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 المستخلص
مدى مالئمة المنظوراالجتماعى والمنظور الثقافى  على يهدف البحث الي التعرف            

المنهج النقدى  واتبعت الباحثة والمنظور اإليكولوجي فى تفسير اإلعاقة البصرية فى مجتمع البحث.
ة التي  قامت الباحثة باستخدام بعض االتجاهات والمداخل النظريقد  وفي اجراءات البحث، التحليلى

الكشف عن تفسيرها لقضية  محاولةوالثقافية والبيئية للمرض،  حاولت تفسير األبعاد االجتماعية
اإلعاقة، وتناولت في هذا السياق ثالثة اتجاهات نظرية وهي المنظور اإليكولوجي، والمنظور 

 االجتماعي , والمنظور الثقافي

االجتماعى , المنظور   , المنظور ولوجياإلعاقة , المنظور اإليك:  الكلمات المفتاحية للبحث
 ثقافىلا

Abstract 
Theoretical Trends of Disability . 

In selecting the explanations of disability in the interpretation of visual disabil-

ity, and identifying the appropriateness of the social perspective, the cultural 

perspective and the ecological perspective in interpreting visual disability in the 

research community. 

Research Methodology: Critical analytical approach 

The researcher used some theoretical trends and approaches that tried to explain 

the social, cultural and environmental dimensions of the disease. We tried to 

uncover its interpretation of the disability issue. In this context, she tackled 

three theoretical trends: the ecological perspective, the social perspective and 

the cultural perspective. 

keywords: disability, ecological perspective, social perspective, cultural 

perspective. 
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 مقدمة:
تعد النظرية عنصرًا هامًا في البحث العلمي، فهي نشاط ذهني وعملية فكرية تفيد   

الباحث في تفسير الظواهر المختلفة، ومن ثم تقدم فهما علميًا لها ، والنظرية  
الواقع  لمبادئ العامة التي تمكن الباحثين من فهمالسوسيولوجية تحاول كشف ا

 . (1) االجتماعي فهما متناميا ومتطوراً 

 اهداف البحث:
 ويمكن تحديد اهداف البحث الى :.

التعرف على مدى مالئمة المنظوراالجتماعى والمنظور الثقافى والمنظور     
 اإليكولوجي فى تفسير اإلعاقة البصرية فى مجتمع البحث.

 البحث :تساؤالت 
 ور الثقافى فى تفسير اإلعاقة البصرية . ظما هى القضايا التى يتضمنها المن -1

 ما أهمية المنظور الثقافى فى رؤيتة لإلعاقة .  -2

ما هى القضايا التى يتضمنها المنظور االجتماعى فى تفسير اإلعاقة   -3
 البصرية . 

 ما أهمية المنظور االجتماعى فى رؤيتة لإلعاقة .  -4

إلعاقة  اور اإليكولوجي فى تفسير تى يتضمنها المنظما هى القضايا ال -5
 البصرية . 

 ما أهمية المنظور اإليكولوجي فى رؤيتة لإلعاقة .  -6

 
1 Turner, Gonathan, The structure of sociological theory, The Dorsy 
Press, Georgetown, 1982, p.2. 



 ( م 2021  مارس   –يناير )  58ع  ،1ج                           ي سويفامعة بنج  – مجلة كلية اآلداب
 

 

                                             بناء القوة والجريمة في المجتمع المصري...                                         المفتي سيد محمود أ/ علياء أ 

                                                               201 

 

 البحث : هجمن
ان اختالف مناهج البحث فى االنثروبولوجيا ال يرجع الى اختالف الباحثين وحدهم , 

دانها والهدف من وانما يرجع الى التطور التاريخى لمفهوم االنثروبولوجىا وتحديد مي
بحث مونوجرافيه متعمدة على تجميع غير منظم لعادات  د دراستها , فلقد بدات مجر 

الشعوب وعقائدها كما فعل الرحاله االولى ثم اصبحت بحوثَا مقارنه ودراسات  
أثنوجرافيه تقوم على االسس العلمية فى مراحل تاليه الى ان اصبحت االنثروبولوجيا  

