الطبيب  :المرحمة الرابعة -د
كقبكؿ إتباع أكامره كعبلجو المكصكؼ. كىذه المرحمة تختمؼ مف شخص ألخر كمف 
حالة مرضية ألخرل فمثبل التعميمات التي يتبعيا المريض بمرض عابر ليس كما ىي 

مف ثقافة ألخرل كمف مستكل ثقافي  عند المريض بمرض مزمف، كذالؾ فيي تختمؼ
 آلخر.

كىي مرحمة الشفاء أك حالة إعادة التأىيؿ كقرار التخمي عف  المرحمة الخامسة: -ه 
دكر المريض كالتعامؿ بصكرة أفضؿ مع الحياة. كىذا القرار يككف نسبي فالمعانيف مف 

   1مراض أخرل.الحاالت المزمنة يعرفكا أف دكر المريض دائما يكمف حكؿ زاكية تالية أل

 أنواع األمراض وأصنافيا وأعراضيا: -ثالثا
يصنؼ الطب الحديث المرض إلى مجمكعات ك يعرؼ المرض حيث تكجد       

أعراضو ك عبلماتو بغض النظر عف الثقافة أك الحضارة ك ىذه الطريقة قد ساىمت في 
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كاف  تقدـ عممية التشخيص حيث تصنؼ فيو األمراض حس التصنيؼ دكلي لؤلمراض
ك تقع األمراض حسب التصنيؼ في سبع عشرة مجمكعة  1979آخرىا في يناير 

متمثمة في: األمراض الطفيمية، األكراـ، أمراض كاضطرابات الغدد الصماء، كاالستقبلب 
كالمناعة، أمراض الدـ كاألعضاء المككنة لو، االضطرابات العقمية، أمراض الجياز 

الدكراف، أمراض الجياز التنفسي، أمراض  العصبي كأعضاء الحس، أمراض الجياز
الجياز اليضمي، أمراض الجياز التناسمي البكلي، مضاعفات الحمؿ كالكالدة ك 
النفاس، أمراض الجمدية كاألنسجة تحت الجمدية، أمراض الجياز العضمي العظمى 
كاألنسجة الضامة، العيكب الخمفية، بعض الحاالت الناتجة في فترة ما حكؿ الكالدة، 

.  1عبلمات كأعراض غير محدكدة، اإلصابات كالسمـك
 كعميو اعتمدنا عمى التصنيؼ التالي: 

 األمراض الجسمية: -2
كىي معانات مف أعراض ظاىرة أك غير ظاىرة تؤدم إلى عدـ القدرة عمى قياـ     

الجسـ أك بعض أجيزتو البيكلكجية بكظائفيا المختمفة؛ فالمريض الجسمي أك العضكم 
شخص الذم يحدث لو قصكر في عضك أك أكثر مف أعضاء حسمو يمنعو ىك ذلؾ ال

  2مف القياـ بكظيفتو خير قياـ.
كىناؾ عدة تصنيفات لؤلمراض العضكية كالبيكلكجية ال يمكننا التطرؽ إلييا       

بشكؿ دقيؽ ألنيا أقرب إلى التخصصات البيكلكجية عف العمـك االجتماعية، فيناؾ مف 
عدكل " أمراض معدية، كاألمراض عير معدية" كىناؾ مف يصنفيا عمى أساس ال

يصنفيا عمى حساب المسببات الفيركسية الداخمية كالخارجية لممرض، كىناؾ مف 
يصنفيا عمى أساس الصيغة االجتماعية. كسنقدـ تصنيؼ لؤلمراض العضكية عمى 
حسب التصنيؼ الذم كرد عف الدكتكرة نادية محمكد السيد عمر في كتابيا عمـ 

 االجتماع الطبي، كالتالي: 

                                                           
1
 (.378-375، يشخغ ٚجك ركشِ، ص ص)  يذخم ئنٗ األَخشثٕنٕرٛبيسًذ ػجبط ئثشاْٛى ، :  

 
2
 (.28-26أيٛشٔ يُصٕس ٕٚعف ػهٙ، يشخغ عجك ركشِ،ص ص) : 
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كمنيا مرض المارازمار كىك مرض أكثر انتشارا في أمراض سوء التغذية:  -2 -2
البيئة الفقيرة كيحدث بسبب نقص الغذاء كمو كليس البركتيف فقط ك مرض ساح، تضخـ 

  1كمف أىـ أمراض سكء التغذية انتشارا في العصر الحديث ىك مرض:….الغدة الدرقية 
األنيميا الناتجة عف نقص الحديد نظرا ألف كريات الدـ الحمراء في جسـ  األنيميا: -

اإلنساف تستيمؾ كتستبدؿ بصفة مستمرة في استيبلكيا يتحكؿ الييمكجمكبيف إلى صبغة 
ف لـ يحصؿ  صفراء التي يتخمص منيا الكبد كعميو فإف الحديد يستيمؾ في كؿ دكرة كا 

في الغذاء الذم يتناكلو اإلنساف " المبف، البيض، الجسـ عمى قدر كمؼ مف الحديد 
، الخضركات، فغف تككيف الييمكجمكبيف يبدأ في التناقص كالتخمؼ عف مجاراة  المحـك
إنتاج الكرات الحمراء كليذا فإف مف أىـ األسباب اإلصابة باألنيميا مف سكء التغذية 

كما أف تعرض الشخص  الناتجة عف الجكع الجزئي كالمتكرر لؤلطعمة الغنية بالحديد
لمنزيؼ الدمكم كاعتبلؿ الصحة العامة كالذم يؤدم إلى ضعؼ الييمكجمكبيف في نخاع 
العظاـ. كما أف مف أسباب األنيميا ىك فشؿ الغشاء المخاطي المعكم في االمتصاص، 
كتحدث مثؿ ىذه الحاالت في اإلسياؿ المتكرر كما يحدث في حاالت استئصاؿ جزء 

 .2اإلصابة بالقرحة...إلخمف المعدة نتيجة 
كىي تنتشر بسبب الديداف مثؿ البميارسيا كاألنكمستكما،  األمراض الطفيمية: -2-1

 األسكارس، الدراككنتا، عمى األنيار. 
 مثؿ المبل ريا، الحمى الصفراء، مرض النكـ.أمراض الحميات:  -2-6
 3المدارية...إلخ.مثؿ الجدرم، الحصبة، القرحة األمراض الجمدية:  -2-6
أىميا،  مرض الزىرم، السيبلف، العقـ ، فقداف الشيكة األمراض التناسمية:  -2-1

الجنسية كالضعؼ الجنسي، كااللتيابات المرافقة لمجياز التناسمي الذكرم أك األنثكم" 

                                                           
1

، داس انًؼشفخ اندبيؼٛخ، ػهى االرتًبع انطجٙ انًفٕٓو ٔانًزبالدَبدٚخ يسًٕد انغٛذ ػًش،  : 

 (.271،  ص )2003اإلعكُذسٚخ، 
2
، ص ص 1997انؼشثٙ، انمبْشح ، ، داسا نفكش انصحخ ٔانتشثٛخ انصحٛخثٓبء انذٍٚ عاليخ،  : 

(219-220.) 
3
 (.223-222ثٓبء انذٍٚ اثشاْٛى عاليخ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص ) ::  
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التياب الخصية، سرطاف المكثة،  ...نزؼ رحمي، التياب المبيض، التياب بطانة 
 .1متعدد،... سرطاف عنؽ الرحـ، سرطاف الثدم" العقـالرحـ، الطمث ال

: مثؿ الدرف النزلة الشعبية، كااللتياب الرئكم ....ك أمراض الجياز التنفسي -2-3
نمخصيا في اآلتي: النزلة الشعبية: كىك مرض ليس لو فصيمة خاصة مف الميكركبات 

؛ كالنزلة الشعبية نادرا التي تصيب الرئة مثؿ الميكركبات العنقكدية كالميكركبات السحية
ما تككف خطيرة كخطرىا يكمف في امتدادىا إلى الرئة حيث تتحكؿ إؿ التياب رئكم 
كيمكف أف تتسبب في حالة كفاة. إال أف النزلة الشعبية سيمة العبلج خاصة مع تطكر 

 أساليب العبلج الصحية في التشخيص الدقيؽ مف قبؿ األطباء.
رئكم مرض خاص محدد تسببو ميكركبات خاصة كيؤدم االلتياب الرئكم: االلتياب ال

إلى تغيرات كاضحة في الجسـ، فيذه الميكركبات تياجـ الرئة السميمة حتى إف لـ 
تسببيا نزلة شعبية خصكصا الفص السفمي مف الرئة اليمنى، كمريضو يحدث صكتا 

ض مكتكما عند طرؽ الصدر فكؽ عضمة الحجاب الحاجز كترتفع درجة الحرارة كالنب
  2كتزداد سرعة التنفس كتستمر عمى ىذا المعدؿ لمدة تتراكح بيف سبعة إلى عشرة أياـ.

كذالؾ مف بيف األمراض التنفسية التالي" زلة نفسية أك ما يعرؼ بضيؽ النفس،        
كىي صعكبة في التنفس كيمكف أف يككف ضيؽ نفس جيدم، أك ضيؽ نفسي 

ضيؽ النفس الميمي كيتصؼ بأف االضطجاعي أم نتيجة لكضعية االضطجاع، ك 
المريض يستيقظ ليبل بعد ساعة أك ساعتيف مف نكمو بسبب ضيؽ النفس، كيشعر 
المريض ببعض الراحة، كقد يفتح النكافذ طالبا لممزيد مف اليكاء النقي. كمف بيف 
األمراض التنفسية أيضا: السعاؿ، نفث الدـ الناتج عف السؿ ة السرطاف، تسرع التنفس 

ي زيادة عدد مرات التنفس عف الحد الطبيعي، كمف أسبابو الجيد الحمى، كتتمثؿ ف
قصكر القمب، القصكر التنفسي المزمف، فقر الدـ، البدانة، الخمج التنفسي، ...كبطئ 

                                                           
1

، داس انٛبصٔس٘، ػًبٌ ، األسدٌ، دٌٔ ركش عُخ دنٛم انًصطهحبد انطجٛخػًبد انخطٛت ٔآخشٍٚ،  : 

 (.201-173انُشش، ص ص )
2
 (.222-221ثٓبء انذٍٚ ئثشاْٛى عاليخ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص) : 
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التنفس: كىك نقص عدد مرات التنفس عف الحد الطبيعي كيحدث في السبات السكرم، 
 . 1مةزيادة تناكؿ الكحكؿ، زيادة الضغط داخؿ الجمج

: سكاء كانت حساسية لؤلتربة أك لمركائح مثبل بعض الحيكانات أك الحساسية-2-1
الحشائش كالزىكر أك أكبلت مثؿ السمؾ أك البيض أك األمصاؿ أك بعض األدكية مثؿ 
البنسميف...فعند دخكؿ ىذه المركبات التي تسبب حساسية لمجسـ فإنيا تكلد إنتاج مف 

ميف التي تقاكـ المكاد المضادة لممرض التي ينتجيا المريض المكاد السامة أىميا الييستا
كبالتالي ىذه الخيرة ال تؤدم دكرىا مما يجعؿ المكاد السامة التي تفرزىا ىتو المركبات 

  2في الدـ أك في خبليا لجسـ يمكف أف تؤدم حتى إلى مكت المريض.
تياب الكبد : كىي كثيرة كمتشعبة أىميا الاألمراض الفيروسية المتنوعة -2-1

 الكبائي، شمؿ األطفاؿ، اإليدز...إلخ. 
كأىميا السرطاف، أمراض القمب كالدكرة  األمراض الشائعة عير المعدية: -2-0

 الدمكية، كنمخصيا في التالي:
مف ترتيب غير طبيعي لؤلكعية الدمكية يسمى  فالكـر يتركبالورم الحميد:  -

"أنجيكما"، كالذم يتمكف مف أكعية لمفاكية يسمى "ليمفانجكما" كالكـر الحميد الذم ينشأ 
مف األنسجة الضامة المعتادة يسمى "فيبركما" كالذم ينشأ مف النسيج الذىني يسمى 

ظاـ يسمى"أكسيتكما" "لبيكما" كالذم ينشأمف النسيج العضكم يسمى "ككندركما" كمف الع
كمف النخاع يسمى "ميمكما" كمف العضبلت اإلرادية يسمى "مايكما" كمف البلإرادية 
يسمى" ليكمايكما" كالذم ينشأمف األغشية المخاطية في األمعاء كالمستقيـ كالمثانة 
يسمى"بابيكما" م غدة الثدم كالكبد تسمى" أدينكما" كفي النسيج العضمي 

 تسمى"ىكجميكما". 
فمعظـ األكراـ الحميدة ال تسبب أعراض الفتة لمنظر، إال أنيا عندما تنمك قرب        

السطح تكشفيا الصدفة؛ مثؿ ذالؾ األكراـ التي تحدث في الثدم كتحت الجمد أما 

                                                           
1
 (.90-89ػًبد انخطٛت ٔآخشٍٚ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص) :  
2
 (.223-222ثٓبء انذٍٚ ئثشاْٛى عاليخ، انصسخ ٔانزشثٛخ انصسٛخ ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص ) : 
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األكراـ التي تحدث داخؿ الجمجمة أك الحبؿ الشككي فإنيا أكثر أنكاع األكراـ الحميدة 
ض حيث أف معظميا يسبب نكبات الصداع كربما التي تسبب خطر كمشاكؿ لممري

 لصرع ك قد تؤدم إلى شمؿ األطراؼ.
كعمى العمكـ تضؿ خبليا الكـر تؤدم كظائفيا الطبيعية عمى الرغـ مف ظيكر بعض 
المشاكؿ في حالة زيادة حجـ الكـر بشكؿ كبير، فمبل قد يشبو الكـر المفي الكبير في 

مكم لمغدة النخامية يزيد مف إنتاج اليرمكف النمك الرحـ عمى أنو حمؿ، كالكـر الفص الع
فيزداد طكؿ العظاـ، كفي الغدة البنكرياس حيث يؤدم إلى ازدياد ىرمكف األنسكليف إلى 

 1.نكبات مف اإلغماء لقمة السكر في الدـ...إلخ
الكـر الخبيث المعركؼ بالسرطاف أنكاع متعددة كأماكف معينة،  الورم الخبيث:  -

كترتبط درجة الخطكرة الناجمة منو حسب تصنيفو كمكقعو في الجسـ كىك بشكؿ عاـ 
: النكع األكؿيحدث في الخبليا المبطنة لؤلسطح النامية، كمنيا ثبلث أنكاع رئيسية:  

كالنكع لجمد كتغطي الشفتيف كالمساف، في الخبليا الطبلئية التي تككف الطبقة الخارجة كا
: كىك في الخبليا الطبلئية مفرزة صمبة كما ىك الحاؿ في القناة اليضمية: أك الثاني

 تككف مرتبة في كتؿ متراصة مثؿ الكبد كالبنكرياس كالبركستاتا.
كيحدث بعض أنكاع السرطاف في مستيؿ الحياة كأكثرىا تمؾ التي في المعدة        

كأغمبو يندر حدكثو قبؿ سف األربعيف، كبعض أنكاع السرطاف الكثر شيكعا كالمستقيـ 
مف البعض اآلخر، كأكضحيا تمؾ التي في المعدة كالقكلكف، كالمستقيـ عند الرجاؿ 
كالسيدات ، ثـ في الثدم كالمبيض كالرحـ عند المرأة كالبركتستانا عند الرجؿ. كالبعض 

البعض اآلخر كثرت اإلصابة بو في الفترة األخر كىك في إزباد مثؿ سرطاف الرئة ك 
األخيرة  مثؿ سرطاف الكبد كاألمعاء الدقيؽ كالغميظ. كالكـر الخبيث ييكل غزك األكعية 
حداث النزيؼ حتى النكع البسيط منو عادة يمكف إىمالو كعمى ذلؾ فقد يككف  الدمكية كا 

لسرطاف الكمية أك الدـ في البصاؽ العبلمة األكلى لسرطاف الرئة كفي البكؿ عبلمة 
المثانة، بينما يككف الدـ في البراز عبلمة لسرطاف القكلكف كالمستقيـ، كمف ناحية أخرل 

 قد تككف العبلمة األكلى لمسرطاف ميكانيكية األصؿ مثؿ السرطاف الثدم اإلبتدائي.
                                                           

1
 (.225-224ثٓبء انذٍٚ ئثشاْٛى عاليخ، انًشخغ َفغّ، ص ص) :  
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يبدأ الخمؿ في الشراييف عبر النسيج الطبلئي المغمؼ ليا بما  تصمب الشرايين: -
كـر اليبلمي المعركؼ عمميا باسـ "أثيركما" كقد تنتفخ أحيانا فيترسب الدىف يسمى ال

كيسد األكعية الدمكية الصغيرة كفي بعض الشراييف تنكمش الخبليا الطبلئية تاركة 
ذا تمادل ىذا الكضع قد يتكقؼ عند  مساحة كبيرة قد يتجمط عمييا الدـ فيسدىا تماما. كا 

ىذا الشرياف المرف الناعـ البسيط إلى أنبكبة صمبة  الطبقة الداخمية كالكسطى فيتحكؿ
تعجز تماما عمى تكصيؿ الدـ بما يتناسب كحاجة العضك الذم يغذيو، كعميو يتطمب 
مف القمب مزيدا مف الضغط حيث تعتمد حركة الدـ الداخمية أثناء انبساط القمب أم بيف 

اف الشراييف مركنتيا الضربات القمبية". كىنا يتضح أف مرض تصمب الشراييف ىك فقد
كما أصابيا مف تصمب فتزداد المقاكمة فييا، كما ضغط الدـ المرتفع إال محاكلة القمب 

 1لممحافظة عمى دكرة الدـ المنتظمة  المستمرة.
كىك يحدث نتيجة التكقؼ المفاجئ لتمكيف الدـ الجزء مف عضمة  التجمط القمبي: - 

سرعة أحد الشراييف الرئيسية أك الفرعية القمب، كىي تتـ نتيجة عممية مرضية تصيب ب
في القمب، فإما أف يحدث االنسداد مف الجمطة عمى الجزء اليبلمي مف الجدار 
ما مف الطبقة الكسطى لو حتى يسد الشرياف كالنتيجة كاحدة في كمتا  الشرياني، كا 
الحالتيف، كالمحظة القاسية في اإلصابة عندما يحدث في الشرياف التاجي المغذم 

عضمة القمب حيث ييبط ضغط الدـ بصكرة شديدة مفاجئة مما يؤدم إلى الكفاة بسرعة ل
كىك غالبا ما يحدث في الكفيات الفجائية كلكف إذا أصيب أحد الفركع الشراييف التاجية 
فقط أمكف القمب أف يحفظ ضغطا كافيا كعمى الرغـ مف بعض اليبكط في ضغط الدـ 

  2ا بعد الراحة.كاأللـ الشديد إال انو يزكؿ سريع
كىي ىذه الحالة ينقطع الدـ بصكرة مفاجئة عف جزء مف المخ كيسد التجمط المخي:  -

الشرياف في مكاف ما مف المخ كىك عادة أحد فركع الشراييف المخي األكسط. فعمى 
الرغـ مف أف فيـ األسباب قد تككف عسيرك عمى ذكم االختصاص غير أف األعراض 

مؤقتا ثـ يفيؽ تدريجيا بعد فترة،  كقد يصاب صاحبو بالشمؿ  تجعؿ المريض يفقد الكعي
                                                           

1
 (.230-228ٓبء انذٍٚ ئثشاْٛى عاليخ ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص) ث:  
2
 (.230ثٓبء انذٍٚ ئثشاْٛى عاليخ، يشخغ عجك ركشِ، ص):  
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ذا حدثت جمطة في النصؼ األيسر مف  التاـ أك مؤقتا كىك ما يعرؼ بالشمؿ النصفي كا 
المخ يحدث الشمؿ في النصؼ األيمف .. كفي بعض األحياف تقتصر اإلصابة عمى 

  1.طؽ..ألخعضك كاحد مف الساؽ كالذراع في الجية المقابمة أك فقداف الن
كيحدث في شرياف مف شراييف المخ كقد يككف ىك نفسو الذم  النزيف المخي: -

يصاب في حالة التجمط المخي كىك الشرياف المخي الكسط كالحقيقة العممية تؤكد أف 
 ىذا الشرياف بالبت ىك الذم تحدث لو اإلصابة دكف غيره، فيك خاص بالمخ فقط.

كخطرا مف الجمطة المخية ففقداف الكعي عنده قد فالنزيؼ المخي أسرع ك أشد كقعا 
يككف أعمؽ كأخطر فانسكاب الدـ يككف محطما كمتمفا لمادة المخ مف حكلو كرافعا 

 2لمضغط الدمكم داخؿ الرأس مما يؤدم إلى ىبلؾ المريض في حالة تأخر اإلسعاؼ.
 أمراض المفاصل والعظام والعضالت: -2-29

باألكجاع كاآلالـ، التي قد تتراكح مف تشنج العضبلت يشعر كؿ كاحد منا في مرحمة ما 
إلى ألـ الظير أك أداء المفاصؿ؛ كيتألؼ الجياز العضمي مف العظاـ كالعضبلت 
كاألكتار كاألربطة كالمفاصؿ التي قد تسبب كميا في األلـ في حاؿ ما لـ تعمؿ بشكؿ 

عضبلت ال يمكف متناغـ. كىناؾ العديد مف الحاالت المرضية المصاحبة لمعظاـ كال
 حصرىا في ىذه الصفحات نأخذ أشيرىا: 

كىك ينجـ عف إجياد عنيؼ مفاجئ أك عدـ  الشد العضمي أو التواء المفاصل: -
التحمية كفاية قبكؿ التماريف ، مما يجعؿ تمدد األلياؼ أك حتى تمزقيا كقد يؤدم إلى 

أللـ كتكـر نزؼ المنطقة المصابة. كفي غالب األحكؿ ينجـ جرائيا اإلحساس با
. كما يمكف أف االلتكاء المفصمي، كذالؾ في حالة الشد العضميكرضكض ىذا في حالة 

: مما ينجـ عنو الـ شديد، يصاحبو تغير  تكـر في منطقة الركبة أك الكاحؿيككف ىناؾ 
في شكؿ الركبة أك الكاحؿ، كما ال يستطيع صاحبو فرض أم كرف عمى الساؽ. أما 

 3جـ عنو ألـ كتكـر يرافقو تقمص حركة العضمة.: ينالتياب األكتارعف 
                                                           

1
 (.232-231: انًشخغ َفغّ، ص ص ) 
2
 (.233-232ثٓبء انذٍٚ ئثشاْٛى عاليخ، يشخغ عجك ركشِ،  ص ص)  : 
3

انصحٛخ ثٍٛ انطت انحذٚج ٔانطت  انًشبكمكبسٔنٍٛ غشٍٚ، رشخًخ يشكض انزؼشٚت ٔانجشيدخ،  : 

 (. 42-41ِ، ص ص )1420و 2000، انذاس انؼشثٛخ نهؼهٕو، ثٛشٔد، انجذٚم
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كىك التياب كيس مصمي يعمؿ بمثابة كسادة تتقاطع األكتار أك  االلتياب الكيسي: -
العضبلت مع العظاـ. يحدث االلتياب عند فرض ضغط متكرر عمى المفصؿ مع 

ككف الركبة أك المرفؽ أك الكتؼ أك الكرؾ. كيصيب ىذا االلتياب األشخاص الذيف يشار 
 في الرياضة أك ينجزكف أعماؿ يدكية شاقة.

أما عف أعراض المصاحبة ليذه الحاالت كىي: التياب كتكـر كالـ الكتؼ كالمرفؽ أك 
الكرؾ أك الركبة نتيجة استخداـ المطكؿ ليذا المفصؿ يصاحبو صعكبة تحرؾ المفصؿ 

  1سكاء بألـ أك مف دكف ألـ.
كيصاب بو كثيريف، كيشار غالبا إلى ذالؾ بأنو التياب ليفي كىذا  ألم العنق والكتف: -

المصطمح يعني ببساطة التياب نسيج ليفي. ينتج الكثء العنقي عف أذل لحؽ بالنسيج 
الطرم كاألربطة كالمفاصؿ.كمف أىـ عكارض ىذه الحاالت : ألـ كميؿ كصعكبة في 

 2مفاجئ في العنؽ بعد اإلصابة. تحريؾ الرأس كالكتؼ ، أما الكثء العنقي فترافقو ألـ
كمف بيف أىـ األسباب آلـ الظير"ألـ القطاف" الكضعية السيئة كالجمكس آالم الظير:  -

بطريقة غير صحية أك اإلجياد المفرط، أك رفع األشياء بطريقة غير صحيحة، أك 
ارض الكزف الزائد كاسترخاء األربطة أثناء الحمؿ، أك قمة النكـ أك التعب. كمف أىـ عك 

آالـ القطاف: ألـ في أسفؿ الظير بعد نشاط مجيد أك رفع ثقؿ، ألـ في أسفؿ الظير أك 
 كسطو بعد الجمكس أك الكقكؼ لفترة طكيمة.

عرؽ النساء ينجـ عف الضغط عمى العصب الكركي الممتد مف قاعدة العمكد     
النساء،  الفقرم، بسبب عضمة متكترة أك انزياح القرص الفقرم. كمف بيف عكارض عرؽ

 ألؼ في الردؼ كالفخذ كصكال أحيانا إلى القدـ.
الـ القرص الفقرم قد ينجـ عف انزياح قرص بعد القياـ بعمؿ شاؽ كنشاط قكم لكنو 
ينجـ أيضا عف تمؼ األقراص كببلىا. كمف أىـ أعراضو ألـ في أسفؿ الظير كأحيانا 

 مع عرؽ النساء، خدر ككخز.

                                                           
1
 (.44كبسٔنٍٛ غشٍٚ ، يشخغ عجك ركشِ، ص)  : 
2
 (.47كبسٔنٍٛ غشٍٚ ، يشخغ عجك ركشِ ، ص)  : 
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األطباء تماما ما الذم يسبب التياب مفاصؿ  ال يعرؼ التياب مفاصل العظام: -
العظاـ، عمما أنو يصيب النساء أكثر مف الرجاؿ، كينتقؿ أحيانا بالكراثة في بعض 
العائبلت كيمكف أف يمي ىذا االلتياب تعرض المفصؿ ألذل، كيعتقد أيضا أنو نتيجة 

 التقدـ في العمر.
ئ نتكء عظمي غير طبيعي إذ أدل التياب المفاصؿ إلى تشكه شكؿ المفصؿ قد ينش

 يضغط عمى العضبلت كاألعصاب المحيطة.
كمف أىـ العكارض المصاحبة اللتياب المفاصؿ: ألـ كتصمب في مفصؿ أك عدة   

مفاصؿ مكف دكف كـر ظاىر خصكصا في الكرؾ كالركبتيف كالحبؿ الشككي كاليديف. 
األحياف  صعكبة في تحريؾ المفصؿ، في بعض الحياف التياب العضبلت، في بعض

 ألـ حاد في العضؿ أك العصب نتيجة نتكء عظمي.
كتشيع ىذه الحالة أكثر عند النساء كتبدأ بعد عمر  التياب المفاصل الرثيائي: -

األربعيف، لكنيا قد تحدث في أم عمر، كيعتقد أف ىذا االلتياب ناجـ عف فيركس أك 
ىـ العكارض: ألـ سبب آخر يدفع جياز المناعة لمحاربة أنسجة جسمو. كمف بيف أ

 ككـر كتصمب في الذراعيف أك الساقيف،
أك المعصميف أك األصابع في جيتي الجسـ، تعب، ازدياد حدة العكارض عند االستيقاظ 

 ، فقداف الشيية عند األكالد، حرارة مرتفعة، طفح جمدم في الذراعيف كالساقيف.
فاصؿ يصيب أساسا داء المفاصؿ ىك شكؿ مف التياب الم داء المفاصل "النقرس": -

مفصؿ مثؿ إصبع القدـ الكبير كالركبتيف كأصابع اليديف كالمرفقيف، يحدث داء المفاصؿ 
عند كجكد مستكيات مرتفعة مف الحمض البكلي في دـ. مما يؤدم إلى ترسيب بمكرات 
في المفصؿ، كيشيع داء المفاصؿ خصكصا بيف الرجاؿ المتكسطي السف. كمف بيف 

ألـ حاد كمفاجئ كغير متكقع في المفصؿ اإلصبع الكبير في عكارض داء المفاصؿ: 
القدـ أك الكاحؿ أك األصبع  أك الركبة، ال يدكـ أكثر مف أسبكع ك قد يتكرر مجددا، 
كـر كالتياب في المفصؿ المصاب باإلضافة إلى اإلحساس بالحرؽ، في حاالت قصكل 

 حرارة مرتفعة كنكبات برد.
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سـ الجديد المطمؽ عمى التياب الدماغ كالنخاع الشككي : كىك االتناذر التعب المزمن -
العضمي، يتجمى ىذا المرض في عدك عكارض كقد يصعب تشخيصو، ال يعترؼ بعض 
األطباء بكجكده كحالة طبية منفصمة، أنو يصيب عمكما النساء ما دكف الخامسة 

 كاألربعيف.
عدـ  كمف أىـ عكارض ىذا المرض: تعب كضعؼ كألـ في العضبلت، صداع،
  1التركيز، حرارة مرتفعة قميبل كتكـر العقد الممفاكية، تقرح الحنجرة المتكاتر، نـك سيئ.

  األمراض النفسية : -1
صابة   يعرؼ المرض النفسي عمى أنو عدـ القدرة عمى تحمؿ الضغكط الخارجية كا 

الفرد اإلضطربات النفسية المختمفة. فالمريض النفسي ىك ذلؾ الذم يعاني مف 
اإلظطراب كظيفي في الشخصية ك يبدك في صكرة أعراض جسمية ك نفسية شيء منيا 

  2القمؽ أك الكسكاس أك االكتئاب أك اليستيريا.
ىناؾ الكثير مف األمراض النفسية مختمفة مف حيث األسباب أك األعراض كالعبلج ك 

 كلعؿ أىـ األمراض النفسية كأكثرىا انتشارا.   
يطمؽ عمى العصر القرف العشريف عصر القمؽ ألف  مرض القمق النفسي: -1-2

نساف عصر القمؽ يعاني دكر العكامؿ النفسية المؤثرة  في القمؽ ىك طابعو الخاص، كا 
حياتو اليكمية كمطالبو االجتماعية، حيث في العصر الحاؿ الذم زاد تعقيد عما سبقو 
مف العصكر مما ينفؽ البشر أكثر مف خمسيف مميكف دكالر سنكيا عمى المكاد المخدرة 
ككسائؿ ىركبية، كبمغ حجـ العقاقير الميدئة مئات األطناف ك بمغ عدد المرضى 

 ضى في جميع أنحاء العالـ.النفسييف نصؼ العدد الكمي لممر 
القمؽ يعرؼ عمى أنو"حالة نفسية غير سارة لدل الفرد تؤثر في مستكل أدائو كعبلقاتو 
االجتماعية كمدل شعكره بالطمأنينة نتيجة تعرضو لعكائؽ نفسية ضاغطة خبلؿ حياتو 

                                                           
1
 (.56 -48كبسٔنٍٛ غشٍٚ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص) : 
2
يشخغ عجك ركشِ، ص  انًذخم االرتًبػٙ نهًزبالد انطجٛخ ٔانُفضٛخ،أيٛشح يُصٕس ٕٚعف ػهٙ،  : 

 (.28-26ص ) 
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سكاء كانت ىذه العكائؽ كاضحة لديو أـ غامضة  مما يؤدم إلى إحداث تغيرات داخمية 
  1س بيا الفرد كأخرل خارجية تظير عمى مبلمحو."يح
كىي ما يشعر بو الشخص مف خكؼ كالتكتر كاإلظطراب األعراض النفسية لمقمق:  -

كاإلزعاج كعدـ االستقرار النفسي ككذالؾ قد تضعؼ قدرة المريض عمى االنتباه كالتركيز 
في الذاكرة فيك كالضعؼ في االنتباه قد يخيؿ آلخريف أف المريض يعاني مف اضطراب 

 لعدـ قدرتو عمى تثبيت المعمكمات في ذاكرتو لضعؼ انتباىو.
كيصاب بعض المرضى كخاصة الكبار في السف بفقداف الثقة  بالنفس، كالشعكر 
بالكحدة كالعزلة عف اآلخريف كما يصاحب ىذا مف خكؼ كالشعكر بعدـ األمف، كيقضي 

سمبية في حياتو فترات ، كفترات الشخص القمؽ كقت طكيؿ في التفكير في األمكر ال
يقمب فكره في احتماالت الفشؿ كاإلخفاؽ كاحتماالت التعرض لمحكادث كاألخطار كال 

 يعكد يرل إال الجانب المظمـ كالمتشائـ في حياتو.  
كمنيا الشعكر بالتكتر العضمي كالرجفة أك االرتعاش كربما  األعراض الجسدية لمقمق: -

احة الجسمية كقد تككف ىناؾ صعكبات في النكـ فقد يعاني مف اآلالـ كالشعكر بعدـ الر 
األرؽ كاالستيقاظ المتكرر أثناء الميؿ، كأحيانا يستيقظ المريض في الصباح كىك متعب 
كما أنو يحس بالضعؼ. كقد يصاب المريض بنكبات حادة مف الذعر كاليمع الشديد 

لعطش كالتعرؽ الغزير مف يده كأحيانا يشعر بازدياد ضربات القمب كجفاؼ في الفـ مع ا
كجبيتو أك الغثياف كاإلسياؿ كالشعكر بالحاجة لمتبكؿ. كقد يصاب البعض بازدياد 
ممحكظ في التنفس كىذا ما قد يحدث الشعكر بالدكاخ ككأنو يغمى عميو كقد يغمى عيو 

 كيقع عمى األرض.
عف الكاقع كمف مظاىر النفسية الغريبة التي يشعر بيا الشخص القمؽ ككأنو بعيد 
  2كاألشياء مف حكلو ككأنو يسبح في الفضاء أك كأنو في حمـ أك كابكس..إلخ.

                                                           
1

، داس ٔائم نهُشش ػًبٌ ، ػهى انُفش اإلكهُٛٛكٙ انًشض انفحص انؼالدأدٚت يسًذ انخبنذ٘،  : 

 (.197-196، ص ص )2006األسدٌ، 

 
2
، انًكزت اض ػالدانًششذ فٙ األيشاض انُفضٛخ ٔاضطشاثبد انضهٕك أصجبة أػشيأيٌٕ يجٛط،  : 

 (.102-101و، ص ص) 1995اإلعاليٙ، 
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 االكتئاب: -1-1
شيدت فترة الفترة األخيرة في النصؼ الثاني مف القرف العشريف زيادة ىائمة في انتشار 
مرض االكتئاب في كؿ أنحاء العالـ كعف اإلحصائيات التي صدرت عف منظمة 

مف سكاف العالـ يعانكف مف االكتئاب  %10- %7أف ما يعرب مف الصحة العالمية 
كىذا يعني كجكد مئات المبلييف مف البشر في معانات نتيجة اإلصابة بيذا المرض.كما 
كرد في إحصائيات منظمة الصحة العالمية حكؿ عدد األشخاص الذيف يقدمكف عمى 

سي لمرض االكتئاب ألؼ شخص كىذا العبء األسا 800االنتحار كؿ عاـ يصاب إلى 
ألف االنتحار يحدث كنتيجة مباشرة لئلصابة باالكتئاب حيث يصؿ الفرد لمرحمة اليأس 
القاتؿ. كما يرتبط مرض االكتئاب بسمسمة مف المشكبلت األخرل ، فمف الناحية 
الصحية ثبت عبلقة مرض االكتئاب بتأثير السمبي عمى مناعة الجسـ مما يميد الطريؽ 

أخرل مثؿ السرطاف كأمراض القمب كالشراييف كمجمكعة مف أمراض لئلصابة بأمراض 
  1العصر المعركفة.

يتـ االكتئاب بالكثير مف األعراض، أىميا كفقا لمرابطة األمريكية  أعراض االكتئاب: -
في مكسكعة " Graighead and Graigheadلمطب النفسي كالتي أكراىا "كريجييد ككرجييد 

 مـك السمككية: كالتالي:"كركتشي لعمـ النفس" كالع
 تغيير ممحكظ في الكزف نتيجة لنقص في الشيية كاضطرابيا. -
 بطئ في النشاط الحركي، كضعؼ التركيز. -
 الشعكر بالتعب كاإلعياء لبذؿ أم مجيكد. -
 الشعكر الذاتي بالتفاىة كتحقير الذات. -
 الشعكر المفرط بالذنب بصكرة غير مبلئمة. -
 مكقؼ. التردد كعدـ حسـ أم -
 2الميكؿ لبلنتحارية متمثمة في تخيؿ االنتحار أك التخطيط لو أك حتى اإلقداـ عميو. -

                                                           
1
 (.21-20يأيٌٕ يجٛط، يشخغ عجك ركشِ، ص ص) : 
2

اندضء األٔل، داس غشٚت نهطجبػخ دساصبد فٙ انشخصٛخ ٔانصحخ انُفضٛخ، يسًذ زغٍ غبَى،  : 

 (.183و،  ص)2006ٔانُشش ٔ انزٕصٚغ، انمبْشح، 
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 الوسواس القيري: -1-6
يعرؼ الكسكاس القيرم بأنو ظاىرة كجكد خبرات نفسية غريبة في الشعكر كأفكار 
كأفعاؿ ك مخاكؼ أك اندفاعات ثابتة كمتكررة، كالكسكاس ىك تسميط فكرة عمى الشخص 

مريض كتتكرر ىذه الفكرة المتسمطة عمى كاىمو بصكرة دكرية دكف أف يحصؿ فييا ال
تغيير أك تعديؿ كتككف استحكاذية تأتيو بصكرة قسرية أك قيرية كعمى الرغـ مف رفضو 
ليا أك مقاكمتيا داخميا بأفكار مناقضة إلدراكو بعدـ جدكاىا فيي عنده أفكار ال معنى 

فتسيطر عميو كتأخذ صكرا متعددة كمف أمثاليا  لو لكف ال يستطيع التخمص منيا
األفكار المتعمقة بارتكاب األفعاؿ العنيفة كاليكاجس لدل اآلخريف، كأفكار تتعمؽ بالعد 
القيرم، كأفكار تتمثؿ في ىيئة حركات كأفعاؿ قيرية نمطية دكرية كأفكار المتعمقة 

 1بالتمكث كالشؾ كانعداـ النظافة.
 ات الوسواس القيرية: األعراض العامة إلضطرب -
الكساكس الفكرية المسيطرة عمى شعكر المريض كغالبا ما تككف عدكانية أك جنسية  -

 أك دينية، كقد تعكؽ دراستو أك عممو.
الصكرة القيرية تسيطر عمى تفكير المريض أك تككف ضاغطة عميو الستدعاء  -

 أحداث مؤلمة سابقة.
لتمكث فتؤثر عمى حياة المريض كتؤدم بو المخاكؼ القيرية كالخكؼ مف الحكادث كا -

إلى التحاشي أك اليركب مف المكاقؼ مثؿ السيدة التي تخاؼ مف ذبح كليدىا متحاشية 
 دخكؿ المطبخ كتيرب مف رؤية السكاكيف، أك الرجؿ الذم يخاؼ مف دخكؿ المستشفى.

 رىا.الشؾ القيرم كالمبالغة في النظافة أك الشؾ بعدـ الطيارة عند الصبلة كغي -
عطاء أىمية بالغة  - اإلتباع الدقيؽ لمقكاعد كالتعميمات كالتقاليد االجتماعية البسيطة كا 

 لدقائؽ األمكر، كالصغائر كالتفصيبلت كشدة التزمت.
 البطء في االستجابة كردكد الفعؿ. -

                                                           
1

، داس ٔائم نهُشش، ثٛشٔد، ُٛكٙ انًشضٙ، انفحص ٔانؼالدػهى انُفش اإلكهٛأدٚت يسًذ انخبنذ٘، :  

 (.247، ص)2006
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 الخكؼ مف التغير كره الغمكض كتجنب مكاجية المكاقؼ الجديدة االنغبلؽ كالعناد.-
 المقدرة عمى اتخاذ القرار كالتردد في حسـ األمكر.عدـ  -
 التشاـؤ كالشعكر بعدـ الكفاية.-
 الحساسية الزائدة كالخجؿ الزائد. -
  1القمؽ ك التناقض الكجداني. -

 المرض النفسي العصبي " الصرع":-1-6
كيعرؼ الصرع بأنو نكبات  اضطراب حادة في كظائؼ الدماغ حيث تنطمؽ في        
شحنة مف الكيرباء، تنتشر ىذه الشحنات بسرعة في الدماغ فتحدث نكبات مف الدماغ 

االختبلج الذم يصيب كامؿ الجسـ، أك بعض أعضاء جسـ المريض كلذالؾ يمكف أف 
تككف نكبات الصرع عامة شاممة تصيب كامؿ الدماغ، أك نكبات جزئية مكضعية.  

بشكؿ تمقائي حتى دكف عبلج.  كتبدأ نكبات الصرع عادة بشكؿ فجائي كتنتيي بعد ثكاف
 كلكف مف مشكمة نكبات الصرع أنيا تتصؼ بالمعاكدة كالتكرار.

إف الكيرباء التي تسير الدماغ  أمر طبيعي كلكف عند المريض بالصرع يحدث      
 انطبلؽ كميات مف الكيرباء بشكؿ فجائي مما يسبب نكبة صرعيو.

بيا خاصة تمؾ التي تحدث دكف إال أف حاالت كثيرة مف الصرع يصعب معرفة أسبا
 تعرض إلصابة معركفة في الدماغ.

كمف أىـ اإلضطربات النفسية المصاحبة لمصرع: " اإلضطربات الشخصية،    
  2اإلضطربات المعرفية، العصابات، الذىانات "

كما أف ىناؾ أمراض نفسية كثيرة شائعة مثؿ اليستيريا االنطكاء عمى النفس، الزىايمر 
 يخكخة...إلخ.مرض خرؼ الش

 األمراض العقمية:  -6
المرض العقمي ىك عدـ تناسب المستكل العقمي لئلنساف مع األفراد في نفس المرحمة 
العمرية كاضطراب العمميات العقمية لديو، فالمريض العقمي ىك ذالؾ الشخص الذم 

                                                           
1
 (.253-252أدٚت يسًذ انخبنذ٘ ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص)  : 
2
 (.191-190يبيٌٕ يجٛط، يشخغ عجك ركشِ، ص ص) : 
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يعاني مف اختبلؿ شامؿ كاضطراب في شخصيتو يؤدم إلى اختبلؿ بعض كسائؿ 
التكيؼ كالتكافؽ االجتماعي باإلضافة إلى أنو يجيؿ األسباب الكامنة كراء شذكذه ألنو 

 ليس لدية بصيرة بمشكمتو. 
كقدراتو كمستكاه العقمي  1كما أف ىناؾ المعرؼ عقميا كىك الشخص الذم قمت إمكانياتو

 حمة العمرية التي يمر بيا.عمى المر 
 أصناف المرض العقمي:  -
: كعادة يكجد منذ الكالدة كيصيب اإلنساف مدل الحياة كليس التخمف العقمي -6-2

ىناؾ إمكانية الشفاء مف ىذا المرض، كقد يككف التخمؼ العقمي سبب حادث يصيب 
ع نظرا ألف الدماغ مباشرة كالرضكض مما يسبب أذية الدماغ، كىك غير قابؿ لمتراج

 تمؼ خبليا الدماغ العصبية ال تستطيع أف تجدد نفسيا.
كيعتبر التخمؼ العقمي اضطراب في كظائؼ الدماغ المختمفة كالذم ينتج عنو انخفاض 

 . 2مستكل قدرات المريض العقمية كالذكائية لحد اقؿ بكثير مف مستكاه الطبيعي
 كتصنؼ العمـك االجتماعية التخمؼ العقمي إلى: 

كىك عدـ القدرة عمى حماية نفسو مف خطر جسمي ييدده كأنو يعاني مف  لمعتوه:ا -ا
 نقص عقمي منذ كالدتو أك منذ طفكلتو المبكرة.

كيتميز بالعجز الكامؿ عف العمؿ كأنو يتمكف مف حماية نفسو مف األخطار األبمو:  -ب
دة أك في الجسمية التي تداىمو إذا كانت عادية، كيتصؼ بالقصكر العقمي منذ الكال

 مرحمة مبكرة مف طفكلتو.
كيتميز صاحبو بقدرتو عمى العمؿ إلعاشة نفسو إذ ما تكفرت  ضعيف العقل: -ج

الظركؼ المناسبة بأعماؿ بسيطة ركتينية، كتككف حمايتو لنفسو محدكدة ال ترقى 
 3لمستكل العددييف كقصكره العقمي منذ الكالدة أك الطفكلة المبكرة.

                                                           
1

أيٛشح يُصٕس ٕٚعف ػهٙ، انًذخم االخزًبػٙ نهًدبالد انطجٛخ ٔانُفغٛخ، يشخغ عجك ركشِ،  : 

 (.29ص) 
2
 (.266يأيٌٕ يجٛط، يشخغ عجك ركشِ، ص ) : 
3
 (.286أدٚت يسًذ خبنذ٘، يشخغ عجك ركشِ، ص ) : 
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 والعصابية أو االضطرابات العقمية النفسية:  األمراض العقمية -6-1
التصنيؼ العالمي العاشر لبلضطرابات العقمية  1999أصدرت منظمة الصحة العالمية 

 كالنفسية كتتمخص في التالي: 
كتتمثؿ في حدكث نكبات متكررة مف القمؽ الحاد كقد تستمر اضطرابات اليمع:  -ا

كىي مختمفة عف نكبات الخكؼ ألنيا  سعات كىي غير متكقفة كيصعب معرفة أسبابيا
 أكثر شدة، كيمكف أف يتحسف صاحبيا بعد عدة أسابيع أك شيكر، كقد تدكـ طكيبل.

كمف أعراضيا: " الشعكر باالختناؽ، باإلغماء، أك الدكخة، كسرعة ضربات القمب، 
كاالرتجاؼ أك الرعشة كالتعرؽ، كاضطرابات في المعدة، كالخدر كاإلحساس بالتنمؿ أك 

خكنة الجسـ. الشعكر بالخكؼ مف المكت أك الجنكف كألـ في الصدر خصكصا منطقة س
مف المرضى المتردديف عمى األطباء  %50-30القمب. حيث تشير اإلحصائيات  أف 

 .القمب الذيف ال تتكفر أدلة كافية يعانكف مف اضطرابات اليمع 
ة أك أماكف كمكاقؼ المتسع كىك الخكؼ مف األماكفاضطرابات األماكن المتسعة:  -ب

يصعب اليركب منيا، مما يجعميـ يتميزكف بالحدة مف التنقبلت أك الخركج مع رفيؽ 
كيبدأ في العشرينيات مف العمر كيمكف أف يدكـ لعدة سنكات كىك يكثر بيف اإلناث 

 خاصة. 
كىك خكؼ غير منطقي كاالرتباؾ في مكقؼ عاـ اضطرابات الرىاب االجتماعي:  -ج

القدرة عمى التحدث في جمع عاـ، أك االختناؽ بالطعاـ عند األكؿ مع كأف يككف عدـ 
اآلخريف أك ترتجؼ يده عندما يكتب أماـ اآلخريف ...حيث يككف في دائرة مفرغة مف 
الخكؼ كالتجنب، كىك يعالج بكاسطة عبلج نفسي كالعبلج الدكائي لمحد أك المتصاص 

 أعراضو.
ا يكاجو بعض األفراد حادث خطير حيث كيحدث عندم اضطراب االنضغاط الحاد: -د

يتضمف تيديدا حقيقيا بالمكت أك إصابة خطيرة ، جعمو يستجيب استجابة تتضمف 
 اليكؿ كالفزع . 

حيث يشعر الفرد بفقداف كظيفة جسمانية ناتجة عف صراع اضطراب التحول:  -ه
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نفسي كىي تكحي بمرض عصبي مثؿ الشمؿ أك احتباس الصكت، نكبات تشنج كعدـ 
 لتحكـ بالحركة، فقد حالة الشـ، القيئ كالحمؿ الكاذب...ا
كىك االنشغاؿ في تشكه متخيؿ غير كاقعي في  اضطراب تشوه جسدي وىمي: -و

المظير الجسدم لدل الشخص طبيعي المظير، كمف أىـ أعراضو الزيارات المتكررة 
بسبب تكتر لجراحي التجميؿ، االكتئاب كالكسكاس، تجنب المريض المكاقؼ االجتماعية 

 مرتبط بالتشكه الكىمي.
حيث تعدد الشخصية بكجكد اثناف أك أكثر مف اضطراب اليوية االنشقاقي:  -ز

الشخصيات المنفصمة الكاضحة كالتي تحدد كؿ منيا بسمككيات كمكاقؼ كاتجاىات 
خاصة بيا عندما تككـ مسيطرة، كيمكف أف يككف ىذيف الشخصيف لمفرد المريض 

المصاحبة ليذا المرض يتضح مف خبلؿ تصرؼ شخصية أك  متناقضيف. كاألعراض
أكثر بدرجة مقبكلة مف التكيؼ، بينما التغيير في شخصية أخرل قد يككف كاضحا 

 لدرجة االضطراب الكظيفي أك لدييا اضطراب عقمي محدد.
كىك اإلصابة بكسكاس المرض لدرجة أف أم تغيير اضطراب التوىم المرضي:  -ي

رض خطير، أك قد يشكك مف أكجاع بدنية معينة كيمكف أف يفعؿ يتعرض إليو يعتقده م
المريض ذلؾ الستثارة عطؼ الناس أك يككف تعبير في سخط داخمي كشعكر المريض 

 بالذنب لتقصيره أك فشمو الحاد.
 30- 20يككف لدل اإلنساف خاصة بيف السف  اضطراب فقدان الشعور بالذات: -ن

سنة، حيث يعتقد المريض الكعي بنفسو كبيكيتو كأف ىذا الفقداف إما أف يككف جزئيا أك 
كميا إذ ينتاب المريض الشعكر بأف ما يحيطو ال يشمؿ بالكاقع كأصبح العالـ مف حكلو 

 غريبا عميو بؿ يشعر أنو صار غريبا عمى نفسو.  
كيتصؼ المريض بأعراض التالية: " ىمكـ كتكترات معينة لتكيف: اضطراب سوء ا -ل

في حياة الفرد كتؤدم إلى اضطراب العاطفة مثؿ القمؽ، الخكؼ، الحزف، الغضب 
كيصاحب ىذه الحالة أعراض بدنية مثؿ األرؽ، الصداع، كسرعة ضربات القمب 

اؼ لسمكؾ كالتعب، كيمكف أف يستمر بالشعكر بالنكد كالحزف كقد تؤدم إلى انحر 
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 جسدية كاإلدماف.-المريض النفس
حيث يرل البعض أف اضطراب الصدمة يحدث عند مكاجية اضطراب الصدمة:  -م

الفرد ألزمة أك محنة تفكؽ قدراتو عمى التحمؿ فيصيبو االنييار، فيجافيو النكـ كيبدك 
ليذه عميو التعب كاالنفعاؿ لؤلصكات المفاجئة، كاألحبلـ المزعجة، كيمكف أف يستجيب 

 المنبيات الخيالية بسمكؾ عدكاني.
كفي ىذه الحالة تتصؼ الرعب كالقمؽ الشديد عمى فقداف الحياة  اضطراب الحرب: -ف

كيمكف أف تستغرؽ كقتا طكيبل كيحدث فيو صراعات داخمية فتبرز مشاعر الرىاب عمى 
 1تصرفاتو مما يؤدم لو اإلصابة بمرض الفصاـ أك اليستيريا أك االكتئاب الحاد.

 كىي تصنؼ عمى قسميف: المرض العقمي،"األمراض العقمية الذىانية": - 6-6
كىك مرض عقمي ذك أصؿ عضكم فسيكلكجي يتعمؽ بحدكث  مرض عقمي عضوي: -أ

تمؼ في الجياز العصبي ككظائفو سكاء كاف تمؼ جزئي أك كمي كمف أشكالو اضطراب 
رابات الناجمة عف اإلدماف الغدد الصماء، كاألكراـ المخية، كالخرؼ أك العتو كاضط

 بشتى أنكاعو كالشمؿ الجنكني العاـ الناتج عف اإلصابة بالزىرم.
كىك مرض عقمي ذك منشأ أك أصؿ نفسي كال  مرض عقمي ال عضوي وظيفي: -ب

تعكد اإلصابة ألم سبب عضكم بؿ أنو تككف مف أعرض مميزة ناشئة عف اضطرابات 
كىذه األعراض تصؿ إلى درجة الذىاف خبلؿ  في التفكير كاإلدراؾ كالكجداف كالسمكؾ،

 مسار المرض؛ كمف أىـ األمراض العقمية ما يمي: 
كمف أىميا " تصمب شراييف القشرة المخية، حيث اضطراب ذىان الشيخوخة:  -

المريض يبدك عميو االنييار فجأة نتيجة انفجار بسيط في األكعية الدماغية أك انسدادىا 
، عدـ االستقرار فيـ يعانكف مف الصداع الح اد كاضطراب عقمي عاـ، صعكبة في النـك

النفسي فيككنكف في حالة اضطراب انفعالي لمكاقؼ الضحؾ كالبكاء، فضبل عف 
عجزىـ اتخاذ القرار كضعؼ الذاكرة كالشعكر بالتعب كاالنييار العصبي. كمنو كذلؾ 

عقمية لدل كىك مرض يدؿ عمى تدىكر ثابت كتناقص في الكظائؼ ال ذىان الشيخوخة:
الفرد المصاب فيؤثر في أدائو كما يؤثر في درجة تكافقو مع اآلخريف. كمف أىـ 

                                                           
1
 (.282-275(أدٚت يسًذ انخبنذ٘، يشخغ عجك ركشِ، ص ص :  
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أعراضو: " خمؿ بالذاكرة كالنسياف الشديد لؤلشياء كاألحداث، المعاناة مف اضطرابات 
حسية كأف يفشؿ في التعرؼ عمى األشياء كاألحداث، بالرغـ مف سبلمة الحكاس 

ابات الكبلـ. كتجافيو كسكاس كأفكار قيرية مف نكع كاالضطرابات في الحركة كاضطر 
 اإلضدىادية، قمؽ كاكتئاب كتحجر عقمي، كما يمكف أف يتميز بسمكؾ عدكاني كاىتياج.

 اضطرابات العقمية الناجمة عف اإلعتماد الكحكلي كالمخدرات.     -
 األمراض االجتماعية: - 6

ية األىمية خاصة بعد أف أدرؾ إف التطرؽ االمراض االجتماعية بات أمر في غا     
العديد مف الدارسيف االجتماعييف كالمختصيف في مجاؿ الصحة كالطب مدل أىمية 

 تأثير األبعاد االجتماعية عمى صحة الفرد. 
كما تطرؽ العديد مف الدارسيف في مجاؿ عمـ  مفيوم األمراض االجتماعية: -4-2

اعية، كمف بينيا مايمي:المرض االجتماع الطبي عمى تحديد مفيكـ األمراض االجتم
 االجتماعي:

يعرؼ ليميرت في كتابو "المرض االجتماعي": بأنو شكؿ مف أشكاؿ  تعريف ليمرت: -
االضطراب الذم يعترم المجتمع كالذم يؤثر تأثيرا سمبيا في صحة الفرد كحيكيتو 
كقدرتو عمى أداء ميامو المناطة بو، مع عجزه نتيجة ذلؾ عمى تكيفو لممجتمع الذم 

 يكجد فيو كيتفاعؿ معو.
" عمـ االجتماع يعرؼ األ تعريف كينث جونر: - مراض االجتماعية في كتابو المكسـك

في الطب" عمى أنو عجز يصيب عضك أك مجمكعة أعضاء الفرد بسبب الظركؼ 
 االجتماعية السمبية المحيطة بالفرد كالمؤثرة في أنشطتو كفعالياتو اليكمية كالتفصيمية.

اع كما مطبؽ عرؼ المرض االجتماعي في كتابو "عمـ االجتمتعريف ري فيزباتريك:  -
عمى الطب": بأنو خمؿ يمس الفرد نتيجة سكء تكيفو لممجتمع بسبب اضطراب كتمكؤ 

 كقصكر عبلقة المجتمع بالفرد كعدـ قدرة الفرد عمى التكيؼ في المجتمع.
عرؼ المرض االجتماعي في كتابو عمـ االجتماع الطبي بأنو  تعريف دفيد ميكانك: -

و غير قادر عمى أداء كاجباتو االجتماعية، فضبل عف حالة باثكلكجية تنتاب الفرد كتجعم
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دكرىا في حثو عمى االنسحاب كمية مف المجتمع ألنو ال يمتمؾ المؤىبلت التي تعينو 
 1عمى القياـ بأدكاره االجتماعية.

مف خبلؿ ىذه التعريفات األربعة نبلحظ أف كؿ ىذه التعريفات تركز عمى دكر     
كر المشاكؿ االجتماعية في التأثير عمى صحة الفرد الظركؼ االجتماعية السيئة كد

العضكم الجسمية أك النفسية أك االجتماعية كالذم نعني بيا "التكيؼ االجتماعي"، سكاء 
 كاف مع محيط العائمة أك مع مجيط المجتمع الخارجي.

الدارسيف االجتماعييف ما يجدكف أف مفيكـ األمراض االجتماعية يقترب  كىناؾ مف     
ػرا إلى مفيـك المشػكمة االجتماعية، أك العمة االجتماعية. فالمشكبلت االجتماعية كثي

شديدة االرتباط بالتغير االجتماعي فكمما تقػدـ مجتمع في نمكه كتطكره تفاقمت 
مشكبلتو، كبات ىذا التقدـ عامبل إضافيا إلى عكامؿ التغير االجتماعي، أم أنو نتيجة 

 .2كسبب في نفس الكقت
كعميو انطبلقا مف جممة ىذه المفاىيـ حكؿ المرض االجتماعي يمكف أف نستخمص  

 السيمات األساسية لممرض االجتماعي كىي: 
يمخص الدكتكر احساف محمد حسف سيمات وخواص األمراض االجتماعية:  -6-1

 سيمات األمراض االجتماعية في النقاط التالية: 
فيزيكلكجية أك عضكية كال يرجع إلى عكامؿ المرض االجتماعي ال يرجع إلى عكامؿ  -

بيئية كاجتماعية بحتة بؿ ينبغي تشخيصيا ثـ استخداميا في تفسير المرض 
 االجتماعي.

نما  - المرض االجتماعي ال يرجع إلى عكامؿ فردية تتعمؽ بالفرد الذم يعاني منو كا 
 يرجع إلى عكامؿ محيطة معقدة متأصمة بالمجتمع كالحياة االجتماعية.

                                                           
1

"، داس ٔائم نهُشش، ػهى االرتًبع انطجٙ"دساصخ تحهٛهٛخ فٙ طت انًزتًغ: ئزغبٌ يسًذ زغٍ،  

 .)123ص)، 2008ػًبٌ، األسدٌ، عُخ 

 
2
 .13، ص1998.ػًبٌ، األسدٌ، أثشٚم  ػهى انًشكالد االرتًبػٛخ،ٍ خهٛم ػًش،ٛ: يؼ 
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المرض االجتماعي ال يمكف القضاء عمية إلى باتخاذ فعؿ جماعي منظـ كىادؼ  -
يتكخى معالجتو أك تخفيؼ حدتو كما في حالة االدماف الكحكلي كالكذب كالغش كالنفاؽ 

 كالبغاء كتفكؾ األسرة كالجريمة.
المرض االجتماعي المتعمؽ باإلدماف كتناكؿ المخدرات كالكحكؿ كالمسكرات يرجع  -

 كامؿ داخمية تتعمؽ بالفرد كعكامؿ خارجية تؤثر في حياتو الخاصة كالعامة.إلى ع
يصاب الفرد بالمرض االجتماعي بصكرة تدريجية تستغرؽ  كقتا طكيبل. كما أف  -

عبلج المرض كتحرر الفرد مف أعراضو كآثاره قد يستغرؽ فترة زمنية طكيمة قد تمتد 
 أشيرا طكيمة إذ لـ نقؿ سنكات.

المرض االجتماعي كتحمؿ األسرة كتفكؾ القيـ كالكذب كالنفاؽ كالجريمة  تفكؽ خطكرة -
خطكرة كؿ مف المرض النفسي كالكآبة كاليستيريا كالقمؽ كالتكتر كالخكؼ...إلخ، 
كالمرض الجسمي كالسكرم كالضغط الدمكم كأمراض القمب كالسرطاف كالمكت المفاجئ 

المرض االجتماعي يصيب  حيث أف المرض النفسي كالجسمي يصيب الفرد بينما
 .1الجماعة كالمجتمع قبؿ أف يصيب الفرد

 أنواع األمراض االجتماعية:  -6-6
كىك يعبر عف الحالة غير السكية مثؿ طبلؽ كانفصاؿ الزكجيف  التفكك االجتماعي: -

كعدـ انتظاـ العبلئؽ األسرية المنظمة كالمستقرة، أم  ،المذاف يمثبلف الكىف األسرم
 .2الخركج عف نمط الحياة األسرية السكية

عنيو الكثير مف األمكر المتعمقة باالنحراؼ األخبلقي لؤلفراد ت: كما االنحراف السموكي-
أك العماؿ المختصيف، كاالنحراؼ عف القيـ كالمعايير السائدة. كقد يككف االنحراؼ 

 نتيجة مشاكؿ عاطفية، أك عكائؽ جسمية بيكلكجية.  االجتماعي
: لو مظاىر عديدة كمداخؿ متنكعة. فيناؾ عنؼ مكجو العنف والسموك العدواني -

   .3الخ…أسبابو أسرية أك اقتصادية تككف ،ضد األشخاص أك نحك الممكية

                                                           
1
 .)123: ئزغبٌ يسًذ زغٍ، ، يشخغ عجك ركشِ، ص) 
2
 . )59ص ) ،يشخغ عجك ركشِ ٍ خهٛم ػًش،ٛ: يؼ 
3
 .)177-173، ص ص) يشخغ عجك ركشِ ٍ خهٛم ػًش،ٛ: يؼ 
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يعتبر الفقر عند البعض مرض اجتماعيذ، قد يتسبب في العديد مف الفقر:  -
 ض.األمرا

تعرؼ منظمة الصحة العالمية االدماف  :اإلدمان عمى المخدرات وتناول الكحول -
بأنو: ادماف أم شكؿ مف الشراب المسكر تككف فيو الكمية المتناكلة أكثر مف الحد 
األعمى لبلستعماؿ التقميدم كالمألكؼ أك المسايرة المعتادة مع عادة الشرب المتعمقة 

يضا عف المدل الذم تككف فيو العكامؿ السببية معتمدة بالمجتمع المحمي بغض النظر أ
 عف الكراثة كبنية الجسـ أك األمراض الكظيفية المكتسبة كالتأثيرات الجرثكمية.

كتنعكس اآلثار الضارة لئلدماف بدكف شؾ عمى الشخص المدمف كما تنعكس       
أصبح مرض نفسي ، كعميو فاإلدماف بيذه الحالة 1بصكرة حتمية عمى العائمة كالمجتمع

كاجتماعي قد يسبب كثير مف األضرار الصحية لمشخص المدمف كعائمتو كمحيطو 
االجتماعي كقد تككف ىذه األضرار نفسية كجسدية ككما يمكف أف تككف في شكؿ 

 أمراض سيككسكماتية.
 السرقة كمرض اجتماعي:  -

الجتماعية السرقة ىي مرض مف األمراض االجتماعية الذم ال يختمؼ عف األمراض ا
األخرل التي يعاني منيا االنساف كالمجتمع كأمراض الفقر كاألمية كالجيؿ، كالبغاء، 
كاإلدماف، كجنكح األحداث...إلخ، ذلؾ أف عكاقب المرض كانعكاساتو الضارة ال تمس 
فردا كاحدا أك جماعة كاحدة بؿ تمس جميع األفراد كالجماعات التي يتككف منيا 

أشكاليا انما ىي أنماط سمككية مرضية منحرفة ألنيا ال تخرج المجتمع. فالسرقة بكؿ 
 عف النمط السكم لمسمكؾ االجتماعي المقبكؿ كالمتعارؼ عميو.

كمف بيف عكامؿ كدكافع السرقة، الفقر باعتباره مشكمة كمرض اجتماعي ىك       
اآلخر يعتبر العامؿ المحفز الندفاع العديد مف األشخاص الذيف يحممكف شخصيات 
ضعيفة كميزكزة كيفتقركف إلى التربية األخبلقية السكية نحك االستحكاذ بطريقة غير 

 مشركعة.

                                                           
1
 .)131: ئزغبٌ يسًذ زغٍ، يشخغ عجك ركشِ، ص) 
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 . 1كمف بيف العكامؿ األخرل سكء التنشئة االجتماعية، كتساىؿ األحكاـ كالقكانيف....إلخ
يعد الكذب مف بيف كأخطر األمراض االجتماعية السائدة في المجتمع، الكذب:  -

مي الدقيؽ ىك عدـ قكؿ الحقيقة لسبب أك آلخر ألف قكؿ الحقيقة في فالكذب بمعناه العم
نظره قد تضر بمصالحو كتحط مف مركزه االجتماعي ...إلخ، كعميو فالشخص الكذاب 
ال يتكرع عف القياـ باألفعاؿ كالممارسات السمككية األخرل التي يرفضيا المجتمع 

االجتماعي، ألف الكذاب ىك  كيدينيا كيعتبرىا جزءا ال يتجزأ مف ظاىرة االنحراؼ
 المنحرؼ كالخارج عف قكانيف كقيـ كمثؿ المجتمع.

فالكذب مرضا اجتماعيا خطيرا ألنو يشبو األمراض االجتماعية األخرل بخكاصيا 
 .2كأضرارىا كنتائجيا الكخيمة عمى الفرد كالجماعة كالمجتمع

تبط بيا مف مشاكؿ كما أف ىناؾ مشاكؿ خاصة بالطفكلة كالمراىقة كالشيخكخة كما ير 
 .سكاء كانت نفسية أك جسدية ...الخ

 األمراض السوسيوسوماتية: -5
يرل الكثير مف العمماء أف ىناؾ ارتباط كبير بيف األمراض االجتماعية كالنفسية 
كالجسدية، أك باألحرل ىناؾ ردكد فعؿ فيزيقية "جسمية" تجاه األزمة أك المشكمة أك ما 

اسـ األمراض  M.J.Sainsbuyأطمؽ الدكتكر يسمى بالمرض االجتماعي.حيث
 السكسيكسكماتية عف جمة األمراض الناتجة عف المتغيرات االجتماعية كمف بينيا

األمراض النفسية، كاألمراض السارية، أمراض الدـ، أمراض الغدد، كأمراض الجياز 
 الممفاكم.

 Robertرست كمف بيف العمماء الذيف يسيمكف في ىذا االتجاه: الدكتكر "ركبرت ب 

Priest"  عمى اف ىناؾ مجمكعة تغيرات جسمسة تصاحب التغيرات االجتماعية، كىذه
التغيرات الجسمية ىي أمراض القمب كالشراييف، السرطاف؟، الرعشة، األرؽ، الغثياف، 
، فقداف االحساس،  الرغبة المتكررة في التبكؿ، أمراض العظاـ بما في ذلؾ الركماتـز

                                                           
1
 .)137-135انًشخغ َفغّ، ص ص):  
2
 .)146-145: ئزغبٌ يسًذ انسغٍ، يشخغ عجك ركشِ ،ص ص) 
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ضاؼ ركبرت أف استجابة األفراد ليذه التغيرات تختمؼ باختبلؼ ،...كأ1أمراض العيكف
األشخاص كباختبلؼ الجنس، بمعنى كجكد أمراض تضيب النساء دكف الرجاؿ، كأخرل 

 تصيب الذككر.
فانيا تزيد عمى األمراض السابقة  " Georgiaa Witkinأما الدكتكر "تيجكرجيا كتكف     

ا: قرحة المعدة كالقكلكف، الحساسية، مجمكعة أخرل مف األمراض السابقة أىمي
األمراض الجمدية، الصداع، األـ في الظير، التشنج، فقداف الذاكرة، االمساؾ أك 

مف اىـ  Arthur J.Snider. كما تعتبر الدكتكر آرثر سنايدر 2االسياؿ، آالـ في الصدر
 االسيامات في مجاؿ دراسة العبلقة بيف االستجابة العضكية الجسمية لمعكامؿ
كالمسببات االجتماعية، حيث يعتقد سنايدر أف جميع األمراض التي تصيب االنساف 
كراءىا أسبابا كعكامؿ اجتماعية سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة أك بعبارة أخرل كؿ 
مرض يصيب االنساف ىك استجابة لظركفو االجتماعية، كيرل أنو يجب أف تككف ىناؾ 

ي، ككقاية اجتماعية، كعبلج اجتماعي لممراض، كصفات اجتماعية كتشخيص اجتماع
كفي مجاؿ األمراض، يضيؼ آرثر إلى األمراض التي سبقت االشارة إلييا مجمكعة 
أخرل مف األمراض أىميا: فقداف الشيية، الصداع النصفي، األمراض العصبية، 
الزائدة، صعكبة البمع، صعكبة النطؽ، مرض الدكار، الضعؼ كالركد الجنسي، 

  .3اراالنتح
 األمراض الشعبية":  -6
تعرؼ األمراض الشعبية باألعراض التي يزعـ أفراد تعريف األمراض الشعبية:  -

جماعة معينة أنيـ يعانكف منيا، كتحدد ليـ ثقافتيـ الخاصة أسباب ىذه األمراض 

                                                           
1
 : Robert Priest : Anxiety and Deperession, Martin Dunitz publishers, 

London, 1983 ;p18. 
2
 : Georgia Witkin : Coping with stress, Puplished by Sheldam press, 

London, 1984, p10.  

 .)75َمال ػٍ: يسًذ صبدق ػجبط انًٕعٕ٘، يشخغ عجك ركشِ، ص) 
3
 : Arthur J.Snider, Nervous, Tensioon, Budlong press company ; Chicago, 

illinois, 1981, p(43-48(. 

 .)76انصبدق ػجبط انًٕعٕ٘، يشخغ ٚجك ركشِ، ص)َمال ػٍ/ يسًذ 
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جراءات الكقاية منيا كنظـ كأساليب عبلجيا. كلكؿ نكع مف ىذه األمراض  كتشخيصيا كا 
مستقؿ مف األعراض كالعبلجات كالتغييرات السمككية خاص بو، فيك بمثابة شكؿ 

أعراض مرتبطة بثقافة ما بمعنى أنو بمثابة اعتبلؿ كقتي يتـ التعرؼ عميو بكاسطة 
األعضاء المشتركيف في ىذه الثقافة. كيككف المرض مرضا مرتبطا بالثقافة حينما 

أعضاء ىذا المجتمع ليذه  تمتصؽ أعراض ىذا المرض بمجتمع معيف، كيستجيب
 األعراض كالمظاىر بأساليب منمطة كبشكؿ متماثؿ.

كما يمكف أف تكتسب المعرفة باألمراض الشعبية مف خبلؿ التعمـ، بمعنى أف       
الطفؿ الذم ينمك داخؿ ثقافة معينة يتعمـ كيؼ يستجيب إلى تمؾ األمراض، كيعبر عف 
قدر مف األعراض الكجدانية أك الجسمية أك الضغكط االجتماعية بأسمكب منمط بشكؿ 

اء كىـ يعانكف مف ىذه الحالة المرضية كيتعمـ ثقافي، حيث يرل األقارب أك األصدق
 تدريجيا التعرؼ عمى سماتيا سكاء في ذاتو أك في اآلخريف. 

كالمممح المميز لمعديد مف األمراض الشعبية الجسمانية كالتي تعرؼ بإحبلؿ       
الشعكر بالقمؽ الجسمي في شكؿ شكاكم كتذمرات مف األعراض الجسمية، أك حتى مف 

بدال مف الشعكر بالقمؽ النفسي، بمعنى أف الحاالت الكجدانية غير  المرض نفسو،
المستحبة كغير السائغة مثؿ الشعكر بالكآبة أك المعاناة مف الضغكط االجتماعية يمكف 

 أف تظير في شكؿ أعراض جسمية. 
كاألمراض الشعبية بيذا المفيـك ليست مجرد مجمكعات معينة مف األمراض        

نما ىي أيضا مجمكعة مف الدالالت كالمعني الرمزية النفسية كالعبلمات الجس مية، كا 
كاالجتماعية كاألخبلقية بالنسبة لؤلشخاص الذيف يعانكف منيا. كقد تربط األمراض 
الشعبية معاناة الشخص بالتغير في البيئة الطبيعية أك بأفعاؿ القكل فكؽ الطبيعية في 

كرة اإلكمينيكية لممرض ىي الشكؿ بعض الحاالت، كفي حاالت أخرل قد تككف الص
عف أف الشخص الذم يعاني المرض ىك الشخص  -بأسمكب مكحد ثقافيا –المعبر 

متكرط في صراعات اجتماعية أك في حالة تنافر مع األصدقاء أك العائمة. فالمرض 
الذم يصؼ مرضا شعبيا بطبيعتو يكشؼ في نفس الكقت عف مساحة عريضة مف 
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النفسية كالجسمية، كعمى الرغـ مف أف الصكرة األساسية التي المشكبلت االجتماعية ك 
تمثؿ ىذا المرض تظير في شكؿ أعراض جسمية متعارؼ عمييا كمرتبطة بو، فإف 
الصفة التي يعرؼ بيا ىذا المرض ىي الصكرة التي ترسـ شبكة متصمة مف الرمكز 

البنائي الذم  كالظركؼ كالدكافع كالشعكر كاألحاسيس كالضغكط المتأصمة في المحيط
 . 1يعيش فيو الناس

 خالصة الفصل:
كما سبؽ الذكر أف المرض يمثؿ جزء ميـ مف مكضكع الدراسة، في إطار عمـ       

االجتماع غير أف لممكضكع مداخؿ نظرية مختمفة كما تطرقنا في الفصؿ األكؿ 
لمدراسة، أم أف مثؿ ىذا المكضكع يتطمب التعرؼ عمى أىـ المحطات العممية 

جتماعية كالسمككية التي تيتـ بدراسة المرض، كعميو فقد عرضنا في ىذا الفصؿ اال
منظكرات العمكـ االجتماعية لمصحة كالمرض، كتمثمت في: المنظكر الثقافي، المنظكر 
البيكلكجي، المنظكر االجتماعي، المنظكر النفسي، كتختمؼ العمكـ االجتماعية في 

فو كتحديد أسبابو كحتى طريقة دراستو، معالجتيا كنظرتيا لممرض مف حيث تعري
فالمنظكر االجتماعي يركز عمى دكر العكامؿ االجتماعية، كالثقافية في االصابة 
بالمرض، كما أنو ييتـ بالعكامؿ الفيزيكلكجية كالنفسية االجتماعية، غير أف المنظكر 

مف المراض النفسي يركز عمى أىمية العكامؿ كالمتغيرات النفسية في االصابة بالعديد 
كمف بينيا األمراض الجسمية كالعصبية، كما ييتـ المنظكر النفسي بدكر الظركؼ 
االجتماعية في االصابة بالضغط النفسي كمف ثمة المرض، كما كضحنا التكامؿ بيف 
ىذه المنظكرات في تفسير المرض، ىذا كييتـ المنظكر الثقافي بدكر مختمؼ العناصر 

ككذا تفسيره، كمف ثمة أصبح لمثقافة دكر بارز في فيـ  الثقافية في االصابة بالمرض
كالتعرؼ عمى المرض، خاصة بعد الدراسات التي كردت مف قبؿ العديد مف المختصيف 

 كالتي أثبتت جدارة البعد الثقافي في فيـ كتفسير المرض، كتحديد نكعو. 
ردت في كبما أف خصائص المرض )نكعو كأعراضو( مف بيف المتغيرات الميمة التي ك 

فرضيات الدراسة، كمف ثـ كاف البد مف التطرؽ لمثؿ ىذه العناصر المتمثمة في كضع 
                                                           

1
 (.291-290َدالء ػبغف خهٛم، يشخغ عجك ركشِ، ص ص) : 
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أصناؼ األمراض، كأنكاعيا، التي تصنفيا المنظمة العالمية لمصحة، كيصنفيا عمماء 
االجتماع الطبي ككذا عمـ النفس، كاألنثربكلكجيا الطبية، بحث كرد أف لممرض عدة 

األمراض الجسمية بمختمؼ أنكاعيا، األمراض النفسية، أصناؼ تتمثؿ في التالي: )
األمراض العصبية، األمراض العقمية، كاألمراض االجتماعية، كعميو فالمرض يعبر عف 
كؿ حالة خارج نطاؽ الطبيعة، أك كؿ خمؿ يصيب الصحة الجسمية أك النفسية، 

 مراض الشعبية(العصبية، العقمية، االجتماعية، كاألمراض السكسيكسكماتية، ككذا األ
كما تـ التطرؽ إلى المراحؿ المرض حيث يمر المرض بمراحؿ مختمفة مف الصعب     

إلى األصعب حسب نقطة التي يأخذ فييا المريض العبلج، تبدأ غالبا في شكؿ أعراض 
 أكلية ثـ تتطكر حتى تصبح مرض يتطمب عبلج.
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 انفصم انثانث
 انتصىرات االختًاػية وانثقافية
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 تمييد: 
لقد زاد االىتماـ بمكضكع التصكرات كالتصكرات االجتماعية في أكاخر القرف       

الماضي، بؿ كأصبح مف بيف أىـ المكاضيع التي تحدد مصير العديد مف الظكاىر 
كالعمميات اإلنسانية كاالجتماعية كفيميا، كما ىك ميـ إلى حد كبير في فيـ كتفسير 

 المتعمقة بو. مكاضيع الصحة كالمرض كأساليب العبلج
في ىذا الفصؿ نتناكؿ مفاىيـ كؿ مف التصكر كالتصكرات االجتماعية، ثـ نتطرؽ       

إلى مكضكع الثقافة، كفي العنصر الثالث مف ىذا الفصؿ نتناكؿ الربط أك العبلقة بيف 
التصكرات االجتماعية كالثقافة، التصكر كالثقافة أىـ العناصر في بناء مكضكع الدراسة 

ير التصكر بما يحممو مف تعبيرات مختمفة تخص الجكانب االجتماعية كلما يص
كالثقافية، كما تحممو التصكرات مف أفكار كمعتقدات تبني الفكر اإلنساني كمعتقداتو، 
كأفكاره، كاف البد أف نتطمع إلى دكر الثقافة كعنصر ييبنى التصكرات، كدكر كؿ منيما 

االجتماعية كاإلنسانية كاالجتماعية  في بناء، كتفسير، كفيـ، مختمؼ العمميات
 كاالقتصادية ...إلخ، بما في ذلؾ مكضكع المرض كأساليب عبلجو.

ف كانت دراسات الثقافة كاالىتماـ بمختمؼ العكامؿ الثقافية كتأثيرىا عمى          كا 
مختمؼ الظكاىر االجتماعية كالسمككية، ككذا تأثيرىا عمى مختمؼ العمميات االجتماعية 

سانية، سباقة لمكضكع التصكر كالتصكرات االجتماعية، إال أف ىناؾ الكثير مف كاإلن
الدارسيف في مختمؼ المياديف االجتماعية، كالثقافية يجزمكف أف العبلقة بيف التصكرات 

 االجتماعية كالثقافة يصعب الفصؿ بينيما، نظرا لمتكامؿ المكجكد بيف المكضكعيف.
 التصورات االجتماعية:   -أوال
 مفيوم التصور: -2

ىناؾ معاني عدة لكممة التصكر كىي كممة بالعربية تأخذ مصطمح تصكر أك       
ككذلؾ باإلنجميزية، كفي بعض المؤلفات  Représentationمصطمح "تمثؿ" كبالفرنسية 

تصكر (يضاؼ إلى كممة تصكر كممة ثانية فيقاؿ مثبل تصكر عقمي، كيسميو "فركيد" 
كىناؾ مف يتحدث عف )تصكر معرفي( كذلؾ )تصكر اجتماعي(، كانطبلقا مف  )نفسي
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ىذه المصطمحات يعرؼ كبل منيما حسب المصطمح التابع لكممة التصكر فمثبل 
التصكر المعرفي يختمؼ عف التصكر االجتماعي كيختمؼ عف التصكر 

 النفسي...كىكذا. 
ة مصطمحات مثبل يمكف أف كعمى ىذا األساس يمكف أف يتداخؿ مفيكـ التصكر مع عد

 ؛ كمف أىـ تعريفات التصكر مايمي: المعارف أو المعتقدات المخزنةيعني التصكر:
تصكر الشيء ىك إعادة إحضاره : Moscovici 2011تعريف سارج موسكوفيشي  -ا

عادة إصداره كبناءه رغـ غيابو عف المجاؿ البصرم.  مرة ثانية إلى مجاؿ الكعي كا 
كىك كؿ نشاط إدراكي ييدؼ إلى التعرؼ  :  Koening  1998غتعريف أولفيو كون -ب

 أك التعييف أك التسمية، يتطمب تنشيط التصكرات المخزنة في الذاكرة.
التصكرات ىي أساسا تفسيرات : Ghiglione, Richardتعريف جيقميون وفيشارد -ج

االعتبار تعطي داللة عامة لعناصر ناتجة مف اإلدراؾ بكيفية يأخذ ىذا التفسير بعيف 
 1السياؽ الخاص لمكضعية كالميمة.

التصكر مف خبلؿ مكانتو، التصكرات ىاني عبد الرحمان مكرم:  كيعرؼ الدكتكر -د
العقمية، كالنفسية، كاالجتماعية، كالثقافية، حيث يرل أف : التصكر البشرم العقمي يربط 

تطكرات ...فما بيف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ في الفيـ البشرم ليتابع األمكر كال
لمكجكد أك الكاقع في عقكلنا إال تصكراتنا الرمزية لو، كىذه الصكرة تتشكؿ كتتمكف كتنمك 
بمعمكماتنا عف الشيء كبعبارة أخرل فإف ما نعرفو عف الكجكد ىك أساس تصكراتنا 

 المختمفة لو كبقدر صحة التصكر تككف صحة اإلدراؾ كالعمـ كالفيـ.
ك الحقيقة أك الكاقع لكنو تمثبلت رمزية محدكدة كمتغيرة كالتصكر عمكما ليس ى      

لبعض مظاىر الحقيقة، حيث كثيرا ما يككف التصكر مختمفا عف الكاقع أك مغايرا لو إلى 
 حد كبير.

كنكعية تصكرنا لمكاقع ىي التي تؤثر فينا نفسيا كمعنكيا كتحدد نكعية سمككياتنا فالسمكؾ 
 كقع كاستيعاب ما كقع. يحكمو التصكر العقمي لمكاقع كالمت
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كيختمؼ التصكر مف شخص آلخر لنفس المكقؼ أك الشيء، كليذا يتبايف سمكؾ      
البشر اتجاه نفس القضية، فقصكر كتبايف التصكرات يكلد التناقضات كىي بالتالي تتعدد 

 1مف خبلؿ المغات كاألساليب كالمناىج التي يستخدميا في التفكير كالتعبير.
لتعريؼ نفيـ أف مصطمح أك مفيكـ التصكر يأخذ أشكاال عدة كمداخؿ فمف خبلؿ ىذا ا

عدة، لكف كفقا لدراستنا سنعتمد عمى التصكرات االجتماعية ككذا التصكر الفردم 
 كأساس لدراسة تصكر المرض كأساليب عبلجو.

 مفيوم التصورات االجتماعية:  -1
التصكر فكؿ مفكر، عالـ، إف مفيكـ التصكرات االجتماعية يختمؼ تعريفو مثمو مثؿ 

ينظر لمتصكرات االجتماعية مف الزاكية التي يتخذ منيا اتجاىو النظرم، غير أف معظـ 
التعريفات تتفؽ في أف التصكرات االجتماعية تمثؿ جزءا ىاما مف التفكير االجتماعي 

 كتأثر بشكؿ مباشر كغير مباشر في التفكير الفردم كالشخصي لؤلفراد.
 مف التعريفات ابتدءا مف "إيميؿ دكركايـ"، كما يمي:كىذه المجمكعة  
: التصكر االجتماعي ىك ظكاىر تتميز عف باقي الظكاىر تعريف إيميل دوركايم -ا

الطبيعية بسبب مميزاتيا الخاصة، كيضيؼ أف إنتاج التصكرات ال يككف بسبب بعض 
إنيا عادات مكتسبة، األفكار التي تشغؿ انتباه األفراد، كلكنيا بقايا لحياتنا الماضية 

 2أحكاـ مسبقة ميكؿ تحركنا دكف أف نعي.
التصكرات االجتماعية بناء اجتماعي لمعارؼ عادية مييأة مف  تعريف فيشر: -ب

خبلؿ القيـ كالمعتقدات، يتقاسميا أفراد جماعة معينة أك تدكر حكؿ مكاضيع مختمفة 
 ت االجتماعية.كتؤدم إلى تكحيد نظرتيـ لؤلحداث، كما تظير أثناء التفاعبل

التصكر االجتماعي ىك سيركرة لبناء الكاقع، تؤثر في آف كاحد  تعريف ىرزليش: -ج
 .3عمى المثير كاالستجابة فتعدؿ مف األكؿ كتكجو الثاني سكاء كاف أفراد أك مجتمعات

                                                           
1
 (.49-47، ص ص)1999، يكزجخ ْٔجخ ، انمبْشح ، انتصٕس انؼقهٙ: ْبَٙ ػجذ انشزًبٌ يكشٔو،  

2
 :  Durkheim Emile : Sociologie et philosophie, PUF Paris, 1997 , p113.  

 .َمال ػٍ غبَى عٓبو، يشخغ عجك ركشِ
3
 : Herzlich Claudine : “La représentation sociale” in Moscovici Serge, 

Introduction à la Psychologie sociale, Larousse, Paris, 1972, p 304.  َمال ػٍ غبَى

 عٓبو ، يشخغ عجك ركشِ 
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منتكج أك سيركرة خاصة بنشاط  التصكر االجتماعي عبارة عف تعريف أبريك: -د
يقـك فرد أك جماعة بتشكيؿ الكاقع الذم يكاجييـ ككذا منحو عقمي، كالذم بكاسطتو 

 .1معنى نكعيا
: لتصكر االجتماعي ىك أسمكب لرؤية محمية كفي نفس تعريف بموش وآخرين -ه

الكقت رؤية مقسمة في إطار ثقافة معينة، كالتي تسمح بتأميف االندماج المعرفي لمظير 
 .2عؿ المرتبط بيذا المظيرمعيف مف مظاىر العالـ ككذلؾ يسمح بتكجيو الف

يرل بأنيا تصميـ اجتماعي لمككف كاآلراء كالمعتقدات حكؿ  تعريف دي جياكمو: -و
 المكاد كاألشياء أك البيئة االجتماعية.

التصكرات االجتماعية مفيكـ يعبر عف التصريحات تعريف موسكو فيشي:  -ز
السياؽ الفردم أك  كالتفسيرات المستعممة في الحياة اليكمية، سكاء كاف ذلؾ في

الجماعي؛ كتعمؿ التصكرات االجتماعية عمى تكجيو الناس في العالـ كتكفر رمز 
التبادؿ االجتماعي، كما تستخدـ في تسمية كتصنيؼ األشياء كالظكاىر اإلنسانية 
كاالجتماعية كىي تعتبر كجياز لغكم يستند معناه مف النشاط االجتماعي في ىذا 

 العالـ.
اء معنى دقيقا لمتصكرات االجتماعية كالسبب يكمف في اختبلؼ ىذا كيصعب إعط 

. كاألغمبية يتخذ مفيـك  المداخؿ النفسية  كاالجتماعية التي تتناكؿ ىذا المفيـك
 .3"موسكوفيشي وىارزليش"
 
 

                                                           
1
 : Abric Jean Claude: Pratiques sociales et  représentations, 

Puf  ,Paris,1994, p23 

 َمال ػٍ غبَى عٓبو ، يشخغ عجك ركشِ. .
2

 :  Bloch.h, Dépret.E, Gallo.A et autres: Dictionnaire fendamental de la 

psychologie (L-Z), Larousse/Vuef, paris, 2002,p1114.  َمال ػٍ عٓبو غبَى يشخغ

 عجك ركشِ
3
 : Jonathan Potter and Ian Litton , Some problems underlying the theory of 

social representations, British Journal of social Psychology , Printed in 

Great Britain , 1985 ,P 82. 
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 مفيوم التصورات االجتماعية من خالل وظائفيا:  -
ترسـ لنا شكؿ مف يمكف أف نطرح بشكؿ عاـ التصكرات االجتماعية بأنيا       

المعتقدات الخاصة، كما أنيا تمثؿ التعبير عف الشعكر أك الحس الجماعي، كفي 
 عرض مضمكف العمميات كسيركرة بناء الكاقع ، فيي ترسـ نمط التفكير االجتماعي. 

كىي أداة كفكرة في نفس الكقت تككف نماذج مف التفكير الذم بكاسطتو يتـ فيـ       
بالبيئة االجتماعية كغالبا ما تتـ ىذه العممية عف طريؽ كسائؿ كتعمـ كؿ ما يتعمؽ 

 االتصاؿ.
كما أنيا تعرض الخصائص المتخصصة بالبناء التنظيمي لمحتكل العمميات العقمية 
كالفكرية كالغيبية فيي تنشأ مف خبلؿ اتصاؿ االجتماعي كتعمـ مف خبللو، كمف أىـ 

 .1كالخارجيكظائفيا التفاعؿ مع العالـ الداخمي 

 وظائف التصورات االجتماعية:  -6
لمتصكرات االجتماعية أدكار ميمة في بناء الفكر كالمعتقدات كالثقافة داخؿ المجتمع 

 ليذا فيي ليا أدكار مختمفة لخصيا الباحثيف في النقاط التالية:
 تسمح التصكرات االجتماعية لؤلفراد بفيـ كتفسير الكاقع كذلؾوظيفة المعرفة:  -6-2

بإدماجو في إطار قالب لبلستيعاب منسجـ مع القيـ كاألفكار كاآلراء التي يؤمنكف بيا، 
كما تسيؿ التكاصؿ االجتماعي بتحديدىا إلطار مرجعي مشترؾ يسمح بتبادؿ كنقؿ 

 كنشر تمؾ المعرفة.
تساىـ التصكرات االجتماعية في التعريؼ بيكية الجماعة  وظيفة اليوية: -6-1

خصكصيتيا أمر ممكنا، كما تساىـ في عممية المقارنة كالتصنيؼ  كتجعؿ الحفاظ عمى
 االجتماعييف.

                                                           
1
 : Uwe Fich , la perception quotidienne sociales , santé, sociétés et 

cultures, Traduit par ANNE Créau, Edition L’harmattan, 1993, France. P 25. 
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تكجو التصكرات االجتماعية السمكؾ كالممارسات فنظاـ تفسير وظيفة التوجيو:  -6-6
الكاقع الذم تشكمو التصكرات االجتماعية يعتبر كمكجو لمفعؿ، ىذه العممية التكجييية 

 مف ثبلث عكامؿ أساسية ىي: بالنسبة لمممارسات تنتج انطبلقا 
تتدخؿ التصكرات مباشرة في تعريؼ الغاية مف المكقؼ، فيي التي تحدد مثبل نمط  -أ

العبلقات المناسبة لمفرد، فالتصكرات تحدد نمكذج السير المعرفي مباشرة كالمتبني مف 
 طرؼ الجماعة سكاء في بنياتيا أك خبلؿ اتصاليا. 

ت : فيي تحمؿ أثرا عمى الكاقع كىي تحدد كتضفي تنتج التصكرات نظاما لمتكقعا -ب
المعمكمات كالترجمات الخاصة بالكاقع، كاليدؼ ىك جعؿ ىذا الكاقع مناسبا لما تحممو 
التصكرات، فالتصكرات ال تتبع كال تعتمد عمى سياؽ التفاعبلت ألنيا تتقدميا كتسبقيا 

كاقع كظيفتيا تكجيو ككذا تحددىا، كبالتالي فالتصكرات تعتبر أنظمة لفؾ رمكز ال
 انطباعاتنا كتقييماتنا كسمككياتنا.

تقرر التصكرات السمككيات كالممارسات التي نقكـ بيا، إذا تحدد لنا ما ىك مسمكح  -ج
كما ىك مقبكؿ في مكقؼ ما، كتمعب بالتالي دكر المعايير بمعنى أف التصكرات تعكس 

 ات البلزمة.القكاعد كالركابط االجتماعية كتصكر سمككيات كالممارس
: تسمح التصكرات االجتماعية بالتبرير البعدم لمسمكؾ كالمكاقؼ وظيفة التبرير -6-6

التي يتبناىا األفراد فيي تمعب دكرا في تحديد سمككياتنا قبؿ القياـ بو كتبريره بعد ذلؾ، 
 .1كىذه الكظيفة في غاية األىمية ألنيا تسمح بتقكية التمايز االجتماعي كتبريره

 التصورات االجتماعية: بنية -6
لخص مجمكع مف العمماء كالباحثيف في إطار التصكرات االجتماعية بأنيا تتككف مف 

 le système، "النظاـ المحيطي "le Noyau centralعنصريف أساسييف " النكاة المركزية" 

périphérique. 
 
 

                                                           
1
 :

 
Abric Jean Claude, OP-cit ال ػٍ غبَى اثزغبو، يشخغ عجك ركشِ.َم  
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 النواة المركزية: -6-2
فإنو يقكؿ " إف النكاة المركزية  (1987-1976)حسب ابريؾ كذلؾ في فترة الممتدة بيف 

لمتصكر، ىي التي تحدد المعنى "المدلكؿ" كالتنظيـ الخاصيف بالتصكر في نفس الكقت، 
 ككذلؾ تؤمف كظيفتيف أساسيتيف:

: كيمثؿ العنصر الذم يخمؼ أك يحكؿ Une fonction génératriceالوظيفة المولدة  -أ
 ككذلؾ تككف ليذه العناصر معنى كقيمة.مدلكؿ عناصر أخرل مككنة لمتصكر، 

: إف النكاة المركزية ىي التي Une Fonction Organisatrice ب: الوظيفة المنظمة 
تحدد العبلقات التي تربط بيف عناصر التصكر، كبيذا المعنى يككف العامؿ أك العنصر 

المتحركة المكحد لمتصكر كالذم تعمؿ عمى استقراره، كيؤمف دكاـ الظركؼ كاألحداث 
كالمتطكرة، كمنو فالنكاة المركزية ىي العنصر األكثر مقاكمة لمتغيير، فكؿ تحكؿ أك 
تعديؿ في النكاة المركزية يدخؿ تحكال كميا أك تعديبل في طبيعة التصكر، كيعتقد أنو 
بيذا العنصر يتبيف االستدالؿ البسيط عمى محتكل التصكر، كبالتالي فيك ليس بمعيار 

 يو، لذلؾ فطبيعة ىذا النظاـ الخاص بالمحتكل ىك جكىر األساس.كاؼ لمتعرؼ عم
فقد شدد عمى أف تحميؿ التصكر يجب أف يككف :  Guimelli 2001جيممي أما    

تحميبل بنيكيا، ألنو يرل بأف النكاة المركزية تتككف مف عناصر أك مجمكعة عناصر 
المعاني الخاصة تحتؿ مكانة خاصة في بنية التصكر حيث أنيا تكحد كتحدد كؿ 

 بالتصكر كيضيؼ أف النكاة المركزية محددة بما يمي:
 طبيعة المكضكع المتصكر. -أ

 ب: طبيعة العبلقات القائمة بيف الفرد أك األفراد كىذا المكضكع.
 ج: أنظمة القيـ كالمعتقدات الخاصة باألفراد.

 كبعد معيارم:كعمى ىذا النحك يرل "جيممي" أف النكاة المركزية ليا بعد كظيفي 
: حيث أف النكاة المركزية تتككف مف عناصر أساسية الخاصة البعد الوظيفي -

بالتصكر ما، كىذه العناصر أساسية تعمؿ عمى تحقيؽ الميمة " نياية العممية 
 التصكرية". 
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: حيث يككف لؤلبعاد االجتماعية العاطفية تأثيرا كميا عمى النكاة البعد المعياري -
 ة بالتصكر.المركزية الخاص

 :le système périphériqueالنظام المحيطي  -6-1
يقكؿ "ابريؾ": إف العناصر المحيطة لمتصكر تنتظـ حكؿ النكاة المركزية كأنيا عمى 
عبلقة مباشرة مع ىذه النكاة، يعني أف تكاجد ىذه العناصر، تكازنيا، قيمتيا، كظيفتيا، 

 تحدد كميا بكاسطة النكاة.
األىـ في محتكل التصكر كالجزء السيؿ البمكغ  كما أنيا  العناصر المحيطة ىي

مممكسة كأكثر حيكية، فيي تتضمف المعمكمات المسترجعة كالمختارة كالمترجمة، كما 
تحكم أحكاما مشكمة انطبلقا مف المكضكع، كىي متدرجة كمتسمسمة بمعنى أنيا يمكف 

 أف تككف أكثر أك أقؿ اقترابا مف النكاة المركزية.
صر المحيطة تمعب دكرا ىاما في التصكر إذ أنيا تعمؿ بمثابة كسيط بيف النكاة كالعنا

المركزية كالكضعية المادية أيف يتـ إعداد أك تكظيؼ التصكر كالنظاـ المحيطي 
 يستجيب لثبلث كظائؼ ىي كالتالي: 

ناتجة عف ترسيخ التصكر في الكاقع، أنيا تسمح بتجييزه في  وظيفة التجسيد: -ا
 مممكسة فكريا مفيكمة كمحمكلة. مصطمحات 

كىي أقؿ صبلبة كأكثر ليكنة مف النكاة المركزية، إذ أنيا تسمح  ب: وظيفة تنظيمية:
 بالتكيؼ الفعاؿ لمتصكر مع التغيرات كالتطكرات الخاصة بالظركؼ كالسياقات.

: كىي العنصر األكثر مقاكمة لمتغييرات كالتبديبلت ألنيا ليست سرا وظيفة دفاعية -ج
 م شخص، فتغيراتيا أك تحكيبلتيا تؤدم حتما إلى اضطراب كمي لمتصكر.أل

فالعناصر المحيطة بالتصكر تعمؿ مثؿ نظاـ الدفاع خاص بالتصكر، فالتغيرات تككف 
 .1عمى العمـك انطبلقا مف التغييرات التي تطرأ عمى عناصره المحيطة

يمثؿ النظاـ المزدكج لمتصكرات االجتماعية بفيـ خاصية مف خصائص       
التصكرات االجتماعية، كالذم يظير بشكؿ متناقض في الكىمة األكلى ذلؾ أف 
التصكرات االجتماعية ىي في نفس الكقت 'مستقرة كمتحركة' "صمبة كمرنة"، ألنيا تحدد 

                                                           
1
 : Abric Jean Claude, OP-cit   ،َِمال ػٍ غبَى اثزغبو، يشخغ عجك ركش      
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ـ المقسمة بكاسطة أعضاء بكاسطة النكاة المركزية مكطدة في النظاـ الخاص بالقي
الجماعة، كمتحركة كمرنة ألنيا تغذم الخبرات الفردية، فيي تدمج المعطيات المعاشة 
ككذلؾ الكضعية النكعية كالتطكر الخاص بالعبلقات كالممارسات االجتماعية كالتي 

 .1يندمج األفراد أك تندمج الجماعات فييا
  مستويات تحميل التصورات االجتماعية: -1

إف دراسة التصكرات االجتماعية، ليس باألمر السيؿ، أم أنيا ليست شاممة       
كغالبا ما يركز العمؿ عمى دراسة التصكرات االجتماعية في التفاعؿ مع عدة 
مجمكعات، فالتصكرات االجتماعية التي تدرس بيف األفراد ليس بالمثؿ عندما تدرس 

ات مختمفة قد يفرض صكرة مغايرة بيف الجماعات، فالتفاعؿ االجتماعي بيف المجمكع
مف التصكرات فكؿ مجمكعة ليدىا نظرة كخبرة مختمفة عف نظيرتيا فيما يخص 

 2التصكرات االجتماعية.
 كيمكف تفسيرىا في التالي:

 التصورات االجتماعية داخل مجموعة: -1-2
التفاعؿ بينيـ يتـ ضمف مجمكعة تتككف مف أفراد اجتماعية، كفي ىذه الحالة ىناؾ      

مكقؼ مشترؾ فيما يتعمؽ بفرض ىدؼ مشترؾ بيف ىذه المجمكعة، كىي غالبا ما تتـ 
داخؿ مجمكعة اجتماعية أكثر تجانسا، كبالتالي تككف المعرفة بالنسبة ليـ أقؿ تنكعا، 

د: لماذا فريؽ أك مجمكعة ما ليـ رؤية مشتركة عمى كيمكف طرح سؤاؿ في ىذا الصد
" نظرية النواة المركزية الرغـ مف أف كؿ فرد لديو تجربتو الخاصة ؟ كىذا ما يعرؼ في

 حيث أف العناصر تختمؼ فقط في محيط النكاة. "
 
 
 

                                                           
1
، يشخغ عجك ركشِ، ، انتصٕساد االرتًبػٛخ نهصحخ ٔانًشض فٙ انززائشعهًٛبٌ ثٕيذٍٚ : 

 (.33ص)
2
 : Maury Caroline, Les représentations sociales, Boit à outil, Revue de la 

littérature, partie11, Paris,  juin 2007, p(3). 
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 التصورات االجتماعية كخبرة اجتماعية:  -1-1
كىي تعبر عف الخطاب الفردم لمتصكرات االجتماعية كفي ىذه الحالة يككف       

أكثر يسرا. كالخطاب الفردم غالبا ما يككف المستكل األكؿ مف جميع البيانات، كيدرس 
كجو التشابو كاالختبلؼ بيف الخطب الفردية المختمفة عندما يمارس الفرد عمى 

يـ شيء ما. فإنو يطبؽ في ىذه الحالة التصكرات االجتماعية ألشخاص تفسير كف
المعرفة الساذجة كغالبا ال تنتج كفؽ قكاعد عممية كاستنتاجات منطقية، فيك يعبر عف 
الشعكر مف خبلؿ تصكراتو االجتماعية، بكصؼ البيئة أك الكاقع كما ىك الحاؿ، ككما 

 .1يعتبر مف قبؿ اآلخريف
 كتتمخص ىذه الفكرة بالشكؿ التالي: 

 كىي فقيية كتعكس طريقة التفكير التي يتبعيا العقؿ الفردم. ردية :تمثالت ف -
كتشمؿ مجمكعة مف العركض الفردية التي تعبر عف منظكمة  التمثل االجتماعي: -

 مف القيـ كالمكاقؼ، كاألعراؼ كالمعتقدات المشتركة بشكؿ جماعي.
خريف، كما كىذا يمكف مف كضع بيانات فردية مف تجارب حياة الشخص حكاره مع اآل

يمكف بناء نماذج مف المعرفة كالفكر كالمعمكمات المرسمة مف خبلؿ التعمـ كغالبا ما 
  .2يككف مف الصعب تغييرىا

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 : Maury Caroline, OP-cit, p(4). 

2
 : Raymond Baril ,Marie-José Durand, et outres , L’influence des 

représentations de la maladie de la douleur et de la guérison sur le 

processus de réadaptation au travail, Institut de recherche  Robert-Sauvé 

en santé et en sécurité du travail, , Février 2008. Québec ,p4.  



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

103 

 تيارات التصورات االجتماعية" نظرية التغيير": -3
كنقصد مف خبلليا إلى فيـ كيؼ يمكف أف تككف رؤية المشتركة بيف األفراد داخؿ 
 المجمكعة، كمدل التكافؽ في اآلراء بيف أعضاء المجمكعة كتتمثؿ في المخطط التالي: 

   

 
 

 يوضح التوافق بين أعضاء المجموعة 2الشكل رقم:

كمف خبلؿ نظرية النكاة المركزية يمكف تفسير ىذا المخطط عمى أف التغيرات عمى      
مستكل التصكرات االجتماعية تككف أكثر أك أقؿ سيكلة بيف مستكيف مف تقسيـ 
التصكرات االجتماعية كىي المستكل الفردم أك جماعي عمى نطاؽ كاسع، كمستكل 

 فردم أك جماعي عمى نطاؽ ضيؽ .

 توافق في اآلراء: خصائص ال -
اإلجماع ليس فقط نتيجة لمتقارب العشكائي بيف األفراد كلكف يتـ تحديدىا مف قبؿ  -

 عامؿ مشترؾ بيف جميع األفراد.
معظـ اآلراء قد تتكافؽ كقد تتعارض مع اآلراء كالمعتقدات األخرل لمتصكرات  -

 االجتماعية.
صة التي تشمؿ القدرة عمى ىي أقؿ تجييزا فيما يخص االتفاؽ عمى الصفات الخا -

 تحديد الغرض مف التصكرات االجتماعية.
 وتنقسم التصورات االجتماعية عمى النحو التالي:  -
 المعتقدات عناصر ىامشية تختمؼ مف فرد آلخر. -
العناصر الرئيسية األساسية التي يتـ مف خبلليا التكافؽ في اآلراء كىي تنشئ مف  -

الخبرة االجتماعية كتاريخ األيديكلكجية لمتصكرات االجتماعية كتسند المعمكمات كاآلراء 

 العناصر من عدد

 للغاية متوافقة الصغيرة،

 نظرية تشكل التي هي و

المركزية النواة  

المجموعة أراء فصل  

قوي التوافق مجال  

 ك ،أكسع نطاؽ عمى
 أقؿ يككف التكافؽ

 كضكحا
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كالمعتقدات األساسية، كىذه العناصر ىي تكافؽ اآلراء ألنيا تشير إلى القكاعد كالقيـ 
  .1كالمصالح الجماعية

 : النواة المركزية وتغيير التصورات االجتماعية -
النكاة المركزية ىي مركز استقرار التصكرات االجتماعية، كفييا يككف تغيير التصكرات 

 شبو جامد.
كفي حالة ما إذ المجتمع يشيد تغييرات " تقنية، عممية، بيئية..." ما يشير إلى مسألة  

أساسية تخص تطكر التصكرات االجتماعية التي ستكاجو قصكر ذاتي، لكف التغير عمى 
مستكل العناصر األساسية لمتصكرات االجتماعية يحدث في حاالت استثنائية فقط التي 

 بلؿ التعديبلت المتعاقبة عمى مستكل ىتو التصكرات.تتطكر عندىا التصكرات مف خ
أما إذا كاف عامؿ التغيير ال يتفؽ مع عناصر ىامشية مف التصكرات االجتماعية لف 
يككف ىناؾ إعادة التطكير السريع؛ عمى عكس مف ذلؾ إذا كاف الخبلؼ يتعمؽ بالنكاة 

ية سكؼ يككف التغيير المركزية التي تربط بيف العناصر المختمفة لمتصكرات االجتماع
 أصعب كأبطأ.

أما خارج النكاة المركزية فإف التصكرات تتغير خاصة مف قبيؿ المؤلفيف كمف سيتأثر 
 .2بالتغيير التاريخي لمتصكرات االجتماعية

 الثقافة:  -ثانيا

 مفيوم الثقافة:  -2
ىناؾ تعريفات عديدة كمتنكعة لمفيكـ الثقافة، ىذا التنكع في التعريؼ كفيـ الثقافة       

يجعميا أكثر صعكبة في تحديدىا أك فصميا عف مختمؼ األنشطة المرتبطة بيا، كأىـ 
الصعكبات التي تكاجو الباحثيف في كضح تعريؼ محدد لمثقافة ىك الخمط بيف تعريؼ 

حيث أف الثقافة نشاط إنساني ال يكجد إال في مجتمع، كلذا الثقافة كتعريؼ المجتمع. 
                                                           

1
 : Maury Caroline, OP-cit, p(7-8). 

2
 : Maury Caroline, OP-cit, p(9). 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

105 

يصعب فيـ الثقافة بعيدة عف المجتمع، حتى أف البعض يستخدـ مفيكـ الثقافة 
كالمجتمع بصكرة المبادلة بيف االصطبلحيف كىـ يستندكف في ذلؾ إلى أف أبناء 

 . 1الجماعات الكاحدة إنما يتقاسمكف الثقافة المحمية
ىناؾ شبو اتفاؽ بيف العمماء عمى األخذ بالتعريؼ الشيير الذم كصفو ككاف        

"أكدكارد بيرت تايمكر" في نياية القرف التاسع عشر، فالثقافة أك الحضارة ىي ذلؾ الكؿ 
المركب الذم يشتمؿ عمى المعرفة كالعقيدة كاألخبلؽ كالقانكف كالعادات ككؿ المعتقدات 

 2فتو عضكا في المجتمع"المكتسبة التي يكتسبيا اإلنساف بص
 تعريف عمماء االجتماع لمثقافة:  -2-2
تشتمؿ عمى معظـ  فيما قدما صيغة تأليفيةو كالكيون:   Kroberتعريف كروبير -

العناصر التي حضيت بمكافقة عمماء االجتماع في الكقت الحاضر، حيث يذىباف إلى 
أف الثقافة تتألؼ مف أنماط ظاىرة أك كامنة مستقرة لمسمكؾ المكتسب، أم المنقكؿ عف 
طريؽ الرمكز كاالنجازات التي تميز الجماعات اإلنسانية بما في ذلؾ األشياء 

لؾ التعريؼ يراف أف جكىر الثقافة يتككف مف األفكار التقميدية المصنكعة. كىما في ذ
ككؿ ما يتصؿ بيا مف قيـ كأف األنساؽ الثقافية كلك أنيا تعتبر في جكىرىا محطة أك 

 نتاج لمسمكؾ اإلنساني إال أنيا في الكقت نفسو تعتبر شرطا ضركريا ليذا السمكؾ. 
ة ميز لينتكف بيف الفرد كالمجتمع في تعريفو لمثقاف: Lintonتعريف رالف لينتون  -

كالثقافة بقكلو أف لكؿ مصطمح مف ىذه المصطمحات الثبلثة مدلكلو الذم يشير إلى 
كياف مختمؼ كدكر خاص كمتميز في الحياة اإلنسانية أك االجتماعية، فالمجتمع ىك 

بيا جماعة منظمة مف األفراد بينما الثقافة طائفة منظمة مف االستجابات مكتسبة يتميز 
مجتمع معيف، أما الفرد فيك كائف حي قادر عمى التفكير كالفعؿ كالشعكر بذاتو كلكف 

 استجابتو ىذه تتشكؿ إلى حد كبير في ضكء احتكاكو بالمجتمع كالثقافة.

                                                           
1

يإعغخ شجبة اندبيؼخ، ، انخقبفخ دساصخ فٙ ػهى االرتًبع انخقبفٙزغٍ ػجذ انسًٛذ أزًذ سشٕاٌ،  : 

 (146، ص)2006اإلعكُذسٚخ، 
2

،انًكزت اندبيؼٙ ، األَخشٔثٕنٕرٛب فٙ انًزبنٍٛ انُظش٘ ٔانتطجٛقٙ: زغٍ ػجذ انسًٛذ أزًذ سشٕاٌ  

  (.63، ص)2003انسذٚث، اإلعكُذسٚخ، 
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يعرؼ راد فيمد الثقافة بأنيا مجمكعة مف المفاىيـ  :Redfieldتعريف رادفيمد  -
المجتمع تنعكس في الفنف كالفكر كأكجو كالمدركات المتفؽ أك المصطمح عمييا في 

النشاط، كتنتقؿ عف طريؽ الكراثة عبر األجياؿ لتكسب الجماعات صفات كخكاص 
 1مميزة.

 تعريف التاريخيون لمثقافة:  -2-1
يعرؼ التاريخيكف الثقافة بأنيا راسب تاريخي عمى اعتبار أف الثقافة عندىـ ىي مجرد 

خبلؿ السياؽ الحضارم، أك تتسرب في الزماف عمميات تاريخية األصؿ ك تتراكـ مف 
 التاريخي فتنمك كتنتعش كترتقي كتنتقؿ كتياجر مف منطقة إلى أخرل.

 تعريف األنثروبولوجي لمثقافة:  -2-6
يرل "ىكبؿ" أف السمكؾ المكتسب بصفة عامة يعتبر ضركريا :  Hobleتعريف ىوبل -

التجريدات االجتماعية كالتي تنتقؿ عبر في تعريؼ الثقافة، حيث أف الثقافة ىي مجمكع 
 األجياؿ المتبلحقة عف طريؽ التنشئة كاالكتساب الثقافي المستمر.

يعرفاف الثقافة بأنيا كؿ ما صنعو أم شعب مف الشعكب  تعريف "ماكيفر" و"يبج": -
أك أكجد نفسو مف مصنكعات يدكية كمحرمات كنظـ اجتماعية سائدة. كباختصار ىي 

نساف أينما كجد، إذف فمفيكـ الثقافة يعني مجمؿ التراث االجتماعي كؿ ما صنعو اإل
 لمبشرية.

فالثقافة ىي الحياة، إنيا نمط المعتقدات كاألفكار كالرمكز كالتجارب التي نتجت عف  
التفاعؿ بيف األفراد كبيف النظـ االجتماعية كىي تتكامؿ كظيفيا ك تعمؿ عمى تكييؼ 

 ة. األفراد مع مختمؼ مكاقؼ الحيا
كتجيب الثقافة عف تساؤالت مؤداىا: كيؼ تعمؿ المجتمعات ككيؼ يسمؾ األفراد؟       

ككيؼ يختار األفراد شركاء حياتيـ؟ ككيؼ يبنكف مساكنيـ؟ ككيؼ ينظمكف سياسيا؟ 
ككيؼ ينتجكف الطعاـ؟ ككيؼ يتصمكف ببعضيـ البعض؟ ككيؼ يتقيدكف أك كيؼ 

                                                           
1

داس  ،انًزتًغ ٔانخقبفخ ٔانشخصٛخ، دساصخ فٙ ػهى االرتًبع انخقبفٙ: انغٛذ ػجذ انؼبغٙ انغٛذ،  

 (.8، ص ) 2003انًؼشفخ اندبيؼٛخ نهطجغ ٔانشش ، اإلعكُذسٚخ، 
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ط االجتماعي؟ ككيؼ يعبركف عف أنفسيـ يقتسمكف العمؿ؟ ككيؼ يحافظكف عمى الضب
 1باستخداـ األساليب النفسية؟...إلخ.

  التعريف السيكولوجي لمثقافة: -1-6
تبرز جكانب التكيؼ كالتعمـ كالعادات عمى اعتبار أف الثقافة مجمكعة أساليب فنية     

تحقؽ إشباع الحاجات كحؿ المشكبلت كالتكيؼ مع البيئة. "فكرد" يعرؼ الثقافة عمى 
أنيا تتككف مف أساليب تقميدية لحؿ المشكبلت كتمثؿ مجمكعة استجابات مقبكلة حققت 

 .2بيذه المشكبلت نجاحا لتصبح مألكفة كمتصمة
كما أف الثقافة في كجية نظر السيككلكجييف ىي عممية انتقائية تكجو كجكد أفعاؿ  

البشر نحك منبيات داخمية كخارجية كىذا المفيكـ السيككلكجي يتضمف دراسة "المنبو أك 
 .3المثير" باإلضافة إلى االستجابة كالنزكع

 خصائص الثقافة:  -1
" عف خصائص الثقافة في مقاؿ لو بعنكاف"طبيعة الثقافة"  Merdockتحدث "ميردكؾ     

أنو عمى الرغـ مف ذلؾ التنكع الثقافي اليائؿ الذم تكشؼ عنو الدراسات المقارنة 
لثقافات الشعكب كالمجتمعات إال أف ىناؾ بعض الخصائص المشتركة التي يمكف 

 مي:إخضاعيا لمتحميؿ العممي كمف أىـ ىذه الخصائص يذكر ميردكؾ ما ي
 خاصية القابمية لمتعمم:  -أ

إف عناصر  الثقافة كمظاىرىا أمكر يكتسبيا كؿ فرد مف خبلؿ تجربتو في الحياة      
االجتماعية عف طريؽ التعمـ كمما ىك جدير بالذكر أف ىذه الخاصية ال تزاؿ عمى 

و إذا الرغـ مف الجدؿ الذم يدكر حكليا بيف عمماء االجتماع كاألنثركبكلكجيا، مؤداه أن
كانت الثقافة أمر يمكف تعممو فإنيا يجدب أف تخضع لقكانيف التعمـ التي أكضحيا 
عمماء النفس كبيذا يككف تطبيقيا عمى بعض األنكاع األخرل مثؿ الحيكانات الثدية، 

                                                           
1

، يشخغ عجك ، األَخشٔثٕنٕرٛب فٙ انًزبنٍٛ انُظش٘ ٔانتطجٛقٙ: زغٍٛ ػجذ انسًٛذ أزًذ سشٕاٌ  

  (.65-63ركشِ، ص ص) 
2
 (.9: انغٛذ ػجذ انؼبغٙ انغٛذ، يشخغ عجك ركشِ، ص) 
3

، يشخغ عجك َخشٔثٕنٕرٛب فٙ انًزبنٍٛ انُظش٘ ٔانتطجٛقٙاأل: انغٛذ ػجذ انسًٛذ أزًذ سشٕاٌ ،  

 (. 63ركشِ، )
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كبغض النظر عف ىذا الجدؿ فإف خاصية القابمية لمتعمـ تؤدم بنا في نظر ميردكؾ إلى 
سكؼ تكشؼ عف بعض التمثبلت أك التشابيات التي تؤكد ما  أف نتكقع أف كؿ الثقافات

 لمثقافة مف عنصر ىاـ كمشترؾ.
 خاصية القابمية لمتناقل:  -ب

اإلنساف ىك الكائف الكحيد الذم يستطيع أف ينقؿ ما اكتسبو أك تعممو مف عادات      
تعتبر أك طرؽ لمفكر كلمسمكؾ إلى أفراد بني جنسو، كتدعـ المغة ىذه الخاصية، حيث 

المفصؿ الرئيسي كالكحيد الذم يستطيع اإلنساف عف طريؽ نقؿ ما تعممو مف معرفة 
كعقيدة ك فكر كسمكؾ مف جيؿ لجيؿ، كعف طريؽ ىذه الخاصية تثير في الحقيقة 
افتراض أف كؿ الثقافات سكؼ تكشؼ عف بعض اآلثار العامة التي تنجـ عف عممية 

فقط المعرفة كاألفكار بؿ تعني أيضا عممية التناقؿ ذلؾ ألف ىذه العممية ال تتضمف 
 التنظيـ كالتيذيب.

 
 الطابع االجتماعي لمثقافة:  -ج

يتمثؿ الطابع االجتماعي لمثقافة في أف عناصرىا غالبا ما تككف عامة كمشتركة      
بيف الكائنات اإلنسانية التي تعيش داخؿ تجمعات منظمة أك جماعات، كأف تقبميا أك 

كالتطابؽ ليا يككف مدعما في كثير مف األحياف بضغكط االجتماعية كلذلؾ االمتثاؿ 
 فيي تمثؿ في مجمكعيا عادات جمعية تنبثؽ عف التفاعؿ اإلنساني كاالجتماعي.

 الطابع المثالي أو الرمزي:  -د
يمكف تصدر عناصر الثقافة عمى أنيا معايير نمكذجية كأنماط مثالية لمسمكؾ،     

لمجتمع يكشفكف دائما عف درجة ما مف الكعي بمعايير ثقافتيـ كعف خاصة كأف أفراد ا
قدرة عالية عمى تمييز ىذه المعايير عف العادات الفردية، كمف ثمة يبدك مف المفيد عمى 
أف فكرة مقبكلة بطريقة تقميدية مف أعضاء الجماعة. كما يبدك مف المقيد أف نميز بيف 

الكاقعي، ففي أم مكقؼ نجد أف الفرد يسمؾ مكقفا  المعايير المثالية كبيف السمكؾ الفعمي
دراكو لممكقؼ  كاستجابة لحالتو ككائف عضكم أم استجابة لدكافعو في ىذا المكقؼ كا 
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الكمي الذم يجد فيو نفسو. كىك عندما يفعؿ ذلؾ يميؿ إلى أف يتبع عاداتو الراسخة بما 
 في ذلؾ ثقافتو. 

ا الثقافة عف أنيا شيء أك تشابيات التي كيقرر "ميردكؾ" أف الدرجة التي نتصكر فيي
 تنبثؽ مف القكانيف العامة التي تخضع ليا العمميات العقمية الرمزية.

  خاصية القدرة عمى اإلشباع: -ه
فالثقافة دائما بالضركرة تشبو الحاجات البيكلكجية األساسية كالحاجات الثانكية التي      

مألكفة إلشباع الدكافع اإلنسانية في تفاعؿ  تنبثؽ عنيا، كما أف عناصرىا تعتبر كسائؿ
اإلنساف بالبيئة الخارجية التي تحيط بو سكاء كانت طبيعية أك اجتماعية، فإذا كانت 

تصبح  -الثقافة ىي في جكىرىا مجمكعة مف العادات إال إذا كانت تشبع حاجة أساسية
الكجكد عندما فعناصر الثقافة تستمر في  –خاصية اإلشباع خاصية ضركرية لمثقافة 

تضمف ألفراد المجتمع حدا أدنى مف إشباع الحاجات األساسية، كبناءا عمى ذلؾ فإف 
ثمة تمثبلت أك تشابيات عمى نطاؽ كاسع تكجد بيف كؿ الثقافات نظرا لتشابو الدكافع 

 كالحاجيات اإلنسانية األساسية.
 خاصية التوافق: -ك

تكافؽ مع البيئة الجغرافية رغـ أف الثقافة عمى مر العصكر كانت تميؿ إلى ال     
التأثيرات البيئية كانت إلى حد كبير، كفي نظر الكثير مف عمماء األنثركبكلكجيا أحد 
محددات التطكر الثقافي، كذلؾ تتكافؽ الثقافة مف خبلؿ عمميات االستعارة كتنظيـ 

جيات البيئية االجتماعية التي تحيط بنا، عمى جانب قدرتيا عمى التكافؽ مع الحا
البيكلكجية كالسيككلكجية لمكائنات اإلنسانية، كتفسر ذلؾ أف تغيير ظركؼ الحياة أك 
شركطيا يعني تكقؼ األشكاؿ التقميدية لمثقافة أك عجزىا عف أف تقدـ الحد األدنى 
إلشباع الحاجيات اإلنسانية ألف ىذا التغيير يعني ظيكر حاجات جديدة بما يحتـ 

 إلشباعيا. حدكث تكافقات ثقافية جديدة
 خاصية التكامل:  -م

كنتيجة لمعمميات التكافقية تميؿ عناصر الثقافة إلى أف تشكؿ كبل متكامبل        
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كمترابطا كقد تستغرؽ عممية التكامؿ ىذه فترات طكيمة مف الزمف، كما أنو يبلحظ أف 
خاصية التكامؿ مسألة درجة بمعنى أنو ال تتحقؽ عمى نحك كامؿ إال في بعض 

في كتابو المجتمع البدائي كمؤداىا أنو إذا كانت  "Lowey اؿ كأشار "ركبيرت لكماألحك 
الثقافة تتسـ بخاصية التكامؿ فإنو مف المتصكر أف يحدث ىذا االرتباط بيف السيمات 

 1الثقافية المتشابية بطريقة تكرارية في الثقافات غير المترابطة.
 عناصر الثقافة:  -6

إف الصعكبة التي تكمف في كضع مفيكـ محدد لمثقافة ال بد مف أنيا ستكاجو       
نفس الصعكبة في كضع العناصر المحددة لمثقافة فيناؾ مجاالت عديدة تتمحكر فييا 
الثقافة كفي نفس الكقت تككف ىذه العناصر محاكر أساسية في تشكيؿ عناصر الثقافة، 

صة لمشخصية، فيناؾ مف يصؼ عناصر فكؿ تخصص قد يضع عناصر لمثقافة خا
الثقافة مف حيث أف ليا عناصر مادية كأخرل غير مادية كىناؾ مف يصنفيا حسب 
كظيفة كؿ عنصر مف عناصرىا كعمى العمكـ فإف مختمؼ الباحثيف في عمـ االجتماع 
الثقافي كاألنثركبكلكجيا كعمـ الفمكمكر ...إلخ، يخمصكف إلى أف لمثقافة عناصر متشعبة 

تنكعة أىميا المعتقدات كالفف كاألفعاؿ اإلنسانية، كالطرائؽ الشعبية كالعرؼ كالنظـ كم
االجتماعية كالمعتقدات كالقيـ كالرمكز كالطقكس كاألسطكرة كالعناصر المادية، 
كالديف....كفي ىذه الدراسة سكؼ نتناكؿ أىـ العناصر التي نستقي منيا محاكر 

 لعناصر التي سنتطرؽ إلييا ما يمي:الخاصة بمكضكع الدراسة. كأىـ ىذه ا
 المعتقدات:  -6-2

يحتاج اإلنساف إلى تصكرات أساسية لمعالـ كاإلنساف كالجماعة كالسمكؾ تساعده      
عمى التكيؼ كالتكافؽ مع بيئتو، كتقـك الثقافة بتقديـ ىذه التصكرات التي تأخذ شكبل 

العالـ ككيؼ خمؽ؟ كما يعرؼ باسـ المعتقدات كمف ىنا عندما يفكر اإلنساف في 
مصدر القكة كالسمطة فيو؟ كما الذم يجعؿ األشياء تسير بخيره أك شره، كيحاكؿ أف 
يتخذ مكقفا يساعد عمى الحصكؿ عمى حاجاتو ، فيجد في ىذه المعتقدات السائدة في 
مجتمعو ما يعينو عمى بناء عبلقاتو مع بيئتو الخارجية لكي يضمف مختمؼ حاجاتو في 
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ذلؾ لكي يتمكف مف تحديد مكانو في العالـ كعف مصيره، كعبلقتو بجماعتو الحياة، كك
كمجتمعو كمعرفة حقكقو ككاجباتو كمصالحو كمركزه كما ينبغي أك ال ينبغي في عبلقاتو 

  1اإلنسانية كىكذا...
كاالعتقاد ىك مجمكعة مف األفكار الكمية كالخاصة بالعالـ الطبيعي كاالجتماعي      

كاإلنساني كيحمؿ نسؽ المعتقدات إلى العديد مف الجكانب أك مف األنساؽ الفرعية، مثؿ 
االتجاىات كاإليديكلكجيات كاألدياف كالعمـ. كالقيمة نكع مف أنكاع االعتقاد تدخؿ ضمف 

 2ف.النسؽ الكمي لئلنسا
 تصنيف المعتقدات:  -

 ىناؾ مف يقسـ المعتقدات إلى ثبلث أنكاع:
 كىي التي تكصؼ بالصحة أك الزيؼ. وصفية: 
 أم التي يكصؼ عمى أساسيا مكضكع االعتقاد بالحسف أك القبح. تقييمية: 

حيث يحكـ الفرد بمقتضاىا عمى بعض الكسائؿ أك الغايات بجدارة الرغبة  آمرة وناىية:
أك عدـ الجدارة، لذا يرل" ميمتكف ركككيش" أف القيمة أشبو بمعتقد مف نكع ثالث ثابت 
نسبيا، يحمؿ في فجكاه تفضيبل شخصيا أك اجتماعيا لغاية مف غايات الكجكد أك لشكؿ 

 3اية.مف أشكاؿ السمكؾ المكصمة إلى ىذه الغ
 كىناؾ مف يصنؼ المعتقدات إلى قسميف: 

كىي المعتقدات التي ليا أصكؿ في النصكص الدينية المتفؽ عمييا  المعتقدات الدينية:
بصرؼ النظر عمى اسـ ىذا ، كىي تقع خارج نطاؽ الدراسة الفمكمكرية ألنيا ترتبط 

 بالدراسات الدينية.
ات التي تتخذ صيغة دينية دكف أف كىي تمؾ المعتقد المعتقدات ذات صبغة إيمانية:

يككف ليا أساس كاضح أك متفؽ عميو في النص الديني. كمف أمثمة المعتقدات ذات 
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الصبغة الدينية بعض األحداث أك المفاىيـ كىي كثيرة إذ كاف البعض كال يزاؿ يعتقد أف 
رشؽ الماء الكسخ عمى األرض في الميؿ ىك أمر محـر أك مكركه ألنو مثير لمجاف، 

 .  كمثؿ ذلؾ الصفير في الميؿ، أك قتؿ طائر البـك
كذلؾ مف بيف المعتقدات الدينية فيما يتعمؽ منيا ببعض القصص لؤلكلياء ك الصالحيف 
كقصة "خضر عميو السبلـ"، أك قصص "الجيبلني" التي تعد نكعا مف الكرامات 

 كبعضيا ال يقره الديف الحنيؼ، كمف ذلؾ الكثير.
رتبط االعتقاد بمغزل ديني في كؿ األحكاؿ فبعض االعتقاد كليس مف الضركرم أف ي

تتناكؿ الكاقع  كيركز إلى حد ما عمى اإليماف، كبيذا المعني فإف العبارات المشتقة مف 
مبلحظات كاقعية ال تعتبر معتقدات، بمعنى آخر فإف المعتقد غالبا ما يمبس ىالة دينية 

ال فإنو اعتقادا عاديا ال يمـز   1احترامو بالضركرة. أك تقديسية كا 
 القيم:  -6-1
 مفيوم القيم: -أ

ىناؾ العديد مف التعريفات التي قدمت لمقيـ كىي تختمؼ تبعا لممدارس كاالتجاىات    
المختمفة لمباحثيف كتبعا لمتخصص العممي الذم يدرس مكضكع القيـ كمف بيف أىـ 

 التعريفات ما يمي:
: القيـ عبارة عف أحكاـ التي يصدرىا الفرد بالتفضيؿ أك تعريف عبد المطيف خميفة -

عدـ التفضيؿ لممكضكعات أك األشياء، كذلؾ في ضكء تقييمو أك تقديره ليذه 
المكضكعات أك األشياء كتتـ ىذه العممية مف خبلؿ التفاعؿ بيف الفرد كمعارفو كخبراتو، 

و ىذه الخبرات كبيف ممثمي اإلطار الحضارم الذم يعيش فيو كيكتسب مف خبلل
 كالمعارؼ. 

