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  المتغيرات االجتماعية والبيئية المرتبطة بالعالج الشعبى
 دراسة مق ارنة بين الريف والحضر -وعالقتها بالخصائص النفسية

                 [7] 
 (3)سليمان صالح -(2)رجب حسن مصطفى -(2)العتيق مصطفى أحمد -(1)شيماء التالوي

 والبحوث الدراسات معهد( 9 شمس عين جامعة، البيئية والبحوث الدراسات معهدباحثة ب( 0
 جامعة عين شمس، اآلدابكلية  (3شمس عين جامعة، البيئية

 
 المستخلص

مددارس  دل المجتمددع تالدراسدة الددل الكشد  عدن اكثددر اسداليب العددال الشدعبل الد    تهدد 
الكش  عن االختا  بين الري  والحضدر  دل التعامدع مدع  ، وك لكالريفل والمجتمع الحضر 

 .الطب الشعبل  ل الدوا ع واالثار واالنشطة الممارسة
مدن المنداهج التدل تسدعل  لدل  وهدو :منهج المسد  االجتمداعل بالعيندة وندم الباحثخاست قد

وصددد  وتحليدددع الأددداهرت عو المجتمدددع المددددروس ويتدددي  الحصدددوع علدددل عكبدددر قددددر ممكدددن مدددن 
تطبيق مدنهج دراسدة الحالدة للتعمدق ، وك لك تم  مات ومعر ة األبعاد الحقيقة لتلك الأاهرتالمعلو 

 دددي الدراسدددة والحصدددوع علدددل نتدددائج عكثدددر دقدددة والتوصدددع  لدددل حقدددائق واقعيدددة متعلقدددة بدددالأرو  
المحيطددة بددد راد العينددة يمكددن مددن خالهددا  التعددر  علددل الجوانددب الكيفيددة للقضددايا التددل تناولتهددا 

 .ستبياناالصحيفة 
الغالبية من ع راد عينة الدراسة سواء  ي  عن :وقد خلصت الدراسة للعديد من النتائج منها

الري  عو الحضر تر  بدن الناس غالبًا يستخدمون العال بواسطة األعشاب الطبيعية للأرو  
عال بديع االقتصادية عواًل عو قد يرجع عحيانًا  لل الثقا ة الشعبية الموروثة عن األعشاب وعنها 

 .يستطيع عن يقدم الشفاء للمريض
حمات توعية للمرعت الريفية 1 يقوم المجلس القومل للمرعت :هم توصيات الدراسةمن عو 

يجاد نوع من الرقابة  ، للتوعية الصحية للقضاء علل الخرا ات المنتشرت  ل المجتمع الريفل
 .عشاب لتكون تحت المراقبة الطبيةاال علل تجارت
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 الدراسةمقدمة  
تتناوع العديد من الدراسات األنثروبولوجية المعايير الثقا ية التل تؤثر  ل العاقة بين 
المريض والمعالج ال   يقوم بالحصوع علل معلومات دقيقة من المريض حوع طبيعة مرضه 
واألعراض التل يشكو منها لكل يضع خطة العال التل يخضع لها المريض ويتبعها ل ا يجب 

تتوا ر  ل مثع ه ه العاقة الثقة والتعاون المتبادع، ولكل تتحقق طبيعة ه ه العاقة يفضع عن 
عن تستند  لل معايير ثقا ية واحدت،    عندما يكون المريض والمعالج علل نفس المستو  
الثقا ل واالجتماعي تتواجد درجة عالية من التطابق بين قيمهم الثقا ية حوع طبيعة المرض 

ونما ل العال المناسبة وعندما تختل  الثقا ة التل ينتمل  ليها كع منهما يتعين علل وعسبابه 
المعالج عن يتعر  علل  دراك المريض لمرضه ال   يسيطر علل سلوكه ويوجهه ويرتبط 

 األنثروبولوجيا ي  مقدمة غامر ، حسن محمد) .بالمعايير الثقا ية السائدت  ل ثقا ة المريض
 .(088 ،081 ص ص ،9109 العامة،

 ددل دراسددتها لددبعض الجماعددات العرقيددة   Clarisa Scottوقددد  هبددت كاريسددا سددكوت 
القاطنددة  الواليتالميددامل و لوريدددا  لددل وجددود  جددوت ثقا يددة بددين الثقا ددة المحليددة السددائدت وبددين الثقا ددة 

المناطق ال الغربية الحديثة مما اثر بالسلب علل اتجاه األهالل للطب الغربل الحديث و ل ه ه 
 ال عند حدوث األوبئة الخطيرت و لك يرجع  لل اختا   –يلجد السكان  لل الطبيب األكاديمي 

المعايير الثقا ية بين ععضاء المجتمع المحلل واألطباء الغربيين الد ين ينتمدون  لدل ثقا دة عخدر  
بط بالددين والسدحر لها مفهوماتها الثقا ية التدل تختلد  عدن المفهومدات المحليدة السدائدت التدل تدرت

بينمددددا ال تمثددددع المفهومددددات الطبيددددة الحديثددددة السددددائدت  ددددل الثقا ددددة الغربيددددة قيمددددة كبيددددرت  ددددل هدددد ه 
 (Eleanor E. Bauwens, R.N, P. 63).المجتمعات

كما عن اختا  اللغة ووجود كثيرَا من الفوارق االقتصادية والثقا ية واالجتماعية واختا  
ين األطباء وععضاء المجتمع المحلل ساهم  ل تعميق تلك الفجوت القيم والمعتقدات الثقا ية ب

الثقا ية بين الطر ين مما ساهم  ل  يجاد حالة من سوء الفهم القائم بين األطباء الغربيين 
 جوت انعدام التوا ق بين الثقا ية الغربية )علل  لك مفهوم  SCOTTوالسكان وقد عطلقت سكوت

كالسحرت )، وقد نتج عن ه ا لجوء السكان  لل المعالجين المحليين (الحديثة والثقا ة البدائية
 Spiritualوالمعالجين الروحانيين Faith Doctorوالطبيب المقدس  Sorcererوالعرا ين
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Doctors تتقمصهم وتقوم بلمس المريض لتحديد  ة المقدسة التلال ين يستخدمون القوت الروحي
 . (Eleanor E. Bauwens, R.N, P. 63).العال المناسب 

 

 هميتهاأالدراسة و مشكلة  
استطاع اإلنسان عن يبتكر طرق مختلفة لمواجهة تحديات المرض واألوبئة وتطورتها 

بدجهزته ومواده وعناصره وعطبائه، الحضارات اإلنسانية المبكرت  يما بعد، وعصب  نأامًا طبيًا 
وبه ا يكون الطب الشعبي سابقًا عن الطب الحديث ومرحله ضرورية له، عي عن المحاوالت 
البسيطة التي بدعتها الجماعات اإلنسانية من قبع الجماعات البسيطة ليست  ال البدائيات التي 

ع جماعة من الجماعات مهدت لأهور النأام الطبي ال   نعر ه اليوم، حيث حددت ثقا ه ك
اإلنسانية طبيعة النأام الطبي ال   ابتكرته، واستطاعت عن تحدد معالمه،  بعض الجماعات 
البشرية اعتمدت علل السحر  ي عال معأم األمراض، واستخدمت جماعات عخر  الطقوس 
الدينية  ي عال األمراض، وعخر  استخدمت المواد الطبيعية من مستخرجات النباتات 

حيوانات وقد جرت العادت مقارنة الطب الشعبي بالطب الحديث، و لك بسبب التداخع بينهما وال
حيث يشتركان  ي طبيعة واحدت، وك لك بسبب صمود الطب الشعبي وبقائه من  عمد بعيد  ي 
القدم بالرغم من هيمنة الطب الحديث وتقدمه واكتساحه لمعأم المجتمعات وبالرغم من 

واالقتصادية والحضارية التي شملت معأم المجتمعات البشرية، وك لك  التغيرات االجتماعية
انتشار الخدمات التعليمية واالقتصادية والصحية  إن الطب الشعبي والتداوي بالطرق الشعبية 
التقليدية ما زاع  يزاوع  ويتبع  ي مناطق كثيرت من العالم بما  ي  لك المجتمعات الصناعية 

عداد كبيرت تزاوع مهنة الطب الشعبي التقليدي وما زالت ععداد كبيره الحديثة، حيث ما زالت ع
  . ي جميع المجتمعات يعالجون بالطرق الشعبية واألدوية والعقاقير الشعبية

 2111،  المشهدانى عبدالفتاح (الطب الشعبي والطب العلمي) بعنوان دراسة
المبحث األوع يهد   لل تحديد الهد  الرئيسي  ،الدراسة  لل ثاث مباحث انقسمت

والتساؤع  ،للبحث وهو االهتمام بدراسة الطب الشعبي وعاقته بالرسمي وطبيعة ه ه العاقة
وتناوع المبحث مفهوم الطب  ،الرئيسي هع هناك عاقه تضاد وتنا ر عم عاقة تقارب وتكامع
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ل  لل البحث عن جزور الطب الشعبي والطب العلمي ومؤسساته وتتطرق المبحث الثان
وعكد محمد الجوهري عن هناك مجموعة  ،الشعبي حيث عنها  رع من  روع األنثروبولوجيا الطبية

والمبحث الثالث يركز ما بين الطب  ،من المعار  الشعبية تدور حوع جسم اإلنسان وعجزاءه
تميز بين حيث عنه يشترك العديد من السمات والخصائص التي  ،الشعبي والطب الرسمي

وينأر  لل عبعاد  ،والحديث حيث عن الطب الشعبي ينأر  لل اإلنسان ككع ،الطب الشعبي
ويركز المبحث الرابع علل مستقبع الطب الشعبي وال    ،روحية واجتماعية وعقلية وجسمية

