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 (الصذر هذينة يف هيذانية دراسة) النساء عنذ الشعثي الطة
                     ههذي امحذ رتاحأ.م.د. 

 كلية اآلداب – اجلاهعة املستنصرية
 املستخلص

التأريخ حيث مارستيا المجتمعات تمتد أصول الطب الشعبي الى جذور قديمة عبر 
االنسانية المختمفة عمى مر العصور وكانت ىي االسموب االكثر شيوعًا وتأثيرًا في مواجيو 
المشكالت االجتماعية والنفسية والصحية. ان لمطب الشعبي عددًا من االساليب والممارسات، 

، وتختمف في تفاصيميا ت في جوىرىا،بعضيا جمعيًا واالخر فرديًا، وتتشابو ىذه الممارسا
فالمعالجات الشعبيات وعمى مختمف مذاىبين وخمفياتين واساليبين انما يمارسن عممين 
وتأثيرىّن من خالل مكانتيّن االجتماعية التي يحظيّن بيا في نفوس مراجعييا، وكذلك ما 

ت يؤدى من ممارسات في مواقف اجتماعية ونفسية معينة بحيث يخمقن اجواء معينة لممارسا
ىذا الطب، مثل ارتداء مالبس غريبة الشكل او المكان الذي يتم بو عالج المرضى يكون 
مختمفا بشكل كبير عن االماكن التي نراىا، وىذا يؤدي الى تولد قناعات لدى المرضى بأن 
ىناك صراع مع قوى غامضة من الخير والشر ولذلك نجد الكثير من النساء يراجعن معالجات 

وحي عمى الرغم من بساطة أساليبو وأدواتو لمحصول عمى العالج الذي فشل الطب الشعبي الر 
الطب الحديث في عالجو، وال يعرف لحد االن ما ىو سر نجاح الطبي الشعبي في عالج 

 .الكثير من الحاالت المستعصية
 وقد توصمت الدراسة الى النتائج االتية:

احساسا لممريض بالقوة  أن الطب الشعبي )الروحي( عممية عالجية ونفسية تعطي -1
 والدعم وعدم االحساس بالعزلة والضعف في مواجية المرض.

أن أكثر النساء المواتي يراجعن المعالجات بالطب الشعبي )الروحي( يعانين من كابو  -5
 وعوامل نفسية.

ان الطب الشعبي )الروحي( بأساليبو المختمفة يمثل عالجًا تكميميًا يعمل عمى تالفي  -3
 شل او عجز عنيا الطب الحديث. العيوب التي ف

ان غموض اسباب المرض وعجز الوسائل المادية عن العالج يدفع النساء المرضى  -4
 الى استخدام اساليب جديدة ذات قوى غامضة في العالج.
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أن الترويج لممعالجة بأسموب الطب الشعبي )الروحي( يأتي من خالل االحتكاك بين  -5
كون قويًا جدا في المناسبات او في السوق او النساء المواتي يحممن نفس المرض، ي

 عند زيارة األقارب.
ان النساء في المناطق الشعبية يمارسن الطب الشعبي بصورة اوسع من النساء المواتي  -6

يسكنن في وسط المدينة وذلك لوجود كثافة سكانية عالية وافتقار كثير من النساء الى 
 التعميم.

الييا الدراسة بما يتعمق باتجاه النساء نحو العالج استنادا الى النتائج التي توصمت 
بالطب الشعبي الروحي والذي لو دورًا فعااًل ومؤثرًا في عالج الكثير من االمراض التي ليا 
خصوصية وطابع معين تختمف عن كثير من الحاالت التي يتم عالجيا بشكل عادي من قبل 

وعًا من العالج ويمعب دورًا ميما في الطب الحديث، الن الطب الشعبي بصورة عامة أصبح ن
المجتمع وال يمكن الغائو او تجاىمو. وفي ضوء ىذه النتائج نستطيع تقديم بعض المقترحات 

 ومنيا:
ضرورة االىتمام بمثل ىذا النوع من الطب الشعبي وخاصة بعد انتشاره بشكل كبير  -أ 

 بين افراد المجتمع. 
ل من ىذه الدراسة لتوضيح اشكال وأنواع ضرورة القيام بدراسة اخرى تكون أوسع واشم -ب 

 الطب الشعبي المعتمدة رسميا في وزارة الصحة.
عمى المعالجين والمعالجات بالطب الشعبي ضرورة مراعاة الجانب اإلنساني والمادي  -ج 

 لممريض، وعدم استغاللو ماديًا من خالل ابقاء المريض يراجع لفترة زمنية طويمة. 
الجات المواتي يمارسن مثل ىذا النوع من الطب من قبل ضرورة متابعة ومراقبة المع -د 

الجيات المختصة وذلك لما يتمتعن بو من قدرة عمى التأثير في افكار وعواطف 
 المرضى. 

  املقذهة:
مجتمعات التمتد أصول الطب الشعبي الى جذور قديمة عبر التأريخ حيث مارستيا 

االنسانية المختمفة عمى مر العصور وكانت ىي االسموب االكثر شيوعًا وتأثيرًا في مواجيو 
 ،ان لمطب الشعبي عددًا من االساليب والممارسات والصحية.المشكالت االجتماعية والنفسية 

، وتختمف في تفاصيميا ،في جوىرىا تتشابو ىذه الممارساتو  ،بعضيا جمعيًا واالخر فردياً 
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المعالجات الشعبيات وعمى مختمف مذاىبين وخمفياتين واساليبين انما يمارسن عممين ف
ما وكذلك  ا،ييبيا في نفوس مراجع ينّ االجتماعية التي يحظ من خالل مكانتينّ  وتأثيرىنّ 

ن اجواء معينة لممارسات من ممارسات في مواقف اجتماعية ونفسية معينة بحيث يخمق يؤدى
مالبس غريبة الشكل او المكان الذي يتم بو عالج المرضى يكون  مثل ارتداء ،ىذا الطب

أن بوىذا يؤدي الى تولد قناعات لدى المرضى  ،بشكل كبير عن االماكن التي نراىا اختمفم
معالجات  يراجعنىناك صراع مع قوى غامضة من الخير والشر ولذلك نجد الكثير من النساء 

لمحصول عمى العالج الذي فشل  وأدواتو أساليبو الطب الشعبي الروحي عمى الرغم من بساطة
سر نجاح الطبي الشعبي في عالج  ما ىويعرف لحد االن  وال عالجو،الطب الحديث في 

 الكثير من الحاالت المستعصية. 
نظري ويتضمن ثالثة فصول الفصل االول يتضمن  وتتكون الدراسة من جانبين االول

مشكمة وىدف واىمية البحث والفصل الثاني يتضمن المفاىيم والمصطمحات العممية والفصل 
الثالث يتضمن ست مباحث وىي المبحث االول الطب الشعبي معتقد شعبي والمبحث الثاني 

لمصحة والمرض  منظور اجتماعي لمصحة والمرض والمبحث الثالث منظور انثروبولوجي
المبحث الخامس العالج بوصفة عممية و وصفيا قيمة اجتماعية بوالمبحث الرابع الصحة 

 ثقافية.اجتماعية والمبحث السادس االتجاىات واالساليب العالجية بصفتيا عناصر 
وىو الجانب الميداني ويتضمن الفصل الرابع وىو  من الدراسة اما الجانب الثاني
يتضمن الذي ات االساسية لمجتمع البحث والفصل الخامس تحميل جداول المعموم

 والمقترحات.االستنتاجات 
 العام للثحث اإلطار - األولالفصل 

 مقدمة

يتضمن ىذا الفصل مشكمة البحث التي تدفع الفرد واالفراد الى المجوء الى ىذا النوع 
حاجاتيم ويتيح  ال يمبيمن الطب الشعبي واالستغناء عن الطب الحديث الذي وحسب نظرىم 

اما أىمية البحث  المرضى.والسحر لشفاء  فيو الدينمعالجون أسموبًا عالجيا معينًا يستخدم لم
في عالج االمراض المستعصية التي فشل  وأثرىافتركز عمى أساليب الطب الشعبي العالجية 

 ويركز ىدف البحث عمى تقديم مادة عممية عن احدى الظواىر عالجيا.الطب الحديث في 
االجتماعية والنفسية التي القت صدى واسع لدى المجتمعات البدائية والحديثة والتي لجا الييا 
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اما مجاالت البحث فيي المجال المكاني الذي أجريت فيو الدراسة والمجال  االفراد.عدد من 
   الدراسة. شممتوالدراسة والمجال البشري الذي  فيوالزماني الذي أجريت 

رف عمى ماىية االسباب والعوامل التي تدفع الفرد أو االفراد الى التع البحث:مشكمة  - أ
الى نوع معين من العالج وىو الطب الشعبي حيث يمجأ الية االفراد عند  االتجاه

وأن االنسان يتكون  المرض السيماوىناك أكثر من اسموب لعالج  أصابتيم بالمرض.
ب اليتبع المعالجون أساو  ،اجتماعي ،نفسي ،من جانبين أحدىما مادي واالخر روحي

التركيز في العالج عمى  من أكثرفيم يركزون عمى الجانب الروحي  ة،معين ةعالجي
جانب واحد في االنسان سواء مادي او معنوي واىمال الجانب االخر يؤدي الى 

 الشفاء.االصابة بأمراض معينة أو اعاقة عممية 
يمكن تحديد أىمية البحث في تسميط الضوء عمى العوامل والخصائص  البحث:أهمية  - ب

أساليب الطب الشعبي العالجية وأثرىا في العالج من بعض االمراض و والسمات 
برزت بشكل واضح ومؤثر في الوقت الحاضر في ظل  وأنياالمستعصية. والسيما 

ذا النوع من االفراد نحو ى والتي زادت من توجوالظروف التي يعيشيا المجتمع 
كما تكمن اىمية البحث في معرفة العوامل والظروف التي تدفع بالفرد الى  العالج.