بأنيا مجمكعة مف المعتقدات التي  ويعرف عدد من عمماء االجتماع العرب القيم: -
تتسـ بقدر مف االستمرار النسبي، كالتي تمثؿ مكجيات األشخاص نحك غايات أك 
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كسائؿ لتحقيقيا أك أنماط سمككية يختارىا ك يفضميا ىؤالء األشخاص بدال لغيرىا، 
مكجيات عف تفاعؿ بيف الشخصية كالكاقع االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي كتنشأ ىذه ال

...كىي تفصح عف نفسيا في المكاقؼ كاالتجاىات كالسمكؾ المفظي كالسمكؾ الفعمي 
 كالعكاطؼ التي يككنيا نحك مكضكعات معينة. 

ا كيعتبر مفيكـ القيـ مف بيف أكثر مفاىيـ العمـك االجتماعية غمكضا كارتباط       
بعدد كبير مف المفاىيـ األخرل كاالتجاىات كالمعتقدات كالدكافع كالرغبات...إلخ. 
فالفرؽ مثبل بيف القيـ كالمعايير ىي أف المعايير تمثؿ قكاعد السمكؾ فيي تحدد ما يجب 
كما ال يجب إتيانو مف أنماط سمككية في ظركؼ محددة، بينما القيـ ىي مستكيات 

عف المكاقؼ الخاصة. فقيمة ما قد تككف بمثابة مفيـك لمتفضيؿ مستقمة إلى حد ما 
مرجعي لعدد كبير مف المعايير، فمثبل مف القيـ السائدة في المجتمعات بشكؿ عاـ " 
، التسامح. أما عف أمثمة المعايير" نزاىة  العدالة، الحرية، التيذيب كالمياقة...الكـر

اقتراع المكاطف الذم لو حؽ المدرس كعدالتو..." كمف المعايير المرتبطة بالحرية "
 .1االنتخاب...إلخ"

 الخصائص العامة لمقيم: -ب
القيـ ىي معقدات مصدرىا الثقافة كالتفاعؿ االجتماعي بيف األفراد كبيف خبرات  -    

حياتو، ألف القيـ شأنيا شأف المعتقدات تنطكم عمى ثبلثة عناصر ىي: العنصر 
المعرفي كالعنصر العاطفي كالعنصر السمككي. كالجدير بالذكر أف الثقافة كالمجتمع 

ـ كمعتقدات كأف االتجاىات ك أنماط السمكؾ ىما كالشخصية ىـ المصدر الرئيسي لمقي
النتيجة المترتبة عمى تبني القيـ، إذ أف القيـ أيضا العامؿ الرئيس فيما يطرأ عمى نسؽ 

 القيـ الشخصية كالمجتمعية مف تغييرات.
القيـ تفصح عف نفسيا في أنماط التفاعؿ كاالختبار بيف البدائؿ المتاحة؛ حيث  -    

تصكرا لما ىك مرغكب، كعميو يمكف اعتبار القيـ بمثابة محكات أف القيـ تتضمف 
ينيض عميو االختيار كالحكـ كالتفضيؿ، بؿ ىي األسس التي يقكـ عمييا صنع القرارات 

 خاصة بأنماط السمكؾ في مختمؼ مجاالت الحياة.
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قا القيـ تتسـ باالستمرار النسبي كتخضع لمتغيير، إذا كانت القيـ دائمة دكما مطم -    
ألصبح التغيير عمى المستكييف االجتماعي كالشخصي مستحيبل، كبالمثؿ ال يمكف أف 
ال تعذر استمرار الشخصية اإلنسانية ألنماط الثقافية  تككف القيـ دائمة التغير كالتبديؿ كا 
كالبناءات االجتماعية، إذف فالقيـ تأخذ السمتيف المميزتيف لمقيـ كىما االستمرار النسبي 

 لنسبي.كالتغيير ا
القيـ ذات أىمية نسبية تتحدد داخؿ ما يعرؼ باسـ تدرج القيـ أك سمـ القيـ،  -     

كعمى الرغـ مف أننا نكتب القيـ داخؿ عممية التعمـ كالتنشئة االجتماعية منذ الطفكلة 
المبكرة إال أف ىذه ال تظؿ ثابتة أك مطمقة، فيي تتسـ بالنسبية كالنسبية تعني في ىذا 

لقيـ التي تتطكر لدينا خبلؿ ما نمر بو مف خبرات إنما تدخؿ بعضيا مع الصدد أف ا
البعض في منافسة حكؿ األىمية النسبية كينتج عف ذلؾ بالضركرة ترتيب لمقيـ داخؿ 
سمـ األىمية ك يتحدد ىذا السمـ في ضكء الخبرات التي نعيشيا كيخضع ىذا السمـ 

 1التغيير.لمتغيير كمما استجدت خبرات استدعت إحداث ىذا 
 الوظائف الرئيسية ألنساق القيم: -ج

 تتمخص الكظائؼ الرئيسية كفؽ ثبلث مستكيات: 
 المستكل األكؿ: ىك تناكؿ القيـ كمستكيات تكجو األنشطة اإلنسانية. -
المستكل الثاني: ىك معالجة أنساؽ القيمة بكصفيا مخططات عامة تساعد عمى  - 

التي يتعرض ليا األفراد في مكاقفيـ االجتماعية التقميؿ مف حدة الصراعات كالتكترات 
 المختمفة كما تساعد عمى صنع القرارات.

 . 2المستكل الثالث: ىك التفكير في القيـ باعتبارىا تتكشؼ عف الحاجات اإلنسانية – 
 العادات والطرائق الشعبية:  -6-6

ف الزماف العادات ىي صكرة مف صكر السمكؾ االجتماعي استمرت فترة طكيمة م    
كاستقرت في مجتمع معيف كأصبحت تقميدية كاصطبغت إلى حد ما بصبغة رسمية، 
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كالعادات الجمعية أساليب لمفكر كالعمؿ ترتبط بجماعة فرعية أك بمجتمع بأسره. 
فالعادات ما اعتاد الناس القياـ بو مف السمكؾ في مختمؼ األحكاؿ كمنذ فترة طكيمة مف 

ظرؼ محدد، كىك ليس سمككا مستحدثا كليس فرديا، الزماف، كىك سمكؾ متكقع في 
  1كالعادة تتضمف التكرار كأيضا القبكؿ العاـ.

 العرف:  -6-6
العرؼ عبارة عف طائفة مف األفكار كاآلراء كالمعتقدات التي تنشأ في جك       

الجماعة، كيمثؿ العرؼ مقدسات الجماعة كمحرماتيا، كينعكس فيما يزاكلو األفراد مف 
أعماؿ كما يمجئكف إليو في كثير مف مظاىر سمككيـ الجمعي، كيضطر األفراد إلى 

قكتيا مف فكرة الجماعة كعقائدىا؛ كالعرؼ كما الخضكع ليذه المعتقدات ألنيا تستمد 
يتصؿ بو مف عقائد الشعبية كأفكار العكاـ يعتبر أىـ جزء مف دستكر األمة غير 

 مكتكب، كقد ترقى بعض أحكامو كقضاياه إلى درجة القكاعد القانكنية.
كيتمثؿ العرؼ في الجانب السمبي محرمات كمقدسات أم مجتمع كتحريـ بعض       

كالعرؼ أرفع شأنا مف العادات ، فإف  2الرتباطيا بقكة تؤثر في الحكادث. األعماؿ
مخالفة العادة ببدعة جديدة تعتبر أقؿ كطأة مف مخالفة األعراؼ في معظـ 

حيث أف تطكر العادات تصبح أعرافا ليا طبيعتيا اإللزامية، كيعد الخركج .3األحياف
 4الشفيية.عمييا خركجا عمى قكانيف المجتمع غير المكتكبة 

 التقاليد:  -6-1
التقاليد عبارة عف مجمكعة مف قكاعد السمكؾ التي تنشأ عمى الرضا كاالتفاؽ      

الجمعي، كىي تستمد قكتيا مف المجتمع كتحتفظ بالحكـ المتراكمة كذكريات الماضي 
التي مر بيا المجتمع، بتناقميا الخمؼ عف سمؼ جيؿ بعد جيؿ. كالتقاليد ىي أسمكب 

 ع في احتكاء العادة النافعة كاآلثار كالبقايا غير النافعة.المجتم
                                                           

1
 (.69: ػضاو أثٕ انسًبو انًطٕس، يشخغ عجك ركشِ، ص)  
2
، يشخغ عجك ركشِ، ص انخقبفخ دساصخ فٙ ػهى االرتًبع انخقبفٙ: زغٍٛ ػجذ انسًٛذ أزًذ سشٕاٌ،  

 (.158-157ص)
3
 (.76: ػضاو أثٕ انسًبو انًطٕس، يشخغ عجك ركشِ، ص ) 
4
، يشخغ عجك ركشِ، انخقبفخ دساصخ فٙ ػهى االرتًبع انخقبفٙازًذ سشٕاٌ،  : زغٍٛ ػجذ انسًٛذ 

 (.157ص)
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كتختمؼ العادات عف التقاليد في أف األخيرة تعني انتقاؿ العادات مف جيؿ إلى      
جيؿ مف خبلؿ التيارات االجتماعية، كما أف العادات تتعمؽ بالسمكؾ الخاص، أما 

  1بميبلد ديني أك زعيـ تعتبر تقاليد.التقاليد فتتعمؽ بالسمكؾ المجتمع  كمية، فاالحتفاؿ 
كالمبلحظ أف العبلقة بيف العرؼ كالعادات كالتقاليد ىي عبلقة متداخمة كغامضة      

في بعض الجكانب، كذلؾ ال يعكد إلى أخطاء في ىذه المفاىيـ كالعبلقات بقدر ما يعكد 
 .2إلى التداخؿ الحقيقي كالمركب في جكانب الحياة ذاتيا

 والمراسيم والشعائر:الطقوس  -6-3
: جمع شعيرة كالشعيرة ىي العبلمة التي يتميز بيا الشيء عف غيره كيقصد الشعائر -أ

بالشعائر أك الطقكس الدينية مجمكعة األفعاؿ المرتبة كالممارسات التي تنظميا قكاعد 
نظامية مف طبيعة مقدسة أك مكقرة ذات سمطة قيرية ممزمة ضابطة لتتابع بعض 

 المكجية لتحقيؽ غايات ذات كظيفة محددة.الحركات 
الشعائر ليست إال طقكس اجتماعية، كاالحتفاؿ العاـ المصاحب ليا الغرض منو تعييف 
أىمية المناسبة كىي بيذا تؤثر في األفراد مف غير أف يتدخؿ العقؿ في األمر. كظيفتيا 

 3أف تنقؿ أحاسيس تتصؿ بحقائؽ كبيرة، كبالعقائد كبكجكد المجتمع.
ىك تقميد أك إجراءات اكتسبت ىيبة أشبو بالييبة الدينية نظرا ليالة  فالطقس: -ب

التقديس أك االحتراـ الكبير ليذه الطقكس، كالطقكس غالبا ما تتخذ معنى رمزيا بخبلؼ 
العادة التي تككف كظيفتيا كاضحة مثؿ عادة تقديـ اليدايا لمعركسيف، أما الطقكس فيي 

دينية بائدة مف ذلؾ مثبل رش الممح أك السكر في مناسبات بقايا لعادات أك معتقدات 
األعراس؛ كمف ذلؾ طقكس دفف الميت كما يتبع ذلؾ مف مناسبات مثؿ األربعينية أك 

 األطعمة كالصدقات كقراءة القرآف ...إلخ.

                                                           
1
، يشخغ عجك ركشِ، انخقبفخ دساصخ فٙ ػهى االرتًبع انخقبفٙزغٍٛ ػجذ انسًٛذ ازًذ سشٕاٌ،  : 

 (.159ص)

 
2
 (.73: ػضاو أثٕ انسًبو انًطٕس، يشخغ عجك ركشِ، ص)  
3
 (.158ص): ػجذ انغُٙ ػًبد ، يشخغ عجك ركشِ، 
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فيي في الحقيقة ترتيبات قد تككف مستحدثة أك قديمة لكنيا تبلقي  المراسيم: -ج
أك القبكؿ مف المجتمع بيدؼ الحفاظ عمى تعميمات كقكانيف السمكؾ اإلجماع كاالتفاؽ 

الجماعي كاالحتفالي مثؿ مراسيـ إخراج العركس مف بيت أىميا، أك مراسيـ زيارة قبكر 
األكلياء كالصالحيف...إلخ. فالمراسيـ مجردة في الغالب مف الرمزية الدينية التي تمتاز 

 1بيا الطقكس كالشعائر.

 الدين:  -6-1
يمثؿ الديف ثقافة كاممة لشعب أك حضارة، ليس في ككنو مجمكعة مف نصكص       

ك تعاليـ كقيـ فحسب، بؿ ما ىك كياف مجسد اجتماعيا كمبمكر بالممارسة في أنماط 
كتقاليد كأفعاؿ، أم مف حيث صيركرتو نظاما مف الممارسات، فضبل عف ككنو نظاما 

 مف التصكرات.
لمطبيعة كالكجكد كاإلنساف كىك أيضا يقدـ تصكرا لمبناء  فالديف يعبر عف رؤية العالـ

 االجتماع اإلنساني.
كينطمؽ الديف إذا مف قبكؿ نماذج ركحانية محددة لينتقؿ مباشرة بعدىا إلى فرض       

نماذج أخبلقية كقيمتو محددة، فيصبح بذلؾ شبكة متكاممة مف النماذج الفكرية 
كالمسمكية  تؤطر حياة مف ينطكم تحت لكائو، كالديف ىنا يمثؿ ثقافة بكصفو نمطا مف 

تماعي، فيك يختمؼ عف سكاه مف أنماط المعرفة كالعمـ المعرفة بالكجكد الطبيعي كاالج
كالفمسفة كاألسطكرة ... فمو سماتو التي ال يقكـ اإليماف بغير اإلقرار بيا، كلو طريقتو 
الخاصة في بناء أحكامو كىي ال تفيـ بغير ربطيا بنمط االستدالؿ فيو، كما أنو يفرض 

ات ذات الطابع الركحاني يفترض عمى مؤمنيو الذيف يعتبرىـ رعية سمسمة مف المعتقد
 2بيا أف تمعب دكر المكجو بالنسبة إلى أعماؿ الفرد في اإلطار االجتماعي كاإلنساني.

 كلعؿ أىـ ما يمكف أف نفيمو في إطار الديف ىما " المقدس كالمدنس".     
: ىك ما يرىب كيرعب كيسحر كعمى قكؿ "كازنكؼ": ما يتجاكز حدكد فالمقدس -

 : محرمات كمحظكرات التي ترسـ حدكد المقدس.المدنس والنجسبر العادم، كيعت
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فمثبل كتاب التكراة تصنؼ الحيكانات ضمف فئتيف، النظيفة كالمدنسة ككؿ تماس جدم 
مع المدنسة مثؿ الخنزير الثعباف يفرض القياـ بطقكس تطيريو. كالطيارة الشعائرية 

كثيرة في مختمؼ األدياف تفصؿ شيء مقدس ألداء الصبلة عند المسمميف، كىناؾ أمثمة 
 بيف ما ىك مقدس كمدنس.

كتكمف قكة الديف في ككف أف البشر غير قادريف عمى أف يمحك ألنفسيـ الخبلص الذم 
يحممكنو فإنيـ يقركف بكجكد قكة أكثر تتجاكز طاقتيـ كتككف قادرة عمى التغمب عمى 

قكف عمييا أحيانا اسـ ا الشر كتسيير شؤكف العالـ تمؾ القكة السامية كالغامضة، يطم
كأحيانا اسـ الركح، كىي تستطيع في عدد مف الظركؼ أف تتكاصؿ مع اإلنساف الذم 
يمتقط آنذاؾ ما يسمى بػ" المانا" قكة الطبيعة، التي تدؿ عمى عنصر غامض الذم يمنح 
اإلنساف الحظ كالنجاح تحتفظ باسـ ا لمكائف األسمى  الذم يمنح الككف عبلئية بعد 

        1أف خمقو. كلكف المعتقدات تمؤل المدل الغيبي بقكل أخرل كثيرة.
 التراث الشعبي:  -6-1

يتجمى التراث الشعبي في عناصر كثيرة منيا الفمكمكر كالمكركث الثقافي كالمعقدات 
الشائعة مف خرافات كأساطير، كلفظ "تراث" يعني بشكؿ عاـ العناصر الثقافية التي 

جيؿ كما تحتؿ الخرافات كاألساطير حيزا ميما في مجاؿ التراث  تمقاىا مف جيؿ إلى
الشعبي كغيرىا مف األدب الشعبي كالحكـ كاألمثاؿ؛ كيتضمف التراث الشعبي اعتقادات 

 متنكعة منيا:
االعتقاد بالكائنات العمكية كالجف كالعفاريت كأركاح المكتى...ككيفية تعامميا مع  -

 .اإلنساف حمكال بو أك خركجا منو
االعتقادات الخاصة بالتشاؤـ أك بالتفاؤؿ مف أشياء أك أفعاؿ أك التكقي مما يجمب  -

النحس كالمعف بيدؼ استدرار القكل غير المنظكرة بقصد إذاء الممعكف كالتبرؾ 
 ...كالعيف التي يظف أف بعضيا يجمب أثرا طيبا أك رديئا.

                                                           
1
، رشخًخ يصجبذ انصًذ، انًإعغخ أحُٕنٕرٛب أَخشٔثٕنٕرٛب: فهٛت الٕٚد ٔخبٌ ثٛبس فبسَّٛ،  

 (.172-169)، ص ص 2004اندبيؼٛخ نهذساعبد ٔانُشش ٔانزٕصٚغ انًح، ثٛشٔد ، 
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"األثر" كعمؿ األعماؿ  كمنيا ما يتضمف اإليماف بالسحر كالتعزيـ مف خبلؿ أحد -
 كالخكاص السحرية لبعض المعادف كاألشكاؿ.

 االعتقاد باألكلياء كالكسطاء كاإليماف بالييبات كالقرابيف. -
 االعتقاد بالطب الشعبي كفيو مثبل العبلج بالكي كالحجامة كالرقية كالزار. -
كاألسبكع، الختاف، منيا العادات المرتبطة بدكرة الحياة كالتي تدكر حكؿ الكالدة  -

 1الخطبة، ىدايا العركس ،الزفاؼ،  الكضع، المرض، المكت...إلخ.

 الرموز:  -6-0
مصدر مشتؽ مف فعؿ رمزة، يرمز، رمزا، بمعنى أشار أك رمز إلى  الرمزية لغة: -أ

 شيء أك دؿ.
كالرمز يدؿ عمى مكضكع أك التعبير أك النشاط اإلنساني االجتماعي الذم يكحي      

بفكرة أك يشير إلى قيمة شيء أك إشارة مجردة كيحؿ محميا كيصبح ممثبل ليا كبديبل 
عنيا، إنو يستخدـ استخداما مطردا ليمثؿ مجمكعة مف األشياء أك نكعا مف أنكاع 

أك الركحية كيقاؿ "رمزية االجتماعي" حيف يشترؾ فيو العبلقات االجتماعية أك الفكرية 
أفراد المجتمع، كالرمكز التي تمثميا الميثكلكجيا كالفمكمكر كالرمكز الكطنية كالقكمية 

 كاإلنسانية كغيرىما. 
كالرمزية مذىب مف مذاىب األدب كالفنكف بصفة عامة، تعبر عف المعاني الخفية      

ية عف طريؽ اإليحاء كالتمميح كالداللة غير المباشرة بدال أك الضمنية كاالنطباعات النفس
مف األسمكب التقريرم، كذلؾ كي يشارؾ الناظر أك الساطع في فيـ الفكرة أك تكميميا أك 

 .2اإلضافة إلييا مف خيالو
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كميداف تطبيؽ الرمزية ىك ميداف فسيح كمتنكع يشمؿ الديف كاألساطير كالطقكس      
غات كالحركات كالدالالت كالفف كالفكر كااليدكلكجيا كظكاىر التصنيؼ كالم

 .1كالمعتقدات...إلخ
"ىك شيء ما يحتؿ مكاف شيء آخر"، أك"  أما مفيوم الرمزية في عمم االجتماع: -ب

أنو شيء ما يحؿ محمو شيء آخر كيستدعيو"عف تمثاال معينا يذكر رمزيا بشخصية 
ريف، كبذلؾ فإف أم كممة تحؿ حدث أك فكرة، كيضمف ليـ بذلؾ كجكدا كفعبل مستم

محؿ شيء ، دكف أف يككف الشيء المادم أك الفيزيقي ضركريا أك حاضرا؛ فالرمز 
 2حسب مفيـك "كايت" ىك شيء يكتب قيمتو أك معناه ممف يستخدمكنو.

فاالستعداد الذم يمتمكو اإلنساف الستعماؿ الكقائع كمعالجتيا رمزيا يحدث مف       
عي فالمجتمع ىك المؤتمف عمى الرمكز المتراكمة كالثقافة ىي خبلؿ التفاعؿ االجتما

الحافظة ليا بؿ ىي الفضاء الذم تشبع فيو، كىي عمميا أم الرمكز ساعدت عمى كجكد 
 حياة ثقافية كاجتماعية أكثر تنظيما كتعقيدا.

إذا ثمة ثقافة كمجتمع كرمكز يترابط نسيجيا بحيث ال يمكف تفكيؾ التفاعؿ القائـ        
في ما بينيا كالحاصؿ أف المعنى إذا ليس أصيبل في الرمز؛ فمثبل المكف األسكد كحده 
لكف الحزف، لكف الصينييف التقميدييف يعتبركف األبيض لكف حداد. فمعنى الرمز يحدث 

  3نتيجة التفاعؿ االجتماعي كما أنو يبقى نتيجة ىذا التفاعؿ.
  وظيفة الرموز ودورىا في الثقافة والمجتمع: -ج

إف القدرة عمى استخداـ رمز لنمك الثقافة كتطكرىا، فالقدرة عمى الرمز تمكف اإلنساف     
مف نقؿ ما تعممو عمى نحك أكثر كفاءة كما أف القدرة عمى الرمز تيسر لئلنساف عبكر 
الفجكة القائمة بيف الخبرات المادية المنفصمة ، مما يضفي طابع المغة تمكف البشر مف 

لسمكؾ التي تعممكىا كنقمكىا لكؿ جيؿ جديد، فالطفؿ البشرم ليس تمخيص أساليب ا
نما ىك يستطيع  محددا بحدكد اإلجراءات التي يكتسبيا مف خبلؿ خبراتو كمبلحظاتو، كا 
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حالما يمتمؾ ناصية الرمكز المستخدمة في مجتمعو أف يتعمـ بشكؿ مستمر إلى حد ما 
يتمقى ثمرة سنكات مف الخبرة أساليب السمكؾ المتراكمة الخاصة بمجتمعو ككؿ، ف

كلمبلحظة التي اكتسبتيا أجياؿ عديدة مف البشر، كما يؤدم خمؽ الرمكز كاستخداميا 
 إلى تمكيف اإلنساف مف جعؿ خبراتو تتكقؼ باستمرار.

حيث يمكف القكؿ أف الثقافة ال تتككف فقط مف أساليب المتعممة التي تراكمت        
ؿ عديدة كبدكف ىذه الكسيمة يصبح التعمـ جامدا أك غير عمى يد أفراد كثيريف عبر أجيا

قابؿ لمتقدـ لؤلماـ، فالثقافة في جكىرىا ىي تراكـ ألنماط السمكؾ المتعمـ التي نشأت 
كتطكرت بفضؿ الرمكز كالتي ظيرت إلى الكجكد عندما تعمـ اإلنساف كيؼ يرمز 

 .1لؤلشياء

 األساطير:   -6-29
التأسيسية كقصص اآللية كاألشياء التي تشكؿ مجمكعة األساطير ىي الحكايات        

تصكرات عف عبلقات العالـ كالبشر بالكائنات الخفية، كاألسطكرة التي تراكح ما بيف 
الخرافة كالعمـ ىي عممية تنظيـ عقبلني، فيي تحدد مكقع اإلنساف في العالـ بفضؿ 

المبلحظة كالرؤية مجمكعة مف المعطيات داخؿ كجكد كمي مؤكد التنظيـ إضافة إلى 
كلؤلسطكرة ارتباط كثيؽ بمصير الككف " خمؽ األرض كاإلنساف كاألركاح " كبأصكؿ 
تقنيات الحياة كالزراعة كالحدادة كالنار ....أم كؿ ما يعطي الحياة كيكاكبيا كىي تحدد 
المياديف كاألشياء المقدسة بتعريفيا كتبريرىا لؤلكامر كالنكاىي كيرل الباحثكف 

فييا عف القكانيف العامة لمفكر كما أنيا تعتبر لدل الشعكب المؤمنيف بيا  المعاصركف
 إطار سمككيـ كمرجعيتيـ األساسية.

كتنطمؽ األسطكرة مف زمف عابر تتداخؿ فيو صبغات الكينكنة كيسكده الكجكد        
االجتماعي كالطبيعي، فيككف ىدؼ األسطكرة أك صيغتيا أف تؤسس بالتكافؽ لقبكؿ 

مشترؾ بالكاقع الراىف كلذلؾ تقكـ بالتخمص مف عناصرىا الفظة الشاذة  اجتماعي
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لتصبح عمى تكافؽ مع رؤل أخرل متقاربة كتشكؿ نمكذجا متماسكا، كلذلؾ يظير فييا 
بشكؿ جمي عمؿ فكرم تنظيمي ككؿ دراسة معمقة لظركؼ تككينيا تكشؼ تداخؿ أكثر 

  1مف خطاب فييا.
 االجتماعية وعناصر الثقافة:العالقة بين التصورات  -ثالثا 

رغـ التداخؿ بيف المجتمع كالثقافة كصعكبة كضع خط فاصؿ يفصؿ بينيما أك        
بيف الصفة الشخصية كاألشكاؿ االجتماعية المتطمبة، أك بيف األدكات كاألفكار. ففكرة 
"دكركايـ" عف التصكرات االجتماعية أك العقؿ الجمعي في مكضكعات الثقافة تعتبر 

اسية في الحياة الجمعية، ككثيرا ما استخدـ "دكركميـ" كممة مجتمع حيف نستخدـ اليكـ أس
مصطمح الثقافة، كعندما يريد التميز بينيما كاف يستخدـ مصطمحيف متميزيف ىما 

 2الكعي الجمعي كالتصكرات االجتماعية الجمعية.
كالشعكر كالسمكؾ فالتصكرات االجتماعية في نظر "دكركايـ" ىي أساليب التفكير      

التي تبدك في تصرؼ الفرد عمى أنيا تعبير عف سيطرة الجماعة. ككضع مثاؿ لذلؾ ىك 
استجابة الفرد حينما يندمج في الجماعة مثؿ االحتفاؿ بعيد فينا يتبمكر الشعكر الجمعي 

.كبيذا الصدد نبلحظ أف 3كلكؿ مجتمع شعكر جمعي معيف حسب الثقافة السائدة
صكرات االجتماعية في إطار ثقافي الذم يحدده المجتمع. كعميو دكركايـ بمكر الت

فالعبلقة بيف التصكرات االجتماعية كالثقافية أك بيف عناصر الثقافة شديدة الصمة 
 كالتعقيد كيصعب إلى حد كبير الفصؿ بينيا، كىك ما سنكضحو في العناصر التالية: 

 التصورات االجتماعية والدين:  -2
إف فيـ العبلقة بيف التصكرات االجتماعية كالديف تتضح خاصة في فيـ الكظائؼ     

األساسية لمديف فالديف يعتبر ثقافة بكصفو نمطا مغمقا مف القيـ كالطقكس كالشعائر، أم 
عادة إنتاجو، كىك يمثؿ  طريقة ثابتة المبلمح في ممارسة الحياة كفي بناء االجتماع كا 
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ة كاممة لممجتمع بالمعنى األنثركبكلكجي الكامؿ ليذه الكممة: أم في الحالتيف بنية عقمي
نمطا مف التفكير كالسمكؾ يكتسب منطمقا ذاتيا خاصا يمتنع فيمو أك تعديمو بمعزؿ عف 

 شبكة المعاني كالدالالت الخاصة بو.
كبقدر ما يقكـ الديف بتشكيؿ الثقافة كتعبئتيا يقكـ أيضا بشحنيا بالرمكز        
يف كالقيـ، بؿ يسيـ في تشكيؿ حقميا الخاص ككؿ ما يحممو الديف مف ضغكط كالمضام

كتحديات كاستجابات تقضي إلى تعبئة الخياؿ الجماعي أك التصكرات االجتماعية 
برمكز كقيـ كعادات كتقاليد، كبالتالي عمى األداء األفضؿ كاألمثؿ، كىذا يفسر كيؼ 

ككيؼ يجرم استدعاءه كاالحتماء بنماذجو يمعب الديف دكرا محكريا في األزمات الكبرل 
في التحديات التي تيدد التكازف الشخصي أك االجتماعي في ىذه الحالة يمثؿ الديف 

. كعميو تعتبر التصكرات االجتماعية ككعاء 1طمقة تعبكية ىائمة لشحف الحقؿ الثقافي
يد سمكؾ تصب فيو الكثير مف القيـ كالمعتقدات الدينية كتعمؿ بيذا الشكؿ عمى تحد

دراكيا حتى لك كاف ىذا  كتفكير األفراد كفيميـ لمختمؼ الظكاىر االجتماعية كالنفسية كا 
 اإلدراؾ يذكب كسط قيـ دينية غامضة الفيـ.

 التصورات االجتماعية والعرف:  -1
يتمثؿ العرؼ في الجانب السمبي لمحرمات كمقدسات أم مجتمع كتحريـ بعض        

األعماؿ الرتباطيا بقكة تؤثر في الحكادث مثؿ عدـ كنس الشكارع ليبل، كعدـ كنسيا يـك 
 سفر صاحبيا ضنا منيـ أف ىذه األمكر تجمب التعاسة كتسبب حكادث مؤلمة.

اع نعيؽ البكـ، كعدـ لمس المحرمات، كعدـ كما يتمثؿ العرؼ في التشاؤـ مف سم      
ذبح بعض الحيكانات، كعد أكؿ لحكـ بعض الطيكر الرتباطيا بأصكؿ قديسيو، أك 
الرتباطيا بأفكار كتصكرات خارقة. كمثؿ االعتقاد في التأثير الخارؽ لمشياطيف كاألركاح 

انت فردية أك الخبيثة...إلخ كؿ ىذه اآلراء تعتبر كتككف مجمكعة مف التصكرات سكاء ك
  2جماعية كتؤثر في أعماؿ األفراد كسمككيـ كتفكيرىـ كانفعاالتيـ...إلخ.
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 التصورات االجتماعية واألساطير والخرافة:  -6
األساطير كالخرافة تحتؿ حيزا ميما في مجاؿ التصكرات االجتماعية أك        

نكا ال يصيغكف اآلراء التصكرات الفردية، كنظرا ألنيا نشأة عند البدائييف ذلؾ أنيـ كا
عف مسببات األشياء كدالالتيا أك ما بينيا مف عبلقات، بؿ أف تمؾ اآلراء تـ نسجيا 
كتضمينيا خكاطر فمسفية عميقة عبركا عنيا بطريقة ذاتية  كدرامية كتصكرية، قد يككف 
مف العسير بالنسبة إلى معارفنا الحديثة أف نفسر تمؾ الدالالت المختمفة لكثير مف 

عتقدات التي تنتمي إلى عكالـ أخرل أشد ارتباطا بالزماف كالمكاف كبالحدكد التي الم
تفصؿ بيف األشياء ففي ذلؾ العالـ الغامض نجد أف اإلنساف شديد اإلحساس بالقكل 
الظاىرة  كالخفية كىك عمى الرغـ مف إحساسو بتأثيرىا فإنو لـ يكف يستطيع أف يفيميا 

   1فيما كاضحا.
التصكرات االجتماعية أك الفردية التي تسقييا الخرافة كاألساطير يككف ليا فجممة        

دكر فعاؿ كأساليب اجتماعية كنفسية ، فيي تكحي لممؤمنيف بيا باالطمئناف كاألماف  
إزاء أخطار الطبيعة كككارثيا، كما تقدـ لو تفسيرات مرضية لبعض الظكاىر الغامضة 

األمؿ كالتفاؤؿ كلكنيا أيضا تبعث فيو ركح اليأس التي تحرر فكرة، كقد تبعث فيو ركح 
كالتشاؤـ أك يتخذ مف بعض األشياء فاال يدفعو إلى اإلقداـ أك االحتجاج عف القياـ 

 2بكظائفو عمى أسس خيالية تصكرية ككىمية.

 التصورات االجتماعية والمعتقدات:  -6
يناؾ العديد مف يككف الفصؿ بيف المعتقدات كالتصكرات أمرا شبو مستحيؿ، ف     

يعرؼ التصكر عمى أنو معتقد. فالتصكرات ىي المعارؼ أك المعتقدات  المخزنة في 
ذاكرة الشخص، كىذا النكع مف التصكر يمكنو أف يتغير بفعؿ التجربة لكنو يممؾ درجة 
كبيرة مف الثبات كيككف الخمط بشكؿ كاضح حيف نريد اإلشارة إلى مفاىيـ الشخص 
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يا في مجاؿ معيف، ىنا يمكف أف نضفي عمى التصكر معنى كاألفكار التي يمتمك
 المعتقدات.

فالمعمكمات التي تصمـ التصكر مصدرىا مجمكعة المعتقدات المسترجعة مف ذاكرة  
 1التي يككف لممجتمع كالثقافة الفضؿ في استمرارىا كفعاليتيا.

 التصورات االجتماعية والرموز:  -1
كؿ نظاـ المعاني لمرمكز ترتكز إلى شفيرات أم إف مجمكعة المعاني التي تش       

إلى مجمكعة مف العناصر ال يمكف تجزئتيا، كمحدكدة العدد مما يسمح ببناء منظكمة 
كاعية مف التصكرات الجماعية، كالتكاصؿ داخؿ ميداف اجتماعي محدد، لككف الرمكز 

لمعاني رؤية ال تكتسب معنى إال في ذلؾ الميداف كبالتنسيؽ فيما بينيا تشكؿ تمؾ ا
لمعالـ قد تككف شديدة أك ضعيفة التماسؾ أم إيديكلكجيا تنطكم عمى حد أدنى مف 

 2ترتيب الظكاىر كتحديد عبلقاتيا فيما بينيا.
كانطبلقا مف ىاتو العركض التي تفسر مدل الصمة بيف التصكرات االجتماعية       

لذا حيف نتحدث عف  كالثقافة أك باألحرل عناصر الثقافة يبدك في غاية الكضكح،
التصكرات نجد أنفسنا أحينا نتحدث عف مجمكعة مف عناصر الثقافة كىذا ما يدؿ أف 
الفكر اإلنساني يحمؿ في طياتو ثقافة اجتماعية تبمكر لو تصكره لمككف كالحياة كاألشياء 

 كمختمؼ الكظائؼ اليكمية كالظكاىر المرتبطة بالحياة اإلنسانية أك االجتماعية.
 خالصة الفصل: 

كاف البد مف التطرؽ لمتصكرات االجتماعية، كالثقافة، باعتبارىما عناصر ميمة       
لممكضكع ككذا فرضيات التي اعتمدناىا في ىذه الدراسة، فكما سبؽ الذكر في الفصؿ 
الثاني مف ىذه الدراسة أنو ال يمكف التخمي عف الجكانب االجتماعية كالثقافية لممرض 

 ب عبلجو.ككذا أسالي
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ككرد في ىذا الفصؿ أىـ المفاىيـ التي كردت حكؿ التصكر كالتصكرات       
االجتماعية، فالتصكرات االجتماعية في نظر "دكركايـ" ىي أساليب التفكير كالشعكر 
كالسمكؾ التي تبدك في تصرؼ الفرد، كما لمتصكرات االجتماعية كظائؼ تتمثؿ أىميا 

يفة التكجيو، ككظيفة التبرير، كتبرز أىمية ىذه الكظائؼ في كظيفة المعرفة كاليكية ككظ
في دراسة المرض كأساليب عبلجو باعتبار المرض ظاىرة تتطمب الفيـ كالتفسير ككذلؾ 
مشكمة تتطمب الحؿ، كلعؿ أىـ ما يمكف التطرؽ إليو أيظا كما كرد في ىذا الفصؿ 

ب الحؿ كالمساعدة قصد المصادر المعرفية كاالجتماعية التي يمجأ إلييا الفرد لطم
الخركج مف ىذا المرض أك الظاىرة المرضية التي يشكك منيا المريض، كمف ثـ كاف 
البد التطرؽ لبنية التصكرات االجتماعية باعتبارىا المبنة األساسية التي يسترد منيا الفرد 

 أساليب التفكير كالشعكر. 
يقترب بمفيكـ الثقافة  كقد اتضح مف ىذا الفصؿ أف مصطمح التصكرات االجتماعية 

إلى حد كبير، فالتصكرات االجتماعية ترتبط بمختمؼ العناصر األساسية المككنة لمثقافة 
مثؿ الديف، كالعرؼ، األساطير كالخرافة، المعتقدات، كالرمكز...إلخ، بحيث تمعب الثقافة 

امؿ ككؿ عناصرىا دكرا ميما في بناء التصكرات االجتماعية المختمفة، بؿ أصبح التك
بيف ىذيف المصطمحيف يعبر عف شيئ كاحد ىك أسمكب التفكير الجمعي، الذم يؤثر 

 بشكؿ حتمي عمى التفكير الفردم كتحديد أنماط سمككو في الكثير مف األحياف.
فكؿ ىذه العناصر سكاء كانت تصكرات اجتماعية أك ثقافية أك تصكرات دينية، ككذا   

مى مختمؼ العمميات المتصمة باإلدراؾ، كالفيـ، العناصر الثقافية بأنكاعيا، يؤثركف ع
كالكعيالجمعي، أك الفردم لمختمؼ الظكاىر كالعمميات المحيطة بو، بما في ذلؾ 

 المرض، أساليب عبلجو. 
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 تمييد: 
كما سبؽ الذكر في الفصكؿ النظرية السابقة مف ىذه الدراسة األىمية التي       

تأخذىا كؿ مف التصكرات االجتماعية، ككذا الثقافة بمختمؼ عناصرىا، في فيـ مختمؼ 
 العمميات المتصمة بالمرض كأساليب عبلجو.  

الفيزيقية كبما أف مكضكعنا يبحث عف مختمؼ المتغيرات االجتماعية كالثقافية ك    
لتصكر المرض كأساليب عبلجو، تطمب منا أف نتطمع كنطمع عمى أىمية التصكرات 
االجتماعية لممرض كمختمؼ العمميات المصاحبة لمعممية المرضية التي يمر بيا 
اإلنساف،  بما فييا العناصر كالعمميات المتعمقة بنكع كخصائص المرض، كأعراضو، 

الدينية في فيـ كتفسير المرض، كما تشير أك تضـ ككذا أىمية المعتقدات الثقافية ك 
التصكرات االجتماعية لممرض تأثير كدكر الجماعة المرجعية أك التفكير الجمعي في 

 مختمؼ المراحؿ كالعمميات المتصمة بالمرض كأساليب عبلجو.
كسنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى أىـ النظريات كالنماذج النظرية التي عالجت         

مكضكع تصكرات المرض، كالذم كاف ليا الفضؿ في البناء النظرم كالتصكرم لمبحث 
 أك الداسة.

ىذا كقد عمدنا في ىذا الفصؿ تبييف أىـ التصكرات التقميدية لممرض التي خمصت بيا 
ت الخاصة بيذا المكضكع، كىي تصكرات تقميدية قديمة ال مختمؼ الدراسات كالنظريا

ف كانت تختمؼ مف مجتمع آلخر كمف ثقافة  تزاؿ تعرؼ في مختمؼ مجتمعات العالـ، كا 
ألخر إلى أنيا تكاد تتفؽ في نقاط عدة تتصؿ بالجانب الثقافي الشعبي التقميدم، 

 كالديني الشعبي، كالرسمي.
أساليب عبلجو ال ينحصر في التصكرات  التطرؽ لتصكر المرض ككذاإن       

التقميدية فحسب بؿ تتضمف التصكرات مختمؼ األفكار كالمعتقدات الشعبية كالحديثة 
دراؾ مختمؼ الظكاىر كالعمميات المتصمة بالكجكد  الخاصة ببناء نمط التفكير كفيـ كا 

 اإلنساني. 
حديثة المتعمقة كمف ثمة، فإف تصكرات المرض تتضمف أيضا األفكار كالمعتقدات ال
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بفيـ كتفسير المرض ككذا الكشؼ عف أىـ المسببات، كتصدر ىذه التصكرات الحديثة 
مف المحاكالت الفردية كالجماعية التي يبذليا األشخاص العاديكف، أك العمماء 
المختصيف في المياديف الطبية كالبيكلكجية المتخصصة، كبالتالي ىي جممة مف األفكار 

جربة الشخصية، كالعممية حكؿ مختمؼ المفاىيـ كالمعتقدات الخاصة التي تستند إلى الت
 بالصحة كالمرض.

كسنتناكؿ في ىذا الفصؿ تطكر تشخيص المرض، كمف ثمة تكضيح كالتطرؽ إلى     
 مختمؼ النمادذج النظرية الحديثة لتصكر المرض كأسبابو.

 التصورات االجتماعية لخصائص المرض: -أوال
تماعية لممرض تنظر إلى بداية المرض اجتماعي يخص الجميع، التصكرات االج      

كما أنيا تبحث في تاريخ الفرد كاألسرة، كىي تأتي مف المعمكمات المستقاة مف الجسـ 
االجتماعي كىذه المعمكمات ىي معمكمات عممية أك عممانية سكاء كانت حقائؽ أك 

المعايير كالقيـ لمكاجية قصص مف معايير كقيـ، فيي تكجو أنماط السمكؾ كالمكاقؼ ك 
 ىذا المرض، كىك بالتالي يشكؿ مشكمة فردية كمشكمة اجتماعية.

في: "مقدمة لتحميؿ التمثيؿ االجتماعي لمصحة  Herzlich1969 فكما كرد لدل ىارزليش
كالمرض" درس فييا التصكرات أك التمثبلت االجتماعية لمصحة كالمرض مف خبلؿ 
مجمكعة مف القيـ كالمعايير االجتماعية، التي تحدد كتضع نمكذجا منطقيا كنفسيا 

ف كانت ىذه الصكرة غير حقيقية أك عممي ة، لممرض، كما تحدد معنى لممرض حتى كا 
 كلكف ىذه المعارؼ المتمثمة في تصكر أك تمثؿ المرض تشكؿ السمكؾ.

كترتكز دراسة التصكرات االجتماعية خاصة في الدراسات األنثركبكلكجيا         
الطبية، فعمى الرغـ مف االختبلؼ في المصطمحات كصعكبة تحديدىا مف قبؿ المدارس 

مكف فيـ المرض كالمعاناة البشرية المختمفة إال أنيا تنصب في نفس  الدائرة، أيف ي
كمدل التيديدات الشخصية كاالجتماعية التي يشكميا المرض، ككيؼ يمكف فيـ ىذا 
كمو في إطار متطمبات الممارسة الطبية" كما يمكف اعتبار التصكرات االجتماعية 
ي لممرض باعتبارىا خدعة أك نماذج معرفية، أك أشكاؿ التعبير االجتماعية كالثقافية الت
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 يحدد المجتمع معنى ليا.
كحسب قكؿ "غرامتشي" معرفة مدل ىيمنة نظاـ القيـ كالمعتقدات، سكاء كانت ىذه  

المعتقدات كالقيـ اعتقادات شعبية عامة أك تقتبس مف النظرة العممية كالتجريبية الطبية 
 لمصحة كأساليب عبلج المرض.

لمرض عمى دراسة كفيـ كما تيتـ دراسة التصكرات االجتماعية لمصحة كا       
تصنيفات األمراض كأساليب العبلج أك الشفاء كأف يحدد أنكاع كأعراض المرض 
كمسبباتو، كمف خبلؿ تجربة المريض كالثقافة االجتماعية كمدل دكرىا في تحديد نكع 
تفسير كؿ المتغيرات التي ليا عبلقة بالمرض، أم أنيا تدرس مختمؼ التقنيات الفردية 

لتي تحدد معاني المرض كالتقنيات المختمفة لمتفسير سكاء كانت اجتماعية كاالجتماعية ا
أك نفسية أك فيزيكلكجية في إطار العمميات الرمزية المرتبطة بحياة المريض في الثقافات 

 . 1التقميدية كالطبية العبلجية المختمفة
دا فتصكر المرض في الكقت الحالي أك الماضي أك في العصكر القديمة ج        

يعرؼ تعقيدا كبيرا بيف طيات تاريخو كتزامنو مع األفكار الغيبية كالدينية كالعممية، كلك 
رجعنا إلى زمف قديـ يمكف أف يككف تصكر المرض غامض نكعا ما لكنو يسيؿ عمى 
الفرد تصديؽ مختمؼ التصكرات التي تتناكؿ بيف أفراد المجتمع مف أمكر ميتافيزيقية 

اريخيا بشكؿ أكبر سيصعب عمينا تفكيؾ شفرة التصكرات كغيبية، فكمما تقدمنا ت
المتضاربة عف الصحة كالمرض كأساليب عبلجو كىذه التصكرات تشكؿ مزيج بيف 

 العديد مف أفكار الديانات كالمعتقدات الثقافية. 
كما أكد المفكركف المختصكف بالدراسات االجتماعية األنثركبكلكجية المختمفة         

كالمرض أف لكؿ مجتمع مف المجتمعات نمط خاص بو مف الثقافة،  الخاصة بالصحة
لذا نجد أف تعريؼ المرض يختمؼ مف مجتمع آلخر حسب نمطو الثقافي، كأم تطكر 
اجتماعي في ىذا المجتمع إنما يعني في  التصكر الثقافي لممرض، فمثبل في 

ـ الشخص كتسكف المجتمعات القديمة كانكا يعرفكف المرض بأنو قكل كركح شريرة تياج

                                                           
1
 : Frantz-Samy Kohl, Les représentation sociales de la schizophrénie, 

masson S.A.S, paris, 2006.p(29-30). 
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داخؿ جسمو كتسبب لو األلـ كربما المكت، أما في القركف الكسطى فكاف يعرؼ 
المرض عمى أنو عقاب لئلنساف نتيجة ارتكابو إثـ مف اآلثاـ، كأف العناية بالمرض في 
ىذه الحالة تككف عف طريؽ االبتياالت الدينية كذلؾ لشفاء المريض، أما اليكـ فالمرض 

ف المعاناة، كالتعريؼ العممي: يرل أف المرض ىك ألـ بيكلكجي غير يعرؼ بأنو حالة م
طبيعي أك اضطراب عقمي، بسبب أعراض معينة تظير عمى اإلنساف، كيتطمب نكع 

 . 1معيف مف الرعاية
كعميو فإف التصكرات القديمة الطبية أك كما يطمؽ عمييا النظريات الطبية القديمة       

التعميؿ الشخصي  -حت تعميميف أساسييف ىما :كانت تتصكر أك تفسر المرض ت
كالتعميؿ الطبيعي، حيث يبنى التعميؿ الشخصي عمى فكرة أف المرض ما ىك إال عدكاف 
يقع عمى الشخص أك أنو نكع مف العقاب الذم ينزؿ بالشخص أم أنو قد يحدث بسبب 

عمى غضب مف اآللية أك بسبب قكة خارقة أك أركاح شريرة أك أشباح، كىي تستمد 
تصكر كتفسير الظكاىر المرضية عمى نحك خرافي كما سبؽ كأف ذكرنا، ألف مكضكع 

 الركح يسيطر عمى كؿ األفكار األخرل.
كىذا ال ينفي أف ىناؾ تفسيرات طبيعية تتعمؽ بمسببات المرض كعبلجو كانت         

طبقا تعرؼ في عصكر قديمة جدا عف ىذا الزمف ككثيرا ما كاف يستعمميا الصينيكف. ك 
ليذا التعميؿ فإف المرض ينتج عف اختبلؿ التكازف بيف العناصر الطبيعية األساسية التي 
يتككف منيا الجسـ اإلنساني كقد ينتج ىذا االختبلؿ نتيجة الحرارة كالرطكبة أك نتيجة 
الضطرابات نفسية قكية كىذا التعميؿ كاف شائعا في ببلد اإلغريؽ، ككاف أبك قراط يرل 

ساف يتركب مف عدة أمزجة كأف مزاج اإلنساف يتكقؼ عمى غمبة ىذه أف جسـ اإلن
 العناصر عمى العناصر األخرل. 

كقسـ أبك قراط أمزجة الناس إلى أربعة أنكاع ىي: المزاج السكداكم كالمزاج الصفراكم 
 كالمزاج الدمكم، كالمزاج البمغمي.

                                                           
1

، داس انًكزجخ انؼالقبد ثٍٛ األطجبء ٔانًشضٗ، دساصخ فٙ ػهى االرتًبع انطجٙ: َبدٚخ ػًش،  

  (.52، ص)1993اندبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ، 
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ريبا، إذ أنو يفترض ككاف الطب القديـ في الصيف يقكـ عمى نفس األسس تق         
 -أف المرض يحدث نتيجة االختبلؼ في تككيف العناصر التي تككف جسـ اإلنساف:

فإذا حدث اختبلؿ  yangكعناصر ايجابية تسمى الياف  yinعناصر سمبية تسمى اليف 
في ىذه العناصر فإف الفرد يصاب بالمرض كغالبا ما كاف الصينيكف يمجئكف لمعبلج 

 .1عيةبكاسطة األعشاب الطبي
رغـ ظيكر نمكذج العممي الطبي الذم أكضح أف المرض أسبابة العممية المحددة تغير 
في عممية تفسير المرض  كطرؽ العبلج في نفس الكقت، لكف الجدير بالذكر ىنا أف 
المدارس الفكرية األكركبية متأثرة بكؿ مف التعميؿ الشخصي كالتعميؿ الطبيعي حتى 

. القرف الثامف عشر إف لـ نقؿ  حتى ىذا اليـك
كنتيجة لبلكتشافات البيككيماكية كعف طريؽ التجربة احتمت الميكركبات جزء        

ميـ مف فيـ المرض، كفيـ العمميات الفيزيكلكجية في جسـ اإلنساف، بحيث أصبح 
ينظر إلى جسـ اإلنساف عمى أنو مركبة مف عدة أجزاء مختمفة بحيث يمكف فحص كؿ 

 ف تأثير عمى األجزاء األخرل.جزء فييا عمى حدة، كدك 
كيسيطر النمكذج الطبي الحيكم عمى تشخيص حالة المريض كىذا النمكذج يتعارض 
تماما ما ىك معركؼ باسـ النمكذج االجتماعي لمصحة، كما قؿ االىتماـ بدكر الحالة 

 النفسية كالحالة المزاجية لممرض كسبب مباشر لممرض.
كبالرغـ مف ىذا النمكذج "الحيكم" ىك األساس في العبلج اآلف في كافة الدكؿ          

المتحضرة رغـ ما يتعرض لو مف انتقادات مف بعض العمماء الذيف يؤكدكف عمى أىمية 
 2العكامؿ االجتماعي في حدكث المرض ككذا العكامؿ النفسية كالثقافية.

مف تفسير النمكذج الطبي الحيكم بكؿ  فعند سيطرت تصكر المرض انطبلقا       
أصنافو تأثرت جممة مف التفسيرات كالتصكرات المرتبطة خاصة بالجانب االجتماعي 

                                                           
1
، ص 2007، يإعغخ شجبة اندبيؼخ، اإلعكُذسٚخ، أصبصٛبد فٙ ػهى االرتًبع: غبسق انغٛذ،  

 (.31-28)ص
2
 (.33-31: غبسق انغٛذ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص)  
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بما فييا االجتماعي كالنفسي كالثقافي في تصكر كحدكث المرض مف قبؿ العديد مف 
 المفكريف االجتماعييف كاألنثركبكلكجييف خاصة في بعض مجتمعات البمداف النامية.

كأىـ ما تصدره الدراسات السكسيكأنثربكلكجية حكؿ تصكرات المرض مف حيث      
تفسيره كتصادمو مع التصكرات الحيكية ىك ما يمي: " لكي يفيـ الطبيب المرض بشكؿ 
أفضؿ يجب أف ال يجرده مف أم طابع شخصي، لقد أىؿ الطب في أثناء إعداده 

يئتو االجتماعية كعبلقتو مع الرغبة التدريجي لمعرفتو كلبراعة الشخص، كتاريخو، كب
كالقمؽ كالمكت، كاتجاه المرض. كلـ ينظر إال إلى اآللية الجسدية، فقد راىف الطب عمى 
الجسد كالمعرفة التشريحية، كالفيزيكلكجية كالتشخيص الدقيؽ جدا في الطب كاستعماؿ 

ئؿ أكثر تقنيات التصكير جديدة مف أجؿ إعداد التشخيص كالمجكء العبلجي إلى كسا
 تقدما في مجاؿ التقني.

فالطب التقني كضع تصكرا لمجسد يضع الشخص في نكع مف الثنائية اتجاه نفسو      
 فيك حينئذ إال ظاىرة عارضة لحدث فيزيكلكجي "المرض" الذم يجرم في جسده.

كىذه الرؤية ال تقكد إال أف يضع المريض نفسو بشكؿ سمبي بيف أيدم الطبيب        
حالة فإف المريض لـ يشجع عمى أف يسأؿ نفسو عف المعنى الحميـ لمرضو. كال فبيذه ال

عمى أف يتكفؿ ىك بنفسو، لقد طمب إليو بدقة أف يككف مريضا، كأف يتناكؿ أدكيتو 
 بشكؿ جيد، كأف ينظر بعد ذلؾ النتائج.

إف القمؽ الحالي لمطب الحيكم كأكثر مف ذلؾ ىك قمؽ طب األمراض العقمية       
كالنفسية كتدفؽ المرضى نحك المطببيف كالممارسيف لمعمـك الطبية المسماة "بالمكازية" 
تشيد عمى اتساع اليكة التي انحفرت بيف المريض كالطبيب، إف الطب يدفعنا ىنا ثمف 

ة البدائية إنو ينسى أف اإلنساف كائف لو عبلقاتو كرمكزه جيمو لممعطيات األنثركبكلكجي
 كاف المريض ليس مجرد جسد ينبغي إصبلحو.

كبالتالي فإف ىناؾ تعددية أجساد كما أف ىناؾ تعددية ثقافات، كمع ذلؾ فإف        
البنى األنثركبكلكجية المشتركة تتنبأ مف خبلؿ الكجو المتغير لؤلشياء " أف الجسد بناء 

عي كثقافي لـ تعط مطمقا حقيقة النيائية، حيث يتمقى كمككناتو كتجمياتو بالرمز اجتما
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االجتماعي كال يمكف أف يفيـ بالنسبة لتصكر مدمج أبدا بالكاقع، كلكف الكاقع بدكنو 
سككف غير مكجكد فالرمزية االجتماعية تتغذل بالحكاس كالقيـ، فكما يرل "سيجمكند 

يا يقطؼ رصيد مجتمع معيف كتصكرا تشاطره المجمكعة فركيد" :) يعد الجسد كىما حقيق
بشكؿ جماعي أك متمايز، لكف تكسعو خارج المجمكعة سيطرح عددا مف الصعكبات 
خفية ال يمكف أف يككف ىناؾ معرفة جذرية كنيائية بالجسد عندما تخضع تعارفو 

لمعتقدات كتجمياتو إلى النماذج متناقضة بيف مجاؿ اجتماعي ثقافي، كىذه التصكرات كا
 . 1انطبلقا منيا يؤثر البشر عمى العالـ كعمى اإلنساف(

كيؤكد "أكبيسكيرم" أنو بالرغـ مف أف الرمزية ىي جزء ال يتجزأ مف الطبيعة البشرية  
فإنو ليس مف الضركرم أف تستخدـ كؿ الثقافات الرمكز أك تقـك بتنسيؽ كتركيب رمزم 

بقكليا أنو عمى عكس المجتمعات التي بنفس الدرجة. كيكضح أكبسيكيرم ىذه القضية 
تستخدـ الرمكز بكثافة مثؿ "اليند" "سيريبلنكا"، فإف المجتمعات األكركبية تستخدـ 
إيديكلكجيات غير رمزية مثؿ الكضعية كالنزعة اآللية كالمذىب الديكارتي، كباختصار 

لفمسفي كمف فإف المجتمعات األكركبية برمزية تقدمية تشجع التأمؿ كالتفكير العقمي كا
ثمة يتكفر لدييا إمكانيات عظيمة بالكعي كالشعكر الذاتي كاالستقبللية في التفكير كىذه 
المجتمعات تضع أىمية كبيرة لمبدأ الكاقعية كمبدأ االنجاز، في حيف أف المجتمعات 
اآلسيكية فإف الخياؿ كالبلشعكر يككف أكثر ىيمنة كأكثر تغمغبل في حياة الفرد 

 كالمجتمع.
فمثبل في حاالت أغراض المرض العصابي يستخدـ أفراد المجتمع األكركبي          

أك الغربي المحمؿ النفسي الذم يطبؽ نظريات غربية في تحميؿ النفسي مثؿ نظرية 
"فركيد"، بينما أفراد المجتمعات التقميدية يستخدمكف طرقا ذات طبيعة رمزية في معالجة 

 . 2ىذه الحاالت

                                                           
1

، انًإعغخ اندبيؼٛخ 2، رشخًخ يسًذ صبصٛال، غأَخشٔثٕنٕرٛب انزضذ ٔانحذاحخ: دافٛذ نٕثٛشرٌٕ،  

  (.184-180ِ، ص ص)1417و،1997نهذساعبد ٔانُشش ٔانزٕصٚغ، ثٛشٔد، 
2

َقذٚخ يقبسَخ نالتزبْبد انحذٚخخ فٙ فٓى األَخشٔثٕنٕرٛب انشيزٚخ، دساصخ : انغٛذ زبفظ األعٕد،  

  (.209-208، ص ص)2002، يُشأح انًؼبسف خالل خض٘ ٔششكبِ، اإلعكُذسٚخ، انخقبفخ ٔ تأٔٚهٓب
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يدعك إلى أف جممو األفكار كالنظريات كالخبرات ...إلخ، تفسر لنا كىذا ما          
مدل تعقيد التصكرات االجتماعية لممرض كأساليب عبلجو كخاصة في العصر الحالي، 
كما أف ىذا التعقيد يزداد حدة في المجتمعات التقميدية أك باألحرل في المجتمعات 

ات كاألنماط العبلجية الخاصة بالمرض النامية التي تعرؼ تنكعا زاخرا بالمعارؼ كالمعتق
مف حيث نكعو أعراضو كأسبابو، كلعؿ أىـ ما يمكف قكلو عف ىذه التصكرات في 
المجتمعات التقميدية النامية: أنو ال يزاؿ ينظر البعض إلى المرض عمى أنو عقاب عمى 
د خطيئة أك نتيجة نكع مف الخكؼ بسبب الحسد كالعيف الشريرة ...باإلضافة إلى كجك 

بعض األمراض التي تسببيا األطعمة الفاسدة في نظرىـ، أك الشراىة في األكؿ، 
كتناكليا في أكقات غير مناسبة...إلخ، ىذا باإلضافة إلى كجكد اعتقاد باف األدكية 
الكيمائية التي تباع في الصيدليات ىي السبب الحقيقي كراء تأخر الصحة، كأف التعكد 

كال يقدميا غمى األماـ، كيضربكف في ذلؾ أمثمة  عمى تناكليا يؤخر صحة اإلنساف
ألشخاص أصحاء يتمتعكف بقدر طيب مف الصحة بأنيـ لـ يتناكلكا في حياتيـ شيء 
مف ذلؾ حتى كلك كانت حبة اسبريف مسكف، كليذا تنتشر كثير مف األفكار كالتفسيرات 

كمعتقدات  الشعبية كالتي سرعاف ما تتبمكر في مكاقؼ كاتجاىات كأنماط سمككية بؿ
  .1شعبية

 صعوبة تحديد وتصنيف وتفسير المرض في ظل التصورات االجتماعية: -1 
الطب الحديث لديو كحدة متطكرة بشكؿ متزايد، كما أنو يعتمد عمى الطبعات        

الدكلية المتتالية لتصنيؼ الدكلي لؤلمراض كتعتمد عمى الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي 
لبلضطرابات الصحية كما أنيا تتبع عدة نظـ تقكـ عمى ترتيب األعراض كأجيزتيا 

بيؿ المثاؿ نقكؿ لممريض عمى أنو مشمكؿ مف أحد كاألسباب كاآلليات كغيرىا، فعمى س
حدل ساقيو: فإننا كضحنا  كذلؾ بسبب تمؼ في الدماغ : فينا حددنا  األعراضذراعيو كا 

                                                           
1

، 2003، داس انًؼشفخ اندبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ، انتًُٛخ ٔانؼشٕائٛبد انحضشٚخ: يسًذ ػجبط ئثشاْٛى، 

  (.225-224ص ص)
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بسبب احتشاء اآللية كالناجمة عف جمطة تسد الشراييف: ففي ىذه الحالة حددنا  الجياز
 .السببعضمة القمب: فينا كضحنا كأعطينا 

ك العبلج التقميدم يشير أيضا إلى جميع تصنيفات عمماء أما الطريقة أ      
األنثركبكلكجيا لؤلمراض التي أكضحتيا أك حددتيا المبادئ كاألنساؽ كالمعايير 
االجتماعية، كتضع ليا المنطؽ الذم يعتمد عمى المعرفة التجريبية عمى حد سكاء مف 

ات عف فيـ كتفسير خبلؿ التعرؼ عمى األعراض ككجكد أسباب طبيعية كترتيب احتياج
 المرض.
فكؿ ثقافة ليا طريقتيا الخاصة في تحديد كتصنيؼ المرض، حتى داخؿ المجتمع       

الكاحد ىناؾ اختبلفات بيف الجماعات أك الطبقات كالعائبلت في كضع المبادئ 
األساسية لممرض، كبيف المعالجيف مما ينتج عنو إنتاج العديد مف المصطمحات كاختبار 

لمعايير المحددة لنكع المرض، كىذا ما يجعؿ تعدد التسمية لؤلمراض كقد الشركط كا
تككف النقطة األخيرة ناجمة عف نكع المغة أك تعدد المغات المحمية في استخداميا 
كتحديدىا لممرض، كعميو عمى حسب قكؿ كمكد لفي ستراكس" المرض في كثير مف 

كالقارئ لو بالنسبة لؤلشخاص الذيف األحياف الطبية أكثر إرضاء لمعالـ األنثركبكلكجي 
 يستخدمكنيا، كما بالنسبة لممعالجيف أك المرضى.

كمف ىذا المنطمؽ فإف أم تصنيؼ ينطكم عمى تفسير آليات كأسباب المرض،         
يمكف مف خبلليا إجراء العبلج، كلك رجعنا إلى المجتمعات التقميدية فإننا سنجد تراكـ 

األداء الذم يتعارض مع األسباب الطبيعية لممرض، مف السجبلت ال حصر ليا مف 
كاالعتقاد بالسحر أك باألذل أك بأم شكؿ مف أشكاؿ التي تتناقض مع المعرفة 
التجريبية ألسباب المرض كالمكت، فمثبل عندما يتعثر الصبي عمى جذكر الشجر بشكؿ 

مشكؿ في: متكرر يصيب بجركح، فإننا ال نتجاىؿ السبب المباشر لمجركح بؿ يكمف ال
ىنا يأتي دكر االعتقاد في طرح فكرتو في أف عمبل مف أعماؿ  لماذا التعثر المستمر؟

 السحر كاف سببا في ىذه الظاىرة.
أك عندما يمرض الطفؿ فإف ىناؾ معتقدات تفسر عمى أف كالديو قد مارسا       
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مات الجنس قبؿ فطاـ الطفؿ، ففي ىذه الحالة فإف السبب ىنا يكمف في كسر لممحر 
كليس في السحر، كليذا افترضا كؿ مف "نيككؿ" ك"اندريسكف" نمكذج التفسير السببي 

كيؼ يحدث ىذا المرض؟ لكف معرفة السبب  -لممرض كاختمفا في تأثير سؤاؿ: 
األساسي لممرض ليس باألمر السيؿ خاصة إذا ما كضع سببيف أك ثبلثة أك أكثر 

أساسي مف بيف ىذه األسباب ىك  لممرض، في ىذه الحالة البد مف أف ىناؾ سبب
الدافع لممرض، كالتالي لممجتمع نماذج تفسيرية العالمة لحالة معينة كلكف تستخدـ بشكؿ 

 عممي عمى أساس العرض كالسياؽ.
كأعطيا كؿ مف "نيككؿ" ك"اندريسكف" مثاؿ عمى المريض بالجذاـ في كاد نير السنغاؿ 

 يفسر عمى أنيا مف:
طرؼ أباء كأميات مرضى الجذاـ بأنيا مارسا الجنس : مف جنس كسر المحرمات -

 في فترة الحيض فترة النجاسة.
: حيث أف المريض بالبرص، أكؿ سمكة مف النير كىك سمؾ "السمكر" من الغذاء -

 الذم ينكر لكف جمد المريض.
 : ألف الزكاج كقع بيف عائمتيف مف الناحية النظرية غير متناسقيف.النسب -

ىذه الحالة مف المرض ىناؾ عمى سبيؿ المثاؿ فإنو يمكف لشخص  فاالعتماد عمى مثؿ
 ما أف يفضؿ سبب مف بيف ىذه األسباب الثبلثة سابقة الذكر عمى سبب آخر.

كعميو فعمى الرغـ مف تنكع التفسير ليذا المرض الذم في الغالب ما يأخذ السحر القسط 
كء التغذية لمطفؿ كأف تككف الكبير منو، فإف ىناؾ حاالت تفسيرية بديمة قد تككف مف س

بسبب نسر حمؽ فكؽ بيئتو، كالديداف في الطفؿ ألنو أكؿ الحمكيات بكثرة ، كاألبرص 
 .1ألنو كسر المحرمات....إلخ

كمف أىـ األمثمة عمى التصكرات االجتماعية في المجتمعات التقميدية ىك مرض        
"الصرع " الذم يعتبر مرضا يثير الخكؼ سكاء لدل المرضى أك لؤلشخاص المحيطيف 

                                                           
1
 : Fassin Didier et Jaffré Yannick et autres, Sociétés , Développement et 

Santé, Universités Francophones,  Ellipses, Paris, 1990,p p(41-42). 
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بالمريض، حيث يمكف أف ينعزؿ المريض بالصرع عف المجتمع نظرا لمتصكرات 
قيا يرتبط مرضى الصرع بعدة مسببات المختمفة المتداخمة حكؿ ىذا المرض ففي إفري

تقكـ لنظاـ المعتقدات المقدسة كأركاح القتمى أك األسبلؼ، كعمميات طقكس الكالدة 
 كالمكت كارتباطيا باألماكف الخطيرة أك النجسة.

فمبل اضطرابات في العبلقات بيف األحياء كاألمكات يؤدم إلى امتبلؾ ركح المريض 
اتصاؿ مع العالـ الخارؽ " عالـ األمكات" غير بالصرع فيك في نظرىـ كاف عمى 

المرئي، فيقكـ ىؤالء باالستيبلء عمى ركح المريض كيمكف أف تصؿ ىذه الحالة حتى 
 إلى المكت.

كما يمكف أف تككف ىذه العممية محددة في فترة ما، حيث تسمب الركح ىذه لتصؿ إلى 
لة التي تنتيي فييا أزمة المريض بالعالـ اآلخر، ثـ يعكد في رحمة العكدة كىي الحا

 الصرع كىك بالتالي يعكد إلى عالـ األحياء.
كقد تطكرت ىذه التفسيرات الخاصة بالثقافة الكثنية في إفريقيا كجنكب الصحراء        

 كىي مستكحاة مف بعض المراجع الثقافة العربية في "السنغاؿ خاصة". 
التي تدخمو، كتككف في كثير  كما يمكف أف يرتبط الصرع بيجـك مف قبؿ الجف كالركح

 مف األحياف في شكؿ زكبعة فتحدث الصرع لصاحبيا.
أك يمكف أف يرجع الصرع إلى فترة حمؿ المرأة بالمريض، فيي لـ تقـ بالحيطة       

كالحذر بالشكؿ الكافي، كأف تقـك بممارسة الجنس خبلؿ أشير األربعة األكلى مف 
 الحمؿ.

اؿ حديثي الكالدة لئلىماؿ مف قبؿ األـ، مثؿ عدـ أك يعكد الصرع إلى تعرض األطف
قياميا بكضع معمقات الحيطة كالحماية التي تككف ببعض العقاقير النباتية، أك أف تقـك 

 األـ بكشؼ ظير صغيرىا إلى الطكطـ مما يسبب لو األذل.



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

139 

كما يمكف أف ترجع أسباب الصرع عمى قياـ المرأة الحامؿ بالمريض بضرب كمب       
طة عصاه، أك أف تقـك بالعبكر عمى كمب ميت " كىي تصكرات مرتبطة بالعالـ بكاس

 .  1الحيكاني"
فكؿ ىذه التصكرات ناتجة مف البيئة االجتماعية كالثقافية، تجعؿ الشخص المريض 
كجميع األفراد مف حكلو يتييكف كسط جمع مف التصكرات كاالعتقادات ليس ىذا فحسب 

 حدد مكاقؼ معينة لؤلفراد اتجاه ىذه التصكرات.بؿ يصعب حتى عمى الباحث أف ي
 التصورات االجتماعية ألعراض المرض:  -6

عندما يكؼ البشر عف تفسير األحداث في العالـ كفي مسار القدر الخاص،       
يغرؽ كجكدىـ في التفاىة كالعبث، كلكي يستطيع المرء تفسير شيء ما يحتاج إلى 
إطار مرجعي يقع ذلؾ خارج المستكل الذم يتظاىر فيو الشيء المراد تفسيره، كىكذا ال 

ي قابمة لمتفسير إال عندما يجد المرء نظاما تعد مجريات ىذا العالـ المادم كالشكم
مرجعيا ميتافيزيقيا، كال يقدر عالـ األشكاؿ المرئية ذا معنى كمغزل بالنسبة لئلنساف إال 

 .2عندما يتحكؿ إلى رمز
كالمرض إحدل حاالت اإلنساف التي تنبو إلى أف كعيو لـ يعد عمى ما يراـ، أك      

لمتكازف الداخمي يتمظير في الجسد كعرض، إذا  باألحرل فقد التناغـ كىذا الفقداف
فالعرض عبارة عف إشارة كحامؿ لممعمكمة، إذ أنو يقطع بظيكره جرياف حياتنا بمختمؼ 

 جكانبيا حتى االقتصادية، كيرغمنا عمى االلتفات إليو.
العرض ينبيني إلى أنني كإنساف ككائف نفسي، مريض، أم أنني خرجت عف        

فسية الداخمية، العرض ينبئنا أف شيء ما ينقصنا، أننا نفتقر إلى شيء تكازف القكل الن
 ما.

                                                           
1
 : Pilard M., Brosset C., Junod A. Les représentations  sociales et 

culturelles de l’épilepsie, Médecine d'Afrique Noire : 1992, http:// 

santetropicall.com. 
 

2
دساعخ  انًشض ثٕصفّ طشٚقب تفضٛش انصٕسح انًشضٛخ ٔيؼُبْب،رٕسلبنذ رهفضٌ ٔسٔدٚفش دانكّ،  : 

  (.15، ص)2001فكشٚخ، رشخًخ ئنٛبط زبخٕج، يُشٕساد ٔصاسح انثمبفخ،  ديشك، 
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ذا ما استكعب المرء الفارؽ بيف المرض كالعرض فإف مكقفو األساسي مف المرض  كا 
كتعاطيو معو يتبادالف دفعة كاحدة، ال يعكد ينظر إلى العرض كعدك خارجي لدكد، 

شؼ في العرض شريكا كبإمكانو ىدفو األسمى مكافحتو كالقضاء عميو، إنما يكت
 مساعدتو في إيجاد ما ينقصو كبالتالي التغمب عمى حالة المرض الحقيقية.

عندئذ يصبح العرض نكعا مف المعمـ الذم يساعدنا في العناية بتطكرنا        
كصيركرة كعينا كالذم يمكنو أيضا أف يبدم كثيرا مف القسكة كالصرامة، إذ نحف أىممنا 
أك ازدرينا قانكنيا عمى صحتنا أك مرضنا، كبإمكاف العرض أف يخبرنا بما ال يزاؿ 

األعراض لتقكلو لنا ىك أكثر كأشد أىمية مف  ينقصنا عمى ىذا الطريؽ،  فما لدل
إخكاننا البشر، إذ أف العرض رفيؽ أكثر حميمية كينتمي لنا كميا، كىك الكحيد الذم 

 يعرفنا حؽ المعرفة.
 المعرفة والخوف من المرض: -

ىناؾ كثير مف الدراسات التي تشرح الصمة بيف معرفة األعراض كالخكؼ مف        
ذيف لدييـ معرفة أكثر عف مرض ما ىـ أكثر عرضة لمخكؼ المرض، فاألشخاص ال

مف ذلؾ المرض، كمقدمي الرعاية يرىنكف عمى كجكد مستكل عالي مف القمؽ، ليس 
فقط لمسببات المرض بؿ القمؽ يكمف في أعراض المرض، كما ىك الحاؿ بالنسبة 

 لمرض الزىايمر.
شيكعا بيف األفراد أك  كما ىناؾ االعتراؼ الكاذب ألعراض المرض كىي أكثر      

األشخاص الذيف يركف أف المرض يشكؿ تيديدا كبيرا لحياتيـ، كفي ىذه الحاالت قد 
يعجز الطب المختص في التأكد الشتباه ليذه األعراض أم: ىؿ أف أخذ عرض أك 
مجمكعة مف األعراض تعتبر نمكذجية لعممية التشخيص الحقيقي لممرض؟ كما عمر 

رض الزىايمر مثبل؟، كما مدل تكرار ىذه األعراض؟ كمدل الشخص خاصة بالنسبة لم
تطكر ىذه االضطرابات؟ كما يجب التأكد مف الشخص الذم يعاني مف أعراض 
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المرض: ىؿ ىك يشؾ في ىذه األعراض نسبة لكجكد المرض، أـ أنيا فعبل اضطرابات 
 1غير طبيعية تتطكر مع حالة المريض.

فيكـ دكر المريض، كليا عبلقة بشدة كما يمكف أف تتأثر أعراض المرض بم -
األعراض، ففي الكاقع أثبتت الدراسات أف الناس ال تتفاعؿ كميا بالطريقة نفسيا في 
حالة ظيكر األعراض، فالدكر الذم يقكـ بو المريض في حياتو اليكمية يمكف أف يتحدد 
مف خبلؿ أعراض المرض كأف تككف أعراضا لمرض مؤقت أك مرض مزمف، ففي 

الثانية قد تككف األعراض عمى نحك مف التكيؼ مع ىذه األعراض أك مع حالتو  الحالة
 المرضية.

إف التعبير عف األعراض المرضية تختمؼ مف مرض آلخر، فالمرض الجسمي  -
تختمؼ تعبيرا ألفراد عف أعراض المرض في حالة المرض العقمي، خاصة إذا ما 

اض النفسية أك العقمية يقـك بدكره ربطناىا بدكر المريض، فالمريض في حاالت األمر 
 بشكؿ عادم كىذا ما يجعؿ جيمو كجيؿ المجتمع أكثر ألعراضو المرضية.

كما ركزت دراسات أخرل عمى تحديد العكامؿ االجتماعية كالعاطفية التي تجعؿ  -
الشخص يقتنع بتفسير مرضو أك تأكيمو مرضو، فالناس ال تتصرؼ بنفس الطريقة 

 .2ع كالثقافة ىما المذاف يحدداف نكع األلـ كنكع األعراضلؤللـ، أم أف المجتم
كعف العبلقة بيف تأثير العكامؿ االجتماعية كالثقافية حكؿ أعراض المرض كطمب       

مف تقديـ مثاؿ عمى مرض "  Fassin Didier et Jaffré Yannickالعبلج قاـ كؿ مف "
"المبلريا" كمرض "األنفمكنزا" فيما يجداف أف ىذيف النكعيف مف المرض عمى الرغـ مف 
أف الطب البيكلكجي يثبت أف ىناؾ أعراض جسمية كاضحة عمى األفراد المرضى 

                                                           
1

 :  Claire Scodellaro, Céline Deroche Les représentations sociales de la 

maladie d’Alzheimer (Synthèse de la littérature(, Institut National de 

prévention d’Éducation pour la Santé, INPES, Novembre 2008, France. pp 

(6-8).    

2
 : Renaud Marc, De la sociologie médicale à la sociologie de la santé; 

trente ans de recherche sur le malade et la maladie, Dans le cadre de "Les 

classiques des sciences sociales" Site web: http://classiques.uqac.ca/ 

http://classiques.uqac.ca/
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بالمبلريا أك األنفمكنزا، كالمتمثمة في ارتفاع دراجة الحرارة في جسـ المريض، ككجكد 
في الدـ،...إلخ، فإف ىناؾ بعض المجتمعات ال يمكنيا االعتراؼ بيذا الطب طفيميات 

 كبيذه األعراض ألنيا أصبحت مألكفة اجتماعيا كىـ ال يعيركف ليا أم اىتماـ. 
أم أف المرض الذم ال تحظى أعراضو باالعتراؼ االجتماعي كالثقافي فيي         

لعقـ فإنيف عند عرض حالتيف ليس كذلؾ؛ كأعطى مثاؿ عمى النساء المصيبات با
لمطبيب البيكلكجي، فإذا كشؼ عف كجكد مرض أك خمؿ عقمي أك اضطرابات عقمية 
فإنيا ال تعتبر مريضة ما لـ يتـ الكشؼ عف مسببات العقـ، كمداـ األعراض العقمية 

مرض المريض، ومرض غير معترؼ بيا اجتماعيا، كىذا ما يسمى بمصطمحي "
اة فاصمة بيف الحياة الطبيعية كعمـ األمراض كالحياة " أم أف ىناؾ حي الطبيب

 .   1االجتماعية كالثقافية، كأف ىناؾ فجكة معرفية بيف النظـ كالتمثيؿ أك التصكرات
 

 التصورات التقميدية لممرض: -ثانيا
 العناصر الثقافية والدينية والتصورات التقميدية لممرض:  -2

تميؿ نماذج التصكرات االجتماعية لمصحة كالمرض إلى الخصكصية القابمة لمتغيير     
كما تتأثر بشدة العكامؿ الثقافية كالعكامؿ الشخصية الذاتية، كىي إلى حد ما نماذج 
شعكرية قد تككف خارج نطاؽ الكعي، كما أنيا تتسـ بالغمكض كتعددية المعني، 

  2إلى الحدكد القاطعة بيف الخبرة كاألفكار كالمفاىيـ.كالتغيرات المتتالية، كاالفتقار 

 العادات والتقاليد الشعبية والصحة والمرض:  -أ
حيث تمثؿ العادات االجتماعية كالفردية مجاال كبير األىمية، يمكف أف تسيـ فيو        

األنثركبكلكجيا الطبية بحؿ الكثير مف المشكبلت الصحية، فالتدخيف مثبل ظاىرة تجسد 
التفاعؿ بيف األبعاد االجتماعية كالثقافية كبيف المرض، كىك عادة مف العادات التي 

 تسيطر عمى األفراد في إطار اجتماعي معيف.
                                                           

1
 : Fassin Didier et Jaffré Yannick et autres, OP-cit, pp(39-40). 

2
، يكزجخ األَدهٕ انًصشٚخ، فٙ ػهى االرتًبع انطجٙ حقبفخ انصحخ ٔانًشضَدالء ػبغف خهٛم،  : 

 (.186(، صو2006عُخ انمبْشح،
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كتؤكد الدراسات األنثركبكلكجية الطبية عمى أف العادات االجتماعية ترتبط       
كعية الخدمة بالصحة كالمرض كتمارس دكرىا في تحديد نكعية اإلجراءات العبلجية كن

الصحية التي يمجأ إلييا المريض، سكاء كانت رسمية أك غير رسمية كفي بعض 
األحياف قد تقؼ العادات االجتماعية ضد فكرة تكفير العبلج الطبي الحديث أك المجكء 
إليو، كما أنيا قد ترجع المرض إلى ظركؼ مؤقتة أك ال تراه مف الخطكرة بالدرجة التي 

 تستدعي الطبيب.
كتكضح الدراسة "ميكانيؾ كفكلكارت" مدل تدخؿ العادات الفردية كاالجتماعية في       

تقييـ مدل خطكرة المرض، كبالتالي مدل المجكء إلى الخدمات الصحية كاالعتماد 
عمييا، فإذا كاف ىذا المرض شائعا مألكفا كيمكف التنبؤ بمساره فإف المريض ال يعرض 

با في االستعانة بالخدمات الصحية، كلكف كمما نفسو عمى الطبيب إال إذا كاف راغ
تباينت األعراض كشذت، كصعب التنبؤ بمجراىا كمما خرجت الحالة عف نطاؽ العادات 
الفردية إلى نطاؽ العادات االجتماعية، كيتعاظـ بالتالي دكر العكامؿ الثقافية 

 كاالجتماعية في المجكء إلى الخدمة الصحية.
 صحة والمرض: المعتقدات الشعبية وال -ب

مف المبلحظ أف مفيـك المرض يتحدد في ضكء مجمكعة اعتبارات منيا المعتقدات      
الشعبية المتعمقة بكجكد اإلنساف، كالمخمكقات المختمفة كعبلقتيا بالككف كبني البشر، 
رؤية اإلنساف لمحياة كالمكت كالصحة كالمرض، كتأثير المكجكدات الطبيعية كفكؽ 

الجف كاألنيار كالنباتات كالحيكانات...كبالتالي يتشكؿ سمكؾ أبناء الطبيعية عميو ك
 الثقافة الكاحدة في تفسير أسباب المرض ككيفية تممس العبلج.

كبرزت الدراسات األنثركبكلكجية الطبية في تكضيح العبلقة بيف الممارسات        
كطبيب الطبية كالمعتقدات عند الشعكب األمية انطبلقا مف أعماؿ "ريفرز" 

ككأنثركبكلكجي حكؿ )الطب كالسحر كالديف( ثـ تبعو كثيركف حتى نصؿ إلى 
" التي قدمت لنا دراسة نظرية ميدانية عمى مجتمع نيجيريا  U.Maclanماكميف"

حكؿ)الطب السحرم(، ناقشت فييا العبلقة الكطيدة بيف المعتقدات الشعبية كالصحة 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

144 

 كالمرض.
نساؽ الطبية غير الغربية بأنيا تشخيصية كتفسيرية، فاألنثركبكلكجيكف يصفكف األ      

تشخيصية بمعنى أف تفسيرىا ألسباب المرض يرتكز أساسا حكؿ بنية المجتمع، كما 
فييا مف مؤثرات كضغكط في عبلقات الناس كالغيرة كالتنافس...إلخ. كما أنيا تفسيرية 

 الفيزيقي. ألنيا تبحث عف تفسير سكء الحظ" المرض" بدال مف الكشؼ عف سببو
كلعؿ دراسة "ايفانز بريتشارد" عمى قبائؿ الزاندم بالسكداف، تكضح لتمؾ العبلقة      

الكثيقة بيف المعتقدات كالمرض كترتبط في آف كاحد بيف السمتيف التشخيصية كالتفسيرية 
إذ تكشؼ عف التكترات الدفينة في البنية االجتماعية كالثقافية، كتقدـ فمسفة لسكء الحظ. 

التالي فيي تيسر تكيؼ األفراد مع المجتمع الذم يعيشكف فيو كتكفر ليـ متنفسا كب
 لقمقيـ كمتاعبيـ كتجسد ليـ سبب مرضيـ.

كمف ناحية أخرل فإف المعتقدات تحدد لصاحبيا نكع العبلج الطبي الذم يمجأ       
كاالعتماد إليو، فقد تحث ىذه المعتقدات السائدة الناس عمى المجكء إلى الطبيب الشعبي 

 عميو عمى الرغـ مف تكافر إمكانيات عمى المجكء إلى الطب الحديث.
كىناؾ معتقدات أخرل ذات تأثير ايجابي عمى العبلج الحديث كتبرز أىمية ىذه       

العبلقة بيف العامميف بالصحة كمرضاىـ كخاصة في حالة نجاح الطب الحديث في 
 عبلج المرض.

المعتقدات بشكؿ مزدكج مف حيث المجكء إلى العبلج كما أف ىناؾ مف تؤثر فيو 
الشعبي أك غير الرسمي في حاالت مرضية معينة مثبل العقـ كاإلجياض 

 .1المستمر...كالمجكء أك العبلج الطبي الحديث في حاالت أخرل مألكفة
 
 
 

                                                           
1

، داس انًؼشفخ اندبيؼٛخ، األَخشٔثٕنٕرٛب انطجٛخ دساصبد َظشٚخ ٔثحٕث يٛذاَٛخ: ػهٗ انًكبٔ٘،  

 (.64-55ص ص)، و1994اإلعكُذسٚخ، 
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 األمثال الشعبية والصحة والمرض:  -ج
مـز تكرارا لممكقؼ الذم يمخصو، قكؿ مكجز يمخص خبرة أك مكقفا كيست المثل الشعبي:

كنظرا لتنكع المكاقؼ االجتماعية إلى حد التضارب فإف مضاميف األمثاؿ تتنكع في 
 األخرل إلى حد التضارب أيضا.

فاألمثاؿ المتعمقة بمكضكع يحظى بالتكريـ كاألكلياء مثبل، فيي تحتكم التناقض        
ذا كانت األمثاؿ الشعبية ال  تتمتع بصفة الجبر كاإللزاـ المباشرة في مكضكع كاحد، كا 

عمى األفراد التي تتمتع بيا العادة كالمعتقد كالعرؼ، إال أف ليا كاقعا نفسيا كمعنكيا غير 
مباشر يدفع األفراد إلى االنصياع لما تقضي بو قكة العادة كالعرؼ كالمعتقد عف قناعة 

 كرضا.
الفرد كتعده معنكيا لتقبؿ باحتراـ كمعنى ذلؾ أنيا تنمي الدكافع الذاتية لشخصية       

كؿ ما تعارؼ عميو أبناء المجتمع، كليذا يرتبط المثؿ الشعبي بقضايا اإلنجاب 
كالخصكبة كنكع المكلكد كقيمتو في الحياة، كتربيتو كعبلقتو بكالديو، كالحفاظ عمى 
ة صحتو بالكقاية كالعبلج...إلخ. كمف ىنا تتضح الصمة الكثيقة بيف األمثاؿ الشعبي

 كقضايا الصحة كالمرض، كبيف الخدمة الصحية.
كىناؾ الكثير مف األمثاؿ في المجتمعات العالـ كالمجتمعات العربية كما ىك الحاؿ في 
المجتمع الجزائرم مف األمثاؿ المتعمقة بالصحة كالمرض، فيي تعكس المعتقدات التي 

كأحيانا يقضي إلى يعتقدىا الناس كاالعتقاد بأف الحسد كثيرا ما يؤدم إلى المرض 
 المكت كما جاء في المثؿ" نصؼ القبكر مف العيكف".

كما يخص المثؿ الشعبي أك الحكمة الشعبية االعتماد عمى الكقاية لتجنب        
الظركؼ المؤدية لممرض حيث يقاؿ" الكاقية خير مف الراقية" كىذا المثؿ األخير معناه 

ا المثؿ خاصة في تجنب حاالت تجنب األذل خير مف التعرض لكقكعو كيسكد ىذ
 الحسد بالتحديد.

كذلؾ يغالي المثؿ الشعبي الشائع اآلف مف قيمة التجربة الشخصية كالخبرة كيعتمد بيا 
أكثر مف اعتماده عمى الطبيب في تشخيصو لممرض ككصفو لمعبلج، فيقكؿ المثؿ 
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الخبرة أكثر مف الشعبي " اسأؿ المجرب كال تسأؿ الطبيب" كبالتالي فيك تعكيؿ عمى 
المعرفة الطبية التي تحصؿ عمييا الطبيب، مما يؤثر عمى سرعة لجكء األسرة أك 
المريض نفسو إلى الطبيب عمى أساس أف الخبرة كالتجربة التي يشير عميو بيا األىؿ 

 كالجيراف يمكف أف تغنيو عمى الطبيب.

 القيم الثقافية والصحة والمرض:  -د
لتصكرات التي تحدد ما ىك مرغكب فيو كما ىك مرغكب القيـ ىي مجمكعة مف ا    

عنو؛ فالقيـ كالعادات كالمعتقدات السائدة في المجتمع تؤثر عمى المستكل الصحي 
ألعضائو كيتجمى تأثير القيـ عمى سبيؿ المثاؿ في أنيا تفرض قيكدا عمى تناكؿ أطعمة 

 معينة أك أدكية معينة.
تقؼ أحيانا ضد فكرة تكفير العبلج الطبي أك المجكء كالمبلحظ أف القيـ الثقافية قد      

إلى الخدمة الصحية، كفي أحيانا أخرل تساعد ىذه القيـ عمى مبادرة بالعبلج أك سرعة 
 المجكء إلى المستشفى.

فكما أثرت القيـ عبر العصكر عمى تنفيذ التعميمات الطبية كاالىتماـ كرعاية      
عالـ، إال أنيا تدخؿ في أخص التفاصيؿ المرضى كتشجيع التعميـ الطبي بشكؿ 

الخاصة بحجـ األسرة كالسكف كالتغذية كالرضاعة كالفطاـ كغيرىا، فتعمـ األميات القيـ 
الصحية كميارات األمكمة تؤثر عمى صحة أطفاليـ كانخفاض معدؿ الكفيات بيف 

رض، األطفاؿ؛ كما تمعب القيـ دكرا بارزا في تحديد األسمكب الذم نشكك بو مف الم
 كالطريؽ التي نستجيب بيا لمعبلج كنكع الطبيب أك المستشفى الذم نمجأ إليو.

ذا كاف فشؿ برنامج صحي معيف يحير مخططي الصحة فإنيـ يقكلكف سكؼ         كا 
نرقب قيـ الناس حكؿ كذا ككذا لتتبيف المحفزات التي ينبغي عمينا استغبلليا، كفي ىذا 

فيـ العبلقة بيف القيـ كالخدمات كالبرامج الصحية مف  الصدد قدـ األنثركبكلكجيكف مفتاح
 . 1خبلؿ مدخميف ثقافييف: المدخؿ القيمي، كنقؿ القيـ في أثناء التنشئة الثقافية
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 الطقوس والصحة والمرض:  -ه
غالبا ما يساؿ ىؤالء الذيف يصابكف بأمراض خطيرة أسئمة معنكية أك غيبية عف     

ىـ مرضى كىؿ ىذه المعاناة عدؿ؟ جزاء مستحؽ؟ إف  مغزل المرض كالمعاناة كلماذا
ىذه األسئمة تعني باألحكاـ الدينية تبرير إليي لكجكد األذل كفي حالة ما إذا كاف ىذا 
األذل في صكرة المرض فغالبا ما يرل كمعاناة خالية مف اآلثاـ كالذنكب كتطرح أسئمة 

ب الشعبي كنظاـ ثقافي فيي صعبة عمى المؤمف، أما اإلجابات التي يقدميا نمكذج الط
متنكعة جدا تتراكح ما بيف اإليذاء مف اآلخريف إلى الفيـ الكاعي بًسر اإلرادة اإلليية 
كاإليماف المطمؽ بالخير اإلليي، كغالبا ما تككف تبريرات ىذه المعاناة مركبة بمعنى أنيا 

تقدات تؤدم عدة كظائؼ في كقت كاحد فيي تحكؿ دكف التحرير كاالنسبلخ عف المع
الدينية كتكفر أسس الرضاء بالمعاناة، كما تقدـ المعاني التي تجعؿ مف المعاناة شيئا 
صالحا كما في ممارسة معاناة التضحية ألغراض محددة أك لتقكية كسائؿ التحكـ 

 كالسيطرة عمى المرض.
كقد اىتمت كؿ المجتمعات البشرية بتفسيرات المعاناة حيث تتضمف المكركثات       

ـ 1710ميدية شرح ىذا المصطمح في نظريات العدالة اإلليية كالذم يعكد غمى عاـ التق
حيف صاغ ىذه  1963" بمصطمح "نقمة آلية " إلى ماكس فيبر عاـ Laipensعند "ليبنز

المشكمة تصنيفا في إطار نظرياتو لمنطؽ كتفسير المعتقدات كشعر بأف المنطؽ 
العقبلني لفكرة اإللو الكاحد إلى ضغط ىائؿ عمى تطكير النظريات التي يمكنيا شرح 
التكزيع غير العادؿ لممعاناة في العالـ، كتبدك مشكمة المعاناة في أف التحدم الذم يكاجو 

مف في تجنب المعاناة كلكف في كيفية تحمؿ المعاناة، فالمعاناة كما يرل األدياف ال يك
ماكس فيبر ضركرية لمقصد النيائي في حياة الجماعة كتسمح الرمكز الدينية أللـ 
المعاناة بأف يتخذ معنى يستحؽ معو أمؿ الثكاب، كيتحكؿ األلـ الشخصي إلى شيء 

 .1يتسـ لمشاركة الجماعة
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يف يمارس دكرا جكىريا في االىتماـ بالصحة كالمجكء إلى الخدمات كالكاقع أف الد      
الصحية، بما يتضمنو مف أكامر كنكاهو تخص النظافة كالطيارة الركحية كالجسمية، 

 كاإلسراع بالتداكم ألف ا لـ يخمؽ داء إال كجعؿ لو دكاء.
ذا كاف الديف الرسمي يحث الناس عمى مراعاة صحتيـ كالتماس الكقاية  كالمبادرة إلى كا 

العبلج فإف الفيـ الشعبي الديني أك سكء فيـ الديف أك التكاكؿ ىك الذم يؤدم إلى 
 إرجاء المجكء إلى الخدمة الصحية أك عدـ المجكء.

كما تمعب المعتقدات الدينية الشعبية في االعتقاد باألكلياء كالمجكء إلى األضرحة       
 مصدرا دينيا ميما في معظـ ببلد العالـ لتفسير أسباب المرض كتقديـ الحمكؿ العبلجية.
كالكاقع أف الطقكس المرتبطة بالميبلد كالمرض كالكفاة تقـك بدكر كقائي كعبلجي، حيث 

ف مخمفات الكالدة كتعزؿ المريض خشية انتشار المرض كالعدكل، تتخمص األسرة م
 كتسارع بدفف المتكفى. 

كالمبلحظ أف القياـ بالطقس كأداءه يرتبط بالمعتقدات الدينية المرتبطة بالعبلقة       
بيف اإلنساف كخالقو في مجتمعاتنا، إذ يسكد في المجتمعات اإلسبلمية ظاىرة الدعاء 

عد الصبلة ليشفى، كخاصة يكـ الجمعة كقد تنذر األسرة نذرا ا لممريض في المسجد ب
عندما يتحقؽ الشفاء، كقد يتمثؿ في إقامة ليمة ألىؿ ا تنحر فييا ذبيحة كتنصب 

 المكائد إلطعاـ الفقراء كالمحتاجيف.
في أحياف أخرل إذا كاف المريض عضكا في جماعة صكفية أقامت لو الطريقة الصكفية 

عا لينعـ عميو بالشفاء، كىكذا تتحرؾ الجماعة القرابية معا في أداء ىذه " حضرة" تضر 
 .1الطقكس كالممارسات الدينية العبلجية التماسا لشفاء المريض

 الرموز والمعتقدات وتصور المرض:  -و
يعاني اإلنساف عمى مر العصكر مف الشعكر بالقمؽ كالمخاكؼ بسبب الكثير مف    

األخطار الغامضة التي تحيط بو مثؿ حاالت المحف كالمصائب غير متكقعة كاليجـك 
المفاجئ ألمراض التي تنزؿ بو كبعائمتو، كمف ىنا جاء االعتقاد بكجكد قكة عميا تسيطر 
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تصاؿ بيا بحثا عف األمف الركحي كلما عجز كتكجو األحداث كجاء حرصو عمى اال
عف تفسير ما يراه كيشاىده مف أحداث الطبيعية تكصؿ بخيالو إلى أف ىناؾ قكل فكؽ 

 طبيعة.  
فكجيات النظر الثقافية التي تشكؿ أساس المناقشة كالتفسير لمعاناة الفرد مف المرض 

ا ما تككف اثر تأثير مجمكع تركز االىتماـ عمى الفرد كالمعاناة الفردية بالمرض، كغالب
 . 1أعضاء الجماعة في طريقة معاناة كفيـ األفراد عف الصحة كالمرض

 الخرافة واألسطورة والفمكمور:  -م
إذا ما رجعنا إلى التصكرات الفمكمكرية كالركايات الخرافية كعبلقتيا بمفيـك        

ي كاالجتماعي الثقافي الصحة كالمرض نجد أنيا ربما تأتي مف البعد التاريخي كالقيم
كالبنائي كىذه األبعاد عند مطابقتيا مع الكاقع االجتماعي كالثقافي نجدىا تتناقض 

 كالتفكير العممي.
حيث أف الثقافة الخرافية تناكلت الخصائص الثابتة كالنسبية في الفكر اإلنساني، كأف 

ا ركحانية كفييا المعرفة أفرزت أفعاال كممارسات تنشط داخميا أقاكيؿ كتفسيرات بعضي
تجذير عتيؽ لؤلفكار الميتافيزيقية، كما قد تفنف العرافكف في أساليبيـ البدائية بتسمية 
أسباب المرض كاألكبئة التي تصيب اإلنساف. كتظير ىذه األساليب عندما يتعطؿ 
المنطؽ العممي كيصكركف اإلنساف بأنو مذنب كىذا المرض عقابا لو عمى ذنب ىـ 

كبو، كىـ يساعدكنو عمى معالجة المرض الذم أصابو حسب قناعتيـ يعتقدكف أنو ارت
 كما يتصكركنو.

كىنا تمعب الخرافة كالتصكرات الفمكمكرية لعبتيا محؿ العمـ في تشخيص المرض    
 كاختيار العبلج.  

كالشيء الذم يمكف أف تكضحو ىذه النقطة أف مختمؼ ىذه العناصر الثقافية        
غير الدينية الرسمية، الطقكس، الرمكز كالقيـ الشعبية كالخرافية،  بما فييا المعتقدات

األساطير، التصكرات الفمكمكرية كميا تعتبر مجاالت كأساليب يمكف أف تككف غير 

                                                           
1
 (.196-159، ص ص) : ػهٗ انًكبٔ٘، يشخغ عجك ركشِ 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

150 

منطقية في إرجاع أسباب المرض إلى عقاب رباني. فالجانب الركحاني البدني  كؿ 
افية كأساليبيا في التعامؿ مع األدياف السماكية بعيدة كؿ البعد عف األساليب الخر 

الحاجات اإلنسانية في الصحة كالمرض كالتكجو كالتشخيص كالعبلج كليذا فإف اإلنساف 
يعيش جكىر الصراعات االجتماعية كالثقافية التي تصطدـ مع أساليب الخرافة كالتفكير 

 .1الشعبي كمع المعرفة العممية

 المرض: النماذج النظرية لمتصورات الشعبية ألسباب  -1
تفسر أسباب المرض في مختمؼ الثقافات اإلنسانية إلى أسباب طبيعية ينظر        

إلييا عمى أنيا اعتبلالت بسيطة كعابرة، أك أسباب فكؽ طبيعية ينسبيا اإلنساف إلى 
قكل خفية أك قكل أعظـ كأسمى منو، مثؿ العقاب اإلليي كأعماؿ السحر كالشعكذة 

 كاألركاح الشريرة.
ىناؾ أكثر مف نظرية تبحث في سببية المرض كتصنؼ المرض كفقا ألسبابو، ك       

كتشكؿ ىذه النظريات جزءا مف مفاىيـ كاسعة عف أسباب كمصدر الحكادث السيئة 
كسكء الطالع في حياة اإلنساف، فحتى لك ارتكزت ىذه النظريات عمى افتراضات 

اؽ كالمنطؽ المذاف يساعداف كمقدمات غير صحيحة عمميا، فإنيا كثيرا ما تتضمف األنس
دراؾ ما حدث كلماذا؟ كما تمثؿ ىذه النظريات أيضا  الشخص المريض عمى فيـ كا 
مجمكعة مركبة مف العادات الشعبية المكركثة في معظـ الثقافات كالتي غالبا ما تتأثر 

 بأفكار كمفاىيـ مستكحاة مف النمكذج الطبي، كتتمثؿ ىذه النظريات في:   
: حيث قدـ" ميردكؾ" نمكذج لتصنيؼ المرض Murdock"يردوك نموذج "م -1-2

 افترض فيو أف ىناؾ أربع نظريات تتضمف السبب الكامف كراء المرض كىي:
: كىيب تعبر عف أم سبب يمكف أف يفسر المسببات الطبيعية لممرض الشعبي -أ

حالة الضعؼ أك التمؼ "المرض" التي تصيب اإلنساف كنتيجة تمقائية لعمؿ ما افترضو 
 المريض في السابؽ مثؿ: النصيب، كالقدر، كاألشياء التي تنقؿ العدكل. 
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http://al-iraquews.net.  2009،فٙ أكزٕثش. 
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كىي أم سبب يتضمف أفعاؿ الشخص بالنيابة عف  المسببات األرواحية الحيوية: -ب
 بيعية مثؿ األشباح، كاآللية.القكل ط

كىي النظرية التي تقـك عمى أف المرض يرجع إلى عمؿ خفي المسببات السحرية:  -ج
مف إنساف إلنساف آخر مثؿ السحر كالشعكذة، كتنقسـ المسببات السحرية إلى مسببات 
ناقمة لمعدكل بالتقميد كالمحاكاة، كأخرل اقتحامية تقكـ عمى فمسفة أف األشياء ما إف 
تتصؿ فيزيقيا فبل يمكف أف تنفصؿ تماما، كفي ىذه الحالة تككف ىذه المسببات 
االقتحامية باستعماؿ األشياء الخاصة بالضحية المقصكدة مثؿ قصاصاف الشعر 
كاألظافر، كتقكـ المسببات الناقمة لمعدكل بالتقميد عمى أف فكرة أف الشبيو يتبع الشبيو، 

أف كضع فأسا  -خص ما يعاني مف ألـ جسميبالنسبة لش –كعمى ذلؾ مف المعتقد 
 تحت السرير ككحدة القاطع مف األعمى سكؼ يقطع األلـ.

أما السحر االقتحامي فيعني أف شخصا ما يدفع ركحا شريرة عادة ما تككف حشرة أك 
سحمية جافة أك مسحكقة لمدخكؿ إلى جسـ الضحية المقصكد. كتصنؼ النظريات 

 سببات غير الطبيعية لممرض الشعبي. الثبلث األخيرة تحت عنكاف الم

 : Clementsنموذج كميمنتس  -1-1
حيث صنؼ "كممنتس" نمكذجا آخر لمفاىيـ مسببات المرض الشعبي كسط الجماعات 

 األمية، كالبدائية في خمسة أنكاع كىي:
 السحر والحسد والشعوذة:  -ا
ية أك الخارقة فالسحر ىك مجمكعة األساليب تستخدـ لمتأثير عمى القكل الطبيع -

لمطبيعة إلنزاؿ الشر باآلخريف عف طريؽ أداء بعض الممارسات الشعائرية التي يعتقد 
 أنيا تؤدم إلى نتائج المرغكبة.

أما الشعكذة فيي ممارسات كفعاليات إلصابة اآلخريف بالسحر الضار كبذلؾ بمثابة  -
ذاتية داخمية في  فف يمكف التدريب عميو كتعممو، في حيف أف السحر الضار مجرد قكة

الساحر الضار كال يمارس مف يممؾ تمؾ القكة طقكسا أك فعاليات سحرية معينة أك 
 معركفة كمف ثـ فميس بمقدرة الناس أف يتعرفكا عميو.
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حيث يظير تأثير الديف عمى السمكؾ في الكثير مف  اختراق وانتياك المحرمات: -ب
المجتمعات فالخركج عف القكاعد المحرمات يجمب معو العقكبة كالشر كاأللـ لمعصاه" 
الخارجيف عف ىذه القكاعد" كيثير غضب أركاح األسبلؼ، كيستنزؿ عمى العصاة "جمع 

 عاصي" ألكانا مف العقكبات مثؿ: العقـ كالمرض كالمكت ...إلخ.
حيث تخترؽ األركاح الشريرة األشياء المادية كتصبح  إقحام شيء يحدث المرض: -ج

جكىرا مككنا ليا كاألخشاب كالصخكر كالجمكد، كيقكـ بيا الساحر بيذا الفعؿ الشرير 
 إلنزاؿ األذل كالمرض بشخص ما.    

 فالركح ىي صكرة لمكائف الحي كيرل البدائيكف أف انفصاؿفقدان الشعور بالروح:  -د
 الركح عف الجسد تؤثر عمى األشخاص األحياء كتسبب المرض كالكفاة. 

بمعنى اختراؽ األركاح لمجسـ كتنزؿ بيا أذا كعقاب في شكؿ إقحام الروح:  -ه
 اإلصابة بالضعؼ العقمي كالجنكف كالصرع كاالنجذاب.

السببيف األكليف مف ىذه األسباب في إطار األسباب غير  "Rogers"روجرز كقد صنؼ 
 -بمعنى أنيا تحدث داخؿ التجربة السابقة لممريض -لمباشرة لممرض تحدث عف بعدا

عمى الرغـ مف أف الحدث جديد بالفعؿ. أما األسباب الثبلثة األخرل فيي أسباب مباشرة 
بمعنى أنيا مشمكلة أكثر بالفكرية. كال تعتبر ىذه المسببات أسبابا  –تحدث عف قرب 

مرض عمى سبب كاحد منيا، فيناؾ بعض التداخبلت تبادلية بمعنى اقتصار حدكث ال
 يمكف أف تحدث بيف العكامؿ السببية.

 "Helmanنموذج "ىممان  -1-6
حيث يمثؿ ىذا النمكذج النظريات العامية لممرض، كالتي تصنؼ أسباب المرض بصفة 
عامة في أربع مجبلت: داخؿ الشخص المريض، كفي العالـ الطبيعي، كفي العالـ 

 االجتماعي كفي العالـ فكؽ الطبيعي كما في الشكؿ التالي: 
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  مجاالت أسباب المرض حسب نموذج "ىممان" يكضح  :1شكل رقم 
كفي بعض الحاالت قد يعزل المرض إلى مجمكعة مركبة مف األسباب أك      

مماف"  إلى أف األسباب االجتماعية تفاعبلت بيف ىذه العكالـ األربعة، كما يشير "ى
كاألسباب فكؽ الطبيعية ىي التي تميز المجتمعات غير الغربية بينما تعد التفسيرات 
الطبيعية لممرض أك األسباب التي تتمحكر في داخؿ المريض ىي األكثر شيكعا في 

 العالـ الغربي.
 كفي مايمي تصنيؼ أسباب المرض كفقا ليذه المجاالت األربعة:  

 المجال األول" داخل المريض":  -أ
تدكر نظريات الشعبية التي تحدد مصدر المرض في داخؿ الشخص المريض       

حكؿ عجز الجسـ اإلنساني عف أداءه الطبيعي، كما قد تنسب المرض في بعض 
األحياف إلى التغييرات التي تحدث في السمكؾ أك في النظاـ الغذائي، كىنا تقع مسئكلية 

ف كاف ذلؾ ليس بشكؿ نيائي . كينتشر ىذا المفيـك  المرض عمى الشخص المريض كا 
بصفة خاصة في العالـ الغربي حيث يمقي بمسئكلية المرض عمى عدـ االىتماـ بالغذاء 
كالممبس كالنظافة كنمط المعيشة كالعبلقات العائمية، كالتدخيف كشرب الخمكر كعدـ 

التي تصيب اإلنساف أك األضرار التي تعد  مزاكلة الرياضة الجسمية أك المباالة بالجركح
مف قبيؿ إذاء الذات. كعمى ذلؾ يعد المرض دليبل عمى اإلىماؿ كالبلمباالة كبالتالي 
يشعر الشخص الذم يعاني مف المرض بالذنب مف جراء ذلؾ. كما ينطبؽ ىذا القكؿ 

العالم فوق الطبيعي -                 

العالم االجتماعي -                   

العالم الطبيعي  -                     

المريض -                      
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معيف مثؿ أيضا عمى الحاالت التي تأخذ شكؿ عبلمة معينة مثؿ البدانة أك تتسـ بفعؿ 
إدماف شرب الخمكر ككذلؾ األمراض التناسمية. كىناؾ حاالت أخرل مف المرض 
تحدث بسبب السمكؾ الخاطئ كالتغذية المبلئمة. كيؤكد ذلؾ الدراسات التي أجريت في 
مقابمة مع بعض األميات كاف يعتقدكف أف المرأة يجب أف تأكؿ بشكؿ مختمؼ أثناء 

ث كاف يقاؿ أف الحمكيات تحافظ عمى استمرار فترة الطمث لكي تتجنب المرض، حي
كتدفؽ دـ الحيض في أف ىناؾ أطعمة أخرل تسبب تكقفو كتسبب بالتالي مغص 
الطمث كالعقـ كالسكتة الدماغية أك درف الحمؿ، كالمثؿ المحظكرات الغذائية التي تطبؽ 

 عمى المرأة الحامؿ.
حدكث المرض قد يككف نتيجة  كما يختمؼ اعتقاد الناس في مدل اقتناعيـ بأف        

لسمككيـ الخاص كبالتالي تختمؼ درجة قبكليـ لمفيكـ المسئكلية الشخصية عف 
المرض. فقد تبيف في دراسة أجريت عمى بعض أميات الطبقة العاممة في مقاطعة 
"كيمز" أف اعتقاد بعض الناس بأف صحتيـ تتحدد بكاسطة أفعاليـ الخاصة ) مثؿ : 

نما يرتبط بمتغيرات اجتماعية  معاندة الحظ كالبخت كالنصيب أك قكل خارجية جبارة ( كا 
اقتصادية مثؿ التعميـ كامتبلؾ منزؿ، كمف ثمة يكافؽ ىؤالء الناس عمى تحمؿ المسئكلية 
الشخصية عف المرض بدرجة أكثر مف الذيف يشعركف أنيـ أضعؼ اقتصاديا 

طرتيـ كبالتالي ال يقبمكف كاجتماعيا، حيث يركف أف المرض نتيجة قكل خارجية فكؽ سي
 بتحمؿ مسئكلية مرضيـ.

كىناؾ عكامؿ أخرل مسببة لممرض يعتقد أنيا تقع داخؿ الجسـ، كلكنيا تككف       
خارج التحكـ في الشعكرم لممريض، كتشمؿ ىذه العكامؿ مفاىيـ الحساسية بمعنى 

مؿ الشخصية نمط القابمية لئلصابة باألمراض النفسية كالجسمية كالكراثية، كتشمؿ العكا
كخصائص الشخص مثؿ القمؽ كاإلضراب، أما الحساسية الجسمية فتعتمد عمى مفاىيـ 
عامية مف المقكمة كالضعؼ، فالناس قد يختمفكف في درجة مقاكمتيـ لممرض غير أنو 
مف الممكف تقكية ىذه المقاكمة عف طريؽ الغذاء كالمشرب كالممبس المبلئميف كىكذا، 

اكمة كراثية أك بنيكية فبالمثؿ يمكف أف تككف حالة الضعؼ كراثية كيمكف أف تككف المق



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

155 

مكتسبة، فقد تتكرر األمراض الخطيرة في العائمة الكاحدة كتصبح مف قبيؿ األمراض 
 العائمية كالكراثية.

التي تنتج عف حالة ضعؼ الجسـ بسبب العمؿ  –كتعد أمراض الكىف كالضعؼ        
أحد  -مرض أك بسبب أم نقطة ضعؼ أخرل في الجسـالزائد أك الشيء المرىؽ أك ال

مسببات العامية الشائعة لممرض، ككذلؾ األمراض االنعكاسية التي تحدث لؤلداء 
الكظيفي كالبدني ألنسجة كأعضاء الجسـ مثمما يحدث لئلنساف في فترة الشيخكخة، 

ب المرض كأيضا األمراض االجتياحية التي تخترؽ النطاقات الشخصية كالطبيعية ألسبا
كىنا يحدث المرض أما سبب اجتياح خارجي بكاسطة الجراثيـ أك أم شيء آخر أك أف 
تنتشر داخميا بسبب مرض داخؿ الجسـ، أما المسببات المرضية الفردية الشائعة 
األخرل  فيي اختبلؿ التكازف كالذم يدرؾ كحالة مف عدـ التكازف كاإلفراط أك النقص 

نات أك فقر الدـ، ككذلؾ األمراض الميكانيكية كىي حالة في عناصر معينة مثؿ الفيتامي
مف األداء غير الطبيعي ألعضاء كنظـ الجسـ مثؿ سكء حالة الدكرة الدمكية أك تمؼ 
في أجزاء الجسـ أك انسداد في األعضاء كاألكعية الدمكية أك الضغط في أجزاء أك 

 أعضاء الجسـ.
تكز في الشخص المريض يمثؿ كيتمخص مف كؿ ذلؾ إلى أف المرض الذم ير      

أمرا ىاما في تحديد إما أف يقبؿ المرضى المسئكلية الشخصية عف مرضيـ أك أنيـ 
يركف أف سبب المرض خارج عف سيطرتيـ كبالتالي ال يقبمكف تحمؿ المسئكلية 

 الشخصية عنو. 
 المجال الثاني " أسباب المرض في العالم الطبيعي":  -ب

ف البيئة الطبيعية الحية كالجمادية التي يعتقد أنيا تسبب يتألؼ ىذا المجاؿ م      
المرض، كالجكانب الشائعة في ىذه المنظكمة ىي األحكاؿ المناخية مثؿ البركدة الشديدة 
كاليكاء كالمطر كالرطكبة، فالمناطؽ الباردة قد تسبب اإلصابة بالبرد كالقشعريرة إذا سمح 

الرياح الباردة التي يتعرض ليا الجسـ البشرم ليا أف تخترؽ حدكد الجمد، كما قد تسبب 
في إصابة الكمى بالبرد، كما قد تسبب الرياح البيئية الشديدة داخؿ الجسـ كتتمدد داخؿ 
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 األكعية الدمكية كتسبب ارتفاع كخفقاف الدـ في الرأس.
كىناؾ أحكاؿ مناخية أخرل تسبب األمراض تتمثؿ في الككارث الطبيعية كالزكابع      
عاصير كالعكاصؼ الشديدة، كما يضاؼ ألسباب المرض في ىذا المجاؿ الطبيعي كاأل

التأثير المفترض عمى الصحة مف جراء الشمس كالقمر كالكككب السيارة كالذم يعتبر 
 سمة شائعة في المجتمعات التي تمارس عمى التنجيـ.

تعزل إلى كما أف ىناؾ أسباب طبيعية أخرل لممرض، تتمثؿ في األضرار التي        
الحيكانات كالطيكر كالعدكل التي تنسب إلى الكائنات الحية الدقيقة التي تخترؽ الجسـ ) 
مثؿ الجراثيـ كالحشرات كالفيركسات(، كما قد يعتقد في بعض األحياف أف اإلصابة 
بمرض السرطاف بمثابة غزك أك اجتياح الجسـ بكاسطة كائف حي خارجي ينمك كيمتيـ 

كذلؾ الغزكات الطفيمية بأعدادىا البلنيائية مثؿ الديداف الخيطية  الجسـ مف الداخؿ، ك
التي تعد أحد أشكاؿ ىذه المنظكمة، كذلؾ األضرار العرضية) اإلصابات الخطأ( التي 

 تحدث في العالـ الطبيعي. 
 المجال الثالث " أسباب المرض في العالم االجتماعي": -ج

في مجاؿ العالـ االجتماعي في  تظير الصكرة الشائعة لمسببات المرض      
المجتمعات صغيرة الحجـ التي تتكاتر فييا الصراعات الشخصية الداخمية، كيمقى فييا 
بمسئكلية مرض الشخص عمى الناس اآلخريف. كتتكاجد أكثر ىذه المسببات شيكعا في 

العيف  -الشعكذة  -السحر -المجتمعات غير الغربية كتتمثؿ في أشكاؿ ثبلثة ىي: 
يرة الحاسدة، كبنسب المرض في كؿ مف ىذه األشكاؿ الثبلثة كأم أشكاؿ أخرل مف الشر 

 المصائب إلى األحقاد كالضغائف سكاء كانت مقصكدة أك غير مقصكدة.
كىناؾ أناس معنيكف عادة يكف مف النساء يمارسف السحر كالشعكذة كيمتمكف قكة      

صمة فييف سكاء عف طريؽ العكامؿ غامضة إليذاء اآلخريف، كتعد ىذه القكة حقيقية متأ
 الكراثية أك مف خبلؿ العضكية في جماعات قرابية أك عشائرية معينة.

كعادة ما يختمؼ السحرة عف الناس اآلخريف سكاء في المظير أك السمكؾ،        
كغالبا ما يككنكف مف ذكم األشكاؿ القبيحة كالمعاقة أك المعزكلة اجتماعيا، كمف الشكاذ 
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يف في المجتمع كالذيف يبدك عمييـ كؿ المظاىر المخيفة كالسمبية لمثقافة. أك المشرد
 كعمى الرغـ أف قكتيـ محصكرة في إذاء اآلخريف فإنيـ يمارسكنيا بطريقة ال شعكرية.  

كقد أشار األنثركبكلكجيكف إلى اتيامات السحر أكثر شيكعا في أكقات التغير        
جتماعية كاالنشقاقات التنافسية داخؿ المجتمع. االجتماعي كالغمكض كالصراعات اال

فقد يتيـ كؿ شخص الشخص اآلخر بأنو السبب  كراء المصائب التي تحدث لو مف 
خبلؿ ممارسة السحر، كفي ىذه األحكاؿ يككف مف الضركرم الكشؼ عف شخصية 

 الساحر بالطقكس التنبؤية كتأثيرىا السمبي عمى طرد األركاح الشريرة.
 رابع " أسباب المرض في العالم فوق الطبيعي":   المجال ال -د

حيث يعزل المريض في ىذا المجاؿ إلى األفعاؿ المباشرة لمكائنات فكؽ الطبيعية       
مثؿ اآللية كاألركاح كأركاح  األسبلؼ كغالبا ما يكصؼ المرض في ىذا العالـ بأنو 

تظاـ في أداء العبادات تذكير كتنبيو آليي بسبب بعض الزالت السمككية مثؿ عدـ االن
كعدـ التضرع بالدعاء إلى ا أك عدـ شكر ا عمى نعمو. كلذلؾ ال يفيد العبلج 
المنزلي كال عبلج الطبيب في ىذه الحالة حيث يقتضي األمر االعتراؼ باقتراؼ الذنب 
كالندـ عميو كأف يتعيد المرء بحسف سمككو، كىنا الدعاء كالتكبة ىما العبلج كليس 

 قير أك البنسميف. العقا
كما يتسبب المرض في بعض المجتمعات األخرل إلى األركاح النزكية كالشريرة        

حيث تنطمؽ األركاح الناقمة لممرض بشكؿ فجائي كتسبب مجمكعة مف األمراض 
لضحاياىا، كال يرتبط غزك ىذه األركاح بسمكؾ الشخص الضحية، كلذلؾ فيك الشخص 

يف، أك ما يسمى بتمبس األركاح كىك ما يحدث حينما تتـ برئ كيستحؽ مساعدة اآلخر 
مياجمة أك غزك األشخاص بالمرض بكاسطة أركاح أسبلفيـ الذيف أذكىـ كىذا يحدث 
حينما يككف الشخص الذم يصاب بالمرض شخص آثـ كفاسؽ كال يحتـر المقدسات أك 

يث ضد السمكؾ االجتماعي، كيتـ تشخيص المرض في جمسة استحضار لؤلركاح ح
 . 1ينظر إلى المرض كعقكبة عف ىذه الخطايا كيعاد تأكيد القيـ األخبلقية لمجماعة

                                                           
1
، يشخغ عجك ركشِ، ص فٙ ػهى االرتًبع انطجٙ حقبفخ انصحخ ٔانًشضَدالء ػبغف خهٛم، :  

 (.305-293ص) 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

158 

كمف ىنا يمكف القكؿ أف السحر كالمعتقدات الخرافية يستخدماف التفسير "        
التجربة الفردية أك الخبرة" أم لتفسير ما إذا كانت حادثة معينة بالذات أك النتائج 

غيرىا مف الحكادث المماثمة، أك بعبارة أخرل فإف ىذا الشكؿ المترتبة عمييا تختمؼ عف 
مف التفكير كاالستنتاج الذم نميؿ إلى تسميتو بالنسؽ المغمؽ لمتفكير يحاكؿ ألف يقدـ 
تفسيرا منطقيا لمظكاىر عف طريؽ الربط بيف أحداث كقعت بطريؽ الصدفة . إف 

لسمكؾ التي تفتقد دكافعيا الشعكذة كالسحر يستخدماف فقط لتفسير األحداث كأنماط ا
كأسبابيا الكاضحة، كعمى العكس مف ىذا النكع مف التفسيرات الخرافية تحاكؿ التفسيرات 
العممية أك اإلمبريقية أك حتى التفسيرات التي تعتمد عمى الفطرة السميمة لؤلفراد أف تيتـ 

 .  1بالبحث عف كيفية كنكع األحداث بدال مف البحث عف أسباب كقكعيا

 التصورات التقميدية ألسباب المرض: -6
مف خبلؿ النظريات الغربية كالدراسات العربية يمكف أف تستخمص مجمكعة مف        

  التصكرات التقميدية ألسباب المرض كنمخصيا في النقاط التالية: 
 الكائنات الخفية " الجن": -6-2

كتندرج تحت عبارة األركاح الغامضة، كائنات ليس بشرية كمزكدة بقدرة تفكؽ        
قدرات البشر في بعض المياديف، حيث يجدر الحديث أكال عف كجكد غيبي أك خفي مف 
خبلؿ نشاط ما، كىك كجكد غير محدد الشكؿ، كلكنو إرادة محددة الزماف كالمكاف، 

المرئي يفترض العالـ " الحقيقي" الذم ال يمثؿ كميما يكف مف األمر فإف العالـ غير 
العالـ في ذلؾ دكرا أساسيا شبييا إلى حد ما بالذرة أك الكيرباء في عالمنا الراىف، كذلؾ 
يستدعي القكؿ بأنو ال يمكننا التعرؼ عمى كافة عناصره، كلكننا نستطيع تحديد أنكاعيا 

ح المكتى تمعب دكرا أساسيا في الرقمية مف خبلؿ مصادرىا أك مظاىرىا ، كما أف أركا
 .2حياة اإلنساف سكاء كانكا ىؤالء المكتى معركفيف أك مجيكليف

 كيطمؽ عمى ىذا التنكع مف الكائنات "الجف أك العفاريت" في العالـ اإلسبلمي.
                                                           

1
، داس دساصبد َظشٚخ ٔتطجٛقٛخ فٙ ػهى االرتًبعانغٛذ ػجذ انؼبغٙ انغٛذ، انغٛذ يسًذ انشايخ، :  

 (.203، ص)2006اندبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ، عُخ انًؼشفخ 
2
 (.  174-172فهٛت الٕٚسد، ٔخبٌ ثٛبس فبسَّٛ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص) :  
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 تعريف الجن في المغة والشرع:  -أ
فَّ عميو جناَّ       جاء في قامكس المحيط: جنة الميؿ، كجف عميو جفى عميو الميؿ، كجى

فَّ عنو استجف، استىتىر، إذا  فَّ عنؾ كأىجى نىوي، سىتىرىه، ككؿ ما سيًترى عنؾ فقد جى نيكنان كأىجَّ كجي
كممة الجف أصميا الستر كالخفاء، كما يقاؿ لمكلد في بطف أمو جنيف ألنو استتر في 

 أمو كخفي عف أعيف الناس.بطف 
ٍكنىييـٍ {كمف ذلؾ قكلو تعاؿ ٍيثي الى تىرى ـٍ ىيكى كى قىًبيميوي ًمٍف حى كي سكرة األعراؼ  }ًإنَّوي يىرى

 (. 27اآلية)
كقاؿ اإلماـ يحيى بف الحسيف الجاف منيـ الجف، كالجف ىـ الشياطيف إنما سميت      

يعني غيبتيا، فمما كانت بغيبتيا جانان الستجنانيا عف أبصار اآلدمييف، كاستجنانيا 
 مستجنة سميت باستجنانيا جانا.

كفي الشرع فيـ خمؽ مف مخمكقات ا سبحانو تعالى، خمقيـ مف نار كما أخبر في 
افَّ مٍِّف مَّارجو ًمٍف نَّارو {كتابو العزيز مىؽى الجى (، ك المَّارجو ىك 15)سكرة الرحماف اآلية  }كىخى
 . 1خالص الميب

ذا        كاف المعتقد الديني الرسمي يشير إلى أف ىذه الكائنات تعيش في النار  كا 
ألنيا حمت منيا، فإف المعتقد الشعبي ال يعتقد أف ىذه الكائنات تعيش في النار، بؿ أف 
مقرىا األرض كليذا نجد العامة يقكلكف دائما إخكاننا التي تحت األرض؛ كتظير الجاف 

ي رأم المعتقد الشعبي أنكاع كثيرة مف ىذه الكائنات في األماكف غير المطركقة كتكجد ف
يطمؽ عمييا أسماء مختمفة، غير أننا نجد أف لكؿ نكع خصائص مشتركة مختمفة األمر 
الذم يجعمنا نرل أف ىذه المسميات تدؿ عمى أنكاع متميزة عف ىذه الكائنات ليا 

 خصائص أساسية. 
 
 
 
 

                                                           
1
 .2010خبَفٙ   http://www.6abib.com/ash/ archive اندٍ ٔانًشض انُفغٙ، :  

http://www.6abib.com/
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 أنواع الكائنات الخفية: -ب
 الشيطان:  -

برغـ مف عدـ استعماؿ كممة الشيطاف لمداللة عمى بعض الكائنات فكؽ الطبيعية       
في المعتقد الشعبي فإف لدل األشخاص فكرة عامة عنو، ربما يتأثر في المعتقد الديف 
اإلسبلمي كيعتقد أنو السبب في اإلصابة بحاالت الجنكف، أك التكىاف أك السرحاف التي 

 . 1قد تصيب األفراد
 أسباب المس الشيطاني: كمف 

ظمـ الجف لئلنساف في مكاطف الضعؼ النفسي كىي أربعة "الخكؼ الشديد، الغفمة  -
 الشديدة، االنغماس في الشيكات".

ظمـ اإلنساف لمجف: كيمكف أف يككف عف غير قصد مثبل:" البكاء، أك الكضكء في  -
 مياه.الخبلء حيث الخبث كالخبائث، أك سكب الماء الساخف في دكرة ال

 عشؽ الجف لئلنساف. -
 . 2السحر -
 الصل: -
يدؿ الصؿ بطريقة أك بأخرل عمى الكائنات الشريرة الذم يعتقدكف أنو يؤذم الناس،  

فالصؿ ىك العفريت كىك أيضا المارد، كىي أيضا ركح القتيؿ التي تظير في مكاف 
 القتيؿ أك بالقرب منو، كىك يظير خاصة لمرجؿ ضعيؼ اإليماف كالقمب.

 العمار: -
كأماكف الخبلء كالمراحيض في داخؿ  كىـ العفاريت التي تسكف األماكف الميجكرة 

المنزؿ مثؿ األفراف، حيث يعتقد بعض الشعكب عدـ ضرب أطفاليـ في األماكف التي 
 يعتقدكف أف بيا "عمارا" أك تركيـ لكحدىـ خكفا مف أف يصيبيـ أذل.

                                                           
1

، داس انًؼشفخ اندبيؼٛخ اإلعكُذسٚخ، َظشٚخ ٔتطجٛقبد ػهًٛخاألَخشثٕنٕرٛب أصش يسًذ اندْٕش٘، :  

 (.515-514، ص ص)2005

 
2

-و2005، داس ثٍ اندٕص٘، انمبْشح، انًٕصٕػخ انشبيهخ فٙ انطت انجذٚمأزًذ يصطفٗ يزٕنٙ، :  

 (. 586ِ، ص)1428

 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

161 

 المارد: -
اليظير إال في شكؿ إنساف فقط، حيث يستطيع  كىك نكع مف الصؿ أك العفريت، 

 التمدد طكال أك االنكماش أك التضخـ، فيك حسب االعتقاد يظير ليبل فقط.
 القرين: -
القريف في نظر المعتقد الشعبي مساكو لمجف كالعفريت كيعتقد الناس أف السبب في  

ذا مات الط فؿ كىك مكت الطفؿ في مرحمة الرضاعة ىك القريف المصاحب لؤلـ، كا 
يمشي يقكلكف أف القريف المصاحب لؤلب ىك الذم أماتو ألف القريف يبلـز األب كاألـ 

 في المعتقد الشعبي لمثقافة النكبية.
كما أنيـ يعتقدكف أف لكؿ فرد قريف يبلزمو فيعتقدكف أف الشخص الممبكس قد لبسو 

 إلى القريف.قريف، كما يرجع بعض األشخاص عدـ اإلنجاب بالنسبة لمرجؿ أك المرأة 
 األسياد: -
 في رأم المعتقد الشعبي النكبي إلى قسميف : حيث ينقسـ األسياد 
 قسـ صالح : كىـ عبارة عف مشايخ يحمدكف ا أك ىـ مبلئكة صالحكف. -
قسـ سيء: يعيش تحت األرض كيؤذم اإلنساف عند إلقاء ماء الغسيؿ أك ماء نجس  -

س ىؤالء األسياد شخصا معينا كيبلزمكنو، عمى األرض كيعجزكنو عف المشي، كقد يمب
كيأتكف لزيارتو في أياـ محدكدة كاالثنيف كالخميس، كيمكف أف يستخدـ ىذا الشخص 
الممبكس ككسيط بيف الناس كبيف ىؤالء األسياد في الحصكؿ عمى المطالب أك كصفات 

 عبلجية لمناس العادييف غير ممبكسيف.
 األرواح: -
نساف الذم يمكت مكتا طبيعيا كبيف ركح مف يقتؿ حيث حيث ىناؾ فرؽ بيف ركح اإل 

ركح الميت ىي جكىرة تخرج إلى السماء مع مكت الشخص، لكف الركح الذم تمكت 
 قتبل  يطمؽ عمييا "عفريتة أك صمة" تظؿ ىائمة حكؿ الحادث.