يعتقد بعض المهتمين من الشرائ  االجتماعية والثقا ية عن الطب الشعبي  ي طريق االنقراض 
ومنهم من ير  عن الطب البديع  ،و لك بسبب التقدم الم هع  ي التقنيات الطبية ،نحسارعو اال

 هو يحتال الوقو  عند حجم سوق  ،هو طب المستقبع سواء علل المستو  المحلل عو العالمي
علل مستو  العالم، وخرجت الدراسة بدن الطب الشعبي هو عباره عن مجموعة  ديعالطب الب

وع كار موجودت  ي كع  ،طرق وعنأمة عال قديمة متوارثه لد  الشعوب من  عال  السنين
 لل % 56من  نسبةوعشارت منأمة الصحة العالمية  لل  ،ومختل  الثقا ات ،المجتمعات

وبينت  ،ب الشعبي كشكع عساسي للرعاية الصحيةمن سكان العالم يعتمدون علل الط% 81
 لك الدراسة األنثروبولوجية عن الطب الشعبي  ي الري  العربي عنه جزء من المعار  الشعبية 

 .التي تكونت عبر عزمن طويلة
 فرج جمعة :)األساليب العالجية الشعبية بمنطقة ترهونه بالمجتمع الليبي عن بعنوان دراسة
 2112 ،األحمر

 تماعياستخدام المنهج الوصفي وهو من عكثر مناهج البحث مائمه للواقع االج استطاع
وخصائصه  لل جانب منهج دراسة الحالة وهو المنهج ال   يتجه  لل جمع البيانات العلمية 
المتعلقة بد  وحده سواء كانت  رد عو مؤسسه عو نأام اجتماعي عو مجتمع محلل عو مجتمع 

ع  لل تعميمات علميه متعلقة بالوحدت محع الدراسة  لل جانب عام بشكع عميق بهد  الوصو 
علل الماحأة الميدانية حيث الماحأة  استخدام المنهج األنثروبولوجي ال   يقوم عساساً 

 .والماحأة بالمشاركة واإلخباريون والمقابلة ودليع العمع الميداني والتصوير
جية الشعبية  ي منطقة ترهونه و لك الهد  من الدراسة التعر  علل األساليب العا كان

وتوصلت نتائج الدراسة  لل عن العوامع  ، ي  طار رؤية ع راد المجتمع للعالم ال   يعيشون  يه
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الثقا ية واالجتماعية لها تدثير كبير علل الوعل الصحي لد  ع راد المجتمع من خاع 
العديد من األمراض ترجع للعوامع  ممارستهم للعديد من العادات والتقاليد العاجية، وبالرغم من

البيئية والوراثية،  لل جانب عن معأم األساليب العاجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باألنماط الحياتية 
والتقاليد والتي تعتمد علل عساليب التنشئة االجتماعية، وعن  توالأرو  البيئية والعادا

 ،لتي تتفق مع الجوانب الثقا ية لأل رادن الشعبين يستخدمون الوصفات التي الطبية ايالمعالج
وما خرجت به نتائج الدراسة عن هناك بعض التغيرات  ي  ،وما يتوائم مع تلك الرؤية الثقا ية

والتي تم التعر   ،بعض الممارسات الطبية الشعبية المختلفة بين التي كانت تمارس سابقا
والتي تم  ،تمارس  ي الوقت الحاليعليها من خاع اإلخباريين وكبار السن والممارسات التي 

ماحأة بعضها استطاع الباحث عن يقدم دراسة وا ية لما توصع  لية ممارسات الطب الشعبي 
ولكن من ضمن دراسة الحالة عنه لم يقدم رؤية وا يه  لل دور  ،بليبيا ونةداخع مجتمع تره

ة من تغيرات ثقا يه وال المرعت  ي الطب الشعبي داخع مجتمع الدراسة ومد  تدثير ه ه الرؤي
يشير  لل حجم المقابات وتحديد السن والعمر والمستو  التعليمي من جانب المرعت حيث عنه 

 .ال توض  دورا  عاال سواء بشكع سلبل عو  يجابي
ساعد التنوع  ي الأواهر االجتماعية  ي المجتمع الليبي علل أهور عنواع الفولكلور  ولقد

حيث عن الممارسات العاجية هي أاهره تراثية قديمة  ،الشعبي ال   ينبع من التراث الشعبي
وساعدت الدراسة علل معر ة وضع المعالجين  المتوارثة،تمارس كإحد  العادات االجتماعية 

 .هم العاجية ونوع العال المستخدمة ومد  رؤيتهم للمرضالشعبيين وقدرت
 

 الدراسة تساؤالت
  ل المجتمعات الحضرية والريفية؟ ثقا ة الطب الشعبل ما مد  انتشار -0
 التعامع مع الطب الشعبل بالمستو  االقتصاد  للمتعاملين معه؟ما مد  ارتباط  -9
الثقا ل  يضاً عوالمهنل و  استخدام الطب الشعبل بالمستو  االجتماعل ما مد  ارتباط -3

 للمتعاملين معه؟
 مراض التل يسود  يها التعامع مع الطب الشعبل؟كثر األع ما -4
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 والحضر ؟ الدوا ع النفسية الستخدام الطب الشعبل كع من المجتمع الريفل ما -6
 

 الدراسة ةهميأ
 : وتستمد الدراسة الراهنة عهميتها من خاع

الموضددوع مددن عهددم الموضددوعات  ددل حيددات العددال مددن االمددراض مددن عددد يحيددث  موضددوعها -0
 . الفرد والجماعة والمجتمع

تق  خطورت شيوع استخدام األساليب غير العلمية مع األمراض  ل عجز ه ه األساليب  ال -9
ساليب عن تزيد من تمكن المرض  ل المرض، بع يمكن له ه األ نعن تحقيق الشقاء م

صابته بدمراض جديدت نتال للتعامع مع ه ه األساليب  . اإلنسان، وا 
قد بدع االهتمام بهما  من    الطبيةالرغم من عن علم االجتماع الطبل واالنثربولوجيا  علل -3

ه ه  لهسنوات  ل مصر  ال عن حجم الدراسات التل تجر  غير متناسب مع حجم ما تحت
 . من عهمية  ل أع الأرو  االقتصادية الراهنة نوعال

  عن عن كشتعامع المجتمع مع نوعية معينة من األمراض باألساليب غير العلمية ي عن -4
المجتمع يحدد  لل قدر كبير الرؤية االجتماعية للمرض، وكل يتطلب األمر زيادت اهتمام 

األمراض وباألخص الدولة  ل المجتمع بالمؤسسات العاجية التل تتعامع مع ه ه 
 . األمراض النفسية والعصيبة

الموضوع اهميته من انتشار أاهرت الطب الشعبل سواء  ل المجتمع الريفل او  يستمد -6
 .تؤثر به ه ه الممارسات سلبا علل صحة االنسان ان المجتمع الحضر  ومد  ما يمكن

محاولة الكش  عن الجوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادية  من الدراسة اهميتها  تستمد -5
 .لحضر بنشاط ممارسة الطب الشعبل  ل المجتمع الريفل وا االوع التساؤعالمرتبطة 

تستمد الدراسة اهميتها  ل محاولة الكش  عن االخطاء الصحية المرتبطل باستخدام   -1
 (ض الكل والكبد بصفة خاصةامرا)الطب الشعبل  ل عال عديد من االمراض المعرو ة
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 هداف الدراسةأ
 :يتسعل الدراسة ال

 لل الكش  عن اكثر اساليب العال الشعبل ال   يمارس  ل المجتمع الريفل والمجتمع  .0
 .الحضر 

 ل الدوا ع  الكش  عن االختا  بين الري  والحضر  ل التعامع مع الطب الشعبل .9
 .واالثار واالنشطة الممارسة

 .عن اكثر االمراض التل يتم التعامع  يها عن طرق العال الشعبل محاولة الكش  .3
 .محاولة الكش  عن دوا ع انتشار واساليب الطب الشعبل كع من المجتمع الحضرالوالريفل .4
 التعر  علل عشكاع الممارسات العاجية الطبية التي يلجد  ليها األ راد لمواجهة المرض  .6
لطب الشعبي والحديث وعيهما يمثع تفوقا علل محاولة معر ة األمراض التي يعالجها ا .5

 .اآلخر
 .واالقتصاد  واستخدام وسائع الطب الشعبل تحديد العاقة بين المستو  االجتماعل .1
 . تحديد العاقة بين العوامع الخمسة الكبر  للشخصية واستخدام وسائع الطب الشعبل .8

 

 دراسات وبحوث سابقة
 هو الطب الشعبي عند قبيلتي العبابدبعنوان ، 9109كامل أحمد هانى دراسة (1)

 :البشاريه
تكمن عهمية الدراسة  ي الطب الشعبي عند قبيلتي العبابدهوالبشاريه  ي العودت مرت عخر  
لل الممارسات التي ليس لها عثار جانبيه، وهد ت الدراسة للوقو  علل عهمية   لل الطبيعة وا 

من تغيرات  قد عكد العلم الحديث مد   الطب الشعبي لد  مجتمع الدراسة وحجم ما طرع علية
نفع وعهمية الطب الشعبي كما عكد علل عن الطب الشعبي له باع طويع من المعار  والعادات 

وقد تبنت ه ه الدراسة المنهج . التي تكونت عبر قرون طويلة وثبت صحة عاجها
تعانة بها للتخطيط األنثروبولوجي والمنهج الوصفي التحليلي للكش  عن األوضاع القائمة لاس

