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 شكر وعرف ان
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األستاذ الدكتور: الخالص إلى أستاذي الف اضل    

 الطاهر ابراهيمي

أستاذي الكريم  ، مع  المشرف على هذا العمل ، على مجهوداته الجبارة و إرشاداته ، فشكرا جزيال   
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.هذه األطروحة    
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 :  الدراسة مستخلص

الدراسة رصد التصورات االجتماعية للمرض من خالل تحليل محتوى األمثال الشعببية حاول الباحث في هذه  
البربيعة المتداولععة بمة بعة بسععير  تحيععث  تع  الترييععل علعع األمثععال الشععببية البربيعة توالتععي تمثعل عةاصععر عيةععة 

معن :إلعع معا يلعي حيث توصل الباحث ببد تحليل األمثال وتفريغ البياةعات . الدراسة التحليلية ولب البحث ييل

تثعع  األمععراض الةفسععية بةسععبة % 95حيععث ةععوم المععرض تععاتي األمععراض االجتماعيععة فععي المرتبععة األولععع بةسععبة 

أمععا بالةسععبة لمبةععع . %4.4توأخيععرا األمععراض الببليععة بةسععبة % 62.1تثعع  األمععراض الجسععمية بةسععبة % 32

توأخيعرا %5..6لمبةعع البيولعوجي بةسعبة تثع  ا%63.1المرض فجاء المبةع الديةي في المرتبة األولع بةسعبة 

وفعي معا يخعع ببعد أسعباب المعرض جعاءت األسعباب االجتماعيعة معن المرتبعة . %1.9المبةع السحري بةسعبة 

تثعععععععععععع  األسععععععععععععباب الميتافيليبيععععععععععععة                    %69.1تثعععععععععععع  األسععععععععععععباب الةفسععععععععععععية بةسععععععععععععبة % 95.4األولععععععععععععع بةسععععععععععععبة 

وفععي معععا يخعععع ببعععد أععععراض المعععرض . %.6لصعععحية بةسعععبة ا_ توأخيعععرا األسعععباب الجسعععمية %64.5بةسععبة 

تلتليهععا %22.3تثعع  األعععراض الةفسععية بةسععبة % 1..9جعاءت األعععراض السععلويية فععي المرتبععة األولععع بةسععبة 

وفعي معا يخعع ببعد أةعوام ال عب . %3.1توأخيرا األعراض الببلية بةسعبة %62.9األعراض الجسمية بةسبة 

تثعع  ال ععب %31.3تثع  ال ععب الويععاسي بةسعبة  %16.9ة األولععع بةسععبة الشعببي جععاء ال عب الةبععوي فععي المرتبع

وفعي مععا يخعع المععرض الجسعميتيان المبةععع . %4.5توأخيعرا ال ععب السعحري بةسععبة %1.4ال بيبعي بةسععبة 

 99.2تواألععراض الجسعمية بةسعبة % 96.2الصعحية بةسعبة _تواألسباب الجسعمية %11.9البيولوجي بةسبة 

% .4وبالةسععبة للمععرض الببلععي  يععان المبةععع  البيولععوجي بةسععبة . %41.4بةتوأخيععرا ال ععب الةبععوي بةسعع% 
توال عععععب الةبعععععوي بةسعععععبة  %15.3تثععععع  األععععععراض الببليعععععة بةسعععععبة %45.2تواألسعععععباب الميتافيليبيعععععة بةسعععععبة 

تواألسعباب الةفسعية بةسعبة % 52.1أما في ما يخع المرض الةفسي تفيان المبةعع العديةي بةسعبة . 96.3%

أما بالةسبة للمرض االجتماعي . %12.2ث  ال ب الةبوي بةسبة  %41.6لةفسية بةسبة تواألعراض ا% 46

تواألععععراض السعععلويية بةسعععبة  %61.1تواألسعععباب االجتماعيعععة بةسعععبة % 51.2فيعععان المبةعععع العععديةي بةسعععبة 

 .%13تث  ال ب الةبوي بةسبة % 69.1

  



Abstract : 