 الممسوس:      -
الصؿ أك قد يسبب مس الشخص رأم المعتقد في الثقافة النكبية  العفريت أك        
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الجف، كىي كميا مترادفات تقريبا. تشترؾ في أنيا تؤذم اإلنساف كيحدث المس 
لمشخص عندما يتعرض لو عفريت أك صؿ إذا لـ يذكر اسـ البسممة أك بعض آيات 

 القرآف أك إلقاء مياه عمى األرض، المشي بأحداث صكتا.
 البراق:  -

بصكرتو في المعتقد الديني الرسمي تتأثر صكرة البراؽ في رأم المعتقد الشعبي        
فيك جكاد ذك أجنحة كبيرة لو أربعة أرجؿ ك كجيو يشبو كجو اإلنساف لكنو أخضر 

 منقكش باألبيض كاألسكد، كيتدلى مف أذنو حمؽ كحكؿ رقبتو خبلخؿ كثيرة حمراء.
باإلضافة عمى أنكاع أخرل مف الكائنات الخفية كىي معركفة خاصة بالثقافة        
 .1ية النكبية مثؿ "المسيح الدجاؿ، بنات البحر، الغكؿ"المصر 

 كيمكف أف يتسبب الجف بأربعة أنكاع مف المرض كىي: 
أم أف بني آدـ يمكف أف يضربيـ الجف، كفي ىذه الحالة يككف المرض  الضرب: -

 قصير المدل.
 كيعني إقامة الجف داخؿ الجسـ اإلنساف المسككف.السكن:  -
 إلنساف ممكا لمجف.أم يصبح االتمميك:  -
 أم مبلزمة الجف لئلنساف.المبس:  -

كيعتقد البعض أف حالة المضركب أقؿ خطكرة مف حالة المممكؾ" الذم يصبح       
جسمو في خدمة الجف الذم يسكنو، حتى عبلجو يككف بشكؿ أصعب. كقد حاكلت 

أف تصنؼ الجف كفؽ ألمراض التي  Claisse-Dauchy" "كالس دوشيالباحثة الفرنسية 
يتحكمكف فييا كعبلقة ذلؾ بيكـ ظيكره أك بداية األعراض كعبلقة كؿ ذلؾ بالنجـك 

 كالتكيف بمصير المريض.
 
 

                                                           
1
-515ص)، يشخغ عجك ركشِ، ص األَخشثٕنٕرٛب أصش َظشٚخ ٔتطجٛقبد ػهًٛخيسًذ اندْٕش٘، :  

519.) 
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: يوضح تصنف الجن وفق ألمراض التي يتحكمون فييا وعالقة ذلك بيوم 2جدول رقم
 .1ر المريضظيوره أو بداية األعراض وعالقة كل ذلك بالنجوم والتكين بمصي

 
 التكيني  الجن  المرض  النجم اليوم 
إيجاب ذبح دجاجة  ميذىب الصفاير الشمس األحد

 سكداء.
رعشة، شحكب، مرض  القمر اإلثنين

 عقمي
ميرة، يؤثر عمى 

 األعضاء الجنسية
 سمبي، معناة كثيرة.

أمراض الدـ الحمى  المريخ الثمثاء
 اآلالـ 

األحمر يؤثر عمى 
 الرأس

كاف ىناؾ تعيس إذا 
 أياـ. 3استمرار لمرض 

اآلالـ بالرأس، المفاصؿ  عطارد األربعاء
 أك الساقيف

بركاف جف ييكدم أك 
 أحمر

أياـ  3سمبي التطكر نحك 
 أشير 3أسابيع  3

الشمس أك  الخميس
 المشترم

شميركش يؤثر عمى  الرئتيف، القمب، الكبد
 البطف

 يـك12-4خفيؼ مف 

أمراض العيكف الشقيقة  الزىرة  الجمعة 
 كآالـ الظير

لبيض كيؤثر عمى 
 المفاصؿ 

إذا بدأ المرض في أكؿ أك 
آخر الشيكر فيك قابؿ 
لمشفاء. أما إذا بدأ في 
الجمعة الثانية أك الثالثة 

 فيك قاتؿ
أالـ في الرأس  زحؿ السبت

اضطراب دقات القمب، 
 ضعؼ في األطراؼ 

 

ميمكف يؤثر عمى 
 األطراؼ 

سمبي المرض يدـك مف 
 يـك مع الرعشة. 3-15

                                                           
1

، انتصٕساد االرتًبػٛخ ٔيؼبَبح انفٛئبد انذَٛباعًبػٛم لٛشح ٔػجذ انسًٛذ دنًٛٙ، عهًٛبٌ ثٕيذٍٚ، :  

 (.82-79يخجش اإلَغبٌ ٔانًذُٚخ، خبيؼخ يُزٕس٘، لغُطُٛخ.ص ص )
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كقد لخص الدكتكر أحمد مصطفى متكلي أعراض مس الجف لئلنساف حسب الثقافة 
 اإلسبلمية إلى: 

 أعراض اليقضة:  -أ
اٍف نيًقيضي لىوي  {الصدكد عف طاعة ا حسب قكلو تعالى: - ٍف ًذٍكًر الرىٍحمى ٍف يىًعٍش عى كى مى

ـٍ ميٍيتىديكيفى 36شىٍيطىانان فىيكى لىوى قىًريفه ) ًف السىًبيًؿ كى يىحسىبيكفى أىنَّيي دُّكنىييـٍ عى ـٍ لىيىصي  }( كى إنَّيي
 (.37 -36الزخرؼ اآلية)

 ة كالكحدة.الصدكد عف بيتو كزكجتو كأكالده، فبل يريد أف يرل أحدا كيحب العزل -
 الصدكد عف طمب العمـ سكاء كاف شرعي أك عمـ مف عمـك الدنيا. -
 الشركد الذىني كضعؼ الفيـ كتأخر االستيعاب. -
كثرة الضحؾ ككثرة البكاء كالصمت طكيبل كالحزف الشديد خاصة بغير سبب أك  -

 لسبب بسيط.
 الخمكؿ كالكسؿ الطكيؿ. -
 اه، كدكر الخبلء.الرغبة في المكث طكيبل في دكرات المي -
 زكغاف البصر كثيرا ، فكثيرا ما يحرؾ المممكس بصره يمينا كشماال. -
 االرتباؾ كالقمؽ، فبل تراه مستقرا عمى حاؿ. -
الصداع المستمر سكاء كاف صداع نصفيا أك كميا، في مقدمة الرأس أك في مؤخرتو،  -

 كالمنخفض. اإلمساؾ المزمف، ضعؼ النظر، الجيكب األنفية، الضغط المرتفع
 الصداع كالتشنجات بدكف تاريخ كراثي لمرض الصرع. -
 رؤية الجف الصارع في بعض الحاالت. -
الخذؿ كشبيو بالشمؿ كلكنو يفرؽ عف الشمؿ في ككف العضك السميـ لكف ال يستطيع   -

 المريض تحريكو.
 عدـ تقبؿ أحد الزكجيف لآلخر كاختبلؿ الدكرة الشيرية عند النساء. -
 الحمؿ كاإلنجاب عندما يككف الزكجيف ليس بيما أم مرض.عدـ  -
 عدـ إتماـ الخطبة أك الزكاج لمرات عدة. -
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 أعراض النوم:  -ب
 األرؽ الشديد حيث يتمنى المريض النـك كال يجده إال بعد مشقة كعناء. -
 الفزع كاالضطراب كيككف نكمو خفيفا. -
 اد يسقط منو.الشعكر بأف السرير يتحرؾ بو أك يميؿ بو أك يك -
- .  الضحؾ أك البكاء أك الكبلـ أك المشي أثناء النـك
 رؤية األحبلـ المفزعة كالككابيس. -
 رؤية الجف الصارع في المناـ. -
 رؤية أشباح مخيفة. -
 رؤية حيكانات غريبة في المناـ، كالقطط كالكبلب السكداء. -
 .1الصارعالكنائس كالصمباف في المناـ كقد يدؿ ذلؾ عمى ديف  -

كلعؿ األمراض النفسية بصفة عامة ىي أكثر المكضكعات التي تدكر حكليا        
الخرافات كاألساطير كقد يككف ىذا راجعا إلى األمراض التي ترافؽ المرضى النفسييف 
فمنيـ مف يؤكد أنو شاىد  أشباحا مخيفة أك ىاالت ضكء أك كمضات كالبرؽ كيفسرىا 

ليو، حيث يتصكر البعض حيف يستمع إلى ذلؾ أـ ىناؾ بأنيا تحمؿ رسالة مكجية إ
قكل خفية كراء المرض النفسي. كأىـ ىذه األمراض الفصاـ، االكتئاب كالقمؽ كذلؾ 
نكبات الصرع، كالعجز الجنسي إنما ىي نتيجة السحر أك مس الجف، مما يدفعيـ إلى 

سحر كالجف قبؿ طمب العبلج لدل المشعكذيف الذيف يدعكف القدرة عمى التعامؿ مع ال
 .2التفكير في استشارة األطباء النفسيف

 

 

                                                           
1
 (.589-587(كشِ، ص ص \أزًذ يصطفٗ يزٕنٙ ، يشخغ عجك :  
2
و ، ص 2003، داس انُٓعخ انؼشثٛخ، ثٛشٔد، ٔيشكالد انحٛبحانطت انُفضٙ نطفٙ انششثُٛٙ، :  

 (.27-26ص) 
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 تأثير الحسد والعين:  -6-1
 العين:  -أ

، كما le mauvais œilتعرؼ في الثقافة العربية اختصارا "بالعيف" كبالغة الفرنسية      
يشير إلييا البعض بكممة النظرة أك النفس، كيسمى أصحابيا بػ "المعيانيف كالمعيانات" 

ىذا السياؽ يقكؿ "القسطبلني" عندما ينظر المعياف يحسد إلى رجؿ أك شيء فإنو كفي 
يمحؽ بو ضررا ككأف عينو تنزؿ عمى ما ترل مادة ال نراىا كالسـ الذم يخرج مف أعيف 

 األفعى. كىك أمر محتمؿ كال يمكف تأكيده.
بيف الناس كفي ىذا الصدد يعتقد الناس أف العيكف المؤذية ليا صفات، كيتداكؿ       

أف ليا الخصائص التالية " العيكف الفاتحة كالداكنة جدا، العيكف المتميزة أم التي ليا 
بعض الخصائص كالجفكف الطكيمة، العيكف التي فكقيا حكاجب متصمة، العيكف الزرقاء 

 العيكف الغائرة، العكر، الحكؿ". 
معيف ال يركزكف عمى إال أف البعض ممف يؤمنكف بالقدرات األذائية الكبيرة ل      

صفات العيف كعضك بقدر تركيزىـ عمى صفات صاحب تمؾ العيف. فما ليذه األخيرة 
 .1إال رغبة داخمية سيئة ألف النظرة ال تؤثر مف تمقاء نفسيا

كىناؾ أدلة عف أثر العيف: عف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى  
ذا استيغسمتـ   ا عميو كسمـ " العيف حؽ كلك كاف شيء يسبؽ القدر لسبقتو العيف ، كا 

 .2فاغتسمكا"

 الحسد:  -ب
سَّدىهي، إذ تمنى أف تتحكؿ إليو نعمو كفضيمتو أك  - يعرفو بف منظكر: الحسدي، يٍحسيديهي كحى

 يسمبيا ىك.
أما الجكىرم يرل أف الحسد أف تتمنى زكاؿ النعمة المحسكد إليؾ، كيقاؿ حسده،  -

 يحسده، حسكدا.

                                                           
1
 (.86-85ئعًبػٛم لٛشح  ػجذ انسهٛى دنًٛٙ ٔعهًٛبٌ ثٕيذٍٚ ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص) :  
2
 (.494يصطفٗ يزٕنٙ ، يشخغ عجك ركشِ، ص ):  
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أما الحافظ بف حجر: يعرؼ الحسد ىك تمني زكاؿ النعمة عف المنعـ عميو، كخٌصو  -
بعضيـ: بأف يتمنى ذلؾ لنفسو.فالحسد اعـ مف العائف، فالعائف حاسد خاص، فكؿ 

 عائف حاسد كليس كؿ حاسد عائف.
فالحسد كالعيف يشتركاف في األثر حيث يسبباف ضررا لممعيف كالمحسكد، كيختمفاف في 

 المصدر،
فمصدر الحسد: تحرؽ القمب كاستكثار النعمة عمى المحسكد كتمني زكاليا عنو؛ أما  - 

 العائف مصدره انقداح نظرة العيف.
الحسد يتأتى مف الحقد كالبعض كتمني زكاؿ النعمة أما العيف فيككف سببيا اإلعجاب  -

 كاالستعصاـ كاالستحساف.
قد تقع مف رجؿ صالح مف جية ال يقع الحسد إال مف نفس الحاقد، كلكف العيف  -

 إعجابو بالشيء دكف إرادة منو إلى زكالو. 
 كيفية تأثير العين والحسد:

عف بف القيـ الجكزية: أف ا سبحانو كتعالى خمؽ في األجساـ كاألركاح قكل       
كطبائع مختمفة كجعؿ في كثير منيا خكاص ككيفيات مؤثرة، كال يمكف لعاقؿ إنكار 

في األجساـ، فإنو أمر مشاىد محسكس كأنت ترل الكجو كيؼ يحمر تأثير األركاح 
حمرة شديدة إذا نظر إليو مف يحتشمو كيستحي منو كيصفر صفرة شديدة عند نظر مف 
يخاؼ إليو...كىذا كمو بكاسطة تأثير األركاح كشدة ارتباطيا بالعيف بنسبة الفعؿ إلييا، 

نما التأثير لمركح؛ ك  األركاح مختمفة في طبائعيا كقكاىا لكنيا ليست ىي الفاعمة كا 
  ككيفيتيا كخكاصيا، فركح الحاسد مؤذية لممحسكد أذنل بينا.   

 كليذا أمر ا سبحانو تعالى كرسكلو أف يستعيذ مف شره.
فالنفس الخبيثة الحاسدة تتكيؼ بكيفية خبيثة كتقابؿ المحسكد باالتصاؿ كتارة       

التكجيو الركح نحك مف يؤثر فيو، كتارة باألدعية كالرقى بالمقابمة، كتارة بالرؤية، كتارة ب
 .1كالتعاكيذ، كتارة بالكىـ كالتخيؿ

                                                           
1
 (.496-495يصطفٗ يزٕنٙ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص):  
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ىذا عف دكر المعتقد الديني في التصكرات االجتماعية الخاصة بتأثير العيف عمى 
لحاؽ الضرر بو.  صحة اإلنساف كا 

حيث تؤكد الشكاىد التاريخية كالكاقعية أف الكقاية مف العيف ترتبط بعبارات كثيرة       
تنتشر إلى خكفيـ مف نظرة اآلخريف مثؿ:" فبلف ضرباتك العيف، فبلف فيو عيف، عيف 

 .1بنادـ كاعرة، نفس فبلف خاينة، ا ينجينا مف عيف الناس" 
كبيرة منيـ خاصة المرضى أف حالتيـ كيسكد بيف العامة مف الناس بنسبة         

ترجع إلى ما أصابيـ مف حسد كتأثير العيف، بؿ أف منيـ مف حدد مصدر العيف كاليـك 
كالساعة التي حدث فييا التأثير، كىناؾ مف يؤمف بتأثير العيف كيسمـ بذلؾ بصكرة 
مطمقة، كال يحاكؿ البحث عف سبب آخر لمرضو، كما أف ىناؾ مف يعزك إلى الحسد 

قد الممتمكات كتحطيـ األشياء كحكادث كالسيارات، ككؿ ما يصيب الصحة الجسدية ف
كالنفسية كيؤكدكف أف العيف الحسكد مف الممكف أف تيدـ الجباؿ كال مجاؿ لدفع خطرىا 

 كاليركب منيا. 
فاألشخاص األكثر عرضة لمحسد ىـ: األثرياء كاألطفاؿ، كالذيف يتمتعكف بقدر        

جماؿ، كالسيدات خصكصا أثناء الحمؿ، كما أف ىناؾ مف يحـك حكليـ مف الكسامة كال
الشؾ في أنيـ مصدر لمحسد مثؿ ذكم العاىات البدنية كالجيراف كاألقارب كالفقير 
الجائع، كتعساء الحظ في الحياة، كاألىـ مف ذلؾ شخص معيف ذكر تعميقا أك تمتـ 

 .2بكممة إعجاب أك شيء مف ذلؾ

 السحر والشعوذة:  -6-6
يرتبط المفيكـ في التراث الشعبي الجزائرم كغيره مف المجتمعات في العالـ      

بالعمميات السحرية التي تيدؼ إلى التحكـ بالعالـ المحيط بنا. كفي ىذا السياؽ يقكؿ 
اخميس: إف السحر يعطي لمكائف البشرم قكة مؤثرة، كتثمنو كتعطيو إرادة قكية تعجز 

                                                           
1
 (.87انسهٛى دنًٛٙ ٔعهًٛبٌ ثٕيذٍٚ ، يشخغ عجك ركشِ، ص )ئعًبػٛم لٛشح  ػجذ :  
2
، ص ص) 2003، داس انُٓعخ انؼشثٛخ، ثٛشٔد، انطت انُفضٙ ٔيشكالد انحٛبحنطفٙ انششثُٛٙ،  : 

28-29.) 
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تضمف الممارسات الحرية عددا مف العمميات ذات األىداؼ عنيا األدكية كالعقاقير، كت
 .1المختمفة، إذ تبدأ مف غاية بسيطة كاإلغراء كتصؿ عمى حد التسميـ كالقتؿ

فالسحر ىك حرفة يقصد منيا إحداث الخكارؽ بأساليب غير مرئية كغير           
 محسكسة.

ات االجتماعية باستخداـ كىك طريقة تعاكف الساحر عمى التحكـ في البيئة كضبط العبلق
كسيط إلنجاز ىذه األىداؼ. كىذا الكسيط ال يمكف قياسو أك ضبطو. كمف العناصر 
الرئيسية : الطقكس كاألدعية كالطبلسـ التي تستخدـ لممساعدة في تحقيؽ أىدافو كالتي 
ال يمكف أف تخضع لممبلحظة الحسية، أم أف السحر عمؿ يقصد بو التأثير عمى القكل 

لمعمؿ كفؽ مشيئة الساحر، فبالسحر يمكف لئلنساف تحريؾ األركاح الخفية  الركحية
حيث أف االستعانة بالركح ىنا استعانة استخداـ كتسخير كالسببية السحرية تتعمـ بعالـ 
غير مرئي ىك عالـ األركاح، حيث تككف العبلقات بيف األركاح الخفية ببعضيا 

ساف، كمف أىـ أنكاع السحر التي تسبب البعض، كخفية بينيا كبيف مظاىر حياة اإلن
 األذل كالمرض باإلنساف ىك:

 السحر األسود أو السحر الضار أو الشعوذة: -أ
كىك الذم يمارسو المختص في السحر الضار إليقاع األذل باآلخريف، فكما قاؿ        

" ايفانز بريتشارد" يستطيع الشخص مف خبلؿ إلحاؽ األذل باآلخريف بدكف اليجـك 
 .2ييـعم

فالشعكذة تختمؼ عف السحر العاـ كىي شائعة جدا في المجتمعات غير الغربية ك فييا 
يبذؿ الساحر أك الساحرة قكتو بشكؿ متعمد بدافع مف الحقد كالحسد كيسبب المرض 
بكاسطة تعاكيذ كطقكس أك سمكـ معينة، كغالبا ما تمارس الشعكذة كسط عالـ اجتماعي 

. كمف أشير عمميات الشعكذة أك السحر الضار 3...إلخ كاحد مف األصدقاء كالجيراف

                                                           
1
 (.95ئعًبػٛم لٛشح  ػجذ انسهٛى دنًٛٙ ٔعهًٛبٌ ثٕيذٍٚ ، يشخغ عجك ركشِ، ص ):  
2
 (.186-175، داس غشٚت نهطجبػخ ، انمبْشح، ص ص) انذُٚٙػهى االرتًبع صٚذاٌ ػجذ انجبلٙ،  : 
3
 (.302َدالء ػبغف خهٛم، ػهى االخزًبع انطجٙ، يشخغ عجك ركشِ، ص ):  
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: كيعني حرفيا األكؿ كفي الكاقع ىك تمطيؼ "التوكال"باإلضافة عمى الطقكس كالتعاكيذ 
 لكممة تسميـ الذم يستخدـ في العديد مف األمراض الخطيرة.

 أدوات السحر:  -2-أ
يستعمؿ السحرة في ممارستيـ عددا مف العناصر الطبيعية كأدكات ذات استعماؿ       

يكمي، أما المبدأ الذم يرتكز عميو  فيك استعماؿ كؿ ما ىك مكره، كتفضيؿ السيئ 
عمى الجيد كاألسفؿ عمى األعمى كاليسار عمى اليميف كالميؿ عمى النيار كالنجاسة عمى 

 ساسية التي يستخدميا السحر األسكد مايمي:النظافة، كمف بيف العناصر األ
الكفف، الماء الذم استعمؿ لغسؿ الميت، القبر، دـ المقتكؿ غدرا أك المقتكؿ في  -

حادث، الكسكسي المفتكؿ بيد الميت، كىي تعمد إلى نقؿ صفات الميت إلى الحي  
 فتطغى عميو صفات السككف كالبركدة كالتيميش فيصبح خاضعا مستكينا.

 أدكات مستمدة مف المعادف. -
 أـ الميؿ: كتسبب المرض العقمي كاألرؽ.  -
 البكـ، أكؿ عينو يؤدم إلى فقداف النكـ نيائيا. -
 مخيخ الضبع: كيستعمؿ إلرقاد كاغباء الشخص المقصكد. -
 الضفدع: يستعمؿ في تسمـ األشخاص. -
 الغراب: كىك عبلمة نحس. -
كم األسكد، الكسبر، البخكر السكداني، المباف، األعشاب: مثؿ الجاكم األبيض، الجا -

 الحنة.
 .1المعادف: الشب، الكبريت، الحجرة الزرقاء، الكحؿ...إلخ -

فيناؾ العديد مف الحاالت كالمشاكؿ الصحية، كاألمراض الذم يسببيا السحر في نظر 
 العامة كنظر المختصيف بالعبلج الطبي البديؿ كما لخصيا أحمد مصطفى متكلي:

 
 
 

                                                           
1
 (.101 -98ئعًبػٛم لٛشح ٔآخشٍٚ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص) :  
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 بعض األمراض الذي يسببيا السحر: -1-أ
ىناؾ أنكاع كثيرة مف السحر الذم يمكف أف تسبب أمراضا كأعراضا مرضية كبيرة     

سكاء كانت ىذه األعراض عضكية أك نفسية انفعالية كأىـ ما يمكف حصره في ىذه 
 األعراض كاألمراض مايمي: 

لجني بمس إنساف ما يحدث سحر الجنكف حينما يأمر الساحر اسحر الجنون:  -
صابتو بالجنكف، حيث يسيطر الجني كىك في مخ المسحكر عمى  كالتمركز في مخو كا 
مراكز التفكير كالتركيز كاالستيعاب كالحركة مما يؤدم إلى ظيكر المسحكر بحالة مف 

 حاالت الجنكف، حيث يتخبط في أقكالو كتصرفاتو؛
 ومن أعراض سحر الجنون مايمي:  
 ـ كاليذياف.التخبط في الكبل -
 التخبط في األفعاؿ كالحركات . -
 عدـ االستقرار في مكاف ما كال في عمؿ ما. -
 كثرة االضطراب كالقمؽ. -
 الشركد الذىني كالنسياف كعدـ التركيز. -
يثار الخمكة، كتفضيؿ أماكف الخبلء كاألماكف الميجكرة.  -  حب الكحدة كا 

 عالجو بالرقية الشرعية:
المريض كبعد قراءة الرقية يككف المريض في حالة مس مف ثبلث  قراءة الرقية عمى 

حاالت، إما أف يصرع كينطؽ الجني عمى لسانو، كىنا يتعامؿ المعالج معو كما سيأتي 
ما يشعر المريض بألـ في بطنو كمعدتو كىنا ينصح أف السحر مأككؿ أك  الحقا كا 

ماء كيشرب منيا المريض مشركب، كفي ىذه الحالة تقرأ آيات  الرقية كاممة عمى ال
 حتى يشفى تماما.

كىك سحر يقكـ بو الساحر بيدؼ إلحاؽ األذل بشخص ما" خاصة سحر الخمول:  -
 إذا كاف متفكقا دراسيا أك ذا مركز مرمكؽ أك ذا جاه.

كسرعاف ما يتحكؿ اإلنساف إلى إنساف انطكائي، يحب العزلة يفضؿ الكحدة كيتمنى 
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الصمت عمى الكبلـ، كفي ىذه الحالة يسمط الساحر ًجًنينا الخمكة كيعتزؿ الناس كيفضؿ 
 عمى مف يريد سحره بأف يسيطر عمى مخو كيسبب لو الشركد كالعزلة ....

 أعراضو: 
حب العزلة، الخمكؿ كاليدكء، تفضيؿ الكحدة، االنطكائية، الصمت كالسككف طكيبل،  -

 إلخ. …ع،كراىية االختبلط، النسياف، الشركد الذىني، الدكخة كالصدا
 : عالجو بالرقية الشرعية

قناعو بظممو كضركرة  يتـ قراءة الرقية عمى المصاب، إف نطؽ الجني يتـ محاكرتو كا 
ف لـ يصرع المصاب يسجؿ لو، سكرة الفاتحة، البقرة، آؿ عمراف، يسيف،  خركجو، كا 
الصافات، الدخاف، الذاريات، الحشر، المعارج، الغاشية، الزلزلة، القارعة، المعكذتيف، 

 ت. مرا 3 -2كيسمع ليا في اليـك 
 سحر المرض:  -
كىك نكع مف السحر الذم يقكـ بو الصارع بالتأثير عمى مركز مف مراكز المخ  

كالسمع، أك البصر أك اإلحساس، أك الحركة في طرؼ مف أطراؼ الجسـ أك جزء مف 
 أجزاء الجسـ أك حركة مف حركات الجسـ.

كظائؼ  فيصاب بو عمى إثرىا المريض بتكقيؼ دائـ أك مؤقت عمى كظيفة ما مف
 الجسـ كالسمع كالبصر، كالكبلـ كالحركة، كاإلحساس.

 أعراضو: 
ف لـ يكجد  يجب الكشؼ أكال عف سبب عضكم أك نفسي أك عصبي لممريض إف كجد كا 
فالسبب غالبا سحر أك عيف أك مس أك حسد، كعميو فالعبلج يككف بالرقية عمى حسب 

 حالة المريض.
الذم يكمؼ الساحر فيو جنيا بأف يؤذم  كىك نكع مف أنكاع السحرسحر اليواتف:  -

انسيا في اليقظة أك المناـ، يناديو بأصكات مختمفة يعرفيا أك ال يعرفيا، كيتفاكت ىذا 
 السحر مف درجة بسيطة كالكسكاس كربما كصؿ إللى درجة كبيرة لمجنكف؛
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 ومن أعراضو: 
اطبو أك يناديو أرؽ في المناـ كقمؽ في اليقظة، سماع ىبلكس صكتية كأف أحد ما يخ -

 كال يرل أحدا، ككابيس كاألحبلـ المركبة، كثرة الشككؾ كالكساكس...إلخ.
 عالجو:

يككف عبلجو بالرقية حتى يصرع المرض كينطؽ الجني، حتى يقتنع كيخرج بعد التكبة 
ف لـ يصرع المريض ينصح بالمحافظة عمى  كأخذ العيد بأف ال يرجع المريض، كا 

نات اليكمية مع الشرب، كاالغتساؿ يكميا بماء قرئ عميو األذكار كاألدعية كالتحصي
 الرقية حتى يتـ الشفاء. 

كىك نكع مف أنكاع السحر الذم تصاب فيو المرأة المسحكرة بالنزيؼ  سحر النزيف: -
 االستحاضة الذم يختمؼ عف الحيض في صفتو ككقتو.

 سببو: تسميط الساحر الجف عمى المرأة مع تكميفو بإصابتيا بالنزيؼ. 
بعد التأكد مف عدـ كجكد سبب طبي لمنزيؼ، فإف السبب ىك مس أك سحر،  عالجو:

كعبلجو تقرأ الرقية عمى الماء كتشرب منيا المريضة كتغتسؿ يكميا حتى تشفى بإذف ا 
 تعالى.

رأة مما يسبب ليـ الضعؼ الجنسي كعدـ القدرة : لمرجؿ أك المسحر الربطكما أف ىناؾ 
بالرقية الشرعية بعد التأكد مف أف الحالة سببيا ليس مرض  عالجوعمى اإلنجاب، كيتـ 

 .1عضكم كال نفسي

 دعوة الشر أو المعنة: -6-6
كىي قدرة يمتمكيا البعض ممف ليـ البركة كالذيف يمكنيـ طبعا الدعكة بالخير أك    

الدعكة بالشر؛ كىناؾ أشخاص كمخمكقات ممف ليـ البركة، كمف بيف األشخاص أك 
 المخمكقات الذم تصدر منيـ دعكة الشر ما يمي: 
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 الوالدين: -أ
نظرا لممكانة الخاصة التي يحضى بيا الكالديف في الثقافة اإلسبلمية فإف دعكتيما       

ىي اخطر الدعكات عمى اإلطبلؽ ألنيا تسبب األمراض كالمعاناة طكؿ العمر، 
فاإلساءة تخمؼ قمقا كتيديدا لدل األبناء ألف لعنتيما قد تؤدم إلى سمسمة مف المصائب 

يصابكا بمرض خطير أك تشكيو ، كيعتقد أـ دعكة الكالديف لتستمر إلى يكـ اآلخر. كأف 
تمحؽ الذرية أم حتى األبناء كاألحفاد  بعد ذلؾ، ليذا يعتقد البعض أف الحظ السيئ 
الذم يطاردىـ قد يعكد إلى دعكة قديمة، ألنو إذا مات الكالديف كىما غير راضيف عف 

 ابنيما فإف مستقبمو يككف في األغمب مظمما.   
 رابطين "األولياء الصالحين": الم -ب

كالمرابط: ىك ذلؾ الشخص يتكمـ بمغة رمزية ذات فاعمية، كلو معرفة مكحى 
بيا عف أسباب المرض كلو مكىبة التنبؤ بالمستقبؿ يحظى باحتراـ كميابة محيطة بيـ، 
كما يعرفكف باسـ"الكليا" األكلياء أك" أحباب ربي" أك " الصبلح" في المجتمع الجزائرم، 

ىـ في الخياؿ الشعبي ناشركف لمبركة كتسبؽ أسماءىـ عادة كممة سيدم، كبعد ذكرىـ ك 
 تقاؿ عبارة ربي ينفعنا ببركتيـ، كيميز عادة بيف نكعيف مف األكلياء كىما: 

 الصحابة رضكاف ا عمييـ ك"السادات" -
 األكلياء الشعبيكف كالذم يغمب عمييـ الطابع الفمكمكرم. -

لياء سريعك التأثر كصارمكف، بحيث أنيـ يينزلكف عقكبات كيعتقد ىؤالء األك 
صارمة بكؿ مف ال يحترميـ كىـ في الغالب سادة محميكف ليـ حدكد إقميمية، أك ال تكاد 

 قرية أك بمدة في الجزائر ليس ليا كليييا.
كلكؿ مف ىؤالء براىيف أك كرامات كىي براىيف ككرامات يجب تميزىا في معجزات 

 األنبياء.
 لحيوانات واألشياء: ا -ج

يعتقد أف ىناؾ حيكانات تتمتع بالبركة، كبالتالي فإف التعرض ليا بالقتؿ أك األكؿ أك 
 اإلساءة قد يؤدم إلى المصائب كأمراض خطيرة، ألف ىذه الكائنات "تفقس" كمف بينيا: 
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 العنكبكت ألنيا أنقذت النبي صمى ا عميو كسمـ. -
 طائر المقمؽ. -
مأككالت تتمتع بالبركة مثؿ: الماء: كيرمز لمصحة كالنقاء كالسعادة كما أف ىناؾ  -

 كالعمـ، كىك يدخؿ في الكثير مف الطقكس التكفيرية كالتطييرية.
 القيكة: كتسمى "الشادلية" كليا بركة سيدم بمحسف الشادلي الذم أدخميا. -
 العسؿ: ككرماتو مذككرة في آيات القرآنية كثيرة. -
 ظ.السكر: يجمب الح -
 الزبدة: رمز الكفرة كالرفاه. -
 الزيت: يرمز إلى اليدكء كالصفاء. -
 البيض: ترمز إلى الخصب كتعطي لممرأة التي ترغب في اإلنجاب. -
 السمؾ: يرمز إلى الغنى. -
 . 1الكبد: كىي شيء مقدس كينصح بيا الفقياء بافتداء بالنبي صمى ا عميو كسمـ -

 المكتوب:  -6-1
لقد استعاف اإلنساف منذ فجر التاريخ بالمقدس كالديني في مكاجية األمراض      

كالككارث فيك كائف الذم يتساءؿ حكؿ معجزة الحياة كالمكت كالخمؽ فاعتبر المرض 
حينيا عمى أنو غضب مف اإللو، كما اعتبر أنو عقابا أك ضريبة تدفع مقابؿ ذنب فردم 

 ت.أك جماعي أك اختراؽ إحدل المحرما
لذلؾ نجد أف المرض يأخذ معاني اجتماعية مختمفة تتبايف مف ثقافة ألخرل فيناؾ      

مف يتناكلو مف منطمؽ العامة كما ىك األمر في بعض الثقافات اإلفريقية كىناؾ مف 
يفسره ضمف إطار سحر الكالديف، كفي الثقافة اإلسبلمية فإف المرض كثيرا ما ينظر 

منيا ألنيا مسجمة في مصير اإلنساف كالصحة ىبة زائمة إليو كظاىرة عادية ال مفر 
 يجب أف يتعامؿ معيا اإلنساف بكؿ تكاضع.
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كيشير المكتكب عادة في أذىاف الناس إلى شيء ال يمكف التحكـ فيو، شيء       
يكجو حياتيـ أك قكة ال شخصية، ال يمكف اإلفبلت مف قضيتيا، فاإلنساف ميما بمغت 

  أف يككف خاضعا مستكينا لمكتكبو.درجة حذره ال يمكنو إال
فاألغمبية مف الناس ال يعني تصكرىـ السابؽ عف المكتكب السمبية كاالستسبلـ، 
فاإليماف بالمكتكب يعني قبؿ كؿ شيء إدراؾ المرض كظاىرة عادية ال مفر منيا 

 كاستقبالو بعد ذلؾ كامتحاف يجب عممو بالصبر.
المؤمف بذلؾ كقكة حماية كخبلص كدعـ إف قدرة ا كسعت كؿ شيء، كيشعر      

كشفاء لكؿ المخمكقات ميما كانت درجة خطكرة مرضو، فا في تصكر المرضى ىك 
 الشافي العافي الطبيب األكبر لكؿ مرض.

المرض العقكبة: فقد يأتي المرض عقب ارتكاب ذنكب كخرؽ المحرمات، كعقكبة  -
ستعمميا الناس لمتعبير عف الخمؿ الكالديف فالسخطة أك الدعكة ىي العبارة التي ي

االجتماعي الناجـ عف ارتكاب الذنكب كالعقكؽ، كالفكرة التي ترل أف ا يعاقب 
 المذنبيف منتشر بقكة لدل الناس.

المرض تطيير أك تكفير: حيث يحمؿ المرض في بعض األحياف معنى ايجابي لدل  -
إلسبلمية فعند زيارة المرضى البعض، حيث يعيشو الفرد كمكفر أك مطير كفي الثقافة ا

 يقاؿ لو طيكرا إف شاء ا، يعني ذلؾ أف المرض سيطيره ا مف الخطايا كالذنكب.      
كعندما يتعرض األتقياء مف الناس لممصائب كاألمراض نجد أف محيطيـ يفسر ذلؾ     

لنظرة عمى أنو تخفيؼ مف عقاب اآلخرة الذم يفكؽ ببل شؾ عقاب الدنيا بكثير، كىذه ا
لؤلحداث تحقؽ كثيرا كقع المرض كالمكت، كىك أمر ميـ لممريض كمحيطو ألف فيـ ما 
يحدث بدكف شؾ مف كقع األلـ خاصة إذا ما تبيف ليـ أم سبب األذل "خارجيا" أم أنو 

 . 1غير مسئكؿ أك غير مذنب
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 التصورات الحديثة لممرض: -ثالثا
 تطور تشخيص المرض: -2

كانت النظرة إلى المرض كالعبلج في أكاخر الربع األكؿ مف القرف التاسع عشر       
قد تطكرت في باريس تطكرا كميا، كيرجع الفضؿ في ذلؾ إلى نجاح الجراحيف في تحديد 
مكضع المرض مف خبلؿ ربط العبلقة بيف أعراض جسـ المريض الحي بنتائجو بعد 

قبل عمميا لؤلبحاث، كلـ تعد أعراض المرض ىي الكفاة، كأصبح التشريح الباثكلكجي ح
المصدر األكؿ لمبيانات ألف حالة الظاىرية ما ىي إال نتيجة لنشاط المرض الداخمي 

 الذم أثر في األنسجة كاألعضاء رغـ عدـ تأثيره بالضركرة في الجسـ كمو.
ذرم كبعد اكتشاؼ الميكركسككب كاكتشاؼ النكاة داخؿ الخمية أدل إلى تغيير ج     

في مفيـك أصؿ المرض، طرح فييا العديد مف العمماء المختصيف في البيكلكجيا األفكار 
 حكؿ مفاىيـ كأصؿ المرض.

لكف الرجؿ الذم نقؿ نظرية الخمية إلى أنجح كأكثر مستكيات العممية ىك العالـ       
تقدـ  ـ، فنشر في مجمة أننا ال نرل أم1840عاـ " R.Virchovاأللماني "ركدكلؼ فيرشكؼ

ممحكظ عمى صعيد العبلج، كؿ ذلؾ يعكد إلى أننا حتى اآلف ال زلنا نجيؿ السبب 
ـ كتب "فرشكؼ" مقدمة لمقاؿ 1854الحقيقي الكامف حكؿ ظيكر المرض؛ كفي عاـ 

العالـ الركسي "سرغي بكيكبف" كصؼ فيو المرض بأنو )الحياة في ظركؼ غير 
صؿ دكف أف يعطيو تعريفا محددا" طبيعية( كقد كتب "بكتكيف" حكؿ المرض بشكؿ مف

إني أنظر إلى المرض كظاىرة ال يكتمؿ إال بالحديث عف أسبابو التي ىي دائما متصمة 
بعكامؿ خارجية مؤثرة عمى الجسـ المريض مباشرة أك عف طريؽ أىمو كأقاربو"؛ فقد 
خص في فكرتو عف المرض عمى دكر الخبليا المختصة بكؿ كظيفة مف الكظائؼ التي 

بيا الجسـ، فقد قاـ بفحص النشاط الخمكم أم النشاط المتعمؽ بالخبليا في  يقكـ
االلتياب الكريدم كزيادة عدد كرات الدـ البيضاء كالجمطة الدمكية كتمكيف الدـ كالتياب 
األكراـ، ككاف كمما تعمؽ أكثر في البحث ازداد اقتناعو بأف المرض ىك ظاىرة تياجـ 

 بكظيفة أخرل مختمفة. الخمية فتجعميا تتضاءؿ كتقـك 
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كاستمر التصكر العالمي لممرض عمى ىذا النمط مع بعض التطكرات التي       
أضافت، تفسير ردة الفعؿ المضادة ككنيا جكاب الجسد عمى ما يعانيو مف عكامؿ 
خارجية تترؾ تأثيرا ضارا عمى كافة كظائؼ الجسـ كأعضائو، مما يحدث حالة مزج بيف 

 و أماـ المرض.عكامؿ الدفاع عف ذات
أضاؼ "أندريو سترككاؼ" بأف مرض اإلنساف يظير جميا في  1951كفي عاـ       

التقاء الجسد بظركؼ عير مألكفة لو سابقا، مما يفرض تدخؿ المراكز الدماغية لتحريؾ 
كؿ معايير تكازف الجسـ في اتصالو مع محيطو الخارجي...إنيا ردة فعؿ مف أجؿ 

زيكلكجية التي ترفع نكعية البقاء ك تحكؿ ىاـ مف أجؿ الشفاء محككـ بكؿ التطكرات الفي
 أداءىا كصفة عامة لكؿ الحاالت المرضية.

غير أف كؿ ىذه التصكرات كالشركحات لـ تتطرؽ إلى عبلمات ظيكر المرض      
كضع العالـ الركسي  1958التي تمثؿ دكرا ىاما في تميزه عف الصحة كفي عاـ 

 أوليمايف أساسيتيف: "ألكسندر أدكر" نظرية يعتبر فييا كجكد المرض مرتبط بعبلمت
عجزه عمى التكيؼ مع محيطو. فكتب قائبل: المرض  الثانيةفقداف القدرة عمى العمؿ ك

ىك اضطراب في الكظائؼ الحياتية لئلنساف تعكس انخفاضا عمى مقدرة اإلنساف في 
 العمؿ، فتبرز كاضحة تحت ضغط ظيكر عكامؿ ضارة تحيط بو.

البيتر" المرض ىك حالة نكعية جديدة  "ديمترم1962كيضيؼ عالـ ركسي آخر      
يدخؿ الجسـ في تعقيداتيا تحت كطأة عكامؿ مسببة لممرض تظير كنتيجة تبايف 
كاضطراب مع محيط الجسـ الخارجي مما ينتج عنو تغير في انتظاـ كظائؼ الجسـ 
كقكاه التي تنعكس سمبيا عمى قدرتو في تأدية دكره االجتماعي كانخفاضا في مقدرتو 

 .1عمؿعمى ال
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كعميو فالتصكرات الحديثة لممرض تنطمؽ مف ممارسي الطب العممي الحديث       
جماعة مستقمة كفقا لقيميـ الشخصية كنظرياتيـ عف المرض كأحكاميـ السمككية، 

 كتتصؼ االفتراضات األساسية لكجية النظر الطبية لممرض كاآلتي:
 العقبلنية العممية. -
 ية كالمكضكعية.التأكيد عمى المقاييس العدد -
 التأكيد عمى البيانات الفيزيائية الكيميائية. -
 ثنائية العقؿ كالجسـ. -
النظر إلى المريض ككينكنة "حدكث المرض" فالظكاىر المرتبطة بالصحة كالمرض  -

تصبح ظكاىر كاقعية حينما يتـ مبلحظتيا كقياسيا بمكضكعية تحت ىذه الظركؼ فقط، 
مينيكية  كبعدئذ يجب أف يكتشؼ السبب كالنتيجة؛ كميمة كبيذا تصبح حقائؽ عبلجية إك

الطب العبلجي ىي الكشؼ عف السمسمة المنطقية لمتأثيرات السمبية التي ميدت إلى 
 ىذه الحقيقة.

فالنمكذج الطبي الحديث مكجو بالدرجة األكلى نحك استنتاج كقياس المعمكمات        
لعكامؿ الكجدانية كاالجتماعية األقؿ قابمية الكيميائية كالفيزيائية عف المرض بدال مف ا

" أف رؤية الطبيب الغربي لمكاقع العبلجي تفترض Kleinmanلمقياس ككما يطرح كميمانف
أف المكضكعات البيكلكجية تعد شيئا أساسيا ككاقعيا كذات أىمية إكمينيكية بدرجة أكثر 

أف الطبيب يقـك أكال  مف المكضكعات السيككلكجية كالثقافية كاالجتماعية، كىذا يعني
كقبؿ كؿ شيء بمحاكلة ربط أعراض المرض بالعممية الفيزيقية التابعة ليا. مثاؿ: لك أف 
المريض يعاني نكعا معينا مف األلـ في الصدر فإف مدخؿ الطبيب سيتضمف عددا مف 
الفحكصات كاالختبارات لمتعرؼ عمى السبب الفيزيقي لؤللـ مثؿ مرض شراييف القمب، 

ذا لـ يكف ىناؾ سبب فيزيقي فإف ىذا العرض قد يصنؼ كعرض نفسي المنشأ أك  كا 
كعرض نفسي ناتج عف عرض جسمي كلذلؾ فإف األعراض الشخصية تصبح أكثر 

أف   « Good and Good»كاقعية حينما تفسر بتغيرات فيزيقية مكضكعية، ككما يطرح 
الكظائفية" حيث تفسر األعراض تكتسب داللتيا فيما يتعمؽ بالحاالت الفيزيكلكجية "
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كمرجع سببي ألعراض أضرار جسمية أك اختبلالت كظيفية تسبب عدـ الراحة 
 .1كالتغيرات سمككية تظير في شكؿ شكاكل المريض

 النماذج النظرية لمتصورات الحديثة لممرض:    -1
في ىذا اإلطار حاكال "فرانسكا البمكتيف" في كتابو أنثركبكلكجيا المرض كضع       

جممة مف النماذج  تتناكؿ التصكرات االجتماعية لممرض كالرعاية الصحية، كىي 
تصكرات تعكس التطكر الحديث في الغرب كما تعكس األفكار المييمنة عمى ىذا 

 كرات في شكؿ نماذج كما يمي: الطب في عصر الحديث كيمكف تمخيص ىذه التص
 النموذج األنطولوجي والنموذج العالئقي:  -1-2

 أسباب األمراض تعتبر نقبل كاسعا يمكننا أف نستخرج منو تكجييف كبيريف ىما:
أنكاع الطب المتمركزة عمى المرض كالتي تحكـ أنظمتيا التصكرية النمكذج  -

 األنطكلكجي الفيزيقي.
 عمى المريض كالتي تحكـ أنظمتيا التصكرية نمكذج العبلقات.أنكاع الطب المتمركزة  -
 النموذج األنطولوجي:  -أ

األنطكلكجية الطبية العممية في الغرب تعتمد عمى فكرة كجكد المرض ككائف كتتميز ىذه 
 النظرة بثبلث مداخؿ متشابكة مع بعضيا البعض كىي كالتالي:

يستند بدكره عمى مقاكمة  : كالذم « médecine de espèces»طب األنواع  -
الخصائص األساسية لؤلمراض ك تصنيفيا إلى عائبلت كأنكاع فرعية عمى شاكمة 
التصنيفات النباتية فيي تستند عمى نمكذج عمـ النباتات، كتقكـ بعزؿ األمراض مف 
خبلؿ المرضى ثـ يصنفيا إلى أنكاع ألف العمـك الطبيعية كالبيكلكجية ليا أصؿ تاريخي 

 كاحد.
ىذا المدخؿ ال يركز عمى كيانات كأشكاؿ كأنكاع األمراض كلكف يركز ب األتالف: ط -

عمى اإلصابات العضكية كيعتبر "مكرجاني" ىك مف كضع عبلقة عمى أساس تجريبي 

                                                           
1
 (.176-175: َدالء ػبغف خهٛم ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص)  
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بيف األعراض اإلكمينيكية إتبلؼ العضكية، مبينا أنو في كؿ مرة يحدث خمؿ كظيفي 
 ض عضكم.  فإنو يترجـ إلى أعراض يقابمو بالضركرة مر 

أف المرض ناجـ عف تمؼ في األنسجة داخؿ األعضاء.  "Bichatكما اعتبر "بيشا      
ليؤكد "فيرشك كرانفي" عف عبلقة المرض بالتغيير عمى مستكل الخبليا تحت البرىنة 

 عمى االرتباط التشريحي السريرم.
 كأىـ المبادئ التي يرتكز عمييا الطب التشريحي السريرم ىي:        

 -ثانياأف األمراض لـ تعد أعراضا غامضة بؿ أصبحت نتيجة لتمؼ عضكم؛  -والأ
فقد أصبحت مبلحظة المرض تتـ عمى سرير المريض كأخيرا فإف ىذه المبلحظة 

 أصبحت تتـ بكاسطة تقنيات مثؿ الفحص بالتسمع كالفحص بقرع األصبع.
المعاصر خصكصية سبب المرض ىي أحد دعائـ الفكر الطبي طب الخصوصيات:  -

 فإف الكائف بسبب تمفا يترجـ في شكؿ أعراض كيككف لو دائما سبب دقيؽ.
كقد ساىـ عمـ البكتيريا كثيرا في تحقيؽ النجاح الباىر ليذا التصكر. أما النمكذج 
زالة ما دخؿ أم محاربة ما نعتبره  العبلجي الذم يناسبو فيتمثؿ في استعادة ما ضاع كا 

تالي الفرد ىك مكاف االلتقاء بيف قكتيف مختمفتيف في كيانا عدكا لممرض، كيصبح بال
الشدة، لئلصابة الفيركسية أك الميكركبية مقابؿ العبلج بالعقاقير الذم يجب أف يككف 

 أقكل لكي ينتصر.
كيرل أنصار ىذا االتجاه أف التصكرات التي تحدد مكاف المرض ىي تصكرات صريحة 

 األمراض حقائؽ خارجية عف شخصو.لنفسية المريض الذم أصبح يعرؼ اليـك أف 
 النموذج الوظيفي أو العالئقي:   -ب

كىذا النمكذج ال ينظر إلى السكم كالمرضي عمى أنو شيء ما كلكف ينظر لو كتناغـ أك 
ال تناغـ، تكازف أك ال تكازف، كالمرض ليس كيانا أجنبيا عدكا "فيركس، ميكركب، 
جرثكمة، مس شيطاف، دخكؿ مادة سحرية لمجسـ، إنما المرض اختبلؿ سكاء كاف ذلؾ 

 ج الكظيفي في النقاط أك النماذج الجزئية التالية: بالزيادة أك النقصاف، كيفسر النمكذ
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 كىك بدكره ينقسـ إلى:  المرض كاختالل في التوازن بين اإلنسان و ذاتو: -2-ب
 طب األمزجة:  -
كىك يرل أف المرض ينجـ بسبب التغيرات في إحدل األمزجة األربعة التي يتككف منيا  

مفيـك أبك قراط، فالصحة كفقا ليذه النظرة الفرد: الدـ، البمغـ، الصفراء، السكداء حسب 
تنجـ عف تكازف المككنات األربعة في الجسـ أما المرض فينجـ عف البلتكازف فيما بينيا 

 سكاء بالزيادة أك النقصاف.
 الباثوفيزيولوجيا:   -1 -ب

كىذه النظرة ىيمنت عمى الطب الغربي في القرف التاسع عشر "األفكار التشريحية"، أما 
فقد كاف قرف الفيزيكلكجيا حيث تـ التركيز عمى دينامكية العضك ككظيفتيا  17 القرف

 كأصبح "النظر أىـ مف العيف"
ك"الدكرة الدمكية أىـ مف القمب"، كلـ يعد يبحث في المرض عف العكامؿ المرضية      

بؿ في استجابة العضكية لو، كأصبحت االضطرابات الفيزيكلكجية ىي مسئكلة عمى 
التمؼ التشريحي كليس العكس، كالمرض ما ىك إال كظيفة فيزيكلكجية منحرفة كقد مر 

كبركسي، كالمرحمة الرابعة  Bichat"كمكد برنارد كبيشابأربعة فترات تمثميا أعماؿ كؿ مف 
مف ىذا التطكر تمثمت في مجمكعة األبحاث التي جريت في القرف العشرية كعممت 

 عمى التعمؽ في العمميات المرضية التي ال يكجد فييا أم تمؼ عضكم.
كر كىناؾ باإلضافة إلى ذلؾ أمراضا أخرل ال نجد ليا مقرا محددا مثؿ مرض الس     

كمع ذلؾ يصاب المريض بإتبلؼ كىذه األخيرة تعتبر نتائج لبلضطرابات الفيزيكلكجية 
 التي سبقتيا.

كيمكف أف نختصر كجية نظر "بركسمي" مثبل مف خبلؿ كتابو عف اإلثارة كالمرض 
العقمي، إذ يرل أف اإلثارة عمى الحدث الحيكم الياـ في حياتنا فاإلنساف ال يكجد إال 

ت التي تمارس عمى أعضائو مف طرؼ الكسط الذم يعيش فيو كعميو بكاسطة اإلثارا
فإف تطبيؽ النظرية الفسيكلكجية عمى عمـ األمراض ىك البحث عف كيفية انحراؼ ىذه 

 اإلثارة مف حالة سكية لتشكؿ حالة غير سكية أك مرضية.
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 التحميل النفسي والطب التجانسي:  -1-1
لمفرد كعمى المعالج أف يفيـ ديناميكية المرض  كىذا النمكذج يرتكز عمى الزمف الداخمي

منذ ظيكره، كما يحاكؿ التحميؿ النفسي إيجاد عبلقة بيف خبرة الفرد الذاتية الحالية 
كعبلقتيا بأكىامو السابقة الستكشاؼ المختفي ألنو ال يكجد اختبلؼ جكىرم بيف 

كىناؾ تكجو ثالث   الشخصية الحالية بأكىاميا السابقة، فيك نمكذج مكجو نحك التاريخ؛
يختمؼ عف النمكذجيف السابقيف كيعتمد منيجية تشريحية إكمينيكية كىي منيجية 
استخدمتيا "بيشا" كتأخذ بعيف االعتبار العامؿ العضكم كالعامؿ الكظيفي معا، فالزمف 
ال معنى لو بدكف مكاف كالتاريخ ال معنى لو بدكف جغرافيا ، فالمكاف ىك الذم يؤسس 

 غرافيا كالتاريخ.الزماف كالج
 المرض كانقطاع بين اإلنسان والكون:  -أ

حيث يعتبر المرض كفؽ ليذا المنظكر ناجما عف سكء االنسجاـ بيف اإلنساف كالككف 
كينتشر ىذا النظاـ التصكرم في الطب النفسي سكاء كاف أكركبيا أك غير أكركبي كلدل 

 معظـ األنظمة التقميدية.
 ين اإلنسان ووسطو االجتماعي:المرض كانقطاع لمتوازن ب -ب

كفقا ليذا المنظكر فإف الصحة كالمرض عبلقة مضطربة باإلنساف مع كسطو 
االجتماعي، كينظر إلى معاناة البيكلكجية عمى أنيا كجو آخر لممعاناة االجتماعية حيث 

 تعتبر ىذه األخيرة ىي األصؿ كالمرض البيكلكجي مشتؽ منيا.
 النموذج الخارجي والنموذج الداخمي:  -1-6
 :النموذج الخارجي -أ

تبعا ليذا المنظكر فإف المرض ينجـ عف عناصر خارجية فعمية أك رمزية، كيمكف 
 تحديد مجمكعتيف مف المعاني ضمف ىذا المكقؼ ىما:

المرض الناجـ عف اإلرادة السيئة الصادرة عف قكة أنثركبكمكرفية مف قبؿ ساحر،  -
 األركاح، الشيطاف.مس، 

المرض الناجـ عف عناصر ضارة ك لكنو طبيعي مف قبؿ عبلقة اإلنساف بالبيئة  -
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 الفيزيقية، عبلقة اإلنساف بالبيئة الكيميائية كالبيككيميائة كالتغذية غير المتكازنة ...إلخ.
كىك يرجع أسباب المرض إلى اتجاىيف أساسييف كمتناقضيف ىما األسباب الكيميائية   
 ألسباب االجتماعية.كا
 سبب المرض المتجو نحو الطبيعة "الميكروبولوجيا":  -2-أ

 كىي ترتكز عمى المتغير الميكركبكلكجي كسبب خارجي لممرض لسببيف ىما: 
 التأثير الكاسع الذم أحدثتو كما زالت تحدثو الميكركبكلكجيا عمى الطب الغربي. -
المكقؼ الراديكالي مف قضية الغزك الخارجي لممرض، فيذا األخير ناجـ عف إصابة  -

ككؿ خمج ناتج عف كياف مرضي خاص كىكذا فمع ظيكر    infectionأك خمج 
الميكركبكلكجيا، أضحت سبب األمراض كأصبحت أكثر تركيزا ك أكثر راديكالية. فحمى 

قمة النظافة كأنما ىك مرض سببو كائف المستنقعات مثبل لـ تعد مرضا عاما ناجما عف 
 مجيرم ببيضة البعكض.

 سبب المرض المتجو نحو الثقافة:  -1-أ
 مريض": -األصل االجتماعي لألمراض في ضوء العالقة المعاصرة "طبيب -
حيث يغزك الكثير مف المرضى كاألطباء أصؿ األمراض إلى الكسط االجتماعي كما  

أسمتو "ىارزليش" )أسمكب الحياة ( كالذم يتضمف التمكث كالضجيج كالظركؼ السكف 
كالبطالة كالسكريات كاألمبلح كاستيبلؾ الكحكؿ كالتدخيف ...إلخ كأف كؿ ما يرتبط 

إنو يسبب أمراض القمب كالشراييف كالسرطاف بالحياة العصرية كالمدنية بشكؿ خاص ف
 كاألمراض العقمية كالحكادث. 

 األصل االجتماعي لألمراض في ضوء النظريات االجتماعية الطبية المعاصرة:  -
حيث تنتشر ىذه النظريات بكضكح أف أصؿ األمراض االجتماعية لو عبلقة بالتربية 

سات حكؿ تأثير العكامؿ االجتماعية في كالسياسة كالثقافة، حيث أجريت العديد مف الدرا
ظيكر األمراض خاصة العقمية منيا، كعمكما فإف الفكرة األساسية ليذا النمكذج ىك أف 
أصؿ المرض ال يكجد عمى مستكل الفرد عضكيا أك نفسيا كلكف أصؿ األمراض ىي 

 العبلقات االجتماعية.
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 النموذج الداخمي:  -ب

داخؿ الفرد كال يأتي مف الخارج لذلؾ يشير  المرض كفؽ ىذا النمكذج ينطمؽ مف
البعض إلى كممات مثؿ "الطبع، االستعداد، التركيب، البرنامج الكراثي، الكسط 

 الداخمي...إلخ".
 عالقة التفسير الداخمي بنمط المرض: -
حيث يفرض التفسير النفسي كسبب لممرض في بعض اإلصابات مثؿ أمراض التغذية  

اليرمكنية كأمراض الحساسية كالقمب كالشراييف...إلخ كلعؿ أىـ كاالضطرابات األيضية ك 
أنكاع المرض طبؽ عمييا العمماء فكرة ىذا النمكذج ىما مرضي : ذىاف اليكس 

 االكتئابي كمرض السرطاف.
حيث يعتبرىا األطباء النفسانيكف ذىانا داخميا ناجما عف  ذىان اليوس االكتئابي: 

نجـ عنو اضطراب في كتيرات بيكلكجية أخرل اضطراب في الضبط الداخمي مما ي
 كالتنفس، كالعمؿ، كالراحة كالتبكؿ كاإلخراج، المزاج...إلخ.

يشير الناس في تصكراتيـ لمسرطاف عمى أنو ناجـ عف أسمكب الحياة  السرطان: 
" منذ Thomas Paynellالعصرية كأنو ينطمؽ مف الدخؿ لينيش الفرد حيث أشار"بايناؿ 

شر أف السرطاف كـر ناجـ عف مزاج سكداكم يؤدم إلى تآكؿ أجزاء القرف السابع ع
الجسـ، ك يمكف أف نضيؼ إلى ذلؾ أيضا أفكار الحيكية الطبية التي ترتكز عمى فكرة 
أف األمراض ال يمكف حصرىا كعزليا في اختبلؿ في التكازف العاـ يجب أف تفيـ في 

فة فحتى العضكيات إطار خصكصية كؿ فرد. كما أف األمراض ال تحدث بالصد
 المجيرية تنمك كتتطكر مف خبلؿ االستعدادات الخاصة بكؿ فرد. 

 المداخل النفسية التحميمية والنفسية الجسدية لممرض:  -
لى أىمية الفرد كمشارؾ كسبب  مع ىذه المداخؿ نعكد بقكة إلى النمكذج الداخمي كا 

العكامؿ الخارجية، كلكف لحالتو، كخصكصيتو التحميؿ النفسي ىك عدـ اىتمامو كثيرا ب
 اىتمامو ينصب أساسا عمى أمراض كصراعات نفسية داخمية أساسا.
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 Jeliffeجسدم الذم ظير منذ العشرينيات مف مع "جميؼ-كما ركز الفكر نفسي       
" عمى األصؿ النفسي لؤلمراض كذكر Balutك"الكسندر" ك"باليت  " Ferencziكفيرنزم 

رايتشك جكرج جركداؾ"، حيث طرح "رايتش" فكرة أف  منيـ عمى كجو الخصكص "كيمياـ
كؿ مرض بما في ذلؾ أكثر األمراض العضكية، إنما ىك ناجـ عف الكبت كخاصة 
الكبت الجنسي، كما يعتبر "جكرج جركداؾ" أنو ال يكجد أم عرض بما في ذلؾ 
األعراض الجسمية إال كيرتبط بنزكات الفرد. كأف اإلنساف يصنع أمراضو كأنو ىك 

لسبب كراءىا كال داعي لمبحث عف سبب آخر، ككؿ مرض بما في ذلؾ المرض ا
 الجسمي يمثبلف تعبير نفسي أك رمزم لما نرغبو سرا.

 النموذج اإلضافي والنموذج اإلخراجي:  -ج
 النموذج اإلضافي: -
نصادؼ ىذا النمكذج في التصكرات المسيحية "المرض الناجـ عف ارتكاب الحراـ" كفي  

لتي تفسر المرض عمى أنو دخكؿ شيء ما في الجسـ كالعدكل الميكركبية التصكرات ا
 أك مس شيطاني.

 النموذج اإلخراجي: -
يعتقد كفؽ ليذا النمكذج أف المريض يعاني نقص شيء ما، قد يككف أيخذ منو نتيجة  

ليركب الركح حسب بعض المعتقدات. كقاؿ مثبل أف فبلف فقد ذاكرتو كفي ذلؾ فيـ 
بلجا إضافيا كزرع عضك أك طقكس استعادة، كيمكف أف يككف ىذا ىك سمبي يتطمب ع

اعتقاد مرضى شماؿ إفريقيا المسمميف في  السر حسب اعتقاد "البمكتيف" كراء
المستشفيات الفرنسية أف الطبيب الجيد ىك الذم يعطي األدكية كالحقف ...إلخ، بدؿ 

الطبيب الذم يتمقى ىك أحسف  الطب الذم يأخذ عينات الدـ كالبكؿ...فبالنسبة إلييـ أف
 حاال مف الذم يؤخذ منو.

 النموذج المفيد والنموذج السمبي: -د
إف الصحة كالمرض ليس أمكرا مكضكعية إنما تحكميا أحكاـ قيمية، كألنو ال        

تكجد قيمة دكف مرجعية ضمنية أك صريحة إلى المجتمع فإف كممة المرض كالصحة 
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صادية، سياسية، أخبلقية، دينية، ...إلخ" فيناؾ قطبيف تصبح ذات معاني كثيرة " اقت
مف التصكرات السمبية كاحدة تحكميا فكرة أف المرض حالة سمبية، كاألخرل كىي نادرة 

  ترل أف المرض خبرة إيجابية.
 النموذج السمبي:  -2-د

غير متكازنة  المرض سكاء كاف نتيجة العتداء مف الكسط أك نتيجة الستجابة    
لمعضكية، فإنو في كؿ الحاالت أمرا سمبيا لمغاية؛ كىذا البلسكاء يجب تجنبو بكاسطة 

 شبكة مف المحرمات في المجتمعات التقميدية كبكاسطة الكقاية الصحية في مجتمعاتنا.
كما أف المرض ليس انحرافا بيكلكجيا فقط كلكنو انحراؼ اجتماعي أيضا، فالمريض 

اآلخركف عمى أنو كائف اجتماعي منقكص كلعؿ الثقافة ينظر إلى نفسو كما ينظر إليو 
 الغربية ىي مف أكثر الثقافات التي تعبر عف المرض كأنو شرا مطمقا.

 نموذج المرض االيجابي" المفيد":  -1-د
المرض كفقا ليذا النمكذج رسالة يجب سماعيا كتفسيرىا فيك استجابة ذات معنى      

إلعادة التكازف المضطرب، كيعتبر أحيانا مرحمة حماس كقيمة ألنو عبارة عف محاكلة 
 غني كتتمثؿ ىذه التصكرات في النقاط التالية:

 مرض المكافأة:  -
حيث لو فكائد ثانكية تتمثؿ في اإلفبلت مف االلتزامات االجتماعية ككسيمة لمحصكؿ 

 عمى اىتماـ الناس.
 مرض اإلنجاز: -
ة كعزيمة استثنائية لمتعكيض عف حيث يستنيض المرض لدل بعض األفراد إراد 

 نقصيـ.
 مرض الشفاء: -
فالمرض ىك عبارة عف استجابة الفرد لممتغيرات داخمية أك خارجية أك كمييما معا،  

لذلؾ ال يجب أف ينظر إليو عمى أنو العبلج. فالتقيؤ مثبل ال يجب النظر إليو كعرض 
تنشيط القدرة العضكية  يجب القضاء عميو، بؿ يصبح ىك العبلج كفقا ليذا المنظكر
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 عمى استجابة في اتجاه إعادة التكازف.
 مرض المذة: -
أدبيات التحميؿ النفسي أف بعض المرضى يعيشكف عصابيـ كشيء مفيد  حيث تشير 

كقد يتمسككف بو، مما أدل "بجركداؾ" إلى القكؿ أف ىناؾ نية لممرض لدل "اليك" 
دا مف الناس يفقدكف كعييـ حتى كيضيؼ الحظكا معي أزمة ىستيرية كستركف أف عد

 تنتابيـ مشاعر المذة.
 المرض الخالص: -
تعتبر معايشة المرض كفقا ليذا المنظكر عمى أنو حالة ايجابية تثير الحماس كتنير  

الدركب كتحرر كتغني صاحبيا. كتصادفنا مثؿ ىذه التصكرات بشكؿ خاص في 
بة ناجمة عف عداء إليي، كقد التصكرات الدينية، فالمرض قد ينظر إليو كأذل ككمصي

ينظر إليو أيضا "كاصطفاء" كىك مرض يعرؼ بثنائية الميكؿ عند المقدس الذم يياجـ 
 كينقذ في أنا كاحد.

كمثاؿ عمى ذلؾ الفكر المسيحي يفسر المرض عمى طريقتيف، فيك مف جية      
رل يعتبر لخطيئة آدـ عميو السبلـ أك ما يعرؼ بالخطيئة األصمية، كلكنو مف جية أخ

أثر لغفراف ا كىك مفيـك ايجابي "فداء المسيح، كىك ما اعتبره باسكاؿ االستعماؿ 
 الجيد لممعاناة " فالمرض يصيب الجسـ كلكنو يشفي الركح".

 مرض الحرية:  -
كما ىك الحاؿ في طمب الحؽ في الصحة ىناؾ أصكات أخرل تتعالى ضد دخكؿ 

بعض صار يتكمـ عمى الحؽ في المرض، الطب في كؿ سمككيات الناس. حتى أف ال
كلقد ظيرت في كثير مف الدكؿ الغربية جمعيات المرضى " جمعية مرضى السكرم، 
مرضى القمب، األمراض السرطاف...إلخ. فكما ظيرت بعض الصحؼ المتخصصة 
عبلـ مستيمكي الرعاية الطبية كفي ىذا الصدد يقكؿ "جيرار بريش" أف المريض  لمدفاع كا 

قد سمب مف مرضو، كالذم ميما قمنا عنو تظؿ خبرة مفيدة ، كيبدك أف ىذا  في مجتمعنا
   . 1الفيـ بدأ يشاطره عدد متزايد مف المكاطنيف

                                                           
1
 (.145-128: اعًبػٛم لٛشح، ػجذ انسهٛى دنًٛٙ، ٔعهًٛبٌ ثٕيذٍٚ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص)  
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 التصور الحديث ألسباب المرض: -6
إف معرفة أسباب مرض معيف ىك المدخؿ األساسي لعبلج ىذا المرض كالكقاية         

المستقبمية منو، غير أف المعرفة الحقيقية لسبب المرض ليس باألمر الييف، ألف ىذه 
، كال شؾ بأف القرف التاسع عشر حمؿ  المعرفة ترتبط ارتباطا كثيقا بمستكل تقدـ العمـك

كط المرض خاصة ما أك جده "لكيس باستكر" مف نظرية مفاىيـ جديدة في دراسة شر 
قائمة بأف الجراثيـ تتسبب باألمراض المعدية كاستحداثو لظركؼ التعقيـ، مما ساعد إلى 

 .1حد كبير في تحسيف مفيـك العدكل كالمرض كانخفاض كاضح في معدؿ الكفيات
تميز بو مف فقد أبير عمـ الطب كثيرا مف الناس ليس بفاعميتو بؿ بما ي       

مكضكعية كتحرر مف القيـ كقد ارتبطت ىذه النظرة بالرأم الذم مؤداه أف أسباب 
المرض التي كشؼ عنيا الطب الحديث ما ىي إال أشياء طبيعية تمارس كمتغير 
مستقؿ، كقد تـ التعرؼ عمييا كاكتشافيا بكاسطة األطباء، كقد رأل بعض العمماء أف 

فيا مستقبل عما ىك اجتماعي، فالطب محصمة العمـ المعرفة الطبية تشكؿ كيانا معر 
كىذا ىك سبب تميزه، كقد تعرض ىذا الرأم لمنقد مف جانب أصحاب مدخؿ إضفاء 

 .2الصفة الطبية عمى المعاناة الفردية
فمع التطكر العممي رافقو التطكر في العمكـ الطبية الخاصة باألمراض النفسية     

ح الترابط كالتكامؿ بيف األمراض الجسمية كالنفسية كالعقمية كحتى االجتماعية، فأصب
كالعقمية كاالجتماعية أمر في غاية األىمية كفصؿ مرض ما عف باقي الجكانب يككف 
بشكؿ أصعب. كلـ تعد األسباب الباثكلكجية الحيكية لؤلمراض أك باألحرل ألعراض 

مؿ النفسية األمراض الجسمية خاصة الشيء األساسي في التفسير، بؿ أصبحت العكا
 كاالجتماعية عكامؿ في غاية األىمية خاصة مع فشؿ النظرة الحيكية كراء ذلؾ المرض.

كعميو فإف تقديميا لؤلسباب العامة لممرض مبرره ىك صعكبة فصؿ مسببات       
المرض كتكامؿ أك ترابط األمراض الجسمية بالنفسية كاالجتماعية كحتى العقمية، كمف 

                                                           
1
 (.86: ٔعٛى خهٛم لؼهدٛخ، يشخغ عجك ركشِ، ص)  
2

، داس انًؼشفخ اندبيؼٛخ ػهى االرتًبع انطجٙ: ػهٙ ػجذ انشصاق خهجٙ ٔزغٍ يسًذ زغٍ،  

  (.55-54و، ص ص) 2000اإلعكُذسٚخ، 
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مت إلييا العمكـ الطبية الحيكية البيكلكجية كالنفسية كالعصبية أىـ األسباب التي تكص
 تكمف في التالي: 

 المسببات النوعية لممرض: -6-2
كىذه األسباب في كجكدىا أك غيابيا تبدأ الحالة المرضية، كتنقسـ إلى خمسة  

 مجمكعات سكاء كانت كائف حي أك غير حي كىي كالتالي: 
مثؿ الفيركسات كالبكتيريا كالبركتكزات كالديداف  عوامل مرضية حيوية: -أ

 كالفطريات...إلخ.
كىي تشمؿ البركتينات كالدىكف كالنشكيات كالفيتامينات  عوامل مرضية غذائية: -ب

كألمبلح، فالزيادة أك النقصاف تسبب الكثير مف المشاكؿ الصحية سكاء كانت جسمية 
 أك نفسية.

دف كاألبخرة أك األتربة أك الغازات في الصناعة مثؿ المع عوامل ممرضة كيميائية: -ج
 تسبب العديد مف االضطرابات الصحية.

مثؿ االحتكاؾ المزمف أك القكل الميكانيكية األخرل التي عوامل ممرضة ميكانيكية:  -د
 .1تؤدم إلى الرضخ أك الجركح أك الكسكر

 كتتمثؿ في:العوامل المتعمقة بالعائل المضيف:  -6-1
المقاكمة الطبيعية غير النكعية مثؿ ما يييئو الجمد كالغشاء المطاطي المناعة:  -أ

كالحمكضة... إلخ. أما المقاكمة النكعية كىي المناعة ضد األمراض كقد تككف مناعة 
 طبيعية أك مكتسبة.

: فيناؾ أمراض الطفكلة كالشيخكخة أك مرض عوامل تتعمق بالسن ونوع العنصر -ب
 المراىقيف.

مثؿ عدـ القياـ بالتماريف الرياضية كالتدخيف بسموك اإلنسان: عوامل تتعمق  -ج
كاإلفراط في تناكؿ الدىكف كشرب الخمر كالمخدرات، كما تخص العادات الخاصة 

 .1بالنظافة كالتجمعات التركيحية

                                                           
1
 (.62ًبط، يشخغ عجك ركشِ، ص): أزًذ فبٚض انُ 
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  العوامل الوراثية: -د
كىي تنتقؿ عبر الجينات كقد يككف ىناؾ استعداد كراثي لممرض مثؿ أمراض       

العائمة " داء السكرم أك ارتفاع ضغط الدـ... حتى األمراض النفسية ىناؾ تصكر بأف 
العامؿ الكراثي يتدخؿ في تكريث األمراض النفسية، فالشخص الذم يكلد كلديو استعداد 

كتساعد البيئة خاصة خبرات الطفكلة السيئة عمى  كراثي ضعيؼ لتحمؿ الضغط النفسي
 تعميؽ ىذا االستعداد فيحدث أنيا بسبب ضغكطات الحياة الحديثة.

 التعمم االجتماعي:  -ه
اإلنساف حيكاف اجتماعي فيك يميؿ بطبعو إلى التفاعؿ مع اآلخريف مف خبلؿ      

م حيكاني السمكؾ إلى التعمـ االجتماعي الذم يعتبر عممية تحكيؿ الفرد مف كائف عضك 
شخص آدمي التصرؼ في محيط أفراد اآلخريف، يتفاعؿ بعضيـ مع البعض ك 
يتعاممكف عمى أسس مشتركة مف القيـ التي تبمكر طرائقيـ في الحياة، فيي تبدأ بعبلقة 
األـ بطفميا ثـ تتبلحؽ في مراحؿ العمر المختمفة، كال بد مف إشباع مطالب محددة في 

ؿ العمر المختمفة، كال بد مف إشباع مطالب محددة في كؿ مرحمة كؿ مرحمة مف مراح
مف مراحؿ النمك في حينيا كفي حاؿ تعثر ىذا اإلشباع فإف الفرد سيعاني اضطرابا في 
المراحؿ التالية. حتى كلك حاكلنا إشباع تمؾ المطالب الحقا؛ كتكمف في أربعة مراحؿ " 

 الطفكلة، المراىقة، الرشد، الشيخكخة". 
ص ىذه ألسباب األمراض النفسية كاالجتماعية كالعصبية خاصة كبشكؿ أساسي كتخ

 لكنيا قد تسبب أمراضا جسمية بما أف العممية ىي عممية ترابط معقدة.
 العوامل النفسية:  -و

كتتعمؽ بالنمك النفسي المضطرب السيما في مرحمة الطفكلة كعدـ إشباع الحاجات      
لشخصية الشديدة تنبع مف مشاكؿ في عبلقة الطفؿ الضركرية لمفرد، كاضطرابات ا

                                                                                                                                                      
1

، انًكزت اندبيؼٙ يذخم فٙ انصحخ انؼبيخ ٔانشػبٚخ انصحٛخ ٔاالرتًبػٛخ: عهٕٖ ػثًبٌ انصذٚمٙ، 

 (. 34-33و،ص ص)1999انسذٚث، اإلعكُذسٚخ، 
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بكالديو في مراحؿ مبكرة بينما تعطي مشاكؿ في مراحؿ المتكسطة اضطرابات مستقبمية 
 صعكبة اتخاذ القرار كحاالت اكتئابية أك قمؽ ...إلخ.

فتصكرات عمماء النفس كاالجتماع حكؿ آلية اضطرابات النفسية تتعدد بسبب تعدد 
 .1يكـ الصحة النفسية التي طرحتيا مدارسيـ النفسيةأفكارىـ حكؿ مف

كىك يركز عمى العبلقة بيف االضطراب العقمي كعمميات  التوتر االجتماعي والضغط: -
التكتر االجتماعي كالضغط؛ كيعتقد عادة أف التكتر يحدث عندما يكاجو األفراد بمكاقؼ 

لحالة عدـ التكيؼ مع ىذا ال تكفي معيا أساليبيـ المعتادة في السمكؾ كتككف نتيجة 
 المكقؼ أك الظركؼ، اليكة بيف متطمبات البيئة كقدرات الشخص عمى االستجابة ليا.

كتؤدم االحتماالت إلى أمراض نفسية كاجتماعية كانييار عقمي، كأغمبية الدراسات التي 
تناكلت عممية التكتر كالضغط ىذه تشير في معظميا إلى أف ىذا التكتر يعتبر محصمة 

تماعية لمتفاعؿ بيف األفراد فالتكتر كالضغط باعتباره حالة نفسية انفعالية تنتج أربعة اج
 نماذج محتممة مف ىذه االستجابات نحك مكاقؼ التكتر كالضغط.

 استجابة عادية: الذم ينتج القمؽ فييا استجابة دفاعية فعالة. -
رتد فيو الدفاع عف استجابة عصبية: التي يككف فييا القمؽ متزايد إلى حد ضخـ ي  -

 العجز.
 استجابة عقمية: كفييا يساء إدراؾ كفيـ القمؽ كيحتمؿ أف يتـ تجاىمو. -
االستجابة النفسية الجسمية: كفييا يفشؿ الدفاع كيؤدم القمؽ إلى متغيرات في   -

 أنسجة الجسـ.
 الفيزيكلكجي -كتعتبر االستجابة األخيرة أساسية لمطب الجسمي النفسي كالنفس      

الذم يمعب فيو التكتر كالضغط دكرا ىاما في إظيار االضطرابات الفيزيقية مثؿ أمراض 
 القمب.

مف األمراض الخطيرة كتشمؿ  %8حيث يرل الباحثكف أف التكتر يساىـ في حكالي 
أمراض القمب كالجياز الدكرم، كأمراض السرطاف، أمراض الغدد كالتيتؿ الغذائي، 
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عدية مف كؿ نكع، كيرل أطباء النفس أف مشاكؿ الظير اضطرابات الجمد كاألمراض الم
كاحدة مف أكثر مشاكؿ البالغيف انتشارا في الكاليات المتحدة األمريكية ليا عبلقة 
بالتكتر. كما أف التكتر ىك النذير العاـ لمصعكبات النفسية مثؿ القمؽ االنفعالي 

 كاالكتئاب.
كأثبتت الدراسات كعدة المئات مف األبحاث عف عبلقة التأثير النفسية عمى بعض      

ىذه األمراض الركماتيزية مثؿ التياب المفاصؿ الريثائي كالذم يعرؼ بالركماتكيد 
 .1كالذئبة الحمراء كاألـ العضمية الميفية

 العوامل الروحية: -ز
الكضعي باىتمامو بالعكامؿ الركحية يمتاز الفكر النفسي اإلسبلمي عف الفكر       

كدكرىا في نشكء اضطرابات نفسية، فقد أشار القدامى مف المفكريف المسمميف إلى 
الكثير مف العكامؿ التي تساعد عمى نشكء االضطرابات النفسية ككضعكا األسس التي 
ـ تكسب اإلنساف مناعة نفسية تزيد مف أفكار مشاعر الغضب كالسخط كالعداكة كاالنتقا

 أك مشاعر اليأس كالعجز كالتشاؤـ.
إف االنسبلخ الركحي كغياب المعارؼ الركحية الصحية أك تناقصيا، عكامؿ أساسية 
تحكؿ دكف تمتع الفرد بشخصية متزنة كتجعمو أكثر عرضة لبلضطرابات النفسية كتشير 

ؿ التي دراسة تحميمية لممضطربيف نفسيا في الكاليات المتحدة األمريكية إلى بعض العكام
أسيمت في اضطرابيـ كميا ناجمة عف افتقارىـ إلى معرفة ا كمعرفة أنفسيـ كعبلقتيـ 

 الصحية مع الخالؽ.
كما أف تفسيرىـ ألحداث الحياة قائـ عمى مفاىيـ خاطئة يعززىا نسيجيـ         

ث االجتماعي كيتأثركف بيذه المفاىيـ أكثر مما يتأثركف باإليماف كمعتقداتو الصحية، حي
 يعتبركنيا عقابا أك إكراما بدال مف ككنيا اختبارات كمحنا.

فالكقكع في الشر أك السقكط في الفتنة ىك ابتبلء حسب ما يعرفو الناس، عندما        
يبتمي ا تعالى عباده بالشر أك بالفتنة، فربما كاف في ذلؾ حكمة يريدىا ا الختبار 
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بربو تعالى كرجائو في رحمتو، كقاؿ تعالى: ]  ىذا العبد في احتمالو كصبره كمدل ثقتو
رىاًء[ سكرة البقرة اآلية  اًبٍريفى في البٍأسىاًء كالضى  .177كىالصَّ

فالصبر إذف عممية نفسية إرادية يتـ فييا تحكؿ األفكار كالمشاعر مف اليأس        
الخيبة  كالعجز إلى الرضا كالتحمؿ فتتحكؿ ردة الفعؿ لديو مف اليأس إلى التفاؤؿ كمف

 إلى األمؿ.
كما أف االبتبلء بالخير ىك فتنة أيضا كىك أشد كطأة مف االبتبلء بالشر، فكثيركف ىـ 
الذيف يجحدكف نعمة ا عمييـ كينسكف أف مصدرىا ىك ا تعالى كيستغنكف عف ذكر 
ا تعالى كشكره...فتحيط بيـ الشيكات مف كؿ جانب فأما المؤمف فيتجو إلى ا عالما 

 نو ينفؽ مما رزقو ا كأنو مجزل عمى ما أنفؽ في سبيمو.أ
كىكذا نجد أف اإلسبلـ قد حرص عمى جعؿ القكة الدافعية لئلنساف المسمـ قكة        

ركحية حتى لك كانت ظاىرىا المادية أك المعنكية، فطمب منو أف يصبر كيصابر إزاء 
سبيؿ ا تعالى كال يفرح بنعمو المحف كالشدائد بحيث ال يأبو ألم مصيبة إذا كانت في 

 إذ لـ يكف فييا نصيب ا تعالى.
 العوامل البيئية: -ح

بذا مؤخرا أىمية العكامؿ البيئية في صحتنا العقمية كالنفسية كالجسمية كال نقصد         
نما تككف  بيا البيئة الفيزيائية بؿ البيئة االجتماعية، فاألمراض ال تحدث بشكؿ منعزؿ كا 

لعدـ تكافقنا مع نظاـ الككف، فالنظرة الطبية التي تأخذ إال بما ىك مممكس نجحت نتيجة 
في عبلج األمراض العضكية كزيادة عمر اإلنساف لكف ىنا الكثير مف العمؿ المشاىدة 
في زمننا الحالي ليس ليا سبب عضكم مممكس ، فالمريض في الكقت المعاصر اتسع 

ية، فيك يعاني مف ضعؼ في تطكره الداخمي مفيكمو لمرضو كعبلقتو بالحياة اليكم
كقدرتو اإلبداعية، كنقص الجانب الركحي كالشعكر بالخمك الداخمي كعدـ االرتياح 
الغامض أك الضيؽ، فيذه الشكاكم ال تتبلءـ مع نماذج المرض المعركفة سابقا 
كبالتالي أصبح مف الضركرم تعديؿ مفيكمنا لمصحة كالمرض ليتناكؿ العكامؿ 

 كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية.  ةالنفسي
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فالكثير مف العكائؽ التي تحبس اإلنساف في تحقيؽ أىدافو كتمتعو مف إشباع        
حاجاتو تعكد بأغمبيتيا إلى البيئة التي يعيش فييا الفرد كتؤثر ىذه العكامؿ سمبا عمى 

أك الجسمية، كيمكف نفس اإلنساف فتجعمو أكثر استعدادا لئلصابة باالضطرابات النفسية 
 تقسيـ ىذه العكامؿ البيئية إلى ما يمي: 

حيث يعد األمف االقتصادم مف حاجات اإلنساف األساسية،  عوامل االقتصادية: -
بمعنى أنو بحاجة إلى الماؿ ليسد جكعو، كيكسي جسمو كيكفر لنفسو مكانا الئقا 

يـ لمف ىك مسئكؿ عف كمريحا، كما أنو بحاجة إلى الماؿ كي يكفر لنفسو العيش الكر 
إعالتيـ، فنقص الماؿ يعتبر ليـ عائقا قد يسبب ليـ الشعكر باإلحباط، قاؿ اإلماـ عمي 
كـر ا كجيو:] الفقر عدك اإلنساف[ فيك يسبب ليـ الكدر كاليـ كما يعتبر عائقا أماـ 
الكثير مف تحقيؽ أىداؼ الشباب خاصة في التعميـ كالزكاج كالعمؿ...كتطكر الحالة 

 لنفسية كاالجتماعية ليؤالء األفراد بؿ كحتى المجتمعات.ا
 العوامل االجتماعية:  -

اإلنساف يحتاج إلى األمف االجتماعي كبأنو يفتخر بانتمائو إلى أسرة معينة أك     
مجتمع معيف، كأنو ال يحس بالغبف مف ىذا االنتماء، كأف يشعر أف الناس متساككف في 

ناؾ قيما كمعايير تضبط العبلقات االجتماعية كأف عبلقتو الحقكؽ كالكاجبات...، كأف ى
 بمف حكلو راضي عنيا.

كتككف العزلة االجتماعية كضعؼ حجـ االتصاالت االجتماعية كاليجرة سببا 
لبلضطراب السمككي كنتيجة في نفس الكقت. فنسبة الفصاـ بيف العزاب تبمغ أربعة 

األرامؿ إلى النصؼ بينما نجد أف كؿ أضعاؼ نسبتيا بيف المتزكجيف. كتصؿ بيف 
االضطرابات السمككية تصاحبيا عزلة اجتماعية نفسية، كىي تزداد لدل مرضى الفصاـ 
كالحاالت االنتحارية، فتقكية الركابط االجتماعية كتشجيع االنتماء كسائؿ لعبلج الكثير 

 مف االضطرابات النفسية في الكقت الراىف.
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 العوامل العائمية:  -ط
كتتمثؿ في الحياة الزكجية كمدل تأثيرىا عمى األجياؿ الصاعدة. فالعبلقة العائمية    

تقـك عمى التكامؿ النفسي كاالجتماعي لؤلسرة الداخمية كبالتالي يؤثر كيتأثر ىذا بالحياة 
 المجتمعية ككؿ، كما يتبيف في العكامؿ األخرل المرتبطة بالعكامؿ النفسية كغيرىا.

 ة:العوامل الميني -ي
ضركرة حيكية بيكلكجية لمفرد فالبطالة  فقد بيف "ىانز" مف خبلؿ دراساتو أف المينة     

ال تعني فقط الخسارة في الدخؿ المادم بؿ ىي أيضا فقداف لمعبلقة االجتماعية مع 
اآلخر كالشعكر بفقداف الذات كاليأس، فالبطالة ليا تأثير عمى حياتنا النفسية تؤدم إلى 

بات النفسية ، كما أف العمؿ لو دكر كبير في ظيكر مشاكؿ صحية الكرب كاالضطرا
كنفسية بسبب ضعؼ الكقت في فترات العمؿ ككثرة المشاكؿ كامتداد سعات العمؿ  
عمى حساب الحياة العائمية، األجر، االستقرار الكظيفي، طرؽ السبلمة المتكافرة في 

مع تعب كممؿ، المنافسة  العمؿ، عيب في المينة بالذات، ظركؼ العمؿ غير محتممة
 .1عمى الترقية، فقداف الركابط مع الزمبلء في العمؿ ...إلخ

 عوامل أخرى ىامة وخطيرة تسبب الكثير من األمراض:  -6-6
اليكاء الممكث بالمكاد الغريبة عف العناصر التي يتككف منيا اليكاء النقي بنسبة تزيد  -

األماكف المزدحمة يؤدم إلى أمراض عف المسمكح، خاصة التعرض لميكاء الفاسد في 
فيك ، في جسـ اإلنساف عف طريؽ التنفس مختمفة حيث يؤثر في عمميات البناء كاليدـ

يساعد عمى انتشار العديد  مف األمراض الحادة مثؿ الربك كالحساسية، كأمراض 
 السرطانية كاحمرار العيف كالتياب أغشية الحمؽ كاألنؼ كضيؽ التنفس...إلخ.

المياه الممكثة بالبكتيريا أك كجكد مكاد سامة كيميائية مثؿ مركبات الرصاص أك  -
لقاء القمامات كالفضبلت الصناعية بالمياه مما يجعميا تتمكث  المبيدات الحشرية كا 
بالميكركبات، كمف أمراض المياه" التفكيد، كالككليرا، النزالت المعكية، كاألمراض 

 كالتياب الكبد الكبائي...إلخ". الفيركسية، مثؿ شمؿ األطفاؿ 
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الغذاء كالتربة الممكثة، فالغذاء الغني بالمخصبات الزراعية كالمبيدات كاألسمدة  -
ضافة المضادات الحيكية كاليرمكنات بغرض تسميف  الكيميائية المضافة إلى التربة، كا 

دة الحيكانات مف بيف المسببات الخطيرة لؤلمراض كذلؾ األطعمة المحفكظة كالمجم
 كخاصة بعد انتياء مدة صبلحيتيا.

الضكضاء عامؿ آخر مف العكامؿ المسببة لؤلمراض لما ليا مف آثار ضارة  -
باألعصاب كالصحة العامة فقد يتسبب في األرؽ كالتكتر كالضيؽ الشديد كارتفاع ضغط 
الدـ كالتقمص العضمي كقد يؤدم إلى سرعة االنفعاؿ كاليمكسة كالشعكر باالكتئاب، كما 
قد تصدر مف مكبرات الصكت كمحركات السيارات كالقطارات كالشاحنات كالمصانع 

 كالكرش...إلخ.
اإلشاعات الضارة كالمكجات الكيركماغناطيسية  فيي تسبب الكثير مف األمراض،  -

لما ليا مف تأثيرات ضارة عمى المخ كالجياز العصبي كتصيب اإلنساف بالصداع 
تمؼ أعضاء الجسـ باإلضافة إلى أعراض اإلجياد الشديد كاآلالـ المختمفة في مخ

كاألرؽ، كمصدر ىذه اإلشعاعات الضارة قد يككف مف التجارب الذرية كمؤسسات 
الطاقة، المفاعبلت النككية الذرية، أجيزة األشعة التي تستخدـ في المستشفيات، أما 

كشبكات  مصدر المكجات الكيركمغناطيسية فقد تككف مف محطات الراديك كالتمفيزيكف
 .  1الضغط العالي كاالتصاالت الياتفية باألجيزة الحديثة " المحمكؿ الجكاؿ"...إلخ

 خالصة الفصل:
ترتكز دراسة التصكرات االجتماعية خاصة الدراسات األنثركبكلكجيا الطبية، عمى       

فيـ المرض كالمعاناة البشرية كمدل التيديدات الشخصية كاالجتماعية التي يشكميا 
رض، ككيؼ يمكف فيـ ىذا كمو في إطار متطمبات الممارسة الطبية"، كليذا كاف الم

البد مف التطرؽ لمثؿ ىذه العناصر الميمة في الجانب النظرم ليذا الفصؿ مف 
الدراسة، كفيـ التصكرات االجتماعية لممرض، التي نالت اىتماـ الدارسيف في العمـك 
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الصحة كالمرض، في السنكات األخيرة مف  االجتماعية كاإلنسانية المختصيف في دراسة
القرف الماضي، كقد خمصت ىذه الدراسات إلى نتائج ميمة حكؿ مفاىيـ كتصكرات 

 األفراد حكؿ الصحة كالمرض، كأساليب العبلج.
بحيث يمكف اعتبار التصكرات االجتماعية لممرض خدعة أك نماذج معرفية أك أشكاؿ  

ي يحدد المجتمع معنى ليا، كحسب قكؿ "غرامتشي" التعبير االجتماعية كالثقافية، الت
معرفة مدل ىيمنة نظاـ القيـ كالمعتقدات، سكاء كانت ىذه المعتقدات كالقيـ اعتقادات 
شعبية عامة، أك تقتبس مف النظرة العممية كالتجريبية الطبية لمصحة كأساليب عبلج 

 المرض.
رض يعتمد ىك اآلخر عمى كمف خبلؿ ىذا الطرح يتضح أف التصكرات االجتماعية لمم

 مداخؿ عدة أىميا المدخؿ الثقافي.
كمف بيف أىـ المكاضيع التي حضي مكضكع المرض بدراستيا في إطار      

، ككذا دراسة التصكرات االجتماعية ىك صعكبة تحديد كتصنيؼ كتفسير المرض
أعراض المرض، كمف ثـ أصبح لمكضكع التصكرات االجتماعية لممرض نماذج 

دراسية تختمؼ بيف أىمية المدخؿ الثقافي، كالمدخؿ االجتماعي، كالمدخؿ  كمكاضيع
  الفيزيقي لممرض.

كتعبر التصكرات التقميدية لممرض مختمؼ العناصر الخاصة بالثقافة التقميدية      
المتعمقة بالرمكز كالطقكس، كالمعتقدات الدينية كالثقافية، ككذا الخرافة، كاألساطير، 

 كالفمكمكر، كدكرىا في بناء أفكار كتفسيرات األشخاص كسمككاتيـ حكؿ مرضيـ.
في سببية المرض كتصنؼ المرض كفقا ألسبابو،  كىناؾ أكثر مف نظرية تبحث     

كتشكؿ ىذه النظريات جزءا مف مفاىيـ كاسعة عف أسباب كمصدر الحكادث السيئة، 
كسكء الطالع في حياة اإلنساف فحتى لك ارتكزت ىذه النظريات عمى افتراضات 

اف كمقدمات غير صحيحة عمميا، فإنيا كثيرا ما تتضمف األنساؽ كالمنطؽ المذاف يساعد
دراؾ ما حدث كلماذا؟ كمف أىـ ىذه النظريات أك  الشخص المريض عمى فيـ كا 
االتجاىات النظرية: " نمكذج ميردكؾ"، كالذم بحث عف المسببات المرض التقميدم، 
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"نمكذج كيمنتس" كالذم صنؼ ىك اآلخر مفاىيـ كمسببات المرض، ككذا نمكذج ىمماف 
 كاىتمت بتصنيؼ أسباب المرض.

فقت ىذه النظريات عمى تصنيفات عدة لممرض ال يخمكا مجتمع مف كقد ات      
المجتمعات ميما كاف نكعيا مف التعريؼ بيا، كمف أىـ التصكرات النظرية التي 
خمصت بيا مختمؼ الدراسات كالنظريات مايمي: " تأثير الجف كاألركاح،  العيف كالسحر 

 كالحسد، كغضب ا أك اآللية ....إلخ.
ف دراسة تصكر المرض التصكرات الحديثة كالتصكرات التقميدية، تتضم كما     

كتساىـ التصكرات الحديثة إلى جانب التصكرات التقميدية دكرا ميما في فيـ المرض 
كتفسيره كتكضيح األسباب الكامنة كراءه، كتعتبر المعتقدات الحديثة لتصكر المرض مف 

العصر الحالي خاصة مع تطكر بيف أىـ التفسيرات التي يعتمد عمييا اإلنساف في 
 كسائؿ كتقنيات تشخيص المرض.

كمف بيف أىـ النماذج النظرية الحديثة لتصكر المرض مايمي: النمكذج       
األنطكلكجي، النمكذج الكظيفي أك العبلئقي، كالنمكذج االيضافي كالنمكذج االخراجي؛ 

كالكشؼ عف كىي نماذج نظرية تقكـ بتصنيؼ لطبيعة األمراض كطرؽ تشخيصيا 
أسسبابيا بطريقة حديثة سكاء كانت عممية اك دينية اك فمسفية كما ىك الحاؿ بالنسبة 

 لمنمكذج االخراجي.
أما عف أىـ التصكرات الحديثة لممرض فيي تتمثؿ بشكؿ عاـ في العناصر التالية:  

ميائية تأثير العكامؿ المرضية الحيكية، العكامؿ المرضية الغذائية، العكامؿ المرضية الك
كالميكانيكية، عكامؿ تتعمؽ بالسمكؾ اإلنساني، عكامؿ كراثية، عكامؿ اجتماعية، عكامؿ 

 نفسية، كحتي العكامؿ الركحية، كالبيئية كاالقتصادية، كالمينية.
كتختمؼ األمراض باختبلؼ أسبابيا كتخمص ىذه التصكرات بشكؿ عاـ إلى إلغاء دكر 

 حر، كاألركاح، كتأثير الجف.األسباب الميتافيزيقية المتعمقة بالس
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 تمييد: 
يتطرؽ الجزء الميـ مف مكضكع الدراسة إلى أساليب عبلج المرض بعد تكضيح       

أىـ المتغيرات التي تؤثر عمى تصكر المرض، كعميو كجب التطرؽ إلى أىـ األساليب 
العبلجية المعركفة في عبلج األمراض بمختمؼ أنكاعيا كأصنافيا، كما سنعرض في 

 تي تيتـ بعبلج المرض.ىذا الفصؿ أىـ األصناؼ العبلجية كالطبية ال
كما سنتناكؿ في ىذا الفصؿ أىـ العناصر التي يعتمد عمييا الصنؼ العبلجي في 
عبلج المرض، فقد أكضحت النظريات كالدراسات أف التصكرات الخاصة بفيـ المرض 

 تؤثر بشكؿ كبير عمى اختيار أساليب العبلج. 
تماعية المتصمة بالثقافة الحديثة ىذا كتؤثر مختمؼ العناصر الثقافية كالدينية كاالج    

كالشعبية، كالدينية كالعممية، عمى الطرؽ المستعممة في عبلج المرض مف ثـ في إنتاج 
نمط عبلجي يتبلءـ كطبيعة التصكرات التي ينتجيا األشخاص كالجماعات االجتماعية 

 حكؿ مفيـك كأسباب المرض.
الدراسات االجتماعية،  كما حضي مكضكع تصنيؼ أساليب عبلج المرض بالعديد مف

كاألنثركبكلكجية كالنفسية، بما فييا األساليب الشعبية كالحديثة، أمثاؿ ريفرز، كميمنتس، 
 محمد الجكىرم...إلخ.

كقد خمصت ىذه الدراسات إلى أف أساليب عبلج المرض تنقسـ إلى: الطب الشعبي، 
ف كاف ىناؾ اختبلؼ بسيط في طرح ك ؿ تخصص الطب الديني، الطب الحديث، كا 

التصنيفات العبلج، غير أنيا تكاد تتفؽ في التصنيؼ الذم سنعتمده في ىذا الفصؿ 
 مف الدراسة.
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 الطب الشعبي:  -أوال
كىك بدكره ينقسـ إلى عدة أقساـ أىميا الطب السحرم، كالطب الطبيعي،      

زيارة األكلياء كالعبلج بكاسطة العمميات الجراحية التقميدية، كذلؾ االستشفاء بكاسطة 
  :الصالحيف كغيرىا كيمكف أف نقسـ ذلؾ كالتالي

 :الطب السحري أو الغامض -2
مرحمة ما "كيرتبط ىذا المفيـك بمرحمة تمر بيا المجتمعات كالثقافات يطمؽ عمييا  

،كبسكد فييا نكع مف الطب الشعبي االجتماعي كتعتمد طرقو كأساليبو "قبؿ العممية
مما أدل إلى ظيكر مسميات  ،السحر كالشعكذة كالغيبياتالعبلجية عمى ممارسات 

 .1محمية مثؿ الشامات أك الطبيب الساحر كالمعالجيف الركحانييف كغيرىـ
في حقيقة األمر أف ىناؾ عدة أنكاع كتصنيفات لمسحر  أنواع السحر: -2-1

أشيرىا السحر األبيض كالسحر األسكد ،السحر التشاكمي كاالتصالي، السحر النظرم 
كالعممي، سحر النتائج كالكقاية كاليدـ سحر األرقاـ كالجت، كالسحر الرسمي كغير 

 الرسمي. 
 فالنكع األكؿ الذم يقسـ السحر إلى أبيض كأسكد يعرؼ كؿ منيما كمايمي.

: كىك الذم يستيدؼ مف كرائو إما جمب المنفعة أك إبطاؿ سحر السحر األبيض
ند المرض كالرغبة في الشفاء كعند اآلخريف ،كما يمكف أف يستخدمو اإلنساف ع

االحتياج لمماؿ في حالة الفقر، كىك يعتمد عمى األسباب الطبيعية كسمي باألبيض 
 ألف أىدافو مف كجية نظر المتأخريف خيرة كغير ضارة.

أك الضار كيسمى أيضا بالشعكذة كىك الذم يمارسو المتخصص  :أما السحر األسود
في السحر الضار إليقاع األذل باآلخريف بدكف ىجـك عمييـ بصكرة مباشرة كما يقكؿ 

  .2"إيفانز بريتشارد"
كبما أف دراستنا تستيدؼ السحر الذم يمارس في التطبيب أك العبلج مف  

ا سنعتمد عمى التصنيؼ الذم اقترحو األمراض كالمشاكؿ االجتماعية المختمفة ،فإنن
                                                           

1
 .)182ص) يشخغ عجك ركشِ،، األَخشٔثٕنٕرٛخ انطجٛخ: يسًذ ػجبط ئثشاْٛى،  
2
 .)186-185ص ص) : صٚذاٌ ػجذ انجبلٙ،يشخغ عجك ركشِ، 
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الفمكمكر كىك  ـمحمد الجكىرم في رسالتو لمدكتكراه كالذم اقتبسنيا مف كتابو عم
 .»الشعبي السحر الرسمي كالسحر غير الرسمي «كالتالي:

 يقصد بو مجمكعة السحرة المحترفكف مف المشايخ المعركفكف. :فالسحر الرسمي
كيكمف  .األميات كؿ يكـ ببيتيا تمارسو فيقصد بو السحر الذم :أما السحر الشعبي

الفرؽ بينيما في النظرة لمعالـ كالمكضكعات األساسية التي يدكر حكليا كؿ ميداف 
 منيما بكيفية الحفظ كالتكارث لكؿ منيما كمدل شدة الناس كالحاجة ليما.  

 مبادئ السحر الرسمي والسحر الشعبي: -2-6
يعتقد الساحر الرسمي أف ا خمؽ نظاـ ىذا العالـ، كأف ىذا  :ميمبادئ السحر الرس

خمؽ كؿ شيء بقكة اسمو، كىك الذم  كىك الذم ،النظاـ ال يخضع إلرادة غير إرادتو
خمؽ األشياء الطيبة في الكقت الطيب المناسب كخمؽ األشياء الضارة في الكقت 

 اإلشراؼ عميو.ك  النحس غير مناسب، كخمؽ لكؿ شيء مبلكا أك ركحا أككؿ إليو
كتمثؿ ىذه األركاف األساسية لمعممية السحرية فاالسـ يمثؿ في جميع الثقافات    

قكة خاصة كيعتبر ميداف عمـ األسماء كالتنجيـ كالحركؼ كعمـ الخكاتـ  التقميدية
كاألشكاؿ كالمربعات كغير ذلؾ، كذلؾ ارتباط العمؿ السحرم بكقت معيف تتجمى لنا 

 العبلقات القكية المتبادلة بيف عمـ األسماء كالتنجيـ.
مف  فيرل الساحر أف االسـ اإلليي ال يمكف أف يستخدـ ىكذا في كؿ كقت     

نما لكؿ اسـ منيما كقت خاص بو يجب استخدامو فيو.  األكقات كا 
ؽ مبلكا ك أما مف حيث المبلئكة المككميف فيرل السحر الرسمي أف لكؿ مخم 

كلكؿ آية قرآنية كلكؿ حرؼ كلكؿ يكـ كلكؿ أسبكع كلكؿ ساعة كلكؿ  ،مككبل بو
ر ىي خمؽ كؿ فصؿ كلكؿ نكع مف الرياح كلكؿ اتجاه مف االتجاىات كميمة الساح

شيء كفقا لنفس المبادئ التي اتبعت في الخمؽ اإلليي بقدر اإلمكاف ،كالمقصكد 
صنع شيء جديد إذ أنو ال يمكف أف ينجح لو أم عمؿ دكف إذف  –خمؽ -بكممة 

 .1كتفكيض مف ا
                                                           

1
انذاس انًؼشفخ اندبيؼٛخ،  خضء انثبَٙ،ػهى انفهكهٕس دساصخ نهًؼتقذاد انشؼجٛخ،: يسًذ اندْٕش٘،  

 .)192-189) ، ص ص1998االعكُذسٚخ، 
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فالفكرة أبسط مف ىذا بكثير فحقيقة أنو يسمـ بأف كؿ شيء في  :السحر الشعبيأما 
ىذا العالـ يخضع إلرادة ا كلكنو يعتقد مع ذلؾ أف كؿ خير أك شر يمكف أف 
يصيب اإلنساف يرجع إلى عبلقة بيف اإلنساف كالجف ،كلذا فإف السحر الشعبي ليس 

ما فإف السحر سكل تسخير كاستغبلؿ الجف لمحيمكلة دكف كقكع شيء ضار. كعمك 
الرسمي يدكر حكؿ الدراسة التقميدية كالبحث في ا كعركشو كخدمو كما يرضيو كما 
يغضبو، ككذلؾ المبلئكة كالجف كالخصائص الصحية لمحركؼ كاألعداد كاألسماء 

أما السحر الشعبي فيدكر أساسا حكؿ الممارسة العممية  .كىك مف التراث المكتكب
الناس كىناؾ مؤلفات عديدة حكؿ السحر الرسمي  لممعتقدات المحفكظة في صكر

التي نقمت إلى العربية مف المغتيف العبرية كالسريانية باإلضافة إلى العناصر البابمية 
 كعمكما ىي تتناقض مع المبادئ الصحيحة لمديف. ،1كاآلشكرية كاإلغريقية

  استخدامات السحر في عالج األمراض: -2-6
كانت كما زالت تستيدؼ تحقيؽ رغبات الناس التقميدية  ف الممارسات السحريةإ      

المعركفة ،كفي مقدمة تمؾ األغراض يأتي مكضكع شفاء المرض بأنكاعو المختمفة 
حيث ىناؾ كصفات كأعماؿ سحرية المدكنة في بعض الكتب المتخصصة في عبلج 

سكر كاألسناف كالصرع كالك عاألمراض، بدءا بأمراض العيكف كأمراض الحمى كالصدا
 مشاكؿعبلج ال أيضاكشفاء الممسكع بالحيات ككذلؾ عممية الكضع كاإلنجاب ..الخ ،

االجتماعية مثؿ تربية األطفاؿ كسكء الخمؽ، أك االنحرافات أك البكاء، كعبلج مشاكؿ 
 األطفاؿ الرضع.

كاألمراض النفسية مثؿ إدخاؿ السركر عمى الحزيف كالتخمص مف األحبلـ المزعجة 
  .2كذلؾ مكضكعات الزكاج كالطبلؽ ...الخكمف الكسكاس ك 

 
 

                                                           
1
 .)195-189انًشخغ َفغّ، ص ص):  
2
 .)222-219ص ص) ػهى انفهكهٕس، دساصخ نهًؼتقذاد انشؼجٛخ،: يسًذ اندْٕش٘،  



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

205 

 كأىـ ىذه الكسائؿ  :الوسائل المستخدمة في السحر -2-1
كىك يستعمؿ كحالة احتياطية ضد العمؿ السحرم مف طرؼ  التعويذة الحجاب:-أ

 اآلخريف 
كيطمؽ عمييا رقية الشعكذة حيث يستعاف بيا مف الشر كقد تككف الرقية  الرقية:-ب

ليـ في ذلؾ طرؽ كثيرة سكاء كانت عبارة عمى أفعاؿ حرؽ أشياء ك مف عيف حاسدة 
أك قد تتمى عمى الشخص المقصكد  ،كممح ...الخ  معينة أك إضافة أشياء معينة 

 بكممات أك قد يستعمؿ الطريقتيف معا.
كىي عبارة عف كممات مفيكمة أك غير مفيكمة يقكليا الساحر أك  التعويذة:-ج

ما يأمره بأف يضعيا في مكاف ما، سكاء في ثيابو أك  يكتبيا بطريقة معينة لشخص
 .1...الخ في جسمو مف أجؿ قير أك إبطاؿ أفعاؿ عدك ما

كما أف ىناؾ كسائؿ أخرل متعددة مف السحر قد يصنعيا الكثير مف الدارسيف  
 :إلى أنكاع محايدة مف الطب الشعبي كمنيا

 العالج بواسطة طقوس الزار: -2-3
يشير اصطبلح أك مفيكـ الزار مف خبلؿ الشعائر كالطقكس التي ارتبطت      

 ،بممارسة إلى أف ىناؾ بعض األركاح الشريرة تمتصؽ أك تتكاجد مع بعض األفراد
إبميس ،كالجف كالشيطاف "كتأخذ تمؾ الكائنات الغيبية بمسميات متعددة مثؿ 

ؤلفراد تحت ظركؼ لصحة  كىـ خكارؽ غيبية تسبب األمراض كاعتبلؿ "،كالعفريت
صحية كنفسية معينة يمركف بيا حياتيـ ،مما تتطمب حالتيـ المرضية ضركرة 
عبلجيـ عف طريؽ إقامة حفبلت الزار كيشيع استعماليا خاصة مف طرؼ األشخاص 

  "أثيكبييف".النكبييف األصؿ 
مؽ كىـ رجاؿ أك نساء عمى السكاء، حيث كاف يط "شيكخ الزار "كيمارس الزار     

بينما يطمؽ عمى  "اسـ شيخ الزار"عمى الشخص المسمـ القائـ بطرد األركاح الشريرة 
                                                           

1
 ،، داس انُٓعخ انؼشثٛخ نهطجبػخ ٔانُشش، ثٛشٔد2غ،انضحش ٔانًزتًغ، : عبيٛخ زغٍ انغبػبرٙ 

 .)82-81، ص ص)1993
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ليـ مقدرة عمى االتصاؿ بالغيبيات، كىـ يتمتعكف "، كاىف الزار"رجؿ الديف المسيحي 
بثقة الناس في كظائفيـ التي يقكمكف بيا مف أجؿ تخميص المرضى مف تمؾ 

  .األمراض المستعصية
يقكـ شيخ الزار بعبلج المرضى أكال بطرؽ التقميدية عف طريؽ  :طرق العالج

األعشاب الطبية، فصادة الدـ كعمؿ األحجبة كالتمائـ كالتي كاف يقصد مف كرائيا 
ف لـ تجد نفعا بعد أياـ يشير شيخ الزاكية  طرد األركاح الشريرة مف جسـ المرضى، كا 

يطاف أك الجف الذم التصؽ أك كاىف الزار إلى أف حالة المريض مستعصية كأف الش
يقدـ فييا األضحيات كالقرابيف  ،بجسده لف يترؾ المريض إال إذا أقاـ لو حفمة الزار

لتمؾ األركاح الشريرة، كليذا كاف النكبيكف يقبمكف عمى إقامة تمؾ الحفبلت كأسمكب 
 عبلج لتخميص المرضى مف الحالة النفسية المعتمة التي ألمت بو.

الة لمدة طكيمة ربما تؤدم إلى الجنكف المستحكـ أك حيث إىماؿ تمؾ الح 
المستعصي كقد تستمر طقكس الزار لعدة أياـ كيتـ ذلؾ مف خبلؿ إلقاء بعض 
التعاكيذ كالقراءات كالطقكس أثناء حفبلت الزار كبعد كؿ تعكيذ يخبر الشيخ أك الكاىف 

التخمي عنو،  األفراد الحاضريف بمدل استجابة الجف لطمباتو مف أىؿ أسرتو كشركط
كىذه الطمبات مف الجف التي ينقميا بكاسطة شيخ الزار كأف يرتدم المريض مثبل 

 .1مبلبس معينة ذات ألكاف خاصة أثناء حفمة الزار الراقصة
كغالبا ما يذىب الناس لمعبلج النفسي بكاسطة الزار ليس فقط مف الطبقات  

يا مف المجتمع، كما أنو تـ الشعبية البسيطة بؿ يتعدل ذلؾ حتى ذكم الطبقات العم
نما  التأكيد عمى أف الناس ال يذىبكف إلى الزار التماسا لمشفاء مف عمؿ نفسو فحسب كا 
كذلؾ مف أمراض جسمية، خاصة األمراض المستعصية أك الطكيمة كالركماتيـز 

عتقاد النساء في كالدة أطفاؿ مشكىيف أك ميتيف راجع إلى ا مف كالصداع كغير ذلؾ
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التي البد مف استرضائيا أك طردىا مف خبلؿ حفبلت  ،ركاح أك األسيادفعؿ تمؾ األ
  .1الزار

 :العالج بواسطة زيارة األولياء الصالحين -2
األكلياء في المعتقد الشعبي ىـ بعض الصالحيف الذيف يتميزكف بالتفكؽ عادة        

كلياء مف أكيظيركف مف الكرامات ما يدؿ عمى جدارتيـ بمقب الكالء، كما أف ىناؾ 
حيث األكلياء في العقيدة  ،بيف الصكرة الشعبية كالصكرة اإلسبلمية، الذككر كالنساء

كلـ تعرؼ العقيدة اإلسبلمية شيء اسمو  .اإلسبلمية أكلئؾ األشخاص المخمصكف 
 .مقاـ األكلياء

كيستطيعكف ممارسات ألكاف  ،كاألكلياء في المعتقدات الشعبية لدييـ كرامات     
مف بينيا أك مف أشيرىا  ،ؼ عديدة مف المعجزات ال نستطيع حصرىا جميعاكأصنا

القدرة عمى تحكيؿ األشياء  ،إحياء المكتى مخاطبة األكلياء المكتى المشي عمى الماء
 ى،مخاطبة األشجار كالحيكانات كغيرىا ،شفاء المرض ،مثؿ تحكيؿ الماء إلى عسؿ

ية دعكة مف يمكذ بو مف الناس في أم التكاجد في أكثر مف مكاف في نفس الكقت، تمب
أمر مف األمكر، التنبؤ بالككارث أك الغيب التمتع بالعناية اإلليية القدرة عمى تحكيؿ 

 .2شكمو كتغيير ىيئتو
 : الطقوس والممارسات عند قبر الوالي -

كأف كؿ ما ينتسب إلى  ،يمجأ الناس إلى األكلياء خاصة في الحاالت المرضية 
الكلي يتميز بقكة خارقة، كمف ىذا عمى سبيؿ المثاؿ الشجر القائمة عمى ضريح 

، حيث كاألحجار كالمياه كالتراب ،الكلي أك ثمارىا كالحشائش المزركعة في أرضو
أك ، يأخذ الزائر المريض ىذه األشياء معو عمى البيت لبلنتفاع بيا في العبلج

المكجكدة عند القبر أك حتى ماء البركة المتجمعة حكلو في يستخدـ مياه العيكف 
كغير ذلؾ مف ، غسؿ األجزاء التي يشكك منيا المريض مف جسمو أك االستحماـ بيا
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االستخدامات الطبية العبلجية أك يفضؿ الناس النكـ في الضريح في حاالت 
 االستخارة عندما يريد معرفة أسمكب خؿ مشكمة معينة أك اتخاذ قرار.

كمف أشير األمراض التي مف أجميا يذىب الناس إلى أضرحة األكلياء التماسا  
الحمى بأنكاعيا، العقـ كاألمراض الجمدية كاألمراض العصبية كالنفسية "لمشفاء 

 باإلضافة إلى تمبيتو لحؿ المشاكؿ االجتماعية المختمفة. 1"كأمراض العيكف ..الخ
 :»والمواد الطبيعية األخرى العالج باألعشاب«الطب الشعبي الطبيعي -6
 مفيوم الطب الشعبي الطبيعي: -6-2

كىك فرع مف فركع الطب الشعبي يضـ الممارسات المرتبطة بالطب النباتي أك        
طب األعشاب في العبلج كنتيجة أكلية لمعبلقة القائمة بيف اإلنساف كالطبيعة أك بيف 

دكد األفعاؿ كاالستجابات المبكرة كالتي تتضمف ر  ،اإلنساف كبيئتو التي يعيش فييا
مما ، لسعي اإلنساف في عبلج أمراضو عف طريؽ األعشاب كالنباتات الطبية األخرل

باإلضافة إلى أفعاؿ كاستجابات أخرل اتجاه عالـ  .ر ظيكر العبلج الشعبيسٌ يي
الحيكاف كعكالـ الطبيعة األخرل كالمعادف كاألحجار...الخ، التي مكنت اإلنساف عف 
طريؽ التراث التجريبي الطكيؿ مف اختبار كفاءتيا جنبا إلى جنب مع النباتات 

 الطبيعية.
مراض أك عمة فالطب الشعبي يعتقد في ممارستو أف اإلصابة بمرض مف األ 

مف العمؿ  ما ىي إال نتيجة لنقص كاضطراب يصيب عامبل مف العكامؿ األساسية 
كىنا ينظر الطب الشعبي إلى عامؿ التغذية المستمدة مف ، في القكانيف الطبيعية

  .2العناصر الطبيعية مف أجؿ إيجاد حالة تكازف بيف جانبي الصحة كالمرض

 الطبيعية األخرى: أىمية العالج باألعشاب والمواد -6-1
رغـ المراحؿ المتقدمة التي قطعيا العمـ في مجاؿ الطب فإف الطب الشعبي مازاؿ  

يكتسب المزيد مف المرضى كمازالت األعشاب لدل الكثير مف الناس البديؿ مف 
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م أ ،فقد طرحت منظمة الصحة العالمية أف ثمثي سكاف العالـ .األدكية الصيدالنية
ئكف إلى النباتات الطبية في المرحمة األكلى مف العبلج، كما أربعة مميار إنساف يمج

أف المشككيف باستخداـ ىذه النباتات يعترفكف أف الشفاء بكاسطتيا يمعب دكرا رئيسيا 
في المعالجات الصحية لمعالـ الثالث كلكنيـ يرفضكف االعتراؼ بمكانتيا في الطب 

  1الحديث الذم يعتمد عمى التقنية المخبرية الدقيقة.
كيشتمؿ العبلج باألعشاب إلى كؿ العناصر التي تتيحيا الطبيعة مف نباتات  

كحيكانات ككميا أشياء عادية قد تستخدـ كما ىي كقد تعالج عمى نحك معيف، قد 
يككف شديد التعقيد أحيانا، كليس مف الضركرم أف يستخدـ العنصر النباتي أك 

 ،عند استخداـ عنصر مف حيكاف ما الحيكاني كمو بؿ أف األمر يقتصر كما ىك الحاؿ
أك نكع مف إفرازاتو، إال أف ىذه العناصر النباتية أك الحيكانية ال تستخدـ في الغالب 
نما يتطمب األمر تقيدىا بعدد مف الظركؼ كالقكاعد أك  كما ىي بحالتيا الطبيعية كا 

كضماف تأثيره  اإلجراءات الفنية مثبل القيد الزمني الذم يعمؿ عمى زيادة فاعمية الدكاء
كأف يككف قبؿ طمكع الشمس أك قبؿ غركبيا كذلؾ ألكاف معينة أك الكمية البلزمة 

 .2المحددة ...كغيرىا مف الشركط
الذم  "البابكنج"كمف أشير النباتات الطبية في المشرؽ العربي مثبل نجد :       

تقؿ إلى كقد ان، يستخدـ في عبلج المغص المعكم كالتخمص مف الغازات كاالنتفاخ
باقي الدكؿ العربية كبقاع العالـ، كىك يرسؿ كيدايا مف قبؿ العائبلت إلى أبنائيا في 

 ببلد الميجر.
. المعركفة بشدة سميتو، كغيرىا مثؿ النعناع كما إلى ذلؾ "بذكر الخركع"كذلؾ نجد 

 ،كاليداؿ ،كالسنبؿ ،كرجؿ الحمامة ،كرجؿ األسد ،أما الحيكانات فمنيا بيض السعد
كذلؾ عرؼ مؤخرا أك شاع  ،كغيرىا ...ككرؽ الغار ،كحب الزلـ ،ندس كالصقنقكركالك
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الذم عرؼ عمى فاعميتو في إعادة الحيكية كالنشاط  "الجنسنغ"استعماؿ نبات 
 .1لمكيكؿ
كالشيء الذم يميز الكصفات التقميدية ىذه ىي أنيا تضـ مكاد نادرة يصعب       

الغرابة كمف ىذه العناصر التي كانت تتردد في تكقعيا أك أخرل منفردة مقززة تتميز ب
 "أسناف الخنزير"الكصفات الطبية منذ أقدـ العصكر حتى مطمع العصر الحديث 

فرازات  "الدىف الفاسد كالمعفف"ك "المحـ النتف"ك  ".لبف المرأة الحائض" "أذف الخنزير"كا 
كما إلى ذلؾ مف أنكاع  ".إفرازات الحمير كالبغاؿ كالكبلب كالقطط"كمف بعض 

ما يتعمؽ بأجزاء مف  كذلؾ حتى كسخ الذباب الذم يكجد عمى الجدراف،، الحيكانات
اإلنساف التي تتمتع بأىمية كبيرة في نظر المعتقد الشعبي، بسبب اتصاليا بجكىر 

 .2اإلنساف أك ألنيا تمس المقدس فيو كىك الركح
الطبية يعمنكف عف تكصميـ إلى كثمة خبراء في مجاؿ األعشاب كالنباتات       

عبلجات شافية كناجعة لمعديد مف األمراض التي استعصت عمى الطب الحديث 
 ،كالربك ،كأمراض العقـ لدل الرجاؿ كالنساء ،كاإلكزيما ،كالصدفية، السكرم :مثؿ

كصكال إلى  ،كالحساسية كأمراض المعدة ،كالرمد الحبيبي ،كالصداع بكافة أنكاعو
 .3أمراض السرطاف

كالردـ في التراب الساخف كاالسترخاء في  ،باإلضافة إلى أنكاع العبلجات األخرل
 الحمامات المعدنية الساخنة.

 العالج بواسطة عمميات الجراحة التقميدية:-6
في حقيقة األمر أف ىذا النكع مف العبلج متعدد األنكاع كالنماذج كىذه        

فالعمميات التي تعرؼ في  ،باختبلؼ الثقافاتالنماذج مف ىذا العبلج بالذات تختمؼ 
فمثبل ، المجتمعات العربية تختمؼ عنيا في المجتمعات اليندية كالصينية كاألكركبية
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يا عنالمجتمعات األكركبية خاصة تعرؼ العمميات الجراحية الركحية التي لف نسمع 
 في مجتمعاتنا نحف.

لممارسات العبلجية بيذا كما أف ىذا ال ينفي أف ىناؾ نماذج مشتركة مف ا  
النكع بيف مختمؼ المجتمعات النامية، نذكر منيا كالعبلج بالكي كالردـ كتجبير 

 الكسكر كغيرىا، كمف بيف ىذه الممارسات الشائعة في العالـ كالعالـ العربي منيا:
 العالج باإلبر الصينية: -6-2

و الصينيكف القدامى، أف إف التداكم باإلبر الصينية يرتبط بما كانكا يعتقدكن       
اإلنساف ليس إال صكرة مصغرة لمككف الكبير كليذا يتأثر الجسد بالظكاىر الككنية 

كيعتقد الحكماء الصينيكف أف الككف يسير عمى  ،التي تسرم عمى األجراـ السماكية
في  ،(  تمثؿ العنصر األنثكم كتتميز بصفات سالبةyin)ييف: ىذيف القكتيف ىما
( تمثؿ العنصر الذكرم كىك الذم يميز الصفات المكجبة،   yangحيف أف )يا نج 

كىذاف القكتاف الككنيتاف تمتزجاف بطريقة أك بأخرل في كؿ مف الذكر كاألنثى 
فرعا كليذا تصكر الصينيكف  30قناة أك برجا كمف كؿ قناة يتفرع  12كيسرياف خبلؿ 
أجزاء الجسـ البشرم ككؿ نقطة منيا  فرعا أك نقطة في كؿ 320القدامى كجكد 

صالحة لغرس اإلبر فإذا غرست فإنيا تساعد عمى حد زعميـ عمى إعادة التكازف 
،أم بيف القكة السالبة كالمكجبة كىـ يعتقدكف أيضا أف كؿ ىذه "اليف كاليا نج  "بيف

نو ال ثـ إ "الييف كاليا نج "األمراض التي تحؿ بالجسـ ترجع إلى اختبلؿ المكازيف بيف
ييـ أك تكضع اإلبر في المكقع الذم بو المرض ألف كؿ القنكات أك الفركع تؤدم 

 .1 إلى بعضيا البعض كمف شأف ىذه اإلبر أنيا تصمح الخمؿ
كلمكي فكائد عديدة تستعمؿ لعبلج الكثير مف األمراض كالصداع كحاالت البرد 

 كمس الجف.
ب الناقؿ لؤللـ كالمكصؿ مف خبلؿ كي العص عرق النساءكما يستعمؿ في عبلج 

كىي مف فصيمة الركماتيـز  وعالج الجذوع ،لممخ كيككف مكضعو في أقصى الفخذ
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باستعماؿ ثبلث خطكط متقاطعة  يحالطالكعبلج  ،،بكي اليد أك المفاصؿ أك القدـ
 ،التي تظير عمى الجسـ كمو بكاسطة مسمار عالج البثورعمى خط كاحد أفقي ك

بكاسطة عالج الحمى ك ،بالكي عمى القفص الصدرم الربو وضيق النفسكعبلج 
 .1دائرة في أعمى نصؼ الرأس

مف خبلؿ الكي في أعمى  الِمَوز (كما يستخدـ الكي في الطب الشعبي في عبلج 
طفاؿ: كالمغص بمختمؼ أنكاعو مف عالج أمراض األالرقبة في اليميف أك اليسار، 

: مف خبلؿ كي مقدمة األذف العينعالج احمرار خبلؿ الكي األذف اليمنى كأسفميا، 
: مف خبلؿ كي منتصؼ عالج األمراض العصبية والعقميةلمفضاء عمى الدـ الفاسد، 

: مف خبلؿ الكي في كاحد كعشريف مكضعا مف جسـ عالج العقمقمة الرأس، 
  2العقيـ، ما بيف الصدر كالظير.

 العالج بالخزم: -6-6
كعمؿ غرزه أك غرزتيف  ،إبرةبالخـز ىك عبارة عف إدخاؿ خيط في الجمد       

كغالبا يترؾ لتتككف دائرة مف الخيط يخترؽ جزء مف محيطيا الجمد مف الداخؿ 
أمراض  ي الحاالت اآلتية عبلجىالخيط في الجمد عدة أياـ كيفيد ىذا العبلج 

بالخـز  الربوصابة عبلج ، عف طريؽ الخـز في األذف المكاجية لمعيف المالعيون
كىك  3أسفؿ الرقبة، كعبلج االستسقاء: تضخـ البطف كانتفاخيا بالخـز في جمد البطف

 كبعض بمداف إفريقيا. ريشيع خاصة في المجتمعات العربية خاصة في مص
 عالج المدغات: -6-6
ىذا النمكذج منتشر في العالـ العربي نظرا لكثرة العقارب كالثعابيف كالحيات    

كتعتمد ىذه العممية عمى ربط أعمى المكاف الذم حطت فيو المدغة بحبؿ كذلؾ لمنع 
التسمـ مف االنتشار في الجسـ ثـ تذبح إحدل األغناـ كتأخذ كرشيا كما ىي برمتيا 
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خاصة عندما تككف في أحد  ،حيث تفتح كيدخؿ الجزء الممدكغ فييا كيربط عميو
  .1األطراؼ القدميف أك اليديف

 الكسور: تجبير 6-1
حيث بكجد أناسا ماىريف في ىذه العممية كيقكمكف بإجرائيا بطريقة محكمة      

باإلضافة إلى بعض  ،مستخدميف ألكانا خشبية تمصؽ عمى جانبي الجزء المكسكر
المكاد كصفار البيض ثـ يربط بطريقة محكمة كمف المبلحظ أف ىذا التجبير لـ يزاؿ 

  .2الحالييمارس في حاالت الكسكر في كقتنا 
 العالج بالحجامة: -6-3

كتعني الحجامة امتصاص الدـ المحجـ كىذا األخير ىك كعاء أك كأس أك        
نحكه يفرغ منو اليكاء ثـ يكضع عمى الجمد فبجذب الدـ إليو، كالحجامة معركفة منذ 
زمف بعيد ككانت تستعمؿ كثيرا إلى زمف قريب، كىي مف العبلجات الطبيعية التي 

رعاف معا إلى أف يتغمب أحدىما عمى انيا جذب الدـ إلى مكاف الكجع فيتصيقصد م
، ككثيرا ما يتغمب البدف بإذف ا تعالى إذا كاف الكجع "الصحة كالمرض"اآلخر 

 عارضا أك خفيا كىي نكعاف:
كىي أف يفرغ المحجـ مف اليكاء بإحراؽ قطعة مف الكرؽ فيو أك  :الحجامة الجافة-

ثـ تدخؿ إلى المحجـ لطرد اليكاء منو، ثـ  ،بالكحكؿ كتشعؿ تبؿ قطعة مف القطف
يكضع بعد ذلؾ حاال عمى المكاف المراد حجمو، ككانكا يحجمكف قديما بقركف األنعاـ 
كما شكميا، أما حاليا فيحجمكف بكؤكس مف الزجاج ذات فتحة ضيقة تسمييا العامة 

ذبا شديدا فيجذب الدـ كاسات اليكاء فعندما يكضع عمى الجمد يجذب إليو الجمد ج
إلى تمؾ الناحية كيخرج مف عركقو الشعيرية كينسكب بيف الخبليا لذلؾ يصبح 

 المكاف بنفسجيا المكف كيزكؿ بعد عدة أياـ.
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فطريقتيا كالحجامة الجافة كلكف بعد تبزيغ الجمد الذم سيكضع  :الحجامة المدماة-
حجـ، حيث أثناء أك بعد معقمة قبؿ كضع الم حديديةلة آعميو المحجـ بشفرة أك ب

 العممية يمتمئ المحجـ بالدـ.
: فالحجامة الجافة تفيد مثبل في تسكيف اآلالـ جميعيا إذا كضعت في فوائد الحجامة

مكاف األلـ، أك قريبا منو فيي تفيد في الصداع كاآلالـ المفصمية كاآلالـ ذات الجنب 
ككذلؾ في  ،كالتياب التامكر ،كداء الرئة كاحتقانات الكبد ،كتفيد في التياب القصبات

ذا جريت في الرأس أفادت كثيرا في أمراض  مكافحة أمراض الحساسية كاإلكزيما، كا 
العيف، أما الحجامة المدماة فيي تفيد في ارتفاع الضغط الشرياني ككذلؾ في قصكر 
القمب الشديد كأمراض الرئة كالكبد كقصكر الكمى كالتسممات، كىي تفيد خاصة في 

 .1دـال تميع
حيث يعتمد عمى ربط العضك المصاب ك تشريطو  العالج بالتشريط : -6-1

بالشرط "لشفرة الحبلقة" أك بالسكيف خاص حتى يسيؿ الدـ منو كغالبا ما يككف دـ 
مسمكـ أك فاسد، كىك يستخدـ في حاالت لدغ العقارب أك الثعابيف كبعض الحاالت 

 2األخرل التي تستخدـ فييا الحجامة.
 الطب النبوي اإلسالمي: -ثانيا
يعتبر الطب النبكم الفرع الثاني مف الخدمة الصحية غير الرسمية، كعمى الرغـ  

اد ك مف أف بعض ممارساتو الكقائية كالعبلجية خاصة منيا المتعمقة باألعشاب كالم
الطب الشعبي إال أننا ال يمكننا دمجو مع بشبيية إلى حد ما  ،الطبيعية األخرل

را لمصادره النبكية كالدينية اإلليية الشريفة المجردة مف الخرافة الطب الشعبي نظ
 كالتفكير غير السميـ كسنكضح باختصار أىـ معالـ الطب النبكم.

