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 تفضيالث وممارساث الطب الرمسي والطب الشعبي عند املرأة الليبيت
 دراست ميدانيت يف مدينت الزاويت

 
 لهام عبجالدالم ابديؼإ.د
 جامعة الداوية -داب الداويةآلاكمية 

 
 مقجمة:

أحج السػضػعات السصخوحة عمى  Folk medicineالذعبي  يعج مػضػع الصب
بداط البحث في عمع االجتساع الصبي، وفي االنثخوبػلػجيا الصبية أيزًا، فقج تدايج 
االىتسام بجراسة الصب الذعبي التقميجي في تمظ السجاالت وفخضت نفديا عمى 
الداحة الصبية، وعمى القائسيغ عمى أمخ الخجمات الرحية الخسسية في مختمف 

 .(1)البمجان
اإلصابة بسخض مغ األمخاض أو عمة مغ العمل ما ىي  فالصب الذعبي يعتقج أن  

مغ العػامل األساسية في قػانيغ الصبيعة،  إال نتيجة لشقز واضصخابات تريب عاملً 
عامل التغحية السدتسجة مغ عشاصخ ونباتات الصبيعة  ىوىشا يشطخ الصب الذعبي إل

ازن بيغ جانبي الرحة والسخض، فالسخض ح مغ أجل إيجاد حالة مغ التػ ىػ السخج  
يفكخ  ولحلظ عمى السخء عشجما يراب بالسخض أنْ  ،ىشا ال يأتي بغتة و بجون مدببات

يحقق حالة التػازن وتخجيح كفتيا  في الصخق واألساليب التي يدتصيع مغ خلليا أنْ 
  2لرالح الرحة.

  :إشكالية الجراسة -أولا 
الصب الذعبي والصب الحجيث شخفان ميسان عمى الخخيصة الرحية، فمكل  إن  

مشيسا أىسيتو وأسمػبو وشخقو العلجية التي يختكد عمييا ويديخ وفقيا في علج 
 األمخاض والػقاية مشيا.
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 يدبق الصب الذعبي في وجػده عغ الصب الحجيث ومخحمة ضخورية لو، أي أن  
الجساعات اإلندانية في التعخف عمى األمخاض السحاوالت البديصة التي بجأتيا 

وشبائعيا، ومرادرىا وأسبابيا، ثع الصخق التي استخجمت مغ قبل الجساعات البديصة 
ليدت إال البجايات التي ميجت لطيػر الشطام الصبي الحي نعخفو اليػم، حيث حجدت 

تو ومعالسو، ثقافة كل جساعة مغ الجساعات اإلندانية شبيعة الشطام الصبي الحي ابتكخ 
فبعس الجساعات البذخية اعتسجت عمى الدحخ في علج معطع األمخاض، 
واستخجمت جساعات أخخى الصقػس الجيشية في علج األمخاض، وأخخى استخجمت 

 3السػاد الصبيعية مغ مدتخخجات الشباتات والحيػانات.
وذلظ بدبب التجاخل ، وقج جخت العادة مقارنة الصب الذعبي بالصب الحجيث

بيشيسا واشتخاكيسا في شبيعة واحجة، وكحلظ بدبب صسػد الصب الذعبي و بقائو مشٌح 
أمج مػغل في القجم بالخغع مغ ليسشة الصب العرخي وتقجمو واكتداحو لسعطع 
السجتسعات، وبالخغع مغ التغيخات االجتساعية واالقترادية والحزارية التي شسمت 

 ،خجمات التعميسية واالقترادية والرحيةمعطع السجتسعات البذخية، وكحلظ انتذار ال
فالصب الذعبي والتجاوي بالصخق الذعبية التقميجية مازال يداول ويتبع في مشاشق كثيخة 
مغ العالع بسا في ذلظ السجتسعات الرشاعية الحجيثة، حيث مازالت أعجاد كثيخة تداول 

السجتسعات في جسيع  ميشة الصب الذعبي التقميجي، ومازالت أعجاد كثيخة أيزاً 
 يعالجػن بالصخق واألدوية والعقاقيخ الذعبية.

غ في معخفة األدوية الذعبية وأسخارىا الصبية، يوكسا تخرز الكثيخون مغ الميبي 
حيث يرفػن مذخوب نبات الكخكجية لعلج ضغط الجم، ونبات الرفرف لعلج 

حاالت حرػة الكمى، ودىغ القخنفل لعلج آالم الطيخ، ومعجػن العذخيغ لعلج 
حيث يتكػن معجػن العذخيغ مغ تخكيبة خاصة  ،الزعف الجشدي عشج الخجال

وبسقاديخ معيشة مغ )الدعفخان، وقخص القسخ، ومدسار القخنفل، والقخفة، والدنجبيل، 
األسػد، والكسػن األسػد، والكسػن األبيس،  يلوجػزة الصيب، والييل األخزخ، والي

  .والفمفل األسػد(
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بي والتجاوي باألعذاب أمخًا ليذ سيًل كسا يتخيمو بعس مسارسة الصب الذع
سا لو متخررػن وخبخاء مغ قجيع الدمان، وفي مختمف السجتسعات الشاس، وإن  

والثقافات مع رغبة السجتسعات في تشسية خبخاتيا ومسارساتيا برفة مدتسخة في مجال 
السجتسع الميبي واحجًا  جالصب الذعبي كأحج العشاصخ التخاثية الحية لجييا والتي يع

 4مشيا.
والسجتسع الميبي ىػ واحج مغ السجتسعات العخبية التي يسارس أفخادىا الصب 
الذعبي بسختمف فئاتو وتسثلتو الصبية، والتي تذسل )العلج باألعذاب، العلج 
بالقخآن، العلج بالكي، العلج بالحجامة(، ىحا باإلضافة إلي دور الجاية )القابمة( في 

 . خاء عسميات الػالدة السختمفة قجيساً إج
 ومغ خلل ما سبق يسكغ صياغة إشكالية ىحه الجراسة في محاولة التعخف عمى

 .ومسارسات الصب الخسسي والصب الذعبي عشج السخأة الميبيةتفزيلت 
 أهسية الجراسة: -ثانياا 

 تشبع أىسية الجراسة مغ جانبيغ أساسيغ ىسا:
تعج ىحه الجراسة أيزَا محاولة إلضافة بعس األفكار العمسية،  أ. األهسية الشغخية:

وإثخاء الشطخيات االجتساعية في مجال عمع االجتساع الصبي برفة عامة، ىحا 
السكتبة  حيث أن  باإلضافة إلي إثخاء الجراسات الستعمقة بالصب الذعبي برفة خاصة، 

 الكثيخ مغ الجراسات في ىحا السجال.  ىالعخبية تفتقخ إل
نتائج ىحه الجراسة يسكغ االستفادة مشيا في التػعية بأىسية  إن   ب. األهسية التظبيكية:

إعادة بشاء األولػيات والتفزيلت والسسارسات فيسا يتعمق الصب الخسسي والذعبي، و 
 بالثقافة العلجية.

 أهجاف الجراسة:  -ثالثاا 
 تيجف الجراسة إلى:

 الداوية. الرحية الخسسية لمسخأة في مشصقةمجى كفاية الخجمات ف عمى التعخ   .1
 .بالعلج الذعبي السعخفةمرادر ف عمى التعخ   .2
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 .أسباب تفزيل الصب الذعبيرصج  .3
 .األمخاض التي تمجأ السخأة  لعلجيا بالصب الذعبيف عمى التعخ   .4
 .مصب الخسسيالسخأة ل تفزيلف عمى عػامل التعخ   .5

 تداؤلت الجراسة: -اا رابع
 عجة تداؤالت: غاإلجابة ع تحاول الجراسة

 الداوية؟ مجى كفاية الخجمات الرحية الخسسية لمسخأة في مشصقة ما .1
 ؟بالعلج الذعبي السعخفةمرادر  ما .2
 ؟أسباب تفزيل الصب الذعبيما  .3
 ؟التي تمجأ السخأة لعلجيا بالصب الذعبي ضاألمخا ما .4
 ؟مصب الخسسيالسخأة ل تفزيلما عػامل  .5

 مفاليؼ الجراسة: -خامداا 
عخفت مشطسة الرحة العالسية الصب الذعبي  :Folk Medicineالظب الذعبي  .1
و: شكل مغ أشكال الصب التقميجي الحي يذيخ إلى الصخق والػسائل التي وججت بأن  

غ السعالجات الرحية التي تشتسي إلى تخاث قبل ضيػر الصب العمسي الحجيث، وتتزس  
 .(5)كل مجتسع وتشتقل مغ جيل إلى جيل

الصب الذعبي يذسل ويزع األساليب والػسائل التي يدتخجميا أعزاء  أن  
 (6)ف."م أو التخم  السجتسع لعلج مخضاىع ميسا بمغ ىحا السجتسع مغ درجة التقج  

الصب الذعبي ىػ مجسػعة السعارف والسعتقجات  وتخى العذساوي "أن  
جيل آخخ،  ىإللسجتسع، والتي تتػارث مغ جيل والسسارسات التي يسارسو أعزاء ا

وىحه السعارف تشحجر مغ إشار الثقافة الذعبية، وليذ مغ إشار الصب الحجيث، إذا 
 (7)فيػ شب العامة مغ أعزاء السجتسع.

الصب الذعبي ىػ مجسػعة مغ السعتقجات والخبخات  ويخى مخسي"بأن  
اء ش، والسختبصة بالب، والسشقػلة شفيياً ات الستػارثة أو التي يتع تعمسياوالسسارس

، ة مغ أعزاء السجتسع الستخرريغ، ويسارسيا فئاالجتساعي وبالثقافة الدائجة
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تحقيق التكيف الحاتي لمسخيس،  ىار الدغ وتيجف بالجرجة األولى إلخاصة كببو 
 .(8)الالجور اإليجابي الفع   ىالدمبي الحي يفخضو عميو السخض إلل والتحػ  
الصب الذعبي والسسارسات العلجية الذعبية يتزسغ  سا سبق أن  ويتزح م   

جانب  ىالخقى والتسائع والتعاويح( إلالكثيخ مغ الجػانب الدحخية الجيشية الغامزة )
ائية األولية )الفرج والكي وكاسات اليػاء(، وأشكال أخخى مغ يالػسائل الكيس

شطخ إلييا عمى أنيا األعذاب الصبية، والتي يات تشبشي عمى استعسال الشباتات و العلج
مسارسات علجية شعبية لعلج األمخاض الجدسية والشفدية في إشار اتداق 
السعتقجات والسدببات العامية ليحه األمخاض، كسا تحخص أنساشيا الثقافية عمى 

 مسارستيا كعادات و تقاليج شعبية. 
جيا عمع الصب ىػ "فغ وعمع الػقاية مغ األمخاض وعل مفهؾم الظب الخسسي: .2

الحي يجسع الخبخات اإلندانية في  العمعفغ العلج؛ ىػ  يعشيالصِّب  و  (9)عشج وقػعيا
 نفديتووإصابات تشال مغ بجنو أو  وأمخاض، وما يعتخيو مغ اعتلل باإلنداناالىتسام 

وإجخائو  والجخاحي الجوائيبذكيو  العلجالحي يعير فيو، ويحاول إيجاد  السحيط أو
عمى حيػية  "العمع الحي يجرس أسباب وآثار األمخاض وكسا يعخف بأن   ،عمى السخيس

 .(10)وفاعمية جدع اإلندان، ويجرس شخق وتقشيات علجيا والتحخر مغ آثارىا الدمبية
ا  symbolic الخمديةتعتسج الجراسة عمى التفاعمية  السجخل الشغخي لمجراسة: -سادسا

Interactionalis   الػاقع االجتساعي يجخي تذييجه عمى السدتػى  والتي تؤكج عمى أن
الرغيخ مغ خلل تفاعلت األفخاد بعزيع مع بعس عمى أساس السعاني الخمدية 

لمقجرة عمى التفكيخ وتعخيف  السذتخكة، ويشطخ ىحا االتجاه إلى األفخاد باعتبارىع ملكاً 
 وذلظ أن   تخكة.إلى تعخيفاتيع وتفديخاتيع السذ السػاقف، ويرػغػن سمػكيع استشاداً 

 فعاليع.االجتساعية يجخي إنتاجيا بػاسصة أفخاد متفاعميغ يختارون سمػكيع وأالحياة 
تعتسج عمييا الشطخية  التيالتفاعمية الخمدية واحجة مغ السحاور األساسية  جتع