In this study, the researcher attempted to monitor the social Representations of the disease 

by analyzing the content of the popular Arabic proverbs in the region of Biskra, where the 

emphasis was on the Arab popular proverbs, which represent the elements of the analytical 

study sample and the core of the research as a whole. In terms of the type of disease, the 

researcher found that the social diseases ranked first with59%, the mental illnesses 

with23%, the physical diseases with 13.6%, and the mental illnesses with 4.4% . As for the 

meaning of the disease, the religious meaning came first with 82.6%, the biological meaning 

with 10.9%, and finally the magical meaning with  6.5%. As for the causes of the disease, the 

social causes were ranked first by 59.4%,  the psychological causes with 15.7%,  the 

metaphysical causes of 14.9%, and finally the physical causes of 10%. As for  the symptoms 

of the disease, the behavioral symptoms were ranked first with  50.7%, then the 

psychological symptoms with 33.2%, followed by the physical symptoms with13.5%, and 

finally the mental symptoms with 2.6%. As for the types of folk medicine, the Prophet's 

medicine came first with 61.5%, followed by the preventive medicine with 27.2%,  the 

natural medicine with 6.4%, and finally the magical medicine with 4.9%. In terms of the 

physical disease, it was66.5%, the physical and health causes with 58.3%,  the physical 

symptoms by  55.3%, and finally the Prophet’s medicine was 47.4%. For the mental illness, 

the biological meaning was 40%, the metaphysical causes were 49.3%, the mental 

symptoms were 79.2%, and the Prophet’s medicine was  51.2%. In the case of the mental 

illness, the religious meaning was 93.6%, the psychological causes were41%, the 

psychological symptoms were 47.8%, and then the Prophet’s medicine was 73.3%. As for 

the social disease, the religious meaning was 96.3%, the social causes were 86.7%, the 

behavioral symptoms were 85.6%, and the Prophet's medicine was 62%. 
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 مقدمة

يحععععاول اإلةسععععان مةععععذ البععععد   تبععععدي  تفسععععير للمععععرض وعالجععععه توهععععو فععععي هععععذه المحععععاوالت  يبةععععي 
تصععععععوراته المبرفيععععععة والثبافيععععععة حععععععول المععععععرض وأسععععععاليب عالجععععععه مععععععن مصععععععادر متةوعةتهععععععذه التصععععععورات 

وظعععععاسف عديعععععد  فعععععي مواجهعععععة  شعععععيلت رصعععععيدا ثبافيعععععا تعععععراي  عبعععععر األجيعععععال توالعععععذي جبلعععععه يةتبعععععل ليعععععؤدي
تخاصعععععععة وأن التبعععععععد  البلمعععععععي واةتشعععععععار الثبافعععععععة الصعععععععحية لععععععع  يبضعععععععيا علعععععععع االسعععععععتباةة بهعععععععذا  المعععععععرض

الرصعععععيد الثبعععععافي فعععععي التبامعععععل معععععع المعععععرضتفال تعععععلال ي اععععععات واسعععععبة معععععن المجتمعععععع تسعععععتمد تصعععععوراتها 
ادات االجتماعيعععععععة وتفسعععععععيراتها المختلفعععععععة للمعععععععرض معععععععن هعععععععذا التعععععععراث الثبعععععععافي  المتةعععععععوم يعععععععال بوس تالبععععععع

بعععععل إن اتجاهعععععات عالميعععععة حديثعععععة أصعععععبحت تةعععععادي بال عععععب البعععععديل .الععععع  ...تاألععععععراف تالبعععععي  تالتباليعععععد 
وال ععععععب ال بيبععععععي والععععععتخلع مععععععن ال ععععععب الحععععععديث توبهععععععذا المبةععععععع يصععععععب  المععععععرض وعالجععععععه حبيبععععععة 

 .ثبافية يما هو حبيبة  بية 

أةعععععععه توجعععععععد البديعععععععد معععععععن األمعععععععراض ال يتبامعععععععل فيهعععععععا  (2102)لبقـــــــ  حيعععععععث أظهعععععععرت دراسعععععععة 
ال بيعععععععب معععععععع عضعععععععو محعععععععدد تبعععععععل يتبامعععععععل فيهعععععععا معععععععع مجموععععععععة معععععععن الميوةعععععععات الالعضعععععععوية يعععععععالبي  
توالبعععععادات تالتباليععععععد تالثبافععععععة الموروثععععععة والميتسععععععبة تويعععععذا المتغيععععععرات االجتماعيععععععة وااليتصععععععادية المععععععؤثر  