 .للمستقبع
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وقد توصلت الدراسة  لل عنه ال يوجد تنا س بين المعالجين الشعبيين  ي مجتمع الدراسة 
وعدم التداخع  ي التخصصات بين كع معالج واآلخر  لل جانب التدثر بممارسات االتصاع 

المجتمع وعن والعزلة  ي مجتمع الدراسة حيث تتدثر الممارسات الطبية بالخدمات المتاحة ب
األشهر بين مجتمع الدراسة هو العال بالحجامة وعن التنا س بين الطب الشعبي والحديث  ي 

 . المناطق المفتوحة
 2112:بعنوان المقومات الثقافية لممارسات الطب الشعبي عن اآلكان في غانادراسة  (2)

الشعبية والتي  هد ت الدراسة لتوضي  عن معأم األدوية القديمة والممارسات العاجية
عكدها العلم الحديث من حيث المنفعة واألهمية حيث عن الطب الشعبي جزء من المعار  
الشعبية التي تكونت عبر عزمنه طويله ومن الصعب عن يضع اإلنسان لها تفسيرا  سليما، 
وهد ت الدراسة التعر  علل المقومات االجتماعية واالقتصادية والثقا ية عند مجتمع اآلكان 

ي غانا عن طريق استخدام المنهج التحليلي  ي  تباع الطرق المدروسة  ي الوصوع لحقائق  
من عجع اإلشباع البحث العلمي وقد توصلت النتائج  لل عنه مازاع الطب الشعبي يشكع جزء 
مهم من الممارسات العاجية  ي غانا و لك الرتباطهم بمعتقدات تقليديه مترسخة وعن الطب 

عيضًا ألسباب اقتصاديه نأرا للتكلفة العالية للطب الحديث وتوصلت الدراسة  الشعبي متواجد
عيضًا  لل عن الحكومة الغانيه بالتعاون مع مؤسسات دوليه تقوم بتدهيع ممارس الطب الشعبي 

نشاء مجلس  9111للقيام بدوره وقام البرلمان الغاني بتقنين ممارسة الطب الشعبي عام  وا 
الشعبي  ال عنه يحتفأ بعض ممارسي الطب الشعبي بدسرار عاجهم لتنأيم ممارسات الطب 

لبعض االمراض وير ضون اإل صاح عنها ورغم دخوع الديانات السماوية المتعددت  ال عن عثار 
الديانات التقليدية ما زالت حاضره  ي ممارساتهم العاجية المرتبطة بمعتقداتهم التقليدية األولل 

ع دراسة ه ا المجتمع تاحأ عن شعب اآلكان مازاع يتمسك وتر  الباحثون عنه من خا
بممارسة الطب الشعبي وليس يرجع  لك لأرو  ماديه  حسب ولكن ألن الحكومة الغانيه 
تق  بجوارهم وتشجعهم جنبا  لل جنب ولكن كانت ه ه الدراسة تفقد المعايشة الميدانية للخرول 

سنل للباحثة سرد تفاصيع كامله عن مجتمع بتفاصيع ونتائج قد تكون عكثر واقعيه حتل يت
 (9106، عحمدعلل ثناء) .الدراسة
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بعنوان الخريطة االجتماعية والظواهر المصاحبة لسرطان األطفال في دراسة  (3)
 2111.مصر

تهد  الدراسة  لي التعر  علل الخريطة االجتماعية إلنتشار مرض السدرطان  دي مصدر 
علدددل توزيدددع المدددرض لدددد  الفئدددات االجتماعيدددة المختلفدددة والأدددواهر المصددداحبة لددده ع  التعدددر  

الطبقددات والفئددات العمريددة ثددم مددن يعيشددون  ددي مندداطق جغرا يددة محدددده وكدد لك دراسددة الأددواهر 
 .االجتماعية المصاحبة للمرض

وقد استخدمت الباحثون منهج األنثروبولوجيا الطبية وك لك منهج األنثروبولوجيا وقد 
والمقابلة واإلستبيان كددوات للدراسة وقد كانت عينة الدراسة عبارت  استخدمت كًا من الماحأة

 .سنة ممن هم ُمصابين بالسرطان 08 – 8طفًا من  ئة عمريه من  316عن 
وقد توصلت الباحثون  لل عن هناك عاقة قوية بين المستو  االجتماعي االقتصادي 

  عنه  ي المدينة كما وبين مرض السرطان كما يأهر السرطان بصورت عكبر  ي الري
عوضحت الدراسة عن كع من الطفع واألسرت يفتقدون عادت للمساندت االجتماعية والنفسية 
والمادية والمعنوية حيث يختل  األقارب األسباب لابتعاد عنهم وينحصر  هتمام الفريق الطبي 

بشكع عام  ي الرعاية الطبية  قط كما عوضحت الدراسة عن المرض يؤثر علل حيات األسرت 
والعاقات األسرية والزوجية عيضًا كما عوضحت الدراسة عن ارتفاع معدع اإلصابة بالمرض 
 ضًا عن الخطورت المترتبة علل المرض تنتج بدورها عن االكتشا  المتدخر للمرض هو ال 

 مريمثروت. )ينفصع عن نقص الرعاية الطبية ونقص الوعي الصحي ألسر األطفاع المرض
 (9111   سحق،



 وآخرون شيماء التاوي
 

 148 9102سبتمبر  ،الثانيربعون، الجزء ألوا السابع المجلد

بعنةةةةوان حةةةةول ثقافةةةةة الت بيةةةةة وعالقتهةةةةا بانتشةةةةار مةةةةر  السةةةةمنة بمنطقةةةةه دراسةةةةة  (4)
 :2117تلمسان

حيث هد ت الدراسة قصد التعر  علل علماء األنثروبولوجيا  ي دراسة ه ه المشكلة 
حوع محاولة تغطية النقص  ةوتحديد طبيعة العوامع الثقا ية التي تفسرها وكانت عهمية الدراس

 ي الدراسات األنثروبولوجية  ي مجاع التغ ية من خاع  ثراء المعر ة العلمية والمشاركة  ي 
يجاد مرجع متخصص  ي دراسة محور ثقا ة التغ ية  ي دولة الجزائر وهد ت  جهود الباحثين وا 

لقاء الضوء الدراسة عيضًا لجمع معلومات حوع مجاع عنثروبولوجيه التغ ية وتحديد   سهاماتها وا 
علل العوامع الثقا ية، وكانت من المناهج المستخدمة المنهج األنثروبولوجي الطبيعي  ي دراسة 
الممارسات الغ ائية، والمنهج الوصفي التحليلي ال   يقوم علل جمع البيانات الوصفية حوع 

 .Joseph G). الأاهرت وتحليلها وتفسيرها وتصنيفها وقياسها واستخاص النتائج منها

Grzywacz, Cynthia K., 2007) 
واستخدام الطب التكميلي والبديل فةي نظةام اادارا الباتيةة   العمر واألثنية بعنوان دراسة( 5)

 : 2111 للصحة
هد ت الدراسة لفهم الطب الشعبي عو التكميلي من خاع تناوع عنأمة الطب الشعبي 

الطبية الشعبية  ضا عن العال البيولوجي التي تجسدها نأريات الصحة والممارسات 
واعتمدت الدراسة علل استخدام المنهج الوصفي من خاع تناوع جوانب ثقا ية واجتماعية قد 
تؤثر علل الطب التكميلي وتوصلت نتائج الدراسة  لل عنه توجد عوامع ثقا يه واجتماعيه تؤثر 

رسات الطب الشعبي علل الرغم من علل الطب التكميلي من جماعه عرقيه ألخر  كما عن مما
وجود الطب الحديث  ال عنها ما زالت لها عثر الوجود واالستمرارية عند المجتمعات األثنية وتري 
الباحثون عن الدراسة ال تشير  لل حاله واحده تم تطبيق الدراسة عليها مما يشكع نقاط ضع  

 (9100 ، شهرزادبسنوسي) .هامة
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 الدراسة متغيرات
المستو  التعليمل والمستو   ه ه الدراسةالمتغيرات االجتماعية والبيئية والمقصود بها  ل 

الخاصة المهنل والمستو  االقتصاد ، اما المتغيرات البيئية  هل البيئة الريفية والبيئة الحضرية 
 بالدراسة 

 .تضمنها  مقياس العوامع الخمسة الكبر  للشخصية وهل التل :الخصائص النفسية
 عامع عن عبارت  ا الشخصيةا  ل اساسية ابعاد بانها 0282كولدبيرل  يعر ها :التعريف

 سمات من كبيرت لمجموعة العام ه ا يلخص بحيث العوامع االخر  عن مستقع تماما
 (0225االنصار ،  عبدالخالق)  .المميزت الشخصية

  :تىآلكا الخمسة العوامل وتعرف
Neuroticism(n):العصابية ( 1)

 تصفب شخصي صاحبها بان العصابية تير يعر  
 والتناقض ل ات وحبا بالغيرت يتميز حيث لمجتمع معادع اليكون ولكن العام سلوكه  ل القصور
 (Taber, C.W, 1965) .الوجدانل

 العاقات  ل لمفضع التفاعع ودرجة نوع لل  تشير  Extraversion(E: )النبساطية( 2)
صال ، قاسم حسين ) المرح علل والقدرت االستثارت لل  والحاجة النشاط ومستو  الشخصية

 (0228والطارق علل، 
 الفضوع لل  تشير سمة :O))Openness to  Experienceالخبرا  على االنفتاح (3)

  (Ewan, R.B., 1998).السواء حد علل والخارجل الداخلل العالم علل االستطاع وحب
 انواع لل  ويشير يةصالشخ لعاقاتا  ل عديو ه  A))Greealenessاالنسجام  (4)