قاييس العلميه أدوات مم االجتماعيه تتخذ المناهج االحصائيه والمثلها مثل بقيه العلو 
 , وتقوم الباحثة باستخدام المنهج النقدى التحليلى . (1)فى وقتنا الحاضر 

وسوف نعرض في هذا البحث بعض االتجاهات والمداخل النظرية التي حاولت     
لكشف عن تفسيرها تفسير األبعاد االجتماعية والثقافية والبيئية للمرض، ونحاول ا

ول في هذا السياق ثالثة اتجاهات نظرية وهي المنظور القضية اإلعاقة، وسوف نتن
 اإليكولوجي، والمنظور االجتماعي , والمنظور الثقافي. 

 أوال: المنظور اإليكولوجى
والتى  Oakesمن الكلمة األغريقية أويكوس  Ecology تشتق كلمة األيكولوجيا      

  Logosالمحلية , وكلمة  متكيفا مع بيئتهعيش فيه االنسان متآلفا و تعنى البيت الذى ي
"العلم الذى يدرس العالقات المتبادلة بين الكائنات   Oenologyعلم أو دراسة ولذلك 
وقصد بها" دراسة العالقات القائمة بين الكائنات الحية وبين (. 1) الحية وعالمها الواسع 

 
1 Vadakumchery , Johnson , Tribes And Cultural Ecology In Central 
India (A Study Among The Bada And Chota Marias ), First Edition , 
Mittal Publication , New Delhi , 2003 , P.25. 



 ( م 2021  مارس  –يناير )  58ع ،1ج                       ي سويفجامعة بن – مجلة كلية اآلداب          
 

     بناء القوة والجريمة في المجتمع المصري...                                     المفتي سيد محمود أ/ علياء  

   202 

 

خرى مثل ساس بالعالقات بين االفراد والكائنات األبيئتها التى تعيش فيها وأهتمت باال
 .(1) النباتات , والحيوانات , والطبيعة , والبيئة" 

ويهتم المنظور اإليكولوجى بالعالقة بين اإلنسان والبيئة , وما ينجم عن هذه العالقة 
اإل نتيجة حتمية لسوء عالقة اإلنسان   من ظواهر صحية ومرضية , فالمرض ماهو

ين علم األوبئة والمدخل بلتى يعيش فيها , ولذلك فثمة ارتباط واضح  بالبيئة ا
اإليكولوجى , وهو ما يتضح فى تسمية المدخل اإليكولوجى أحيانا باإليكولوجيا الطبية  

(2). 

وتزداد العالقة بين البيئة والصحة والمرض وضوحَا فى الوقت الراهن إذ تكون البيئة   
مَا  اوسيطَا لنقل المرض حينَا أخر , ومصدرَا همصدرَا لإلصابة بالمرض حينا , و 

للصحة من ناحية ثالثة إلى جانب أن البيئة تعكس التحوالت األجتماعية والثقافية  
 (.3) للمجتمع , كما تكشف عما يرتكبه اإلنسان من أخطاء فى عالقتة بها

ومثلما تؤثر البيئة على حدوث المرض فإنها تؤثر على حدوث اإلعاقة . فطبيعة  
ات والمواقف والسلوكيات المحيطة بالفرد  د لبيئات االجتماعية والتى تتكون من المعتقا

فراد تعتبر  أل,و المادية التى تتكون من الهياكل المادية الطبيعية التى يعيش فيها ا

 
1 Gosling , David L , Religion And Ecology In India And Southeast 
Asia , First Published , Routledge (Taylor & Francis Group) , USA 
And Canada, 2001,  P.4. 