ذين ال يسعععععععت يبون التييعععععععف معععععععع محعععععععي ه  فعععععععي الفعععععععرد تالتعععععععي تعععععععةبيس سعععععععلبا علعععععععع ببعععععععض األفعععععععراد الععععععع
االجتمععععاعي تممععععا يععععةج  عةععععه حالععععة الصععععرام البيمععععي بععععين مععععا هععععو مععععوروث ومععععا هععععو ميتسععععب مععععن جهععععة 
توبعععععين معععععا يرنعععععب الفعععععرد أن ييعععععون عليعععععه معععععن جهعععععة أخعععععرى توهعععععذا معععععا يعععععؤثر علعععععع مويعععععف الفعععععرد معععععن 

 .المرض واةتشاره ويذا سرعة اختياره للبالج

ن الحعععععاالت التعععععي تبعععععاةي معععععن المعععععس أو السعععععحر أو البعععععين أ(2102)ميســـــوم وأظهعععععرت دراسعععععة 
تةععععععدرج ضععععععمن االضعععععع رابات الةفسععععععية ذات الببععععععد الثبععععععافي تنيععععععر المصععععععةفة ضععععععمن الععععععدليل التشخيصععععععي 

 .  DSMIVواإلحصاسي لألمراض الةفسية والببلية ري  أرببة 

ـــــي فالثبافعععععة تيسعععععر للفعععععرد ولعععععوج البعععععال  اإلةسعععععاةي توفعععععي هعععععذا الصعععععدد يبعععععول    ـــــن نب : 2111)ب
إن الفعععععرد إذا معععععا فبعععععد صعععععلته بالمجعععععال الحيعععععوي يررةعععععا أةعععععه معععععات موتعععععا ماديعععععا تويعععععذل  األمعععععر >> : (01

فالثبافععععة إذا هععععي حيععععا  المجتمععععع التععععي دوةهععععا .إذا فبععععد صععععلته بالمجععععال الثبععععافي فاةععععه يمععععوت موتععععا ثبافيععععا 
 .<< يصب  مجتمبا ميتا 
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التفسععععععير )  للمععععععرضوفععععععي مععععععا يخععععععع المععععععرض يظهععععععر دور الثبافععععععة فععععععي هييلععععععة التصععععععور البععععععا
 : Winnicott(029:0822) وينكوتفحسب (.واختيار أساليب البالج 

الصعععععععحة متبلبعععععععة إلعععععععع حعععععععد ببيعععععععد ببعععععععدر  اإلةسعععععععان علعععععععع البعععععععي  فعععععععي داسعععععععر  تتوسععععععع  الحلععععععع   "
  ".والحبيبة توهي الداسر  التي ةسميها الحيا  الثبافية 

أن مععععععا لاد االهتمععععععا  بموضععععععوم الصععععععحة والمععععععرض فععععععي مختلععععععف  Barbeauبــــــاربو ويبتبععععععد 
األوسعععععا  الثبافيعععععة هعععععي حريعععععة الثبافعععععة والشخصعععععية التعععععي تميعععععلت فعععععي الثالثيةيعععععات معععععن البعععععرن الماضعععععي 

 Benedict بينيـــديكت لبعععد يعععان م لعععب  Meadوميـــد  Benedictبينيـــديكت علعععع يعععد يعععل معععن 
افيعععععععة هعععععععي التعععععععي تحعععععععدد أشعععععععيال التببيعععععععر يعععععععتلخع فعععععععي الفيعععععععر  البامعععععععة التعععععععي مفادهعععععععا أن األععععععععراف الثب

االةفبعععععععالي توأشعععععععيال السعععععععلو  والشخصعععععععية توأن علععععععع  العععععععةفس المرضعععععععي مثلعععععععه مثعععععععل المعععععععرض الببلعععععععي 
. يةشععععععسان فععععععي ظععععععل أشععععععيال ثبافيععععععة توال يميععععععن تفسععععععيرها إال فععععععي ظععععععل اإل ععععععار الثبععععععافي لععععععذل  المجتمععععععع

فعععععس يتعععععوخع البلميعععععة وباختصعععععار فعععععان المعععععرض معععععرتب  بالثبافعععععة وباخالييعععععات يعععععل مجتمعععععع ويعععععل علععععع  ة
يجعععععب أن يبعععععر بالةسعععععبية الثبافيعععععة لألمعععععراض تبعععععدال معععععن فعععععرض شعععععيل أمراضعععععه علعععععع ال بيبعععععة البشعععععرية  

