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وفقني ألكون  فيه نحمده و نشكره، الحمد هللا الذي الحمد هللا حمدا كثيرا طيبا و مباركا       

  .طالبة للعلم الذي  هو ميراث االنبياء فلك الحمد حتى ترضى و إذا رضيت و بعد الرضى 

اصر الحق اهللا عليه و سلم الفاتح لما اغلق و خاتم لما سبق و ن نبينا محمد صل الصالة و السالم على

  .ومخرجنا من ظلمات المعصية و الجهل لنور العلم و الطاعة بالحق و الهادي لصراط المستقيم 

  :اما بعد

 "زهيـر بوسـنة عبـد الـوافي     "  الدكتوري القدير ستاذ لشكر و العرفان ألأتقدم بجزيل ا

المشرف على هذه الرسالة و أشكره على كل هذه التوجيهات العلمية القيمة التي سـاعدتني  

  . في إنجاز هذا العمل المتواضع و على صبره عليا

  على مالحظاته القيمة" جابر نصر الدين "و االمتنان للدكتور  كما اتقدم بالشكر  الجزيل

  . و توجيهاته السديدة في إنجاز هذا العمل المتواضع 

لألساتذة المناقشين  على همتهم العالية في سبيل العلم  و لي الشرف العظيم كما اتقدم بالشكر 

  .لقبولهم مناقشة هذا العمل المتواضع 

  

  



  



 

  

:إلى ـيسعدني و يشرفني ان أقدم هذا العمل المتواضع   

و و إلى كل اخوتي . من اجلي بالكثير فجزاهم اهللا خير جزاء  كافحاالكريمين اللذان  بي و امي أ

 اخواتي 

.التي لن  انسى فضلها ما حييت  فجزاها اهللا خيرا  "  صباح"إلى خالتي  ومربيتي   

ميمونة و قريبة منى له عودة تحاضر في قلوبنا ا الي اخي منذر الغائب عنا و لكن  

محمد  ابنهمو إلى  "كمالأواس "ها الذي نعتبره اخ  لنا الدكتور إلى اختي إكرام و زوج

.شهاب الدين حفظه اهللا و رعاه  

إلى أستاذ شفيق ساعد الذي اقدم له جزيل الشكر و االمتنان اهدى له هذا العمل 

.المتواضع  

  استاذة المستقبل " غمري علجية " إلى رفيقة الدرب صديقتي

.و إلى كل العائلة الكريمة    "زهرةعمري "الثانية و التي لن أنسى فضلها عليا  يإلى ام  

عبد الحكيم و فاروق بو لبير  بلقاسميالى زمالئي في الدراسة جدو عبد الحفيظ و   

. كريمة و فضالوي  ،حميدة   ،حنيفة مسامح إلى اخواتي و زمالئي في العمل  بشرة دريدي ،   

  .إلى كل زمالء و اساتذة األفاضل 
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  ةــص الدراسـملخ

كان هدف دراستنا معرفـة وجـود     ء البحثالتي تستوجب هدف إلجرا كسائر البحوث النفسية و اإلجتماعية

  .و معرفة العناصر المكونة لهذه التصورات اإلجتماعية  عية للمرض العقلي لدى األطباءاالتصورات إجتم

  :من اجل ذلك كانت تساؤالتنا على الشكل اآلتي و

  لدى األطباء ؟ للمرض العقلي اصر الضمنية التي تشكل التصورات اإلجتماعية ما هي العن •

  :وجاءت منه الفرضيات التالية

 لدى األطباء من الثقافة الشعبية للمرض العقلي تتشكل العناصر الضمنية للتصورات االجتماعية  •

 األكاديمي كوينهم لدى األطباء من تللمرض العقلي تتشكل العناصر الضمنية للتصورات االجتماعية  •

الدراسة االستطالعية  ذلك في  استبانة في المتمثلةوللكشف عن ذلك تم استخدام ادوات بحث    

و  طبيبا و تمت معالجة نتائجها عن طريق النسب المئوية ، 40بند وطبقت على  31متكونة من 

طبيبا  و  20التميزية  في الدراسة األساسية و طبقت على  االستمارة شبكة الترابطية،  استخدمنا

  .كانت دراسة كمية و كيفية 

العناصر و تتشكل لدى األطباء  إجتماعية للمرض العقليوجود تصورات ودلت النتائج في الختام على 

رضـيات  مما يدل على التحقق النسبي لف  الضمنية من الثقافة الشعبية و من التكوين األكاديمي لألطباء

  .الدراسة

  



 
 

Résumé de l’étude 

Notre étude se situe dans un objectif psychologique et social. Dont le but était 

la détermination des composantes sous-jacentes des perceptions sociales de la 

maladie mentale chez les médecins. La question a été formulée comme suit :  

 Quels sont les éléments sous-jacents qui constituent les représentations 

sociales de la maladie mentale chez les médecins ? 

  Les hypothèses ont été les suivantes : 

 La formation des éléments sous-jacents des perceptions sociales de la 

maladie mentale chez les médecins est due à leur culture populaire. 

 La formation des éléments sous-jacents des perceptions sociales de la 

maladie mentale chez les médecins est due à leur formation académique. 

A fin de mener cette étude, nous avons établi une étude quantitative 

s’appuyant sur un traitement statistique proportionnel utilisant un questionnaire 

de sondage. Dont il se compose de 31 points appliqué sur 40 médecins. 

L’analyse de ces résultats a été basée sur la technique du réseau relationnel et 

un questionnaire caractéristique sur un échantillon d’étude de 20 médecins. 

En conclusion, La comparaison des différents résultats et leurs interprétations 

démontrent que la constitution des perceptions sociales sur la maladie mentale 

chez les médecins est due d’une part à l’explication moderne basée sur 

l’analyse scientifique et d’autre part à celle des perceptions traditionnelles 

issues de l’interprétation culturelle populaire. Et qui appuis les hypothèses de la 

présente étude. 
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  :ةـليكاـإش –ة ـمدـمق -1  

علم  رغم التقدم الرائع في العلوم الطبيعية و الطب و الكيمياء الحيوية و الوراثة و  

عن  ةعاجز تما زال مجتمعاتإال أن ال  من العلوم ى ذلكيح و ما إلالتشرعلم  و  األحياء 

د منها كاإليدز ما يستج وأغيره من األمراض السائدة  والسرطان بعض األمراض كعالج 

حيث ان هذا نوع من األمراض   ،و العقل  فما بالك باألمراض التي تصيب النفس مثال 

مما  متميزة للتشخيص،قاعدة بسيطة  توفركبر ذلك لعدم أتتسم بالحساسية و مسؤولية 

 يينالنفس الممارسينإلى تخصص و جدارة يحتاج بالضرورة را مضنيا متشخيصها أيجعل 

   العياديين

لذلك ينبغي على  . ألبوين للمرضمن قبل ا ف المبكراشتكاالو أيضا  النفسيناألطباء و 

من  سياق و أن الوقاية خيرو قدراتهم في هذا ال قابليتهمالمربين إدراك حدود و  اآلباء

في  الشذوذء أو ااألساس الذي يشكل السو هي الحياة العقلية للفردذلك ألن  العالج

قللت من  وف و العوامل التي تكون هذه الشخصية سيرا سوياارت الظرسفإذا  ،شخصيته

أدى ذلك و بالتالي ، الصراع أو الضغوط النفسية  و  حباطاإللعوامل  هتعرضاحتماالت 

فيها الفرد سيئة نتيجة لما  أما إذا كانت الظروف التي يعيش إلى تكوين حياة عقلية سوية

إلى تكوين حياة عقلية شاذة  يدا تؤفإنهو خبرات أليمة  انفعاليةبه من صدمات  مري

من ثم ينتقل ذلك الشذوذ و التوازن النفسي و العقلي و  تنحرف بالفرد عن معايير السواء 
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، ويعتبر هذا  يكون على غير بصيرة بشذوذ أفعاله الذي الفرد  شخصيةكامل جوانب  إلى

  لمريض العقلية ل الحياةنمط 

  

خطير في شخصية الفرد بأسرها يبدو في  اباضطربأنه يعرف  العقلي المرضف .عقليا

ملحوظ  باضطرابكما يتميز  لتفكير و القوى العقلية بوجه عامشديد في ا اختاللصورة 

على المريض قدرة النفس مما يحول دون  ضبطعجز شديد في و االنفعاليةفي الحياة 

توافق ال(في مختلف صوره  االجتماعي هتوافق تحقيق يمنعه منهو ما رعاية نفسه و 

 ).137،ص 1996مجدي أحمد محمد عبد اهللا،(  )العائلي و المهني و الديني وغيرها

 حيث العالمدول واضحا في  انتشارا ةض العقليامراأل تاألخيرة عرف خالل السنوات  

والجزائر  2020 سنةكثاني مرض يهدد البشرية إلى   )OMS(المنظمة العالمية للصحة  هاصنّفت

ت حيث قدر،  ة في أعداد المرضىو ملموس ةواضح زيادةعرفت بلدان الها من رغيك

ونصف  مليونيقارب في الجزائر  ينعقليال ىضمرال عددن أن يالمختص إحصائياتبعض 

على أرضية النتشار ثاني مرشح لالرتفاع بحكم توفر الجزائر  مريض وهو عددمليون 

الجزائر أن نسبة في  لصحة العقليةل ة أخرىأكدت إحصائيو  ، العالم يهددأكبر مرض 

المتواجدين عبر شوارع العاصمة مصابون ومن األشخاص الذين ال مأوى لهم    30%

رئيس قسم األمراض العقلية بمستشفى  تيجيزة البروفيسوره وذاك ما كشف عن يةبأمراض عقل
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من األشخاص الذين اتخذوا من الشوارع  03على  01الذي قال أن  بالجزائر دريد حسين

   .مصابون عقليا ملجأ لهم

  )http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=10158(   ما شهدته وهذا راجع إال

  الجزائر 

  

    

ناهيك عن مخلفات  لزلفيضانات والزاللبصفة خاصة خالل السنوات األخيرة من آثار و 

شكلت كما من األسباب التي وكلها العشرية السوداء التي عاث فيها اإلرهاب فسادا 

  ضاعفت 

، فالشخص الذي فقد عائلته بأكملها وفقد معها البيت  عقليةالمراض األمن عدد المصابين ب

مثل هذا الشخص  و عقلية وكل نقاط انتمائه ال شك أنه معرض لإلصابة بتداعيات نفسية و

، كما أن الضغط االجتماعي الذي  عرفتهم الجزائر خالل السنوات األخيرة أشخاص مئات

والعوز الذي مس فئة كبيرة من الجزائريين  من أرباب العائالت بسبب الفقرير يعيشه كث

، وحول نفس الفكرة أيضا انخفاض القدرة  ساهم في انتشار المصابين بأمراض عقلية

الشخص المعني باألمر إكراها الشرائية وانتشار البطالة وما يترتب عنها من فقر يولّد عند 

الضرورية منها تلك حتى  قادر على تلبية طلبات أبنائه وفاألب الذي يجد نفسه غير ،انفسي

عقلي خاصة يتطور إلى مضاعفات نفسية قد تؤدي إلى المرض ال يتولد عنده كبت عنيف 
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ذا شخصية هشة وذلك ما نقف عليه في كثير من الحاالت في  إذا كان المعني باألمر

التي  ألحداث التي تتوالى وإضافة إلى االنهيار الذي يحدث بسبب ضغط ا  اآلونة األخيرة

ينهارون  و قد تترك أثرا نفسيا بليغا حتى عند أصحاب الشخصيات القوية الذين يضعفون

  . بتوالي المحن والمصائب

    

  

  

  إضافة إلى هذا النوع من المرضى الذي يبقى الشارع هو مالذه الوحيد هناك نوع آخر 

عرضة للتواجد في الشوارع ألن هؤالء كذلك  و من المصابين بأمراض عقلية وراثية

معاناتهم من هذا المرض تتسبب في معاناة أخرى كعدم قدرتهم على العمل بسبب حالتهم 

  بالتالي الصحية

يجدون في الشوارع ملجأهم فانعدام المورد المالي الذي يمكنهم حتى من شراء الدواء،  

   .الوحيد خاصة إذا كانت األسرة فقيرة وتعيش وسط ظروف صعبة

يبقى مفهوم المرض العقلي يحمل نوعا من الغموض لدى الواضح  االنتشارهذا رغم   

حيث يعبر عنها  األفراد ألنه يتأثر نوعا ما بالثقافة سواء من الناحية السببية أو التفسيرية

تعبر  ، و االجتماعيةما يعرف بالتصورات  أو سلوكاتهمتفكير األفراد و  مطمن خالل ن
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تتكون بناءا وفي شكلها المعرفي نحو موضوع ما د لحالة النفسية للفرعن ا  هذه األخيرة 

 قياملل تؤدي بالفردو  يوجد لديه من معارف و أفكار و خبرات عن هذا الموضوععلى ما 

هذه السلوكات تفسر واقع الفرد ألنه مستمر في  ، في موقف معين  االستجاباتببعض 

  .إطاره اإلجتماعي

ظاهرة ما في لسلوك األفراد في وصف  اتعتبر موجه ماعيةاالجتبما أن التصورات   

عن العناصر  بحث ههذدراستنا في ارتأينا .  والنفسي والبيولوجي االجتماعيإطارها 

و بما ان الطبيب فرد من . الضمنية المشكلة للتصورات اإلجتماعية للمرض العقلي 

مرورا  ومؤسساتها جتماعيةاالالمجتمع عبر مراحل التنشئة  من هايستمد المجتمع فانهه 

في  تدمجف بصفة دائمة على تعزيزها لالخبرات التي يعمو المعارف بمجموعة من 

  القاعدية  تهاشخصي

من األساليب الهامة التي يعتمدها الباحثون  أيضا تعتبر و بما أنها .المرجعي و تصبح إطاره

من خاللها المعارف و د ستمحيث ت و التربوية االجتماعيةالنفسية و  في مختلف الدراسات

  .الوصول إليهالمراد  المعلومات و الشيء

حول  شكلتتالتي  العناصر الضمنيةكأسلوب للبحث عن  في بحثنا استخدامهاتم قد  

  :الت التالية طرح التساؤ ارتأينا لذلك .موضوع المرض العقلي
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دى األطباء ما هي العناصر الضمنية التي تشكل التصورات اإلجتماعية للمرض العقلي ل 

 ؟ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الموضوع اختياردوافع   -1-2 

 :فيما يلي نبرزها النقاط من جملة خالل من الموضوع لهذا اختيارنا ينبع

     هذه الحاالت في المجتمع الجزائريمثل عدد المصابين ب ارتفاعشيوع المرض العقلي و  

 .حيث نالحظهم في الشوارع دون قيود

دراسة هذا الموضوع الخاص في الوسط اإلجتماعي و بمحاولة بسيطة الرغبة الشخصية في  

 .أو طريقة تؤدي للغرض المنشود   للخروج إلى أرض الواقع و دراسة الموضوع بأسلوب 
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ليس للفصل للموضوع  اختيارناجاء لذلك حول موضوع المرض العقلي،  متنوعةالتصورات  

  .إنما لمعرفة محتواها أكثرفيها و

أي معرفة  التداعيات الترابطية لتحديد بنية المضامين للتصورات االجتماعية استعمال شبكة 

تقديرات األطباء حول طبيعة تشكل العناصر الضمنية للتصورات االجتماعية من خالل مفاهيم و 

 .المرض العقلي

 من خالل نقص مراكز المتكفلة بهذه الفتة من طرف الدولةإهمال هذه الفئة من المصابين   

  .بالواقع احتكاكنامن خالل  ا لحظناهوهذا م

  :ةـدراسـحات الـد مصطلـتحدي - 2- 1

  :االجتماعيةصورات ـالت  

 حيث جاء  اقديم االستعمالمن حيث يعتبر  هولكن العهد المصطلح إلى حد ما حديث  هذا  

، ومن المستحيل  مواضيع معرفتنا ليست إال تصورات أنE kant  إيمانويل كانطحسب 

التي هي عبارة عن  ظروف المعرفةهو تحليل  المقصود بالتصورو  ة النهائيةالحقيقرفة مع

 بنيات ذهنية 

  

                 )موضوع دارس-شيء مدروس( الثنائية االعتباراألخذ بعين  لمعرفتنا يجب حيث نحن مقيدون

)3,P Maache Y & autres,2002 ( .  نستنتج أن  كانطمن خالل عرض مفهوم التصور عند
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الشيء الذي قام : وعند تحليلها يجب مراعاة قطبين هامين هما امعرفي للتصورات شكال

   .التصور عليه فعل التصور و الموضوع الذي قام بفعل 

تفكير حول الأنظمة ي تمثل فه لتصورات اإلجتماعيةا من خالل ماسبق تتضح ان و

 بمجتمعه اتصاليكون الفرد بواسطتها على  االتجاهاتو اآلراءتختلف عن مواضيع معينة 

و مقسمة  مهيأةحيث تكون  لمعرفة العامية و المشتركة بين أفراد المجتمعوهي نوع من ا

حصيلة نشاط عقلي  تشكل،  ..).إيديولوجية ثقافية،( معايير معينة  باختالفبينهم  اجتماعيا

كما أنها مرنة  اخاص اأو تصور اخاص اإعطائه معن و يعتمد على إعادة بناء الواقع 

،  المجتمع الحالية تبعا لظروف ليست ثابتة تختلف من عصر آلخر ومن مجتمع آلخرو

المرض أو  الصحة و المرضحول  االجتماعيةوهي متداولة بين كل أطرافه كالتصورات 

ع أخرى كاإلعالم اآللي أو كما هو األمر في بحثنا هذا حول المرض أو مواضيالنفسي 

  .ي دوما تركز على هدف معين هالعقلي، ف

إزاء  ألطباءا استجاباتمجموعة من كتعريف اجرائي للباحثة تعتبر التصورات اإلجتماعية 

دراسة شبكة الترابطية في الال الدراسة الكمية أوفي  االستمارةتتضمنها مختلفة اللمواقف ا

  .العناصر الضمنية المشكلة لها حول المرض العقليالتي توضح و  الكيفية

     :ليـقـعـرض الـمـال 
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 اضطراباتبأنه أشد  )Abrèges de psychanalyse(في كتابه  S Freud   سيغموند فرويدعرفه 

 شديد في القوى العقلية وعجز  اختاللفي صورة  هو يبدو ، و الشخصية خطورة و شموال

ويشاهد في ذهان  ،دراك الواقع أو تحقيق التوافق اإلجتماعي في كافة صورهعن إ

و و القدرات العقلية و تفكك الشخصية  االنفعال واضطرابات عن الواقع وتشويه االنفصال

   االضطراب

 وتتميز الشخصية الذهانية بالتفكك و فقدان التكامل و التغير الجذري ، الواضح في السلوك

 اضطرابالنفسية للذهاني، وتضعف عمليات الكبت و المقاومة ، مع  وتحطيم الدفاعات

األنا و الذهاني ال يشعر بمرضه و ال يعترف بيه وال يرغب في تغيير حالته و ال يكون 

  .)63ص  ،1994فيصل عباس، (  استبصارهمتعاونا لعدم 

الفرد  شامل في الشخصية اختاللأنه  لمرض العقليا يعتبرأن  في ضوء ما سبق يمكن  

على  االختاللبحيث يصبح غير قادر على أداء وظائفه بالشكل المطلوب و يكون هذا 

بالواقع وغالبا ما يبدو غير قادر  لالتصالالشخص  افتقار، فيبدو  مستوى القدرات العقلية

  و العجزبحيث تتميز بالغرابة  انفعاالتهتضطرب  تمييز بين الحقيقة و الخيال والعلى 

الوظيفي أو العضوي الذي حدث على  االستقرارو  االجتماعيكيف عن تحقيق الت

  .مستواها
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دليل اإلحصائي الرابع و كتعريف اجرائي هو ما يشخصه الطبيب العقلي استنادا لل

  . طرابات العقلية و النفسية من خالل اعراض واضحة ودالة عليهلتشخيص اإلض

  .الطبيب 

  :السابقةسات االدر -3- 1

 الستفادةل العلمي البحث في المهمة الخطوات إحدى السابقة الدراسات لىع االطالع يعتبر  

 التي والبحوث الدراسات من عددا تناولنا لذلك البحث النتائج ومناقشة تفسير في منها

 إطالع حدود في حيث أنه و ،إلى موضوع التصورات االجتماعية للمرض العقلي  تتطرق

يرات والفئة تماما لموضوعنا الحالي من حيث المتغلم تكن هناك دراسة مشابهة     ةالباحث

دراسات تناولت موضوع التصورات  تلك الدراسات إلى قسمين المدروسة ويمكن تقسيم

االجتماعية عامة و أخرى تطرقت إلى التصورات االجتماعية للمرض العقلي عند فئات 

   :متعددة وفيما يلي نوجز بعض هذه الدراسات

لدى الطالب  االنتحارلظاهرة  االجتماعيةالتصورات " عنوانب في زهيربوسنة عبد الوا دراسة  

جامعة منتوري بلوم في علم النفس العيادي ع هدكتورارسالة مقدمة لنيل شهادة  "الجامعي

 قسنطينة 

كان الهدف من هذه الدراسة التعرف على خصائص التصور االجتماعي ، و )2007-2008(

المنهج الوصفي  خدم الباحثاستو ،  دى الطالب الجامعيلظاهرة االنتحار وكيفية تكونه ل
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طالب الالجنس و الوسط األصلي في التصور االجتماعي لالنتحار لدى  يعامل أثر لدراسة

الجنس و الوسط لهما دور في تحديد التصورات  يأن عاملإلى الدراسة وتوصلت  .الجامعي

    .   )ص 220 ، 2008،  بوسنة عبد الوافي زهير( االنتحارلظاهرة  االجتماعية

   

 " التصورات االجتماعية للمرض العقلي لدى الطلبة الجامعين " بعنوان بورنان سامية دراسة  

جامعة محمد خيضر بعلم النفس المرضي االجتماعي ر في يرسالة لنيل شهادة ماجست

كان الهدف من  و -بوضياف مسيلةمحمد جامعة بدراسة ميدانية  -  2007- 2006 بسكرة

التصورات :  التقليدية للمرض العقلي جتماعية الحديثة وراسة الكشف عن التصورات االالد

للمرض العقلي  االجتماعيةتصورات البين الذكور و اإلناث في  الفروق و األكثر شيوعاّ

المنهج الوصفي و الباحثة  استخدمت ، الدراسي التخصص و السن حسبوكذا الفروق 

أهم نتائج كانت  باستخدام األساليب اإلحصائيةبحث و  استمارةداة البحث في أتمثلت 

كثر شيوعا العقلي أ التقليدية للمرض االجتماعيةالتصورات أن   الدراسة المتحصل إليها

  الذكور اتحديدلدى أفراد العينة و

  

  

        .متغير التخصص وفقجتماعية للمرض العقلي فروق في التصورات االوجود  أظهرتكما 

 .)ص 139 ، 2006 امية ،بورنان س( 
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رسالة   "التصورات االجتماعية للعنف الرمزي للكتابات الجدارية"بعنوان  عامر منيرة دراسة 

و  .2005بجامعة منتوري قسنطينة  مقدمة لنيل شهادة ماجستير في علم النفس االجتماعي

ارية و مدى راسة إلى تحديد العناصر المكونة للتصورات االجتماعية للكتابات الجدالد هدفت

بحث استعملت شبكة الترابطية داة أوك المنهج الوصفي ، و استخدمت عالقتها بالموضوع

جتماعية للعنف الرمزي للكتابات وقد توصلت نتائج الدراسة لوجود التصورات االللتداعيات 

  .) ص 184،  2005 عامر نورة ،( .                  الجدارية

  : مجال االستفادة منها ابقة وسالدراسات ال تعقيب على -1-3-1

  :سرد الباحثة واستعراضها للدراسات السابقة لتحقيق جملة من األهداف نلخصها فيجاء 

التعرف على المصادر والدوريات والبحوث النظرية والتطبيقية التي تخـص موضـوع    •

  . الدراسة الحالية مما سهل الطريق امام الباحثة لبناء االطار النظري لدراستها 

  . ي بناء نموذجها واشتقاق فرضياتهامنها ف ستفادةاال •

التعرف على منهجيات هذه الدراسة بالشكل الذي مكن الباحثـة مـن تصـميم منهجيـة      •

  .الدراسة

االستفادة من المقاييس المستخدمة في بناء االستبانة ، في هذه الدراسات لتطوير استمارة  •

  . استبانة خاصة تخدم اغراض الدراسة الحالية 
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تعرف على النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسات والتي سهلت على الباحثة ال •

او التعمق أكثر  االنطالق من حيث انتهى االخرون او البحث في الجونب التي لم يتناولوها

 .في الدراسة

   :تيآلتحديد ا اسات السابقة يمكنفي ضوء معطيات الدر  

في ضوء صور االجتماعي و كيفية تكونه خصائص الت عالجت الدراسات المشار اليها   

طالب الفي التصور االجتماعي لالنتحار لدى  االجنس و الوسط األصلي و أثرهم متغيرات

 بورنان ساميةأما دراسة   )2008(بوسنة عبد الوافي زهيرهذا في دراسة و  الجامعي

ة للمرض القديمة و الحديث االجتماعيةفي التصورات  اختالفاتعن وجود كشف ف) 2007(

 العقلي 

إلى تحديد العناصر  تهدف التي )2005(عامر منيرة  دراسةو .حسب التخصص و السنحسب 

حيث لم للكتابات الجدارية و مدى عالقتها بالموضوع  االجتماعيةالمكونة للتصورات 

السيما  هو محتواها و ما سات إلى طبيعة تشكل هذه التصوراتكل هذه الدرا تتطرق 

تسعى إليه الدراسة الحالية وهذا ما لدى عينة الدراسة األطباء  تماعيةاجوجود تصورات 

محدودية  )اهعلى حد علم( الباحثةإذ الحظت  يق المفاهيم المطروحة ميدانياًتطب قصد

 وذلك العتقاد اغلب األطباء -المرض العقلي –التصورات : متغيراتالدراسات التي تربط بين 

للمرض  االجتماعيةن التصورات بعيدة عكاديمية أ تصورات ونالناس ان االطباء يحمل

  .العقلي  
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 )لدى األطباءلمرض العقلي للتصورات االجتماعية ا( موضوعتناولت  لدراسة اهذه ف  

و التعمق في من حيث الشمولية ) حسب علم الباحثة ( بطريقة لم تتناولها الدراسات السابقة 

ولهذا يمكن ان تكون الدراسة بكراً في حقل الدراسة خاصة لدى العينة الدراسة األطباء 

جوانب اخرى  لم تتح لي  ةسادرآخرين بن يباحثل تسمحربما  الدراسات االجتماعية و

  .فرصة معرفتها

  

  :ةــالدراسرضيـات ف  -4- 1

من الثقافة لدى األطباء لمرض العقلي لتتشكل العناصر الضمنية للتصورات االجتماعية  

 .الشعبية

لدى األطباء من تكوينهم   لمرض العقلي لالضمنية للتصورات االجتماعية تتشكل العناصر  

    .األكاديمي 
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االجتماعيةاالجتماعية  مدخل مفاهيمي حول التصوراتمدخل مفاهيمي حول التصورات    

دتمهـــيـــــ    

 التصور مفهوم عن تاريخية لمحة ‐1
 للتصور العام هومالمف ‐2
 التصور مفهوم من القريبة المفاهيم بعض ‐3