 تبجأ بسدتػى الػحجات الرغخى، يوى نداق االجتساعية.ألتحميل ا ياالجتساعية ف
يا تبجأ باألفخاد وسمػكيع كسجخل لفيع بسعشى أن   الػحجات الكبخى،مشصمقة مشيا لفيع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_(%D8%B7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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ويسكغ  لتذكل بشية مغ األدوار، ةفأفعال األفخاد تربح ثابت ،(11)االجتساعيالشدق 
الشطخ إلى ىحه األدوار مغ حيث تػقعات البذخ بعزيع تجاه بعس مغ حيث 

 .(12)والخمػز السعاني
الخمدي )تذارلد كػلي، وجػرج ميج( وتعتسج ومغ أبخز مسثمي االتجاه التفاعمي 

ىحه الشطخية عمى الخمػز أي السفاليع السجخدة التي يكتدبيا اإلندان مغ خلل 
احتكاكو باآلخخيغ فالخمػز دور ىام في فيع الدمػك اإلنداني أثشاء التفاعل مع 

 اآلخخيغ.
خلل عسمية وتقبميا يكػن مغ  تعميع الخمػز التفاعمية الخمدية أن   اتجاهيػضح 

 ييتخحىا األفخاد ف يويتزح ىحا مغ خلل أدوار الجشذ الت خخيغ،التفاعل مع اآل
 .(13)االجتساعيتػجيو سمػكيع أثشاء التفاعل 

ن مغ أبشية الفعل االجتساعي يتكػ   يخى السيتسػن بفكخ تالكػت بارسػند أن  
تػى الخمدي أو وعسميات يقػم األفخاد مغ خلليا بتكػيغ مقاصج ذات مغدى في السد

  (14)مو وتذيخ إليو.الثقافي لسا تسثِّ 
 مرظمحات التفاعمية الخمدية:

: وىووػ سمدوومة متبادلووة مووغ االتروواالت بوويغ فووخد وفووخد مووع Interactionالتفاعللل -1
 جساعة مع جساعة. أو جساعة،

مجسػعوة  يف فويتروخ   ويقروج بيوا اسوتصاعة اإلندوان أنْ  -:Flexibilityالسخونة -2
وبصخيقوة متبايشوة  وقت آخوخ، يوبصخيقة مختمفة ف وقت واحج، يضخوف بصخيقة واحجة ف

 فخص ثالثة. يف
يدوتخجميا الشواس  السروصشعة، اإلشاراتمجسػعة مغ  يوى -:Symbolsالخمؾز -3

وتذوسل عشج)ميوج(  اإلندوان، يسوسة خاصوة فو يوىو فيسا بيشيع لتدييل عسمية التػاصول،
 .(15)الحىشية وعشج )جػفسان( االنصباعات والرػر ،يالسعان)بمػمخ(  وعشج المغة،
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عمووووى تسثوووول  اإلندووووانمقووووجرة  وىووووػ -:Self-Consciousnessيالللللؾعذ الللللحات -4
بسثابوة  يوىو ضخوف معيشوة، يتّكػن لجى اآلخخيغ عشج سمػكشا ف يالجور، فالتػقعات الت

 .(16)عمى حج تعبيخ جػفسان نعييا حتى ُتسثميا، نرػص يجب أنْ 

السشظمق يسكؽ تفديخ قزية الجراسة مؽ خالل الشغخية التفاعمية الخمدية  ومؽ هحا
 كسا يمي:

مووع اآلخووخيغ التفاعوول تتحووجد السعخفووة بالصووب الذووعبي والصووب الخسووسي مووغ خوولل  -1
 سػاء األقارب أو األصجقاء أو الجيخان أو عغ شخيق وسائل االترال. 

الخووتلف  ة تبعوواً ف أسووباب التفزوويلت وصووػر السسارسووات العلجيووخووتلا ييووؤد -2
السوووخض، والعػامووول االجتساعيوووة والثقافيوووة، وىوووػ موووا يبوووخز السخونوووة فوووي تفزووويلت 

 ومسارسات العلج الذعبي والخسسي.

ق بتفزووويلت ومسارسوووات تختموووف الخموووػز والروووػر الحىشيوووة والسعووواني فيسوووا يتعم ووو -3
 لمدياق االجتساعي والثقافي. الصب الذعبي والصب الخسسي ووفقاً 

الووووحاتي عمووووى أدوار وتػقعووووات السووووخأة تجوووواه الصووووب الذووووعبي والصووووب يووووؤثخ الووووػعي  -4
 الخسسي، وىػ ما يداعج عمى تذكيل الرػرة الحىشية والسسارسات لجى السخأة.

تعخض الباحثة لمجراسات التي تشاولت الصب الذعبي : الللجراسات الدلللابقة -سابعاا
 ا:والصب الخسسي، وىػ ما يبخز قزايا الجراسة الحالية ومحاورى

دراسة سعاد عثسان بعشؾان )الظب الذعبي: دراسة في اتجاهات التغيخ  (1
 (17)( 2002الجتساعي في السجتسع السرخي، 

وقج اختارت الباحثة وفخيقيا البحثي بعس  2000أجخيت ىحه الجراسة سشة  
محافطة  -السحافطات كاآلتي: محافطة القاىخة  القخى في بعسية و السشاشق الحزخ 

محافطة  -محافطة الذخقية  -محافطة سػىاج  -محافطة الجيدة  -اإلسكشجرية
حيث غصت ىحه السشاشق مختمف قصاعات السجتسع السرخي الحزخية  الغخبية. 

  الخاقية، والذعبية التقميجية والحجيثة ومجن السحافطات. 



 

 م0202 ديسوبر العاشرالعدد                       223هجلة رواق الحكوة                                   

 لهام عبدالسالم ابسينإ.د                                           تفضيالت وهوارسات الطب الرسوي والطب الشعبي...

يا تقجم محاولة لمػقػف عمى مػضػع الصب وقج انصمقت مذكمة البحث في أن  
جحوره التاريخية، وواقعو السعاصخ، ومجى تأثخه بحالة الرحة  الذعبي مغ حيث

العامة، ومدتػى الخجمات السقجمة مغ قبل الصب الخسسي، وأىع ما يذسمو مغ شخق 
احتخافية، وذلظ  علجية شعبية شبيعية، وسحخية ومسارسات قج تكػن مشدلية أو

 رجية و الجاخمية. الستخلص اتجاه التغيخ االجتساعي وأىع ملمحو، وعػاممو الخا
ولقج اعتسجت الباحثة تحميل وتفديخ السجخل التاريخي لجراسة الطاىخة عمى  

مدتػى تحميل الجساعات الكبخى، واعتسجت خصة التحميل والتفديخ في باقي فرػل 
الجراسة عمى استخلص اتجاه التغيخ وعػاممو مغ واقع الجراسة السيجانية، وكحلظ 

التاريخي والجغخافي والدػسيػلػجي  اعتسجت عمى مشيج الجراسة الفػلكمػرية بأبعاده
والديكػلػجي، ولقج تع ترسيع دليل العسل السيجاني مع االعتساد عمى السلحطة 

 بالسذاركة و السقابلت الستعسقة. 
 لقج تػصمت الجراسة إلي عجة نتائج مشيا: 

ووو الصب الذعبي ىػ أحج مػضػعات السعتقجات الذعبية السرخية ذات الجحور  1
 القجيسة التي جاءت األديان لتجعيع بعس تفاصيميا.  التاريخية

وووو لمثقافة الذعبية فاعميتيا وتأثيخىا عمى حالة الرحة العامة، واستسخار اإلصابة  2
دة نتجت غالبًا مغ استسخار بعس العادات الستػارثة، كسا دعست الثقافة بأمخاض محج  

انجتو معتقجات شعبية كاالعتقاد الذعبية استسخارية أداء الصب الذعبي ألدواره حيث س
في ججوى المجػء لألولياء والدحخ، واستخجام الخقى واألحجبة، والتسائع ألغخاض 

 علجية. 
وووو تأثيخ الثقافة الخسسية في مجال الصب الذعبي كقػة فاعمة مغيخة عمى مدتػى  3

ا يراحبو الرحة العامة والصب الذعبي فالشتيجة السشصكية لمتصػر العمسي والتقشي وم
مغ تصػر ثقافي يؤدي إلي انحدار الصب الذعبي، وتدايج المجػء إلي الصب الخسسي، 
وىي نتيجة لع تتحقق إال ألبشاء الصبقة العميا، وبعس شخائح الصبقة الػسصى الحيغ 
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مدتػيات التعميع والػعي الرحي لجييع باإلقبال عمى  سسحت إمكانياتيع السادية أو
 الصب الخسسي.

ت بعس وسائل اإلعلم و االترال الحجيثة مسارسات الصب الذعبي مغ ووو دعس 4
 خلل البخامج الجيشية و انتذار استخجام األدعية و الخقى لمػقاية والعلج. 

دراسة حدؽ أحسج الخؾلي عؽ )اإلبجاع في مجال السسارسات العالجية الذعبية،  (2
2002).(18) 

وقجم في  ،العلجية الذعبيةىجفت الجراسة إلي إلقاء الزػء عمى السسارسات 
يا دراستو لسحة عغ بعس مطاىخ التججيج فييا ديشاميكيات استسخارىا، كسا ذكخ أنِّ 

العلقة بيغ  تػجج جشبًا إلي جشب مع الشدق الصبي الخسسي، وقج أوضحت الجراسة أن  
ىحيغ الشدقيغ الصبييغ ليدت علقة صخاع فكًل مشيسا يسثل بجيًل مغ البجائل التي 

مشيا ما يترل بسفيػم  ،ة بعس االعتبارات التي أوردتيا الجراسةصخحيا الثقافة، وثس  ت
فيحا السفيػم يذيخ إلي نػع مغ الشجاح في التػافق مع  ،اإلبجاع في الحياة الذعبية

ب عمى الرعػبات و السذكلت التي تعتخض سبيل اإلندان في الػاقع و التغم  
فالسعالجػن الذعبيػن عشجما يزيفػن ججيجًا لتحديغ أساليبيع التعاير مع ىحا الػاقع، 

سا يعبخون عغ نػع مغ اإلبجاع، ومسارساتيع العلجية حتى تطل مصمػبة ومدتسخة إن  
والسخيس السصحػن الفقيخ الحي يمجأ إلي البجيل العلجي الخخيز الحي ال مفخ مشو 

األسخة الفقيخة عشجما تشجح في سا يعبخ عغ نػع خاص مغ اإلبجاع، وربة البيت في إن  
سا ضبط استيلك أسختيا وتخشيج نفقاتيا بحيث ال تزصخ إلي االقتخاض واالستجانة إن  

تعبخ عغ نػع مغ اإلبجاع عسًل بالسثل القائل )الذاشخة تغدل بخجل حسار(، كسا 
جي الخخافة وملحقتيع أوصت الجراسة بزخورة الكذف عغ محتخفي الججل ومخوِّ 

ميجان الصب الذعبي أيسا إساءة وىػ مشيع  ىفيؤالء يديئػن إل ،غ نذاشيعوالحج م
 بخاء.
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دراسة آلء مهجي الجيشي عؽ )مسارسات الظب الذعبي والظب البجيل عشج  (3
 .(19)(2006الشداء في الدعؾدية، 

ف عمى بعس السسارسات الستعمقة بالصب الذعبي ىجفت الجراسة إلي التعخ   
الشداء في مجيشة ججة في السسمكة العخبية الدعػدية، وقياس العلقة والصب البجيل عشج 

بيغ مدتػى تعميع ىؤالء الشدػة مع مسارستيغ لمصب الذعبي أو البجيل، وشسمت 
مغ الستخددات عمى  ( سشةً 55و20تتخاوح أعسارىغ بيغ ) ،امخأةً  802الجراسة 

مغ  ( امخأةً 160ػاقع )( مدتذفيات وب5السدتذفيات في مجيشة ججة، حيث تع اختيار )
و كمسا ارتفع مدتػى التعميع ازداد استخجام الصب البجيل عشج كل مدتذفى، وتبيغ أن  

يغ يدتخجمغ ىحيغ الشػعيغ % مغ ذوات التعميع السشخفس بأن  21الشداء، حيث أفادت
% مغ ذوات التعميع الستػسط والعالي، وقج كان الفخق 47% و 33مغ الصب مقابل 

%( والتجاوي بالحبة 82العلج  بالخقية الذخعية بمغ ) ضحت الجراسة أن  معشػيًا، وأو 
مييا ي%( ىي مغ أكثخ االستخجامات عشج الشداء لعلج األمخاض، 66الدػداء بمغ )

%(، وتعتقج 26%( و التجاوي بالعدل والحي بمغ )48التجاوي باألعذاب حيث بمغ )
ان إلي حجوث بعس األمخاض الدحخ والحدج يؤدي ندبة كبيخة مغ الشداء بأن  