 (  00: د ت ) قيرة و ديلمي  وبومدين . برمتها

يمعععععا يؤيعععععد علمعععععاء االجتمعععععام ال بعععععي أن المعععععرض معععععن صعععععةع المجتمعععععع ت فعععععاليثير معععععةه  يميعععععل 
ون أن المعععععةهج الفيليبعععععي الصعععععرف فعععععي تفسعععععير وتحليعععععل إلعععععع التفسعععععير االجتمعععععاعي الةفسعععععي للمعععععرض تويعععععر 

 (  72: د ت ) قيرة و آخرون . المرض مةهج ال إةساةي 

وفعععععي معععععا سعععععبق إشعععععار  إلعععععع دور الثبافعععععة والبوامعععععل االجتماعيعععععة فعععععي ظهعععععور المعععععرض وتفسعععععيره و 
 .اختيار أساليب الشفاء مةه تأي دور الثبافة في بةاء التصور االجتماعي للمرض 

الععععةظ   -فععععي إ ععععار الدراسععععات الثبافيععععة فععععي علعععع  الععععةفس -Kardener  كــــاردنرتةععععاول   يمععععا        
الثاةويعععععععة والتعععععععي اعتبرهعععععععا بمثابعععععععة ةظمعععععععا إسعععععععبا يه موجعععععععود  فعععععععي الشخصعععععععية األساسعععععععيةت وهعععععععي تتةعععععععاول 

ومععععن أمثلععععة ذلعععع  تةععععاول الععععدين يمييععععاةيل  دفععععاعي ودور . السععععمات الثبافيععععة  التععععي يجععععري تفسععععيرها ةفسععععيا
. مثععععععععل األعععععععععراف والسععععععععحر والشععععععععاماةية  فععععععععي ضععععععععوء وظاسفهععععععععا البالجيععععععععة الةفسععععععععية  ال بععععععععوس والععععععععةظ 

 (782 – 787: 2119)بدر
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ويعععععد تصععععع د  الجهعععععود المبذولعععععة لتحسعععععين صعععععحة السعععععيان تويعععععذا بعععععرامج الصعععععحة البامعععععة أحياةعععععا 
بشعععععععيل مباشععععععععر أو نيععععععععر مباشعععععععر بتصععععععععورات المرضععععععععع عععععععععن المعععععععرض تيمععععععععا أن مؤشععععععععرات الوضععععععععبية 

الم لعععععوب لتشعععععوه إدرا  الصعععععحة والمعععععرض لعععععدى المرضعععععع تتعععععدهور ةوعيعععععة  الصعععععحية تيعععععون أحياةعععععا دون
وهعععععذا معععععا أيدتعععععه البديعععععد . الحيعععععا  ت عوامعععععل ماديعععععة وايتصعععععادية تالبعععععادات تالتباليعععععد وخصعععععاسع الشخصعععععية

ــــــاخ الشــــــي  ) مععععععن الدراسععععععات ومةهععععععا دراسععععععة  والتععععععي أيععععععدت أن تصععععععور األ بععععععاء للمععععععرض  (2107ح
ســـــيد  ) ودراسعععععة . افعععععة الشعععععببية ومعععععن تيعععععويةه  األيعععععاديميالببلعععععي يتيعععععون معععععن البةاصعععععر الضعععععمةية للثب

التعععععععي أيعععععععدت علعععععععع عاليعععععععة الخلفيعععععععة الثبافيعععععععة بتصعععععععور االضععععععع راب الةفسعععععععي واختيعععععععار ( 2102عابـــــــد 
التعععععععععي أيعععععععععدت علعععععععععع دور المتغيعععععععععرات االجتماعيعععععععععة  ( 2102صـــــــــولة ) ودراسعععععععععة . أسعععععععععاليب البعععععععععالج

 .وااليتصادية في تصور المرض واختيار أساليب عالجه

ور التصععععورات الخاصععععة بععععالمرض التسععععام داسععععر  المبرفععععة الخاصععععة بفهعععع  المععععرض مععععن ومععععع ت عععع
حيععععث ةوعععععه وأسععععبابه وأعراضععععه تفععععان هةععععا  ةوعععععا مععععن التجععععاذب الععععذي يععععد يصععععل أحياةععععا للصععععرام بععععين 
التصعععععععورات الحديثعععععععة والتصعععععععورات التبليديعععععععة توبعععععععين ال عععععععر  البلمعععععععي وال عععععععر  العععععععديةي للمعععععععرض توبعععععععين 