 مبادئ الطب النبوي لمفاىيم الصحة والمرض: -2
إف مف أىـ مبادئ الطب النبكم أك اإلسبلمي أف الداء كالدكاء مف عند ا  

 :أبي األنبياء إبراىيـ عميو السبلـ أنو سأؿ ربو فقاؿ سبحانو كتعالى، حيث ركل عف
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فما باؿ الطبيب ؟  :فقاؿ مني، قاؿ ،كقاؿ كممف الدكاء ،يارب ممف الداء فقاؿ مني
 قاؿ رجؿ أرسؿ الدكاء عمى يده.

كما جاء في أحاديث المصطفى صمى ا عميو كسمـ لمتدليؿ عمى أف المرض مف 
ى ا إلى مبلئكتو، يا مبلئكتي أنا قيدت عبدم إف العبد إذا مرض أكح «عند ا 

ف أعافيو فحينئذ يعقد كال ذنب  فبقيد مف قيكدم فإ . جاء في »أقبضو أغفر لو كا 
 .1431محمد ناصر الديف األلباني سمسة األحاديث الصحيحة المجمد الرابع صفحة 

كجاء في الطب النبكم أف المرض نكعاف مرض القمكب كمرض األبداف، كىما  
﴿ًفي قيميكًبًيـ مَّرىضه مذككراف في القراف الكريـ، فعف مرض القمكب قاؿ ا تعالى:

﴾ )البقرة اآلية  لىييـ عىذىابه أىًليـه ًبمىا كىانيكا يىٍكًذبيكفى ـي الٌموي مىرىضان كى (، كقاؿ تعالى 10فىزىادىىي
كفى  ًليىقيكؿى الًَّذيفى ًفي قيميكًبًيـ مَّرىضه كىاٍلكىاًفري  (مىاذىا أىرىادى المَّوي ًبيىذىا مىثىبلن ﴾ أيضا: ﴿ كى

مىى 31المدثر، اآلية  رىجه كىال عى مىى األٍعمىى حى (، أما مرض األبداف فجاء: ﴿لىٍيسى عى
رىجه﴾ مىى سىفىرو 61النكر،ااآلية (األىٍعرىًج حى (، كجاء أيضا﴿ فىمىف كىافى ًمنكيـ مًَّريضان أىٍك عى

ر ﴾. ٍف أىيَّاـو أيخى  (184سكرة البقرة اآلية )  فىًعدَّةه مِّ
كفي تحميؿ ألنكاع ىذه األمراض فإنيا تجمع بيف كؿ األنكاع مف األمراض المعركفة 
كىي "الركحية، كالنفسية، كالعقمية، كاالجتماعية، كالبدنية، كالبيكلكجية"، فكما خمؽ ا 

ساف الداء خمؽ الدكاء الذم يتناسب كىذا الداء، حيث أف اإلسبلـ اىتـ بمعالجة اإلن
عبلجا متكامبل ال مثيؿ لو، فعبلج النفس كبذا غذل الركح، كىذا ما ينساه الطب 
الحديث في أغمب األحياف ككذلؾ عبلج المريض في أكقات الحرب كالسمـ ،سكاء 

 .2كاف المريض مدنيا، أك عسكريا، فقيرا أك غنيا عدكا أك صديقا
ف المرض الجسدم كقد جاء في الطب النبكم إلى تكضيح العبلقة بي        

كالركحي كالنفسي ...الخ حيث أف لمبدف ثبلثة أحكاؿ:"حاؿ طبيعية كحاؿ خارج عف 
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الطبيعة، كحاؿ متكسط بيف األمريف"، كما ىك الحاؿ في مستكيات الصحة التي 
 :لثذكرناىا في الفصؿ الثا

 فحاؿ الطبيعة بيا يككف البدف صحيحا.  -
 دف مريضا. كحاؿ خارج عف الطبيعة كبيا يككف الب -
 كالحالة المتكسطة بيف األمريف فيي متكسطة بيف الحالتيف. -

كعف أسباب خركج البدف عف الطبيعة ىك إما مف داخمو ألنو مركب مف الحار 
ما مف خارج، فؤلف ما يمقاه قد يككف مكافقا كقد يككف  كالبارد كالرطب كاليابس، كا 

ف سكء المزاج بخركجو مف غير مكافقا، كالضرر الذم يمحؽ اإلنساف قد يككف م
االعتداؿ كقد يككف مف فساد في العضك، كقد يككف مف ضعؼ في القكل أك 
األركاح الحاممة ليا، كيرجع ذلؾ إلى زيادة ما االعتداؿ في عدـ زيادتو أك نقصانو 
أك تفرؽ ما االعتداؿ في انقباضو أك خركج ذم كضع كشكؿ عف كضعو كشكمو 

 .1بحيث يخرجو عف اعتدالو

 مبادئ الوقاية والعالج في الطب النبوي: -1
 الوقاية الصحية: -1-2
تتمثؿ في مختمؼ القكانيف حكؿ األكؿ كالشرب كالبيئة كالنـك كاليقظة كغيره، فعف     

قكانيف األكؿ كالشرب: فإف مراتب الغذاء ثبلث: مرتبة الحاجة كمرتبة الكفاية كمرتبة 
مـ أف يكفيو لقيمات، فبل تسقط قكتو كال الفاصمة حيث أخبر النبي صمى ا عميو كس

مماء كالثمث لتضعؼ معيا فإف تجاكزىا فميأكؿ في ثمث بطنو، كيدع الثمث اآلخر 
فإذا امتؤل البطف بالطعاـ ضاؽ عف الشراب  ،الثالث لمنفس كىذا أنفع لمبدف كالبطف

فإذا رد عميو الشراب ضاؽ عف النفس، كعرضو الكرب كالتعب كىذا إلى ما يمـز 
 ذلؾ مف فساد القمب كالكسؿ كالجكارح. 

 . 2كما جاء فيو عف فكائد المأككالت المختمفة كفي مقدمتيا المبف   
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أما عف المباس فقد جاء فيو أف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أعدؿ النكـ كأنفعو  -
لمبدف كاألعضاء كالقكل في أكؿ الميؿ، كيستيقظ في أكؿ النصؼ مف النيار، حيث 

 .1كىذا فيو صبلح لمقمب كالبدف ،عضاء حظيا مف النـك كالراحة كالرياضةالبدف كاأل
أما عف رياضة النفكس: بالتعمـ كالتأدب كالفرح كالسركر كالصبر كالثبات كاإلقداـ  -

كالسماحة كفعؿ الخير كنحك ذلؾ مما ترضى لو النفكس، كأعظـ رياضتيا الصبر 
بذلؾ شيئا فشيئا حتى تصير ليا ىذه كالحب كالشجاعة كاإلحساف فبل تزاؿ ترتاد 

الصفيات راسخة كثابتة، مزكدا باآلداب الصحية لمجماع كالنظافة كالغسؿ كدكر 
الرائحة الطيبة أك التعطر كالكحؿ بالعينيف كالسكاؾ ...الخ، كال تكفي ىذه الصفحات 

 لسرد الكثير مف ذلؾ.
باألدكية الطبيعية  : كتتمثؿ أىـ ىذه العبلجات في العبلجفي عالج األمراض 1-1

 كاألدكية اإلليية كالعبلج بالمركب بيف األمريف.

: فمثبل في عبلج العالج باألدوية الطبيعية وبعض عمميات الجراحة التقميدية -أ
الحمى ففي سنف بف ماجة عف أبي ىريرة "أف الحمى كير مف كير جينـ فنحكىا 

 .(اة إسناده صحيحأخرجو ابف بف ماجة كرجالو الثق)عنكـ بالماء البارد" 
فمثبل في عبلج إستطبلؽ البطف كفساد اليضـ كاعتبلؿ المعدة فإنو يعالج  

بعسؿ النحؿ، ففيو شفاء لمناس كمنافع عظيمة فإنو جبلء لؤلكساخ التي في العركؽ 
كاألمعاء كغيرىا حيث جاء أف رجبل أتى النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ: أخي 

 .(أخرجو البخارم)يشتكي بطنو فقاؿ:"اسقيو عسبل" 
كذلؾ في عبلج الرأس كالشقيقة ركل بف ماجة في سنتو حديثا صحيحا أف       

النبي صمى ا عميو كسمـ كاف إذا صدع غمؼ رأسو بالحناء كيقكؿ:"إنو نافع بإذف 
. أما الشقيقة فقد جاء عف ابف عباس خطبنا (أخرجو البخارم )ا مف الصداع"

اليكميف كال يخرج حيث أف عصب الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ:" فيمكث اليكـ ك 
 الرأس ينفع في الشقيقة كأكجاع الرأس.
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كنظرا ألف أسباب الصداع مختمفة فإف منو ما يعالجو بالحناء، كمنو ما يعالجو 
بالحجامة كمنيـ ما يعالجو بالتبريد كمنيـ مف يعالجو بالسككف كالدعة كتجنب سماع 

 .1كمنيـ مف عالجو بالضمادات األصكات كالحركات،
كمف أىـ المكاد الطبيعية العبلجية في الطب النبكم نجد الحبة السكداء أك       

حيث ثبتت في الصحيحيف مف حديث أبى  ،الكمكف األسكد كتعرؼ عندنا "بالسكنكج"
سممة عف أبي ىريرة رضي ا عنو أف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ قاؿ: "عميكـ 

 ء ...إال الساـ" كيقصد بالساـ المكت.بالحبة السكداء فإف فييا شفاء مف كؿ دا
فيي مذىب لمنفخ كخرج لحب القرع نافع مف البرص، كحمى الربيع كالبمغمية مفتح 
ف دؽ كعجف بالعسؿ كشرب  لمسدد كمحمؿ لمرياح مجفؼ لينة المعدة كرطكبتيا، كا 
بالماء الحار أذاب الحصاة التي تككف في الكميتيف كالمثانة كيدر البكؿ كالحيض 

 .2بف كيشفي مف الزكاـ البارد ...الخكالم
أما عف العمميات الجراحية التقميدية كنذكر أىميا في الطب النبكم "الحجامة"        

حيث جاءت أحاديث نبكية كثيرة تحث عف الحجامة، كأىمية التداكم بيا عمى حسب 
ما جاء في صحيح البخارم أف بف عبد ا جابر رضي ا عنو كأبك داكد كأبي 
ىريرة رضي ا عنو أف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كاف يحتجـ كيأمر الناس 

فركل أبك النعيـ في الطب النبكم أف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ:  ،بالحجامة
 "عميكـ بالحجامة في جكزه  فإنيا تسقى مف خمسة أدكاء" ذكر منيا الجذاـ.

 صمى ا عميو كسمـ يحتجـ كاف رسكؿ ا «كعف أنس ابف مالؾ رضي ا عنو:
حدل كعشريف  .3 »في األخذيف كالكاىؿ، ككاف يحتجـ سبع عشرة كتسع عشرة كا 

أما عف الكي فإنو كاف يستعمؿ في حالة الضركرة مف طرؼ النبي صمى ا    
عميو كسمـ، كما أنو كاف ال يحب أف يكتكم كجاءت في األحاديث البخارم عف 

د ا قاؿ سمعت النبي صمى ا عميو كسمـ يقكؿ:" عاصـ بف عمر بف جابر بف عب
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إف كاف في شيء مف أدكيتكـ خير، ففي شربة عسؿ أك شرطة محجـ أك لذعة مف 
النار، كما أحب أف أكتكم". كقاؿ كذلؾ:" أف آخر الدكاء الكي"، فيك ينتشر في 

 .1المجتمعات الشرقية كخصكصا أفراد البادية في األمة العربية
في الكي مف تعذيب فإف النبي صمى ا عميو كاف يكرىو، ككاف كنظرا لما  

يقكؿ:" أنيي أمتي عف الكي" لذلؾ لـ يستعممو الرسكؿ صمى ا كسمـ إال عندما 
 .2كاف يضطر إليو

 كمف أىميا  : االستشفاء بالرياضة وبعض العبادات الدينية -ب
فالمشي  ،كمنيا المشي كرككب الخيؿ كالسباحة كالمصارعة االستشفاء بالرياضة: -

مثبل ينشط الجياز الدكرم كالتنفسي كينقص الكزف، حيث قاؿ الرسكؿ صمى 
  .»عممكا أكالدكـ السباحة كالرماية رككب الخيؿ «ا
 كمف فكائده الركحية أنو يعكد عمى الصبر كيقكل عميو، : االستشفاء بالصوم -

كيربييا كفكائده االجتماعية أنو  ،كيساعد النفس كيقكييا بالتقكلكيعمـ ضبط النفس 
  .يصكف المجتمع مف الشركر

بحيث أف الصبلة تدعك إلى التمسؾ باألخبلؽ الفضيمة  :االستشفاء بالصالة-
كتقكم ىمتو  ،كتبعث النشاط كالحيكية في اإلنساف الذم يمارسيا ،كمكاـر األخبلؽ

ـ كالمفاصؿ كالعمكد الفقرم كمنع انحناءه كتقكم كتقكم العضبلت بالجس ،كعزيمتو
مفاصؿ الكعبيف كالسجكد يمنع تراكـ المكاد الذىنية كالترىؿ كيقكم عضبلت البطف، 
أما عف فكائدىا النفسية أف سمكؾ المصمي يجنبو كثير مف االنفعاالت الشديدة 

 كمؤثرات الخكؼ كالقمؽ، كتكقيت الصبلة تنظـ حياة اإلنساف.
كماء زمـز  ،كأدعية الحج تفريج الصدر النفسية ،فيك رياضة :بالحج االستشفاء-

مفيد ناجع إذ فيو أمبلح معدنية منظفة لمجياز اليضمي، كالبكلي كمنشطة لسائرة 
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عمى النفس كعمى حياة التقشؼ كقير  األعضاء، كفي الحج يتعكذ اإلنساف باالعتماد
زالة الرغبات ككبح جماح النزكات.  النفس كا 

فيك جزء مف الطيارة التي أحبيا اإلسبلـ، كمف فكائده  :االستشفاء باالستسقاء -
زالة األقذار منو كفتح مسامو كييدئ األعصاب كينقص التكتر  تنظيؼ الجسـ كا 
كينشط الدكرة الدمكية، كىك يكصؼ لمكيكؿ كأصحاب أمراض القمب كارتفاع الضغط 

 .1كأمراض الكمى

 :العالج باألدوية الروحانية  -ج
مف أدعية إليية صالحة كقراءة  كىي كؿ ما يقمؿ المرض، :العالج بالقران الكريم –

أك فاتحة القراف  "سكرة الفاتحة"كمف بيف ىذه السكر  ،سكرة قرآنية مباركة أك كمييما
 ".يس"كأكليا آية الكرسي كسكرة  كالمعكذتيف، كسكرة اإلخبلص كخكاتيـ سكرة البقرة،

كمف أشير : االستشفاء أو الدعاء بأسماء ا الحسنى والبسممة وفضائميا -
 مايمي: –الرقية الشرعية  –األمراض الذم يصمح فييا ىذا النكع مف العبلج 

حيث ركل المسمـ في صحيحو عف ابف عباس قاؿ: قاؿ  :عالج المصاب بالعين-
بؽ القدر لسبقتو العيف العيف حؽ كلك كاف شيء سا«رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 

كفي صحيحو أيضا عف أنس أف النبي صمى ا عميو كسمـ أنو رخص الرقية مف  »
فالركح الحاسد مؤذية لممحسكد أذل بينا  فالعيف تتأثر بالركح، .ةً مى مً الحمى كالعيف كالنَّ 

كليذا أمر ا سبحانو كتعالى أف يستعيذ بو مف شره كتأثير العيف بالمقابمة أك 
بتكجيو الركح نحك مف يؤثر فيو ككثير مف العائنيف يؤثر في المعيف بالكصؼ مف 

ـٍ لىمَّا سىًمعيكا  ،غير رؤية اًرًى كا لىييٍزًلقيكنىؾى ًبأىٍبصى ف يىكىادي الًَّذيفى كىفىري كقاؿ ا تعالى: ﴿كىاً 
 ﴾ يىقيكليكفى ًإنَّوي لىمىٍجنيكفه أيضا: ﴿ قيٍؿ أىعيكذي ( ،كقاؿ 51مف سكرة القمـ، اآلية)الذٍِّكرى كى

ًمف شىرِّ النَّفَّاثىاًت ًفي  قىبى * كى ًمف شىرِّ غىاًسؽو ًإذىا كى مىؽى * كى ا خى ًبرىبِّ اٍلفىمىًؽ * ًمف شىرِّ مى
. سىد﴾ى اًسدو ًإذىا حى ًمف شىرِّ حى  اٍلعيقىًد * كى
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ففي عبلج العيف بالرقى: ىك اإلكثار مف قراءة المعكذتيف كفاتحة الكتاب آية   
كمف التعكيذات النبكية نذكر:"أعكذ بكممات ا التامة مف شر ما  الكرسي

خمؽ"،ك"أعكذ بكممات ا التامة مف شر كؿ شيطاف كىامة كمف شر كؿ عيف 
 المة".
كفي صحيح مسمـ عف أبي سعد الخذرم أف جبريؿ عميو السبلـ أف النبي صمى  

ؿ عميو السبلـ :"بسـ ا فقاؿ جبري يا محمد اشتكيت؟ قاؿ نعـ، ا عميو كسمـ قاؿ:
أرقيؾ مف كؿ شيء يؤذيؾ مف شر كؿ نفس أك عيف حاسد ا يشفيؾ، بسـ ا 

 .1أرقيؾ"
: جاء في صحيحيف مسمـ كالبخارم عف عائشة رضي ا عنيا في عالج السحر-

أنيا قالت: سحر الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ حتى أنو كاف يخيؿ إليو أنو يأتي 
 يأتييف كذلؾ أشد ما يككف مف السحر.نساؤه كلـ 

كفي أحاديث كثيرة ذكرت أف النبي صمى ا عميو كسمـ كاف قد سحر كظف أف  
ذلؾ مف مادة دمكية، فاحتجـ قبؿ أف يكحى إليو ذلؾ أنو سحر كلما جاءه الكحي مف 
ا تعالى كأخبره أنو قد سحر فسأؿ ا سبحانو فدلو عمى مكانو كاستخراجو فقاـ 

 .2ما أنشط مف عقاؿكأن
كمف أنفع عبلجات السحر ىي األدكية اإلليية بالقراف الكريـ كمف ىذه اآليات  

كالسكر مايمي:)سكرة الفاتحة، أربع آيات مف سكرة البقرة، عشر آيات مف سكرة 
الصافات، آيات مف سكرة الرحماف، أكاخر سكرة الحشر ،سكرة الكافريف، سكرة 

قراءة آيات الحفظ الكاردة في القراف الكريـ بعد صبلة لمعكذتاف ككذلؾ كا اإلخبلص،
إنا نحف « ،»ا خير حافظا كىك أرحـ الراحميف «العشاء منيا آية الكرسي ككذلؾ

نا لو لحافظكف  .3(»يرسؿ عميكـ حفظو«،»نزلنا الذكر كا 
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: كيككف ىذا األمر مف جيتيف، حيث يككف بقكة نفسو كصدؽ في عالج الصرع -
فاطر ىذه األركاح كبارئيا، كالتعكذ الصحيح الذم قد تكطأ عميو  تكجيو إلى ا
 القمب كالمساف.

أما األمر الذم مف جية المعالج أف يككف فيو ما سمؼ ذكره لجية المصركع  
حتى أف مف المعالجيف مف يكتؼ بقكلو "أفرج منو"، أك بقكلو "بسـ ا"، أك "ال حكؿ 

التي اخبرنا عنيا النبي صمى ا عميو كسمـ كال قكة إال با". كمف بيف اآليات 
، 163-162البقرة اآلية  4-1لعبلج المس مف الجف)سكرة الفاتحة كسكرة البقرة اآلية

، أية الكرسي اآليتيف األخيرتيف مف سكرة البقرة كاألعراؼ 18سكرة آؿ عمراف اآلية 
، كالحشر اآلية 10-1، كالصافات اآلية 3الجف اآلية ، 112المؤمنكف اآلية  ،54اآلية 

 ، كالمعكذتيف كاإلخبلص(.1-3
: كما كاف يفعؿ صمى ا عميو كسمـ إذا حزف االستشفاء من الكرب والغم والحزن

مىى  نَّيىا لىكىًبيرىةه ًإالَّ عى ٍبًر كىالصَّبلىًة كىاً  فزع إلى الصبلة كقاؿ تعالى : ﴿كىاٍستىًعينيكٍا ًبالصَّ
﴾ )البقرة اآلية  اًشًعيفى (. كجاء رجؿ مف األنصار يشكك اليمكـ كالديكف لرسكؿ 45اٍلخى

" ، ا فقاؿ" أال عممؾ كبلما إذا أنت قمتو أذىب ا عز كجؿ ىمؾ كقضى لؾ
فقمت: بمى يا رسكؿ ا قاؿ: "قؿ إذا أصبحت كأمسيت الميـ إني أعكذ بؾ مف اليـ 

ذ بؾ مف كالحزف كأعكذ بؾ مف العجز كالكسؿ كأعكذ بؾ مف الجبف كالبخؿ كأعك 
غمبة الدٍيف كقير الرجاؿ". قاؿ فعمت ذلؾ كأذىب ا عز كجؿ ىمي كقضى عني 

 ديني، أخرجو ابف داكد.
:  في ركاية مسمـ عف أبي ىريرة رضي الو عنو في عالج الوسوسة في اإليمان -

قاؿ: أف رسكؿ ا قاؿ: "يأتي الشيطاف فيقكؿ مف خمؽ كذا ككذا ؟ حتى يقكؿ مف 
  1ا بمغ ذلؾ فميستعذ با كلينتوخمؽ ربؾ ؟ فإذ
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 الطب الحديث:   -ثالثا
   التعريف بالطب الحديث: -2

(، أم فف العبلج؛ ىك العمـ الذم يجمع خبرات ars medicinaالطب)بالبلتينية:        
صابات تناؿ مف  اإلنسانية في االىتماـ باإلنساف، كما يعتريو مف اعتبلؿ كأمراض كا 

المحيط الذم يعيش فيو، كيحاكؿ إيجاد العبلج بشقيو الدكائي  بدنو أك نفسيتو أك
جرائو عمى المريض.  كالجراحي كا 

كما يتناكؿ الطب الظركؼ التي تشجع عمى حدكث األمراض كطرؽ تفادييا        
كالكقاية منيا، ك مف جكانب ىذا العمـ االىتماـ بالظركؼ كاألكضاع الصحية، كمحاكلة 

 تحسينيا.
تطبيقي يستفيد مف التجارب البشرية عمى مدل التاريخ. كفي العصر كالطب ىك عمـ 

 .الحديث يقـك الطب عمى الدراسات العممية المكثقة بالتجارب المخبرية كالسريرية
كقد ميد لظيكر الطب الحديث العديد مف المحاكالت التجريبية التي مارسيا       

الذيف  : الفراعنة"كمصر الرافديف ببلد" العمماء كالكميائييف مع الحضارات القديمة في
إلى أف حدثت النقمة  "باالبر الصينية لكخزا"كالصيف كاليند برعكا في تحنيط األمكات

أحد أشير األطباء عبر التاريخ " أبقراط"كظيكر واليونان اإلغريق النكعية في زمف
 كغيرىـ كمع " جالينكس" ك كالممتـز بأخبلؽ المينة كصاحب القسـ المعركؼ باسمو

يأخذ  الطب كتطكر الممارسة العممية التجريبية بدأ كاإلسبلمية العربية ظيكر الحضارة
الشيخ " ابف سينا "أمثاؿ شكمو المعركؼ اليكـ مف خبلؿ أعماؿ عمماء كأطباء كبار

كأكؿ مف أعطى الدكاء  الطب النفسي عرؼ بأنو أكؿ الباحثيف في مجاؿ الرئيس الذم
المكتشؼ لمدكرة الدمكية الصغرل   "كابف النفيس "كغير ذلؾ الكثير الحقف عف طريؽ

كغيرىـ الكثير ممف ظمت كتبيـ كأعماليـ " الرازم، الزىراكم"ك، لدكرة الدمكية الصغرلا
مما ميد الطريؽ أماـ ؛ القرف السابع عشر أنحاء العالـ حتى تدرس في مختمؼ

الثكرة  ثـ أكركبا التي حدثت مع ظيكر عصر النيضة في التطكرات الكبيرة البلحقة
تطكرات كبرل في كافة العمـك  الحاضرة كالتي أدت إلىكصكالن إلى األزمنة  الصناعية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 .كمنيا الطب

 فمسفة الطب الحديث:  -1
في القرنييف الخامس  "سيطرت فكرة التكازف أك المكازنة عمى الطب "الييركقراطي      

كالرابع قبؿ الميبلد كظمت مستمرة حتى اليكـ في كثير مف أشكاليا، كاف كانت تختمؼ 
مف حيث الجدارة العممية. كعندما نشأ الطب المبكر، دار النقاش حكؿ تمؾ العكامؿ 
التي تحدد التكازف. كادعى األطباء حينئذ أنو طالما أف اإلنساف يتكلد مف سائؿ بذرم، 

عمى ذلؾ ىناؾ  بمثابة مككناتو األساسية. كبناء أخبلط الجسـ أك سكائمو تعد إذففإف 
كجية نظر شائعة تشير إلى كجكد أربعة أخبلؼ تشكؿ زكجيف مف مكاد ذات خصائص 
متعارضة، كىما: الدـ ك السكداء، ثـ الصفراء كالبمغـ. كقد ميزت نظرية األخبلط 

ازف خبلؿ عدة قركف، تمؾ النظرية التي عبرت األربعة كؿ األفكار الطبية الخاصة بالتك 
" كىك طبيب عاش في القرف الثاني لمميبلدم في صياغات Galenعنيا مؤلفات "جاليف 

 محددة.
كعمى الرغـ مف أف المفاىيـ كالتصكرات الييركقراطية بصدد التكازف، لـ يعد ليا         

الفيسيكلكجيا الحديثة،  كجكد في الطب الحديث، فإف مفيكـ التكازف الجسدم في عمـ
يمثؿ أىمية قصكل في فيـ العبلقات المتبادلة كالمعتمدة بيف العمميات الفيسيكلكجية 
كالبيكلكجية. كفضبل عف ذلؾ فإف معظـ الممارسات الطبية العممية، تنطكم عمى عبلج 
المريض مف خبلؿ مجمكعة محاكالت تجرم الستعادة الحالة المتكازنة لجسـ اإلنساف. 

را يعتبر مفيكـ التكازف مف أىـ المفاىيـ في ميداني دراسة األيض، كعمـ الغدد كأخي
 الصماء.  

كعندما نحاكؿ تقييـ األساليب التي يستخدميا الطب في تحديد المرض كتعريفو،        
يمكننا أف نقكؿ إنو مف الكاضح أف الطبيب ال يعتمد عمى مقياس لمقيـ االجتماعية لكي 

مة المريض. بؿ إف لديو أساليب كطرؽ فنية كثيرة يقـك يجرم تشخيصو لمشك
باستخداميا في تمؾ العممية، حيث يبدأ عادة بمعرفة تاريخ كؿ شككل مف شكاكم 
المريض كتطكرىا، ثـ يقكـ بجمع الكثير مف المعمكمات المتصمة بالحالة. كأثناء قياـ 
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المعمكمات التي  الطبيب بعممية الفحص الفيزيقي، يضيؼ مف عنده الكثير إلى تمؾ
حصؿ عمييا بالفعؿ مف المريض، إذ أف إطاره المرجعي يضـ مجمكعة معايير متصمة 
باألداء الكظيفي لمجسـ اإلنساني كتككف محصمة لمبلحظاتو الخاصة كما اكتسبو مف 
معمكمات أثناء مراحؿ تعميمو الطبي، كلمنظريات الطبية الخاصة بالعبلقة بيف أعرض 

 يو مف أىمية لفيـ العمميات المرضية.المرض كما تنطكم عم
إف اإلطار المرجعي الذم يستخدمو الطب في تقييـ المرضى إطار عممي إلى حد       

يزيد أك ينقص، كال نزاؿ ىناؾ منطقة مجيكلة في مناخ الطب الحديث ليكمنا ىذا، 
تقييـ فضبل عف كجكد العديد مف المستكيات أك المعايير التي يعتمد عمييا األطباء في 

مرضاىـ في الكقت الذم تتميز فيو ىذه المعايير بأنيا مؤقتة كغير نيائية، كلذلؾ فإف 
نظرا لتغير النظريات العممية في -الممارسة الفعمية لمطب ال زالت تعتبر فنا اجتماعيا 

كينطبؽ ذلؾ عمى المعرفة العممية   -تفسير المرض كاقتراح أساليب مختمفة مف العبلج
مرضية معينة مثؿ: مرض القمب، كاألكراـ الخبيثة كالسكتة المخية،  المتصمة بظركؼ

حيث تتميز بانعداـ الثقة في شأنيا أك اكتماليا، عمما بأف ىذه األمراض تكمف كراء 
 أكثر مف الثمثيف حاالت الكفاة في الكاليات المتحدة.

 كلؤلطباء كجيات نظر مختمفة، بؿ كمتعارضة فيما يتعمؽ بالتصرؼ مع       
األمراض، كمف األمثمة عمى ىذا االختبلؼ ما أعمنو أحد المؤلفيف في الطب، بعد ما 

أسمكب أكصت 300قاـ بحصر عدد األساليب العبلجية لقرحة المعدة، فكجد أنيا بمغت 
. كالتعرض ليذا ـ1956-1946بيا الدكائر العممية المتخصصة في الفترة ما بيف عاـ

ج يككف نتيجة حتمية عندما تشخص الكاقع العممي االختبلؼ الشديد في أساليب العبل
عمى نحك غير مبلئـ. كىذا يدعكنا إلى القكؿ بأف مستكيات الحكـ عمى كجكد المرض 
أك المعايير تقييـ مسيرتو ليست مكضع ثقة تامة بؿ إنيا تتصؼ بالتردد الشديد حتى 

  1يكمنا ىذا.

                                                           
1
-156، يشخغ عجك ركشِ ، ص ص ) دسصبد فٙ ػهى االرتًبع انطجٙيسًذ ػهٙ يسًذ ٔأخشٍٚ،  : 

158.) 
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كالمضادات  تمقيح ،تعقيـ ،تخدير إف انجازات الطب الغربي في القرف التاسع عشر     
الطب النمطي عمى الرغـ مف بقاء  أنحاء العالـ جعمو كانتشاره بشكؿ كاسع في الحيكية

االعتراؼ بالطب التقميدم  كىذا ما يفسر رفض المعاىد الغربية العبلجات األخرل.
األكربي كالغير أركبي، الصيني كالعربي كغيره. كقد حقؽ الطب الغربي بعد القرف 

 التاسع عشر عدة نجاحات نذكر منيا: 
 زيادة متكسط األعمار. -
 انخفاض مستكل كفاة المكاليد الجدد. -
الكثير مف األمراض القديمة كالطاعكف كالسؿ ...كما  القدرة التقنية عمى القضاء عمى -

 يأمؿ 
الطب الحديث في إيجاد حمكؿ لممشاكؿ الصحية المستعصية مثؿ، فيركس السيدا 

نتاج خبليا جدعية.   كغيرىا؛ كما يعمؿ عمى التقدـ في عمكـ االستنساخ كا 
 خطوات اإلجراء الطبي الحديث:  -أ

 كىي دراسة أسباب المرض.األسباب: 
 كىي التعرؼ عمى آلية المرض. المرضية:

 كىي دراسة التغيرات في الكظائؼ الرئيسية لممرض. الفيزيولوجية المرضية:
أيضا الدراسة  ىي دراسة جميع الدالئؿ الظاىرة، كىي ما نسميو دراسة األعراض:

 السريرية.  
لتطكر تقنيات عكس الدراسة الشبو العيادية التي ىي نتاج االختبارات التكميمية؛ نظرا  

 العيادم. التصكير اإلشعاعي، ظير عمـ دراسة األعراض الشبو
 ىك تحديد المرض. التشخيص:

أف مشابية كالتي يمكف  أعراض ىك كصؼ األمراض التي تحمؿ التشخيص التفريقي:
 تختمط بالمرض قيد التشخيص.

 كىك عبلج ىذا المرض. العالج :
 كىك دراسة إمكانية تطكر ىذا المرض. التوقع:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%28%D8%B7%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%28%D8%B7%D8%A8%29
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 1963اعتبارا مف عاـ ك  ىك عنصر ىاـ في نجاح العممية الطبية سيكولوجية المريض:
قاؿ مؤرخ الطب جاف ستاركبينسكي"عممية طبية كاممة حقا ال تقتصر عمى ىذا الجانب 
التقني، إذا أراد الطبيب أف يؤدم كظيفتو بشكؿ كامؿ، فإنو يحدد عبلقة مع المريض 

 1التي مف شأنيا تمبية االحتياجات العاطفية لؤلخير
يضـ الطب الحديث عدة تخصصات تتمخص في التخصصات الطبية الحديثة:   -ب 

 مايمي: 
طب األسناف،  طب األطفاؿ ،  جراحة األطفاؿ، طب أمراض الدـ ، طب 
باطني،  طب الصدر،  التخدير،  جراحة عظاـ،  جراحة تجميؿ،  طب الجياز 
البكلي،  زراعة األعضاء،  جراحة القمب،  جراحة الفـ كالكجو كالفكيف،  عمـ الدـ،  عمـ 

دد الصماء،  عمـ األشعة، جراحة عصبية، طب الصدر،  مرض معدم،  طب الغ
النساء كالتكليد،  طب العيكف،  طب نفسي، طب الحاالت الحرجة،  طب المسنيف،  
فريؽ رعاية المسنيف الطبية،  عمـ األكراـ،  طب شرعي،  الطب الصيني،  طب 

 .2طب الجمد رياضي،  طب عسكرم، 
 الطب البديل: -رابعا

 مفيوم الطب البديل:  -2 
مف الصعب الحصكؿ عمى معنى كاضح لما يعنيو الطب البديؿ، كما ال يكجد        

اتفاؽ حكؿ ىذا التعريؼ بيف العمماء، كنتيجة ليذا فيناؾ إجابات عديدة ليذا التساؤؿ 
الطب البديؿ  "كالتي تصمح لمتعبير بصدؽ عف مختمؼ الخبرات، كيمكف القكؿ أف:

سؽ خصب مف التقنيات كالنماذج كاألنساؽ الطبية التي يمكف أف تككف غير عبارة عف ن
مألكفة لمغالبية العظمى مف الجميكر، كىي مع ذلؾ تعتبر بديمة ليؤالء الذيف يحتاجكف 
إلى الرعاية الصحية، ككثيرا مف الكسائؿ مف سمة الطب البديؿ تبكب تحت مسميات 

                                                           
1
 يفٕٓو انطت فٙ انًٕصٕػخ انؼهًٛخيمبل زٕل:  :  

http://www.mergabtv.com/forums/showthread.php?p=686   ٘2011يب . 

 
2
 .2011يب٘    /http://ar.wikipedia.org: يٕلغ ٔٚكٛجٛذٚب يٕعٕػخ زشح  انطت انحذٚج:  

http://www.mergabtv.com/forums/showthread.php?p=686
http://www.mergabtv.com/forums/showthread.php?p=686
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ي، الطب الكقائي، الطب التكميمي، الطب أخرل اليكـ كأكثرىا شيكعا، الطب التكامم
 .  1البيئي
أف ىناؾ اىتماما متزايدا في الطب الشعبي مف قبؿ   حيث لكحظ في أكانو األخيرة      

العديد مف الييئات المحمية كالدكلية في العديد مف الدكؿ، كبالذات في الدكؿ جنكب 
شرؽ آسيا كالفمبيف كالصيف، كغيرىا مف الدكؿ، كيرجع ىذا االىتماـ في ىذا الجانب مف 

حة  لشعكبيا، كسعت العبلج إلى رغبة ىذه الدكؿ في تكفير مستكل أفضؿ في الص
لذلؾ بعد أف عممت عمى تنقية العبلجات الشعبية، مما عمؽ بيا مف شكائب سمبية 
كغيبيات كنظمت ألجؿ ذلؾ الدكريات التدريبية كالتأىيمية لممارسة العبلج التقميدم؛ كما 
أقامت المعاىد المتخصصة في ىذا الجانب كالتي تعمؿ عمى تأىيؿ الممارسيف لمطب 

بل عاليا. ففي اليند ىناؾ معيد الطب التقميدم يقـك بتأىيؿ الممارسيف الشعبي تأىي
لمطب التقميدم، كفي الصيف انضـ نحك نصؼ مميكف مف األطباء التقميدييف مع 
زمبلئيـ العصرييف في النقابات العماؿ الصحية، كما تـ تدريبيـ في مجاؿ الصحة 

  .2العامة، كالطب الكقائي في دكرات قصيرة األجؿ
مع نياية القرف العشريف، ككذلؾ مع نياية القرف العشريف كبظيكر مفيـك ك        

العكلمة، كظيكر مقاكمة المضادات الحيكية كبعض الفيركسات المستعصية كاألمراض 
الغير قابمة لمعبلج، رأل ىذا الطب التقميدم طريقو إلى النكر كيبدك ذلؾ جميا في كضع 

التقميدم أك  إستراتيجيتيا األكلى العامة لمطب  2002منظمة الصحة العالمية عاـ 
الطب البديؿ عاد لمطب التقميدم إلى جانب الطب الحديث في أكركبا مثؿ الكخز باإلبر 

 .3الصينية كالعبلج باألعشاب
حيث انتشر الطب البديؿ في مختمؼ أنحاء أكركبا كأمريكا كال سيما ألمانيا الرائدة في 

قباال مف المرضى ال، انتشر إلى حد الميداف ذاى ذيف أصبحكا كبير كمتزايد ككجد تجاكبا كا 
                                                           

1
، داس انًغٛشح نهُشش ػهى االرتًبع انطجٙيسًذ اندْٕش٘،ػهٛبء شكش٘، ػهٙ نٛهٗ، ٔأخشٍٚ،  : 

 (.83-82ِ، ص )1430و 2009ٔانزٕصٚغ ٔانطجبػخ، ػًبٌ األسدٌ، 

 
2
، رشخًخ ػجذ هللا يؼًش ، انطت انشؼجٙ ٔانتطٕس االرتًبػٙ فٙ انًٍٛئديَٕذ ثٛشن ٔئٚشاالثٛذٔط، :  

 (.47-46، ص ص)1999، يكزجخ يذثٕنٙ، انمبْشح، 1غ
3
 .2011يب٘  kipedia.org/http://ar.wiانطت انسذٚث : يٕلغ ٔٚكٛجٛذٚب يٕعٕػخ زشح :  

http://ar.wikipedia.org/


 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

229 

يحاكلكف تفادم العقاقير الكيماكم، كما أف إقباؿ األطباء عمى تعمـ مختمؼ أنكتع العبلج 
 1البديؿ في تزايد مستمر القتناعيـ بمدل فعاليتو كمحاسنو كمصمحة مرضاىـ.

 البديؿ في ىذا الزمف كمنيا:  كىناؾ العديد مف األسئمة التي تطرح حكؿ مبلزمة الطب
 -ىؿ ألف التقنيات التي يعتمد عمييا الطب البديؿ تيدؼ إلى إعطاء معنى لمحياة؟  -

ككيؼ يمكف لمطب البديؿ أف يكفؽ بيف الممارسة العممية كالتقميدية ؟ كبيف الجانب 
 الجسمي كالركحي لممريض؟

كاإلجابة ىي أف الطب البديؿ يعتبر المريض ليس مجرد جسد فقط كلكف         
المريض ىك شخص تتفاعؿ فيو الركح مع الجسد، فيك عكس الطب التقني الذم يعتبر 
أف الجسد ال تكجد لديو ركح. كما أنو يحاكؿ أف يتحيز عف الطب الذم يعتمد عمى 

التقميدم كيقتبس منو المعتقدات كالتصكرات  األدكية البيككيماكية حتى يتطمع إلى التراث
المرتبطة بتفسير كعبلج المرض طبعا بعد التأكد مف صحتيا عف طريؽ التجريب. ىذا 
كيعتمد الطب البديؿ عمى في بعض مناىجو عمى البعد الديني في عبلج بعض 
ؿ األمراض، فيك يدرؾ أىمية البعد الركحي في فيـ كعبلج األمراض، فالتأثير المتباد

بيف الجانب الركحي كالجسمي كالعقمي يحدد معنا لمحياة كما أنو يمثؿ مطالبا ضمنيا 
  2لدل المرضى.

 فمسفة الطب البديل:  -1
 تصنؼ األمراض كفؽ المبدأ الطبي إلى نكعاف: 

فيي التي تحدث بسبب تغيير كاضح في عضك مف أعضاء  األمراض العضوية: -أ
الجسـ ككسكر العظاـ أك األكراـ أك الجركح أك تمزؽ العضبلت أك فتؽ، أك انسداد أحد 
عركؽ الدـ أك انقطاع عصب مف األعصاب؛ فمثؿ ىذه األمراض يصعب عمى الحسـ 

                                                           
1
 http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?t=217يمبل زٕل نًبرا انطت انجذٚم، :  

 17.30انغبػخ  2013خبَفٙ 
2

 :  Jean Benoist," Les medicines douces" Laboratoire d'Ecologie humaine 

Université d'Aix-Marseille, France.1998.p19-20.   http://classiques 

http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?t=217
http://classiques/
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قميدم في نفسو التغمب عمييا تماما دكف تدخؿ جراحي أك طبي، كما نجح الطب الت
 عبلجيا.

   األمراض الوظيفية: -ب
كالتي تحتؿ حيزا كبيرا مف معاناة المرضى في مختمؼ أنحاء العالـ، فمعظميا عجز 
نما ىي افتراضات كنظريات تظير كتختفي يتـ  الطب حتى اليكـ في إيجاد كاضح ليا كا 

 العبلج عمبل أساسيا.
كاعو كأكجاع المفاصؿ كالعضبلت، كمف أبرز ىذه األمراض: " أمراض الركماتيـز يكؿ أن

أمراض الحساسية في مختمؼ أعضاء الجسـ، أنكاع الصداع مثؿ الشقيقة كغيرىا، 
مساؾ...  أمراض الجياز اليضمي مف اضطرابات كغازات كا 

فالطب العممي التقني نجح في عبلج األمراض العضكية أما األمراض الكظيفية        
تفسيرىا تفسيرا كاضحا، فيك في النياية يحاكؿ فإف الطب التقني عجز في عبلجيا ك 

تسكيف األعراض بعقاقير إذا ما أضعفت مقاكمة الجسـ يصعب عميو مقاكمة المرض 
 فيتحكؿ إلى مرض مزمف كتتغير أعراضو إلى أعرض أخرل كتستمر المعاناة.

أما في الطب البديؿ فالمحاكالت كأسمكب العبلج ال تعتمد عمى تسكيف األعراض       
نما في نفس الكقت إعطاء الجسـ فرصة لمقاكمة المرض بنفسو كالتغمب عميو  فقط، كا 

عادة التكازف إلى أعضاء الجسـ بأساليب بسيطة ال تضر إف لـ تنفع.  كا 
فعبلج األمراض الكظيفية بما فييا األمراض المزمنة أثبت الطب البديؿ فييا نجاحا      

دم في معظـ األحياف؛ فعبلج أمراض الركماتيـز فائقا يتقدـ بو عمى أساليب الطب التقمي
أك الحساسية أك اضطرابات اليضمية بالكخز الصيني أك العبلج العصبي األلماني أك 

 . 1العبلج باألعشاب يؤدم إلى نتائج تفكؽ نتائج الطب التقني في الكثير مف األحياف
 أنماط الطب البديل:   -6

 كتتنكع أنماط الطب البديؿ إلى: 
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كىك احدث طرؽ العبلج لمبلحقة األمراض العنيدة التي استعصت  العالج باألوزون: -أ
عمى طرؽ العبلج التقميدية في نظر الطب البديؿ مثؿ التيابات الكبد الكبائية، االيدز، 
السرطاف، كما نجح األكزكف في مكاجية متاعب مرضى السكر كجنبيـ عمميات البتر 

 في بعض مضاعفات ىذا المرض.
كىي معالجة األمراض التي ترجع لنقص في لكف محدد في جسـ  لعالج باأللوان:ا -ب

اإلنساف، كبالتالي فإف العبلج يكمف في إخضاع الجسـ ليذا المكف، كقد عرؼ قدماء 
فرازات الجسـ قبؿ  المصرييف كالينكد كالصينيكف المكف المنقكص مف خبلؿ لكف العيكف كا 

 عاـ.2500
المرض يصيب اإلنساف في أماكف التي ال تتعرض ألشعة  كيؤكد المعالجكف باأللكاف

الشمس التي يحتكم ضكءىا عمى سبعة ألكاف، فمثبل المكف األحمر يساعد عمى تنظيـ 
الدكرة الدمكية كمعالجة الكبد كالغدد كانخفاض ضغط الدـ كالركماتيـز كتقكية األعصاب، 

 ب الشعب اليكائية كالمبلريا. بينما يستخدـ المكف األزرؽ لتيدئة األعصاب كعبلج التيا
كىي إحدل الرياضيات الركحانية التي تشكؿ فمسفة بحد ذاتيا  التداوي باليوجا: -ج

كترتكز المعالجة بيذه التقنية إلى إعادة االنسجاـ بيف ثبلثة مستكيات تشكؿ أساس 
الكجكد كىي مستكل الركحي كالمستكل العقمي كالمستكل الجسدم، كتعتمد في ذلؾ عمى 

 بط التنفس كممارسة تماريف مختمفة كفؽ كضعيات محددة.  ض
كالذم أثبت فعالية عالية لمغاية كمف بينيا حمامات البخار كالسكنا التداوي بالماء:  -د

كالتي تصنؼ ضمف أساليب المعالجة المائية في الطب الطبيعي، كىي مفيدة في طرد 
مف فعالياتيا إضافة لبعض السمكـ كتحفيز التعرؽ كتنشيط الدكرة الدمكية كيزيد 

األعشاب الطبية الطبيعية إلييا مثؿ اليكد كالصنكبر كالكافكر، كباإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ 
 أيضا الحمامات الطينية أك الكساء الطيني لمجمؿ الجسـ أك بعض أجزائو.
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كىناؾ ما يعرؼ باسـ النطؿ االسكتمندم كيتمثؿ في تعريض الجسـ لماء مضغكط     
بكاسطة دش خاص، كيتعرض الجسـ لزخات شديدة مف الماء البارد ثـ يندفع بقكة 

 .1لتقكية الجمد كالعضبلت كتمريف جدراف األكعية الدمكية الساخف بالتناكب كذلؾ
 العالج بالوخز باإلبر الصينية: -ه

أخذ ىذا النمكذج مف العبلج ينتقؿ عبر األجياؿ رتقي إلى أساليب العبلج البديؿ، حيث 
في أعمب بمداف العالـ حتى أنو أخذ يدرس في الجامعات األمريكية كأصبح يركج 

 كاأللمانية كالصينية.
كقد أثبتت اإلبر الصينية جدارتيا كجدكاىا في معالجة العديد مف األمراض مثؿ الصداع  

كنتيجة الزدياد المتردديف  كأالـ المفاصؿ كالظير، ،كعرؽ النسا الشعبي،النصفي كالربك 
باء العرب يتدربكف عمييا مف قبؿ المتخصصيف في الصيف أك مناطؽ عمييا أخذ األط
 .2أخرل مف العالـ

عاكدت الحجامة ظيكرىا مف جديد خبلؿ السنكات األخيرة  العالج بالحجامة:-و
كإحدل أبرز عبلجات الطب التكميمي، كفيما تتكاصؿ الجيكد لسبر المزيد مف أغكار 

كالتي أقرىا الرسكؿ صمى ا  -آلالؼ األعكاـ الطريقة العبلجية التي يعكد تاريخيا 
ال يزاؿ ىناؾ جدؿ حكؿ األسس العممية التي ينطمؽ  -عميو كسمـ كدعا لمتداكم بيا 
 منيا ىذا النكع مف التطبيب.

كالحجامة تشترؾ في ثبلثة فركع مف أنكاع العبلج، الطب الشعبي كالطب النبكم الديني  
 كالطب البديؿ. 
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 الحجامة: ومن أشيرىا مايمينظريات  -
 نظرية استخراج الدم:  -

سـ مف الدـ مف مكضع  150سـ إلى  100يرل الحجامكف أف سحب ما مقداره       
الحجامة يؤدم إلى تقميؿ ضغط الدـ المرتفع، كما يؤدم إلى تحسيف التركية الدمكية في 

لحجامة بصفة أعضاء الجسـ بصفة عامة، كاألعضاء الداخمية المرتبطة بمنطقة ا
خاصة، كذلؾ عف طريؽ إزالة الركاسب كالسدد الدمكية، كسحب الدـ الراكد في ىذه 

 المنطقة.
كما أنيـ يركف أف الدـ المسحكب مف مناطؽ الحجامة ىك "دـ فاسد" كارد مف األعضاء 
المريضة كمحمؿ بالشكائب كاألخبلط، كبو نسبة عالية مف المكاد الناتجة عف عمميات 

نتاج الطاقة بالجسـ، كما أف بو نسبة عالية مف الخبليا الدمكية التمثيؿ ال غذائي كا 
الحمراء المشكىة، كيزعمكف أف الدـ الفاسد الكارد مف المناطؽ المعتمة داخؿ الجسـ يركد 
في أماكف محددة مف مناطؽ الشعيرات الدمكية المكجكدة في الجمد، كيظؿ راكدنا كال 

 عف طريؽ الحجامة. يحرؾ ساكننا في انتظار مف يخرجو
فمثبلن الدـ الكارد مف الرأس يركد في منطقة األخدعيف )عمى جانبي الرقبة(، كالدـ      

الكارد مف الصدر كأعمى البطف يركد في منطقة الكاىؿ )ما بيف الكتفيف(، كالدـ الكارد 
 مف أسفؿ البطف كالساقيف يركد في منطقة الكاحؿ )العقب( كىكذا.. كلذلؾ فيـ يحددكف
ما يقرب مف مائة مكضع عمى سطح جسـ اإلنساف إلجراء الحجامة، تختمؼ ىذه 

 المكاضع باختبلؼ األمراض كاألعضاء المريضة.
أما أغرب ما في الحجامة فيك ككنيا "حجامة ذكية"، حيث تسمح عممية تشريط      

 الجمد بخركج الكرات الدمكية الحمراء دكف الكرات الدمكية البيضاء )عمى حد زعـ
 الحجاميف(، حيث يتـ استبقاء الكرات البيضاء مف أجؿ دعـ مناعة الجسـ.
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 النقد الطبي الحديث لمحجامة: 
كبالطبع فإف كؿ ىذا الكبلـ ال أساس لو مف الصحة جممةن كتفصيبلن، كيتعارض ليس 
ا مع أبسط أسس عمـ المنطؽ، كقد ال يتسع  فقط مع أبسط األسس العممية، بؿ أيضن

لمرد بطريقة عممية مفصمة عمى كؿ ىذه االفتراضات الخيالية، كلكف المجاؿ ىنا 
 ببساطة كباختصار كبدكف الخكض في التفاصيؿ؛ نقكؿ:

سـ مف دـ المريض قد ال يككف لو تأثير ممحكظ 150سـ إلى 100إف مجرد سحب مف 
سـ مف الدـ أكثر مف مرة 500عمى ضغط الدـ المرتفع، كقد يحتاج األمر إلى سحب 

فترات حتى يظير تحسف كاضح في ضغط الدـ، كىذه الطريقة معركفة في الطب عمى 
الحديث لعبلج ضغط الدـ المرتفع، ككذلؾ مرضى زيادة الخضاب )الييمكجمكبيف(، 
كبالطبع فإف التحسف المتكقع في مثؿ ىذه الحاالت ىك تحسف كقتي كسرعاف ما تعكد 

 األمكر إلى نصابيا.
ث ىذه الطريقة إلى طرؽ أفضؿ كأكثر فاعمية في عبلج كقد تجاكز الطب الحدي      

ذا كاف األمر مجرد سحب كمية مف الدـ فإننا نقترح عمى المرضى  ىذه األمراض، كا 
الذىاب إلى بنكؾ الدـ لمتبرع بكمية مف دمائيـ في كقت عزت فيو قطرة الدـ بدالن مف 

 ذىاب الدـ سيدل في كاسات الحجاميف.
اميف ي       ذىبكف إلى أف المكضكع ليس مجرد سحب أم دـ مف الجسـ، كلكف الحجَّ

كلكف األمر يتجو إلى سحب دـ فاسد كراكد ككارد مف المناطؽ المريضة بالجسـ، 
ذا كنا نعذر  كمتكقؼ في "محطات الحجامة" في انتظار مف يسمح لو بالخركج، كا 

اميف مف غير األطباء في ترديد ىذا الكبلـ فإننا ال نعذ اميف اإلخكة الحجَّ ر اإلخكة الحجَّ
مف األطباء، إذ إف بعضيـ يردد نفس الكبلـ الذم يخالؼ أبسط قكاعد العمكـ الطبية 

يدكر في  -كببساطة كبدكف الدخكؿ في التفاصيؿ -كعمـ كظائؼ األعضاء؛ فالدـ 
 الجسـ كال يركد في مكاف معيف.

في منطقة معينة كما أف الدـ الكارد مف منطقة معينة داخؿ الجسـ ال يتكقؼ        
نما  عمى سطح الجسـ، باإلضافة إلى أنو ال يكجد بالجسـ دـ فاسد كدـ غير فاسد، كا 
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يكجد دـ شرياني كدـ كريدم كدـ شعيرم، كال تكجد بيف ىذه األنكاع أم فركؽ غير 
نتاج الطاقة، كال تكجد أم فركؽ  فركؽ طفيفة في كمية الغازات كنكاتج التمثيؿ الغذائي كا 

دد الخبليا الدمكية المختمفة، كال كمية معينة مف الدـ نطمؽ عمييا دما في نكعية كع
 كريديا كأخرل دما شريانيا كثالثة دما شعيريا، حيث إف الدـ في حالة دكراف مستمر.

كالدـ المكجكد في الشراييف يصؿ إلى الشعيرات بعد ثكاف، ثـ إلى األكردة، ثـ       
نيا إلى القمب مرة أخرل، ثـ إلى الشراييف، كىكذا يعكد إلى القمب، كمنو إلى الرئة، كم

 كيتـ كؿ ذلؾ في ثكافو معدكدة.
كحتى إذا كاف الغرض ىك إخراج كمية مف الدـ بيا نسبة عالية مف أنكاع       

االحتراؽ كالتمثيؿ الغذائي، فاألكلى ىك إخراج الدـ الكريدم الذم بو أعمى نسبة مف ىذه 
 لذم ىك مرحمة متكسطة بيف الدـ الشرياني كالدـ الكريدم.العكادـ كليس الدـ الشعيرم ا

 نظرية اإلثارة العصبية: -
تعتمد ىذه النظرية عمى فرضية أف ىناؾ صمة عصبية بيف أعضاء الجسـ         

الداخمية كمكاضع معينة في الجمد، كىذه الفرضية ىي حقيقة عممية ال جداؿ فييا، بدليؿ 
أف بعض األمراض التي تصيب األعضاء الداخمية قد تسبب ألمنا في مناطؽ محددة مف 

منا في الجزء الداخمي مف الذراع األيسر، كالتياب الجمد، فمثبلن جمطة القمب تسبب أل
 المرارة يسبب ألمنا في الكتؼ األيمف.

كعمى ىذا األساس فإف الطب الصيني حدد عشرات األماكف عمى سطح الجسـ       
لعمؿ الحجامة أك غرز اإلبر الصينية، كتختمؼ ىذه األماكف باختبلؼ األمراض 

 ج.كاألعضاء الداخمية المقصكدة بالعبل
كتفترض ىذه النظرية أف إثارة األعصاب السطحية عمى الجمد في منطقة معينة       

عف طريؽ التشريط أك غرز اإلبر الصينية ينقؿ رسائؿ مشفرة تحمؿ أكامر محددة إلى 
 األعضاء الداخمية المريضة لتساعدىا عمى التخمص مف المرض كتحقيؽ الشفاء التاـ.

ىك: إذا كاف المرض في القمب أك المرارة أك غيرىما كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف 
ينقؿ رسالة ألـ كاستغاثة إلى سطح الجمد، فما باؿ رسالة األلـ الصادرة مف الجمد عف 
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 طريؽ التشريط أك اإلبر الصينية تنقؿ رسالة عبلجية شافية لؤلعضاء الداخمي.
ذا سممنا بصدؽ ىذه النظرية كبجدكاىا في عبلج األمراض،      فإف سؤاالن آخر  كا 

يطرح نفسو اآلف كىك: إذا كانت اإلبر الصينية التي تغرز في الجمد لفترات طكيمة، 
كبالرغـ مف ذلؾ فإف تأثيرىا في تغير مجرل بعض األمراض ىك تأثير مؤقت كمحدكد 
كيحتاج في الغالب إلى دعـ بعبلجات أخرل مف الطب الحديث، فما باؿ عدة شرطات 

ؿ الحجامة في أكقات مكسمية أك سنكية تككف كافية لعبلج كؿ في الجمد تجرل مف خبل
األمراض كبصفة مستمرة، كبغض النظر عف طبيعة ىذه األمراض، سكاء أكانت التيابنا 

ا أـ ما شئت مف أمراض.   أـ سرطاننا أـ ميكركبنا أـ ركماتيزمن

 نظرية خطوط الطاقة:  -

الطب الصيني الغامضة، فبعد أف كطبعنا مكضكع خطكط الطاقة ىك مف إبداعات       
افترضكا إمكانية نقؿ الرسائؿ مف الجمد إلى األعضاء الداخمية عف طريؽ األعصاب، 
ا إمكانية نقؿ ىذه الرسائؿ بطرؽ "السمكية"  أم بطريقة "سمكية"؛ فإنيـ قد افترضكا أيضن
 عف طريؽ ما يسمى بخطكط الطاقة، حيث يزعمكف أف المحرؾ األساسي لعمؿ األجساـ
ىك اختبلؿ خطكط الطاقة الكامنة في الجسـ، كأف كسائميـ العبلجية مثؿ الحجامة 

 كاإلبر الصينية ما ىي إال كسائؿ لتعديؿ كضبط مسارات الطاقة المختمة بالجسـ.

كبالرغـ مف أف ىذه المسائؿ استعصت عمى فيمنا، بؿ كحتى عمى فيـ مف ابتدعكىا، 
: إف العبرة ليس بالفيـ مف عدمو، كلكف العبرة فإف ردىـ عمى منتقدم ىذه النظرية يككف

 بالنتائج، فدعنا نرل النتائج ليككف حكمنا منصفنا كعادالن.
 منافع الحجامة حسب الطب البديل:  - 

مف كجية نظر الحجاميف، مدرسة طبية جامعة، فيي مف الكسائؿ  -الحجامة      
العبلجية الفذة التي تستخدـ تقريبنا في عبلج كؿ األمراض ابتداءن بمرض الصداع 

، كمركرنا بالسكرم كالضغط، كانتياءن بالسرطاف كاإليدز.  كأمراض الركماتيـز
أما أعجب استخداـ لمحجامة فيك استخدميا في عبلج مرض سيكلة الدـ الذم لك 
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أصيب فيو المريض بخدش فقد ينزؼ حتى يفارؽ الحياة، كلكف خدكش الحجامة شيء 
عجيب، فيي ال تسمح بحدكث النزيؼ، كلـ ال كىي تسمح بمركر كرات الدـ الحمراء 

 إلى خارج الجسـ دكف الكرات البيضاء.

عمى -رب مف ىذا كتمؾ أف الحجامة تعالج الشيء كضده، فإذا استخدمت كاألغ     
ذا استخدمت  -سبيؿ المثاؿ في عبلج مرضى الضغط المرتفع فإف ضغطيـ ينخفض، كا 

في حاالت الضغط المنخفض فإف الضغط يرتفع، ككذلؾ الحاؿ في زيادة الخضاب أك 
 نقصو )الييمكجمكبيف(... كىكذا.

دة عمى ألسنة الحجاميف فحدث كال حرج، فمقد شفي جميع أما نتائج الحجامة الكار 
المحجكميف تقريبنا مف كؿ األمراض التي ألمت بيـ، أك عمى األقؿ تحسنت أحكاليـ 

 الصحية كالنفسية إلى حد بعيد بعد الحجامة.
 العالج باألعشاب والنباتات الطبيعية: -ز
لعبلجية أك الكقاية بالنسبة تتميز النباتات كاألعشاب الطبيعية بخصائصيا كخكاصيا ا 

ألمراض معينة، كترجع ىذه الخاصية إلى كجكد بعض مكاد كيميائية خاصة في أنسجة 
ىذه النباتات ليا تأثير معيف عمى الجسـ. كتضـ األعشاب الطبية مجمكعة كبيرة مف 
ـ النباتات التي تحتكم عمى مركبات كيميائية ذات تأثير تعرؼ بالمادة الفعالة التي تستخد

في األغراض الطبية العبلجية، كتستخدـ النباتات كاألعشاب الطبيعية إما مباشرة في 
صكرة أعشاب مجففة كما ىك معركؼ في الممارسات العبلجية لمطب الشعبي أك قد 
تستخمص منيا المادة الفعالة التي تدخؿ تركيب مستحضرات الدكائية. كقد عرؼ اإلنساف 

مـ الكثير مف خكاصيا الطبية مف خبلؿ مبلحظة تأثيرىا أكثير مف النكاحي العبلجية كتع
عمى الحيكانات التي كانت تأكميا حيث استخمص منيا تجربتو في محاكالت الشفاء مف 

  .1أمراضو كالتخمص مف متاعبو

                                                           
1

، يإعغخ ػض انذٍٚ نهطجبػخ انًٕصٕػخ انصحٛخ، انؼالد ثبألػشبة قذًٚب ٔحذٚخبيسًذ سفؼذ، :  

 (.20-19)ٔانُشش، انمبْشح، ص ص
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كمع تطكر االىتماـ بالطب البديؿ أخذ منيا مجمكعة النظريات كخمصيا مف الشكائب 
  مجددا في إطار عممي.الخاطئة كعمؿ عمى ترسيخيا 

العالج اليدوي لتقويم العمود الفقري والتدليك لمرضى العظام  -ح
 " )المعالجة بتقويم العظام (:Osteopathyاألستيوباثى"

 ىك أحد فركع الطب التكميمي أك البديؿ، يقكـ عمى أساس تقكيـ العمكد الفقرم،     
ىذا النيج العبلجي يركز عمى تحديد المشاكؿ نظاـ العضبلت كالعظاـ كالمعاممة التي 
يمقكنيا، خصكصا تمؾ التي تتصؿ بالعمكد الفقرم. كفقا لفمسفة تقكيـ العمكد الفقرم، 
ألف شذكذ في العضبلت يؤثر سمبا عمى الجياز العصبي، كبالتالي تعكير الصحة 

 . 1العامة لمفرد
األستيكباثي " المعالجة بتقكيـ العظاـ" بأنو نظاـ عبلجي يتعامؿ مع كيعرؼ الطب    

بنية الجسـ، أم العظاـ كالمفاصؿ كاألربطة كاألكتار كالعضبلت ككؿ األنسجة الرابطة، 
  .كعبلقتيا مع بعضيا، كتأثيرات كضعيا الصحي عمى أجيزة الجسـ المختمفة

كاألستيكباثي: طب خاص يقكـ عمى فمسفة"الشخص الكامؿ" كالذم يعتنؽ فيو األطباء  
أك الممارسكف لو طريقة يعالجكف بيا الشخص كمية كليس فيما يتصؿ بشككاه فقط، 
كيعطى اىتماـ بمساعدة الجسـ عمى عبلج نفسو، حيث ينظركف إلى جسد اإلنساف 

ؾ تركيز عمى ميكانيكية الجسد عمى أنو كحدة كاحدة أك عضك كاحد كيككف ىنا
كعبلقات األعضاء المتداخمة كأجيزة الجسـ أيضان، لكف ىناؾ تركيز خاص عمى الييكؿ 
العظمى لمجسد حيث يستخدـ األطباء العبلج اليدكم لمعضبلت كالعظاـ مع أك بدالن مف 
العبلج التقميدم كالمتمثؿ في العقاقير كالجراحة مف أجؿ تمتع الشخص بالصحة 

 .2يمةالسم
 
 

                                                           
1
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 التأثيرات الفسيولوجية لمعالج باألستيوباثى:  
يؤدل استخداـ األستيكباثى إلى كثير مف التأثيرات الفسيكلكجية لمجسـ كيمكف تمخيص 

 بعض ىذه التأثيرات فيما يمي : 
 تسكيف األلـ أك فقد اإلحساس باأللـ.  -1

 استعادة الحالة الطبيعية لبعض المكاد العصبية الخميطية كتشمؿ: 
 استشارة تحرير األندركفيف كاإلنكيفالييف في بعض أجزاء المخ كالنخاع الشككى. -
 . setotoninاستعادة كاستثارة السيتكتنيف  -
 تنبيو إفراز الككرتيزكف في الدـ.  -
لتمثيؿ الغذائي المؤثرة عمى الركباميف استعادة الحالة الطبيعية لكثير مف مككنات ا -

 كاإلستيؿ لككيف.
استعادة المستكيات الطبيعية لنسب تركيز ثبلثي الجمسريف كالفكسفات كتقميؿ مستكل  -

 الككلستركؿ في الدـ. 
 تقميؿ مستكل حامض اليكرؾ في الدـ.  –
 استعادة الحالة الطبيعية لمتمثيؿ الغذائي لمكربكىيدرات.  –
 استعادة الحالة الطبيعية لمجياز العصبي األتكنكنى كاليرمكني.  –
 تحسيف الدكرة الدمكية في كثير مف أعضاء كأجيزة الجسـ.  -
 استعادة الحالة الطبيعية لضغط الدـ الشريانى كالكريدم.  -
 التأثير التكقيعي الغالب عمى العضبلت الناعمة المؤثرة عمى القنكات اليضمية.  -
دة الحالة الطبيعية لكظائؼ المخ ككظائؼ القمب بناء عمى نتائج رسـ المخ استعا -

 كرسـ القمب الكيربائي. EEGالكيربائي 
 رفع مستكيات المناعة كقابمية الجسـ لمعدكل.  -
 تقميؿ مكانع الشيية.  -
 التخمص مف التكتر، التيدئة.  -

ضبلت كالصفاؽ ) كىك إف الجياز العظمى العضمي مف العظاـ كاألربطة كالع       



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

240 

الطبقة التي تكجد تحت الجمد مباشرة كالتيتتالؼ مف حـز مف أنسجة ليفية مرنة كالتي 
تغمؼ العضبلت كاألعصاب كاألعضاء المختمفة تككف بنية كاحدة كالتي عندما تتعرض 
لبلختبلؼ)عف كضعيا الطبيعي ( مف الممكف أف تحدث تغيرات في كظائؼ أجزاء 

بلؼ األفكار المقبكلة عمكمان اليـك فإف الدكتكر ستؿ أعطى أىمية أخرل مف الجسـ كبخ
 كبيرة في التشخيص كالعبلج لمصفاؽ كما لمعمكد الفقرم ككانت ىذه نصيحتو.

إف الصفاؽ ىك المكاف الذم تبحث فيو عف أسباب المرض، كىك المكاف الذم يبدأ فيو 
 عمؿ العبلج في جميع األمراض.

مميزة بالنسبة لؤلعضاء التي كظيفتيا األساسية تخميص الجسـ كتدليؾ العظاـ لو فاعمية 
 .1مف المكاد الضارة، كالتي كظيفتيا الدفاع كالمقاكمة كالكميتيف كالطحاؿ كالكبد

 خالصة الفصل: 
كاف البد التطرؽ إلى مختمؼ األصناؼ العبلجية التي يعتمد عمييا المرضى في 

كالتقميدية، فقد استخمصنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ عبلج المرض بما فييا األنماط الحديثة 
أنو يكجد العديد مف األصناؼ العبلجية الطبية، كيتفرع كؿ صنؼ إلى عدة أنكاع، 
بحيث تعرؼ مختمؼ مجتمعات العالـ كالمجتمعات العربية كاإلسبلمية نماذج عبلجية 

لشعبي مختمفة ألسباب المرض، تتمثؿ في أربع أصناؼ أك فركع رئيسية ىي: الطب ا
كىك بدكره ينفسـ إلى عدة فركع: الطب الشعبي السحرم أك الغامض، العبلج بكاسطة 
زيارة األكلياء الصالحيف، العبلج باألعشاب الطبيعية، العبلج بعمميات الجراحة 

 التقميدية.
الفرع الثاني يتمثؿ في الطب النبكم أك االسبلمي، كىك بدكره ينقسـ إلى عدة أقساـ  

لعبلج باألعشاب كاألدكية الطبيعية،  العبلج بالرياضة، العبلج بالعبادات أيضا أىميا: ا
 الدينية، العبلج بالقرآف الكريـ.

كىك عمـ تطبيقي يستفيد مف التجارب الفرع الثالث مف الطب ىك الطب الحديث        
 البشرية عمى مدل التاريخ.
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قة بالتجارب المخبرية كفي العصر الحديث يقـك الطب عمى الدراسات العممية المكث 
كىك بدكره ينقسـ إلى عدة أقساـ تخص العبلجات الجسمية، النفسية، ؛ كالسريرية

 العصبية، كالعقمية.
أما الفرع الثالث فيتمثؿ في الطب البديؿ باعتباره الطب الذم يجمع الممارسات التقميدية 

البديؿ إلى عدة فركع القديمة كالتجربة الحديثة لفعالية العبلج القديـ، كينقسـ الطب 
تتمثؿ في العبلج العممي باإلبر الصينية، الحجامة، التدليؾ، كخطكط الطاقة ....إلخ 

 كالذم أثبت جدارتو في عبلج أمراض عدة نفسية، كجسدة، كعصبية.
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 منيج الدراسة: -أوال
االجتماعية لتصكر المرض كأساليب عبلجو ىي دراسة كصفية دراسة المتغيرات       

كيفية تحميمية كبما أف ىذا النكع مف المكاضيع يتطمب كصفا كتحميبل متعمقا يتضمف 
مختمؼ المتغيرات التي تمـ بمكضكع الدراسة، فإنو تـ اختيار المنيج الكصفي التحميمي 

منيج فرعي مف المنيج الكصفي،  باعتباره منيجا أساسيا كمنيج دراسة الحالة باعتباره
 كىك منيج كأداة جد ميمة ليذه الدراسة.

 :المنيج الوصفي التحميمي -
 تعريف المنيج الوصفي: -2  

المنيج الكصفي طريقة منتظمة لدراسة حقائؽ راىنة، متعمقة بظاىرة أك مكقؼ أك       
لتحقؽ مف صحة أفراد، أك أحداث أك أكضاع معينة، بيدؼ اكتشاؼ حقائؽ جديدة أك ا

 حقائؽ قديمة، كآثارىا كالعبلقات التي تتصؿ بيا، كتغيرىا ككشؽ الجكانب التي تحكميا.
كما يذىب تعريؼ آخر إلى أف المنيج الكصفي يعتبر طريقة لكصؼ الظاىرة المدركسة 
كتصكيرىا كميا، عف طريؽ جمع معمكمات مقننة عف المشكمة كتصنيفيا، كتحميميا، 

خضاعيا لمدراسة   .1الدقيقةكا 
كتتمثؿ أىمية المنيج الكصفي التحميمي في أنو يكضح العبلقة بيف كحدات       

الدراسة ككصؼ كمقارنة األحداث، ككصؼ لمتناقض بيف التكقعات كالنمط الكاقعي 
لؤلحداث؛ كمتابعة نمك أك تزايد متغيرات محددة عبر الكقت كاستخداـ العبلقات السببية 

 المتغيرات.لكصؼ عبلقات مكجكدة بيف 
كاالىتماـ بتصنيؼ المادة األثنكغرافية كفقا لممكضكعات الثقافية، كما يمكف االستعانة 
بالخرائط كالرسكـ البيانية إليضاح رؤل محددة في البحث " مثبل تصكرات حكؿ خطكرة 

 مرض معيف".
أما عف التحميؿ الكصفي فإف التحميبلت اإلحصائية بسيطة إليضاح بعض سيمات 

 معنية أك المؤسسات أك بعض المعتقدات...إلخ.كحدات ال
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كما يمكف استخداـ الجداكؿ المتقاطعة إليضاح الفركؽ بيف مختمؼ المستكيات السكسيك 
 .1اقتصادية" كتصنيؼ االتجاىات

كقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى الطريقة الكصفية كالكصؼ التحميمي مف خبلؿ     
حاالت دراسة كتحميميا حسب المتغيرات  كصؼ لممميزات العامة التي تظير عمى

الخاصة بكؿ فرضية، ىذا كقد تمت االستعانة ببعض النسب المئكية، كما اعتمدنا عمى 
عممية التصنيؼ مف أجؿ تسييؿ عممية التحميؿ فيما يخص عبلقة المتغيرات ببعضيا 

 البعض.
 منيج دراسة الحالة: -1 
الذم يتجو إلى جمع البيانات العممية ىك المنيج تعريف منيج دراسة الحالة:  -أ

المتعمقة بأية كحدة سكاء كانت فردا أك مؤسسة أك نظاما اجتماعيا أك مجتمعا محميا أك 
مجتمعا عاما، كىك يقـك عمى أساس التعمؽ في دراسة مرحمة معينة مف تاريخ الكحدة، 

ت عممية أك الدراسة جميع المراحؿ التي مرت بيا، كذلؾ بقصد الكصكؿ إلى تعميما
 .2متعمقة بالكحدة المدركسة كبغيرىا مف الكحدات المشابية ليا

يستخدـ منيج دراسة الحالة في البحكث االجتماعية كاألنثربكلكجية كييدؼ إلى      
 إعطاء صكرة كمية شاممة لدراسة ظاىرة معينة في مجتمع محدد.

 كيستخدـ منيج دراسة الحالة في الظركؼ التالية: 
 مية لمحالة كما يؤثر فييا مف عادات كتقاليد كقيـ كأفكار كاتجاىات سائدة.دراسة تفصي -
 عند دراسة التاريخ التطكرم لشخص أك مكقؼ معيف. -
التعرؼ عمى العكامؿ النفسية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية المتداخمة كالمؤثرة في  -

 الحالة.
 فيما يمي: كيحدد محمد عمي الخصائص األساسية لدراسة الحالة 

 إنيا الطريقة لمحصكؿ عمى معمكمات شاممة عف الحاالت المدركسة. -
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 إنيا طريقة لمحصكؿ عمى التحميؿ الكيفي لمظكاىر كالحاالت. -
 إنيا طريقة تيتـ بالمكقؼ الكمي كبمختمؼ العكامؿ المؤثرة فيو لمعممية التي يشيدىا. -
عنصر الزمف كمف ثـ فيي تيتـ  إنيا طريقة تتبعية أم تعتمد اعتماد  كبيرا عمى -

 بالدراسة التاريخية.
إنيا منيج يسعى إلى التكامؿ المعرفة ألنو يعتمد عمى أكثر مف أداة لمحصكؿ عمى  -

 معمكمات.
كعميو فإف منيج دراسة الحالة مفيد في مجاالت كثيرة كالمرض، كالعبلج كالسحر،     

 .1..إلخالجكانب الدينية، كجكانب كثيرة أخرل مف الثقافة.
" إلى اعتبار دراسة الحالة منيج مف أىـ مناىج  Jean Violletحيث ذىب "جاف فيكليو

البحث االجتماعي كمف أكثرىا حاجة إلى الجدية كالدقة في إعدادىا كتنفيذىا، كذلؾ 
يرل براكلى أف منيج دراسة الحالة يتيح لمباحث إحاطة شاممة بالمكضكع بحيث يتيسر 

عمقا رأسيا كأفقيا، كما يذىب زيداف عبد الباقي إلى اعتبار دراسة لو إجراء دراسة أكثر 
 .2الحالة منيج لو أدكاتو ككسائمو كالتي منيا المبلحظة كالمقابمة

 الكصفي، أساليب البحث مف أسمكبان  أك الكصفية، الدراسات مف نكع الحالة دراسة -
 أك أسرة أك مؤسسة أك بفردتتعمؽ  متعددة عكامؿ عف ككيفية كمية ببيانات الباحث يزكد
  .كحاالت محددة اجتماعيا نظامان  أك األفراد مف قميؿ عدد

 الباحث مما يمكف كغيرىا، كنفسية كبيئية شخصية جكانب البيانات ىذه كتتضمف      
 .الدراسة مكضكع لمحالة متعمؽ تفصيمي كصؼ إجراء مف

 مرحمة قد يدرس الحالة دراسة منيج بأف االجتماعي البحث في العمماء بعض كيعتقد
 التعميمات إلى لمكصكؿ مرت بيا التي المراحؿ جميع يدرس أك الكحدة تاريخ مف معينة
 .3ليا المشابية مف الكحدات كبغيرىا المدركسة بالكحدة المتعمقة العممية
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كتتمخص أىمية دراسة الحالة في دراستنا ىذه كما أشار إليو الدارسكف في مجاؿ 
 كاالستعانة بيا كأداة مف أدكات البحث في المكاقؼ التالية:األنثربكلكجيا 

إف دراسة كالمكاقؼ المحددة تفصيمية في ضكء محيطيا االجتماعي كالثقافي كبما  -1
 تشممو مف ثقافة مف عادات كتقاليد كقيـ كآراء كأفكار كاتجاىات مجتمعية.

شخص ما أك حالة  دراسة كافة الظركؼ كالعكامؿ كالمكاقؼ المؤثرة في مكقؼ أك -2
مف حاالت الدراسة أمبل في الكصكؿ إلى معرفة العكامؿ المتشابكة التي يمكف 

. كعميو فيي ميمة في التعرؼ عمى كافة 1االستعانة بيا في الكصؼ كالتحميؿ كالتفسير
المتغيرات كالمظاىر الداخمية كالخارجية لمحالة مكضع الدراسة، كما أنيا تسعى إلى 

 .2خبلؿ التحميؿ كالكصؼ الدقيؽ التي تعتمد عميو الفيـ المتعمؽ مف
أما فيما يخص اعتبار دراسة الحالة كأداة مف أدكات البحث كجمع المعمكمات        

يعتبر دراسة الحالة إحدل أدكات كالكسائؿ المنيجية لجمع   Whitnyأمثاؿ" شك كىكيتني" 
مكلي بالنسبة لمفرد أك المادة، كيرل فاركؽ إسماعيؿ أنيا ترتكز أساسا عمى مكقؼ ش

الجماعة، كترتبط باختيار حاالت معينة كدراستيا بطريقة قصصية يدلي بو اإلخباريكف 
 .3عف أنكاع محددة مف األحداث تستيدؼ المعرفة الثقافية

 أىمية منيج دراسة الحالة لمدراسة:  -6
لمتعمؽ في األمثؿ اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى دراسة الحالة باعتبارىا المنيج     

حكؿ المرض كأساليب عبلجو، كما  دراسة كتحميؿ أفكار األفراد كاتجاىاتيـ كتصكراتيـ
يعتبر منيج دراسة الحالة األداة المثمى لمعرفة المتغيرات االجتماعية المختمفة المؤثرة 
عمى أفكار كتصكرات ىؤالء األفراد، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ سرد أفراد الدراسة لحالتيـ 

ريخيا، عبلجيا،..كمعرفة كؿ المتغيرات المحيطة بيذه العممية كربطيا المرضية تا
 بفرضيات الدراسة.
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أما عف طريقة اختيارنا لحاالت الدراسة ىك أف يمثؿ ىؤالء المرضى أنماط 
األمراض المختمفة سكاء كانت أمراض جسدية أك عصبية أك نفسية أك اجتماعية أك 

د راكيـ لمرضيـ سكاء مف حيث نكعو أك حتى ألمراض ركحية، كأف يككف فيميـ كا 
أسبابو مر بمراحؿ متعددة كأساليب مختمفة مف العبلج، بمعنى آخر اخترنا األشخاص 

 التي تعاني مف أمراض استعصى فيميا كعبلجيا.
 أدوات جمع البيانات: -ثانيا
 المالحظة:  -2

خداـ المبلحظة بما أف الدراسة تعتبر في إطار البحكث النكعية الكصفية، فإف است     
 تعتبر أداة ميمة في ىذا النكع مف البحكث قصد جمع المعمكمات.

فممعرفة المكقؼ جيدا بإمكاف الباحث أف يشارؾ في األنشطة في المكقؼ المراد بحثو،  
 .1كىذا يعطيو فرصة جيدة ليرل الخبرات مف كجية نظر المشاركيف

تستعمؿ عادة في مشاىدة مجمكعة فالمبلحظة في عيف المكاف تقنية مباشرة لمتقصي، 
 .2ما بصفة مباشرة كذلؾ بيدؼ أخذ معمكمات كيفية مف أجؿ فيـ المكاقؼ كالسمككات

كالمبلحظة التي تتطمب مدة زمنية أقصر تستخدـ في البحكث االجتماعية       
كالبحكث األنثربكلكجية قصد جمع معمكمات مباشرة في عيف المكاف عف جماعة ما، 

راسات األنثربكلكجية التي تستخدـ المبلحظة طكيمة المدل تتطمب كقت كبما أف الد
زمني طكيؿ كىذا ما استدعى بعض الدارسيف في مجاؿ األنثربكلكجيا االجتماعية، 
عمماء غربييف كعرب لتطكير مدخؿ "سكسيكأنثربكلكجي" يقدـ حبل لمشكمة الزمف "الكقت" 

عمكـ االجتماعية إلى إجراء أبحاث كتيسير لمباحثيف في األنثركبكلكجيا كمختمؼ ال
متعمقة في كقت قصير نسبيا، بمعنى آخر استخداـ لمطرؽ األنثربكلكجية في قالب 

كىي باختصار لعبارة: "طرؽ التقييـ السريع"  R.A.Pجديد. كيعرؼ ىذا المدخؿ بػاسـ:
Rapid Assessment Procedures  كقد تضافرت جيكد عدد مف الباحثيف لتقديـ الصكرة
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 Susan Scrimshowسكزاف سكريمشك  1981حالية ليذا المدخؿ الجديد بدأتيا في سنة ال

الستخداميا في بحث عف "أنماط تغذية األطفاؿ الرضع" تابعة لككالة الك.ـ.أ لمتنمية 
بجكنيؼ بسكيسرا؛  1983الدكلية، كتـ تطبيؽ ىذا المنيج في كرشة عمؿ في ديسمبر 

 لصحة كالرعاية الصحية بشكؿ خاص.كغيرىا مف االستخدامات في عمـك ا
كتتمخص أعماؿ ىذا المدخؿ في أنو يقدـ خطكات لمعمؿ  تستخدـ فييا أدكات        

البحث األنثركبكلكجي، كيتـ انجازىا في كقت قصير، فيك مدخؿ لدراسة مكضكع كاحد 
في مجتمع كاحد أك مجتمعات محمية قميمة، فبل تقتصر االستفادة منو عمى ميداف 

نما تمتد لتشمؿ المشتغميف في مجاالت الرعاية كالخدمات الصحية، األنث ربكلكجيا، كا 
كبالتالي فإف تطبيقو غير قاصر عمى الحاصميف عمى درجات عممية في األنثربكلكجيا، 
نما يستطيع استخدامو مف يممككف بعض الميارات التنظيمية كالقدرة عمى تنمية  كا 

رة عمى تسجيؿ أقكاليـ بميارة كنقؿ كجيات نظرىـ االحساس باأللفة مف اإلخبارييف كالقد
 .1كمعتقداتيـ كسمككيـ

كيستخدـ ىذا المدخؿ المنيجي بعض أدكات البحث األنثربكلكجي كفي مقدمتيا 
 المبلحظة كالمقابمة.

 مفيوم المالحظة وأىميتيا في البحوث االجتماعية:  -أ
إلى السمكؾ مباشرة مف المبلحظة تعني فحص الظكاىر كتسجيميا، كما أنيا تشير  -

طرؼ الباحث المبلحظ، كتحتاج الظكاىر المعقدة إلى درجة مف تفسير كتحميؿ 
 لمبيانات.

كما تعني حصر االنتباه نحك شيء ما لمتعرؼ عميو كفيمو كىي كسيمة ىامة مف 
 .2كسائؿ جمع البيانات
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تتصؿ  كتتميز المبلحظة عف غيرىا مف أدكات البحث بأنيا تفيد في جمع بيانات  -
بسمكؾ األفراد الفعمي في بعض المكاقؼ الكاقعية في الحياة بحيث يمكف مبلحظتيا دكف 

 عناء كبير أك التي يمكف تكرارىا بدكف جيد.
كما أنيا تسجؿ الحدث فكر كقكعو تمقائيا كتنقمو إلى الشخص القائـ بالمبلحظة دكف   -

جعميـ في حرج أك تحيز. أف يتحتـ عميو مقابمة األشخاص كتسجيؿ أقكاليـ مما قد ي
كىي بذلؾ تتميز بالمركنة التي تسمح لمباحث بتغيير كتعديؿ خطتو كفقا لمظركؼ التي 

 يكاجييا.
كتزداد قيمتيا خاصة في الحاالت التي يزداد احتماؿ مقاكمة األفراد لما يكجيو إلييـ  -

األمكر  مف أسئمة، أك عدـ تعاكنيـ مع الباحث أثناء المقابمة. كىذه المقاكمة مف
المألكفة خاصة إذا كاف التساؤؿ يتناكؿ أمكرا خاصة ال يحب الفرد أف يتحدث عنيا، أك 
يطمئف االطمئناف الكافي إلى التعبير عف رأيو فييا فيمتنع عف االستجابة أك يمجأ إلى 

 .1التحريؼ
 مجال المالحظة في الدراسة:  -ب

ؾ بالجمكس في قاعات استقباؿ كفي بحثنا ىذا قمنا بإجراء أداة المبلحظة كذل      
المرضى كزائريف المرضى في كؿ مف: "مستشفى حكيـ سعداف قسـ الخاص بعبلج 
األمراض العقمية كالعصبية، عيادة الدكتكر عيدكف لؤلمراض العصبية، عيادة الدكتكر 
الحاج إبراىيـ في الطب الحديث كالطب البديؿ" حيث جمسنا مع أكلياء المرضى ككنا 

يـ كمناقشاتيـ حكؿ أسباب كظركؼ المرض الذم أصيب ذكييـ، كغالبا ما نسجؿ أقكال
كاف ىؤالء المرضى أحد األبناء أك البنات، الزكج، أحد اآلباء، أخ، أك أخت ككانت 

 مبلحظاتنا تيتـ بتسجيؿ النقاط التالية: 
 أسباب المرض" األسباب الطبيعية، المعتقدات الثقافية كالغيبية، أسباب كراثية". -
 الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية لمشخص المريض. -
 تصكرات الزائريف حكؿ أسباب المرض. -
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تغيير تقنية المالحظة من المالحظة المكشوفة إلى  المالحظة المستترة غير  -ج
 المكشوفة: 

حيث تتيح لنا ىذه األداة خاصة التعرؼ عمى الخطابات كالممارسات بيف الناس        
يف، كفيـ ما يحدث في السياؽ االجتماعي الثقافي، كسبب كاألفراد المبلحظ
 األمراض...إلخ.

ككمما كانت المبلحظة مخفية كمما كانت الثقة بشكؿ أكبر، حيث يتكمـ المبحكثيف 
بطريقة عشكائية دكف أم قيكد، كىك ما يعبر عف أرائيـ كتصكراتيـ كمعتقداتيـ بشكؿ 

 .طبيعي
كأكثر دقة كأقرب مف الكاقع المعاش  كىكذا نتحصؿ عمى معمكمات أكثر تفصيؿ

 .1لؤلشخاص محؿ الدراسة
ففي البداية قمنا بإجراء مبلحظة مكشكفة لكف تبيف أف ىناؾ تحفظ في أسمكب     

الكبلـ، كتحفظ في قكؿ الحقائؽ الخاصة بتصكراتيـ حكؿ المرض، كأساليب العبلج؛ 
ندما الحظكا أننا نقـك كقد الحظنا ىذا التحفظ مف خبلؿ التغير في طريقة كبلميـ ع

 بتسجيؿ أقكاليـ عمى الكرقة. 
لكف بعد ذلؾ قمنا بتغير طريقة المبلحظة إلى المبلحظة المستترة، حيث قمت بالجمكس 
في قاعات انتظار المرضى عمى أساس أني زائرة، بعدىا بدأت بطرح بعض األسئمة 

دراسة بيف األفراد عمى الزائريف مف باب الفضكؿ فقط، بعدىا تعمدت إثارة مكضكع ال
المتكاجديف في القاعة، سكاء كانكا مرضى أك مرافقيف لممرضى، ككانت النسكة تتحاكر 
فيما بينيـ حكؿ أسباب المرض المختمفة كطرؽ تكجييـ ألساليب العبلج المختمفة، 
ككنت في كؿ مرة أحاكؿ أف أفيـ مف كؿ كاحدة أىـ العكامؿ المؤثرة في تصكراتيا 

 المرجعية عمى تصكرىـ لمرضيـ كاختيارىـ لمعبلج المناسب.كتأثير الجماعة 
كنت أحاكؿ بقدر االمكاف أف احتفظ بأقكاؿ األشخاص الميبلحًظيف، كما أخذت        

أحد الرفقاء لتذكيرم ببعض األقكاؿ التي قد تفمت مف ذاكرتي، كحيف العكدة لمبيت كنت 
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مف خبلؿ الجمسات تمؾ،  أسجؿ مباشرة جممة المبلحظات الميمة التي استنبطتيا
 محاكلة أف أضع بقدر اإلمكاف العناصر التي تخص فرضيات الدراسة.

كقد كانت ىذه الطريقة جد ميمة في المعرفة حقيقة تصكرات األفراد حكؿ مرضيـ، 
 كأنكاع العبلج الذم لجئكا إليو، خاصة أنيـ يتحدثكف عمى ثقة بأنيـ غير مراقبيف. 

 المقابمة:  -1
تعد المقابمة كاحدة مف طرؽ جمع المعمكمات، كيمكف تعريفيا عمى مقابمة: مفيوم ال -أ

أنيا المحادثة المنتظمة بيف اثنيف السائؿ كالمستجيب، بقصد الحصكؿ عمى معمكمات 
 .1معينة ليا عبلقة بالحالة كالمكضكع المراد دراستو

مف أجؿ كما يعرؼ مكريس أنجرس مقابمة البحث بأنيا: تقنية مباشرة تستعمؿ     
مساءلة األفراد بكيفية منعزلة؛ لكف أيضا كفي بعض الحاالت مساءلة جماعية بطريقة 
نصؼ مكجية كتسمح بأخذ معمكمات كيفية بيدؼ التعرؼ العميؽ عمى األشخاص 

 المبحكثيف.
كتعتبر المقابمة مف أفضؿ التقنيات لكؿ مف يريد استكشاؼ األسباب المشتركة      

 ة كؿ حالة.لسمككيـ مف خبلؿ خصكصي
كما أنيا أداة تسعى لتمبي حاجيات الباحث بيدؼ إثارة رد فعؿ كاحد أك أكثر مف       

طرؼ المبحكثيف، ثـ إقامة تحميبل كيفيا ييدؼ إلى تجاكز الحاالت الخاصة كاستنتاج 
 . 2سمات مشتركة إف أمكف ذلؾ
 كتـ اجراء المقاببلت التالية:

 تقنيات المقابمة المستعممة في الدراسة:  -ب
 مقابالت مباشرة مع حاالت الدراسة:  -
تمت مقابمة شخصية لحاالت الدراسة عف طريؽ طرح أسئمة تتكافؽ كالفرضيات التي   

اعتمدناىا في ىذه الدراسة، أما مجاالت اإلجابة فقد اتحنا مجاال مفتكحا كحرا لئلجابات 
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مكسع دكف أم مقاطعة حتى يتسنى لنا الفيـ الدقيؽ لتفاصيؿ أفراد الدراسة بشكؿ 
 المكضكع، كعبلقة األحداث المؤثرة في بعضيا البعض.

 كىي مقابمة نصؼ مكجية.
 مقابمة غير مباشرة:  -

كتمت مع األشخاص المتكفميف بالمريض عقميا، قصد الحصكؿ عمى بيانات      
ة اجراء مقابمة شخصية مع الشخص الدراسة تخص المرض العقمي، نظرا لعدـ إمكاني

المريض بالمرض العقمي كعدـ إمكانيتنا معرفة تصكراتو حكؿ المرض كأساليب عبلجو 
كأىـ المتغيرات المؤثرة في ذلؾ، فإنو يصعب تطبيؽ دراسة الحالة عمى الشخص 
المريض عقميا ليذا كانت الطريقة المناسبة في الحصكؿ عمى البيانات التي تتعمؽ 

لدراسة حكؿ المرض العقمي ىي إجراء مقابمة نصؼ مكجية مع األشخاص بمكضكع ا
 المسؤكليف عف ىذا المريض.

حيث قمنا بإجراء أربعة مقاببلت كانت المقابمة التي تخص المريض العقمي:      
سنة كىك الشخص المسكؤؿ عف  22( مع ابف عـ المريض يبمغ مف السف 26ح)

 المريض كالعناية بو.
 29( مع أخ المريض كىك يبمغ مف العمر27تخص المريض العقمي ح) المقابمة التي

 سنة، كىك الشخص الذم يتداكؿ مع أبيو مسؤكلية العناية بيذا المريض.
( ككانت مع أـ المريض البالغة مف العمر 28المقابمة الثالثة تخص المريض العقمي: ح)

 سنة كىي التي تتحمؿ المسؤكلية كالعناية بيذا المريض. 60
( كانت مع أب المريض يبمغ مف العمر 29مقابمة الرابعة تخص المريض العقمي: ح)ال

 سنة، كىك الشخص المسؤكؿ عف العناية بالشخص المريض. 59
كتفيدنا أراء كتصكرات ىؤالء األشخاص بمعرفة جممة المتغيرات المؤثرة في تصكر 

 لعبلج كالعناية بو.المرض العقمي كأساليب عبلجة بما أنيـ ىـ األشخاص المتكفميف با

 مقابمة مباشرة مع بعض المعالجين ) كأداة مساعدة في التحميل(: -
أجرينا مقابمة مع معالج بالرقية الشرعية، مف خبلؿ طرح بعض األسئمة المفتكحة       
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مف أجؿ معرفة أراء كتصكرات المعالجيف بالرقية الشرعية حكؿ مختمؼ األمراض، ككذا 
 ذيف يترددكف عمى العبلج بالرقية الشرعية.معرفة خصائص المرضى ال

مقابمة أخرل مع مختصة في العبلج بالحجامة، كىي متحصمة عمى شيادة تقني سامي 
في الصحة مف أجؿ معرفة أراء كتصكرات المعالجيف بكاسطة الحجامة كنكع مف أنكاع 
الطب البديؿ حكؿ مختمؼ األمراض، كمعرفة خصائص األفراد الذيف يترددكف عمى 

 العبلج بكاسطة الحجامة. 
  االستعانة باإلخباريين:  -6

طريقة االعتماد عمى اإلخبارييف تعمد عمى االستعانة ببعض المرشديف أك بعض 
االخبارييف الذيف يككنكف في العادة مف السكاف األصمييف لمجتمع الدراسة كيقكمكف 

دراستو الحقمية بعدد بدكر أساسي، يتمثؿ في تقديـ المجتمع لمباحث األنثربكلكجي في 
مف األشخاص الذيف يشتغمكف مراكز كأكضاع أساسية في مختمؼ قطاعات البناء 
االجتماعي كيفترض أف يككف لدل الباحث بصفة دائمة إخبارم أساسي بحيث يعتبره 

 .1معاكنا أساسيا في الدراسة
 .2البحثكاإلخباريكف ىـ األشخاص العارفكف بالقضية أك المكضكع أك الحدث مكضكع 

كنظرا ألف ىناؾ إخبارييف أساسييف األشخاص المسمع إلييـ في المجمكعة،        
خبارييف مف نكع ثاني رغـ أنيـ ال يحتمكف مكقعا استراتيجيا، فيمكف أف يفيدكا جدا  كا 
الباحث بما يكتسبكنو مف كفاءة في معرفة الكسط، كعميو فالعبلقة الجيدة بيذه العناصر 

راء عمؿ المبلحظة، كما أنيا تمنع باقي أعضاء المجمكعة مف األساسية تسيؿ إج
التصرؼ بطريقة مخالفة لما ألفكه، ذلؾ ألنو تـ تقديـ ليـ ضمانات مف طرؼ ىذه 

 . 3العناصر األساسية
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 أىمية اإلخباريين في الدراسة:  -
كفي دراستنا ىذه تـ االستعانة ببعض اإلخبارييف كاإلخباريات لدعـ كتقكية 

الشخصية مع أفراد الدراسة، ككاف ذلؾ في مساعدتيـ تعريفنا ببعض  العبلقات
المعالجيف الشعبييف خاصة كالرقاة المحمييف، كجعؿ ىؤالء يثقكف في غرضنا العممي، 
كمساعدتيـ لنا في تعريفنا ببعض حاالت الدراسة التي تناسب حالتيـ مكضكع البحث، 

جمبيـ في مكاف العبلج كقمنا بمقابمتيـ كبالتالي فقد دلكنا عمى مكاف إقامتيـ بؿ كحتى 
 ىناؾ.
 مجال الدراسة: -ثالثا
كما ىك مكضح في العنكاف أف مجاؿ دراستنا كاف في مدينة المجال المكاني:  -2

 بسكرة التي ال تختمؼ في خصائصيا عف مدف الجزائر األخرل.

 لمحـــة تاريخية عن مدينة بسكــرة: -أ
الركماني اسـ "فسكرا" ثـ تحكلت ىذه التسمية إلى كاف يطمؽ عمييا في العيد  

"بسكرة" مع دخكؿ الفتكحات اإلسبلمية إلى المغرب العربي بقيادة عقبة بف نافع، فيي 
منطقة قديمة النشأة  بدليؿ الحفريات التي كجدت عمى الضفاؼ الشرقية لكادم بسكرة، 

أكد عمى أنيا كانت  1382فالعبلمة "بف خمدكف" الذم مكث فييا مرات متتالية في سنة
ـ، حيث كانت بسكرة عاصمة "الزاب" ك مجمكعيا الزيباف 685مكجكدة حكالي عاـ 

 بمعنى الكاحات.
قبؿ الميبلد كانت تابعة "لنكميديا" تحت قيادة "ماسينيسا". ثـ بعد  238ففي سنة  

سقكط ابنو "يكغكرطة" تحت الركماف عاشت تحت السيطرة الركمانية حتى كصكؿ عقبة 
 .1ـ682ف نافع الذم حررىا مف الركماف في ب

بعدىا دخمت بسكرة تحت حكـ الخبلفة األمكية، ثـ أصبحت مقاطعة لمدكلة  
ىػ. 362ىػ إلى 296ىػ. كما حكميا الفاطميكف مف 296ىػ إلى 182األغمبية بتكنس مف 

كبعد انييار المكحديف كقعت تحت سمطة "الحفصييف" في تكنس. إلى أف دخميا "حسف 
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ـ، كفي القرف السابع عشر تمكنت 1541آغا" التركي كجعؿ فييا حامية تركية سنة 
بسكرة مف المحافظة عمى أىميتيا اقتصاديا كتجاريا، كبعد دخكؿ فرنسا إلى الجزائر 
رأت مف بسكرة مكقعا استراتيجيا لككنيا بكابة الصحراء، كتـ االستيبلء عمييا مف قبؿ 

دت لبلستعمار الفرنسي خاصة مف خبلؿ "ثكرة ـ. كلكنيا تص1844الفرنسييف في 
الزعاطشة" ككاصمت الكفاح حتى أخذت استقبلليا كباقي الكاليات كالمدف الجزائرية في 

 .1ـ1962
مف خبلؿ ىذه النظرة المختصرة لتاريخ مدينة بسكرة، نستنتج أنيا مرت عمى  

 اآلف. شعكب كثقافات مختمفة قد ال تزاؿ جذكرىا الثقافية راسخة فينا حتى

  التعريف بمدينــة بسكـــرة: -ب
تقع مدينة بسكرة في الجنكب الشمالي لكالية بسكرة، يحدىا مف الشماؿ منطقة  

"البرانيس" كمف الشماؿ الشرقي "لكطاية" كمف الشرؽ "شتمة" ك"سيدم عقبة"، كمف 
. أما عف 2كمـ 127.70الغرب "الحاجب"، كمف الجنكب "أكماش". كتبمغ مساحتيا : 

السكاف في المدينة، فقد عرفت نمكا سكانيا ىاما في السنكات األخيرة قدره في سنة 
إناث كتقدر نسبة الكثافة  109511ذككر ك 113981ساكف منيـ:  223492بػ  2011

 1750بكثافة سكانية تبمغ  13/12/2011السكانية بمدينة بسكرة حسب إحصائيات 

 .²نسمة/كمـ
 فرد. 5،91بعدد األفراد لؤلسرة الكاحدة بػ:  2008ـ كقد قدرت إحصائيات عا

نسمة  222393بػ:  2011حسب إحصائيات كقدر التكزيع الحضرم كالريفي بمدينة بسكرة 
 بالمنطقة الريفية.  1099في المنطقة الحضرية، ك

أما عف الحركة الطبيعية لمسكاف فإف مدينة بسكرة تبمغ نسبة الكالدات فييا بػ  
حالة منيا،  1476كنسبة الكفيات المسجمة بػ  2011حالة حسب إحصائيات سنة  9671
 . 8195مف األطفاؿ األقؿ مف سنة، أما الفائض الطبيعي فيك  328
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، المعدؿ الخاـ لمكفيات يقدر بػ: ‰43،76أما المعدؿ الخاـ لمكالدات يقدر بػ: 
كالمعدؿ الخاـ لمزيادة ‰. 33،92، المعدؿ الخاـ لكفيات األطفاؿ يقدر بػ: 6،68‰

 ‰.37،08الطبيعية بػ: 
أما الحديث عف الكضع التنمكم بمدينة بسكرة، فيي كغيرىا مف مدف الببلد،  

فمنذ االستقبلؿ حتى اليكـ تحاكؿ أف تكاكب المسيرة التنمكية كذلؾ لما تكتسبو مف مكقع 
  استراتيجي ككنيا حمقة تكاصؿ بيف كاليات الشماؿ كالجنكب.

ي المجاؿ الصناعي استطاعت الحصكؿ عمى مركبيف ىاميف، المركب فمثبل ف 
الصناعي لمككابؿ كالمركب الصناعي لمنسيج كغيرىا مف المؤسسات العمكمية 

 كالخاصة.
النقؿ: حيث تتنكع كتتكفر فييا كسائؿ النقؿ، مف مطار دكلي إلى سيارات حافبلت النقؿ 

سكؾ الحديد التي تربط الصحراء الحضرم باختبلؼ أنكاعيا، باإلضافة إلى محطة ال
 بالشماؿ.
ف كانت العممية   ىذا كتعتبر مدينة بسكرة مستقطب سياحي يستقبؿ السائحيف كا 
م أيضا عمى ىياكؿ رياضية مختمفة منيا ممعب ك بالشكؿ األمثؿ. كما تحت غمةغير مست

ث مناني، المركب األكلمبي باإلضافة إلى ثبلثة قاعات متعددة الرياضة مجيزة بأحد
 الكسائؿ الرياضية.

يكجد  2011/2012فالحديث عف التعميـ كالتككيف فحسب الدخكؿ المدرسي لسنة  
مؤسسة خاصة بالطكر  33مؤسسة تربكية خاصة بالطكر االبتدائي، ك 71بالبمدية 

مؤسسة خاصة بالطكر الثانكم، كما تتكفر المدينة عمى جامعة تحتكم  12المتكسط، ك
مية في مجاؿ العمكـ اإلنسانية كالتقنية كالبيكلكجية. العديد مف التخصصات العم

مراكز لمتككيف الميني، باإلضافة إلى عدد معتبر مف مدارس التككيف  4باإلضافة إلى 
 الخاصة.

بالنسبة  %56،67سنة، ك15-6لؤلعمار بيف  %71،64بنسبة التمدرس تقدر بػ: 
 .1سنة 19-16لؤلعمار بيف 
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لممدينة، فيي تضـ عدة أنماط معمارية خاصة أما عف النمط المعمارم  
 كغيرىا.…األحياء، فمنيا أحياء قديمة كأحياء غير مخططة، كأحياء متخمفة

كمف بيف األحياء الشعبية القديمة كأىميا " قداشة، مجنيش كرأس القرية،  
المسيد، سيدم بركات، باب الضرب" كالتي تعكد إلى العصر أك إلى المرحمة التركية 

كمت بسكرة، ككانت ىذه التجمعات السكانية مركز لممدينة في ذلؾ الحيف. كجزء التي ح
منيا اآلف عمى حالو مع بعض الترميمات، كما أضيفت إلييا أحياء أك سكنات مبنية 

 عمى النمط المعمارم الحديث سكاء كاف ذلؾ مف حيث نمط البناء أك مكاد البناء.
عمار الفرنسي كالتي تتكاجد في مراكز باإلضافة إلى األحياء التي خمفيا االست 

المدينة ككانت أعظميا تمثؿ أحياء لممعمريف كأحياء غير مخططة أىميا المنطقة 
الصناعية الجديدة سيدم غزاؿ. كباقي األحياء التي بنيت مف مكاد حديثة لكف نمطيا 

البخارم كغيره الذم يتميز بطرؽ ضيقة ك ذات طابع غير حضرم  يشعبي. مثؿ ح
 ج كثيرة مف ىذه األحياء في مدينة بسكرة.كنماذ

 الوضع الصحي والخدمات الصحية في مدينة بسكــــرة: -ج
الكضع الصحي كالخدمات الصحية بالمدينة ال تختمؼ كثيرا عنيا في باقي مدف     

الكطف. كما يكتب عمييا: تعاني نقص في المكارد المادية كالبشرية كعجز في تغطية 
يف خاصة منيا التي تتعمؽ بالقطاع العمكمي. كنذكر أىـ ما يكجد كؿ متطمبات المكاطن

 بالمدينة مف ىياكؿ الخاصة بالقطاع الصحي كما يمي:
ساكف، كتحتكم  261071بمديات كيتكفؿ بػ  7القطاع الصحي بمدينة بسكرة يغطي 
مقعد بيداغكجي. أما باقي اليياكؿ الصحية  242عمى مدرسة لمتككيف شبو طبي كبيا 

 المتكاجدة بالمدينة ىي:
ىياكؿ إضافية مف  4مف اليياكؿ الصحية باإلضافة إلى  603تحتكم المدينة عمى 

أسرة  563مف المستشفيات العمكمية تكفر  2اليياكؿ العمكمية كالخاصة تتكزع في: 
 أسرة.  40كعيادة استشفائي عمكمية كاحدة تكفر 

 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

258 

 جموعة المرافق الطبية المتوفرة بمدينة بسكرة:  م -
 " بشير بف ناصر، حكيـ سعداف"02عدد المستشفيات العامة:

 ، عيادة أمراض العيكف، طب النساء كالتكليد.   02مؤسسات عمكمية استشفائيو:
 مراكز مكزعة عمى شركات مختمفة  07المراكز الطبية االجتماعية: تتكفر عمى 
، عيادات 01مف بينيا )مراكز لتصفية الدـ:  9المؤسسات العمكمية لمصحة الجكارية: 

 ( 02ٌ، عيادات طبية خاصة: 04طبية جراحية خاصة: 
 عدد األطباء:-

 أطباء خكاص(. 85أطباء عمكمي ،  58األطباء اختصاصيكف: )
طبيب خاص(، بعض ىؤالء األطباء  63أطباء عمكميكف،  143: ) األطباء العاـ

أمراض  -، 05أمراض القمب:  -، 05التخدير كاإلنعاش:  -يتقاسمكف األدكار التالية:)
 -، 02أمراض الدـ:  -، 02األمعاء الدقيقة:  - 03أمراض السكر:  -، 02الجمد:

األمراض  -، 05: طب األطفاؿ -، 01الطب الشرعي:  -، 05األمراض الداخمية: 
فحص العظاـ:  -، 04الفحص باألشعة:   04األمراض العقمية:  -، 05الصدرية:

جراحة األطفاؿ:  -، 08جراحة عامة:  -، 02فحص الركماتيز كالمفاصؿ:  -،01
 -، 12طب العيكف:  - 03األذف كاألنؼ كالحنجرة:  -، 08طب النساء:  -، 02

 صيادلة خكاص( 65صيادلة عمكمييف ،  6الصيادلة: -، 03طب المسالؾ البكلية : 
 خكاص( 45أطباء عمكميكف،  28):أطباء جراحة األسناف -

 1(93، عكف 64، تقني 707تقني سامي أعكاف الشبو طبي: ) 
 كتتكزع ىذه المكارد البشرية كاليياكؿ الصحية حسب نسبة السكاف كالتالي:

 ساكف. 10.000طبيب اختصاصي لكؿ  3,10 -
 ساكف. 10.000طبيب عاـ لكؿ  5,82 -
 ساكف. 10.000جراح أسناف  لكؿ  1,87 -
 ساكف. 10.000عكف شبو طبي لكؿ  34,16 -

 أما تكزيع المنشآت الطبية فيي كالتالي:
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 ساكف. 1000سرير استشفائي لكؿ  30, 2 -
 ساكف. 48000مجمع صحي لكؿ  0,7354 -
 ساكف. 12000مركز صحي لكؿ  0,2757 -
 ساكف. 2000قاعة عبلج لكؿ  0,1761 -

مؤسسات متخصصة تعمؿ عمى استقباؿ الفئات  04كما تتكفر بالمدينة عمى 
االجتماعية الخاصة لممكفكفيف كالصـ البكـ كالمتخمفيف ذىنيا المعكقكف، كفي سنة 

 تـ تدعيـ القطاع بمؤسستيف ىما: 2004
مركز رعاية األحداث الستقباؿ فئة الجانحيف المكضكعيف مف طرؼ القضاء باستيعاب  -

 حالة. 120
 .1طفبل 120مركز طبي بيداغكجي الستقباؿ األطفاؿ المتخمفيف ذىنيا باستيعاب   -
أما عف الخدمات الصحية غير الرسمية التي تتكفر في مدينة بسكرة فميس ىناؾ         -

أم إحصائيات تثبت عدد كتكاجد ىؤالء الممارسيف في المدينة، إال أف الشيء المعركؼ 
بصفتي مقيمة فييا كبصفتي أبحث في ىذا المكضكع، فقد اتضح أف ىناؾ الكثير مف 

الرقية الشرعية، يتكزعكف عبر أحياء متعدد مف  الممارسيف لمعبلج الديني بكاسطة
رقاة في حي سطر الممكؾ، يتكاجد بمنطقة الدراسة العديد مف  3المدينة مف بينيـ 

ممارسي الطب السحرم يعرفكف بالطمبة كالشكافات في أحياء مختمفة مف المدينة نساء 
م مف بينيـ كرجاؿ، كما يتكجد بالمدينة ممارسيف كممارسات الطب الشعبي التقميد

ممارسي الكي،  كالتجبير، العض، الحجامة، معالجيف باألعشاب الطبيعية، كما تتكفر 
 المنطقة عمى تقني سامي في الصحة تمارس العبلج بكاسطة الحجامة كىي معتمدة.

كتتكفر مدينة بسكرة أيضا عمى الكثير مف محبلت العشابيف كالعطاريف يقكمكف        -
مركبات الطبية كالطبيعية المختمفة، كما يقكمكف ببيع كصفات ببيع مختمؼ األعشاب كال

 كخمطات طبية شعبيىة خاصة بعبلج أمراض مختمفة عصبية كعضكية كنفسية.
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كتتكفر المدينة أيضا عمى محبلت مختصة ببيع األدكية الطبية الطبيعية المعتمدة مف  -
زيف أتات، أمانا  طرؼ أخصائييف في الطب البديؿ كالتابعة لشركات عالمية مف بينيا

 كار، كغيرىا.
 : المجال البشري:1  -

حاالت تمثؿ المرض  4حالة منيا  29اشتمؿ المجاؿ البشرم لمدراسة عمى      
العقمي، مف خبلؿ  مقابمة مع األشخاص المسؤكليف عنيـ، كما تضمف أيضا بعض 
المعالجيف راقي شرعي، كمعالجة مختصة بالعبلج بكاسطة الطب البديؿ، كمجمكعة مف 

قصدناىا في اجراء المبلحظة  الزائريف ككذا المتردديف عمى العيادات الطبية التي
 المكشكفة كالمستترة.  

 الخصائص الشخصية لحاالت الدراسة": -
 ( يوضح توزيع حاالت الدراسة حسب الجنس1الجدول رقم:)  

 النسبة المئكية التكرار الجنس
 %37,93 11 ذككر
 %62,06 18 إناث

 %100 29 المجمكع
 

 ( يوضح توزيح حاالت الدراسة حسب العمر 6الجدول رقم:)
 النسبة المئكية التكرار الفيئات العمرية

18-28 4 13,79% 
29-39 12 41,37% 
40-50 11 37,93% 
51-61 1 3,44% 
62- 72 1 3,44% 

 %100 29 المجمكع
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ناث، كالتالي ) الذككر        (، في 18االناث -11تنكعت حاالت الدراسة بيف ذككر كا 
سنة، كىذا بيدؼ التكصؿ إلى مجمكعة األفكار  18أعمار مختمفة تفكؽ السف 

كالتصكرات الذاتية لمشخص المريض كبالتالي انطباعاتو حكؿ نكع المرض كأسبابو 
ة المتغيرات االجتماعية المؤثرة في كأساليب عبلجو، كما نيدؼ أيضا معرفة مجمكع

تصكره لمرضو، كليذا كاف السف شرطا في اختيارنا لحاالت الدراسة، كما كاف تنكع 
حاالت الدراسة بيف الذككر كاإلناث ميـ في تعميـ تصكرات المرض حكؿ الجنسيف في 

 حدكد مجتمع الدراسة.
 تعميمي(: يوضح توزيع حاالت الدراسة حسب المستوى ال6الجدول رقم)

 النسبة المئكية التكرار الفيئات العمرية
 %10,34 3 أمي

 %10,34 3 يعرؼ القراءة كالكتابة 
 %20,68 6 ابتدائي
 %17,24 5 متكسط
 %27,58 8 ثانكم

 %16,79 4 جامعي
 %100 29 المجمكع

      
بيف كمف خبلؿ الجدكؿ نجد أف حاالت الدراسة تضمنت مختمؼ المستكيات التعميمية  -

األمييف المستكل االبتدائي، المستكل المتكسط، المستكل الثانكم، المستكل الجامعي، 
، يميو %27،58ككانت النسب األكبر مف حاالت الدراسة المستكل الثانكم بنسبة 

،ثـ المستكل الثانكم كالجامعي بنسب تفكؽ %20،68المستكل االبتدائي بنسبة 
لمستكيات التعميمية في الحصكؿ عمى تحميؿ ، كتكمف أىمية ىذا التنكع في ا16،7%

 أكثر تعميـ بيف المستكيات التعميمية لحاالت الدراسة.
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 (: يوضح توزيع حاالت الدراسة حسب الحالة العائمية1جدول رقم)
 النسبة المئكية التكرار الفيئات العمرية

 %17, 55 16 متزكج
 %34,48 10 أعزب
 %3,44 1 مطمؽ
 6,89 2 أرمؿ

 %100 29 المجمكع
 

 (: يوضح توزيع حاالت الدراسة حسب عدد األبناء3جدول رقم)
 النسبة المئكية التكرار عدد األبناء
 %17,24 5 3أقؿ مف 

3-5 10 34,48% 
 %48,27 14 ليس لدييـ أكالد

 %100 29 المجمكع
( أف حاالت الدراسة تضمنت: عزاب، 6( كالجدكؿ رقـ )5يكضح الجدكؿ رقـ ) - 

متزكجيف، أرامؿ كمطمقيف، بينما كانت نسبة المتزكجيف تفكؽ الحاالت األخرل بنسبة 
 .%34،38، تمييا نسبة العزاب بنسبة مئكية: %55،1مئكية: 

، بينما نسبة %34،48أكالد بنسبة  5-3كيفكؽ معدؿ إنجاب األبناء بيف 
، كما أف ىناؾ ليس لدييـ أبناء نظرا لفئة العزاب التي تتضمف حاالت الدراسة48،72%

 مف المتزكجيف كاألرامؿ ليس لدييـ أبناء.
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 (: يوضح توزيع حاالت الدراسة حسب المينة1الجدول رقم)
 النسبة المئكية التكرار المينة

 %13,79 4 عامؿ حر
 %6,89 2 عامؿ في قطاع خاص

 %20,68 6 مكظؼ حككمي
 %13,79 4 بطاؿ

 %44,82 13 ربة بيت
 %100 29 المجمكع

  
 (: يوضح توزيع حاالت الدراسة حسب المستوى االقتصادي1جدول رقم)

 النسبة المئكية التكرار المستكل االقتصادم
 %34,48 10 ضعيؼ
 %55,17 16 متكسط
 %13,79 4 حسف

 %100 29 المجمكع
( أف أغمب حاالت الدراسة خاصة اإلناث 7يتضح مف الجدكليف: الجدكؿ رقـ)    

منيـ يشغمكف مناصب حككمية،  %20،68، بينما %44،82ماكثيف بالبيت بنسبة 
 ككثيرا منيـ مف يعمؿ بالتنظيؼ كىـ نساء خاصة.

(، أف المستكل االقتصادم لحاالت الدراسة متكسط بنسبة 8كما يعبر الجدكؿ رقـ)
 %34،48، بينما نجد نسبة معتبرة منيـ مستكاىـ االقتصادم ضعيؼ بنسبة 55،17%

 .%13،79كىي نسبة معتبرة،  بينما قمة مستكاىـ االقتصادم حسف بنسبة 
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 (: يوضح توزيع حاالت الدراسة حسب نوع وأصناف المرض0الجدول رقم)
 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس َٕع انًشض

 %15,78 6 ٔانصذسٚخ ايشاض انذواأليشاض انجبغُٛخ 

 %23,68 9 األيشاض انؼصجٛخ

 %2,63 1 األيشاض االخزًبػٛخ
 %7,68 3 األيشاض انُفغٛخ

 %10,52 4 أيشاض انًفبصم ٔانشٔيبرٛضو
 %5,26 2 أيشاض انشأط

 %2,63 1 أيشاض انؼٌٕٛ

 %10,52 4 األيشاض اندهذٚخ

 %2,63 1 أيشاض انغذد
 %7,68 3 ٔانزُبعهٛخاأليشاض اندُغٛخ 

 %10,52 4 األيشاض انؼمهٛخ

 %100 38  انًدًٕع

كما تعمدنا تنكع في األمراض قصد الحصكؿ عمى بيانات متنكعة ال تخص  -    
مرض معيف فقط  كما كرد في عنكاف الدراسة، كتنكعت األمراض التي تعاني منيا 
حاالت الدراسة بيف األمراض الباطنية أمراض العظاـ كالمفاصؿ، األمراض النفسية 

ناسمية، كأمراض العيكف، كرأس، أمراض كالعصبية، األمراض االجتماعية، كاألمراض الت
حالة،  باإلضافة إلى أربع  25مرض مكزع عمى  34جمدية...إلخ، كىي تجتمع في 
كالنسبة األكبر لؤلمراض التي يعاني منيا أفراد الدراسة  حاالت تمثؿ المرض العقمي.

، %15،78تمييا األمراض الباطنية بنسبة  %23،68ىي األمراض العصبية بنسبة 
تمييا األمراض الجمدية، كأمراض المفاصؿ كالركماتيز، كاألمراض العقمية بنسبة 

، %7،86، ثـ األمراض الجنسية كالتناسمية كاألمراض النفسية بنفس النسبة 10،52%
 تمييا أمراض الرأس كأمراض العيكف كأمراض الغدد. 
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 انفصم انضاتغ
 ػرض تيانات انذراصة
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  حاالت الدراسة: عرض -أوال
 92ممخص الحالة رقم :

 البيانات الشخصية لممريض)ة(:
 الجنس: أنثى

 سنة 36السف: 
 المستكل التعميمي: التاسعة أساسي

 الحالة المدنية: غير متزكجة
 عدد األبناء: /

 المستكل االقتصادم: متكسط إلى الحسف
 كاألخكة.الظركؼ االجتماعية كاألسرية: تسكف في عائمة مع األب كاألـ 
 المينة: عاممة كمصكرة فكتغرافية، ثـ عممت لدل ككالة السياحية

المشكمة الصحية التي تشكك منيا المريضة: تعاني المريضة مف ثبلثة مشاكؿ صحية 
 متزامنة في نفس الفترة )فقر الدـ(، )تسـ(، )مرض جمدم(.

 نوع وخصائص المرض: -2
سنة، كىك نكع مف  30فقر الدـ منذ  تعاني المريضة مف مرض بالنسبة لفقر الدم: -

فقر الدـ يعرؼ ابيضاض الدـ، كمف بيف أعراضو اصفرار في الكجو،  آالـ في 
 المفاصؿ كاألرج،  آالـ في الطحاؿ.

كحيف بدأ المرض كانت المريضة في سف السادسة عندىا لـ تكف تعرؼ الكثير عف  
 عمى أساس الصفير.األمراض، لكف األطباء في بادئ األمر كانكا يعالجكنيا 

كمف أىـ مظاىر خطكرة المرض: نقص الييمكقمكبيف في الدـ كارتفاع نسبة الدـ 
 األبيض،  فقداف الكعي في داخؿ القسـ أثناء الدراسة، الفشؿ كالضعؼ الدائـ.

في  -ككانت ترافؽ المرض بعض األعراض كالخصائص المرضية غريبة مف بينيا: 
دل األطباء عمى أساس "الصفير" بعد التحاليؿ بادئ األمر كانت األعراض تظير ل

اتضحت فقر الدـ،  كىناؾ الكثير مف األعراض التي تعاني منيا ال تكجد لدل كؿ 
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المرضى الذيف يعانكف مف نفس المرض حتى األطباء يستغربكف في بعضيا، مف بينيا 
دكية التي عاـ، األ 20انتفاخ في الطحاؿ، مدة المرض حيث األطباء تنبئكا بكفاتيا بعد 

 تنناكليا أحيانا ال تجدم نفعا.
سنة، حدث ليا تسمـ غذائي كانت في عرس  24كبعد فترة  بالنسبة لحالة التسمم: -

أحد األقارب ككانت أعراض ىذا التسمـ تتمثؿ في كجع حاد في البطف، فقداف الكعي، 
ساعة، ثـ  24لـ يكف لدل المريضة أم فكرة عف حالة التسمـ، تـ نقميا إلى المستشفى 

يـك تكقفت عف المشي عندىا حتى بعد خركجيا مف 13إلى العناية المركزة  لمدة 
المستشفى كبقيت عمى ىذا الحاؿ لفترة طكيمة قرابة شيريف. كمف بيف األعراض الغريبة 
التي رافقت المرض ىي: التقيؤ الشديد اثناء العبلج بالرقية ألكثر مف ثبلث رقاة، انتقاؿ 

 لذم تناكلتو إلى الدـ، تحكؿ مف حالة تسمـ إلى سرطاف الدـ.السـ " السحر ا
بعد فترة مف االصابة بالتسمـ القت باحد األقارب اخبرتيا وبالنسبة لممرض الجمدي:  -

عمى استعماؿ جمد األفعى لتطكيؿ الشعر، كمنذ استعممت ذلؾ الجمد بدأت تظير 
كتقشر بالجمد في أعراض مرض جمدم تمثمت في: ظيكر حبكب كبيرة مع احمرار 

األطراؼ كاليديف، لـ يكف لممريضة أم فكرة عف ىذا المرض حتى الكثير مف األطباء 
استغربكا في ىذا النكع مف المرض كأسبابو، ككانت كؿ مرة يزيد معدا انتشار ىذه البقع 
كالحبكب الجمدية بكامؿ الجسـ، كدامت ىذه األعراض فترة طكيمة رغـ العبلج دكف 

 جدكل.
قت ىذه األعراض أعراض أخرل غريبة تمثمت في: ترافقت ىذه األعراض مع كراف -

حالة التسمـ التي تعرضت ليا، استغراب األطباء في تشخيص ىذا النكع مف المرض 
كأسبابو،عدـ التحسف بعد تناكؿ األدكية التي يصفيا لي األطباء،  رؤية ثعباف كجمد 

الرقية،  أتحسف كمما ابتعدت عف البيت الثعباف كمرأة تعطيني الثعباف اثناء العبلج ب
كترجع نفس األعراض حيف أرجع لمبيت،  تزيد الحكة الجمدية في المساء بعد العصر 

 بالتحديد.
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 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
بالنسبة لؤلشخاص المساعديف  لممشاكؿ المرضية التي تعاني منيا الحالة: األـ،  -
ب، إخكتي صديقاتي، زمبلئي بالعمؿ، معارفي، جيراف، مرضى يعانكف نفس األ

المرض، ممرضات، كحتى بعض األطباء، فقد كاف الكالديف أكثر األشخاص مساندة 
لممشاكؿ المرضية ، كاف كالدم أكثر مبلحظة  كدراية بحالة الفشؿ كالتعب المزمف 

مرجعية المتمثمة في األقارب خاصة بالنسبة لمرض فقر الدـ، كـ ساىمت الجماعة ال
أقاربي في التعريؼ بالمرض فقد اخبركىا أنيا  تناكلت "السحر" كليس "سـ" ألنيـ كانكا 
 معيا في العرس أثناء االصابة بالتسمـ، خاصة أنيا أنيا الكحيدة الذم حدث معيا ىذا.

ا ليا كـ ساىمت الجماعة المرجعية في شرح المرض الجمدم فمما الحظكا األعراض قالك 
بأنيا حساسية جمدية، لكف بعد أف استعصى الطب الحديث في عبلجيا ىناؾ مف قاؿ 
ليا بأنيا أعراض سحر، كىناؾ مف قاؿ ليا بأنيا أعراض جمدية لفقر الدـ، كىناؾ مف 

 قاؿ ليا بأنيا أعراض جمدية لحالة التسمـ.
المرضية التي  كما ساىمت الجماعية المرجعية في اختيار العبلج المناسب لمحاالت -

تعاني منيا المريضة، بحيث كجيكىا إلى الطب الحديث، كحيف لف يجدم نفعا نصحني 
صديقاتي بالعبلج بالرقية كاف صديقاتي كزمبلئي بالعمؿ يخبركني عف كؿ راقي جيد،  
زكج أختيا كاألب مف كاف يحضر لي الراقي إلى البيت كأحيانا إلى المستشفى،  كىناؾ 

 الشعبي باألعشاب؛ في كؿ انكاع المرض التي كنت أعاني منيا.  مف نصحني بالعبلج
كال يقتصر دكر الجماعة المرجعية فقط في المساىمة في تصكر المرض كتحديد  -

العبلج بؿ حتى لممعالجيف دكر في فيـ كتصكر المرض لدل المريضة فبالنسبة لمرض 
 souffleب  ثقب الكالدة فقر الدـ: ىناؾ مف األطباء مف قالكا ليا بأف حالتيا ىي سب

كىك شيء غير مكجكد إطبلقا حسب التحاليؿ، كىناؾ مف قاؿ بأف حالتي سببيا 
التضخـ في القمب كفي األخير ظيرت بأنيا غازات فقط كىناؾ مف قاؿ بأنا  كيس 

 مائي كىك غير مكجكد، كىناؾ مف قاؿ بأنو مرض نفسي.
 سببيا فقر الدـ. اقتنعت مف األطباء بعد إجراء التحاليؿ أف حالتيا
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كبالنسبة لحالة التسمـ: األطباء قالكا بأنيا حالة تسمـ غذائي، كىناؾ مف األطباء مف 
شكككا في حالة تسمـ خاصة بعد صعكبة العبلج ، الرقاة أكدكا بأنيا تناكلت سحر 

 خاصة أنيا تتقيأ في كؿ مرة تعمؿ فييا رقية. 
ف لـ يفيمكا نكع كأسباب المرض، األطباء المختصي أما بالنسبة لممرض الجمدي: -

 قالكا بأنيا اعراض لمرض  السرطاف بالدـ.
الرقاة الشرعييف نصحكىا بمكاصمة العبلج بالرقية ألف حالتيا سببيا سحر كأذل، خاصة 
انيا كانت ترم أثناء الرقية جمد الثعباف الذم قدمتو ليا أحد األقارب أنو سحر بدافع 

 الغيرة في نظر المريضة.
أما عف القرار الشخصي عف تصكر المرض فقر الدـ: ترل المريضة باف  -    

المرض األكؿ ىك فقر الدـ لكف بعد اف قالكا ليا األطباء بأنيا تطكرت إلى سرطاف الدـ 
ال تعتقد أف فقر الدـ يتحكؿ إلى سرطاف، فيي تؤكد اف حالتيا  سببيا التسمـ الذم 

 أكمتو إنو سحر.
رل أف ىذه حالة سحر كليس تسمـ، كأف العبلج المناسب ىك بالنسبة لحالة التسمـ: ت 

 الرقية الشرعية ألف الطب الحديت ال يؤمف بالسحر كيستبدلو بالتسمـ الغذائي.
بالنسبة لممرض الجمدم: تعتقد أنيا حالة سحر حدثت ليا حيف قدمت ليا أحد األقارب 

الثعباف الذم كانت جمد الثعباف لتحسيف شعر رأسيا، فأصبح جمدىا يتقشر مثؿ جمد 
 تحممو بيف يدييا. 