  الرأي و التصور ‐1‐3
  اإلتجاه و التصور ‐2‐3
  اإلعتقاد  و التصور ‐3‐3
  الصورة و التصور ‐4‐3
  اإلدراك و التصور ‐5‐3

 التصور أبعاد ‐4
  األول البعد ‐1‐4
  الثاني البعد ‐2‐4
  الثالث البعد ‐3‐4

 التصور مميزات ‐5
  اإلدراآية لفكريةا الميزة ‐1‐5
  الدال الشكلي المعنى ميزة ‐2‐5
  الذهني البناء ميزة ‐3‐5
  اإلجتماعية ميزة ‐4‐5

 العلماء حسب اإلجتماعية التصورات تعريف ‐6
 اإلجتماعية التصورات بناء ميكانزمات ‐7

  التوضيع ‐1‐7
  الترسيخ ‐2‐7

 المجال تأثير و اإلجتماعية التصورات نظرية ‐8
  تماعيةاإلج التصورات أشكال ‐1‐8
  اإلجتماعية التصورات في المؤثرة العوامل ‐2‐8

  الفصل خالصة      
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     :ــــدمهيــــــت

حيث ،  دائما إلى معارف لفهمهنحتاج إن ارتباطنا ووجودنا في العالم المحيط بنا يجعلنا  

لكل عنصر و أنه يزخر بالمواضيع و األشخاص والوضعيات المرتبطة ببعضها البعض

هو مجسد لحياتنا الشخصية و  تلك الوضعيات مابين من ،  المجتمعودوره في  أهميته

مهما كانت صلتنا بتلك المواضيع و الوضعيات فإن  هو سجل لقيمنا وعاداتنا ا ماأيض

الفرد بحاجة دوما إلى ذلك التواصل، ألنها تشكل كينونته من خالل المعارف و الطقوس و 

  .و المشتركة بين كل أفراد المجتمع  العادات المختلفة

الدائم  احتكاكههي نتيجة أن تولد مع الفرد، و إنما لكل هذه العناصر وال يمكن   

، فهي تبنى وتتشكل عنده من خالل عدة عمليات عقلية  المتواصل بالمجتمع الذي نشأ فيهو

أو يدخل ضمنها  االجتماعيةو التي تدخل ضمنها عملية بناء التصورات     و فكرية

في هذا السياق فهي تساعد الفرد على  و .لبناء المعارف لدى الفرد يرورةكصالتصور 

جهها ااجهة العالم المحيط به من خالل معالجته وتعديل المواقف وحل المشاكل التي يومو

  .الفرد

      سنحاول  عدد من المحاورفإننا اعتمدنا على  االجتماعيةالتصورات مفهوم لإلحاطة ب   

  .الخلفية التاريخية لهذا المصطلح من خاللها توضيح
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 : مفهوم التصورات حوللمحة تاريخية 1- 

يعد مفهوم التصور قديما قدم الفلسفة اإلغريقية ولكنه كمفهوم إجرائي يعتبر حديثا نسبيا   

في مختلف التطبيقات خاصة فيما  تهفي الخطاب التربوي أين ثبتت أهمي هحداثة ظهور

تجسدت في أبحاث ، والسيما أن هذه األهمية برزت و يتعلق بالميادين البيداغوجية

وغيرهم  E Durkheim يمادور كاميل  و Kant E إيمانويل كانط مثالعلماء قدامى أودراسات 

أثار هذا المفهوم خالل األربعين سنة األخيرة  لقد .  المعرفية والمدركاتفي ميدان المفاهيم 

إلى أن يحتل موقعا  وهو ينحو اليوم االجتماعيفي ميدان علم النفس        نقاشات كثيرة

 سارجيد  حركة البحث حوله في فرنسا علىمنذ انطالق ف العلوم اإلنسانيةمركزيا في 

تعددت الملتقيات والمنشورات في أوربا و الواليات المتحدة وباقي Moscovici S  موسكوفيسي

 علم االجتماعو األنثروبولوجياك االجتماعيةتشمل كل العلوم بذلك أصبحت ف،  دول العالم

  ... التاريخ و

حينما قارن بين  االجتماعيالتصور وعرف مفهوم أول من استعمل  يمادورك يعتبر  

وذلك في مقال مشهور له نشر في مجلة الفردية والتصورات الجماعية ورات التص

وبذلك  عبارة عن مجموع الثانية أن األولى ليستواعتبر  1898عام  "الميتافيزيقيا واألخالق"
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ية التفكير موضوعا مستقال للدراسة وأكد على خصوص التصورات الجماعيةتكون 

  . (Maache Y & autres, 2002 p7) الجماعي بالنسبة للتفكير الفردي

  

  

  

كما أن للتصورات الفردية خصائص تميزها حيث ال يمكن اختصارها في عملية فيزيائية ف

و اعتبارها التصورات الجماعية  فإنه ال يمكن اختصاركيميائية يقوم بها المخ ، كذلك -

  .اد الذين يشكلون ذلك المجتمعمجرد مجموع تصورات األفر

والطقوس أنواع  عاما يشير إلى األساطيرمفهوما ظل مفهوم التصورات الجماعية   

لم يعد  االجتماعيما، ونظرا لعموميته وتضمنه لكل أشكال التفكير  اتميز مجتمعالتفكير التي 

 ولكنها ظاهرة فأصبح هذا المفهوم اإليديولوجياتعن الذهنيات و من الممكن تميز التصورات

مفهوم  لم يستخدم فيها كثيرافترة ذلك جاءت  عدب . (Gilles F, 1995, p249)  غير إجرائية

تعود األسباب وكأحد مباحث علم النفس االجتماعي  البحث الميداني في االجتماعيالتصور 

ة والتي تلك الفتر هيمنة المدرسة السلوكية على علم النفس فيالنسيان إلى  الرئيسية وراء هذا

بالسلوكيات الظاهرة والقابلة للمالحظة والقياس كالسلوكيات اللفظية  لم تكن تؤمن إال

وكل األنشطة  الكامنةالضمنية االستجابات مجمل أما   .  (Jodele D,1993, p38) والحركية

ومن بين المواضيع التي درست في تلك الحقبة  اهتمام دنىفلم تعرها أاألخرى المعرفية 
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لكنهما  االجتماعيفهذين المفهومين يتصالن مع التصور ،  الرأي و االتجاه"مفهومي 

في فيستند  االتجاهأما  للمالحظة والقياسظاهرة قابلة  استجابةيختلفان عنه فالرأي يمثل 

بين سببية ، وقد استعمل في البداية للتأكد من وجود عالقات  علم النفس العامأصوله من 

   ذلك في حساب زمن رد الفعلاالستجابات و المثيرات و

  

  

في  رفهو عملية بناء للواقع يؤث أما مفهوم التصور فهو أكثر تعقيدا بسبب طبيعته الكامنة

 (Herzlich C,1974 ,p 304) .   االستجابة فيعدل األول ويوجه الثانيآن واحد على المثير و

ج الماركسي الذي إلى سيطرة النموذ االجتماعيالتصور كما  يعود تأخر تطور مفهوم   

مفهوميه  نشاط المادي للناس كما يؤمن بأنيرتبط بال األفكار للتصورات إنتاجن أيؤمن ب

آليات التدرج  والمراتب ما بين أدنى وأعلى البنيات يعطي الشرعية الكاملة لدراسة هذا 

لكن مع التطور الذي عرفه كل ،  التصورات هي لغة الحياة الواقعية تكونبحيث  النمط

علم يأخذ مكانة له في  هذا المفهوم معرفي وعلم االجتماع المعرفة بدأعلم النفس ال من

وهذا التطور النوعي لمفهوم ،  االجتماعيوالتاريخ وعلم النفس  األنثربولوجياواالجتماع 

الذي درس  موسكوفيكسي على يد االجتماعيحدث في ميدان علم النفس  االجتماعيالتصور 

التحليل  " نشرت نتائج دراسته في كتابهللتحليل النفسي و ختلفةتصورات الجماعات الم

   .1961 عام " النفسي صورته وجمهوره
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 التحليل النفسي صورته و"والمعنونة بـ  1961عام   في دراسته الرائدة موسكوفيسيأراد    

ر نظرية علمية انتشية افهم كيف " La psychanalyse son image et public "   "جمهوره

 التغيرات التي تطرأ عليها بعد مرور نصف قرن من الزمن مع اإلشارةوما هي  دى الجمهورل

تختلف في محتواها ومستوى ، وهي  ال يوجد تصور واحد للتحليل النفسي بل تصوراتنه أ

 ياالجتماع لف أيضا حسب االنتماءكما تخت التحليل النفسي نحو بنائها وتوجهها العام

(Gilles F,1995,p244) .  

 

  

  :المفهوم العام للتصور  - 2

وسيلة  أعطيت له معاني كثيرة مما جعلهو من نواحي متعددة المفهومهذا لقد تم تناول   

 االجتماعيالتصور مفهوم ظل  حوله فبالرغم من األبحاث التي أجريت،  عمل صعبة المراس

 ركات االجتماعيةالعلم إلى الحمن  اشتماله على كل شيءوذلك إلى درجة تعقيده  ومرد غامضا

  .P, 1983 , p19)  (Leyens J ...السيروراتغيرها من العمليات واألفراد و ىإل

علم االجتماع يعد قديما قدم علم النفس و التصورات االجتماعيةمفهوم أن رغم  

 موسكوفيسي األنثروبولوجيا إال أنه ظل في طي النسيان لسنوات طويلة و بفضل الباحثو

،  لكن يبقى سر قوة هذا  شكل جديد وبقوة شملت العديد من الميادينأعيد التطرق إليه ب

إلى سيروراته وبنائه المعقد ذلك وإنما يتعدى  غير مقتصر على معانيه المتعددة المفهوم
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نه ال بد من إ، ولكي نصل إلى فهم جيد لهذا المصطلح ف وأهدافه المختلفة ومجاالته العديدة

للتصورات و بعدها نأتي إلى التصورات االجتماعية مع  التطرق أوال إلى المفهوم العام

  .ذكر مختلف التعريفات لها

  :المصطلح العام للتصور1-2-  

 اللغة في يقابلهاالتي  " Respresentare "مفهوم التصور يعود إلى الكلمة الالتينية  إن 

 . جعل الشيء حاضرا أي معناها االستحضارو "لتمث " أو "تصور "يالعربية مصطلح

  . » الفكريتصور من طرف أن كل ما يمكن  « على أنه القاموس الفلسفيويعرفه 

  

هدف يالذي  ضمن المحتوىاستدراك صور عقلية  « هفيعرفه على أن المعجم النفسيأما 

أي  ، »)الفرد(في العالم الذي يحيا فيه الموضوع ... وضعيات و سلسلةأوضعية لتفسير 

مرتبطة بالمحيط الذي يعيش فيه ذلك  تكونفي الذهن موجودة  ةعملية استحضار صور أنه

   . الفرد

  :بعض التعريفات لمفهوم التصور -2- 2

جهود بعض الفالسفة والباحثين نذكر منهم  يعود الفضل في استعمال مفهوم التصور إلى  

:  
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حيث استخدم عبارة التصور في اإلطار  1898الذي أدخله ألول مرة سنة  اميل دوركايم  

كان البد من االنتظار وللفكر الجماعي مقابل الفكر الفردي  ي إلبراز الطابع الخاصاالجتماع

  .سارج موسكوفيسيلكي تكون التصورات محل دراسة معمقة بفضل الباحث عاما ن يست

الظواهر في  ةقيظواهر تتميز عن ب « االجتماعيةالتصورات  إنف كايمرلدوبالنسبة   

، ...وهي بدورها أسباب ان لها أسبابإدون شك فمن و  ...الطبيعة بسبب ميزاتها الخاصة 

لكنها بقايا  التي تشغل انتباه األفراد ألفكارالتصورات ال يكون بسبب بعض اإنتاج  إن

نها عادات مكتسبة ، أحكام مسبقة ، ميول تحركنا دون أن نعي ، و إ  لحياتنا الماضية

أن  أي  .(Durkheim E, 1967, p113) »بكلمة واحد إنها كل ما يشكل سماتنا األخالقية 

سبه من التصورات ليست فقط ما يدور في ذهن الفرد من أفكار حالية بل هي ما اكت

 ) المرتبطة بمحيطهاألفكار وتضم كل القيم سخة في الذهن ارالماضي من خبرات و أفكار 

Roussiau N & Bonardi C, 2001, p23) .  

  

 

    يمكن حصره فقط في الفرد الذي هو أساس الجماعة  أن التصور الجماعي ال دوركايم ويرى  

ها نثبت أهمية نما هو أكبر من هذا بكثير إذ أنه يمثل أحد العناصر المهمة التي بواسطتإو 

    :  أن يقول حيث  ، ويتطور التصور الجماعي ليؤثر على التصور الفردي الجماعة على الفرد

و هي تشمل حتى  ما نطلق عليه  ظواهر النفسيةمن ال الجماعي يشكل عددا كبيراالتصور  «
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بين ما هو ذو مظهر فردي  هي ال تنفصل من حيث التمييزر، وبالعلم و االيدولوجيا و األساطي

لتصور قوة ا دوركايمهنا يؤكد  و . (Moscovici S,1992,p 40) » هو ذو مظهر اجتماعي عما

  .لتالي فهو أشمل منهالجماعي على التصور الفردي ألن الجماعي يحتويه و با

فعل استرجاع حساس لبعض  «: دوركايمحسب  هوتصورات فللاللغوي  بالعودة إلى المعنى  

 و هذا التعرف أنما يوحي لنا  » ...ات شاراإل و زورمال واألشياء على األقل بعض الصور 

  سمالموضوع ، الهدف ، ر هيب معنى التصورات يببعض الكلمات المفتاحية التي تسمح بتقر

أو  ايكون فردأن  مكنيحيث أن الموضوع  .، استدراك الحدث  شارةإ،  ، رمز صورة

، ظاهرة ا أو اجتماعي انفسي ا أومادي ا، حدث شيئا،  اشخصيكون قد أما الهدف ف    جماعة 

لكنه دوما ضروري في  اأو اعتقادي اتخيلي ،ا حقيقييكون  قدكما .  فكرة نظرية ، طبيعية

( استدراك الحدث إلى فعل استخراج الهدف من خالل المعانيو يشير    . رالتصوعملية 

أما بقية  ....)إدراك تخيل، تفكير،(أو من خالل العمليات العقلية  )شفهي سمعي، بصري،

 .لاإلرسال و االستقبا شارة فهي تصورات بهدفإ صورة رمز، رسم، :الكلمات

  

  "لتحليل النفسي صورته وجمهورها " كما سبق وأن ذكرنا في كتابه: سارج موسكوفيسي 

رغم غيابه في  ىأخرللوعي مرة  يءإعادة إظهار الش «أن التصور هو يرى  )1961(

عملية كذلك عملية تجريدية محضة إلى جانب كونه  منه جعليوهذا ما  المجال المادي

ى أي أن التصور هو عملية ذهنية تعتمد عل . )Moscovici S, 1992, p40( » إدراكية فكرية
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إلى الواقع بالرغم من  ...إشارة  أو رمز أو محاولة استحضار شيء من خالل صورة

يعيد  « التصور بأن موسكوفيسي تبركما يع. عملية فكرية محضة   هنإ، وعليه ف غيابها فيه

أي يحاول   »رغم غيابه  اأن يقدمه مرة أخرى حالي للشعور بمعنى يءتقديم الكائن أو الش

 .ع الغالب شيئا حاضرا من خالل فكره وعملية اإلدراكأن يجعل ذلك الموضو

 الئميحيث ينتقي ما  الشاشة االنتقاليةبأن التصور يلعب دور  موسكوفيسييوضح   

 Moscovici)يستعين بالذاكرة  كصورة ديناميةمن ثم فهو من عقل اإلنسان و موضوعاته

S,1972 ,p 56)   .                   وإنما جملة من التصورات  اواحد اصورأي أن الفرد ال يملك ت

حول  االجتماعيةمثل التصورات وإن كانت تتداخل فيما بينها   حول العديد من المواضيع 

ها بسبب تقارب الظروف المحيطة فهي قريبة من بعض الجامعةعند طلبة  اإلدارة الجزائرية

اإلشارات التي تجسد وتظهر فقط من خالل بعض الرموز و داخلة فيما بينهاكما أنها مت ابه

أي بين المجرد صلة بين المفاهيم والمدركات  «عرفه أيضا بأنه الذي  .ذلك التصور

 )Moscovici S,1992, p368( »والمحسوس

 

  

وهذه  ذهنيا تهيقوم بمعالج) معلومة ، ، حادثة فكرة( اخارجي االفرد مثيرعندما يتلقى ف  

، المهنة  الخبرةكتتعلق بشخصية الفرد  المعالجة تختلف من فرد آلخر حسب عوامل ذاتية

 ونتيجة هذه المعالجة...العائلة ، المجتمع ، المؤسسات كذاتية  غير ، التكوين وعوامل
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حيث  هذا التعريف هو امتداد لما سبق ذكره ،.  (Moscovici S,1992, p96)  ريتكون التصو

 التي ينشأ فيها الفرد وفالظررأينا أن التصورات قد تتشابه وقد تختلف ومرد إلى اختالف 

وخير مثال ندعم به هذه  ....أخرىشخصية الوسط العائلي باإلضافة إلى عوامل  ثلم

حول المرض العقلي لدى  االجتماعيةالفكرة هو موضوع بحثنا المتمثل في التصورات 

وفق العديد من المتغيرات هي موضوع واحد لكن تصوراته جد مختلفة  التي األطباء

من ذات الفرد أو خارجية من خالل محيطه تي قد تكون شخصية نابعة والعوامل ال

التصورات تقع بين ما هو خارجي وما هو فإن  موسكوفيسي ودوما حسب. االجتماعي

أي بين الحقيقة الجسمية والحقيقة النفسية على اعتبار أنها عملية ذهنية يحاول الفرد  داخلي

  .استحضارها في أرض الواقع 

بل  التصور ليس مجرد استرجاع صورة بسيطة للواقع فقط « النفسمعجم علم حسب  

إذن فهو بناء عقلي لنشاطنا وهنا نشير إلى تعقيد  ، بناء للنشاطات العقلية تكوين أو

  . )Sillamy N, 1983 ,p1029 (     »مصطلح ال
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هنية المكانيزم الذهني الذي يسمح ببناء الصورة الذ «ر هو يرى أن التصو: جون بياجي 

هو من الماضي كفكره أو موضوع أو حادثة معينة  وهذا يخص إرجاع إلى الحاضر ما

  . p 8) J , 1967, (Piaget »ا د بناؤه رمزييعأيسي للموضوع الذي والتصور يعد الممثل الرئ

السترجاع صورة  اذهني اميكانيزم يعتبر التصورفي النمو فإنه  بياجيوحسب نظرية 

، كما يعتبر أن  )...، حادث موضوع(يق رمز مهما كان عن طر الماضيذهنية من 

حركي أين تكمن الوظيفة في إقامة عالقات  -ترجع إلى استمرار النمو الحس التصورات

، كما أن  والتصورات حسبه تبقى عملية مستقلة عن كل تأثير للمحيط. مع العالم الخارجي

  .متأخر اكتسابلى أنه إال ع النظر إليهللتصورات ال يمكن  االجتماعيالمحتوى 

، فهي تؤخذ  عملية إعالمية بين الفرد و العالم التصورات هييرى أن  :Wallon  والون 

وسطه فالتصور الحقيقي  فيعلى أنها عنصر لحل التناقضات التي تميز عالقات اإلنسان 

داخل  اللغة هو تثبيت التصورات كما أن دور طريق الرمزال يمكن الوصول إليه إال عن 

، فهي في حد ذاتها  التصورات ال تستعمل الوظيفة الرمزية للغة «: وعي حيث يقولال

 على دور والونوهنا يؤكد . )  Josée M,1993,p 322( » للغة و الوظيفة الرمزية مستوتعتبر 

اللغة في ترسيخ المفاهيم التي تحفظ لنا التصور في الذهن وكذا في عملية  وأهمية

هو  ماكل ، كما يميز هذا المفهوم الصلة والرابطة بين  عنه استحضاره ومن ثم التعبير

 اجتماعي وما هو فردي
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، أي  العقلية وكذلك اللغة ، العادات ، التقاليد فتطبيقات الطفل مشروطة بالحقيقة المادية 

أن التصور الفردي مرتبط بمعطيات الواقع االجتماعي، ويقصد بذلك الطقوس واألنماط 

  .في وسط ما الفكرية السائدة 

 التصور هو حاصل التحليلأن نخلص إلى  ذن ومن خالل ما سبق من المفاهيمإ 

حيث يبنى بشكل داخلي من طرف األفراد في  شياءظواهر واألالأبعاد  والتصنيف لمختلف

وكذا ) الموضوع (وبالتالي يتدخل في كل من عملية التعرف على الشيء لواقع احتوائه ل

  :راز ثالث نقاط أساسية تخص التصور هي يمكن إبو  في استحضاره

أي يتم االستحضار عن  أن التصور ينطلق من معلومات يوفرها المحيط الخارجي 

  .طريق رمز موجود في الواقع

  .إدراكيةأي عملية ذهنية ى وتنظم في العقل أن هذه المعلومات تعالج وتبن 

 استحضار وصلةحأي  هو ما يطلق عليه مفهوم التصور نيالبناء الذهأن نتائج  

الغائبة إلى أرض الواقع عن طريق عمليات ذهنية استدراكية انطالقا من  المواضيع

 .االعتقاد  و االتجاهمؤشرات أو رموز واقعية تشكل عملية التصور وهي تختلف عن 
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  :       بعض المفاهيم القريبة من مفهوم التصور - 3

النفسية واالجتماعية ور وبعض المفاهيم التصمفهوم بين  هناك تداخاليمكن مالحظة أن   

إذا تمعن الباحث ف، ...والصورة االعتقاد، اإلدراك ، الرأي: نذكر منها و التي القريبة منه

، و ذلك تبعا لنمط  مليا وجد أنه في هذا المجال يقوم بتنوع التخصيص للسلوكيات

فكثيرا ما يخلط الفرد ما   (Abric J C, 1994, p187) العاطفةو  ، الذكاء الشخصية القاعدية

  .التصور وهذه المصطلحات ألنها قريبة من حيت الفهممصطلح بين 

 ية واضحة قابلة للقياس والمالحظةهو استجابة لفظ هذا األخير و : التصور والرأي - 3-1

، وغالبا ما يعبر  يعتنقه الفرد لمدة محددة «ن الرأي أ ن عيسويعبد الرحمإذا يرى الدكتور 

 هماأنإال  مثل االتجاهاتللتغير راد واآلراء قابلة الشعور القومي السائد لدى أف الرأي عن

عبد الرحمن عيسوي ( » فاالتجاه يتعرض للتغيير بدرجة أقل من الرأيفي الدرجة  انيختلف

  . )163ص 1994

ي خاص ، كون أن الرأ من خالل هذا التعريف يظهر أن التصور أشمل من الرأي  

أن ير في حين نجد قابل للتغأنه كما  ألنه يعتنقه لمدة محددة طيه خاصيةبالفرد وهو ال يع

راء اآلالتصور يتأثر ب، ف خصائص الجماعيةالالتصور يتميز بشيء من الثبات ويحمل 

 &Maache Y( من اآلراء ةعوجممعلى أنه له  موسكوفيسيالشخصية على حد تعريف 
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autres, 2002, p13(  بهذا فالرأي عبارة عن أداة تمكننا من يفهم من خاللها التصور، و

  .  الوصول إليه

  

    

فهو يمثل مواجهة كاستجابة  أكثر تعقيدا من الرأي االتجاهويعد : التصور واالتجاه -2- 3

تتكون التي  عبارة عن الحالة الوجدانية للفرد االتجاهو  للفعل،مسبقة التحضير المباشر 

ألشخاص  أوصورات فيما يتعلق بموضوع ما ت أوبناءا على ما يوجد لديه من معتقدات 

أو السلوكات حيالها في  االستجاباتتدفعه في معظم األحيان إلى القيام بعدد من معينين  و

مدى رفضه أو قبوله لهذا الموضوع أو  االستجاباتو يتحدد من خالل هذه  موقف ما

عن  يرفع الستار جاهاالتيالحظ أن و .)73، ص2000عبد اللطيف محمد خليفة،( هؤالء األشخاص

، حيث يمكن  من خالل ما يحمله من داللة رمزية أو ملموسة لمحيطنا االجتماعيالتصور 

من  يظهر االتجاهفي حين أن  الداللة العقلية الستكشاف المحيطالقول أن التصور يمثل 

  .)إلخ.....وضعياتال،  حركات، ال اإلشارات( يةريتعبال االستجاباتخالل 

فرصة ثابتة أو اعتقاد متعلق  «بأنه  االعتقاد كير لينجر يعرف: االعتقاد التصور و -3- 3

 .» االجتماعيةوأصناف السلوكات  كأهداف الحياة ووسائل تحقيقها االجتماعيةباألنظمة 

  .  المجتمع معالتكيف فهم سبل فهمها و  فيفالتصورات تشرح االعتقادات وتفيدنا  وبهذا

 إلىواسع بقدر  موسكوفيسي عىالذي س االجتماعيالتنظيم يخفي مفهوم  االعتقادكما أن 
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المجال المعرفي للتصور في يكون أنه  وذلك بإظهار االعتقادوتمييزه عن  توضيحه

جديدة انطالقا من نماذج  اتستدخال معلوما، وهذا ب االعتقاديساعد على تآلف و االجتماعي

 )مجتمعه(فوج عمله  مكونة اجتماعيا فبفضله يستطيع الفرد أن ينسق وضعه مع

(Moscovici S,1992,p 81)  .    