أنثروبولوجية   -حسنى إبراهيم عبد العظيم , العوامل اإليكولوجية والمرض )دراسة سوسيو 2
 .2000معة بنى سويف , لمرضى الكبد( , رسالة دكتوراة , كلية اآلداب , جا

البيئة والصحة )دراسة فى علم األجتماع الطبى( , دار المعرفة الجامعية  على محمد المكاوى ,  3
 .86-85ص,1996,االسكندرية , 
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عامل مؤثر فى حدوث اإلعاقة , وال تساهم البيئة االجتماعية فقط بل كالهما سواء 
 (.1) ية , على حدوث اإلعاقة وعلى المعاق نفسهالبيئة االجتماعية والماد 

وهو عبارة عن طفيل ينتقل لإلنسان   Toxoplasmaمرض التوكسوبالزما  -1
عن طريق الحيوانات االليفة كالقطط والكالب ,وينتقل المرض من األم الى الجنين  
عبر المشيمة وقد يصاب به الطفل عند الميالد , أو فى السنة األولى من عمره  

نه البصر, ويعتبر من  التهاب فى شبكية العين والتى تؤدى الى فقد وتسبب ا
 ( .2) ةاألمراض الشائعة  فى أوروبا والواليات المتحد 

الذى   Granular Ophthalmia  = trachomaمرض الرمد الصديدى   -2
يحدث بسبب ميكروب الدفتيريا الذى ينتقل إلى عين اإلنسان عن طريق الذباب , 

ت تبرز فى  ارمد الصديدى فى مراحلة المبكرة إلى مضاعفويؤدى إهمال عالج ال
شكل تقرحات فى القرنية ينتج عنها سحابة بالعين وبقعة فى القرنية تفقدها شفافيتها  

 وتقف حائاَل أمام نفاذ الضوء إلى داخل العين , مما يؤدى إلى فقدان اإلبصار. 

عض  وهو أحد األمراض المعدية الناتجة عن ب  Herpesمرض الهربس  -3
ذا لم ر الفرد بتق ةالفيروسات التى تؤدى إلصاب حات فى العين وضعف فى العين وا 

 (. 3) يعالج يؤدى إلى حدوث إعاقة بصرية
هو عباره    1941ول مرة عام ألظهر   Rubellaمرض الحصبة األلمانية     -4

عن فيروس يمكن أن يسبب التهاب نشط , ويظهر فى األطفال الرضع المصابين  

 
1 Berry, John W, Disability Attitude Beliefs and Behaviors: Report on 
an International Project in Community Based Rehabilitation, pp.1-3.   

,  2010دار الزهراء , الرياض ,  المعاقون بصريَا ,إيهاب الببالوى , محمد محمود خضير ,  2
 .74ص

, القاهرة , الدار المصرية اللبنانية  ,  معاقون بصريَا خصائصهم ومناهجهمكمال سالم ,  3
 . 48, ص 1977
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عين واألذن والجهاز  للى تلف خاليا اإوتؤدى الحصبة األلمانية  (1) شهرا . 21بعد 
العصبى المركزى وهو من األسباب المعروفة للعديد من اإلعاقات ومن بينها  

 اإلعاقة البصرية . 
االسم   هذا  وقد أطلق عليه Spring ophthalmia مرض الرمد الربيعى  -5

ى مرتبط بالمناخ وهو  النتشار حدوثه فى فصلى الربيع والصيف , فهو مرض موسم
ويسبب هذا المرض التهاب فى الملتحمة بدرجة شديدة ,   سباب ,ألغير معلوم ا 

ذ لم يتلقى إويشكو المريض من  حدوث إلى ؤدى يعالج فسالحمرار فى العين , وا 
 (. 2) مضاعفات 

الذى يعرف بمرض"المذنبات    Rriver blindnessالعمى النهرى  مرض  -6
وبية , وينتشر  ناإلعاقة البصرية فى أفريقيا وأمريكا الج الملتحية "وهو أحد مسببات 

هذا المرض عن طريق الذباب األسود الذى يعيش ويتكاثر على ضفاف األنهار  
خاصة فى أفريقيا . حيث يقوم هذا الذباب األسود بلدغ جلد اإلنسان وحقنه بجراثيم  

ع يشعر خاللها  صغيرة ال ترى بالعين المجردة تسبح تحت الجلد وتتكاثر بشكل سري
وتتطور الحالة إلى حدوث التهابات فى بعض   كالمصاب برغبة شديدة فى الح