بالنسبة لتأثير العكامؿ االقتصادية: فالمريضة ال تجد أم صعكبات مادية تقؼ في 
 طريؽ عبلجيا.

أما عف الظركؼ االجتماعية: فقد القت المريضة بعض الصعكبات خاصة مف طرؼ 
كىي تبلقي الكالديف في تقبميما تفسير المرض عمى أنيا سحر مف طرؼ احد األقارب، 

 نفس الصعكبات في اقناع أشخاص آخريف بيذه األسباب.
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب. -6
بالنسبة لفقر الدـ: المريضة تستخدـ أحيانا كصفات شعبية في عبلج مرض فقر  -أ
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المريضة عمى اقتناع أف فقر الدـ منيا مثبل "الرب" عسؿ التمر، عمى الرغـ مف أف  
الدـ مرض عضكم يحدث نتيجة نقصاف الييمكقمكبيف كزيادة نسبة الدـ األبيض، كعميو 

 فيي تستمر في عبلج ىذا المرض مف خبلؿ الطب الحديث.
كما لجات لمعبلج بالطب البديؿ في لبناف كاتضح أف المرض ىك ابيضاض في الدـ، -

 كقد تطكر إلى سرطاف بالدـ.
اىمية الثقافة الدينية: فالمريضة تؤمف بأف المرض ببلء مف ا ، كعندىا  أما عف-

ايماف با كبير كالدييا راضيف عنيا، كقامت بالعبلج  بكاسطة الرقية الشرعية عمى 
 اعتبار أف القرآف فيو شفاء لكؿ داء.

تيا ىي بالنسبة لحالة التسمـ: كاعتقاد في الثقافة الشعبية  المريضة تعتقد أف حال -ب
أكؿ السحر في العرس، عمى الرغـ مف أف المريضة ال تعتقد في العبلج السحرم؛ عمى 
الرغـ مف انيا لجات لمعبلج بكاسطة الطب الحديث الذم اكد بأف حالتيا سببيا تسمـ 

 غذائي. 
 المريضة لـ تعالج بأم نمط مف الطب البديؿ ليذا المرض. 
مريضة تؤمف بأف حالتيا سحر، كما أنيا تؤمف بأف كبالنسبة ألىمية الثقافة الدينية فال -

الديف االسبلمي القرآف الكريـ كاألحاديث النبكية جاء في نصكصيما السحر كمكائد 
 السحر، كعميو فالعبلج المناسب ىك العبلج بالرقية الشرعية كقد عالجت  بيا مرات عدة.

سببو سحر مرض جمدم كاعتقاد في الثقافة الشعبية  ال بالنسبة لممرض الجمدي:  -ج
عمى الرغـ مف معمكؿ في جمد ثعباف،  مع أنيا لـ تعالج بأم نكع مف العبلج السحرم؛ 

المرض حسب الطب الحديث ىك مرض جمدم حساسية، انيا عالجت بالطب الحديث 
 لكف األطباء لـ يتعرفكا عمى تشخيصو حتى بعد التحاليؿ الطبية العديدة.

البديؿ في لبناف، كالمرض تـ تشخيصو عمى أنو عبارة العبلج بكاسطة الطب كقد لجأت 
 عمى أعراض مرض السرطاف بالدـ.

المرض ببلء مف ا، كقامت بالعبلج بكاسطة الرقية  -كبالنسبة ألىمية الثقافة الدينية: 
 الشرعية ألكثر مف ثبلث مرات عمى اعتبار أف القرآف فيو شفاء لكؿ داء.
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 (2ممخص الحالة رقم )
 أنثىالجنس: 
 سنة 32السف: 

 المستكل التعميمي: الثانية ثانكم
 الحالة المدنية : متزكجة

 5عدد األبناء: 
 المستكل االقتصادم: متكسط

 الظركؼ االجتماعية كاألسرية: تعيش مع الزكج كاألبناء في أسرة نككية.
 المينة: ماكثة بالبيت

مرض التصمب الموحي،  "Sclérose SEP: المشكمة الصحية التي تشكك منيا المريضة
 تصمب األنسجة المتعدد"

 نوع وخصائص المرض: -2
حيف استيقظت المريضة كجدت نفسيا ال تبصر في إحدل   2005منذ جكيمية     

العينيف ال ترل بالمطمؽ، بينما العيف األخرل ترل بيا ضبابو فقط، لـ تكف عندىا أم 
حالة بسب الحر" حرارة الجك" فكرة عف نكع المرض ففي البداية كانت تضف أف ىذه ال

حتى زكجيا قاؿ ليا ذلؾ، لكف حيف استمرت الحالة لمدة ثبلثة أياـ بدأ ينتابيا الخكؼ 
 كالقمؽ، ذىبت لمطبيب المختص في أمراض العيكف، لـ يفيمكا طبيعة المشكمة.

بعدىا رافقت ىذه األعراض بالتدريج، فقداف لحاسة الذكؽ، لـ تعد تتذكؽ أم 
كال مر، كال حمك، كال حامض، كال مالح....لـ تعد تتذكؽ أم شيء، ثـ شيء ال حار، 

بدأت تظير حاالت النسياف المزمف، كازدادت خطكرة حيف بدأت تظير حاالت الشمؿ 
 النصفي الكمي بالجسـ، فقداف لمحركة كالنطؽ.

كانت تمؾ األعراض غريبة عف المريضة فيي لـ تعرؼ مثميا مف قيبؿ، كخبلليا لجأت 
ج بالترتيب: العبلج عند طبيب مختص في أمراض العيكف،  العبلج عند الراقي،  لمعبل

العبلج عند طبيب األعصاب بعد الشمؿ، العبلج بكاسطة الرقية الشرعية، العبلج في 
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 المستشفى بعد تكرار الشمؿ العبلج بكاسطة الرقية الشرعية.

 ة:دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادي -1
الزكج، الكالديف،اواإلخكة، ابنت العـ، جيراف، األخكات، كبعض األقارب،  كانكا أكثر  -

األشخاص مساندة لممريضة فترة المرض، كقد كاف تأثيرىـ في تصكر المرض: فالزكج  
قاؿ ليا في البداية أف المرض بسبب الحر أك بسبب القمؽ، األـ قالت  بأف حالتيا 

األقارب قالكا ليا يمكف أف يككف أذل " ربما عفست عيف  سببيا مس مف الجف، كحسد،
 الغنى" أك دخمت لمحماـ كقاست ىذكؾ الناس" كىناؾ مف قاؿ ليا بسبب القمؽ.

كما كاف تأثير ىؤالء في تحديد العبلج المناسب حيث أف الزكج نصحيا أف تذىب  -
بأف تعالج عند ألطباء مختصيف، األـ كأفراد عائمتيا، كالجيراف، كاألقارب نصحكىا 

 الراقي.
أما عف تأثير المعالجيف: فاألطباء المختصيف في بداية األمر لـ يتكصمكا إلى  -

" SEPتشخيص المرض بعدما تطكرت الحالة كعالجت في المستشفى المختص بمرض "
 -تعرفكا عمى المرض كقالكا أنو مرض مزمف كعبلجو طكيؿ األجؿ كأعراضو كاضحة؛ 

األكؿ قاؿ ليا بأف حالتيا سببيا عيف حاسدة كمس مف الجف، الراقي بالنسبة لمرقاة: 
الثاني قاؿ حالتيا سببيا حسد لكف نصحنيا أف تعالج عند الطبيب المحتص، الراقي 
الثالث عمؿ ليا الرقية  في المستشفى قاؿ بأف حالتيا سببيا عيف كمس مف الجف دخؿ 

 يا ممغـ بالسحر كىك سبب حالتي.عف طريؽ السحر، الراقي الرابع  قاؿ ليا بأف بيت
أما التصكر الشخصي لممريضة فيي تعتقد أف مرضيا ىك كما كصفو األطباء "  -

SEP"  لكف األسباب قد تتعدد ككميا طرؼ في مرضيا كمف المحتمؿ أف يككف بسبب
 العيف.

كبالنسبة لمظركؼ االقتصادية فقد كانت عائقا أحيانا في استمرار العبلج بشكؿ  -
 خاصة أنيا تتمقى العبلج في الجزائر العاصمة كأدكية باىظة الثمف.مناسب 

كعف الظركؼ االجتماعية فتمثمت في أف زكجيا ال يؤمف بالعبلج بالرقية كعند  -
الطالب، كفي حالة اصرارىا عمى العبلج فإف أفراد عائمتيا ىـ مف يجمبكف ليا الرقاة، 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

273 

يانا تخمط ليا األمكر كتقكؿ بأف زكجيا زاد سكاء في المنزؿ أك يأخذكنيا إلييـ كالدتيا أح
 مف حالتيا سكءا، كأف القمؽ منو ىك ما أثر في مرضيا مع أف المريضة ال تبالي.

 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب. -6
اتضح مدل تأثير الثقافة الشعبية كالتقميدية في تصكر المريضة لممرض في أف  -

المرض سببو سحر، "عيف كحسد، تفقست في صحتي"، أك يمكف أف تككف قاست ىذكؾ 
الناس في دكرة المياه" الكثيريف قالكا أف حالتيا يمكف أف تككف بسبب سحر لكنيا ال 
تعتقد ذلؾ، ألف ليس لدييا أعداء في حياتيا، قد يككف العبلج عف طريؽ التخمص مف 

 لكف ليس ىناؾ مف تثؽ بو. التابعة كعيف الناس عند طالب محترؼ،
أما عف تأثير الثقافة الطبية الحديثة تعتقد المريضة أف مرضيا سببو القمؽ مف جراء  -

المشاكؿ بيف زكجيا كأفراد عائمتيا خاصة كالدتيا، مما سبب ليا ضغكط كبالتالي 
 انفجار عصبي، كما أف الصدمات النفسية التي تعرضت ليا قد تككف السبب.

عتقد كال تعالج بكاسطة الطب البديؿ، لكف بالنسبة لتأثرىا بالثقافة الدينية المريضة لـ ت
فقد اتضحت في اعتقادىا أف الحسد كالعيف يمكف أف تسبب مشاكؿ كبيرة كىكذا ما 
اقتنعت بو طكاؿ فترة مرضيا فقد كجدت أشخاص في المستشفى يعيشكف كالسبلطيف 

بب العيف كالحسد ىك سبب كؿ شيئ، كىـ يعانكف نفس المرض الذم تعاني منو إنو بس
كليذا أسمكب العبلج المناسب في نظرىا ىك العبلج بالرقية الشرعية لمتخمص مف العيف 

 عف طريؽ قراءة القرآف الكريـ.
كىي تضيؼ أف حالتيا ال تزاؿ أسبابيا غامظة حتى اآلف كىي تعتقد أف القمؽ كالعيف 

في مرضيا كبالتالي الطب الحديث مفيد كالخمعة "النشعة" الصدمة، كميا أطراؼ فاعمة 
 في تيدئة حالتيا العصبية، كالرقية ميمة في إبعاد العيف.
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 (96ممخص الحالة رقم )
 الجنس: ذكر

 سنة32السف: 
 المستكل التعميمي: أكلى ثانكم

 الحالة المدنية: متزكج
 1عدد األبناء: 

 المستكل االقتصادم: فقير
 الظركؼ االجتماعية كاألسرية: متزكج كلديو ابنة يسكف في عائمة األب لدية فقط غرفة. 

 المينة: عامؿ حر، كأثناء الدراسة كاف في حالة بطالة.
المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض حسب تقرير الطب الرسمي: يشكك المريض 

 مف مرضيف متزامنيف: ركماتـز في الدـ، كمرض عصبي.
 وخصائص المرض: نوع -2
 بالنسبة لمروماتيزم في الدم:  –أ 
سنكات أكؿ ما الحظ ظيكر أكؿ األعراض ىي تمثمت في احمرا األنؼ،  3منذ  -

كاسمر لمدة طكيمة ىذا االحمرار كلـ يكف يظير مف قبؿ، بعدىا بدأت أشعر بألـ في 
نتفاخ كألـ في يدم اليمنى كرجمي اليمنى، كما كانت ترافقيا الغثياف، كما بدأ ظيكر ا

باقي المفاصؿ الجية اليمنى يرافقيا آالـ األصابع كالكـ األيمف، ساؽ رجمو اليمنى، 
فخذه األيمف، كباألخص في منطقة "الكعب"، لـ يكف لدل المريض أم فكرة عف ىذا 

 المرض، ففي بادئ األمر راكدنو شؾ عمى أنو إلتكاء في الرجؿ كانتقؿ لكامؿ الجسـ. 
أياـ، بعدىا ادرؾ المريض غرابة األمر دكف  3ر في األنؼ مدة استمر االحمرا -

 المجكء لمعبلج  أما بالنسبة لؤلالـ كاحمرار كانتفاخ المفاصؿ فكاف بشكؿ مستمر تقريبا. 
أدرؾ خطكرة الكضع حينت اآلالـ  استمرت في كامؿ جسمي حتى بعد العبلج عند  -

. 20النيكض كالمشي لمدة  الكثير مف انكاع الطب إلى درجة أصبحت ال أستطيع  يـك
كما اعتبر المريض أف ىذه العراض غريبة نكعا ما  فيي لـ تحدث لو أعراض مرضية 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

275 

مثؿ ىذه مف قبؿ مثبل احمرار في األنؼ لمدة طكيمة دكف أم سبب يذكر، ككذا في 
 األطراؼ كرجميف خاصة أنو لـ يتعرض ألم كسر أك إلتكاء...إلخ. 

في العظاـ كالمفاصؿ،كصؼ لو إبر لـ تنفع ، بعدىا  عندىا ذىب إلى طبيب مختض-
، لكف دكف  20ذىب لمطبيب شعبي عمؿ ليو جبس تقميدم" جبيرة تقميدية" لمدة  يـك

فائدة، ثـ ذىب إلى راقي شرعي بطكلقة،  ثـ إلى طبيب مختص في المفاصؿ، ثـ  
لممرة عالج عند راؽ آخر، كبعدىا العبلج بكاسطة الحجامة، ذىبت إلى راقي آخر' 

 الرابعة'.
 ب: بالنسبة لممرض العصبي: 

القمؽ  بعد أشير مف االصابة بالمرض رافقتني أعراض عصبية تمثمت بالترتيب في: -
الشديد   فقداف الذاكرة أصبحت أنسى ما أكمت كاألشخاص مف حكلي، ...، ىيجاف 
عصبي صراخ،  حاالت صرع، حاالت ىمكسة أصبحت اتكمـ مع نفسي؛ راكدني شؾ 
بأنيا حالة مس مف الجف ألني أعرؼ حاالت كثيرة أصيبكا بالمس عانكا نفس 
األعراض؛  تتكرت ىذه األعراض في فترة معينة ثـ تقؿ حدتيا ثـ تعاكد الرجكع ىذا 

 لكف دامت لسنتيف تقريبا.
شعر المريض بخطكرة األعراض حيف كصمت لحالة ىيجاف عصبي كصرع ثـ  -

 ىمكسة.
يبة التي رافقت ىذه األعراض خاصة في الفترة األخيرة مف ىذه مف بيف األشياء الغر  -

أصبح المريض يتكمـ  عمى لساف الجف عند كؿ رقية يقكـ بيا، أصبح -المدة ىي: 
ينزعج مف سماع القرآف الكريـ كيشتـ الراقي في بعض األحياف، كره المشركبات التي 

خكتو، ىناؾ بعض  بالمكف األصفر، فقداف الذاكرة حتى أنو لـ يعد يعرؼ أمو كا 
 المأككالت ال يحب أكميا أصبح يتناكليا مثؿ البيض، كره البيت.

كبعد ادرؾ خطكرة الكضع ذىب إلى الراقي ألكثر مف مرة، ثـ ذىب إلى طبيب  
مختص في أمراض األعصاب، ثـ إلى الطالب، ثـ لمراقي، ثـ عند الطبيب المختص 

 في األعصاب، ثـ العبلج عند راقي بطكلقة.
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 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
كالدتي، م األشخاص األكثر مساعدة لمشخص المريض في مراحمو المرضية: ق

 أخكاتي، كالدم، إبف عمتي، إبف خالي، بعض األقارب كالمعارؼ.
فبالنسبة لتأثير ىؤالء األشخاص في تصكر المرض فاألـ فسرت االحمرار كاالنتفاخ في 
أطرافي أنو دـ فاسد يجرم في عركؽ المريض، كطمبت مني أف اذىب لمطبيب الشعبي 
حتى يشمط لي مكاف االنتفاخ، كما الحظ أفراد العائمة القمؽ الشديد الذم كاف يظير 
عمى المريض، فقداف الذاكرة ، يتكمـ مع نفسو حاالت الصرع....قالكا لو بأنيا يمكف أف 

 تككف أعراض سحر أك مس.
اتضح تأثير الجماعة المرجعية عمى تحديد نمط العبلج المناسب في كمتا  كما -

المرضيف حيث طمبت منو كالدتو أف يعالج عند طبيب شعبي، لكف مع عدـ التحسف 
بالعبلج الشعبي نصحو أفراد عائمتو بمكاصمة العبلج بالطب الحديث، بعدىا نصحو ابف 

كالدتو عف طالب يقاؿ أنو نافع أخذتو  عمتو كابف خالتو أف يذىب لمعبلج بالرقية،سمعت
إليو  بسبب المرض العصبي كحتى ألعراض الرماتيـز في الدـ، ألف أعراض الركماتيـز 

 كانت غامضة بالنسبة لمكثير حتى األطباء.
أما عف تأثير المعالجيف في تصكر المرض فبالنسبة لمعبلج الحديث قاؿ بأنو  -   

ركماتيـز في الدـ خاصة بعد إجراء التحاليؿ،  الطبيب الشعبي قاؿ بأف حالتي ىي حالة 
التكاء كتسبب في خركج دـ فاسد قاـ بشمط المنطقة األكثر احمرارا كانتفاخا " بالركبة" 

ية؛ ك بالنسبة لمراقي الشرعي عمؿ لو حجامة قاؿ أف حالتو كما عمؿ لي جبيرة تقميد
سببيا سحر كىك الذم سبب لو ىذا االنتفاخ كاآلالـ بالنسبة لمراقي الثاني كصؼ لي 
زيت أدىف بو ظيرت بعدىا أعراض أخرل رجعت إليو قاؿ بأف سببيا سحر كىذا 

اليمنى كسببا  السحر دخؿ معو جنياف كاحد مسمـ كاآلخر ييكدم الييكدم في الجية
 ىذه اآلالـ،  ذىبت لمطالب قاؿ بأف حالتو سببيا سحر.

أما بالنسبة لممرض العصبي لما ذىب لرقاة عدة بسبب ىذا المرض ىناؾ مف قالكا      
بأف حالتو سببيا سحر، كىناؾ مف قاؿ سحر قديـ، كىناؾ مف قاؿ مس دخؿ بالسحر، 
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 ص باألعصاب.كىناؾ راقي نصحو أف يذىب ليعالج عند طبيب مخت
أما عف تصكر المريض الشخصي لمركماتيـز فيك أحيانا يختمط عميو األمر كلـ يعد  -

يعرؼ مف الصح مف الخطأ، يعتقد كؿ ىذه األسباب كاردة، ألنو ليس مف أىؿ 
التخصص فالمعالجيف ىـ أدرل بمرضو،  خاصة أف مرضو الركماتيـز بالدـ تزامف مع 

 مرض األعصاب الذم حدث لو.
نا يقكؿ ىك مرض الركماتيـز في الدـ لكف عند عدـ جدكل العبلج الحديث يعتقد أحيا

 سببو سحر كمس.
فيي غير مبلئمة لعبلج كؿ المراحؿ المرضية التي  كفيما يخص ظركفو االقتصادية -

مر بيا كاف كالداه يساعدانو في تسديد تكاليؼ العبلج سكاء كاف شعبي أك حديث أك 
عبلجات كمفتو الكثير مف األمكاؿ، خاصة مع تكقفو عف العمؿ حتى الرقية، ألف ىذه ال
 تقريبا طكاؿ فترة مرضو.

كاف يعاني الكثيرا مف المشاكؿ االجتماعية جراء  كفيما يخص ظركفو االجتماعية: -
إصابتو بالرماتيـز بالدـ، أثر عمى استقرار حياتو الزكجية، زكجتو لـ تتقبؿ ظركؼ 

التيـ التي كانت مكجية إلييا بسبب السحر الذم مرضو كخرجت مف البيت حتى 
 استخرجو منو الرقاة جعؿ حياتو الزكجية تتحكؿ رأسا عمى عقب.

 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
كاف تأثير الثقافة التقميدية كالشعبية في تصكر المرض مف خبلؿ اعتقاد المريض  -

التكاء مفصمي ،  لمرجعية المحيطة بو في أف المرض األكؿ سببو دـكالجماعة ا
باألطراؼ العبلج بكاسطة الطب الشعبي، سببو سحر، مس مف الجف، ككذلؾ كانت مف 

 خبلؿ لجكء المريض لمعبلج عند الطالب.
أما بالنسبة لممرض العصبي: فقد فسر المرض عمى أنو سحر قديـ، مس مف الجف،  -

 ف يتكمـ عمى لساف المريض، كما قاـ المريض بالعبلج عند الشكافة.كالدليؿ أصبح الج
أما عف تأثير ثقافة الطب الحديث في فيـ المرض تحديد العبلج فقد تأكد المريض  -

مف نكع المرض عمى انو ركماتيـز في الدـ بعد اجراء بعض التحاليؿ الطبية، ك العبلج 
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 كأدكية خاصة بنكع المرض.  عند طبيب مختص الذم كصؼ لو إبر مسكنة لآلالـ
كذلؾ بالنسبة لممرض العصبي حيف لجأ لمعبلج عند أطباء مختصيف بكاسطة األدكية 

 الكيميائية مع الراحة العصبية.
كبالنسبة لمطب البديؿ المريض لـ يعالج بالطب البديؿ كلـ يعتقد في ثقافة الطب  -

 البديؿ.
جيو المريض ألساليب العبلج الديني كما ساىمت الثقافة الدينية بشكؿ بارز في تك  -

كاالعتقاد في سبب المرض حيث يعتقد أف سبب المرض الركماتيـز مرض العصبي ىك 
سحر، خاصة بعد أف أكد لو الراقيف ذلؾ، كىك يعتبر أف العبلج بالقرآف الكريـ يساعد 
في التخمص مف السحر خاصة بعد أف طرأ لو تحسف بعد الرقية لكمتا المرضيف 

تيـز كالمرض العصبي، كما ختـ المريض بأف حالتو في آخر المطاؼ ىي ببلء الركما
مف ا سبحانو كتعالى، إنما تمؾ ىي أسباب ثانكية. كالراقي يبعث ا بيده الشفاء، كىك 

 يعتقد في أف الرقية العبلج المناسب كالنافع.
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 (6ممخص الحالة رقم: )
 الجنس: أنثى

 سنة 23السف: 
 الحالة المدنية: غير متزكجة 

 عدد األبناء: /
 المستكل التعميمي: الثالثة ثانكم
 المستكل االقتصادم: ضعيؼ
طالبة معيدة بالباكالكيا، تعيش مع األـ كاألب في بيت  :الظركؼ االجتماعية كاألسرية

 قديـ.
 المينة: ماكثة بالبيت.  

 المشكمة الصحية: مرض عصبي
 نوع وخصائص المرض:  -2
منذ عاميف كانت طالبة في الثالثة ثانكم تدرس بشكؿ عادم معيد البكالكريا لممرة       

الثالثة تمارس مينة الخياطة في البيت، لـ تكف تشكك مف أم شيء سكاء كاف نفسي أك 
 عصبي.

في يكـ مف األياـ جاء إلى بيتيـ ضيؼ مف أحد المعارؼ إلى البيت، كىك عراؼ يقكؿ 
طمب منيـ أف يرقي البيت حتى تنزؿ البركة فيو كيخرج منو عمى نفسو أنو طالب، 

النحس، كالعيف، كىك يتجكؿ في أنحاء البيت عند دخكلو لمجزء القديـ مف مبنى البيت 
كجد غرفة قديمة كنا نستعمميا كمخزف لمخردكات، قرأ فييا تعاكيذ كقرآف، كقاؿ لكالدىا 

اتؼ، بعد أف قرأ عمييا كبلـ ما، أف تمؾ الغرفة تحتكم عمى كنز، قاـ بتصكيرىا بالي
 طمب مف كالدىا أف يكنسيا كيبخرىا كيقفميا كال يفتحيا حتى يطمب منيـ " الطالب" .

كالد المريضة لـ يرتاح لؤلمر، طمب منيا في المساء أف تفتحيا كتضع فييا أسطكانة 
 قرأف، حتى تطرد الشياطيف التي يمكف أف تككف دخمتيا، جراء تعزيـ ذلؾ الطالب،
؛ كاف أكؿ عرض  فعمت ما أمرىا كالدىا بو، كفي نفس الميمة بدات تيمكس في النـك
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 انتبيت لو أـ المريضة كىي أكؿ مرة يحدث ليا مثؿ ىذا.
كعندما رجعت إلى النكـ كانت ترل أحبلما مزعجة، ككأف البرؽ يقصؼ، بعدىا        

حائط يحتكم صكرة تستفيؽ "مخطكفة" تصرخ" ، كبعدىا نظرت إلى إطار معمؽ عمى ال
قرآنية نظرت فييا طكال ثـ بدأت بالبكاء كالصراخ، بعدىا ثارت أعصابيا حدث ليا 
ىيجاف عصبي، ككانت ستخرج ىاربة مف البيت، اجتمعت كؿ أفراد العائمة لتيدئيا، 
تكررت ىذه األعراض ألياـ، دكف أف  تعرؼ أنيا مصابة بمرض عصبي مع العمـ أف 

رض عصبي، أما بالنسبة لؤلعراض مف الدرجة الثانية فقد كالدىا كعميا مصاباف بم
أصبحت ىمكسات طكاؿ الكقت، زرقة في الشفتيف، ال أكؿ، ال شرب كلفترة طكيمة، 
تكقفت الصبلة أشتـ الناس حكلي، أتخيؿ الدـ دائما حكلي، أبكي عمى الدكاـ، حاالت 

 التقيؤ خاصة بعد تناكؿ الدكاء.
تي رافقت المرض: رؤية أحبلـ مزعجة عمى الرغـ مف كمف بيف األعراض الغريبة ال -

،  عدـ تعمؿ الدكاء الذم  ،  أتكمـ كبلـ غير مفيـك أني غير متعكدة: اليمكسة في النـك
كصفو لي الطبيب، عدـ تحمؿ سماع،  القرآف كالرقية الشرعية لدرجة أني أصبحت 

 أشتـ كؿ مف يرقيني كأستيزئ بو.
عدة مف العبلج كانت كالتالي: أكؿ عبلج عند كخبلؿ فترة مرضي قصدت انكاع  -

الراقي رقاني كطمب مف أبي اف يأخذني لطبيب أعصاب،  ثاني عبلج كاف عند طالب 
عمؿ لي تعزيمة مع اثناف مساعديف لو يعزمكف بكبلـ غير مفيكـ كيخرجكف البخكر 
ند كأعطكني أكراؽ أرمييا في البيت الذم حدث لي فيو أذل،  العبلج الثالث كاف ع

طبيب أعصاب، زادت حالتي سكءا،  العبلج الرابع كاف عند راقي ثاني لـ يفيـ حالتي،  
العبلج الخامس كاف عند شكافة كىي امرأة صالحة "معطيتيا عمى شفاء المرضى" 
اعطتني كرقة مكتكبة ادخميا تحت لساني، كجاكم أبخر بو، كزيت أدىف بو جسدم لمدة 

 أياـ. 8
 ة، والظروف االجتماعية، واالقتصادية:دور الجماعة المرجعي -1
أكثر األشخاص الذيف ساندكا المريضة خبلؿ المرض: الكالديف كأحد الجارات، بعض  -
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األقارب  كقد كاف ليؤالء دكر في تصكر المرض نكعو كسببو، األـ كاألب اعتقدا أف 
ا حالتيا ىي بسبب التعزيـ الذم عممو العراؼ الذم جاءىـ كضيؼ قبؿ مرضيا، فمم

دخمت لمبيت الذم فييا التعزيـ "تسكنت" أم حدث ليا مس، أما الجيراف كبعض 
األقارب مف يقكؿ بأف حالتيا سببيا كراثي خاصة أف  أب المريضة كعميا مرضى 
باألعصاب، كىناؾ مف يقكؿ بأف حالتيا سببيا الضغط النفسي العائمي كصدمة 

 حاف البكالكريا.البكالكريا ألف حالتيا تزامنت مع اقتراب مكعد امت
كما كاف لمجماعة المرجعية دكر في تكجيو المريضة لمعبلج الكالديف  يحرصاف عمى  -

عبلجيا عند راقي أك طالب، كىما ال يقتنعاف بأف مرضيا سببو عصبي،  جارتيا 
نصحتيا أف تعالج عند شكافة ليا بركة عبلج المرضى،  بعض األقارب نصحكىا أف 

 األعصاب.تعالج عند طبيب مختص في 
كما كاف لممعالجيف تأثير في تصكر المرض،  الراقي األكؿ قاؿ أني سميمة ليس بي  -

شيء لكنو طمب مف كالدم أف يأخذني لطبيب مختص،  العزاـ الطب السحرم قاؿ أني 
"قست ىذكؾ الناس"  طبيب األعصاب كصؼ لي ادكية ميدئة كلـ يقؿ شيء عف 

لتي غامضة كأف االحتماؿ الكبير أف يككف سبب مرضى، الراقي الثاني قاؿ باف حا
مرض عصبي. الشكافة قالت بأف حالتي سببيا سحر  كمف ثمة فتصكر المرض في 

 نظر المريضة يتطابؽ مع رأم الكالديف أم بسبب تعزيـ الطالب في البيت.
كعف دكر الظركؼ االقتصادية،  فرغـ ظركفيا االقتصادية الضعيفة إال انيا لـ تكف  -

 ايجاد العبلج المناسب. عائقا في
أما عف الظركؼ االجتماعية، كالدىا لـ يتقبؿ مرضيا خاصة ألنيا أنثى، كيعامميا  -

 بقسكة أحيانا في فترة مرضيا، حتى أف ىناؾ مف قاؿ بأنو زاد مف حالتيا سكء.
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
في الثقافة الشعبية مف خبلؿ تصكرىا لممرض سببو أنيا "قاست تعتقد المريضة  -

ىذكؾ الناس" عندما دخمت الغرفة الذم عـز فييا الساحر الستخراج الكنز؛ كما أف  
المريضة عالجت بطريقتيف مف العبلج الشعبي كتمثؿ في الطب السحرم، عند العزاـ" 
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كالعفك عنيا، كالطريقة  الطبيب الساحر مف أجؿ استرضاء الجف كخركجو مف المريضة
 الثانية كانت العبلج عند الشكافة التي تمتمؾ حسب رأم المريضة بركة العبلج.

المريضة كأىميا لـ  يقتنعكا بطبيعة المرض عمى أنو مرض عصبي كليس لو أم  -
صمة باألعصاب، عمى الرغـ مف أف المريضة كأقاربيا ككالدتيا أشاركا بأف بعض 

مية كالدراسية زادت مف كتيرة كحدة المرض، كما أنيا لجأت الضغكط النفسية العائ
 لمعبلج عند طبيب مختص في األعصاب لكنيا لـ تتناكؿ الدكاء الذم كصفو ليا.

 كما أنيا لـ تستخدـ كلـ تعالج أم نكع مف الطب البديؿ. -
كاعتقادا في أىمية الثقافة الدينية، المرض سببو مس مف الجف بحجة كجكد آيات  -

ية تثبت حقيقة المس، كليذا لجأت عائمة المريضة في أكؿ األمر لمعبلج الديني قرآن
بكاسطة الرقية الشرعية، حتى بعد تمقي المريضة عبلجات مف نكع آخر رجعت لمعبلج 
بالرقية الشرعية، ألف الرقية الشرعية مناسبة لطرد الجف كالتخمص منو حسب رأم 

 المريضة كأىميا.
نظرىا ىك العبلج بالرقية الشرعية لكف الرقاة الذيف ذىبت إلييـ العبلج المناسب في  -

لـ يككنكا ماىريف، كليذا ىي تعتقد أف بركة الشكافة نافعة ألنيا تحسنت كثيرا بعد 
 العبلج عنده، كىك العبلج األفضؿ.
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 (91ممخص الحالة رقم )
 سنة 41السف: 

 الجنس: أنثى
 المستكل التعميمي: يعرؼ القراءة كالكتابة 

 الحالة االجتماعية: غير متزكجة
 عدد األبناء: /

 الحالة االقتصادية: متكسطة
 الظركؼ االجتماعية كاألسرية: سكف مع أفراد العائمة األـ األب، اإلخكة كأبناء اإلخكة.

 المينة: ماكثة بالبيت
مرض عضكم" شمؿ تدريجي لنشاط  (:المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة

 األعصاب الحركية.
 نوع وخصائص المرض: -2
سنة كانت شابة في غاية النشاط، تمارس أعماؿ البيت اليكمية، غسيؿ،  13قبؿ   

طبخ، كنس مسح.....إلخ، كما كانت تمارس مينة الخياطة في البيت، كال تعاني مف 
ركؼ االجتماعية بالبيت حيف أم نكع مف المرض حركي أك شيء آخر، لكف تغير الظ

بدأت تظير مشاكؿ عائمية، ككمما تحدث أم مشكمة تشعر بفشؿ في ركبتيف كرجميف، 
كانت ىذه األعراض ترافؽ كؿ مرة يحدث فييا مشكؿ أك"خمعة"، لكف بعد مدة ازدادت 
حدة ىذه األعراض، حيث أصبحت تشعر بالفشؿ في ركبتيف حتى دكف سبب أك مشكؿ 

ف أصبحت تسقط أرضا دكف أف تستطيع أف تقكـ بقيت عمى ىذا معيف،  بعد سنتي
الحاؿ مدة أسبكع تقريبا ثـ استعادت عافيتيا مع األدكية، لكف زادت حدة كخطكرة ىذه 

 األعراض بمركر الكقت.
كانت في البداية أعراض كقتية، لكف تحكلت إلى أعراض دائمة في شكؿ شمؿ  -

الحركي ينتقؿ إلى األعمى بمررك الكقت مف تدريجي، كمما زاد األمر خطكرة: الشمؿ 
األرجؿ ثـ الفخذيف، ثـ اليديف كفي ىذه الفترة قاؿ لي الطبيب أنو سينتقؿ إلى رقيتي 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

284 

 ....إلخ.
عمى الرغـ مف أف المريضة لدييا فكرة مسبقة عف المرض ألف األخ األكبر يعاني  -

مرت بيا، كليذا ترل مف مرض مشابو كتكفي بسبو، لكف مرضو لـ يمر بالمراحؿ التي 
 أف مرضيا مختمؼ حتى األطباء أحيانا يحتاركف في سببو.

خبلؿ فترة المرض لجأت المريضة إلى أنكاع عدة مف العبلج: العبلج عند طبيب  -
،  العبلج عند "الشكافة"، العبلج عند  عاـ،  العبلج عند طبيب مختص في الرماتيـز

في نفس الكقت،  العبلج عند  طبيب مختص في العظاـ كالمفاصؿ، كطبيب عاـ
الطبيب األكؿ المختص في أمراض الركماتـز العبلج بالرقية الشرعية كالطب الحديث، 
العبلج عند امرأة تعالج باألعشاب،  العبلج بالرقية الشرعية مرة ثانية، العبلج 

 بالمستشفى بالجزائر العاصمة.
 تصادية:دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالق -1
أفراد العائمة الكالديف، اإلخكة، كاألخكات، األقارب، كانكا أكثر األشخاص المسانديف  -

لممريضة أثناء المرض، كقد كاف ليـ تأثير في تصكر المرض فكانكا يقكلكف ليا أنيا 
خمعة،  حتى أنيا كانت تعتقد أنيا فقط خمعة؛ بعدىا أصبح أفراد عائمتيا كأقاربيا 

، أك ىكاء، ألننيا كانت تسكف في بيت "نصفو عرياف"يقكلكف ليا   بأنو الركماتـز
بعدىا اقتنع أفراد عائمتيا أف حالتيا سبببيا سحر، خاصة بعدما أخبرتيا الشكافة  -

 بذالؾ، ككذا الرقاة الذيف عالجت عندىـ.
 .كىناؾ مف قاؿ أف حالتي سببيا كراثي كصمة القرابة بيف األب كاألـ ألنيما أبناء العـ

كما كاف لمجماعة المرجعية تأثير كبير في اختبار العبلج لدرجة أف ذىابيا لكؿ أنكاع -
 العبلجات بقرار مف أفراد عائمتيا كبدليؿ مف األقارب كمعارؼ.

كما كاف لممعالجيف دكر في تصكرىا فيي تصدؽ كؿ ما يقاؿ ليا: الطبيب األكؿ  -
، ذىبت لمشكافة قالت بأف قاؿ بسبب خمعة،  الطبيب ثاني مختص قاؿ عندم رك  ماتيـز

حالتي سببيا سحر كىك معمكؿ داخؿ العائمة كىك سبب في تعطيؿ أمكرم مف 
زكاج...حتى الحركة،  األطباء المختصيف بعد اجراء تحاليؿ لمحمة قالك بانو شمؿ 
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تدريجي ناتج عف صمة القرابة بيف أبي كأمي، كىك كراثي،  الراقي األكؿ قاؿ سبب 
عركقي كىك الذم يشؿ حركتي،  الطبيبة العشابة قالت حالتي ىي حالتي جف سكف 

 "الفشمة"، الراقي الثاني قاؿ بأف حالتي سببيا سحر كمف الصعب خركجو مف جسمي. 
مما جعميا تعتقد في كؿ األسباب كالتشخيصات التي قدمت ليا كىي ليس ليا تصكر 

 محدد بشأف مرضيا.
ظر المريضة كانت كعائؽ في حصكليا عمى أما بالنسبة لمظركؼ االقتصادية في ن -

العبلج كالتشخيص الدقيؽ لممرض خاصة بعد أف أخبرىا األطباء المختصيف أف 
تشخيص المرض كعبلجو يككف أفضؿ لك كانت فرنسا خاصة أنيا تعاني مف ظركؼ 

 اقتصادية ضعيفة.
ليا غير أف ظركفيا االجتماعية لـ تككف عائقا، ألف كؿ المحيطيف بيا يتمنكف  -

 العبلج المناسب كالشفاء العاجؿ. 
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
كاف لمثقافة الشعبية تأثير عمى تصكر المريضة كاختيار العبلج خاصة أنيا  ترجع  -

 المرض لمسحر، الفشمة،  مس الجف" يسكف في العركؽ الحركية"، حب أفكار المعالجيف
بالسحر، خاصة أنيا لجأت لمعبلج عند الشكافة، كما انيا عالجت عند المطببيف 

 باألعشاب.
ىذا كقد كاف لمثقافة الحديثة دكر في تفسير المرض مف خبلؿ اعتقاد المريضة أف  -

الخمعة" كالصدمات النفسية" الناتجة عف المشاكؿ العائمية، كما قد يككف المرض كراثي 
 بيف األـ كاألب.ناتج عف صمة القرابة 

 المريضة لـ تعالج بالطب البديؿ. -
اما بالنسبة لتأثير الثقافة الدينية تمثمت في تفظيؿ المريضة العبلج بالرقية عمى الرغـ  -

مف انيا لـ تشفى بكاسطتيا إال أنيا تشعر بالطمئنينة بعد الرقية، كما اعتقدت في دكر 
، كدليؿ كجكد السحر كالمس في اآليات السحر كالمس خاصة بعد أف اخبرىا الرقاة بذلؾ

 القرآنية.
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 (93ممخص الحالة رقم: )
 الجنس: ذكر

 سنة 45السف: 
 المستكل التعميمي: ثانكم

 المستكل االقتصادم: متكسط
 الحالة المدنية: متزكج 

 1عدد األبناء: 
 الظركؼ االجتماعية كاألسرية: يعيش مع الزكجة كاالبف في أسرة نككية.

 باإلدارةالمينة: عامؿ 
 مرض نفسي اجتماعي" عدـ التكيؼ نفسيا كاجتماعيا مع الزكجة". :الحالة المرضية

 نوع وخصائص المرض: -2
تزكج عمى قناعة تامة، كبعد ستة أشير تغيرت عبلقتو اتجاىيا أصبح ال يحتمميا       

كنا كال يحب أف يراىا، لكنو يشتاؽ إلييا كثيرا حيف أككف بعيد مف البيت أك في سفر، 
كثرا ما يتشاجراف ألتفو األمكر، كاف عصبي جدا في معاممتو ليا، كأثر ذلؾ حتى في 

 عبلقتو مع جيرانو كأصدقائو.
كمف أىـ األعراض التي مر بيا المريض مايمي: كره الزكجة، ال أحب أف أراىا كال 
أحب أف تككف بجانبي، كنت عصبيا جدا معيا، بالرغـ مف أنيا زكجة مطيعة، الشعكر 

الصداع الدائـ خاصة في المساء، األرؽ، رؤية أحبلـ مزعجة في المناـ،  كره المككث ب
في البيت كلك لفترة قصيرة،  الشعكر بآالـ في المعدة مع حاالت الغثياف،  قمة األكؿ 
كفقداف الشيية،  الشعكر بالتعب الدائـ  دكف جيد يذكر،  ظيكر حكة غريبة في 

 الجسـ.
قة حكؿ المشكمة الصحية فيناؾ الكثير مف األشخاص مف كاف لممريض أفكار مسب -

يعانكف نفس األعراض لكف ألسباب معينة عمى الرغـ مف أف زكاجو كاف عمى قناعة 
 تامة بيننا، كليذا أصبحت األعراض في نظره غريبة.
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ظيرت ىذه األعراض بعد ستة أشير مف زكاجنا كاستمرت شيكر حيث ازدادت  -
كما ذكرتيا، ككاف يدرؾ خطكرة األعراض حيف يظمـ حدتيا إلى أعراض عضكية 

زكجتو في أغمب األحياف بتصرفاتو، كمف ثـ كادت تمؾ األعراض المرضية أف تنيي 
حياتيما الزكجية،  كما شعر بخطكرة المرض حيف ظيرت أعراض جسمية ىضمية، 

 كجمدية، حينيا أدركت أىمية العبلج. 
شعر بالكره الشديد اتجاىيا حيف يككف في كالشيئ الغريب في الحالة المرضية أنو ي

 البيت، لكف يشتاؽ إلييا لما يخرج مف البيت أك يسافر.
بدأت العبلج عند طبيب عاـ مف أجؿ المشاكؿ اليضمية، ثـ إلى طبيبة مختصة في 
األمراض الجمدية لـ تفيـ نكع المرض، عالجت عند طبيب نفسي بكالية سطيؼ، كعند 

معبلج بالرقية الشرعية بعد أف تأكدت مف براعة الراقي بقاء نفس األعراض ذىبت ل
 كجديتو.

 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
بالنسبة لدكر الجماعة المرجعية في المرض، كاف في يخفي مشكمتو عمى أم شخص  -

أصدقائو آخر، لكف بعد ما أثرت حالتو العصبية عمى عبلقاتي بأصدقائو عندىا أخبر 
 المقربيف كساعدكه كثيرا في فيـ المرض، كتمقي العبلج المناسب.

فزكجتو كانت دائما تقكؿ لو بأف حالتو غير طبيعية كأنو يعاني مف مشكؿ ما،   -
 أصدقائو الذيف عرفكا حالتو قالكا أنو  مرض نفسي.

ة، كما قدمكا لو نصائح في التكجو لمعبلج زكجتو نصحتو أف يعالج بالرقية شرعي
 أصدقائو نصحكه أف يعالج عند طبيب نفسي، بعدىا نصحكه أف يعالج برقية شرعية.

كفيما يخص تأثير المعالجيف في تصكر المرض، األطباء سكاء عبلج أمراض  -
اليضـ أك األعراض الجمدية لـ يتعرفكا عمى تشخيص المرض، حتى األدكية التي 

و قد يككف سببيا نفسي، الطبيب كصفكىا لو لـ تجدم نفعا لكنيـ اعتقدكا أف حالت
النفسي الذم عالج عنده بعد أف تأكد أنو ال يتعاطى أم نكع مف  المسكرات أك 
المنبيات، صرح لو أنو سميـ نفسيا كعصبيا، الراقي الذم عالج عنده أقنعو أف حالتو 
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 سببيا سحر التفرقة. 
 تمقي العبلج.الظركؼ االقتصادية لـ تكف عائقا ال في تشخيص المرض كال في  -
أما ظركفو االجتماعية، فقد كجد صعكبة أف يتفيـ األشخاص حقيقة أف ىناؾ مشكؿ  -

 صحي لو عبلقة بنفسية الفرد كالعبلقات االجتماعية لممريض.
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
التقميدية لممرض كلـ يعالج بأم نكع مف العبلج المريض لـ يعتقد بالمعتقدات الشعبية  -

 التقميدم.
أما تأثير الثقافة الطبية الحديثة فقد كاف تأثيرىا في أف المريض اعتقد أف المرض -

سببو نفسي أثر عمى التكيؼ األسرم، ككذا أثر عمى اضطرابات اليضـ، كما أف حالتو 
أكؿ عبلج عند الطب الحديث النفسية كانت سبب في ظيكر حكة جمدية، كبالتالي كاف 

 سكاء كاف عاـ أك مختص.
كما أف المريض لـ يعتقد في ثقافة الطب البديؿ،  إال أف تأثير الثقافة الدينية كاف  -

كاضح في تفسير المرض عمى أنو نفسي اجتماعي سببو سحر التفرقة، كالعبلج بكاسطة 
تيا في العبلج بعد أف الرقية الشرعية، خاصة بعد أف أثبتت الرقية الشرعية كجدار 

تخمص مف مشكاتو الصحية، كىك يؤمف بدكر الرقية في عبلج الحاالت المشابية 
 لمرضي.
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 (91ممخص الحالة رقم)
 الجنس: ذكر

 28السف: 
 المستكل التعميمي: جامعي

 الحالة المدنية: أعزب
 عدد أفراد األبناء:/

 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط
االجتماعية كاألسرية: ىك شاب متحصؿ عمى شيادة البكالكريا منذ أربع الظركؼ 

 سنكات طالب جامعي، يعيش مع األب كاإلخكة في ظركؼ عادية.
 المينة: عامؿ حر يساعد كالده بالتجارة

 المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: مرض نفسي جسدم
 نوع وخصائص المرض: -2
لديو عدة أعراض منيا الشعكر الدائـ بالتعب لدرجة قبؿ سنتيف أك اكثر ظيرت  -

اإلرىاؽ، بالرغـ مف أنو ال يمارس أعماؿ ثقيمة، ألـ في المفاصؿ كرخاء في كامؿ 
الجسـ، ككاف أحيانا يشعر بالممؿ كاليأس خاصة في نياية كؿ مكسـ الدراسي، كما كاف 

ال يعاني مف أم  تراكدنو مرات عديدة حاالت األرؽ كاإلعياء كما صرح المريض أنو
 مشاكؿ أسرية أك عاطفية.

كأصبحت ىذه األعراض تتكرر بشكؿ يكمي، ثـ ازدادت ىذه األعراض خطكرة حيف  -
بدات تظير اعراض أخرل تمثمت في حب العزلة كالشعكر باليأس الدائـ، مما أثرت ىذه 

 األعراض عمى التحصيؿ الدراسي لدل المريض.
األمر حاالت التعب المفرط دكف القياـ بأم كما أشار المريض اف الغريب في  -

مجيكد عضمي  مما استدعى ضركرة العبلج حيث لجأ إلى العبلج بكاسطة الرقية 
 الشرعية مرتيف. 

 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
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أكثر األشخاص مساندة لممريض ىـ جماعة األصدقاء كالصديقات، فقد كاف ليـ دكر 
ي تصكر المرض فحيف الحظ أصدقائو كصديقاتو المقربيف خاصة، ظيكر ىذه ف

األعراض قالكا بأنيا أعرض مرض نفسي، كىناؾ مف قاؿ لي بأنيا أعراض عيف، أك 
 سحر.

كما دخمت جماعة الرفاؽ في اقتراح أساليب العبلج المناسبة فقد نصحو البعض بأف  -
لطبيب النفسي يعالج المريض عمى يزكر طبيب نفسي لكنو رفض ألف العبلج عند ا

أساس أنو بمرض باألعصاب كليس مرض نفسي في اعتقاده،  نصحكنو بأف يعالج 
عند راقي شرعي، دلو أحد المعارؼ عمى الطالب الذم ذىب إليو عمى أساس انو راقي 

 لكنو اتضح أنو يعالج بالتعاكيذ الغامظة، كدلني أحد األصدقاء عمى الراقي الثاني.
ف تأثير المعالجيف في تصكره لممرض، حيث أخبره الطالب الذم ذىب إليو كقد كا -

بأف حالتو سحر، كصؼ لو خمطة أعشاب كعسؿ كأكراؽ مكتكب فييا، كطمب منو 
حرقيـ؛ الراقي الثاني الذم ذىب اليو قاؿ أف سبب حالتو عدـ الصبلة كضغكط 

ظير، كمرتاح ماديا الدراسة، كقاؿ يمكف أف تككف "عيف" ألنو كاف حسف الكجو كالم
كاقتصاديا، قرأ عميو القرآف كطمب منو مداكمة الصبلة كالذكر  كاالغتساؿ بالماء 
المرقي. مما أثر ىذا في تصكر المريض حيث يتصكر أف حالتو سببيا "عيف" ألنو 
حيف بحث عف أعراض العيف في الكتب الخاصة بالطب النبكم، بعد أف أخبرني بيا 

 ألعراض التي يعاني منيا.الراقي كجد أنيا نفس ا
أما عف الظركفو االقتصادية فمـ تكف كعائؽ لمحصكؿ عمى العبلج المناسب، ألنو  -

 كاف مرتاح ماديا.
كفيما يخص الظركؼ االجتماعية في البداية أراد أف يذىب لطبيب نفسي مختص  -

لجكف في العبلج النفسي لكنو عمى يقيف مف أف كؿ المعالجيف خاصة ىنا في بسكرة يعا
 المريض النفسي عمى أنو مريض عصبي باألدكية الميدئة فقط.

 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
لـ تؤثر الثقافة التقميدية الشعبية بشكؿ كاضح في تصكر المرض كتحديد العبلج  -
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أيضا اف تككف حالتو  خاصة أنو لجأ لمعبلج عند الطالب مف غير قصد، لكنو اعتقد
 بسبب سحر.

لكف دكر الثقافة الحديثة اتضح في تصكر المريض أف المرض بسبب ضغكط -
الدراسة، كما كانت لديو رغبة في العبلج النفسي المناسب الذم ال يتفر في مكاف إقامتو 

 حسب رأيو.
قافة كما لـ تؤثر ثقافة الطب البديؿ عمى تصكر المرض كعبلجو، غير أف تأثير الث -

الدينية كاف كاضح حيف تصكر بشكؿ كبير اف حالتو سببيا "العيف" كما قصد العبلج 
 بكاسطة الرقية الشرعية. 

 
 (91ممخص الحالة رقم: )

 الجنس : أنثى
 سنة 72السف: 

 المستكل التعميمي: تعرؼ القراءة كالكتابة
 الحالة المدنية: متزكجة

 كالعديد مف األحفاذبنات كابف متزكجيف  3عدد أفراد األبناء: 
 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط

الظركؼ االجتماعية كاألسرية: )ة(: تعيش في بيت قديـ مع أحد األبناء كزكجتو 
 كأكالده.

 المينة: ماكثة بالبيت
 المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: شمؿ بحركة العيف اليمنى.

 نوع وخصائص المرض:  -2
كانت تعيش منذ فترة قديمة "مبنى بالطيف" ككاف في ىذا البيت غرفة ال تستعمؿ - 

بشكؿ يكمي طالت عمييا سنيف كىي عمى ىذا الحاؿ تضع فييا فقط األغراض التي ال 
تحتاجيا، كفي يكـ مف األياـ كانت ننظؼ البيت كجدت خردة قديمة مف الحديد ال 
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خؿ دكف أف تنتبو أنيا رمتيا بشكؿ عشكائي، تحتاجيا، فتحت باب الغرفة كرمتيا بالدا
كفي تمؾ المحظة شعرت ككاف شرارة كيربائية صدمتيا، مف أصبع رجميا حتى الدماغ، 
شعرت لحظتيا بدكخة كفشمو، عندىا ذىبت لمنكـ، نامت لمدة ساعتيف تقريبا نـك عميؽ، 

بحت تحس كلما استفاقت الحظت أف عينيا اليمنى ال أستطيع أف تغمقيا، كبعدىا أص
 بارتعاش، كبركدة في مامؿ جسميا كفشؿ. 

-  ، لـ يكف لدييا أم فكرة مسبقة عف حالتيا المرضية، بقيت عمى ىذا الحاؿ لمدة يـك
بادرت بالعبلج بعدىا بقيت عمى تمؾ الحالة لمدة أكثر مف أسبكع، لكف زالت أعراض 

أف االصابة كانت  االرتجاؼ كالبركدة مف الجسـ. أما الغريب في األمر بالنسبة ليا
 لحظة رميت الخردة الحديدة في الغرفة الميجكرة بالبيت. 

حيث كجدت في األمر خطكرة عند استمرار الحالة ألكثر مف يكـ عندىا لجات  -
لؤلساليب العبلج التالية بالترتيب،  العبلج عند طبيب مختص في أمراض العيكف، 

منيا اجراء التصكير باألشعة  عالجت بالطب الشعبي بكاسطة الكحؿ، بعدىا طمبكا
المغناطيسية، لـ يفيمكا شيءا، عاكدت العبلج عند أطباء مختصيف كطمبكا منيا إجراء 
عممية جراحية قبؿ أسبكع مف العبلج بالرقية الشرعية، ثـ العبلج بكاسطة الرقية 

 الشرعية.
 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
شخاص المساعديف عند االصابة ىـ:اإلبف، الجيراف، زكجت اإلبف، بناتيا،  أكثر األ -

األقارب. كقد كاف ليـ دكر في تصكر المرض، فيناؾ مف قاؿ ليا  أنيا "حمصة"  
نشعة، مع أنيا لـ تتعرض لمقمؽ، كىناؾ مف قاؿ ارتفاع لضغط الدـ كأنا ال أشكك مف 

ثؿ دكرىـ في اختيار العبلج المناسب  الضغط،  كىناؾ مف قاؿ ليا أنيا حالة مٌس؛ تم
جيرانيا أمركنيا أف تكتحؿ، كيخبركنيا باألطباء المختصيف في عبلج أمراض العيكف،  

 اإلبف طمب منيا أف تذىب لطبيب مختص ٌبأمراض العيكف.
أما دكر المعالجيف فتمثؿ دكرىـ في تصكر المرض، فاألطباء المختصيف بعبلج  -

حالة حتى بعد التصكير باألشعة "سكانير"، أما األطباء العيكف لـ يفيمكا سبب ال
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المختصيف في مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة قالكا بأف عندىا عرؽ لـ يعد 
 يعمؿ كىك سبب حالتيا، الراقي قاؿ بأف حالتي سببيا مس.

ككاف تأثرىا بجممة ىذه التصكرات بحيث  تتصكر بأف حالتيا سببيا مس مف الجف لما 
 القطعة الحديدية في الغرفة القديمة بشكؿ عشكائي "قست ماليف الدار".رمت 

أما عف تأثير الظركؼ االقتصادية فيي لـ تكف عائؽ أماـ حصكليا عمى العبلج  -
 المناسب كتشخيص المناسب لممرض.

كما أف ظركفيا االجتماعية كانت مناسبة في الحصكؿ عمى العبلج فالكؿ حاكؿ أف  -
 كيتمنى لييا العبلج بأم طريقة مف قريب أك مف بعيد.يفيـ سبب مرضيا 

 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
اتضح تأثرىا بالثقافة التقميدية كالشعبية مف حيث اعتقادىا أف سبب الحالة مس مف  -

كىك شيء متعارؼ في الجف حيف لمست أحد أبنائيـ بالقطعة الحديدية دكف أف أبسمؿ، 
ثقافتنا أف ال نتعدل عمى "ىذكؾ الناس راىـ صعاب"؛ كما لجأت إلى العبلج بالطريقة 

ف لـ يعرؼ السبب.  الشعبية بالكحؿ ألنو نافع لكؿ أمراض العيف حتى كا 
كفيما يخص تأثير الثقافة الحديثة، المريضة عمى الرغـ مف لجكئيا لمعبلج عند  -

اض العيكف، كالتصكير باألشعة "السكانير"، كسبب المرض األطباء المختصيف في أمر 
 "عرؽ بالعيف لـ يعد يعمؿ" إال انيا لـ تقتنع بما قالو ليا األطباء.

كما أنيا لـ تمارس أم نمط مف العبلج البديؿ، إال أف تأثير الثقافة الدينية في  -
يا المناـ تصكرات المريضة كاف كاضح في رؤية مناـ يدؿ عمى حادث المرض، كما دل

عمى العبلج المناسب، تظف أف المناـ رسالة مف ا. فحالتيا سببيا مس مف الجف حيف 
رمت القطعة الحديدية دكف ذكر اسـ ا. كما أكضح ليا المناـ أف تعالج بالرقية 
الشرعية، كىي تقكؿ أف الرؤية ىي مف سيمات عباد ا الصالحيف خاصة أنيا حجت 

 بيت ا الحراـ.
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 (90ممخص الحالة رقم )
 الجنس : أنثى

 39السف:
 المستكل التعميمي: ابتدائي

 الحالة المدنية: متزكجة
 عدد أفراد األبناء: /

 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط
الظركؼ االجتماعية كاألسرية: )ة(: ىناؾ بعض المشاكؿ العائمية، لكنيا لـ تصؿ إلى 

 درجات كبيرة.
 بيتالمينة:  ماكثة بال

المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: تشكك المريضة مف مشكمتيف صحيتية 
 الركماتيـز كالغدة الدرقية.

 نوع وخصائص المرض:  -2
: لما كاف في عمرىا  -أ سنة حدث ليا شمؿ نصفي في كجييا  15بالنسبة لمركماتيـز

بكجييا، كأكجاع في خديف كعينيف، كما كانت تراكدىا أعراض أخرل تمثمت في ثقؿ 
مزمنة بالرأس. كاف لممريضة كاىؿ المريضة أفكار مسبقة حكؿ المرض فيي تعرؼ أف 
مثؿ ىذه تحدث في حالة المس " أذل في المنطقة الذم حدث فييا شمؿ" أك حيف يعاني 

 المريض مف ارتفاع لضغط الدـ الشديد، مع العمـ أنيا ال تشكك مف ضغط الدـ.
يانا لما تنتابيا نكبة مرضية، عمى الرغـ مف تمقييا لمعبلج كتتكرر ىذه األعراض أح -

منذ سنكات فيي تعتقد أف المرض يشكؿ خطكرة عمى حياتيا، فحيف تكقؼ الدكاء ترجع 
ليا نفس األعراض المرضية، كما انيا تجد في األمر غرابة خاصة أف األطباء عجزك 

 عمى تشخيص دقيؽ لحالتيا المرضية.
نماط عبلج متعددة كالتالي: العبلج عند الطالب، العبلج بالطب ىذا ما جعميا تمجأأل -

الحديث العبلج عند راقي شرعي، العبلج عند أطباء عاـ، كأخصائي في عبلج أمراض 
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،  العبلج بالرقية الشرعية،  مكاصمة العبلج بالطب الحديث.  الركماتيـز
ض تمثمت في  بالنسبة لمغدة الدرقية: فقد ظيرت اعراض مرضية مصاحبة لممر  -ب

الشعكر بالقمؽ الشديد،  تساقط الشعر،  نقص في الكزف،  أكجاع مزمنة في المعدة،  
خفقاف مزمف في القمب، انتفاخ منطقة الغدة الدرقية،  فكرت  المريضة في البداية أف 
ىذه األعراض نتيجة لممرض الركماتيـز الذم تعاني منو، أك قمؽ مف المشاكؿ العائمية 

. لكف أصبحت ىذه األعراض تتكرر بشكؿ يكمي، ما جعميا تدرؾ كعدـ االنجاب
خطكرة الكضع خاصة بعد أف حدث ليا ىبكط في الكزف بدرجة كبيرة   كانتفاخ منطقة 
الغدة الدرقية. مما استدعى طمبيا لمعبلج بالترتيب العبلج بالرقية الشرعية، ثـ العبلج 

 بكاسطة الطب الحديث.
 والظروف االجتماعية، واالقتصادية:دور الجماعة المرجعية،  -1
أىـ األشخاص المساعديف في اصابتيا بالمرض ىـ األب،األـ، الروماتيزم:  -أ

األخكات، األقارب الجيراف، بعد أف تزكجت أصبح زكجيا يساعدىا. كقد كاف دكرىـ في 
تصكر المرض لما حدث ليا شمؿ نصفي بالكجو، كؿ مف ىذه األعراض قاؿ أنو نتيجة 

 الجف، لكف األب قاؿ بأنيا حالة مرضية طبيعية.مس مف 
كما كاف ليـ دكر في تحديد انماط العبلج المناسبة: الكؿ نصحكني أف أعالج عند  -

طالب، أك راقي قبؿ زكاجي، إال األب طمب منيا أف تعالج عند الطبيب، بعدىا زكجيا 
ية في بعض كاف يطمب منيا أف تعالج عند الطبيب، لكنو لـ يمانع العبلج بالرق

 األحياف.
أما عف تأثير المعالجيف في تصكر المرض فقد اخبرىا الطالب الذم ذىبت إليو   -

، لكف  بأنيا حالة أذل مس مف الجف، أكؿ طبيب عالجت عنده قاؿ  بأنيا حالة ركماتيـز
األدكية التي كصفيا ليا كانت مؤقتة كمجرد ميدئة لآلالـ،  قاؿ ليا الراقي بأنيا حالة 

الجف، الراقي الثاني قاؿ بأف حالتيا سببيا مس،  أحد األطباء قاؿ بأف حالتيا مس مف 
سببيا شمؿ الكتر السابع بعضمة الرأس، أحد األطباء قاؿ بأنو ركماتـز قديـ كصعب 

 عبلجو.
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كالتصكر الشخصي لممريضة حكؿ مشكمتيا الصحية أنيا حالة "عيف" سببت ليا  -
أحيانا أنيا حالة مس، خاصة عند عدـ نفع األدكية   الركماتيـز ىذا  كما يراكدىا الشؾ

 التي تتناكليا.
: كاف أفراد األسرة، األقارب،  كزكجيا أكثر األشخاص بالنسبة لمغدة الدرقية -ب

مساندة ليا في ىذا المرض، فأفراد عائمتيا كاألشخاص المقربيف  نبيكىا بأف ىذه 
أعراض تأتي جراء السحر، كىناؾ مف األعراض ليست عادية، ىناؾ مف قاؿ ليا بأنيا 

قاؿ ليا بأنيا أعراض العيف كالحسد، كحيف انتفخت منطقة الغدة الدرقية الحظت أختيا 
 تمؾ العرض كقالت ليا مباشرة أنيا الغدة الدرقية.

كقد كاف دكرىـ في تكجيييا إلى العبلج المناسب فقد نصحنيا الكؿ في بداية ىذه  -
 الشرعية، األعراض أف تعالج بالرقية

كبعدما ظيرت االنتفاخ في منطقة الغدة الدرقة طمبت منيا أختيا أف تعالج عند طبيب 
 مختص في الغدد.

أما عف تأثير المعالجيف فقد اثبتكا ليا أف حالتيا ىي الغدة الدرقية، سببيا المشاكؿ  -
دـ التي كانت تعاني منيا في تمؾ الفترة مع زكجيا خاصة، كالتفكير المتكاصؿ في ع

 إنجاب األكالد، كؿ مشاكمي الصحية ىذه سببيا "عيف"
أما عف تأثير الظركؼ االقتصادية لكبل المرضيف فالبانسبة إليا أف الظركؼ  -

االقتصادية تمعب دكرا كبير فيي تقكؿ "يمكف لك كاف عندم المادة كنت عالجت 
 بالخارج" خاصة بالنسبة لمركماتيـز ألف زكجيا ميسكر الحاؿ.

تأثير الظركؼ االجتماعية فيي أحيانا تبلقي صعكبات في تقبؿ زكجيا  أما عف -
عبلجيا عند الراقي، خاصة حيف يطمب منيا الراقي الرجكع ألكثر مف مرة مما صعب 
عمى الراقيف تفيـ الحالة كتيسير العبلج، أما بالنسبة لمغدة الدرقية فمـ تجد صعكبات 

 تكاجييا إزاء تمقي العبلج.
 الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: دور العوامل -6
كات التأثر بالثقافة الشعبية مف خبلؿ تفسير المرض عمى أنو بالنسبة لمروماتيزم:  -أ
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بسبب مس مف الجف أك سحر أك عيف، كبالتالي أكؿ العبلج كاف عند الطالب، عمى 
مقتنعة أف المرض ىك  الرغـ مف أف األطباء لـ يعطك تفسير محدد لممرض فإنيا

، كأثرت الثقافة الدينية عمى تصكر المرض فيي تعتقد أف المرض سببو عيف  الركماتيـز
أك مس كما أنيا فيي تشير إلى حقيقة المس كالعيف في القرآف الكريـ، كما أنيا تقكؿ 

 أف العبلج بالرقية الشرعية نافعة، كالطب الحديث مجرد عبلج مؤقت لممرض.
فكاف تأثير الثقافة الشعبية في تفسير المرض عمى أنو  غدة الدرقية:بالنسبة لم -ب

سحر أك عيف ككاف تأثير الثقافة الحديثة حييف اعتقدت المريضة أف تككف المشاكؿ 
كالضغكط النفسية التي تعانييا سبب لممرض، كما كاف ذلؾ في اقتناعيا أنيا الغدة 

 ا لمعبلج الطبي الحديث.الدرقية، الحالة اتضحت أنيا غدة درقية، كلجكئي
أما عف تأثير الثقافة الدينية فكاف كاضح في تفضيؿ المريضة العبلج بالرقية الشرعية 
كعبلج أكلي كتفسيرىا عمى أف المرض ىك بسبب عيف، كما تعتقد في اىمية العبلج 

 الدينني بالرقية الشرعية في طرد الببلء كالعيف.
 

 (29ممخص الحالة رقم: )
 الجنس : أنثى

 سنة 43السف:
 المستكل التعميمي: تعرؼ القراءة كالكتابة

 الحالة المدنية: متزكجة
 عدد أفراد األبناء: /

 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: ضعيؼ
الظركؼ االجتماعية كاألسرية: تعيش مع الزكج، كأىؿ الزكج، كالضرة في بيت كاحد 

 كأكالد الضرة.
 المينة: ماكثة في البيت.

ة التي يشكك منيا المريض)ة(: تعاني المريضة مف ثبلث مشاكؿ المشكمة الصحي
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 صحية متزامنو ىي: العقـ، مرض عصبي، مرض جمدم.
 نوع وخصائص المرض: -2
عندما كصمت سف البمكغ بدأت تظير اضطرابات في العادة الشيرية  بالنسبة لمعقم: -أ

أصبحت تسير أشير، ذىبت لمطبيب كصؼ لي الدكاء بعدىا  9تتأخر أحيانا حتى 
سنة أصبحت تعاني مف آالـ في العمكد  19بشكؿ عادم، كبعد أف تزكجت في سف

الفقرم، ظيكر الدـ في البكؿ،  فقداف حاسة الممس، فقداف الشيية الجنسية في عبلقتي 
 الزكجية،  عدـ إنجاب األكالد بعد سنتيف مف الزكاج إلى اآلف.

كالدـ في البكؿ بسبب اليكاء، إال أف  كأفكار مسبقة لممرض كانت تعتقد أف تمؾ اآللـ
ىذه األعراض تكررت عدة مرات، كأدركت خطكرة الكضع حيف بدأت تشعر باآلالـ 
الحادة، كفقداف الرغبة الجنسية مما أصبح يشكؿ خطر عمى عبلقتيا الزكجية، كما كاف 
فقداف حاسة الممس أمر غريب بالنسبة ليا كغير طبيعي، عنيا أدركت أىمية العبلج 

 كلجأت لمعبلج عند طبيب، العبلج عند الراقي، العبلج عند الراقي لممرة الثانية.
ففي فترة اصابتيا بالمرض الك لبدات تظير عمييا  بالنسبة لممرض العصبي: -ب

أعراض المرض العصبي متمثمة في قمؽ شديد،  كساكس كأكىاـ، آالـ مستمرة بالعمكد 
حاالت مشابية جراء السحر، فقد كانت  الفقرم؛ ككأفكار مسبقة لممرض كانت تعرؼ

ىذه األعراض تتكرر بشكؿ يكمي كازدادت خطكرة الكضع حيف أصبحت تشؾ في 
بعض األشخاص كال تحتمؿ كجكدىـ بقربيا، مما جعميا تمجأألنماط مختمفة مف العبلج 

 تمثمت في العبلج عند طبيب مختص باألمراض العصبية، ثـ 
 العبلج عند الطمب.

راض الغريبة المصاحبة لحالتيا العصبية أنيا تتنبأ باألحداث قبؿ كقكعيا كمف بيف الع
 في بعض األحياف، كرؤية بعض األحداث في مناميا.

ففي يكـ مف األياـ الحظت ظيكر أعراض جمدية تمثمت  بالنسبة لممرض الجمدي: -ج
في ظيكر حبكب حمراء منتفخة ترافقيا حكة بالكجو، ككأفكار مسبقة لممرض تقر 

لمريضة أنيا تعرؼ حاالت مشابية جراء السحر، كتتكرر ىذه األعراض خاصة في ا
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 الفترة التي كانت تعاني منيا مف نكبات عصبية.
إال أنيا أدركت خطكرة الكضع حيف الحظت تشكه لمنظر الكجو، عندىا لجأت لمعبلج -

 عند طبيبة مختصة في األمراض الجمدية.
 االجتماعية، واالقتصادية:دور الجماعة المرجعية، والظروف  -1

بالنسبة لؤلمراض الثبلثة التي كانت تعاني منيـ المريضة فإف  زكجيا،األـ، أخكاتيا، 
أحبابيا مف أقارب كجيراف كؿ األشخاص الذيف يحبكنيا، كانكا أطراؼ مساعديف في 

 فيـ المرض كتمقي العبلج المناسب.
يقكلكف في البداية سبب حالتيا ىكاء : أميا كأخكاتيا كانكا بالنسبة لمرض العقم -أ

بالنسبة إلضطربات البكؿ، لكف فيما يخص األعراض األخرل فقداف حاسة الممس 
كالشيكة الجنسية كالعقـ يقكلكف بأنيا نتيجة سحر كعيف ككره البعض ليا، زكجيا لـ يكف 

 مصدؽ أنيا حالة سحر بؿ يقكؿ بأنيا اضطرابات مرضية طبيعية.
ؤالء في تحديد العبلج المناسب فالزكج  طمب منيا أف تعالج عند كما كاف تأثير ى -

الطب الحديث األـ كأفراد عائمتيا كأحبابيا طمبكا منيا أف تعالج عند الراقي؛ كما كاف 
لممعالجيف دكر في فيـ مشكمتيا الصحية، فالطبيب األكؿ قاؿ بأف حالة العقـ كالدـ في 

ـ سببو اضطرابات العادة الشيرية التي كانت البكؿ سببيا كيس في الرحـ، كما أف العق
تعاني منيا بعد سف البمكغ؛ أما الراقي قاؿ بأف حالتيا سببيا سحر كىذا السحر سبب 

 ليا مس مف الجف، كىك الذم أحدث ليا كؿ األعراض المرضية تمؾ.
كأثرت فييا تمؾ الفكار حتى أنيا تتصكر أف مشكمتيا  سببيا سحر كعيف ككره بعض  -

 اص ليا، خاصة أىؿ زكجي فيـ يعايركني بمرضي كال يحبكف لي الخير.األشخ
أما عف ظركفيا االقتصادية فقد كانت كعائؽ أماـ حصكليا عمى العبلج المناسب  -

خاصة أنيا تعيش حالة فقر، كما كانت الظركؼ االجتماعية تشكؿ عائقا أيضا بالنسبة 
عمى عبلقتيا الزكجية لدرجة أف  إلييا  فقد كجدت صعكبات مع زكجيا كأثر مرضيا ىذا

زكجيا تزكج مف امرأة أخرل  كما لقيت صعكبات مع أىؿ زكجيا فيـ ال يصدقكف أف 
 حالتيا سببيا سحر خاصة حيف كجيت أصابع االتياـ إلييـ.
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قاؿ ليا الكؿ بأف ىذه االظطربات بسبب سحر  كعيف،  بالنسبة لممرض العصبي: -ب
المشاكؿ كالضغكط النفسية مع أىؿ الزكج، كالزكج كىناؾ مف قاؿ بأف حالتيا سببيا 

خاصة بعد زكاجو مف امرأة أخرل، كما قدمكا ليا اقتراحات في التكجو لمعبلج المناسب، 
في البداية نصحنيا زكجيا كأفراد عائمتيا بأف تزكر طبيب أعصاب مف أجؿ التأكد مف 

ناؾ مف نصحنيا أف الحالة، كىناؾ مف نصحيا أف تذىب لمراقي مف بينيـ الزكج، كى
 تذىب لمطالب.

اما عف تأثير المعالجيف قاؿ ليا طبيب األعصاب بأف عندىا ضغكط نفسية، أما  -
الطالب قاؿ أف حالتيا سببيا سحر قديـ معمكؿ لزكجيا لكف أعراضو لصقت بيا، كىذا 

 السحر معمكؿ كمردكـ بتراب الميت.
شكؿ كاضح عمى تصكرات المريضة كقد كاف تأثير رأم الجماعة المرجعية كالمعالجيف ب

فيي تتصكر أف حالتيا ىذه يمكف أف تككف الضغكط النفسية التي مرت بيا بسبب 
مرضيا العقـ، لكننيا تعتقد أنيا حالة سحر فعبل، لكف بعد أف قاؿ ليا الطالب السبب 
افتكرت أنو في يكـ ما جاءت امرأة كرمت "حفنة تراب" عمى جسدىا كىي تعتقد أف ذلؾ 

 اب ىك السحر المعمكؿ.التر 
الظركؼ االقتصادية لـ تكف عائقا اتجاه فيـ المرض كتمقي العبلج، لكف ظركفيا  -

االجتماعية كانت عائقا فقد أثر المرض عمى العبلقات االجتماعية بينيا كبيف أىؿ 
 زكجيا كحتى زكجيا، مما زادت حالة القمؽ عندىا كبالتالي زادت كتيرة القمؽ.

نفس الجماعة المرجعية خاصة األخكات كاألحباب قالكا ليا أنيا : المرض الجمدي -ج
أعراض سحر، كطمبكا منيا أف تذىب لمراقي أك الطالب، أختيا نصحتيا أف تذىب 
لطبيبة مختصة بالجمد  أما تأثير المعالجيف  فالطبيبة المختصة في الجمد قالت ليا ىي 

و. اقتنعت المريضة نكعا ما حساسية بسب تمكث مكاف ما في المحيط الذم أعيش في
 بكبلميا لكنيا تعتقد بأنيا كانت أحد أعراض السحر.

 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
بالنسبة لتأثير الثقافة الشعبية عمى المراض الثبلثة التي تعاني منيـ المريضة ككاف  -
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ـ أك المرض العصبي أك المرض الجمدم عمى ذلؾ في تصكرىا لممرض سكاء كاف عق
أنيا اعراض لمسحر  عيف، حسد، كره الغياريف، فبالنسبة لمعقـ اعتقدت أنو ىكاء في 
الرًحـ،  كقد عالجت ببعض الزيكت الطبيعية. كما لجأت لمعبلج عند الطالب كىك نكع 

 مف الطب السحرم،  بالنسبة لممرض العصبي التي تشكك منو.
ثير الثقافة الحديثة عمى مرض العقـ فقد كانت مقتنعة بتفسير األطباء بانو بالنسبة لتأ -

خمؿ بالمبيض، كما انيا لجات لمعبلج الطبي الحديث ألكثر مف مرة، كما كاف اقتناعيا 
بالمرض العصبي عمى انو جراء الضغكط النفسية كعبلجيا بكاسطة الطب الحديث 

فيي مقتنعة انيا حساسية كقصدت المختص، نفس الشيئ بالنسبة لممرض الجمدم 
 العبلج الحديث المختص.

كعمى الرغـ مف انيا لـ تعتقد في أىمية ثقافة الطب البديؿ في كؿ األمراض التي  -
كانت تعاني منيا إال أف تأثير الثقافة الدينية كاف بشكؿ كاضح في لجكئيا لمعبلج 

ا تعتقد دينيا أف العيف بكاسطة الرقية الشرعية في أغمب مشاكميا الصحية، كما اني
كالسحر يسبباف الكثير مف المشاكؿ الصحية مف بينيا األمراض التي أصيبت بيا، كما 
انيا تعتقد أف مشاكميا الصحية ىي ببلء مف ا، ىذا كتفضؿ المريضة العبلج بالرقية 
الشرعية ألنيا الطريؽ األفضؿ في زكاؿ السبب الرئيسي لؤلمراضيا أال كىك السحر، 

 عيف.  كال
 (22الحالة رقم:)

 الجنس : أنثى
 سنة 48السف: 

 المستكل التعميمي: تعرؼ القرءة كالكتابة
 الحالة المدنية: متزكجة

 عدد أفراد األبناء: ثبلث أكالد
 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: بسيط

 الظركؼ االجتماعية كاألسرية: تعيش في الظركؼ عادية مع الزكج كاألبناء.
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 المينة: عممة بالتنظيؼ 
المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(:ارتفاع ضغط الدـ، كالركمتيـز في الظير 

 كالرجميف.
 نوع وخصائص المرض: -2
قبؿ ستة سنكات بدأت تظير أعراض تمثمت في آالـ  بالنسبة لمرض الروماتيزم: -أ

مع مركر الكقت، كانت  حادة كمزمنة في منطقة الركبة كالظير، كتزايد ىذه اآلالـ
تعرؼ حاالت كثيرة مشابية لكف لـ أكف أعراؼ حقيقة المرض، كانت تمؾ األعراض 
تتكرر بشكؿ يكمي كحدتيا تزيد مع الكقت كأدركت خطكرة الكضع حيف أثرت ىذه 

 األكضاع عمى عمميا داخؿ البيت، كعمميا كمنظفة في احدل المؤسسات.
تستخدـ كؿ مف العبلج الطبيعي الشعبي، بعض كخبلؿ فترة المرض ىذه كانت  -

الزيكت الطبيعية مع األعشاب تدىف بيا مكقع اآلالـ، كالعبلج الحديث، طب عاـ كطب 
بر معظميا مسكنة لآلالـ، كعندما  مختص في عبلج الركماتيـز يصؼ ليا أدكية كا 

اصؿ زادت حالتيا خطكرة  ذىبت لمعبلج إلى مستشفى قسنطينة الخاص بالعظاـ كالمف
 لمدة ثبلث أشير.

بعد سنتيف مف االصابة بالمرض األكؿ حدث ليا  بالنسبة لمرض ضغط الدم: -ب
ظركؼ عائمية تمثمت في كفاة أحد األكالد بدأت تظير بعض األعراض تمثمت في:  
الشعكر باالختناؽ،  خفقاف مزمف في القمب،  آالـ شديدة كمزمنة في الرأس،  تطكر 

بينيا، ) حب العزلة كالكحدة، ال أحتمؿ أتكمـ مع أم  الحالة إلى مرض عصبي مف
 )شخص، كرىت المناسبات العائمية كالجمكس مع الجماعة..

المريضة لـ تكف عندىا فكرة عمى مرض ضغط الدـ كال األعصاب، تكررت ىذه 
األعراض باستمرار ككصمت خطكرتيا إلى درجة كرىت بيتيا كالناس، كعمميا ككؿ 

 شيء في حياتيا.
بيف األعراض الغريبة المصاحبة ليذا المرض ىك الشعكر دائما بأف ىناؾ كبلـ كمف 

 مف الناس دائما يخنقني كيسبب لي ىذه األعراض. 
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كعند إدراؾ ضركرة العبلج لجأت المريضة إلى العبلج عند طب عاـ،  العبلج عند  -
 طبيب مختص في مرض األعصاب. 

 عية، واالقتصادية:دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتما -1
األشخاص األكثر مساندة لممريضة في مراحؿ مرضيا  بناتيا كبعض الزمبلء في -

العمؿ، كاف الكؿ يقكؿ بأف حالتي المرضية الخاصة بالركماتيـز حدث ألسباب طبيعية 
خاصة أف عمميا كمنظفة يتطمب جيد كبير كحمؿ الثقؿ، كىناؾ مف عرؼ طبيعة 

 بؿ تشخيص األطباء.المرض عمى أنو الركماتـز ق
أما فيما يخص المرض الثاني الذم كانت تعاني منو، فيناؾ مف قاؿ ليا بأنيا  -

أعراض  طبيعية لمقمؽ كالحزف التي مررت بيا إثر كفاة إبنيا،  كىناؾ مف قاؿ ليا ىك 
مرض نفسي عصبي، كىناؾ مف قاؿ ليا بأنيا أعراض "عيف"، كىناؾ مف قاؿ ليا ىي 

 الدـ. أعراض طبيعية لضغط
ككاف دكر ىؤالء في تحديد نكع العبلج المناسب أيضا فبعض المعارؼ يدلكنيا عمى  -

بعض الكصفات الطبية الشعبة بالزيكت كاألعشاب، كما كانكا يدلكنيا عمى األطباء 
 المختص في عبلج العظاـ كالمفاصؿ.

:  نصحيا البعض أف تزكر طبيب أعصاب،  ىناؾ مف وعن ضغط الدم والقمق -
نصحيا أف تعالج بالرقية الشرعية، كىناؾ مف نصحيا أف تذىب لمطالب ينزع عنيا 

 التابعة كلمبيت أيضا.
كما كاف لؤلطباء أيضا دكر في تصكر المرض، فأحد األطباء قاؿ ليا بأف حالتيا   -

سببيا تآكؿ في غضركؼ الركبة، كىناؾ مف يقكؿ المشكؿ عمى مستكل الظير كيتطمب 
ة جراحية، كىناؾ مف األطباء مف يقكؿ أف ىذه العممية خطر عمى األمر إجراء عممي

صحتيا ألف احتماؿ إصابتيا بشمؿ بعد العممية، فميس ىناؾ اتفاؽ كاضح بيف األطباء 
 حكؿ سبب المرض كعبلجو.

كبالنسبة لممرض الثاني، قاؿ ليا طبيب األعصاب بأنو مرض عصبي بسبب القمؽ  -
 كالحزف. 
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قد أف سبب مرضيا الركماتيـز ىك عمميا كمنظفة، كىك نتيجة إال أف المريضة تعت -
لمعيف أيضا  عف ضغط الدـ  فالمريضة تعرؼ انو ضغط الدـ، كحدث ليا نتيجة 
الظركؼ القاسية خاصة بعد كفاة ابنيا، لكنا ال تظف أف كؿ ىذه المشاكؿ الصحية التي 

مى النبي كذكر ما تعاني منيا بسبب عيف ككبلـ الناس عنيا بالحسد دكف الصبلة ع
 شاء ا.

أما عف ظركفيا االقتصادية فيي تقكؿ بأف ظركفيا االقتصادية صعبة نكعا ما لكف  -
 ال تعتقد أنيا كانت عائؽ أماـ فيـ مرضيا كالحصكؿ عمى العبلج المنسب.

أما عف ظركفيا االجتماعية فيي تقكؿ بأنيا كانت تحب أف تحضر راقي لمبيت،  -
ساعدنيا في ذلؾ، زكجيا كابنيا األصغر ال يبالكف بيذه األشياء، لكنيا لف تجد مف ي

 كيعتبركنيا دكف فائدة كىي ال تستطيع أف تحضر راقي كحدىا لمبيت.
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
المرض "التعب كتأثير لمثقافة التقميدية كالشعبية،  تشير المريضة عمى أف سبب  -

"الجسدم" كما مارست العبلج الشعبي الطبيعي بكاسطة األعشاب كالزيكت الطبيعية 
بالكصفات الشعبية،  كما تعبر المريضة عف سبب المرض بأنو "عيف" فالمريضة 
تتصكر أف طبيعة المرض ىي "عيف" كىي تقكؿ بأف مرضيا بدأ منذ أنيت بناء بيتيا 

ة أيضا ابنيا اشترل سيارة جديدة كالتي كانت سبب كفاتو رغـ فقر حاليا، كفي تمؾ الفتر 
 إثر حادث مركر، كمنذ الحيف بدأت األمراض تتسمط بيا.

كىي ترجع مرضيا الثاني أيضا ضغط الدـ كؿ ىذا مف جراء العيف ككبلـ الناس  - 
 بالحسد، لكف المريضة لـ تستخدـ أم عبلج شعبي لضغط الدـ.

لمريضة تعتقد في السبب الطبعي لممرض المتمثؿ في تآكؿ ككتأثير لمثقافة الحديثة فا -
لغضركؼ الركبتيف، خمؿ في العمكد الفقرم العبلج باألدكية كاإلبر المسكنة كمداكمة 
العبلج بالمستشفى، كذلؾ بالنسبة لمرضيا الثاني كالذم اختمط مفيكمو بالنسبة ليا 

لجأت المريضة لمعبلج بمرض األعصاب فيك يمثؿ حالة القمؽ كالحزف، كاليأس كما 
 بكاسطة الطب الحديث العبلج عند أخصائي في مرض األعصاب.
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 كعف تأثير ثقافة الطب البديؿ المريضة لـ تستعمؿ أم نكع مف العبلج البديؿ. -
لكف تأثير الثقافة الدينة كاف كاضحا حيف فسرت المريضة مرضيا عمى أنو ببلء مف  -

ؽ كال تعمؿ أم شيء تخاؼ منو، لكنيا تظف أف ا ألنيا إنسانة مؤمنة تصمي كتتصد
 حالتيا ىي بسبب "عيف" كالعيف حؽ.

 (21ممخص الحالة رقم: )
 الجنس : أنثى

 سنة 50السف: 
 المستكل التعميمي: الرابعة ابتدائي

 الحالة المدنية: متزكجة
 أكالد 6عدد أفراد األبناء: 

 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: ميسكرة الحاؿ
االجتماعية كاألسرية: تعيش مع زكجيا كأكالدىا، زكجيا مكفكؼ كىي تساعده الظركؼ 

 في مصاريؼ البيت.
 المينة: عاممة بالتنظيؼ.

   « sarcoïdose »المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: الغرناكية 
 نوع وخصائص المرض: -2

الية: أالـ شديدة سنكات قبؿ أف تعرؼ المرض بدأت تشعر باألعراض الت 10منذ      
في المفاصؿ الذراعاف كالساقاف، كبعدىا خركج  كظيكر حبكب كبيرة كصمبة لكنيا أزرؽ 
تشعر بألـ حيف تممسيا منتشرة في اليديف، كالساقيف، في كامؿ أنحاء الجسـ، حتى في 
الرأس، كلما تزكؿ تخمؼ بمكانيا آثار زرقاء بالجمد، كما كانت تنتابيا أحيانا حمى بيف 

 فيف.الكت
كازدادت خطكرة ىذه األعراض حيف بدأت تصاب بحاالت الشمؿ في الجانب األيمف  -

مف كجييا بعدىا أصبح الشمؿ في كجييا يرافقو أعراض أخرل تمثمت في آالـ حادة في 
األرجؿ كالنصؼ السفمي مف الظير..ال تستطيع المشي كال الجمكس كال القياـ بأم 
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 عمؿ.
مسبقة عف ىذا المرض، ففي البداية لـ تتعرؼ عمى لـ يكف لممريضة أم أفكار  -

طبيعة ىذه األعراض كاعتقدت أف سببيا يمكف أف يككف نتيجة التعب أك االرىاؽ، 
ألنيا كانت تساعد زكجيا المكفكؼ في بناء البيت، كما كانت تقكـ بأشغاؿ المنزؿ 

حينيا اعتقدت  كتربية األكالد...إلخ. كما كانت تعاني مف مشاكؿ عائمية مع أىؿ الزكج
 أنو بسسب الظركؼ النفسية الصعبة كالتعب كاإلرىاؽ الجسدم.

لـ تبالي المريضة بآالـ المفاصؿ كانت تقريبا بشكؿ يكمي حتى قبؿ العبلج،   -
كبالنسبة لمحبكب بقيت لفترة طكيمة حتى بعد الذىاب لمعديد مف األطباء، الشمؿ النصفي 

 في كجييا حكالي مرة أم ثبلث مرات في السنة.  
ندما تزكؿ يبقى تمؾ الحبكب الغريبة التي أصيبت بيا  لـ ترل مثميا مف قبؿ حتى ع

مكانيا بالمكف األزرؽ، كبالنسبة ليا كانت أعراضا غريبة مصاحبة لممرض. كعند ادراؾ 
خطكرة الكضع بحيث بدأت العبلج حيف ظيرت تمؾ الحبكب في جسدىا فمجأت 
المريضة ألنكاع عدة مف العبلج كالتالي: العبلج عند طبيب عاـ،  العبلج عند طبيبة 

ية،  العبلج عند الطبيب عاـ لمعرفة اسباب الشمؿ،  العبلج مختصة في األمراض الجمد
عند طبيب مختص في األمراض الباطنية،  العبلج في مستشفى القبة بالعاصمة 

 المختص في األمراض الباطنية.
 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
اإلخكة كاألخكات، األحباب، تمقت المريضة مساعدة مف قبؿ العديد مف األشخاص  -

الجيراف  أطباء، كممرضات، ككاف لبعضيـ دكر في تصكر المرض، فبالنسبة لآلالـ 
المزمنة التي كانت تراكدنيا قاؿ ليا أفراد عائمتيا كأحبابيا بأنيا بسبب التعب كاإلرىاؽ 
الشديد كسكء المعيشة،  أما األعراض األخرل المتمثمة في الحبكب خاصة  فكؿ مف 

بلحظ األعراض التي أعاني منيا يستغربكف كال يجدكف ليا تفسير محدد. كما كاف ي
ليؤالء دكر في تكجيييا لمعبلج المناسب فقد نصحيا الكؿ بالذىاب كالعبلج عند 

 الطبيب. 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

307 

ىذا كقد كاف لممعالجيف دكر كبير في فيـ كتصكر المرض بالنسبة لممريضة فطبيبة  -
و راكدىا شؾ حكؿ سرطاف الجمد لكف اتضح أنو غير الجمد لـ تفيـ نكع مرضيا كسبب

مكجكد مع نتائج التحاليؿ  أما بالنسبة لمشمؿ الذم يحدث ليا أحيانا ىك أيضا لـ يفيـ 
سببو، شؾ األطباء في أف يككف مرض بالكمى بعدىا اتضحت أف الكمى سميمة،  بعد 

فرج ا "بكالية بسكرة"  التحاليؿ الطبية اتضح أنو التياب بالكبد ك"كلسيس"  أما الطبيب
المختص في األمراض الباطنية شؾ في ىذا النكع مف المرض كبعثنيا لمجزائر 

كقاؿ  Sarcoïdoseالعاصمة كي تقكـ بالتحاليؿ البلزمة كفعبل أتضح أف مرضيا ىك: 
ليا األطباء المختصيف في ىذا المرض أنو سبب كؿ األعراض التي تعاني منيا، 

 ء العالـ حتى اآلف.كسببو يجيمو كؿ أطبا
أما عف التصكر الشخصي لممريضة حكؿ أسباب المرض ففي البداية حيف بدأت  -

اآلـ قالت يمكف أف تككف مف التعب كحيف ظيرت الحبكب في كامؿ جسميا بذلؾ 
الشكؿ كبالمكف األزرؽ اعتقدت أف تككف نتيجة تكتؿ الدـ كتجمطو تحت الجمد، كبعدما 

يككف بسبب القمؽ كالضغط ألنو كانت تعاني مف مشاكؿ  حدث ليا شمؿ قالت يمكف أف
 عائمية مع أىؿ الزكج، كما تعتقد في أف سبب حالتيا ىي "عيف".

كعف تأثير الظركؼ االقتصادية تقكؿ المريضة:" في بداية األعراض األكلى لـ أذىب  -
لمطبيب حتى تشتد األعراض ألف ظركفي االقتصادية كانت صعبة لمغاية، حتى فيـ 

لمرض كاف بعد فحكصات عديدة كمكمفة، لـ أستطع تحمؿ التكاليؼ لكحدم بؿ ا
ساعدني الكثير مف الؤلحباب كحتى األطباء في تسديد تكاليفيا، كلكال مساعدة الغير ما 

 كنت أكتشؼ نكع المرض".
كبالنسبة لمظركؼ االجتماعية: ظركفيا االجتماعية لـ تقؼ عائقا في التعرؼ عمى  -

تسييؿ العبلج عمى الرغـ مف أف زكجيا كاف مكفكفا كأكالدىا غير قادريف المرض أك 
 عمى تحمؿ مسؤكلية مريضيا لكنيا لقيت المساعدة مف أخكاتيا كاألقارب.

 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
تصكر المرض كتحديد  لـ يكف لممريضة تأثير بارز حكؿ تأثير الثقافة الشعبية حكؿ
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العبلج المناسب، فعمى الرغـ مف أف المريضة ليا مستكل تعميمي ضعيؼ إال أنيا لـ 
تمارس أم نكع مف أنماط العبلج الشعبي أك الكصفات التقميدية الشعبية، غير انيا 
اعتقدت في أف يككف المرض كمو بسبب العيف ألنيا كانت تعيف زكجيا في تدبير أمكر 

 اء. البيت ك البن
كفيما يخص تأثير الثقافة الحديثة فقد كاف دكرىا بارز في تحديد العبلج لدل  -

المريضة ككذا االقتناع برأم كتصكرات األطباء حكؿ تشخيص  المرض، فالمرض 
كعبلجو يتـ مف قبؿ األطباء المختصيف  Sarcoïdoseبالنسبة ليا يعرؼ ب: المرض ىك 

ية حكؿ طبيعة المرض فيي تعرؼ أنو مرض في ىذا المرض، كما لممريضة أفكار عمم
 مزمف كليس لو عبلج، كما تعمـ أف األطباء كالباحثيف عاجزيف عمى فيـ سببو.

كمؿ لـ تمارس المريضة أم نكع مف العبلج كفؽ ثقافة الطب البديؿ. ليتضح تأثير  -
ف الثقافة الدينية في تصكر المرض عمى أنو ببلء مف ا، كما تعتقد في تأثير العي

كسببيا في االصابة بالمرض خاصة بعد أف تمقت الحسد مف احد الجيراف الذم قاؿ 
 بأنيا تساعد زكجيا في البيت كخارج البيت دكف أف يذكركا اسـ ا كيبارككف بو.

 (26الحالة رقم: )ممخص 
 الجنس : أنثى

 سنة 35السف:
 المستكل التعميمي: الرابعة ابتدائي

 الحالة المدنية: متزكجة
 أكالد  5عدد أفراد األبناء: 

 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط
الظركؼ االجتماعية كاألسرية: كانت تعيش في بيت اىؿ الزكج في أسرة كبيرة، بعدىا 

 انتقمت لمعيش في بيتيا الجديد مع الزكج كاألبناء فقط.
 المينة: ماكثة بالبيت 

 رض عصبي اجتماعي.المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: م
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 نوع وخصائص المرض:  -2
في بداية حياتيا الزكجية كانت تعيش بشكؿ طبيعي جدا في منزؿ أبيو، كاف        

زكجيا يعمؿ بعيدا عف البيت الذم كانت تسكف فيو، بعد مدة انتقمت لمعيش في البيت 
الجديد أصبح زكجيا يعمؿ في كرشة بالبيت عندىا أصبحت تبلحظ كؿ خطكاتو 

ساء، بدأ يتصرؼ تصرفات غير طبيعية كتصرفاتو، عرفت أف زكجيا لو عبلقات مع الن
في البيت، منذ ذلؾ بدأت المشاكؿ كبدأت حياتيا تتغير نقاش كثير كشجار مع الزكج، 
أنو يعدىا دائما أنو سيغير مف تصرفاتو لكنو لـ يفعؿ، أصبحت تشؾ فيو كال تثؽ فيو 

يج ميما قدـ ليا مف أعذار، بعدىا أصبحت تظير عندىا أعراض مرضية تمثمت بالتدر 
فيما يمي: أصبحت تعاني مف ضغكط نفسية شديدة،  شككؾ ككساكس، كره البيب بشدة 
كلـ تعد تحب المككث في البيت،  أصبحت تفكر في االنتحار، بعدىا أصبحت تحدث 
ليا  حاالت إغماء كفقداف لمكعي، الشعكر بالقمؽ الشديد مع فقداف لمكعي،  الصراخ 

حدكث شمؿ حركي في احد اليديف، تقكؿ  بأعمى صكت حيف تشعر بأم تكتر فكرم، 
 كبلـ غير مفيكـ، الخركج لمشارع كتقكـ بالصراخ.

 فالمريضة منذ إصابتيا باألعراض األكلى أدركت أنيا مصابة بمرض عصبي.  -
أما عف معدؿ تكرار ىذه األعراض  فالنكبات العصبية كالصرع كفقداف الكعي الصراخ، 

ييا إلى انفعاؿ عصي مف الزكج، قبؿ العبلج اك تحدث ليا في الحاالت التي تتعرض ف
 بعد العبلج، كبالنسبة لمشؾ كالكساكس كانت تتكرر بشكؿ يكمي إلى يكمنا ىذا. 

كـ تصرح المريضة أف خطكرة ىذه األعراض تجسدت في أنيا  أصبحت تعيش مع  -
زكجيا حياة تممؤىا الشككؾ كالكساكس كالمشاكؿ التي أثرت عمى حياتيا الزكجية 

 العائمية.ك 
مما جعؿ المريضة تمجأ ألنماط العبلج التالية: العبلج عند طبيب أعصاب،  العبلج 
عند راقي شرعي،  العبلج عند الطالب،  العبلج عند الراقي،  العبلج عند الطالبة 

 "شكافة". 
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 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
المريضة في التخمص مف مرضيا ىـ أفراد عائمتيا بما أىـ األشخاص الذيف ساعدكا  -

فييـ األـ اإلخكة األخكات، كقد كاف دكرىـ في تصكر المرض مف خبلؿ طرح آرائيـ 
حكؿ نكع المرض كسببو ففي البداية كاف أفراد عائمتيا  حتى زكجيا يعتقدكف بأف 

م مشكمة األعراض المبدئية التي كانت تعاني منيا مجرد أعراض عادية ترافؽ أ
اجتماعية، لكف زكجيا كأخكاتيا كأفراد عائمتيا تغيرت نظرتيـ لمرضيا خاصة بعد أف 
أصبحت تصاب بنكبات الصرع كفقداف لمكعي، كنبيكىا بأف حالتيا ليست طبيعية 
كتستدعي العبلج عند طبيب مختص، كما كاف ليؤالء دكر في تكجيييا إلى أساليب 

ة لما تحدث ليا حاالت االغماء يقرأ عمييا بعض العبلج المناسبة، الزكج في البداي
اآليات القرآنية حتى تستعيد كعييا. لكنو طمب منيا العبلج عند طبيب مختص حيف 
تكررت الحالة أكثر مف مرة،  أختيا نبيتيا منذ أكؿ مرة حدثت ليا حالة الصرع بأف 

 س الشيء.تذىب لطبيب أعصاب أك طبيب نفسي، كذلؾ األـ كاإلخكة  طمبكا منيا نف
كما كاف تأثير المعالجيف في تصكر المرض، فطبيب األعصاب الذم عالجت عنده  -

شرحت لو الضغكط كالمشاكؿ التي تعيشيا مع زكجيا لكنو لـ يبخؿ عمييا إال ببعض 
 الحبكب الميدئة لؤلعصاب، التي تعتبرىا في نظرىا تزيد مف الطيف بمة.

الراقي األكؿ بعد الرقية اتضح أف جنية تتكمـ عمى لسانيا، كقاؿ بأف ما يحدث ليا  -
حالة "مس" مف ىذه الجنية اسميا "خيرة" التي رفضت أف تخرج مف ركحيا، كقاؿ أنيا 
دخمت بفعؿ السحر المعمكؿ ليا حتى يخرجكنيا مف بيتيا،  الطالب الذم ذىبت إليو 

تخرج أربعة أحجبة"حركز" بعد التعزاـ كقاؿ ليا ىذه يدخؿ يده في ايناء فيو ماء كاس
"الحركز" المعمكؿ فييا السحر: كىي تنقسـ كالتالي: * الحرز األكؿ معمكؿ بضرسة 
الكمب حتى أصير انبح مثؿ الكمب، *الحرز الثاني معمكؿ بصابكف الميت حتى يمكت 

ياتي مع قمب زكجي اتجاىي، * الحرز الثالث معمكؿ بعكد الكبريت حتى تككف ح
زكجي في مشاكؿ كالنار، *الحرز الرابع معمكؿ لزكم حتى يعرقمكف لو كؿ أعمالو،  
الشكافة التي ذىبت إلييا، "الطالبة" قالت بأف حالتي سببيا عيف كحسد كسحر معمكؿ 
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 لي حتى يفسدكا لي حياتي الزكجية.
ا كتصرفاتو ككاف تصكر المريضة لحالتيا أنيا بسبب المشاكؿ التي كاف يعمميا زكجي -

الكقحة كالساقطة ،كىي سبب كؿ ما يحدث ليا مف مرض عصبي، لكف المشاكؿ 
االجتماعية التي تمر بيا تظف أنيا بسبب السحر المعمكؿ حتى يفسد ليا حياتيا مع 
زكجيا، كما أنيا تعتقد في "العيف"، ألف حالتيا المرضية ىذه بدأت بعد أف أقامت عرس 

 تغيرت أشياء كثير في حياتيا. كبير  لختاف أكالدىا كمف ثـ
أما بالنسبة لظركفيا االقتصادية لـ تكف عائقا أماـ الحصكؿ عمى العبلج المناسب  -

 أك أماـ سيكلة تشخيص المرض، 
أما بالنسبة لظركفيا االجتماعية فيي تعتقد أف ظركفيا االجتماعية ىي سبب مرضيا  -

 ة كؿ مشكؿ يحدث ليا.فكمما تشعر بتحسف تتجدد حالتيا المرضية مع بداي
كما أف زكجيا أحيانا يرفض عبلجيا عند "الطمبة" لدرجة انيا ذىبت مرة خفية عنو، -

كىذا ما يصعب عبلجيا خاصة حيف يقكؿ ليا الطالب أك الطالبة يجب أف ترجعي 
 لتكممي العبلج.

 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
عف تأثير الثقافة الشعبية في تصكر المرض لدل المريضة فقد أتضح مف أما  -

تصكرىا لممرض عمى أنو عصبي  كاجتماعي بسبب السحر كالعيف؛ العبلج عند 
 الطالب كالشكافة.

كفيما يخص تأثير الثقافة الحديثة فكانت المريضة في تفيـ  لنكع مرضيا العصبي،  -
بيا ليا زكجيا كتصرفاتو الدنيئة، كبالتالي العبلج كسببو المتمثمة في المشاكؿ التي يسب

 عند الطبيب المختص في األمراض العصبية.
المريضة لـ تمارس أم نكع مف العبلج البديؿ كال تعتقد مرضيا في إطاره، لكف  -

يتضح تأثيرىا كتصكرىا لممرض كفؽ الثقافة الدينية عمى أنو  بسبب مس، أك سحر أك 
ج الديني بالرقية الشرعية عند الراقي، قصد تخمصيا مف عيف، كتعتقد أىمية العبل

 السحر كالعيف.
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كيبدك أف المريضة تفضؿ أنكاع معينة مف العبلج فالعبلج المناسب في نظرىا ىك 
العبلج الركحي سكاء عند الطالب، أك الراقي، أك الشكافة لما تككف امرأة صالحة 

ىبت إلييا تحسنت حالتيا، غير أنيا ترل كتخاؼ ا كبيدىا الشفاء، مثؿ الطالبة التي ذ
في الطب الحديث أنو مجرد ميدئ كجعمني أكثر خمكال زاد مف حالتي سكءا، كىي 

 ترفض معاكدة العبلج بو بالمطمؽ. 
 (26ممخص الحالة رقم:) 

 الجنس : أنثى 
  50السف:

 المستكل التعميمي:أمية 
 الحالة المدنية: أرممة

 أكالدعدد األبناء: ليس لدييا 
 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: ضعيؼ

الظركؼ االجتماعية كاألسرية: أرممة تعيش مع أخ زكجيا كأكالده، كىك الذم يتكفؿ 
 بتدبير أمكرىا.

 المينة:  ماكثة بالبيت
 المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: آالـ مزمنة في الرأس.

 نوع وخصائص المرض:  -2
سنكات بدأتيا آالـ شديدة باألذنيف، ذىبت لطبيب مختص بأمراض األذنيف  6منذ      

كالحنجرة فحصيا كلـ يجد أم شيء يدؿ عمى مرض باألذنيف، قاؿ ليا بأف ىذه األآلـ 
بسبب القمؽ، ذىبت إلى طبيب آخر بعد أف فحصني قاؿ بأف السبب ليس مف اآلذف بؿ 

ليا ىذه اآلالـ في أذنييا. كصفكا ليا أدكية  ىناؾ عركؽ في رأسيا كىي التي تسبب
تناكلتيا لكنيا لـ تشفى كلـ تتحسف، بعدىا ظيرت أعراض أخرل تمثمت في آالـ حادة 

 بالرأس.
ككأفكار مسبقة لممرض اعتقدت المريضة أنيا "الشقيقة" كقد كانت ىذه اآلالـ بالرأس  -
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لمقمؽ جراء ىذا المرض،  تتكرر بشكؿ يكمي حتى اآلف، لدرجة انيا تحدث ليا حاالت
كقصدت المريضة أطباء عدة قصد التعرؼ عمى نكع المرض كالحصكؿ عمى العبلج 
المناسب، فقد لجأت لمعبلج عند طبيب مختص في عبلج األذنيف كالحنجرة في أكؿ 
األعراض، ثـ العبلج عند طبيب ثاني مختص في األذنيف كالحنجرة، لكنيـ لـ يفعكا 

ا لجأت لمعبلج عند طبيب عاـ مع التصكير باألشعة لمتعرؼ شيئ إزاء المرض، بعدى
عممى طبيعة اآلالـ بالرأس، العبلج عند طبيب آخر مختص في أمراض األذنيف، لكف 
األطباء لـ يفيمكا السبب الرئيسي لحالتيا، كىذا أمر غريب بالنسبة ليا، رغـ ذلؾ اآلالـ 

 مستمرة رغـ تناكؿ األدكية.
 ية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية:دور الجماعة المرجع -1
األشخاص األكثر مساعدة لممريضة زكجيا قبؿ كفاتو، ليس لدييا أكالد، كليذا كانكا  -

بنات كأبناء أخ زكجيا، كأخ زكجيا، كاألقارب ىـ مف كقفكا جنبيا في مرضيا، فقد كاف 
ي أذنييا، بعدىا ليؤكالء دكر في تصكر المرض ففي البداية الكؿ كاف يعتقد أف السبب ف

لما انتقمت اآلالـ إلى الرأس قالكا ليا يمكف أف تككف شقيقة، كبعد العبلجات المتكاصمة 
كعدـ فيـ األطباء سببب مرضيا كعبلجو، ىناؾ مف قاؿ ليا بأف حالتيا يمكف أف تككف 
سببيا مس مف الجف، كما كاف ليؤكالء دكر في تحديد نكع العبلج المناسب، الكؿ طمب 

لذىاب لمطبيب كاألطباء المختصيف ككؿ مف يسمع عف طبيب نافع يخبرىا عنو منيا ا
كيأخذكنيا لمعبلج عنده،  كىناؾ مف األقارب كبنات أخ زكجيا مف نصحيا بأف تذىب 

 لمعبلج عند الراقي.
كما كاف لممعالجيف دكر في تصكر المرض، فالطبيب األكؿ المختص في األذنيف  -

ني مف أم شيء في أذنيا كقاؿ يمكف أف تككف سبب حالتيا كالحنجرة قاؿ بأنيا ال تعا
القمؽ، الطبيب الثاني المختص في األذنيف كالحنجرة قاؿ بأف ىناؾ عرؽ في رأسيا ىك 
الذم يسبب ليا ىذه اآلالـ، أك يمكف أف تككف الشقيقة،  الطبيب الثالث شؾ في أف 

لي بأف ىناؾ منطقة في  حالتيا ىي السرطاف في الرأس، لكف بعد الفحص باألشعة قاؿ
رأسي حدث ليا انسبلخ كأصبح مكاف العركؽ غير مغطى بشكؿ طبيعي كىي سبب كؿ 
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ىذه اآلالـ،  الطبيب الرابع بعد الفحص كاإلطبلع عمى ممفيا الطبي قاؿ بأف حالتيا 
سببيا تناكؿ األدكية التي كصفيا ليا أحد األطباء حكؿ مرض الشقيقة، كتمؾ األدكية 

ت ليا حالة االنسبلخ في الرأس كأف حالتيا لـ تشفى تماما لكنيا ستداـك ىي التي سبب
 تناكؿ األدكية المسكنة لآلالـ فقط.

كقد كاف تأثير كؿ مف الجماعة المرجعية كاألطباء في تصكر المريضة لحالتيا  -
الصحية فيي تعتقد أف حالتيا ىي مرض باألذف في بداية األمر، بعدىا قالت يمكف أف 

دم الشقيقة بسبب القمؽ الدائـ،  بعد كبلـ األطباء لـ تعد تفيـ شيءا حكؿ تككف عن
 مرضيا، حتى أنيا أصبحت مقتنعة أف حالتيا يمكف أف تككف بسبب "مس".

كبالنسبة لظركفيا االقتصادية صعبة لكف ىناؾ مف يساعدىا في دفع تكاليؼ  -
 العبلج، الظركؼ االقتصادية لـ تكف عائقا أماـ عبلجيا.

ما فيما يخص تأثير الظركؼ االجتماعية ففي الحقيقة حبذت العبلج عند الراقي أ -
لكنيا لـ تجد مف يجمب ليا الراقي أك يرافقيا إليو، خاصة بعد كفاة زكجيا كعدـ كجكد 

 األكالد.
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
لثقافة الشعبية عمى تصكر المريضة فعمى الرغـ مف لـ يظير بشكؿ كاضح تأثير ا -

االعتقاد في أف يككف  المرض بسبب مس مف الجف، لكف المريضة لـ تعالج بأم نكع 
 مف أنماط الطب الشعبي.

كفيما يخص تأثير الثقافة الحديثة فقد اتضح مف اكتساب المريضة تصكرات طبية  -
خمؿ في عركؽ الرأس، الشقيقة، حكؿ نكع مرضيا كأسبابو، بأنو مرض باألذنيف، 

انسبلخ في القشرة التي تغطي عركؽ الرأس، ك لجكئيا لمعبلج عند عدة أطباء 
 مختصيف.

كيتضح عدـ تأثر المريضة بثقافة الطب البديؿ حيف لـ تعالج كلـ تفسر المرض  - 
 ضمف ثقافة الطب البديؿ.

لمرضيا عمى أنو "مس  أما عف تأثير الثقافة الدينية فقد اتضح مف تصكر المريضة -
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مف الجف" كالرغبة في العبلج عند الراقي، كذلؾ في إيمانيا بأف مرضيا ببلء مف ا، 
كبالتالي الشفاء مف عند ا كبيد ا، كالدليؿ عمى ذلؾ في نظرىا عدـ فيـ األطباء 

 لممرض كأسبابو.
 ( 21الحالة رقم: )ممخص 

 الجنس : أنثى
 سنة 43السف:

 التعميمي:الثالثة ثانكمالمستكل 
 الحالة المدنية: متزكجة 

 أكالد 5عدد أفراد األبناء: 
 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط 

 الظركؼ االجتماعية كاألسرية: تعيش حياة عادية مع الزكج كاألبناء
 المينة: ماكثة بالبيت

 المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: ضغط الدـ، كقمؽ.
 نوع وخصائص المرض: -2

قبؿ أف تصاب المريضة بمرض ضغط الدـ كالقمؽ المزمف كانت تعاني فقط مف       
االنتفاخ المزمف لمككلكف، كحساسية باألنؼ، لكف أكثر مف عاـ شعرت ببعض 

 األعراض غير طبيعية مف بينيا:
الجسـ، زغممة في العيكف،  أكجاع خمؼ الرقبة، شد في الرأس، اظطراب في تكازف 

خفقاف في القمب اضطرابات في العادة الشيرية، كانتفاخ في الككلكف، قمؽ مزمف؛ كما 
 أنيا تعاني مف الكسكاس قبؿ أف تتعرض لكؿ ىذه األعراض.

أكؿ مرة لما الحظت ىذه األعراض عرفت أنيا مصابة بضغط الدـ، ألف لدييا فكرة  -
مرض، ليذا تعرفت عميو منذ عف أعراض ضغط الدـ كما أف كالدتيا مصابة بنفس ال

 ظيكر ىذه األعراض.
تتكرر ىذه األعراض كمما تعرضت المريضة لمقمؽ أك لمشاكؿ كضغكطات، كما أنيا  -
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تتعرض ليذه األعراض أحيانا دكف سبب يذكر، كالمريضة عمى دراية باف ضغط الدـ 
لتالية:  في حد ذاتو يشكؿ خطكرة عمى صحتيا، كليذا لجأت المريضة ألساليب العبلج ا

 العبلج عند الراقي، العبلج بالطب البديؿ الحجامة.
 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية:  -1
أىـ األشخاص المساعديف لممريضة في حالتيا الزكج، البنات، كالدتيا، أحبابيا،  -

جراء زكجيا أكد ليا بأف حالتيا ىي بسبب ضغط الدـ كأف ىذا المرض أصيبت بو 
القمؽ المزمف، الكؿ حيف عرؼ أف عندم ضغط الدـ قالكا بأف حالتي سببيا القمؽ، 

 كىناؾ مف قاؿ ليا بأنو "الضغط" كىك مرض كراثي كرثتو عف كالدتيا.
كما أثرت ىذه الجماعة المرجعية عمى تحديد نكع العبلج المناسب لمرضيا، كالدتيا  -

 شجعيا عمى العبلج بالرقية. لـ تشجعيا عمى العبلج عند الطبيب، كزكجيا
فتصكر المريضة لمرضيا اتضح في تعرفيا عمى نكع المرض لكف أسبابو تتعدد، فسبب 

 المرض في نظرىا "القمؽ"، ككراثة مف كالدتيا، كىذا الببلء بدافع مف "العيف".
أما بالنسبة لمظركؼ االقتصادية عند المريضة فيي لـ تكف عائقا أماـ الحصكؿ عمى  -

، إال أف ظركفيا االجتماعية أثرت عمى حالتيا الصحية، فتربية األكالد خاصة العبلج
الذككر في سف المراىقة كالتفكير في مستقبميـ جعميا تقمؽ بشكؿ مزمف، كىذا ما عرقؿ 

 تحسف حالتيا في الكثير مف األحياف.
 
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
الثقافة الشعبية لـ تؤثر عمى تصكر المريضة لنكع كسبب المرض، فيي لـ تعالج  -

بأم نكع مف العبلج الشعبي كال تعتقد بالمعتقدات الشعبية، أما فيما يخص تأثير الثقافة 
الحديثة فقد اتضحت مف خبلؿ تعرفيا عمى نكع المرض كأسبابو الطبيعية كالكراثية فيك 

ـ أك كراثة مف األـ المريضة المصابة بنفس المرض، عمى ضغط الدـ سببو القمؽ الدائ
 الرغـ مف أف المريضة لـ تحبب العبلج بكاسطة الطب الحديث.

كما كاف تأثير ثقافة الطب البديؿ كاضح لدل تفضيؿ العبلج البديؿ كتفسير المرض  -
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كفؽ ثقافتو فالمريضة لجأت لمعبلج بكاسطة الحجامة، كما ترجع سبب المرض إلى 
 مؽ كالدـ الفاسد.الق
ىذا كقد كاف تأثير الثقافة الدينية عمى تصكر المرض كعبلجو  فالمريضة تعتقد أف  -

إصابتيا بضغط الدـ، سببو القمؽ ك"عيف" ك"حسد" ألف أكالدىا كميـ متعمميف، كزكجيا 
مرتاح ماديا، كىي تشتكي أحيانا مف حسد الناس، كما قامت بصبلة االستخارة مف أجؿ 

بلج المناسب كقد تبيف ليا أىمية العبلج بالرقية الشرعية، كفعبل فالمريضة تكضيح الع
 لجأت لمعبلج بالرقية الشرعية ألكثر مف مرة.

المريضة لـ تقـ بعبلج ضغط الدـ باألدكية الكيماكية، بؿ عالجت بالطب البديؿ  -
 خاصة الحجامة ألنيا تحسنت عمى إثرىا.

 (23ممخص الحالة رقم: )
 الجنس: ذكر

 سنة 44السف: 
 المستكل التعميمي: ليسانس 

 الحالة المدنية: متزكج
 عدد أفراد األبناء: لدية ابف كاحد 

 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: حسف
 الظركؼ االجتماعية كاألسرية: يعيش حياة عادية مع الزكجة كاإلبف في اسرة نككية.

 المينة: عامؿ حر
المريض)ة(: مرض عصبي ضعؼ القكة العضمية"، المشكمة الصحية التي يشكك منيا 

 ضغط الدـ عرؽ المسا.
 نوع وخصائص المرض:  -2

سنكات كانت تنتابو بعض األعراض غير الطبيعية كغير معتاد عمييا،  4قبؿ       
أىميا قمؽ شديد صار يقمؽ ألتفو األسباب كينفعؿ ألتفو األسباب، بعدىا تعرض لنكبات 
صرع خمس مرات "حالة إغماء نيائي كفقداف لمكعي"، رغـ العبلج المتكاصؿ إال اف 
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 و شمؿ كمي"شمؿ رباعي".أعراض المرض زادت حدتيا فقد حدث ل
لـ يكف لممريض أم فكرة عمى نكع المرض رغـ أنو يعرؼ الكثير عف مرض الصرع  -

الذم يصيب أشخاص نتيجة خمؿ في أحد أعصاب الدماغ، لكف األعراض المتمثمة في 
 الشمؿ لـ تكف عنده أم فكرة عمييا.

خاصة حيف يككف  كتتكرر ىذه األعراض بشكؿ متفاكت فبالنسبة لمقمؽ مرة عمى مرة -
ىناؾ مكضكع مثير لمجدؿ، الصرع حدث لو مرتيف قبؿ العبلج،" كثبلث مرات أثناء 

 فترة العبلج،  أما الشمؿ فقد داـ ثبلث أشير كاممة.
كمف ثـ أصبح المرض يشكؿ خطكرة عمى حياتو، كمنذ األعراض األكلى قصد  - 

بعد إلى أنماط أخرل مف  المريض أنكاع عدة مف العبلج الحديث خاصة، لكنو لجأ فيما
العبلج كانت كالتالي بالترتيب: العبلج عند الطبيب عاـ،  العبلج عند الراقي األكؿ،  
العبلج عند راقي ثاني، العبلج في عدة مستشفيات كأطباء " الجزائر، بسكرة، العاصمة، 

 تكنس، فرنسا"، العبلج عند طبيب مختص باألعصاب، العبلج بالحجامة.
خبلؿ فترة المرض السابؽ بدأت تظير أعراض أخرل  مرض ضغط الدم:ب: بالنسبة ل

لدل المريض تمثمت في: فقداف لمتكازف بالجسـ، أكجاع بالرأس، التقيؤ، خفقاف بالقمب،  
 .12كضغط القمب 22ارتفاع ضغط الدـ إلى 

كاف لدل المريض فكرة عف مرض الضغط كاف يشؾ في ذلؾ، لكنو ظف أيضا أنيا  -
ض ضعؼ القكة العضمية، كتتكرر ىذه األعراض كؿ فترة يحدث لو أحد أعراض مر 

فييا ارتفاع في ضغط الدـ مما أصبح لممريض صنفيف مف المرض يشكبلف خطرا عمى 
حياتو، كبعد اف تعرض المريض مرات عدة ليذه األعراض قصد العبلج حتى يتأكد مف 

عدىا العبلج طبيعة المرض فمجأ لمعبلج عند طبيب مختص في أمراض الضغط،  ب
 بكاسطة الحجامة.

فقد تعرض المريض إلى أعراض أخرل أيضا خبلؿ بالنسبة لمرض "عرق المسا":  -ج
فترة المرضيف السابقيف كمف بيف ىذه األعراض: آالـ في منطقة الحكض إلى غاية 
القدـ الرجؿ، في البداية كاف يظف أنيا أعراض خاصة بمرض ضعؼ القكة العضمية، 
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يانا كتسبب لو آالـ حادة، ما جعمو يقصد عبلجا خاصا بيذه كىي تحدث لو أح
األعراض كيتأكد مف طبيعتيا فقد لجأ لمعبلج عند طبيب مختص في المفاصؿ، ثـ 

 العبلج بالحجامة.
 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
ئو في الجزائر أكثر األشخاص مساندة لممريض في فترة مرضو ىـ زكجتو، أصدقا -

كخارج الجزائر كقد كاف ليـ دكر في تصكر لنكع المرض كأسبابو ككذلؾ تحديد العبلج 
المناسب، فبالنسبة لمرض ضعؼ القكة العضمية: كانكا يقكلكف لو يمكف أف يككف مجرد 
ضغكط عصبية. خاصة زكجتو،  بعدىا قالت لو زكجتو كالكثير مف أصدقائو أف سبب 

د، كما طمب منو أصدقائو كزكجتو استشارة الطبيب في نكع مرضو ىك العيف كالحس
كسبب المرض،  ثـ طمبكا منو بعد ذلؾ العبلج عند الراقي،  طمبت منو زكجتو 

 كأصدقائو بعد أف سمعكا عمى محاسف الحجامة أف يعالج بالحجامة.
كما كاف لممعالجيف الذيف لجأ إلييـ لمعبلج آراء حكؿ تصكر المرض كسببو،  -

فالطبيب األكؿ قاؿ لو حالتو سببيا ضغكط عصبية كنفسية، كالراقي األكؿ قاؿ أف 
حالتو سميمة إنما ىي ضغكط عصبية كعيف،  الراقي الثاني قاؿ بأف حالتو سببيا عيف،  
األطباء المختصيف في المستشفيات قالكا لو بأف المرض ىك مرض عضكم عصبي، 

اضو نفسيا التي يعاني منيا،  المختصة سببو ضعؼ القكة العضمية عبلجو صعب كأعر 
رىاؽ عصبي سببو  في العبلج بالحجامة قالت لو أف المرض سببو ضغكط نفسية، كا 

 الدـ الفاسد بالجسـ.
مما جعؿ المريض يعتقد كيتصكر أف حالتو المرضية سببيا الضغكط النفسية كالعصبية 

د في دكر "العيف" كالعممية سببت في ارىاؽ الجياز العصبي كالعضمي،  كما يعتق
 كتدىكر الحالة الصحية العصبية كالجسدية.

في البداية الكؿ كاف يعتقد أنيا مجرد أعراض لمرض ضعؼ بالنسبة لضغط الدم:  -ب
القكة العضمية، بعدىا أخبره أحد أصدقائو كىك طبيب أف حالتو ىي أعراض لضغط 

الحجامة، فبالرغـ الدـ، طمب منو العبلج عند طبيب مختص ثـ طمب منو أف يعالج ب



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

320 

مف أف األطباء أكدكا لو أف المرض ىك ضغط الدـ لكنيـ يجيمكف األسباب، غير اف 
المريض يتصكر أف الضغط  نتج عف ضغكط عصبية كنفسية، كما يعتقد أنو نجـ عف 

 ضغكط المرض األكؿ ككثرة التفكير فيو.
كاف رأم الجماعة المرجعية في تصكر المرض  بالنسبة لمرض عرق النسا: -ج

فيناؾ مف قاؿ لو بأنيا أعراض المرض األكؿ كىناؾ مف قاؿ لو بأنو مرض عرؽ 
النسا، كما كاف دكرىـ في اختيار العبلج المناسب فيناؾ مف طمب منو مراجع الطب 
ا الحديث كىناؾ مف طمب منو أف يحتجـ. فبعد أف أكد لو األطباء أنو مرض عرؽ النس

 ، كاف لئلعتقاد كتصكر المريض في دكر العيف أيضا لئلصابة بالمرض.
كبالنسبة لتأثير الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية فيي لـ تكف عائقا أماـ تشخيص  -

 المرض كتحديد العبلج المناسب بؿ كانت مبلئمة لظركفو المرضية.
 الج المناسب:دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد الع -6
بالنسبة لتأثير الثقافة الشعبية لـ تترؾ انطباعا كاضحا حكؿ تصكر المرض كتحديد  -

العبلج فالمريض لـ يمارس أم نمط مف العبلج الشعبي عمى الرغـ مف اعتقاده في دكر 
 العيف كسبب لممرض، في مختمؼ األمراض التي كاف يعاني منيا.

فقد كانت كاضحة لديو تصكرات المريض لممرض  أما فيما يخص تأثير الثقافة الحديثة
كاتباعو العبلج الحديث كنمط مناسب لعبلج المرض في مختمؼ األمراض الذم يعاني 

 منيا، فيك مقتنع بنكع كؿ مرض كأسبابو الطبيعية كالبيكلكجية.
كما كاف لثقافة الطب البديؿ دكر في تصكر المرض كتحديد العبلج المناسب، بعد  -

مفيكـ المرض كسببو بفكرة الطب الحديث، كما أضيؼ ليا دكر الدـ الفاسد ذلؾ ارتبط 
في االصابة بمختمؼ األمراض التي تعرض ليا المريض، كالمريض مقتنع بأفكار 
كتصكرات الطب البديؿ كما أنو معجب بنمط العبلج البديؿ كعبلج حديث، تقميدم، 

 كديني، في نفس الكقت.
ية عمى تصكر المرض كتحديد العبلج المناسب فقد أما عف تأثير الثقافة الدين -

تجسدت في تصكره لممرض عمى أنو ببلء مف ا كما قد يككف مف تأثير" العيف"، 
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نما الطبيب يبعث عمى يده الشفاء، كما يفضؿ العبلج  الشفاء مف عند ا كبيد ا، كا 
 بكاسطة الرقية الشرعية ألنيا ميدئة لؤلعصاب كطاردة لمعيف.

 كالمريض يعتقد أف لكؿ نمط مف العبلج أىميتو كدكره في الشفاء، فأدكارىـ متكاممة.
 

 (21ممخص الحالة رقم:)
 الجنس : أنثى

 سنة 35السف: 
 المستكل التعميمي: شيادة التعميـ األساسي

 الحالة المدنية: مطمقة
 عدد أفراد األبناء: ليس لدييا أكالد

 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: ضعيؼ
الظركؼ االجتماعية كاألسرية: كانت تعيش مع زكجو األب بعد الطبلؽ، ثـ انتقمت 

 لمعيش مع خالتيا.
 المينة: ماكثة بالبيت

 المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: مرض نفسي.
 نوع وخصائص المرض: -2

ـ في البداية كانت الحالة متزكجة قبؿ ستة سنكات كانت تحب زكجيا كثيرا، ل     
ننجب األكالد لسنكات، عالجت ىي كزكجيا عند األطباء المختصيف اتضح أف المشكؿ 
في الزكج، كانت دائما تحثو عمى أف يتابع العبلج لكنو كاف يتيرب كيرفض، كانت 
تقمقيا تصرفاتو بالبلمباالة، حينيا بدأت المشاكؿ، كبدأت تظير أعراض نفسية كعصبية 

 الترتيب:كاجتماعية جراء ىذا: مف بينيا ب
الشعكر بالقمؽ كاالنفعاؿ الدائـ، حب العزلة كالكحدة، حب العزلة كالكحدة، كساكس  -

كثيرة، الشعكر بأف ىناؾ أشخاص يقكمكف بضربيا، كأشخاص يمشكف كرائيا،  زيادة 
كتيرة القمؽ كالكساكس بعد فترة خاصة بعد الطبلؽ، آالـ حادة باألرجؿ كثقؿ في الجسـ، 
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ـ بكاجباتيا العممية  الشعكر باليأس كالممؿ في أغمب األكقات؛ كتتكرر عدـ مقدرتيا القيا
 ىذه األعراض في فترات زمنية متقاربة كتزيد حدتيا مع مركر الكقت.