     

ور انعكاس حقيقي للواقع كما هو موجود ، أما التصفالصورة  :و الصورة التصور -4- 3

 .وهو عملية بناء للواقع انطالقا من المعطيات الخارجية فهو انعكاس داخلي لواقع خارجي

فإذا كانت ،  االنعكاسفي ميكانيزم وبهذا يتضح الفرق بين الصورة و التصور الذي يكمن 

نتيجة  هو موجود فعال التصور قولبة لماإن ف موجود في الواقع بق األصل لما هوطالصورة 

  .لتصور داللة خاصةلالتي تعطي  االجتماعيةو  الخصائص البنائية

يفسر ، حيث  فعل بنائي « أنهباإلدراك  موسكوفيسي يعرف :اإلدراكالتصور و  -5- 3

       »اخاص اويضعها في عالقة مع بعضها البعض ويعطيها معن حاسيس التي يتلقاهاالفرد األ

حيث تقوم عمليات  المثيرات الحسية لتي يقوم الفرد عن طريقها بتفسيروهو العملية ا

ثيرات ، بينما يصطلح اإلدراك بتفسير هذه الم اإلحساس بتسجيل المثيرات البيئية

 . )25ص .1994.آرنوفيج وت( اوصياغتها في صور يمكن فهمه

 ور األشياء المدركة كما يبدو لنا وكما تنقلها الحواسفاإلدراك إذن هو استقبال الذهن لص  

 ي والفكري كما يقولفي حين أن التصور يعتبر الوسيط الذي يجمع بين النشاط اإلدراك
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 هيرزليش حسبو  » التي بدورها تنشئ التصورات اإلدراكاتالتصورات تقود « دويك

  Herzlich)  ال يظهر كمعنى إدراكي إال إذا ظهر على المستوى الماديمحتوى التصور ف

C, 2003, p38)       .  أي عن طريق التصور يمكننا إدراك المواضيع المحيطة بنا وجعلها في

  .العالم المادي

  

  

:أبعاد التصور - 4   

هناك تفاعل بين ما هو نفسي يتضح أن ا سابقف التي تطرقنا إليها في يإلى التعار استنادإ  

موضوع معين بدون الرجوع إلى ، إذا الفرد ال يبني تصوره عن  وما هو اجتماعي

والتي تظل  عن طريق الحواس انطالقا من المعلومات التي يتلقاها مجتمعه منمكتسبات 

، كل هذه المعلومات تبقى  في ذاكرته مع تلك العالقات التي يقيمها مع اآلخرين   محفوظة

وتيسر  فة تسمح للفرد بالتكيف مع المحيطداخل نظام معرفي شامل ومنسجم بدرجات مختل

 االجتماعيالنفسي و  ثالثة أبعاد للتصور في سياقها كايسويحدد . اتصاالته داخل الجماعة

  .Jodelet D,1993, p105) ( والثقافي الذي تظهر وتتطور فيه
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يشكل جهدا في النشاط  ع من طرف الشخصعملية بناء للواق التصور : بعد األولال - 4-1

     يركز على عدد من اإلدراكات المتكررة في بناء جملة اأو إجراء عمال باعتبارهالنفسي 

  .، إذا يمكن اعتبار التصور شبكة لقراءة الواقع  من المعلومات موضوعها الواقع

ه اجتماعيا وتعبير تاريخي ظاهر ومعبر عن التصور نتاج ثقافي : البعد الثاني- 4-2

كنموذج ثقافي مجسد تاريخيا، بحيث يسجل التصورات دائما في سياق تاريخي معين، 

شبكة  و السياسي و تابعة للوضعية الواقعة والمتميزة أساسا بطبيعة المشروع االجتماعي

يكون ، وكل ذلك  مختلف الطبقات المكونة للمجتمع و القات االجتماعية و األيديولوجيةالع

  ني محددفي إطار زم

   

  

االجتماعية  وضعية الطبقية والنشاطاتلل و التي ينشط بها الفرداالجتماعية  تبعا لتلك العالقات

 المعتقدات والطقوس واألفكار والقيم ذات المرجعيةالتصورات مرتبطة بجملة  نجدكذلك 

طبقة  إن كل « مولووالجمالية الخاصة بمختلف الفئات االجتماعية وهذا ما تؤكده  األخالقية

 , Mollo S,1974)  ( »المرتبطة بأنظمة القيم المرجعية اجتماعية تخفي تصوراتها خاصة تلك

p110ة بكل مجتمع وتضم تصورات وكل تصور له مرجعية ثقافية واجتماعية ودينية خاص

  .أفراده
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بما أن : عنصر من محيطه الثقافيالتصور كعالقة اجتماعية للفرد مع :  البعد الثالث- 4-3

 من العالقات التي تربط الفرد بالمجتمع فإن تصور هذاصور يسجل داخل نسيج معقد كل ت

الفرد ألي عنصر من محيطه الثقافي ال يكون دون توسط هذه العالقات االجتماعية التي 

  .تمنحه مميزات خاصة وتوجب عليه انتقاء بعض العناصر للموضوع الذي يتصوره 

 عنصر من عناصر تصور الفرد ألييتضح أن  األبعاد الثالثةن خالل عرض هذه م  

يعتمد بشكل مباشر على العالقة االجتماعية وهذا يمنحه  االجتماعي الثقافي ومحيطة 

الذي يتصوره وعزل العناصر عناصر الموضوع  توجب عليه انتقاء بعضمميزات خاصة 

سوس لمجرد والمح، فالتصور ذو بعد نفسي ألنه يحوي عملية ربط ووصل بين ا األخرى

ذو بعد اجتماعي نتيجة تأثير مظاهر المجتمع  في مظاهر الفرد  وأيضا  أي عملية اإلدراك

  .ونتاج ثقافي معبر من خالل الكائنات واألشياء والمعايير الموجودة في ثقافة المجتمع 

  

 

   :مميزات التصور - 5

 : الميزة الفكرية اإلدراكية -1- 5

، فاإلدراك عملية منشؤها  إدراكية و فكرية اللتصور ميزة مزدوجة في حد ذاته يعتبر  

هو إال إعادة إحضار  ، وتصور الشيء ما أما العملية الفكرية فطابعها تجريدي حسي
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يشمل التصور من جهة أخرى و .غيابه في المجال الملموسحسي للوعي أو الشعور رغم  

حوي هاتين لذلك فهو ي ، ث أن شرط ظهوره هو إزالة الموضوعالعملية اإلدراكية حي

العمليتين رغم التناقض الموجود بينهما والمتمثل في أن الجانب اإلدراكي يتطلب حضور 

ويحتفظ التصور بهذا التناقض وينمو و يتطور من . الموضوع و الفكري يتطلب غيابه

التصور بالعبور من يسمح  « موسكوفيسيويمكن تدعيم هذه الميزة بما جاء في قول  .خالله

 درك من بعد إلى التحسس بأبعادهالم ومن الشيء المعرفيةلحركية إلى الحلقة لحس االحلقة ا

                            )(Moscovici S,1998,p368 » أشكالهو

     :ميزة المعنى الشكلي الدال -2- 5

  الوجه الشكلي ينتمنفصلالتظهر بنية كل تصور مضاعفة وذلك على أثر الوجهتين غير   

 وجهين كالورقةذو أي  ايكون مزدوج موسكوفيسيفهيكل كل تصور حسب ،  الوجه الدالو

أنه لكل  بالتالي يعد التصور شكل ومعنى على أساس ، الوجه الشكلي و الوجه الرمز: 

  .  )(Moscovici S ,1998, p 367 لشكل معنى و لكل معنى شك

  

  : ميزة البناء الذهني -3- 5

 النفسية حيث أنها تتميز عن باقي العمليات في التصور تعتبر الخاصية البنائية أساس العمليات  

 بالتالي ال يعتبر التصور مجرد عملية تكرار أو،  تركيب يقوم بها الفردفهي عملية بناء و



        االجتماعيةاالجتماعية  التصوراتالتصوراتمدخل مفاهيمي حول مدخل مفاهيمي حول   ::  الثانيالثاني  الفصلالفصل    

 

 
  36 

ال  وهو،  أين يحدث السلوك بناء لعناصر المحيطبل عملية  إعادة إنتاج سلبي للموضوع

عملية ولذلك  دائرة الفكر ضيع الموجودة فيالمواإنما عملية ربط  يعد عملية بناء عقلي فقط

 فعل إعادة بناء فيك دوما عملية بناء وفهنا التصور ركيزة البناء الذهني

  .)(Moscovici ,1998,p 368التصور

  :االجتماعيةالميزة  -4- 5

ألن  في التصور ألنه ينشأ من خاللها المؤثرة االجتماعيةيمكن إهمال العوامل  ال  

يوصف كل تصور وصفا  « جيلي ، إذ يقول ية المجتمع الذي يتطور فيهالتصور يتحدد ببن

 االجتماعية، هذا األخير يستجيب تحت تأثير العوامل  نه عملية تفاعل الفردأاجتماعيا بما 

يتدخل من خالل مجاله  االجتماعيومن خالل هذه الخاصية يتضح أن العامل  »المختلفة 

 ، كذا االنتماء إلى الجماعةالمعتقدات والطقوس ونظام القيم و وذلك على أثر  الملموس

يظهر أن التصورات تحوي دوما شيئا ما  .بالتالي تسهل التصورات عملية التواصل

 ,Moscovici S مشتركالثقافي اللها تعبر عن مصدرها الفئات التي تهيك اجتماعيا و

1998,p369)(.  

  

  

  

 اجتماعيفهو عبارة عن تحويل  ةباعتبار التصور عملي يمكن تلخيص مستوى الصياغة   

يتشكل التصور وسط عملية عالئقية فهو و . بدوره ااجتماعيإلى موضوع معرفة يعد  للواقع 
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كما ،  االجتماعيةالمؤسسة أو الفئة  أو على أساس وضعية الفرد الجماعة ليعق تحضير

إن لذلك ف . إلى معلومات ذات داللةبهدف الوصول  د أيضا عملية إعادة تشكيل الواقعيع

ألنها تجعل العناصر  االجتماعيللواقع قوم بها التصورات تعد كتطبيق تعملية التحويل التي 

 .كبديهيات االجتماعية

  : حسب بعض العلماء االجتماعيتعريف  التصور  - 6 

 الذلك إال أن  رتعاريف حول المفهوم العام للتصوالرغم أننا تطرقنا إلى عدد معتبر من   

، لذلك سنسرد جملة  التصورات اإلجتماعية وهولجيد لهذا المصطلح المعقد أال للفهم ا يكف

  :االجتماعيةأهم الباحثين الذين نشطوا في ميدان التصورات  اتفيعرت وآراء من 

  :سارج موسكوفيسيي - 1- 6

و  التصورات الفردية تحت مفهومتطرق لهذا المصطلح هو أول من  كايمدوربأن نذكر   

 موسكوفيسيزمنا طويال ثم استعاد أنفاسه بفضل الباحث  المصطلح غابذا أن هو الجماعية

 تدور وقائع ملموسة تقريبا « أنها عبارة عنعلى  االجتماعيةالذي يعرف التصورات 

 &Maache Y »عبر كلمة ولقاء في عالمنا اليومي توقفدون  تتبلورو تتقاطعو

autres,2002,p09) ( أفكارنا لكنها تظل  و رفاتنافي تص اليوميةفي حياتنا نا نتعامل بها أي أن

 هذه الرموز من خالل تظهر فقط ةفيمخ
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 مظاهر ، نظام من القيم والمفاهيم والممارسات المتعلقة بمواضيع « ويعرفها أيضا بأنها  

ولكن تشكل أيضا وسيلة  ال تسمح فقط بتثبيت إطار الحياة التي االجتماعيوأبعاد الوسط 

وهي طريقة . (Herzlich C,1969,p388) » ...يات وبناء االستجاباتإدراك للوضعوتوجيه 

، بحيث أن التصورات االجتماعية حول موضوع  والتفكير حول واقعنا اليومي للتفسير

  .غيرهمعين هي التي توجهنا إلى سلوك ما دون 

 ، إنها شكل من أشكال المعرفة الخاصة بالمجتمع  «إن التصورات االجتماعية عبارة عن  

إذا  اجتماعينظام معرفي وتنظيم نفسي كما تعتبر بمثابة جسر بين ما هو فردي وما هو 

تسمح لألفراد والجماعات بالتفاهم بواسطة االتصال الذي يدخل في بنية ديناميكية 

  .» المعرفة

، وإن كان  همزة وصل ما بين الفرد والمجتمع التصورات االجتماعية موسكوفيسي هنا يعتبر 

شكل من المعرفة  تشير إلى  إنهافجملة العادات والتقاليد ونظامه الخاص به  مجتمعلكل 

ملية تطور منتج وظيفيا ضح عتتمعرفة المعنى المشترك الذي من خالله  أي الخاصة

 كذلك فإنها . ), p368 Moscovici S,1992( كما أنها تشير إلى معرفة اجتماعية   اواجتماعي

سيرورات التغير والتفاعل االجتماعية  وفقأة وموضوعة تكتسي صفة اجتماعية ألنها مهي

توجه التصرفات والقرارات ، إذن فهي  جماعةالب ةخاص ةمشترك معرفةلبناء وتكوين 

 Moliner)  وتسمح لكل طرف في المجتمع بالتحكم في المحيط الذي يعيش فيه الفردية

P,2001, p8).   
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دور في تفسير الوقائع وتهيئة الفرد  ةلتصورات االجتماعيلأن  موسكوفيسييرى وعليه 

توجه سلوك الفرد وتقوده وهي تتشكل  كمامحددة حول موضوع ما  لالستجابة بطريقة

إذن يمكن أن نحدد مصطلح التصور االجتماعي من  .نتيجة االتصال االجتماعي المتواصل

  :  انطالقا من العناصر التالية موسكوفيسيخالل تعريفات 

   .فيتوفر الجانب المعر 

  .توفر الجماعة المشتركة في التصور 

  .التصورات االجتماعية تقود و توجه سلوك األفراد 

  .تهدف إلى تفسير و تشكيل الواقع 

  .تتشكل من خالل االتصال االجتماعي بين األفراد 

حيث تكون  األفكار والتطبيقاتو من القيم أنظمة شرح نمط هذه التصورات على أنهايو 

التحكم و هيتوجنظام يسمح لألفراد بلفي بادئ األمر ترتب تؤسس والوظيفة مزدوجة فهي 

، كما أنها تشمل االتصال بين مختلف أعضاء الجماعة و تزويدهم  في محيطهم المادي

 ,Moscovici S) وترتيب مختلف جوانب أسلوبهم و تاريخهم الفردي و الجماعي برمز لتعيين

1992, p243)  نها تشترك بين كل إتطبيقاتها، ف بما أنها تتشكل من جملة القيم واألفكار و

  .أفراد ذلك المجتمع كما تعمل على توحيد أفكارها و بالتالي تسهل االتصال بينهم
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طريقة استعمال لتفسير الحقيقة  « التصورات االجتماعية على أنها تعرف :تيجودل 2-6-

 .أي بها نفسر الوقائع و نحكم على األشياء  » المجتمع للسيطرة على محيطنا و قيادتنا في

هو عملية عقلية و فكرية تحدث  وفي تعريف آخر ترى أن التصورات أو فعل التصور

 ...، نظرية ، فكرةاجامد، حدث ئا، شياعندما ينشغل اإلنسان بشيء يمكن أن يكون شخص

 اجتماعيا يا شكل معرف مبنوهي أيض اأو خيالي ادمجسأن يكون  يءلهذا الش وغيرها ويمكن

و مشترك و لها و جهة و غاية تطبيقية و تهدف إلى بناء حقيقة مشتركة خاصة بمجموعة 

، اأو معنوي اوهذا يعني أن الهدف قد يكون مادي.  (Jodelet D,1995,p37) »اجتماعية 

 جملة من التعاريف جودليت و قد أوردت. والتصور هو عملية فكرية تهدف لبناء الواقع

شكل من المعرفة السارية والمألوفة والتي   « بأنها حيث عرفتها االجتماعية مفهوم التصوراتل

  : و هي تتحدد و تتميز بالصفات والخصائص التالية » ومفهوم مشترك اتشير إلى معنً

كما أنها نمط تفكير  تجارتنا ومن المعرفةهي مركبة من و مقسمة اجتماعياأنها مهيأة و  

أي لها صفة اجتماعية  واالتصال االجتماعيالتربية  العادات و ل من خاللو تستقبنتقل ت

تستقبل من ن المعارف والعادات و التقاليد، وهي مكونة من مجموع التصورات الفردية وم

الطائفية  تغيرات ضعيفة تخص العواملطرف األفراد وتنتقل من جيل إلى آخر مع حدوث 

 .النواة المركزية ال
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المسالك و بيق النظام والتحكم واستخدام المحيط وتوجيه التصرفاتلها هدف هو تط  

 .واالتصال

  

  

عليها  اأو ثقافية معطاة و بناء بجملة اجتماعية )جماعي(تشارك في بناء واقع مشترك  

، وهي تختلف عن األحكام  فيتشبث برأيه أو يلغيه ير الفرد من تصرفه تجاه موضوع مايغ

الحياة  نشطة و فعالة داخلدائما  ظواهر معقدةهي  الجتماعيةالتصورات االمسبقة بمعنى أن 

، و ...الصورة و االعتقاد معقدة ألنها تتداخل مع المواضيع األخرى كاالتجاه و االجتماعية

جيل مع تغيرات بسيطة، وكل هذا في الحياة االجتماعية  إلىنشطة ألنها تنتقل من جيل 

 .للفرد

ولشخص ما ) موضوع(ما  يءا تصورات لشالتصورات االجتماعية هي دائم إن  

ولمميزات الفاعل والموضوع تأثير عليها، كالتصورات االجتماعية حول األطباء ) الفاعل(

  ....، و كذا حول الموت و الجنون و الجنة و التعليم و المهندسين و الرؤساء و القادة

أنظمة تفسير   « هيفبأن مفهوم التصورات يكتسي بعدا اجتماعيا  تيجودل كما ترى   

تصاالتنا كما توجه و تنظم سلوكاتنا و ا وتسير عالقاتنا مع العالم و مع اآلخرين

ظواهر معرفية تعبر عن االنتماء االجتماعي لألفراد من خالل  « هيو. » االجتماعية

ها جزء من أن على اعتبار » و خبرات و نماذج سلوكية و فكرية استدماجهم لممارسات 
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أشكال شكل من  أنهابمعنى  خرآبوجه أو ب إليهتعود و  ي و الثقافي تراثهم االجتماع

 تسمى عادة بالمعرفة العامية أو المعرفة الساذجة العلمية تختلف عن المعرفة التي المعرفة

بطرق  نها تنشأ بعفوية وأل العالقات االجتماعيةنجدها كعنصر نشط في صلب  التيو

   )رمز(بسبب مثير  كما أنها تظهر تدريبية

  

  

ال المعرفة يتضمن عناصر هذا الشكل من أشك.  ساذج وليس عن عمدبشكل عفوي 

  ...و صور راءآ، معتقدات و قيم و اتجاهات و  وإيديولوجية ومعيارية إخبارية معرفية و

عملية  :يرتكز على عمليتين أساسيتين اعيةالتصورات االجتممفهوم  جودليتلفبالنسبة  

بارجر و أو ما يسميه كل من  للتصور االجتماعينتاج ي أن االأ اجتماعيةمعرفية و عملية 

إنما . )Berger & Lukeman in : Jodelet D,1993,p36( بعملية البناء الحقيقي للحقيقة  كمانول

                      :)10، ص2001محفوظ ،بوشلوخ ( وهذا حسب اتجاهين اجتماعيهو إعداد لبناء سيكولوجي و 

   :األول االتجاه

 يظهر اجتماعيفي تفاعل أو أمام منبه  الشخصباعتبار  المحيط البيئيينطوي على 

، زيادة على هذا وبما  االجتماعيكما يتناوله علم النفس  اجتماعيةكحالة لمعرفة التصور 
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أنماط من المجموعة وقيم و في إعداداته المختلفة أفكارفإنه يدمج  بطبعه اجتماعيأن اإلنسان 

 .التي ينتمي إليها و اإليديولوجيا الشائعة

  :اإلتجاه الثاني

ج للمعنى يعبر من تنْكُم جوانب الذاتية للفعالية التصورية ويعتبر اإلنسانيركز على ال 

  .االجتماعيخالل تصوره عن تجربته في المحيط 

  

 

ط عقلي يقوم بواسطته حصيلة لنشا  «هي االجتماعيةالتصورات يرى أن  :أبريك -3- 6

 ,Abric J C, 1988 ) »اخاص الواقع الذي يواجههم و إعطائه معنفرد أو جماعة بإعادة بناء ا

p64) . كما أنها  أي إعادة تشكيل أفكار أخرى عن العالم بشكل من الخصوصية لكل فرد ،

لفرد أو من خالل امستقطبة لدالالت خاصة تعيد بناء الواقع لعملية ذهنية  وصيرورةنتاج 

وتظهر بسبب  ات نتاج عمل ذهني حول موضوع معينعتبر التصورتالجماعة و كذلك 

االتجاهات و اآلراءمن  التصورات هي عبارة عن مجموعةالترميز لها وعليه فإن 

، فهي محددة في  موضوع ما أو وضعية معينةو المعلومات التي ترجع إلى  والمعتقدات

و  االجتماعيوعن طريق النظام ) تاريخه، حياته(نفس الوقت عن طريق الفاعل نفسه 

أيضا طبيعة الصالت و الروابط التي تكون بين الفاعل و ووفقه اإليديولوجي الذي يسير 
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لكن الذي يهمنا  ال يوجد تعريف واحدمن خالل ما سبق نالحظ أنه ف .االجتماعيالنظام 

حثين و الكتاب على أن اتفق أغلبية الباحيث  لعوامل التي تشكل التصوراتهو طبيعة ا

االتجاهات المنظمة حول داللة و  هي مختلف االعتقادات اآلراء االجتماعيةالتصورات 

  .مركزية

خالل  عارف عادية تهيئ منلم اجتماعيبناء  «على أنها  التصوراتيعرف  :فيشر - 6-4

 )د، أحداثأفرا( مختلفة  ول مواضيعو تدور ح يتقاسمها أفراد جماعة معينة المعتقداتالقيم و

 Fisher G) » االجتماعيةإلى توحيد نظرتهم لألحداث كما تظهر أثناء التفاعالت تؤدي و 

N,1993,p118).  

 

 

على  احتوائها، وبسبب  ألنها مشتركة بين كل األفراد االجتماعيةوهذا ما يعطيها صفة 

  .كل العادات السائدة في المجتمع فإنها توحد نظرتهم و بالتالي تصورهم

 «: يقول حيث لبناء الواقع كصيرورة االجتماعيةيحدد التصورات : كلودين - 5- 6

 Herzlich( »االجتماعية أوال من خالل دورها في بناء الحقيقةالتصورات التي تهمنا 

C,1969,p24( .ععقلي مصمم غير قابل للفصل عن النشاط الرمزي للموضو ءأي أنها بنا  ،

 فهومملقد تعدى  .)Herzlich C,1972,p306( ماعياالجتفي المجال     وهي نفسها متضمنة
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يست فقط مصفاة ل أنها هارزليش يؤكدإلطار الفعلي المعرفي حيث ا االجتماعيةالتصورات 

  .لشبكة كما يقوم بها بقوة المالحظة الفعلية سهال اليست تطبيقو) تفسيرية(تأويلية 

 اتجاهقة مع متغيرات عال ذاتعملية هي  االجتماعيةيرى أن التصورات  :مالريو - 6- 6

تقع  اجتماعياشبكة من العالقات المؤسسة عن طريق الفاعل  « :الشخصية كما يعرفها بأنها

  ).Malrieu PH,1993,P324( »بين عناصر و وضعيات التي تهتم بحياة الفرد

يرى أن مفهوم التصور ال ينتمي إلى ميدان تخصصي معين  :فرانسوا البلونتين - 6-7

، ولكن مهما كان  مختلفة م اإلنسانية تناولته وأعطته معانٍصات في العلوفكثير من التخص

يتضمن  يجب أن نتجاهل أن مفهوم التصورات، ال  الجانب الذي يتم التركيز عليه

  :العناصر التالية

  

  

  .اجتماعيهو فردي وما هو  ما بين ما صالتااليقع التصور في نقطة   

  قبل كل شيء معرفة  نهأل الحقل المعرفي : قع التصور ضمن ثالثة ميادين بحث هيي  

ال يحكم عليها من صحتها  عند صاحبها بحيثمعرفة فقط  ألن التصور ليس الحقل القيميثم 

 ال يمكن اختصارف الحقل العملي وأخيرا،  جيدة أو سيئة أي أنها تقييم إن كانتفحسب بل 

 االجتماعيير و بناء للواقع تعبكذلك  أنه جرد مظاهر معرفية أو تقييميه إذفي م التصور
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      بل إنها أدوات للعملتصورات ليست فقط وسيلة للمعرفة البالتالي فإن في آن واحد و 

  ).16، ص2003سليمان ، بومدين (

 التقاءهي  االجتماعيةالتصورات  «التعريف التالي البلونتين بناء على ما سبق يقترح  

ها أفراد ي، إنها معرفة يبن طريقة تناول الواقع حول االجتماعيةالخبرة الفردية بالنماذج 

 اجتماعي، إنها تفسير  حول وجودهم برمته حول جزئية من وجودهم أومجتمع معين 

 Laplantin( »لألحداث بحيث يصبح بالنسبة لألفراد المنتمين لذلك المجتمع الحقيقة ذاتها

F,1994, p278(.  

يمكن  ه، فإن االجتماعيةللتصورات على ضوء ما سلف ذكره من تعاريف المختلفة   

تجاهات و الخبرات التي و اال اآلراءو  االجتماعيةهذه األخيرة جملة من المعارف  اعتبار

نظام وسائل توجيه و فهي،  أفراد مجتمع معين حول موضوع أو حادثةيصدرها 

عناصر تسهل االتصال بينهم و تساهم في تفسير مختلف  بين األفراد االجتماعيةللتفاعالت 

  .   بيئتهم

  

  

إن عملية بناء الواقع تتم دائما بشكل جماعي، فمنذ نعومة أظافرنا تلعب المدرسة و   

وسائل اإلعالم دورا أساسيا في غرس و ترسيخ مبادئها ضمن طرائق  العائلة و المسجد و

و ، وبعدها تعمل الجماعات  تفكيرنا كما تقترح علينا نظرتها نحو األشياء التي تحيط بنا



        االجتماعيةاالجتماعية  التصوراتالتصوراتمدخل مفاهيمي حول مدخل مفاهيمي حول   ::  الثانيالثاني  الفصلالفصل    

 

 
  47 

النوادي والجمعيات التي ننتمي إليها على تبادل األفكار و القيم و النماذج وكلها تساهم في 

، لذلك يمكن القول أن معارفنا و معتقداتنا وقيمنا هي التي تسمح لنا  تعديل إدراكنا للبيئة

  . )17، ص 2003سليمان ،بومدين ( مع اآلخرين نظرة مشتركة لألشياءبأن نتقاسم 

  :االجتماعية التصورات بناء ماتميكانيز - 7

 إلى وصوللل تكونها أثناء مراحل بعدة اجتماعي بناء كأي االجتماعية التصورات تمر  

 الثقافية بالمرجعية مشبعا ااجتماعيا منتوج تمثل الصيرورة فهذه ، النهائية الصيغة

 في يتحكم اكم،  الجماعات و األفراد سلوكات في ومتحكما ومسيرا للجماعة واأليديولوجية

 ,Deschamps J C & Beauvois J) ( الترسيخ و التوضيع هما أساسيان ميكانيزمان العملية هذه

1996, p142 .  