 وع الخصومة لل  الحسية العاقات من يمتد متصع علل الشخص لها لتاليفض التفاعا
 (0228صال ، قاسم حسين والطارق علل، ) .التنا ر

 عقلية بوأائ  القيام علل الفرد قدرت هل  C))Conscientiousnessالضمير  يقظة( 5)
 (9113راضل الوقفل، )الفعالية  به ه بقيامه والشعور
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 :البات تقييم( 6)
ها ينتج االخر بسلوك ايضا الحكم ه ا يتاثر حيث، نفسه علل حكم من الفرد يصدره ما. ع

 (Aronson, Elliot and Otherth, 2004) .نفسه الشخص
 .والسلبية االيجابية مابين يتراوح ومتصع بعدا علل يقع شخصل حكم. ب
 

 االطارالنظرى للدراسة  
المفاهيم هي عبارت عن تصورات عقليه تستخدم كوسائع مختصره من الماحأات 
والخبرات ويعتبر المفهوم هو تفسير للمقصود بمعنل موضوع الدراسة من خاع شرح المفردات 
والمعاني الخاصة بموضوع الدراسة وهو الطب الشعبي بالنوبة المصرية والسودانية والتي من 

اع شرح ه ه المفاهيم حيث عنها قد تكون عكثر من مجرد معنل ولكنها تسعل  لل المزيد من خ
التحديد الدقيق حين نشرع  ي استخدام مصطلحات بعينها والناتج النهائي لعملية تكوين المفهوم 
هو تحديد وتخصيص سلسله من المؤشرات عن ما يدور داخع عقولنا حوع  هم موضوع 

ؤشرات تكون عشياء حقيقية قابله للماحأة وتمنحنا الدليع علل وجود عو عدم الدراسة وه ه الم
وجود المفهوم ال   نقوم بدراسته حيث عن عي تعري  يشتمع علل المتغيرات والتفاعع بين ه ه 

شحاتة ) (التعري  النأري والتعري  اإلجرائي)المتغيرات والمجتمع وينقسم التعري   لل نوعين 
 .(62سليمان، صسليمان محمد 

 

 المف اهيم الرئيسة
يعتبر تحديد المفاهيم العلمية عمرًا ضروريًا  ي البحث العلمي عند صياغة عي مشكلة، 
األمر ال   جعع الباحثون تهتم بتحديد المفاهيم الرئيسية التي تمكنها من عن تجعع الرؤية 

عهم الركائز  ي مجاع العلمية عكثر دقة وموضوعية  ي مجاع ه ا البحث وتعد المفاهيم من 
البحث العلمي  تحديدها عمر ضروري ومطلب عساسي  ي ه ا المجاع ويحتال  لل درجة كبيره 

عبدالباسط عبد ) .من الدقة حيث يستمد البحث االجتماعي مفاهيمه من نسق الحياه العلمية
 (013، ص0289المعطل، 
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علل  Hislary وهيزالر  Risse يؤكد كع من دايز :المفاهيم البيولوجية للمر  :والا أ
العضوية )عن المرض يعتبر أاهرت طبيعية تشير  لل انحرا  الحالة الصحية الطبيعية 

للمريض وقد قامت العلوم الطبية المختلفة بدراسة الجانب البيولوجل ( والسلوكية واالجتماعية
تولوجل ال   وعوضحت عنه يعكس حالة من االضطراب البا. من أاهرت المرض وقامت بتعريفه

يشير  لل  لك التغيير المرضل الحادث  ل الخصائص البدنية والنفسية للجسم البشر ، ويركز 
 : التصور العضو  لمفهوم المرض علل عدت مبادئ عساسية

يعر  المرض بدنه االضطراب عو الخلع العضو  ال   يحدث  ل جسم المريض : المبدع األوع
 . يعوق ععضاء الجسم  ل عداء وأائفها( جزئل او كلل)ويتسبب  ل حدوث عجز 

يعتبر داء المرض حالة من االضطراب السلوكل ال   يحدث للمريض ويشتمع : المبدع الثانل
السلوكية لأللم وتتداخع  يه عدت عوامع اجتماعية ونفسيه  علل سلسلة كبيرت من االستجابات

 (Risse, Guenter B. Risse, Hislary, 1910, 584-585). وثقا ية
دور العوامع الوراثية  ل  صابة اإلنسان بالمرض  "Greenberg" ك لك عبرز جرنيبرل

م قابلية لإلصابة مثع السكر وضغط الدم، ومرض األنيميا المنجلية وهؤالء األ راد يكون لديه
 .به ه األمراض الوراثية لحملهم بعض الجينات الوراثية التل تحمع جراثيم ه ا المرض

(Michaed R. Greenberg, 1987, P.3) 

 لل ان مفهوم المرض  Leighton, D  هبت ليتون: المفاهيم الثقافية للمر : ثانياا 
Illness  يعد مفهوم نسبل يختل  من ثقا ة  لل عخر  ويرتبط بالثقا ة وبالنسق الثقا ل السائد

 ,.Dorothea C).  ل نطاق المجتمعات التقليدية ويرتبط بالعلم  ل نطاق المجتمعات الحديثة

Leighton, C., 1960. pp. 1045-9) 
علل التفسيرات  ومع غياب التفسيرات العلمية للمرض وألسبابه يكون االعتماد دائماً 

الثقا ية المتصلة بالسحروالدين والقو   وق الطبيعية كمفسرات ألسباب المرض ولألساليب 
المتبعة  ل العال وموضوع االعتماد علل السحر والدين والقو   وق الطبيعية لتفسير حدوث 

 ,Peter Hommand, 1975) .المرض يتائم مع النمط الثقا ل ال   يسود  يه ه ه االعتقادات

P.16) 
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ك لك ت هب هندومه محمد عنور  لل عن سن اليدس يمثع عملية معقدت من تفاعع عوامع 
ثقا ية سيكولوجية وبيولوجية وعيضًا اجتماعية حيث تلعب العوامع الثقا ية واالجتماعية التل 
 تحيط بالمرعت دور  ل تحديد موعد سن اليدس ال   يعر  بوصوع المرعت  لل سن انتهاء

للنوع مع وجود بعض األعراض الجسيمة والسيكولوجية مع قدر كبير من االختا ات  خدمتها
 (348 ص ،0224 وآخرون، مصطفل عحمد  اروق)  .الفردية  ل حدوثها

ويشير المفهوم الثقا ل للمرض  لل عنه يعتبر عحد المأاهر األساسية لتكي  اإلنسان مع 
العضوية )ل التوا ق والتكي  مع تلك المشكات البيئة التل يعيش  يها ووجد عن مقدرت الفرد عل

تعتمد علل عدت عوامع منها ع كاره وتصوراته الخاصة عن الصحة ( والنفسية واالجتماعية
والمرض وتقيمه لحالته الصحية والمرضية وتحديده لعامات وععراض المرض  ما يعد مرض 

األوع عن صياغة وتشكيع   ل مجتمع ما ال يعد ك لك  ل آخر وتعتبر الثقا ة هل المسئوع
 دراك الفرد لأاهرت المرض وه ه الرؤ  عو المعر ة الخاصة بالمرض تختل  من ثقا ة ألخر  

 (Talcot Parsons, pp.590-597). خر ومن  رد آلخر من جماعة أل
 Illnessكما يعتبر المرض  ل العديد من المجتمعات التقليدية بمثابة جزاء عو عقاب 

Sanction  النتهاك الفرد القيم الدينية واألخاقية للمجتمع وعدم احترام لقواعد التابو، ومن هنا
يعتبر الخو  من اإلصابة بالمرض بمثابة رادع للفرد بمنعه من انتهاك القيم والتحريمات 
االجتماعية، و ل ه ه الحالة يعتبر المرض عحد وسائع الضبط االجتماعل وه ه الفكرت نجدها 

العديد من المجتمعات البدائية والتقليدية كما يعبر مفهوم المرض عن  لك الخلع سائدت  ل 
 Foxو وكس  Paursons الوأيفل ال   يطرع علل النسق االجتماعل حيث ي هب بارسونز

 لل عن  صابة الفرد بالمرض عمر يعبر عن انحرا   لك الفرد عن القواعد االجتماعية 
 (Richard, W. Lieban, 1977, p.13-30).واألخاقية السائدت

يشير السحر  لل  حداث تدثير بالضبط علل القو  والعوامع الخارقة  :مفهوم السحر :ثالثا
والطقوس لجلب الخير للمجتمع ودرء الخطر عنه  للطبيعة و لك عن طريق استخدام التعاويز

كبيرت حيث يستلزم وتتصع كثير من مأاهر الحيات اليومية عند الشعوب البدائية بالسحر بدرجة 
 (58-51ص ،9111 بيومل، عحمد محمد).القيام بها  جراء بعض الطقوس والشعائر السحرية
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اعتقاد عو  كرت ال )تعر  الخرا ة  ل التفكير العلمل بدنها  :تعريف ثقافة الخرافة :رابعا
تتفق مع الواقع الموضوعل بع تتعارض معه ولكن ليس كع اعتقاد عو  كرت تتعارض مع الواقع 

 "(. خرا ة"الموضوعل تعد من الناحية العلمية 
و وهل عبارت عن األشياء عو الكام ع( خر )والخرا ة  ل اللغة العربية نتيجة لفعع 
 . الموضوعات التل ليس لها عصع وهل كثيرت

 عو الطب البديع  Traditional Medicine:مفهوم الطب الشعبي :خامساا 
Alternative Medicine  
التطبيب من األمراض واألعراض عن : ليوض  DebrTopham جاء تعري  دبر تو ام