العزػية، ولقج كان االعتقاد بالدحخ والحدج أعمى عشج الشداء ذوات التعميع العالي 
والستػسط مقارنة بحوات التعميع السشخفس، وكان الفخق معشػيًا لكل مغ الدحخ 

يغ قسغ بديارة أو سؤال العصار لعلج %( مغ الشداء بأن  47حت )والحدج، وصخ  
%( زرن شبيبًا شعبيًا 13%( قسغ بديارة شيخ ديغ، و)42و) بعس األمخاض،

 يغ زرن متخررًا في الصب البجيل، وتػضح ىحه الجراسة السبجئية أن  %( قمغ أن  6و)
أو  ،يسًا لقمة أو عجم استخجام الصب الذعبيممدتػى التعميع لجى السخأة لع يكغ عامًل 

 الطاىخة بذكل أكثخ عسقًا. ىشاك حاجة ماسة لجراسة ىحه  الصب البجيل، وأن  
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دراسة عبج الخزاق صالح محسؾد عؽ )الظب الذعبي في مشغؾر أطباء الظب  (4
 (20) 2007الحجيث: دراسة ميجانية في مجيشة السؾصل، 

يجف البحث لمكذف عغ دور الصب الذعبي إلي جانب وجػد الصب الحجيث ي 
مشطػر أشباء الصب في الػقت الحاضخ، وذلظ بالبحث عغ أىسيتو العلجية في 

االيجابية التي يتخكيا  الحجيث، وكحلظ الكذف عغ أىع اآلثار االجتساعية الدمبية أو
 .الصب الذعبي عمى السجتسع مغ خلل آراء أشباء الصب الحجيث

وقج أجخى البحث في مجيشة السػصل عمى عيشة مغ األشباء السختريغ في  
يا قام الباحث باختيارىع بصخيقة ( شبيبًا أخرائ60مجال الصب الحجيث قػاميا )

مشتطسة و قرجيو أو متعسجة ليكذف عغ آرائيع تجاه الصب الذعبي وشخائقو العلجية 
مغ خلل الحرػل عمى إجاباتيع عمى فقخات االستبيان الستزسغ لألسئمة 

 3/  3والسعمػمات الخاصة بسػضػع البحث، وقووج استغخقت السجة الدمشية لمبحث مغ 
 .  2007/  5/  30ة لغاي 2007/ 

مشاىج مشيا: السشيج التاريخي وذلظ لسعخفة  ةوقج استخجم الباحث في بحثو ثلث 
العسق الدمشي لبجايات الصب الذعبي والصب الحجيث وشخائقيا العلجية، كسا استخجم 
الباحث أيزًا السشيج السقارن لمسقارنة بيغ نػعي الصب الذعبي والحجيث، ىحا 

ولقج استخجم الباحث مجسػعة مغ  و مشيج السدح االجتساعي.باإلضافة الستخجام
السقابمة والسلحطة والسلحطة و األدوات السلئسة لصبيعة البحث فكان االستبيان، 

 .بالسذاركة
 ل الباحث إلي مجسػعة مغ الشتائج أىسيا: و قج تػص  

عمى الصب عتسج مشح بجايات تكػيشو كميًا أو جدئيًا ا الصب الحجيث  تبيغ أن   -1
الحي مازال حتى يػمشا ىحا  ،الذعبي في علج األمخاض وخرػصًا شب األعذاب

غ يجخل شػاعية في تخكيب العجيج مغ السدتحزخات الصبية يالسبحػث ةحدب أشار 
 واألدوية والعلجات.
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الصب الذعبي لو أىسيتو العلجية وفائجتو  قج بيشت إجابات السبحػثيغ أن   - 2
ويعدى الدبب في ذلظ إلي  ،ًل لجور الصب الحجيثيؤدي دورًا مكسِّ  ، حيثالصبية

الجػانب االقترادية )كانخفاض السخدود السادي لمسخيس، ورخز أسعار األدوية 
الذعبية(، أو االجتساعية )كشػع مغ تقميج اآلخخيغ، أو تسدظ الفخد بأفكار عمى اعتبار 

ة الػعي أو ثقافية )كالجيل و قم   يا تقاليج متػارثة في مجال الرحة والسخض(،أن  
 الثقافي والسعخفي في مجال الرحة والسخض وانخفاض السدتػى التعميسي (. 

 (21)( 2007دراسة تذيؽ شيا شيا )  (5
وصف انتذار االكتئاب في الريغ وعلجو بالصب الذعبي  ىىجفت الجراسة إل

شانغ عمى مخاحل في العيادات الخارجية في مختمف السدتذفيات العامة في مجيشة شي
وكانت  ،مغ السدتذفيات العامة 23في  اً فخد 7448وعمى عيشة قػاميا  ،دةمتعجِّ 

في العيادات الخارجية، واستخجمت الجراسة أداة االستبيان  سشةً  15العيشة فػق سغ 
 كػسيمة لجسع البيانات، وقج تع تحجيج مجسػعات مغ العيشة عالية ومتػسصة

إجخاء السقابمة مع أشباء الرحة الشفدية لتحجيج ومشخفزة السخاشخ مغ خلل 
% 40% مغ الخصػرة العالية، و100التذخيز الدخيخي ليع، وقج لػحظ وجػد ندبة 

% مغ السػاضع ذات السخاشخ السشخفزة، وتػصمت  10مغ الخصػرة الستػسصة، و
%   11.01السعجل الحالي ألية اضصخابات اكتئابية كان بشدبة  أن   ىنتائج الجراسة إل

% عغ 19.87وانتذار مخض االكتئاب في العيادات الخارجية الشفدية كان بشدبة 
 الحيغ يدتخجمػن الصب الذعبي التقميجي .

 (22)( 2011دراسة فيمجمان جيشيفخ )  (6
ارتفاع معجالت الصب الذعبي وال تػجج بيانات عمى استخجام  ىىجفت الجراسة إل

بدخعة لجى السخاىقيغ مغ الدكان األصمييغ في  FTMالصب الذعبي التقميجي 
%، وتدتخجم العلجات الذعبية 26.9بشدبة  FTMإسبانيا، وأفادت الجراسة باستخجام 

ا استخجام األعذاب %( بيغ السعالجيغ التقميجيغ في خسدة مػاضع، و أم  4.8بشدبة )
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جات الذعبية %، ويخجع استخجام العل56.3الخصيخة بيغ السدتخجميغ فقج كان بشدبة 
 إلي درجة الثقافة والحالة االجتساعية واالقترادية.

سيج عبج العال دمحم شخقاوي عؽ )أثخ البيئة الجتساعية عمذ مسارسة الظب  (7
 (23)(2009الذعبي، 

ف عمى ملمح التغيخ التي شخأت عمى الصب الذعبي التعخ   ىىجفت الجراسة إل 
العلقة بيغ األبعاد البيئية ودورىا في  ىومسارساتو السختمفة، ومحاولة الػصػل إل

بمػرة الصب الذعبي وذلظ عمى مدتػى السسارسات وشبيعتيا والسػاد السدتخجمة فييا 
سػاء العلجية أو الػقائية، كسا ىجفت إلي تحجيج األبعاد االجتساعية التي تمعب دورًا 

واألسباب التي في تحجيج نػعية السعتقجيغ سػاء مغ حيث الصبقة أو الشػع والعػامل 
 تجفع إلي المجػء إلي الصب الذعبي. 

مشيا السشيج  ،ة مشاىج لغخض جسع السادة وتحميميااستعان الباحث بعج  
األنثخوبػلػجي وأدواتو السختمفة مغ السلحطة بالسذاركة، والسقابلت الستعسقة، 

عاده التاريخي واإلخباريػن، ودليل جسع السادة السيجانية، وكحلظ السشيج  الفمكمػري بأب
والجغخافي والدػسيػلػجي والديكػلػجي، ومشيج دراسة الحالة فقج بمغت عجد الحاالت 

 ( حالة بسجيشة أبػ تيج. 24( حالة بسجيشة سانت كاثخيغ، )14)
 ة نتائج مشيا: عج   ىولقج تػصمت الجراسة إل

 ىػن إلئون بالصب الذعبي السشدلي، فإذا فذمػا يمجؤ اتجاه السخضى في العلج يبج 
 الريجلي ليرف ليع العلج، وأخيخًا يتع المجػء إلي السدتذفى أو الػحجة الرحية. 

  وجػد صخاع بيغ الصب الذعبي متسثًل في السعالجيغ والجاية والسجبخاتي
والسعالجيغ بالقخآن والسعالجيغ بالدحخ، والصب الخسسي متسثًل في الصبيب 

 خاصة شبيب الشداء وشبيب العطام. بو 
  انحدار الصب الذعبي مخىػن بتحدغ األوضاع االقترادية لمشاس وتحديغ

 الخجمات الصبية الخسسية وانتذار التعميع. 
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  استسخار دور الجاية والسجبخاتي واختفاء دور الحلق وقمة مسارسة الدار كػسيمة
 لمعلج. 

قافية دراسة وفاء الديج الحفشاوي عؽ )أثخ العؾامل األيكؾلؾجية و الستغيخات الث (8
 (24)(2009عمذ دور الظب الذعبي، 

ف عمى العػامل األيكػلػجية التي تؤثخ عمى استخجام التعخ   ىتيجف الجراسة إل 
الصب الذعبي، ودور الحالة االقترادية والطخوف االجتساعية والجغخافية في انتذار 
 وتجاول الصب الذعبي، وتعج ىحه الجراسة وصفية تحميمية، حيث اعتسجت عمى مشيج

دراسة الحالة، وكحلظ استخجمت السلحطة والسقابمة بشػعييا )مفتػحة و مقششة( فزًل 
عغ استسارتي استبيان ألفخاد عيشة الجراسة وكحلظ لمسعالجيغ الذعبييغ، وتسثل السجال 
السكاني لمجراسة في مجيشة ششصا بسحافطة الغخبية وذلظ لكػن الكثيخ مغ القاششيغ بيا 

ذعبي في العلج، وكحلظ لػجػد والي معخوف عمى مدتػى يعتسجون عمى الصب ال
سا يديع في تأصيل التجاوي بالصب الذعبي، العالع اإلسلمي وىػ )الديج البجوي( مِّ 

ا بالشدبة لمسجال البذخي فقج قامت الباحثة وكحلظ حي الديتػن بسحافطة القاىخة، و أم  
مغ اإلناث(  120لحكػر ومغ ا 120) فخداً  240باختيار عيشة عذػائية تتألف مغ 

 مجسػعة مغ الشتائج مشيا: عمى شبقًا لعجة شخوط، وقج خمرت الجراسة 
األفخاد القانصيغ بالسشاشق العذػائية أو ذات السدتػى االجتساعي  ووووو بيشت الجراسة أن  1

 واالقترادي السشخفس لجييع ميل واضح لمعلج الذعبي. 
حىبػا لمسعالج الذعبي بشاء عمى نرائح وإرشادات مغ غالبية أفخاد العيشة ي وووو  أن   2 

 اآلخخيغ الحيغ جخبػا العلج الذعبي. 
ليع  تاألفخاد الحيغ جخبػا العلج بالصب الحجيث ولع يؤ  وووو أوضحت الجراسة أن   3

 بشتيجة ىع أكثخ الشاس اتجاىًا لمتجاوي بالصب الذعبي. 
وكحلظ  ،خلل أقاربيع وأصجقاىعووو يخكد السعالجػن الذعبيػن دعاياتيع مغ  4

 الستخدديغ عمييع لمعلج. 
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دراسة أنؾر عبج الحسيج أمشيدي عؽ )الظب الذعبي في السجتسع البجوي  (9
 .(25)(م2008الميبي، 

، وركدت عمى أحج السجتسعات البجوية في 2008أجخيت ىحه الجراسة سشة  
وىي مشصقة جبمية تقع في الذسال الذخقي مغ الجبل األخزخ،  مشصقة وادي الكػف

ويشتذخ فييا الكثيخ مغ األعذاب الصبية، ولحلظ يػجج بعس كبار الدغ مغ 
 اآلتي:  ىالسسارسيغ الذعبييغ لمعلج باألعذاب الصبية، وقج ىجفت الجراسة إل

: تتبع جحور الصب الذعبي عشج جساعات البجو في ليبيا وبيان أساليبو ونذأتو 1
 وانتذاره. 

: تحميل ومعخفة أىسية نباتات األعذاب الصبية في مشصقة وادي الكػف، ودوره 2
 كعلج تقميجي أساسي أو وحيج في الجبل. 