  :التوضيع -1- 7

 عن فيها المبالغ والدالالت للمعاني التدريجية اإلزالة بأنه التوضيع موسكوفيسييعرف  

 إلى النظرية من نتقالاال :هما حركتين على العملية هذه تشملو ،  تجسيدها طريق

 حول المعلومات انتقاء يتم حيث ثانيا االجتماعي البناء إلى الصورة من ثم    أوال الصورة

 المتصور الموضوع
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 منها المعقدة خاصة ستدخالهاو ا استمالكها ويتم ، والثقافة السائدة المعايير و القيم لنظام اوفق

 موحدة معرفة لتصبح ، إليه تنتمي الذي لياألص إطارها عن العلمية المعلومات فصل عبر

 التواصل عملية وتسهل بهم خاصة فقموا و آراء صياغة من تمكنهم قاعدة بذلك مشكلة

 ." النظرية لعناصر األصلي اإلطار عن اإلزاحة " تجودليسمتها 

 :هي مراحل بعدة تجودلي حسب تمر التوضيع عملية إن

 :االنتقائي البناء مرحلة -1- 1- 7

 وفقا ذلك ويكون التصور موضوع حول الفرد يتلقاها التي للمعلومات لية التصفيةهي عم 

 إحداث يتم كما المعطيات لبعض زيادة أو وحذف تغييرات إلى يؤدي مما ، لمعايير ثقافية

 .مسبقا الموجود التفكيري اإلطار توافق كي إضافات و زاالتإ و تقييمات

 أو باالستدخال إلحساسهم تبعا ينتج فراداأل يمارسه الذي االنتقاء فإن باختصار  

 عناصر انتزاع وهي تصاحبها أخرى عملية عبر إال يتم ال والذي ، للموضوع باالستمالك

 التي المفاهيم كل من مثال العملية النظريات تجريد إن . المرجعي اإلطار من    الموضوع

 التبسيطعملية  Roque plot روك بلوت سماها المجتمع أفراد بين للتبادل قابلة غير تجعلها

   .   )Moscovici S, 1990, p367  (التوضيع مراحل نفس تتبع أنها ويرى العملي
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 :البنائي التخطيط أو النموذج تكوين مرحلة -1-2- 7

 مما وتنتظم سابقا المنتقاة العناصر تتفاعل الشكلية النواة تكوين مرحلة أيضا وتسمى  

 للمعايير وفقا ملموسة بطريقة مفاهيمية بنية تصويرية بنية لتمث شكلية نواة ببلورة يسمح

 . )Rateau P & Rouquette M L,1998,p 23 (  السائدة للثقافة االجتماعية

 المعنى في وحدة وإكسابه تبلوره أساس هي التصور لموضوع الجديدة التركيبة هذه إن

 بسيط تجسيد عنها ينتج بحيث علوالتفا للتداول قابلية أكثر تجعله ومتناغمة ومتناسقة منتظمة

  . Seca J M , 2002, p63) ( المتصورة  الظاهرة أو للموضوع

  :التطبيع مرحلة -1-3- 7

 الواقع إلى يتحول بأن الحقيقة صفة الشكلية النواة أو النموذج يأخذ المرحلة هذه في   

 و لألفراد بالنسبة البديهيات منو أ طبيعيا يصبح أي ذاته الموضوع عن بديال يصبحو

 .التصور عناصر باقي حوله تدور و وتسبح له المنتجة الجماعة

 وإدراك السلوكات توجيه على تعمل الموضوع عن مبسطةورة ص من التحول هذا  

 اإلجابات في تكرار األكثر هي النواة هذه عناصر فإن موسكوفيسي وحسب األحكام

  . Seca , P69) (التصور حول عليها المتحصل
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 وترتيب انتقاء و تصفية عن عبارة هي التوضيع عملية فإن تقدملكل ما وخالصة 

 للواقع االجتماعي البناء عملية في تسهم ومستقلة منتظمة داللية وحدة شكل في للمعلومات

 يكون أن دون األشخاص واألحداث مع يتناسب بما للواقع تصوره في كل ذأخي حيث ،

 نواة بناء إلى أدت التي ) التوضيع( العملية هذه بعدو .االجتماعي الواقع مع متعارضا

 . الترسيخ هوو االجتماعية التصورات بناء عملية في الثاني الميكانيزم إلى تنتقل شكلية

 : الترسيخ - 2- 7

 شبكة ضمن غير المعروف الجديد الموضوع عناصر إدماج خاللها من يتم أساسية عملية هي

 يدرج التي الكيفية إلى السيرورة هذه تشير كما ، مسبقا الموجودة المعرفية التصنيفات من

 ، باستمرار المتحول االجتماعي المجالو القائم التفكير نظام داخل الجديد الموضوع بها

 االتجاهات مستوى يشمل بل ، فحسب المعرفي المستوى على يقتصر ال كعملية الترسيخف

 آن في األبعاد هذه لكل االجتماعية التصورات مفهوم شمولية بسبب وذلك  السلوكات و

 . واحد

  :مظاهر ثالثة له كآلية والترسيخ

 المتصور الموضوع على يضفيفإنه  الترسيخ سيرورة خالل: الداللي المعنى - 1- 7-2

الهوية  تظهر الموضوع معاني خالل من و بالتصور ةيالمعن الجماعة طرف من داللةو امعن

  .المتصور للموضوع والثقافية االجتماعية
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 شبكة ضمن متواجدة وهي ، قيمية و ثقافية صبغة ذات للموضوع المعطاة لمعانيا إن

 الجماعة و الفرد لدى معروف معاشي نظام ضمن مسبقا موجودة وتصنيفات معاني

 األفراد ميل يترجم فالترسيخ .(Moscovici S, 1995, p37)                      .االجتماعي

 ميدان إلى معروف غير موضوع بتحويل تسمح رجعيةم كنقطة متداول هو ما استعمال إلى

 السائدة باإليديولوجية مرتبطة معاني يكتسي الجديد الموضوع نفس أن كما مسبقا معروف

 أشار إلى ذلك كما الفكرية فلسفاتها باختالف اتالجماع داخل حتى أو  المجتمع داخل

 الفكرية الحركة لسفةلف وفقا مرة كل في يفسر الجديد الموضوع نبقوله أ موسكوفيسي

 .المجتمع ذلك وفي الفترة تلك في السائدة واإليديولوجية

 بالتعبير تقوم ال االجتماعية للتصورات المكونة العناصر إن:  التأويل استعمال -2- 2- 7

 األفراد تأويل خالل من إنشائها على تعمل بل فحسب المجتمع داخل العالقات عن

 خاصة ، الواحدة الجماعة أفراد وبين ومحيطه الفرد نبي وسيطا لتشكل الجديدة لعناصرل

 مشتركة لغة وتخلف الجديد الموضوع إدراج عملية منها تخلو ال التي الصراعات حالة في

 خاللها من تصنف نماذج وتعطي بالتواصل لهم تسمح الموضوع حول المجتمع أفراد بين

 نفسه مشتركايفرض رجعيام نسقا بذلك مشكلة بالموضوع المرتبطة والسلوكات األحداث

 استخدام طريق عن التصور ترسيخ يتمو  ، فيه الجديد الموضوع إدراج بعد  الواقع على
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 Seca)  وسائل إلى التصور عناصر لتحويل مساوٍ الترسيخ اعتبار ويمكن  عناصره تأويل

J M,2002,p62) .  

  

  

 استمالك أو ستدخالا طريق عن يتم: مسبقا الموجود التفكير نظام ضمن اإلدراج -2-3- 7

 المرور يحتم ما السابق المرجعي التفكيري اإلطار داخل وتصنيفه الجديد الموضوع

 بعض وتحويل مألوفة الجديد التصور من الغربية العناصر جعل : التالية بالعمليات

 بأطر يزودنا التصوري النظام إن ،للمعايير موافقا ليصبح األخر بعضها وتعديل العناصر

 ظهور وعند مألوفة، بطريقة وشرحه متداول هو ما يصنف أن بواسطتها ترسيخال يستطيع

 ,Seca J M, 2002) الذاتي التصنيفي بالنظام بمقارنته يقوم الترسيخ فإن مألوف غير عنصر

p66)  .  

 المخططات تسمحف  معياري نموذج مع واالنسجام للتنسيق مجهودا التصور يتطلب  

 بهدف المعاني لشبكة وفقا الجديد االجتماعي الموضوع فسيروت بفهم االجتماعية المعرفية

 كلغة أو الجماعة نفس بين و ، وسطه و الفرد بين كحلقة يصبح الذي التفسير نظامب التحكم

   . مشتركة

 أن قد يحدث أنه حيث تماما مختلفة بطريقة الجديد الموضوع إدراج يكون أن يمكن  

 التفكيري اإلطار أو القيمي النظام مع اصطدام التصور موضوع إدماج على يترتب
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 انتقاء عملية أن لدرجة جدا قويا الجديد الموضوع تأثير بذلك ويكون السابق المرجعي

 اقتصادية أزمة أو كارثة الموضوع يكون أن مثل ، ناجحة تكون ال   إدماجه قبل عناصره

  .  )Seca , p67( الجديد تأثيره نتيجة نفسها الذهنيات فتتغير      الخ... وباء أو

  

  

                        

  :وتأثير المجال  االجتماعيةنظرية التصورات 8-

من طرف  االجتماعيفي علم النفس  االجتماعيالتصور  اصطالح استعماللقد تم 

فهي منتشرة ،  أشياء ملموسةه تكاد تكون التصورات حسبالذي  1961 عام موسكوفيسي

خالل الكالم و الحركات و اللقاءات وسط  انقطاعد دون جستت و في كل مكان نلتقي بها

 .المحيط 

    بطريقة مباشرة سواء ها ترتبط أن عتبراالمعرفي بالممارسات اإلنسانية والتيار  اهتم لقد  

رف ، ورأى في العماليات العقلية ومعالجة المعلومات من ط و غير مباشرة بالتصوراتأ

في معنى  الخرافاتوس وإلى الطق ليفي ستروس تطرقكما  الفرد المصدر األساسي للسلوك

إلى أن  عة دراساته المخبرية و الميدانيةمجمو لفقد خلص من خال أبريكأما  .العقلنة

  .Maisonneuve J, 2000, p225)( هو عملي التصور يحدد بطريقة واضحة كل ما
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    انقطاعيس هناك ل القائلة بأنه فكرةالالنظرية من خالل  أبريك ةيمكن تلخيص مقارب و  

، أي ال يوجد ما يسمى واقع  بين الفضاء الخارجي و الفضاء الداخلي للفرد أو الجماعة

كما هو مبني في فضائه ف،  أي مناسب للفرد و الجماعة فكل واقع هو ممثل. موضوعي

فهذا الواقع  ، (Revue Connexions, 1999, p 23) مدمج في نظام معايير حسب أبريكفإنه 

 . الواقع نفسه هذا الواقع الممثل هو ما يشكل بالنسبة لألفراد و الجماعاتوكل المهي

محيطهم المادي بين التصور يعمل كنظام لتفسير الواقع الذي ينظم العالقات بين األفراد و ف

  االجتماعيو 

  

  

يوجه العالقات  مثلماو يوجهها  ، يقود األفعال الممارساتهو يحدد السلوكات وو 

. ألنه يحدد مجموعة من التوقعات لحل شفرات الواقع اكما يعد التصور نظام االجتماعية

لها وجهة  اجتماعياشكل من المعرفة المنظمة و المقسمة  «أن التصور جودليوقد رأت 

فيعتبر التصور  أبريكما أ. »اجتماعيةترمي إلى بناء واقع مشترك لمجموعة علمية 

الواقع الذي ينتمي بمعالجة اللها الفرد أو الجماعة من خيقوم إنتاج عملية عقلية  االجتماعي

  . (Revue Connexions, 1999, p 23) .إليه ويعطيه داللة خاصة

إنما هو عبارة عن منظمة ذات داللة ترتبط بالعوامل  للواقع اعادي افالتصور ليس نسخ

وامل وكذا الع تناقضات الوضعية، المجال الفوري وقصدية الوضعيةالطارئة كالطبيعة و
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، مكانة الفرد في  كالمجال اإليديولوجيالتي تتعدى الوضعية في حد ذاتها األكثر شموال 

تلعب ف .ونظام القيم االجتماعية، الرهانات  ماضي الفرد و الجماعة االجتماعيةالمنظمة 

الذي تهيكله أكثر  وهو المجال دورا كبيرا في تفاعل الجماعات االجتماعيةالتصورات 

  .الخضوع لقوانين ذات طبيعة معرفية عبر ة وبطريقة دقيق

عالقات بين محددا بطبيعة ال االجتماعيالتصور من جهة أخرى إذا كان محتوى   

فإنه يتغير إذا ما تدخلت التصورات في سير هذه العالقات  ، الجماعات في وقت معين

 . (Moscovici S, 1973, p206)وذلك باستباق تطورها وتبرير طبيعتها 

 

 

مع الواقع تتعامل بها الجماعة  التيفهم الكيفية  إلىبالتوصل  موسكوفيسيحت نظرية سم  

 غيميلي حسب فالتصورات االجتماعية كيف يتم الدفاع عليه؟وكيف يتم تقاسمه؟  يحيط بها الذي

تنتج وتقسم من طرف أفراد نفس  التي األحكامالمعارف وواآلراء ومجموع المعتقدات هي 

يتمثل القيم  داللة وأهم مهامها جعل الواقع ذ ومن ع اجتماعي معينإزاء موضو الجماعة

  .)Bonardi C & Cool ,2003, p256( تخص الجماعة التيوالمعايير 

فتتطرق نظرية  "الفكر االجتماعي" أما في ميدان العمليات العقلية والذي يسمى   

. عرفة االجتماعيةالمطبيعة وصف  إلىمسلمات أساسية ترمي  إلىالتصورات االجتماعية 

مفادها أن التصورات االجتماعية تتشكل من خالل االدراكات  التيومنها الفرضية 
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 اريخيةسياقات اجتماعية وت في من جيل آلخر تنتقل المشتركة ثقافيةئية والصور والفئات البدا

 . (Garnier C, 2002, p55) طويلةوغالبا في مدة  الجماعية طريق الذاكرةعن 

  :ثالث أشكال للتصورات  هناك:  التصورات أشكال - 1-8

بالتالي نقول أنه خاص بمفرد لذاته ومتعلق و  هو تصور الفرد لذاته: التصور الذاتي 

 .خاصةويتدخل في هذا النوع من التصور العوامل االجتماعية  به

ذات الفرد  الذي يمثلأحدهما طرف داخلي  هو تصور ذو مستويين: تصور الغير 

،  جماعة،  فرد( إذ ينظم على أشكال عديدة خارجي موضوعي مستًواآلخر ذو و

 .  )موضوع

    

 

  .ن موضوع التصورعذاته  و في هذا النوع من التصور يفضل الفرد

ألن هذه  مكانة هامة في سلوكاتنا اليومية االجتماعيإن للتصور : التصور اإلجتماعي 

 . كذلك تصوراتنابل نتيجة ل كون نتيجة لقدراتنا و ظروفنا فقطاألخيرة ال ت

ين بمجال االجتماعيةتتأثر التصورات  :االجتماعيةالعوامل المؤثرة في التصورات  2- 8

  :يتمثالن في  أساسيين
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ففي غالب  طبيعة ومكونات الوضعية أين نتج التصور أي :المجال الفوري 2-1- 8

لعوامل بالتالي ال بد من أخذ ا .األحيان تالحظ التصورات و تعرف من خالل المحادثات

ناتجة عن  االجتماعية، و جعل التصورات االعتبارالتي نشأت من خاللها المحادثات بعين 

سنة  عاونوهمغريس و  كتابة، الشرح أو اإلقناع كما قالوضعيات ألجل غاية معينة مثل ال

فدالالت التصور ترتبط بالصالت الملموسة التي تخلق خالل زمن التفاعل حسب .  1987

  .  (Revue Connexions, 1999, p24) مونيه و كاروغاتي ثما جاء في بحو

 يولوجي المرتبط بماضي الجماعةبمعنى المجال اإليد :العام االجتماعيالمجال  2-2- 8

      .االجتماعي البناءالتي يحتلها الفرد أو الجماعة المعنية في  االجتماعيةالمكانة  لكوكذ

مع دالالت عامة متداخلة و  مرتبطةي دوما ه االجتماعيداللة التصور فإن  دويزحسب  و

  .امعين ااجتماعي تظهر في صالت رمزية تخص مجاال

  

  

مستويات مختلفة كما قال إذن محددة بمجاالت متعددة و االجتماعيةفالتصورات  

وراتنا على أفكارنا و تص االعتمادال يمكن  ألجل تصور شيء أو مفهوم ما« : موسكوفيسي

 .»قوانيننرسل إنتاجا نظم تدريجيا في مختلف األماكن حسب تج وإننا نن. الشخصية فقط

  :هيكل التصورات و تأثير المجال 2-3- 8
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منظمة بطريقة خاصة تحوي  االجتماعيةأن التصورات  1994سنة  هزمالؤأبريك و لقد بين 

  .نواة مركزية و عناصر محيطة

ن بعض التي تعطيها تتشكل النواة المركزية للتصور م :المركزيةالنواة  -2-3-1- 8

فالنواة  ،عناصرهتنظم داللة التصور و تحدد الصالت بين  و لها مهمة مزدوجة داللة

فهي  لتاليباو يقاوم أكثر التغيراتالذي ة هي العنصر األكثر ثباتا للتصور والمركزي

نواتهما المركزية لكي يختلف تصوران اجتماعيان ال بد أن يختلفا في و .هالعنصر المهم في

 .أبريكيقتضي تحول النواة المركزية حسب  االجتماعيالحقيقي للتصور  ا أن التحولكم

 بالضرورة تعليم النواة المركزية االجتماعيتحليل التصور هذا األساس يقتضي فهم و على

  :يكون للنواة المركزية بعدين مختلفين تبعا لطبيعة الموضوع و ،

 النواة المركزية للعناصر األكثر أهمية في أين تعطي األولوية في بناء:  البعد الوظيفي 

  1969سنة  لينشفي هذا الصدد بين و  . ذلك إلتمام مهمة ما في الوضعيات العمليةو التصور

  

كيف يمكن لتصور مدينة ما أن ينظم حول بعض العناصر األساسية، و التي تعد مهمة 

  .رياأو التغيير الحض المدينة تعليمألجل 

 االجتماعيةكل الوضعيات التي يتدخل فيها بطريقة مباشرة األبعاد في : البعد المعياري 

يمكن التفكير أن معيار أو اتجاه  في هذا النمط من الوضعيات.  أو اإليديولوجية العاطفية
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تصور  لبحث فيرجسمثال على ذلك الدراسة التي قام بها . ما قد يكون في قلب التصور

خالقية لالقتصاد مع أحكام حول مبدأ األخالقية المال عند بعض الفئات على أساس نظرة أ

  . ),p23)   Abric J C, 1994و القيم مشتركة مع نمط الحياة

يعرف نوعين أساسين من التصورات ) 1987( فالمونلعل تعليم النواة المركزية جعل 

  : ماه

أين يقع التنظيم الرئيسي على مستوى الموضوع نفسه، ومثال : التصورات المستقلة  

كذا تصور المرض و ،  1961 سنة موسكوفيسيبه  درسهلتحليل النفسي الذي تصور ا ذلك

 كاريغاتيو مونيه كل منلإضافة إلى تصور الذكاء  1989سنة  جودليالعقلي الذي درسته 

نواة مركزية تسمى النواة  ففي الدراسة األخيرة تحدث الباحثان على وجود 1985عام

  .لمعاشة لالختالف في الذكاء من فرد آلخرتشكلت على أساس التجارب ا الصلبة

وفي تصور  نواة المركزية خارج الموضوع نفسهأين تقع ال :مستقلةالالتصورات غير  

 .أكثر شموال أين تجد الموضوع مدمج هو أيضا

  

  

 اكتشفحيث  تصور تغيير القطارحول ) 1990( أبريك وموران مثال على ذلك دراسة

، أي في تصور  ا التصور بعيد عن الموضوع نفسهداللة هذالبحث عن  الباحثان أن
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 ,p24) Abric J C للمسافرين االجتماعيةعامة وفي الصورة الذاتية بمعنى المكانة  االنتقال

1994,( . 

للنواة المركزية إذ تمتاز  اوضروري عد نظاما مكمالت :العناصر المحيطة -3-1- 2- 8

قل قربا من العناصر المركزية و تكون أكثر أو أ عناصره بكونها ذات نمط تسلسلي

وكذا  نى التصورعفي إعطاء الجانب المادي لم امهم الذلك فإن لها دور  المحيطة بالنواة

  .توضيح هذا المعنى

ركزية ألنها تحدد مستوى فالعناصر المحيطة على عالقة أو اتصال مباشر بالنواة الم  

تعمل هذه العناصر على ث حي .اتجسيداألكثر فهما وحيوية و وتمثل الجزء التصورات

العناصر  تجسيد معلومات متكررة ومترجمة ألحكام شكلية يقترحها الموضوع و

إن العناصر المحيطة هي الحد الفاصل بين النواة المركزية  ),p25)  Abric J C, 1994محيال

  : لها ثالث وظائف أساسيةو و الوضعية الملموسة

 .تسمح بإرساء التصور في الواقع  

 .تكيف مع تصورات المجال والمميزات الخاصة باألفرادتسمح ب  

بمعنى تغيرات النواة فتغيرات  االجتماعيالدفاع ومقاومة تغيرات التصور تعد نظام   

 .تحصل في النظام المحيط أوال التصور
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  :إن تنظيم التصور على أساس نظام مزدوج يسمح بتعريف وفهم الدور الذي يلعبه المجال

   التاريخي للجماعة دد مباشرة بالمجال اإليديولوجي وكزي للتصور يحإن النظام المر  

فهو متأثر حتما بالذاكرة الجماعية و نظام المعايير الذي ينتمي إليه، كما هو حساس قليال 

 .االجتماعيللمجال 

يكون أكثر  نظام المحيطي الذي يسمح للنواة المركزية باإلرساء في الواقعال إن  

فإذا وضعت عناصر المجال الفوري القيم المهمة  ، المجال الفوريزات حساسية وحدد بممي

 . اإلسكامات الغريبة فالمونالمستدخلة في النواة المركزية على المحك يظهر ما يسميه 

 

تسمح بإدماج  فهي 1987سنة  فالمونمن طرف  وضع وصف دقيق لهذه اإلسكاماتلقد تم   

وذلك بتقديم مبررات مقبولة من طرف  عناصر جديدة للتصور قادرة على زعزعته،

، ألنها تترك ما  وتبعا لإلستراتجية المعرفية يمكن القول أن العملية بالغة األهمية .الجماعة

ومما  . )Lebrun M, 2001, p 94 (  في التصور مع إمكانية إدماج عناصر جديدة هو مهم 

يؤثر  اأو فوري اسواء كان عام تقدم سابقا نجد أن المقاربة البنيوية بإظهار أن نوع المحك

  .على كال نظامي التصور أي المركزي أو المحيطي
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  :الفصل خالصة

كمفهوم أو  تهرغم حداث االجتماعيةجدا في ميدان البحوث  ايعد مفهوم التصورات مهم  

إن كانت العودة إليه قد منحت الكثير من العلوم و كأسلوب بحث إال أنه ظل منسيا سنوات طويلة

، فمن خالله تم التطرق إلى جملة  و السيما على صعيد البحث و التنقيب االجتماعيةنسانية و اإل

 - ، ولعل الفضل في كل هذا يرجع المواضيع التي كان من الصعب تناولها بالبحث و الدراسة

كذا  إلى الباحث موسكوفيسي الذي قدم هذا الموضوع إلى الساحة العلمية و-وكما رأينا 

مستقل بذاته عن بقية موضوع بحث الباحثين الذين لم يتوانو في إخراجه كمجموعة من 

  .األخرى المواضيع
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  :تمهيد

اإلطار  باعتبارهالظاهرة من الظواهر جزءا من الثقافة  االجتماعيةتعتبر التصورات 

طار كل هذا اإل، ويدخل في  المعرفي للسلوك لدى أي مجتمع من المجتمعاتوالمرجعي 

 ت العالقة بالحاجات البيولوجية وذا اليومية للفردالسلوكات التي تتطلبها الحياة 

فسية وغيرها من العمليات التي تؤطرها الثقافة بما تحتويه من مجموعة و الن ةـاالجتماعي

ألنها تحكم تصرفات اإلنسان من خالل  عناصر تأثيرها بتوضيح طبيعة المرض

الموجهات السلوكية التي تتضمنها فهي تتخلل معظم صور السلوك اإلنساني في العادات 

وهذه األخيرة  ،مفاهيم و التصورات و األمثال و ال و المعتقدات و المعارف االجتماعية

وقاية و التلعب دورا هاما في تحديد مفاهيم المرض ودالالته وفي أساليب التعامل معه و

 تصوراتهه ووتاريخ تطور المرض العقليونحن سنحاول الكشف في هذا الفصل عن  العالج

  .يفاتهأسبابه أعراضه و خصائصه وتصن ، بعض المفاهيم المتداخلة معه، تعريفه  ،
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 :للمرض العقلي االجتماعيةالتطور التاريخي للتصورات  - 1

 :التصورات التقليدية للمرض العقلي- 1-1

  :خرافة المرض العقلي1-1-1-

رغـم التطـور العلمـي    هـذا  كانت فئة المرضى العقلين مهمشة والزالت إلى يومنـا    

،  جدها كانت تعامل معاملة وحشيةإذا تحدثنا عن التاريخ القديم لهذه الفئة نو  التكنولوجيو

كان يسمح للمـرء بـالتخلي عـن     )1230(تم العمل به حتى سنة  ففي بروسيا وجد قانون

عائلته إذا مرض أحد أفرادها و تحل عليه البركات إذا أحرقهم وأحرق نفسه معهم إذا كان 

  . )24،ص1998نهى سعدي مغازي، و سالمة منصور محمد(     هو أيضا امريض

ألننا نقدم حاليا  على وحشية تناقض القيم اإلنسانيةبدو لنا أن مثل هذا القانون ينطوي يقد   

و نشعر باأللم ويتعذب ضمير اإلنسانية  الهتمام و الرعاية من اجل الشفاءلمرضانا كل ا

من فمع ذلك ،  أمام عجز المحرومين عن الحصول على الخدمات الطبية لمرضاهم

بغضاضة وبخوف  أحياناا تعمقنا في دخائل أنفسنا نجد أننا نشعر المغاالة أن نقول أننا إذ

، مما يعكس بعض الرواسب المتخلفة من التراث الذي خلفه لنا من  من المرضى العقلين

عبر الجهل و الخرافة  من  إذا اتسمت معاملة هؤالء المرضى وضعوا مثل هذا القانون

المرضى يقيدون باألغالل و تكوى  ، وإذا كان االضطهادالعنف و القسوة و استخدام 

  أجسامهم بالنار 
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، وكانت وال زالت ألفاظ  و يتعرضون لكل ما يمكن أن يتخيله الذهن من صنوف التعذيب

، وهذه  جنون و الخبل تحمل في طياتها معاني التحقير و االتهام و الرعبال: مثل

مهما بلغو  الكثيرين ا رواسب في طيات نفوسالتصورات قديمة قدم التاريخ والزالت له

نستخدم اآلن ألفاظا مثل المرض العقلي أو المريض العقلي ألنها إننا  ...من علم وثقافة

مع ذلك هل غيرت األلفاظ من لكن ،  ...سمع من ألفاظ الجنون و الخبلأخف وقعا على ال

(  ؟ من تصوراتنا نحو المرضى بأمراض عقليةكذلك المحتوى و المضمون؟ وهل غيرت 

 الناس يعيشهامريض عقلي إما أنه يرفض بعداء الحياة التي  كلف .) 19ص ، 1985جالل،سعد 

وفي هذه و الشعوذة أو يستسلم بسلبية لعجزه عن تقبل هذه الحياة   حينئذ كان يتهم بالسحر

وهذا هو األساس الذي كان من أجله يحرق الناس ويعذبون  يقال عنه مسحور الحالة

المعاملة قد انتهت في وقتنا هذا إال أن رواسبها فيما يتعرض  تلك، وإن كانت  ويسجنون

سالمة منصور محمد، نهى سعدي مغازي، .( له هؤالء المرضى من تجاهل ورفض بعض الناس لهم

  )25، ص 1998

المرض  نأفي العصر الحديث و بالضبط في التسعينات أطلقت فكرة مدوية مفادها   

األطباء  أبتدعهاالتي األسطورة  و هي س مرضاالفصام لي نأ كماالعقلي مجرد خرافة 

توماس زاس ها ، وهذه الفكرة أطلق على مرضاهم االجتماعيةليحكموا سيطرتهم  النفسانيون
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)1960 (T Zass  هو مجرد  غياب العدل و وأفترض أن المرض النفسي ناتج عن القمع و