طريق األعشاب عو الممارسات التقليدية والتي تم التعر  عليها من  زمن بعيد بواسطة مطببين 
محليين عو شيوخ الدين حيث عنه طائفة واسعة من الممارسات والوصفات العاجية عو تراث 

  ممارساته قدرًا من الرسمية تبعًا لتدهيع الطب التقليدي سواء عكان محليًا عو مستوردًا وال   يدخ
 (589، ص0222محمد الجوهر  وآخرون، . )وكفاءت ممارسيه

يعر  مفهوم الطب الشعبي بدنه هناك تواجد ألشخاص قد تكون لديهم القدرت للحفاأ  
علل التراث الثقا ي التقليدي بما يحتو  ه ا التراث من عادات وتقاليد وطرائق مختلفة للمعيشة 
عند المخلوقات بكا ة عنشطتها الحياتية اليومية مثع الصحة والمرض وطرق الوقاية ويتم  لك 
من خاع االستعانة بمكونات البيئة الطبيعية كما يمكن استخاص تعري  مفهوم قد يكون 
عكثر شمواًل بدن الطب الشعبي هو المعتقدات الشعبية التي كونها الموروث الثقا ي والتي ينتج 

نماط العادات والتقاليد التي تحولت  لل ممارسات وقد ترتبط تلك العادات والتقاليد عنها ع
بالمعتقدات مثع الصحة والحسد والدين واالعتقاد باألرواح وكع ما كع ما يشمع من نأم 
متعددت  ي حيات البشر،  لل جانب معار  وممارسات قائمه علل خبرات تمتلكها مختل  

 ,Peter j. Brown) لحفاأ علل الصحة والوقاية من األمراضالثقا ات والتي تستخدم ل

1998, p.16) 
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 جراءات الدراسة  إ 
 :بها الباحثون من األدوات التل استعان

االسدتبيان  هددل وسدديلة هامددة  ددل جمددع البيانددات مددن المبحددوثين، و لددك عددن طريددق االتصدداع  -1
 بعطيدة محجدو) .والمبحدوثينالشخصل المتعمد القائم علل التفاعع وجهدا لوجده بدين الباحدث 

 (003 ص، 0221، الفائد 
مطلوبدة حيدث يتدوا ر ولقد تم االعتماد علل صحيفة االستبيان كددات رئيسية لجمع البيانات ال -2

عدددت مزايددا عددن غيددره مددن األدوات وعهمهددا مائمتدده ألهدددا  البحددث ومجتمددع  ددي االسددتبيان 
مكاندات البداحثون، كمدا يتميدز الريفل الد   يتميدز بانخفداض مسدتو  التعلديم أل د البحث راده وا 

والكيفدل ألبعداد  عيضًا بسهولة معالجدة وتحليدع بياناتده ويتدي   رصدة عكبدر  دي التحليدع الكمدل
 . موضوع البحث

 :لإلجابة عن عسئلة البحث اتبع  الباحثون االجراءات اآلتية -3
بمعايشدة ع دراد  او لقد قام الباحثون بزيارت اسدتطاعية حيدث قامدت بزيدارت مجتمدع الدراسدة وقدام -4

المجتمددع وماحأددة المأدداهر العمرانيددة وطددرق الحيددات ومأاهرهددا ولقددد تمددت  ددي هدد ه الزيددارت 
االستطاعية استبارات حره مع ع راد مجتمع الدراسة بهد  تكوين  طار موضدوعل ونمدو ل 

 . تصورالميدانل يساعد الباحثون  ي تصميم عدات الدراسة
  -:خاع عدت خطوات تمثلت  ي اآلتل  منولقد تم صياغة صحيفة االستبيان  -5
   تحديدد التسدداؤالت األساسددية والفرعيدة للبحددث والتددل تددور حددوع موضددوع البحدث و لددك بهددد

وضددع األسددئلة والعبددارات التددل تغطددل االجابددة علددل تلددك التسدداؤالت وروعددل  ددي صددياغتها 
 . الوضوح والبساطة وعن تكون بلغة المبحوثين الدارجة

  تساؤالت الدراسات السابقة بهدد  التدكدد مدن عددم وجدود تنداقض بدين  جراء تحليع لفروض و
 . تساؤالت البحث الراهن وبين تساؤالت الدراسات السابقة

  راعددت البدداحثون عثندداء تصددميم الصددحيفة عندده تددم تصددميمها بندداء علددل خطددة محكمددة تضددمن
ضدمن تسلسدع احتوائها علل جميع النقاط الرئيسية والفرعية التل يشدتمع عليهدا البحدث كمدا ت

 . النقاط بطريقة منطقية
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  لإلستمارت وهو التدكدد مدن عن جميدع عسدئلة االسدتبيان  تددور  تم التحقق من الصدق الأاهر
جميعهددا حددوع الأدداهرت التددل توصددع  ليهددا  ددي شددكع مائددم ومفهددوم وتمكددن مددن اسددتخاص 

 (05ص، 0226، عحمد سيد محمد غريب). النتائج العامة من النتائج الجزئية
 سؤاع ثم قامت الباحثون بعمدع اختبدار ( 54)تم ععداد االستمارت بصورت عولية وتضمنت  وقد

و لددك الكتشددا  مددد  ( مبحددوث 91)لاسددتمارت بتطبيقهددا علددل عدددد  Pre - Testمبدددئل
صددداحية االسدددتمارت وماءمتهدددا لموضدددوع البحدددث وجمدددع البياندددات المقصدددودت وعيضدددًا كشددد  

عادت ت  . نسيقها وترتيبهااألخطاء  ي صياغة األسئلة وا 
 ولقد تم استخدام المعادلة التالية لحساب، نسبة ثبات االستبيان . 
 نسبة االتفاق= 
   بعدد القيدام بجمدع البياندات مدن الميددان %( 8885)وكانت النتيجة عن نسبة ثبدات االسدتبيان

مراجعتها مراجعة سريعة  ل الميدان للتدكد مدن عنده تدم اسدتيفاء البياندات جميعهدا، كمدا تدم تم 
مراجعتهدددا مراجعدددة مكتبيدددة للتدكدددد مدددن اإلجابدددة علدددل جميدددع األسدددئلة واسدددتيفاء كا دددة البياندددات 

 .والتدكد من سامة االستمارت من األخطاء
 0282دبيرل  اكوع يعر ه ةلشخصيل الكبر  الخمسة الدراسة مقياس العوامع تكما استخدم 

 عددن تمامددا مسددتقع عامددع عددن عبددارت لفيهددا   عددام نكددع ا ا الشخصددية  ددل ةيساسدد بانهاابعددادا
 المميدددزت الشخصدددية سدددمات مدددن كبيدددرت لمجموعدددة االعددداما   يلخصددده بحيدددث االخدددر  العوامدددع

 .(0225 االنصار ، عبدالخالق)
 

 محددات البحث
المنهجية التل ال يمكن  غفالها  ي ع  دراسة يعد تحديد مجاالت الدراسة من الخطوات 

 من خالها يتم التعر  علل المنطقة التل عجريت  يها الدراسة واأل راد عينة الدراسة ال   
تضمنهم البحث باإلضا ة  لل الفترت الزمنية التل عجريت  يها الدراسة وقد اتفق كثير من 

راسة مجاالت رئيسية ثاثة وهل المجاع الباحثين والمشتغلين  ي مناهج البحث علل عن لكع د
 .البشر  والزمنل والجغرا ل

 اجمالل عدد األسئلة / 011×  جمالل عدد االجابة مطابقة للتطبيقات عواألدات  
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ويتمثع  ي مجموعة األ دراد الد ين سدتجر  علديهم الدراسدة ويتضدمن المجداع  :البشرىالمحدد 
 دي منطقدة البحدث ولقدد تدم مراعدات عن  مجموعدة مدن اال درادالبشر   ي الدراسة عينة تتكون مدن 

 .والمجتمع الحضر  مدينة المنيا ي المجتمع الريفل قرية تا لجميع الفئات  ممثلة تكون العينة
ويتمثدع  دي الفتدرت الزمنيدة التدل اسدتغرقتها عمليدة جميدع البياندات عدن مجتمدع  :الزمنى المحدد

الدراسدة وتطبيدق الجانددب الميددانل مدن الدراسددة وقدد اسدتغرقت هدد ه الفتدرت  اكثدر مددن سدنة بددداتفل  
  .9108 لل شهر مايو 9101 براير 
ويقصد به تلك المنطقة الجغرا ية التل طبقدت  يهدا البداحثون دراسدتها ولقدد  :الج رافى المحدد

بالمنيدددا ممثلدددة للعيندددة الريفيدددة ومديندددة المنيدددا ممثلدددة للعيندددة  وقدددع اختيدددار البددداحثون علدددل قريدددة تدددا
 الحضرية 

عدد سكانها مدينة المنيا هل عاصمة محا أة المنيا التل يبلغ  :الحضرى المجال الج رافى
م، وحسب  حصائّيات عام 9115مليون نسمة و لك حسب  حصائّيات عام  3،585،111

مليون نسمة، ولكن مع تضاع  عدد السكان واتساع  6،614،490م  قد بلغ حوالي9105
 ل كا ة الجهات شماال وجنوبا شرقا وغربا، ويغلب  دائرت العمران  قد حدث االمتداد العمرانل

 .نمط الحضر التقليد  علل مدينة المنيا
 قد تمثع  ل قرية تله وهل قرية تبعد كيلوا مترات قليلة من مدينة  :ما المجال الريفى للدراسةأ

نسمة منهم  45944المنيا جنوب غرب مدينة المنيا ويبلغ عدد سكان قرية تله عدد 
سكان  يها من االناث، وتله قرية تقليدية يقوم النشاط الرئيس لل  93861من ال كور و99324