 االمراض. ىذهالميل الى ىذا النوع من العالج والتخمي عن الطب الحديث في عالج 
العممية  والخصائص فيالعوامل  أبرزتيدف الدراسة الى التعرف عمى  البحث:هدف  - ت

 العالج بيذاالطب الشعبي وابراز العوامل ذات االثر االيجابي في  بأساليبالعالجية 
 االتجاهاالسموب وخاصة العوامل والجوانب النفسية واالجتماعية التي تدفع الفرد الى 

نحو مثل ىذا النوع من العالج كما تيدف الدراسة الى تقديم مادة عممية عن احدى 
حي  –يا أفراد المجتمع في مدينة الصدر الظواىر االجتماعية والنفسية التي يعاني من

  الجوادر.
 االتية:تتضمن المجاالت  البحث:مجاالت  - ث

الدراسة وىي مجموعو من البيوت  فيووىو المكان الذي اجريت  المكاني:اواًل: المجال 
 .37-39-35-44حي الجوادر قطاع  –البسيطة التي تقع في مدينة الصدر 

 .1/9/5115ولغاية  1/7/5114امتدت الدراسة من  الزماني:المجال  ثانيًا:
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 الدراسة،عمييم  اجريتمجتمع البحث او االفراد الذين تحديد ويقصد بو  البشري:ثالثًا: المجال 
 (51) من مكونةتم اختيار عينة  المدروسة، اذويتوقف ذلك عمى طبيعة المشكمة او الظاىرة 

  مبحوثا.
 العلوية: الفصل الثاني: املفاهين واملصطلحات

 مقدمة

يتضمن ىذا الفصل مجموعو من المفاىيم والمصطمحات العممية ذات العالقة 
اثبت و بموضوع بحثنا ىذا وىي اوال الطب الشعبي الذي استعممتو الشعوب البدائية والمتحضرة 

 والنفسية وثانيافي عالج المرضى من خالل العالقة بين العوامل االجتماعية والثقافية  توفعالي
من خالل سعى الى ايصال الفرد الى عالم السعادة والرفاىية  والفضيمة والكمال ي الدين الذي
ين وثالثا السحر وىو الرغبة في الحصول عمى تأثير مع ،المقدسة وتعاليموبقيمة  فردتمسك ال

ورابعًا الصحة التي ىي حالة من الشعور بالراحة البدنية ، كمحاولة لتسخير القوة الروحية
وخامسًا المرض وىو تغييرا أو احساس غير طبيعي سمبي يصيب بدن ، تماعيةنفسية واالجوال

 باألسئمةالمعالج  فيويتدخل الذي وسادسًا العالج عن طريق التحميل النفسي  ،أو نفس الفرد
كشف عن المزيد من النواحي الالشعورية وبذلك يقضي عمى المقاومة التي تعوق يلكي 

 التحميل والعالج .   
   الشعيب:الطب  -2

االلم واعادة المريض الى الوضع الصحي الطبيعي  إلزالةاالساليب التي تستعمل  وىو
ولقد استعممت الشعوب البدائية والمعاصرة السحر والتعاويذ والتراتيل والتنجيم في الطب 

دراسة االمراض والمعتقدات الطبية وممارستيا في  بأنوويعرف الطب الشعبي  .(1)والتداوي
بالصحة  المرتبطةسياق البناء االجتماعي من خالل العالقة بين العوامل االجتماعية والثقافية 

فمصادر  ،ذلك التفاعل بين االنسان والنسق البيئي بأنوومن جية اخرى يعرف  .(5)والمرض
خبرة في في االمراض لوحدىا دون وجود الان تش ال يمكنالطبيعة من اعشاب واحجار ورمال 

المصادر ممكنا في الممارسات  ىذه استخدامجعل  وىذا التفاعل ،استخداميا والتعامل معيا
جميع االفكار والمعتقدات والطقوس  بانو:الشعبي  وفي ضوء ما تقدم يعرف الطب .(3)الطبية

مع القيم والعادات  ا يتناسببم معو،والممارسات التي تيتم بموضوع الصحة والمرض وتتعامل 
 المجتمع.والتقاليد واالعراف المتبعة في 
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  الدون: -2

نظام عقالني ومنطقي موزون يتكون من مجموعة معتقدات وقيم وطقوس وممارسات 
واماكن مقدسة تفوق طبيعتيا وأىميتيا جميع االشياء التي  سموكية تتعمق بكائنات وقوى

وليذا النظام اشارة نفسية واجتماعية عميقة في  فييا.عمييا والتحكم  الييمنةيستطيع االنسان 
نيم الخاصة و ويرسم اسموب حياتيم ويصنع عقيدتيم وييذب نفوسيم وينظم شؤ  ،نفوس االفراد

الدين يكافح الظمم والعبودية ويسعى الى ايصال الفرد الى عالم ف فضال عن ذلك ،والعامة
ة وتعاليمو المقدسة تمسكا وليذا يتمسك المؤمن بقيم ،كمالالسعادة والرفاىية والفضيمة وال

فالدين ىو نسق من المعتقدات والممارسات التي تدور . (4)النيايةالى ما  بياويعتقد  شديداً 
تجمع كل المؤمنين والعاممين بيا في  المعتقدات والممارسات وىذه مقدسة،حول موضوعات 

 .(5)معنوية واحدةجماعة 
  السحر: -3

عن طقوس واساليب حركية يستعمل الساحر فييا أحيانا بعض المواد بغية عباره 
والسحر ىو طريقة  االعتيادي. لإلنساننطاق قوة السيطرة الحسية  خارج انجاز أىداف تقع

وىو ايضا  االجتماعية.واسموب تبذل فيو الجيود المتواصمة لمسيطرة عمى البيئة والعالقات 
يعتاشون التي  كاسب الماديةالنجاحات والم وتحقيقسحر يمكن من خالليا ممارسة ال مينة
والحقيقة انو ليس  ،وترتبط دراسة السحر ارتباطا وثيقا بدراسة الدين والشعائر عموماً  .(6)عمييا

 والطقوس.من الممكن دائمًا ان نميز تميزًا واضحا بين ميدان السحر وميدان المعتقد الديني 
السحر كمحاولة لتسخير القوى الروحية أو فوق الطبيعية  ريفتبنييا تعومن التعريفات التي تم 

انثروبولوجيا وجداًل  والعمم اىتماماالعالقة بين السحر  اولتباستخدام الوسائل الطقوسية. ولقد 
العمم البدائي يقوم بوظيفة اشكال بو. ويذىب تايمور عمى ان السحر كان شكال من  ال يستيان

 .(7)يالحظيا ويجربيا البشر تفسير الطبيعة والظواىر التي
   :الصحة -4

البدنية والعقمية واالجتماعية وليست مجرد خموه من  قواهحالة تمتع الفرد بكامل 
المرض او العاىة. وىنالك عالقة وثيقة بين الصحة العامة والعوامل االجتماعية منذ كانت 

وتالحظ جيود  اعضائيا،االجتماعية التي تيدد صحة  باألحوالالمجتمعات تعني دائما 
المجتمع بشأن االىتمام بالصحة وصيانتيا في الصموات والطقوس التي كانت تقوم بيا القبائل 
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يعتنقيا المجتمع عمى تشكيل اتجاىات  التي ويساعد نسق القيم .البدائية عند انتشار االوبئة
 المنشآتي الصحية كما فوالمنشأت االفراد ومعتقداتيم وسموكيم فيما يتعمق بالصحة والمرض. 

واالدوار المسندة العامة، مفيوم المجتمع السميم والمالئم عن نظام الصحة  االجتماعية تعكس
لكل من يزاول الطب ومن يتمقى الرعاية الطبية تمثل الى حد كبير سموكا اجتماعيا مقررا. 

االجتماعي من النسق  يتجزآ والصحة العامة باعتبارىا نشاطا اجتماعيا وثقافيًا متوارثًا جزء ال
تقدم  ما ضوء . وفي(8)االجتماعية القائمةفي ضوء القوى  تامًا اال فيميا فيما يمكن وال

فييا يكون الفرد التي ي حالة من الشعور بالراحة البدنية والنفسية واالجتماعية ى فالصحة
 منتجًا وسعيدًا. 

   :املرض -5

وىو اضطراب الصحة البدنية او العقمية وتمعب العوامل االجتماعية دورا ىاما في 
كذلك تعتبر  مباشرًا.العوامل مباشرًا او غير  ىذهاحداث كثير من االمراض وقد يكون تأثير 

 ظاىرةكثير من االمراض كما تتغير  تغييرفي الحاسمة العوامل االجتماعية من العوامل 
العوامل  الظاىرة ىذهوتنطوي تحت معدالت تغيير  ،الجغرافية عًا لممناطقبالمرض ت

 تعرضوومدى الفرد، مرض  تسببشديدًا عمى البيئة التي  تأثيراتؤثر التي ثقافية القتصادية و اال
ومن الناحية االجتماعية لمفيوم المرض نجد ان العالقة االجتماعية . 9))لو واستعدادهلممرض 

 جوانب من جانب بكل متبادلة بصورة البيولوجية تتعمقالمتبادلة بين االستجابات العضوية 
ىو تغيير او احساس  تقدم فالمرض ما ضوء وفي .(11)لممرض البيولوجية الظروف العضوية

واجبات بيسر العن اداء االعمال و  يعيقود والذي غير طبيعي سمبي يصيب بدن او نفس الفر 
 وسيولة. 