  اجتماعيةاستجابة 

ى مجموعة فروض يرى أنها مسلمات موقفه من الطب النفسي المعاصر عل زاس يؤسس  

، وتسمى هذه المصطلحات مجرد أساطير  حول طبيعة المرض العقلي و العالج النفسي

وشبه الطبيب النفسي في العصر الحالي بالساحر في العصور الماضية ألن كالهما يقوم 

إذا كان الجسم ف ، عن معيار فسيولوجي انحرافر المرض مجرد اعتبكما  بدور غامض

بين المخ الذي هو نظام  "زاس"، وفرق  ض فإن العقل ال يمرض بنفس الطريقةيمر

عصبي يتعرض للمرض،  وقال بأنه من الخطأ الربط بينهما ألن األمراض كالفصام و 

محمد السيد (.  الهستريا مجرد نزعات سلوكية ال يجوز ربطها بأحداث فسيولوجية في المخ

  )16 ، ص2000، عبد الرحمان

فكرة للكثير من النقد و ذلك إليمان العلماء بوجود المرض العقلي هذه الت تعرضلقد   

  .زاسالذي ال يمكن أبدا أن يكون أسطورة أو خرافة كما ادعى 

  : عصر البدائيال- 1-2- 1

، فإذا أمعنا النظر في الجذور التاريخية  قديمة قدم اإلنسانتعتبر األمراض العقلية و النفسية  

و النفسـية   األمراض العقلية أن السائد االعتقادقبل الميالد كان سنة  3000حوالي في نه أ نجد

 األرواح الشريرة و كان المـريض الجن و تأثير : تسببها قوى خارجية تصيب اإلنسان مثل
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عالجية بدائيـة   ، و انبثق عن هذا التصور محاوالت نفسه و اآلخرينيعزل حتى ال يؤذي 

   خرافية

حيث  أي إحداث ثقب بها حتى تخرج منها األرواح الشريرةعملية تربنه الجمجمة مثل 

القيام بعالج حاالت عقلية قدرتهم على  ن وغيرهمون و العرافوالمشعوذ والسحرة ادعى 

كان رجال الدين يأخذون المريض إلى  كما. )8، ص1999عبد الرحمان الوافي،(.بالسحر ونفسية

و أحتى ال يؤذي نفسه  لمريض يعزل، فقد كان ا حياته إلى المعابد حتى يعود السالم

   .)95،ص1997حامد عبد السالم زهران،(    اآلخرين

   بتلك األرواح صالتاالأفراد القبيلة على أقدر وكان من رجال القبائل من هم في نظرهم   

      نمشعوذيالو السحرةو كهنة القبيلة ؤون إلىالناس يلجفكان  ، تطويعها للخير أو الشر و

بعض العقاقير التي كانت تشفى بعض األمراض  هؤالءوابتدع  األزمات ، المرض وفي 

  .العقلية فكانوا مثل األطباء و المعالجين وكان يتم على أيدهم الشفاء

 تالحظ من خاللغالبا منذ القدم في مجال األمراض العقلية كانت مشكلة المريض  

العادة إما أنه في نه صحيحا إذ لم يكن لديه ما يشكو ملو  ته واعالق من خاللأو  اتهسلوك

وكان هذا االختالف أو التغير  ، حينئذ يبدو مختلفا عما كان عليه يلوم نفسه أو غيره و

قد تجسده فكان ينطقه بالحكمة  اما إذا كان طيبأإلى شيطان من الشياطين تجسده  ىزعي
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ت سائدة بين الكثير ، والزلت مثل هذه المعتقدا وحينئذ تسمو به القبيلة إلى مرتبة األنبياء

  .)35، ص1998سالمة محمد منصور، نهى سعدي مغازي،.(إلى يومنا هذا   من القبائل 

  :العرب في الجاهلية-1-1-3 

أن له  يظنون و منه كان العرب في الجاهلية يعتقدون بوجود الجن ويخافونه و يرهبون 

عبدوا الجن قبل  ، حيث أنهم بطون األودية المهجورة مساكن في البوادي الجرداء و

 مون الذبائح لها، وكان المجنون عندهم رجل صرعته جنيةديق كانوا و خوفا منها اإلسالم

 كانوا و ،المجنونة صرعها جني وذلك عن طريق العشق و الهوى وشهوة النكاح و

يعتقدون أن الصرع نتيجة لمخالطة الجن لألنس، وكان لدى غيرهم من الشعوب طريقان 

  . )22ص ، 1985، سعد جالل( لعرافين وطريقة العالج بالعقاقيرالكهنة و اطريقة : للعالج 

  : قدماء المصرين - 1-4- 1

   العقلية خاصة تنشأ  األمراض النفسية و أن األمراض عامة و ىمااعتقد المصريون القد 

وهكذا كان مفهوم تسلل المرض إلى  -تأثير أرواح الموتى - من غضب تلك الظواهر 

من المهم جدا لديهم معرفة السحر واالستعانة بالتمائم القادرة على لذلك ف الجسم والعقل

، هذا مع استعمال بعض األعشاب والمواد واألدوية  طرد األرواح وإخراجها من األعضاء

التي الحظوا أنها تساعد على طرد األرواح وحصر ظهورها أو منعها من الدخول في 

أو تميمة قادرة على منع المرض واألرواح  الجسم بصورة مطلقة باستخدام حجاب حصين
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 من أنوبالرغم  )70، ص2000موفق هاشم صقر الحلب ،( .من اختراق جسم اإلنسان وروحه

  المصريين استعملوا طرقا عالجية 

وتفسيرية خرافية للمرض العقلي إال أنهم كانوا أول من ميز المرض النفسي ووصفوه 

  ).25ص ،1997حامد عبد السالم زهران ،( وكتبوه على أوراق البردي قبل الميالد

   :ةو الروماني ةر اليونانيوعصال 1-5- 1

تتجسد حسبهم الشيطان فالشياطين  كان اليونان القدماء يؤمنون بأن المرض من عمل 

 المرض المقدس يةسمتوخاصة األمراض النفسية والعقلية التي كانوا يطلقون عليها  البشر

ا خيرة قد دخلت المريض، ولذلك كان يعامل بالحسنى حيث كان يعتقد تارة أن أرواح

واالحترام والحماية بينما كانت أمراض أخرى يعتقد أنها بسبب أرواح شريرة كانت تعالج 

بالقسوة والشدة والضرب لطرد تلك األرواح الشريرة التي ال تتفهم المعاملة الحسنة وال 

 .)71، ص2000ب، الحلموفق هاشم صقر (ينفع معها إال التعذيب والضرب 

باعتبارها تشكل  (كان الرومان واليونان يعملون على التخلص من هذه الفئة من البشر   

 تم التخلص مني كانرطة ، ففي إسب لقتل وبأبشع من ذلكبواسطة ا )عبئا ثقيال على المجتمع

يوضعون في و كانوا عن طريق رميهم من أعالي الجبال للحيوانات المفترسة  ؤالءه

 المرضى أنالسائد ب العتقادليقيدون بالسالسل و يضربون ضربا مبرحا و مظلمة مالجئ 

اإلغريق اعترضوا  فالسفةلكن بعض  .) 40ص ،2004لح كوافحة، تسيير مف(    سوف يتحسنون
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ب و كان من أوائل األول في نشأة مفاهيم واعية للط على هذا التصور فكان لهم األثر

   )م.ق 400( أبوقراطهؤالء 

الحظ  ن المخ هو عضو العقل و أن المرض العقلي ينتج عن مرض المخ وأ اعتبرحيث 

ذكر منها الهوس و  حيث العقلية باالضطراباتدور الوراثة و االستعداد و عالقتها 

، 1997، حامد عبد السالم زهران( المرض المقدس تسمية هسقط عنالذي أرع صو ال الهستريا 

  .)96ص

صراع الرغبات عند اإلنسان وعدم إلى  أفالطونأشار   اطأبوقرإضافة إلى ما ذكره   

وركز على الجانب الفسيولوجي في ظهور  أبوقراطتأثر بمواقف فقد  أرسطوأما  توازنها

الذي  إسكليبادوسجاء بعده تلميذه  و ، )10،ص2003بدرة معتصم ميموني،( المرض العقلي

قلية المزمنة وفرق بين الع االضطراباتأشكال  طاع أن يميز بين هذيان الحمى واست

عالج لاألفكار غير الواقعية التي يتمسك بها أصحابها كما أبدع طرقا جديدة لاألوهام و

 نوسسورافي أواخر القرن األول قبل الميالد جاء  و .إشعار المريض بالراحة بدل سجنهو

صح ضى العقليين ونوسمح بتهوية حجرات المر إسكليبادوسطريقة نفس الذي استمر على 

 كن هادئة بعيدة عن الضوضاء ووعالج المصابين بالهوس بوضعهم في أما باستخدام اللين

  .الجدران ناأللوان ع أزال الرسوم و
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وأتى بتجارب  الدماغ قاعدة للعقلأن القرن الثاني للميالد  خالل جالينوسعتبر فيما ا  

رفق بالمرضى وحسن ، وألح على ال المخ هو أساس الروح أنفكرة عديدة وعملية إلثبات 

  .)72ص ، 2000 موفق هاشم صقر الحلب،(  معاملتهم

  :الوسطى العصور - 1-6- 1

العالج طرق  تتعتبر العصور الوسطى عصورا مظلمة بالنسبة للعالج النفسي فقد عاد

العصور الوسطى حدثت نكسة وعاد الفكر  فخالل في العصور القديمة اسابق عهدهى ال

لك األرواح الشريرة ة وساد الدجل مرة أخرى وعادت فكرة تمالخرافي و انتشرت الشعوذ

أي لعقول ويرعونهم مقابل أن يعملوا ضعاف اث كان األغنياء يأتون بحي لجسم اإلنسان

أما العالج فكان بربط المريض  .)21،ص 1994عبد الرحمن محمد العيسوي، ( عمل يطلب منهم

حامد عبد ( لطريقة تعيد الذاكرة للمريضهذه ا أنوضربه بالسياط بدعوة بالسالسل وتجويعه 

نظر  المرض العقلي حينذاك وفقا لوجهتيقد كان يتم تفسير  و  )97،ص1998السالم زهران،

  :مختلفتين هما

األرواح الشريرة كانت تحل في الجسد بدون رغبة صاحبها كعقاب من اهللا على مـا    •

 .ض العقليارتكبه اإلنسان من ذنوب وشرور و آثام وذلك في حالة المر

      ذلك نتيجة التفـاق مسـبق   األرواح الشريرة قد تحل في الجسم برغبة من صاحبه و  •

 .و التحالف معه للعمل مشترك مع الشيطان
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ن المرضى و المضطربين وغيرهم ممـن حلـت األرواح الشـريرة    أقد ساد التصور ب و

المجاعات بسـبب  بأجسامهم كانوا السبب المباشر في جلب الكوارث وحدوث الفياضات و 

ما كانوا يقومون به من أعمال السحر المزعومة مما يجعلهم يستحقون الموت للتخلص من 

  شرورهم

    لقد كانت تلك العصور بحق أظلم فترات التاريخ حيث سمحت القوانين رسميا بتعـذيب  و 

 مةالنفسية و العقلية و المعاقين عا ضطراباتاالآالف األبرياء من المرضى وذوي قتل  و

  .)17،ص 1998رمضان محمد القذافي،(

  : األوربية عصر النهضة – 1-7- 1

في هذا العصر تم التخلص بسرعة من اعتقادات القرون الوسطى ومن الشعوذة وأعيد 

ظهر  و ، الذي رفض تفسير الواقع على أساس االعتقادات الدينية و الخرافية أبوقراطعهد 

وجي أو دماغي و تصنيف األمراض العقلية التفسير الموضوعي مرتبطا باضطراب فسيول

ودراسات عديدة على المرضى العقلين دون أن يغير هذا شيئا في معاملتهم وبقوا يعيشون 

، معتصم ميموني ةبدر(  .الفرد في هذه الفترة  احترامفي ظروف صعبة رغم تطور مفهوم 

  .)20 ، ص2003

السابقة للمرضى العقلين حيث عديدة لطرق المعاملة  انتقاداتوفي هذا العصر وجهت  

رأيت  لقد  «تشفيات لألمراض العقلية حيث قالعن مس إسكويرولذكر الطبيب الفرنسي 
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،  المرضى عرايا ال يحميهم من برد األرض الرطبة سوى القش يحرمون من الهواء النقي

تحت عبء  قذارتهم، يتركونهم في  مع المساجين يشرفون عليهم بوحشيةقساة كانوا 

ثم تبعه مجموعة من .» ..الل ينتظرون لحظة الموت تحت سيطرة السوط و السجناألغ

العلماء حاولوا الرفع من مستوى معاملة هذه الفئة ومحو التصورات الخاطئة حول طبيعة 

  .هو طرق عالج المرض

 :اإلسالميو في العالم العربي  – 1-8- 1

بروح  تأثروا سينا ابن و الطبري نجدومن أعالم العرب علوم الطب و العالج  ازدهرت

 "  المستشفيات لهذه الفئة و تاريخ أقاموا حيثلمرضى العقليين لفي رعايتهم اإلسالم 

ها ايتلقفي العالم اإلسالمي يعطي صورة مشرقة للمعاملة التي كان  " البمارستانيات

كانت مماثلة  ) قبل االسالم ( األمر أولفي معاملتهم  نأمن  بالرغمو ذلك المرضى 

يعالجون  ضعون في الزنزانات ووي و باألغالليقيدون  كانواحيث  أوروبالنظيرتها في 

 )244ص ،1999حمد رشوان،أحسين عبد الرحمن (  اإلسالمبالسحر و الرقية و العزائم إلى أن جاء 

.  

     بمعاملة هؤالء معاملة إنسانية خاصة بهـذه الفئـات    طالب الدين اإلسالميمع ظهور ف  

يقول اهللا تعالى في محكم تنزيله  إذالمساواة بين الناس  مبادئه ديننا الحنيف من جاء ب لما

 أنثـى يا أيها الناس إنا خلقناآم من ذآر و  ﴿

 أآـرمكم وجعلناآم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
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قال  و .)13 اآليةالحجرات (  ﴾ خبري تقاآم إن اهللا عليمأعند اهللا 

 اآليةالتين (  ﴾ حسن تقوميأ لقد خلقنا اإلنسان يف ﴿ ئلز من قاع

دم ومحلنـاهم  آلقد آرمنا بين  ﴿ أيضاتعالى  هلوقفي  و     .) 04

  .)70 اآليةاإلسراء (  ﴾ يف الرب و البحر

االهتمام بدراسة الطب الشعبي كجزء من االهتمام بالثقافة الشعبية ككل وينقسم  بدأثم 

ادي يشمل العالج باألعشاب الج مع: العالج بالطب الشعبي في الدول العربية إلى قسمين

   .األحجبة التمائمالج معنوي يشمل العالج بالقرآن و، وع الكي و الحجامة و

ن تجعل أبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية  المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبيةكما استطاعت 

 مركز الطب اإلسالمي في الكويت مركزا إقليميا معترفا به لدى منظمة الصحةمن 

  . )33،ص2006سليمان بومدين،(العالمية 

  :التصورات الحديثة للمرض العقلي - 2

ترتكز ميتافيزيقية تفسيرات عضوية أو غيبية في العصور السابقة كان المرض يفسر   

لكن  ، عليها أالمعتقدات التي نشالقيم وعلى نظرة المجتمع وتصوره للعالم وفق  اأساس

 خاللخاصة  و )...الطب و االجتماععلم  و النفسعلم ( العلوم و تطورهابعض ظهور 

 أصبح ينظرحيث إلى صورة أكثر وضوحا من اإلدراك السابق بدأ االنتقال القرن العشرين 

  .اجتماعي -نفسي -طبي -بيو منظورمن  المرض العقليلى إ
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  :النموذج البيولوجي 1- 2

فعالة في عالج السلوك اليفترض النموذج البيولوجي أن األسباب الرئيسية و األساليب  

ختالالت التحديد أن االه يقترح هذا النموذج على وجو األولىبالدرجة  ةالشاذ تكون بيولوجي

وللمخ على وجه الخصوص تكون مسئولة عن  االحيوية للجهاز العصبي عموم الوظيفية

ختالالت دوية و العقاقير سوف يعدل من االاأل استخدامأن  ، و العقلية االضطرابات

  .)56، ص2000 ،الرحمنمحمد السيد عبد ( أو يزيل هذه الظروف     وظيفية ويعالجال

 ة فييالهام الذي تلعبه العوامل البيولوجية الوراث كثير من النظريات على الدورالفقد أكدت 

تشكيل أعضاء الجسم و تنظيم وظائفها وفي طبع اإلنسان بصفات نفسية تختلف من 

بوجود بعض العوامل الوراثية التي  االعتقادماء إلى شخص آلخر كما اتجه بعض العل

سواء  الفصاموعلى وجه الخصوص  لإلصابة باألمراض العقلية االستعدادؤدي إلى تعميق ت

أو زيادة في إفراز بعض  ايؤكد نقصفإنه خلل كيميائي أو مرض  االضطرابكان سبب 

لة تكمن في العوامل ، إذ يؤكد العلماء أن الع األنزيمات أو األحماض وما شابهها

  .)74،ص 1997رمضان محمد القذافي،( إلى إثباتها بشكل نهائي  البيولوجية التي لم يتوصلوا بعد

العقلية سوف نجد  مراضللنموذج البيولوجي لأل االفتراضات الضمنيةإلى  عندما ننظر  

ه سنة مضت وما ذكر 2500بعض أوجه التشابه بين ما ذكره اليونانيين القدامى منذ 

  :هذه االفتراضاتبين األطباء اليوم ومن 
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 .العقلي االضطرابإن ما يصيب المخ من تلف أو إخالل وظيفي يعد مسئوال عن   

العقلية يتطلب معرفة أوجه القصور في الوظـائف   لالضطراباتأن التشخيص الدقيق   

  .البيولوجية للمخ المسببة لهذا الشذوذ

ختالالت الوظيفيـة للمـخ   اال استبعادديل أو أن العالج المناسب يتضمن بذل جهد بتع  

 .والتي تتم حاليا باستخدام العقاقير

بما  تتميزالعقلية الخطيرة  االضطراباتالمعرفية مجموعة من  االضطراباتوتمثل 

أو خلل وظيفي بالمخ و قد تم جمعها  اضطرابيصاحبها من إختالالت تبرهن على وجود 

الضالالت كتحت مفاهيم  )1994(مراض العقلية الطبعة الرابعة لأل يالدليل اإلحصائي و التشخيص في

محمد السيد عبد ( المعرفية األخرى االضطراباتغيرها من و فقدان الذاكرةوالهذاء و 

شافات التي تمت في مجال العوامل البيولوجية إلى تو قد أدت االك .)57، ص2000الرحمن،

ها بالتصور العصبي و الوراثة و المرض خاصة ما تعلق من اكتشافتطورات مثيرة في 

  .بهذا أصبح النموذج البيولوجي ذو تأثير فعال في مجال علم النفس المرضي

  : النموذج الطبي 2- 2

    النموذج نسق التصنيف الذي أدى إلى بحث شامل في علم أسباب األمراضهذا وضع   

ت السيكولوجية و ختالالاالأنواع متعددة من لتنبؤ و عالج ل إتيولوجيا المرض أو مبحث

ألمراض طبيعة اث قد أضاف القليل جدا لفهمنا لابحاأل منفهذا الكم الهائل  أي حال على
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المختلفة  تلك األمراض ربما كانت اإلضافة األكبر هو أنو ،مثال  الزهايمرأو العقلية 

ب هذه النتائج المبكرة أشار إليها من قبل رواد الطف ،المخ  اضطراباتمترابطة مع  توجد

النفسي في القرن الماضي من أن األساس العضوي لكل المشكالت السيكولوجية ينبغي أن 

يظهر هذا التفاؤل المبكر الذي ال يكون قد اكتشف في وقتها و عند هذه المرحلة ينبغي أن 

  من الصحة  أساس له

حتى ما يسمى باألذهنة العضوية فإن هناك مشكالت لدى كثير من األفراد الذين يشيع 

أن يحدث يمكن تلف ، فهذا ال يظهرون بوضوح عالمات إكلينيكية قليلةث ديهم تلف المخ حيل

تكون مهمة  يا لذلك فإن العوامل السيكولوجيةتهم سطحية نسباالذين تكون إصابللمرضى 

  . )67، ص2000عباس محمود عوض، ( حتى في المجاالت الطبية المسلم بها 

ينسب إلى أسباب  اأو نفسي اسواء كان جسمي بأن المرضهذا النموذج  يرى لذلك   

يجب البحث وبالتالي ،  والدةالو خالل أو بعد أقبل سواء مرتبطة بحادث وراثي عضوية 

كل األبحاث في علم الجينات فمن هنا و ساس ، األالكيماوي هو  العالجعن السبب و 

لنموذج يعطي األولوية بالوراثة و دراسة الدماغ و األسباب البيوكمياوية نرى هنا أن هذا ا

  .)32، ص 2003بدرة معتصم ميموني، ( . لألسباب العضوية

  :نموذج النفسيال 3- 2
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يرى المحللون فيما العقلية من زاوية الجزئيات  االضطراباتينظر البيولوجيون إلى 

يطرأ على الجهاز النفسي، و يندرج في الدينامية  اختالالالنفسانيون خلف المرض العقلي 

يفترض أن  الذي S Freud فرويد سيجموندمؤسس هذه النظرية  جاء بهما  وفقة النزوي

فالهو هو منبع  . le çaالهو  ، le sur moi األنا األعلى ،  le moi األناالجهاز النفسي يتكون من 

  . اإلشباعالطاقة النفسية و مستودع الغرائز و الدوافع الفطرية التي تسعى إلى 

  لها المجتمع بالتهذيب تصدىالصورة البدائية للشخصية قبل أن ي فرويديمثل الهو حسب   

 يعتبرهو  االجتماعيةاألعلى فهو مستودع المثاليات و األخالقيات و الضمير و المعايير  أما األنا

فسي أما األنا فهو مركز الشعور واإلدراك الحسي الخارجي نسلطة داخلية أو رقيب بمثابة 

مطالب  و وهحل الصراع بين مطالب ال الشخصية و توافقفاع عن ى الدالمشرف علو الداخليو

، 1980حامد عبد السالم زهران، ( و إذا فشل ظهرت أعراض العصاب و الذهان  األعلىاألنا 

  .)111ص

حداث أالذي تلعبه  يكان العلماء في بداية الحركة التحليلية يركزون على الدور المرض  

نموذج تصوري آخر يعتمد فكرة  وفقو عرج  النفسي تطور التحليلالحياة العاطفية ثم 

إن فكرة وضع  .إلى مراحل قديمة تمثل أولى العالقات الموضوعية النكوص والتثبيت  

حينما طرح المبدأ القائل بوجود  Abraham أبراهمإلى  لألمراض العقلية تعزىتصنيف عام 

حيث  بيدييلها تبعا لمراحل النمو اللفاقترح تصنيفا  عالقة بين المرض العقلي و التطور الليبيدي

نمط عالقات لبيدية  يقابله )ذهان عصاب ،(كل شكل مهم من أشكال المرض العقلي يكون 
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يشكل المص فيها و تطور اللبيدي الهي أول مراحل  الفمية المرحلة .تعود إلى مراحل النمو

يفتقر إلى  جسية وفالطفل مغمور بمكافآت نر يلنشاط الرئيساخالل األشهر الست األولى 

أما . الفصاملفظية أساس تكوين الو تشكل هذه الخلوية قبل  الشعور الدقيق بالعالم الخارجي

الموضوع  اتجاهالمرحلة الشرجية نجد في تشبيق البراز الذي يرمز إلى تجاذب وجداني 

المحبوب أو المنبوذ في ذات الوقت نواة الذهان الشبه عظامي الفصامي و المرحلة 

  ) عند الطفل(يبية تشكل قلق الخصاء القض

محمد ( الهستيريا نواة باألوديرغبة القضيب عند البنت الناتجين عن صراع و

  )76ص،1998شلبي،

يتبين لنا أن مدرسة التحليل النفسي ركزت على الصراع القائم بين مكونات الجهاز   

وجود أسباب وراثية  لم ينف فرويد لكن فردلا ةلوطفيخ يستمد جذوره من تارالنفسي الذي 

هاي ، و قد حاول  يعطي األولوية لألسباب النفسية النموذجهذا وبالتالي فإن  تكوينيةو 

Hey H  سماه أ االجمع بين النظرية العضوية و النظرية النفس دينامية و أعطى توجه

ؤدي إلى ت االضطراباتالذي يرى أن  Jackson جاكسونانطالقا من نظرية عضو دينامية 

، لكن لم  هذا ما يؤدي إلى اضطرابات نفسية هامةو ل سلمي من المعقد إلى البسيط انحال

  .)32، ص2003بدرة معتصم ميموني، (ينجح كثيرا ألن العضوية تبقى لها األولوية في النظرية 

 :النموذج السلوكي 4- 2
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يهتم العالم الروسي الذي كان  Pavlov I B ايفان بتروفتيش بافلوفرائد هذا النموذج    

و تعتبر هذه ،  االشراطالهضم لدى الكالب و عملية  بدراسة العمليات المتعلقة بفسيولوجيا

، 1999أنسى محمد أحمد قاسم، (شراط اال عبرصابية هي سلوك متعلم المدرسة أن األعراض الع

و أن السلوك غير السوي ينتج على أساس خبرات تعليمية سابقة أو فشل في    .)43ص

و هذا التعلم يحدث عن طريق عنصرين ،  من الخبرات التعليمية المختلفة    االستفادة

  .التعلم باإلشراط  و أساسيين هما التعلم بالمالحظة

المناسب للعمل  بالسلوك الظاهر غير المالئم و تصمم برامج التدخلهذا النموذج هتم ي  

إذا العالج السلوكي  .)33ص 2003بدرة معتصم ميموني،(أو تعديل السلوك المالحظ على تغيير 

 نظريات التعلم و اإلشراط لىع ترتكزالسلوك غير المناسب بعالجات متنوعة هدف إلى إطفاء ي

.  