 .علل الزراعة وما يرتبط بها من انشطة تربية الحيوان
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 ومناقشتها   نتائج الدراسة
 توزيع العينة على حسب فئات السن

 حضر ريف  الفئة العمرية
 النسبة العدد النسبة العدد

 %03881 92 %4850 05 سنة  34: 96من 
 %95802 66 %02811 41 سنة  44:  36من 
 %30849 55 %43833 20 سنة  64: 46من 
 %90844 46 %96893 63 سنة  54: 66من 
 %1806 06 %4815 01 سنة  دكثر  56من 

 %011 901 %011 901 المجموع
توزيع عينة الدراسة علل حسب السن، عن النسبة األعلل والتي ( 0)يوض  الجدوع رقم 

% 30849بنسبة " سنة 64: 46من "جاءت  ي المركز األوع ممن يقعون  ي الفئة العمرية 
بنسبة " سنة 54: 66من " ي الحضر، و ي المركز الثاني جاء من يقعون  ي الفئة العمرية 

% 95802بنسبة " سنة44: 36من "ن يقعون  ي الفئة العمرية  ي الري  مقابع م% 96893
بنسبة " سنة44: 36من " ي الحضر، ويليها  ي المركز الثالث من يقعون  ي الفئة العمرية 

بنسبة " 34: 96من " ي الحضر، وبعدها  ي المركز الرابع جاءت الفئة العمرية % 90844
 ي % 03881بنسبة " سنة 34: 96 من" ي الري  مقابع الفئة العمرية نفسها % 1850

سنة  دكثر  56من "الحضر، وعخيرًا جاء  ي المركز الخامس من يقعون  ي الفئة العمرية 
 .  ي الحضر لنفس الفئة العمرية% 1806 ي الري  مقابع نسبة % 4815بنسبة 

%" 13839"ويشير ه ا  لل عن النسبة األعلل من ع راد عينة الدراسة والتي جاءت بنسدبة 
سددنة، وكدد لك جدداءت  ددي الحضددر  56سددنة حتددل عكثددر مددن  46 ددي الريدد  تنحصددر مددن سددن 

سدنة عي الفتدرت  56سدنة حتدل عكثدر مدن  46تنحصر من سدن %" 51810"النسبة العالية بنسبة 
الكا يددة، ولددديها مددن خبددرات الحيددات الكثيددر والكثيددر ويتددوا ر السددنية التددي عاصددرت ومددرت بددالخبرت 

وهدد ا يشددير الددي التددراكم المعر ددي  لدددي هدد ت الفئددة العمريددة  حددوع الطددب . لددديها التنددوع الثقددا ي
الشدددعبي  دددي عدددال كتيدددر مدددن االمدددراض  وتزويدددد الفئدددات العمريدددة االخدددري بهددد ت النوعيدددة مدددن 

 برت الحياتية العاجات  ات الجدو  من عدمه من خاع الخ
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 :توزيع العينة على حسب نوع المهنة
 حضر ريف  الفئة العمرية

 النسبة العدد النسبة العدد
 - - %39886 52 مزارع
 %01841 99 %91841 43 عامع
 %05802 34 %6893 00 حر ي
 %41826 85 %98803 62 موأ 
 %8861 08 %0821 4 مدير
 %00843 94 %01826 93 تاجر

 %4815 01 %1841 0 رجع ععماع
 %1853 05 - - مهن  نية وعلمية 

 %011 901 011 901 المجموع
توزيع عينة الدراسة علل حسب نوع المهنة، عن الغالبية العأمل ( 9)يوض  الجدوع رقم 

% 39886من عينة الدراسة  ي الري  والتي جاءت  ي المركز األوع كانت مهنة مزارع بنسبة 
 ي الحضر، و ي المركز الثاني جاءت مهنة موأ  % 41826 ي مقابع مهنة موأ  بنسبة 

 ي الحضر، بينما جاءت % 02802 ي مقابع مهنة حر ي بنسبة  ي الري  % 98803بنسبة 
 ي الري   ي مقابع مهنة تاجر بنسبة % 91841 ي المركز الثالث مهنة عامع بنسبة 

 ي الري   ي % 01826 ي الحضر، وجاءت  ي المركز الرابع مهنة تاجر بنسبة % 00843
لمركز الخامس مهنة حر ي  ي الحضر، وبعدها جاءت  ي ا 01841مقابع مهنة عامع بنسبة 

 ي الحضر، ويليها  ي % 8861 ي الري   ي مقابع مهنة مدير بنسبة % 6893بنسبة 
 ي الري  مقابع مهنة مهن  نية وعلمية % 0821المركز السادس جاءت مهنة مدير بنسبة 

 ي الحضر، وعخيرًا جاءت  ي المركز السابع مهنة رجع ععماع بنسبة % 1853بنسبة 
 .  ي الحضر% 4815ري  وبنسبة  ي ال% 1841

وعلل ه ا يعد متغير المهنة من عهم محددات مستو  دخع الفرد، ومن ثم ضمان تو ير 
الحاجات األساسية للحيات، وتعتبر المهنة من  جانب آخر؛ دورًا اجتماعيًا يحدده تقسيم العمع 

 . ا ته  ي المجتمعالعام  ي المجتمع، كما عن نوع المهنة يحدد لنا مد  وعي الفرد ومد  ثق
والتي عكدت نتائجها ان حدوث " محمود الكردي"وقد تتفق ه ه الدراسة الراهنة مع دراسة 

األمراض يرتبط باألنماط المعيشية لأل راد وبنوعية حياتهم وعاداتهم اليومية وبطبيعة المهن 
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 م االقتصاديةالتي يعملون بها  األمراض تتنوع بتنوع المجتمعات واألبنية االجتماعية والنأ
 (.0222 محمود الكردي(

وه ا ما عشارت اليه بعض االطر النأرية حوع تدواع الطب الشعبي بين  و  المهن 
 .اتهم بعضهم البعض  ي ه ا المجاعالمختلفة ونقع خبر 

 :البيانات االولية لمجتمع البحث :والأ
 مفردت يسكن 901مفردت منها   491تم تطبيق الدراسة علل عينه قوامها  :حجم العينة 

 . مفردت يسكنو المجتمع الحضر  901وعن  والري ،
وقد شملت  كع الفئات العمرية وبنسب متقاربة و لك  ل كع من العينة الريفية والعينة 

 ما  وق وهل الفئة التي عاصرت ومرت  (41)الحضرية وكانت غالبية العينتين من سن 
 . كثير والكثير ويتوا ر لديها التنوع الثقا يبالخبرت الكا ية، ولديها من خبرات الحيات ال

  متغير المهنة تشير نتائج الدراسة  لل ان عينة البحث قد غطت المهن والحر   ل كع من
العينة الريفية وقد شملت العينة  حر  المزارع والعامع والتاجر   ل العينة الريفية وك لك 

والمهن الفنية والعلمية والتجار  مهنة الموأ ، و ل العينة الحضرية كانت مهنة الموأ 
واصحاب االعماع  وك لك الحر  المختلفة، ومن ثم يمكن القوع بان عينة البحث جاءت 

 معبرت عن البناء المهنالفل المجتمع الريفل والمجتمع الحضر 
 عن المستو  التعليمي يتباين بين ع راد عينة الدراسة سواء  ي الري  عو : المستو  التعليمل

و لك يوض  مد  تدني المستو  التعليمي، مما نستطيع عن خاله التعر  علل الحضر، 
 . الثقا ة الشعبية تجاه المعتقدات الموروثة للسحر والحسد وطرق العال الشعبي

 :الخصائص االقتصادية والمعيشية: ثانياا 
  ية ما تباينت مستويات الدخوع  ل العينة الريفية والعينة الحضرية وتراوحث الدخوع الشهر

اال  جنيه شهريا وقد تفاوتت المعدالت بين شرائ  ( 6111 )جنيه  لل( 0111 )بين
العينتين االمر ال   يعبر عن ان عينة البحث قد تم تطبيقها علل الطبقة الوسطل 
والشريحة العليا من طبقل الفقراء و لك يعنل ان عينة البحث تمثع مجتمع البحث 

 اقع المجتمعلالريفالوالحضر  تمثيا يقارب الو 
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 مما يؤكد عن المنزع به سعة ولكن هناك  توزيع العينة علل حسب عدد حجرات المسكن
 رق بين المنزع  ي الري  والمنزع  ي الحضر حيث  ي الري  يمتاز بالسعة والمنزع 

وه ا يدلع علل عن المسكن  ي الري  يكون عبارت عن . يكون به عماكن عخر  للخدمات
بينما  ي منزع مستقع ويكون عما بالميراث عو بالشراء ولكن المسكن يكون ملك لصاحبه، 

 . الحضر يكون المسكن شقة مستقلة وتكون ملك عو  ي الغالب تكون  يجار
  ومن ه ا جاءت استجابات جميع ع راد عينة الدراسة تر  بدن المسكن يتمتع بتوا ر المياه

النقية به سواء  ي الري  عو الحضر، وعن من عهم المميزات التي يتمتع بها المسكن هو عن 
ة ألن  لك يساعد علل تجنب الوقوع  ي األمراض التي تنتج عن الماء تتوا ر  يه مياه نقي

وان عينة ع راد الري  تر  بدنها ليس  ،الملوث، وبالتالي يتمتع األ راد بصحة سليمة وحيدت
لديها شبكة صر  صحي بينما جاءت عينة ع راد والحضر تؤكد بدنها تتمتع بوجود شبكة 

 . صر  صحي
 ية العأمل من عينة الري  تر  بدنه يوجد  ي القرية مستشفل  ي وبالتالي تبين بدن الغالب