 العالج: -6

ىنالك عدة تعاريف لمعالج تناوليا العمماء والمختصون في ميادين كالطب العام 
وىنالك عدة عموم تشترك في االجتماع. والطب النفسي وعمم النفس وطب المجتمع وعمم 

فروع عمم الطب وييتم  لمعالج: ىو أحد الميمةومن التعاريف العالج، تحديد معنى ومفيوم 
ويقال  منو.المداواة لشفاء المرض البدني او النفسي او تخفيفو او الوقاية  او بتطبيقبالعالج 

المعالج  فيونوع من العالج عن طريق التحميل النفسي يتدخل  اإليجابيالعالج النفسي 
عمى المقاومة  ىقضيوبذلك  ية،الالشعور لكي تكشف عن المزيد من النواحي  الموجية باألسئمة
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 الذي فيوالتي تعوق التحميل والعالج الميني اي عالج االمراض النفسية عن طريق العمل 
ىو كل الممارسات والفعاليات والسموكيات التي  تقدم فالعالج ما ضوء . وفي(11)قيمة شفائية

 من مشكمةيقوم بيا المعالج في ظروف معينو ويقدميا الى الفرد او مجموعة افراد يعانون 
 الفرد.معينو جسمية او نفسية او اجتماعية تيدف الى تقميل االلم او المعاناة التي يعاني منيا 

   الفصل الثالث: الطة الشعثي:
 يمي: الشعبية وكما المعتقدات الشعبي عدة معاني في لطبا يتضمن مفيوم

 الشعبوة(   عناصر املعتقداتعنصر من الشعيب: )الطب  - أ

ىنالك اتصال وثيق بين الطب الشعبي وعناصر المعتقدات االخرى كالدين والسحر 
االمراض من خالل اعمال  ىذهحيث تفسر بعض االمراض عمى ان سببيا سحري وتشفى 

وىنالك بعض االمراض مثل الجنون واالمراض العقمية  ،سحرية يقوم بيا بعض المعالجين
ويتم  السحر.يتم شفائيا عن طريق الدين او  التيوالعقم والعجز الجنسي وغيرىا من االمراض 

ب لمعرفة سب المريضأثر  كشف ىذه االمراض بواسطة المعالجين الذين يقومون بقياس
وقد يكون عماًل سحريًا او قد يكون مسًا من الجن أو ا حسد،يكون سبب المرض  المرض. وقد

من قرين. وىنالك مثال لفتاة تسكن غرب اسوان في مصر قابمتيا )القرينة( ومعيا خمسة 
بيضاء فأخذت القرينة الفتاة اال ان ام الفتاة وجدتيا مع القرينة فرفضت  مالبس اطفال يمبسون

ويبدوا انيم يعتبرون  بطنيا.بعد ذلك بضربيا عمى  القرينةوعاقبتيا  منيا.ا واخذتيا ان تتركي
عمل  ألجراءمرضًا من االمراض التي تستوجب الذىاب الى المعالج  ذاتوظيور القرينة بحد 

باإلضافة االمراض وىي بخور من نوع معين يعطييا المعالج  محددة ليذهوىنالك صفو ليا، 
 . (15)الكتابةالى اذابة بعض الكتابة التي يكتبيا المعالج في ماء ثم يشرب الماء المذاب بو 

  واملرض:املنظور االجناسي للصحة  - ب

االجناسي من السياقات البيئية والثقافية واالجتماعية باعتبارىا العامل  ينطمق المنظور
االجناسي تحميل  االتجاهضي تاذ يقوالشعوب، الفاعل في تحديد الواقع الصحي لمجماعات 

العادات والقيم واالعراف والممارسات السموكية الخاصة و الثقافية واالجتماعية و  البيئيةلمكونات ا
وعالقة كل ذلك بالتفاعل الطبيعي بين الفرد والجماعة ، تحميال دقيقاالخاضعين ليا  باألفراد

مثقافة دورىا في اعطاء ل. و ميةصحتيم الجسمية والنفسية والعقفي  وتأثيرهوبيئتيم الطبيعية 
بضمنيا مفيوميا لمصحة والمرض والعالج وفقا لممعتقدات الثقافية و المعاني لمظواىر واالشياء 
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مما يفرض معرفة العامل الوسيط الذي يكمن بين  الحياة،واالجتماعية الضابطة لمفعاليات في 
    .(13)المرضمة الى مقاو  يوجوالمرض الذي ينبغي مقاومتو وسموك االنسان الذي 

  واملرض:املنظور االنثروبولوجي للصحة  - ت

العامل االىم في تحديد باعتبارىا يعتمد المنظور االنثروبولوجي عمى القيم االجتماعية 
ويقضي ىذا االتجاه بالتحميل الدقيق لمكونات البيئة  والجماعات.الواقع الصحي لمشعوب 
والممارسات السموكية الخاصة  االجتماعية(االعراف  العادات أوالحضارية واالجتماعية )

 ىذهعمى  ينشئونفالناس  والذىني.الخاضعين ليا وتأثير ذلك عمى واقعيم الجسمي  باألفراد
وعمية يمكن القول ان  شخصياتيم.المعايير بدرجة تصبح معيم اساسًا يعتمد عمية تكامل 

وان خمل الصحة  ،تمعيمل شخصية االفراد في المجتمع ىو انعكاس لتكامل حضارة مجمتكا
وان تجارب حياة الفرد  الحضاري،النفسية والعقمية لمناس يتحدد بدرجة اختالل تكامل النظام 

في االستجابة لمضغوط المحيطة بو كميا  واستعداداتوواالدوار التي يؤدييا  باألخرينوعالقاتو 
فبعض  حياتو.عبر تجتمع فتحدد االمكانات الصحية السمبية وااليجابية التي يتعرض ليا 

قدرات االفراد في مقاومة االمراض الجسمية  تجعل المجتمعات بتركيبيا االجتماعي والحضاري
والعقمية أعمى منيا لدى االفراد في المجتمعات االخرى عمى الرغم من تشابو الظروف 

    .(14)بينياالطبيعية والغذائية 
  اجتماعوة:الصحة بوصفها قومة  - ث

 والوضع الصحي.ىناك ارتباط بين الوضع االجتماعي والمكانة االجتماعية لمفرد 
 يحظىفالفرد ذو المكانة االجتماعية الرفيعة عادة ما تتوفر لو العوامل والمعوقات لكي 

بمستوى صحي أفضل فيو يحظى بكل ما ىو صحي من المسكن والمأكل وكذلك االفضل 
الطبيب يقضي معو فترة أطول من الوقت في العالج من الرعاية الصحية والطبية حتى ان 

بالقميل من كل ىذا أن  يحظىمتدنيًا فيو  عمى العكس من الفرد الذي يشغل وضعًا اجتماعياً 
ن ، أللم يحرم منو كما ان اصحاب المكانات االجتماعية الجيدة يمتازون بالصحة الجيدة

الذين االفراد االخرين  عنالرفيعة  الصحة الجيدة تميز االفراد ذوي المكانات االجتماعية
سمة من سمات أبناء الطبقة الرفيعة مثل  ، باعتبارهيقومون بتقميدىم حتى في وضعيم الصحي

بيا  ج)المكنة الكالمية أو حالة الصرع أو غيرىا( فان المكانة واالسموب والكيفية التي يتعال
، واالساليب التي يتعامل بيا مع وضعة الصحي والوسائل المتبعة المعالجين يد احدالفرد عمى 
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في تحديد المكانة  اكبير  دورامن مال ووقت في سبيل ذلك ليا  ينفقوفي ذلك ومقدار ما 
الطبقات العميا ليم اسموب خاص في التعامل مع  فأبناء ،االجتماعية لمفرد في مجتمعة
بالمرض  إحساسيمطبيب او المعالج لمجرد منيم يذىبون الى الفوضعيم وظروفيم الصحية 

واالطمئنان الدوري من دون وجود سبب او عارض او )عمة( ظاىرة. بل وأنيم يختارون 
  .(15)االجتماعيمعالجين معينين ليم شيرة وسمعة واسعة كنوع من الرقي 

 اجتماعوة:بوصفة عملوة  العالج - ج

 )المريض، المعالج، والعالج(كل عممية عالجية تتكون عادة من ثالثة عناصر ىي 
عوامل ومتغيرات وضغوط مختمفة جعمت منة  فيوأثرت  المجتمع،فالمريض ىو فرد من ابناء 

والمعالج سواء كان فردًا او  لو.عضوًا مريضًا وفق مفيوم المجتمع والمنظور االجتماعي 
المريض من  جماعة أو مؤسسة ىو جزء من النسق االجتماعي الذي يقوم بعممية العالج ونقل

حالة المرض الى حالة الصحة مستخدمًا ومستعينًا بكل ما يوفره المجتمع من امكانات ووسائل 
مادية ومعنوية يمكن ان تدخل وتسيم في عممية العالج ورفع السوء والمرض عن الفرد 

ة كل الوسائل واالمكانات المادي فيووالعالج ىو عممية يقوم بيا المعالج مستخدمًا  والمجتمع.
لذا نالحظ أن  حاجاتو،والمعنوية المتاحة لتخميص المريض من )عمتو( واشباع حاجة من 