أعضاء الجسم ومنها أغشية العين مما يؤدى الى العمى الكلى, ويؤثر على  
الملتحمة والقرنية للعنبيَّة والجزء الخلفي ، بما في ذلك الشبكية والعصب البصري , 

  (.3) مى فى جنوب غرب نيجيرياوكان السبب الرئيسى لإلصابة بالع

 
1 Jay, Barrie, Detection and Measurement of Visual Impairment in 
Pre-Verbal Children, Kluwer Academic, Boston, 1st edition, 1986, P 
41. 

 .77 -73إيهاب الببالوى , محمد محمود خضير , المعاقون بصريَا , مرجع سابق , ص 2
 .80,صإيهاب الببالوى , مرجع سابق  3 3
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نخفاض المستوى  انخفاض مستوى المعيشة , و اوف البيئية وخاصة ر وتؤثر الظ  
الصحى والثقافى والتعليمى  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الوعى الصحى وعدم 

 . ( 1) بالعديد من األمراض التى من شأنها أن تسبب إعاقة ة العناية بالصحه إلى اإلصاب
يد من العوامل ) المياه الصالحة د تتأثر بالبيئة فى الع ةسبق أن الصح  ح مماويتض  

كما أن البيئة   (.2) للشرب , الصرف الصحى , التغذية , المناخ و الرعاية الصحية (
 الذى من شأنه يمكن أن يسبب اإلعاقة . المرض تلعب دورَا كبيرا فى حدوث 

 Social Perspective     المنظور االجتماعى

مرض فى ضوء السياق االجتماعى  ليهتم المنظور االجتماعى بدراسة الصحة وا  
الذى يشمل البناء االجتماعى , فإننا اليمكن أن نفهم عالقة الطب بالمجتمع أو عالقة 

 الصحة والمرض باألبعاد االجتماعية بعيدَا عن الوعى بمفهوم البناء االجتماعى 
Social Structure ناه ودينامياته منذ االجتماع وأوضحوا معالذى أستخدمه علماء

  (.3) اية اشتغالهم بهذا العلم د ب
ويركز المنظور االجتماعى أيضا على المعايير المتصلة بالمرض واالستجابة له ,   

فالسياق االجتماعى يحدد الظروف التى يستطيع الشخص فى ظلها ان يدعى المرض 
ن خجل . وقد تناول علماء االجتماع  , ويعفى عن الواجبات والمسئوليات اليومية دو 

( الذى  Sick Roleاالجتماعى للمرض فى ضوء مفهوم  )دور المريض  فالتعري
صيغ بإعتباره نموذجَا مثاليَا بواسطته يحاول علماء االجتماع الوقوف على الخصائص 
االجتماعية المتصلة بتحديد المرض والظروف التى يستطيع االشخاص فى ظلها أن 

تى بذلت لتحديد المعايير  لمرض , وعلى الرغم من المحاوالت النظرية ايعانوا ال

 
 .31إيهاب الببالوى , محمد محمود خضير , مرجع سابق , ص 1

2 World report on disability, The World Bank, 2011, p. 4.   
نبيل صبحى حنا , الطب والمجتمع ) دراسات نظرية وبحوث ميدانية( , مكتبة األنجلو المصرية  3

 . 192,القاهرة, ص
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الخاصة بمواقف المرض , فمن الواضح أن دور المريض ليس مفهوما واحدا بصفة 
عامة على كل من يشكون المرض , بل يختلف بشكل ملحوظ بإختالف االشخاص  

 ( . 1)والظروف التى  يتعرضون لها
راض معينة م وارتباطها بأعلى متغير وهو نوع المهنة , ويؤكد المنظور االجتماعى    

وهى ما تعرف أمـراض المهنة , ومن أمثلة ذلك تلك الدراسات التى أجريت فى هذا 
(.  2) المجال التى حاولت التعرف على تأثير تراب الجرانيت على العمال المشتغلين به