ككاف لممريضة أفكار كتصكرات مسبقة حكؿ المرض فكانت تعتقد أف حالتيا سببيا  -
ألعراض الغريبة بدأت القمؽ كالممؿ مف عدـ انجاب األكالد، ك بعدما تعرضت لتمؾ ا

 تشؾ أف حالتيا سببيا سحر.
كأثرت ىذه األعراض عمى حالتيا النفسية كاالجتماعية، فأصبحت تشعر باليأس الدائـ 

 كالممؿ كحب الكحدة كالعزلة، كعدـ الرغبة في اعادة الزكاج رغـ تقدـ الكثير لطمبيا.
لبكاء الشديد عند كما كاف ىناؾ أعراض أخرل غريبة مصاحبة لممرض تمثمت في: ا -

قراءة القرآف الكريـ، الشعكر بالضرب، كتجد آثار الضرب عمى شكؿ زرقة بمكاف 
الضرب بعد القياـ مف النـك الشعكر بأف سكيف يدخؿ اصبعيا الكبير مف رجمييا عند 

 قراءة القرآف كبعدىا خرج منيا دـ دكف التعرض ألم سبب.
حالتيا النفسية كالجسدية كالنفسية، بعد أف أدركت المريضة خطكرة األعراض عمى  -

لجأت لمعبلج بطرؽ مختمفة تمثمت بالترتيب: العبلج بالرقية الشرعية،  العبلج عند 
طبيب مختص في األعصاب  العبلج عند طبيب مختص بأمراض الركماتيـز مف أجؿ 
الخمكؿ كاآلالـ، العبلج عند طبيب عالـ  عالجت بالحجامة عند شخص غير مختص،  

 عند الراقي، التداكم عند مختصة في الحجامة. العبلج
 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
أكثر األشخاص مساعدة لممريضة زكجيا قبؿ الطبلؽ، أخكاتيا، أخييا، خالتيا،  -

بعض المعارؼ قاؿ ليا األشخاص بعد أف الحظكا األعراض التي كانت تعاني منيا في 
ف سبب حالتيا قد تككف سحر، زكجيا كاف يقكؿ ليا بأنيا مجرد حالة قمؽ البداية أ

ككساكس مف عدـ إنجاب األكالد، األعراض التي تحصؿ ليا عند قراءة القرآف تصكر 
إخكتيا بأف حالتيا قد تككف "مس" مف الجف أك "سحر "  كما كاف ليـ دكر في تحديد 

الراقي،  قراءة كتبلكة القرآف،  كاف  العبلج المناسب، فقد نصحيا البعض بالعبلج عند
 زكجيا يقكؿ ليا دائما أف تقكم ايمانيا با.
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كما كاف لممعالجيف دكر في تصكر حالتيا المرضية كتحديد سببيا: فالراقي األكؿ  -
قاؿ بأف حالتيا سببيا مس مف الجف، كىذا الجف دخؿ في ركحيا جراء سحر التفرقة،  

بية جراء الضغط النفسي كالعصبي،  الطبيب طبيب األعصاب قاؿ حالتيا عص
المختص بالركماتيـز قاؿ أف حالتيا طبيعية كال تشكك مف أم مرض جسدم كال 
،  الطبيب العاـ قاؿ أف سبب اآلالـ كالخمكؿ ىك نقص في الدـ، الراقي الثاني  ركماتيـز
ؿ قاؿ بأف حالتيا سببيا سحر مأككؿ خاصة بعد أف تقيأت بشكؿ غريب "مرة في شك

صابكف كبعدىا بمكف المرارة كبعدىا تقيأت الدـ"، كالسحر ىك الذم سيؿ حالة المس 
كدخكؿ الجف، بعد الكصفة التي قدميا ليا ىذا الراقي طمب منيا أف تعالج بالحجامة 

 حتى تتخمص مف أعراض كثيرة مف بينيا السحر، كاآلالـ التي في ركبتيا كرجمييا.
رأم كتصكر المريضة لمرضيا لدرجة أنيا تقتنع كقد انطبعت تصكرات ىؤالء عمى  -

بكؿ األسباب التي يقكليا ليا المعالجيف " مس، سحر" خاصة، كما تعتقد أف حالتيا 
 النفسية ىي سبب الخمكؿ كالتعب الدائـ دكف ممارسة أم جيد عضمي.

 أما عف تأثير الظركفيا االقتصادية فيي لـ تككف عائقا أماـ العبلج، كال فيـ المرض -
 في تشخيص المرض.

إال أف ظركفيا االجتماعية أحيانا كانت غير مناسبة في تفيـ طبيعة كسبب المرض،  -
فحيف كانت في بيت زكجيا كاف يكذب كؿ الشككؾ التي تراكدىا حكؿ سبب مرضيا، 
حتى أنو كاف يكذب كبلـ الراقي كىذا ما عطؿ الحصكؿ عمى العبلج قبؿ فكات األكاف 

 ."الطبلؽ"، في نظرىا
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
المرض ىك نتيجة سحر، أك مس مف –كتأثير لمثقافة التقميدية المريضة تعتقد أف    

 الجف، كعيف لكف المريضة لـ تعالج بأم نكع مف الطب الشعبي.
العبلج المناسب حيث كما كاف لمثقافة الحديثة تأثير في تصكر المرض كتحديد  -

، كالطب العاـ، بسسب األعراض  لجأت لمعبلج عند األطباء المختصيف بالركماتيـز
 الجسدية التي تخمفيا الضغكط النفسية.
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فالمرض نفسي سببو قمؽ مف عدـ اإلنجاب، ككذا الضغكط نفسية كمشاكؿ عائميٌة،   -
ككذا نقص الدـ مف جسميا. أما اآلالـ في المفاصؿ كالخمكؿ فيي نتيجة حالتيا النفسية 

ىذا كتريد المريضة الذىاب لمعبلج كالمتابعة مف أخصائية نفسية لكنيا لـ تجد أم 
 أخصائية بمدينة بسكرة، كما أف ظركفيا لـ تسمح ليا بالعبلج خارج الكالية.

كما كاف لتأثير ثقافة الطب البديؿ دكر في تصكر المرض، فالمرض ضمف تصكر  -
ىك نتيجة سحر كمس، ككذا الحالة النفسية كما قد تككف اآلالـ  ثقافة الطب البديؿ

بسبب الدـ الفاسد، العبلج بالحجامة ألنيا نافعة الستخراج السحر ككذا نافعة اآلالـ في 
 المفاصؿ،  كىذا ما دفعو لمعبلج بالحجامة مرتيف.

ا كلممريضة تصكرات دينية حكؿ المرض تمثمت في: اعتقادىا بأف نقص اإليماف ب -
أثر عمى حالتيا النفسية بالسكء، كما تعتقد المريضة أف السحر المأككؿ سبب ليا 
مختمؼ المشاكؿ الصحية مف العقـ كالمرض النفسي كالجسدم عمى حسب قكؿ الرقاة، 
كىذا السحر دخؿ معو مس مف الجف كىي تستنجد ببعض اآليات القرآنية التي كرد فييا 

 السحر كالمس.
ج المناسب لممرض فيي تعتقد أف العبلج الركحي المناسب ىك أما عف نمط العبل

 العبلج بالرقية الشرعية كالحجامة،  كما أنيا ترغب في الذىاب لمختصة نفسية. 
 (21الحالة رقم: )ممخص 

 الجنس: أنثى
 سنة 48السف:

 المستكل التعميمي: الثالثة ثانكم
 الحالة المدنية: متزكجة

 أكالد 5عدد أفراد األبناء: 
 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: حسف

 الظركؼ االجتماعية كاألسرية: تعيش ظركؼ عادية مع الزكج كاألكالد في أسرة نككية 
 المينة: ماكثة بالبيت
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 المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: كسكاس قيرم كاكتئاب.
 نوع وخصائص المرض: -2

يكـ مف النفاس،  15ت بالحمؿ، كبعد سنة كانت تعيش حياة طبيعية كان 27قبؿ       
تكفي أخكىا كاف مقرب الييا كثيرا ، تأثرت بدرجة كبيرة بكفاتو ألنو محبكب في العائمة 

يـك مف الجنازة بدأت تظير  40ككاف بمثابة األب كالصديؽ بالنسبة إلييا، كبعد 
تناؽ أعراض غريبة جدا، كانت حينيا في بيتيا مف بيف ىذه األعراض: الشعكر باإلخ

في المساء خاصة، ال تحب أف تبيت في البيت لكحدىا، لما تغمض عينييا تشعر 
بالخكؼ الشديد، لما تككف جالسة تفكر في المكت، الكفف، غسؿ الميت، القبر، كيؼ 

 تقبض ركح الميت،  كسكاس ال تستطيع أف تجمس في مكاف لكحدىا، ال تناـ.
ة كلـ ترل مثميا مف قبؿ، كانت تقكؿ المريضة لـ يكف لدييا أم فكرة عف ىذه الحم -

سنة كانت ىذه األعراض في البداية  15أنيا كساكس  حدثت ليا ىذه الحالة قبؿ 
سنة كمع بداية العبلج النفسي انخفضت كتيرة األعراض مع  15تتكرر باستمرار لمدة 

ظيكر أعراض أخرل لمقمؽ، كما أثرت ىذه األعراض عمى حياتيا الزكجية، فالزكج 
ا ال يتحمؿ حاالتيا المرضية، كالغريب في حالتيا كما تتصكر أف كتيرة ىذه أحيان

 األعراض تزداد بعد كؿ حالة حمؿ ككالدة تمر بيا.
فمنذ استفحمت األعراض لجأت المريضة ألساليب مختمفة مف العبلج، فالبداية عند  -

أطباء عاميف غير مختصيف بحيث لـ يكف حينيا العبلج النفسي منتشرا كما في 
الحاضر، ثـ ذىبت لمحج كطمبت العبلج بدعائيا في الحج،  ثـ العبلج عند الراقي لما 

طباء " طب عاـ"، ثـ العبلج عند أخصائية نفسية، انتشر العبلج بكاسطة الرقية،  ثـ األ
 ثـ العبلج بالحجامة.   

 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
األشخاص األكثر مساندة لممريضة في محنتيا الصحية ىـ أفراد عائمتيا كزكجيا،  -

سببيا الكفاة المفاجئة  بعض األقارب فزكجيا كاف دائما يقكؿ ليا بأف حالتيا المرضية
ألخييا كقمة اإليماف، أما أفراد عائمتيا يقكؿ بأف حالتيا سببيا الخمعة بسبب كفاة أخييا 
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 فجأة، كما أنيـ كانكا يقكلكف أنو حدث ليا مس في الجنازة، كىك ما جعميا بيذا الحاؿ.
ئما يصر كما كاف ليؤالء دكر في تكجيييا ألنماط مختمفة مف العبلج، زكجيا كاف دا -

عمى عبلجيا بالطب الحديث، لكنو اقتنع بالعبلج بكاسطة الرقية،  أفراد عائمتيا 
نصحكىا أف تعالج عند "الطالب" ألنو حينيا لـ تكف الرقية منتشرة كما ىك الحاؿ اآلف، 
بعدىا نصحكىا أف تعالج عند راقي،  نصحتني قريبتي كزكجي أف أعالج بكاسطة 

 الحجامة.
معالجيف رأم حكؿ تصكر المرض، فاألطباء الغير مختصيف الذيف ىذا كقد كاف لم -

كنت أعالج عندىـ كانكا يقكلكف أف حالتيا سببيا نقص االيماف، يعطكنيا أدكية منكمة 
أف حالتي سببيا سحر التفرقة حتى يفرقكا بيني كبيف زكجي،  أحد فقط،  الراقي قاؿ ب

نده، قاؿ بأف حالتيا نفسية كنصحيا أف األطباء فيما بعد حيف ذىبت لعبلج الككلكف ع
تعالج عند مختصة نفسية،  الطبيبة النفسية شخصت المرض عمى أنو كسكاس قيرم 

 كاكتئاب، أخصائية الحجامة قالت بأف حالة القمؽ خاصة بعد دخكلي إلى سف اليأس.
أما تصكر المريضة فقد كانت تميؿ إلى حدو كبير في أف تككف حالتيا بسبب سحر  -

مس، كما كانت تعتقد في أف حالتيا سببيا الخمعة كمكت الفجأة مما جعميا تخاؼ أك 
 مف المكت.

أما بالنسبة لظركفيا االقتصادية كاالجتماعية فيي لـ تكف عائقا أماـ تسييؿ  -
 تشخيص المرض  كالحصكؿ عمى العبلج المناسب.

 المناسب: دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج -6
بالنسبة لتأثير الثقافة الشعبية انتحت مف تصكر المريضة ككذا الجماعة المرجعية  -

عمى أف حالتيا سببيا مس مف الجف، كسحر، كخمعة المكت، كعمى الرغـ مف عدـ 
اعتمادىا عمى أم نكع مف العبلج الشعبي غير أف اقتراح الجماعة المرجعية في 

 عبلجيا عند الطالب كارد.
نسبة لتأثير ثقافة الطب الحديث اتضح مف خبلؿ لجكء المريضة لمختمؼ أنماط بال -

الطب الحديث المختص كغير المختص،أصبحت المريضة تعرؼ نكع مرضيا مف 
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خبلؿ التصكر الحديث كالتشخيص العممي لممرض كأسبابو، بأنو كسكاس مف المكت 
 الفجأة "صدمة نفسية" كاالكتئاب.

البديؿ عمى الرغـ مف العبلج بكاسطتو كاف متأخرا لكف كفيما يخص أىمية الطب  -
المريضة قصدتو لمتخمص مف أعراض القمؽ المزمف كىي تقكـ بالعبلج بكاسة الحجامة 

سنكات، كىك يفسر ىذه الحالة عمى أنيا أعرض سف اليأس، كقد فضمت  4لمدة 
يا ترجع لو المريضة العبلج عند أخصائية في الحجامة كنكع مف الطب الحديث، كما أن

 الفضؿ في التخمص مف العديد مف األعراض المصاحبة لمقمؽ كالكسكاس.
كما كاف لمثقافة الدينية دكر في تصكر المرض كعبلجو، فقد قصدت المريضة الحج  -

كعبلج أكلي لممرض، ثـ قصدت الرقية بعد اف شاع العبلج بكاسطتيا في مدينة بسكرة، 
لمرض ناتج عف نقص اإليماف با، كما تعتقد ىذا كتقر المريضة عمى أف استفحاؿ ا

 أيضا في دكر "العيف"  خاصة أنيا ذات جاه، كماؿ، كجماؿ.
كتعتقد المريضة أف األنماط المناسبة لعبلج مرضيا ىي الرقية الشرعية،        

 كالحجامة.
 (20ممخص الحالة رقم)

 الجنس: ذكر
 سنة 41السف:

 في الكيرباء. DEAالمستكل التعميمي: حاصؿ عمى شيادة 
 الحالة المدنية: متزكج

 أكالد 2عدد أفراد األبناء: 
 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط

الظركؼ االجتماعية كاألسرية: كاف يعيش في أسرة ممتدة، ثـ انتقؿ لمعيش في أسرة 
 نككية مع الزكجة كاألبناء.

 المينة: عامؿ بمؤسسة حككمية.
 منيا المريض)ة(: العقـ.المشكمة الصحية التي يشكك 
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 نوع وخصائص المرض: -2
سنكات زكاج، رغـ العبلجات المتعددة مف الطرفيف الزكجة  8عدـ اإلنجاب بعد      

كالزكج  اتضحت الزكجة أنيا سميمة كال تعاني مف شيء، كاتضح أنو يعاني مف العقـ 
لكنو لـ يكف يعرؼ مف قبؿ أنو يعاني مف العقـ، كخبلؿ فترة المرض لجأ الزكج كالزكجة 

ء في بداية األمر، لـ يصاحب ىذا المرض أم أعراض لمعبلج عند الكثير مف األطبا
أخرل خطيرة أك غريبة، لكنيا استمرت لفترة أثرت عمى الحالة النفسية لمزكجة، مما 
جعميـ يستعممكف أنماط مختمفة مف العبلج، كانت كالتالي: العبلج عند طبيب مختص 

 باألمراض التناسمية.
العبلج باألعشاب الطبيعية "كصفات العبلج عند الراقي، العبلج عند الطالب،  -

شعبية"،  العبلج بالطب البديؿ،  قاـ ىك كزكجتو بالتمقيح االصطناعي بالجزائر 
العاصمة، العبلج عند اخصائية في الطب البديؿ بباتنة،  العبلج بالحجامة،  قاـ ىك 

 كزكجتو بالتمقيح االصطناعي في تكنس العاصمة.
 ف االجتماعية، واالقتصادية:دور الجماعة المرجعية، والظرو  -1
أكثر األشخاص مساندة لمشخص المريض كانت زكجتو، أختو، معارؼ كأصدقاء،  -

أقارب، أقارب كصديقات زكجتو، كقد كاف ليؤالء الجماعة رأم حكؿ سبب العقـ، فيناؾ 
مف يقكؿ أنو  سبب طبيعي، كىناؾ مف يقكؿ السبب ىك "عيف"، كىناؾ مف يقكؿ أف 

 .السبب ىك "سحر"
كما كاف ليؤالء الجماعة دكر في تكجيو المريض ألساليب عبلج مختمفة نصحتو  
زكجتو كاألقارب بأف يعالج عند طبيب مختص، نصحو األصدقاء كزكجتو أف يذىب 
لمراقي، نصحو أحد معارؼ زكجتو أف يذىب لمطالب، نصحو بعض المعارؼ كاألقارب 

ة، اعتمد كزكجتو عمى كصفات خاصة مف جية الزكجة أف يداكم باألعشاب الطبيعي
الطب البديؿ التي تذاع في قنكات التمفاز الخاصة بػ"زيف أتات"، كجيو بعض األصدقاء 
أف يعمؿ تمقيح اصطناعي بالجزائر العاصمة، ثـ كجيو بعض األصدقاء خاصة مف 
جية زكجتو أف يعالج عند مختصة في الطب البديؿ بباتنة، كجيتو أحدل صديقات 
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ائية في الحجامة، كجييما أحد األصدقاء لعمؿ تمقيح اصطناعي زكجتو إلى أخص
 بتكنس.

أما تأثير المعالجيف فكاف كالتالي بعد الفحص األكؿ كالتحاليؿ قاؿ الطبيب أف سبب  -
العقـ ىك نقص كبير في الحيكانات المنكية كبحركة بطيئة جدا، الراقي قاؿ بأف حالة 

قاؿ بأف الحالة سببيا سحر لكنو لـ يعمؿ العقـ ىذه قد يككف سببيا عيف أك سحر،  
بالكصفات التي طمبيا منو ألنو طالب مشرؾ با كليس راقي، قالت ليـ المختصة 
بالطب البديؿ بأف ىناؾ نقص كبير في الحيكانات المنكية كبحركة بطيئة،  أخصائية 

 في الحجامة قالت السبب ندرة الحيكانات المنكية.
 ببو طبيعي، بعد العبلج أصبح يشؾ في "العيف".المريض يتصكر أف مرضو س -
 كما أكد المريض بأف ظركفو االجتماعية كاالقتصادية لـ تكف عائقا أماـ العبلج. -
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
خبلؿ  بالنسبة لتأثير الثقافة الشعبية لتصكر المرض كأساليب عبلجو اتضحت مف -

تصكر المريض كاألشخاص المقربيف عمى أف العقـ سببو "عيف" "سحر"، التكجو لمعبلج 
عند الطالب مع أف الزكج كالزكجة لـ يتبعكا الكصفة التى قدميا الطالب كلـ يؤمنكا بما 
قالو خكفا مف الشرؾ با،  العبلج باألعشاب كبالكصفات الشعبية" خمطات عسؿ، 

 مع النخيؿ، ...إلخ."مكسرات، أعشاب، حبكب ط
أما عف أىمية الثقافة الحديثة في تشخيص المرض كعبلجو انتضحت مف خبلؿ  -

التعرؼ عمى نكع المرض ىك العقـ، سببو نقص في عدد الحيكانات المنكية كنقص في 
حركتيا.كالعبلج المناسب عند األطباء المختصيف كبالتمقيح االصطناعي، كما كاف 

في احتماؿ اف تككف األغذية التي يتناكليا المريض ىي لممريض تفسير آخر شخصي 
 سبب العقـ، ألنو كاف يأكؿ أكؿ سريع في المطاعـ خارج البيت لفترة طكيمة.

أما أىمية ثقافة الطب البديؿ في تصكر المرض كأىمية العبلج مف خبللو اتضح نكع  -
كاف لكسائؿ المرض كسببو نقص في عدد الحيكانات المنكية كنقص في حركتيا، كما 

االعبلـ دكر ميـ في األخذ بثقافة الطب البديؿ فقد اعتمد الزكجيف عمى الخمطات 
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الطبيعية المعتمدة مف طرؼ مختصي الطب البديؿ، كذلؾ العبلج عند مختصة في 
 الحجامة، كالعبلج عند مختصة في العبلج باألعشاب الطبيعية. 

عمى أنو ببلء مف ا كامتحاف قكة  كما كاف لمثقافة الدينية تأثير في تصكر المرض -
االيماف، كما قد يككف السبب عيف أك سحر، ىذا ككانت أىمية العبلج بالرقية الشرعية، 

 كلمدعاء أيضا اىمية كبيرة في الشفاء.
العبلج المناسب ىك العبلج الطبي الحديث العبلج بالطب البديؿ ككاف ذلؾ في زيادة  -

ثـ بعد ذلؾ التمقيح االصطناعي الناجح كالدقيؽ، كما عدد كسرعة الحيكانات المنكية، 
نما الطب يبعث ا عمى يده  نجاب األكالد بإذف مف ا سبحانو كتعالى كا  أف الشفاء كا 

 الفرج كالشفاء.
 (19ممخص الحالة رقم: )

 الجنس: أنثى
 سنة 45السف: 

 المستكل التعميمي: السادسة ابتدائي
 الحالة المدنية: متزكجة 

 أكالد 4أفراد األبناء: عدد 
 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط إلى الضعيؼ

الظركؼ االجتماعية كاألسرية: تعيش في ظركؼ مظطربة مع الزكج خاصة، كأبناء في 
 عائمة ممتدة ثـ انتقمت إلى العيش في بيتيا الجديد.

 المينة: ماكثة بالبيت
 طاف الرأس.المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: سر 

 نوع وخصائص المرض: -2
سنكات  في يكـ ما  6كانت في حالة طبيعية جدا ال تشكك مف أم مرض، كقبؿ    

كانت في البيت قصدت الحماـ عمى عتبة الباب شعرت بدكار فجأة، ثـ اصطدمت 
مباشرة عمى الحائط، كانت تبصر لكف غشاكة في عينيا جاءت فجأة كزالت، كمنذ ذلؾ 
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تظير أعراض مرضية تمثمت في: الشعكر بالدكار، غشاكة في العينيف،  الحيف بدات 
االصتداـ بالحائط أثناء السير كفقداف التكازف،  الشعكر أحيانا باآلالـ الشديدة في 

 الرأس.
لـ يكف لممريضة أم أفكار مسبقة حكؿ المرض، مع أف كالدىا كاف مريض كتكفي  -

 بسرطاف الرأس، لكف األعراض تختمؼ. 
ككانت تمؾ األعراض تراكدىا في فترات متقاربة، كتزداد حدتيا كخطكرتيا مع مركر  -

الكقت   فغشاكة النظر كفقداف التكازف لـ يعد بإمكانيا البقاء كحدىا في البيت، كال القياـ 
بكاجباتيا المنزلية كالغريب في األمر أف ىذه األعراض جاءت مرة كاحدة فجأة دكف أم 

 سابؽ انذار.
اليكـ الثالث مف تكرار األعراض األكلية لممرض لجأت المريضة ألنكاع عدة مف ففي  -

العبلج كانت كالتالي: العبلج عند أخصائي أمراض العيكف، العبلج عند الراقي،  
"، RIMالتبرؾ بالعبلج عند قبر الكلي العبلج كالفحص بكاسطة الرنيف المغناطيسي"

 ية جراحية بالرأس في فرنسا.العبلج بمستشفى مصطفى باشا، العبلج بعمم
 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
أكثر األشخاص مساعدة لممريضة : الزكج، األـ، اإلخكة كاألخكات، بنات العـ،  -

أقارب، جيراف معارؼ، أحباب؛ كقد كاف ليؤالء أراء كتصكرات مختمفة حكؿ مرضيا، 
زكجيا كأىميا بأف حالتيا سببيا قمؽ إثر المشاكؿ التي كانت ففي البداية كاف يقكؿ ليا 

تعانييا تمؾ الفترة مع زكجيا، بعدىا نبييا بعض األقارب كبنات عميا أنيا ذىبت  
لزيارة قبر جدىا كىك كلي مرتدية المكف األسكد كغضبو الذم سبب ليا ىذه المشاكؿ 

قاؿ ليا كثيركف مف أفراد الصحية ألنو ال يحب مف يزكره بالمكف األسكد،  بعدىا 
 عائمتيا كزكجيا بأف حالتيا يمكف أف تككف مس، أك عيف، أك سحر.

كما كاف ليؤالء دكر في تكجيييا لمعبلج المناسب ففي البداية طمب منيا زكجيا أف  -
تذىب إلى مختص في أمراض العيكف ألف األعراض بدأت بالعينيف، ثـ طمبت منيا 

كتطمب السماح مف جدىا الكلي الصالح، كأفٌ تعمؿ لو  كالدتيا كبنات عميا أف تذىب
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معركفا ىناؾ،  نصحيا الكثيريف أف تذىب لمراقي الشرعي، كجييا أحد األقارب بالعبلج 
عند أطباء مختصيف في العيكف كأمراض الرأس بالجزائر العاصمة، كمف ثـ الكشؼ عف 

ؼ العممية الجراحية المرض كاتصؿ ىذا الشخص بالجمعية الخيرية حتى تتكفؿ بتكالي
 بفرنسا.

كقد كاف لممعالجيف دكر أيضا في تصكر المرض فأخصائي أمراض العيكف قاؿ ليا  -
أنيا سميمة مف عيكنيا، لكف نبييا بعد التصكير باألشعة أف ىناؾ شيء ما في الرأس،  
الراقي الشرعي قاؿ بأف حالتيا سببيا مس كأذل كأنيا تخطت السحر كاف معمكال 

كىي أكؿ مف تخطتو في بيت أبييا كىك ما سبب ليا ىذه الحالة،  بعد ألخييا، 
التصكير بالرنيف المغناطيسي في المستشفى بالجزائر العاصمة كبعد فحص األطباء 
المختصيف اتضح أف سبب حالتيا كـر بالرأس كىك"سرطاف ذكر"، كعند الذىاب لفرنسا 

 د العممية.تأكد أنو كـر بالرأس لكف كاف ىناؾ أمؿ بالشفاء بع
فتصكر المريضة لمرضيا تجسد في  اعتقادىا أف تمؾ األعراض سببو القمؽ        

كالمشاكؿ التي كانت تعانييا مع زكجيا في تمؾ الفترة،  بعدىا أقنعيا األىؿ أف سبب 
حالتيا ىك مخالفة القكانيف كاألعراؼ بعدـ زيارة قبر الكلي بالمكف األسكد،  ثـ اقتنعت 

السرطاف بالرأس بعد الفحص الطبي، كما يمكف أف يككف سببو عيف، أك أف حالتيا ىي 
 سحر.

كعف تأثير الظركؼ االقتصادية تقر المريضة بأنيا كانت كعائؽ في الحصكؿ عمى  -
العبلج في الكقت المناسب،  كانت الظركؼ االقتصادية غير مبلئمة لتمقي العبلج 

العممية الجراحية، ألنيا باىظة الثمف ال الكافي، فبعد مساعدة الجمعية الخيرية إلجراء 
 تزاؿ ىناؾ عممية جراحية أخرل لـ تعمميا ألنو ليس لدييا الماؿ لمقياـ بذلؾ.

كعف الظركؼ االجتماعية أيضا فقد لعبت دكرا سمبيا أحيانا في تسييؿ عممية   -
الشفاء، فظركفيا العائمية خاصة المشاكؿ مع زكجيا كانت أحد أسباب مرضيا، ليس 
ىذا كحسب بؿ حتى أثناء مرضيا كاف زكجيا يخطط لمزكاج مف امرأة أخرل كىذا 

 ماٌ أثر بالسمب عمى حالتيا الصحية.
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 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
بالنسبة لتأثير الثقافة الشعبية تجسدت في تصكر المرض عمى انو بسبب مخالفة  -

عمؽ بزيارة قبر الكلي، كما أف المرض قد يككف سببو "عيف أك" سحر أك" العرؼ المت
 مس، العبلج مف خبلؿ التبرؾ كطمب السماح كالعبلج عند قبر الكلي.

كما كانت لمثقافة الحديثة دكر في تفيـ المريضة نكع مرضيا كاعتماد العبلج الحديث  -
 كعبلج مناسب لممرض.

فمـ تمارس المريضة أم نكع مف العبلج البديؿ كلـ  أما عف تأثير ثقافة الطب البديؿ -
 تتصكر المرض مف خبللو.

إال أف تأثير الثقافة الدينية عمى تصكر المرض كتفضيؿ العبلج الديني أيضا، اتضح  -
مف خبلؿ تصكر المرض عمى أنو  ببلء كاختبار مف ا سبحانو كتعالى، كما قد يككف 
بسبب المس، أك السحر، أك العيف، العبلج بكاسطة الرقية الشرعية لطرد العيف، 

 بكنيا كيتمنكف ليا العبلج. كالسحر، كدعاء األشخاص الذيف يح
لكف المريضة ترل اف العبلج المناسب ىك العبلج بالطب الحديث، كالفحص       

 المتطكر كالعمميات الجراحية الناجحة.
 (12ممخص الحالة رقم: )

 الجنس : أنثى
 سنة  34السف: 

 المستكل التعميمي: الثالثة متكسط
 الحالة المدنية: متزكجة

 طفؿ كاحد عدد أفراد األبناء:
 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط

 الظركؼ االجتماعية كاألسرية: تعيش مع الزكج كاإلبف في أسرة نككية.
 المينة: مربية أطفاؿ بالحضانة.

 المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: عدـ االنجاب بعد المكلكد األكؿ.
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 نوع وخصائص المرض: -2
سنة، أنجبت طفؿ في العاـ األكؿ مف الزكاج، ككاف  20لما تزكجت كاف في عمرىا  -

لف سنة مف االنجاب، لـ تحمؿ بعده، المريضة   12الطفؿ األكؿ كآخر حمؿ، حتى 
تصادفيا حالة مشابية لحالتيا، ىي تعرؼ أف ىناؾ عقـ أك سبب يبطؿ الحمؿ، لكف 

سنة، رغـ  12ني مف ىذه الحالة حالتيا غامضة كما تتصكر، ظمت المريضة تعا
العبلج المتكاصؿ لكف دكف جدكل، كالشيئ الغريب في مشكمتيا الصحية أنيا حيف 
تذىب لمعبلج أك الفحص سكاء بالتصكير أك بالتحاليؿ، يقكلكف ليا أنو ليس ىناؾ سبب 

 يمنع الحمميا.
ند حيث لجأت المريضة ألنماط مختمفة مف العبلج: العبلج بالطب الحديث ع -

مختصة في أمراض النساء،  ثـ العبلج عند طبيب آخر مختص،   كؿ مرة تغير 
طبيب مختص في األمراض التناسمية كأمراض النساء،  العبلج عند العشاب،  استخداـ 
كصفات شعبية باألعشاب الطبيعية،  العبلج عند الراقي،  العبلج بقراءة سكرة البقرة، 

 يندم".العبلج باألعشاب الطبية" الفطر ال
 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
األشخاص المسانديف لممريضة في مشكمتيا الصحية ىـ: زكجيا، أخكاتيا،  -

صديقاتيا، زمبلؤىا بالعمؿ، أقارب، جيراف، معارؼ، كقد كاف ليـ آراء كتصكرات حكؿ 
لرحـ، كىناؾ مف يقكؿ بأف مرضيا، كاف البعض يقكؿ يمكف أف يككف السبب المرض با

المشكؿ قد يككف مف زكجيا، أختيا كأفراد عائمتيا  كبعض المعارؼ يقكلكف بأف حالتيا 
 سببيا سحر، أك عيف.

كما تمثؿ دكرىـ في تكجيييا ألنماط العبلج المناسبة لحالتيا،  فالكثير مف أفراد  -
العقـ، طمبت مف العائمة كاألصدقاء كالمعارؼ كجيزىا إلى أطباء مختصيف بعبلج 

زكجيا الفحص كالعبلج لكف اتضح أنو سميـ كمعافى،  كجيتيا أحدل صديقاتيا إلى 
شخص يعالج باألعشاب الطبيعية،  طمب منيا الكثير مف األصدقاء كاألقارب 
كالمعارؼ استخداـ كصفات باألعشاب الطبيعية " عسؿ كأعشاب طبيعية، استعماؿ 
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طمبت منيا أف تعالج عند الراقي حتى تتأكد مف  "الذكار" حبكب طمع النخيؿ،  أختيا
سبب حالتيا، كجييا بعض المعارؼ إلى راقي محترؼ بسيدم عقبة، طمبت منيا احدل 

يكـ ألنيا طاردة لمسحر كالعيف،   24زميبلتيا بالمدرسة القرآنية قراءة سكرة البقرة لمدة 
 قـ.أخبرتيا احدل األقارب باستعماؿ الفطر اليندم ألنو نافع لمع

كما كاف لتأثير المعالجيف الذيف لجأت إلييـ المريضة دكر في تصكرىا لممرض،   -
الطبيبة األكلى بعد الفحص قالت أنو عندىا ىكاء في الرحـ كصفت ليا أدكية كمراىـ 
معالجة لكف دكف جدكل األطباء الذيف ذىبت إلييـ بعدىا كميـ دكف استثناء، كبعد 

كير أكدكا ليا أف حالتيا سميمة كال يكجد عندىا أم الفحص بالتحاليؿ الطبية كالتص
مشكؿ يمنع الحمؿ، الراقي الشرعي الذم ذىبت اليو بعد الرقية ظيرت أعراض أثناء 
 الرقية تثبت أف حالتيا سببيا "مس" كطمب منيا أف ال تكتفي بحصة كاحدة حتى تشفى.

س ىناؾ سبب كىذا ما جعؿ المريضة تتصكر أف حالتيا سببيا سحر ما داـ لي   
طبيعي، كمداـ زكجيا سميـ، كال يكجد في عائمتيا أك عائمتو مف ىك عقيـ، أم أف 

 المرض ليس كراثي. 
بالنسبة لمظركؼ االقتصادية لـ تككف عائقا اماـ تسييؿ تشخيص المرض كتمقي  -

العبلج المناسب كذالؾ الظركؼ االجتماعية لـ تشكؿ عائقا كبير إال في الحالة الذم 
فييا زكج المريضة ذىابيا لمراقي عدة مرات حتى الشفاء، كىذا قد يؤثر عمى فيـ رفض 

 حقيقة المرض كالحصكؿ عمى العبلج المناسب.
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
ا بالنسبة لتأثير الثقافة الشعبية عمى تصكر المرض لدل المريضة اتضح في تصكرى -

أف مشكمتيا ىي عطؿ في اإلنجاب سببيا مس أك سحر أك عيف؛ كقد لجأت المريضة 
أنماط العبلج الشعبي عند العشابيف، كاستخداـ الكصفات الطبية الشعبية باألعشاب 

 الطبيعية.
عمى الرغـ مف اقتناع المريضة في أف تككف حالتيا سحر لكف كجكد اليكاء في الرحـ  -

أيضا كاف مف بيف أىـ األسباب التي راكدت المريضة خاصة عند اخبار الطبية ليا 
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بذلؾ، كما اعتقدت أيضا في أف يككف سبب المرض طبيعي كالدليؿ لجكؤىا ألطباء 
 عدة مختصيف.

فة الطب البديؿ، فيي لـ تستعمؿ الطب البديؿ كطب رسمي المريضة لـ تتأثر بثقا -
عمى الرغـ مف اعتمادىا عمى كصفة طبيعية مستكحاة مف الطب البديؿ كىي "الفطر 

 اليندم"
أما فيما يخص تأثير الثقافة الدينية فكانت كاضحة مف خبلؿ تصكرىا لمرضيا عمى  -

آنية كأحاديث نبكية تثبت دكر أنو بسبب العيف، أك سحر، كىي تبررىا تصكرىا بأدلة قر 
السحر كالعيف، كما لجأت المريضة لمعبلج عند الراقي، كالعبلج بكاسطة قراءة سكرة 

، كما أف المريضة تعتبر أفضؿ عبلج ىك بالقرآف الكريـ ألنو ىك  21البقرة لمدة  يـك
 الذم سيخمصيا مف أضرار السحر.

 (11ممخص الحالة رقم: )
 الجنس: ذكر 

 سنة  25السف: 
 المستكل التعميمي: التاسعة متكسط

 الحالة المدنية: أعزب
 عدد أفراد األبناء: /

 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط
الظركؼ االجتماعية كاألسرية: يعيش حياة عادية مع الكالديف كاإلخكة كاألخكات في 

 أسرة ممتدة.
 المينة: عامؿ حر

 ا المريض)ة(: مرض جمدم الصدفية.المشكمة الصحية التي يشكك مني
 نوع وخصائص المرض: -2

منذ خرج مف الخدمة العسكرية بدأ يعمؿ كعامؿ مساعد ألحد األقارب في تصميح       
السيارات بعدىا لـ يرتاح في عممو بشكؿ الئؽ، كاف يعاني ضغكطات كبيرة مع 
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ر محؿ صغير صاحب العمؿ، بعدىا قرر تغيير العمؿ كيعمؿ كعامؿ حر، حينيا أجٌ 
كيمك عف السكف كاف العمؿ يأخذ كؿ كقتو كلـ يعد ييتـ بنفسو  4في شكؿ كشؾ، بعيد 

كال بطريقة أكمو، حتى االستحماـ كاف أحيانا يستحـ إال بعد أسبكعيف، كاف يفكر كثيرا 
في سبؿ تحقيؽ الكسب السريع كالنجاح المادم في حياتو، ككانت ىذه األفكار تشغمو 

 بشكؿ كبير.
ظيرت بقع غريبة في الجمد بالضبط في رجمو  2007-2006ا بيف الفترة بيف بعدى

اليمنى، كانت بقعة جمدية لكنيا أحمر ال تسبب لو أم ألـ كال حكة، لـ يبالي المريض 
باألمر بقي لفترة طكيمة بعد شير تقريبا بدأت تتقشر كتتسع لـ يبالي باألمر، كبعد مدة 

مستكل األرجؿ في نفس الكصؼ، ثـ بدأت تنتشر بدأت تظير بقع أخرل بجانبيا عمى 
في كامؿ جسمو الحظ بأف ىذه األعراض الجمدية غير طبيعية لكنو لـ يكترث لؤلمر، 
كلـ يذىب لمطبيب ألنيا ال تسبب لو أم حكة أك ألـ، بعد فترة أصبحت تمؾ القشكر 

، كانت عبارة  عف بقايا تتساقط مف جمده ككاف يجدىا في فراشو عندما ينيض مف النـك
 لجمد ميت ككانت بكمية كبيرة، انتشرت ىذه البقع مف الرأس حتى القدميف.

ىك لـ يرل مثؿ ىذا المرض مف قبؿ، كانت ىذه األعراض تتفاقـ مع مركر الكقت   -
بشكؿ يكمي كقد ادرؾ المريض خطكرتيا حيف أصبحت تشكه منظره الخارجي، كحيف 

  كيستغربكف مف تمؾ الحالة.أصبح األصدقاء كاألقارب يتقزكزف 
كالحالة الغريبة التي كانت ترافؽ ىذه األعراض  أنو يتصكر حالتو المرضية في تمؾ  -

 الفترة ككأف جمد أفعى يتغير بعد كؿ فترة كيجد آثاره عمى الفراش.
مما استدعى لجكئو إلى أنماط مختمفة مف العبلج تمثمت بالترتيب في: العبلج عند 

 عبلج عند طبيبة الجمد. الطبيب العاـ  ال
العبلج عند الراقي، العبلج عند راقي ثاني معتمد مف سمطنة عماف "الشيخ محمد  

الياشمي"، العبلج عند طبيبة مختصة بباتنة، العبلج عند طبيب مختص بالجزائر 
 العاصمة.
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 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
أكثر األشخاص المساعديف لممريض في مشكمتو الصحية ىـ:  أخكتو، األب،  -

أخكاتو، العـ، األصدقاء، معارؼ، كقد كاف انطباعيـ كتصكرىـ لممرض ففي البداية أكؿ 
ما انتبو لؤلعراض ىـ أفراد عائمتو، خاصة أخكاتو البنات حيف الحظكا أثار الجمد الميت 

يمكا حالتو، بعدىا  قالكا لو بأف حالتو غير طبيعية في الفراش، استغربكا جدا كلـ يف
كيمكف أف تككف آثار لسحر مأككؿ،  بعدىا اعتقد أفراد عائمتو بعد عدـ جدكل العبلج 
أف حالتو يمكف أف تككف سرطاف الجمد،  كحيف تبينت الحالة كنكعيا اقتنع الكؿ بيذا 

 راثي لمعائمة. المرض الجمدم الذم  يعتبر جديد في القامكس المعرفي كالك 
كقد كاف تأثيرىـ في المريض أيضا مف خبلؿ تكجييو لمعبلج المناسب فقد طمب منو  -

أفراد عائمتو في البداية الذىاب لمطبيب لمتعرؼ عمى نكع المرض،  طمب منو أفراد 
عائمتو بعدىا الذىاب لمراقي  دلو أحد األصدقاء عمى أطباء الجمد ىنا بمدينة بسكرة، أخ 

و عمى احدل أطباء المختصيف بالجمد بباتنة،  دلو عمو عمى أحد األطباء المريض دل
 كىك بركفيسكر في األمراض الجمدية في الجزائر العاصمة.

ىذا كقد كاف لؤلطباء كالمعالجيف دكر في فيـ كتصكر المرض، كما كاف ليـ الدكر  -
يتعرؼ عمى في غمكض المرض خاصة في الفترة األكلى مف العبلج، الطبيب العاـ لـ 

نكع المرض، أطباء الجمد ىنا في مدينة بسكرة لـ يتعرفكا عمى نكع المرض حتى بعد 
التحاليؿ كالفحكصات الطبية، الراقي األكؿ قاؿ بأف حالتو ليس ليا أم عبلقة بالسحر 
كأنو مرض عضكم،  المعالج الشيخ محمد الياشمي قاؿ بأف حالتو ىي مرض جمدم 

تنة شكت في أف يككف سرطاف الجمد، طبيب المختص مزمف،  طبيبة الجمد في با
 بالجزائر العاصمة تعرؼ عمى المرض كقاؿ بأنو ينتج عف القمؽ.

كما لممريض تصكر لممرض خاص بو حتى بعد التأثر برأم الجماعة المرجعية كرأم  -
المعالجيف في البداية كاف يعتقد أف ىذه األعراض ناجمة عف القمؽ،  بعدىا تصكر أف 

لبقع سببيا قمة النظافة كعدـ االىتماـ بحالو كاألكؿ غير النظيؼ خارج البيت،  ىذه ا
بعدىا راكده الشؾ بأف حالتو سببيا سحر خاصة أف تمؾ األعراض كانت غريبة ككانت 
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تشبو جمد األفعى،  ثـ راكده الشؾ بأنيا حالة سرطاف الجمد،  بعدىا اقتنع بنكع المرض 
 نكعو كأعراضو، كسببو القمؽ. المزمف بعد أف شرح لو األطباء

أما فيما يخص تأثير الظركؼ االقتصادية في تسييؿ تشخيص المرض كالحصكؿ  -
عمى العبلج المناسب، ففي البداية لـ تككف الظركؼ االقتصادية عائقا أماـ تفيـ 
المرض كتسييؿ العبلج، لكف فيما بعد مع ندرة األدكية التي كصفيا لو الطبيب كجمبيا 

 أصبح األمر صعب نكعا ما. مف فرنسا
 أما الظركؼ االجتماعية لـ تككف عائقا أماـ فيـ المرض كتييؿ العبلج. -
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
كاف تأثير الثقافة الشعبية عمى تصكر المرض لدل المريض في أف يككف سبب  -

 عالج بأم نكع مف الطب الشعبي. المرض سحر لكف المريض لـ ي
كفيما يخص تأثير الثقافة الحديثة فقد اتضح المرض لدل المريض كاخذ فكرة كاضحة 
حكؿ نكع المرض جمدم الصدفية، سبب المرض قمؽ، قمة النظافة، األكؿ خارج البيت، 

 كما اتضحت مف خبلؿ لجكءه لمعبلج عند األطباء المختصيف.
بديؿ أىمية كاضحة لدل المريض، مف خبلؿ لجكءه لمعبلج   كما كانت لثقافة الطب ال -

بالطب البديؿ عند الشيخ "محمد الياشمي"، كالذم كضح لو أف المرض ىك طبيعي 
 مزمف أسبابو مجيكلة.

ىذا كقد كانت لمثقافة الدينية تأثير عمى تصكر المرض لدل المريض كاعتماده عمى  -
فيك يعتقد أف  حالتو المرضية ىذه عقكبة مف العبلج الديني بكاسطة الرقية الشرعية،  

ا تعالى، ألنو كانت يعصي كبلـ كالدتو كال يستمع لنصائحيا، كما يعتقد في أف حالتو 
المرضية سببيا القمؽ الشديد، كالتفكير في العمؿ كالربح السريع عمى حساب العبادات 

 اإلليية.
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 (16الحالة رقم: )ممخص 

 الجنس: أنثى
 سنة  52السف: 

 المستكل التعميمي: أمية 
 الحالة المدنية: متزكجة 

 أكالد  6عدد أفراد األبناء: 
 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسطة 

 الظركؼ االجتماعية كاألسرية: تعيش مع الزكج كاألكالد حياة عادية 
 المينة: ماكثة بالبيت 

 كسكاسالمشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: ال
 نوع وخصائص المرض:     -2

لما تزكجت كانت بحالة طبيعة جدا كتعيش في سعادة مع زكجيا، ال تشؾ في       
أم امرأة تدخؿ بيتيا أك تنظر لزكجيا أنيا تخكنيا أك ىك يخكنيا، بدأت شكككيا تتزايد 
في داخميا مع نفسيا، لكف مع الكقت أصبحت تبكح بيا لزكجيا كلمناس،  تشؾ في أم 

ع زكجيا كزكجيا يخكنيا معيا،  تطكرت حدة ىذه امرأة تدخؿ بيتيا أنيا تخكنيا م
الشككؾ لدرجة أنيا أصبحت تبكح بيا لزكجيا كلمناس أصبحت تصرخ في كجو أم 
شخص أك امرأة تكمميا أك تقابميا، تطكرت الحالةىا لدرجة أنيا أصبحت تتكمـ كحدىا 

فض في الشارع كتصرخ في بعض األحياف،  أصبحت ال تحتمؿ بيتيا كال زكجيا،  الر 
المطمؽ لمرجكع لممستشفى، حب العزلة كالكحدة، تجنب األعراس كالجنائز،  تتحسس مف 

 أم كبلـ يقكلو الناس كيشعر أنو مكجو إلييا حتى إف لـ يتحدثكا إليا.
المريضة تعرؼ أنيا تعاني مف كساكس كىمية في غالب األحياف، أثرت ىذه األعراض 

 عمى حياتيا الزكجية كاالجتماعية، 
ريب في حالتيا عمى حسب تصكرىا، أحيانا ال تدرم ماذا تفعؿ كال ما تقكؿ حيف كالغ -
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يكمميا زكجيا أك األشخاص عف بعض التصرفات التي تقكـ بيا، كأحيانا تتذكر كؿ 
 شيء.

كخبلؿ حالتيا ىذه لجأت لطرؽ مختمفة مف العبلج، العبلج  في مستشفى األمراض 
أياـ،  العبلج  10مستشفى مصطفى باشا لمدة العقمية، أعطكىا إبر ميدئة، العبلج في 

 عند الراقي،  العبلج عند الطالبة" شكافة"،  العبلج عند طبيب مختص في األعصاب.
 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
األشخاص المساعديف لممريضة زكجيا، أقاربيا، أحبابيا، فكاف ليؤكالء دكر في تأثير  -

تصكر المرض لدل المريضة فيناؾ مف يقكؿ أف حالتيا ىي مرض نفسي،  عمى 
كىناؾ مف يقكؿ عنيا أنيا مجنكنة،  كىناؾ مف يقكؿ أف حالتيا ىي جنكف كمرض 
عصبي، كأنيا كرثت ىذا المرض مف كالدىا كعميا ألنيما مريضيف بمرض األعصاب،  

 حالتيا سببيا عيف.كىناؾ مف يقكؿ أف حالتيا سببيا سحر،  كىناؾ مف يقكؿ أف 
ىذا كقد كاف ليؤالء الجماعة المرجعية دكر في تكجيييا ألنماط العبلج المناسبة،  -

زكجيا أخذىا لمستشفى األمراض العقمية كبعدىا اقتنع أف حالتيا نفسية، كأخذىا إلى 
طبيب أعصاب، أقاربيا نصحكىا أف تعالج عند الراقي، كىناؾ مف نصحيا أف تعالج 

 عند الطالب.
تقكؿ المريضة: "مستشفى حكيـ ‘  كما أثر ىؤالء المعالجيف عمى تصكرات المريضة -

سعداف عاممكني عمى أني مريضة عقميا، الراقي بعد الرقية قاؿ أف حالتي سببيا سحر 
التفرقة بيني كبيف زكجي كصؼ لي ماء مرقي أرش بو البيت كماء السدر أستحـ بو،  

تفرقة "سحر قديـ"، طبيب األعصاب قاؿ أف  قالت لي الشكافة أف سبب حالتي سحر
 حالتي ىي مرض عصبي ككسكاس".

كجاء التصكر الخاص لممريضة لحالتيا المرضية بأنيا مرض نفسي الكسكاس، فيي 
تعتقد أف مرضيا ىذا تسبب ليا في  إحداث المشاكؿ مع زكجيا كمع الغير، كسبب ىذا 

 المرض ىك سحر التفرقة كىك سحر قديـ.
ر الظركؼ االقتصادية المريضة تقكؿ أف ظركفيا االقتصادية لـ تكف عائقا كعف تأثي -
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 أماـ حصكليا عمى العبلج المناسب، كال تسييؿ تشخيص المرض.
أما الظركؼ االجتماعية فقد أثرت نكعا ما عمى تسييؿ عممية الشفاء، فيناؾ بعض  -

منيا، حينيا تشعر األشخاص يعاممكنيا عمى أساس أنيا مريضة عقميا كأحيانا يسخركف 
بالقمؽ كالضيؽ الشديد كتزيد حالتيا سكء، كما أف زكجيا في بادئ األمر كاف يعتقد أنيا 

 مريضة عقميا.
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
ى ككاف تأثير الثقافة التقميدية عمى تصكرات المريضة مف خبلؿ اعتقاد المريضة عم -

أف سبب المرض عيف، سبب سحر قديـ معمكؿ لمتفرقة بينيا كبيف زكجيا، كما تمثؿ 
تأثير الثقافة التقميدية أيضا في لجكء المريضة  لمعبلج عند الشكافة لكف المريضة لـ 

 تكمؿ العبلج خكفا مف ردة فعؿ الزكج.
س، ككىـ، أما عف تأثير الثقافة الحديثة فتمثمت في االعتقاد أف سبب المرض كسكا -

ىذا كقد قصدت المريضة العبلج عند األطباء المختصيف في األمراض العصبية، مع 
 أف الحالة لـ تتردد عمى مختص في األمراض النفسية، لكنيا ترغب في ذلؾ.

كعمى الرغـ مف أف الحالة لـ تتأثر بثقافة الطب البديؿ كمفسر لممرض ككعبلج، إال  -
اضحا في اختيارىا العبلج الديني بكاسطة الرقية الشرعية، اف تأثير الثقافة الدينية كاف ك 

كما أف المريضة تستنجد بأقكاؿ الراقي كتفسيره لممرض عمى أنو سحر، ليس ىذا 
كحسب بؿ أف المريضة تأكد أنيا تحسنت بعد الرقية الشرعية، كىي ترل أف الرقية 

 الشرعية ىي العبلج المناسب لمرضيا.
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 (16)ممخص الحالة رقم: 
 الجنس: أنثى

 سنة  39السف:
 المستكل التعميمي: أكلى ثانكم

 الحالة المدنية: متزكجة
 4عدد أفراد األبناء: 

 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط
الظركؼ االجتماعية كاألسرية: كانت تعيش مع أىؿ الزكج ثـ انتقمت لمعيش مع زكجيا 

 في أسرة نككية.
 المينة: ماكثة بالبيت

 مة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: مرض نفسي عصبي.المشك
 نوع وخصائص المرض: -2
كانت المريضة تعاني الكثير مف المشاكؿ الزكجية كالعائمية سكاء مع أىؿ الزكج،    

كالزكج، حتى بعد انتقاليا إلى بيتيا الجديد، فزكجيا رجؿ عصبي جدا، كانت تخاؼ منو 
كثيرا ككانت تخاؼ أف تحكي معو في أم مكضكع أك مشكؿ يخص حياتيما. مف بيف 

ريضة ىي الكتماف، فيي لـ ال تخبر أحدا. كالدتيا أك السيمات التي كانت تتمييز بيا الم
 أخكاتيا بأم مشكؿ يخصيا.

استمرت عمى ىذه المعانات طكاؿ حياتيا الزكجية خاصة مشاكؿ كنقاشات مع الزكج  -
ألنو كاف غير متفيـ في غالب األحياف، مشاكؿ تربية األكالد، تعب جسدم مف 

 األعماؿ المنزلية الركتينية.
حتى أنو في أحد األياـ مف أجؿ سبب بسيط يخص ابنيما ضربيا معو كأخرجيا مف 

، ذىبت إلى بيت األب لمدة أسابيع كىي بعيدة عف بيتيا 2012البيت في رمضاف 
بدأت تظير عمييا  2012كأكالدىا بسبب تافو، كبعد ذلؾ الكقت بعد عيد الفطر 

ـ ىذه األعراض مايمي: الشعكر أعراض مرضية جسدية تزداد حدتيا مع الكقت، كمف أى



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

344 

بالفشؿ الدائـ،  ثقؿ في كامؿ جسميا لدرجة لـ تعد تقدر عمى القياـ باألعماؿ المنزلية،  
صداع شديد كمزمف في كامؿ الرأس،  ازدادت حدة الشعكر بالخمكؿ كالتعب كالثقؿ،  

لة الصراخ الشديد كالبكاء بسبب انفعاؿ بسيط،  فقداف لمكعي،  حمؿ السكيف كمحاك 
، شتـ كؿ مف عاممنيا بالسكء في السابؽ،   االنتحار،  ىمكسة كقكؿ كبلـ غير مفيـك

 كرىت بيتيا كزكجيا كحتى أكالدىا كلـ تعد تحتمؿ سماع صكت الياتؼ.
المريضة تعمـ أف حالتيا سببيا القمؽ كالضغط النفسي، غير أف خطكرة ىذه        

 ار.األعراض المرضية كصمت لدرجة محاكلتيا اإلنتح
ف بينا األعراض الغريبة المصاحبة لمشكمتيا الصحية ىي كما تضيؼ المريضة أنو م -
 يمكسة كالبكح بأشياء كانت تكتميا في نفسيا لمغير حتى مف أفراد عائمتيا.ال

العبلج عند الطبيب العاـ، مما جعؿ المريضة تمجأ إلى أنماط عبلج مختمفة بالترتيب: 
اصؿ،  العبلج عند العديد مف األطباء مختصيف العبلج عند طبيب مختص في المف

كغير مختصيف ألعراض الصداع،  العبلج عند راقي شرعي، العبلج بالرقية الشرعية 
 عند حدكث حالة ىستيريا،  العبلج عند طبيب مختص في األمراض العصبية.

 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
فكا بجانب المريضة في محنتيا الصحية ىـ: أفراد عائمتيا األشخاص الذيف كق -

"اخكاتيا كأخكانيا كالدتيا"، زكجيا، ككاف  أراء  كتصكرات مختمفة حكؿ مرضيا، ففي 
بدابة األعراض قاؿ ليا أفراد عائمتيا بأنيا أعراض عادية لحالة التعب كتربية األكالد 

ف البيت؛ حتى زكجيا كاف يقكؿ خاصة بعدما ساعدت زكجيا في تنظيؼ آثار البناء م
ليا بسبب التعب كتربية األكالد؛ بعد ظيكر األعراض العصبية قالكا بأنيا أعراض ناتجة 
عف الضغط كالكبت النفسي كالعصبي التي كانت تعيشو مع زكجيا كأىؿ زكجيا،  كما 
قاؿ لي بعض أفراد عائمتي أف السبب يمكف أف يككف مس خاصة بعد أف حدثت لي 

 صدمة العصبية.تمؾ ال
ىذا كقد كاف ىؤالء الجماعة المرجعية تدخؿ مباشر في تكجيو المريضة لمعبلج  -

المناسب لممرض فقد نصحيا أفراد عائمتيا بالذىاب لمطبيب،  طمبت منيا احدل 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

345 

أخكاتيا أف تقكـ بالتصكير "بالسكانير" بباتنة شؾ منيـ أف تككف حالتيا سببيا مرض 
كىا لمعبلج عند الراقي  جمب ليا أحد إخكانيا راقي لمبيت سرطاف بالرأس،  أخذىا أخ

حيف حدث ليا انييار عصبي، قاؿ الراقي بأف حالتيا مرض عصبي كنصحيا بالعبلج 
 عند طبيب مختص، أخذىا أبكىا لمعبلج عند طبيب مختص في األعصاب.

كما كاف لممعالجيف تصكر خاص لممرض، فاألطباء الذيف عالجت عندىـ بسبب  -
عراض الجسدية قالكا أف حالتيا سببيا تعب جسدم، األطباء الذيف عالجت عندىـ األ

بسبب اآلالـ بالرأس قالكا أف حالتيا سببيا قمؽ، الراقي األكؿ بعد الرقية قاؿ بأف حالتيا 
 سببيا سحر معمكؿ في بيتيا.

أما عف المريضة فقد كانت ليا تصكرات لمرضيا اختمفت باختبلؼ األعراض التي  -
رضت ليا كانت في البداية تتصكر أف تمؾ األعراض الجسدية سببيا التعب جراء تع

تربية األكالد كاألعماؿ المنزلية، بعد تمؾ اآلالـ في الرأس شككت بأف حالتيا ىي 
 الشقيقة،  بعدىا اقتنعت أف حالتيا سببيا ضغط نفسي كعصبي.

تسييؿ تشخيص المرض أما مدل تأثير الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كمعكقات ل -
 كعبلجو فإف المريضة ترل أف لظركفيا االجتماعية كاالقتصادية لـ تقؼ كعائؽ.

 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
بالنسبة لتأثير الثقافة الشعبية تبيف في شؾ المريضة أف حالتيا سببيا سحر، خاصة  -

 رب الزكج  إال أنيا لـ تعالج بأم نكع مف العبلج الشعبي. أنيا تشؾ في أحد أقا
أما عف تأثير الثقافة الحديثة كاف كاضحا حيف فسرت المريضة حالتيا عمى أنيا  -

بسبب التعب كاإلرىاؽ، كما كاف اعتقادىا في أف المرض قد يككف شقيقة، ثـ االعتقاد 
 كالعصبي.في أف المرض ىك مرض عصبي كسببو الضغط النفسي 

كعمى الرغـ أنو لـ يكف ىناؾ تأثير لثقافة الطب البديؿ سكاء في تفسير المرض أك  -
عبلجو، إال أف تأثير الثقافة الدينية كاف كاضحا في اعتقاد المريضة أف سبب المرض 

 ىك ببلء مف ا، كأف إيمانيا با قكم رغـ كؿ اآلالـ التي عايشتيا.
ج األنفع لحالتيا الصحية ىي الرقية الشرعية كالطب ىذا كتعتقد المريضة أف العبل
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 الحديث.
 (11ممخص الحالة رقم: )

 الجنس: ذكر 
 سنة 32السف:

 المستكل التعميمي: الثالثة متكسط
 الحالة المدنية: أعزب

 عدد أفراد األبناء: ليس لدية أكالد
 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: حسف
 حياة عادية مع االخكة كاألخكات. الظركؼ االجتماعية كاألسرية: يعيش

 المينة: تاجر
 المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: مرض جمدم الصدفية

 نوع وخصائص المرض: -2
كاف في حالة طبيعية ال يشكك مف أم أعراض جمدية، كمنذ دخؿ  2003قبؿ عاـ      

في "آفمك" بدأت تظير بعض األعراض الجمدية الغريبة  2003الخدمة العسكرية سنو 
تتمثؿ في بقع جمدية بالمكف األحمر، لـ يعرؼ ما نكعيا كلـ يعطييا اىتماـ، كلما كانت 

شكؿ جركح، اعتقد أنيا مجرد حساسية جمدية  تسبب لو بعض الحكة كانت تصبح في
مؤقتة، جركح يعالجيا بمفرده يضع عمييا محمكؿ األحمر لتطيير الجركح، بعدىا بدأت 
ىذه األعراض تتزايد في كامؿ الجسـ حيث بدأت تنتشر في مختمؼ أنحاء جسمو بشكؿ 

اف، كبير كباحمرار، كبعد مدة أصبحت تتقشر بشكؿ كثيؼ جدا كحكة في بعض األحي
في ىذه المدة لـ يفكر في الذىاب إلى طبيب مختص كال عاـ ألنو اعتقد أنو سيزكؿ مع 

استمرت تمؾ األعراض الجمدية في  2004الكقت، كلما أنيى الخدمة العسكرية سنة 
االنتشار في كامؿ جسمو، كاالحمرار كالتقشر بشكؿ فضيع حينيا أصبحت  تزعجو 

سرتو انتبيكا ليا خاصة أنيا انتشرت في كامؿ بشكؿ كبير حتى أف أصدقائو كأفراد أ
 الجسـ، رأسو ككجيو يدم كرجميو...إلخ.
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حينيا أدرؾ أىمية العبلج ىذا المرض الجمدم الذم لـ يكف لدم أم فكرة عميو كما 
 نكعو.
كمف أىـ أنماط العبلج التي لجأ إلييا المريض مايمي بالترتيب: العبلج عند  -    

تصيف في األمراض الجمدية في مختمؼ كاليات الكطف" الجزائر، العديد مف األطباء المخ
كرقمة، منيعة، معسكر مستغانـ، العبلج عند راقي شرعي، العبلج عند راقي شرعي 
آخر،  العبلج عند راقي شرعي ثالث  العبلج عند راقي رابع،  العبلج عند امرأة مطببة 

ديث،  العبلج بالتبرؾ بقبر كلي تعالج باألعشاب الطبيعية،  العكدة لمعبلج بالطب الح
صالح في كالية مستغانـ يدعى "سيدم لخضر بف مخمكؼ"  الرجكع لمعبلج عند 
األطباء المختصيف الذىاب لطبيب مختص في كالية باتنة،  العبلج عند طبيبة نفسية 

 بباتنة.
 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
ف ساندكا المريض في حالتو المرضية األصدقاء، ابف عمو، أىـ األشخاص الذي -

أختو، بعض المعارؼ؛ ككاف ليؤالء دكر في تصكر المرض ففي البداية قاؿ لو 
أصدقائو أنو مرض جمدم عادم  بعدىا حيف زادت كتيرة األعراض كعدـ جدكل العبلج 

صة أختو، بأنيا كاألدكية التي كصفيا لو األطباء  قاؿ لو أصدقائو كأفراد عائمتو خا
يمكف أف تككف أعراض سحر أك عيف، كما كاف ليؤالء دكر في تحديد العبلج المناسب 
أصدقائو كأفراد عائمتو لما الحظكا األعراض في بداية ظيكر المرض طمبكا منو أف 
يذىب لطبيب الجمد،  طمبت منو أختو الكبيرة كأصدقائو كابف عمو أف يذىب كيعالج 

و أختو عمى احدل النساء المطببات تعالج باألعشاب الطبيعية،  عند راقي شرعي،  دلت
نصحو الكثير مف األقارب أف يذىب لمطالب،  نصحو الكثير مف األصدقاء أف يعالج 
بالحجامة،  كجيو أحد األصدقاء إلى الذىاب إلى كلي صالح بمستغانـ كأف يستحـ مف 

رضى،  كجيو أحد األقاربٌ إلى ماء  المنبع الذم يتكاجد بقربو ألنو نافع لمكثير لمم
 طبيب الجمد بباتنة.

أما عف تأثير المعالجيف عمى تصكر المريض لممرضو فقد عرض لو مختمؼ  -



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

348 

المعالجيف تفسيرات مختمفة عف مرضو، أخبره أحد األطباء أنو مرض جمدم مستعصي 
 يدعى الصدفية لكف المريض لـ يستكعب األمر،  الراقي األكؿ قاؿ بأنو مرض جمدم
سببو مس مف الجف، قاؿ لو الراقي الثاني بأنو مرض جمدم كطمب منو الكضكء 
كالصبلة يكميا،  الراقي الثالث قاؿ أف حالتو سببيا عدـ الصبلة كشرب الخمكر 
كالمخدرات ألنو صارحو بذلؾ،  المطببة باألعشاب قالت ىك مرض جمدم،  الراقي 

بيب الجمد بباتنة قاؿ أف حالتو سببيا الرابع قاؿ أف حالتي سببيا قمؽ كعدـ الصبلة، ط
 قمؽ كنصحو أف يعالج عند مختصة نفسية، مع بعض األدكية التي يجمبيا مف فرنسا.

كقد أثرت الجماعة المرجعية مف بينيا المعالجيف عمى تصكرات المريض لمرضو  - 
حيث اقتنع أنيا حالة غير طبيعية كىك مرض جمدم خطير، راكده الشؾ أف يككف 

بالجمد، اقتنع بأقكاؿ األقارب بأف تككف أعراض سحر،  اقتنع بأقكاؿ الرقاة بأف سرطاف 
تككف مف قمة الصبلة كتناكؿ الحشيش المخذر، اقتنع بأنو مرض جمدم مستعصي سببو 

 القمؽ، كالعيف.
أما عف تأثير الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لـ تككف عائقا أماـ تسييؿ تشخيص  -

 العبلج المناسب.المرض كالحصكؿ عمى 
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
أثرت الثقافة الشعبية عمى تصكر المرض لممريض كاختيار العبلج المناسب مف  -

خبلؿ اعتقاده  أف مرضو الجمدم يمكف أف يككف بسبب مس أك سحر،كما لجأ لمعبلج 
طبيعية، كذلؾ العبلج كالتبرؾ بقبر الكلي، كاالستحماـ عند مطببة تعالج باألعشاب ال
 بالمنبع المائي بقرب قبر الكلي.

كما كانت الثقافة الحديثة كاردة في تصكر كفيـ المريض لحالتو الصحية حيث كع  -
كطبيعة مرضو خاصة بعد أف عرض حالتو عمى العديد مف  األطباء المختصيف، فيك 
 مرض جمدم مستعصي سببو القمؽ، كما تفيـ المريض أىمية عبلجو عند طبيبة نفسية. 

ضمف تصكرات المريض كال ضمف أساليب التي بالنسبة لثقافة الطب البديؿ لـ تكف  -
 قصدىا لمعبلج، لكف كانت لديو رغبة في العبلج بكاسطة الحجامة.
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كاف لممريض اعتقاد كتفسير لسبب المرض فسببو  قد يككف مف قمة الطيارة، كعدـ  -
الصبلة، كقمة االيماف، كشرب الخمر كالمخدرات؛ كما لجأ لمعبلج عند الكثير مف الرقاة 

 ييف.الشرع
 غير أف المريض يعتقد أف الطب الحديث ىك العبلج المناسب لحالتو الصحية.

عرض المقابالت الخاصة باألشخاص المسؤولين عن حاالت المرض  -ثانيا
 العقمي:

 (:13ممخص المقابمة مع الحالة رقم)
سنة، لديو مستكل التعميمي  35كىي أجريت مع ابف عـ المريض البالغ مف العمر  

 متكسط كىك الشخص المتكفؿ بعبلجو.الثالثة 
 بيانات شخصية عن الشخص المريض:

 الجنس : ذكر
 سنة  22السف: 

 المستكل التعميمي: السادسة ابتدائي
 الحالة المدنية: أعزب 

 عدد أفراد األسرة: /
 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط إلى الضعيؼ

 الظركؼ االجتماعية كاألسرية: كاف يعيش بشكؿ عادم قبؿ حالتو الصحية مع األىؿ 
 المينة: /

المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: مرض عقمي " لـ يذكر أىؿ المريض 
 نكعو بالتدقيؽ"

 نوع وخصائص المرض: -2
سنة  14عد كاف المريض سميما جسميا كنفسيا كعقميا، بدأت األعراض المرضية تظير ب

 مف عمره كتمثمت ىذه األعراض في التالي:
في البداية األكلى مف المرض أصبح ال يحتمؿ األشخاص حيف يخرج مف البيبت، 
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بعدىا أصبح ال يحب  الخركج مف البيت لدرجة أنو لـ يخرج مف البيت لمدة عاميف 
 كامميف.

البيت، بدأ بعدىا تطكرت حالتو كأصبح ال يحتمؿ األشخاص المكجكدكف داخؿ  -
يتصرؼ بطرؽ غريبة كأصبح يطمب السجائر كالقيكة كالجرائد مع أنو لـ يتعكد عمى 

 مثؿ ىذه الحاجات مف قبؿ.
بعدىا ازدادت كتيرة ىذه األعراض كأصبح ينفعؿ كيصرخ كيكسر األشياء مف حكلو  - 

دكف أم سبب، مع العمـ أنو لـ يكف يتعاطى أم نكع مف الكحكؿ أك المخدرات أك ما 
كبعد عاـ مف ىذه األعراض زادت حالتو سكءا حيث أخرج كؿ أىمو مف البيت  -شبو. 

 كبقي فيو لكحده، يطمب األكؿ كالشرب مف أخكه الصغير كعمو.
ثـ تطكرت حالتو أصبح يحرؽ األشياء مف حكلو كيكسر الزجاج كاألبكاب كالنكافذ، ال 

 يستحـ كال يحمؽ شعره ...أصبح شكمو مثؿ المجانيف.
المريض لـ يتكقعكا أنو مصاب بمرض عقمي، ككانت تمؾ األعراض تتكرر  أىؿ -

بشكؿ مستمر كمتزايد، كبعد عرض المريض عمى المعالجيف. كقد تجاكزت خطكرة 
األعراض حيف طرد أىمو مف البيت بحيث ذىبكا لمسكف في بيت آخر كانكا قد أجركه، 

 كلـ بعد يحتمؿ أحد كأصبح يكسر، كيحرؽ كؿ شيئ بقربو.
أما االعراض الغريبة المصاحبة لحالتو المرضية أنو أصبح يطمب أشياء لـ يتناكليا  -

 قط مثؿ السجائر، الجرائد...إلخ، كؿ تصرفاتو غريبة بالنسبة ألىؿ المريض.
كخبلؿ إدراؾ خطكرة الكضع الصحي لممريض لجأ األىؿ لؤلساليب مختمفة مف  -

 -تمؾ األنماط العبلجية مايمي: العبلج قصد فيـ كحؿ مشكمتو الصحية، كمف بيف 
العبلج عند  -العبلج عند طالب آخر -العبلج عند الطالب -العبلج عند الراقي

 العبلج في المستشفى المختص باألمراض العقمية. -الراقي
 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
األىؿ كاألقارب، بعض كؿ األشخاص الذيف قدمكا مساعدات لمشخص المريض  -

 المعارؼ، جيراف.
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ابف عـ المريض المستجكب باعتباره أحد الجماعة المرجعية المساندة لممريض قاؿ بأف 
األقارب كالمعارؼ المحيطيف بالمريض  يعتقدكف أف حالتو سببيا مس" أذل" أك عيف أك 

يخص حسد، كما كانت ىناؾ جماعة مرجعية اخرل ساىمت في طرح اقتراحاتيا فيما 
نكع المرض كالعبلج المناسب فقد نصحيـ بعض المعارؼ كاألقارب كالجيراف أف نجمب 
لو راقي لمبيت، فعمنا ذلؾ، ثـ نصحنا أخريف أف نأخذه لمطالب، كما دلنا أحد األقارب 
عمى طالب آخر، كدلنا أحد الجيراف عمى راقي آخر كبعد عدـ تحسف حالتو بعد عرضو 

كنا عمييـ، بعدىا نصحنا الكؿ كقررنا أف نأخذه لمعبلج في عمى كؿ المعالجيف الذيف دل
 مستشفى مختص باألمراض العقمية. 

كفيما يخص رأم المعالجيف حكؿ حالة المريض: قاؿ الراقي األكؿ بأف حالتو سببيا  -
"الطالب" كتب لو كتاب "حرز" قاؿ بأنو أذل حصؿ لو نتيجة سحر مما عيف كحسد أما 

ده، بعد مدة مف تعميؽ الحرز لـ تتحسف حالتو بؿ زادت تسبب في دخكؿ الجف لجس
سكء؛ الطالب الثاني قاؿ لنا بأف البيت الذم يسكف فيو المريض ليس مبلئـ لمرضو، 
بعدىا قاـ أىمو بتغير السكف كانتقمكا إلى بيت آخر مف أجمو، لكف حالتو لـ تتحسف 

غاني مف أم أذل كال عيف، بقيت كما ىي أك ازدادت سكءا؛ الراقي الثاني قاؿ بأنو ال ي
كنصحنا أف نعالجو عند أطباء مختصيف؛ بعد عرض حالتو عمى الطب الحديث أكد 

 األطباء أف حالتو ىي مرض عقمي.
 الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لـ تكف عائقا أماـ تصكر المرض كتسييؿ العبلج.

 العالج المناسب:دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد  -6
تمثمت أىمية الثقافة الشعبية في تفسير المرض كاختيار العبلج مف خبلؿ اعتقاد أىؿ  -

سببيا عيف، حسد، سحر،أذل، "ماليف الدار  المريض كأقاربو أف حالتو يمكف أف تككف
ماحممكىش" ؛ كما لجأ أىؿ المريض ألكثر مف مرة إلى الطمب قصد طمب عبلج 

 المريض.
بة لمثقافة الحديثة عمى الرغـ مف أف االعتقاد بأف المرض نكعو كسببو كاف أما بالنس -

بشكؿ متأخر ضمف التفسير العممي إال أف أىؿ المريض أدرككا أخيرا أف حالتو مرض 
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عقمي تستكجب تدخؿ األطباء المختصيف؛ كفيما يخص ثقافة الطب البديؿ لـ تكف 
 يذه الحالة.حاضرة كنمط لتفسير المرض كال عبلجو بالنسبة ل

أما عف دكر الثقافة الدينية فتجسدت في اعتقاد أىؿ المريض أف حالتو حسد أك  -
عيف، خاصة بعد أف أكد ليـ الراقي ذلؾ، كما أف عرض حالة مريضيـ عمى الراقي 
يعني مدل التأثر بأىمية العبلج الديني في عبلج مثؿ ىكذا أمراض، ىذا كقد جاء 

 ض عمى أنو ببلء مف ا بالدرجة األكلى.االعتقاد الديني في سبب المر 
غير أف أىؿ المريض كجدكا أف العبلج بكاسطة الطب الحديث كاف العبلج 

 المناسب.
  (11ممخص المقابمة مع الحالة رقم: )

سنة، ىك كاألب مسؤكلكف عمى  29المقابمة تمت مع أخ المريض البالغ مف العمر 
 عبلج المريض كالتكفؿ بمشكمتو الصحية.

 انات شخصية عن الشخص المريض:بي
 الجنس: ذكر

 سنة 32السف: 
 المستكل التعميمي: الطكر المتكسط

 الحالة المدنية: أعزب 
 عدد األبناء: /

 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط
 الظركؼ االجتماعية كاألسرية: يعيش في أسرة عادية مع الكالديف كاإلخكة

 المينة: كاف يعمؿ مع كالده 
  المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: مرض عقمي

 نوع وخصائص المرض: -2
حدث  2004كاف المريض في حالة طبيعية جدا عقميا كجسميا، كفي يكـ ما سنة  - 

شجار في الحي الذم نسكف فيو، بدأ أطراؼ الشجار يضربكف بالعصي ككاف أخي 
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لكقت أصبح غير طبيعي؛ حينيا كاحد بينيـ، ضربكه بالعصا عمى رأسو، كمنذ ذلؾ ا
أخذناه إلى المستشفى كقاـ بتضميد الجرح كأعطكه الفحص باألشعة، بعدما استيقض 
كجد نفسو في المستشفى حدثت لو حالة صدمة ىرب مف المستشفى كلـ يقـ بالتصكير 
الذم طمبو منو األطباء، ثـ أخذناه لمطبيب الشرعي حتى يعمؿ لو شيادة قانكنية رفض 

 مع الطبيب، لـ يتقبؿ فكرة فحصو كال حتى لمسو.كتشاجر 
كلما رجع لمبيت رجعت تصرفاتو بالسمب عمى كالديو قاـ بكسر األبكاب، كطمب مف أبيو 
أف يتصرؼ في الشؤكف االقتصادية لمبيت أك التيديد بالقتؿ....بدأ يتصرؼ بطريقة 

 غريبة.
تكمـ معو يناقش الكبلـ يصرخ عمى أمو، يبعدىا مف حكلو، يقكؿ كبلـ فاحش...لما ن -

 عمى أساس أنو يفيـ كؿ شيء، كما أصبح يخبئ سكيف في جيبو.
لما بدأ يتصرؼ بمثؿ ىذه التصرفات راكدتنا شككؾ أنو أصيب بخمؿ عصبي جراء  -

الضربة التي تمقاىا عمى مستكل الرأس، كفيما يخص معدلؿ تكرار األعراض المرضية 
 أكثر عنؼ.فيك أحيانا يككف ىادئا كأحيانا يككف 

األعراض التي شكمت خطرا عمى المريض كعمى األشخاص المحيطيف بو أنو أحيانا  -
يستعمؿ العنؼ كييدد بالقتؿ في حؿ عدـ تمبية طمباتو كرغباتو؛ غير أف اىؿ المريض 

 لـ يبلحظكف أم أعراض غريبة مصاحبة لمرضو.
مؼ األصناؼ كخبلؿ فترة االصابة ىذه لجأ أىؿ المريض لعرض حالتو عمى مخت -

العبلجية بالترتيب فقد أخذكه لمعبلج بالرقية الشرعية كعبلج أكلي، ثـ العبلج عند 
الطالب، بعدىا لجأ لمعبلج عند طبيب مختص في األمراض العصبية بالجمفة، ثـ 
العبلج في مستشفى مختص باألمراض العقمية، ثـ العبلج عند طبيبة مختصة في 

 عبلج عند طبيب مختص في أمراض القمب.األمراض العصبيىة ، كما لجأ لم
 دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية: -1
األـ األب، اإلخكة، أبناء العـ ىـ أكثر األشخاص مساندة لممريض خبلؿ محنتو  -

المرضية، كقد كاف ليؤالء كأشخاص آخريف مف بينيـ األقارب كالجيراف تصكر كتفسير 
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حيث اعتقد الكثيركف أف تصرفاتو الغريبة كانت بسبب الضربة التي لحالتو المرضية 
تعرض إلييا خمؼ الرأس، كىناؾ مف قاؿ بأف مرضو كراثي ألف عمو كأختو، مصاباف 

 بمرض عقمي.
كما كاف ليـ دكر أيضا في تكجيو المريض كاىؿ المريض إلى نمط العبلج  - 

كالمبلئميف لعبلج حالتو، فكؿ أفراد  المناسب كما كانكا يكجيكنو إلى األطباء المختصيف
العائمة اقترحكا أف يأخذكنو عند راقي شرعي، بعدىا اقترحكا أف يأخذكنو لطبيب مختص، 
ثـ دلنيـ أحد المعارؼ عمى طالب نافع بعدىا دليـ ابف عـ المريض عف طبيب 
ـ أعصاب بكالية الجمفة، ثـ قرر أىؿ المريض أخذه لمستشفى حكيـ سعداف، بعدىا دلني

أحد المعارؼ عف طبيبة أعصاب جيدة في كالية قسنطينة كىي بدكرىا دلتيـ عمى 
 طبيبة مختصة في أمراض القمب لتكممة العبلج عندىا.

ىذا كقد كاف لممعالجيف أيضا دكر في تصكر المرض فالراقي األكؿ الذم لجأ إليو  -
أك سحر أك قاؿ بأف بحالتو طبيعية كال يشكك مف شيء فيما يخص العيف  المريض

 مس، كنصحيـ أف يأخذكه إلى الطبيب.
الطالب قاؿ بأف سبب حالتو نشعة كمف تمؾ "النشعة" دخمتو األركاح " سكنك جف" كقاؿ 
حيف يكمؿ الكصفة ارجعكه لي لكنيـ لـ يفعمكا لظركؼ؛ الطبيب مختص في األمراض 

سعداف العصبية في كالية الجمفة قاؿ بأنو يعاني مف مرض عصبي؛ مستشفى حكيـ 
قالكا ليـ بأنو يعاني مف مرض عقمي طبيبة في كالية قسنطينة مختصة في األمراض 
العصبية قالت بأف حالتو سببيا مرض في القمب كىك الذم يسبب لو ألـ في الرأس، 

 كيتنج عف ىذه األعراض اضطرابات في السمكؾ.
ئؽ أماـ تصكر لـ تقؼ كعاكما أكد اىؿ المريض أف ظركفو االجتماعية كاالقتصادية  -

  المرض كتسييؿ العبلج.
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
تمثمت أىمية الثقافة الشعبية في تصكر المرض مف خبلؿ اعتقاد أىؿ المريض أف  -

عيف، حسد، نشعة سببت لو أذل "دخكؿ األراكاح"؛كما لجأ أىؿ المريض حالتو سببيا 
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 ج مريضيـ عند الطالب باعتباره كنكع مف أنكاع الطب السحرم.لعبل
كفيما يخص تأثير الثقافة الحديثة عمى تصكر المرض كأساليب عبلجو فإف أىؿ   -

المريض كانكا عمى اعتقاد أنو يعاني مف اضطرابات سمككية عصبية، بسبب الضربة 
التي تعرض ليا خمؼ الرأس كما اعتقدكا أف المرض يمكف أف يككف كراثي ألف عـ 

قتنعكا أف حالة مريضيـ ىي مرض المريض كأختو مصاباف بنفس المرض، ىذا كقد ا
عقمي، كفيما يخص العبلج بكاسطة الطب الحديث فإف المريض عرض عمى عدة 

 أطباء مختصيف.  
كفيما يخص ثقافة الطب البديؿ فالمريض لـ يعالج بأم نمط مف الطب البديؿ كلـ  -

 يعتقد أىؿ المريض المرض ضمف ثقافة الطب البديؿ. 
أف سبب مرضو نية في تصكر المرض فعائمة المريض تعتقد أما عف دكر الثقافة الدي -

ىك عصياف الكالديف كىي جزاء مف ا عف عصيانو، كما أنيا ببلء مف ا أصيب بيا 
 المريض كعائمة المريض.

كما أنيـ يعتقدكف أف شفاء المرض بيد ا، لكؿ العبلج النافع ىك العبلج عند  - 
 كالعقمية. أطباء مختصيف في األمراض العصبية
  (11ممخص المقابمة مع أىل الحالة رقم: )

سنة، كىي المسؤكلة عف التكفؿ  60المقابمة أجريت مع كالدة المريض البالغة مف السف 
 بعبلجو كالقياـ بو.

 بيانات شخصية عن الشخص المريض:
 الجنس : ذكر 

 سنة  32السف: 
 المستكل التعميمي: الثالثة ثانكم

 الحالة المدنية: أعزب  
 عدد أفراد األكالد:/

 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط إلى الضعيؼ
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الظركؼ االجتماعية كاألسرية: كاف يعيش كيدرس في ظركؼ عادية مع الكالديف 
كاإلخكة، بعدىا تغيرت الظركؼ االجتماعية لمبيت، مما نجـ عنو صدمة نفسية لدل 

 الشخص المريض.
 كاف يدرس كيعمؿ مع كالده كعامؿ حر في المجاؿ الفبلحي.المينة: 

المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: صدمة نفسية ثـ تطكرت إلى مرض 
 عقمي.

 نوع وخصائص المرض: -2
كاف المريض في حالة جيدة ال يشتكي مف أم مرض منذ كلد كاف يدرس        

رسـ، كعندما أخفؽ في الحصكؿ عمى شيادة بالباكالكريا شعبة الرياضيات عنده مكىبة ال
البكالكريا أصبح يعمؿ مع أبيو بالنخيؿ، بعدىا حدثت مشاكؿ عائمية كانت معاممة كالده 
قاسية جدا مع كؿ أفراد العائمة كاف متسمط كشديد كعنيؼ، في يكـ قاـ كالده ببيع كؿ 

 ممتمكات البيت الغابة ...كؿ شيء، كاشترل بدال بيتا صغيرا. 
تمؾ الفترة بدأت تظير أعراض مرضية غريبة لدل المريض، بدأ يتحدث مع نفسو" منذ 

ضاعت كؿ أحبلمي" بعدىا أصبح يتحدث مع الحائط عف الظركؼ الصعبة التي مر 
بيا كعف كؿ الممتمكات التي باعيا كالده، بعدىا أصبح يتصرؼ بحركات غريبة يتحرؾ 

كال ييتـ بنفسو، ال يسمع الكبلـ كال  كثيرا كيغير مكانو كؿ دقيقة، أصبح ييمؿ مظيره
 يطيع األكامر، انتبو كؿ أفراد العائمة أف حالتو تسكء كانو غير طبيعي اطبلقا.

ككانت كتيرة ىذه األعراض تتكرر بشكؿ يكمي كتزيد سكء،  أىؿ المريض كانكا عمى  -
نظر عمـ أف حالتو سببيا صدمة نفسية منذ الكىمة األكلى مف ظيكر تمؾ األعراض، كي

أىؿ المريض أف اخطار ىذه األعراض تمثمت في إىماؿ مظيره كنفسو، كذلؾ في 
اليمكسة طكاؿ الكقت؛ غير أنو لـ يصاحب ىذا المرض أم أعراض أخرل غريبة خارج 

 نطاؽ أعراض المرض العقمي كالنفسي. 
كمف أىـ أساليب العبلج التي لجأ إلييا أىؿ المريض لعبلج مريضيـ ىي بالترتيب:  -
العبلج عند راقي  -العبلج عند راقي آخر -العبلج عند الراقي -العبلج عند الطالب -
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العبلج عند طبيب مختص  -العبلج بالتبرؾ بقبر الكلي الصالح )سيدم عقبة(  -ثالث
 العبلج بالطب المختص. -العبلج عند الشكافة -باألمراض العصبية

 قتصادية:دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعية، واال -1
األشخاص األكثر مساندة لمشخص المريض ىـ: كالدتو، كبعض األقارب، ككاف ليـ  -

رأم في تصكر المرض كأسبابة ككذا عبلجو، فقد عمـ الكؿ أف مرضو ىك صدمة نفسية 
حدثت لو بسبب المعاممة القاسية مف أبيو، لكنيـ لـ يتكقعك أف الحالة ستتطكر إلى 

عديد مف األشخاص المقربيف مف المريض كعائمتو في مرض عقمي، ىذا كقد ساىـ ال
نصحكا تكجيييـ إلى نمط العبلج المناسب كالتماسا لمشفاء فبعض الجيراف كاألقارب 

كالدتو أخذه لمعبلج عند الطالب، ثـ طمب منيا أبناؤىا أخذه لمطبيب المختص، ثـ طمب  
مى راقي آخر، كما نصحتيا الجيراف مف كالدتو أف تأخذه لمراقي، ثـ دليا أحد المعارؼ ع

أحد المعارؼ أف تأخذه إلحدل "الشكافات ليا بركة الشفاء"، كعند عدـ تحسف حالتو 
 نصحيا الكؿ أف تعالجو في مستشفى حكيـ سعداف لؤلمراض العقمية.

الطالب قاؿ أف حالتو ليس ليا  كما كاف لممعالجيف رأييـ حكؿ تصكر المرض، -
نأخذه لمعبلج عند الطبيب كقاؿ أف حالتو سببيا صدمة، عبلقة باألركاح كطمب منا أف 

الراقي كحيف قرأ عميو القرآف قاؿ بأنو "سكنو جف" كصؼ لو عسؿ النحؿ مع بعض 
األعشاب لكنو رفض تناكليا كلـ يتحسف بعد الرقية، الطبيبة المختصة في األمراض 

لشكافة ية، االنفسية كالعصبية حيف قامت بفحصو قالت بأف حالتو سببيا صدمة نفس
كانت قالت حالتو سببيا مس، كعمقت لو حجاب عمى رقبتو، كحيف عرضو عمى أطباء 
مستشفى حكيـ سعداف المختص في األمراض العقمية كالعصبية قالكا أف حالتو تطكرت 

 إلى مرض عقمي.
كقد صرحت أـ المريض أف الظركؼ االقتصادية عائؽ أماـ تشخيص المرض  -

الظركؼ االقتصادية لممريض صعبة، كأـ المريض ىي التي  كتسييؿ العبلج خاصة أف
تتحمؿ عبء العبلج مع عدـ كجدكد دخؿ مادم فيي تعاني أحيانا مف تسديد تكاليؼ 
األدكية كالعبلج، مما يجعؿ المريض في بعض األحياف يحـر مف تناكؿ الدكاء كمتابعة 
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 الطبيب المختص باستمرار.
االجتماعية كانت السبب األساسي في اصابتو كما صرحت أيضا أف الظركؼ  -

بالمرض، فحتى بعد أف مرض ابنيا فإف األب لـ يبالي بحالتو كلـ يتحمؿ مسؤكلية 
مرضو، ليذا تعتقد أف الظركؼ االجتماعية تقؼ كعائؽ، عمى األقؿ في مساعدة كالده 

 في الحصكؿ عمى العبلج أك السفر بو لؤلطباء المختصيف في بداية المرض.
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
كتجسدت اىمية الثقافة الشعبية في تصكر المرض كتحديد العبلج المناسب حيف  -

اعتقد بعض أقارب المريض بأف حالتو قد تككف مس أك أذل مف الجف، كما برزت 
ي أىميا: التماس الشفاء مف أىميتيا في المجكء إلى أنماط مختمفة مف الطب الشعب

"الطالب"، "كالشكافة"، كما قامت كالدتو بأخذه إلى قبر الكلي الصالح "سيدم عقبة 
 الفيرم" كالتماس الشفاء مف بركتو.

كما كانت لعبت الثقافة الحديثة دكرا في تصكر المرض كتحديد العبلج المناسب لدل  -
ر األعراض أف مشكمتو الصحية أىؿ المريض، فقد اعترفكا لمكىمة األكلى مف ظيك 

سببيا الصدمة النفسية التي تسبب فييا كالد المريض؛ كما لجأ أىؿ المريض إلى 
 عرضو عمى مختمؼ األطباء المختصيف سكاء في العيادات الخاصة أك المستشفى.

غير أف ثقافة الطب البديؿ لـ تستخدـ ال في تفسير المرض كال في تحديد  -
لثقافة الدينية برزت في تصكر أىؿ المريض أف حالتو ىي  العبلج، إال أف دكر ا

ببلء مف ا، كما قد تعكد إلى "مس كأذل" حسب ما قالو الراقي، كالعبلج بيد ا 
سبحانو كتعالى؛ ىذا كقد لجأ أىؿ المريض إلى عرضو عمى العبلج بالرقية 

لعبلج بكاسطة كا الشرعية ألكثر مف مرتيف، كىـ يؤمنكف أيضا أف العبلج بيد ا
 الطب الحديث كاف العبلج المناسب خاصة في تيدئة المريض.

  (10ممخص المقابمة مع الحالة رقم: )
سنة، لديو المستكل التعميمي الثالثة  56المقابمة تمت مع كالد المريض البالغ مف العمر 

 متكسط، كىك عامؿ في شركة حككمية، كىك المسؤكؿ عف عبلج ابنو.



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

359 

 بيانات شخصية عن الشخص المريض: 
 الجنس: ذكر 

 سنة  30السف: 
 المستكل التعميمي: جامعي 

 الحالة المدنية: أعزب 
 عدد األبناء: /

 المستكل االقتصادم لممبحكث)ة(: متكسط
الظركؼ االجتماعية كاألسرية: كاف يعيش بشكؿ عادم مع كالديف كاألخكات، بعد كفاة 

 كالدتو 
 ميندسالمينة: كاف يعمؿ 

 المشكمة الصحية التي يشكك منيا المريض)ة(: مرض عصبي إلى مرض عقمي.
 نوع وخصائص المرض: -2
في السنة الخامسة جامعي سنة التخرج بدأت تظير عمية أعراض نفسية غريبة    

أصبح انفعالي كيشتـ األشخاص كيضربيـ دكف سبب يستحؽ ذلؾ، أصبح يصدؽ أم 
لكالده بأنو ىك السبب في كفاة أمة نتيجة لمضرب، مع  كبلـ يقاؿ لو، كاف دائما يقكؿ

العمـ أنيا تكفيت بسبب جمطة بالقمب؛ حتى بعد أف أخدىا ىك إلى طبيب شرعي بعد 
كفاتيا كتأكد أف حالت كفاتيا ليس بسبب الضرب؛ لكنو مازاؿ مصر عمى أف كالده ىك 

 السبب في كفاة كالدتو. 
شاكؿ مع الناس كالجيراف حتى في مكاف بدأت أعراض مرضو العصبية تحدث لو م -

عممو، تكقؼ عف العمؿ بعد عاـ ألنو كاف دائما يتسبب بالمشاكؿ كالشجار مع الزمبلء 
في العمؿ كحتى المدير كاف يرفض كيشتـ كؿ مف يقكؿ لو أنو مريض، بعدىا زادت 
حالتو سكء مع األىؿ ككؿ األشخاص مف حكلو أصبح عنيؼ يضرب كيشتـ، حتى أنو 

عف الصبلة كالصـك أحيانا، كما انو اعتدل في يكما ما عمى كالده بالضرب  تكقؼ
 المبرح كسبب لو مشكؿ جسدم.



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

360 

كالده يعتقد أف حالتو سببيا كساكس كضغكط نفسية، أما عف معدؿ تكرار ىذه  -
العراض فقد كانت تراكده مف فترة ألخرل لكف ليس دائما، غير أنو في السنكات األخيرة 

 ه األعراض حدة كخطكرة.زادت كتيرة ىذ
كما أف كالد المريض لـ يرل أم أعراض غريبة مصاحبة لحالة ابنو الصحية فيي  -

أعراض عادية لمرض عقمي أك عصبي، لكف ىناؾ أعراض خطيرة تمثمت في الضرب 
 كالشتـ حتى ألقرب الناس إليو.

مي، كرغـ تطكر المرض لدل المريض عبر مراحؿ مختمفة كصكال إلى المرض العق -
إال أف المريض لـ يذىب ألم نكع مف العبلج ميما كاف نكعو، ال نفسي، كال عصبي، 
كال عقمي...كال حتى عاـ بسبب حالتو، لكف حيف تطكرت الحالة ككصمت إلى ضرب 

 كالده بقكة عندىا اضطر الكالد نقمو لمستشفى األمراض العقمية بالغصب.
 ة، واالقتصادية:دور الجماعة المرجعية، والظروف االجتماعي -1
األشخاص المساىميف في عبلج المريض كالتكفؿ بو ىك األب فقط، إال أف ىناؾ  -

كاف الناس مف األشخاص مف تدخمكا في اثراء رأييـ حكؿ تصكر المرض، فقد 
يبلحظكف تصرفاتو التي تزداد سكءا مع الكقت، فاعتقد البعض أف مرضو بسبب عيف 

يعتقد أف حالتة سببيا الضغط العصبي كاالستماع لكبلـ أك حسد، أك أذل...، لكف كالده 
الناس الفارغ، كما قد تعكد لضغكط الدراسة؛ كما طمب منو األىؿ أف يأخذه لمعبلج عند 
راقي شرعي أك الطالب، كىناؾ مف كاف ينصح المريض شخصيا بالعبلج عند طبيب 

 لو ىذا.نفسي أك طبيب أعصاب، لكنو كاف يشتـ كيصرخ في كجو كؿ مف يقكؿ 
كألف المريض لـ يعالج بأم نمط آخر غير المستشفى المختص في األمراض  -

العقمية، فعند عرضو عمى األطباء المختصيف أكدكا لكالده أف ابنو مصاب بالمرض 
 العقمي.

أما عف دكر الظركؼ االقتصادية فيي لـ تككف عائقا في تمقي العبلج لدل  -
المريض، إال أف كالد المريض يصرح أف الظركؼ االجتماعية التي تحيط بالمريض 
أحيانا ما تتسبب في سكء حالتو الصحية، فيناؾ بعض األشخاص يزيدكف مف حالتو 
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 حالتو المرضية تزداد سكءا. سكءا فيـ يخبركنو عف أشياء تثير أعصابو مما يجعؿ
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
كالد المريض كالمريض في حد ذاتو لـ يتأثرا بالثقافة التقميدية في تفسير المرض،  -

خاصة كالده فيك ال يؤمف بكؿ األقاكيؿ التي يسمعيا مف بعض األشخاص حكؿ سبب 
يف يتعمؽ األمر  بالعيف أك السحر أك المس، كما أنو لـ يمارس أم نكع مرض ابنو ح

 مف أنكاع العبلج الشعبي.
أما بالنسبة لتأثير الثقافة الطبية الحديثة فقد برزت في تفسير المرض عمى أنو بسبب  -

الكساكس كالضغكط النفسية االجتماعية كالدراسية التي عاشيا اإلبف، كما أف كالد 
 مباشرة لمعبلج بكاسطة الطب الحديث المختص.المريض لجأ 

كفيما يخص تأثير ثقافة الطب البديؿ فيي لـ تأثر عمى تفسير المرض كال عمى  -
قمة عبلجو؛ لكف تأثير الثقافة الدينة عمى تفسير المرض مف قبؿ كالد المريض عمى أنو 

كالد المريض اإليماف، كعدـ طاعة كالده كعصيانو في أمكر كثيرة، عمى الرغـ مف أف 
باعتباره الشخص المسؤكؿ عنو لـ يأخذه لمعبلج بكاسطة الرقية الشرعية عمى الرغـ مف 

 نصح أشخاص كثيريف بالعبلج بكاسطة الرقية ألنو ال يثؽ في ىؤالء الرقاة.
كما يعتقد أف العبلج المناسب كاف البد أف يككف في بداية المرض عند أطباء نفسانييف 

 ض العصبية، قبؿ أف تتطكر حالتو إلى مرض عقمي.أك مختصيف في األمرا
 ممخص المقابالت مع المعالجين: -ثالثا

 دليل المقابمة مع المعالج بالرقية الشرعية  -
 ذكر الجنس: 
 سنة 41السن: 

 الثالثة ثانكمالمستوى التعميمي: 
 ليس لديو ميمنة أخرل غير الرقية المينة: 

تعمـ شخصي مف الكتب المختصة بالرقية الشرعية مثؿ مصادر الخبرة في العالج:  -
كتاب بف القيـ الجكزية كغيره، كمف ثمة الخبرة مف خبلؿ الممارسة اليكمية لمرقية عمى 
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 مختمؼ المرضى.
 سنة. 12أكثر مف سنوات الخبرة:  -
األشخاص األكثر ترددا عمى أنماط العالج الذي يمارسيا الراقي ) جنسيم، عمرىم،  -

 الجغرافية، مستوياتيم التعميمية، حاالتيم االجتماعية، ظروفيم االقتصادية(أصوليم 
بالنسة لممستكل التعميمي لؤلشخاص فيـ يأتكف الي مف كؿ المستكيات التعميمية، 
كيعممكف بمختمؼ الكظائؼ حتى األطباء، بمختمؼ األعمار، ككبل الجنسيف ذككر 

ناث، متزكجيف أرامؿ، مطمقيف عزاب...إلخ، ك ما يقصدكنو مف مختمؼ مناطؽ الكالية، كا 
 كمف كاليات أخرل مف الجزائر حتى المغتربيف في فرنسا.

 ما ىي األمراض التي يعانون منيا؟ -
يقكؿ المعالج انو يعالج مختمؼ األمراض بأنكاعيا) االجتماعية، النفسية، العصبية، 

 .)الجسدية، المس السحر، العيف
 ق فمسفة وتصورات العالج التي تمارسونيا؟كيف تقومون بعالج األمراض وف - 
الرقية تقي المريض مف أعراض السحر كالعيف كالحسد، التي قد تسبب الكثير مف  -

المشاكؿ الصحية التي تبدك أعراض نفسية، كأحيانا كثيرة أعراض عضكية كعصبية. 
جسـ فمثبل العيف: ليا أعراض معركفة، فأعراض العيف مثبل يشعر اإلنساف بثقؿ في ال

 كالتكاسؿ الدائـ، التثاؤب.
مثبل بالنسبة األعراض السحر ىي نفسيا لكنيا تختمؼ حسب الغرض أك اليدؼ  -

 فيناؾ سحر التفرقة، ىناؾ سحر المرض، سحر التعطيؿ، سحر المحبة...إلخ.
فالراقي الشرعي ال يحكـ مسبقا عف األمكر إال بعد اف يتاكد مف الحالة فمثبل سحر      

العقـ سكاء كاف لمرجاؿ أك النساء ال يمكف اف نحكـ انو سحر مف المرة األكلى فمما 
تتأكد الحالة أنيا سميمة كال يكجد عندىا أم خمؿ عضكم أك كظيفي يسبب العقـ عندىا 

مف خبلؿ بعض األعراض التي ترافؽ الرقية نقكؿ أف حالة العقـ يمكف أف تثبت الرقية ك 
 ىذه سببيا سحر.

كأحيانا يأتكف الي مرضى ال يعانكف مف أم أمراض ركحية حينيا أنصحيـ بمزاكلة      
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 الطب الحديث ميما كاف نكع المرض نفسي أك عصبي أك جسدم. 
فميس كؿ مس يحدث مف  أما بالنسبة لممس فيناؾ حاالت نادرة جدا قمت بعبلجيا، -

خبلؿ السحر فيناؾ مس ليس لو أم عبلقة بالسحر كمف بيف أعراضو الثقؿ في 
الكتفيف ك الصداع في مؤخرة الرأس، التخذير في اليديف...كيختمؼ المس مف شخص 

 ألخر حسب مكقع المس.
 أما بالنسبة لؤلمراض النفسية فأتأكد منيا حيف أقكـ برقية المريض أكثر مف مرة كال

 تظير عميو أم أعراض كأم تحسف، حينيا أنصحو أف يتكجو لمطبيب نفسي.
فأنا أتعامؿ مع األطباء النفسانييف، كىـ أيضا حيف ييأسكف مف فيـ حالة معينة كمف  

 عبلجيا يبعثكف لي المرضى حتى يعالجكف بالرقية.
 ما جدارة ىذا العالج في شفاء المرضى حسب الحاالت التي عالجتموىا؟ -

في الحقيقة ىناؾ الكثير مف الحبلت المرضية التي تحسنت إثر الرقية       
المتكاصمة، كال أنفي أف ىناؾ حاالت لـ تتحسف إثر الرقية كىذا قد يرجع إلى رغبة 
المريض في العبلج، ككذا مدا اتباعو الكصفات العبلجية التي أنصحو باتباعيا بشكؿ 

 ئية مثؿ نظاـ الصبلة كالذكر...إلخ.منتظـ، ككذا الحاؿ بالنسبة لمكصفات الكقا
كما ىناؾ حاالت مرضية صعب أف تعالج بكاسطة الرقية الشرعية مثؿ: االدماف      

 عمى المخدرات كبعض حاالت المرض العقمي، كالمرض النفسي، أك العضكم الطبيعي.
 ممخص المقابمة مع مختصة في العالج بالطب البديل -

 مقراف ربيعة: تقنية سامية في الصحة كمعالجة بالطب البديؿ 
 الجنس: أنثى 

 سنة 40أكثر مف السن: 
  تقنية سامية في الصحةالمستوى التعميمي: 

 معالجة بالطب البديؿالمينة: 
 تككيف خاصمصادر الخبرة في العالج:  -
  سنكات 9أكثر مف سنوات الخبرة:  -
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ماط العالج الذي تمارسونيا) جنسيم، عمرىم، األشخاص األكثر ترددا عمى أن -
 أصوليم الجغرافية، مستوياتيم التعميمية، حاالتيم االجتماعية، ظروفيم االقتصادية(

ناث، ككذا مف مختمؼ األعمار التي تصمح  المرضى الذيف يعالجكف عندىا ذككر كا 
اعية سنة، بالنسبة لممستكيات االقتصادية كاالجتم 90سنكات حتى  5لمعبلج مف 

لممرضى الذيف يقصدكف العبلج بالطب البديؿ كبشكؿ أكثر الحجامة، مرضى مف كؿ 
 المستكيات التعميمية حتى األطباء، كمف كؿ الطبقات االجتماعية كاالقتصادية.

 ما ىي األمراض التي يعانون منيا؟ -
اء بالنسبة لممرضى الذيف يقصدكف الحجامة قصد العبلج تتنكع أمراضيـ دكف استثن    

بدئا مف التبكؿ الئلرادم، الزىايمر، خرؼ الشيخكخة، ضغط الدـ بأنكاعو، مرض 
السكر، العقـ عند الرجاؿ كالنساء، عرؽ النساء، أمراض القمب، األمراض النفسية، 

 العصبية، الصداع النصفي، أمراض العيكف ...إلخ.
كالسحر كما أف الحجامة تعالج كتخمص مف األمراض الركحية الخاصة بالمس  -

كالحسد فكؿ أعراض ىذه األمراض تخرج مف خبلؿ الدـ الفاسد الذم تستخرجو 
 الحجامة، يأتكنني مرضى مف ىذا النكع كتتحسف حالتيـ.

أحيانا بعض الراقيف يبعثكف لي أشخاصا حتى أعمؿ ليـ الحجامة كأحيانا أطباء  -
 يبعثكف لي مرضى حتى أحتجـ ليـ. 

 وفق فمسفة وتصورات العالج التي تمارسونيا؟كيف تقومون بعالج األمراض  -
بالنسبة لنظرية العبلج بالحجامة فيي تقكـ باستخراج الدـ الفاسد الذم يسبب األمراض 
، مما يؤدم إلى طرح الدـ الفاسد فعدـ التخمص مف ىذا األخير  ألف الدـ يتجدد كؿ يـك

 سكؼ يعمؿ عمى تكاثر األمراض.
ب نكع المرض، فمنيا مف يستعمؿ في الظير منيا بالنسبة لنكع الحجامة يختمؼ حس 

 في خمؼ الرأس كمنيا في البطف، كمنيا في الركبتيف.
بالنسبة لممرأة يمكف ليا أف تستخدـ الحجامة حتى كأف لـ تكف في سف الياس، ألنيا 

 صالحة لكؿ األعمار.
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 ما جدارة ىذا العالج في شفاء المرضى حسب الحاالت التي عالجتموىا؟  -
الكثير مف الحاالت المرضية التي تحسنت إثر العبلج بكاسطة الحجامة باعتبارىا  ىناؾ

النمط المطمكب أكثر بيف المرضى، خاصة مرضى الضغط كالسكرم، فقر الدـ، 
 أمراض العقـ، ككذا األمراض النفسية كالعصبية لكبل الجنسيف الذككر كاإلناث.

 
  



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

366 

 
 
 
 

 انفصم انثاين
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 مناقشة وتحميل وتفسير البيانات الخاصة بالفرضية األولى: -أوال
 نوع المرض: -2

نبلحظ تنكع في األمراض بيف األمراض الجسدية ) األمراض الباطنية كالصدرية،       
األمراض الجمدية، أمراض العظاـ كالمفاصؿ، أمراض العيكف، أمراض الرأس ...(، 

 األمراض النفسية  األمراض العصبية، األمراض االجتماعية.
ء أداة المقابمة مع أىؿ كما كردت األمراض العقمية في الدراسة كذلؾ مف خبلؿ إجرا

 المرضى، كيمكف أف نقسـ مجمكعة األمراض المتضمنة في ىذه الدراسة كالتالي: 
 (: أنواع األمراض التي يعاني منيا أفراد الدراسة.29جدول رقم)

انُضجخ  انتكشاس صُف انًشض

 انًإٔٚخ

 انُضجخ انًإٔٚخ انتكشاس َٕع انًشض

 األيشاض انجبطُٛخ 

ٔانصذسٚخ أيشاض 

 انذو

 

5 

 

13,15% 

 %2,63 1 اثٛعبض فٙ انذو -

 %2,63 1 رغًى -

 %7,89 3 ظغػ انذو  -

Sarcoïdose "2,63 1 "انغشَبٔٚخ% 

 األيشاض انؼصجٛخ

 

 

 

  

 

9 

 

 

 

 

23,68% 

 

 

 

انزصهت انهٕزٙ  

Sclérose SEP 

1 2,63% 

 %13,15 5 يشض األػصبة

 %2,63 1 انٕعٕاط انمٓش٘

رذسٚدٙ نُشبغ شهم 

 األػصبة انسشكٛخ

1 2,63% 

 %2,63 1 ظؼف انمٕح انؼعهٛخ

األيشاض 

 االرتًبػٛخ

يشض اخزًبػٙ )عٕء  2,63% 1

 انزكٛف يغ انضٔخخ( 

1 2,63% 

 %5,26 2 يشض َفغٙ   %7,89 3 األيشاض انُفضٛخ

 %2,63 1 ٔعٕاط لٓش٘ ٔاكزئبة
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أيشاض انًفبصم 

 ٔانشٔيبتٛزو

 %2,63 1 انشٔيبرٛضو فٙ انذو 10,52% 4

 %2,63 1 انشيبرٛضو 

 %2,63 1 انشٔيبرٛضو فٙ انًفبصم 

 %2,63 1 ػشق انُغب

 %2,63 1 آالو يضيُخ فٙ انشأط %5,26 2 أيشاض انشأس

 %2,63 1 عشغبٌ ثبنشأط

 %2,63 1 شهم ثسشكخ انؼٍٛ انًُٛٗ %2,63 1 أيشاض انؼٌٕٛ

يشض خهذ٘، زغبعٛخ  %10,52 4 األيشاض انزهذٚخ

 خهذٚخ

2 5,26% 

 %5,26 2 انصذفٛخ

 %2,63 1 انغذح انذسلٛخ %2,63 1 أيشاض انغذد 

األيشاض انزُضٛخ 

 ٔانتُبصهٛخ

 %2,63 1 انؼمى ٔانؼدض اندُغٙ 7,89% 3

 %2,63 1 انؼمى

 %2,63 1 انؼمى ثؼذ انًٕنٕد األٔل

 %10,52 4  %10,52 4 األيشاض انؼقهٛخ

 %100 38 / %100 38 انًزًٕع

 
 تحميل البيانات الخاصة بنوع المرض:  -

( مجمكعة األمراض التي تعاني منيا حاالت الدراسة 3يكضح الجدكؿ رقـ )      
مرض، كقمنا بتغطية المرض العقمي مف خبلؿ مقابمة األشخاص  38كتتضمف 

 المسؤكليف عف ىؤالء المرضى األربعة.
كما كرد تشابو كتطابؽ لبعض األمراض مف بينيا األمراض الجمدية كما ىك الحاؿ     
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، العقـ، األمراض العصبية، كيفيدنا  بالنسبة لمرض الصدفية، ضغط الدـ، الركماتيـز
ىذا التكرار لؤلمراض في أمكر عدة مف بينيا تسييؿ عممية التحميؿ المقارف بيف 

ذا في تكسيع النتائج المتحصؿ عمييا حكؿ المرض الحاالت المتشابية، كما يفيدنا ى
 الكارد تكراره لدل بعض الحاالت.

كتختمؼ درجة انتشار المرض في مجتمع الدراسة مف مرض لآلخر فيناؾ أمراض 
، أمراض المفاصؿ كالعظاـ، ضغط الدـ،  شائعة كما ىك الحاؿ بالنسبة لمركماتيـز

ف ىذه األمراض غير شائعة كغير األمراض العصبية كالنفسية، بينما يبقى بعض م
 معركفة لدل الغالبية العظمى مف المجتمع، كمف بينيا: 

مرض مجيكؿ السبب يتميز بزيادة مطمقة بالدـ األبيض، يتـ في ابيضاض الدم:  -
أحد كريات الدـ أك إحدل أركماتيا "األركمات النقكية"، أك يتـ ذلؾ نتيجة لتكاثر غير 

تجمع عادة في الدـ المحيطي، كتتككف غالبيتيا مف األشكاؿ منتظـ ليذه الخبليا التي ت
الفتية، كتؤدم في معظـ األحياف إلى كفاة المريض نتيجة إلرتشاح أنسجة النقي 

 .1بالعظـ
كىك مرض تحريضي مزمف يؤثر عمى : Sclérose SEPمرض التصمب الموحي  -

مف ضمنيا تغيير في النظاـ العصبي المركزم كيمكف أف يتسبب بالعديد مف األعراض، 
اإلحساس، مشاكؿ بصرية ضعؼ العضبلت، كآبة، صعكبات بالتنسيؽ كالخطاب، 
إعياء حاد، ضعؼ إدراكي، ضعؼ في القابمية لمحركة، ...كسببو المباشر يبقى مجيكال 

 .2حتى اآلف
االسـ البلتيني "السركايدكز" كاالسـ العربي :  Sarcoïdoseمرض الغرناوية -

"الغرناكية"، السركايدكز عبارة عف التياب ينتج عنو تجمع خبليا يؤدم إلى تراكـ حبيبي 
في أعضاء الجسـ المختمفة، كتسمى ىذه التراكمات "جرانيكلكما" كيمكف ليذه الحبيبات 

كنيا التأثير عمى عمؿ أف تتراكـ بشكؿ أكبر مككنة أكراما أكبر حجما  كعند إذو يم
                                                           

1
، داس انٛبصٔس٘ نهُشش ، دنٛم انًصطهحبد انطجٛخ: ػًبد انخطٛت ْٔشبو انخطٛت، ٔأخشٍٚ 

  (.212ٔانزٕصٚغ، ػًبٌ، األسدٌ، دٌٔ ركش عُخ انُشش، ص)

 
2
  :2013-07-www.http://wikibidia.org/wik.  1611.38 

http://www.http/wikibidia.org/wik.%20%2016-07-2013
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العضك المصاب، مما يؤدم إلى قصكر في عمؿ ىذا العضك كظيكر أعراض 
 لمسيكاردكز.

كقد يصيب السركايدكز أم عضك مف أعضاء الجسـ لكنو أكثر ما يصيب الرئتيف 
كالغدد الممفاكية الغدد المعابية، الطحاؿ، الجمد، العيف، القمب، العظاـ، األعصاب، 

سنة، كأكثر ما يصيب النساء،  40-20يصيب األشخاص مف سف  نخاع العظـ، كىك
كما أنو كجد أف األشخاص ذكم البشرة السمراء أكثر عرضة لئلصابة بالسركيدكز مف 

 غيرىـ.
كمف بيف أعراضو )صعكبة التنفس، كالسعاؿ أحيانا، تكـر بالغدد الممفاكية بالرقبة، 

أحيانا، كقد تصيب الكجو كتؤدم إلى كتحت اإلبط تكرمات في الجمد كقد تككف مؤلمة 
تشكه جمدم، آالـ كتقرحات في العيف، كما يؤدم أحيانا في التأثير عمى النظر، يبلزمو 
تكـر في المفاصؿ كالعضبلت، كما يؤدم السركايدكز إلى أعراض عامة كاإلرىاؽ 

 كارتفاع في حرارة الجسـ، الضعؼ كقمة الشيية، نقص الكزف(.
سبابو فإنو يجيؿ أسبابو المباشرة لكنيـ يرجعكنيا إلى تييج في أما بالنسبة أل     

الجياز المناعي ألحد األسباب إما خارجية مف الجك المحيطػ، أك مف داخؿ الجسـ، 
كىذا يؤدم إلى تجمع الخبليا في أنحاء الجسـ المختمفة كرد فعؿ كمحاكلة مف الجياز 

 .1المناعي لمقضاء عمى ىذا السبب
كع المرض بشكؿ عاـ مف قبؿ حاالت الدراسة كاف بعد الفحص الطبي إف معرفة ن     

أك بعد التشخيص الطبي الدقيؽ لممرض، خاصة لؤلمراض الجسدية كالعضكية كحتى 
ف كاف ىناؾ بعض لمحاالت  بعض األمراض النفسية التي كردت في ىذه الدراسة، كا 

المرض، كما ىك المرضية التي تدرؾ صنؼ المرض لكنيا ال تدرؾ بشكؿ دقيؽ نكع 
(، ح 10(، ح )4(، ح )3الحاؿ بالنسبة لممرض العصبي الخاص بالحاالت التالية: ح)

(، 17( ح)7( كذلؾ بالنسبة لؤلمراض النفسية الخاصة بالحالتيف ح)24(، ح) 13)

                                                           
1

  : http://www.phamacistswoord.com/froum/showthread.php ?t=10146  ; 16-

07-20130 ; 11.30  



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

371 

(، 10(،ح )1(، األمراض الجمدية بالنسبة لمحالتيف ح)9الركماتيـز الخاص بالحالة رقـ)
 المرضية بالنسبة لؤلمراض العقمية الكاردة في الدراسةككذا معظـ الحاالت 

فيؤالء المرضى ال يعرفكف النكع الدقيؽ لممرض، كقد يرجع ىذا لمشخص في حد       
ذاتو في أنو ال يمكنو التعرؼ عمى نكع المرض، أك ال ييتـ لذلؾ خاصة إذا لـ يقـك 

ؿ بالنسبة لؤلمراض بمراجعة الطبيب المختص لتشخيص الدقيؽ لممرض، كما ىك الحا
(؛ كما قد يرجع السبب بالنسبة لمطبيب أك 17( ح)7النفسية الخاصة بالحالتيف ح)

الشخص المعالج حيث اتضح مف بعض حاالت الدراسة التي تعاني بشكؿ خاص مف 
األمراض العصبية أنيـ يعرفكف مرضيـ فقط عمى أنو مرض عصبي دكف محاكلتيـ 

بيب الذم عالجكا عنده لـ يطمعيـ عمى نكع معرفة أكثر مف ذلؾ، خاصة أف الط
المرض بالتفصيؿ،  كالحاؿ نفسو بالنسبة لؤلمراض العقمية فاألشخاص المسؤكليف عمى 
ىؤالء المرضى ال يعرفكف التشخيص الدقيؽ لممرض العقمي الذم يعاني منو ىؤالء 
المرضى عمى الرغـ مف عرضيـ باستمرار عمى المعالجيف كيرجع السبب لنفس 

 سباب الذم ذكرناه مف قبؿ.األ
كما قد يككف المستكل التعميمي إحدل أىـ المتغيرات لمتعرؼ عمى نكع المرض،        

عمى الرغـ مف أف ىناؾ أشخاص متعمميف بالتعميـ الثانكم كما فكؽ كال يعرفكف النكع 
(، في مقابؿ ذلؾ 7(، )24()4(، )3الدقيؽ لممرض كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ )

نجد أشخاص ذكم مستكل تعميمي منخفض كلدييـ فكرة جيدة عف تشخيص المرض 
 (.5( )23(، )12كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)

فكثيرا مف األشخاص المرضى أك حتى مجتمع الدراسة بشكؿ عاـ يكازكف بيف       
األمراض مف نفس الصنؼ، كال يحاكلكف معرفة المزيد مف التفاصيؿ عف المرض، 

بل األمراض النفسية تبقى نفسية ميما تنكعت، كاألمراض العصبية تبقى عصبية، فمث
كاألمراض العقمية تبقى عقمية، كأمراض الركماتيـز ...كىكذا، عمى الرغـ مف أف حدة 
ف كانت مف نفس  المرض كخطكرتو كأعراضو كآلياتو كأسبابو كأجيزتو تتنكع كتختمؼ كا 

 ظرم مف ىذه الدراسة.الصنؼ كما تـ تكضيحو في الجانب الن
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 بالنسبة ألعراض المرض: -1

 تحميل وتفسير البيانات: -
بالنسبة لطرح السؤاؿ الخاص باألعراض المرضية حسب التدرج الزمني كاف سؤاال     

في غاية األىمية بالنسبة ليذه الفرضية، فقد الحظنا استجابات مختمفة بيف حاالت 
الدراسة لؤلعراض المرضية األكلية، فغالبا ما يستجيب ىؤالء المرضى بعد تكرار متزايد 

 لؤلعراض.
الدراسة كحتى أغمب الحاالت الحظنا بأف ىناؾ ال مباالة باألعراض فالكثير مف حاالت 

(: عدـ المباالة بفقداف النظر إال 2األكلية لممرض، فكما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
(: عدـ المباالة باالحمرار في األنؼ 3أياـ مف تكرار ىذه األعراض، الحالة رقـ) 3بعد 

بعد مدة دامت أسابيع، في نفس الحالة عدـ المباالة كاآلالـ في المفاصؿ كاألطراؼ، إال 
 بأعراض المرض العصبي إال بعد إدراؾ خطكرتيا.

(: عدـ االىتماـ باألعراض األكلية لممرض العصبي المتمثمة في اليمكسة 4الحالة رقـ)
أثناء النكـ كرؤية أحبلـ مزعجة، كحاالت البكاء...ظنا منيـ أنيا أعراض ال تستدعي 

 بيب كالفحص.المجكء لمط
(: عدـ إدراؾ كالىتماـ 9(: عدـ إدراؾ خطكرة الفشؿ المتتالي، الحالة رقـ )5الحالة رقـ)

(: عدـ االكتراث 10باألعراض األكلية لمغدة الدرقية إال بعد أسابيع، الحالة رقـ)
(: 11ألعراض العجز الجنسي كذلؾ األعراض األكلية لممرض العصبي، الحالة رقـ)

(، 20(، )16(، )12(،)13مراحؿ األكلية لممرض العصبي، الحالة رقـ)عدـ االكتراث لم
( كؿ ىذه الحاالت أيضا لكحظ أف ىناؾ تأخر في 25(، )23(، )22(، ) 23)

 االستجابة لؤلعراض األكلية لممرض.
حالة ال  16حالة ىناؾ  25كتمثؿ كؿ الحاالت أمراض متنكعة، كبالتالي فإنو مف بيف 

، كىي تتنكع بيف أعراض %36ة لممرض كىي تعبر عف نسبة: تبالي باألعراض األكلي
 خاصة باألمراض الجسدية، كالنفسية، العصبية، كاالجتماعية.

كبشكؿ عاـ تعتبر اآلالـ بالمفاصؿ أعراض عادية بالنسبة لشخص يعمؿ عمبل       
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ة التي ( أك بالنسبة لممرأة ربة البيت أك المرأ3يدكيا كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
(، 12(،)10(، )9تعمؿ كمنظفة خارج البيت كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحاالت التالية: )

ف مر عمى ذلؾ أياـ عدة، فإنيا تعتبر أعراضا عادية 24) (، فالشعكر باأللـ حتى كا 
لمثؿ ىؤالء األشخاص ألنيـ يعتبركنيا آالـ ناتجة عف األعماؿ اليدكية كالمجيدة التي 

 يقكمكف بيا. 
كىناؾ مف ال يبالي باألعراض األكلية لممرض العصبي أك النفسي، خاصة إذا ما       

تعمؽ األمر بالقمؽ، الكسكاس، األرؽ، اليمكسة، رؤية أحبلـ مزعجة، ...كما ىك الحاؿ 
(، 19(، )18(، )17(، )15(، )13(،)11(، )10(، )7(، )6( )4بالنسبة لمحالة رقـ)

د حاالت عادية ناجمة عف مرحمة عابرة لقمؽ (، فيـ يعتبركف تمؾ األعراض مجر 24)
 ناتج عف مشكؿ ما، أك حادث ما، اعتبارا منيـ أنيـ سيسترجعكف عافيتيـ بعد فترة.

حتى األشخاص الذيف يعانكف مف أمراض جمدية مزمنة لـ يعطكف اىتماما       
م ( بالنسبة لممرض الجمد23(، )22باألعراض األكلية لممرض كما حدث مع الحالتيف)

 الصدفية، ككذلؾ أمراض أخرل كالحساسية الجمدية كالحكة كغيرىا.
نفس الشيء بالنسبة لممرضى الذيف يعانكف آالـ في الرأس فيـ يعتبركف تمؾ اآلالـ 

 مجرد أعراض عابرة تزكؿ بعد مدة كجيزة.
( التي تعرضت لشمؿ حركة العيف اليمنى كالبالغة 8أما بالنسبة لمحالة رقـ )         

سنة كانت أكثر األشخاص استجابة لؤلعراض المرضية بيف حاالت  72لعمر مف ا
الدراسة، نظرا ألىمية عضك العيف بالنسبة لمفرد ما يجعؿ االستجابة عند اإلصابة بيذا 

( ألعراض خطرة 20(، )2العضك تككف بشكؿ أسرع، فعمى الرغـ مف تعرض الحاالت )
 ختمفة كمتأخرة نكعا ما.عمى مستكل العينيف إال أف االستجابة كانت م

 البيانات الخاصة بمقابالت الدراسة: -
مف خبلؿ المقاببلت التي أجريناىا مع األشخاص المسؤكليف عف العناية بالمريض 
العقمي، لكحظ أف األشخاص المحيطيف بالمريض لـ يعيركف اىتماـ باألعراض األكلية 
التي بدأت تظير عمى الشخص المريض، كما ىك مبيف في المقابمة التي أجريناىا مع 
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ىتماـ لحالة  الكحدة كالعزلة التي ظيرت لو، (: في عدـ اال26حالة المريض العقمي ح)
( ككذلؾ عدـ االكتراث لمتصرفات 28كحاالت اليمكسة التي ظيرت عمى المريض ح)

( المتمثمة في الشتـ كالشجارات مع الناس، 29الغريبة التي كاف يعاني منيا المريض ح)
 ك القمؽ.اعتقادا منيـ أنيا تصرفا عادية نابعة مف الضغط النفسي كاالجتماعي أ

( فكانت استجابة أىؿ المريض لحالتو المرضية أسرع مقارنة 27أما المريض ح)
باآلخريف، ألف ىذا المريض تعرض لضربة عمى مستكل الرأس مما استدعى أىؿ 
المريض بعد تصرفاتو الغريبة في الشؾ مف أف ىناؾ عطب ما أصابو جراء الضربة 

 التي تمقاىا عمى مستكل الرأس.
الستجابة لؤلعراض األكلية لممرض العقمي تبدك ىي األخرل متأخرة، كقد كعميو فإف ا

يرجع ذلؾ بالبلمباالة أك إلى طبيعة األعراض في حد ذاتيا، خاصة إذا كانت مصاحبة 
لمشكؿ نفسي أك عاطفي أك اجتماعي تعرض إليو المريض، مما قد يجعؿ تمؾ 

أك الضغكط االجتماعية التي األعراض مجرد ردة فعؿ عادية لجممة المنبيات النفسية 
 تعرض ليا الشخص المريض في تمؾ الفترة.

كعميو فإف مستكل االستجابة لؤلعراض األكلية لممرض تعتبر متأخرة في الكثير مف 
ف كانت تعرؼ اختبلفا في سرعة االستجابة لممرض حسب نكع المرض،  األمراض، كا 

 كطبيعتو كخطكرتو، كمستكل اإلصابة.
فجانبا كبيرا مف سمكؾ المريض ىك نتاج مباشر ألعراض التي يستشعرىا مف       

حيث شدتيا كصكر المعاناة التي تسببيا  كاستمرارىا، ككثيرا مف األمراض ال تترؾ 
 .1مجاال لمتماطؿ، إنما تحفزه مباشرة لمسعي مف أجؿ الرعاية الطبية

ع إلى أف بعض األعراض المرضية ال أما أىمية التعريفات االجتماعية فإنيا ترج      
يككف ليا ذلؾ التأثير الحاد المؤلـ الذم يؤدم إلى االستجابة السريعة لمعبلج الطبي، 
كليذا فإف عممنا تمؾ الحقيقة التي مؤداىا أف طبيعة األعراض ذاتيا ىي أقكل متغير 

                                                           
1
: يسًذ ، ػهٗ يسًذ ٔعُبء انخٕنٙ آخشٍٚ، دساعبد فٙ ػهى االخزًبع انطجٙ يشخغ عجك ركشِ،  

 (.148ص)
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، كىي تفسيرم لتعريفات المرض، كاالتجاه نحك السعي مف أجؿ طمب الرعاية الطبية
 .1تؤثر في االستجابة لممرض

كمف ثـ فميما تنكعت األمراض فإف االستجابة ليذه األعراض تختمؼ مف        
ف كانت متأخرة نكعا ما كال تبلقي استجابة عاجمة  شخص آلخر كمف مرض آلخر، كا 
في الكثير مف األصناؼ المرضية بأنكاعيا، خاصة إذا كانت األعراض المرضية تبدك 

 أك معركفة كشائعة اجتماعيا بيف أفراد الدراسة. غير خطيرة
 بالنسبة لألفكار المسبقة عن المرض:  -6
 تحميل البيانات: -

نكع  22مف خبلؿ إجابات المبحكثيف حكؿ األفكار المسبقة لممرض يتضح أف      
حالة، ليس لدييـ أفكار مسبقة عف مرضيـ  25مرض تعاني منو  34مرضي مف بيف

، فمنيـ مف يرل أف ىذه  %64،7 قبؿ التشخيص الطبي لمحالة، كىي تعبر عف نسبة 
ىك الحاؿ بالنسبة لممرض الثاني األمراض غريبة عف القامكس المعرفي بالمطمؽ كما 

(، المرض الخاص بالحالة 2(، المرض الخاص بالحالة رقـ)1كالثالث لمحالة رقـ )
(، المرض النفسي لمحالة 16(، المرض األكؿ لمحالة رقـ)12(، مرض الحالة رقـ)8رقـ)
(، كمرض الجمدم الصدفية بالنسبة لمحالتيف 21(، العقـ بالنسبة لمحالة رقـ)18رقـ)
 (.14(، كمرض الرأس بالنسبة لمحالة رقـ)25(، )22ـ)رق

فقد كضحت حاالت الدراسة أف األعراض التي تعرضكا ليا إزاء ىذا المرض لـ تطرأ 
عمييـ مف قبؿ كما أنيـ لـ يتكقعكا أنيا ستتطكر إلى مرض قد يككف خطيرا أك 

 مستعصي.
عتقد أصحابيا أنيا كما أف ىناؾ مف األمراض التي تعاني منيا حاالت الدراسة مف ا

مرتبطة بأنكاع أخرل مف األمراض التي يعانكف منيا، خاصة أف اإلصابة بيذه 
األمراض كانت في نفس الفترة الزمنية التي أصيبكا بيا بمرض آخر كما ىك الحاؿ 

 (.15( كالحالة رقـ ) 16(،  كالحالة رقـ  )1بالنسبة  لمحالة رقـ )

                                                           
1
 (.148انًشخّ َفغّ، ص):  
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العائمة مف يعاني نفس المرض لكف بما أف  كىناؾ مف الحاالت مف يكجد لدييـ في
األعراض تختمؼ عنيـ ىؤالء فإف عدـ تكقعيـ لنكع المرض كاف أمرا كاردا كما ىك 

( التي كاف كالدىا يعاني مف نفس المرض لكف بأعراض 20الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ )
، كذلؾ ( حيث يعاني األب كالعـ كالجد بأمراض عصبية4مختمفة، ككذلؾ الحالة رقـ )

( التي تكفي أخكىا األكبر بنفس المرض لكف األعراض كانت تختمؼ كلـ 5الحالة رقـ )
 تتكقع ىذه األخيرة أنيا مصابة بنفس المرض الكراثي.

نكع مف 11فبالنسبة لمحاالت التي كانت لدييا تفسير مسبؽ لممرض تمثؿ بنسبة  -
، %32،35سبة حالة، كىي تعبر عف ن 25مرض مكزعة عمى  34المرض مف بيف 

ككانت خاصة بيف األشخاص الذيف يعانكف مف ضغط الدـ كما ىك الحاؿ بالنسبة 
(، المرض 11(، أمراض الركماتيـز لمحالة رقـ)16(، كالحالة رقـ )15لمحالة رقـ)

 (.19(، كمرض العقـ لمحالة رقـ )23(، )22(، )6( )17النفسي لمحالة رقـ)
غط الدـ، كالركماتيـز بالمفاصؿ، كالعقـ، فنبلحظ أف ىذه األمراض خاصة ض       

ىي أمراض شائعة كأعراضيا معركفة بيف أفراد مجتمع الدراسة، أما األعراض النفسية 
 فكانت كاضحة طبعا حسب نكع األعراض الخاصة بكؿ حالة.