مواجية المرض من لض يجيود االطباء كجيود المعالجين الشعبيين في تمبية حاجات المر 
أذن العالج ىو عممية اجتماعية نفسية يقوم بيا  وأعراضو.خالل القضاء عمية وازالة أثارة 

كارزمية تيدف الى  وتقميدية أ ومنحوا سمطات في ذلك سواء كانت قانونية  أالمعالجون الذين 
امكانيات ووسائل وفرىا ليم مجتمعيم في ذلك مستخدمين  من مرضة، تخميص المريض

الن ىذه السمطات وىذا القبول انما ، وجعميا جزء من النسق االجتماعي باستخدامياوسمح ليم 
 وىذهالقبول االجتماعي  ال ىذاولو  فعمية والحقيقية عمى العالج،القائمين بالعالج القدرة ال حيمن

ويذكر العالم ليفي  ،عند االخرين عاالفالسمطات لما اصبح لمعالج قيمة وتأثير حقيقيًا و 
ان المريض الذي ال يؤمن أو ال يعتقد بالقدرة العالجية لمعالج فأن عمل ىذا ) شتراوس

 .(16)(ولو صرف دىرًا في معالجة المريض التأثيرديم االخير)المعالج( يبقى عديم الجدوى وع
  ثقافوة:االجتاهات واالسالوب العالجوة بصفتها عناصر  - ح

الجماعة التي ينتشر بينيا مرض من االمراض أو وباء من االوبئة تتشكل بينيا ان 
ولكنيا المتراكمة، االتجاىات موجودة بفعل المؤشرات والخبرات  وىذه نحوه،اتجاىات جمعية 
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فتتبع الجماعة أساليب سموكية يتعارف عمييا الحاصل، الموقف  نتستمد حركتيا النابضة م
وجد عمى االرض ان منذ  لألمراضلقد تعرض االنسان ثقافتو، المجتمع لتصبح جزءًا من 

 اتخذتو االوبئة، خصوصًا بحمول  وثقافتو وجماعتومواقف خطيرة تيدد الفرد  تتكونو 
 والسحر.الدواء بأو لموقاية منو  لعالجواو  وايقافولمواجية ىذا الخطر  عدة وسائلمجتمعات ال

ما يدعى  ىذاو  المرض،تعامل مع متعددة لمالثقافات في ايجاد وتنمية أنماط  وليذا اعتمدت
الثقافة ىي ولذلك ف جماعة.فالممارسات الطبية واساليبيا ىي جزء من الثقافة في اي   بالطب.

 المرض،يا وبضمنيا االتجاىات وأساليب التعامل مع ابدعوا فيان  ألخرينطرز سموكية سبق 
االساليب واالتجاىات عبر ما اتفق عمية المجتمع  ىذه توجيوالثقافية مصدرىا  االصولن ال

وتجاربيا ومعارفيا مستمدة من الوقائع البيئية واالنسانية  اجيال طويمة بكفاحيا ورسمتو
 .(17)الغاية ليذهمحصمتيا 

 الراتع: الذراسة امليذانيةالفصل 
 منهجوة البحث العلمي وأدوات مجع املعلومات: -2

تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الميدانية التي تيدف الى جمع المعمومات والحقائق 
مدينة  فيالتوصل الى طبيعة الطب الشعبي عند النساء  لغرضالموضوعية من الميدان 

 حي الجوادر.-الصدر 
وعممية في جميع وتنظيم وتحميل البيانات  طرق منيجيةوقد استخدم الباحث ثالث 

وتكشف عن االسباب  النساء،عند  الشعبيوالمعمومات تحميال احصائيا يفسر طبيعة الطب 
وتوضيح محاورىا الرئيسية الدراسة،  ةفي كتاب االستفادة منياالذاتية والموضوعية التي يمكن 

  البحث.يا المتعمقة بموضوع تاواستنتاجاتيا وتوصي
 الدراسة: يف الباحث اعتمدها اليت العلموة الطرق - أ

اعتمد الباحث عدة طرق عممية في الدراسة لتوضيح محاورىا الرئيسية واستنتاجاتيا 
 وتوصياتيا المتعمقة بموضوع البحث.

 :والطرق العممية الثالث التي اعتمدىا الباحث في الدراسة ىي
 Field – Survey – Method تعتبر طريقة المسح الميداني الميداني:طريقة المسح  اوال:
زودت البحث بالنتائج  ال نياوذلك الدراسة، استخدمت في ىذه  المنيجية التياىم الطرق  من

وتعرف طريقة المسح الميداني بانيا عممية الميداني، الموضوعية المستنبطة من واقع العمل 
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نو وذلك من خالل استخدام عيسواء من جميور معين او عينة مجمع البيانات بطريقة منظمة 
ان طريقة المسح الميداني مكنت الباحث من  البحث.المقابالت او اية اداة اخرى من ادوات 

الحصول عمى بيانات منظمة من عينة الدراسة خصوصا عندما تكون ىذه المعمومات معززة 
استمزمت  االستبيان.المقابالت واستمارات  باإلحصاءات التي تم جمعيا من الميدان عن طريق

فردا  51تتكون من  Random. Sampleعشوائية طريقة المسح الميداني اختيار عينة 
 مختمفة.ينتمون الى فئات مختمفة وينحدرون من خمفيات وشرائح اجتماعية 

ت وقد تمت مقابمة افراد العينة مقابمة رسمية تعتمد عمى االسئمة المعرفة في استمارا
من افراد  ( فرد15الباحث مع ) الرسمية التي اجراىاالى المقابالت غير  باإلضافةاالستبيان 

الرسمية باإلضافة الى المقابالت غير  االستبيان.باستمارات  ال تستعينوىذه المقابالت  العينة،
ات وىذه المقابالت ال تستعين باستمار  العينة،( فرد من افراد 15اجراىا الباحث مع ) التي

وبعد  العينة.ومطولة تدور حول افكار ومواقف افراد  متعددةبل ترتكز عمى اسئمة  االستبيان،
االنتياء من عممية المقابالت الرسمية وغير الرسمية تم البدء بكتابة مباحث الدراسة وتركيز 

  والذاتية.االضواء المنيرة عمى جوانبيا ومضامينيا الموضوعية 
تعني المالحظة التي يقوم بيا الباحث بمشاركة واعية  :بالمشاركةطريقة المالحظة  :ثانيا

 المبحوثينمنظمة حينما تسمح لو الظروف في نشاطات الحياة االجتماعية وفي اىتمامات 
 يجريوبيدف الحصول عمى بيانات تتعمق بالسموك االجتماعي وذلك عن طريق اتصال مباشر 

  محددة.الباحث من خالل مواقف اجتماعية 
جمع  المكتبية في الطريقة الباحث استخدم :Library method قة المكتبيةيطر لثا: الثا

وتنظيم الحقائق النظرية عن موضوع الدراسة معتمدًا عمى نظرية التبادل االجتماعي في تفسير 
  الظاىرة. ىذه

 والمتضمنةالنظري لمبحث  اإلطارالطريقة الى مساعدة الباحث في تحديد  ىذهوتيدف 
 البحث.اختيار األدبيات النظرية والتطبيقية عن موضوع 

 بالبحث: اخلاصة االدوات - ب

وقد  واالستبيان.المقابمة اعتمد الباحث عمى عدة أدوات لجمع المعمومات واىميا: 
الوسائل مرونة في جمع  أكثر ألنيااستعان الباحث بطريقة المقابمة لجمع المعمومات وذلك 

لو فرصة لمتأكد من صدق  المبحوثين وتتيحالمعمومات وتساعد الباحث في ضمان اجوبة 
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 بوقابمة تعني االتصال الشخصي المنظم والتفاعل المفظي المباشر الذي يقوم موال اجاباتيم.
ا في ىدفو الحصول عمى انواع معينة من المعمومات الستغاللي مبحوثين اخرينالباحث مع 

وبالرغم من  القويم.والتشخيص والعالج والتخطيط  التوجيوالبحث العممي او االستعانة بيا في 
الباحث في المقابمة وما تحتاج الية من جيد ووقت اال انيا كانت  التي عاناىاالصعوبات 

وتساعد عمى توضيح االسئمة لممبحوثين  البحث.االداة الميمة لمباحث في جمع بيانات 
اجاباتيم كما تمنحو الفرصة الالزمة في اثارة اىتمام المبحوثين والحصول عمى وتدوين 

أما الوسيمة او االداة الثانية التي تستخدم بالبحث الميداني لجمع  منيم.البيانات الحقيقية 
المعمومات والبيانات والتي يمكن اعتبارىا اىم الوسائل المستخدمة في البحث من ناحية حجم 

أخوذة بواسطتيا فأنيا تتعمق بأعداد االستمارة االستبيانية والتي تتكون من المعمومات الم
مجموعة اسئمة توجو الى المبحوثين بيدف الحصول عمى المعمومات المتعمقة بالبحث ومن 
ىذا يمكن القول بأن استمارة البحث تحتوي عمى مجموعة اسئمة عامة وخاصة عن المبحوثين 

( 51تمارة االستبيانية اجرى الباحث دراسة استطالعية شممت )وبعد االنتياء من اعداد االس
مبحوثا لمتأكد من صالحية االسئمة والتعرف عمى وجيات نظرىم واالخذ بمالحظاتيم المفيدة 
ثم صممت االستمارة في شكميا النيائي بعد اطالع الباحث عمى البحوث الميدانية والدراسات 

( سؤااًل تتعمق بموضوع 51) وقد احتوت االستمارة عمى، دراستوالسابقة حول الموضوع المراد 
 :الدراسة، وتضمنت المعمومات التالية

معمومات عامة عن المبحوثين تتعمق بالعمر والتحصيل العممي والدخل الشيري ومكان  أوال.
  السكن. وعائديوالسكن وحجم االسرة والخمفية االجتماعية 

  المدروسة.معمومات عن العالقات االجتماعية بين المبحوثين في المنطقة ثانيا. 
  الشعبي.معمومات عن العوامل المؤثرة في انتشار ظاىرة الطب ثالثا. 