  : االجتماعيالنموذج  5- 2

     في تفاعل دائم مع الوسط  اجتماعيينظر هذا النموذج إلى اإلنسان من حيث هو كائن   

    يتأثر المرض العقلي أن  االجتماعيةفاعالت سياق الت فيالذي يعيش فيه، و أنه لمن الواضح 

 ةالسوسيولوجيو ةكما بينت ذلك الدراسات األنثروبولوجيأيضا بل في تطوره  في شكله فحسب ال

  .)78، ص1998محمد شلبي، ( العديدة
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و خاصة المدرسة األمريكية أن المرض العقلي كانحراف ليس في حد  االجتماععلماء  يرى  

و لكنه يرجع إلى أن اآلخرين هم الذين   كات والمخالفات و خرف المعاييرذاته فعل لالنتها

 و لكنه نتيجة افردي ا، بمعنى أن االنحراف ليس نتاج يلصقون هذا الوسم بالشخص المنحرف

االنحراف   Beker « بيكر منحرفون كما يقولعن طريقة يتم نعت آخرين بأنهم  بناء اجتماعي

و لكنه نتيجة لتطبيق من طرف اآلخرين و أنه رد فعل  من طرف شخص امرتكب ليس فعال

فيرى أن الجنون ال يمكن  Goffmanغوفمان  أما .»عن المرض اسلبي ااجتماعي يعطى مفهوم

عبد العالي دبلة، إبراهيم بلعادي، ( و لكنه يمتد إلى اغتراب اجتماعي  إرجاعه إلى اغتراب عقلي

   .)230، ص2004

ر المرض العقلي أو النفسي يلتفس ذج االجتماعي غير كافض وفق النموإن تصور المر  

     ...)اجتماعية -ة بيولوجي - نفسية (عدة عوامل من سلوك الفرد تشكيله تتداخل في  حيث

 رفية والمع العوامل و المستمر بين السلوك والمتبادل  بالتفاعل باندوراالعالم  ىلذا ناد

هو نتيجة لعوامل تؤثر في ألن السلوك  ة التبادليةميتالح يةسمتو أطلق  ، المثيرات البيئية

 المعتقدات و التصورات و التوقعاتالبعض تشمل العوامل المعرفية في هذا اإلطار  بعضها

بأن العوامل التي تؤدي إلى السلوك بشكل تفاعلي  باندورايرى و  و اإلدراكات الذاتية

  :ن على النحو األتيتبادلي مستمر بين الشخصية و المحددات االجتماعية تكو
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 يو مس شيطانأامتالك روحي  لي ليس أكثر من حقيقة مؤكدة كونهن تصور المرض العقإ

أنه تعبير عن لطف اآللهة بنتيجة غضبها فحسب أو كما اعتبر في زمن آخر  ةيهلإأو لعنة 

ي مدى ألو رضاها، إن هذا فحسب حجر الزاوية للفروض العلمية التي شيدت لتحديد 

علل و تضع الطرق أن ت )االجتماعية–السلوكية –النفسية –الطبية –البيولوجية (للنماذج  يمكن

  . ختالالت السيكولوجية في ظل التصورات الراهنة للمرض العقليالمثلى لعالج اال

  :تعريف المرض العقلي 2-

  :فيما يلي نستعرض بعض التعريفات التي تناولت المرض العقلي 
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نه أبويعرفه أيضا ، »أو ضار وظيفي مؤٍذ اختاللقصور أو  «أنه بWakefield  وكفيلديعرفه   

ويعد هذان التعريفان في رأيه . يصعب التنبؤ به  »  Disablity « أو عجز »  «Distressخطر 

اإلصدار -الدليل التشخيصي و اإلحصائي الواردة في تعريفات التطابقا مع أكثر تحديدا أو 

  ).20، ص2000حمان، محمد السيد عبد الر( -الرابع

 امر تقليدي أو نسبي و ليس مطلقأذى أو الضرر ن مفهوم األأول ن التعريف األمما يؤخذ 

قد ال يعد ما مجتمع في  او ضارأ امؤذي افما يعد سلوك ، االجتماعيةفي ضوء المعايير 

إذا كان سلوك شخص ما فالتعريف الثاني في تبعا لوجهة النظر أما  .خرآ مجتمعكذلك في 

عجز ال يستطيع توقعها فإن ذلك يقابل تعريف المرض و خطر و له مشاعر توتر  يسبب

  .العقلي

  :ويشير إلى »تنظيم غير موافق لألنا «على أنه المرض العقلي  دوشييعرف 

  .ن وظائف اإلدراك سليمةأتلف وتشويه في فهم و تكوين الواقع مع  

سلوكية لدى  اضطراباتات تشويه معرفة الفرد لنفسه و لآلخرين مما يكون سلوك 

  .الفرد

  :)67ص  ،2003بدرة معتصم ميموني (  األعراض األساسية إجورياغوراوتضيف 

  .تلف في معرفة الجسم وصورته ووعيه رغم السن المتقدم 

  استعمالهابعض خصائصها دون عالقة مع حقيقة بألشياء أو باشاذ  اهتمام 
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بسلسلة  الشخصية في وقت من وجودها تقاءلالعلى أنه النتيجة الشاملة  جايرالكما عرفه 

ب تفسير نه يجأبمعنى ،  اجتماعيةمن أسباب متعددة و متداخلة عضوية و نفسية و 

،  يتشابكون و يتداخلون االجتماعيالمرض كوحدة كلية كون البيولوجي و النفسي و 

محمد (قا بمعنى أنه ليس ألي واحد من هؤالء المجاميع المذكورة أن يوجد مستقال أو منغل

 1992 عام وكفيلدولعل هذا التعريف يتفق مع التقسيمات التي وضعها  .)78،ص1998شلبي، 

نت العوامل تضمحيث ، حينما وضع سبع وجهات نظر متباينة في تفسير المرض العقلي 

المرض العقلي  مصطفى فهميكما يعرف الدكتور  ...و البيولوجية   ةو النفسي االجتماعية

السلوكية و الذهنية و الشخصية و  االنفعالية االضطراباتلذي يتناول كافة المرض ا «بأنه 

  . ) 281ص ،1981عطوف محمود ياسين،(  »التوافق انعدامعامة و تعكس حاالت الشذوذ و  بصفة

 فينشتر سيلدنمن طرف  1845للداللة على المرض العقلي سنة  ذهانكلمة  استعملتقد ل  

على المرض العقلي  لةداللل »علم النفس الطبي «ابه دخل مصطلح الذهان في كتأ حيث

عراض أبعضها في  يترجمالتي يمكن أن  إصابات الجهاز العصبيعلى  العصاببينما يدل 

فكل ذهان هو عصاب في آن واحد ألنه ال يمكن ان يتجلى أي تغيير في النفس  ذهانية

البالنش  جان( ذهان عصاب إنما ليس كل عينه في الوقت و الحياة العصبيةبدون تدخل 

فالمرض العقلي هو اضطراب شديد في شخصية الفرد يمس مراكز  )255ص،1985،بونتاليس

 اواعي ال، حيث يكون الفرد غير مستبصر بذاته و اختالليحدث فيها التي القوى العقلية 

  .االجتماعيمما يعوق تواصله الذاتي و  الشفاءبمرضه وال يبحث عن 
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 : خلة مع مفهوم المرض العقليبعض المفاهيم المتدا - 3

  : )العصاب(المرض النفسي  - 1- 3

الرئيسي في ظهور المرض و األولالمسبب بمثابة  )العصابية(مراض النفسية األ دتع  

والفرق  إذ أن الحاالت المتطورة من العصاب قد تدخل الفرد في مرحلة الذهان العقلي

 ، ة فرق في الدرجة و العمق و الخطورةمراض الذهانيبية و األامراض العصاأل الجوهري بين

يتطلب  عضويالالسلوك ذو األصل غير في  اضطراببأنه العصاب  ولمان حيث يعرف

عبد ( السلوكي االضطرابيستخدم المصطلح بطريقة مترادفة مع  و   متخصصةمساعدة مهنية 

  .)62ص،1992،اللطيف محمد خليفة

 1952الصادرة في سنة  جمعية الطب النفسيلالمرض النفسي كما جاء في التقرير السنوي   

  وظيفة الشخصيةفي  اضطراباتهي  و ، المخعبارة عن علة عضوية أو تلف في تركيب 

  .) 410ص ,1984,فيصل محمد الزراد(

و أوظيفي في الشخصية ال يرجع إلى إصابة  اضطرابن المرض النفسي فإ ي لوبالتا  

الخبرات المؤلمة و مجموع ساسا إلى في الجهاز العصبي و إنما يرجع أ    تلف 

الذي يعيش فيه و  االجتماعيعالقة الفرد مع الوسط  اضطرابأو      االنفعاليةالصدمات 

 يي ماضفيتفاعل معه إلى غير ذلك من ألوان الخبرات المؤلمة التي تعرض لها الفرد 
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ل شامل في خلعبارة عن المرض العقلي فهو  أما،  طفولته المبكرة خاللحياته و خاصة 

  .اجتماعياالشخصية يعوق نشاط الفرد ذاتيا و 

  : مرض الجسميال 2- 3

هو ضعف في الجسم ينشأ من خلل في تكوين أعضائه أو أجهزته أو عن طريق عطب   

، وبما أن  يلحق هذه األعضاء فيفسد تكوينها الطبيعي و يجعلها عاجزة عن أداء وظائفها

، فإن المرض في الجسم له عالقة  عالقة بالعقل كل التغيرات التي تحدث في الجسم لها

بالعقل و المرض العقلي سببه عجز بعض المراكز العصبية العليا عن أداء وظائفها مع 

  .)28، ص2004محمد جاسم محمد،( سالمة تكوينها و عدم إصابتها بعطب مادي و العكس

  : االجتماعيالمرض  -3- 3

 االجتماعيةهو عدم القدرة على التكيف مع البيئة الخارجية و تتمثل في المشكالت   

هو فالمرض العقلي ، ف )28ص ،1997صور علي،أميرة من( و اإلدمان و غيره كاالنحراف

ما يؤدي إلى إعاقة الفرد ذاتيا خلل شامل في الشخصية م عقلي شديد و اضطراب

دون خلل في  اجتماعياصعوبة تكيف الفرد  االجتماعيالمرض  يشير مافي اجتماعياو

  .العقل

   :التخلف العقلي -4- 3
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ترجع غير قابلة للشفاء  االجتماعيةعلى أنه حالة من عدم االستطاعة  Doleدول يعرفه   

في أن المتخلف ذهنيا هو الذي  دوليتلخص تعريف  و ،إلى تخلف في النمو العقلي 

  : ـيتصف ب

 .مة عن الضعف العقليعدم الكفاية اإلجتماعية الناج •

 تظهر في مرحلة النمو و تستمر خالل مرحلة النضج •

 .يعود الضعف العقلي إلى عوامل تكوينية •

 .غير قابل للشفاء •

        حالة ينخفض فيها الذكاء العام عن المتوسط  «على أنه  1961 عام هيبر كما عرفه 

  .)190، ص2006الرؤوف عامر،ربيع عبد ( » يصاحبها سلوكات توافقية سيئة في مرحلة النمو

أي أن التخلف العقلي يمس ذكاء الفرد مما ينتج عنه سلوكات غير متوافقة مع مرحلة نمو 

    عقلي وخلل  اضطرابفهو أما المرض العقلي  ، الفرد مع تماسك في أجزاء الشخصية

رد يكون الفحيث  شديد في التفكير و القوى العقلية اختاللفي الشخصية يبدو في صورة 

  .بأسباب مرضه  بنفسه وجاهال بذلك غير واع

  : اإلعاقة العقلية-5- 3

ص جسمي أو عقلي يصاب به الموسوعة الطبية الحديثة بأنها حالة عيب أو نق هاتعرف 

راضي محمد ( لعمره يمنعه من أن يشارك بحرية في نواحي النشاط المالئمةوالمرء 
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العسر أو الصعوبة التي يقابلها الفرد من كما تعرف اإلعاقة بأنها    )23،ص2000الكبيسي،

اليومية المرتبطة  الحياةأداء دوره الطبيعي في و جراء عدم القدرة على تلبية متطلباته 

فيوليت فؤاد ( او الثقافية أو المهنية االجتماعيةبعمره أو جنسه أو تبعا لخصائصه 

الذي  األداء الوظيفي العقليتوى مس تمثل بأنها الجمعية األمريكية هاتعرف و .)4ص،2001،إبراهيم

خلل واضح في السلوك التكيفي يظهر  هن يصاحبين معياريينحرافايقل عن مستوى الذكاء ب

 ،2001، سامي ملحم( من الميالد حتى سن الثامنة عشرالممتدة في مراحل العمر الثمانية 

لي حيث أن هذه و المرض العق   اإلعاقة العقليةبين  االختالفهنا يتضح لنا  و،   )120ص

تكون  أومعينة األخيرة التي تكون أسبابها تلف في النسيج العصبي للمخ نتيجة إلصابة 

  هي النسبة الغالبة و العوامل النفسيةاألساس في إحداثها ة يوظيف

المؤقت الذي يمكن الشفاء منه كما يحدث في أي  االضطرابفالمرض العقلي حالة من +

حالة  يفه ةالعقلي اإلعاقة، أما  عن الواقع االنفصاللى إ حياة الفرد و يؤدي به منوقت 

.تحدث أثناء النمو كما تحدث أثناء فترة تكوين الجنين و تستمر مالزمة الفرد مدى الحياة  

   : جنونال -6- 3

قد كان المصطلحان من الموضوعات التي ساد الغموض حولهما لفترة طويلة فقد تساوى ل 

ن كلمة و هذا خطأ واضح أل،  لجنون مع األمراض العقليةعند الكثير من العامة لفظ ا

  .اال يوجد أي مرض في الطب النفسي يسمي جنون الجنون ليس لها داللة طبية و
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مصطلح المجنون أصبح شائعا عند عامة الناس لكن المصطلح في جوهره  استخدامف 

ون إال بناءا و ال يوصف اإلنسان بأنه مجن ،اقانوني أكثر من كونه مصطلحا سيكولوجي

و المصطلح  من المحكمة بأنه كذلك وفقا لنصوص قانون معين على صدور حكم

،  2004 ، عبد الرحمن العيسوي( بات العقلية العنيفة هو الذهاناضطرالسيكولوجي الالئق لال

  .)16ص

يغلب فيها عدم التحديد   جنون في عدد من المعاني في الحياة اليوميةالتستعمل كلمة  و  

، و المجنون بهذا المعنى شخص مصاب بعجز عقلي بعيد عن  مسؤولالتعميم غير أو ال

   ال يستطيع التمييز بين  ال يعرف طبيعة أفعاله و االجتماعيالواقعي المادي و  االتصال

   .)319ص ، 1969، نعيم الرفاعي(  هو شر ما هو خير وما

  

  :العامة للمرض العقلي اإلكلينيكيةاألعراض  – 4

فأبسط أعراض األمراض  أعراض العصابالعامة للذهان شديدة إذا ما قورنت ب األعراض  

وأعقدها تلك المتمثلة في أنماط  العقلية هو توقف صورة أو أكثر من صور النشاط اإلنساني

  :نذكر العامة اإلكلينيكيةقف جميع صور النشاط اإلنساني ومن هذه األعراض ووت شاذسلوك الال

التفكير  والفرد و تشوش في المحتوى و مجرى التعبير  واضح في السلوك اضطراب 

لعلته وهو ال يشعر بمرضه و  االستبصارالذهاني منفصل نهائيا عن الواقع ليس لديه القدرة ف
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بأنه ال يعاني من أي مرض بينما  العتقادهيرفض العالج و التعاون مع األخصائي بشدة 

 .) 283، ص1981، مد ياسينعطوف مح( العصابي يحس بمشكلته و يقبل المساعدة

الغريبة و الحركات الشاذة و قد  األوضاعالجمود و فيبدو البطء و النشاط الحركي اضطراب 

 ،1997حامد عبد السالم زهران ،( و الهياج و التخريب االستقرارالنشاط وعدم ي ف زيادة يبدو

 .)592ص

طابعها  تعقدمتطرفة و  يةانفعالللمريض و تبدو في صورة تغيرات  االنفعاليالجانب  اختالل 

 :)195،ص2000فوزي محمد جبل،( كالتالي االنفعاالتو تختل  االنفعاليوتتسم بعدم الثبات 

 .االنتحارقد يؤدي به إلى  مما ائد في التشاؤم و اليأس و القنوطاإلسراف الز  

المحيطين  انتباهمما يثير  معروفيبدو المريض في صورة فرح وسرور زائد دون أي سبب   

 . به

 االنشراحوجدانية متكررة من  اضطراباتظهور الثوران و الغضب ألتفه األسباب مع   

 . المفرط

إذا ما واجه المواقف  انفعالفال يحدث أي  االنفعاليعدم الثبات بالتبلد ويتصف المريض   

 التي

  

  



المرض العقليالمرض العقلي: : الفصل الثالثالفصل الثالث       

 

  88

      لفرحللمؤثرات الخاصة بالغضب أو الخوف الحزن أو ا تهاستجابو ذلك لعدم  االنفعاالتتثير 

   نتيجة المشاعر الثائرة  االنفعاليألنه ال يملك القدرة على الثبات  انفعاالتهو عدم سيطرته على 

 .)87ص ،1998حسن منسي، (  و القلقة

 .أساس و هميوجود هذاءات و هالوس ذات  

 .جزء منها على االقتصارخلل عام في الشخصية و السلوك دون  

 .يف المهني و العائلي و الشخصيسوء توافق واضح و فاضح في التك 

التأقلم مع المواقف و  ىعلالمريض قدرة عدم مع من المجتمع  انسحابو  انطواءعزلة و  

 ).284،ص1981عطوف محمد ياسين،( الناس

 

عراض الذهان أالعامة للمرض العقلي مع المالحظة أن  اإلكلينيكيةهذه األعراض تعد   

ي إذ يسهل عالجه في صورته البسيطة قبل الوظيفي أبسط من أعراض الذهان العضو

  .الى مرض خطير في صورته الشديدة هلاستفحا

  

  :الخصائص العامة للمرض العقلي - 5

    حيث يجعل الفرد خطورة و شدة و شموال في آثاره  االضطراباتالمرض العقلي أشد  

من  تجعله يتميز بمجموعةألشياء الالزمة للحياة اليومية وعلى أبسط ا غير قادر

  :الخصائص نذكر منها
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و إنما تصاب فيه  المرض العقلي ال يتناول جانبا واحدا في الشخصية مثل المرض النفسي 

 .جوانب الشخصيةكافة 

      إصابة الجهاز العصبي و صعوبة العالج  مع كلياانفصاال عن الواقع المريض ينفصل   

يعارض العالج و يرفض  يقلالمريض العو،  فإلى عالج مكث ةاجحكون بو الشفاء حيث ي

و  االستبصارقدرته على  النعدامبمشكلته  مطلقاألنه ال يحس وذلك التعاون مع الطبيب النفسي 

 . )31،ص1998محمد منصور، نهى سعدي مغازي،  سالمة( الوعي

  .و التفكك االنسحابو  االنفعاليةيتميز المريض العقلي بالبالدة   

 .لمصحوب بالهلوسات و الهذاءاتا يو المكان يسوء التوجه الزمان  

أو العكس  في شكل عناء أو تشاؤم دون وجود سبب منطقي الزائدة تظهر االنفعاليةالتغيرات   

حيث يكون المريض  االكتئابيالهوس  باسمالحالة المعروفة و هي  باالنشراحأي الشعور 

عبد ( حركي الزائدالضحك و النشاط اليكثر من  سعادته المصحوبة بالكالم الصاخبفي  مسرفا 

 . )120ص ، 2001، الحميد محمد الشاذلي

 .مرض العقليفي ال الجينية دورا رئيسيا االستعداداتتلعب الوراثة و   

ه مسؤولية قانونية و غالبا ما يجب عزله حين يكون خطرا بالمرض العقلي ال يسأل المصاب  

 . )283 ، ص1981، عطوف محمود ياسين( على نفسه أو اآلخرين

  النفسية  االضطراباتمع ي بعض الحاالت النادرة تتداخل الخصائص العامة للمرض العقلي ف  

  .من حيث المصدر و الدرجة و الطبيعة و العالج 

 



المرض العقليالمرض العقلي: : الفصل الثالثالفصل الثالث       

 

  90

  :أسباب المرض العقلي - 6

عنيفة تصيب مراض إلى عوامل وراثية أو صدمات األيرجعون هذه  كان بعض العلماء 

إلى سبب واحد لتعدد  يس من السهل إرجاع هذه األمراضلهم أنه لفي حياته ثم تبين اإلنسان 

و  نفسيةو  جسميةو تفاعل و تشابك و تعقد و تداخل عوامل كثيرة داخلية في اإلنسان 

هذا التداخل جعل من الصعب الفصل بين العوامل  . اجتماعية و ماديةو خارجية بيئية 

هذه األعراض لكما في السابق أن لم يعد يعتقد فتحديد مدى أثر كل منها و  المسببة للمرض 

رهنا بحادثة  اعتاللهافالحياة النفسية ليست من البساطة بحيث يكون  أو سببين واحدا سببا

 ة ونفسي و وراثيةو  فسيولوجيةل عديدة تضافر عوامإنما ينجم عن  واحدة أو صدمة واحدة

  ...مادية و اجتماعية و أسرية

  :األسباب الوراثية -1- 6

التي يتعرض لها الجنين أثناء  الوالدةصدمات جموعة العوامل الوراثية و تتمثل في م  

الحيوية و  درجة الحساسية و التأثر وتبعا لشخص إلى آخر هذه العوامل تختلف من  الحمل

، وقد دلت الدراسات التي  اإلحباط و التأزم و الحرمان احتمالالدوافع و درجة  قوة

في النمط األصلي الوراثي أو من بويضة مختلفة  أجريت على التوائم من بويضة واحدة

على أن العوامل الوراثية تكون من بين العوامل المهددة لإلصابة بالعصاب لكن أثرها في 

  .)115،ص1998عبد العلي الجسماني،( التمهيد للذهان يكون أعمق بكثير
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مبكر و هذا على للتوحد ال أكد أن السبب الجيني F Ritvoريتفو في دراسة حديثة أجراها   

يصب وعلى التوائم  لتوائم متشابهة زوج واحد لم ان زوجيثالثة و عشرأساس دراسة 

يقول أن التوحد مرض  مما جعل الباحث ةمصابخمسة أزواج من سبعة عشر متشابهة الغير 

بدرة معتصم (  ألمتشابهةمن التوائم  اثنينلكن كيف يفسر عدم إصابة   ذو أسباب جينية

  .)80، ص2003ميموني،

  :األسباب البيولوجية - 6-2

هي في مجملها أسباب جسمية المنشأ أو عضوية تطرأ في تاريخ نمو الفرد ومن  و  

الحسي و خلل الجهاز  االستقبالوظائف  اضطراباتو  الفيزيولوجية االضطراباتأمثلتها 

ان عبد عبد الرحم( و إصابات الرأس و حدوث خلل في المخ و تلف خالياه المركزي العصبي

  .)26،ص 1999الوافي،

  :ستعداديةاألسباب اال -3- 6

ال يرجع إلى  االستعدادالفرد لإلصابة باألمراض العصابية ولو أن  استعداديقصد بها  

المدارس  اختلفتوقد  ، االستعدادأسباب وراثية أي مساهمة العوامل البيولوجية في تكوين 

أن نشأة ردود بستعدادية العوامل اال ن وجودع القوليمكن فالفكرية حول هذا المضمون 

وجود سمات  األفعال العصابية ترتبط بطبيعة تكوين الشخصية قبل العلة أو المرض و
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العصبي إال أنه  لالنهيارالفرد  استهدافمثل الحساسية المفرطة يؤدي أكثر إلى      معينة 

  .يرجع أوال إلى عوامل وراثية همن المؤكد أن

  

 هما تؤكدمثل لإلصابة باألمراض النفسية باالستعدادة الطفل ئفي تنش كما أن لألسرة دور  

عائالت العصاب مرتفعة في عائالت العصابيين أكثر منها في أن نسبة حدوث  منالدراسات 

  .)115،ص 2000فوزي محمد جبل،(  غير العصابيين

  :األسباب النفسية -4- 6

ة في الطفولة المبكرة و عدم هي األسباب التي تتعلق بالنمو النفسي المضطرب خاص 

 االجتماعيةالعالقات الشخصية و  واضطرابإشباع الحاجات الضرورية األساسية للفرد 

التناقض ،  ، الخبرات السيئة ، الحرمان ، اإلحباط الصراع األسباب النفسية ومن أهم

و سوء  ، مفهوم الذات السلبيالنفسية ، الضغوط  االنفعاليعدم النضج النفسي ،  الوجداني

هو حصيلة  االضطرابفإن  فرويدوحسب  .)30،ص1999ن عبد الوافي،عبد الرحم( التوافق الذاتي

إجالل محمد (  تآمر بين كبت عنيف في الطفولة المبكرة مع اإلحباط الشديد في عهد الرشد

ن السبب الكامن وراء الذهان هو إمدرسة التحليل النفسي ف فوفق منظور .)46،ص2000سري،

عطوف محمود ( للمرحلة الفمية )االرتداد(وضوع الحب مع النكوص فقدان م

  .)288،ص1981ياسين،
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  :ويمكن حصر األسباب النفسية في اآلتي 

أو تقوية خبرات الطفولة المبكرة أثناء عمليات  استرجاعالظروف التي تؤدي إلى  

 .التي خلقت الصراع و القلق و اإلحباط لدى الطفل االجتماعيةالتنشئة 

 

النفس  الهوالصراع القائم بين  روف التي تؤدي إلى إضعاف العمليات الدفاعية مثلالظ  

غير المتزنة صاحبة الملذات و األفعال الالشعورية التي تتناقض مع معايير المجتمع و 

الخبرات العصبية األليمة و الضغوط و أيضا  ناقض هذه المعاييريأي فعل من تمنع اإلنسان 

 .كل يؤدي إلى تعجيل ترسيب ردود األفعال العصابية... ضارةالشديدة و الالنفسية 

ؤدي تالفرد و  احتمالالظروف التي تستلزم تقوية العمليات الدفاعية التي تفوق طاقة   

، أي أن المواقف الصعبة قد تولد الحاجة إلى سلوك دفاعي  إلى الفشل في تحقيق األهداف

تؤدي إلى ترسيب ردود األفعال و رد يرتفع إلى مستويات غير محتملة تثقل كاهل الف

مثال فقدان الذاكرة يعتبر وسيلة هروب دفاعية من مواقف حرجة أو أعباء ال فعصابية ال

 النفسية لالضطراباتفالحالة المتطورة  .)117-116،ص ص2000فوزي محمد جبل،( يتحملها الفرد

رغبات اإلنسان  دخول في المرض العقلي وتكون نتيجة الصراع إذا تعارضتالتؤدي إلى 

نهى  محمد، سالمة منصور( إحداهما عن األخرى حيرجتا و لم يستطيع ختار بينهوكان عليه أن ي

  )191،ص1998سعدي مغازي،

  :سباب البيئيةاأل - 5- 6
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  شخصيتهالفرد أثناء تشكيل و نمو الذي يحيط ب االجتماعيالوسط  وأيقصد بها البيئة  

 المضطرب خاصة في المجتمعات التي ال تتحكم في االجتماعيالتفاعل وتكوين العالقات و

من أهم األسباب التي تؤدي إلى عدم توفر القدرة النفسية على ، فري السريع اتطورها الحض

  .)134،ص1999عبد الرحمان عبد الوافي،( و الصناعية االجتماعيةمع الحياة      التوافق 

  

  :ةالعقلي ضامرألتصنيف ا - 7

  :يم األمراض العقلية إلى قسمينبوجه عام يوجد يمكن تقس

  : ةالوظيفي اتذهانال - 1- 7

محمد (رجع ألي سبب عضوي تعموما عن مصدر نفسي و ال  ةناشئ ةض عقليامرأ يه

و  االكتئابيالهوس و وس ـالهو ام ـالفص : منها نواعأ يه و )181،ص2004جاسم محمد،

 .ذاءــاله

   :الفصام  -7-1-1

  العقلتعني   phernia و انقسام يعنت schizo العقل فكلمة مانقساهو  Schizophrénie الفصام

تدهورها  وتفكك الشخصية ويعمل على انشطارعقلي وظيفي حاد يسبب  اضطرابوهو 

  .)345ص  ، 2006أديب محمد الخاليدي،( التناثرتدريجيا حتى يؤدي إلى 
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الخبل "قديمة لتسمية اللالفصام كبديل  يةسمت 1911سنة  Bleuler بلويلر اقترحقد  و  

فيه المريض يتصف بأنه أحد األمراض العقلية  Sanford سانفورد هيعرففيما    "المبكر

الزائفة  األفكارو يتضمن هذا المرض الهالوسما  اغالبو عن عالم الحقيقة     باالبتعاد

 عبدالرحمن( المريض لدى االنفعاليةاالضطراب الحاد في الحياة  و واالنسحاب  الهذيانو

، وتتميز  ويعد الفصام من أشهر أنواع الذهان التي تم تشخيصها .)244ص ،2004 ، سويالعي

أنواع  هل و بالواقع و الهذاء و الهلوسة و الميل إلى الجمود التصاللالملحوظ  باالفتقار

  :عديدة نوجزها في اآلتي

  