سعالجيغ في ف عمى أىع الصخق العلجية والذعبية، وإلقاء الزػء عمى ال: التعخ  3
 .مجتسع الجراسة أدواتيع و خبختيع في العلج الذعبي

ف عمى واقع الصب ولقج اعتسج الباحث عمى السشيج األنثخوبػلػجي في التعخ   
الذعبي في مجتسع جبمي صحخاوي ذي أصػل قبمية وتاريخية عسيقة، كسا اعتسج عمى 

الفعمي ألفخاد السجتسع  السلحطة بالسذاركة لجسع البيانات مغ خلل ملحطة الدمػك
عشج مسارسة الصب الذعبي، وكسا اعتسج عمى دليل العسل السيجاني في جسع عشاصخ 

 التخاث الذعبي، وكسا اعتسج عمى السقابمة الستعسقة واإلخبارييغ. 
 ة نتائج مشيا:ولقج تػصمت الجراسة إلي عج   
  السشصقة والتخويج لو يسًا في تجعيع الصب الذعبي بمتمعب العلقات القخابية دورًا

 وتقجيع الجعع لمسعالجيغ الذعبييغ. 
  وجػد علقة بيغ الخرائز األيكػلػجية وشبيعة السػقع الجغخافي في مشصقة

وعمى مجى ازدىاره واستسخار  ،الجراسة، وبيغ أوضاع الصب الذعبي السػجػدة فييا
 بعس مسارساتو. 
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 لجيغ وصمت إلي القخى انتذار الصب الذعبي في مشصقة الجراسة وشيخة السعا
والسجن السجاورة، وكحلظ تػفخ الشباتات واألعذاب فييا والتي تتشاسب مع شبيعة 

 يا. بالبيئة التي يعيذػن 
  أىع أنػاع الصب الذعبي بسجتسع الجراسة ىي العلج بالكي والعلج بالدار والعلج

 باألعذاب، و جبخ العطام. 
  تحجيج الػجية العلجية أو الحي يؤدي يمعب العامل االقترادي دورًا ميسًا في

ػن إلي ئبالبعس إلي البحث عغ أرخز الػسائل العلجية السسكشة، وغالبًا ما يمج
 السعالجيغ الذعبييغ. 

دراسة عبج الفتاح دمحم السذهجاني عؽ )الظب الذعبي والظب العمسي: دراسة   (10
 (26).(2011وصفية تحميمية، 

الصب الذعبي و علقتو بالصب الخسسي، إلقاء الزػء عمى إلى البحث  ىجف 
وذلظ مغ خلل عخض الجحور التاريخية لمصب الذعبي، ولحلظ ييجف البحث إلي 

 ،تذخيز وتسحيز اآلتي: االىتسام بجراسة الصب الذعبي و علقتو بالصب الخسسي
 .شبيعة ىحه العلقة

وقج استخجم الباحث السشيج الػصفي التحميمي لعخض شبيعة ىحه العلقة بيغ   
ل العمسي أو كسا أشمق عميو الباحث الصب السكسِّ  الصب الذعبي والصب الخسسي أو

الصب الذعبي في نطخه ال يسثل بجيًل عغ الصب العمسي  بجاًل مغ الصب البجيل، ألن  
 سا مكسًل لو. وإن  

 مجسػعة مغ الشتائج أىسيا:  ىإلوقج تػصل البحث  
   أن ( الصب الذعبيFolk Medicine  عبارة عغ مجسػعة شخق و أنطسة علج )

قجيسة متػارثة لجى الذعػب مشُح آالف الدشيغ، وأفكاره مػجػدة في كل السجتسعات 
 ى الثقافات. وشت  

  ( أشارت مشطسة الرحة العالسيةWHO إل )( مغ سكان 80%ووووو  65) أن   ى%
 العالع يعتسجون عمى الصب الذعبي كذكل أساسي لمخعاية الرحية. 
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   الصب الذعبي جدء مغ السعارف الذعبية التي تكػنت عبخ أزمشة شػيمة بيشت أن، 
ن ػ وىػ نػع مغ التجاوي الحي يقػم بو محتخف ،ستسخ ارتباشيا بطخوف اجتساعيةاو 

 تات وبعس أجداء مغ الحيػانات والجىانات.  وغيخ محتخفيغ يدتخجمػن الشبا
   االىتسام بجراسة الصب الذعبي ليذ مجخد قزية عمسية تدتحق العشاية بيا،  إن

 يا أيزًا قزية مجتسعية تدتحق التػقف عشجىا ولفت الشطخ إلييا. ولكش  
  تػجج مذتخكات علجية بيغ الصب الذعبي والصب الحجيث، فيشاك أعذاب

 كعقاقيخ في الصب العمسي الحجيث. متذابية تدتخجم 
مثمو في  ،الػقاية مغ السخض ومعالجتو ى: الصب الذعبي نطام علجي ييجف إل6

لكل مشيسا نطخياتو الخاصة حػل مدببات  ذلظ مثل الصب العمسي الحجيث، غيخ أن  
 السخض ووسائمو الخاصة في التعامل معو سػاء مغ حيث الػقاية أم العلج. 

و ( عمى أن   Human bodyالذعبي بأنػاعو إلي جدع اإلندان )  : يشطخ الصب 7
، لكغ الصب العمسي اوحجة متفاعمة ال مجال لمفرل بيغ أي عزػ مغ أعزائي
 الحجيث يفرل بيغ أعزاء الجدع مغ خلل كثخة تخرراتو. 

دراسة جسعة عسخ فخج دمحم األحسخ عؽ )األساليب العالجية الذعبية بسشظقة  (11
 (27).(م 2012ع الميبي ،تخهؾنة بالسجتس

وووو  2010أجخيت ىحه الجراسة في مشصقة تخىػنة غخب ليبيا في الفتخة مغ 
، وذلظ إللقاء الزػء عمى ضاىخة السسارسات العلجية الذعبية التي يسارسيا م2012

أفخاد مجتسع الجراسة بجرجات متفاوتة حدب الشػع والسكانة االجتساعية والسدتػى 
تػثيق جدء مغ التخاث الذعبي في السجتسع"  ىالجراسة إل التعميسي، وقج ىجفت

معخفة رؤى أفخاد السجتسع لمعػامل السؤثخة في الرحة  ،األساليب العلجية الذعبية
ف عمى شخق تذخيز السخض وأعخاضو وأسبابو وشخق العلجات التعخ   ،والسخض

ذعبييغ وقجراتيع ف عمى وضع السعالجيغ الالتعخ   ،الذعبية الستبعة في مجتسع البحث
السخض والسسارسة العلجية  ىالعلجية، ونػع العلجات التي يدتخجمػنيا، ورؤيتيع إل

 لو. 
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قج استخجم الباحث مجسػعة مغ السشاىج لحل مذكمة بحثو، مشيا السشيج و 
الػصفي، ىحا باإلضافة الستخجام الباحث مشيج دراسة الحالة، كسا استعان الباحث 

األنثخوبػلػجي، وذلظ مغ خلل االستعانة بأساليبو وأدواتو السختمفة لجسع بالسشيج 
ومشيا السلحطة بالسذاركة والسقابلت الستعسقة واإلخبارييغ ودليل  ،السادة السيجانية

 العسل السيجاني والترػيخ الفػتػغخافي.
 ة نتائج مشيا: عج   ىولقج تػصمت الجراسة إل 

كبيخ عمى الػعي الرحي لجى أفخاد التأثيخ العية والثقافية ليا العػامل االجتسا وووو أن  1
السجتسع مغ خلل مسارستيع لعجيج مغ العادات والتقاليج العلجية التي تؤدي في 
بعس األحيان إلي نتائج سمبية عمى حياة الفخد، وكسا يفدخ ىحا الػعي العجيج مغ 

 ة. األمخاض بتفديخات ثقافية بجاًل مغ التفديخات العمسي
العادات  العػامل البيئية والػراثية، إال أن   ىالعجيج مغ األمخاض تخجع إل وووووو بخغع أن  2

التي  التي يكتدبيا الفخد مثل عادات الغحاء وشخيقة السعيذة والحياة االجتساعية ىي
 تييئ الطخوف أيزًا لطيػر العجيج مغ األمخاض.

ارتباشًا وثيقا باألنساط الحياتية والطخوف  وووو معطع األساليب العلجية الذعبية تختبط3
 البيئية والعادات والتقاليج والتي تعتسج أساسًا عمى أساليب التشذئة االجتساعية. 

وووووو يشطخ أفخاد مجتسع الجراسة إلي األساليب العلجية الذعبية ليدت بػصفيا مجخد 4
ػن معو في ضػء يا ندق مدتسخ يتفاعمتخاث ثقافي واجتساعي فقط، بل يخون أن  

 خبختيع بالسخض والعلج. 
ىػ السدئػل عغ  جنػع السخض يع وووو ساد االعتقاد بيغ معطع أفخاد الجراسة أن  5

 االختيار بيغ الشدق الصبي الحجيث وندق العلج الذعبي. 
 (28)( العالقة بيؽ الظب الذعبي والظب الخسسي2013)سفاري، مليود (12

لقج ضيخ اىتسام واسع بالصب الذعبي في الكثيخ مغ دول العالع، وخاصة في 
السسارسات الرحية لمذعػب في مختمف دول العالع. وفي ىحا السقال سشحاول 
الكذف عمى أىسية الصب الذعبي وتبيان الجػانب اإليجابية والدمبية فيو، وكيف 

https://0710gtt7h-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://0710gtt7h-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AF
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لى جشب مع الصب الخسسي خاصة إ لمعلج جشباً  لً ندتفيج مشو ونجعمو مكسِّ  يسكغ أنْ 
للنتباه ليحا األسمػب العلجي، والحي يختكد  اً ممفت شا نذيج في أيامشا ىحه تػجياً وأن  

 .برفة خاصة عمى األعذاب والػصفات التي يتع تحزيخىا
( الظب الذعبي والظب الحجيث مؽ مشغؾر نفدي 2016) قايج، عادل (13

 (29)جتساعيا
يتشاول البحث الصب الذعبي والصب الحجيث المحيغ يسثلن في الػقت الحاضخ 

فمكل مشيسا أىسيتو  ،شخفيغ ميسيغ في أرض الػاقع في السجال الرحي والعلجي
االجتساعية وأسمػبو العلجي وشخائقو التي يختكد عمييا ويتبعيا في علج األمخاض 
واإلصابات، ليحا سشحاول إيجاد السدافات التي تفرل بيشيسا والحجود التي تجسعيا 

 .أم تخاجعًا أم إقبااًل عالسيًا؟ ؟لمصب الذعبي مدتكبًل سيذيج تقجماً  ، وىل أن  معاً 
( الظب الذعبي عشج الشداء: دراسة ميجانية في 2016) مهجي، رباح أحسج (14

 (30)مجيشة الرجر
تستج أصػل الصب الذعبي إلى جحور قجيسة عبخ التاريخ حيث مارستيا 
 السجتسعات اإلندانية السختمفة عمى مخ العرػر وكانت ىي األسمػب األكثخ شيػعاً 

 في مػاجية السذكلت االجتساعية والشفدية والرحية.  وتأثيخاً 
، اً خخ فخديلمصب الذعبي عجد مغ األساليب والسسارسات، بعزيا جسعيا واآل

وتتذابو ىحه السسارسات في جػىخىا، وتختمف في تفاصيميا، فالسعالجات الذعبيات 
سا يسارسغ عسميغ وتأثيخىغ مغ خلل وعمى مختمف محاىبيغ وخمفياتيغ وأساليبيغ إن  

بيا في نفػس مخاجعييا، وكحلظ ما يؤدي مغ  طىمكانتيغ االجتساعية التي يح
يشة بحيث يخمقغ أجػاء معيشة لسسارسات مسارسات في مػاقف اجتساعية ونفدية مع

ىحا الصب، مثل ارتجاء ملبذ غخيبة الذكل أو السكان الحي يتع بو علج السخضى 
يكػن مختمفا بذكل كبيخ عغ األماكغ التي نخاىا، وىحا يؤدي إلى تػلج قشاعات لجى 

ولحلظ نجج الكثيخ مغ  ،ىشاك صخاع مع قػي غامزة مغ الخيخ والذخ السخضى بأن  
الشداء يخاجعغ معالجات الصب الذعبي الخوحي عمى الخغع مغ بداشة أساليبو وأدواتو 

https://0710gzxe1-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://0710gzxe1-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://0710gttue-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0710gttue-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ن ما لمحرػل عمى العلج الحي فذل الصب الحجيث في علجو، وال يعخف لحج اآل
ىػ سخ نجاح الصبي الذعبي في علج الكثيخ مغ الحاالت السدتعرية. وقج تػصمت 

 الجراسة إلى الشتائج اآلتية: 
لمسخيس بالقػة  الصب الذعبي )الخوحي( عسمية علجية ونفدية تعصي إحداساً  أن   -1

 والجعع عمى اإلحداس بالعدلة والزعف في مػاجية السخض.
أكثخ الشداء المػاتي يخاجعغ السعالجات بالصب الذعبي )الخوحي( يعانيغ مغ  أن    -2
 عػامل نفدية.الو  ةبآكال
يبو السختمفة يسثل علجا تكسيميا يعسل عمى بأسال (الصب الذعبي )الخوحي أن    -3

 تلفي العيػب التي فذل أو عجد عشيا الصب الحجيث.
غسػض أسباب السخض وعجد الػسائل السادية عغ العلج يجفع الشداء  أن    -4

 السخضى إلى استخجام أساليب ججيجة ذات قػى غامزة في العلج. 
)الخوحي( يأتي مغ خلل االحتكاك التخويج لمسعالجة بأسمػب الصب الذعبي  أن   -5

بيغ الشداء المػاتي يحسمغ نفذ السخض، يكػن قػيا ججا في السشاسبات أو في 
 الدػق أو عشج زيارة األقارب. 