تبمبةععععععع أن الثبافععععععة الشععععععببية مععععععا لالععععععت تبععععععو  بععععععدور هععععععا  فععععععي بةععععععاء ال ععععععب الحععععععديث وال ععععععب الشععععععببي 
التصعععععور االجتمعععععاعي للمعععععرض وةبلعععععه معععععن جيعععععل إلعععععع لخعععععر توخاصعععععة أن الثبافعععععة الشعععععببية تبعععععد المحعععععر  

 . األساسي لسيرور  ال ب الشببي وةجاحه 

معععععع معععععا تععععع  اإلشعععععار  إليعععععه معععععن أهميعععععة للموضعععععوم  فعععععان الميتبعععععة  البربيعععععة  تسعععععجل يلعععععة الدراسعععععات       
الةفسععععععية خاصععععععة األياديميععععععة حععععععول موضععععععوم الثبافععععععة الشععععععببية ودورهععععععا فععععععي بةععععععاء التصععععععور االجتمععععععاعي 
للمعععععرض توعليعععععه جعععععاءت هعععععذه الدراسعععععة لرصعععععد التصعععععور االجتمعععععاعي للمعععععرض وذلععععع  معععععن خعععععالل تحليعععععل 

ال الشععععععببية البربيععععععة ذات الصععععععلة بموضععععععوم التصععععععور االجتمععععععاعي للمععععععرض توالمتداولععععععة محتععععععوى األمثعععععع
حاليعععععا بمة بعععععة بسعععععير  توتععععع  الترييعععععل علعععععع األمثعععععال الشعععععببية يوةهعععععا تبيعععععس المبتبعععععدات وتبعععععد مصعععععدرا 

 .نةيا من مصادر دراسة الببلية الشببية 

 : اآلتيويد اعتمد الباحث إلخراج هذه الدراسة علع خمسة فصول موضحة ي      

 .والمبةون باإل ار البا  للدراسة: الفصل األول 

 .والمبةون بالتصورات االجتماعية والثبافة الشببية : الفصل الثاةي
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 والمبةون بالمرض وتصوراته التبليدية تويشيالن الجاةب الةظري للدراسة: الفصل الثالث 

 .لية والمبةون باإلجراءات المةهجية للدراسة التحلي: الفصل الرابع 

 والمبةون ببرض ومةايشة الةتاسج تويشيالن الجاةب الت بيبي للدراسة: الفصل الخامس

وتختعععععععت  الدراسعععععععة يحعععععععال جميعععععععع الدراسعععععععات التحليليعععععععة بخاتمعععععععة تمثعععععععل مويفعععععععا عامعععععععا للباحعععععععث معععععععن     
موضعععععوم التصعععععور االجتمعععععاعي للمعععععرض معععععع  عععععر  مجموععععععة معععععن المبترحعععععات فعععععي ضعععععوء معععععا تحصعععععل 

  .ه من مالحظات أثةاء سير البحثعليه من ةتاسج وما سجل
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 :إشكالية الدراسة-0

تبلععععع الثبافعععععة البربيعععععة معععععن تراثهعععععا الشعععععفهي العععععذي يضعععععرب بجعععععذوره فعععععي أعمعععععاق األفعععععراد تويشعععععيل         
جععععععععععلء مهمععععععععععا مععععععععععن حيععععععععععاته  اليوميععععععععععة توعةصععععععععععرا مععععععععععؤثرا فععععععععععي سععععععععععلوياته  وتبععععععععععامالته  ومبتبععععععععععداته      

وتصععععععوراته  توهعععععععذا معععععععا يمثعععععععل الثبافععععععة الوايبيعععععععة المتمثلعععععععة فعععععععي األةمععععععا  السعععععععلويية التعععععععي يتبةاهعععععععا أفعععععععراد 
والتعععععي يعععععت  رصعععععدها معععععن خعععععالل مالحظعععععة الممارسعععععات اليوميعععععة ألفعععععراد المجتمعععععع فعععععي الموايعععععف المجتمعععععع ت

 :أن "linton" " لينتون " حيث يؤيد .الفبلية تومةها سلوياته  تجاه موضوم الصحة والمرض 