وية ترجع أسبابها  بعض أمراض القلب واألوعية الدم أن Kingأوضح  1936ففى عام  
ضغط العصبى والنفسى والعوامل الوراثية ,وتوالت الدراسات بعد للغذائى وواإلى النظام ا

ذلك لتؤكد على ارتباط المهن بانواع معينة من األمراض , فتوجد مهن تسبب  
ألصحابها ضغوطَا اجتماعية ,وفسيولوجية , ونفسية مثل المحاسبين , والقضاة ,  

 . (3) األعمالوالمدرسين , ورجال 
لهامة التى يركز عليها المنظور األجتماعى , حيث يلعب اويمثل التعليم أحد المحاور 

التعليم دورَا مؤثرَا فى رفع مستوى الوعى الصحى , مما ينعكس على التعامل بفاعلية 
مع المرض ومواجهتة , وبالعكس تلعب األمية دورَا خطيرَا فى إفراز العديد من 

أرتفع مستوى التعليم   , وقد كشفت العديد من الدراسات انة كلما المشكالت الصحية
 Kingكلما أنخفض مستوى اإلصابة بالمرض , ففى دراسة التى أجراها كنج وكوب 

and Kobb  على مرض الروماتويدRheumatiod   من المرضى  %39أتضح أن
 .(4) عليمفقط لديهم مستوى أعلى من الت %10لديهم مستوى تعليم منخفض فى مقابل  

 
دراسات فى علم االجتماع الطبى, دار المعرفه الجامعية, محمد على محمد وآخرون,  1

 . 72,  71االسكندرية, ص
 .114يم عبد العظيم , علم االجتماع الطبى , مرجع سابق , ص حسنى إبراه 2
,  (, األنثروبولوجيا وقضايا اإلنسان المعاصر )مدخل اجتماعى وثقافىعلى محمد مكاوى ,  3

 .  221مرجع سابق , ص
 .116-115حسنى إبراهيم عبد العظيم , علم االجتماع الطبى , مرجع سابق , ص  4
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 تساعد على انتشار المراض المتوطئة ومنها:     عوتوجد عوامل أخرى تتصل بالمجتم  
طبيعة البيئة والجماعة حيث من المعروف أن هناك أرتباطًا بين انتشار المرض  -1 

وبين طبيعة البيئة والجماعة التى يعيش فيها اإلنسان . فاألمراض التى تنتشر فى  
فة فى المدن , لعن األمراض التى تنتشر فى األحياء المخت المناطق الريفية تختلف

وتختلف أيضا عن األمراض التى تنتشر فى المدن الصناعية نتيجة عمليات التلوث , 
 (. 1وقد أتضح أن بعض األمراض المتوطئة نقلها البعوض الذى يعيش فى اآلبار) 

داخل المجتمع  الحركة والظروف االجتماعية فهناك ارتباط بين حركة الناس  -2
رى وبين انتشار المرض وعلى سبيل المثال تنتشر خوبعض الظروف االجتماعية اآل

األمراض المعدية على نطاق واسع بين الجماعات البشرية بفعل ظروف أجتماعية  
خاصة مثل الحروب والسفر والتبادل فى صوره المختلفة . فقد أبادت األمراض 

 ن كما أدى االنتقال بالسف  1812روسيا سنه   المعدية معظم جيش نابليون الذى غزا
إلى نقل الحمى الصفراوية والكوليرا وشلل األطفال من أفريقيا إلى أمريكا و ومن  

 المعروف أن نقل الطاعون  من مكان إلى آخر يرتبط بنقل الحبوب .
الجهل واألمية يرتبط انتشار األمراض المتوطئة أيضا بمشكلتى الجهل األمية .  -3

المتوطئة والمعدية بسبب   ض جتمعنا المصرى ترتبط اإلصابة ببعض األمراففى م
 .  (2) الجهل األمية

ويتضح مما سبق أن األمراض ترتبط بطبيعة حياة الناس وبالظواهر االجتماعية    
التى تنشأ من وجودهم معَا , فهى ترتبط بالمهن التى يمارسونها كما ترتبط بعاداتهم  