الشداء في السشاشق الذعبية يسارسغ الصب الذعبي برػرة أوسع مغ الشداء  أن    -6
ػسط السجيشة وذلظ لػجػد كثافة سكانية عالية وافتقار كثيخ مغ بالمػاتي يدكغ 

 الشداء إلى التعميع. 
الطب الشعبي في المجتمع الجزائري: التطور  (2017) بؽ مشرؾر مميكة (15

 .(31)واألبعاد
الصب الذعبي مغ السػاضيع التي تصخق ليا عمساء األنثخوبػلػجيا، حيث  جيع

 ثقافياً  أنيع أسدػا فخعا خاصا يعخف باسع: األنثخوبػلػجيا الصبية، وباعتباره مػروثاً 
وما يشجد عشو مغ مفاليع ومعتقجات ومسارسات متجاولة في حياة الشاس، فقج صيغت 

إلى تخسيخيا في الخيال الجسعي لمشاس،  ىسا أد  حػلو خصابات كثيخة ومتشػعة م  
عغ معتقجات وقيع سائجة، فيػ  وبالتالي فالسخض والرحة وجيان لعسمة واحجة، تعبيخاً 
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مسحافطة عمى صحة اإلندان مغ ل اً ما يسكغ اعتباره معخفة اجتساعية، تدتيجف أساس
إلى  و سعى مشح األزلجسيع األمخاض التي قج تريبو ألسباب معيشة، حيث نجج أن  

استشباط حمػل علجية مغ البيئة التي يعير فييا، بل وتصػيخىا حتى وصمت إلى ما 
ىي عميو اليػم، لحلظ تسيدت تمظ السسارسات العلجية بالتشػع واالختلف مغ حزارة 
إلى أخخى، ولفيع حكيقة وواقع الصب الذعبي، وحتى التحجيات التي أصبح يػاجييا 

 .أىع سساتو التصػر والحجاثة ىحا الشػع مغ العلج في مجتسع
 تعقيب عام عمذ الجراسات الدابقة : 

 مغ خلل االستعخاض الدابق لمجراسات السحمية والعخبية واألجشبية يتزح أن   
 ىشاك بعس الشقاط اإليجابية والدمبية وىشاك ما يتفق أو يختمف مع الجراسة الحالية: 

  اىتست بالسفاليع الذعبي ومفيػمو و ضيح معشى الصب اىتست الجراسات الدابقة بتػ
التي يدتشج عمييا الصب الذعبي، مع الػقػف عمى تحميل العػامل االجتساعية 

 . ىػ ما يختبط ببعس محاور الجراسة الحاليةوالثقافية السراحبة لو و 
 ما يصمق عمييع  ركدت بعس الجراسات عمى شبيعة السعالجيغ الذعبييغ أو

 السسارسيغ التقميجييغ لمصب الذعبي.  
 تتسيد به الجراسة الحالية: ما

 :يتتسيد الجراسة الحالية بعجة أبعاد ى
: حيث رصج مجى تفزيلت ومسارسات الصب مؽ حيث مؾضؾع الجراسة (1

 الذعبي والصب الخسسي.
: تعتسج الجراسة الحالية عمى الشطخية التفاعمية مؽ حيث التؾجه الشغخي لمجراسة (2

 الخمدية. 
 –: يتع دراسة السخأة الميبية في الدياقيغ )الخيفيمؽ حيث مجتسع البحث (3

 الحزخي( في مشصقة الداوية.
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 :اإلجخاءات السشهجية -ا  ثامش
 مشهج الجراسة: (1)

عغ شخيق العيشة  Social Surreyتعتسج الجراسة عمى مشيج السدح االجتساعي 
Sample وعمى  الذعبي ، حيث سيتع اختيار عيشة مغ الستخدديغ عمى مخاكد الصب

 مؤسدات الصب الخسسي.
 الجراسة: مجالت( 0)

 أجخيت الجراسة عمى عيشة مغ الشداء بسشصقة الداوية . السجال السكاني : )أ(

م إلووووووى 1/3/0201الجراسووووووة فووووووي الفتووووووخة الدمشيووووووة مووووووغ  تسووووووتالسجللللللال الدمشللللللي: )ب(
 م32/6/0201

 2تكػنووت العيشووة مووغ السووخأة  فووي مشصقووة الداويووة السجللال البذللخي )عيشللة الجراسللة(: )ج(
 .  امخأة ( 032وبمغ حجع عيشة الجراسة )

 ( أداة جسع البيانات:3)
عمووى اعتسووجت الجراسووة لجسووع البيانووات والسعمػمووات الخئيدووية مووغ مجتسووع الجراسووة 

عمووى عيشووة مووغ  حيووث تووع تصبيقيوواكووأداة لجسووع البيانووات فووي ىووحه الجراسووة، دليوول السقابمووة 
، وعمووى السعووالجيغ الذووعبييغ السػجووػديغ الذووعبيعمووى بعووس مخاكوود الصووب  اتالستووخدد

 ، والسخاكد الرحية.داخل مجتسع الجراسة
 نتائج الجراسة السيجانية:تاسعاا: 

 اإلقامة  (1ججول رقؼ)
 %  العجد اإلقامة 

 51.7 119 ريف
 48.3 111 حزخ

 100 230 اإلجسالي

( إلووى ارتفوواع ندووبة الووحيغ  يكيسووػن فووي الخيووف 1تذوويخ البيانووات فووي الجووجول رقووع )
%. وىوووػ موووا يؤكوووج 48.3% ،مقابووول الوووحيغ  يكيسوووػن فوووي الحزوووخ بشدوووبة 51.7بشدوووبة 
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عمووووى تشووووػع الدووووياق االجتسوووواعي الثقووووافي لعيشووووة الجراسووووة ، وىووووػ مووووا يووووؤثخ عمووووى رؤى 
 عيشة الجراسة تجاه الصب الذعبي والصب الخسسي.واتجاىات 

 ( تؾزيع العيشة وفقا لمدؽ2ججول)
 % العجد الدغ

 11.3 26 سشة 30أقل مغ 
 36 83 40-30مغ 
 38.3 88 50-40مغ 
 14.3 33 60-50مغ 

 100 230 اإلجسالي

لى تػزيع العيشة عمى الفئات العسخية السختمفة، وارتفعت إتذيخ البيانات السيجانية 
 40-30%، والفئة مغ 38.3سشة بشدبة  50-40في الفئات متػسصة العسخ مابيغ 

سشة بشدبة 30%، وأقل مغ 14.3سشة بشدبة  60-50، والفئة مغ %36سشة بشدبة 
ت العسخية السختمفة، حيث أن الفئات كبيخة وىػ ما يبخز تسثيل العيشة لمفئا .11.3%

الدغ تختمف في تفزيلتيا ألسمػب العلج عغ الفئات األصغخ سشًا والتي عاصخت 
 تقجم الصب الحجيث، وتشػع تخرراتو. 

 السدتؾى التعميسي (3ججول رقؼ )
 % العجد السدتؾى التعميسي

 17.8 41 ةأمي
 20.9 48 كتبتقخأ و ت

 21.3 49 إعجادي( –)ابتجائي أقل مغ الستػسط 
 23 53 شيادة متػسصة )الثانػية أو ما يعادليا(

 17 39 جامعي فسا فػق 
 100 230 اإلجسالي

فيسا يتعمق بتػزيع العيشة وفقا لمسدتػى التعميسي تذيخ البيانات السيجانية إلى 
؛ الحاصميغ عمى شيادة تػزيع العيشة عمى السدتػيات التعميسية السختمفة مابيغ
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%، وتقخأ وتكتب بشدبة 21.3%، وأقل مغ متػسط بشدبة 23متػسصة بشدبة 
وىػ ما  %.17%، والجامعيات فسا فػق بشدبة 17.8%، واألميات بشدبة 20.9

يعكذ تشػع السعخفة والػعي بالقزايا السختمفة ومشيا تفزيلت العلج بالصب الذعبي 
الػعي الرحي لجى أفخاد السجتسع، مغ أىع العػامل السؤثخة إيجابا عمى  جيع والخسسي.

بخامج الرحة، كسا يعج السدتػى التعميسي والثقافي أحج العػامل األساسية التي تمعب 
دورا ىاما في تػافخ الػعي الرحي لجى األفخاد، فالفخد األكثخ تعميسا يتستع عادة 

في  .يع أسباب السخض وشخق علجوبػعي صحي سميع، ويكػن أكثخ قجرة عمى ف
مدتػى التعميع لجى السخأة لع  أن   (2006دراسة آلء مهجي الجيشي )حيغ تػصمت 

. وىػ ما يؤكج يكغ عامًل ىامًا لقمة أو عجم استخجام الصب الذعبي أو الصب البجيل
 عمى انتذار الصب الذعبي في السجتسع الميبي بيغ كافة السدتػيات التعميسية.

في السشظقة التي الخسسية لمسخأة رحية ال الخجماتمجى كفاية  (4رقؼ )ججول 
 تدكشي فيها

 السشظقة
 الخجماتكفاية 

 اإلجسالي الخيف الحزخ
 ٪ العجد ٪ العجد ٪ العجد

 34.3 79 28.6 34 40.5 45 كافية
 40 92 34.5 41 45.9 51 كافية إلى حج ما

 22.2 51 32.8 39 10.8 12 غيخ كافية
 3.5 8 4.2 5 2.7 3 مخاكد التػجج

 100 230 100 119 100 111 اإلجسالي

فوي السشصقوة التوي تدوكغ الخجمات الرحية الخسسية لمسوخأة فيسا يتعمق بسجى كفاية 
فييووا تذوويخ التحموويلت اإلحروووائية إلووى وجووػد فووخوق ذات داللوووة إحرووائية بوويغ الخيوووف 

ارتفوواع ندووبة مووغ تووخى . وتػضووح البيانووات السيجانيووة 0.05والحزووخ عشووج مدووتػى داللووة 
% مقابووول 45.9% وارتفعوووت فوووي الحزوووخ بشدوووبة 40يوووا كافيوووة إلوووى حوووج موووا بشدوووبة أن  

%، 34.3فووي السختبووة الثانيووة مووغ تووخى أنيووا كافيووة بشدووبة % فووي الخيووف، ويووأتي 34.5
% بوويغ الخيفيووات، كسووا ارتفعووت 28.6% مقابوول 40.5وارتفعوت بوويغ الحزووخيات بشدووبة 
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% بووويغ 10.8% مقابووول 32.8ندوووبة موووغ توووخى أنيوووا غيوووخ كافيوووة بووويغ الخيفيوووات بشدوووبة 
شدووبة تػجووج خووجمات صووحية رسووسية لمسووخأة ب يووا الالحزووخيات، وأيزووا ندووبة مووغ تووخى أن  

% بووويغ الحزوووخيات. وتػضوووح ىوووحه البيانوووات ارتفووواع 2.7% بووويغ الخيفيوووات مقابووول 4.2
عغ الخجمات الرحية الخسوسية لمسوخأة بالحزوخ، كسوا تختفوع ندوبة موغ توخى  اندبة الخض

مووا يؤكووج عمووى انتذوووار وكفايووة الخجمووة بالحزووخ عشيوووا  يووا غيووخ كافيووة بووالخيف، وىوووػأن  
الخوجمات واىتسوام الحكػموات بتحدويغ وجوػدة  بالخيف، حيث يتسيد الحزخ بالعجيوج موغ

 الخجمة الرحية بالسقارنة بالخيف. 
 بالعالج الذعبي السعخفةمرادر  (5ججول رقؼ )