وبعد االنتياء من المقابالت التي استمرت حوالي شيرين استطاع الباحث مقابمة 
( فردًا من افراد العينة وتدوين المعمومات المطموبة عمى االستمارة االستبيانية التي اعدت 15)

بعد ذلك اخذ الباحث تبويب المعمومات المدونة وذلك بتحويل االجابات الى  الغرض.ليذا 
وضعيا في جداول احصائية تساعد في تحميل نتائج البحث تحمياًل عمميًا ارقام او رموز و 

. وبعد ان تم تفريغ اجابات المبحوثين في الجداول االحصائية قام (18)واحصائيا ومنطقياً 
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الوسط الحسابي  المئوية،الباحث بتحميل الجداول مستعينًا بالمقاييس االحصائية كالنسب 
 وبة.المطملغرض الوصول الى النتائج 

  االولوة:حتلول البوانات  -2

عمى حياة الفرد  التأثيرتمعب المؤسسات الحكومية دورًا كبيرًا في  العممي:التحصيل  - أ
 ىذهوتدريبة من  وميارتو يكتسب معموماتون الفرد الذلك و  الطفولة،منذ مرحمة 

والوظائف المينية التي يحتاجيا  باألعمالالمؤسسات وبالتالي يكون مؤىاًل لمقيام 
الى  باإلضافةان الناحية التعميمية تمعب دورًا ميمًا في بناء شخصية الفرد  المجتمع.

من ىنا يمكننا  والمجتمع.انعكاس اثارىا عمى العالقات االجتماعية السائدة بين الفرد 
القول بان التعميم ىو الركيزة االساسية التي يستند عمييا افراد العينة المدروسة في 

 الكبير.ل المؤسسات االجتماعية الموجودة في المجتمع عمميم اليومي داخ
 يوضح المستوى العممي لممبحوثين: (1جدول رقم )

 المجموع جبمعية إعذادية متوسطة ابتذائية أمي التحصيل الذراسي

 01 7 7 08 8 01 العذد

 %011 %01 %01 %61 %01 %01 النسبة المئوية

 
%( ىن من  51( مبحوثا اي نسبة )11) الميدانية بأنأتضح من خالل الدراسة 

بينما  االبتدائية،ىن من الحاصالت عمى شيادة  %( 16( أي بنسبة )8بينما كان ) االميات،
اي بنسبة  مبحوثا (7من ذوي التعميم المتوسط وكان ) %( ىنً  56( أي بنسبة )18كان )

%(  14نسبة )اي ب ( مبحوثاً 7وان ) االعدادية،%( ىن من الحاصالت عمى شيادة  14)
 الكمية.ىن من خريجات 

الصدر بمختمف مراحمين  الجوادر( بمدينةحي في )النساء  أكثرومن ىذا نستنتج ان 
لمثل ىذا النوع من العالج )الطب الشعبي  اتمن الممارس التعميمية وتحصيمين الدراسي ىنً 

في الدرجة االولى  ةمتوسطال يحممن شيادة الدراسة فيمنالروحي( وأن اعمى نسبة تتمركز 
االبتدائية وفي الدرجة الشيادة رجة الثالثة دوفي ال اتومن ثم يميين في الدرجة الثانية االمي

ويرجع سبب كون النساء  الكميات.الخامسة واالخيرة خريجات  الشيادة االعدادية وفيالرابعة 
يفية التعامل مع ممن تعميمين ابتدائي ومتوسط يمثمن أعمى النسب الن لديين معمومات عن ك

بينما  تغييرة.ىذا النوع من الطب بينما نجد ان االميين أكثر تصمبًا في رأييم ومن الصعوبة 
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في  ووسائمووذلك يرجع الى األيمان بالطب الحديث  نسبة.نجد أن خريجات الكميات ىن اقل 
 . وتقنياتو أدواتوالعالج وتطور 

ية االنحدار االجتماعي والحضاري نقصد بالخمفية االجتماعاالجتماعية: الخمفية  - ب
 االخر.ألفراد العينة المدروسة والذي يحدد منزلتيم وانماط عالقاتيم بعضيم بالبعض 

وىذا يتجسد في مجموعة من التغيرات االقتصادية والسياسية والعائمية والدينية التي 
مع  ييمإلمعيشتيم ونظرة المجتمع  في المبحوثين من حيث اساليب حياتيم وطراز تؤثر

يجدر االشارة اليو ىنا ان الخمفية االجتماعية  واالنسانية. ومما الحضاريةمشكالتيم 
تتأثر بخبرات وتجارب الفرد المكتسبة من المحيط  ألنياليست ثابتة وانما متغيرة 

 االجتماعي.
 وضح الخمفية االجتماعية لممبحوثيني: (5الجدول رقم )

 المجموع مذينة ريف الخلفية االجتمبعية

 01 68 00 العذد

 %011 %71 %01 المئويةالنسبة 

 
( مبحوثا اي 15( يوضح ان )5اتضح من خالل الدراسة الميدانية ان الجدول رقم )

%( ذو خمفية اجتماعية ريفية نزحوا من المحافظات الى مركز العاصمة وما زالوا  54نسبة )
الى ان معظم  باإلضافةىذا  من مجتمعيم األصمي. يحتفظون بقيم وعادات واعراف موروثة

اليجرات التي تمت الى العاصمة كانت عمى شكل ىجرات جماعية جمبت معيا كل موروثيا 
%(  76اي نسبة ) ( مبحوثاً 38بينما نجد ان ) منة.الثقافي واالجتماعي واحتفظت بجزء كبير 

ة بغداد وىذا يدل عمى ان نسبة مدين ةينتمون الى خمفية اجتماعية حضرية أي انيم من سكن
 العالج.غير قميمة من ابناء المجتمع الحضري يؤمن بمثل ىذا النوع من 

مستوى  العينة دورًا بارزًا في تحديد ال فراديمعب الدخل الشيري المستوى االقتصادي:  - ت
المعيشة ونوعية السكن ودرجة التحضر اذ ان المستوى االقتصادي يتمثل بدخوليم 

في الجدول  الواردة اإلحصائياتتشير . وما يتعمق بالدخولعوائميم، خول الشيرية ود
 لممبحوثين.( الذي يوضح المستوى االقتصادي 3رقم )
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 يوضح المستوى االقتصادي لممبحوثين: (3جدول رقم )
 المجموع جيذ متوسط ضعيف المستوى االقتصبدي 

 01 00 08 0 العذد

 % 011 % 10 % 01 % 0 النسبة المئوية

 
%( ىن من ذوي المستوى  5( مبحوثًا اي نسبة )1) ( أن3نالحظ من الجدول رقم )

%( ىن من ذوي المستوى  56( مبحوثا أي نسبة )58وأن ) الضعيف،االقتصادي 
%( ىن من ذوي المستوى االقتصادي  45( مبحوثًا أي نسبة )51وان ) المتوسط،االقتصادي 

 الجيد. 
يرجع الى ان مثل  ىذاىي لذوي الدخل المتوسط و  %( 56ونالحظ ان اعمى نسبة )

ىذا النوع من العالج يتطمب مبالغ مادية معينة غير قابمة لمتحديد وانما متروكة الى الشخص 
اغمب اليبات والعطايا أو و  ،المريض وىي قد تكون نوع من انواع اليبات أو العطايا او النذور

وأن اغمب المرضى  بالشفاء.أو عند الشعور  حاجتوالنذور تقدم بعد أن يحصل المريض عمى 
المستفيدين من ىذا النوع من العالج قد صرفوا مبالغ مادية كبيرة أثناء العالج بأساليب الطب 

ان يجربوا أسموبًا جديدًا تكون  االقتصادي. وبعدىا قررواوأتعب وضعيم  أثقلالحديث مما 
  المادي.تكمفتو المادية تتناسب مع وضعيم 

بعد المستوى الوسط  الثانيةيمثل المرتبة  فأنوالمستوى االقتصادي الجيد اما ذوي 
وىؤالء عمى األغمب يمجئون الى ىذا النوع من العالج بعد ان يأسوا من  %( 45وبنسبة )
  الحديث.الطب  وسائل

يرجع %( وذلك  5بينما نجد أن ذوي الدخل الضعيف يمثل المرتبة الثالثة وبنسبة )
 العالج. يمتمك ما يكفي لتغطية تكاليف ىذا النوع من ان المريض ال الى

 ألنويعد العمر من االمور الجوىرية لبيان الفروق الفردية بين أفراد العينة وذلك  العمر: - ث
يساعدنا في معرفة قدرات الشباب وكبار السن المذين يعانون من امراض مختمفة وعمى 
أثرىا يستعمل العالج الشعبي حسب ما موجود في الجدول وأن معظم أفراد العينة 

%( مبحوثا تتراوح 46أي بنسبة ) دا( فر 51( فردأ من مجموع )53والبالغ عددىم )
 تتراوح اعمارىن%( 34( فرد اي بنسبة )17وىنالك )سنة.  54-15بين  أعمارىن ما