   ي الفراغيتميز بالتأخر النفسي العام فالمصاب يجلس و يحدق ف :البسيطالفصام  -1-1- 1- 7

عربات النقل أو يعيش في يركض وراء  يتمشى في الشوارع و ، ال مطمع له وال رغبات

ال يهتم بما يجري على ذاته إلى أبعد الحدود  طو، فهو من ال يقوم بأي عمل المستشفى

فيقضون أعمارهم في  أمثال هؤالء المرضى عالجيعجز األطباء عن حوله و كثير ما 

  )254ص ،2008ماجدة بهاء الدين السيد عبيد،( عمر متأخر أحيان ليموتوا في ىالمستشف

ويطلق عليه أحيانا فصام المراهقة أو فصام الشباب :  الفصام الهيبوفريني -1-2- 1- 7

ؤدي بداية إلى تدهور الشخصية و يحيث يصيب اإلنسان عادة في مرحلة المراهقة و

و  اليقظةفي أحالم  االستغراقو  قراراالستو تتميز أعراضه بعدم  ،تذبذبها و عدم تكاملها 

في التفكير  االختالطو  االنفعالي و التبلد االنطواءو  االجتماعيةعن المعايير و القيم  االبتعاد
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أحمد (و السلوك الطفلي الغريب مع عدم العناية بالنظافة الجسمية و الكالم 

  .)70،ص1976عكاشة،

وتكون  )سنة 45-20(سن متأخرة  يبدأ في :يالفصام التخشبي الكتاتون -1-3- 1- 7

  :أو الزيادة وينقسم إلى نوعين  انصقأعراضه حركية واضحة إما بالن

الهادف وعدم  تتميز أعراضه بالهياج الحركي المفرط غير : الفصام الحركي الهياجي 

سرعة الكالم وردود  التفكير و عدم التوافق بين المزاج ومع والتعب وفقدان الوزن  االستقرار

فيصل محمد خير الزراد (الحركات  التصنع في المشي و العدوان و الهلوسات و و عال الغريبة فاأل

 . )40ص ،1984،

  

  

   كذلك الوضع التصلبي و الشخصية  ثنائية و يتميز بالتثبيط :الفصام الكاتوني أو التصلبي 

  .و حتى وضع الميت أأو التماثلي أو وضع الجنين 

      العظمة  يتميز هذا النوع بظهور هذاءات االضطهاد و : الفصامي الهذائي -7-1-1-4

و يرى نفسه أ )صوت اهللا(في تفكير المريض وتصرفاته ففي هذاءات العظمة قد يسمع المريض 

فقد يشعر المريض بشخص  االضطهادما في هذاءات أ ،نبيا أو قديسا أو صاحب جاه وسلطان 

قد تحدث  التي كما قد يشعر المريض بالهالوستريد به شرا  مجموعة من الناس تتعقبه و ما أو
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وبين  صور ذكرياته البعيدةمما يجعله عاجزا عن التفرقة بين  فقدان االستبصاربسبب 

  )82ص 1998سالمة منصور محمد ،نهى سعدى  مغازي ،(خبراته اإلدراكية التى تأتيه من الخارج 

 قد يشفى المريض منه و تكون أعراضه حادة وفجائية الظهور: الفصام الحاد-1-5- 1- 7

تماما في غضون بضعة أسابيع أو قد ينتكس تكرارا وغالبا ما يتقدم المرض الى شكل 

  .كالسيكي

من إذا لم حيث يمر المريض بعدة مراحل يشتد فيها حتى يز: الفصام المزمن-7-1-1-6

  .يعالج

اجتماعيـة  فيه المرض بعوامل نفسية حديثة أو ضغوط يرتبط :  الفصام التفاعلي-7-1-1-7

    ). 534،ص 1997حامد عبد السالم زهران ،( واضحة ويكون المريض ومتوافقا اجتماعية قبل المرض

يشفى المريض ولكن تتخلـف لديـه بـواقي أفكـار أو      حيث:  الفصام المتخلف-7-1-1-8

  .االجتماعيبقايا هلوسات و هذاءات بسيطة ال تؤثر في توافقه  أو سلوك فصامي و انفعاالت

  

ـ  حيث يميل السلوك نحو الفصام و:  الفصام الكامن-7-1-1-9 ارج نطـاق  لكنه ال يزال خ

  ، لكن الحالة ال تكون متقدمـة  د الذهان ولديه بعض أعراض الفصامالشخصية الفصامية على ح

نوعا من التوافق لكن سـلوكه   مريض فيهيحقق ال حيث المزمنليست كمثل الفصام الحاد أو  و

  .)277،ص2001من العيسوي،عبد الرح(  يبدوا شاذا
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 : الهوس -2- 1- 7

 ومس صار به أي جنون فهو ممسوس "مس"بلفظ  Mania مانيايشير البعض إلى لفظ   

في مستوياتها السابقة ال تتضمن  "مانيا"تشير إلى الجنون في حين أن مس إال أن لفظة 

 أكثر شموال نيامالذلك تبقى لفظة  و ماالجنون، و إنما الولع الشديد بشيء ما أم موضوع 

   .)162ص 1999 عبد الرحمن العيسوي،(

سلوكي يتسم بالفرح و المرح و النشاط  باضطرابذهاني يتميز الالهوس المرضي  و  

فايز محمد علي ( المريض سيطر عليهال ي ي و الحركي الزائد والهياج الذيالنفس

الشديد  االهتمام وهو أيضا الولع الشديد بالقيام بنشاط معين أو .)174،ص1987الحاج،

الثورة و النشاط المفرط و الهياج المرح أو اإلثارة والتهيج وكبموضوع ما أو سلوك معين 

يتصف المريض في  و .يتخذ الهوس أشكاال متعددة مثل هوس القتل و، الحركي الشديد 

ينقلب هذا المرح إلى لبعنف فيغني بصوت عال و يرقص و المرح حالة الهوس بالتجلي 

  الضرب أو على اآلخرين بالسب اعتداء
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تميز حالة الهوس لديهم بتدفق سريع في األفكار مع نشاط زائد توهنالك من المرضى من 

الهوس المرضي ويصنف علماء النفس  .)140،ص1996كامل محمد محمد عويضة،( ونشوة مفرطة

  :إلى

   متوسط تجلى أعراضه في المرض الت،  هو أخف أنواع الهوس :الخفيفالهوس -2-1- 1- 7

  .المبالغ فيه االنشراحو النشاط المعتدل و التسرع و 

أعراضه  م، ومن أه يكون على شكل نوبات عنيفة من الهذيان: الهوس الحاد-2-2- 1- 7

و النشاط الزائد المبالغ فيه و الهلوسات و  األفكارفي السلوك الغامض و العنف و التهيج 

  .)140،ص 1984فيصل محمد خير الزراد،(   األوهام

، وهو في أصله هوس حاد  يسمى أحيانا الهوس فوق الحاد و: الهوس الهذياني-2-3- 1- 7

فهو أقصى حاالت  المرض و تفاقم بشدة حتى وصل به لمرحلة هذيان الهوس  بصاحبه استمر

، ومن أعراضه الخلط و عدم الترابط و  الهوس حيث يكون المريض عنيفا في تصرفاته

   .)81،ص1999عبد الرحمن عبد الوافي،( جه الزماني و المكانيالوعي و عدم التو اضطراب

ال  سنوات طويلة دون تغيير ولستمر يحيث : الهوس المزمن فوق الحاد-2-4- 1- 7

و  بقاءأطول  تختلف أعراض المرح المزمن عن األعراض السابقة إال أنها أقل حدة و

ة عن السلوك و خارج فجأة ويأتي بحركات هثم تتقلب حال اهادئسعيدا المريض  يكون

مجدي أحمد محمد عبد اهللا، ( هعلي االعتمادوال يتحمل المسؤولية وال يمكن   االجتماعيةاآلداب 

  .)209،ص1996
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و  باالنبساطومنه يمكن القول بأن الشخصية الهوسية قبل حدوث المرض وبعده تتسم 

مع السهولة التهجم و  عن النفسو الطموح و بالثقة بالنفس بدرجة عالية و الرضا  النشاط

  .العدوان

  :االكتئابيذهان الهوس  - 1-3- 7

الذي  االختاللأو  ضطراباالويشير إلى  الذهان الدوري أو الوجداني باسميعرف   

إبراهيم،  عبد الستار( ن الهيجان المتطرف إلى الحزن الشديدبي تراوحيو  الوجدان يصيب

كما يعرف بأنه                                                         .)53، ص1988

و الهوس و      عقلي وظيفي وجداني تنتاب فيه المريض حاالت من الهيجان اضطراب

و الهبوط دون سبب ظاهر أو مثير كاف في معظم األحيان لهذا  االكتئابأخرى من 

لواحد ل المريض اوقد ينتق )137،ص2001محمد سيد فهمي،( يعرف بالذهان الدوري أو النواب

 فايز محمد علي(إلى حالة أخرى يكاد يكون فيها عاديا  التهيجحالة الهوس ومن 

   )177،ص1987الحاج،

يكون أساسه مزاج الجنون الدوري في  اوغالبا وراثي اتقليدي اعموما مرض الذهانيعد   

دون وجود تقلبات مزاجية  االضطراب، ألن بعض المرضى يصابون بهذا  حاالت عديدة

في  عضوي أو وظيفي اختاللك االضطرابن هذا وبعض األطباء النفسي يدرجو     مسبقة
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 شخصية أنويتضح  .)70،ص1988بيير داكو،( "منطقة المراكز العصبية العليا" قاعدة الدماغ

 االنبساطو  االجتماعية و الزائدالنشاط  ويطغى عليه الهوس تتسم بالطموح  المريض الذي

الضمير الجامد و  و و بخس الذات يتضح لديهم القلق االكتئاب يطغى عليهم نالمرضى الذي أما

  .وتالعدوان المكب

  

  :الهذاء - 1-4- 7

أشعار فقد ظهرت في أقاصيص و ي لم يتغير معناه ذأحد األمراض العقلية ال البارانويالعل  

ذه ستخلص من هي، لكن المعنى العام الذي ...أفالطون، أبو قراطك يونانيينال قدماءالكثير من 

 يؤديها المريض و االضطهادقوامها  ةعقلي اتتوهم يفالكتابات أن الهذاء مرض عقلي يتمثل 

من العباقرة و  ديدرو كما يقولن بالبارانويا وفالمصاب ...و بإصرار بطريقة منظمة ايدافع عنه

كمال ( داخل نفوسهم يهيئهم لرسالة و يستخدمهم  إلهيالمجانين بالعظمة يتخيلون وجود كائن 

  ).183ص ،1974دسوقي،

 لكن تسيطر عليه بعض المعتقدات الخاطئة امرض عقلي يبدو فيه المريض منطقي البارانوياو   

فايز محمد علي  ( و يسمى بجنون العقل االضطهادالتي تؤدي به إلى الهذيان الواضح بالعظمة أو 

   .)348، ص 1986الحاج، 

  :ويمكن تصنيف الهذاء إلى 
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        االضطهادأوهام هذا النوع من الهذاء تسود فيه  و :قي أو الحقيقيالهذاء الن -4-1- 1- 7

  .أو الهذاء الجنسي أو المشاكسة و الغيرة أو العظمة

تكون أعراضه عبارة عن أوهام عابرة غير دائمة و غير  :الهذاءحالة  -4-2- 1- 7

و الهذاء الفكر و هي وسط بين الهذاء النقي  اضطراباتمنتظمة تماما و لكنها نتيجة 

  .الفصامي

  .وقد سبق شرحه في الفصام: الفصام الهذاء-4-3- 1- 7

  

 

مريض إلى شخص الحيث تنتقل األوهام من :  )الهذاء الثنائي(الفصام المنقول  -4-4- 1- 7

، وهي حالة   أو األخ و األخت ، الزوج و الزوجة قريب أو متعلق به مثل الوالد و الولد

يطر إلى األقل سيطرة و القابل لإليحاء و يكون الشخص تنتقل عادة من الشخص المس تقمص

حامد عبد السالم ( الظروف النفسية سيواجهان نف في محيط بيئي متماثلغالبا سيء التوافق 

   .)544ص،1997زهران،
  

 لهذاء ببدايته الحادة و المفاجئةيتميز هذا النوع من ا:  نوبة الهذاء الحادة -4-5- 1- 7

أعراض ضالالت اإلشارة أي شعوره بأن  ى المريضظهر علو ي ، بدون أي سبب واضح

و تستمر هذه النوبة بضعة شهور، و خالل هذه  )االضطهادأعراض ( هإليالناس تشير 

  .تصحيح أفكار المريض بأي حجج أو براهين استحالةالمدة 
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 ميبدأ بإدراك هذائي ثم يتزايد هذا الهذاء نتيجة توالي و تراك:  الهذاء المزمن-4-6- 1- 7

أو النوعين معا كأن يفسر جميع  ضطهاداو تكون هذاءات عظمة أو هذاءات  الهذاءات لديه

و أنه أول  اختراعهالظواهر الطبيعية تفسيرا خاصا من وحي نفسه و يعلن أن هذا التفسير من 

و عندما يشعر بأن المحيطين ) هذاء العظمة (من نوعه في العالم ألنه عالم من العلماء  اختراع

أن هؤالء يضطهدونه و يحاربونه  و يسخرون منه هنا يعتقد االختراععترضون على هذا به ي

  .) 221، ص 2000فوزي محمد جيل، ( )باالضطهادالشعور (يتآمرون عليه و

مرضية من أعراضها التدهور العقلي ) عقلية(ذهانية  استجابةهذاء عبارة عن  فال 

محمد عبد الرحمن ( منطقيةالة غير بالصبغ و تتسم هذاءات المريض      ...البسيط

  ).199، ص 2001العيسوي،

  

 :الذهان العضوي - 2- 7

 يرجع الذهان العضوي إلى أسباب عضوية مصدرها إما تلف في المخ أو في األعضاء األخرى 

  :، وهناك أنواع مختلقة من الذهان العضوي منها من الجهاز العصبي ووظائفه

  :ذهان الشيخوخة -1- 2- 7

و  ؤدي إلى تغيرات فسيولوجيةيووكبر السن  جة إصابة الجهاز العصبي بالضمورييحدث نت  

الهذاء كأن يعتقد أن أسرته تحاول دس التفكير و اضطرابأهم أعراضه ضعف الذاكرة و من 
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، وذهان الشيخوخة  االكتئابيذهان الشيخوخة  و البسيطذهان الشيخوخة ه ومن حاالت .السم له

  .)253،ص2008لدين السيد،ماجدة بهاء ا( االضطهادي

  :ذهان الكهوليال -2- 2- 7

مادة  استخدامالتي تلي  والمعرفية األعراض الفسيولوجية و السلوكيةمن  يشير إلى مجموعة 

على الرغم من أخطاره بحيث  استخدامهول بشكل متكرر مع الرغبة القوية في حمخدرة أو الك

 ، 2006أديب محمد الخالدي،( أخرى التزاماتية تتحكم المادة في الشخص وتكون لها األولوية على أ

  .)320ص

  :الزهري العصبي أو الشلل الجنوني -3- 2- 7

ويـؤدي بصـاحبه للتقهقـر و     التهاباتإصابة الدماغ بالزهري و يزهر على شكل ينشأ عن   

 اضـطراب تصاحبه أعراض جسمية معينة تؤدي لشلل و  ، و يؤدي للعطب العقلي و االنحالل

      في النطق

  

لتهديد المريض يميل ف. االنفعالي االضطرابومن أعراضه العقلية الهذاءات و التذبذب و 

 ،1981عطوف محمود ياسين،( اإلدراك والفهم  ليهويصعب ع جنون العظمةرين بالقتل أو إلى اآلخ

  .)293ص

  :الصرع - 4- 7-2
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  .البورفريا ، السكر، ، الكلية كأمراض الكبد): األيض(ذهان التمثيل الغذائي  -5- 2- 7

  .)الفوليك ،12ب ، نقص حامض النيكوتينيك(: نقص الفيتامينات -6- 2- 7

  )الغدة الكضرية  و ، الجنسية النخامية ، الغدة الدرقية( : الصماءأمراض الغدد  -7- 2- 7

  .نقص األكسجين في الدم -8- 2- 7

أكسيد ، ثاني  صوديومال،  البوتاسيوم( الجسم األمالح و المعادن في  اضطراب-9- 2- 7

  .)185،ص1981عطوف محمود ياسين،(  )الماء ، الكربون

ضغط  ارتفاع،  ، بطأ مجرى الدم تصلب الشرايين:( شرايين المخأمراض  -2-10- 7

  ).الدم في المخ أو الجلطة الدموية

محمد جاسم ( المعدية و الحميات و ذهان الحمل و الوالدةاألمراض  - 11- 2- 7

  .)182،ص2004محمد،

، عرق النسا و الحمة المخية و  الشوكية كالحمى: الجهاز العصبي أمراض -2-12- 7

  .التجمع الدموي تحت األم الجافية و المخ ارتجاجو  االهتزازيالشلل 

 و الكحولو المنومات، المنبهات و أول أكسجين الكربون: ذهان السموم - 13- 2- 7

   .)139،ص 1996عبد اهللا، مجدي أحمد محمد( عقاقير الهلوسة و الكوكايين و األفيون و الحشيش

  

  

تعتبر األذهنة العضوية الناتجة عن تلف في مراكز المخ من أكثر أنواع الذهان العضوي   

،ص 2005عبد الستار إبراهيم،( تميزها عن الذهان الوظيفي منها اإلكلينيكيةشيوعا و لها أعراض 

72( :  
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ا بالبعض اآلخر خلط الذكريات بعضهذاكرة خاصة الذاكرة القريبة مع ال اضطراب 

  .بالرغم من تباين المسافات الزمنية بينها

الشديد كما تظهر في بعض كتراث الال ا بالعالم و االهتمامالتغيرات الوجدانية كفقدان  

  .حاالت ذهان الشيخوخة

عـن الحكـم    وفهم األفكار الجديدة و العجز العقلي العام كالعجز عن التجريد التدهور 

لحاالت الناتجة عن تحلل المراكز العصبية في الجهاز العصبي و الجمود خاصة ا   الجيد

  .نتيجة للشيخوخة

فـي النشـاط    اضـطراب النوبات الصرعية حيث تؤدي إصابات المخ أحيانا إلـى   

  .مما يسبب النوبات الصرعية  و إيقاعاته في المخ     الكهربائي

  .كالتشتت و الهذيان االنتباه اضطرابات 

كان خاصة في حاالت الذهان العضوي الناتج عن إصابات المعدم الوعي بالزمان و 

  .أو الحوادث الخطيرة التي تنتهي إلى إصابات في المراكز العصبية المخ 
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  :الفصل ةـخالص

    و السلوكية  االنفعالية االضطراباتمما سبق يتبين لنا أن المرض العقلي يتناول كافة   

 انعدام، و تظهر بحالة من الشذوذ و  فة عامةو الشخصية بص االجتماعيةو الجسمية و 

، و يظهر على مستوى القدرات  شامل و خطير في الشخصية اختاللالتوافق يميزه 

و العجز عن ضبط النفس ورعايتها و عدم الوعي بأسباب المرض و رفض    العقلية

  .العالج

جده يتأثر نوعا هذا ويبقى تعريف المرض العقلي دائما يحمل نوعا من الغموض ألننا ن  

، ألنه ليس نتاجا لعوامل نفسية أو  ما بالثقافة سواء من الناحية السببية أو التفسيرية

  .بل نتاج لتفاعل معقد و متشابك لهذه العوامل  فقط اجتماعيةأو  بيولوجية 
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 :منهج الدراسة - 1

يأخذ تحديد المنهج المستعمل في الدراسة أهمية  االجتماعيةككل البحوث النفسية و   

فإننا الموضوع وكذا فرضيات البحث قصوى قصد إبراز طريقة البحث وعليه تبعا لطبيعة 

والذي يمكن لدراسة مناسب لطبيعة األنه ساسي المنهج الوصفي كمنهج أ استعمالتعمدنا 

 لتصوراتالعناصر الضمنية ل وهو التعرف علىهداف البحث أالله تحقيق من خ

علقا بفرد من مت اجتماعياحمل طابعا نفسيا و التي ت مرض العقلي لدى األطباءلل اإلجتماعية

لذا كان المنهج ، ومن ثمة اإلجابة على تساؤالت الدراسة  المجتمع و هو الطبيبأفراد 

هداف التي وع الدراسة و تفسيرها للوصول إلى األظاهرة موضالوصفي السبيل لوصف ال

  .بنيت عليها

الدراسة االسـتطالعية مـن الخطـوات     تعتبر  :)الكمية( االستطالعيةدراسة ال -2      

  حيث الهدف الكتشاف األفكار الجديدة  اإلنسانية من وفي البحوث االجتماعية والمهمة  األولى

 .الدراسة فيالمدروسة لة على فهم المشك و المتباينة التي تساعد

  :االستطالعيةأهداف الدراسة  -2-1  

من خالل القيام بدراسة استطالعية حول الظاهرة موضوع البحث إلى  هدفت الباحثة

 :تحقيق جملة من األهداف نلخصها في ما يلي
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الدراسة االستطالعية عملية لتحديد فرضيات البحث ثم االعتماد عليها كمرحلة  تعتبر 

 .ضيات الممكنةفحص الفر

 .معرفة طبيعة التصورات اإلجتماعية التي يحملها األطباء حول المرض العقلي 

على  الحصولتعرف على ميدان إجراء الدراسة وال إلى االستطالعيةالدراسة  تسع 

الصعوبات بعض حول المشكلة المراد دراستها و التعرف على ولية الميدانية معلومات األال

 .راسة األساسيةالد خاللللتحكم فيها 

نظر المبحوثين حول الظاهرة راسة من خالل التعرف على وجهات الدهمية أإبراز  

   .المدروسة

 :االستطالعيةني للدراسة المجال المكاني و الزم -2- 2   

  :المجال المكاني -1- 2- 2

 .بسكرةبمدينة  بالعالية "ناصربشير بن  "قامت الباحثة بإجراء الدراسة الميدانية بمستشفى 

  :نيالزم مجالال -2- 2- 2

  .2012  جوان 17 غايةإلى   2012 أفريل 8 : بدأت الدراسة في 

  :االستطالعية عينة الدراسة-2-3  

      طباءلأل مسحيةالعينة كانت  حيثطبيبا  40من  االستطالعيةتكونت عينة الدراسة   

    لتحديد الجنس ي فال نحتاجحول المرض العقل إجتماعيةعلى وجود تصورات  لكشفوذلك ل
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 استطالعلذلك حاولنا  . أكبر عدد من التصورات أيضا  لجمع و الطبيو التخصص و السن 

طبيبا  40تضم مؤسسة البشير بن الناصر على  إذ .المتواجدين هنالكاألطباء كافة  آراء

وبعد  مساءاالرابعة  إلىصباحا يام األسبوع من الساعة الثامنة أمين طول دائ أطباءمنهم 

ومنهم من يأتي فقط . الثامنة صباحامساءا إلى الرابعة من خر يعمل آلك يأتي فوج ذ

ين تستنجد طباء خارجيوهنالك أن الجراحييفي أسبوع ليتابع المرضى وهم اطباء     يومين

 وحوادث المرور حاالت الكوارث الطبيعية( الطوارئفي حاالت  المستشفىإدارة      هم ب

  . ...)الكبيرة 

  : االستطالعيةوات الدراسة دأ -4- 2

داة هذه األ اختيارجاء و  ا،بند 31يحتوى  استبيانعلى  االستطالعيةالدراسة  اعتمدت  

        المرحلة خاصة بشكل كبير في هذه المعلوماتاألنسب في جمع  العتبارهادون سواها 

و  .لفرضياتلاألنسب لمعالجة امن جهة وتحديد و فحصها الفرضيات  لتحديدذلك  و

 االستمارة احتوتمنه  و لدى األطباء  جتماعية للمرض العقليالتصورات اال للكشف عن

في تفسير المرض  حديثتصور الالقديم و التصور ال: بعدين ن يحمال على محورين

  :  العقلي

-14 -8 - 6 -5 -4 -3- 2 ( يضم الفقرات :للمرض العقلي )حديثا(محور التفسير العلمي •

15- 16 - 18 - 19- 26-27- 28- 30- 31( 
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 - 10 - 9 -8 -7- 1 (يضم الفقرات  :للمرض العقلي )قديما(تفسير الثقافة الشعبيةمحور  •

11- 12 - 13 - 17- 20- 21- 22- 23- 24 - 25- 29.(  

  :االستطالعيةالخصائص السيكومترية ألداة الدراسة  -5- 2

  :داةاألصدق  - 5-1- 2

 :أراء المحكمين في صالحية الفقرات 

عرضت على لجنة من  فقرة )31( البالغ عددها االستبيانفقرات اد بعد أن تم إعد  

 على وجود الكشفمن حيث صالحيتها في منهم رأيه فيها كل واحد المحكمين ليبدي 

حيث طلب من المحكمين ، الدراسة تساؤالت وفقا ل للمرض العقليجتماعية التصورات اال

  .د قياسههدف المراللوافقتها ومدى م مدى وضوح الفقراتبيان ت

صياغة بعض الفقرات من الناحية إعادة  اقترحواو المحكمون مالحظاتهم ولقد أبدى  

 8بين المحكمين الذين بلغ عددهم  اتفاقعلى درجة الفقرات حصلت غالبية فيما اللغوية 

فقرة   استبدالجامعة محمد خيضر بسكرة و قسم العلوم االجتماعية بمن       أساتذة 

خرى لحساب طريقة أ ماستخدو لقد تم  ا .كمين على أنها غامضةالمح أغلب التفاق

  :الصدق هي

   :صدق الذاتيال 
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عندما يتعـذر وجود محك خارجي مثل  نواع الصدقالنوع من أ ايتم اللجوء إلى هذ  

الصدق الذاتي بحساب يقاس فالصدق ال يوجد فرق بين الثبات وهنا  االنطباعات و اآلراء و

   ) .15، ص 2003مقدم عبد الحفيظ، ( االختبارل ثبات التربيعي لمعام الجذر

الذي تم الحصول عليه عن طريق التجزئة النصفية  االستمارةأن معامل ثبات ا بم و

ن نعتبر أنتيجة لذلك يمكننا  و.  0.93معامل الصدق الذاتي يساوي  كان 0.87يساوي 

  .معامال لصدق بنوده االستبيانمعامل ثبات بنود 

  : داةاأل ثبات - 5-2- 2

نفس النتائج عند تكرار التجربة على نفس  استخراجو الدقة في  االتساقثبات إلى اليشير   

نا منها راختلحساب الثبات  كثيرةهنالك طرق و ،  )152، ص2003مقدم عبد الحفيظ، ( األفراد

رجة الد ال بـ جابةاإلو  )1( الدرجة نعمـ جابة باإلحيث يتم إعطاء  طريقة التجزئة النصفية

و بنـاء على هذا تم حساب معامل ،  الزوجية، ثم قسمت البنود الى قسمين الفردية و  )0(

 .الفردي و الزوجي الجزئيينبيـن  براون انسبيرم ارتباط

                                

  قيمة معامل الثبات حجم العينة الطريقة

  0.87 40 التجزئة النصفية

                                    

  :االستمارةالمعالجة اإلحصائية لنتائج -6- 2
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 و االستمارةفي حساب نسب تكرار كل بند من بنود  استعمالهاتم : النسب المئوية - 6-1- 2

  :من خالل المعادلة التالية  ذلك 

  