يرتبط بالعمل   Silicosisثال ظهر أن مرض التسمم السليكى اليومية , وعلى سبيل الم
فى التعدين , أو قد يرتبط المرض بالمستوى االقتصادى والظروف المعيشية السيئة  
التى تتميز بها المنازل الفقيرة سيئة التهوية وسوء التغذية وكمثال على ذلك ظهر أن  

 
 .223لمجتمع و مرجع سابق, صى حنا , الطب وانبيل صبح  1
 . 223نبيل صبحى حنا , الطب والمجتمع , مرجع سابق , ص 2
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ى بسبب  حدث فى الماضالذى كان ي   Gastroenteritisالتهاب المعدة واألمعاء 
. وانه توجد عالقة سببية بين اإلصابة بالمرض  (1)ة لألفراد ئ الظروف المعيشية السي

والخصائص االجتماعية والسكانية كالمهنة , التعليم , المستوى االجتماعى  
واالقتصادى وغيرها .. كما أن هناك بعض المتغيرات األخرى كالسن , النوع ,  

اض التى تصيب  ر وطن األصلى تعد بؤره لنمو العديد من األمالعادات الغذائية , والم
 الكبار والصغار واإلناث والذكور.

 ويمكن إجمال قضايا المنظور االجتماعى فى تفسير المرض فى النقاط التالية :.

يرتبط المرض بالبناء االجتماعى, واليمكن فهم المرض بمعزل عن   -1
 السياق االجتماعى الذى يوجد فيه. 

وائيا فى المجتمع , بل ان امراضا معينة تنتشر  اليتوزع المرض عش -2
 نة . بنسبة اكبر بين جماعات اجتماعية معي

يرتبط المرض بالمعايير االجتماعية التى تحدد من هو المريض ,  -3
 وماهى واجباته والتزاماته . 

يؤثر المرض تأثيرَا كبيرَا على المجتمع , وخاصة إذا ارتفعت نسبتة   -4
 ذ تدابير اجتماعية لمواجهتة  ويجب اتخا

يرتبط المرض بالعديد من المتغيرات االجتماعية كالطبقة, المستوى   -5
 االقتصادى,التعليم, المهنة ,واألسرة  

الصحة قيمة اجتماعية يجب فهمها فى ضوء القيم االجتماعية   -6
 . (2) األخرى فى المجتمع

     Cultural Perspective المنظور الثقافى
 

 .  18نبيل صبحى حنا , الطب والمجتمع , مرجع سابق , ص   1
 .  118حسنى إبراهيم عبد العظيم , علم االجتماع الطبى , مرجع سابق , ص  2
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ظور الثقافى  بدراسة العالقة بين المضمون الثقافى اى أساليب الحياة  يهتم  المن   
الثقافية ومختلف تعريفات الصحة وأنواع االستجابات للمرض , إن النماذج الثقافية  

واألساليب النمطية للحياة االجتماعية تؤثر تأثيرَا كبيرَا فى تصورنا للمرض واستجابتنا  
فى يحدد بدرجة ما مانعتبره حاالت مرضية ,  له , وتعبيرنا عنه فالمضمون الثقا

واألسباب التى ننسبها إلى هذه الحاالت ,ولذلك فإن التعريفات الثقافية تؤثر فى  
 (.1)العوامل التى تجعلنا ننظر للشخص باعتباره حالة خاصة 

ويبرز المنظور الثقافى دور الثقافة فى التعامل مع البيئة , والسيطرة عليها , وكذلك    
البيئة فى تشكيل الثقافة , وتحديد السلوك الثقافى فى المأكل والمشرب والمسكن دور 

والدواء )الوقاية والعالج( ,والملبس والعمل والمعتقد الشعبى ...الخ . وهكذا يحرص 
المنظور الثقافى على إبراز العالقة التفاعلية بين الثقافة والبيئة فهو يهتم بإظهار 

والمرض والثقافة من ناحية أخرى , ويفيدنا فى فهم دور  طبيعة العالقة بين الصحة 
البيئة فى تنميط األمراض وتفسيرها وعالجها من ناحية ثانية , كما أنه يلقى الضوء  