 ٪ تكخار مرادر معخفتػ بالعالج الذعبي
 17.8 41 األسخة

 26 60 األقارب
 27.8 64 الرجيقات

 17 39 الجيخان
 11.3 26 وسائل االترال

 100 230 اإلجسالي

تذيخ البيانات السيجانية إلى تعجد مرادر معخفة الشداء عيشة الجراسة بالعلج 
السخأة أكثخ تأثخًا  وذلظ أن   %27.8الذعبي ويأتي في مقجمتيا الرجيقات بشدبة 

، ثع األقارب بشدبة برجيقاتيا خاصة مغ نفذ عسخىا مغ ذوات التجارب السساثمة
%، ثع وسائل االترال 17خان بشدبة %، ثع الجي17.8%، يمييا األسخة بشدبة 26

، وىحه البيانات تؤكج عمى تعجد وتشػع ىحه السرادر، ويؤدي ذلظ إلى %11.3بشدبة 
انتذار ثقافة الصب الذعبي، وتعجد التجارب في العلج عغ شخيق السعالجيغ 

 . الذعبييغ
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 (230)ن=الصب الذعبي أسباب تفزيلالستػسط واالنحخاف السعياري  (6ججول)
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1 
أتبث الظب الذعبي والعالج 
باألعذاب فائجته في عالج بعض 

 األمخاض

 1.241 2.98 22 73 48 52 35 التكخار

 9.6 31.7 20.9 22.6 15.2 الشدبة

أكثخ الشاس في الؾقت الحاضخ  2
 متجهؾن لمتجاوي  بالظب الذعبي

 1.280 2.99 24 74 47 45 40 التكخار

 10.4 32.2 20.4 19.6 17.4 الشدبة

3 
العالج بالظب الذعبي رخيص 
الثسؽ ول يكمف كثيخّا مثل العالج 

 باألدوية

 1.167 2.70 10 59 57 61 43 التكخار

 4.3 25.7 24.8 26.5 18.7 الشدبة

الؾصفات الظبية أعخف بعض  4
 الذعبية و أقؾم بتحزيخها بشفدي

 1.246 2.59 18 40 57 59 56 التكخار

 7.8 17.4 24.8 25.7 24.3 الشدبة

5 
أشعخ بالذفاء مؽ السخض عشجما 

 أتشاول العالج الذعبي
 1.423 2.69 31 48 35 50 66 التكخار

 13.5 20.9 15.2 21.7 28.7 الشدبة

6 
أذهب لمسعالج الذعبي في السخكد 

 عشجما أشعخ بالتعب أو السخض 
 20 44 55 51 60 التكخار

2.62 1.292 
 8.7 19.1 23.9 22.2 26.1 الشدبة

7 
أعتقج أن العالج بالظب الذعبي 
 يكذف السخض ويذخره بدخعة

 التكخار
29 47 55 26 10 

2.24 1.335 
 4.3 11.3 23.9 20.4 39.6 الشدبة

وججت في العالج الذعبي في  8
 السخكد تحدشا ممحؾعا عمذ صحتي

 28 40 67 38 57 التكخار
2.76 1.329 

 12.2 17.4 29.1 16.5 24.8 الشدبة

9 
أسعار العالج الذعبي في متشاول 

 جسيع فئات السجتسع
 1.476 2.40 32 29 34 38 97 التكخار
 13.9 12.6 14.8 16.5 42.2 الشدبة

العالج بالظب الذعبي فعال وناجح  10
 في مجتسعشا

 1.427 2.72 31 48 46 36 69 التكخار
 13.5 20.9 20.0 15.7 30.0 الشدبة

11 
أفزل العالج لجى معالجيؽ 

 شعبييؽ 
 54 107 29 20 20 التكخار

3.67 1.179 
 23.5 46.5 12.6 8.7 8.7 الشدبة

12 
يؾجج معالجة شعبية لمشداء وهحا 

 يذجع عمذ العالج الذعبيما 
 57 79 29 49 16 التكخار

3.49 1.263 
 24.8 34.3 12.6 21.3 7.0 الشدبة

 1.232 2.50 19 33 46 77 55 التكخاريقؾم السعالج الذعبي بعالج معغؼ  13
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 الشدبة األمخاض وحتذ السدمشة مشها
23.9 33.5 20.0 14.3 8.3 

أشعخ بالتحدؽ بعج عالجي عشج  14
 السعالج الذعبي

 34 28 67 47 54 التكخار
2.74 1.341 

 14.8 12.2 29.1 20.4 23.5 الشدبة

15 
أرى أن لألدوية آثار جانبية خظيخة 

 تؤثخ عمذ  صحة اإلندان
 30 34 73 38 55 التكخار

2.77 1.321 
 13.0 14.8 31.7 16.5 23.9 الشدبة

16 
عجم تؾفخ أطباء ليبييؽ ذو كفاءة 

األمخاض  بعضعالية في معالجة 
 دفعشي لمعالج بالظب الذعبي 

 1.360 2.93 36 47 60 38 49 التكخار
 15.7 20.4 26.1 16.5 21.3 الشدبة

17 
اعتساد الظب الذعبي عمذ 
 األعذاب وعشاصخ الظبيعة

 29 66 49 55 31 التكخار
3.03 1.255 

 12.6 28.7 21.3 23.9 13.5 الشدبة

18 
تؾجج أمخاض ل يفيج فيها الظب 

 الخسسي

 1.312 3.16 36 73 49 35 37 التكخار
 15.7 31.7 21.3 15.2 16.1 الشدبة
 10.0 15.2 20.0 17.0 37.8 الشدبة

أفزل وتتسثل في أسباب تفزيل الصب الذعبي يتزح مغ الججول الدابق تعجد 
يػجج معالجة شعبية لمشداء وىحا ما  ،3.67بستػسطالعلج لجى معالجيغ شعبييغ 

تػجج أمخاض ال يفيج فييا الصب ، 3.49يذجع عمى العلج الذعبي بستػسط
 بستػسط اعتساد الصب الذعبي عمى األعذاب وعشاصخ الصبيعة، 3.16بستػسطالخسسي
 ،2.99بستػسطوي بالصب الذعبيأكثخ الشاس في الػقت الحاضخ متجيػن لمتجا، 3.03

 الصب الذعبي والعلج باألعذاب فائجتو في علج بعس األمخاض تبثأ
عجم تػفخ أشباء ليبييغ ذو كفاءة عالية في معالجة بعس األمخاض ، 2.98بستػسط

لألدوية آثار جانبية خصيخة  أرى أن   ،2.93بستػسطدفعشي لمعلج بالصب الذعبي 
، وججت في العلج الذعبي في السخكد 2.77تؤثخ عمى  صحة اإلندان بستػسط

أشعخ بالتحدغ بعج علجي عشج ، 2.76 بستػسط عمى صحتي ممحػضاً  تحدشاً 
 العلج بالصب الذعبي فعال وناجح في مجتسعشا ،2.74 بستػسط السعالج الذعبي

بي رخيز الثسغ وال يكمف كثيخّا مثل العلج العلج بالصب الذع، 2.72بستػسط
 أشعخ بالذفاء مغ السخض عشجما أتشاول العلج الذعبي،2.70بستػسطباألدوية
 أذىب لمسعالج الذعبي في السخكد عشجما أشعخ بالتعب أو السخض ،2.69 بستػسط
 أعخف بعس الػصفات الصبية الذعبية وأقػم بتحزيخىا بشفدي ،2.62 بستػسط
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يقػم السعالج الذعبي بعلج معطع األمخاض وحتى السدمشة مشيا  ،2.59 بستػسط
، أسعار العلج الذعبي في متشاول جسيع فئات السجتسع 2.50بستػسط
العلج بالصب الذعبي يكذف السخض ويذخرو بدخعة  ، أعتقج أن  2.40بستػسط
 .2.24بستػسط

السبحػثيغ فيسا  تحميل التبايغ أحادي االتجاه بيغ متػسصات درجات (7ججول رقع )
 الدياق االجتساعي والثقافيتبعًا الختلف  تفزيل الصب الذعبييتعمق بأسباب 

 حزخ( -)ريف

 مرجر التبايؽ
مجسؾعات 

 الجللة قيسة ف متؾسط مجسؾع السخبعات درجة الحخية السخبعات

 1.021 15 15.320 بيؽ السجسؾعات
 0.745 214 159.445 داخل السجسؾعات 0.164 1.371

  229 174.765 السجسللؾع

لة إحرائية بيغ تذيخ بيانات الججول الدابق إلي عجم وجػد فخوق ذات دال
حزخ(  -الدياقات االجتساعية والثقافية) ريفيسثمغ للئي ا اتمجسػعات السبحػث

وىحه الكيسة  1.371، حيث بمغت قيسة ف تفزيل الصب الذعبيفيسا يتعمق بأسباب 
وىػ ما يؤكج عمى عجم وجػد فخوق بيغ الرػرة الحىشية حػل الصب  غيخ دالة.

 الذعبي وأسباب استخجامو لجى السخأة الميبية.
 األمخاض التي تمجأ السخأة لعالجها بالظب الذعبي (8ججول رقؼ )

 ٪ تكخار ما األمخاض التي تمجأ السخأة لعلجيا  بالصب الذعبي
 12.2 28 الثجييغ مذكلت

 10.4 24 القجميغتػّرم 
 26.9 62 مغ ألع بالسفاصل والطيخ الذكػى 

 8.3 19 السبكخ سغ اليأس وانقصاع الحيس
 25.7 59 اإلجياض الستكخر

 13.9 32 معالجة آالم السبيس
 35.2 81 اضصخابات الحيس
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 8.7 20 التيابات السيبل السخضية
 16.5 38 علج العقع

 11.7 27 سخشان الخحع
 35.2 81 قمة ندول المبغ أثشاء الخضاعة 

 21.3 49 تداقط الذعخ
 31.3 72 مذكلت تتعمق بالدحخ والحدج

 100 230 اإلجسالي

قمة ندول وتتسثل في  األمخاض التي تمجأ السخأة  لعلجيا بالصب الذعبيتتعجد 
 %، يمييا35.2بشدبة  اضصخابات الحيس ،%35.2بشدبة المبغ أثشاء الخضاعة

الذكػى مغ ألع بالسفاصل %، ثع 31.3بشدبة  مذكلت تتعمق بالدحخ والحدج
 بشدبة تداقط الذعخ% 25.7بشدبة اإلجياض الستكخر%، 26.9بشدبة  والطيخ
 ،%13.9 بشدبة معالجة آالم السبيس ،%16.5 بشدبة علج العقع %،21.3

 بشدبة القجميغتػّرم  ،%11.7بشدبة سخشان الخحع ،%12.2 بشدبة مذكلت الثجييغ
 سغ اليأس وانقصاع الحيس السبكخ%، 8.7بشدبة التيابات السيبل السخضية ،10.4
%. وىحه السذاكل الرحية خاصة بالسخأة، حيث يدػد اعتقاد لجى السخأة 8.3 بشدبة

العلج الذعبي يؤثخ عمى حل ىحه السذكلت دون حجوث آثار جانبية،  الميبية بأن  
ج يجشبيغ كذف األشباء، وىػ ما يختبط لجييغ بالحياء، ىحا العل أن  إضافة إلى 

العلج الذعبي في غالبو يتكػن مغ وصفات مغ األعذاب والسػاد  وذلظ أن  
المجػء لمعلج  الصبيعية، أو قخاءة أدعية معيشة ضج الدحخ والحدج. والشظ أن  

 ، والجاللة الخمدية لجييا. الذعبي يختبط بالرػرة الحىشية لجى السخأة 
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 (230)ن=الستػسط واالنحخاف السعياري لتفزيلت الصب الخسسي( 9ججول )
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1 
أذهب لمظبيب عشجما أشعخ بالتعب أو 

 السخض 
 1.373 3.29 48 75 43 24 40 التكخار

 20.9 32.6 18.7 10.4 17.4 الشدبة

2 
أرى أن هشاك أضخارا لمظب الذعبي 

 تؤثخ عمذ الذخص أثشاء العالج به
 1.416 3.09 44 62 42 35 47 التكخار
 19.1 27.0 18.3 15.2 20.4 الشدبة

3 
قج تحجث أضخار مزاعفات سيئة في 

 حالت تجبيخ الكدؾر عشج السجبخاتي
 1.363 3.27 56 52 52 38 32 التكخار

 24.3 22.6 22.6 16.5 13.9 الشدبة

أرى أن خجمات الظب الخسسي هذ  4
 األندب لعالج السخضذ

 1.317 2.40 21 31 45 56 77 التكخار
 9.1 13.5 19.6 24.3 33.5 الشدبة
 8.3 7.4 13.9 30.0 40.4 الشدبة