  :االستطالعيةعرض و مناقشة نتائج الدراسة  - 7- 2

  :افة الشعبيةمحور الثقمناقشة نتائج الجدول المتعلق ب -1- 7- 2

   :جاءت نتائج هذا المحور كما هو موضح في الجدول التالي

  

  

  عبارات المحور
  ولاأل

  تكرار
  نعم

  ةنسب
  نعم

  تكرار
  ال

  ةنسب
  ال

  مجموعال

1 38  %95  2  %5  40  
3 40  %100  0  %0  40  
7 4  %10  36  %90  40  
9 36  %90  4  %10  40  
10 37  %92.5  3  %7.5  40  
11 0  %0  40  %100  40  
12 2  %5  38  %95  40  
13 39  %97.5  1  %2.5  40  
14 20  %50  20  %50  40  
21 0  %0  40  %100  40  
22 40  %100  0  %0  40  
23 37  %92.5  3  %7.5  40  
24 2  %5  38  %95  40  
25 35  %87.5  5  %12.5  40  
26 38  %95  2  %5  40  
29 0  %0  40  %100  40  
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ن أفراد العينة أ فة الشعبيةالخاص بمحور الثقا نالحظ من خالل نتائج الجدول السابق

 األولين المرض العقلي هو غرابة بالسلوك و هو مرض خطير بالدرجة أيرون  االستطالعية

وهو ، 100%ــــ و هي مقدرة بــ نعمبـ إلجابةلأكبر نسبة  تخذأفنجد كال العبارتين 

لمرض العقلي لدى ثقافة الشعبية  التي تمثل النموذج التقليدي في تفسير االر يتأث ما يشير إلى 

ارتفاعا في أيضا  نلمسكما ،  ديمياأي تكوينهم األك العلمي   الرغم من مستواهم على األطباء 

نسبة قدرت حيث  للمجتمعانة ن المرض العقلي وصمة عار و إهدرجات العبارة التي مفادها أ

ئدة فيه التي الثقافة الساجتماعي و، وهي أيضا نابعة من الوسط اال 97.5% ـب اإلجابة بـنعم

  .للمرض العقلي االجتماعيتمثل التصور 

نسبة المرض العقلي هو جنون وقدرت أن نجد أفراد العينة يرون ات خالل اإلجاب من و  

هي مصطلح  ووهذه من األفكار و المعتقدات السابقة للمرض ،  % 95.5ـــ ب عماإلجابة بن

يسمى مرض جد في الطب النفسي ال يو ن كلمة جنون ليس لها مدلول طبي وقانوني حيث أ

  . جنون

     من خالل الصدمة الكهربائية يتم  ن عالج المرض العقليأأيضا مازال أفراد العينة يرون   

 هذه العبارةل نسبة اإلجابة بـنعم و جاءت ق العالج التقليدية للمرض العقليمن طروهي 

من أشكال التخلف العقلي ن المرض العقلي شكل لى أإ اتاإلجاب تشير كما .95% بــــــ

المصطلحات كما هي في  اهنا نجد خلط،  90% بــ نعماإلجابة حولها بنسبة التي قدرت 

 وقدرت لألهلن المرض العقلي وصمة عار و إهانة وبروز عبارة أ .ة الناسمنتشرة عند عام
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 اقاهيتلقديما في سوء المعاملة التي  هذه الفكرة كانت سائدة  90%نعم بــ اإلجابة بنسبة 

 أن المريض العقلي منبوذ من الجميع قدرت وحول عبارة هل و المجتمعلمريض العقلي من األا

 وللمجتمع ، مستمدة من الثقافة الشعبية أفكار وهي       92.5% بـ "نعم" اتنسبة اإلجاب

" نعم"ات نسبة اإلجاب قدرت رة المرض العقلي ميؤوس من شفائه حيثعبانفس األمر بالنسبة ل

مكن التحكم في من الممع تطور العلم أصبح  هنفكار السائدة قديما ألاأل، وهذه من  87.5%ـ ـب

المرض العقلي  يض خاصة عندما يكتشف عدم تطور المرض و تفاقمه من خالل التكفل بالمر

  .امبكر

تفسير الثقافة الشعبية للمرض العقلي أما نسب العبارات الستة األخرى المتبقية الدالة على 

تصور الوهي نسب معبرة على وجود 50%  و0%  بين "نعم" اإلجاباتنسب راوحت فت

  .أيضا في الثقافة الشعبية لدى االطباء عامة سائد ال االجتماعي

  :محور التفسير العلمي للمرض العقليمناقشة نتائج الجدول الثاني المتعلق ب -2-7-2  

  

  عبارات المحور
  الثاني

  تكرار
  نعم

  نسبة
  نعم

  تكرار
  ال

  نسبة
  ال

  مجموع

2 22  %55  18  %45  40  
4 38  %95  2  %5  40  
5 40  %100  0  %0  40  
6 40  %100  0  %0  40  
8 35  %87.5  5  %12.5  40  
15 40  %100  0  %0  40  
12 40  %100  0  %0  40  
17 37  %92.5  3  %7.5  40  
18 40  %100  0  %0  40  
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19 40  %100  0  %0  40  
20 38  %95  2  %5  40  
27 40  %100  0  %0  40  
18 37  %92.5  3  %7.5  40  
30 40  %100  0  %0  40  
31 30  %75 10  %25  40  

    

تقريبا في جميع البنود الدالة على التفسير  ارتفاعامن خالل نتائج هذا المحور نلمس  

 بـــ  نعمنسبة اإلجابة بـ  بنود قدرت أنه في ثمانية، حيث  العلمي للمرض العقلي

 و 55% (مابين "  نعم "نسبة اإلجابة بـ  جاءتفالخمس األخرى بنود الما أ،  %100

التكوين  لنا دورحيث يبرز العقلي  للمرضتفسير العلمي وجود يبين  هو ما و )%95

 . تعبر على النموذج الحديث في تفسير المرض العقلي ألنها الدراسةللعينة  كاديمياأل

  

  :ةـاالستطالعية ـج الدراسـنتائ -2-8

وهـي دراسـة تهـدف     في بحثنا هذا تمثلت في الدراسة الكمية العيةاالستطن الدراسة أ بما  

   :ومن خالل نتائجها نستنتج األطباءإجتماعية للمرض العقلي لدى للكشف عن وجود تصورات 

الثقافة الشعبية للمـرض  تفسير : تتمثل فيتصورات إجتماعية للمرض العقلي  يحمل األطباء 

    .و ثقافته سة بالمجتمعـ و هذا يرجع لتأثر عينة الدرا العقلي
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وجود تصورات أكاديمية للمرض العقلي لدى األطباء وذلك من خالل إجاباتهم فـي محـور    

 .االكاديمي و التعلمي للعينة تكوينالتفسير العلمي للمرض العقلي و هذا راجع 

ا يدفعنما  وهذا ورات اجتماعية للمرض العقلين األطباء يحملون تصأمن خالل ما تقدم نجد   

التصورات االجتماعية  العناصر الضمنية التي تشكلعن كثر دقة للسعي قصد الكشف بأ

للمرض  اعيةاالجتمبعبارة أخرى محتوى التصورات أو  للمرض العقلي لدى األطباء

  .العقلي لدى األطباء 

  

  

  

  

  ):الكيفية الدراسة(األساسية الدراسة  

 :تذكير بفرضيات الدراسة - 1

ة للتصورات االجتماعية للمرض العقلي لدى األطباء من الثقافة تتشكل العناصر الضمني •

 .الشعبية

لمرض العقلي لدى األطباء من تكوينهم لتتشكل العناصر الضمنية للتصورات االجتماعية  •

    .األكاديمي 
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  :و كيفية اختيارها األساسية عينـة الدراسة - 2

ن تكـون معبـرة عنـه    أ اعتبارها جزءا من المجتمع الكلي فإنه يشترط في عينة البحثعلى 

الموضوع وحيث أن البحث الحالي يسعى للكشف عن محتوى  وذلك تبعا لطبيعة تعبيرا حقيقيا

ن التركيز على أي من المتغيـرات  دواالجتماعية للمرض العقلي لدى األطباء التصورات 

  .ترابطيةللمستعملة و المتمثلة في شبكة التداعيات األداة اتبعا ل الديمغرافية

مستشـفى  بيعملون طبيبا  20مكونة من ومن هذا المنطلق كانت عينة بحثنا عينة قصدية   

كثر تواجدا فيه هذا أقصى مجهودنـا فـي   ر بالعالية بسكرة وهم األطباء األبشير بن ناص

يداومون العمل يـومين فـي    الذين أما باقي األطباء .العمل معهم وذلك لكثرة التزاماتهم 

عنـا  إليهم عند الحاجة فلم يعطونا أي فرصة للتجـاوب م  األسبوع واألطباء الذين يلجئ 

  .ارتباطاتهم بأعمال خارج المستشفىوذلك بحجة انشغالهم الدائم و 

 :المجال الزمني و المكاني للدراسة األساسية - 3

  .2012جويلية  10إلى  2012جوان  24 امتدت الدراسة األساسية من: المجال الزمني -3-1

  .مستشفى بشير بن ناصر بسكرة: المجال المكاني   -3-2

  : )الكيفية( األساسيةأدوات الدراسة   – 4

  :)الترابطية الشبكة تقنية( االساسية التعريف بأداة الدراسة  -4-1
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 لتقنياتا ىحدإ وهي الترابطية الشبكة تقنية على أساسية بصورة الدراسة هذه اعتمدت  

 De روزادي ةالباحث طرف من وصممت وضعت التي االجتماعية التصورات دراسة في المعتمدة

Rosa A M القطبية مؤشرات ، المضامين بنية تحديد إلى أساسا وتهدف 1951 سنة ، 

 التقنية هذه على يالحظ وما. االجتماعي بالتصور المرتبط المعاني حقلفي  القولبةو  الحيادية

 بتصور المرتبطة التقديرات و المفاهيم تحديد بعض على تعمل أنها )لترابطيةا الشبكة(

 المقاربة و محدد شكل ذات بينها فيما مرتبطة لمواضيع التصورات من   لمجموعة أو خاص

 التصورات أبعاد تعدد و وتشعب تعقيد حقيقة بتوضيح الكفيلة وحدها هي الطرق متعددة

  .االجتماعية

 : الترابطية الشبكة في التوجيه جراءاتوإ تعليمات  -4-1-2

 لسهولة فهمها نظرا ألجلها توظف التي للمواضيع بالنسبة جدا مهمة التقنية هذه تعتبر  

 منظمة و بأدوات توجيهها يمكن كما البحث ثناءأ الدراسة أهداف مع تكييفها ومرونة

الشبكة  ستعمالا عند اإلجابة على أكثر مشجعة تكون فالمواضيع  "استبيان " مهيكلة

 البد الترابطية الشبكة استعمالف العكس وعلى ومبني طويل استبيان بملء مقارنة الترابطية

 بعد( مشكلة مال تصورهم حول لتهماءمس بصدد نحن الذين األفراد شعور يثير ال االستبيانمن 

  . )يومعرف إعالمي
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 بالمرونـة  المتبوعة لتوجيها سهولةب الشبكة الترابطية تمتاز نأ القول يمكن األخير وفي  

 منته غير عدد على تطبيقها يمكننا حيث البحث مواضيع مختلف مع التكيف على الكبيرة

 .الورقة مركز في المثير الكلمة بتغيير نقوم عندما ببساطةلك وذ المواضيع من

 :الترابطية الشبكة إعداد مراحل -3 -4-1

 المناهج متعددة المقاربة على اعتمدنا إذا رىأخ تقنيات مع أو لوحدها األداة توجيه يمكننا  

 لهذه الموضوعية الطبيعة على الحفاظ جلأ من وهذا التداعيات شبكة توجيه أوال نقترح

 بأدوات المبنية المحتويات د استعمالعنالتي تبرز  الدخيلة المعلومات كل تجنب و التقنية

 الجوهرية األفكار ترسيخ و بتوضيح هذا يتم و األفراد تداعيات على التأثير بإمكانها أخرى

   .لتصوراتهم

  العـام  إلى المرور نإف ، الجماعي تمثل فردي مستوى على يتم النتائج تحليل كان إذا  

 ةصغير مجموعة علىالشبكة الترابطية  تقنية تطبيق يمكننا الحالة هذه ففي ، فرديا يكون

 ,Abric  J C(   .المشتركة التصورات نتيجة المثير بالكلمة المرتبطة الكلمات جملة مثلحيث ت

2003, p82-84(.  

  

 

  الترابطية الشبكة بناء تعليمات -4-1-4
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 صـفات ال و المفـردات  كل بكتابة ببساطة نقوم الورقة مركز في الموضوعة للكلمة بالنسبة  

 حريـة  بكل العمل بهذا نقومو  .المثير كلمةب المرتبطةو نالذه إلى تتبادر التي سـماء األو

 المسـاحات  كـل  ذلك في مستغلين الكلمات بين الفروع أو الكلمات نضع حيث عةوسر

 في أسبقيتها حسب بترقيمها نقوم الكلمات كتابة أثناء و الورقة مركز الكلمة حول الفارغة

  .الذهن

 مركـز  فـي  مكتوبة "المرض العقلـي   "في تتمثل المثیر الكلمة  نأ نالحظ:  األولى المرحلة

  .الورقة
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 صـفات ال " بالكلمـات  مرتبطـة  الورقة مركز في " المرض العقلي ": الثانیة لةالمرح

 حسب الترتیب أسبقیة یبین رقم یوجد كلمة كل أمام نهالذ إلى تتبادر التي "سماءاألو

 طریق عن الكلمات مجموعة أو الكلمات مختلف بین روابط إضافة بإمكاننا(    ي التداع سرعة

  ). سهمأ
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 مـن  نهأ وجدت إذا ئهاببنا قمت التي التداعیات شبكة إلى مجددا أنظر :الثةالث المرحلة

-)أو  (+)سهمأ بإضافة الكلمات مجموعة أو الكلمات مختلف بین جدیدة روابط إضافة المهم

 إشارة (+) یمثل حیث للموضوع بالنسبة المكتوبة الكلمات قیمة على للتعبیر (0)أو (

 .حیادیة إشارة (0 )و سالبة إشارة  (-)و موجبة
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 بترتیـب  وقـم  ببنائهـا  قمت التي الشبكة إلى مجددا النهاية أنظر في : الرابعة المرحلة

 للكلمـات  بالنسـبة  تراها مالئمة التي الكلمة بجانب بكتابة وذلك میتهاهأ حسب الكلمات

  .األخرى الكلمات مع الشيء ونفس األخرى
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  :التصور حقل في الضمني التوجه لتقدير كمقياس ديةوالحيا القطبية مؤشرات  -4-1-5

 ور التصو حقل في الضمني والتوجه التقييم لمكونات اقياس يمثل القطبية مؤشر نإ  

 القطبية مؤشر إضافة البحث عينة أفراد من نطلب حيث ،ارقابي اقياس يمثل الحيادية مؤشر

 .الموضوع حسب الكلمات مجموعة أو كلمة كل أمام والحيادية

    فـرد  كـل  طرف من المكتوبة للكلمات الكلي العدد أساس على القطبية مؤشر لحساب  

 .استحداثهما تم إحصائيين مؤشرين هناك أن حيث ،األفراد لحرية نظرا متغير عدد

  :القطبية مؤشر يمثل األول

  

   1+و -1  بين متغير المؤشر وهذا

 إلى التوالي على تشفيرها يمكن قيمةال هذه )0,5 -،  1( المجال إلى ينتمي   Pإذا كان  

 .سلبي إيحاء لها الكلمات معظم أن يعني وهذا 1



 اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل الرابع
 

 

  125

 هذه القيمة يمكن تشفيرها على التوالي) 0,4+ ،  0,4 - ( ينتمي إلى المجال P كان إذا  

 .تقريبا متساوية السلبية و اإليجابية الكلمات معظم أن يعني وهذا 2

   3 التوالي على تشفيرها يمكن القيمة هذه +)1 ، +0,4( المجال إلى ينتمي   Pإذا كان  

  .إيجابي إيحاء ذات الكلمات معظم أن يعني هذاو 

  :كمثالإذا قمنا بتطبيق مثال الحالة األولى لدينا : مثال

  3: عدد العبارات السالبة •

  7: الموجبة  عدد العبارات •

                  11 :عدد الكليال •

  

P هذا 3 إلى التوالي على تشفيرها يمكن القيمة هذهو  +)1 و  +0,4(المجال إلى ينتمي 

  .إيجابي إيحاء ذات الكلمات معظم أن يعني

 :الحيادية مؤشر -4-1-6  

 )1 +، 1-(بين متغير أيضا المؤشر وهذا  

 مما 1 إلى تشفيرها يمكن القيمة هذه ) -0,5،  - 1(  إلى المجال ينتميN   كان إذا  

 .ضعيفة حيادية محايد إيحاء لها الكلمات من القليل نأ يشير
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 مما 2 إلى تشفيرها يمكن القيمة هذه +)0,4و  -0,4( إلى المجال ينتمي N كان إذا  

 حيادية والسالبة الموجبة الكلمات مجموع مع تقريبا متساوية الحيادية الكلمات أن إلى يشير

 .متوسطة

 هذاو  3 إلى تشفيرها يمكن القيمة هذه ) 1+و  0,4(+ إلى المجال ينتميN  كان إذا  

 .مرتفعة حيادية محايد إيحاء ذات غلبهاأ في الكلمات أن إلى يشير

  

  :في الحالة األولى كمثال Nذا أردنا حساب حيادية إ:  مثال

 3 = السالبة الكلمات عدد •

 7= الموجبة الكلمات عدد •

 1= المحايدة الكلمات عدد •

 11 = للكلمات الكلي العدد •

 

 
 

= -0.27  

 الكلمات من القليل إن يشير هذا 1 إلى تشفيرها يمكن القيمة هذه )- 0,5 ، -1( بين نتميت

 .ضعيفة حيادية محايد إيحاء لها
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 تقديرات من انطالقا عليها تحصلنا كونها في يتمثل القياسات هذه من الهدف إن  

 إلى اإلضافةب ، و الباحث بتقديرات خاص تحليل من وليس ذاتهم حد في األفراد وتقييمات

 بإمكاننا التي التصورات في المقدمة والتوجيهات التقييم مكونات على تشمل المؤشرات تلكف هذا

 المحاور على إسقاطها يمكننا كما األفراد من مجموعة تميز توضيحية كمتغيرات استعمالها

 افاألهد مع ومطابقة ،أخرى مثيرة كلمات على اإلجابات في المشابهة بالتصورات الخاصة

  . المثيرة للكلمات النشطة المتغيرات مختلف بتحليل يسمح اإلجراء هذا مسبقا الموضوعة

 بترتيب الخاص الترقيم بداللة تحسب أن بإمكانها والحيادية القطبية فمؤشرات وأخيرا

 المحصل اإليحاءات لطبيعة الزمني التسلسل بناء إعادة ننامكي بهذاو أهميتها حسب الكلمات

  .التداعيات تتابع وكذلك ثيرالم من عليها

  :اختيار عدد ترتيب المثير المستعمل في الشبكة الترابطية -7- 1- 4

بإمكاننا إضافة كلمة او عدد من الكلمات المثيرة الى شبكة التداعيات والتى يتم اختيارها  

ة ماالرتباط بمواضيع البحث فعادة ما يكون المثير عبارة عن كل وفقا لمعايير التوافق و

ي هذه الحالة بإمكانه أن يكون نصا قصير جملة أو مثل صوره فيلم برنامج صوت فف

  موسيقى ـ   
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 في المعاني يخص عدد المثيرات المستعملة فالمنطلق هو اعتبار أن كل تصور له تعددفيما  

يسمح  سلسلة من التصورات و إضافة كلمة أو مجموعة من الكلمات بإمكانه أنبإمكانه تكوين 

  راج بيانات مرتبطة بمختلف المواضيع ـلنا باستخ

  :االستمـارة التميزيـة-2- 4

التحقيق  التمييزية انطالقا من تحديد محتوى مضمون التصور باستعمالتبنى االستمارة 

باستعمال تقنية الشبكة الترابطية أو التداعي الحر وتعتبر كوسيلة مكملة بحيث  أوالمسبق 

. للتصور العناصر المركزية و العناصر المحيطيةن بواسطتها أن يميز بي يستطيع الباحث

يطلب  3ضاعفات العدد الستمارة التميزية تتكون من عدد البنود يتراوح انطالقا من ماف

عناصر األكثر تميزا ثم يطلب منه أن  3مثال  9 ـمن المستجوب أن يختار بين البنود ال

لكل ـ وفي األخير يمكننا إعطاء نتيجة  عناصر األقل تميزا 3    يختار من بين البنود المتبقية 

  :حسب طبيعة االختيار بند

   2متوسط تمييز                             1االقل تميزا               3األكثر تميزا 

  بعد عملية جمع اإلجابات من المستجوبين يمكننا رسم منحنيات مختلفة خاصة بكل بند   

  مركزية و العناصر المحيطية ـو لكل منحنى خاص يوضح العناصر ال

يؤكد هذا المنحنى على أن هذا البند من بين العناصر المركزية للتصور : J المنحنى على شكل

 ـ
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  ـ يتعلق بالعناصر المحيطية: جرس  المنحنى على شكل

            يدل على العناصر المتباينة والمتناقضة إمكانية وجود مجموعتين تحتية:  U المنحنى على شكل

)(Abric J C, 2003, p6.  
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  :العربية باللغة المراجع 

    القرآن الكريم

  13: األية الحجراتسورة 

  70:األية اإلسراء سورة

  04:األية التينسورة 

 .مصر - ، القاهرة  ، عالم الكتب 2ط ، علم النفس العالجي،  )2000(إجالل محمد سري  -1

 .صرم - ، القاهرة ، مكتبة أنجلو مصريةالطب النفسي المعاصر،  )1976( أحمد عكاشة -2

 ، دار وائل للنشرو التوزيع  عمان1، ط علم النفس اإلآلينيكي الفحص و العالج،  )2006( أديب محمد الخالدي -3

 .األردن

، ديوان  ، ترجمة عادل عز الدين األشول وآخرون مقدمة في علم النفس،  )بدون سنة(أرنوف ويتج  -4

 .الجزائر –، بن عكنون  المطبوعات الجامعية

دار المعرفة  ، المدخل اإلجتماعي للمجالت الصحية و الطبية و النفسية،  )1997( عليأميرة منصور يوسف  -5

 .مصر - ، اإلسكندرية الجامعية

 .مصر - ، اإلسكندرية ، مرآز اإلسكندرية للكتابعلم النفس التعلم ، )1999(أنسى محمد احمد قاسم  -6

، ديوان مطبوعات  األطفال و المراهق اإلضطرابات النفسية و العقلية عند،  )2003(بدرة معتصم ميموني  -7

 .الجزائر - الجامعية ، بن عكنون

    بغداد  ، دار التربية ، ترجمة رعد إسكندر و أرآان بيشون العصاب و األمراض الذهانية،  )1988( بيير داآو -8

 .العراق

 .األردن -  عمان ، ، دار المسيرة للنشر و التوزيع1ط ، علم النفس التربوي،  )2004( تيسير مفلح آوافحة -9

 .مصر - ، عالم الكتب القاهرة2ط ، التوجيه و اإلرشاد النفسي، )1980( حامد عبد السالم زهران -10

 .، القاهرة ، عالم الكتب الصحة النفسية و العالج النفسي،  )1997( حامد عبد السالم زهران -11

 .األردن - ، عمان ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع الصحة النفسية ، )1998( حسن منسي -12

المكتب  ، دور المتغيرات اإلجتماعية في الطب و األمراض،  )1999( حسين عبد الرحمان أحمد رشوان -13

 .مصر - ، األزاريطية اإلسكندرية الجامعي الحديث
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     ة ، دار الفكر للطباع1ط ، رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة المعاقين،  )2006( ربيع عبد الرؤوف عامر -14

 .األردن - ، عمان التوزيع النشر وو

 .مصر - اإلسكندرية ، ، المكتب الجامعي الحديث 3،ط الصحة النفسية،  )1998( رمضان محمد القذافي -15

، دار الفكر للطباعة و النشر 1ط ، إتجاهات األبناء نحو اآلباء المعوقين،  )2000( راضي محمد الكبسي -16

 .األردن - عمان ، التوزيعو

 .االردن-، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة،عمان1،طبات التعلم، صعو)2002(سامي ملحم -17

، دار الفكر في الصحة النفسية،األمراض النفسية و العقلية و اإلنحراقات السلوآية،)1985(سعد جالل -18

 .مصر-العربي، القاهرة

   3، ط رعاية ذوي األمراض العقلية و النفسية ، )1998( نهى سعد مغازي و سالمة منصور محمد -19

 .صرم - اإلسكندرية ، المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر و التوزيع

المكتبة الجامعية  ،2 ، ط الصحة النفسية و سيكولوجية الشخصية،  )2001( عبد الحميد محمد الشاذلي -20

 .مصر - اإلسكندرية

 .مصر –دار المعرفة الجامعية  ، علم النفس العيادي ، )2005( عبد الرحمن العيسوي -21

 .لبنان ، بيروت منشورات الحلبي الحقوقية ،1ط ،الجريمة و الشذوذ العقلي، )2004( الرحمن العيسوي عبد -22

 .مصر - اإلسكندرية ، ، منشاة المعارف الجديد في الصحة النفسية،  )2001( عبد الرحمن العيسوي -23

 ، بيروت لحلبي الحقوقية، منشورات ا 1ط ، الصحة النفسية من منظور القانوني،  )2004( عبد الرحمن العيسوي

 .لبنان

         ، ديوان المطبوعات الجامعية الوجيز في األمراض العقلية و النفسية، ) 1999( عبد الرحمن الوافي -24

 .الجزائر - بن عكنون

 .، المملكة العربية السعودية ، دار المريخ للنشر و التوزيع علم النفس اإلآلينكي، )1988(عبد الستار إبراهيم -25

دار  ، 3، طعلم النفس اإلآلينيكي في ميدان الطب النفسي ، ) 2005( عبد اهللا عسكر و لستار إبراهيمعبد ا -26

 .مصر - االنجلو المصرية

 .لبنان - ، بيروت ، الدار العربية للعلوم 1ط ، االمراض النفسية، )1998( عبد العالي الجسماني -27

و التوزيع  ، دارالثقافة للنشر حو المرض النفسين االتجاهاتوالمعتقدات ، )1996( عبد اللطيف محمد خليفة -28

 .مصر - القاهرة

، دار القباء للنشر  ، المجلد الثاني دراسات في علم النفس اإلجتماعي ، )2000( عبد اللطيف محمد خليفة -29

 .مصر - والطباعة و التوزيع ، القاهرة

 .لبنان -  ، بيروت ر العلم للماليين، دا 1، ط علم النفس العيادي اإلآلينيكي،  )1981( عطوف محمود ياسين -30

 .لبنان - ، بيروت ، المكتب اإلسالمي 2، ط مراض النفسيةاأل،  )1987(فايز علي الحاج  -31
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 ، اإلسكندرية ، المكتبة الجامعية الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية،  )2000( فوزي محمد جبل -32

 .مصر

  دار القلم ، الذهانية و اإلضطرابات السلوآيةاالمراض العصابية و ،  )1984(فيصل محمد خير الزراد  -33

 .مصر - األسكندرية

 .لبنان –، بيروت  ، دار الكتب العلمية 1،ط الحياة النفسية،  )1996( آامل محمد محمد عويضة -34

 بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر و التوزيع ، الطب العقلي و النفسي،  )1974( آمال الدسوقي -35

 .لبنان
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