 35%( تتراوح أعمارىن ما بين 14( افراد أي بنسبة )7وىنالك )سنة.  34 – 55بين 
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سنة  45%( تتراوح أعمارىن ما بين 6) بنسبوأي  مبحوثا( 3وىنالك )سنة.  44 –
  فأكثر.
 56قيمتو االفراد داخل العينة وكانت  ال عمارد قيمة الوسط الحسابي اجيا تم وقد

 المختارة.( يوضح اعمار االفراد داخل العينة 4والجدول رقم )سنة. 
 ( يوضح اعمار االفراد داخل العينة المختارة4الجدول رقم )

 النسبة المئوية العذد العمر

00 – 01 06 11 % 

00 – 61 07 61 % 

60 – 11 7 01 % 

 % 1 6 فأكثر  – 10

 % 011 01 المجموع

 
( أن اغمب أعمار افراد العينة ىم من فئة الشباب وىذا 4ويتضح لنا من الجدول رقم )

يدل عمى أن الظروف التي يمر بيا البمد ىي التي تؤثر عمى فئة الشباب أكثر من غيرىا مثل 
 .... الخ.الحروب والكوارث الطبيعية 

  املبحوثني:حتلول اجابات  -3

حول اعتقادىن بحاجة االفراد الى الطب الشعبي يوضح اجابات المبحوثين : (5جدول رقم )
 وأثارة السمبية عيوبودام لمطب الحديث  ما

 المجموع ال نعم  االجبببت 

 01 00 69 العذد

 %011 %00 %78 المئويةالنسبة 

 
%( اي  78أتضح لمباحث من خالل الدراسة الميدانية أن نسبة كبيرة من المبحوثين )

 ىذاو الحديث، طب الشعبي )الروحي( كبديل عن الطب لم( فردا يعتقدن بأن الفرد يحتاج 39)
يرجع الى ان كثير من النساء يعتقدن بأن الطب الحديث بتقنياتو وادواتو ال يعطي النتائج 

االدوية الكيميائية لفترات طويمة من  الستخدامو سمبية عمى االنساناثار  ولوالمرجوة منو 
االدوية رغم ارتفاع أسعارىا. في حين أن ىناك  ىذهزمن دون الحصول عمى نتيجة من ال

  االنسان.اعتقاد بأن ليس لمطب الشعبي )الروحي( أية اثار جانبية يمكن أن تؤثر سمبًا عمى 



                                              رباح امحد مهديد. م.أ.

 

 يف مودانوة دراسة)النساء  عند الشعيب الطب

 (الصدر مدونة

 

 

 

) 559 ) 
 

 

أن االثار الجانبية ب( فردًا من المبحوثين يعتقدن 11اي ) %( 55بينما نالحظ ان )
الحديث أنما ىي عيوب محدودة ويتم الحد منيا تدريجيًا مع مرور  لمطبالسمبية والعيوب 

 العمم.وتطور  الزمن
 أكبراعتقادىن بانتشار الطب الشعبي بصورة  المبحوثين حوليوضح اجابات : (6جدول رقم )

 من الطب الحديث
 المجموع كال  نعم  االجبببت 

 01 10 9 العذد

 %011 %80 %08 المئويةالنسبة 

 
 18نسبة ) لنا بأن( يوضح 6أن الجدول رقم ) الميدانية.أتضح من خالل الدراسة 

بشكل  امنتشر  أصبحالمختمفة  بأنواعو%( من المبحوثين يعتقدن بأن الطب الشعبي )الروحي( 
كثيرون جدًا. كما أن الكثير من الكتب والمجالت ووسائل االعالم أخذت  ولو ميتمونكبير 

تتناول ىذا النوع من الطب والعالج بصورة اوسع وبتفاعل أكثر وىذا يمثل تدعيم لمطب 
موجود من موروث اجتماعي وثقافي لدى المجتمع  عمافضال  وأساليبو.الشعبي )الروحي( 

مكاناتو الطب وأساليبوحول ىذا   85بينما نجد ان ىناك نسبة من المبحوثين ) العالج.في  وا 
الطب الشعبي )الروحي( بصورة أكبر من الطب الحديث حيث يعتقدن  بانتشار ال يعتقدن%( 

بأن اساليب وتقنيات الطب الحديث ىي االكثر انتشارًا كما أن الطب الحديث في تطور 
مكاناتو أساليبومستمر في    العالج.في  وا 

ار الطب الشعبي في الريف شيوضح اجابات المبحوثين حول اعتقادىن بانت: (7الجدول رقم )
 المدينةمنو في  أكثر

 المجموع ال نعم االجببة 

 01 6 17 العذد

 % 011 % 1 % 91 النسبة 

 
من المبحوثين اي بنسبة فردا ( 47أتضح لمباحث من خالل الدراسة الميدانية أن )

دينة وذلك مانتشارًا في الريف منو في ال أكثر%( يعتقدن أن الطب الشعبي )الروحي(  94)
العربي العالجية التي تعتمد عمى الموروث االجتماعي الثقافي  وأدواتو أساليبواعتمادًا عمى 

( من المبحوثين اي 3بينما نالحظ ان ) المدينة.بروزًا في الريف منة في  أكثرتكون  والتي
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منة في المدينة  أكثرالريف ي ينتشر ف الروحي(بان الطب الشعبي ) ال يعتقدن( % 6بنسبة )
أن انتشار الطب  بذلك يعتقدن   وىنّ  المدن.انتشارًا في  أكثرجات المعال   ونير  ال نيموذلك 

معظم االفراد ىم اصاًل من الن نفس المستوى  يأخذالشعبي )الروحي( في الريف والمدينة 
 الريف.

ذويين قد سبق وان تعالجوا  أحديوضح اجابات المبحوثين عن كونين أو : (8جدول رقم )
 بمثل ىذا النوع من العالج

 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 08 60 العذد

 % 011 % 61 % 11 النسبة 

 
اي  مبحوثا( 53أن )( يوضح 8أن الجدول رقم ) الميدانيةمن خالل الدراسة  أتضح

 العالج،النوع من  بمثل ىذاذوييا  أحد%( سبق وان راجعت او تعالجت ىي او  64بنسبة )
القديمة  جذورهوذلك الن ىذا النوع من العالج انما ىو جزء من تراث ثقافي او اجتماعي لو 

بينما نجد ان  الفرد.في حياة  دوراو يمما يجعل لممارس هعمى افراد تأثير ولوفي المجتمع 
ذويين بمثل ىذا النوع  أحدلم يراجعن او تعالجن ىن او  %( 36)اي بنسبة  مبحوثا (18)

  ومنيا.من العالج وذلك يرجع الى عدة اسباب 
 انين لم يحتجن الى ىذا النوع من العالج  -أ 
انين يرفضن تصنيف بعض انواع العالج التي خضعن الييا عمى انيا ضمن  -ب 

 . الروحي()الشعبي ممارسات الطب 
 شخصية. ألسبابانين يرفضن االعتراف بأنين خضعن لمثل ىذا النوع من العالج  -ج 

دعم واسناد قوى  أنيّن بحاجو الىحول اعتقادىن ب اتيوضح اجابات المبحوث: (9جدول رقم )
 ساعدىن في الشفاءيغير عادي 

 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 01 01 العذد

 % 011 % 18 % 00 المئويةالنسبة 

 
( مبحوثًا اي 65ان )ب( يوضح 9أتضح من خالل الدراسة الميدانية ان الجدول رقم )

%( يعتقدن بأنين بحاجة الى دعم واسناد قوى غير عادية تظير في ظروف  55بنسبة )
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القوة الغير عادية يمكن  ىذهيمكن ان تساعدىن في الشفاء من امراض معينة. ومثل  استثنائية
ج وىذا المعالج ىو المنقذ الذي يتمتع بصفات وقدرات خاصة ان تتمثل في شخصية المعال

 (45عمى الخالص من ازمة او مشكمة او عمة معينة بينما نجد ان ) يساعدىنيستطيع أن 
القوى الغير عادية  ىذهبحاجة الى دعم واسناد  بأنين ال يعتقدن%(  48بنسبة ) يا مبحوثا

 الطب الحديث في مساعدتين عمى الشفاء.لمساعدتين عمى الشفاء بل بفضل وسائل وتقنيات 
العالج لدى المعالج  بأفضميةيوضح اجابات المبحوثين حول اعتقادىن : (11) الجدول رقم 

 المشيور عن المعالج العادي
 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 00 09 العذد

 % 011 % 10 % 08 النسبة 

 
( مبحوثًا 59ان )لنا ب( يوضح 11اتضح من خالل الدراسة الميدانية ان الجدول رقم )

بالنتيجة من مراجعة  أفضلىي  ة%( يعتقدن ان مراجعتين لمعالجة مشيور  58اي بنسبة )
 لو أثروىذا يرجع الى ان شيرة المعالجة وسمعتيا بين الناس  معروفة،غير  ةمعالجة عادي

 أكثرواستعداد  أكبرالشيرة والسمعة انما تمنح المريض قدرة  ىذهان  العالج.فاعل وميم في 
 تأثيرا أكثروىذا التقبل واالستعداد لمعالج يجعل عممية العالج اي كان نوعيا العالج، لتقبل 
العالج  ال يفضال%(  45( مبحوثًا اي بنسبة )51بينما نجد ان )المرض، في عالج  ةً يوفعال

مادية الن تكمفة العالج لدى معالجة غير  ألسبابوذلك يرجع  مشيورة.غير  لدى معالجة
 مشيورة.مشيورة تكون اقل كمفة من المعالجة لدى معالجة 