حين جميع ع راد عينة الحضر عشارت بدنها تتوا ر  ي المدينة مستشفيات عديدت و لك يؤكد 
 . لمد  اإلمكانيات الصحية والطبية  ي المدينة عن القرية

 :مجتمعى البحث فى العالج الشعبى: ثالثا
 المجتمعات فى الشعبى الطب ثقافة تنتشر مدى ىأ لىإ :اسةالدر  ول فىكان التساؤل األ 

 والريفية؟ الحضرية
تشير نتائج الدراسة  لل ان  جميع مفردات عينة الدراسة سواء  ي الري  عو الحضر 

ويشير  لك  لل جميع مفردات %. 011علل عنها علل معر ة ودراية بالعال الشعبي بنسبة 
تعر  العال الشعبي وعلل دراية به وقد تلجد  ليه  ي كثير العينة سواء  ي الري  عو الحضر 

 .من األحيان و لك  ي كثير من الأرو 
ويتمثع العال الشعبل و ق رؤية المبحوثين   ل العال باألعشاب، العال بالوصفات 

العال بفك السحر وعبطاع مفعولةالعال عن طريق رجاع الدين اإلسامي  الشعبية،العال،
الخرا ة ووصفات العال، وه ا يوض  عن العال الشعبي له صور كثيرت متعددت  ،والمسيحي

وقد يلجد لها الكثير من الناس  ي كثير من الأرو  وهو موجود  ي مجتمعاتنا سواء  ي 
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الري  عو الحضر وعن العال الشعبي هو عبارت عن مجموعة طرق وعنأمة عال قديمة 
 .ين وع كار موجودت  ي كع المجتمعات ومختل  الثقا اتمتوارثة لد  الشعوب من  آال  السن

نر  بدنها قد لجدت شخصيًا ومن هنا نجد عن الغالبية العأمي من ع راد عينة الدراسة 
بدحد طرق العال الشعبي مما يوض  بدن طرق العال الشعبي موجودت ويلجد  ليها  للعال

 .األ راد  ي كثير من األحيان
 الطبية الثقاقة مكونات من ساسلا مكونا الشعبل العال ان عننتائج الدراسة  كشفت

مفردات  جميع اجابت حيث الحضرية والعينة الريفية العينة من كع  ل االمراض مع والتعامع
 .الشعبل يستخدمان الطب العينة بانهما

تشير نتائج الدراسة  لل ان عن الغالبية من ع راد  : العالج الشعبى والتعامل مع بااعشاب: والا أ
عينة الدراسة سواء  ي الري  عو الحضر تر  بدن الناس غالبًا يستخدمون العال بواسطة 
األعشاب الطبيعية ويرجع  لك للأرو  االقتصادية عواًل عو قد يرجع عحيانًا  لل الثقا ة الشعبية 

 . طيع عن يقدم الشفاء للمريضالموروثة عن األعشاب وعنها عال بديع يست
 :ثانيا العالج الشعبى وحرف المعالج الشعبى

أهرت نتائج الدراسة ان النسبة األكبر من ع راد عينة الدراسة  ي الري  عن ع الحجامة -0
الناس مازالوا يستخدمون الحجامة بينما النسبة األكبر من ع راد عينة الدراسة  ي الحضر 

تستخدم الحجامة لعال األمراض و لك يعود  لل مد   جاءت تشير بدن الناس لم تعد
الوعي الثقا ي بين الري  والحضر ومد  اإلمكانيات الموجودت  ي الري  والحضر من 

 .حيث المستشفيات واإلمكانيات الطبية
آالم الأهر : ن عهم األمراض التي تعالج بالحجامة، هي كالتاليعوير  المبحوثون 

. التخلص من الدم الفاسد. آالم خشونة القدم والمفاصع. م الصداعآال. آالم الصداع. والعأام
 . عمراض السكر والسمنة
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والحجامة عسلوب عاجي ووقائي والحجامة من الحجم بمعنل المص وهي عملية يتم 
شفط بالفم عو باستخدام عداه وقد بمقتضاها استخرال الدم الفاسد من الجسم عن طريق التشريط وال

رتبط ه ا الفن العاجي بالعرب من  زمن قديم واستمرت ممارسته حتل اآلن  ي كثير من البلدان ا
العربية وعندما شهدت الحضارت االسامية مزيدًا من االزدهار  ي بعض العصور العربية ألت 
الحجامة تمارس كفن عاجي كالعصر العباسي ال ي تقدمت  يه العلوم والفنون وحتل الخلفاء كان 

كع منهم حجامة الخاص وقد اعتبرت  ي بعض األحيان مناسبة احتفالية يتم  يها تكريم المحتجم ل
 . والحجام علل السواء

وقد عد  شيوع الحجامة كفن عاجي  لل عن تزخر كتب الطب العربي بتفاصيع عديدت تتعلق 
رائها والمثاع بالحجامة من حيث ضرورتها وعنواعها واألمراض التي تعالج عن طريقها وشروط  ج

البن الق  حيث تناوع  يه عنواع الحجامة ونفعها والمقارنة ( العمدت  ي الجراحة) كتابعلل  لك 
بينهما وبين الفصد وتر   حد  الروايات عن عصوع الحجامة ترجع  لل  يران حيث  قدت ابنة الشاه 

الحجامة صرخت عحد حكام  يران القدامل بصرها وطلب عن يعالجها حجام وبمجرد عن عجريت 
ثم ( شاه روشن)وهي تعني عنها رعت النور وله ا عطلق علل الحجامين ( شاه روشن)الفتاه قائلة 

 (.الشراشنة)تطورت الكلمة حيث يطلق عليهم اآلن 
وتعالج كثير من األمراض عن طريق الحجامة مثع عوجاع الرعس والدوار وعمراض العيون 

لركبة والبواسير والكحة ولدغ العقرب وتتم الحجامة خل  والساق وا الصدروآالم األسنان وآالم 
 .الرعس وعلل جانبي الركبة عو  ي القدم

وقد اشتغع بالحجامة  ي المنطقة العربية الحاقون بحيث مارسوها  لل جانب األعماع 
األخر  وكان الحجام يخضع إلختبار يؤكد عمق خبرته ودقته  كان يشرط ورقة بخفة دون عن ينف  

ا تحتها كدليع علل خفة اليد التي تحوع دون حدوث ضرر عو  حساس المريض باأللم  لل م
 :ويشترط  ي الشخص ال ي يقدم علل العال بالحجامة ما يدتي

رباطة الجدش، عو ما يسمونه قوت القلب بحيث يقدم علل العمع دون خو  ثم الموهبة    
إلتقان األمر ال ي يتحقق بالتدريب    يجب عن يعتقد عن بعض الناس قد وهبوا ه ه القدرت والمهارت وا

يصع الحجام  لل درجة عالية من الثبات والقوت والخفة  ي نفس الوقت عند ممارسة العمع  ابد عن 
يؤدي عملة بسرعة وعن يتقن توقيت التشريط وتحديد كمية الدم التي يشفطها ويحرص علل عال 

 .يسيع الدم علل مابس المريض
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مد  تواجد المجبراتي ولجوء الناس له تشير نتائج الدراسة  لل ان عن غالبية : المجبراتى: 2
ع راد عينة الدراسة  ي الري  تر  بدن المجبراتي موجود حتل اآلن ويلجد  ليه الناس عندما 
يحتاجونه  ي كثير من العاجات الخاصة به بينما جاءت غالبية ع راد العينة  ي الحضر 

يلجد  ليه الناس للعال من االمراض  ويرجع  لك  لل مد  الوعي تر  بدن المجبراتي ال ل
 .واإلمكانيات الطبية الموجودت  ي المدينة عن القرية

 عو الري   ي سواء الدراسة عينة ع راد من األكبر البحث  لل عن النسبة نتائجشارت ع
 مثع الطبيب  يلديها الكفاءت  وليس لطبيب مثا اليعالج المجبراتي بدن لتشير جاءت الحضر
 .للمريض العال تقديم

. الج ع. الكسور: الدراسة  لل عهم األمراض التي يعالجها المجبراتي، نتائجتشير 
ومما .الملخ والمزق. الخلع. آالم الأهر والرقبة. آالم العأام والمفاصع. االلتواءات. الشروخ

يكتسب األبناء خبرتهم من الشك  يه عن خبرت المجبرين يغلب عليها الطابع األسر ، حيث 
الوالد عو الوالدت، عو العم عو الخاع، عو عحد الجيران المحتر ين  ل التجبير وتبدع خبرت المجبراتل 
بالماحأة ثم مساعدت المجبر  ل اإلعداد للتجبير، ثم يحدث االنفراد بالممارسة  ل لحأات 

 محمد علل) .داء العاجل للعأامغياب المجبر عو انشغاله، وبعدئ  ينفرد المجبر الناشئ باأل
 (28 ص ،9110 المكاو ،

ير  المجبراتي عن عطباء الري  ليس لديهم معر ة بحاالت الكسور والعأام ول ا  هم غالًبا 
ما يحولونها  لل المستشفيات بالمراكز حيث يصاد  المريض  هماال شديدا ويترك عددت عيدام ثدم 

 دي غيدر موضدع العأدام الصدحي  والنداس هندا تعدر   يكون العال، وكثيرا ما يلتئم معده الكسدر
هد ه الحقيقددة ويتوقعدون مددن عدال المستشددفل عنده غيددر سدليم سدديعاد معده كسددر العأدام ثددم  عددادت 
تجبيسدددها لدددد  المجبراتدددي بعدددد محددداوالت وسدددفر وضدددياع للجهدددد والمددداع والوقدددت لكدددع هددد ا  هدددم 