أما فيما يخص البيانات الخاصة بالمقاببلت التي أجرينيا مع األشخاص المسؤكليف  -
، فإف ىؤالء األشخاص لدييـ أفكار مسبقة حكؿ المرض العقمي، عف المرضى عقميا

لكف األعراض التي تبدأ قبؿ حدكث المرض لـ تكف في الحسباف أك باألحرل لف يتكقع 
حدكث المرض العقمي مف جراءىا، كما ىك الحاؿ بالنسبة لممقابمة مع أىؿ المريض 

(: كاف 27العقمي ح)(؛ لكف المريض 29(، كالمريض ح)28(، ككذا المريض ح)26ح)
التنبؤ بحدكث مرض عقمي كارد، خاصة بعد اإلصابة التي تعرض ليا عمى المستكل 
الخمفي لمرأس مف جية، كمف جية أخرل كجكد بعض األشخاص مف عائمة المريض 

 أفراد عائمة المريض يعانكف مف المرض العقمي.
 التحميل السوسيولوجي:  -

مف حاالت الدراسة أف األفكار المسبقة عف  تبيف البيانات المتحصؿ عمييا      
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المرض بالنسبة ألفراد المجتمع ال تتجسد ضمف ثقافة الصحية كالمرضية عممية 
كاضحة، بؿ يتحصؿ عمييا األفراد مف الثقافة االجتماعية العامية التي يمكف أف تحتمؿ 

لنسبة لمحالة الصحة أك الخطأ، حتى بيف المستكيات التعميمية العالية كما ىك الحاؿ با
(، فالسبب ال يرجع إلى عدـ االطبلع عمى 16(، الحالة رقـ)18(، الحالة رقـ)2رقـ)

الكتب أك القكاميس الطبية أك البرامج اإلعبلمية الخاصة بالتثقيؼ الصحي كالتكعية 
نما السبب األىـ مف ذلؾ ىك عدـ االىتماـ كالبلمباالة بأىمية أك  الصحية كالمرضية، كا 

 ألعراض األكلية، أك محاكلة البحث كالفضكؿ في التعرؼ عمى طبيعتيا.خطكرة ىذه ا
كىذه ظاىرة طبيعية في مجتمعنا الجزائرم المتمثمة بعدـ االكتراث لؤلعراض      

األكلية لممرض حتى تتطكر إلى أعراض مرضية أشد خطكرة أك تتطكر إلى مرض 
ف كانت ىذه االستجابات تختمؼ مف شخص آل خر كمف مرض يستعجؿ عبلجو، كا 

ألخر؛ كما ىك الحاؿ كذلؾ بالنسبة لتصكر الخاطئ لؤلعراض األكلية لممرض العقمي 
 كحتى التصكرات الخاطئة. 

كما أف التفسير المسبؽ لممرض بشكؿ خاطئ يزيد األمر سكءا، فالمريض حيف يعتقد  -
 أنو مصاب بمرض ما كىك يعاني مف مرض آخر قد يمجأ إلى العبلج الذم يعتقد أنو
مناسب لممرض الذم يتصكره ىك، كقد يؤثر اعتقاده ىذا حتى عمى التشخيص الطبي 

( حيف اعتقدت في بداية األعراض أف الحر كالقمؽ 2السميـ لمرضو، فمثبل الحالة رقـ )
( حيف اعتقد أف أعراض األلـ، 3ىك سبب مشكمتيا الصحية، كذلؾ الحالة رقـ )

ؿ أنيا ناجمة عف حالة التكاء لمقدـ بينما ىك االنتفاخ،  كاالحمرار  عمى مستكل الكاح
يعاني مف الركماتيـز في الدـ، كقد أثرت تصكراتيما لممرض حتى عمى دكر الطبيب في 

 تشخيصو السميـ لممرض، مما ساىـ في تأخر العبلج المناسب.
 بالنسبة لمعدل تكرار األعراض المرضية:  -6
 التعميق عمى البيانات:  -

مف خبلؿ اإلجابات المتحصؿ عمييا مف حاالت الدراسة، يبدك أف معظـ الحاالت       
كانت تعاني مف األعراض المرضية بشكؿ دائـ كمستمر، كمتزايد في الكثير مف 
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األحياف، لكف معدؿ تكرار المرض أثر بشكؿ كاضح عمى االستجابة لتمقي كطمب 
طبعا حسب خطكرة األعراض  العبلج  خاصة إذا استمرت األعراض ألياـ عدة،

كمستكل اإلصابة بيا، فاألعراض الجسدية التي تتمثؿ في اآلالـ الحادة كما ىك الحاؿ 
( المرض 3(، كاآلالـ الحادة لؤلطراؼ كالكاحؿ لمحالة رقـ)1لحالة التسمـ لمحالة رقـ )

عرؽ (، 14( كآالـ الرأس بالنسبة لمحالة رقـ)12(، كالحالة رقـ)11األكؿ لمحالة رقـ)
 (.24(، كآالـ الحالة رقـ)16النسا بالنسبة لمحالة رقـ)

األعراض الجسدية التي تؤثر عمى المظير الخارجي لمجسـ، ككذا األعراض  -     
الجمدية المزعجة المتمثمة في ظيكر حبكب كاحمرار بالجمد كأحيانا ترافقيا آالـ عند 

ة، كما ىك الحاؿ بالنسبة الممس، أك تسبب تشكىات بالمظير الخارجي، أك حكة مزعج
(، األعراض المرضية 10(، المرض الثالث لمحالة رقـ)1لممرض الثالث لمحالة رقـ )

 (.25(، ح )22(، كالصدفية بالنسبة لمحالة رقـ)12لمحالة رقـ)
تكرار أك اسمرار األعراض الخاصة بعضك ميـ مف الجسـ مثؿ "العيف"، كما ىك  -

 (.20(، )8)(، 2الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ )
( عمى مستكل 9(، )2حدكث تكرار لحاالت الشمؿ الجزئي بالنسبة لمحاالت رقـ: ) -

( شمؿ حركي نصفي، أك شمؿ رباعي كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ 3( )5الكجو، )
(16.) 
 تكرار األعراض فيما يخص األمراض العقمية: -

يتضح مف خبلؿ المقاببلت األربعة التي أجريناىا مع أىؿ المرضى أف استجابة        
ىؤالء لمعبلج تتأثر بمدل تكرار األعراض كاستمرارىا أك تزايدىا، فأغمب المقاببلت التي 
أجريناىا تبيف عدـ االستجابة المباشرة  لمعبلج، إال بعد التكرار المستمر كالمتزايد 

ت في بدايتيا تبدكا أعراضا نفسية، ثـ انتقمت إلى أعراض عصبية، لؤلعراض كالتي كان
 فعقمية.

فغالبا ما كانت االستجابة لطمب العبلج مف ًقبؿ أىؿ المريض حيف يشعركف أف حالة 
مريضيـ لـ تعد سميمة حسب تصكرىـ الشخصي، لكف في نظر الطب الحديث أف 
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(، 26نسبة لممرضى ح)االستجابة لممرض كانت بعد استفحاؿ المرض، خاصة بال
 (.29(، ح)28ح)
 التحميل السوسيولوجي:  -

البيانات الكاردة في الدراسة تكضح أف تعريؼ المرض كاالستجابة لو يعتمد عمى       
مدل تكرار األعراض المرضية كاستمراريتيا، فكمما شعر الشخص بالمرض مع ثبات 

الرعاية الطبية،  العكامؿ األخرل، استدعى ذلؾ السعي مف أجؿ الحصكؿ عمى
 .1كاألعراض الدائمة المتكررة تدفع الشخص كاآلخريف كذلؾ باستشارة الطبيب

فاألشخاص الذيف يعانكف تكرارا لؤلعراض األكثر إزعاجا، ىـ األشخاص األكثر 
كاألسرع في طمب العبلج مقارنة باألعراض المرضية األخرل كاألعراض النفسية 

( المرض االجتماعي سكء التكيؼ مع الزكجة كانت 6كاالجتماعية، فمثبل لمحالة رقـ)
االستجابة لطمب العبلج بعد ستة أشير مف استمرار ىذه األعراض، كذلؾ الحالة 

( التي تمثؿ أعراض لمقمؽ كاالضطراب النفسي كالذم لجأ لمعبلج بعد عاـ مف 7رقـ)
 اسمرار لؤلعراض النفسية كالتي صاحبتيا أعراض جسدية فيما بعد.

(، المتاف لجأتا 17( كالحالة رقـ)13بالنسبة لؤلعراض العصبية لمحالة رقـ)ككذلؾ 
( كالتي لجأت لمعبلج 23لمعبلج بعد فترة دامت أشير، كذلؾ بالنسبة لمحالة رقـ )

 المختص بعد سنكات مف تكرار لؤلعراض المتمثمة في الشؾ المرضي.
في القمؽ، األرؽ، كيعني ىذا أف معدؿ تكرار األعراض النفسية المتمثمة خاصة 

الكساكس، االكتئاب ال يستجيب ليا المرضى بطمب العبلج مباشرة، لكف حيف تتكرر 
بشكؿ مستمر كلمدة طكيمة، كما قد تزيد مف حدتيا، ىنا تكمف أىمية طمب العبلج، 

 خاصة إذا كانت الحالة متزكجة أك متزكج.
 
 
 
 

                                                           
1
 (.149: يسًذ ػهٗ يسًذ ٔعُبء زغٍٛ انخٕنٙ ٔآخشٍٚ، يشخغ عجك ركشِ، ص) 
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 بالنسبة لخطورة األعراض المرضية:  -1

 ت: تحميل البيانا -
متغير إدراؾ خطكرة األعراض لو أىمية بالغة فيما يخص إدراؾ األشخاص        

لمرضيـ ككذا في طمب العبلج، كما أف استجابة األشخاص لخطكرة األعراض 
المرضية تختمؼ مف شخص آلخر كىذا كاضح مف خبلؿ إجابات حاالت الدراسة حكؿ 

 ىذا السؤاؿ.
فمثبل تعتبر اآلالـ الحادة في الرأس أك في المفاصؿ أك أم منطقة أخرل مف        

الجسـ أعراضا بالغة الخطكرة عند بعض األشخاص، لكنيا قد ال تككف كذلؾ عند 
( 16(، المرض األكؿ لمحالة )12(، )7(، )1البعض اآلخر، فمثبل بالنسبة لمحالة رقـ)
رة في األلـ، بقدر الخطكرة التي يجدىا البعض ىؤالء الحاالت ال يجدكف أف ىنا خطك 

(، فيذه الحاالت التي كانت 10( )9(، )3في األلـ مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ )
استجابتيا لخطكرة األلـ بشكؿ أسرع، كقد يرجع ىذا االختبلؼ في االستجابة لخطكرة 

جة تحمؿ األلـ حسب درجة الخطكرة التي يتعرض ليا كؿ مريض، أك حسب در 
 الخطكرة بيف ىؤالء المرضى. 

( 24(، الحالة رقـ )20(، كالحالة رقـ)14كذلؾ بالنسبة آلالـ الرأس لدل الحالة رقـ ) -
( التي تعاني مف سرطاف الرأس فإف 20فبمقارنة ىتو الحاالت الثبلث: الحالة رقـ )

ت تراكدىا في األعراض األكلية التي تعرضت ليا كانت بالعينيف، أما اآلالـ التي كان
الرأس كانت آالـ طفيفة كغير مستمرة كىذا ما جعميا ال تتكقع اإلصابة بمثؿ ىذا 

( فدرجة اإلصابة باآلالـ الرأس بشكؿ 24(، كالحالة رقـ)14المرض، بينما الحالة رقـ )
 مستمر ككبير جعؿ كمتا الحالتيف تشكاف في اإلصابة بمرض السرطاف في الرأس.

خطكرة األعراض في تعريؼ المرض كتصكره حتى في درجة مف ىنا نبلحظ أىمية 
 االستجابة لطمب العبلج.

كىناؾ مبلحظة أخرل بالنسبة لدرجة خطكرة أعراض المرض،  فيناؾ أمراض       
نفسية ال يدرؾ الشخص المريض بمدل خطكرتيا، بينما تكمف خطكرة ىذه األعراض 
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ندما تؤثر ىذه األعراض عمى بالنسبة لمشخص المريض أك األشخاص المحيطيف بو ع
العبلقات االجتماعية لمشخص المريض كعبلقتو بأسرتو، عبلقتو الزكجية إف كاف متزكج 
أك متزكجة، فكمما ساءت ىذه العبلقات، يزيد كعي الشخص المريض كاألشخاص 
المحيطيف بو بخطكرة ىذه األعراض، خاصة إذا ما انتبو األشخاص لمثؿ ىذه 

(، المرض الثاني 11كالنفسية، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ) االنحرافات السمككية
( فيؤالء المرضى أدرككا خطكرة 23(، كالحالة رقـ)6(، الحالة رقـ)10لمحالة رقـ)

األعراض النفسية كالعصبية حيف أثرت ىذه األعراض عمى عبلقاتيـ االجتماعية 
 المختمفة. 

ضية النفسية كالعصبية عمى المريض كما قد تكمف خطكرة بعض األعراض المر       
نفسو، كمف بيف مظاىر خطكرة األعراض عمى حياة المريض كصحتو كما جاء في 

(، االمتناع عف األكؿ كالشرب لمحالة 24الحاالت التالية: محاكلة االنتحار لمحالة رقـ)
 (.16( كالحالة رقـ)3(، ىيجاف عصبي كصرع لمحالة رقـ)4رقـ )

ض الجمدية فإف درجة الخطكرة تكمف في تشكه المنظر الخارجي أما بالنسبة لؤلعرا -
لمشخص، كىي أكبر خطكرة تكاجو ىؤالء المرضى عمى الرغـ مف األعراض األخرل 

 المزعجة مثؿ الحكة كتقشر الجمد...إلخ.
أما عف األمراض العقمية فكانت إجابات األشخاص المسؤكليف عف ىؤالء المرضى  -

لعقمي تكمف حيف يصبح المريض يتعدل عمى الغير حكؿ خطكرة أعراض المرض ا
سكاء بالشتـ أك الضرب، أك التعدم عمى ممتمكات الغير بأسمكب آخر حيف يصبح 

(، 26المريض يمارس مختمؼ أنكاع العنؼ مع غيره كما ىك الحاؿ بالنسبة لممريض ح)
( فقد كانت درجة خطكرة المرض حسب رأم 28(، أما المريض ح)29(، ح)27ح)
ة المريض حيف أصبح يمارس العنؼ كاإلىماؿ عمى نفسو، كإىماؿ مظيره الخارجي كالد

 كعدـ االىتماـ بنفسو أكمو، شربو، نكمو ككذلؾ اختبلؿ في السمكؾ.
كمف ىنا تككف رؤية األشخاص اآلخريف لخطكرة المرض العقمي بعد أف يتطكر       

قاببلت التي المرض كيستفحؿ لدل الشخص المريض كىك شيء كاضح خبلؿ الم
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أجريناىا مع ىؤالء األشخاص أىؿ المرضى، كذلؾ مف خبلؿ المبلحظة بالمشاركة التي 
تمت في قاعات انتظار المرضى كزيارتيـ بمستشفى حكيـ سعداف القسـ الخاص 

 باألمراض العقمية كالعصبية.
ككما جاء في كتاب محمد عمي محمد كسناء الخكلي" يمعب متغير خطكرة       

كجديتيا دكرا ميما سكاء مف حيث كجية نظر اآلخريف أك الشخص المريض  األعراض
ذاتو، كيقصد إدراؾ الخطكرة معدؿ الخطكرة في الحاضر كالمستقبؿ، ككمما كانت 
األعراض غير مألكفة كيتعذر تفسيرىا أك فيميا مف جانب اآلخريف أك مف جانب 

ازداد معدؿ السعي مف المريض زادت درجة اإلحساس بالخطكرة  كالجدية كمف ثمة 
 .  1أجؿ البحث عف المعاكنة الطبية"

 بالنسبة لمتغير غرابة األعراض: -3

 التعميق عمى بيانات الدراسة: -
يبلحظ مف خبلؿ حاالت الدراسة اختبلؼ في كجيات النظر فيما يخص        

دراكيـ لغرابة األعراض المرضية، فيناؾ أعراض مرضية لمرض مألكؼ  تصكرىـ كا 
لدل مجتمع الدراسة أك حتى في عائمة المريض، كبالرغـ مف اإلصابة بنفس المرض 

حدثت لو أك صاحبت حالتو  المألكؼ في المجتمع أك العائمة إال أف األعراض التي
المرضية كانت مختمفة عف تمؾ التي سمع عنيا أك عرفيا كبالتالي تصبح أعراض 

 غريبة بالنسبة إليو.
(: كىي تعاني مف ثبلث أمراض في كقت كاحد ابيضاض في الدـ: 1فمثبل الحالة رقـ)

ض ىذا المرض المعركؼ لدل األطباء تتصكر المريضة أف أعراضو تختمؼ عف األعرا
المتفؽ عمييا في التشخيص الطبي الحديث فيي تضيؼ أف ىناؾ أعراضا أخرل 
كغريبة تصاحب حالتيا الصحية كانتفاخ في الطحاؿ، ككذا بقائيا عمى قيد الحياة 
بالرغـ مف تنبؤ األطباء بكفاتيا قبؿ سنكات عدة خاصة أنيا تعاني مف ىذا المرض 
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تي تتناكليا أثناء العبلج؛ كما تضيؼ أف سنة، كذالؾ عدـ نفع األدكية ال 30ألكثر مف 
 العديد مف األطباء في حد ذاتيـ يستغربكف مف ىذه األعراض. 

كذلؾ بالنسبة لحالة التسمـ التي حصمت ليا فالطب الحديث يشخصيا عمى أنيا        
حالة تسمـ غذائي بينما المريضة تتصكر أف حالة التسمـ ىذه دامت فترة مف الزمف 

اض غريبة تمثمت في التقيؤ الشديد كالغريب أثناء كؿ مرة تعمؿ فييا رقية كراكدتيا أعر 
 لعبلج ىذا المرض.

كىي ترل أيضا أف المرض الجمدم الذم تعرضت لو تصاحبو أعراض غريبة حسب 
تصكرىا خاصة أف تمؾ الحبكب كانت تتقشر مثمما يتقشر جمد الحية " الثعباف" 

ف في  كؿ مرة تعمؿ فييا الرقية الشرعية لعبلج كاألغرب ما في األمر أنيا ترل الثعبا
 ىذا المرض.

كمف ىنا فإف ىذه الحالة ترل أف الغرابة في أعراض األمراض الثبلثة التي تعاني منيا: 
في عدـ فيـ األطباء بعض األعراض المرضية المصاحبة لممرض، كما تكمف الغرابة 

عميا تتصكر أنيا أعراضا في األعراض المصاحبة لمعبلج بكاسطة الرقية كالذم يج
 لمسحر.
كىناؾ حاالت كثيرة في ىذه الدراسة تفسر أعراض المرض عمى النحك الذم         

( فاألعراض الغريبة تمثمت 3فسرت بو الحالة األكلى كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
ف المريض في كره االستماع لمقرآف الكريـ أثناء الرقية، شتـ الراقي، تكمـ الجف عمى لسا

 أثناء الرقية، كذلؾ بالنسبة لمحالة 
 لمي لممرض كحسب.

(: البكاء الشديد أثناء االستماع لمقرآف، كالشعكر بشيء ما 17( كالحالة رقـ)4رقـ)
 يجتاز الجسـ أثناء سماع القرآف الكريـ.

كىناؾ مف يعتبر عدـ فيـ الطب الحديث لممرض كتشخيصو يعتبر أحد األعراض    
صاحبة لممرض؛  ىناؾ مف يشعر بحدكث أشياء دكف أف يراىا، كما ىك الغريبة الم

 (.11الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

384 

فحيف تككف األعراض المرضية غريبة عف القامكس المعرفي العاـ لمشخص، أك  -
يبلحظيا أكؿ مرة في حياتو عندىا تصبح أعراضا مرضية غريبة بالنسبة إليو، كما ىك 

(، الحالة 1الجمدية المصاحبة لمحاالت التالية الحالة رقـ) الحاؿ بالنسبة لؤلعراض
 (.25(، )22(، الصدفية بالنسبة لمحالتيف )12رقـ)
، أك مف  - ىناؾ مف يرل الغرابة في األعراض بزيادة حدتيا في فترة معينة مف اليـك

األسبكع، أك مف الشير، كأف تزيد حدت األعراض في الفترة المسائية مف كؿ يـك مثبل 
( تقكؿ أف حدت األعراض المرضية المتمثمة في الحكة الجمدية الضيقة 1لحالة رقـ )ا

، أك أف تزيد حدت  " مف كؿ يـك كاالختناؽ النفسي يزيد كؿ فترة مساء " بعد المغـر
األعراض المرضية النفسية مثبل بعد كؿ حالة كالدة تحدث لممريضة، كما ىك الحاؿ 

 (.18بالنسبة لمحالة رقـ)
مف يرل أعراضا أخرل خارجية غريبة ترافؽ المرض كأف يكره المرض تناكؿ كىناؾ  -

المشركبات التي تككف بالمكف األصفر، كتغير عادات األكؿ...كما حدث مع الحالة 
 (.3رقـ)
(، الشعكر بكبلـ 9كىناؾ مف يرل رؤل صادقة، التنبؤ بحدكث األشياء لمحالة رقـ) -

 (.11الناس كبحسدىـ لمحالة رقـ)
كرد في حاالت الدراسة مف ال يجد ىناؾ غرابة في أعراضو المرضية خاصة  كما -

 بيف مرضى ضغط الدـ، كاألمراض العضكية األخرل مثؿ الغدة الدرقية، كآالـ الرأس.
أما بالنسبة لممقاببلت التي أجريناىا مع األشخاص المسؤكليف عف المرضى بالمرض  -

المرض عقمي الذم حدث لمرضاىـ ىي العقمي: كجدنا أف ىؤالء األشخاص يعتبركف 
(، 27(، ح)26ظاىرة غريبة في حد ذاتيا بالنسبة إلييـ، خاصة أف المرضى ح)

( الذيف كردكا في ىذه المقاببلت معظميـ كانكا سميميف عقميا، كبالتالي 29(، ح)28ح)
ف كاف المرض كراثي  فإف اإلصابة بالمرض العقمي يعد في حد ذاتو أمر غريب، حتى كا 

(، كىذا يؤثر عمى تصكرات ىؤالء األشخاص في 27ىك الحاؿ بالنسبة لممريض ح)كما 
( حيف 26أف يككف المرض خارج عف نطاؽ الحالة الطبيعية كما حدث مع المريض ح)
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 لـ يككف ىناؾ سبب كاضح لممرض بالنسبة ألىؿ المريض.
 التحميل السوسيولوجي:  -

كر المرض ككذلؾ في تحديد نمط تؤثر غرابة األعراض المرضية عمى فيـ كتص     
 العبلج المناسب لممرض.

فكما كرد في البيانات المتحصؿ عمييا مف حاالت الدراسة بأف األشخاص الذيف       
يعتقدكف في غرابة األعراض المرضية عرضة لمكقكع في تناقضات كاختبلؼ تصكرىـ 

جكء إلى أنماط لممرض سكاء كاف ذلؾ في تحديد نكع المرض أك أسبابو؛ كمف ثـ الم
 مختمفة مف العبلج مابيف العبلج الحديث كالعبلج الديني أك الشعبي.

فصعكبة فيـ المرض مف قبؿ األطباء كعدـ تمكنيـ مف كضع التشخيص الدقيؽ       
لممرض يطبع نظرة غريبة حكؿ المرض كأعراضو في تصكر الشخص المريض مما 

قي أك الغيبي لممرض، كأف يككف يضفي عمى ىذا التصكر أيضا الطابع الميتافيزي
 المرض مرتبط باألركاح كالسحر كتأثير العيف أك الحسد كما إلى ذلؾ. 

المرافقة كرؤية األحبلـ كالرؤل، كره بعض األشياء المحببة أك حب أشياء كانت مكركىة 
مثؿ أكبلت معينة، كره االستماع لمقرآف الكريـ...إلخ؛ مثؿ ىذه األمكر التي تعتبر 

رافقة لفترة المرض يعتقد المريض أك يتصكر أنيا أعراض مرضية غريبة أعراض م
مصاحبة لممرض، مما يساىـ في التصكر الغيبي كالدكر الركحي لممرض، بؿ كيزيد مف 
تمسكو بيذه التصكرات خاصة إذا كقؼ الطب عاجزا عف فيـ ىذه األعراض 

سيخ التصكرات كتشخيصيا؛ ىذا إف لـ يكف لمطاقـ الطبي كالتمريضي دكر في تر 
(، حيث أقر الحالتيف 2( كالحالة رقـ)1الغيبية حكؿ المرض، كما حدث مع الحالة رقـ)

أنيـ جمبكا رقاة إلى المستشفيات بطمب مف األطباء كطاقـ التمريض الذم كاف يشرؼ 
 عمى عبلجيـ بالمستشفى.

العممية عندئذ تتسع المعرفة الذاتية لممريض حكؿ مشكمتو الصحية، ما بيف التصكرات 
 كالغيبية لنكع المرض كأسبابو.

فأغمب حاالت الدراسة ترل أف ىناؾ مجمكعة مف األعراض الغريبة المصاحبة       
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لممرض، سكاء كاف تمؾ التصكرات حقيقة فعمية أـ مجرد تكقعات خيالية يعتقدىا 
المرضى، ففي كمتا الحالتيف يعتبر متغير غرابة األعراض المرضية شيء يفكؽ سيطرت 
المرضى، كىذا يعني أف المرض تتدخؿ فيو الكثير مف المعتقدات الدينية كالثقافية 
الميتافيزيقية التي تحتـ عمى الشخص المريض تصكرىا كتصديقيا كحتى التمسؾ بيا 
حيف ال يجد المريض ممجأ يفسر فيو مرضو، كما يمكنو مف خبلليا إعطاء الكثير مف 

 لحالتو المرضية. المزايا الرمزية الركحية أك الدينية
 االستجابة ألساليب العالج حسب متغيرات الفرضية األولى:  -1
 تحميل وتفسير البيانات: -

مف خبلؿ إجابات حاالت الدراسة حكؿ أنكاع العبلجات الممارسة خبلؿ الفترة       
 العبلجية بالترتيب، اتضح أف ىناؾ عدة أشياء تتدخؿ في كيفية اختيار العبلج؛ نبدأىا

: فاستجابة المبحكثيف ألساليب كاضحة مف خبلؿ أعراض باألعراض المرضيةال: أك  
( قصدت العبلج عند طبيب مختص في أمراض العيكف 2المرض، فمثبل الحالة رقـ )

كفي األخير اتضح أنيا عبارة عف أعراض لمرض نفسي عصبي، كذلؾ بالنسبة لمحالة 
عمى الرغـ مف أف المرض يكمف  ( العبلج عند أخصائي في األذنيف كالحنجرة14رقـ)

( التي قصدت العبلج عند طبيب مختص في العيكف 20في الرأس، ككذلؾ الحالة رقـ)
( العبلج عند أطباء 3كاتضحت أنيا مجرد أعراض لسرطاف الرأس، الحالة رقـ )

مختصيف في العظاـ كالمفاصؿ عمى الرغـ مف أف المرض ىك الركماتيـز بالدـ، الحالة 
لؤلعراض التي تسببيا الغدة الدرقية المتمثمة في القمؽ النفسي الشديد فإف  ( نظرا9رقـ)

المريضة قصدت العبلج عند طبيب األعصاب كفيما بعد اتضحت أنيا أعراض لمغدة 
الدرقية، كذلؾ بالنسبة لحالة الشمؿ في الكجو لنفس الحالة اعتقادا منيا أنيا حالة مس 

.لجأت لمعبلج بكاسطة الرقية الشرعية   ثـ اتضح بعدىا أنيا أعراض لمركماتيـز
كعميو فإنو مف خبلؿ ىذه البيانات يبدك كاضحا أف مجتمع الدراسة يختار العبلج     

المناسب ألعراض المرض، حيف يككف المرض يتميز بأعراض متنكعة كمختمفة كما قد 
تككف األعراض المرضية غير المكاف األصمي المصاب بالمرض، خاصة في المراحؿ 
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األكلية لتطكر المرض، حينيا ال يمكف لممريض أف يتعرؼ عمى المرض بسيكلة دكف 
إجراء فحكصات متعددة تمكنو مف التعرؼ الدقيؽ عمى المرض، كما أف األطباء قد 
يعجزكف أحيانا عف الفيـ الحقيقي كالتشخيص الدقيؽ لممرض قبؿ تطكره كىذا راجع 

ريض ككذلؾ مف طرؼ المعاجيف بشكؿ عاـ عمى فيـ كتصكر المرض مف طرؼ الم
 المتابعيف لحالة المريض.

كىناؾ مبلحظة ىامة فيما يخص استخداـ أنماط مختمفة مف العبلج بيف حاالت        
الدراسة  سكاء كاف عبلج ديني أك عبلج بكاسطة بالطب البديؿ أك عبلج بالطب 

حاالت الدراسة كما الحديث أك الشعبي، كالتنكع في استخداـ العبلج كاف كارد في أغمب 
ىك مكضح بالجدكؿ أعبله، ما عدا نكعيف مف األمراض ىما: المرض الثالث لمحالة رقـ 

 (. 29(، كالمرض العقمي لممريض ح)10)
مرضى بالمرض العقمي أم بنسبة  4مرضى مف بيف  3كبالتعبير اإلحصائي ىناؾ  -

ف العبلج الطبي مف المرضى العقمية استعانكا بأنماط مختمفة مف العبلج بي 75%
 الحديث كالعبلج الديني بالرقية الشرعية، كالعبلج الشعبي، كالعبلج السحرم.

، مف %97كىي تعبر عف نسبة حاالت الدراسة 25مرض مكزعيف عمى  33كىناؾ  -
مختمؼ األمراض العضكية كالنفسية كاالجتماعية كالعصبية، استعانكا بأنماط مختمفة مف 

الحديث كالعبلج الديني بالرقية الشرعية كالعبلج الشعبي العبلج بيف العبلج الطبي 
 كالعبلج السحرم كالعبلج بكاسطة الطب البديؿ.

ف اختمفت استجابات المرض في االعتماد عمى بعض ىذه العبلجات أك كميا، فإف   كا 
األىـ يبقى في تنكع أنماط العبلج لممرض الكاحد؛ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمريض الجمد 

( الذم اعتمد عمى أكبر عدد ممكف مف األنماط العبلجية 25" لمحالة رقـ)"الصدفية
 المختمفة في عبلج ىذا المرض.

حالة  25نكع مف المرض مكزعيف عمى  34في مقابؿ ذلؾ نجد مرض كاحد مف بيف 
مف استعانكا بنمط كاحد مف العبلج بكاسطة الطب الحديث، كمريض  2،94%أم نسبة 

مف قصد العبلج بنكع كاحد كاف بكاسطة  %25 ى أم نسبةمرض 4عقمي كاحد مف بيف 
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 الطب الحديث.
كما أف ىناؾ تبايف في استخداـ األنماط المختمفة مف العبلج انطبلقا مف نكع  -

المرض، فاألمراض العصبية كالنفسية كالعقمية كاالجتماعية تعتبر أكثر األمراض 
ج التقميدم كالسحرم كالديني استخداما لمعبلجات المتنكعة خاصة في استخداـ العبل

 كحتى البديؿ.
بؿ أف أغمب ىذه األمراض يمتمس فييا المرضى العبلج الديني كالسحرم لمكىمة األكلى 
مف ظيكر أعراض المرض، كيمكف أف يفسر ىذا مف أف حاالت الدراسة يحاكلكف أف 

التيـ المرضية يعطكا رمكزا ثقافية كدينية لمرضيـ، أك أنيـ ال يحاكلكف أف يقتنعكا بأف ح
ىي حالة عصبية أك نفسية، نظرا لنظرة المجتمع الدكنية ليتو األمراض؛  فغالبا ما 
رجاعيا إلى أمكر أخرل غيبية، كمف ثـ فاختيارىـ  يحاكلكف تفسير ىذه األمراض كا 
لمعبلج الديني كالسحرم كاف العبلج األكلي كاألىـ خاصة في الحاالت التالية: الحالة 

ف لـ يكف العبلج األكؿ فيك العبلج الثاني كما ىك مبيف 17(، )7(، )4(، )3رقـ) (، كا 
 (.18(، )13(، )23(، )16(، )11(، )2في الحاالت التالية: )

كما اتضح مف ىذه الحاالت استخداـ عبلجات أخرل مختمفة بيف الطب         
الحديث كالطب البديؿ، نظرا لتنكع أعراض المرض مف جية كمف جية أخرل أمؿ 

 لحصكؿ عمى العبلج.ا
كتعبر ىذه البيانات عمى أف التنكع في استخداـ العبلج بيف الطب الحديث كالشعبي    

كالسحرم كالبديؿ كالديني، ال يككف فقط بيف األمراض االجتماعية كالعصبية كالنفسية، 
بؿ لكحظ أف ىذا التعدد في أساليب العبلج في مختمؼ األمراض العضكية كالتناسمية 

(، أمراض العقـ 25(، )22لنسبة لمرض الصدفية لمحالتيف )كالجمدية كما ىك الحاؿ با
 (.21(، )19خاصة الحالتيف)

كما قد يرجع التنكع إلى متغيرم خطكرة األعراض المرضية كغرابتيا، فغرابة        
أعراض المرض يمعب دكرا ميما جدا في تنكع أساليب العبلج بيف العبلج التقميدم 

كانت األعراض المرضية غريبة عف الشخص المريض كالديني كالعبلج الحديث، فكمما 
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أك المجتمع، أك حتى غريب عمى األطباء كمما كانت فرصة المجكء إلى العبلج الديني 
 كالسحرم أمرا كاردا.

كما أف اليأس مف الشفاء كمحاكلة الحصكؿ عمى العبلج بأم طريقة عامؿ ميـ جدا  -
يمد بأم صمة ليتو األنماط في تنكع أساليب العبلج حتى كاف كاف المرض ال 

كما ىك الحاؿ بالنسبة األمراض المستعصية كالعقـ، األمراض الجمدية   العبلجية؛
 كالصدفية، كاألمراض العقمية.

 تحميل وتفسير البيانات الخاصة بالفرضية الثانية: -ثانيا
 بالنسبة األشخاص األكثر مساندة في المرحمة المرضية التي مر بيا المريض: -2

(: الترتيب التنازلي لمجماعة المرجعية المساندة لمشخص المريض 22جدول رقم )
 خالل مراحل مرضو.

النسبة  التكرار األشخاص المساندين 
 المئوية

 %12 15 األـ
 %12 15 األخكات
 %10,4 13 اإلخكة
 %8,8 11 الزكج

 %8,8 11 معارؼ
بنات األقارب)العـ، العمة،الخاؿ، الخالة، بنات العـ، 

الخاؿ، بنات أخ الزكج، أىؿ الزكج، أىؿ الزكجة، 
)... 

20 16% 

 %7,2 9 جيراف
 %6,4 8 أصدقاء
 %6,4 8 األب 

 %2,4 3 زمبلء بالعمؿ
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 %2,4 3 ممرضات
 %1,6 2 األبناء
 %1,6 2 البنات
 %1,6 2 الزكجة
 %0,8 1 أطباء

 %0,8 1 زكجة االبف
 %0,8 1 مرضى عانكا نفس المرض

 %100 125 اإلجاباتمجموع 

 
 تحميل البيانات: 

( يتبيف أف األشخاص المرضى يستعينكف بمختمؼ 11مف خبلؿ ىذا الجدكؿ رقـ )     
األشخاص كجماعة مرجعية يستند إلييا الشخص المريض، بدءا بالكالديف، األىؿ 

 كاألقارب، معارؼ أصدقاء...إلخ.
، كاألخكات %12فتتضح مساندة أفراد العائمة لمشخص المريض خاصة األـ بنسبة    

، كمجمكعة األقارب التي تضـ )العـ، العمة، %10,4كاإلخكة بنسبة %12بنسبة 
الخاؿ، الخالة، بنات العـ، بنات الخاؿ، بنات أخ الزكج، أىؿ الزكج، أىؿ الزكجة، ...( 

مف الشخص المريض يمثمكف الصدارة في  ، فيؤالء األشخاص القريبيف%16بنسبة
مجمكع التكرارات الكاردة بيف إجابات حاالت الدراسة، خاصة األـ فيي المرجعية األكلى 
التي يستند إليا األبناء كالبنات عند حدكث المرض، سكاء كانكا متزكجيف أك عزاب كما 

ف سبقت الزكجة في مساندة الزكج  أك مساندة الزكج ىك كارد في حاالت الدراسة، حتى كا 
لزكجتو أثناء المرض يبقى لؤلـ مكانة خاصة في مساندتيا لممريض عند إصابة أحد 
أبنائيا أك بناتيا، بؿ كتبقى السند األساسي كالميـ لممراحؿ المرضية التي يمر بيا االبف 
أك االبنة،  كأف تقكـ بتحضير الكصفات العبلجية الشعبية أك تكجيو المريض إلى 

لعبلجية التي تراىا مناسبة لحالتو المرضية، كما ىك الحاؿ بالنسيبة لمحالة األساليب ا
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( التي لعبت األـ دكرا ميما في تكجيو ألساليب العبلج المختمفة لكؿ األمراض 3رقـ)
(، 5(، ح)2التي كاف يعاني منيا " الركماتيـز في الدـ كالمرض العصبي" كالحالة رقـ)

 (...إلخ.28المريض العقمي ح)
كقد تمعب األخكات نفس الدكر التي قد تقكـ بو األـ خاصة في حالة كفاة أـ       

المريض، فاألخت تتصدر نسبة التكرارات المتحصؿ عمييا بيف مجمكعة األمراض التي 
يعاني منيا أفراد الدراسة، سكاء كاف ذلؾ بيف الذككر أك اإلناث، كىذا إف دؿ يدؿ عمى 

األخت الكبرل، في استشارتيا في األمكر الشخصية أىمية رأم األخت خاصة إذا كانت 
مف قبؿ اإلخكة كاألخكات كمف بينيا المرض، كيككف دكرىا في الكثير مف األحياف في 
محاكلة تفسيرىا لمحالة المرضية التي يعاني منيا األخ أك األخت كمساعدتيـ في 

 الحصكؿ عمى العبلج المناسب لحالتيـ المرضية.
ألب كاألقارب، حيث يمكف أف يككف دكرىـ مشابو لمدكر التي تقـك ثـ يأتي دكر األخ كا

بو األـ كاألخت كقد يكمف دكرىـ فقد في إبداء آرائيـ حكؿ نكع المرض كسببو ككذلؾ 
 في تكجيييـ لؤلنماط العبلجية المناسبة لحالة المريض.

ء ىذا كيتدخؿ األشخاص اآلخريف مثؿ األصدقاء، المعارؼ، الجيراف، زمبل       
العمؿ  الممرضات كحتى األطباء في مساعدة الشخص المريض لتصكر حالة المرض 

(، 7(، )6(، )1كاختيار أساليب العبلج المناسبة، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
( فيي الحاالت التي تعرؼ احتكاؾ أكبر بيف جماعة 25( )22(، )21(، )19(، )16)

خاصة إذا كانت "الحالة المريضة" تعمؿ خارج األصدقاء، سكاء كانكا ذككرا أـ إناث 
البيت؛ أما بالنسبة ألىمية ىؤالء الجماعة لممريض الذكر فتككف خاصة عند اإلصابة 
باألمراض العصبية كالنفسية، كاألمراض الجمدية كباألحرل عندما يصاب ىذا الشخص 

النفسية باألمراض التي مف الممكف أف تؤثر عمى عبلقتو بأصدقائو مثؿ األمراض  
كالعصبية، أك األمراض التي مف الممكف أف ينتبو ليا أم شخص مثؿ األمراض 

 (.25(، )22الجمدية كالصدفية كما كرد في الحالتيف)
كلؤلطباء كالممرضيف دكرا في مساندة الشخص المريض خارج إطار المينة، كما       
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نات ىؤالء المرضى (، كقد يككف السبب معا12(، )2(، )1حدث مع الحاالت التالية )
بأمراض مستعصية كلمدة زمنية طكيمة كمككثيـ لفترة طكيمة في المستشفيات مما قد 
ينتج عف ذلؾ عبلقات اجتماعية بيف األطباء كالمرضى ككذلؾ الممرضات كالمرضى، 

 كمف ثمة قد تككف المساعدة خارج نطاؽ العمؿ أمرا كاردا.
مف قبؿ أشخاص عانكا نفس الحالة كما جاء في حاالت الدراسة أف ىناؾ مساعدة 

المرضية التي يعانييا المريض، كتكمف المساعدة في تعريفو بالمرض كأعراضو، كما 
ترد المساعدة في تكجييو إلى مختمؼ األطباء كاألنماط العبلجية التي اتبعيا المريض 

 األكؿ في العبلج.
ي فيم وتصور تحميل وتفسير البيانات الخاصة بتأثير الجماعة المرجعية ف -1

 المرض وتحديد ومقارنتو مع التصور الشخصي لممرضى اتجاه مشكمتيم الصحية:
 القرار الشخصي حول تصور المرض وأسبابو: -1-2

 
(: يوضح مدى تطابق تصور الجماعة المرجعية حول المرض مع 6شكل رقم)

 التصور الشخصي لممريض 
 التعميق عمى البيانات: -

( الذم يكضح 4مف خبلؿ إجابات حاالت الدراسة كالرسـ البياني الشكؿ رقـ )      
مدل تطابؽ بيف التصكر الشخصي لممرض كتصكر الجماعة المرجعية لنكع المرض 
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حالة 25مرض مكزعيف عمى  34مرض مف بيف  18كأسبابو، نبلحظ أف ىناؾ 
عية لممرض كأسبابو مدركسة، حدث فييا حالة تطابؽ بيف تصكرات الجماعة المرج

، بينما ىناؾ تطابؽ جزئي %52،94كالرأم الشخصي لممريض، بنسبة مؤكية تقدربػ: 
مرض مف  11بيف تصكر الشخص لممريض كبيف رأم كتصكر الجماعة المرجعية بيف 

،  %32،35حالة مدركسة كىي تقدر بنسبة مؤكية:  25مرض مكزع عمى  34بيف 
حالة  25مرض مكزعيف عمى   34أمراض مف بيف 3بينما نجد قيمة صغيرة تمثؿ 
ال نجد فييا تطابؽ بيف تصكر الجماعة المرجعية  %8،82مدركسة تقدر بنسبة مئكية: 
 كالتصكر الشخصي لممرض.

أما باقي الحاالت التي لـ تأخذ تصكرا محددا حكؿ مرضيـ فيـ ال يممككف رأم     
(، 3(، كالمرض األكؿ لمحالة رقـ)2ككانت في الحالتيف: الحالة رقـ)محدد حكؿ المرض 

 .%5،88كىي تعبر عف نسبة مؤكية 
 التحميل السوسيولوجي:  -

إف تأثر حاالت الدراسة برأم الجماعة المرجعية في تصكر المرض كفيـ أسبابو يبدك    
تصكرات كاضحا جدا مف خبلؿ البيانات المحصؿ عمييا مف الدراسة، كىي تعبر عف 

مختمفة بيف التصكر الحديث لممرض كالتصكر الديني كالسحرم، كالشعبي، بغض النظر 
ناث كمختمؼ الفئات  عف سف حاالت الدراسة كمستكاىـ التعميمي ألنيا تتضمف ذكركا كا 

 العمرية ككذلؾ مختمؼ المستكيات التعميمية.
سنة إال أف ىناؾ  45ره ( مستكاه التعميمي الثالثة ثانكم كعم6فمثبل الحالة رقـ )    

تطابؽ بيف رأم الجماعة المرجعية كرأيو الشخصي في تصكر المرض كتحديد أسبابو، 
( مستكل 15سنة، الحالة رقـ) 28( مستكل جامعي كعمره 7كذلؾ بالنسبة لمحالة رقـ)

 (...إلخ.17سنة، الحالة ) 43جامعي عمرىا 
عية في فيـ المرض كتصكره كمف ثمة فيناؾ أىمية كاضحة في تأثير الجماعة المرج

عمى الشخص المريض ميما كاف مستكاه التعميمي كعمره، خاصة إذا كاف ىؤالء 
الجماعة ىـ أقرب الناس لمشخص المريض كأف تككف األـ، الزكجة، أخت، أخ، أب، 
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 أصدقاء مقربيف، كاألقارب المحاطيف بالمريض.
األعضاء كيتأثر مف خبلليا  "فالجماعة المرجعية ىي التي يرتبط فييا الشخص بباقي  

بسمكؾ غيره كيرجع إلييا لتقيـ سمككو، كتمعب الجماعة المرجعية لممريض دكرا في 
 .1تكجييو نحك أسمكب عبلجي محدد"

فالجماعة المرجعية في الكثير مف األحياف ىي التي تحكـ عمى نكع المرض، مف خبلؿ 
لمريض، أك مف خبلؿ طمب االطبلع المباشر عمى األعراض المرضية التي يعانييا ا

 مساعدة المريض في فيـ أعراضو المرضية.
كقد يقكمكف ىؤالء األفراد "الجماعة المرجعية" بتفسير نكع كأسباب المرض أم بناء 
تصكر المرض بشكؿ عاـ، مف خبلؿ إسقاط معرفتيـ المسبقة حكؿ نفس األعراض 

انكا نفس المرض أك المرضية التي سبؽ ليـ معرفتيا أك السماع عنيا مف أشخاص ع
مرض مشابو، أك حتى تجربة شخصية مرت بيـ؛ كبالتالي فإف خبرة المجتمع حكؿ 
بعض األعراض المرضية تصبح متداكلة بيف ىؤالء سكاء كانت تصكرات حديثة أك 

 تقميدية أك شعبية غيبية. 
كفي غالب األحياف ما تقـك ىذه الجماعة المرجعية بإعطاء أمثمة كأدلة كبراىيف 

 لمشخص المريض حتى يقتنع بآرائيـ كتصكراتيـ التي يسقطكنيا عمى مرضو.
كيزيد تأثر الشخص المريض برأم الجماعة المرجعية خاصة حيف ال يستطيع        

الطب الحديث تشخيص المرض، أك تككف األعراض المرضية التي يعاني منيا 
ض بمفرده الحكـ عمى نكع المريض غامضة أك متقمبة، ففي ىذه الحالة ال يستطيع المري

مرضو أك فيـ أعراضو، بحيث تصبح لديو شككؾ متعددة حكؿ ماىية المرض، مما 
يحتـ عميو األخذ برأم الجماعة المرجعية لتخفيؼ كتكضيح نكع المشكمة الصحية التي 

 يعاني منيا.
كما يكمف االستعانة برأم الجماعة المرجعية في مختمؼ األمراض جسدية       
اجتماعية، عصبية؛ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحاالت التالية التي تعني مف  كنفسية،

(، األمراض الجمدية: 5(،ح)13(، ح)7(، ح)6( ح)3أمراض النفسية كالعصبية: ح)
                                                           

(.177شن ٔٔاٚشالثٛذٔط، رشخًخ ػجذ هللا يؼًش، يشخغ عجك ركشِ، ص): ئديَٕذ ثٛ
1 
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(، 9(، أمراض الركماتيـز ح)12(، األمراض الصدرية الحالة)1(، ح)25(، ح)22ح)
 (.10ح)

لمقاببلت التي أجريناىا مع عائمة المرضى كحتى األمراض العقمية كما كرد في ا -     
عمى الرغـ مف عدـ األخذ برأم المريض إال أف األخذ برأم الجماعة المرجعية كالتأثر 
بأفكارىـ كاف كاضح أيضا عمى األشخاص المسؤكليف عمى المريض عقميا ككاف خاصة 

 (.28( ح)27(، ح)26بيف المرضى ح)
مرجعية حكؿ نكع كأسباب المرض بيف كيكمف التنكع في تصكرات الجماعة ال   

التصكرات الحديثة كالتصكرات الغيبية الدينية كالسحرية التي تعبر في أغمبيا عف 
نكع مرضي  34نكع مف المرض مف بيف 25السحر، العيف، كالمس، كىي تأخذ قيمة 

ما بيف األمراض  %73،52حالة مرضية مدركسة كتمثؿ نسبة  25مكزعيف عمى 
العضكية، كالنفسية، كاالجتماعية، كالعصبية، كيرجع ىذا إلى دكر المتغيرات الثقافية 

 كالدينية حكؿ تصكر المرض كالتي سنكضحيا في الفرضية البلحقة.
 أىمية الجماعة المرجعية في تحديد العالج: -6

 
ساليب العالج، (: يوضح مدى التطابق بين اقتراح الجماعة المرجعية أل1شكل رقم)

 واألنماط العالجية التي اعتمد عمييا المريض في مراحمو المرضية.   
 تحميل البيانات:  -

مرض  38مرض مف بيف  30مف خبلؿ إجابات المبحكثيف نبلحظ أف ىناؾ        
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حالة مدركسة، خبلؿ مراحمو المرضية، كىي تقدر بنسبة مئكية  29مكزعيف عمى 
حالة تطابؽ بيف اقتراحات الجماعة المرجعية لعبلج المرض كاألنماط  78،94%

العبلجية التي لجأ إلييا المريض خبلؿ مراحؿ مرضو، كىي نسبة كبيرة جدا كمعبرة 
عمى مدل أىمية الجماعة المرجعية في التأثير عمى سمككيات المرضى سكاء مف حيث 

، كالجماعة المرجعية المتمثمة فيـ كتصكر المرض، أك تحديد العبلج المناسب لممرض
في األسرة كاألقارب األصدقاء كالمعارؼ...إلخ، بحيث " تمعب األسرة دكرا ميما في 
حالة مرض الفرد بتحديد نكعية العبلج كالمعالج، ففي أكؿ األمر تكجو تكجييات األسرة 
أكال إلى االلتفاؼ حكؿ المريض كمحاكلة معرفة األعراض المرضية كما يعانيو 

لتحديد، كبعد حصرىا لنكعية المرض تبدأ االجتيادات في التشخيص، كبعد االستقرار با
عمى نكعية المرض كغالبا ما يؤخذ برأم رب األسرة، كمف يتمتع بخطكة ميمة لدل 

 1األسرة لتقرير نكعية العبلج التقميدم أك الطب الحديث"
حالة كىي  29مرض مكزع عمى  38أمراض مف بيف 5كفي المقابؿ نجد          

مف حاالت التطابؽ الجزئي بيف رأم الجماعة المرجعية كأساليب  %15،13تمثؿ نسبة 
العبلج التي اعتمد عمييا المريض في مراحؿ مرضو، كقد يككف ىذا التطابؽ الجزئي 
ضافة أنماط أخرل مف العبلج كما  في االعتماد كميا عمى رأم الجماعية المرجعية كا 

االعتماد جزء فقط مف االقتراحات التي يقترحيا أفراد الجماعة (، أك ب8حدث مع الحالة)
المرجعية حكؿ العبلج، كيككف الرفض في غالب األحياف عند حث الجماعة لمجكء إلى 
الطالب، كباعتباره نمط مف أنماط الطب السحرم كليذا ال يقكـ المرضى في الكثير مف 

 األحياف بالعبلج عند ىؤالء المعالجيف.
بالنسبة لحاالت عدـ التطابؽ كىي نادرة مقارنة مع حاالت التطابؽ، بحيث أما       

حالة بنسبة  29مرض مكزعيف عمى  38حاالت فقط مف األمراض مف بيف3تعبر عف  
( كىك مرض عصبي حيف طمبت 10ككانت في المرض الثالث لمحالة رقـ ) 7،89%

تقكـ بذلؾ لعدـ تمكنيا مف منيا الجماعة المرجعية العبلج بالرقية الشرعية لكنيا لـ 
( كىك مرض ضغط الدـ حيف 11جمب الراقي لمبيت، كالمرض الثاني لمحالة رقـ )

                                                           

(.178: اديَٕذ ثٛشن ٔٔاٚش الثٛذٔط، يشخغ عجك ركشِ، ص)
1
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طمبت منيا الجماعة المرجعية العبلج عند الطالب أك الراقي كلـ تفعؿ فعالجت بالطب 
 (. 29الحديث، ككذا الشخص المسؤكؿ عمى حالة المريض العقمي رقـ)

الجماعة المرجعية عمى األشخاص المرضى حيف يجد  كما قد يككف تأثير        
المريض نفسو حائر بيف مختمؼ أنماط العبلج المتكاجدة التي تتنكع بيف العبلج الحديث 
بمختمؼ أنكاعو كتقنياتو كالطب البديؿ الذم أصبح يركج لو في العالـ كمو في السنكات 

العبلج الديني الذم تمثؿ األخيرة، كىك متكاجد بشكؿ نسبي في منطقة الدراسة، كبيف 
الرقية الشرعية الجانب الميـ كالمستعمؿ بشكؿ كبير مف قبؿ المرضى، كما ىناؾ 
أساليب عبلجية أخرل متعددة تتمثؿ في العبلج الشعبي السحرم كالعبلج باألعشاب 

 كالكصفات الطبيعية المتنكعة، كذلؾ العبلج بكاسطة الكي كالجبر ...إلخ.
خرل قد يجد المريض نفسو حائرا بيف أراء األطباء كبيف ىذا مف جية، مف جية أ

أعراض المرض الذم يعاني منو، خاصة األمراض المستعصية كالمزمنة، كاألمراض 
 الغامضة في تشخيصيا حتى عمى الطب الحديث.

كؿ ىذه الجكانب تجعؿ المريض يحمؿ عبلمة استفياـ قبؿ تكجيو إلى العبلج      
كما ىك النمط المبلئـ لعبلج مرضي؟ ...إلخ؛ ىنا يأتي دكر المناسب، إلى أيف أتجو؟ 

الجماعة المرجعية خاصة األسرة كاألصدقاء كاألقارب...فيقترحكف عميو أساليب مناسبة 
لعبلج مرضو كما يقترحكف عميو أسماء كعناكيف أطباء قد يشتيركا بيا كلدييـ الخبرة 

كاف ليـ الدكر في تصكر  في عبلجيا، كغالبا ما يككنكف األشخاص نفسيـ الذيف
المرض كمعرفة أسبابو كما لحظنا في المتغير الذم سبؽ، كىك كاضح بيف الحاالت 

( 13(، ح)10(، ح)9(، ح)8(،ح)6(، ح)5(، ح)4(، ح)3(، ح)2(، ح)1التالية: ح)
(، 23(، ح)22(، ح)21(، ح)20(، ح)19(، ح)18(، ح)17(، ح)16(، ح)15ح)
ب حاالت الدراسة بمختمؼ أمراضيا، فكمما كاف (؛ كىي تعبر عف أغم25(، ح)24ح)

المرض مستعصي مف حيث التشخيص كالعبلج كمما كانت اقتراحات األفراد متنكعة 
بيف مختمؼ األنماط العبلجية الحديثة التقميدية، الدينية، السحرية، كالدينية. كالغرض مف 

نما مف أج ؿ الحصكؿ عمى استماع المريض لرأم الجماعة ليس إلرضاء اقتراحاتيـ كا 
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 العبلج بأم طريقة.
كقد تستنبط الجماعة المرجعية آرائيـ حكؿ العبلجات المقترحة، مف خبلؿ        

التجارب اليكمية أك مف خبلؿ السماع عف حاالت مشابية، أك مف خبلؿ شيرة الشخص 
 المعالج سكاء كاف طبيب أك راقي أك طالب، شكافة،...إلخ.

العبلج أيضا مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ كدكرىا في تركيج كما قد يتخذكف مكقفيـ مف  -
مختمؼ األنماط العبلجية خاصة الطب البديؿ كالطب الركحاني، كالرقية الشرعية، كما 

( حيف لجأ لمعبلج عند الشيخ محمد الياشمي الراقي المشيكر في 22حدث لمحالة رقـ )
لطب البديؿ الذم يبث في ( حيف لجأ بالعبلج بكاسطة ا19قناة الحقيقة، الحالة رقـ)

القنكات الفضائية المختصة في اإلشيار عف العبلج البديؿ عف طريؽ االتصاؿ بيـ 
 كالحصكؿ عمى الدكاء المناسب لحالة العقـ التي يعاني منيا.

أما بالنسبة لؤلمراض العقمية فإف الجماعة المرجعية المتمثمة في األسرة كاألقارب،  -  
شكؿ مباشر، بؿ ىـ األشخاص الفاعميف كالمتصرفيف في فيـ األشخاص المؤثريف ب

تحديد نكع العبلج المناسب لمريضيـ، فمف خبلؿ المقاببلت التي أجريناىا مع 
األشخاص المسؤكليف عمى مريضيـ العقمي أتضح أف ىناؾ تأثير مف قبؿ العديد مف 

حيف ( 26األشخاص عمى تحديد العبلج المناسب لممرض فمثبل بالنسبة لممريض ح)
كاف تصكر أفراد عائمتو بأف مرضو سببو مس أك أذل، مما جعميـ يفضمكف العبلج 
الديني مف خبلؿ الرقية الشرعية، ثـ العبلج السحرم عند الطالب عف العبلج الحديث 
اعتقادا منيـ أف العبلج الركحي ىك المناسب لمثؿ ىذه الحاالت، حتى يستسممكا في 

 (.28(، ح)27يء بالنسبة لممرضى ح)األخير لمعبلج الحديث؛ كنفس الش
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 البيانات الخاصة بتأثير المعالجين في فيم وتصور المرض وتحديد العالج:  -6
 

 
(: يوضح مدى تطابق بين رأي المعالجين مع رأي األشخاص المرضى 3الشكل رقم)

 حول تصور المرض وأسبابو.
 تحميل البيانات: -

نبلحظ أف ىناؾ تبايف نكعا ما في مدل تطابؽ رأم المعالجيف كالتصكر    
الشخصي لممريض، فيناؾ  تطابؽ بيف تصكر األشخاص المرضى لمرضيـ كأراء 

(، الحالة رقـ 1المعالجيف بشكؿ ممحكظ في الحاالت التالية: المرض األكؿ لمحالة رقـ)
تقادىا أف ىؤالء أدرل بمشكمتيا ( التي كانت تأخذ برأم أم طبيب أك أم راقي الع5)

(، 13(، كالحالة رقـ )10(، كالمرض الثاني كالثالث لمحالة رقـ)6الصحية، الحالة رقـ)
( كذلؾ كؿ مف 24(، ح)21(، ح)20(، ح)18(، ح)17(، ح)16(، ح)15كح )

 38مرض مف بيف  24(،  كىي تمثؿ 29(، ح)28(، ح)26حاالت المرض لعقمي: ح)
كىي نسبة تأثير  ،%63،15الة مدركسة بنسبة مئكية ح 29مرض مكزعيف عمى 

كاضحة مف قبؿ المعالجيف سكاء كانكا معالجيف بكاسطة الطب الحديث أك الطب البديؿ 
أك الطب الشعبي، أك الطب الديني، عمى فيـ كتصكر المرض لدل المرضى، ما بيف 

 األمراض النفسية كالعصبية كاالجتماعية، كالعضكية.
االختبلؼ بيف أراء المعالجيف حكؿ نكع المرض كأسبابو خاصة بيف  بالرغـ مف      
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العبلج الديني كالعبلج بالطب الحديث كالعبلج السحرم، فإف المريض يجد نفسو مجبرا 
عمى تصديؽ أقكاؿ األطباء فيـ الذيف يمتمككف أساليب الفحص العممي الدقيؽ، كما 

معالجيف بالرقية أك حتى المعالجيف أنيـ مجبريف أحيانا عمى األخذ بآراء كتصكرات ال
بالطب السحرم كالغامض، عمى أساس أنيـ يمتمككف المعرفة الركحية الخاصة بحالة 
المريض كالسبب في مشكمتو الصحية ميما كاف نكعيا، فما عمى المريض في ىذه 
الحالة إال تصديؽ كبل الطرفيف كيؼ ال كالمريض يعتقد أك يتصكر أف لمرضو أطراؼ 

 متعددة.
أما بالنسبة لحاالت التطابؽ الجزئي بيف أراء المعالجيف كتصكرات المرضى    

حكؿ أمراضيـ فيك يتمثؿ خاصة في األخذ برأم مجمكعة معينة مف المعالجيف كالتخمي 
عف الرأم اآلخر، خاصة حيف يتعمؽ األمر بالتصكر الطبي الحديث كتصكر المعالجيف 

 38نكع مرضي مف بيف 13كىي تعبر عف بالرقية الشرعية، أك العبلج السحرم، 
 . %34،21حالة مدركسة  بنسبة  29مكزعيف عمى 
فقد يتعرؼ المريض مثبل أف مرضو ىك مرض عضكم أك مرض يصيب      

منطقة ما أك عضك ما خاصة عند إجراء فحكصات طبية كتصكير طبي دقيؽ، لكف 
أ المريض لتصديؽ أحيانا ما يتناقض تصكر سبب المرض مع رأم الطب الحديث كيمج

أراء المعالجيف بالرقية الشرعية أك الطب السحرم كأف يككف سبب المرض ىك سحر، 
أك مس،  أك حسد....إلخ، كىذا التناقض يبدك كاضحا بيف بعض حاالت الدراسة كما 

( بحيث أصبحت المريضة 1ىك الحاؿ بالنسبة لممرض الثاني كالثالث لمحالة رقـ)
حالتيا المرضية المتمثمة في التسمـ كالمرض الجمدم أنو بسبب مقتنعة أشد االقتناع أف 

السحر، فالمرض الجمدم سببو كضع جمد الثعباف عمى جسد المريضة بعد أف طمبت 
منيا أحد األقارب استعماؿ "جمد الحية لتطكيؿ الشعر" فيي تعتقد منذ ذلؾ الحيف أف 

اء الرقية تدؿ عمى أف مرضيا الجمدم الذم يشبو جمد الحية كبعد أف رأت رؤل أثن
المرض ىك بفعؿ السحر المكجكد بجمد الحية عمى الرغـ مف أف التشخيص الطبي 
الحديث أثبت ليا أف ىذا المرض ىك مجرد أعراض مرضية ناجمة عف تطكر مرض 
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فقر الدـ إلى سرطاف الدـ، لكف المريضة لـ تقتنع برأم األطباء كىي عمى قناعة أف 
 المرض ىك بسبب السحر.

( مف أف اإلصابة بالمس جراء السحر المعمكؿ لو 3كاألمر مشابو لمحالة رقـ )       
ىك الذم جعمو يصاب بمرض العصبي عمى حد رأم المعالجيف بالرقية الشرعية التي 

( حيف حدث 8اعتمدىا المريض في العبلج كذلؾ رأم الشكافة، كبالنسبة لمحالة رقـ )
أف سبب الحالة ىك انسداد بأحد عركؽ الرأس لـ ليا شمؿ بالعيف فاألطباء فسركا ليا 

(، 23تصدؽ ككانت مقتنعة عمى أف حالتيا مس، ... شفيت بعد الرقية، كالحالة رقـ )
(، حيث لـ يجد أىؿ المريض رأم محدد فيما 27كذلؾ بالنسبة لحالة المرض العقمي ح)

يخص نكع المرض، خاصة حيف تغيرت نظرة المرض إلى أسباب في اضطرابات 
 القمب.

كقد يككف التناقض مع رأم الطب الحديث في سبب المرض لسببيف رئيسييف: األكؿ:   
ىك مدل تأثير المعالجيف بالرقية الشرعية خاصة ثـ المعالجيف بالطب السحرم عمى 
شخصية المريض فتصكره لمرضو عمى أنو نتاج سحر أك مس أك ما شابو؛ كالسبب 

لممريض كيقينو بأىمية ىذه التصكرات في حدكث الثاني: قد يرجع باالقتناع الشخصي 
 مرضو، خاصة إذا كانت لمحالة أطراؼ معينة يشتبو بيا في السحر أك الحسد. 

كما قد يأخذ المريض بآراء الطب الحديث كيرمي بآراء بعض المعالجيف بالرقية        
ب أف ( لسب19(، ح)2أك الطب السحرم كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحاالت التالي: ح)

المريض ال يقتنع أف حالتو سببيا سحر أك مس بؿ ىك ال يشؾ في ذلؾ خاصة بالنسبة 
، كقد يرجع ذلؾ إلى قكة االيماف أك إلى المستكل التعميمي كما كرد في 19لمحالة رقـ 

 الحالتيف حسب الترتيب: الثالثة ثانكم كالجامعي.
رأم المعالجيف كرأييـ أما بالنسبة لمحاالت التي ال تجد تطابؽ فيما يخص      

 38( كىي تعبر عف مرض كاحد مف بيف 14الشخصي لممرض نجدىا في الحالة رقـ)
، كىي عالجت بنمط كاحد مف %2،63حالة مدركسة بنسبة  29مرض مكزعيف عمى 

الطب حيف شرح ليا الطبيب بعد الفحص كالتصكير الطبي بأف ىناؾ انسبلخ كأصبح 
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ي كىي كالسبب ىك تمؾ األدكية  الخاطئة مكاف العركؽ غير مغطى بشكؿ طبيع
الخاصة بعبلج آالـ األذنيف، لـ تقتنع المريضة بأقكاؿ الطبيب كىي ال تزاؿ حتى اآلف 
محتارة في سبب المرض كنكعو؛ فحيف ال يستطيع الشخص استيعاب التفسير الذم 

بيا في يقدمو الطب الحديث كعدـ تصكره لمظاىرة كعدـ االقتناع بيا ال يستطيع األخذ 
 تفسير مرضو.

كالشكؿ التالي يكضح مدل تطابؽ رأم المعالجيف مع الرأم الشخصي لممرضى حكؿ 
 تصكر المرض كأسبابو.

كبالنسبة لؤلمراض العقمية، كجد أف ىناؾ تناقض بيف رأم المعالجيف فيما     
يخص نكع المرض كأسبابو سكاء كاف ذلؾ بيف أراء الطب الحديث أك أراء الطب 

كالطب الشعبي أك الديني كأف يككف المرض عصبي إلى عقمي سببو الضغكط الحديث 
النفسية كاألزمات العصبية أك أسباب كراثية، بالنسبة لمطب الحديث، مس ، سحر، أك 

 مرض العقمي بالنسبة آلراء الرقاة كالطيمبىة.
 كبالرغـ مف تعارض في اآلراء إال أف النتيجة كاحدة في نظر األشخاص المسؤكليف 

عف المريض العقمي ىي"مرض عقمي مستعصي العبلج" إال أف األشخاص المسؤكليف 
عف المريض يأخذكف بكؿ األسباب كبكؿ األنماط العبلجية كما كرد في المقاببلت 
المتعمقة مع ىؤالء األشخاص كبالتالي فإف مسؤكلية المرض كتصكره ككذا عبلجو تقؼ 

 بقى تخصيـ.عمى عاتقيـ، كمف ثـ ظاىرة المرض العقمي ت
 الظروف االقتصادية وتأثيرىا في فيم المريض وتسييل العالج: -1

 كيمكف أف نكضح إجابات أفراد الدراسة في الرسـ البياني التالي: 
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(: يوضح ما إذا كانت الظروف االقتصادية عائق أمام تسييل 1الشكل رقم)
 تشخيص المرض وعالجو.

 التعميق عمى البيانات:  -
حالة  29نكع مرضي مكزعيف عمى  38نكع مف المرض مف بيف  25ىناؾ       

مدركسة مف ال تقؼ الظركؼ االقتصادية لمشخص عائقا أماـ تسييؿ تشخيص المرض 
؛ بنما %65،78كالحصكؿ عمى العبلج المناسب، كىي تمثؿ نسبة مئكية تقدر بػ: 

ركؼ حالة مف تقؼ الظ 29نكع مرضي مكزعيف عمى  38أمراض مف بيف  10ىناؾ 
االقتصادية لؤلشخاص المرضى كعائؽ أماـ حصكليـ عمى العبلج المناسب، كىي 

مرض مف تقؼ  38؛ كىناؾ نكعيف فقط مف األمراض مف %26،31تمثؿ نسبة 
الظركؼ االقتصادية لؤلشخاص المرضى أحيانا كعائؽ أماـ حصكليـ عمى العبلج 

 .%5،26المناسب بنسبة 
الظركؼ االقتصادية لؤلشخاص المرضى  عف صعكبة%26،31تعبر نسبة ك        

ككقكفيا كعائؽ في سيكلة تشخيص المرض كالحصكؿ عمى العبلج المناسب، كىي 
نسبة معتبرة، ىذا باإلضافة إلى الحالتيف التي تقؼ الظركؼ االقتصادية كعائؽ أحيانا 
في تسييؿ التشخيص الطبي كالحصكؿ عمى العبلج، كتتمثؿ ىذه الصعكبات كالعكائؽ 

تصادية بشكؿ خاص في مدل تكفر الماؿ البلـز إلجراء الفحكصات الطبية بما في االق
ذلؾ التحاليؿ كالتصكير الطبي، خاصة إذا كاف المرض يتطمب ىذه الترتيبات كما ىك 
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 (.10(، ح)12(، ح)5(، ح)3الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
بالخارج كما  كما أف ىناؾ بعض األمراض التي يتطمب فحصيا الدقيؽ كعبلجيا      

( التي ال تزاؿ إلى يكمنا تعاني مف 20(، كالحالة رقـ)5ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
الحصكؿ عمى تكاليؼ العممية الجراحية المكممة لمعممية األكلى التي أجرتيا في فرنسا 
بمساعدة جمعية خيرية بعد فترة طكيمة مف االنتظار، كألف ىذه العممية باىظة الثمف 

 لمدة أكثر مف سبعة سنكات لـ تقـك بالعممية المكممة إلى اليكـ.فإنيا ك 
كأحيانا ما تككف الظركؼ االقتصادية كعائؽ أماـ الحصكؿ عمى العبلج         

(: التي تعاني مف المرض 2المناسب كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحاالت التالية: ح)
ف فالفحكصات العصبي المستعصي التصمب المكحي الذم يجيؿ أسبابو حتى اآل

كالمتابعة المستمرة لممرض في الجزائر العاصمة أصبحت تشكؿ عائقا اقتصاديا عمى 
(: التي تعاني مف آالـ 14ظركؼ زكجيا ميسكر الحاؿ، مما جعميا تؤخر الفحص؛ ح)

مزمنة في الرأس كالذم رغـ الفحكصات العديدة لـ يفيـ الكثير مف األطباء نكع كسبب 
زكجيا كعدـ كجكد مكرد مالي محدد جعميا تتخمى عمى متابعة المرض، كنتيجة لكفاة 

(: كالذم يعاني مف مرض جمدم الصدفية، بحيث 22العبلج بشكؿ جدم؛ الحالة رقـ )
جمب األدكية مف فرنسا بطريقة صعبة كبأثماف باىظة جعمو يتخمى عمى تناكؿ األدكية 

 بانتظاـ.
 التحميل السوسيولوجي:

تساىـ الظركؼ االقتصادية السيئة كعائؽ حتى بعد أف يتعرؼ المريض عمى        
نكع مرضو كأسبابو، كيتمثؿ ذلؾ في طريقة الحصكؿ عمى العبلج، فعدـ متابعة المراحؿ 
العبلجية المناسبة كالمنتظمة سكاء مف حيث المراجعة كالفحص، أك االنتظاـ في 

ؿ بالنسبة لممرض النفسي كالعصبي، أك مف الجمسات الطبية العبلجية كما ىك الحا
حيث تناكؿ األدكية بانتظاـ؛ كمنو فالظركؼ  كاالقتصادية التي تقؼ في مثؿ ىذه 

 الظركؼ تككف قد ساىمت بشكؿ سمبي في عممية تسييؿ العبلج لدل المريض.
كما تعمؿ الظركؼ االقتصادية السيئة في تأخير مدة العبلج، فالشخص الذم يعاني  - 
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اقتصادية صعبة قد ييمؿ فحص األعراض األكلية لممرض نظرا لتكاليؼ  ظركؼ
الفحص الطبي، كبالتالي فالمريض في ىذه الحالة لف يذىب لمفحص الطبي إال بعد 

 استفحاؿ تمؾ األعراض أك زيادة اآلالـ المصاحبة لممرض. 
كؿ ككما الحظنا لدل بعض حاالت الدراسة أف الظركؼ االقتصادية الصعبة تعمؿ بش

كاضح في فيـ كتصكر المرض كتشخيصو كتسييؿ عبلجو، لدل المرضى الذيف 
يعانكف أمراض غامضة كمستعصية خاصة إذا كانت اإلمكانيات الطبية في منطقة 

(، 12(، )2اإلقامة غير متكفرة لمتشخيص كالعبلج كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالتيف)
( الذم 20(، )5ة،  كالحالتيف)الذم تطمب مرضيما الفحص كالعبلج بالجزائر العاصم

( 16تطمب مرضيما الفحص كالعبلج بالخارج ككذلؾ األمراض المشابية لمحالة رقـ)
ضعؼ القكة العضمية...كغيرىا مف األمراض األخرل غير كاردة في دراستنا ىذه؛ 
كبالتالي فإف التكاليؼ المادية التي تتطمب لعبلج مثؿ ىذه األمراض قد ال يستطيع أم 

ف كاف ميسكر الحاؿ تسديدىا، إال إذا كاف مرتاح ماديا.شخص حت  ى كا 
كتتدخؿ الظركؼ االقتصادية الصعبة في تصكر المرض بشكؿ غير مباشر         

حيف يقـك الشخص بالمجكء إلى أساليب العبلج التي تككف بتكاليؼ أقؿ، كأف يعالج عند 
ص المرض بشكؿ الطبيب العاـ بدؿ مف الطبيب المختص مما قد يؤثر في تشخي

صحيح كدقيؽ؛ أك قد يمجأ المريض إلى العبلج بكاسطة الطب الشعبي أك التقميدم كأف 
يقكـ بزيارة العشابيف كالمطبيف اعتقادا منو أف ىذا النكع مف العبلج يككف بتكاليؼ أقؿ، 
كبالتالي سيؤثر ىؤالء المعالجيف عمى الشخص المريض بطرح فكرة غير صحيحة عمى 

سبابو كما كرد في الكثير مف حاالت الدراسة، كمنو يصبح لمظركؼ نكع المرض كأ
 االقتصادية السيئة تأثير غير مباشر في تصكر المرض لدل المريض.

أما بالنسبة لغالبية أفراد العينة فيي ال تبلقي صعكبات اقتصادية في تشخيص       
ة حسنة أك جيدة، المرض كتسييؿ العبلج، كىؤالء المرضى إما أف تككف ظركفيـ المادي

أك أف حالتيـ الصحية كنكع مرضيـ ال يتطمب تكاليؼ مادية باىظة كما ىك الحاؿ 
 بالنسبة لؤلمراض المستعصية كطكيمة األمد.
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كما أف ىناؾ مف بيف ىذه الحاالت مف يعانكف ظركؼ اقتصادية سيئة أك صعبة لكف 
االحتياجات البلزمة  المساعدات المالية مف قبؿ األىؿ كاألقارب تجعميـ يسددكف كؿ

 لفحص المرض كتسييؿ العبلج.
كعميو فالظركؼ االقتصادية تمعب دكرا مباشرا أك غير مباشر في تشخيص       

كتصكر المرض كتسييؿ الحصكؿ عمى العبلج؛ خاصة أف مجتمع الدراسة يعاني مف 
 ي.انخفاض المستكل المعيشي زيادة عف ذلؾ الغبلء في تكاليؼ الفحص كالعبلج الطب

تأثير الظروف االجتماعية المحيطة بالشخص المريض في فيم المرض وتسييل  -3
 العالج:
نقصد بالظركؼ االجتماعية المحيطة بالشخص المريض: مدل تفيـ الجماعة       

المرجعية كأفراد المجتمع الحالة المرضية التي يشكك منيا المريض، كتقديميـ يد 
 ية.المساعدة سكاء كانت مادية أك معنك 

كما نقصد بيا الظركؼ المعيشية التي يعيشيا المريض داخؿ األسرة أك العمؿ أك حتى 
الشارع بما في ذلؾ، أساليب المعاممة كنكع التفاعؿ االجتماعي مع ىؤالء كما إذ كاف 
يتسـ بالقسكة أك الميكنة بالتعاكف أك النبذ، كما إذا كانت تقؼ كعائؽ أماـ فيـ المرض 

ال،...خاصة في الفترة المرضية التي يمر بيا. كقد أبدل حاالت كتسييؿ العبلج أـ 
الدراسة إجاباتيـ حكؿ دكر الظركؼ االجتماعية في تصكر المرض كتسييؿ العبلج في 
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(: يوضح ما إذا كانت بعض الظروف االجتماعية عائق أمام تسييل 1الشكل رقم)

 تشخيص المرض وعالجو
 التعميق عمى البيانات:  -

نكع مف المرض مف  19بعد الحصكؿ عمى إجابات حاالت الدراسة اتضح أف ىناؾ 
حالة مدركسة ال تعتبر الظركؼ االجتماعية عائقا  29نكع مرضي تعاني منو  38بيف 

 .%50أماـ فيـ المرض كتسييؿ الحصكؿ عمى العبلج، كىي تمثؿ نسبة 
مف كانت  38ض يعاني منو حاالت الدراسة مف بيف نكع مف المر  18في المقابؿ نجد 

الظركؼ االجتماعية عائقا أماـ فيـ المرض كتسييؿ الحصكؿ عمى العبلج كىي تمثؿ 
كحالة كاحدة فقط كىك الشخص الذم يعاني مرض اجتماعي كاف   %47،63نسبة 

 .%2،63أحيانا يجد صعكبات اجتماعية في تكضيح مرضو بنسبة 
كالحاالت التي كاف تأثير بعض الظركؼ االجتماعية بشكؿ سمبي عمى تشخيص  -    

المرض كتسييؿ العبلج عمى الرغـ مف أف إجابات المرضى كانت مختمفة فيما يخص 
ىذا الجانب، فيي تختمؼ حسب الظركؼ التي يعانييا كؿ مبحكث ككذلؾ حسب 

بة لؤلشخاص الذيف مارسكا العبلج المرض كنكعية العبلج الذم لجؤكا إليو، فمثبل بالنس
بكاسطة الرقية الشرعية غالبا ما كانت ظركفيـ االجتماعية غير مبلئمة لمكاصمة 

(، 9(، ح)2عبلجيـ بشكؿ منتظـ عند الراقي كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحاالت التالية: ح)
 (، أيضا قد يبلقي بعض مف أفراد الحالة رفض اجتماعي لممارسة العبلج17ككذلؾ ح)

(؛ فيؤالء المريضات كميف نساء 13عند الشكافة كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
كغالبا ما يككف الرفض إزاء ممارسة ىذا النكع مف العبلج سكاء كاف رقية شرعية، أك 
ف حدث الذىاب ألكؿ مرة لمراقي مثبل فإف األزكاج  عبلج سحرم مف قبؿ الزكج، كا 

ثالثة...كما قد يضطر الزكجات في مثؿ ىذه الحاالت يرفضكف الذىاب لممرة الثانية كال
 إلى الذىاب إلى ىؤالء المعالجيف بالخفية.

كمثؿ ىذه األمكر في نظر حاالت الدراسة ال تسيؿ عممية العبلج كبالتالي شفاء 
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المرض، خاصة حيف تبلحظ المريضة تحسف في حالتيا الصحية منذ الجمسة األكلى 
فإعاقة مكاصمة العبلج عند ىؤالء المعالجيف تعتبر بمثابة مف الرقية أك العبلج السحرم 

 إعاقة لفرصة الشفاء بالنسبة إلييف.
كىؤالء المرضى غالبا ما يعانكف مف أمراض عصبية كنفسية كحتى األمراض العضكية 

 التي يككف سببيا السحر أك المس كحتى الحسد في تصكرىـ.
كؼ االجتماعية بشكؿ سمبي في فيـ كجدنا بيف حاالت الدراسة تأثير بعض الظر  -   

كتصكر المرض كتسييؿ الحصكؿ عمى العبلج، مف خبلؿ عدـ تفيـ األشخاص 
المحيطيف بالمريض خاصة أفراد األسرة كاألقارب، مف أف أسباب المرض ىي نتيجة 

(، المرض 1لمسحر كما ىك الحاؿ بالنسبة لمرض التسمـ كالمرض الجمدم لمحالة رقـ)
(، كالمرض 10(، كالعقـ كالعجز الجنسي بالنسبة لمحالة رقـ)3محالة)العصبي بالنسبة ل

 (.17النفسي بالنسبة لمحالة رقـ)
فكما نبلحظ ىي أمراض تخص العقـ كاألمراض العصبية كحاالت التسمـ كالحساسية 
الجمدية فالمرضى يتصكركف بأف أحد األسباب كحتى السبب الرئيسي لحالتيـ الصحية 

ا يككف ىذا السحر مف أحد األقارب، كبالتالي فإف ىذا االعتقاد ىك السحر، كغالبا م
سيحدث فتنة داخؿ األسرة بشكؿ عاـ كىك ما يرفضو أزكاج المرضى أك زكجاتيـ كما 

 (.1( أك أفراد األسرة بالنسبة لمحالة رقـ)3حدث مع زكجة الحالة رقـ)
لرقية الشرعية أك كيككف مصدر ىذا التصكر في غالب األحياف مف قبؿ المعالجيف با -

الشكافة أك الطالب، كما قد يككف بقناعة شخصية مف المريض كما ىك الحاؿ بالنسبة 
 (.17(، ح)1لمحالة رقـ)

كبالتالي فإف عدـ تقبؿ الجماعة المرجعية ليذا السبب مف المرض أك نكعو قد يؤثر 
 عمى تصكر المريض فيما بعد كأف يتخمى المريض عف تصكراتو،  كما يؤثر عمى

 استمراره العبلج عند ىؤالء المعالجيف بالطب الديني أك السحرم أك تكقيفو.
أما الظركؼ المتمثمة في رغبة المريض في العبلج بكاسطة الرقية لكف ظركفو  -

( 11االجتماعية لـ تسمح ليـ بالعبلج عند الراقي كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
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( التي تعاني آالما حادة في الرأس، 14لة رقـ)التي تعاني قمؽ دائـ كضغط الدـ، كالحا
حيف لـ تكف الظركؼ مكاتية لجمب الراقي لمبيت أك الذىاب إليو خاصة أف الحالة 

( لـ تجد 14( لـ تبلقي ترحيبا مف الزكج كاألبناء بجمب الراقي، كالحالة رقـ)11رقـ)
 محـر يرافقيا لمراقي كألف زكجيا متكفى فيي ترفض جمبو لمبيت.

ا قد تككف بعض الظركؼ االجتماعية مؤثرة بشكؿ سمبي عمى فيـ كتصكر كم -
المرض كتسييؿ العبلج عندما يتعمؽ األمر بمدل تكفر المعالجيف النفسانييف في منطقة 

(؛ أك بنظرة مجتمع الدراسة لممرض 7الدراسة كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
(، فسخرية المجتمع تؤثر 23ة رقـ)العصبي أك النفسي كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحال

بشكؿ سمبي عمى الحالة الصحية لممريضة مما يجعميا تقنع نفسيا بأف مرضيا ليس 
 مرضا عصبي إنما ىك مرض نفسي أك ىك مجرد أعراض السحر.

ىذا كتساىـ الظركؼ االجتماعية بشكؿ سمبي عمى صحة المريض حيف ال يبلقي  -
تو خاصة األشخاص المقربيف إليو كأف تككف المريض االىتماـ مف قبؿ أفراد عائم

( فرغـ كقكؼ 4(، أك األب كما كرد عف الحالة رقـ)3الزكجة كما كرد عف الحالة رقـ)
األب إلى جانبيا في الحصكؿ عمى العبلج لكف معاممتو القاسية ليا قد تككف أحد أىـ 

 الظركؼ المؤثرة بالسمب عمى تسييؿ عممية العبلج.
مراض العقمية الظركؼ االجتماعية أثرت بالسمب عمى ىؤالء كبالنسبة لؤل       

(، 28المرضى، كما أثرت عمى تسييؿ العبلج خاصة إذا تعمؽ األمر بالمريض ح)
حيث كانت الظركؼ االجتماعية المتمثمة في العبلقة السيئة بالمحيط  (،29ح)

( الذم تسبب األب في حالتو 28االجتماعي الذم يحيط بالمريض، فالمريض ح)
المرضية كىك يعاممو بنفس األسمكب كاإلىماؿ حتى بعد مرضو، ككذا المريض 

العائمية في  (: كالتي كانت القسكة بعض الجماعات كتحريضو عمى بعض األمكر29ح)
 سكء حالتو العصبية حتى الجنكف. 

أما فيما يخص األشخاص الذيف ال يجدكف تأثير سمبي لمظركؼ االجتماعية كتأثيرىا  -
عمى فيـ المرض كتسييؿ العبلج  بالنسبة ألفراد الدراسة بما في ذلؾ األمراض العقمية، 
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ما ىك الحاؿ بالنسبة فيـ إما يجدكف أف الظركؼ االجتماعية كانت مؤثرة باإليجاب ك
( الشمؿ التدريجي لنشاط األعصاب الحركي لمحالة 1لممرض فقر الدـ لمحالة رقـ)

( 16( كاألمراض الخاصة بالحالة رقـ)12لمحالة رقـ ) Sarcidose(، مرض 5رقـ)
(، فيؤالء المرضى كانت ظركفيـ االجتماعية مناسبة لتسييؿ العبلج 10كالحالة رقـ)

األصدقاء كالزكجة كاألقارب...إلخ، فيـ يساعدكنيـ كيشجعكنيـ خاصة مف قبؿ األىؿ ك 
عمى مكاصمة العبلج بانتظاـ كباستمرار كييتمكف بمرضيـ مما سيؿ عممية حصكليـ 

 عمى العبلج، ككذا فيـ كتصكر المرض.
 التحميل السوسيولوجي:

ىناؾ تأثير لبعض الظركؼ االجتماعية عمى فيـ كتصكر المرض كتسييؿ العبلج لدل 
المرضى بشكؿ نسبي بيف عدد معتبر مف أفراد الدراسة، كما تعانيو مف مختمؼ 

 األمراض.
فيناؾ مف المرضى مف أثرت عمييـ الظركؼ االجتماعية بالسمب، كىناؾ مف كانت 
الظركؼ االجتماعية بالنسبة ليـ مساىمة بشكؿ إيجابي في فيـ المرض كتسييؿ 

 العبلج.
األحياف يككف ليا تأثير بشكؿ سمبي عمى فيـ  فالظركؼ االجتماعية في بعض      

كتصكر المرض كتسييؿ العبلج، فقد يبلقي بعض المرضى صعكبات في محاكلة إقناع 
أفراد األسرة أك األقارب ألسباب مرضو خاصة المتعمقة منيا بالسحر كالمس، كقد يرجع 

حدكث فتنة عدـ تقبؿ المحيط االجتماعي ليذه األسباب كالعتبارات عدة منيا تفادم 
كمشاكؿ داخؿ األسرة الكاحدة أك ما يبف األقارب كالمعارؼ؛ أك أنيـ يرفضكف ىذا النكع 

 مف التفسير ألنو غير منطقي كغير مقنع بالنسبة إلييـ.
كالزكجات ىـ مف يعانكف بشكؿ خاص مف ىذه االستجابات مف قبؿ األزكاج أك أىؿ 

 الزكج، حيف يتعمؽ األمر بكجكد سحر أك أكمو.
فالرجاؿ أك الذككر بصفة عامة ال يصدقكف ىذا النكع مف االدعاءات كمثؿ ىذه       

التصكرات المرضية، إال أف ىذا ال ينفي أف ىناؾ العديد مف الذككر يعتقدكف في 
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(، خاصة إذا كاف ىناؾ 6( كالحالة رقـ)3السحر كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
كغالبا ما يتمثؿ في التخمص مف السحر  دليؿ كاضح يدؿ عمى صدؽ ىذه التصكرات

بكاسطة العبلج الديني عف طريؽ الرقية الشرعية، كما قد يككف بكاسطة الطب السحرم 
 عف طريؽ التعزيـ أك بعض األحجبة كالكصفات السحرية مف طرؼ الطالب أك الشكافة.
كج كمف جية أخرل قد يعاني األفراد المرضى خاصة اإلناث مشكؿ يخص عدـ تقبؿ الز 

ممارسة العبلج عند الراقي أك الطالب أك الشكافة ألسباب قد ترجع لعدـ كجكد ثقة في 
الرقاة خاصة مع انتشار أنماط الرقية غير الشرعية في الكسط العبلجي الديني، فالزكج 
لف يتقبؿ عبلج زكجتو عند بيت الراقي أك إدخاؿ الراقي لمبيت نظرا لعدـ معرفة 

ة في مثؿ ىؤالء المعالجيف، كبالتالي تجد المريضات الشخص شخصيا كعدـ جكد ثق
صعكبة في الحصكؿ عمى العبلج بالشكؿ الذم يتبلءـ مع مرضيا كمع عدد مرات 
الرقية التي يجب االعتماد عمييا حتى الشفاء مف المرض في حالة ما إذا طمب منيا 

 الراقي الرجكع ألكثر مف مرة. 
عند الراقي نظرا لظركفيا االجتماعية، سكاء  كما تجد اإلناث صعكبة في العبلج      

مف حيث عدـ مرافقة أحد المحاـر إلى الراقي" الزكج، االبف، أخ، األب.." أك ال 
 مباالتيـ بيذا النمط مف العبلج.

أما بالنسبة لمعبلج عند الطالب فغالبا ما يرفض األزكاج كحتى اآلباء فكرة العبلج عند  
ف ىؤالء بشكؿ مطمؽ لبلرتباط ىذ ، حتى كا  ا النكع مف العبلج بالطب السحرم المحـر

 حدث ذىاب المريضة إلى ىكذا عبلج فإنو يككف بالخفية.
كما تكمف أىمية العبلقة االجتماعية لمشخص المريض، كنكعية التفاعؿ       

االجتماعي مع الجماعة األىؿ كالمحيط االجتماعي بشكؿ عاـ في التأثير عمى فيـ 
يؿ العبلج، فقد تككف الظركؼ االجتماعية كسكء أك حسف العبلقة المرض كتصكره كتسي

االجتماعية لممريض بيف الشخص المريض كمحيطو االجتماعي، أك حاالت اإلىماؿ 
مف طرؼ أحد أفراد األسرة كأف يككف األب أك الزكجة أك الزكج أك حتى اإلخكة، تأثير 

عية كعصبية كأمراض كاضح لدل المرضى الذيف يعانكف مف أمراض نفسية كاجتما
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عقمية، كحتى األمراض العضكية؛ فكؿ األمراض التي تتأثر بالقمؽ كاالنفعاالت النفسية 
كالعصبية مثؿ أمراض الضغط الدمكم، كأمراض الرأس كغيرىا، ال ينبغي أف تبلقي أم 
نكع مف المشاكؿ االجتماعية كاألسرية ألنيا ستقكـ بزيادة حدة األعراض كتأخر أك 

 بلج.صعكبة الع
كما قد تأخذ الظركؼ االجتماعية تأثيراىا عمى فيـ المرض كتسييؿ عممية       

العبلج منحى آخر حيف يتعمؽ األمر بنظرة المجتمع الدكنية لبعض األمراض خاصة 
منيا النفسية كاالجتماعية كالعصبية كالعقمية، كما قد يككف ىناؾ خمط بيف مختمؼ ىذه 

ر الشخص المريض لمرضو كأف يستسمـ الشخص األمراض كىذا قد يؤثر عمى تصك 
المريض لرأم جماعة المجتمع كتصكرىـ، أك ينفي بشكؿ مطمؽ نكع المرض الذم 
يعاني منو كبالتالي عدـ تقبؿ العبلج المبلئـ لحالتو الصحية، خكفا مف نظرة المجتمع، 
أك يرجع مرضو لمسحر أك المس أك...كردة الفعؿ ىذه ال تككف مف طرؼ الشخص 

مريض كحسب بؿ حتى مف طرؼ األىؿ، أك األشخاص األقرب إليو فقد يخفكف ال
حقيقة مرضو كيرجعكنيا إلى أسباب أخرل قد تككف غيبية، كبذلؾ يككف المريض قد 
ضيع طريؽ العبلج المناسب إف لـ يذىب ألنماط عبلجية قد تزيده مرضا كما ىك 

ب لمسحرة كالشكافات كيتناكؿ الحاؿ في استعماؿ العنؼ في الرقية الشرعية  أك الذىا
 ألدكية كيتبع عبلجات قد تؤخر مف عبلجو أك تزيدىا سكء.

 
 تحميل وتفسير البيانات الخاصة بالفرضية الثالثة: -ثالثا

 أىمية الثقافة التقميدية في تصور المرض وتحديد أساليب العالج المناسبة: -2
تمثؿ الثقافة جكانب مشتركة مف األفكار كالتصكرات كالمعتقدات كالسمكؾ التي      

تشكؿ حياتنا، كما تتضمف تعريفاتنا عف الصحة كالمرض كطريقة االستجابة لممرض 
كالشعكر باأللـ كالتعب كالمضاميف الثقافية المفترضة تعتبر ىي السياؽ الذم نتج فيو 

 .1اخؿ ىذا السياؽالطب كما تـ تعميمو كممارستو د

                                                           

(.184: َدالء ػبغف خهٛم، يشخغ عجك ركشِ، ص)
1 
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كتتنكع الثقافة بيف الثقافة التقميدية الشعبية كالثقافة الدينية كالثقافة الحديثة، فإذا       
أخذنا بعيف االعتبار المستكل التعميمي لؤلشخاص المرضى كمدل تأثرىـ كاستجابتيـ 

حيا لمتنكع الثقافي لممرض الذم يحمؿ كؿ التكقعات ككؿ اآلراء كاألطركحات التي تطر 
الجماعة المرجعية عمى المريض أك االستجابة الشخصية كالتصكر الذاتي الخاص 
بالشخص المريض، كما يتضمف ىذا الطرح االقتراحات كاآلراء كالتصكرات التي 
تطرحيا الجماعة المرجعية حكؿ نكع كأسباب المرض ككذا أساليب العبلج المناسبة، 

مجتمع الدراسة، بشكؿ عاـ نكد مف خبلؿ ىذه تحت السياؽ الثقافي المتنكع المتكاجد في 
المتغيرات تكضيح الجك الثقافي العاـ الذم يجد فيو المريض نفسو كىك حامؿ ليذا 

 المرض. 
(: يوضح المستوى التعميمي لمحاالت المدروسة ونسبة االعتقاد 21الجدول رقم)

 الت الدراسة:وتصور المرض في ظل الثقافة التقميدية والعالج التقميدي والشعبي لحا
تصور المرض في إطار  المستوى التعميمي

اإلعتقاد في الثقافة التقميدية 
 والشعبية

أىمية العالج بواسطة 
الطب الشعبي"الطبيعي 

 والسحري" 

مجموع 
 األمراض

 التكرار النسبة المؤوية التكرار  النسبة المؤية التكرار التكرار 
 6 %33،33 1 %299 6 6 أمي

يعرف القراءة 
 والكتابة

6 6 299% 6 33،33% 3 

 3 %66،66 1 %16،66 1 1 ابتدائي
 3 %33،33 6 %33،33 6 6 متوسط
 1 %61،1 6 %11،1 1 1 ثانوي 
 1 %69 1 %39 6 6 جامعي 
 66 / 21 / 28 11 المجموع
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 التعميق عمى البيانات:  -
مف خبلؿ إجابات أفراد الدراسة كتصكراتيـ لممرض كعبلجو كفؽ الثقافة التقميدية       

كالشعبية  كانطبلقا مف التكرارات كالنسب المئكية المبكبة  في الجدكؿ أعبله، الذم يربط 
بيف المستكيات التعميمية كمدل االعتقاد في الثقافة التقميدية كالعبلج الشعبي،  لكحظ 

ثر كممارسة لمثقافة التقميدية في تصكرات المرض ككذا العبلج بكاسطة ألف ىناؾ  تأ
الطب الشعبي، كىي متكاجدة بيف مختمؼ المستكيات التعميمية، سكاء كاف جامعي أك 

 ثانكم أك ابتدائي أك يعرؼ القراءة كالكتابة أك أمي.
 بالنسبة لممستوى الجامعي: -

حاالت نبلحظ أف تكرار  3بالنسبة لحاالت الدراسة التي ليا مستكل جامعي كىي     
أمراض يعاني منيا  5أمراض مف بيف  5االعتقاد في الثقافة التقميدية متكاجد بيف 

، كىي تعبر عف بعض المعتقدات الثقافية الشعبية %100الحاالت الجامعييف بنسبة 
ثرا بتصكرات كآراء الجماعة المرجعية، أك ناتجة حكؿ المرض كأسبابو سكاء كاف ذلؾ تأ

عف التصكر الشخصي، ففي نياية المطاؼ تمثؿ ىذه النسبة مدل أىمية الثقافة 
التقميدية كالشعبية في التفسير المرض، كمف بيف أىـ المعتقدات الثقافية الشعبية حكؿ 

عيف" لدل (، ك"ال19(، ح)7تفسير المرض نجد: "السحر كالعيف" لدل الحالتيف ح)
 (.16الحالة رقـ)

بيف الحاالت الجامعية عالجكا  %40كما اتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف ىناؾ نسبة     
(، 19(، )7بكاسطة الطب الشعبي ككاف ذلؾ في العبلج عند الطالب في الحالتيف )

 (.19كالعبلج بكاسطة األعشاب كالخمطات الطبيعية بالنسبة لمحالة )
مف بيف األمراض التي تعاني  %50،87نبلحظ نسبة  وي:المستوى التعميمي الثان -

منيا ىذه الفئة كانت لمثقافة الشعبية دكرا ىاما في تفسير كتصكر المرض، كيعبر 
التصكر الشعبي لممرض بيف ىاتو الحاالت، باالعتقاد في السحر عمى أنو سبب 

عتقدت في ( التي ا2( كالحالة رقـ )3المرض العصبي الذم يعاني منو الحالة رقـ )
المس مف الجف فيي اعتقدت أنيا: "تاذات مف ىذكؾ الناس" كحاالت المس ىذه أك 
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األذل سبب ليا فقداف البصر في األعراض األكلية مف المرض، كما راكدىا ىذا 
 االعتقاد كالتصكر حيف حدثت ليا حاالت الشمؿ النصفي مف الكجو إلى األرجؿ.

المس الذم حدث ليا عند دخكليا الغرفة التي ( اعتقدت أف مرضيا سببو 4الحالة رقـ )
كانت مقفمة كفييا تعزيـ الطالب الذم كاف غرضو استخراج الكنز مف تمؾ الغرفة.  

(، كاالعتقاد في السحر أك المس أك 7ككذا االعتقاد في السحر بالنسبة لمحالة رقـ )
 (.24(، كذلؾ بالنسبة لمحالة رقـ )18العيف لمحالة رقـ )

، بيف ىؤالء المرضى مارسكا العبلج %50،37كما يبيف الجدكؿ أف نسبة        
(، كالحالة 3الشعبي بيف العبلج السحرم كالعبلج عند العشابيف خاصة الحالة رقـ)

( فقد أقترح عمييا العبلج عند الطالب مف طرؼ الجماعة 2(، أما الحالة رقـ)4رقـ)
عند الطالب إال أنيا لـ تجد الفرصة  المرجعية، مع أنيا كانت ترغب في الذىاب

 المناسبة لذلؾ.
كبيذا فإف تأثير الثقافة الشعبية عمى تصكر المرض كأساليب عبلجو كاردة بيف       

المستكييف التعميمييف الجامعي كالثانكم، مف خبلؿ تفسير كتصكر المرض، أك االعتماد 
قاد الشعبي في تفسير كممارسة العبلج الشعبي" سحرم أك طبيعي"، إال أف االعت

المرض يفكؽ بكثير ممارسة العبلج الشعبي كالبيانات المحصؿ عمييا في الجدكؿ أعبله 
 تكضح ذلؾ.

نبلحظ أف  فالمستوى التعميمي المتوسطأما بالنسبة لممستكيات التعميمية األخرل  -
مف االعتقاد الثقافي الشعبي في تصكر المرض بيف مجمكعة  %66،66ىناؾ نسبة 

راض التي تعاني منيا ىذه الفئة، كىي تعبر عف دكر السحر كالمس ككذا العيف األم
مف ىذه الفئة لجأت لمعبلج  %66،66الحسد في اإلصابة بالمرض؛ كنفس النسبة أم 

بكاسطة الطب الشعبي بيف العبلج عند المطببيف كالعشابيف، كالطب السحرم عند 
بيف مختمؼ األمراض العصبية كالجمدية الطالب أك الشكافة ككذلؾ التبرؾ بقبر الكلي، 

 كأمراض العقـ كاألمراض العضكية.
مف تصكر األمراض  %83،33فكاف ىناؾ نسبة  لممستوى االبتدائيأما بالنسبة  -
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التي تعاني منيا ىذه الفئة في إطار الثقافة الشعبية كالتقميدية، تحت لتأثير المس أك 
كاعد زيارة الكلي الصالح كما جاء في السحر أك العيف أك الحسد، ككذلؾ انتياؾ ق

 (.20الحالة رقـ )
كىي تعبر خاصة عف األمراض العصبية كالنفسية كأمراض الرأس كحتى بعض 

كما تضمنت ىذه الفئة التعميمية التفسير الطبيعي لممرض  -األمراض العضكية.  
ـز كاآلالـ ضمف الثقافة الشعبية كىي تعبر عف دكر اليكاء في التسبب بأمراض الركماتي

منيا ممارسة العبلج  %33،33في المفاصؿ، كفي الفئة التعميمية نفسيا تمثؿ نسبة 
(، 13التقميدم كالشعبي عند العشابيف أك عند الطالب أك الشكافة بالنسبة لمحالة رقـ)

 (.20أيضا التبرؾ بالعبلج عند قبر الكلي كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
مف  %100، فإف نسبة والحاالت الذين يعرفون القراءة والكتابة لألميينأما بالنسبة  -

األمراض الذيف يعانكنيا تضمنت التصكر الثقافي الشعبي لممرض ما بيف السحر كالعيف 
كالمس؛ كما تضمنت التفسير  الطبيعي لممرض المتمثؿ في تأثير "اليكاء" عمى أمراض 

 الركماتيـز كالمفاصؿ ككذا العقـ كآالـ الرأس. 
كنسبة العبلج الشعبي في كبل المستكييف )األمييف كالذيف يعرفكف القراءة كالكتابة(  -

كتنكع العبلج الشعبي في العبلج بكاسطة الخمطات الطبيعية باألعشاب  66،66%
 (.23الطبيعية، كالعبلج عند الطالب كرد فقط في الحالة رقـ)

 تأثير الثقافة الشعبية في تصور المرض العقمي: -
بالرغـ مف أننا ال نستطيع األخذ برأم األفراد المرضى إال أف رأم الجماعة        

المرجعية أك باألحرل األشخاص المسؤكليف عف ىؤالء المرضى يؤخذ بعيف االعتبار 
بالنسبة لنظرتيـ لممرض العقمي ضمف الثقافة التقميدية كالشعبية، حيث اتضح مف خبلؿ 

أف تصكر المرض ضمف الثقافة التقميدية كالشعبية، كانكا المقاببلت التي أجرينيا معيـ 
يتصكرف  أف المرض العقمي حدث بسبب مس الجف أك األذل، أك بسبب العيف، أك 
عدـ تقبؿ أركاح البيت ركح المريض، مما تسببت لو بفقداف العقؿ كما ىك الحاؿ 

 (.26بالنسبة لممريض ح)
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ض، خاصة بالنسبة ألىؿ المرضى ككذا أساليب العبلج الذم عالجكا بيا المري 
(، بحيث تـ أخذ المريض لمعبلج عند "الطالب" أك "الشكافة" 28( ح)27(، ح)26ح)

أم بكاسطة الطب السحرم، فيـ إما يقرؤكف عمييـ تعاكيذ أك يطمبكف منيـ ممارسة 
طقكس سحرية معينة مف أجؿ شفاء المريض، أك يعطكنيـ "أحجبة" تعمؽ عمى رقبة 

ع تحت فراشو؛ كغالبا ما يككف لمجماعة المرجعية المتمثمة في أفراد المريض أك يكض
 األسرة، األىؿ، األقارب دكر في ذلؾ.

( فبالرغـ مف أف الجماعة المرجعية اقترحت عمى المريض كأىؿ 29أما المريض ح) 
المريض أف يعالج بالطب الشعبي عند الطالب خاصة إال أف "األب" المسؤكؿ عف 

 ض عبلجو عند ىؤالء األشخاص. الشخص المريض يرف
مف أربع أمراض عقمية كاف تصكر المرض كعبلجو ضمف الثقافة  3كمف ثمة فنسبة    

التقميدية الشعبية بيف األشخاص المسؤكليف عمى الشخص المريض، بنسبة مئكية: 
 مف تصكرات أفراد المجتمع لممرض العقمي ككذلؾ عبلجو ضمف الثقافة الشعبية. 75%

خبلؿ البيانات المحصؿ عمييا مف خبلؿ مقابمة حاالت الدراسة كاألشخاص كعميو فمف 
المسؤكلكف عمى المريض العقمي، يتضح مدل أىمية الثقافة التقميدية كالشعبية في 
تفسير المرض كبالتالي التكجو لمعبلج الشعبي سكاء كاف طبيعي أك سحرم أك مف 

 خبلؿ التبرؾ بقبر الكلي الصالح.

 لوجي: التحميل السوسيو 
تعكد أىمية الثقافة الشعبية بالنسبة لمختمؼ الظكاىر كالعمميات االجتماعية التي     

يمارسيا الشخص بصفتو فرد مف أفراد المجتمع الجمعي الثقافي فيك يستمد التصكرات 
الثقافية الشعبية مف التنشئة االجتماعية التي ليا دكر ىاـ في ترسيخ الثقافة بشكؿ عاـ 

عبية بيف أفراد المجتمع، كمف بينيا التصكرات الشعبية الخاصة بالمرض كالثقافة الش
كأساليب عبلجو" حيث أف لمبيئة كالتنشئة االجتماعية دكر ميـ في اكتساب الفرد 
مجمكعة مف القيـ االجتماعية كالمعتقدات كاألفكار المتعمقة بالعبلج كاإلصابة بالمرض، 

حتى عمى أكلئؾ الذيف كصمكا إلى مرحمة كتعمؿ عمى ترسيخيا في ذىنو كيعتاد بيا 
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متقدمة مف تعميميـ، حيث كجد أنيـ متأثريف بالثقافة التقميدية كالمعتقدات الشعبية 
الغيبية المتعمقة بالصحة كالمرض كالطب كالعبلج، كالدليؿ عمى ذلؾ أف العديد مف 

نكا ذككرا الدراسات أثبتت أف ىناؾ نسبة ال بأس بيا مف األشخاص المتعمميف سكاء كا
أك إناثا مف يعتقدكف في العيف كالسحر... كأسباب لممرض، كما أنيـ يترددكف عمى 

 .1أساليب العبلج السحرم كالتقميدم"
كتكضح ىذه البيانات دكر المعتقدات، كالعادات، كالرمكز، كالطقكس، كالمعاني،  -

ف كا نت تختمؼ كالدالالت في تصكر الفرد حكؿ الصحة كالمرض كتفضيبلت العبلج، كا 
مف فرد آلخر كمف مرض ألخر لكنيا كانت حاضرة بشكؿ عاـ في تصكرات المرضى 

 ككذا تصكرات الجماعة المرجعية.
فقد تجسدت ىذه العناصر الثقافية بشكؿ خاص في التعريؼ بأسباب المرض، كقد 
اختمفت بيف االعتقاد في المس الذم يعني دخكؿ الجف سكاء كاف ذكر أك أنثى في 

يض كيسبب لو آالـ كمشاكؿ صحية مختمفة، كتككف ىذه المشاكؿ الصحية جسد المر 
 بشكؿ أعراض أكلية لؤلمراض عضكية أك نفسية أك عصبية أك عقمية.

( كىك مرض الركماتيـز في 3كقد الحظنا ىذا في المرض الذم تعاني منو الحالة رقـ:)
التصمب المكحي ( كىك مرض عصبي 2الدـ كأيضا المرض العصبي، ككذا الحالة رقـ:)

حيف بدأت األعراض المرضية في شكؿ فقداف البصر ثـ الشمؿ مما جعؿ المريضة 
كأىؿ المريضة يتصكركف أنيا أعراض لممس مف بيف التصكرات التي كردت حكؿ نكع 

(، 17(، )5(،)9(، )4كأسباب المرض، كذلؾ بالنسبة لممرض العصبي لمحالة رقـ)
(، كقد تسبب حاالت المس ىذه مف 20(، ح)14(، ككذا مرض الرأس لمحالة رقـ)18)

خبلؿ أفراد الدراسة حالة العمى، حاالت الشمؿ في كؿ أعضاء الجسـ، أك جزء منو، 
الحاالت المصاحبة لؤلمراض العصبية كالصرع، الصراخ، التكزز، كاألمراض العقمية 

 بمختمؼ أنكاعيا.
ى أعراض المس نبلحظ أف كبالرجكع إلى الجانب النظرم مف ىذه الدراسة كاالطبلع عم

 ىناؾ تشابو كبير بينيا  كبيف تصكرات أفراد الدراسة.
                                                           

(.184: ئديَٕذ ثٛشن ٔئساالثٛذٔط، يشخغ عججك ركشِ، ص)
1
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كمف خبلؿ الحاالت المرضية كالمقاببلت التي أجريناىا مع األشخاص المسؤكليف       
عمى المرضى عقميا، ككذالؾ مف خبلؿ المقابمة التي أجريناىا مع أحد المعالجيف بالرقية 

بمشاركة الحديث مع مجمكعة مف الزائريف كالمرضى عند  الشرعية كالمبلحظة المباشرة
األطباء المختصيف بعبلج األمراض التالية) طبيب مختص في عبلج األمراض 
 ) العصبية، طبيب مختص في األمراض الباطنية، كطبيب مختص في عبلج الركماتيـز

بلج ككذلؾ المبلحظة التي أجريناىا في قاعة انتظار المرضى في القسـ المختص بع
األمراض العقمية كالعصبية؛ تبيف أف ىناؾ العديد مف التصكرات المرضية في نطاؽ 

 الثقافة الشعبية تتمثؿ في: 
حاالت المس ىذه تحدث إثر العديد مف التصرفات الخاطئة التي يمارسيا  المس: -أ

الشخص قبؿ إصابتو، كأف يتخطى " عيف الغنى" أك يدخؿ الحماـ أك دكرات المياه 
امة دكف أف يبسمؿ "بالسـ ا " خاصة في الظبلـ، أك رمي الماء عمى مكاف بصفة ع

خالي في الظبلـ، أك يسكب ماء ساخف في دكرة المياه دكف أف يبسمؿ، كذلؾ ضرب 
القط أك الكمب في الميؿ، قتؿ الحية فجأة، ضرب المحـ عمى األرض أك تخطي المحـ 

إطالة المككث في دكرات المياه النيئ أك تخطي مكاف فيو الدـ دكف أف يبسمؿ، 
كالحديث في دكرة المياه،...إلخ، كأمثمة كثيرة يرددىا األفراد الزائريف كالمرضى عف 
حاالت مرضية حدثت ألشخاص انتيككا القكاعد الخاصة باألركاح الخفية، كىي قصص 
حدثت ألحد أقاربيـ أك معارفيـ أك سمعكا عنيا في الجمسات النسائية، كتحدث 

اكات في غالب األحياف حاالت المس كىي دخكؿ الجف في اإلنساف كيصبح االنتي
 يسير لو حياتو كيفسد لو صحتو.

كحاالت األذل كىي أف يقكـ الجف بضرب الشخص في مكاف ما، سكاء كاف الكجو،  
الرأس األطراؼ، العيف،...إلخ، كيحدث لو مرضا قد يككف بالغ الخطكرة كقد يككف 

 يعتنقيا الجني أك الركح التي أحدثت لو اإلصابة. خفيؼ حسب الديانة التي
كىناؾ بعض الحاالت المرضية التي جاءت لزيارة الطبيب المختص في األمراض 
العصبية حدثت ليـ مثؿ ىذه اإلصابات " المس أك األذل" كىـ جاؤكا لمزيارة الطبيب 
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ىاب مف أجؿ أخذ أدكية تخفؼ عنيـ تمؾ اآلالـ، كما تحدث بعض النسكة عف الذ
لمعبلج بمختمؼ األنماط العبلجية التقميدية يذىبكا لمطالب، الشكافة، زيارة األكلياء 
الصالحيف، عمؿ كليمة لؤلركاح السترضائيـ كطمب المغفرة منيـ كغيرىا مف 
الممارسات العبلجية التي تدخؿ في نطاؽ الثقافة التقميدية الشعبية التي كانت تمارس 

 قبؿ آالؼ السنيف مف اآلف.
كما أف بعض حاالت السحر الحادة كىك سحر أسكد يمارس عمى أحد األشخاص  -

مف طرؼ أشخاص أعداء، بدافع الغيرة أك الحسد أك الكره أك االنتقاـ، باإلصابة بالمس 
أم دخكؿ الجف حيف يسيطر السحر عمى تصرفات اإلنساف بشكؿ عاـ مما يحدث لو 

 بية أك عقمية أك اجتماعية.أمراضا مختمفة قد تككف عضكية أك نفسية أك عص
كقد يككف الجف الذم يحدث المس ذكر أك أنثى، كما قد تككف لو ديانات مختمفة مسمـ، 
مسيحي ييكدم، بكذم،...فقد ذكرت إحدل النساء أف ابنيا أصيب بحالة مس مف جف 

 بكذم كىك ىندم األصؿ كرفض الخركج مف جسده رغـ المحاكالت العديدة لذلؾ.
األعراض المرضية عمى اإلصابة بالمس مثؿ حاالت الصرع المفاجئ كما تشير بعض 

كفقداف لمكعي، الشعكر بالضربة، الشعكر بأف شيئا ما يخترؽ الجسـ باإلضافة إلى 
 العديد مف األعراض التي تـ تناكليا في الجانب النظرم لمدراسة.

اب المرضية كقد حدث مثؿ ىذه األسبانتياك الحرمات زيارة األولياء الصالحين:  -ب
(، التي جاءت في الدراسة، حيف قامت المريضة بزيارة قبر الكلي 20لمحالة رقـ )

بالمباس األسكد مع أنيا تعرؼ أنو ال يحب مف يزكره بمبس األسكد لكنيا اعتقدت أنيا 
مجرد خرافات، كحيف إصابتيا بالمرض حدثيا أفراد العائمة بأف مرضيا كاف نتيجة 

ارة، مع أنيا لـ تقتنع بشكؿ مطمؽ بيذه الفكرة إال أنيا أخذت النتياكيا قكانيف الزي
بالحسباف آراء الجماعة المرجعية كذىب السترضائو مف خبلؿ عمؿ معرؼ كذبح جدم 

 كطمب المغفرة.
كىناؾ حكايات مختمفة بيف النسكة بشكؿ خاص حكؿ انتياؾ لحرمات الكلي       

تجة عف غضب األكلياء الصالحيف، الصالح كما يصاحبيا مف مشاكؿ صحية مختمفة نا
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كىي ال تزاؿ تتداكؿ إلى يكمنا ىذا بيف بعض أفراد مجتمع الدراسة. كما أف كالية بسكرة 
تعرؼ العديد مف األكلياء الصالحيف المتكاجد أضرحتيـ في المدينة أك خارج المدينة 

سى"، بالمناطؽ األخرل كىناؾ المشيكر منيـ مثؿ "سيدم زرزكر" "سيدم محمد بف مك 
"سيدم خالد"، كغير المشيكريف منيـ كغالبا ما يعرفيـ فقط السكاف المحميف لمكاف 

 تكاجد الضريح.
كما يمارس العديد مف المرضى خاصة مف يعانكف أمراض مستعصية بعض الطقكس 
العبلجية عند قبر الكلي: الدعاء، التبرؾ "بميزار" غطاء الضريح، الزردة أك الحضرة، 

 الكعدة...إلخ. حسب ثقافة كؿ عائمة أك الثقافة المحمية لكؿ منطقة.المعركؼ، الصبلة 
ف كاف بطريقة  كتعتبر العيف مف بيف أىـ: العين -ج األسباب التي تحدث المرض كا 

مباشرة أك غير مباشرة، فيي تتسبب في حدكت العديد مف األمراض بيف األمراض 
 العضكية كالعصبية كالعقمية كاالجتماعية.

عيف أشخاص ذك نفكذ كسمطة أك ماؿ كجاه، كقد تصيب أشخاص ذك فقد تصيب ال
جماؿ، أشخاص أصحاء، أك مف ينعمكف بحياة كريمة كسعيدة، كعميو فيي تصيب كؿ 

 شخص ينعـ بنعـ ا ميما كانت ىذه النعمة.
كقد تككف العيف صدفة بغير إرادة الشخص العائف، كقد تككف عف عمد كفي ىذه الحالة 

 رتبط بالحسد.يصبح مفيكميا م
كرد الحسد كأسباب لممرض ضمف التصكرات الشعبية كالتقميدية لممرض : الحسد -د

بيف العديد مف حاالت الدراسة، كالحسد يمكف أف يسبب العديد مف األمراض، أك بعض 
األعراض المرضية سكاء كانت جسمية أك عصبية أك نفسية أك اجتماعية كحتى 

 .العقمية
الثقافة الشعبية يؤثر عمى الشخص مف خبلؿ النظرات الحادة كالحسد حسب تصكر 

التي تنبع مف النفس الخبيثة لمحاسد عمى جسد المحسكد، كتسبب لو أعراض مرضية 
معينة، كما قد تفسد لو نمط حياتو الزكجية أك العائمية. كغالبا ما ينبع الحسد مف 

 األشخاص األكثر عداءا ككرىا لؤلشخاص المرضى.
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منذ آالؼ السنيف كاف لمسحر مكانة خاصة بيف مختمؼ الظكاىر : السحر -ه
كالعمميات االجتماعية كالتي مف بينيا الصحة كالمرض، كما كاف أسمكب يعتمد عميو 
في عبلج الكثير مف األمراض كمف بينيا األمراض العصبية كاالجتماعية كالنفسية 

بي بأنيما أمراض بشكؿ خاص، نظرا لتصكر المرض العقمي كالمرض النفسي كالعص
ركحية تمتصؽ بركح اإلنساف السميـ. كبالرغـ مف التعاقب الثقافي كالتطكر عبر األجياؿ 
ال يزاؿ السحر يمارس كأداة لجمب المرض أك لدفع المرض كاألذل عف اإلنساف، في 
مختمؼ الثقافات ميما كاف نكعيا، فكما ىك حادث لبعض الحاالت المرضية التي 

 كردت في الدراسة.
فالسحر لو خصائص ثقافية تتمثؿ في القابمية لمتعمـ، القابمية لمتناقؿ كالطابع االجتماعي 
بحيث يككف عاـ كمشترؾ بيف الكائنات اإلنسانية ككذا القدرة عمى اإلشباع فيك يقـك 
بإشباع رغبة السحر سكاء في تسميط مشكؿ ما عمى شخص ما، أك محاكلة تخميصو 

 مف مشكؿ ما.
ال يزاؿ يؤثر بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى الحالة الصحية  كمف ثمة فالسحر

لؤلشخاص، كما كرد في حاالت الدراسة أف الكثير مف األمراض كانت بسبب السحر 
األسكد كىك السحر الضار كالمسبب لمحاالت المرضية المختمفة، مثمما ىك الحاؿ 

عصبي الخاص (، المرض ال1لممرض التسمـ، المرض الجمدم الخاص بالحالة رقـ)
(، كالمرض االجتماعي 5(، كالحالة رقـ)4(، المرض العصبي لمحالة رقـ)3بالحالة رقـ)
( سحر التفرقة كذلؾ، الحالة رقـ 10(، كىك سحر التفرقة، الحالة رقـ )6لمحالة رقـ)

( معمكؿ ليـ سحر التفرقة، 23( ككذلؾ الحالة رقـ)17( سحر التفرقة، الحالة رقـ )13)
(، كتختمؼ طرؽ استعماؿ السحر مف 21في حدكث العقـ لمحالة رقـ) كما لمسحر سبب

شخص آلخر، كما قد تختمؼ أعراضو مف شخص آلخر حسب الغرض الذم يريده 
 الساحر أك الشخص الفاعؿ لمسحر.

كما أف ىناؾ تفسيرات أخرل الشعبية طبيعية لممرض، كأف يككف تأثير "اليكاء"       
اصة بعد التعرؽ أك بذؿ مجيكد عضمي، أك التعرض كيقصد بو تعرض الجسـ لمبرد خ
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لمبرد دكف تدفئة الجسـ بشكؿ كافي، كما يقصد باليكاء أيضا تعرض لصدمات ىكائية 
باردة حيف يككف الجسـ ساخف، مثبل التعرض لميكاء بعد االستحماـ بالماء الساخف أك 

المككث في الشمس الخركج لمبرد في الصباح الباكر دكف تدفئة، أك التعرض لمبرد بعد 
لفترة طكيمة...، فيك يؤثر عمى صحة اإلنساف كيسبب أمراض عضكية بشكؿ خاص 
، أمراض الرأس، األمراض الصدرية أمراض الرحـ كالعقـ،  كمف بينيا أمراض الركماتيـز
آالـ بالمفاصؿ...إلخ. خاصة إذا كانت المنطقة التي يسكف فييا المريض باردة، أك 

عضمي فيك أكثر تأثرا باليكاء مف أم شخص آخر خاصة  طبيعة عممو تتطمب جيد
 في الشتاء.

 أىمية الثقافة الشعبية في اختيار العالج:  
يبدك مف البيانات المحصؿ عمييا مف حاالت الدراسة، أف ىؤالء المرضى يعتمدكف      

عمى العبلج الشعبي لكف أحيانا فقط، فقميبل ما يمجأ األشخاص المرضى لمعبلج 
الطب الشعبي سكاء كاف العبلج السحرم أك العبلج باألعشاب الطبيعية أك بكاسطة 

بزيارة األكلياء الصالحيف...إلخ، بالرغـ مف أف تصكر المرض في إطار الثقافة الشعبية 
 كاف بشكؿ كبير ككاضح بيف حاالت الدراسة. 

الحاؿ  كغالبا ما يككف المجكء لمطب الشعبي بيف األمراض العصبية كالنفسية، كما ىك
(، كما ارتبط العبلج السحرم كالشعبي باألمراض 4(، ح)13(، ح)3بالنسبة لمحالة رقـ)

(، كالمرض الجمدم 19(، كالحالة رقـ)21المستعصية الخاصة بالعقـ لمحالتيف رقـ)
 (.25لمحالة رقـ)

أما بالنسبة لؤلمراض العقمية فإف أىمية العبلج السحرم أك باألحرل العبلج عند الطالب 
خذ أىمية بيف ىؤالء، خاصة أف المرض العقمي في تصكر أىؿ المرضى في بادئ يأ

األمر ارتبط بمفيـك المس كالسحر كليذا كاف المجكء لمعبلج السحرم قبؿ أم نكع مف 
 (.27(، ككذلؾ المريض ح)28( ح)26العبلج خاصة بالنسبة لممريض ح)

دراسة، أف المرضى ذكم كما تكصمنا مف خبلؿ أداة المبلحظة المطبقة في ال      
األمراض النفسية كالعصبية كثيرا ما يترددكف عمى العبلج السحرم" العبلج عند الطالب 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

424 

أك الشكافة" فيؤالء المعالجيف يخبركنيـ عف أسباب المرض، كغالب ما يمجأ الطالب أك 
الشكافة إلى إرجاع المرض العصبي أك العقمي أك النفسي إلى المس أك األذل أك 

 أك الحسد كالعيف.السحر 
كما يقكـ العبلج بكاسطة الطب السحرم عف طريؽ إعطاء بخكر، حرز، خمطة      

مف األعشاب يقرأ عمييا الطالب بعض التعاكيذ الغامضة، تعاكيذ مكتكبة عمى الكرؽ 
تحرؽ أك يبخر بيا، تبمؿ بالماء كيشرب ماؤىا، تمضغ،...كما قد تككف بكاسطة أساليب 

قكس الزار أك الحضرة كتعني استحضار األركاح يككف المريض طقكسية تتمثؿ في ط
اليدؼ ليذه الحضرة حتى يتـ استرضاء األركاح التي دخمت في الشخص المريض بعد 
أف يتـ المكافقة عمى الشركط البلزمة لخركجيا، كمع أف ىذا النكع مف العبلجات 

ه العبلجات كرد التحدث المتمثمة في الحضرة لـ يرد بيف أفراد الدراسة إال أف مثؿ ىذ
 عنيا في الجمسات التي كانت مستيدفة مف أداة المبلحظة التي قمنا بيا.

أما عف األساليب األخرل لمعبلج الشعبي المتمثمة في األعشاب الطبيعية المختمفة،     
، كالحجامة،  كبعض الزيكت االستشفائية، كالخمطات الشعبية كعمميات الشمط، كالخـز

 كالتدليؾ ...إلخ.كجبر الكسكر، 
، آالـ  فكثير ما تككف ىذه الكصفات بيف المرضى الذيف يعانكف حاالت العقـ، الركماتيـز
المفاصؿ، فمثبل بالنسبة لؤلعشاب كالكصفات الطبيعية النافعة لمعقـ: العسؿ مع حبكب 

 طمع النخيؿ "الذكار"   الخزامة، الشيح، زيت الزيتكف، البيض العربي.
عشاب الطبية في عبلج بعض األمراض الجمدية كما ىك الحاؿ كما تتدخؿ بعض األ
 (.25(، كح)22بالنسبة لمحالة رقـ)
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 أىمية الثقافة الطبية الحديثة في تصور المرض وتحديد عالجو: -1
(: يوضح المستوى التعميمي لحاالت الدراسة ونسبة االعتقاد وتصور 26الجدول رقم)

 والعالج الطبي الحديث لحاالت الدراسة:المرض في ظل الثقافة الحديثة، 
تصكر المرض في  المستكل التعميمي

إطار االعتقاد في 
 الثقافة الطبية الحديثة

أىمية العبلج بكاسطة الطب 
 الحديث. 

 

مجمكع 
 األمراض

النسبة  التكرار  النسبة المئكية التكرار التكرار 
 المؤكية

 التكرار

 3 %100 3 %100 3 3 أمي
القراءة يعرؼ 

 كالكتابة
3 6 100% 6 100% 6 

 6 %100 6 %100 6 5 ابتدائي
 6 %100 6 %100 6 4 متكسط
 8 %87،5 7 %100 8 7 ثانكم 

 5 %80 4 %100 5 3 جامعي 
 34 / 32 / 34 25 المجمكع

 
 التعميق عمى البيانات: -

مف خبلؿ إجابات أفراد الدراسة كآراءىـ حكؿ تصكر المرض كعبلجو مف خبلؿ         
يبدك أف ىناؾ تصكرات ثقافية حديثة لممرض ككذا استعمؿ العبلج  الثقافة الحديثة،

الطبي الحديث بشكؿ كبير ككاضح بيف أنكاع المرض الذم يعاني منو أفراد الدراسة 
مف  %100لجدكؿ أعبله يكضح أف نسبة كفي مختمؼ المستكيات التعميمة، فا

األمراض التي يعاني منيا حاالت الدراسة بيف)األمييف كالحاالت الذيف يعرفكف القراءة 
كالكتابة، المستكيات التعميمية االبتدائي كالمتكسط( بما يعانكنو مف أمراض عضكية 
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 .ةكنفسية كاجتماعية كعصبية لدييـ تصكر عممي طبي حديث حكؿ حالتيـ المرضي
كبغض النظر عف صحة ىذه التصكرات أك عدـ صحتيا فيي نتاج آلراء  

كتصكرات كفحص األطباء الذيف لجؤا إلييـ لمعبلج، كتصكر المرض مف خبلؿ الثقافة 
نما تعبر  الحديثة ال يعني أف الشخص المريض متمسؾ بشكؿ نيائي بيذه التصكرات كا 

ف جممة التصكرات حكؿ مرضيـ، فقد عف التصكرات الحديثة الطبية التي كانت كاردة بي
اتضح أف ىناؾ حاالت مرضية  ال تأخذ بعيف االعتبار التصكرات الحديثة لممرض، 
عمى الرغـ مف أنيا كانت كاردة في تصكره العاـ في إحدل المراحؿ التي مر بيا 

( كىي أمية، حيف كصؼ ليا األطباء أف 14المرض. كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
ـ التي تعانييا في الرأس بسبب حدكث انسبلخ في القشرة العظمية لمرأس التي اآلال

تغطي العركؽ بشكؿ طبيعي بسبب األدكية الخاطئة التي كانت تتناكليا الخاصة بآالـ 
األذنيف، لكف بعد ذلؾ  كفي الفترة التي قمنا بمقابمتيا اتضح أف المريضة لـ تعد مقتنعة 

أنيا كانت تؤمف بيا في تمؾ الفترة كتناكلت األدكية التي  بتمؾ التفسيرات عمى الرغـ مف
 كصفيا ليا الطبيب عمى إثرىا.

( كىي أمية، حيف قاؿ ليا األطباء أف حالة الشمؿ التي كانت 8كذلؾ الحالة رقـ )
تعانييا في العيف اليمنى سببيا انسداد بأحد عركؽ الرأس ككانت ستجرم عممية جراحية 

عاصمة لكف فيما بعد، بعد أف رأت المناـ الذم أكضح ليا سبب عمى إثرىا بالجزائر ال
 مرضيا أصبحت ترفض تمؾ التصكرات الطبية كال تصدقيا. 

كعميو فأف جممة ىذه التصكرات ىي تصكرات نسبية قد تككف مؤقتة كقد تككف 
 دائمة في نظر كتصكرات األشخاص المرضى.