السعععععععلو  والععععععةظ  توالوجعععععععه الخفعععععععي وهعععععععو :الثبافععععععة تشعععععععمل علعععععععع وجهعععععععين تالوجععععععه الظعععععععاهر وهعععععععو        
مثععععل االتجاهععععات والبععععي  تلععععذا فععععان الثبافععععة الحبيبيععععة ألي مجتمععععع تتضعععع  فععععي السععععلو  البمليععععات الةفسععععية 

 (72: 2107)عبد الصمد  .البملي ألفراده تالمرتيل علع مةظومة ييمة ومحدد 

وتبعععععد األمثعععععال الشعععععببية معععععن السعععععلوييات واألسعععععاليب اللغويعععععة البصعععععير  الذاسبعععععة بالروايعععععة الشعععععفهية         
تفهعععععععي ةتعععععععاج اإلبعععععععدام الجمعععععععاعي ألجيعععععععال يثيعععععععر  تواةبيعععععععاس ةفسعععععععي اجتمعععععععاعي تالتععععععي أةتجتهعععععععا الثبافعععععععة 

للمشععععاعر المتيوةععععة عبععععر البصععععور تحيععععث حافظععععت عليهععععا عععععن  ريععععق التععععداول بععععين األفععععراد مععععن جيععععل 
وتحتععععععوي تلعععععع  األمثععععععال الشععععععببية البععععععي  والتصععععععورات االجتماعيععععععة التععععععي تععععععؤمن بهععععععا الثبافععععععة .إلععععععع أخععععععر 

تومةهعععععا التصعععععورات االجتماعيعععععة للمعععععرض تلعععععذا فبعععععد اسعععععتمرت لليعععععة وتسعععععبع إلعععععع تثبيتهعععععا عبعععععر األجيعععععال 
تعععععداول األمثعععععال الشعععععببية وصعععععيانتها رنععععع  اخعععععتالف المجتمبعععععات توتغيعععععر األلمةعععععة واألميةعععععة تومعععععن لغعععععة 
إلععععع أخععععرى ليوةهععععا جععععلء مععععن الععععذاير  الجماعيععععة للمجتمععععع تومععععرل  عايسععععة لمشععععاعر أفععععراد الشععععبب التععععي 

 .سه  تهذا الشبب الذي يةتج أمثاله من صمي  وايبه المبا أةتجها علع اختالف  بباته  واةتما

هعععععذه المشععععععاعر تمثعععععل أحععععععد جواةعععععب ثبافععععععة المجتمععععععع توال يبتصعععععر المثععععععل الشعععععببي علععععععع التببيععععععر        
عمععععععا عاشععععععه األفعععععععراد أو يبيشععععععوةه تبعععععععل يببععععععر عمعععععععا يبيشععععععون معععععععن أجلععععععه يالشعععععععبور الععععععذاتي تاإلشعععععععبام 

بالمبععععععععععاةي الجوهريععععععععععة فععععععععععي الحيععععععععععا  والتصععععععععععورات  البععععععععععا في الةفسععععععععععي تالمجتمععععععععععع المحلععععععععععي تالشععععععععععبور
 .االجتماعية

وتجسععععععععععععد األمثععععععععععععال الشععععععععععععببية البربيععععععععععععة البععععععععععععي  الثبافيععععععععععععة توالبععععععععععععادات توالتباليععععععععععععد تواألعععععععععععععراف    
االجتماعيعععععععة تالمبتبعععععععدات توالمبعععععععارف الشعععععععببية توالممارسعععععععات السعععععععلويية والتصعععععععورات االجتماعيعععععععة فعععععععي 

يجععععال اللفععععظ واليثافععععة فععععي المبععععاةي توتحليععععل صععععور حيععععة تودالالت إةسععععاةية شععععاملة مععععن خععععالل جمعععع ال وا 
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تلعععععععع  األمثععععععععال الشععععععععببية ييشععععععععف عععععععععن المضععععععععمون اليععععععععامن للخ ععععععععاب والباليععععععععات اإلرتبا يععععععععة بمبععععععععاةي 
 .الموضوم الذي يتضمةه المثل الشببي

وهيعععععذا يعععععت  اليشعععععف ععععععن األفيعععععار والتصعععععورات االجتماعيعععععة توتبعععععرل أةمعععععا  السعععععلو  اإلةسعععععاةي   
يععععدي تخاصععععة أن هععععذه األمثععععال تتبععععد موضععععوعاتها وتتةععععوم تببععععا لتععععداولها بععععين فععععي ببديععععه الحسععععي والتجر 