 ،9116 القددداهرت، هري،الجدددو  محمدددد)  .يمبشدددرت يختصدددرون الطريدددق ويحضدددرون  لدددل المجبدددرات
 (091ص

قددد أهددر تخصددص المجبراتددي شددعبيًا  ددي دوع الخلدديج لتجبيددر العأددام لمواجهدده وعددال مددا 
يتعرض له اإلنسان العربي من  صابات  ي أع أرو  الحيات والعمدع مدع البيئدة التقليديدة  فدي 
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ون عيددام الغددوص علددل اللؤلددؤ كددان البحددارت يتعرضددون لكسددور  ددي األصددابع ويتعددرض مددن يصددعد
علددل النخيددع واألشددجار  ددي الواحددات للوقددوع وحدددوث كسددور  ددي العأددام هدد ا بخددا  الحددوادث 

 (693ص ،9110 حنا، صبحي نبيع ) .المختلفة التي يتعرض لها اإلنسان
وكدد لك عن المجبراتددي  ددي الدددوع العربيددة يتسددلم تقاليددد مهنتدده مددن األب عو األقددارب ولهدد ا 

الكسدور رجدااًل ونسداًء ويعمدع المجبدر عدادت  دي منزلده غيدر هناك عسر بكاملهدا تعمدع  دي تجبيدر 
 (58صددد ،0228 حنا، صبحي نبيع) .عن بعض المجبرين يعملون  ي دكاكين عو  ي األسواق

الريفيين هم مدن الفئدات السدن الكبيدرت ( المجبرين)عبد الرحيم تمام عن المعالجين  كما ي كر
ع مما يدؤهلهم  لدل  تقدان مهندتهم مدن خداع األميون ومتخصصون  ي ه ه المهنة من  زمن طوي

 (049صددد ،0229 بوكريشة، تمامد عبدالرحيم) .ممارستهم الطويلة
توزيع  :بفك  السحر عن طريق رجال الدين  والخرافات وغيرهم العالج  الشعبى العالج:ثالثا ا 

ومن هنا نجد عن النسبة ، العينة علل حسب مد  تواجد السحر وتسببه  ي األمراض والمشاكع
األكبر من ع راد عينة الدراسة  ي الري  تر  بدن السحر موجود ويسبب األمراض والمشاكع 
بينما جاءت النسبة األقع من ع راد عينة الدراسة  ي الحضر تر  بدن السحر غير موجود وال 

ر ويرجع يسبب األمراض والمشاكع، و لك يوض  مد  الفرق بين ثقا ة الري  وثقا ة الحض
 .  لك لمد  الوعي  ي كع من الري  والحضر

أهم األمرا  أو المشاكل التي يسببها السحر، وعلى هبا اتضح مةن خةالل تحليةل هةبا :رابعا 
وتفسدديره علدل حسددب وجهدة نأددر المبحدوثين عن عهددم األمدراض عو المشدداكع التدي يسددببها  السةؤال

 - عمدراض عصدبية - عمدراض جسددية - خا دات عسدرية - عمراض نفسية: السحر هي كالتالي
 . عمراض عقلية - عدم الزوال - الفشع والضياع - تدخر اإلنجاب

هك ا وجدنا ومن خاع رصد الواقع ان كثير من المبحوثين يعتقدون ان السحر وراء كثير 
 من االمراض 

 حداث تدثير بالضبط علل القو  والعوامع الخارقة للطبيعة و لك عن  وبلك من خالل 
يق استخدام التعاويزوالطقوس لجلب الخير للمجتمع ودرء الخطر عنه وتتصع كثير من طر 

مأاهر الحيات اليومية عند الشعوب البدائية بالسحر بدرجة كبيرت حيث يستلزم القيام بها  جراء 
 (58-51 ص ،9111 بيومل، عحمد محمد). بعض الطقوس والشعائر السحرية
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ن نسبة قليلة  ل العينة الريفية وك لك  ل العينة الحضرية عكشفت نتائج الدراسة عن 
و مشكات عمراض عمسحور له وقد تسبب ه ا السحر  ل لديها معر ة بشخص عر  انه 

ل لك الشخص وهك ا يتض  عن الغالبية من ع راد عينة الدراسة سواء  ي الري  عو الحضر 
 . عو مشكلةتشير  لل عنها ال تعر  عحدًا كان مسحورا له بمرض ما 

وتكش  اجابات المبحوثين عن تناقض بين امرين االوع هو اتجاه المبحوثين نحو وجود 
السحر واالمراض التل بمكن ان تصيب من خاع السحر، واالمر الثانل وهو ضغ  نسبة 
القائلين بمعر تهم لشخص ما كان يعانل من مرض بسبب السحر وتم عاجه، ه ا التناقض 

ين الفكر والواقع  هم يعتقدون  ل السحر لكنهم ال يعر ون اشخاص تسبب يكش  عن العاقة ب
السحر  ل امراض لهم، ولكن المبحوثين ال ين قالوا بانهم يعر ون حاالت كانت تعانل من 

عصب  يتعامع مع الناس ولديه . السحر  ان احوالهم قد تغيرت  قد عصب  شخصًا طبيعياً 
شعر . شعر بوجوده داخع األسرت وبدوره. ارًا واتزاناً كماعصب  شخصًا عكثر استقر . عاقاته

 . عصب  شخصًا قادرًا علل العمع وتحقيق عهدا ه. بسامة صحته
ه ا وقد كشفت نتائج الدراسة عن ان عهم الوسائع التل تستخدم  ل العال من السحر 

يق رجاع الدين العال عن طر . العال بالرقية الشرعية.  قد تمثلت  ل العال بالقرءان الكريم
العال عن طريق رش . والعال بالصات وال كر والتوجه  لل اهلل. اإلسامي عو المسيحي

العال . العال باإلعشاب والبخور والمسك. ن الكريمآالمنزع بالماء والمل  المقروء عليه بالقر 
 .العال عن طريق عمع األحجبة والتعوي ت. بزيادت األماكن المقدسة
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 الدراسةتوصيات  
 وايوصهناك مقترحات بعد  جراء الدراسة و ل ضوء ما توصع  ليه الباحثون من نتائج 

 : آلتيبها كا
 :توصى الدراسة باآلتى:التطبيقية التوصيات: والا أ

 علل للقضاء الصحية للتوعية الريفية للمرعت توعية بحمات للمرعت القومل المجلس يقوم ان  .1
  الريفل المجتمع  ل المنتشرت الخرا ات

 .الطبية المراقبة تحت لتكون عشابالا تجارت علل الرقابة من نوع يجاد  .2
 ساسياأل موضوعها يكون المدارس  ل (العامة الصحة) الصحية التربية مادت تدريس .3

 لتامي  العمرية المرحلة مع تتناسب مبسطة بطريقة وتكون العامة الصحة  ل العامة
 .المدارس

 كانت طبية وحدات انشاء  ل بالتوسع المجتمع تتنمية وجمعيا الجمعيات الخيرية قيام .4
 رمزية اجور تتقاضل طبية عيادت وهل( المستوص ) وهل االنحسار بدعت  ل منتشر
 .طباءاأل بها يقوم تطوعية صحية خدمة مقابع

 بيانات قاعدت علل تسجع صحية بطاقات  ل المواطنيين قيد  ل القومل الرقم نأام تطبيق .5
 لكع يكون بحيث، الحضرية المجتمعات  ل والمستشفيات الريفية الصحية الوحدات  ل

 .كبيرت تكلفةب تتطل ال خدمة وهل علل صحية برقمها القومل بطاقة مواطن
 :البحثية التوصيات: ثانياا 

 وبصفة االستخدام مازالت  شائعة التل الخرا ية االساليب حوع الدراسات  من مزيد جراء  .1
 .الريفية المجتمعات  ل خاصة

 من نيتب حيث والطبيب، المريض بين والنفسية االجتماعية العاقة حوع دراسات اجراء .2
 العربية من  الدراسات النوع ه ا ندرت لسابقةا مس  الدراسات ع خا
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ABSTRACT 

The study aims to reveal the most popular treatment methods 

practiced in the rural society and the urban society, as well as the 

detection of the difference between rural and urban in dealing with folk 

medicine in the motives, effects and activities practiced.The researchers 

used the methodology of social survey in the sample: it is one of the 

methods that seek to describe and analyze the phenomenon or society 

studied and allows to obtain as much information as possible and know 

the real dimensions of that phenomenon, and applied the case study 

methodology to deepen the study and get more accurate results and 
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reach Real facts related to the circumstances surrounding the sample 

members through which the qualitative aspects of the issues dealt with 

in the questionnaire can be identified. 

To answer the research questions, follow the following procedures 

.The researchers conducted a survey of the society of the study and met 

with the members of the community and observe the urban aspects and 

ways of life and its manifestations. In this exploratory visit, a free 

investigation was conducted with the members of the study community 

in order to create an objective framework and a field conceptual model 

that helps researchers to design the study tool. 64). The researchers then 

carried out a pre - test of the questionnaire by applying it to 20 

researchers in order to discover the suitability of the questionnaire, its 

relevance to the subject and the collection of the intended data, as well 

as the errors in the formulation, re - ordination and arrangement of the 

questions. The study concluded that the majority of the study sample, 

whether in rural or urban areas, believes that people often use herbal 

treatments for economic conditions first, or sometimes due to popular 

culture inherited from herbs and that it is an alternative treatment that 

can provide healing to the patient. The main recommendations of the 

study: The National Council for Women 0 awareness campaigns for 

rural women to raise awareness of health to eliminate the myths 

prevalent in the rural community, to find some kind of control on the 

trade of herbs to be under medical supervision. 
 

 

 