بقدرات يوضح اجابات المبحوثين حول اعتقادىن بضرورة تمتع المعالج : (11جدول رقم )
 غير عادية خارقة

 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 08 60 العذد

 % 011 % 61 % 11 المئويةالنسبة 

 
%( يعتقدن بأن  64( مبحوثًا اي بنسبة )35( ان )11من الجدول رقم ) نالحظ

( لكي تستطيع ان )خارقة مألوفةتتمتع بقدرات وامكانيات غير عادية وغير يجب ان المعالجة 
رف ظتتعامل مع االزمات والمشاكل واالمراض التي تصيب االنسان، والسيما تمك التي ليا 
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القدرات واالمكانيات الخاصة بالمعالجة ىي التي تمثل العامل االساسي في  وىذه، خاص
مبحوثًا اي بنسبة  (18بينما نجد ان )محنتو، عممية العالج ومساعدة المريض عمى تجاوز 

يعتقدن بضرورة ان تتمتع المعالجة بقدرات )خارقة( غير عادية فيي بمثابة ال %(  36)
عين من اساليب العالج تعممتيا واكتسبتيا بطريقة او بأخرى وليست م بأسموبالمجربة والعارفة 

 بالضرورة ان تكون ليا قدرات خارقة.
يوضح اجابات المبحوثين حول اعتقادىن بوجود طاقة كامنة وغير عادية : (15جدول رقم )

 المعالجة في داخل
 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 00 60 العذد

 % 011 % 61 % 71 النسبة

 
%( يعتقدن بوجود قوة  71( مبحوثًا اي بنسبة )35( أن )15نالحظ من الجدول رقم )

ما توفرت  إذايمكن اخراجيا واستخداميا في الشفاء المعالجات، و او طاقة غير اعتيادية داخل 
الظروف المناسبة وذلك من خالل ممارسة طقوس خاصو غير اعتيادية تمارسيا المعالجة في 

  مناسبة.اء وظروف و ل اجظ
يعتقدن بوجود قوى او طاقة غير  %( ال 31( مبحوثا اي بنسبة )15بينما نجد أن )

وانما ىي ممارسة طقوس تمارس لغرض مساعدة المرضى المعالجات، اعتيادية في داخل 
يكون  الن العالج بأسموب عادي قد ال المعالجات.عمى الشفاء وىو الجانب الذي تركز عمية 

 مشاكميم.فاء المرضى والتخمص من ش ومؤثرا فيفعااًل 
ضين غامض ر سبب م بانيوضح اجابات المبحوثين حول اعتقادىن : (13الجدول رقم )

 غامض وغير عادي بأسموبلمعالج  نّ لذلك يحتجو 
 المجموع ال نعم االجببة

 01 68 00 العذد

 % 011 % 71 % 01 النسبة 

 
( مبحوثا اي 15يوضح ان ) (13ان الجدول رقم ) الميدانيةاتضح من خالل الدراسة 

ر معروفة يوعوامل غامضة وغ ألسباب%( يعتقدن ان اصابتين بالمرض يعود  54بنسبة )
لذلك فأن العالج بأسموب عادي قد ال يكون فاعال المرض، ادت الى حدوث االصابة بيذا 
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بمعالجات لين قدرات الستعانة الذلك ف مشاكمين.ومؤثرًا في شفاء امراضين والتخمص من 
ليا اسباب  لىو االسموب االفضل واالمثل لمتعامل مع امراض ومشاك مألوقو)خارقة( غير 
يمكن  ويعتقدن بأن %( ال 76اي بنسبة ) مبحوثا( 38بينما نجد ان)معروفة، غامضة وغير 

غامض وغير عادي بل يمكن االستعانة  بأسموبعالج االمراض الغامضة والغير معروفة 
 الحاالت. ىذهج مثل الفي ع بالطب الحديث
يوضح اجابات المبحوثين حول اعتقادىن بقدرة المعالجين الشعبيين عمى : (14جدول رقم )

 الكامنة.استخراج الطاقة 
 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 01 61 العذد

 % 011 % 60 % 18 النسبة 

 
( مبحوثا اي 34( يوضح ان )14)الدراسة الميدانية ان الجدول رقم  أتضح من خالل

( لين القدرة عمى استخراج ي)الروحالشعبي %( يعتقدن بأن المعالجات بالطب  68بنسبة )
الطاقات والقدرات الكامنة في داخل نفس االنسان واستخداميا في حالة الضرورة لمواجو موقف 

 .ل وصحيحالطاقات الكامنة واستخداماتيا بشكل فاع فيذهة او مشكمة معينة ماو از 
 ىذهان استثمار مثل  ال يعتقدن%(  35( مبحوثا اي بنسبة )16بينما نجد ان )

المناسبة لذلك  توفرت الظروفبصورة تمقائية طبيعية اذا ما  تحدثالطاقات الكامنة يمكن ان 
 .االخرينقبل دون تدخل من 
يفيم روح  بأن الطب الحديث ال اعتقادىنيوضح اجابات المبحوثين حول : (15جدول رقم )

 الشعبيون المعالجونيفيميا  االنسان كما
 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 00 68 العذد

 % 011 % 01 % 71 النسبة 

 
( مبحوثا اي 38( يوضح ان )15أتضح من خالل الدراسة الميدانية ان الجدول رقم )

المعالجات بالطب ا يفيم روح االنسان كما تفيمي %( يعتقدن أن الطب الحديث ال 76بنسبة )
يتعاممون مع االنسان عمى  (الطب الحديث)وذلك ألنين يعتقدن ان االطباء ، الشعبي الروحي

خمل في ىذه االلة أو أحد  ما حدث فاذامعين  الة تعمل وفق نظام وانوجسم ومادة فقط انو 
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ل أجزائيا فأن ذلك يعني ضرورة استبدال ذلك الجزء من االلة لتعود تعمل من جديد بشك
وىو الجانب الذي تركز  لإلنسانصحيح دون االىتمام أو مراعاة الجانب الروحي والنفسي 

. لذلك تعتقد اغمب المبحوثات أن المعالجات بالطب ة المعالجات بالطب الشعبي الروحيعمي
  الحديث.من الطب أكبر  النفسية بشكل وحاجاتويفيمن روح االنسان  الشعبي الروحي

%( يعتقدن أن الطب الحديث يفيم روح  54بحوثًا اي بنسبة )( م15بينما نجد ان )
   المرض.أن يعالج  ويمكنواالنسان 

يوضح اجابات المبحوثين حول اعتقادىن بان مرضين يحتاج الى مثل ىذا : (16جدول رقم )
 العالج.النوع من 

 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 00 08 العذد

 % 011 % 01 % 01 النسبة 

 
( من 58أن )ب( يوضح لنا 16من خالل الدراسة الميدانية ان الجدول رقم )أتضح 

%( يعتقدن بأنين بحاجة الى العالج بالطب الشعبي الروحي وذلك  56المبحوثين أي بنسبة )
يعتمد عمى اساليب غير تمك التي يعتمدىا الطب  وألنواالسموب االفضل واالكثر فائدة  ألنو

  الحديث.
أن مرضين يحتاج الى  ال يعتقدن%(  54مبحوثًا اي بنسبة ) (55بينما نجد ان )

الطب الحديث الذي  لمعالج وىوالعالج بالطب الشعبي الروحي وانما توجد اساليب اخرى 
 بسرعة.يمكن ان يعالج الكثير من الحاالت بأساليب عممية وتقنية تساعد االنسان عمى الشفاء 

ل اعتقادىن بان العالج مع اناس يشبيونين يوضح اجابات المبحوثين حو : (17جدول رقم )
 المستشفى.ويفيمونين أفضل من العالج في 

 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 01 01 العذد

 % 011 % 18 % 00 النسبة 

 
%( يعتقدن أن  55( مبحوثًا أي بنسبة )56( أن )17نالحظ من الجدول رقم )

ليم نفس االعتقادات يمكن ان يحقق و العالج وسط أناس ليم نفس الظروف التي يعيشونيا 
عادة يجمع  والذيما قورن بالعالج داخل المستشفى إذا ونتيجة أفضل في العالج  أكبرفائدة 
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 ومن المعروف ان المشاركة.او  أو التفاىمعنة وليس ىنالك اي نوع من التواصل  باءأناس غر 
يجابيا عمى حالة ااالحساس بالثقة والمشاركة يمكن ان يجد جوًا نفسيًا واجتماعيًا يؤثر تأثيرًا 

من عوامل الضغط والتوتر وىي من  بالغربة فيمثل عاملما االحساس ا الصحية.الفرد 
%(  48( مبحوثًا أي بنسبة )54العوامل ذات التأثير السمبي عمى صحة الفرد. بينما نجد ان )

المستشفى من امكانيات مادية  توفرهبأفضمية العالج في المستشفى وذلك بسبب ما  يعتقدن
  العالج.ونفسية واجيزة متطورة في 

يوضح اجابات المبحوثين حول اعتقادىن بأىمية اراء االخرين في تفكيرىن : (18جدول رقم )
 وسموكين.