كمف بيف ىذه المجمكعة ىناؾ حاالت تؤمف بشكؿ كبير بالتصكر العممي الطبي 
( التي تعاني 12الحديث في تفسير حالتيـ المرضية، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)

( التي تعاني مف سرطاف بالرأس، 20، كالحالة رقـ )Sarcoïdoseمف مرض الغرناكية 
نت أك نفسية أك عضكية أك عصبية، خاصة ككذلؾ أمراض أخرل مختمفة اجتماعية كا

أف نسبة لجكء الحاالت المرضى لمعبلج بكاسطة الطب الحديث في مختمؼ  المستكيات 
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. كتعني أف كؿ األمراض التي كاف يعانييا ىؤالء تـ %100التعميمية تأخذ نسبة 
 عرضيا لمعبلج عند الطيب الحديث، كىذا يزيد مف تأكيد أىمية الثقافة الحديثة في

 اختيار العبلج المناسب لممرض.
لكف يبقى التفاكت في دقة التفسير الطبي الحديث مرىكف أيضا بأساليب       

التشخيص الذم اعتمد عمييا المعالجيف، أك باألحرل مرىكف بالتخصص الطبي الذم 
لجأ إليو المريض في عبلجو لؤلمراض كنقصد بذلؾ ما إذا كاف المريض ذىب لمعبلج 

ـ، أك طبيب مختص، ككذا االستعانة بمختمؼ الكسائؿ التشخيصية عند طبيب عا
 األخرل مثؿ التصكير الطبي، كالتحاليؿ الطبية كغيرىا.

بحيث اتضح مف خبلؿ ىذه الدراسة أف ىناؾ بعض األمراض التي يعانييا 
أصحابيا إلى الطب العاـ لفحصيا كأكؿ مبادرة عبلجية يعتمد  المرضى غالبا ما يمجأ

المريض، خاصة إذا كانت ىذه األعراض المرضية متقمبة كغير مستقرة عمى عمى 
كضع ما، كما أف نقص األطباء المختصيف في عبلج أمراض معينة كالتي منيا الطب 
النفسي، يجعؿ العديد منيـ يمجأ إلى الطب العصبي بدؿ الطب النفسي، كىذا قد يؤثر 

كر العاـ لممرض عند الشخص عمى التشخيص الطبي لسميـ لممرض كمنو عمى التص
المريض، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحاالت التي تعاني أمراض نفسية إلى عصبية كىي 

(، فيـ عمى دراية أف ىناؾ أعراض نفسية مرضية تسبب ليـ 23(، ح)17(، ح)13ح)
مشكمة صحية كعصبية كىـ بيذا يممككف تصكرات طبية حديثة حكؿ مرضيـ لكف 

لعصبي كليس النفسي، كقد يرجع ىذا إلى سببيف األكؿ: ىك عبلجيـ كاف عند الطب ا
عدـ تكفر الطب النفسي المختص في مكاف اإلقامة فترة المرض؛ كالثاني: ىك عدـ 
تمييز ىؤالء األفراد بيف العبلج النفسي كالعبلج العصبي خاصة لمحاالت التي تعرؼ 

لى الطب النفسي ( ترغب في المجكء إ17مستكل تعميمي محدكد، ألف الحالة رقـ )
 المختص لكنو غير متكفر بالقرب مف مكاف اإلقامة عمى حد قكليا.

أما بالنسبة لممستكل التعميمي الثانكم كالجامعي فإف نسبة االعتماد عمى الثقافة  -
الحديثة في تفسير المرض كاف بشكؿ كمي لمختمؼ األمراض التي يعاني منيا ىؤالء 
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ات الحديثة لممرض ضمف ىذه المجمكعة، مف التصكر  %100كىي تعبر عف نسبة 
لكف نسبة االعتماد عمى العبلج بكاسطة الطب الحديث كانت بنسبة أقؿ فيي تأخذ 

بالنسبة لمجامعييف، كمف بيف  %80بالنسبة لممستكل الثانكم، كنسبة  %87،5نسبة 
الحاالت المرضية التي رفضت العبلج بكاسطة الطب الحديث عمى الرغـ أىمية الثقافة 

( ليا 15( حيث ترفض الحالة )7(، ح)15الحديثة لتصكر المرض، الحالتيف ح)
مستكل تعميمي ثانكم، كىي تعاني مف ضغط الدـ يرافقو قمؽ مزمف ترفض العبلج 
بكاسطة الطب الحديث ألنيا ال ترغب في العبلج الكيميائي نظرا لؤلعراض الجانبية 

ة أخرل ال ترغب في تعكيد نفسيا التي تخمفيا األدكية الكيميائية مف جية كمف جي
( كالذم يعاني حاالت القمؽ كاليأس 7اإلدماف عمى العبلج الكيمائي؛ أما الحالة رقـ )

رىاؽ نفسي كجسدم مزمف، فيك يتصكر المرض ضمف الثقافة الحديثة،  كاكتئاب كا 
كذلؾ يؤمف بضركرة كأىمية العبلج النفسي لمشكمتو الصحية لكنو ال يجد األطباء 

صيف في العبلج النفسي في منطقة اإلقامة فترة حدكث المرض، كما أنو يرفض المخت
العبلج عند طبيب أعصاب ألف ىذا النكع مف العبلج سيجعمو يعتمد عمى األدكية 
الميدئة كبالتالي سكؼ تزيد حالتو سكءا. كمف ثمة فيذا الشخص يمتمؾ ثقافة طبية 

بلج لكف نقص الطب المختص ىك حديثة حكؿ تصكر المرض كأىميتيا في اختيار الع
 الذم جعمو يعتمد عمى العبلج السحرم ككذا العبلج الديني بكاسطة الرقية الشرعية.

منيـ عالجكا  %100كما تكضح البيانات الخاصة باألمراض العقمية أف نسبة  -
بكاسطة الطب الحديث المختص، كما أف أىؿ المرضى أصبحكا مقتنعيف بطبيعة 

منيـ ذكييـ، ككاف تصكر أسباب المرض العقمي في األسباب المرض الذم يعاني 
(، كالصدمات النفسية 29الكراثية، كأسباب تمثمت في الضغكط النفسية لمحالة رقـ)

(، ككذا أساب طبيعية تمثمت في تمقي ضربة خمؼ الرأس كما حدث 28لمحالة رقـ)
 (.27لمحالة رقـ)

 التحميل السوسيولوجي:  -
األفراد المرضى عمى الثقافة الحديثة في تصكر المرض بفضؿ كثيرا ما يعتمد      
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التشخيص كالفحص الطبي الحديث، فالطب الحديث لديو كحدة متطكرة لتصنيؼ 
األمراض كتشخيصيا كترتيب األعراض كاألجيزة الفيزيقة المتدخمة في المرض ككذا 

مى تعريؼ أسبابيا كآلياتيا، فالتشخيص الطبي الحديث لؤلمراض بشكؿ عاـ يقكـ ع
التي تحدث الحالة  اآلليةالمسببة لممرض ك األجيزةو  ،األعراضالمرض كتفسيره كفؽ 

 . 1السببالمرضية ك
التي تعاني منو الحالة  « Sclérose « SEPفمثبل بالنسبة لمرض التصمب المكحي 

: تغيير في اإلحساس، مشاكؿ بصرية، ضعؼ العضبلت، أعراضو(، تتمثؿ 2رقـ)
كآبة، صعكبات بالتنسيؽ، إعياء ضعؼ إدراكي، مشاكؿ بالتكازف، بعض حاالت 

: ىذا المرض ناتج عف اآللية: بسبب تصمب األنسجة المتعدٌد؛ الجيازالشمؿ...إلخ؛ 
رض : يجيؿ السبب المباشر ليذا المالسببالتحريض المزمف عمى النظاـ العصبي، 

 حتى اآلف.
كالمراحؿ نفسيا بالنسبة لؤلمراض األخرل، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمرض ابيضاض الدـ 

(، كغيرىا مف األمراض، فمف 16(، كضعؼ القكة العضمية ح)12( الغرناكية ح)1ح)
المفترض أف تترجـ األمراض العضكية خاصة كاألمراض العصبية كحتى بعض 

ا النحك مف الترتيب، لكف كما ىك مكضح في مختمؼ األمراض النفسية كالعقمية عمى ىذ
حاالت الدراسة أف الكثير مف المرضى ميما كاف نكع حالتيـ المرضية أقدمكا عمى 
أطباء عدة مختصيف كغير مختصيف لمعبلج لغرض فيـ كتشخيص المرض، منيـ مف 
تعرؼ عمى مرضو بدكف صعكبة كمنيـ مف تعرؼ عمى مرضو بعد فترة طكيمة مف 

صات، كمنيـ مف لـ يتعرؼ عمى المرض، كىذا إف دؿ يدؿ عمى صعكبة الفحك 
ف حدث التشخيص الدقيؽ يككف بعد فحكصات عدة حيف  تشخيص ىذه األمراض كا 

 تستفحؿ أعراض المرض بشكؿ كاضح.
كمف ىنا يبدك أف الطب الحديث ليس بيده عصا سحرية تتعرؼ عمى المرض منذ 

بة تحديد )األسباب كاآللية كاألجيزة ( في الكىمة األكلى مف ظيكر األعراض، فصعك 
 غاية الصعكبة خاصة األمراض المستعصية كالغامضة بشكؿ كبير.

                                                           
1
 : Fassin Didion et Jaffré Yannik et autres , ipid.p(41). 
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فمع تطكر أدكات الفحص الطبي الحديثة أصبح بإمكاف التعرؼ عمى المرض بشكؿ 
مفصؿ، لكف تبقى العديد مف األمراض مجيكلة السبب، كما ىك الحاؿ بالنسبة لممرض 

(، المرض الخاص 5(، المرض الخاص بالحالة )12ح رقـ)    (، المرض  2ح رقـ)
 (...كغيرىا الكثير مف األمراض التي لـ ترد في دراستنا ىذه.16بالحالة )

كالشيء نفسو بالنسبة لؤلمراض النفسية كاألمراض العصبية المختمفة ككذلؾ األمراض 
كفي حاالت العقمية، فكثيرا ما يتعرؼ المرضى عمى نكع المرض أك صنؼ المرض، 

نادرة يتـ التعرؼ عمى أسباب المرض في نطاؽ الثقافة الطبية الحديثة، كمف ثـ نقكؿ 
ف بشكؿ  أف ىؤالء المرضى قامكا بتفسير مرضيـ ضمف التصكر الطبي الحديث كا 
متكاضع، خاصة مع جيؿ األسباب المباشر لممرض لدل الكثير مف المرضى إف لـ 

 نقؿ معظميـ.
بر المشاكؿ االجتماعية كالضغكطات النفسية، كأسباب ميمة في فعمى سبيؿ المثاؿ تعت

حدكث المرض النفسي أك العصبي أك العقمي لمكثير مف الحاالت التي كردت في 
الدراسة، كحتى بعض األعراض العضكية، كما ىك الحاؿ بالنسبة لؤلمراض الخاصة 

 (.28(، ح)18(، ح)24(، ح)17(، ح)15(، ح)13(، ح)10(، ح)3بالحالة رقـ)
غير أنو ىناؾ حاالت مرضية التي جاءت في دراستنا كالتي تعاني مف نفس األمراض 

(، 4(، ح)23ال تزاؿ تجيؿ األسباب الدافعة لممرض كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
 (.29(، ح)26ح)

* كما كاف لمعامؿ الكراثي دكر في حدكث األمراض كىك تصكر يدخؿ ضمف الثقافة 
لممرض، كقد يؤثر العامؿ الكراثي عمى مختمؼ األمراض العضكية الطبية الحديثة 

( الشمؿ التدريجي لنشاط األعصاب الحركية بحيث 5بالنسبة لمرض الحالة رقـ)
المريضة كانت تتصكر أف المرض كراثي بدافع القرابة المكجكد بيف األـ كاألب 

سرة األخ كالتشخيص الطبي أثبت ليا ذلؾ، كما أف حدكث مرض مشابو داخؿ األ
األكبر كاألخ األصغر جعميا تقتنع نكعا ما أف مرضيا قد يككف بسبب كراثي؛ الحالة 

( كىي تعاني مف ضغط الدـ كرثت ىذا المرض مف كالدتيا كىي تعرؼ ىذا 15رقـ )
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( كىي تعاني مف سرطاف الرأس كالدىا 20دكف أف يخبرىا الطبيب بذلؾ، الحالة رقـ)
بدكر العامؿ الكراثي كسبب لممرض بعد التشخيص  تكفي بنفس المرض، كىي مقتنعة

الطبي كالتعرؼ عمى نكع المرض بالرغـ مف أف ىناؾ أسباب أخرل كردت في تصكر 
( تعاني مف مرض عصبي كالدىا 23المريضة كىي المشاكؿ االجتماعية؛ الحالة رقـ )

اثي كعميا مصاباف بالمرض العصبي عمى الرغـ مف عدـ اقتناعيا بدكر العامؿ الكر 
( نفس الشيء أب 4لكف تصكر المرض كاف كارد ضمف ىذا السبب، الحالة رقـ )

المريضة كعميا مصاباف بنفس المرض بالرغـ مف عدـ االقتناع بيذا الطرح إال أف 
( أيضا كاف 27تصكر المرض ضمف ىذا السبب كاف كارد؛ المريض العقمي ح)

كعمو يتشكياف نفس المرض االحتماؿ الكراثي لممرض كارد خاصة كأف أخت المريض 
العقمي، عمى الرغـ مف كجكد تصكرات أخرل ضمف الثقافة الحديثة ليذا المرض تتمثؿ 

 في تعرض المريض لضربة عمى المستكل الخمفي لمرأس.
كمف ثـ يمكف القكؿ: يتخذ المرضى تصكراتيـ حكؿ مرضيـ بيف أراء كتصكرات     

مؾ التصكرات، كما قد يككف ىناؾ اقتناع كتشخيص األطباء لممرض كالمعرفة الذاتية بت
كمي أك جزئي بمدل أىمية ىذه التصكرات، كقد تككف مجرد تصكرات مؤقتة لممرض 

 قابمة لمتغير في أم لحظة يحدث فييا تغير آلراء المريض.
مف األفراد المرضى ذكم  %100كما اتضح مف خبلؿ ىذه الدراسة أف نسبة      

رددكف عمى العبلج الطبي الحديث مقارنة باألفراد المستكل التعميمي المنخفض يت
الجامعييف كمستكل الثانكم الذم تأخذ فيو نسبة االعتماد عمى العبلج الحديث كالتالي 

 ، كىذا يرجع إلى تفسيريف كارديف:%87،5، %80بالترتيب: 
أف الثقافة الحديثة حكؿ المرض كعبلجو تختمؼ بيف المستكيات التعميمية العالية  -1 
نيا في المستكيات المنخفضة فاألشخاص المتعمميف أكثر إلماما باإليجابيات ع

كالسمبيات التي قد تحدث إثر العبلج الحديث مما يجعؿ الكثير مف المثقفيف يتجنبكف 
(، حتى 7(، الحالة رقـ)15العبلج الكيمائي الحديث كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)

( التي تطكر مرضيا إلى سرطاف بالدـ رفضت 1مستكل التاسعة متكسط الحالة رقـ)
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العبلج الكيمائي ألنيا تعرؼ مخاطر ىذا العبلج كليذا ىي لـ تغامر بيذا النكع مف 
 العبلج، كقد كجدت حجة أف مرضيا ليس لو أم صمة بالسرطاف.

في المقابؿ نجد أف األشخاص ذك مستكل التعميمي المنخفض قد ال يكترثكف ليذا النكع 
ض الجانبية لمعبلج الكيمائي الحديث، فكؿ ىميـ ىك التخمص مف مختمؼ مف األعرا

 األعراض المرضية.
قد يرجع إلى كجكد بدائؿ عبلجية لممرض، فالمرض الذم ال يجد لو بديؿ عبلجي  -2

غير العبلج بكاسطة الطب الحديث، لف يتمكف الشخص مف االستغناء عمى ىذا النكع 
 رم ال محاؿ.مف العبلج كبالتالي يصبح حؿ ضرك 

 أىمية ثقافة الطب البديل في تصور المرض وتحديد عالجو: -6
(: يوضح المستوى التعميمي لحاالت الدراسة ونسبة االعتقاد وتصور 26الجدول رقم)

 المرض في ظل ثقافة الطب البديل والعالج بواسطة الطب البديل:
رصٕس انًشض فٙ  انًغزٕٖ انزؼهًٛٙ

ئغبس االػزمبد فٙ 

 انطت انجذٚمانثمبفخ 

أًْٛخ انؼالج ثٕاعطخ 

 انطت انجذٚم. 

 

يدًٕع 

 األيشاض

انُغجخ  انزكشاس  انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انزكشاس 

 انًإٔٚخ

 انزكشاس

 3 %0 0 %0 0 3 أيٙ

ٚؼشف انمشاءح 

 ٔانكزبثخ

3 0 0% 0 0% 6 

 6 %20 1 %20 1 5 اثزذائٙ

 6 %50 3 %50 3 4 يزٕعػ

 8 %25 2 %25 2 7 ثبَٕ٘ 

 5 %80 4 %80 4 3 خبيؼٙ 

 34 / 10 / 10 25 انًدًٕع
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 التعميق عمى البيانات:  -
نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف ىناؾ تداكؿ نسبي في تفسير المرض مف خبلؿ    

 ثقافة الطب البديؿ ككذا المجكء لمعبلج البديؿ بيف أفراد الدراسة.
بيف األمييف كالذيف يعرفكف  فيناؾ انعداـ لجكء المرضى إلى العبلج البديؿ خاصة

بيف األمراض التي يعاني منيا  %20القراءة الكتابة، كما أنو يأخذ نسبة قميمة تقدر بػ: 
( التي تعاني مف 17األفراد ذكم المستكل التعميمي االبتدائي، كىي تعبر عف الحالة )

 مشاكؿ نفسية كعصبية كآالـ في المفاصؿ بحيث لجأت لمعبلج بالحجامة بأمر مف
الراقي، حيث فسر ليا مرضيا عمى أنو سحر كبطمب مف الراقي أف الحجامة نافعة في 
طرد كاستخراج السحر مف جسـ اإلنساف، كىك يخرج عبر الدـ الذم تستخرجو عممية 
الحجامة، كما تعتقد أف ىذا السحر ىك الذم يسبب ليا اآلالـ كالمشاكؿ النفسية 

 كالعصبية التي تعاني منيا.
سبة تصكر المرض في إطار ثقافة الطب البديؿ ككذا العبلج بكاسطة تـ تمييا ن

، ككرد ذلؾ في %25الطب البديؿ عند المرضى ذكم المستكل التعميمي الثانكم بنسبة 
( كىي تعاني مف ضغط الدـ ترافقو أعراض قمؽ 15حالتيف مرضيتيف ىما: الحالة رقـ)

اد يخمك مف األعراض الجانبية مزمف كىي تفضؿ العبلج بكاسطة الطب البديؿ ألنو يك
بعد العبلج كىي تفضؿ الحجامة ألنيا نافعة لمضغط ككذلؾ نافعة لتخفيؼ القمؽ، 
كتتصكر المريضة أف الدـ الفاسد ىك سبب المشاكؿ الصحية التي تحصؿ، كمف بينيا 
ارتفاع ضغط الدـ، كىي تكتسب معرفة كاضحة حكؿ أىمية الحجامة كالحاالت 

( كىي تعاني مف مرض نفسي يعرؼ 18دـ فييا، كالحالة رقـ)المرضية التي تستخ
بالكسكاس القيرم كاالكتئاب فالمريضة منذ سنكات عدة تعالج بكاسطة الحجامة كنكع 
مف أنكاع الطب البديؿ بعد أف أخبرتيا إحدل أقاربيا عف أىمية العبلج بكاسطتيا، كبعد 

دـ الفاسد كأىميتيا كذلؾ في أف قرأت عنيا كسمعت عف أىمية الحجامة في استخراج ال
عبلج األمراض النفسية كالعصبية خاصة أف ىذه المريضة دخمت مرحمة سف اليأس 
كبيذا المريضة تضيؼ بأنيا ال يمكنيا االستغناء عف العبلج بكاسطة الحجامة مف 
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 اآلف.
 كمف ثمة فإف ىاتيف الحالتيف يمتمكاف ثقافة طبية حكؿ الطب البديؿ.

ر المرض كأىمية العبلج ضمف ثقافة الطب البديؿ بيف المرضى ثـ تمييا نسبة تصك 
بيف ىؤالء المرضى،  %50الذيف ينتمكف إلى المستكل التعميمي المتكسط، تأخذ نسبة 

( كىي تعاني مف 1ككانت بيف الحاالت التالية: المرض األكؿ كالثالث لمحالة رقـ)
ة الطب البديؿ مرض ابيضاض في الدـ كمرض جمدم، بحيث لجأت لمعبلج بكاسط

بمستشفى مختص بمبناف فقد أثبت لممريضة تشخيص المرض عمى انو ابيضاض في 
الدـ كأف المرض الجمدم ىك مجرد أعراض مرضية تابعة لممرض األكؿ الذم تطكر 
إلى سرطاف بالدـ، كعمى الرغـ مف أف المريضة لـ تقتنع بنتيجة التشخيص خاصة 

تدرؾ أىمية العبلج بكاسطة الطب البديؿ بغض  بالنسبة لممرض الثاني إال أنيا كانت
 النظر عمى أنيا شفيت منو أـ ال.

(، الذم يعاني مف مرض جمدم "الصدفية" فقد لجأ لمعبلج بكاسطة 22كالحالة رقـ)
الطب البديؿ بعد أف عرؼ أف المعالج العماني المشيكر الشيخ "محمد الياشمي" أنو 

نة "ببريكة"، ذىب لمعبلج عنده بعد أف كصؼ لو متكاجد بالجزائر كبالضبط في كالية بات
خمطات مف العسؿ كاألعشاب عمى الرغـ مف أنو لـ يخبره بنكع المرض بدقة لكنو 
شخص لو المرض عمى أنو مرض جمدم مستعصي، كما أف المريض لجأ إلى ىذا 
النكع مف العبلج بعد أف أدرؾ أىمية العبلج البديؿ لمختمؼ األمراض بما فييا 

 ض الجمدية.األمرا
( التي تعاني مف مرض نفسي كعصبي كآالـ مزمنة في المفاصؿ، فقد 17كالحالة رقـ )

لجأت لمعبلج بكاسطة الحجامة كنكع مف أنكاع الطب البديؿ بأمر مف الراقي فقد أخبرىا 
عف أىمية العبلج بكاسطة الطب البديؿ في استخراج السحر الذم تسبب ليا بجممة 

تعاني منيا، كىي أصبحت تدرؾ كتتصكر أف ىذا السحر سكؼ المشاكؿ الصحية التي 
يخرج مع الدـ الفاسد الذم يستخرج بكاسطة الحجامة كبالتالي التخفيؼ مف حدة المرض 

 أك الشفاء منو.
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أما بالنسبة لؤلمراض الذم يعاني منيا المرضى الجامعييف فإف نسبة تصكر المرض  
، بيف الجامعيف في ىذه الدراسة، %80ذ كأىمية العبلج ضمف ثقافة الطب البديؿ تأخ

( الذم لجأ لمعبلج بكاسطة الطب البديؿ بأنكاع 19كىي تشمؿ أمراض العقـ لمحالة رقـ)
مختمفة مف بينيا: الحجامة ففي تصكره المعرفي أنيا تقكـ بتحفيز الغدد الجنسية عمى 

عند مختصة تعالج إنتاج الحيكانات المنكية ككذا تحفيزىا عمى النشاط كالحركة، العبلج 
بكاسطة األعشاب الطبيعية كنكع مف أنكاع الطب البديؿ بباتنة العبلج بكاسطة األدكية 
الطبيعية المنتجة مف طرؼ شركات مختصة بالعبلج البديؿ كىي تابعة لشركة "زيف"، 
كقد قصد العبلج البديؿ بتشجيع مف الزكجة كاألصدقاء، اإلعبلنات التمفزيكنية الخاصة 

ت الطبية بالطب  البديؿ، االطبلع الشخصي عمى أىمية ىذا العبلج لمرض بالمنتجا
 العقـ. 

فمختمؼ األدكية الطبيعية التي تـ تناكليا في تصكر المريض ىي أدكية طبيعية تخمكا 
مف أعراض جانبية أىميتيا تتمثؿ في تحفيز الغدد الجنسية عمى إفراز الحيكانات 

 يض ككذلؾ تحفيز نشاطيا كحيكيتيا.المنكية التي كانت منعدمة عند المر 
( كىك يعاني مف ثبلث أمراض: مرض ضعؼ القكة العضمية، ضغط 16الحالة رقـ )

الدـ، عرؽ النسا، كقد عالج ىذا المريض بكاسطة الحجامة كنكع مف أنكاع الطب البديؿ 
ككذا الطب الديني، بتشجيع مف الزكجة كاألصدقاء كبعد أف قاـ باالطبلع عمى أىمية 

عبلج بكاسطتيا في الكتب كمكاقع اإلنترنيت، فيي في تصكره تقكـ باستخراج الدـ ال
الفاسد الذم بإمكانو أف يسبب مختمؼ األمراض ميما كاف نكعيا، كما أف العبلج 

 بكاسطتيا يخمكا مف األعراض الجانبية مقارنة بالعبلج الكيمائي. 

عكف لمعبلج بكاسطة كفيما يخص األمراض العقمية فإف معظـ المرضى لـ يخض -
 بالطب البديؿ.
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 التحميل السوسيولوجي: 
مف خبلؿ بيانات الدراسة ىناؾ مجمكعة قميمة تتصكر المرض ضمف ثقافة الطب       

البديؿ ككذا تمجأ لمعبلج بكاسطة الطب البديؿ، كىي غالبا ما تككف فئة المثقفيف 
كالمتعمميف بيف المستكل التعميمي الجامعي كالثانكم كالمتكسط، فكمما كاف مستكل 

 طب البديؿ في تفسير المرض كعبلجو.التعميمي أعمى كمما زادت أىمية ال
كما أف أغمبية األشخاص الذيف لجؤكا لمعبلج بكاسطة الطب البديؿ كاف بعد تشجيع 
الجماعة المرجعية المقربة مف الشخص المريض، ككذا االطبلع عمى الكتب المختصة 

ؼ بالطب البديؿ ككذا تصفح مكاقع اإلنترنيت الخاصة بالطب البديؿ ككذا التأثر بمختم
اإلشيارات التي تركج األدكية الخاصة بالطب البديؿ ككذا البرامج الخاصة بو، كما أف 

 ىناؾ قنكات فضائية خاصة بالتركيج ليذا النكع مف الطب.
كبما أف جزء كبير مف ثقافة الطب البديؿ تعتبر تطكير لمثقافة التقميدية الخاصة       

جو كفؽ ىذا النكع مف العبلج يككف بالصحة كالمرض كالعبلج، فإف تفسير المرض كعبل
مزيج بيف الطرؽ التقميدية كالحديثة في تصكر المرض كعبلجو، فكثيرا مف الممارسات 
العبلجية التابعة ليذا النكع مف الطب ال تزاؿ تحافظ عمى الطرؽ التقميدية القديمة كما 

 ىك الحاؿ بالنسبة لمحجامة.
مى التجارب العممية في تأكيد صحة أما بالنسبة لتفسير المرض فإف االعتماد ع

التصكرات التقميدية القديمة ،جعؿ تصكر المرض كفؽ ثقافة الطب البديؿ يمتاز بالجدية 
كالحداثة، ىذا كيستعيف الطب البديؿ في تشخيصو لمختمؼ األمراض بكسائؿ كأدكات 

 (: الذم يعاني مف العقـ.19التشخيص الطبي الحديث، كما كرد مع الحالة رقـ )
بعض أساليب الطب البديؿ تتدخؿ في إطار الطب الديني كما ىك الحاؿ بالنسبة      

كالحجامة كالكي، كالعبلج ببعض األعشاب الطبيعية، فإف تفسير المرض كتصكره كفؽ 
ىذا النكع مف الطب قد يأخذ معاني دينية أيضا، خاصة مع كجكد أحاديث نبكية شريفة 

جامة كالكي كبعض األعشاب كالمركبات الطبيعية جاء فييا أىمية العبلج بكاسطة الح
 مثؿ العسؿ...إلخ.
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كعميو فإف ىناؾ بعض مف المرضى يجدكف أىمية الطب البديؿ، كبديؿ ديني كثقافي 
خاصة إذا تعمؽ األمر بالعبلج بكاسطة الحجامة، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ 

 (.17( ككذلؾ الحالة رقـ )16(، ح)19(، ح)15)
ف تصكرات الخاصة بثقافة الطب البديؿ حكؿ المرض نجد أف الدـ الفاسد يسبب كمف بي

الكثير مف األمراض، كقد يككف مصدر ىذا الدـ الفاسد تمؼ الخبليا الدمكية بشكؿ 
 يكمي، كقد يككف مصدره تناكؿ سمـك مختمفة مف بينيا السحر.

بكاسطة الحجامة، كىي فمف خبلؿ المقابمة التي أجريناىا مع تقنية مختصة في العبلج 
تقنية سامية في الصحة تقكؿ:" أف الحجامة تعالج مختمؼ األمراض العضكية  كالنفسية  
كالعصبية  كحتى األمراض الركحية، كمف بيف األمراض التي تعالجيا الحجامة الزىايمر 
، ضغط الدـ بأنكاعو، مرض السكرم، العقـ عند الرجاؿ كالنساء، عرؽ النسا، أمراض 

 ، األمراض النفسية كالعصبية المختمفة، الصداع النصفي، أمراض العيكف،...إلخ.القمب
كما أف الحجامة تعالج كتخمص مف األمراض الركحية الخاصة بالمس، الحسد، السحر، 

 فالتخمص مف ىذه األمراض يخرج عبر الدـ الفاسد الذم تستخرجو الحجامة.
 سنكات مف عمره. 5كىي صالحة لكؿ فرد بعد 

أفدتنا مختصة في العبلج بالحجامة أف المرضى يأتكف لمعبلج بكاسطة الحجامة كقد 
 .1مف مختمؼ األعمار كالمستكيات االقتصادية كاالجتماعية

كىناؾ تصكرات أخرل تخص العبلج بكاسطة الطب البديؿ كمف بينيا: نظرية       
تي كردت في اإلثارة العصبية، نظرية اختبلؿ خطكط الطاقة داخؿ الجسـ كغيرىا ال

 الجانب النظرم لمدراسة.
فالتصكرات الثقافية الخاصة بالطب البديؿ تزيد عند الشخص بشكؿ خاص بعد أف 
يجرب العبلج بكاسطة ىذا النمط مف الطب الذم زاد انتشاره في السنكات األخيرة مف 
 األلفية الثانية، بؿ أصبح التداكم بكاسطة الطب البديؿ يتصدر القائمة الطبية لدل

 األشخاص المثقفيف.
 

                                                           
1

 .2012دٚغًجش  12: يمبثهخ يغ يخزصخ فٙ انؼالج ثٕاعطخ انسدبيخ، ٕٚو 
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 أىمية الثقافة الدينية في تصور المرض وتحديد عالجو: -6
(: يوضح المستوى التعميمي لحاالت الدراسة ونسبة االعتقاد وتصور 21الجدول رقم )

 المرض في ظل الثقافة الدينية وأىمية العالج الديني:
تصكر المرض في إطار  المستكل التعميمي

االعتقاد في الثقافة 
 الدينية

أىمية العبلج بكاسطة الطب 
 الديني "الرقية الشرعية"

 

مجمكع 
 األمراض

 التكرار النسبة المؤكية التكرار  النسبة المئكية التكرار التكرار 
 3 %100 3 %100 3 3 أمي

 6 %100 6 %100 6 3 يعرؼ القراءة كالكتابة

 6 %100 6 %100 6 5 ابتدائي
 6 %100 6 %100 6 4 متكسط
 8 %100 8 %100 8 7 ثانكم 

 5 %100 5 %100 5 3 جامعي 
 34 / 34 / 34 25 المجمكع

 
 التعميق عمى البيانات:

مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يتضح أف تصكر المرض كأىمية عبلجو كفؽ الثقافة       
الدينية مكجكد بيف معظـ األمراض الذم يعاني منيا أفراد الدراسة، فيي تأخذ نسبة 

بيف مختمؼ المستكيات التعميمية، المستكل الجامعي،المستكل الثانكم، المستكل  100%
 المتكسط، المستكل االبتدائي، ككذا بيف األمييف كالذيف يعرفكف القراءة كالكتابة.

كما أنيا تعبر عمى أف أىمية التصكر الديني لممرض يككف في مختمؼ األمراض سكاء 
 اجتماعية.كانت عضكية أك نفسية أك عصبية أك 

أما بالنسبة لؤلمراض العقمية فإف كؿ المقاببلت التي أجريناىا مع األشخاص       
المسؤكليف عمى المرضى عقميا أثبتت أف ىناؾ تصكر ديني كاضح مف قبؿ ىؤالء حكؿ 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

439 

 3المرض العقمي، إال أف أىمية العبلج الديني بالنسبة لممرض العقمي كاف بيف 
 معيـ المقابمة. ممف أجرينا 4أشخاص مف بيف 

كبالرغـ مف اختبلؼ األمراض التي يعاني منيا ىؤالء األفراد، ككذا مدة المرض 
جابات  مكانية العبلج، فإف التصكرات الدينية حكؿ المرض التي جمعناىا مف آراء كا  كا 
المبحكثيف تكاد تنحصر في جممة التصكرات التالية التي قمنا بتصنيفيا في الجدكؿ 

 التالي:

 (: يوضح التصورات الدينية لممرض بالنسبة لحاالت الدراسة23رقم)جدول 
 النسبة المئوية 66التكرار من  التصور الديني لممرض
 %22,22 16 بالء وامتحان من ا

 %20,83 15 السحر
 %16,66 12 المس
 %20,83 15 العين
 %5,55 4 الحسد

 %1,38 1 عدم طاعة الوالدين
 %4,16 3 نقص االيمان با 

 %1,38 1 التفكير في األمور الدنيوية
 %2,77 2 قمة النظافة والطيارة

 %1,38 1 ترك الصالة
 %1,38 1 شرب الخمر والمحذرات

 %1,38 1 الحزن والغضب
 %100 72 المجموع
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 (:23التعميق عمى الجدول رقم )
( يتضح أف تصكر المرض بمختمؼ أنكاعو ضمف 16مف خبلؿ ىذا الجدكؿ )     

الثقافة الدينية يأخذ مفاىيـ متعددة، فاعتبار أف المرض ببلء مف ا كمحبة منو ،أك 
بيف الحاالت المرضية، ثـ  %22,22إمتحاف يختبر ا فيو صبر عباده يأخذ نسبة 

مكزعة عمى  %20,83نسبة متساكية تقدر بػ: تمييا نسبة االعتقاد في السحر كالعيف ب
مختمؼ األمراض عضكية كانت أك عصبية أك نفسية أك اجتماعية؛ تمييا نسبة االعتقاد 

، مكزعة عمى مختمؼ األمراض عضكية %16,66في "المس" كمسبب لممرض بنسبة: 
( 3(، ح)5(، ح)4(، ح)8كنفسية كعصبية بالنسبة لمحاالت التالية: الحالة رقـ )

 (.21(، ح)24(، ح)14(، ح)10(، ح)2(،ح)20(، ح)18(، ح)17ح)
، تمييا نسبة االعتقاد في نقص اإليماف %5,55بينما يأخذ "الحسد" نسبة أقؿ تتمثؿ في 

( المتاف يشتكياف مف مرض نفسي 18( )19كىي تخص الحالتيف ) %4,16با بنسبة 
( الذم يعاني 22الة )الكسكاس القيرم كاالكتئاب ككذا مرض نفسي إلى عصبي، كالح

 %2,77مف مرض الصدفية، تمييا قمة الطيارة كالنظافة كأحد مسببات المرض بنسبة 
(، بعدىا يأتي دكر كؿ 25( كالحالة رقـ)22كىي تعبر عف المرض الجمدم لمحالة رقـ)

(، 22لمحالة رقـ) مف " ترؾ الصبلة، عدـ طاعة الكالديف، التفكير في األمكر الدنيكية
( الذم 25، كىذه المفاىيـ مكزعة بيف الحالة )%1,38شرب الخمر كالمخدرات" بنسبة 

(، التي تعاني 11عاني مرض جمدم الصدفية، الحزف كالغضب الخاص بالحالة رقـ)
 مف ضغط الدـ بسبب كفاة ابنيا األكبر في حادث مركر.

تصكرات الدينية لممرض العقمي حسب أما بالنسبة لؤلمراض العقمية فقد تـ فرز ال -   
 رأم األشخاص المسؤكليف عمى المريض في الجدكؿ التالي: 
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(: يوضح أىم التصورات الدينية ""لممرض العقمي" حسب وجية نظر 21جدول رقم )
 األشخاص المسؤولين عن المرضى:

 النسبة المئوية التكرار  التصور الديني لممرض
 %20 2 بالء وامتحان من ا

 %10 1 قمة االيمان
 %20 2 المس
 %20 2 العين
 %10 1 الحسد

 %10 1 عدم طاعة الوالدين
 %10 1 عقاب من ا

 %100 10 المجموع

 التعميق عمى الجدول:
يتضح أف لبلعتقاد الديني كدكره في تصكر المرض العقمي  17مف خبلؿ الجدكؿ      

مف خبلؿ مقاببلت الدراسة كجدنا أف المرض العقمي ىك ببلء مف ا بالنسبة لممريض 
مف أراء التي حصمنا عمييا مف المقابمة،  %20كبالنسبة لعائمة المريض كىك يأخذ نسبة 

، أما الحسد كقمة اإليماف %20ف كأسباب لممرض بنسبة كما تأخذ أىمية  المس كالعي
، %10كعدـ طاعة الكالديف تأخذ أىميتيما بالنسبة لممرض العقمي بيف أفراد الدراسة بػ 

، كجاء عف أحد %10أما المرض العقمي يعتبر كعقاب مف ا فيك أيضا يأخذ قيمة 
أكلياء المريض ألف المريض حيف كاف سميـ لـ يكف يطيع كالده ككاف يعصي أكامره 

 ليذا الكالد يعتبر أف مرض ابنو جاء كعقاب مف ا. 
 التحميل السوسيولوجي:

تصكر المرض ضمف الثقافة الدينية عمى حسب البيانات الدراسة، تنحصر في       
مف بينيا أف المرض ىك ببلء كامتحاف مف ا، يمتحف  مجمكعة مف المعتقدات كالقيـ
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فيو ا عباده، كىك يصيب عادة األشخاص المحببيف مف ا، كىناؾ مف يرجع مرضو 
إلى تأثير السحر، كقد يككف ىذا السحر مأككؿ أك معمكؿ أك مرشكش، أما عف الغرض 

ؿ كزكجتو، كىناؾ مف السحر حسب رأم أفراد الدراسة فيناؾ سحر التفرقة بيف الرج
سحر المرض، كسحر إفساد حياة شخص ما كىك بيذا يؤثر عمى مختمؼ الجكانب 
الصحية لمشخص الصحة الجسدية، كالنفسية، كالعقمية، كاالجتماعية، كالعصبية، كقد 
الحظنا مف خبلؿ حاالت الدراسة مجمكعة األمراض التي يعقد أصحابيا أنيا نتيجة 

سبب في إصابة شخص بمرض ما، فتأثير العيف كاف  السحر، كما قد تككف "العيف"
بشكؿ كاضح لدل أفراد الدراسة كقد استنتجنا مف جممة المبلحظات التي أجريناىا في 
ىذه الدراسة أف العيف تسبب الكثير مف المشاكؿ الصحية المختمفة ككذا المشاكؿ 

 صمى حيث ركل المسمـ في صحيحو عف ابف عباس قاؿ: قاؿ رسكؿ ا االجتماعية،
كفي صحيحو  »العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقتو العين«ا عميو كسمـ 

أيضا عف أنس أف النبي صمى ا عميو كسمـ أنو رخص الرقية مف الحمى كالعيف 
فالركح الحاسد مؤذية لممحسكد أذل بيِّنا كليذا أمر ا  فالعيف تتأثر بالركح، .ةً مى مً كالنَّ 

يستعيذ بو مف شره كتأثير العيف بالمقابمة أك بتكجيو الركح نحك مف  سبحانو كتعالى أف
كقاؿ ا  ،يؤثر فيو، ككثير مف العائنيف يؤثر في المعيف بالكصؼ مف غير رؤية

ن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصارِِىْم َلمَّا َسِمُعوا الذِّْكَر َوَيُقوُلوَن ِإنَّوُ تعالى:   ﴿َواِ 
﴿ ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَمِق * ِمن َشرِّ ( ،كقاؿ أيضا: 51مف سكرة القمـ، اآلية) َلَمْجُنوٌن﴾

َما َخَمَق * َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب * َوِمن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي اْلُعَقِد * َوِمن َشرِّ َحاِسٍد 
 .ِإَذا َحَسد﴾َ 

فقد جاء في الطب النبكم أف الحسد كالعيف  أما عف الفرؽ بيف الحسد كالعيف     
يشتركاف في األثر حيث يسبباف ضررا لممعيف كالمحسكد، كيختمفاف في المصدر 

 فمصدر الحسد تحرؽ القمب، كاستكثار النعمة عمى المحسكد، كتمني زكاليا عنو.
 أما العائف فمصدره انقداح نظرة العيف، لذا فقد يصيب مف ال يحسده مف جماد كحيكاف

 كزرع كماؿ.
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ال يقع الحسد إال مف نفس خبيثة كحاقدة، كلكف العيف قد تقع مف رجؿ صالح مف جية 
 .1إعجابو بالشيء دكف إرادة منو إلى زكالو

كىناؾ تفسير ديني لعامؿ آخر لممرض  تأثير "المس" كىك يؤثر بشكؿ كاضح         
ىناؾ مزاعـ كثيرة مف  عمى األمراض النفسية كالعصبية كالعقمية، كعمى الرغـ مف أف

عمماء الديف اإلسبلمي مف يركف أف المس كدخكؿ الشيطاف في جسـ اإلنساف شيء 
غير صحيح كليس منطقي كىـ يعطكف أدلة عممية كدينية تثبت عدـ صحة دخكؿ 
الشيطاف أك الجف جسـ اإلنساف إال أف مجتمع الدراسة كباألحرل الحاالت المرضية 

مرضيا تؤمف بأف ىناؾ حالة لممس، كيؤكد العديد مف التي تعتقد في المس كسبب ل
العمماء الديف اإلسبلمي أف ىناؾ أدلة قرآنية كأحاديث نبكية تثبت حدكث المس كمف 

 بينيا: 
 أدلة قرآنية:  -2

﴿ اِّلذيَن َيْأُكُموَن الِرَبوْا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّْيَطاُن ِمَن قاؿ تعالى: 
َبوْا َفَمْن  َجاَءُه ْالَمسِّ َذِلَك ِبَأنَُّيْم َقاُلوْا ِإنََّما الَبْيُع ِمْثُل اِلّرَبوْا َوَأَحلَّ ا الَبْيَع َوَحرََّم الرِّ

رَّبِِّو َفاْنَتَيى َفَمُو َما َسَمَف َوَأْمُرُه ِإلَى ا َوَمْن َعاَد َفُأْوَلِئَك َأْصَحاُب اَْلنَّاِر ُىْم  َمْوِعَظٌة ِمنْ 
 (.275سكرة البقرة اآلية)ِفيَيا َخاِلُدوَن ﴾ 

كقاؿ القرطبي في تفسيره، في ىذه اآلية دليؿ عمة فساد مف أنكر الصرع مف جية 
 ائع، كأف الشيطاف يسمؾ إال اإلنساف كال يككف منو مس.الجف، كزعـ أنو مف فعؿ الطب

 ﴾َطْيٌف ِمَن الشَّيَطاِن َتَذَكُروْا َفِإَذا ُىْم ُمْبِصُرونْ ﴿ِإنَّ الَِّذيِن اتََّقوْا ِإَذا َمسَُّيم  كقاؿ تعالى:
 )األعراؼ

:201) 
، كترككا قاؿ بف كثير في تفسيره: يخبر ا تعالى عف المتقيف الذيف أطاعكه فيما أمره  

 ما عنو زجر أنيـ إذ مسيـ أم أصابيـ طيؼ، كقرأ اآلخركف طائؼ.
 دليل السنة: -1

                                                           

(.490-489: أزًذ يصطفٗ يزٕنٙ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص)
1
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عف عطاء ابف أبي رباح قاؿ: قاؿ لي ابف عباس: أال أريؾ امرأة مف أىؿ الجنة؟ قمت 
ني أتكشؼ، فادع ا لي.  بمى. قاؿ ىذه المرأة السكداء أتت النبي كقالت إنى أصرع، كا 

ف شئت دعكت ا أف يعافيؾ( فقالت: أصبر، فقالت: إني قاؿ: إف شئت صبرت،  كا 
 أتكشؼ، فادع ا لي أف ال أتكشؼ فدعا ليا.

: عف أبي عباس، في نحك ىذه القصة،  -في شرح الحديث -كقاؿ الحافظ ابف جحر
 أنيا قالت إني أخاؼ الخبيث أف يجردني، كالخبيث ىك الشيطاف.

لذم كاف عندىا مف صرع الجف ال مف صرع كقد يؤخذ مف الطرؽ التي أكردتيا أف ا
 الخمط.

كمف بيف أنكاع المس التي تحدث إلنساف كما جاء في كتاب أ.د. مصطفى متكلي 
 الطب النبكم: 

)مس دائـ، مس عارض غير دائـ، مس كمي، مس جزئي(، كمف بيف األسباب التي 
ف لئلنساف، يحدث فييا المس كالتي تـ عرضيا في الجانب النظرم لمدراسة: ظمـ الج

 .1ظمـ اإلنساف لمجف، عشؽ الجف لئلنساف
بنسبة لحقيقة تأثير السحر في اإلنساف، فقد ثبت كجكد السحر كتأثيره عمى صحة 
اإلنساف في القرآف كالسنة الشريفة، كقد تـ تناكؿ ىذا العنصر في الجانب النظرم 

سحر المحبة، سحر لمدراسة كمف بيف أنكاع السحر التي كردت في الطب النبكم مايمي: 
التخيؿ، سحر الجنكف، سحر الخمكؿ، سحر المرض، سحر اليكاتؼ، كسحر التعطيؿ، 

 .2سحر التفريؽ، سحر النزيؼ، كالربط
كغالبا ما يتأثر أفراد الدراسة بأراء كتصكرات المعالجيف بكاسطة الرقية الشرعية       

يقكـ بقراءة القرآف عمى حكؿ تأثير العيف كالحسد، كالسحر، كالمس، فالراقي بعد أف 
المريض فحيف تظير عميو بعض األعراض الذم يتعرؼ عمييا الراقي كبل حسب الحالة 

 التي يعاني منيا.

                                                           

(.586-582: أزًذ يصطفٗ يزٕنٙ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص)
1
  

(.545-513نهًضٚذ يٍ انًؼٕيبد ئسخغ ئنٗ: أزًذ يصطفٗ يزٕنٙ، يشخغ عجك ركشِ، ص ص) :
2
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كما أف ألفراد المرضى يعتقدكف في مثؿ ىذه التصكرات الخاصة باألسباب الركحية 
الرقية المتكررة لممرض، إال أنيا قد تزكؿ إذا ثبت عدـ صحتيا بعد طالرقية أك لـ تنجح 

في عبلج المرض، كما أف المريض الذم يزاكؿ أنماط عدة مف العبلج قد يبلقي نفعا 
في نمط آخر مف العبلج، كبالتالي تمؾ المعتقدات الدينية الركحية لممرض المتمثمة في 
السحر كالمس، كالحسد كالعيف قد تزكؿ مع الكقت  كقد يحدث العكس حيف يمجأ 

ف العبلج كال يبلقي نفعا لحالتو الصحية خاصة إذا الحظ تحسنا الشخص ألنماط عدة م
( عندئذ يصبح 7(، )8بعد القياـ بالرقية الشرعية أك قد يشفى تماما كما حدث لمحالتيف )

االعتقاد الديني المتمثؿ في تأثير الركحي لممرض حقيقة ال محاؿ منيا بالنسبة 
 لممريض.
بكم الشرعي أك باألحرل الرسمي قد يتنافى غير أف الطب اإلسبلمي كالطب الن      

مع العديد مف الممارسات العبلجية الخاصة بالرقية الشرعية التي يمارسيا عامة الناس، 
فقد تبيف أف ىناؾ عبث كخمط كعدـ االلتزاـ بمقاييس الرقية الشرعية الفعمية. فكثيرا ما 

ة فيـ يخمطكنيا يقكـ بعض األشخاص بممارسة رقية غير شرعية عمى أساس الشرعي
ببعض التعاكيذ السحرية، كما أنيـ يبالغكف في إرجاع أسباب األمراض إلى عالـ الجف 
كالشياطيف كالسحر كالحسد كما أنيـ يقكمكف بإخبار المريض باألشخاص الفاعميف دكف 
ثبكت دليؿ قاطع حكؿ ذلؾ كىي بيذا تصبح ضرب مف ضركب العبث بالممارسات 

يا تزيد المريض سكءا خاصة إذا كاف يعاني مرض نفسي أك الشرعية لمرقية، كما أن
عصبي، كما أف النمط غير شرعي لمرقية يتسبب بالعديد مف المشاكؿ العائمية 

 كاالجتماعية.
" فمختمؼ األدياف السماكية اىتمت بالجكانب الكقائية كالعبلجية، كالحذر مف األمراض 

اض القمكب، كما أنيا تحدثت عف سكاء كانت جسمية أك نفسية، أمراض األبداف كأمر 
ف كاف الحديث عنيما مف منطؽ الحديث عف مخمكقات ا في  الجف كالشياطيف كا 
السمكات كاألرض كتسخير ىذه المخمكقات لعبادتو. كما أنيا تحذر البشر مف تربص 
الجف كالشياطيف عف طريؽ عمؿ الخير كعبادة ا، في إطار األحاديث النبكية كاآليات 
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 نية تحت راية المعتقدات الدينية الرسمية.القرآ
غير أف ىذه المعتقدات اختمطت بالشكائب كالمعتقدات الشعبية، فمفيكميا          

بمكجب قيـ كأفكار سابقة رسخت مبدأ قدرتيا عمى إصابتيا بالمرض تشربيا مف الثقافة 
ر سمسمة مف العامة كالتنشئة االجتماعية التي غرست لديو الخكؼ مف عالـ الغيب عب

 المفاىيـ الميتافيزيقية.
فالشخص مف خبلؿ تبلكة بعض اآليات القرآنية الطاردة لمجف كالشياطيف كأعماؿ 
السحر كتكريس لدكر الديف في العبلج؛ كنجد المعالجيف بالطب الديني يحتمكف مكانا 

زىد التي أكبر في العبلج بإمكانياتيـ العممية في مجاؿ الفمسفة كاآلداب كعمكـ الديف كال
يتبعكنيا في حياتيـ، مما جعؿ األفراد ينسجكف حكليـ قصص اتصاليـ بالجف 

 "  1كالشياطيف كقدراتيـ عمى التعامؿ مع ىذه القكل.
كبالرجكع إلى التصكرات الدينية المتعمقة بالتأثير األركاح كأسباب لممرض، فقد كرد عف 

لمجف كالسحر عمى حالتيـ بعض الحاالت المرضية في ىذه الدراسة، أف ىناؾ تأثير 
الصحية  كقد تكصمكا إلى معرفة ذلؾ  بعد الذىاب لمراقي. كما حدد البعض نكع الجف 

ناث، كمف جنسيات مختمفة.  الذم تسبب في مرضو فيناؾ جف مسمـ ككافر، ذككر كا 
كما أف تأثير المعالجيف بكاسطة الرقية الشرعية عمى المرضى يبدك كاضحا في الكثير 

المرضية، فيـ يؤثركف عمى تصكر المرض مف جية كمف جية أخرل  مف الحاالت
يؤثركف عمى األخذ بالعبلج المناسب، كيككف ذلؾ حيف يتمسؾ المريض برأم المعالج 
في نكع المرض كأسبابو الركحية خاصة كيصبح في بعض األحياف يرفض العبلج بأم 

 (.4( كالحالة رقـ)1طريقة أخرل كانت، كما حدث مع الحالة رقـ )
يقكؿ د/محمد الميدل استشارل الطب النفسى: ىذا الككف الذل نعيش فيو يحكل   

الكثير مف الكائنات كالقكل كالعكالـ بعضيا نستطيع إدراكو بحكاسنا أك بكسائؿ إدراكنا 
خير ممثمة فى المبلئكة ليا تأثير فى حياتنا   قكل  كبعضيا نعجز عف إدراكو، ىناؾ

إياىا كقكل شر ممثمة فى الشياطيف كىـ مردة الجف، كىناؾ  عمى الرغـ مف عدـ إدراكنا
سكرة كاممة فى القرآف الكريـ عف الجف تبيف طبيعة خمقيـ ككظيفتيـ كالقكانيف التى 

                                                           

(.190-189: ئديَٕذ ثٛشن، ٔاٚشال ثٛذٔط، يشخغ عجك ركشِ، ص ص)
1
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ـى الى  تحكميـ، كمف ضمف ىذه القكانيف أنيـ يركننا كال نراىـ يقكؿ تعالى﴿ يىا بىًني آدى
ا أىٍخرىجى  ـي الشٍَّيطىافي كىمى ا ًإنَّوي  يىٍفًتنىنَّكي ٍنييمىا ًلبىاسىييمىا ًلييًريىييمىا سىٍكءىاًتًيمى نًَّة يىنًزعي عى ٍيكيـ مِّفى اٍلجى أىبىكى

عىٍمنىا الشَّيىاًطيفى أىٍكًليىاء ًلمًَّذيفى الى ييٍؤًمنيكفى  ـٍ ًإنَّا جى ٍكنىيي ٍيثي الى تىرى قىًبيميوي ًمٍف حى ـٍ ىيكى كى ﴾)  يىرىاكي
ـ اليائمة عمى الحركة كالتأثير التى تفكؽ قدرة (، إضافة إلى قدرتي 27األعراؼ 

اإلنساف، كمف ىنا جاء خكؼ اإلنساف مف ىذه القكة الخفية التى يمكنيا أف تؤثر فيو أك 
 عميو.
كقد استغؿ الدجالكف كالمشعكذكف ىذا الخكؼ كلعبكا عميو كضخمكه فى عقكؿ      

ـ كممارساتيـ ببعض العامة، كلكى يستمر سمطانيـ كسيطرتيـ فيـ يحيطكف أفكارى
التصكرات شبو الدينية لكى يحتمكا بيا كيزيد تأثيرىـ فى الناس؛ كلؤلسؼ الشديد لـ يعد 
نما استطاعكا ببراعتيـ كخداعيـ كاستخداميـ  تأثيرىـ يقتصر عمى العامة كما تعكدنا كا 
 لمرمكز الدينية أف يغزكا عقكؿ المتعمميف كالمثقفيف فأصبح مف ركادىـ عدد ال بأس بو

 مف حممة الدكتكراه كبعض أصحاب الرأم كالفكر.
االكتشافات الطبية الكبيرة فى مجاؿ األمراض  أدت قدكعمى الجانب اآلخر ف     

النفسية إلى االعتقاد بأف كؿ شيء أصبح كاضحان كأف ما كاف يعتقده األكلكف مف 
تقـك مجف أصبحت اآلف مفيكمة مف خبلؿ عمميات البلشعكر التى أثير لحاالت ت

بكظيفة دفاعية لمصمحة تكازف المريض كأكثر ىذه الحاالت إثارة لمجدؿ ىى حاالت 
اليستيريا كىى الحاالت المسئكلة عف ىذا التشكش فيى التى استغميا المعالجكف 
الشعبيكف إلثبات صحة عمميـ كفاعميتو كىذه الحاالت تصيب الشخصيات 

الكقت، فيحدث أنو فى مكاجية ضغكط  ناضجة انفعاليا كالقابمة لئليحاء فى نفسال غير
أك عدـ رغبتو فى إكماؿ الدراسة أك عدـ  عمى التحصيؿ معينة كعدـ قدرة الطالب

زكجة فى زكاجيا أف يحدث انشقاؽ فى مستكل الكعي فتحدث حاالت اإلغماء ال تكيؼ
يستطع ال أك الصرع اليستيرل أك يتصرؼ الشخص كأنو شخص آخر ليعبر عما

حاالتو العادية، كأحيانا يتغير صكتو كيأتي بأفعاؿ تثير خياالت العامة التعبير عنو فى 
كتأكيبلتيـ كدىشتيـ فيمجئكف إلى بعض المعالجيف الشعبييف حيث يقكمكف ببعض 
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اإليحاءات لممريض أك إيبلمو بالضرب إذا لـز األمر فيفيؽ مف ىذا االنشقاؽ اليركبى 
ما تمبث أف تعكد  غالبا ج، كلكف األعراضير العامة كتزيد ثقتيـ بيذا المعالتب بسرعة

نما عالج  عند أكؿ ضغط نفسي أك اجتماعي ألف المعالج لـ يبحث عف األسباب كا 
العرض المكجكد فقط فى جك مف الغمكض، بؿ كيحدث أف يتمادل المريض فى 

كتزداد األمكر  لو مف إيحاءات عف تمبس الجف لأعراضو كيطكرىا بعد ما سمع كرأ
 .1يعكد أىؿ المريض إلى المعالج الذل يبتزىـ تحت كىـ تأثير الجف تعقيدان كىنا

كما قد نجد مثؿ ىذه التصكرات متناكلة في تأثير الثقافة الشعبية عمى تصكر      
المرض كما سبؽ كتطرؽ إليو في العنصر األكؿ مف ىذه الفرضية، كىذا يعني أف 

ف الديني كالشعبي كىذا يعكد الشخص استنبط تصكراتو حكؿ القكل الركحية مف الجانبي
إلى لجكء الشخص لمعبلج بالنمط الطبي السحرم كالذم صنفناه ضمف الثقافة الشعبية، 
كالنمط الديني بكاسطة الرقية الشرعية الذم صنفناه ضمف التصكرات الدينية، كيختمؼ 
 مصدر التصكرات في كبل االتجاىيف فالتصكرات الشعبية نابعة مف الخرافة كاألساطير،
جماع العمماء، كما  أما التصكرات الدينية فمصدرىا نابع مف القرآف كاألحاديث النبكية كا 

 قد يككف البعض منيا نابعة مف الديف الشعبي غير الرسمي.
فالتصكرات الدينية في نظر المرضى ال تنحصر في أىمية البعد الركحي لممرض  -

نما تضمنت أىمية كدكر القيـ الدينية األخرل، كمف بينيا الصبلة كالطيارة  فقط، كا 
المتمثمة في الكضكء كالغسؿ ككانت أىميتيا خاصة بالنسبة لؤلمراض الجمدية "الصدفية" 

(، فقد أدرؾ ىؤالء أىمية 7(، ككذا المرض النفسي لمحالة رقـ )23(، )22الحالة رقـ )
ا الصبلة كالكضكء في تجنب األمراض النفسية كاألمراض الجسدية التي تككف أسبابي

 نفسية ككقائية مثؿ المرض الجمدم الصدفية.
كما تتضمف درجة اإليماف با، فغالبا ما تزيد حدة األعراض المرضية خاصة تمؾ  - 

المتعمقة باألمراض النفسية كالعصبية كحتى األمراض الركحية حيف يككف اإليماف با 
الحالة رقـ:  ضعيؼ، فالكساكس كالكآبة كضيؽ النفس كالضغط...إلخ؛ كما جاء عف

 (.29(، كالمريض ح)8(، ح)17(، ح)7)
                                                           

.2012: دعًجش  http://www.elazayem.com/a(47).htm ٙاندٍ ٔانًشض انُفغ :
1
  

http://www.elazayem.com/a(47).htm
http://www.elazayem.com/a(47).htm
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كتتضمف التصكرات الدينية لممرض أىمية األخبلؽ الدينية كالمتمثمة في طاعة 
الكالديف، ككذا شرب الخمر كالمخدرات كدكرىا في حدكث المرض، فالشخص حيف ال 

ب المريض (، كطاعة األ22يطيع كالديو كما ىك الحاؿ بالنسبة لطاعة األـ الحالة رقـ)
( قد يصيبيـ السخط اإلليي فغضب الكالديف مف غضب ا كىذا ما تصكره 29ح)

( حيف أصيب ابنو 29( عند إصابتو بالمرض الجمدم، ككالد المريض ح)22الحالة)
بمرض عقمي، كما أف شرب المحرمات التي حرميا ا في كتابو كمف بينيا الخمر 

ب كسخط ا عمى الشخص كيسبب لو كالمحذرات، تعد سببا دينيا قد يحدث غض
مرض قد ال يككف في الحسباف، كما قد ينجـ المرض عف السمكـ التي يتناكليا جراء 

 ( المصاب الصدفية.25تمؾ المسكرات، كما ىك الحاؿ بالنسبة لممريض رقـ )
ىذا كقد نيى الديف اإلسبلمي عمى المبالغة في الحزف كالقمؽ كالشؾ ، فيي تؤثر      

عمى الحالة النفسية كالصحية العامة بالسمب كتحدث جراءىا أمراض عضكية كعصبية 
كحتى عقمية كاجتماعية فقد جاء عف بعض حاالت الدراسة أف الحزف الشديد كالقمؽ 

ر األمراض الذم يعانكف منيا، كما ىك الحاؿ كالكساكس كانت سبب في ظيكر أك تطك 
( 17( إثر كفاة أخييا، الحالة )18( إثر كفاة ابنيا، الحالة رقـ )11بالنسبة لمحالة رقـ)

 (..إلخ.20إثر العقـ الذم يعاني منو زكجيا، الحالة )
أما عف أساليب العبلج في إطار الثقافة الدينية فيك يتضمف أساليب عدة منيا:      
، االستشفاء بالصبلة، االستشفاء بالحج، االست شفاء بالرياضة، االستشفاء بالصـك

االستشفاء باالستسقاء االستشفاء بالقرآف الكريـ، االستشفاء بالدعاء بأسماء ا الحسنى 
 كالبسممة كفضائميا.

كقد كاف لمرقية الشرعية في ىذه الدراسة نسبة األسد في العبلج بكاسطة الطب الديني، 
بيف األمراض التي يعاني منيا حاالت الدراسة، يمييا دكر  %100تيا تأخذ بنسبة فأىمي

الدعاء في الحصكؿ عمى الشفاء ككذا تسييؿ عممية العبلج، فقد كردت أحاديث نبكية 
 (.20(، ح)19كآيات قرآنية حكؿ فضائؿ الدعاء، كما كرد عف الحالتيف)

( التي قصدت الحج مف أجؿ 18) كما جاء العبلج بكاسطة الحج بالنسبة لمحالة رقـ
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 أداء الفريضة كطمب الشفاء.
كعمى الرغـ مف أف الرقية الشرعية التي اتبعيا مختمؼ الحاالت المرضية كبمستكيات 
تعميمية مختمفة ال ندرم إف كانت فعبل رقية شرعية أـ ال، إال أف نية العبلج مف قبؿ 

تالي فإف أغمب الحاالت التي قابمناىـ أفراد الدراسة كانت عمى أساس الرقية الشرعية كبال
 في ىذه الدراسة يقركف بأف الرقية التي عالجكا بيا ىي رقية شرعية.

كمف خبلؿ المقابمة التي أجرينيا مع أحد الرقاة المعركفيف في حي "سطر الممكؾ        
ببسكرة" كىك شخص في منتصؼ العمر يعرؼ مدل جدية العبلج بالرقية الشرعية كلديو 

ؽ مينية يشيد عمييا أصحاب الحي الذم يسكف فيو، فيك يعرفنا بأىمية الرقية أخبل
 الشرعية في عبلج مختمؼ األمراض العضكية كالنفسية كاالجتماعية كحتى العصبية.

فقد كرد عف ىذا الراقي بأف ىناؾ حاالت نادرة تعبر عف اإلصابة بالمس، كمف 
رأس، كالتخدير في اليديف، ...كيختمؼ أعراضو، الثقؿ في الكتفيف كآالـ في مؤخرة ال

 المس مف شخص آلخر حسب مكقع المس.
كيضيؼ بأف المعالج يستطيع أف يميز بيف حالة المس مف خبلؿ الرقية األكلى أك بعد 
جمسات متكررة، مف خبلؿ بعض التصرفات يقكـ بيا المريض أثناء الرقية، كبعد التأكد 

ف ثبت  أنو مريض عقمي أك نفسي يرسمو إلى أطباء مف سبلمتو النفسية كالعقمية، كا 
 مختصيف.

كفي بعض الحاالت يتعامؿ الراقي مع بعض األطباء المختصيف في األمراض 
النفسية كالعصبية، في حالة ما إذا عجز الطبيب عمى فيـ حالة المريض كىي الحاالت 

جو التي تككف فييا األعراض غامضة، في ىذه الحالة يرسمو إلي الراقي حتى يعال
 بكاسطة القرآف الكريـ.

كيؤكد ىذا الراقي بأف األمراض بمختمؼ أنكاعيا قد تحدث جراء العيف كالحسد كالسحر، 
كيقكؿ بأف ىناؾ حاالت كثيرة أتت لمعبلج ثيًبت أف مشكمتيـ الصحية سببيا سحر أك 

 عيف أك حسد كالكثير منيا قد شفي.
ميمية كمختمؼ الطبقات كىؤالء المرضى مف مختمؼ األعمار كالمستكيات التع
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ناث، يشغمكف كظائؼ مختمفة منيـ األطباء.  االجتماعية كاالقتصادية، ذككرا كا 
 التصورات النيائية لممرض والعالج المناسب في نظر المريض: -1

مف خبلؿ المقاببلت التي أجريناىا مع حاالت الدراسة اتضح أف ىناؾ مف يعتقد أك 
العيف، أك المس، أك الحسد" كأسباب نيائية في  يتصكر بشكؿ نيائي في دكر"السحر أك

اإلصابة بالمرض، كما ىك الحاؿ بالنسبة لؤلمراض التالية: المرض الثاني كالثالث 
(، الحالة رقـ 10( المرض األكؿ لمحالة )8(، ح)7(، ح)6(، ح)4(، ح)1لمحالة رقـ)

د في أف ( التي تعتق14( ح)16(، المرض الثالث لمحالة رقـ)23(، ح)21(، ح)12)
 مرض ىك ببلء مف ا.

، مف %31،75حالة بنسبة مئكية  29مرض مكزعيف عمى  38مرض مف بيف  12
يعتقدكف في دكر األسباب الغيبية كالركحية لممرض، كقد تككف ىذه التفسيرات دينية أك 

 شعبية، دكف اإلشارة إلى أم أسباب أخرل طبيعية.
كرات المرضى، كتصكرات أىؿ يمكف أف نمخص بيانات الدراسة الخاصة بالتص

 المرضى عقميا في الرسـ البياني التالي:
 

 
 
 (: يوضح التصور النيائي لممرض حسب الرأي الشخصي ألفراد الدراسة.0شكل رقم) 

 تحميل وتفسير لمبيانات: 
ىناؾ تنكع كاختبلؼ في تصكرات المرضى لمشكمتيـ الصحية، أنكاعيا بيف        
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األمراض العضكية كالنفسية كالعصبية كاالجتماعية، كما يتضمف حاالت مرضية لمذككر 
كاإلناث، كما تضـ مختمؼ المستكيات التعميمية مف األمييف حتى المستكل الجامعي، 

 كمف مختمؼ األعمار. 
كأغمبية األمراض التي يتصكر أصحابيا أنيا ترجع إلى أسباب غيبية كركحية، يركف أف 

لمناسب ليذه األمراض ىك العبلج بكاسطة الرقية الشرعية أك العبلج السحرم العبلج ا
عند الطالب أك الشكافة، كىناؾ مف يزاكج بيف العبلج بكاسطة الطب الحديث كالعبلج 

 بكاسطة الرقية الشرعية أك الطب السحرم،
جية في أما األمراض األخرل التي يعاني منيا أفراد الدراسة فقد لكحظ أف ىناؾ ازدكا -

تصكر المرض كتفسيره بيف التصكرات العممية كالتصكرات الشعبية كالدينية، كما ىك 
(، 9(، ح)5(، ح)2(، ح)1الحاؿ في باقي األمراض: المرض األكؿ لمحالة رقـ)

(، المرض األكؿ كالثاني 15(، ح)13(، ح)11( ح)10المرض الثاني لمحالة رقـ)
(، ككذا 25(، ح)24(، ح)22ح) (20(، )18(، ح)19(، ح)17(، ح)16لمحالة)

 (.28(، ح)27(، ح)26حاالت المرض العقمي: ح)
مف األمراض التي  %65،78مرض بنسبة مؤكية  38مرض مف  25كىي تشمؿ 

يعاني منيا أفراد الدراسة تفسر ضمف التصكرات الحديثة العممية كالتصكرات الغيبية 
 دينية كشعبية.

االعتقاد في سبب كاحد لممرض، فعمى الرغـ مف فالمريض في ىذه الحالة ال يمكنو 
إيمانو بالثقافة العممية الحديثة كدكرىا في تفسير المرض كتصكره إال أنو ال يمكنو 
االستغناء عمى مختمؼ التصكرات الدينية كالشعبية المختمفة، بما فييا التفسيرات الغيبية 

 الغامضة.
 العالج الذي يفضمو أفراد الدراسة: -
ية العبلج الذم يفضمو أفراد الدراسة بعد تمقي أغمب الحاالت المرضية نعرض أىم 

 أساليب مختمفة في التالي: 
(، 25(، ح)20(، ح)12(،ح)5(، ح)1العبلج الطبي الحديث: المرض األكؿ لمحالة) -
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 38/ 9(، كىي تمثؿ 29(، ح)28(، ح)27(، ح)26كمعظـ حاالت المرض العقمي ح)
 .%23،68بنسبة مئكية: 

زدكاجية في االختيار بيف العبلج الطبي الحديث كالعبلج بكاسطة الرقية الشرعية: اال -
(، المرض األكؿ 3(، المرض األكؿ لمحالة رقـ)2(، ح)1المرض الثاني لمحالة رقـ)

(، المرض األكؿ كالثاني لمحالة 10(، المرض الثالث لمحالة )9كالثاني لمحالة رقـ)
 . %28،94بنسبة مئكية  38/ 11ثؿ ( كىي تم24(،ح)23(، ح)22(، ح)11)
العبلج المتعدد بيف الطب الحديث، الطب البديؿ، الرقية الشرعية الطب الديني:  -

بنسبة  6/38( كىي تمثؿ 19(، ح)18(، ح)17(، ح)16األمراض الثبلثة لمحالة رقـ)
 .%15،78مئكية: 

الثاني لمحالة  (، المرض1العبلج الديني بالرقية الشرعية: المرض الثاني لمحالة ) -
(، كتمثؿ 21( ، ح)10(، المرض األكؿ كالثاني لمحالة )8(، ح)7(، ح)6(،ح)3رقـ)
 .%21،05بنسبة مئكية  8/38
(: 4ازدكاجية العبلج بيف العبلج بالرقية الشرعية كالعبلج السحرم: الحالة رقـ ) -
 .%5،26بنسبة مؤكية 2/38
 .%2،63بنسبة مئكية  1/34تمثؿ ( كىي 15العبلج بالطب البديؿ الحجامة: ح) -
 .%2،63بنسبة مئكية  1/34( كىي تمثؿ 14ليس لو رأم محدد ح) -

 كيمكف أف نمخص ىذه المعطيات في الرسـ البياني التالي حسب الترتيب التنازلي:
 



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

454 

 
 

(: يوضح أىم أساليب العالج بالترتيب التنازلي من خالل اآلراء الشخصية 29الشكل رقم)
 ألفراد الدراسة 

 تحميل وتفسير لمبيانات:  -
أنماط العبلج المناسبة كالمرادفة ليذه لمتصكرات المختمفة لممرض تتميز ىي  

المختص،  األخرل بالطابع اإلزدكاجي، بيف العبلج الديني كالعبلج الطبي الحديث
كالعبلج السحرم الغامض ككذا العبلج بكاسطة الطب البديؿ. كىك مبيف بشكؿ كاضح 

 في الجدكؿ أعبله.
فالمرضى في ىذه الحاالت يجدكف أف كؿ  نكع مف العبلج يكمؿ األخر، كغالبا ما 
يختار ىؤالء بيف العبلج الطبي الحديث المختص، كالعبلج الديني بكاسطة الرقية 

درا ما يختار األفراد أك يزاكجكف بيف العبلج الطبي الحديث كالعبلج الشرعية، كنا
السحرم عند الطالب أك الشكافة، كما أف المزاكجة بيف ثبلثة أنكاع مف العبلج تككف 
بيف العبلج الطبي الحديث كالعبلج الديني بالرقية الشرعية كالعبلج بكاسطة الطب 

بلج الديني بالرقية الشرعية كالعبلج البديؿ البديؿ، كىناؾ ازدكاجية في العبلج بيف الع
 بكاسطة الحجامة كىي ال تشجع العبلج الطبي الكيميائي الحديث.
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جابات حاالت الدراسة أف المرضى نادرا ما  - كما يتكضح لنا مف خبلؿ أراء كا 
مف  %2،63يعتمدكف عمى تفسير العممي البحت لممرض  فيك يعبر عف نسبة 

تصكرات المرض حسب حاالت الدراسة  ما يعني أف المرضى ال يكتفكف بالتعريؼ 
 كالتشخيص العممي لممرض كحسب.
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 نتائج الدراسة
 النتائج الجزئية: -أوال
 النتائج الخاصة بالفرضية األولى: -2
 نوع المرض:  -أ
ف كاف البعض ىناؾ تبايف في التعرؼ عمى نكع المرض بيف  - حاالت الدراسة، كا 

يدرؾ الصنؼ المرضي لممشكمة الصحية التي يعاني منيا، لكف اإلدراؾ الدقيؽ لنكع 
المرض يختمؼ مف حالة ألخرل كىذا راجع إلى المباالة المريض في التعرؼ عمى 
النكع الدقيؽ لممرض، أك عدـ إخبار الطبيب المعالج بنكع الحالة المرضية التي يعاني 

المريض بشكؿ دقيؽ، كما قد يرجع ذلؾ إلى المستكل التعميمي لؤلشخاص  منيا
 المرضى كدرجة فضكليـ في التعرؼ عمى تفصيبلت المرض.

كثيرا ما يطابؽ مجتمع الدراسة بيف أنكاع األمراض مف نفس الصنؼ المرضي، فيـ  -
مرض، يعبركف عف نفس األمراض العصبية أك النفسية كحتى العقمية كنكع كاحد مف ال

ف كانت مختمفة مف حيث النكع كاألعراض  ككذا بعض األمراض كالركماتيـز حتى كا 
 كاألسباب، كىك ما يعرؼ بالتعريؼ االجتماعي لممرض. 

 أعراض المرض:  -ب
أغمب الحاالت تيظير أف المرضى ال يستجيبكف لؤلعراض األكلية لممرض ميما كاف  -

 نكعيا.
كلية لممرض حسب طبيعة كخطكرة المرض، تختمؼ سرعة االستجابة لؤلعراض األ -

ككذا مستكل اإلصابة، أك العضك المصاب، فيناؾ أعضاء مف الجسـ تككف إصابتيا 
ف كانت كظيفتيا أقؿ شأنا مقارنة  بالغة األىمية مقارنة باألعضاء األخرل حتى كا 

 بكظائؼ األعضاء األخرل، مثؿ "العيف".
بسرعة أكبر حيف تككف ىذه األعراض حادة كما تككف االستجابة لؤلعراض المرضية 

 األلـ يصعب تحمميا كما ىك الحاؿ لحاالت التسمـ.
كتتأخر االستجابة لؤلعراض األكلية لممرض حيف تبدك ىذه األعراض غير خطيرة،  -
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أك حيف تككف أعراضا مرضية مألكفة أك شائعة اجتماعيا لدل مجتمع الدراسة مثؿ آالـ 
 لتعب كاإلرىاؽ.  الرأس كالمفاصؿ كحاالت ا

 

 المتغير الخاص بالتفسير المسبق لممرض: -ج
األفكار المسبقة حكؿ المرض قبؿ تشخيص الطب كالعبلج تمعب أىمية بالغة فيما  -

يخص فيـ األعراض المرضية كالتعرؼ عمى نكع المرض كحتى أسبابو، كىذا ما يسيؿ 
كف لديو أم فكرة لممريض سبؿ الحصكؿ عمى العبلج؛ فالشخص المريض حيف لف تك

عف نكع المرض الذم يعاني منو سكؼ لف يتعرؼ عمى طبيعة األعراض األكلية 
لممرض، كىذا ما قد يصعب عميو فيـ المرض كأسبابو كنكعو، كما قد يصعب عميو 
سبؿ الحصكؿ عمى العبلج المناسب، كيبدك ىذا كاضح بيف حاالت الدراسة خاصة 

 الذيف يعانكف أعراض مستعصية كغامضة.
التفسير المسبؽ لممرض بشكؿ خاطئ يزيد األمر سكءا، فالمريض حف يعتقد أنو  -

مصاب بمرض ما كىك يعاني مف مرض آخر قد يمجأ إلى العبلج الذم يعتقد أنو 
مناسب لممرض الذم يتصكره ىك، كقد يؤثر اعتقاده كتصكره ىذا حتى عمى دكر 

ىـ في تأخر العبلج المناسب الطبيب في التشخيص الطبي السميـ لمرضو، كما قد يسا
 لممرض.

 النتائج الخاصة بمتغير معدل تكرار األعراض المرضية:  -د
لتكرار األعراض المرضية أىمية بالغة في تصكر المرض، ككذا المجكء إلى طمب  -

 العبلج.
بشكؿ عاـ مف خبلؿ مجتمع الدراسة فإف المرضى ال يستجيبكف لطمب العبلج مف  -

أعراض المرض، كبالتالي فيـ يستجيبكف لطمب العبلج بعد حدكث أكؿ مرة تظير فييا 
 تكرار لؤلعراض المرضية أك بعد زيادة حدتيا كخطكرتيا.

تختمؼ سرعة المجكء لطمب العبلج حسب نكع األعراض المرضية فاألعراض األكثر  -
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 ألما، كاألكثر إزعاجا، كأف تأثر عمى المظير الخارجي مثؿ "الجمد، العيف"، كاألكثر
تأثيرا في حركة الشخص مثؿ حاالت الشمؿ المختمفة، ىي األمراض األكثر استجابة 

 لطمب العبلج مقارنة مع غيرىا.
األمراض االجتماعية كاألمراض النفسية كاألمراض العصبية، ىي األمراض األقؿ  -

حضا في سرعة االستجابة لطمب العبلج؛ فالمرضى مف ىذا النكع ال يعطكف اىتماما 
رثكف لتمؾ األعراض حتى إف تكررت بشكؿ يكمي، إال بعد استفحاؿ المرض كال يكت

دراؾ خطكرتو.  كا 

النتائج الخاصة لمتغير خطورة المرض وتصور األشخاص لممرض وأساليب  -ق
 عالجو:

كجية نظر األشخاص حكؿ خطكرة المرض تختمؼ مف شخص آلخر كمف مريض  -
ف كانت نفس األعراض المرضية التي يعاني منيا ىؤالء.   آلخر حتى كا 

يمكف لخطكرة المرض حسب كجية نظر المريض أف تككف صائبة كتعطيو تصكرا  -
ض صحيحا لممرض، كيمكف أف تككف عكس ذلؾ، فقد يعتقد المريض أنو مصاب بمر 

ما مف خبلؿ أعراض تعتبر األخطر في مراحمو المرضية لكف التشخيص الطبي يثبت 
 (.24(، )14عكس تصكره الشخصي، كما حدث مع  الحالة رقـ)

كما قد يعتقد مريض ما أنو مصاب بمرض معيف مف خبلؿ األعراض التي تعرض ليا 
قع أنو عمى مستكل العضك المصاب، لكنو قد يفاجئ بإصابتو بمرض آخر لـ يتك 

( التي تكقعت حدكث خمؿ في 20مصدر لممرض كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
 العيف بينما اتضح أف المريضة مصابة بسرطاف الرأس.

ييتـ بعض المرضى بكجية نظر المجتمع إزاء مرضيـ، فيعتقدكف أف خطكرة  -
منو، كما ىك األعراض المرضية مرتبطة بمدل إدراؾ أفراد المجتمع بمرضيـ كانزعاجيـ 

 الحاؿ لممرض العصبي كالنفسي كحتى المرض الجمدم.
يتضح تصكر مجتمع الدراسة لممرض العقمي حيف تصؿ األعراض المرضية   -

لممرض العقمي استخداـ العنؼ، سكاء عمى األشخاص المحيطيف بالشخص المريض أك 
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حدث مع  الشخص المريض نفسو حينيا يستجيبكف لعبلج المريض بشكؿ متأخر، مثمما
 (.29(، ح)28( ح)26حاالت المرض العقمي ح)

تؤثر خطكرة أعراض المرض عمى تحديد أساليب العبلج أك باألحرل عمى استعماؿ  -
أكبر ألساليب العبلج، خاصة إذا استمرت خطكرة ىذه األعراض دكف مبلحظة أم 

 تحسف يطرأ عمييا.
رض أخطر كمما كاف يتصكر أفراد مجتمع الدراسة أنو كمما كانت أعراض الم -

المرض أخطر كالعكس صحيح، كىك تصكر قد يتناقض أحيانا مع التصكر العممي 
الصحيح، كما قد يؤثر ىذا التصكر الخاطئ إلى إىماؿ األعراض األكلية لؤلمراض 

 األكثر خطكرة.

 االستنتاجات الخاصة بمتغير غرابة األعراض: -و
ىناؾ جدية في إدراؾ بعض األعراض الغريبة المصاحبة لممرض بشكؿ ممحكظ بيف  -

حاالت الدراسة، كىي تختمؼ بيف أعراض مرضية فيزيقية، كأعراض سمككية غريبة 
مصاحبة لممرض مثؿ رؤية األحبلـ كالرؤل، التنبؤ باألشياء، كره بعض األشياء، كره 

 طابعا ركحيا كميتافيزيقيا لممرض. االستماع لمقرآف الكريـ...إلخ، مما يضفي 

متغير غرابة األعراض يعتبر متغيرا جديرا باألىمية كالجدية في تأثيره عمى تصكرات  -
(، 8(، )4(، )3(، )1األشخاص لممرض كأسبابو، كما حدث مع الحاالت )

(...إلخ؛ كما قد يؤثر عمى التشكيؾ في صحة التشخيص الطبي الحديث كبالتالي 21)
كثر مف نكع عبلجي، ما بيف العبلج الديني كالشعبي كالطب البديؿ، خاصة استعماؿ أ

 .إذا كقؼ الطب الحديث عاجزا أماـ فيـ المرض أك أسبابو
 النتائج الخاصة بنوع المرض وأساليب العالج: -ز
يمارس مجتمع الدراسة أنكاع مختمفة كمتنكعة مف األنماط العبلجية في عبلج مرض  -

المعالجات الحديثة كبتخصصات مختمفة، العبلج بكاسطة الطب الشعبي، كاحد، بيف 
 العبلج بكاسطة الطب الديني خاصة الرقية الشرعية، العبلج بكاسطة الطب البديؿ.
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يؤثر كؿ مف أعراض المرض، غرابة األعراض المرضية، خطكرة األعراض، في  -
 االستعماؿ المتعدد لعبلج المرض.

ؿ لممشاكؿ الصحية المستعصية يجعؿ المرضى يمارسكف البحث عف العبلج كالح -
عبلجات مختمفة ميما كاف نكعيا قصد الحصكؿ عمى حؿ لممشكمة الصحية كالشفاء 

 منيا.

 األمراض المستعصية كغير المفيكمة أكثر عرضة لتنكع أساليب العبلج. -

  النتائج الخاصة بالفرضية الثانية:  -1
 :)مرحمة المرضية التي مر بيا المريض)ةاألشخاص األكثر مساندة في ال -أ

يستعيف المريض ببعض األشخاص كجماعة مرجعية في فيـ المرض كتصكره،        
كما يستعيف بيـ في تحديد العبلج المناسب؛ كفي الكثير مف األحياف ما تأخذ "األـ" 

ككذلؾ "األخكات" بنفس  %12المكانة الميمة بيف ىذه الجماعة بأكبر نسبة تقدر بػ 
فرأييـ حكؿ المرض كاألساليب المناسبة لمعبلج ييـ  %10،4النسبة،  ك"األخكة" بنسبة 

 المريض، سكاء كانكا ىؤالء المرضى متزكجيف أك عزاب، ذككرا أك إناث.
كما يتدخؿ أشخاص آخريف في التأثير عمى المريض مف بينيـ األقارب بنسبة      
بنسب أقؿ تتراكح ؼ كالجيراف، كحتى األطباء كالممرضات؛ كاألصدقاء كالمعار  16%
فيـ أحيانا يقكمكف بنفس الدكر الذم تمعبو أسرة المريض في  %2،4إلى %8بيف 

محاكلة تفسير المرض، كتكجيو المريض ألساليب العبلج المختمفة أك إلى أطباء معينيف 
عامة في العمؿ مختصيف في عبلج مرض ما، خاصة إذا كاف المريض يمتمؾ عبلقات 

 أك خارج البيت بصفة عامة.
تأثير القرابة والجماعة المرجعية في فيم وتصور المرض وتحديد نوعو  -ب

 وأعراضو: 
الشخص المريض يتأثر بآراء كتصكرات الجماعة المرجعية حكؿ حالتو        

المرضية، حيث يقكمكف باإلطبلع عمى مختمؼ األعراض التي يعاني منيا خاصة إذا 
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ف لدل ىؤالء فكرة معينة أك خبرة ذاتية حكؿ ذلؾ المرض؛ فمجمكعة البيانات التي كا
تحصمنا عمييا مف ىذه الدراسة أثبتت أف نسبة التطابؽ الكمي  بيف تصكرات الجماعة 

، كىي النسبة %54,94المرجعية لممرض كأسبابو كالرأم الشخصي لممريض، تقدر بػ: 
تصكر الشخص لممريض كبيف رأم كتصكر  األكبر، بينما ىناؾ تطابؽ جزئي بيف

ال نجد فييا تطابؽ بيف  %8،82، تقدر بنسبة %32،35الجماعة المرجعية بنسبة 
 تصكر الجماعة المرجعية كالتصكر الشخصي لممرض عند الشخص المريض.

كتزيد نسبة اعتماد المرضى عمى آراء كتصكرات الجماعة المرجعية حكؿ المرض 
عصية، أك األمراض التي لـ يكجد ليا تشخيص محدد مف خاصة بيف األمراض المست

 قبؿ األطباء المختصيف في الطب الحديث.

 تأثير القرابة والجماعة المرجعية في اختبار وتحديد العالج: -ج
الشخص المريض يتأثر بآراء كتصكرات الجماعة المرجعية حكؿ أساليب العبلج       

تطابؽ المكجكدة بيف اقتراحات الجماعة المناسبة لمرضو، فقد تحصنا عمى نسبة ال
المرجعية أساليب العبلج لمشخص المريض كأنكاع العبلج التي لجأ إلييا المريض خبلؿ 

، كىي نسبة تطابؽ كبيرة جدا مقارنة بنسبة عدـ التطابؽ %78،94فترة مرضو بنسبة 
 ، كىذا يعني مدل تأثير الجماعة%13،15، كنسبة التطابؽ الجزئي بنسبة 7،89%

المرجعية في مختمؼ القرارات الشخصية التي يتخذىا المريض حكؿ مرضو بصفة 
 عامة، كأساليب عبلجو بصفة خاصة.

 تأثير المعالجين في فيم وتصور المرض وتحديد نوعو وأعراضو وأسبابو: -د
كما يؤثر المعالجيف بمختمؼ أصنافيـ كأنكاعيـ سكاء كانكا أطباء يعالجكف بالطب  -

معالجيف بكاسطة الطب الشعبي الطبيعي أك السحرم، أك الطب الديني، أك الحديث أك 
الطب البديؿ، عمى تصكرات المريض حكؿ مرضو، فالبيانات المحصؿ عمييا مف 

مف حاالت التطابؽ الكمي بيف رأم %63،15حاالت الدراسة بينت أف ىناؾ نسبة 
ت عدـ التطابؽ الذم المعالجيف كرأم المرضى حكؿ نكع المرض كأسبابو مقارنة بحاال

التي تعبر عف حاالت التطابؽ  %34،21، بينما ىناؾ %2،63تأخذ نسبة قميمة تمثؿ 
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الجزئي، كيؼ ال كالشخص المعالج يمتمؾ القدرة كالخبرة حكؿ مختمؼ األمراض التي 
يقكـ بعبلجيا، كقد يجد المريض نفسو في ىذه الحالة مجبرا عمى تصديؽ كؿ التفسيرات 

ف كانت متناقضة كما  المرضية التي يقدميا لو مختمؼ المعالجيف الذم لجأ إلييـ، كا 
 لكحظ في أغمب حاالت الدراسة خاصة إذا لـ يككف لممريض حيمة إزاء مرضو.

كما كجدنا أف ىناؾ تناقض كتعارض بيف رأم المرضى كرأم األطباء أك المعالجيف 
بالمكقؼ الطبي اتجاه  بالطب الديني كالسحرم، ألسباب قد ترجع إلى عدـ اقتناعيـ

المرض أك لممعالج الراقي أك الطالب، في الحالة التي يككف فييا المريض متمسؾ 
 بمكقؼ ما تجاه مرضو.

 الظروف االقتصادية ودورىا في فيم المرض وتسييل العالج: -ه
الظركؼ االقتصادية أحد أىـ المتغيرات االجتماعية التي تؤثر في فيـ كتصكر  

ـ في الحصكؿ عمى التشخيص الدقيؽ لممرض في حالة تكفر المرض، فيي تساى
اإلمكانيات المادية، ككذلؾ  سيكلة الحصكؿ عمى العبلج المناسب خاصة في الحاالت 
التي يتطمب فييا المرض إمكانيات مالية لمفحص كالعبلج كالمتابعة؛ فقد كجد مف خبلؿ 

ي منيا أفراد الدراسة مف بيف األمراض التي يعان %26،31حاالت الدراسة أف نسبة 
كانت الظركؼ االقتصادية فييا عائقا أماـ سيكلة التشخيص كسيكلة الحصكؿ عمى 

مف المرضى كانت الظركؼ االقتصادية أحيانا  %5،96العبلج المناسب،كىناؾ نسبة 
تمثمت في عائقا ليـ إزاء تشخيص المرض خاصة في الحصكؿ عمى العبلج المناسب؛ 

جراء التحاليؿ كالفحكصات كالتصكير  محدكدية المكرد المالي في سد تكاليؼ العبلج كا 
الطبي البلـز لممرض كما قد يتعدل ذلؾ إلى ضركرة عبلجو خارج كالية إقامتو، إف لـ 
يكف خارج الكطف كما كرد في بعض حاالت الدراسة كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة 

 (. 22(، ح)20ح)(، 12(، ح)5(، ح)2رقـ)
كمف ثمة فالظركؼ االقتصادية تساىـ في تسييؿ أك عرقمة التشخيص كالعبلج  

لدل العديد مف المرضى، كما قد تساىـ في تأخير العبلج حيف ال يكترث المريض 
لؤلعراض المرضية األكلية خكفا مف التكاليؼ المالية التي يتطمبيا الفحص الطبي، أك 
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لممتابعة الطبية المستمرة لممرض،  كبالتالي ستؤثر بشكؿ قد تساىـ في عدـ انتظامو 
مباشر أك غير مباشر عمى فيـ كتصكر المرض ككذا طريقة الحصكؿ عمى العبلج 

 المناسب حسب ظركؼ المرضى.

 الظروف االجتماعية ودورىا في فيم المرض وتسييل العالج: -و
ا أساسيا في تعتبر الظركؼ االجتماعية لمشخص المريض عامبل ميما كمؤشر  

فيـ المرض كتصكره كتسييؿ أك عرقمة عبلجو،  فقد تحصمنا مف خبلؿ بيانات الدراسة 
مف األمراض كانت الظركؼ االجتماعية عائقا أما فيـ كتصكر  %47،63عمى نسبة 

المرض كتسييؿ الحصكؿ عمى العبلج حيف يرفض الذككر المسؤكلكف عمى اإلناث 
الشكافة، كما يرفض ىؤالء الطرؽ الغيبية في تفسير عبلجيـ عند الراقي أك الطالب أك 

المرض إذا ما تعمؽ األمر بإرجاع المرض لمسحر أك المس مثبل كما تتضمف عدـ 
تضامف أفراد األسرة مع الشخص المريض، حيف يتعمؽ األمر بتفسيره السحرم لممرض 

ذلؾ سمبا عمى يد أحد األقارب تخكفا مف حدكث فتنة بيف األقارب، كبالتالي سيؤثر 
عمى تصكر المريض لمرضو كما يؤثر سمبا عمى تمقيو العبلج المناسب في نظر 
حاالت الدراسة أك مكاصمة العبلج مف خبلليا، خاصة إذا شعر المريض بالتحسف مف 

 أكؿ جمسة عبلجية مع الراقي أك الطالب.  
لمجتمع كما تتضمف الظركؼ االجتماعية حسب حاالت الدراسة مدل تفيـ أفراد ا -   

كتقبمو كاىتمامو بالمريض، خاصة إذا ما تعمؽ األمر باألمراض النفسية كالعصبية 
كالعقمية، فالنبذ االجتماعي لممرض، كسكء المعاممة األسرية كاإلىماؿ كالعنؼ يؤثر سمبا 

 عمى مثؿ ىذه األمراض خاصة في تسييؿ عممية العبلج.
بية كالعقمية، قد يزيد مف األمر كىناؾ خمط كتداخؿ لمفيـك األمراض النفسية كالعص

سكءا، سكاء مف حيث تشخيص كفيـ المرض، أك المجكء لمعبلج المناسب، كبالتالي 
تككف مثؿ ىذه الظركؼ قد ساىمت بشكؿ غير مباشر في تصكر المرض كتحديد 

 العبلج المناسب لدل الشخص المريض.
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 النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة:  -6
 التقميدية في تصور المرض وتحديد العالج:دور الثقافة  -أ
أكضحت بيانات الدراسة أف تفسير كتصكر المرض كفؽ الثقافة الشعبية متكاجد بيف  -

مختمؼ المستكيات التعميمية الجامعي، الثانكم، المتكسط  كاالبتدائي ككاف ذلؾ بالنسب 
ألميف كبيف ا،%60، %87،5، %66،66، %83،33المئكية التالية عمى الترتيب: 

؛ فالمستكل التعميمي ال يقؼ %100كاألشخاص الذيف يعرفكف القراءة كالكتابٌة بنسبة 
ف كاف بشكؿ  عائقا أماـ االعتقاد في الثقافة الشعبية حكؿ تصكر المرض كأسبابو كا 

 أكبر بيف المستكيات التعميمية أقؿ.
االت أما عبلج المرض بكاسطة الطب الشعبي بمختمؼ أنكاعو التي كردت في ح -

بيف المستكيات التعميمية التالية: األمييف كالذيف  %66،66الدراسة فقد كاف بنسبة 
يعرفكف القراءة كالكتابة كالمستكل التعميمي المتكسط، كتقؿ في المستكيات التعميمية 

 .%40 -%37خاصة الثانكم كالجامعي بنسبة 
أمراض عقمية كاف تصكر المرض كعبلجو ضمف الثقافة التقميدية  4مف  3ىناؾ  -

مف  %75الشعبية بيف األشخاص المسؤكليف عمى الشخص المريض، بنسبة مئكية: 
 تصكرات أفراد المجتمع لممرض العقمي ككذلؾ عبلجو ضمف الثقافة الشعبية.

المرض كتحديد أسبابو لدل  تمعب الثقافة التقميدية كالشعبية دكرا كاضحا في تصكر -
مجتمع الدراسة، كتنتقؿ ىذه الثقافة مف خبلؿ التنشئة االجتماعية التي يتـ تناقميا عبر 
األجياؿ المتعاقبة كيتـ ترسيخيا في ذىنو كيعتاد بيا حتى عمى أكلئؾ الذيف كصمكا إلى 

لتقاليد، مرحمة متقدمة مف تعميميـ كتتضمف مختمؼ الطقكس، كالمعتقدات، كالعادات، كا
المتعمقة بمفاىيـ الصحة كالمرض كأساليب العبلج، كتعبر ىذه العناصر الثقافية عف: 
"السحر" بمختمؼ أنكاعو كتأثيره عمى صحة الفرد، خاصة السحر الضار أك السحر 

(، 6األسكد، كغالبا ما يستعمؿ بيف األزكاج كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحاالت التالية: ح)
(؛ كما قد يتسبب السحر في أمراض أخرل جسدية 23(، )17(، ح)21(، ح)13ح)

 (.5(، ح)4(، ح)3كعصبية كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
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"العيف"،"المس"، "الحسد"، فيي تصكرات غيبية حكؿ المرض ال تزاؿ تتداكؿ حتى اآلف 
 .21بيف أفراد القرف 

تعبر عف األسباب الطبيعية كىناؾ تأثير لمثقافة الشعبية التقميدية في تصكر المرض،  -
لممرض تتمثؿ في إسياـ التعب كاإلرىاؽ العضمي كالنفسي، ككذلؾ اليكاء البارد في 
اإلصابة باألمراض العضمية كأمراض العظاـ كالمفاصؿ، كحتى حاالت العقـ كأمراض 

 الرأس.
لدل  كمف جية أخرل تتدخؿ الثقافة التقميدية الشعبية في تحديد أساليب العبلج المناسبة

المرضى بمختمؼ أنكاعيا، بيف العبلج السحرم عند الطالب أك الشكافة، العبلج 
الطبيعي بكاسطة الخمطات كاألعشاب الطبيعية، التدليؾ، كالجبر، العبلج 

 (.25(، ح)20بالحرارة،...إلخ، كما تضـ العبلج بكاسطة التبرؾ بقبر الكلي لمحالة رقـ)
ة أنكاع أخرل مف العبلج الشعبي مثؿ العبلج ىذا كيتضمف مجتمع الدراسة بصفة عام 

بكاسطة استحضار األركاح "الزردة أك الحضرة" العبلج بمختمؼ عمميات الجراحة 
 الشعبية الشمط، الخـز كالكي، كالتدليؾ...إلخ.

كغالبا ما تستخدـ العبلجات السحرية في عبلج األمراض النفسية كالعصبية  -
الجتماعية، أما العبلج الشعبي الطبيعي يستعمؿ كاألمراض العقمية كحتى األمراض ا

 ، عادة في عبلج األمراض العضمية كأمراض المفاصؿ كالعظاـ كأمراض الركماتيـز
 كأمراض العقـ كاألمراض الجمدية كأمراض الرأس.

 دور الثقافة الحديثة في تصور المرض وعالجو: -ب 
ه كفؽ الثقافة الحديثة مف خبلؿ بيانات الدراسة تكضح أف تصكر المرض كتفسير  - 

متداكؿ بيف معظـ الحاالت المرضية التي يعاني منيا أفراد الدراسة، فقد حصمنا عمى 
مف التصكرات الحديثة بيف مختمؼ المستكيات التعميمية، كىذا يدؿ عمى  %100نسبة 

أىمية الثقافة الحديثة في تصكر المرض؛ كالحاؿ نفسو بالنسبة لممرض العقمي فنسبة 
حاالت المرض العقمي الكاردة في الدراسة اعتمدكا عمى الطب الحديث في  مف 100%

عبلج المرض، كما تضمنت تصكرات األشخاص المسؤكليف عف ىؤالء المرضى 
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 .تصكرات حديثة حكؿ نكع المرض كأسبابو
تعتمد الثقافة الطبية الحديثة عمى تشخيص المرض مف خبلؿ أربع عمميات أساسية:  -

اض المرضية، التعرؼ عمى األجيزة المتدخمة في إحداث المرض، التعرؼ عمى األعر 
التعرؼ عمى اآللية الفاعمة لممرض، كالتعرؼ عمى سبب المرض؛ فغالبا ما يتحصؿ 
األشخاص عمى ىذه العمميات الدقيقة لممرض عف طريؽ التشخيص الطبي الحديث، 

فيقترح أك كما قد ال يتسع لمشخص المريض معرفة كؿ ىذه العمميات حكؿ مرضو 
 يتصكر المرض كفؽ البعض منيا فقط.

يعتمد بعض األفراد المرضى عمى تصكر المرض في ظؿ الثقافة الحديثة بشكؿ  -
مؤقت فيك تصكر قابؿ لمتغير في أم لحظة، خاصة إذا اتضحت أسباب أخرل 

 (. 20(، ح)12(، ح)2كتفسيرات أخرل لممرض، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحالة رقـ)
ا تككف تصكرات المرض كفؽ الثقافة الحديثة حكؿ نكع المرض بيف التفسير كثيرا م -

الطبي كالتفسير الشخصي، كما ىك الحاؿ لدكر المشاكؿ االجتماعية، كالحزف، كالضغط 
النفسي كاالجتماعي في إحداث أمراض نفسية، كعصبية، كاجتماعية، كحتى األمراض 

العامؿ الكراثي في اإلصابة بالمرض،  العضكية المختمفة كأمراض الرأس...، ككذا دكر
لكف تبقى األسباب الحقيقية الطبيعية مجيكلة بيف الكثير مف المرضى كحتى األطباء 
المعالجيف نظرا لغمكض المرض كعدـ تكصؿ البحث العممي إلى التعرؼ عمى أسبابو 
حتى اآلف، مثؿ مرض الغرناكية، مرض التصمب المكحي، كأمراض السرطاف...كغيرىا 

 ف األمراض الغامضة.م
يعتمد أغمبية األفراد المرضى في مختمؼ المستكيات التعميمية عمى العبلج بالطب  -

(، كىذا يعبر عف أىمية الثقافة %80إلى  %100الحديث بنسبة كبيرة جدا بيف )
الحديثة في تكجو المرضى ألساليب العبلج الطبي الحديث، كقد يككف لجكؤىـ لمطب 

كقد يككف كعبلج ثانكم، كقد يككف كعبلج نيائي ال بديؿ لو كما  الحديث كعبلج أكلي،
 ىك الحاؿ بالنسبة لؤلمراض العقمية.

تقؿ نسبة االعتماد عمى العبلج الحديث بيف المرضى الجامعيف كالمذيف يحممكف  -
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المستكل التعميمي الثانكم مقارنة بالمستكيات التعميمة األخرل، كىذا يرجع إلى إدراؾ 
يف يحممكف مستكيات تعميمية أعمى بمدل خطكرة بعض األعراض الجانبية المرضى الذ

 التي يخمفيا العبلج الكيميائي بالطب الحديث.

 تأثير ثقافة الطب البديل: -ج
بعض الحاالت المرضية تعالج بكاسطة الطب البديؿ باعتباره نمط طبي يمزج بيف  -

لدينية، كتككف نسبة اإلقباؿ بشكؿ أكبر الثقافة الحديثة كالثقافة التقميدية كحتى الثقافة ا
 ،%50، المستكل التعميمي المتكسط %80بيف المتعمميف، خاصة المستكل الجامعي 

 .%25كالمستكل التعميمي الثانكم
بينما كجدنا عدـ اىتماـ تاـ بثقافة الطب البديؿ بيف حاالت المرض العقمي، سكاء  -

بيف  %0الطب البديؿ، بنسبة كاف ذلؾ في تصكر المرض أك عبلجو كفؽ ثقافة 
 حاالت المرض العقمي.

تصكر المرض ضمف ثقافة الطب البديؿ، تتمثؿ بشكؿ خاص في تأثير الدـ الفاسد   -
عمى صحة الفرد كتسببو في الكثير مف األمراض بمختمؼ أنكاعيا جسدية أك عضكية 

الحسد، بينما أك نفسية أك عصبية كحتى األمراض الركحية المتعمقة بالسحر، المس، 
يغيب ىذا النكع مف التصكر كالعبلج لدل المرضى الذيف يعانكف مف األمراض العقمية 
"طبعا في حدكد أفراد الدراسة"؛ كالتخمص مف ىذه األمراض يتـ مف خبلؿ استخرج الدـ 

 الفاسد بكاسطة الحجامة.
كالعقـ، أما العبلج البديؿ بكاسطة األعشاب الطبيعية جاء في الحاالت المرضية  -

كاألمراض الجمدية؛ كما قد يككف العبلج بكاسطة الطب البديؿ في مستشفيات مختصة 
كغالبا ما تككف في دكؿ خارجية ألف ىذا النمط مف العبلج ال يزاؿ في أطكاره األكلى 

 في منطقة الدراسة كفي الجزائر بصفة عامة.

 دور الثقافة الدينية في تصور المرض: -د
كالعبلج الديني أىمية بارزة بيف أفراد الدراسة في تصكر المرض لمثقافة الدينية  -



 

 برلين-المانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية/

 

 المتغيرات االجتماعية لتصور المرض واساليب عالجه

468 

مف األمراض كاف لمثقافة الدينية دكر فييا فكؿ أنكاع المرض  %100كعبلجو، فنسبة 
مف األمراض عدا   %100الكاردة في الدراسة بما فييا األمراض العقمية، ككذا نسبة 

الديني، كتشمؿ ىذه التصكرات األمراض العقمية يشير أصحابيا إلى أىمية العبلج 
الدينية لممرض كعبلجو مختمؼ المستكيات التعميمية بيف الذككر كاإلناث، في حيف 

 منيـ.  %75كانت أىمية العبلج الديني بالنسبة لؤلمراض العقمية بنسبة 
تعبر تصكرات المرض ضمف الثقافة  الدينية حسب أفراد الدراسة في االعتقاد بأف  -

كامتحاف مف ا، كىك يأخذا القسط األكبر بيف التصكرات الدينية المرض ىك ببلء 
 ، كما تتضمف دكر السحر كالمس كالعيف كالحسد كأسباب لممرض%22،22بنسبة 

، سكاء كانت %5،55،%16،66، %20،83 %20،83بالنسب التالية بالترتيب: 
في العديد أمراض "عضكية أك نفسية أك اجتماعية، أك عصبية كحتى عقمية" كما كرد 

 مف حاالت الدراسة.
يكتسب أفراد الدراسة المعتقدات الدينية المتعمقة بالسحر، كالمس، كالعيف، كالحسد،  -

مف أقكاؿ كآراء الراقيف كتصكراتيـ لحالتيـ الصحية بعد إجراء الرقية لممرة األكلى أك 
فس الفكرة لعدة مرات؛ كيزيد تمسؾ الشخص بآراء الراقيف حيف يخبره أكثر مف راقي بن

 عف المرض كأسبابو.
كما تضمنت التصكرات الدينية لممرض أىمية  ترؾ الصبلة كالكضكء، كالغسؿ، كعدـ  -

طاعة ا كالكالديف، كقمة اإليماف با،  كشرب المحرمات كالخمر كالمخدرات، كأسباب 
ألمراض مختمفة كأىـ ما جاء منيا في الدراسة: األمراض الجمدية المستعصية، 

مراض النفسية كاألمراض العقمية  فغضب الكالديف مف غضب ا كغضب ا قد األ
 يتجسد في مرض يصيب الشخص.

"الغضب كالحزف الشديد أسباب نفسية كركحية تسبب العديد مف األمراض، خاصة  -
األمراض النفسية كالعصبية ككذا أمراض الضغط، كحتى األعراض الجسدية المختمفة 

كؿ كالتعب كاإلعياء، فديننا الحنيؼ ينيى عف الغضب كالمبالغة في المتمثمة في الخم
 الحزف. 
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بعض التصكرات الدينية مثؿ دكر السحر، المس، العيف، الحسد، تككف كتفسير كقتي  -
ف أثبت لو الطب  لممرض كأحيانا تصبح تفسيرات دائمة يتمسؾ بيا الشخص حتى كا 

 العكس.

العبلج الديني بيف أفراد الدراسة، فيناؾ مف يتردد  الرقية الشرعية ليا أىمية بالغة في -
لمعبلج بكاسطة الرقية أربع إلى خمس مرات لنفس المرض؛ كىناؾ طرؽ أخرل لمعبلج 
الديني الذم اعتمدت عميو بعض الحاالت المرضية تتمثؿ في أىمية "الدعاء " 

ف كاف بنسبة قميمة إال أف بعض المرضى ي درككف أىميتيما ك"العبلج بكاسطة الحج"، كا 
 في حؿ المشاكؿ الصحية كالشفاء بصفة عامة.

النتائج الخاصة بالتصور النيائي لممرض والعالج المناسب من خالل الرأي  -ه
 الشخصي لممريض:

يعتمد بعض المرضى الذيف يشتككف مف أمراض مختمفة " أمراض عضكية، أمراض  -
العقمية" عمى تفسير مرضيـ  اجتماعية، أمراض نفسية، أمراض عصبية كحتى األمراض

بشكؿ نيائي عمى تصكرات غيبية بعيدة كؿ البعد عمى التفسير العممي الطبيعي، كغالبا 
ما تتعمؽ ىذه التصكرات بتأثير القكل الركحية الخفية كالجف كالسحر كالعيف كالحسد 
 عمى اإلصابة بالمرض، كقد تدخؿ ىذه التصكرات في المعتقدات الدينية أك المعتقدات

 .%31،57الثقافية الشعبية؛ كىي تأخذ نسبة معتبرة بيف أفراد الدراسة تقدر بػ: 
يعتمد الكثير مف األفراد المرضى عمى االزدكاجية في تصكر المرض أك تعدديتو في  -

التصكر بيف التصكر العممي الحديث كالتصكر الغيبي "الديني كالشعبي" في مختمؼ 
اعية كالعصبية، فالمرض في نياية المطاؼ ىك األمراض العضكية كالنفسية كاالجتم

نتيجة لعكامؿ غيبية قد تككف بفعؿ السحر أك المس، أك العيف أك الحسد، كما أف 
 المرض إلى جانب ىاتيف العمميتيف ىك فعؿ إليي "مكتكب" أك "قضاء كقدر".

كالتنكع أك االزدكاجية في تصكر المرض متكاجدة بيف الغالبية العظمى مف األمراض 
 .%65،78التي تعاني منيا حاالت الدراسة بنسبة 

يقؿ االعتماد عمى التفسير العممي الحديث كتفسير نيائي ككحيد لممرض بيف  -
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مف االعتماد عمى  %2،63األمراض التي تعاني منيا حاالت الدراسة فقد كجدنا نسبة 
 التفسير العممي البحت لممرض.

الثقافي بمختمؼ فركعو، كأىمية البعد الديني في كترجع ىذه المعطيات إلى أىمية البعد 
 التدخؿ في كؿ العمميات الخاصة بالمرض.

أغمبية المرضى يفضمكف أنكاع مختمفة مف العبلج بيف العبلج الطبي الحديث  -
، %23،68العبلج بكاسطة الطب الحديث بنسبة  ، أك%28،94كالعبلج الديني بنسبة 

، أك العبلج البديؿ كالعبلج  ني كالعبلج البديؿالعبلج الطبي الحديث كالعبلج الدي
 ، العبلج المتعدد بكاسطة الطب%21،05الديني، العبلج بالرقية الشرعية بنسبة 

العبلج الديني كالعبلج  %15،78الحديث كالعبلج الديني كالعبلج الشعبي بنسبة
فيي عبلجات مكممة  ، %2،63، العبلج بالطب البديؿ بنسبة%5،86السحرم 

يا البعض في نظر المريض، فحيف يستفيد المريض مف العبلج الحديث في لبعض
تحسف جزء معيف مف المرض، كيستفيد مف الرقية الشرعية في تحسف الجزء اآلخر، 

 كيشعر بتحسف في جزء آخر نكع آخر مف العبلج. 
كعميو يصبح لدل الشخص المريض ميكؿ إيجابي اتجاه العبلج الذم أحدث لو تحسف 

كاف جزئيا، كمف ثـ تصبح عبلجات مكممة بالنسبة لو ،كىك ما يقابؿ حتى كلك 
 االزدكاجية في تصكر المرض.

نادرا ما يعتمد المريض عمى نكع كاحد مف العبلج سكاء كانت الرقية الشرعية، أك  -
العبلج البديؿ أك العبلج الحديث، فيذا التصكر مرىكف بمدل جدارة كفعالية العبلج 

 إيجابي اتجاه مشكمتو الصحية التي يعاني منيا.الذم حقؽ لو تحسف 
 النتيجة العامة لمدراسة: -ثانيا

يتجسد المرض في مجمكعة أعراض سكاء كاف مرض عضكم، نفسي، عصبي،  -
عقمي، اجتماعي ففي بداية األمر ال يستجيب الشخص ليذه األعراض األكلية كال 
يعطييا أىمية إال إذا بمغت درجة عالية مف الخطكرة أك تكررت بشكؿ مستمر كمتزايد، 

مف خبلؿ تجربة شخصية أك فإذا كاف لمشخص المريض فكرة مسبقة حكؿ ىذا المرض 
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أفكار مسبقة مف تجارب أشخاص آخريف قد يسيؿ عميو فيـ المرض، لكف نادرا ما 
يعطكف األفراد تشخيصا صحيحا حكؿ مرضيـ إال بعد التشخيص الطبي الحديث، مما 

 يجعميـ عرضة لعبلجات مختمفة كمتنكعة.
بصبح  كما قد يضفي بعض المرضى أعراضا غريبة مصاحبة لممرض، بحيث -

 لممرض رمكزا كمعاني ركحية كميتافيزيقية تتحدل سيطرت الطب الحديث. 
المريض ليس الطرؼ الكحيد المسؤكؿ عف مرضو، كما لـ يعد الطبيب الشخص  -

الكحيد الفاعؿ في تشخيص كعبلج المرض، إنما ىناؾ متغيرات أخرل تتدخؿ إلى 
ب، فيناؾ تأثر كاضح جانب دكر الطبيب في تصكر المرض كتحديد العبلج المناس

لمجماعة المرجعية حكؿ تصكر المرض كاقتراح أساليب العبلج المناسبة، فقد تكصمت 
حالة تطابؽ بيف رأم كتصكر الجماعة المرجعية حكؿ  %54،94الدراسة أف ىناؾ 

المرض كالتصكر الشخصي لممريض حكؿ مرضو، فضبل عف حاالت التطابؽ الجزئي 
 .%32،35بنسبة 

حالة تطابؽ بيف اقتراح العبلج مف  %74،94راسة أف ىناؾ نسبة كما تكصمت الد
 طرؼ الجماعة المرجعية كأساليب العبلج التي لجأ إلييا الشخص المريض.

كلممعالجيف في مختمؼ األنماط العبلجية دكر كتأثير في فيـ كتفسير كتصكر  -
م حالة تطابؽ بيف رأ %63،15المرض نكعو كأسبابو، حيث تحصمنا عمى نسبة 

كتصكر المعالجيف لممرض كالتصكر الشخصي لممريض حكؿ مشكمتو الصحية، فضبل 
   . %34،21عمى حاالت التطابؽ الجزئي بنسبة 

تؤثر الظركؼ االقتصادية بشكؿ مباشر كغير مباشر عمى تصكر المرض كفيمو،  -
حالة مرضية كانت  %26،31كتحديد العبلج فقد تكصمنا مف خبلؿ ىذه الدراسة أف 

كؼ االقتصادية عائقا أماـ التشخيص الدقيؽ لممرض كالحصكؿ عمى العبلج الظر 
المناسب، خاصة أكلئؾ الذيف يعانكف مف أمراض مستعصية يتطمب عبلجيا متابعة 

 .كتشخيص بعيد عف مكاف االقامة أك خارج الكطف
تؤثر الظركؼ االجتماعية بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى فيـ كتصكر المرض،  -
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حالة مرضية كانت  %47،63لعبلج، فقد تكصمنا مف خبلؿ ىذه الدراسة أف كتحديد ا
الظركؼ االجتماعية عائقا أماـ التشخيص الدقيؽ لممرض كالحصكؿ عمى العبلج 
المناسب، خاصة في الحاالت التي يككف فييا تفسير المرض نتيجة سحر أك مس أك 

فييا المريضات خاصة  حسد، كتتجسد أىميتيا في العبلج لدل الحاالت التي يفضمف
 العبلج عند الراقي أك الطالب لكٌنيف يجدف معارضة مف قبؿ األزكاج أك األىؿ. 

الشخص المريض قبؿ أف يحمؿ مرضا عضكيا، اجتماعيا، نفسيا، عصبيا، عقميا،  -
ىك كائف اجتماعي كثقافي، لو ثقافة معينة كديف معيف كعادات كتقاليد كمعتقدات 

تعميمي معيف، كؿ ىذه العناصر الثقافية تعتبر متغيرات كأبعاد معينة، كما لو مستكل 
فاعمة في فيـ كتصكر المرض، فيي تطرح معتقدات كأساليب معرفية حكؿ الصحة 
كالمرض، كما أنيا طرحت أك أفرزت مجمكعة مختمفة مف أساليب العبلج التي تتنكع 

بمختمؼ العمميات  بيف العبلج التقميدم الطبيعي، العبلج السحرم، العبلج الشعبي
الجراحية التقميدية، العبلج بكاسطة طقكس الزار، كزيارة األكلياء الصالحيف، العبلج 
الديني، العبلج البديؿ، العبلج الطبي الحديث...إلخ، خاصة أف تأثير الثقافة الشعبية 
في تصكر المرض كتحديد العبلج الشعبي المناسب بيف حاالت الدراسة كانت بنسبة 

إلى  %66،66األفراد ذكم المستكل التعميمي المنخفض، بينما كصمت  بيف 100%
؛ أما العبلج بكاسطة الطب الشعبي كاف بيف المستكل المتكسط إلى الجامعي 83،33%
بيف األفراد ذكل المستكل التعميمي المنخفض كيقؿ االعتماد عمى  %66،66بنسبة 

 م كالجامعي.بيف المستكييف الثانك  %40، %37،5العبلج الشعبي بيف 
في  %100لمثقافة الطبية الحديثة أىمية بارزة في االعتقاد كتصكر المرض بنسبة  -

كؿ المستكيات التعميمية، كفي كؿ األمراض بما فييا األمراض العقمية، كما أنيا تفكؽ 
 في العبلج بكاسطة الطب الحديث.  %80نسبة 

كىي  %80فقد كانت بنسبة  أما أىمية االعتقاد كالعبلج ضمف ثقافة الطب البديؿ -
النسبة األعمى مقارنة بباقي المستكيات التعميمية األخرل، بينما تنخفض نسبة االعتماد 
عمى ثقافة الطب البديؿ في المستكيات التعميمية األقؿ لدل حاالت الدراسة، كمنو 
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فأىمية ثقافة الطب البديؿ في تصكر المرض كعبلجو كانت بيف المتعمميف بنسب أكبر 
ي مختمؼ األمراض الكاردة في الدراسة، بينما ينعدـ االعتماد عمييا في التفسير كعبلج ف

 المرض العقمي. 
لمثقافة الدينية أىمية بارزة في تصكر المرض كتفسيره ككذلؾ عبلجو، فقد تحصنا مف  -

مف الحاالت كاف لمثقافة الدينية دكر ىاـ في تصكر  %100خبلؿ الدراسة عمى نسبة 
ذا النسبة نفسيا في المجكء لمعبلج الديني خاصة الرقية الشرعية، بينما تقدر المرض، كك

 في األمراض العقمية. %75أىميتيا بنسبة 
في مجتمع الدراسة مدينة بسكرة ككذا المجتمعات المشابية تعتبر المعتقدات التقميدية  -

يثة السائدة حكؿ كالشعبية كالدينية نظـ تفكير بالنسبة لؤلفراد إلى جانب الثقافة الحد
المرض، فيي تؤثر في نمط تفكيرىـ كتصكرىـ لممرض كما تؤثر في اختيارىـ لمعبلج 

 المناسب لمشكمتيـ الصحية.
كؿ ىذه المتغيرات تجعؿ المريض بشكؿ عاـ في مجتمع الدراسة ال يمتمؾ       

السيطرة المطمقة حكؿ تصكر المرض كاختيار العبلج، فيك عرضة لمجمكعة متغيرات 
تؤثر عمى تصكره كخاصة حيف يككف المرض مستعصي كغير كاضح كعبلجو صعب، 
أماـ العديد مف األنماط العبلجية المختمفة كالمتنكعة؛ مما ينجـ عف الشخص العديد مف 
التصكرات المختمفة تتميز باالزدكاجية بيف التقميدية كالحداثة، سكاء في فيـ كتفسير 

 ب.المرض أك في اختيار العبلج المناس
بحيث تتفاعؿ مختمؼ المتغيرات الخاصة بنكع كخصائص المرض، كتأثير 
الجماعة المرجعية كالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية، كفي نطاؽ الثقافة العامة 
لممجتمع، كالثقافة المكتسبة مف خبلؿ التنشئة االجتماعية المتمثمة في الثقافة الشعبية 

ديثة، إلى جانب المستكل التعميمي لؤلشخاص كالتقميدية، الثقافة الدينية، الثقافة الح
المرضى، تنتج أنكاع مختمفة مف التصكرات كأنكاع مختمفة مف األنماط العبلجية: مف 
بينيا أف المرض ىك ببلء مف ا، المرض طبيعي، سبب المرض سحر، المرض ىك 
مس، سبب المرض حسد أك عيف، تعتبر المشاكؿ االجتماعية أك ضغكط نفسية أسباب 
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لى جانب ىذه التصكرات ىناؾ العديد مف األنماط العبلجية التي  لممرض ...إلخ، كا 
تعتبر كمجاالت استشفائية عبلجية يمجأ إلييا الشخص المريض تتنكع بيف التقميدية 
كالحداثة تتمثؿ في : العبلج بالطب الحديث، العبلج بالطب السحرم، العبلج بالطب 

 بلج بيد ا. الديني، العبلج بالطب البديؿ، الع
أغمب األشخاص المرضى لدييـ تصكرات مختمفة  تكصمنا مف خبلؿ الدراسة أف -

لممرض كاستعماؿ أنماط مختمفة مف العبلج بيف العبلج: الشعبي، كالعبلج الطبي 
الحديث، كالعبلج الديني، كالعبلج البديؿ، فيمكف أف يستعيف المريض بنمطيف أك أكثر 

ميمة مف حاالت الدراسة أشخاص لدييـ تصكرات مختمفة مف العبلج، كىناؾ نسبة ق
لممرض لكنيـ يفضمكف عبلجا كاحدا فقط، كغالبا ما يككف عبلجا طبيا حديث، أك 
عبلجا دينيا بكاسطة الرقية الشرعية، كينعدـ كجكد تصكر كاحد لممرض كنمط كاحد مف 

 العبلج في حدكد أفراد الدراسة.
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 خاتمة: 
مف خبلؿ ىذه الدراسة اتضحت الكثير مف القضايا المتصمة بالمرض كأساليب       

عبلجو، فقد تكصمنا مف خبلؿ ىذه الدراسة أف المرض ال يزاؿ عرضة لمغمكض رغـ 
االجتيادات الكثيرة التي ناليا ىذا المكضكع مف قبؿ الدارسيف في مختمؼ المجاالت 

 قافية كالدنية.الطبية كاالجتماعية كالنفسية كحتى الث
يعتقد أفراد الدراسة في تصكرات مختمفة حكؿ المرض كأسبابو منيا تصكرات كمعتقدات 
كتفسيرات طبية حديثة،  كتصكرات كتفسيرات ميتافيزيقية غيبية، كتصكرات دينية، 
كثقافية شعبية بكؿ ما تتضمنو مف تفسيرات تخص تأثير العكامؿ الطبيعية البيكلكجية، 

 ية، العيف، الحسد المس كاألذل، ....إلخ.الدينية، السحر 
في ىذه الحالة الشخص الذم يقع عرضة لمختمؼ التصكرات غالبا ما يككف        

بفعؿ تأثير متغيرات اجتماعية مختمفة، ىي متغيرات تخص نكع كخصائص المرض 
المتمثمة في طبيعة األعراض المرضية، كمعدؿ تكرارىا، كدرجة خطكرتيا أك غمكضيا" 

عمى فيـ كتصكر الشخص لحالتو غرابتيا"؛ ىذه المتغيرات تؤثر بشكؿ أك بآخر 
المرضية بالطريقة التي تعرضيا تجربتو الشخصية، أك التشخيصات الطبية كالعبلجية 

 التي اعتمدىا.
كما تمعب المتغيرات الخاصة بتأثير الجماعة المرجعية عمى فيـ كتصكر المرض 

ماعة ميما كاف نكعيا كانتماؤىا، فقد تككف أفراد أسرة المريض)ة(، كما قد تككف ج
 الرفاؽ، أك األصدقاء المعارؼ كاألقارب، كالجيراف...إلخ.

كنظيؼ ليا أيضا دكر الظركؼ االجتماعية المحيطة بالشخص المريض، خاصة في 
تفيـ كتقبؿ تصكره الشخصي لممرض، كما تشمؿ أيضا تقبؿ طريقة العبلج التي يختارىا 

 ا كاف نكعيا.الشخص المريض كيراىا مناسبة لمرضو أك مشكمتو الصحية ميم
كما تتدخؿ الظركؼ االقتصادية كذلؾ كمتغيرات مباشرة أك غير مباشرة في تسييؿ 

 التشخيص كبالتالي فيـ المرض كتصكره، كتسييؿ العبلج المناسب لممرض.
كالشيء الميـ الذم يندرج ضمف مختمؼ المتغيرات المؤثرة عمى المرض ىي 
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الشخص مف خبلؿ التنشئة االجتماعية  "الثقافة" بكؿ فركعيا كعناصرىا التي يكتسبيا
المتنكعة؛ كىي تتنكع بيف الثقافة التقميدية كالشعبية كالدينية، كالطبية الحديثة، كحتى 

 المستكل التعميمي الذم قد يككف أحد عناصر اكتساب أنماط ثقافة معينة.
فكما تؤثر ىذه المتغيرات سابقة الذكر عمى تصكر األشخاص لمرضيـ سكاء 

ألعراضو، أك ألسبابو، فإنيا تؤثر بنفس الطريقة عمى تحديد أساليب العبلج  لنكعو أك
التي يجد الشخص المريض نفسو بيف العديد مف األساليب كاألنماط العبلجية الطبية 

 الحديثة كالتقميدية، كالشعبية كالدينية، كالعبلج بكاسطة الطب البديؿ.
متداكلة بيف العديد مف ىذه أىـ التصكرات كمختمؼ األساليب العبلجية ال

ف كانت طريقة كمنيج دراسة الحالة ال يخمص إلى تعميـ  المرضى في مدينة بسكرة، كا 
النتائج، لكنيا كانت حاضرة بيف نسبة كبيرة مف الحاالت التي كردت في الدراسة، كما 
أنيا كانت حاضرة بيف أغمب المقاببلت التي أجرينيا حكؿ المرض العقمي، كستككف 

 رجة كبيرة بيف المجتمعات المشابية أك المماثمة لمجتمع الدراسة.كذلؾ كبد
كمف ثمة فإف تصكر المرض كاختيار العبلج المناسب لـ يعد عرضة لدارسي       

الطب فقط بؿ أصبح يخص كؿ الجكانب التي يتفاعؿ معيا المريض في حياتو اليكمية، 
ثقافية، كدينية  أيضا إلى فالمرض ليس عممية آلية فحسب، بؿ ىك عممية اجتماعية ك 

 جانب التأثير البيكلكجي.
كما لـ يعد الطب الحديث المتحكـ األكبر في العممية المرضية بؿ يضاؼ إلى ذلؾ 
مختمؼ األساليب العبلجية المتمثمة في العبلج الديني كالشعبي، ىذا إف لـ يتـ عزؿ 

الطب الحديث عمى دكر الطبيب نيائيا في بعض الحاالت التي يصعب أك حتى يعجز 
 فيميا.

كعميو فإف ىذه الدراسة خمصت بنا إلى أف المرض يعبر عف ظاىرة اجتماعية 
بيكلكجية ثقافية دينية، ال يمكف دراستيا أك فيميا بمعزؿ عمى ىذه المتغيرات، كما ىك 

 الحاؿ بالنسبة ألساليب عبلج المرض. 
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 المالحق
 دليل دراسة الحالة 

  
 الجنس :
 السن:

 المستوى التعميمي:
 الحالة المدنية:

 عدد أفراد األبناء:
 المستوى االقتصادي لممبحوث)ة(:

 الظروف االجتماعية واألسرية:
 المينة: 

 المشكمة الصحية التي يشكو منيا المريض)ة(:
 نوع وخصائص المرض: -2
 نكع المرض؟ - 
 كيؼ بدأت أعراض المرض؟ -
 ك معدؿ تكرارىا؟كيؼ أدركت أعراض المرض، كما ى -
 ىؿ كانت لديؾ فكرة عف ىذا المرض؟ -
 ىؿ القيت صعكبات في فيمؾ كتحديدؾ ألعراض المرض )حالتؾ الصحية(؟  -
 ىؿ أدركت حينيا خطكرة األعراض التي تعاني منيا، كأنؾ تعاني مف مرض ما؟ -
 ىؿ أثرت ىذه األعراض عمى حياتؾ اليكمية؟ -
 ف االجتماعية، واالقتصادية:دور الجماعة المرجعية، والظرو  -1
ىؿ أثر ىذا المرض عمى األشخاص المحيطيف بؾ)المحيط االجتماعي الخاص  -

 بؾ(؟
 مف ساعدؾ في التعرؼ عمى مرضؾ غير الطبيب؟ -
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 مف ىؤالء األشخاص الذيف ساعدكؾ في التعرؼ عمى مرضؾ؟ -
 كيؼ تـ اختيارؾ لنكع العبلج الذم تمقيتو إزاء المرض؟ -
اقتراحات األشخاص القريبيف منؾ في فيـ كتفسير المرض ككذلؾ في كيؼ كانت  -

 تكجييؾ لمعبلج؟
 ما ىي أىـ أنكاع العبلج التي ترددت عمييا؟ -
  كيؼ كاف تأثير المعالجيف في تصكر المرض؟ -
 ىؿ لممستكل االقتصادم دكر في تحديدؾ ليذا النمط مف العبلج؟ -
تشخيص المرض كتمقي العبلج ىؿ ظركفؾ االجتماعية كانت مساعدة في ك  -

 المناسب؟
 دور العوامل الثقافية والدينية في تصور المرض وتحديد العالج المناسب: -6
 ما ىي أسباب مرضؾ، في ظؿ التنكع الثقافي؟ -
 ىؿ قمت بمداكلة كؿ مف العبلج التقميدم الشعبي كالحديث؟ -
 تيار العبلج؟ما أىمية الثقافة التقميدية كالشعبية في تصكر المرض كاخ -
 ما أىمية الثقافة التقميدية الدينية في تصكر المرض كاختيار العبلج؟ -
 ما أىمية الثقافة الحديثة في تصكر المرض كاختيار العبلج؟ -
ما أىمية ثقافة الطب البديؿ الثقافة التقميدية كالشعبية في تصكر المرض كاختيار  -

 العبلج؟
 ) الشعبية كالحديثة(صؼ لنا تفاصيؿ ممارساتؾ العبلجية -
 ما ىك العبلج األنجع لحالتؾ المرضية، كما قنعاتؾ الشخصية ألىمية ىذا العبلج؟ -
 