5 
إذا مخضت أسارع بالحهاب لمعالج في 

إحجى السرحات السدتذفذ العام أو 
 الخاصة

 1.336 2.88 31 50 58 42 49 التكخار

 13.5 21.7 25.2 18.3 21.3 الشدبة

6 
يمجأ ذوي السؤهالت العمسية 

 الستؾسظة والعميا إلذ العالج الخسسي

 1.366 2.49 25 33 48 47 77 التكخار

 10.9 14.3 20.9 20.4 33.5 الشدبة
 15.2 26.5 28.3 14.3 15.7 الشدبة

األخخى  الرحية األوضاعمخاعاة  7
 حتذ لتحجث مزاعفات لمسخيزات

 1.340 2.85 33 39 72 33 53 التكخار

 14.3 17.0 31.3 14.3 23.0 الشدبة
 13.5 26.5 34.8 11.7 13.5 الشدبة

أهسية المجؾء لستخرريؽ في عالج  8
 بعض األمخاض

 1.230 2.92 25 49 80 35 41 التكخار
 10.9 21.3 34.8 15.2 17.8 الشدبة

 15.2 22.6 25.7 16.1 20.4 الشدبة

 وتسثمت فيتفزيل الصب الخسسي تذيخ التحميلت اإلحرائية إلى تعجد أسباب 
قج تحجث أضخار ، 3.29 بستػسطأذىب لمصبيب عشجما أشعخ بالتعب أو السخض 

 أرى أن  ، 3.27بستػسطمزاعفات سيئة في حاالت تجبيخ الكدػر عشج السجبخاتي 
، 3.09بستػسطىشاك أضخارا لمصب الذعبي تؤثخ عمى الذخز أثشاء العلج بو 

إذا مخضت ، 3.92 بستػسط أىسية المجػء لستخرريغ في علج بعس األمخاض
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 بستػسطأسارع بالحىاب لمعلج في السدتذفى العام أو إحجى السرحات الخاصة 
 تحجث مزاعفات األخخى لمسخيزات حتى ال الرحية األوضاعمخاعاة ، 2.88

يمجأ ذوي السؤىلت العمسية الستػسصة والعميا إلى العلج الخسسي ، 2.85 بستػسط
 بستػسطاألندب لعلج السخضى ي خجمات الصب الخسسي ى أرى أن  ، 2.49بستػسط

2.40. 
فيسا تحميل التبايغ أحادي االتجاه بيغ متػسصات درجات السبحػثيغ  (10ججول رقع )

 الختلف الدياق االجتساعي والثقافيتبعًا  تفزيل الصب الخسسييتعمق بأسباب 
 حزخ( -)ريف

 مرجر التبايؽ
مجسؾعات 

 السخبعات
درجة 
 الحخية

متؾسط مجسؾع 
 الجللة قيسة ف السخبعات

 1.021 15 15.320 بيؽ السجسؾعات
 0.745 214 159.445 داخل السجسؾعات 0.164 1.371

  229 174.765 السجسللؾع

عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ  ىتذيخ بيانات الججول الدابق إل
مجسػعات السبحػثيغ الحيغ يسثمػن الفئات العسخية السختمفة فيسا يتعمق بأسباب 

وىػ ما  وىحه الكيسة غيخ دالة . 1.371، حيث بمغت قيسة ف تفزيل الصب الخسسي
السخأة في كل الدياقيغ حاول حيث ت يذيخ إلى أىسية الػعي بالصب الخسسي. يسكغ أنْ 

 .السداوجة بيغ خبختيع الذعبية في العلج و بيغ العلجات الحجيثةالخيفي  والحزخي 
 الشتائج العامة لمجراسة: -عاشخاا 

 تػصمت الجراسة لعجة نتائج مشيا:
 لمسخأة في السشصقة التي تدكغبسجى كفاية الخجمات الرحية الخسسية فيسا يتعمق  (1
%، ويأتي 40يا كافية إلى حج ما بشدبة ارتفاع ندبة مغ تخى أن  جت البيانات عمى ك  أ

يا غيخ كافية وندبة مغ تخى أن   %،34.3يا كافية بشدبة في السختبة الثانية مغ تخى أن  
 %.22.2 بشدبة
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يأتي في مقجمتيا و  ،تعجد مرادر معخفة الشداء عيشة الجراسة بالعلج الذعبي (2
دراسة أنؾر عبج الحسيج أمشيدي جت ك  أوقج ، الرجيقات، ثع األقارب، يمييا األسخة

دورًا ىامًا في تجعيع الصب الذعبي تمعب العلقات القخابية  عمى أن  ( م2008)
، ثع الجيخان، ثع وسائل بالسشصقة والتخويج لو وتقجيع الجعع لمسعالجيغ الذعبييغ

دعست بعس وسائل اإلعلم ( 2002دراسة سعاد عثسان بعشؾان )االترال 
واالترال الحجيثة مسارسات الصب الذعبي مغ خلل البخامج الجيشية وانتذار استخجام 

وىػ ما يؤكج عمى تأثيخ التفاعل والعلقات  األدعية والخقى لمػقاية والعلج.
دراسة وفاء جت ك  أو  .االجتساعية عمى السعخفة بأساليب العلج الذعبي، وتفزيمو

غالبية أفخاد العيشة يحىبػا لمسعالج الذعبي بشاء عمى  أن   (2009الديج الحفشاوي )
 نرائح وإرشادات مغ اآلخخيغ الحيغ جخبػا العلج الذعبي. 

تعجد أسباب تفزيل الصب الذعبي وتتسثل في أفزل العلج لجى معالجيغ  (3
شعبييغ، يػجج معالجة شعبية لمشداء وىحا ما يذجع عمى العلج الذعبي، تػجج 

دراسة جسعة عسخ فخج دمحم جت ك  أحيث أمخاض ال يفيج فييا الصب الخسسي 
ىػ  جنػع السخض يع االعتقاد بيغ معطع أفخاد الجراسة أن  عمى سيادة ( 2012األحسخ)

اعتساد  ثعالسدئػل عغ االختيار بيغ الشدق الصبي الحجيث وندق العلج الذعبي. 
الصب الذعبي عمى األعذاب وعشاصخ الصبيعة، أكثخ الشاس في الػقت الحاضخ 

الصب الذعبي والعلج باألعذاب فائجتو في  تبثمتجيػن لمتجاوي بالصب الذعبي، أ
الصب الذعبي  أن  ( 2016) مهجي، رباح أحسجدراسة  وتحىب علج بعس األمخاض 

يعسل عمى تلفي العيػب التي فذل  يسثل علجا تكسيمياً بأساليبو السختمفة  ()الخوحي
 أو عجد عشيا الصب الحجيث. 

عجم تػفخ أشباء ليبييغ ذو كفاءة عالية في معالجة بعس ويأتي بعج ذلظ 
لألدوية آثار جانبية خصيخة تؤثخ عمى   األمخاض دفعشي لمعلج بالصب الذعبي، أن  

عمى صحتي،  السخكد تحدشا ممحػضاً  صحة اإلندان،  وججت في العلج الذعبي في
ال وناجح أشعخ بالتحدغ بعج علجي عشج السعالج الذعبي، العلج بالصب الذعبي فع  

https://0710gttue-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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في مجتسعشا، العلج بالصب الذعبي رخيز الثسغ وال يكمف كثيخّا مثل العلج 
العامل  عمى أن   (م2008دراسة أنؾر عبج الحسيج أمشيدي ). وقج أكجت باألدوية
دورًا ميسًا في تحجيج الػجية العلجية أو الحي يؤدي بالبعس إلي يمعب ادي االقتر

ػن إلي السعالجيغ ئالبحث عغ أرخز الػسائل العلجية السسكشة، وغالبًا ما يمج
أشعخ بالذفاء مغ السخض عشجما أتشاول العلج الذعبي، أذىب لمسعالج ثع الذعبييغ. 

السخض، أعخف بعس الػصفات الصبية الذعبي في السخكد عشجما أشعخ بالتعب أو 
الذعبية وأقػم بتحزيخىا بشفدي، يقػم السعالج الذعبي بعلج معطع األمخاض وحتى 

وتؾصمت  .السدمشة مشيا، أسعار العلج الذعبي في متشاول جسيع فئات السجتسع
الصب الذعبي لو أىسيتو العلجية  أن   (2007دراسة عبج الخزاق صالح محسؾد )

الجػانب االقترادية )كانخفاض السخدود  ىصبية ويعدى الدبب في ذلظ إلوفائجتو ال
السادي لمسخيس، ورخز أسعار األدوية الذعبية(، أو االجتساعية )كشػع مغ تقميج 

السخيس السصحػن الفقيخ  (2002دراسة حدؽ أحسج الخؾلي )كسا تؾصمت  اآلخخيغ(
العلج بالصب الذعبي  ن  أاالعتقاد  ويميياالحي يمجأ إلي البجيل العلجي الخخيز.

 .يكذف السخض ويذخرو بدخعة

مذكلت وتتسثل في؛  األمخاض التي تمجأ السخأة  لعلجيا بالصب الذعبيتتعجد  (4
ومذكلت تتعمق تتعمق بالخضاعة، ومذكلت تتعمق بالحيس واإلجياض، 

بالسفاصل الذكػى مغ ألع ، ثع مذكلت تتعمق بالدحخ والحدجو ،  خابات الحيساضص
 ،معالجة آالم السبيس ،علج العقع ،تداقط الذعخ ،اإلجياض الستكخر، والطيخ

سغ اليأس ، التيابات السيبل السخضية ،تػّرم القجميغ ،سخشان الخحع ،مذكلت الثجييغ
مذكلت غالبيتيا يتعمق بسذكلت الرحة اإلنجابية.   ي. وىوانقصاع الحيس السبكخ

استسخارية دعست الثقافة الذعبية  أن  ( 2002دراسة سعاد عثسان بعشؾان )جت ك  أوقج 
أداء الصب الذعبي ألدواره حيث سانجتو معتقجات شعبية كاالعتقاد في ججوى المجػء 

 لألولياء و الدحخ، واستخجام الخقى واألحجبة، والتسائع ألغخاض علجية. 
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ر ػ ذعالعشج  لمصبيبالحىاب تفزيل الصب الخسسي وتسثمت في  أسبابتعجد  (5
أضخار مزاعفات سيئة في حاالت تجبيخ  الخػف مغ حجوثأو السخض،  ،بالتعب

أىسية المجػء الػعي بلصب الذعبي، اأضخار الػعي بالكدػر عشج السجبخاتي، 
دراسة عبج الفتاح دمحم حيث تؾصمت  ،لستخرريغ في علج بعس األمخاض

جدع اإلندان  ىإليشطخ الصب الذعبي بأنػاعو  إلى أن  ( 2011السذهجاني )
(Human body  عمى أن ) و وحجة متفاعمة ال مجال لمفرل بيغ أي عزػ مغ

أعزائو، لكغ الصب العمسي الحجيث يفرل بيغ أعزاء الجدع مغ خلل كثخة 
الحىاب لمعلج في السدتذفى العام أو إحجى السرحات  السدارعة فيثع تخرراتو. 

 األخخى لمسخيزات حتى ال الرحية األوضاع، مخاعاة في حالة السخض الخاصة
. ، يمجأ ذوي السؤىلت العمسية الستػسصة والعميا إلى العلج الخسسيتحجث مزاعفات

إلي يخجع استخجام العلجات الذعبية  أن  ( 2011دراسة فيمجمان جيشيفخ ) وترل
 يخجمات الصب الخسسي ى أرى أن   ثع درجة الثقافة والحالة االجتساعية واالقترادية.