 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 09 60 العذد

 % 011 % 68 % 10 النسبة 

 
%( يعتقدن أن أراء  65( مبحوثًا أي بنسبة )31( أن )18نالحظ من الجدول رقم )

 تجاهتفكيرىن وطريقة واسموب سموكين  االخرين المحيطين بين ليا اىميتيا في طبيعة
المواقف الحياتية اليومية وفي طبيعة االستجابة التي يمكن ان تصدر عنين في ظروف 

احساسًا لمفرد بانة ينتمي الى جماعة يمكن أن تحمية وتقدم لو  يعطي معينة. وىذاومواقف 
  معينة.اليومية وفي مواجية مشاكل وازمات  حياتواالسناد والدعم والثقة في مواقف 

االخرين  آلراءيعتقدن أن  %( ال 38)بنسبة ( مبحوثًا أي 19بينما نجد أن )
يمكن لمفرد أن يتعامل مع  وأنماحياتين، في طبيعة تفكيرىن واسموب  بين أىميةالمحيطين 

قف الحياتية دون الحاجة الى االسناد والدعم الذي توفره الجماعة ويمكن حل المشكمة االمو 
  اعتيادي.اليومية ومواجيتيا بشكل 

وأراء وسموك االخرين  بأفكار تأثيرىميوضح اجابات المبحوثين حول : (19جدول رقم )
 بسيولة.

 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 00 60 العذد

 % 011 % 61 % 71 النسبة 
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( من المبحوثين 35( يوضح لنا أن )19الجدول رقم ) الميدانية أناتضح من الدراسة 
أنين يؤثرن ويتأثرن في افكار وأراء وسموك االخرين بسيولة ب%( يعتقدن  71أي بنسبة )

أن أفراد المجتمع يعيشون في حالة من التفاعل المستمر فيما بينيما فبعضيم يؤثر بويعتقدن 
 ىذهمواضيع معينة ومن  تجاهوسموكو  تفكيرهوطريقة  مواقفوعمى البعض االخر وفي 

المواضيع العالج بالطب الشعبي الروحي وكيفية انتشار ىذا الطب بسرعة كبيرة بين افراد 
  االفراد.تمر بين المجتمع نتيجة التفاعل المس

أن ىنالك تأثير كبير في  ال يعتقدن%(  31( مبحوثًا أي بنسبة )15بينما نجد ان )
أفكار وسموك االخرين عمى الفرد او المريض نتيجة التفاعل بين أفراد المجتمع وان لكل 

 شخصية فيرغم التعايش بين االفراد وان لدى بعض االشخاص رغبة  وسموكوشخص تفكيره 
  لذلك.المعالجون نتيجة لشعورىن بحاجة مراجعة 

 االخرين في اتباع العالج. تأثير راييوضح اجابات المبحوثين : (51جدول رقم )
 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 01 01 العذد

 % 011 % 18 % 00 النسبة 

 
( من 56أن )ب( يوضح 51أتضح من خالل الدراسة الميدانية أن الجدول رقم )

المحيطين من اقارب واىل ومعارف دورًا  لألخرين%( يعتقدن أن  55أي بنسبة ) المبحوثين
ميما ومؤثرًا عمى المريض في أتباع نوع معين من العالج الن الكثير من المرضى في مثل 

االخرين بسيولة نتيجة لتأثير العالقات المباشرة والذي عادة  بآراءمجتمعاتنا الشرقية يتأثرون 
اد واقناع ألتباع او اتخاذ موقف معين مما يؤدي الى تعزيز أداء ىذا النوع عامل أرش ما يكون

او االسموب من العالج وىو الطب الشعبي الروحي وليذا يكون المريض قد حصل عمى 
 مؤثرة من قبل االخرين.  مشورة

من أقارب  لألخرينيعتقدن أن  %( ال 48( مبحوثا أي بنسبة )54بينما نجد أن )
قد يكون عامل سمبي  عالجو وأنماءكبيرا ومؤثرًا عمى المريض من ناحية  وراومعارف دواىل 
بعض المرضى نوع من الضغط عمييم مما  يعتبرهنتيجة االرشاد واالقناع الذي  عالجوفي 

 المريض.يؤدي الى أثار سمبية عمى 
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حول اعتقادىن بسيولة اندماجين وتفاعمين مع  يوضح اجابات المبحوثين: (51جدول رقم )
 بسيولة.االخرين 

 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 00 09 العذد

 % 011 % 10 % 08 النسبة 

 
%( يعتقدن أنين  58( مبحوثًا أي بنسبة )59( أن )51نالحظ من الجدول رقم )

يمكن أن ينسجموا أو يتفاعموا مع االخرين بسيولة وىذا يسيل عممية االندماج والتوافق الفكري 
وأفكار ومواقف االخرين وىذا يؤدي بطبيعة  بآراءوالنفسي واالجتماعي وبالتالي سرعة التأثر 

  العالج.بأسموب معين في  وتأثيرهالحال الى الصحة أو المرض 
يتفاعمن أو ينسجمن  بأنين ال يعتقدن%(  45( مبحوثًا أي بنسبة )51) بينما نجد ان

ما نييبمع االخرين بسيولة بل البد من توفر أجواء ومناسبات او ظروف معينة يمكن أن تزال 
الظروف والمناسبات قد تكون واحدة منيا ىي  االجتماعية، وىذه -بعض الحواجز النفسية 

عممية العالج بالطب الشعبي الروحي الن الكثير من المراجعات الى ىذا الطب يحصل بينيما 
حديث حول المعالجون أو اسباب المرض وغيرىا من المواضيع التي تشخص الطب الشعبي 

  االخرين.وبالتالي يحدث اندماج وانسجام مع 
وضح اجابات المبحوثين حول اعتقادىن بوجود خمل غير عادي بحاجة ي: (55جدول رقم )

 عادي.الى عالج بأسموب غير 
 المجموع ال نعم  االجببة 

 01 06 67 العذد

 % 011 % 01 % 71 النسبة 

 
%( يعتقدن أنين  74( مبحوثًا أي بنسبة )37( أن )55نالحظ من الجدول رقم )

مواجيتو  طبيعي وعميينيشعرن بوجود عمة او خمل ما في داخمين أو وجود شيء غير 
بأسموب غير عادي اذ يعتقدن بأن المشكمة أو العمة التي سببيا غير عادي يجب ان يكون 
حميا ومواجيتيا بأسموب غير عادي أي من خالل ممارسات الطب الشعبي الروحي الذي ىو 

  طبيعية.المشاكل والعمل الغير  ىذهلمواجية مثل الحل االفضل 
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مل خيعتقدن ان مواجية العمة أو ال %( ال 56( مبحوثا أي بنسبة )13بينما نجد ان )
او المشكمة الغير عادية وانما يمكن حميا عن طريق التفكير والتأمل واعادة ترتيب االمور 

 لمتفكير.بشكل جديد من خالل أسموب جديد 
 النتائج واملقرتحات: الفصل اخلاهس:

 النتائج: -أ 

 بالقوةحساسا لممريض ا أن الطب الشعبي )الروحي( عممية عالجية ونفسية تعطي -1
 المرض.والدعم وعدم االحساس بالعزلة والضعف في مواجية 

 كابومن  يعانينالنساء المواتي يراجعن المعالجات بالطب الشعبي )الروحي(  أكثرأن  -5
 نفسية.وعوامل 

المختمفة يمثل عالجًا تكميميًا يعمل عمى تالفي  بأساليبو الروحي(الشعبي )ان الطب  -3
  .العيوب التي فشل او عجز عنيا الطب الحديث

ان غموض اسباب المرض وعجز الوسائل المادية عن العالج يدفع النساء المرضى  -4
 العالج.الى استخدام اساليب جديدة ذات قوى غامضة في 

وب الطب الشعبي )الروحي( يأتي من خالل االحتكاك بين أن الترويج لممعالجة بأسم -5
قويًا جدا في المناسبات او في السوق او  يحممن نفس المرض، يكونالنساء المواتي 

 األقارب.عند زيارة 
ان النساء في المناطق الشعبية يمارسن الطب الشعبي بصورة اوسع من النساء المواتي  -6

فة سكانية عالية وافتقار كثير من النساء الى يسكنن في وسط المدينة وذلك لوجود كثا
 التعميم.

 املقرتحات:  -ب 

النساء نحو العالج  باتجاهما يتعمق بالى النتائج التي توصمت الييا الدراسة  استنادا
بالطب الشعبي الروحي والذي لو دورًا فعااًل ومؤثرًا في عالج الكثير من االمراض التي ليا 
خصوصية وطابع معين تختمف عن كثير من الحاالت التي يتم عالجيا بشكل عادي من قبل 

ا في نوعًا من العالج ويمعب دورًا ميم أصبحالن الطب الشعبي بصورة عامة الحديث، الطب 
النتائج نستطيع تقديم بعض المقترحات  ىذهوفي ضوء  تجاىمو.الغائو او  وال يمكنالمجتمع 
 ومنيا:
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بشكل كبير ه بعد انتشار  الشعبي وخاصة الطب ضرورة االىتمام بمثل ىذا النوع من -1
  المجتمع.بين افراد 

وأنواع لتوضيح اشكال الدراسة  ىذهمن  أوسع واشملتكون  بدراسة اخرىضرورة القيام  -5
 الصحة. الطب الشعبي المعتمدة رسميا في وزارة

عمى المعالجين والمعالجات بالطب الشعبي ضرورة مراعاة الجانب اإلنساني والمادي   -3
  طويمة.ماديًا من خالل ابقاء المريض يراجع لفترة زمنية لممريض، وعدم استغاللو 

النوع من الطب من قبل ضرورة متابعة ومراقبة المعالجات المواتي يمارسن مثل ىذا  -4
الجيات المختصة وذلك لما يتمتعن بو من قدرة عمى التأثير في افكار وعواطف 

  المرضى.
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