على العالقة بين الثقافة والبيئة من ناحية ثالثة , وفى ضوء ذلك المنظور يمكننا  
 (.2) النظر إلى البيئة من خالل الثقافة السائدة فيها

تزداد أهمية الثقافة فى مجال الصحة والمرض نظرَا ألنها تتحكم إلى حد كبير فى  و  
انتشار األمراض , وطريقة الناس فى تفسيره ومعالجته , وكيفية األستجابة النتشار  

الطب الحديث والتفاعل معه , فالثقافة قد تقى اإلنسان من المرض , وقد تصيبه أيضا 
رية لضمان خصوبتها يجعل من األمراض الوبائية  . فتسميد األرض بالنفايات البش

والطفيليات المصدر لتهديد الصحة , وتتزايد خطورتها وهنا تعرض الثقافة أبناءها  

 
1  Mechanic , David  , Medical Sociology , second edition , division of 
Macmillan publishing , united states of America ,1978, p.55. 

, مرجع سابق , ص  البيئة والصحة )دراسة فى علم االجتماع الطبى(على محمد المكاوى ,  2
44 ,45 . 
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للمرض , وتقربهم منه . كما يظهر تأثير الثقافة من ناحية أخرى , فهى المصدر الذى  
 (. 1) يستقى منه اإلنسان تعريفه للمرض وأستجابته له

تقدات وهى أحد عناصر الثقافة دورَا هامَا فى تفسير المرض , وفى كما تلعب المع
قبول المريض للعالج .فهناك معتقدات تدفع اإلنسان إلى تفسير األمراض خاصة  
المفاجئة أو الحادة أو المستعصية إلى األرواح الشريرة ولذلك ال يلجأ الناس إلى  

معتقداته تحجب عنه الرؤية  الطبيب إال بعد أستفحال المرض , وال يدرك المريض أن
, (2) الصحيحة لألسباب الحقيقية للمرض فتقدم له تفسيرَا خاطئَا وعالجا غير نافعاَ 

وترى الباحثه أن هنا تلعب المعتقدات دورَا فى حدوث المرض أو فى عدم عالجه وقد 
 تؤدى إلى زياده تفاقمه .

لعادات وهى أحد ومثلما تلعب المعتقدات دورًا فى حدوث المرض تلعب أيضا ا 
عناصر الثقافة دورًا فى حدوث المرض مثل عادات ريفنا المصرى مثل االستحمام فى 
الترع ونزول اإلنسان المصارف  والترع وقنوات الرى وأماكن المياه الراكدة وهو حافى  
القدمين وبين االصابة بمرض البلهارسيا فاألناث أقل أصابة من الرجال فاالصابة  

نتيجة للتقاليد التى تمنع الفتاه من الخروج من المنزل بعد سن معين  بالبلهارسيا ك
تتاح للذكور  , كما أن التعود   وتحرمها نهائيا من فرصة االستحمام فى الترع التى

على القيام بعمليات غسيل المالبس واألوانى والخضروات فى مياه الترع بالقرب منه  
يتعلق بالتعرض للحشرات الجالبة  فتؤدى إلى أصابه األفراد باألمراض . وفيما

لألمراض هناك عادات تعود عليها اإلنسان فى بيئة تزيد من نسبة أصابتة وتعرضه  
للمرض , فالتعود على النوم فى العراء وارتداء مالبس قصيرهة تؤدى إلى أحتمال  

 
 وثقافى(,, األنثروبولوجيا وقضايا اإلنسان المعاصر )مدخل اجتماعى على محمد المكاوى  1

 . 213ابق , ص مرجع س
 164نبيل صبحى حنا , الطب والمجتمع )دراسات نظرية وبحوث ميدانية( , مرجع سابق, ص   2
. 
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ومن هنا برز دور الطقوس , والعادات , والمعتقدات فى  (1) االصابة باألمراض .
ومثلما تؤثر الثقافة على حدوث األمراض , مرض أو فى وضع تفسير للمرض حدوث ال

أو تفسيرها فإنها تؤثر أيضا على حدوث إعاقة أو تفسيرها تبعا لثقافة المجتمع التى  
 توجد به اإلعاقة. 