 .األندب لعلج السخضى
  الصب الذعبي والصب الحجيث يسثلن في الػقت  أن  مغ خلل نتائج الجراسة يتأكج

الحاضخ شخفيغ ميسيغ في أرض الػاقع في السجال الرحي والعلجي، فمكل 
ويتبعيا في مشيسا أىسيتو االجتساعية و أسمػبو العلجي وشخائقو التي يختكد عمييا 

 علج األمخاض واإلصابات. 
 تؾصيات الجراسة:

 مشيا:  ،التػصياتوفي ضػء ىحه الشتائج ندتصيع تقجيع بعس 
ضخورة االىتسام بستابعة التأثيخات الدمبية لمصب الذعبي، والتػعية بيحه التأثيخات  (1)

 لتجشب مخاشخه عمى الرحة العامة لمسخأة.
المػاتي يسارسغ مثل ىحا الشػع مغ الصب مغ ضخورة متابعة ومخاقبة السعالجات  (2)

قبل الجيات السخترة وذلظ لسا يتستعغ بو مغ قجرة عمى التأثيخ في أفكار 
 .وعػاشف السخضى
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تخزع ىحه  و الصب البجيل، عمى أنْ أالتخخيز بفتح مخاكد لمصب الذعبي  (3)
خ السخاكد لمسخاقبة والستابعة، بسا يسشع استغلل السخيس، أو تقجيع وصفات غي

 صحية.
مخاض السختمفة لجى ألتدييل الخجمة الرحية الخسسية، وتػفيخ مخاكد لعلج ا (4)

 السخأة مغ خلل شبيبات متخررات.
التػعية بخصػرة الججاليغ الحيغ يدتخجمػن الذعػذة في محاولة علج بعس  (5)

 األمخاض. 
السداوجة بيغ العلج باألدوية والعلج باألعذاب في السدتذفيات أو السخاكد  (6)

 الرحية، كػسيمة لجحب الفئات التي تفزل العلج باألعذاب.
 هؾامش البحث:

                                                           

األنثخوبػلػجيا الصبية، دراسات نطخية وبحػث ميجانية، دار السعخفة  عمى السكاوي،( 1)
 .84، ص1994الجامعية، اإلسكشجرية، 

 .  52دمحم عباس إبخاليع ، الصب الذعبي و السعتقجات الذعبية ، مخجع سابق ذكخه، ص ( 2)
ندانية، إلمة العمػم اأبػ بكخ يػسف شلبي، بعس ملمح األنثخوبػلػجيا الصبية ، مج( 3)

 . 278ف، ص 1991زليتغ وو ليبيا، العجد الثاني، 
دمحم عباس إبخاليع، الثقافة الذعبية )الثبات والتغيخ(، دار السعخفة الجامعية، اإلسكشجرية ( 4)

 .  174ووو  173ف ، ص  2013، 
اآلداب، مخفت العذساوي، األنثخوبػلػجيا الصبية والصب الذعبي، مصبعة كميات ( 5)

 ..1996اإلسكشجرية، 
دمحم محسػد الجػىخي وزملئو، عمػ االجتساع الصبي، عسان، دار السديخة لمشذخ ( 6)

 .  77ف، ص  2009، 1والتػزيع، ط.
نجلء عاشف خميل، في عمع االجتساع الصبي )ثقافة الرحة والسخض(، القاىخة، مكتبة ( 7)

 . 262، ص 2006األنجمػ السرخية، 
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سي عيج بجر، الصب الذعبي الميبي ودوره في األنداق العلجية : دراسة في بحب مخ  ( 8)
األنثخوبػلػجيا الصبية في مشصقة البصشان، مقجمة إلي مؤتسخ الثقافة الذعبية والتشسية ، كمية 

 .8ف ، ص 1999اآلداب بجامعة السشرػرة، أكتػبخ، 
الجدائخ، دراسة ميجانية سميسان بػمميغ، الترػرات االجتساعية لمرحة والسخض في ( 9)

 .304، ص2004بسجيشة سكيكجة(، دكتػراه، قدع عمع الشفذ جامعة مشتػري فدشصيشة، 
عبج السجيج يػناب، تجارة الجواء في الجدائخ بيغ جيل السدتيمكيغ وضسيخ السيشييغ،  ( 10)

 .25-24، ص 2007، مؤسدة السعالي لمشذخ واإلعلم، الجدائخ، 5مجمة العمع واإليسان، ع
 . 215، ص 1997فادية الجػالني، عمع االجتساع التخبػي، مخكد اإلسكشجرية لمكتاب، ( 11)
إيان كخيب، الشطخية االجتساعية مغ بارسػند الي ىابخماس، تخجسة دمحم حديغ، عالع ( 12)

 . 131، 130، ص ص 1999، الكػيت، 244السعخفة، ع 
)13 (Lindale Lindsey. Gender Roles, Prentice Hall Inc. New Jersey, 

1997, P8 
، 1عمي الحػات: مبادئ عمع االجتساع. مشذػرات الجامعة السفتػحة، شخابمذ، ليبيا، ط( 14)

 180، ص 1990
 .238عمى عبج الخازق، مخجع سابق، ص  ( 15)
 .135إيان كخيب، مخجع سابق، ص  ( 16)
سعاد عثسان، الصب الذعبي، دراسة في اتجاىات التغيخ االجتساعي في السجتسع ( 17)

 .   2002السرخي، مخكد البحػث والجراسات االجتساعية ، كمية اآلداب ، جامعة القاىخة، 
حدغ أحسج الخػلي، اإلبجاع في مجال السسارسات العلجية الذعبية، تقاريخ بحث ( 18)

د البحػث و الجراسات االجتساعية ، كمية اآلداب، جامعة التخاث والتغيخ االجتساعي، مخك
 .  2002القاىخة ، 

آالء ميجي الجيشي، مسارسات الصب الذعبي والصب البجيل عشج الشداء في الدعػدية، ( 19)
 .   2006السخكد العخبي لمتغحية، البحخيغ، جامعة السمظ عبج العديد، ججة، الدعػدية ، 

الصب الذعبي في مشطػر أشباء الصب الحجيث: دراسة  عبج الخزاق صالح محسػد،( 20)
ميجانية في مجيشة السػصل، )بحث مشذػر( في مجمة دراسات مػصمية، العجد الثامغ عذخ ووو 

 .  2007ىووو / تذخيغ الثاني ،  1428شػال ووو 
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(21 )Chine Tchia Tchia , Journal of the Chinese Medical Association 
, Volume 72 , Issue 9 , September 2007 , pp 478 – 483 .  

(22 )Jennifer. M , " Folk and traditional medicine use by a subset of 
Hispanic adolescents ," International Journal of Adolescent Medicine 

and Health , No . 20 , 2011 , pp 1 – 52  
بيئة االجتساعية عمى مسارسة الصب الذعبي، معيج سيج عبج العال دمحم شخقاوي، أثخ ال( 23)

 .   2009الجراسات والبحػث البيئية، جامعة عيغ شسذ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، 
وفاء الديج الحفشاوي، أثخ العػامل األيكػلػجية والستغيخات الثقافية عمى دور الصب ( 24)

عيج الجراسات والبحػث البيئية، م ،الذعبي: دراسة في األيكػلػجيا الصبية، رسالة دكتػراه 
 .   2009جامعة عيغ شسذ ، 

أنػر عبج الحسيج أمشيدي، الصب الذعبي في السجتسع البجوي الميبي، معيج البحػث ( 25)
 ف  2008والجراسات العخبية، القاىخة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، 

 دراسة وصفية تحميمية،عبج الفتاح دمحم السذيجاني، الصب الذعبي والصب العمسي: ( 26)
 .   2011ىووو ، أيمػل ،  1432وو شػال ،  34)بحث مشذػر(، مجمة دراسات مػصمية، العجد 

جسعة عسخ فخج دمحم األحسخ، األساليب العلجية الذعبية بسشصقة تخىػنة بالسجتسع ( 27)
 ف .  2012ووو  2011الميبي، جامعة القاىخة ، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ، 

( العلقة بيغ الصب الذعبي والصب الخسسي ، جامعة دمحم 2013)سفاري، مميػد( 28)
، 5، عمجمة عمػم اإلندان والسجتسع عمػم اإلندانية واالجتساعية،كمية ال -خيزخ بدكخة 

 .220-195مارس،
جتساعي، ا( الصب الذعبي والصب الحجيث مغ مشطػر نفدي 2016)قايج، عادل( 29)

مجمة عمػم اإلندان  كمية العمػم اإلندانية واالجتساعية، -جامعة دمحم خيزخ بدكخة
 ، الجدائخ.20، عوالسجتسع

( الصب الذعبي عشج الشداء : دراسة ميجانية في مجيشة 2016) ميجي، رباح أحسج( 30)
نبار لمعمػم ألمجمة جامعة ا كمية التخبية لمعمػم اإلندانية، -الرجر، جامعة االنبار 

  541-512، حديخان،2، عاإلندانية
 

https://0710gtt7h-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://0710gtt7h-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2000&page=1&from=
https://0710gzxe1-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://0710gzxe1-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2000&page=1&from=
https://0710gzxe1-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2000&page=1&from=
https://0710gzxe1-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2000&page=1&from=
https://0710gttue-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0710gttue-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0832&page=1&from=
https://0710gttue-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0832&page=1&from=
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ع الجدائخي: التصػر و األبعاد، ( الصب الذعبي في السجتس2017) مشرػر مميكة بغ( 31)
 .32،عمجمة جيل العمػم اإلندانية واالجتساعيةلبشان،

 السخاجع:
ندانية، زليتغ وو إلبي، بعس ملمح األنثخوبػلػجيا الصبية، مجمة العمػم اأبػ بكخ يػسف شل

 ف. 1991ليبيا، العجد الثاني، 
آالء ميجي الجيشي، مسارسات الصب الذعبي والصب البجيل عشج الشداء في الدعػدية، السخكد 

 .  2006العخبي لمتغحية، البحخيغ، جامعة السمظ عبج العديد، ججة، الدعػدية، 
ر عبج الحسيج أمشيدي، الصب الذعبي في السجتسع البجوي الميبي، معيج البحػث أنػ 

  م. 2008والجراسات العخبية، القاىخة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، 
إيان كخيب، الشطخية االجتساعية مغ بارسػند الي ىابخماس، تخجسة دمحم حديغ، عالع 

 . 1999، الكػيت، 244السعخفة، ع 
 ماألبعاد، لبشان،و ( الصب الذعبي في السجتسع الجدائخي: التصػر 2017) بغ مشرػر مميكة

 .32 ،عجمة جيل العمػم اإلندانية واالجتساعية
جسعة عسخ فخج دمحم األحسخ، األساليب العلجية  الذعبية بسشصقة تخىػنة بالسجتسع الميبي، 

 ف .  2012ووو  2011جامعة القاىخة، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ، 
حدغ أحسج الخػلي، اإلبجاع في مجال السسارسات العلجية الذعبية ، تقاريخ بحث التخاث 

بحػث والجراسات االجتساعية، كمية اآلداب، جامعة القاىخة، والتغيخ االجتساعي، مخكد ال
2002  . 

سعاد عثسان ، الصب الذعبي، دراسة في اتجاىات التغيخ االجتساعي في السجتسع السرخي، 
 .   2002مخكد البحػث والجراسات االجتساعية، كمية اآلداب، جامعة القاىخة، 

( العلقة بيغ الصب الذعبي والصب الخسسي، جامعة دمحم خيزخ 2013) سفاري، مميػد
، 5، عمجمة عمػم اإلندان والسجتسع كمية العمػم اإلندانية واالجتساعية، -بدكخة

 .220-195مارس،
ة بسجيشة سميسان بػمميغ، الترػرات االجتساعية لمرحة والسخض في الجدائخ، دراسة ميجاني

 .2004سكيكجة(، دكتػراه، قدع عمع الشفذ جامعة مشتػري فدشصيشة، 

https://0710gtt7h-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1316&page=1&from=
https://0710gtt7h-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1316&page=1&from=
https://0710gtt7h-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1316&page=1&from=
https://0710gtt7h-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://0710gtt7h-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://0710gtt7h-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2000&page=1&from=
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سيج عبج العال دمحم شخقاوي، أثخ البيئة االجتساعية عمى مسارسة الصب الذعبي، معيج 
 .   2009الجراسات والبحػث البيئية ، جامعة عيغ شسذ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، 

بي في مشطػر أشباء الصب الحجيث: دراسة ميجانية عبج الخزاق صالح محسػد، الصب الذع
في مجيشة السػصل، )بحث مشذػر( في مجمة دراسات مػصمية، العجد الثامغ عذخ ووو 

 .  2007ىووو / تذخيغ الثاني ،  1428شػال ووو 
عبج الفتاح دمحم السذيجاني، الصب الذعبي والصب العمسي: دراسة وصفية تحميمية ،)بحث 

 .   2011ىووو ، أيمػل ،  1432وو شػال،  34راسات مػصمية، العجد مشذػر( ، مجمة د
عبج السجيج يػناب، تجارة الجواء في الجدائخ بيغ جيل السدتيمكيغ وضسيخ السيشييغ، مجمة 

 .2007، مؤسدة السعالي لمشذخ واإلعلم، الجدائخ، 5العمع واإليسان، ع
وبحػث ميجانية، دار السعخفة الجامعية،  عمى السكاوي ،األنثخوبػلػجيا الصبية، دراسات نطخية

 .1994اإلسكشجرية، 
، 1عمي الحػات: مبادئ عمع االجتساع . مشذػرات الجامعة السفتػحة، شخابمذ، ليبيا، ط 
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