ومثلما ذكرنا من قبل أن لكل شعب ثقافته التى تحتوى بعض العناصر المتميزة , و أن  
التى تخلق معظم عناصر ثقافتها وتصطلح عليها فإن الثقافة  الجماعات البشرية هى 

يصبح لها تأثر قوى على اإلنسان . فاإلنسان قد يصعب عليه فى بعض األحيان  
التخلص من عاداته , وقد يصعب عليه أن يقاوم تقاليد المجتمع الذى نشأ فيه أو يغير 

األسر , أو المجتمعات  معتقداته . ولكل ثقافة نظرتها المختلفة إلى اإلعاقة  ففى 
المحلية يعتقدون أن اإلعاقة ناتجة عن التغيرات الفسيولوجية , البنيوية , الفيزيولوجية 
فى الجسم , والبعض يعتقد أنها قوى خارجة كنتيجة للسحر , الشعوذة , بينما يعتقد  
  البعض بإنها هدية أو هبة من هللا .وهنا يتضح أن المعتقدات تلعب دورًا فى النظرة

 . ( 2)إلى اإلعاقة وفى تفسر سبب حدوثها 
فى جنوب أفريقيا توجد بعض الثقافات التى تعتقد بإن سبب حدوث اإلعاقة  السحر 
الذى ينتقل من جيل إلى آخر , وهناك اعتقاد بأن إذا لم تحترم األسرة الفرد وهو حى 

من   سيموت مع الحزن واالسى ويسبب للشخص الذى أحزنه أن يصبح معاقًا أو أحد 
أفراد أسرته , وأيضا فى الثقافة السونية عندما تحمل المرأه فى طفلها األول يقوم  

اآلجداد بذبح خروف وترتدى المرأه الحامل جلده طول فترة الحمل فإذا أنجبت طفال 

 
 .221نبيل صبحى حنا , الطب والمجتمع )دراسات نظرية وبحوث ميدانية( , مرجع سابق , ص 1

2 Leonea , Tseleng, Cultural Beliefs Towards Disability Their Influence 
On Rehabilitation,: Master Of Physiotherapy, University Of Stellen-
bosch,2002,P.19.  
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معاقًا يعتقدون بإنها لم تتبع الممارسات بشكل صحيح , وفى نفس الثقافة يعتقدون أنه  
 .(1) مل طفال معاقًا وضحكت عليه فإنها ستلد طفال معاقاً إذا رأت المرأه وهى حا

 ويمكن إجمال قضايا المنظور الثقافى فى تفسير المرض فى النقاط التالية :
يرتبط المرض بالنسق الثقافى,حيث تحدد الثقافة الحاالت التى تعد  -1

 مرضّا والحاالت التى التعد كذلك.

 المنتشرة .تؤثر الممارسات الثقافية فى أنماط األمراض  -2

 نختلف استجابات األفراد للمرض باختالف السياق الثقافى للمجتمع .  -3
تؤثر العادات األجتماعية فى حدوث المرض واختالف معدالت  -4

 انتشاره .
تلعب المعتقدات دورَا هامَا فى التعامل مع المرض,وبوجه خاص  -5

 االعتقاد فى إسهام القوى فوق الطبيعية فى إحداثة . 

 جتمع وسائل عديدة لمواجهة المرض والتعامل معه .تفرز ثقافة الم -6
تؤثر الثقافة المادية فى إحداث المرض من ناحية , والوقاية منه من   -7

 ناحية أخرى .
يؤدى عزل المرض عن سياقة الثقافى إلى فشل فى فهمه , وقصور  -8

 .)2)فى عالجه

 

 

 
 

1 Leonea , Tseleng, op.,cit ,P.21.  
 . 95حسنى إبراهيم عبد العظيم , مرجع سابق , ص  2
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