األفععععراد تفتستحضععععرها الببليععععة الشععععببية يلمععععا تععععوفرت الععععدواعي لععععذل  تفهععععي تةبععععل مععععا تحملععععه الحيععععا  مععععن 
ثةاسيععععععات وتةايضععععععات تومععععععن بععععععين هععععععذه الموضععععععوعات التصععععععور االجتمععععععاعي للمععععععرض بمععععععا يحملععععععه مععععععن 

"  باســـــرون" و "  Grignon" " غرينيـــــون " ا معععععا أيعععععده يعععععل معععععن وهعععععذ. حعععععديث -تةايضعععععات  تبليعععععدي 
 "Passeron " بان : 

الثبافععععععععة الشععععععععببية تتصععععععععف بااللدواجيععععععععة توهععععععععي خاصععععععععية جوهريععععععععة  تفهععععععععي ثبافععععععععة يبععععععععول >>   
ةيععععععار فععععععي أن واحععععععد توهععععععو مععععععا يععععععؤدي إلععععععع إمياةيععععععة تاويععععععل الممارسععععععة الواحععععععد  علععععععع أةهععععععا خاضععععععبة  وا 

  (022 :2112)كوش. >>لمة بين متبارضين 

لهععععععذا فععععععان دراسععععععة األمثععععععال الشععععععببية وتحليععععععل الرمععععععول التععععععي تتضععععععمةها توالتععععععي تحمععععععل مبةيععععععين         
نعععععامض وخفعععععي ومبةعععععع سعععععهل واضععععع  تمعععععع ععععععد  االيتفعععععاء بالتفسعععععيرات الواضعععععحة التعععععي تمثعععععل ةصعععععف 
الحبيبععععععععة توالتععععععععي تععععععععؤدي إلععععععععع الةبععععععععيض تيشععععععععف وتخفععععععععي تتبتبععععععععر  ريبععععععععة مفيععععععععد  اليتشععععععععاف ورصععععععععد 

معععععرض تمعععععن حيعععععث ةعععععوم المعععععرض تمبةعععععاه تأعراضعععععه تأسعععععبابه وأسعععععاليب ال عععععب التصعععععورات االجتماعيعععععة لل
بععععرال الععععدور الععععذي تلببععععه الثبافععععة الشععععببية فععععي تشععععييل . الشععععببي المسععععتخدمة فععععي الشععععفاء مععععن المععععرض وا 

 .وبةاء التصورات االجتماعية للمرض

 أن اليثيععععععر مععععععن األ بععععععاء المبععععععالجين بال ععععععب الحععععععديث (2102)بومــــــدينحيععععععث أيععععععدت دراسععععععة         
وأن اللجععععوء إلععععع ال ععععب التبليععععدي لععععيس حيععععرا . يؤمةععععون بععععالبالج التبليععععدي تبععععل يوجهععععون مرضععععاه  إليععععه

يمععععععا أةععععععه توجععععععد . علععععععع ال ببععععععات الريفيععععععة فهععععععي ليسععععععت مسععععععالة  ببيععععععة ببععععععدر مععععععا هععععععي مسععععععالة ثبافيععععععة
مبتبعععععععععدات خاصعععععععععة بتفسعععععععععير المعععععععععرض يعععععععععالبين تالجعععععععععن تالميتعععععععععوب توعوامعععععععععل  بيبيعععععععععة يالفيروسعععععععععات 

 .والمييروبات

أن فععععععععععي مجتمععععععععععع الدراسععععععععععة مديةععععععععععة بسععععععععععير  ويععععععععععذا ( 2102)صــــــــــولة يمععععععععععا أيععععععععععدت دراسععععععععععة ت        
المجتمبعععععات المشعععععابهة تبتبعععععر المبتبعععععدات التبليديعععععة والشعععععببية والديةيعععععة ةظععععع  تفييعععععر بالةسعععععبة لألفعععععراد إلعععععع 
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جاةععععب الثبافععععة الحديثععععة السععععاسد  حععععول المععععرض تفهععععي تععععؤثر فععععي ةمعععع  تفييععععره  وتصععععوره  للمععععرض تيمععععا 
 .تياره  للبالج المةاسب لمشيلته  الصحيةتؤثر في اخ

وبمعععععا أن التصعععععور االجتمعععععاعي للمعععععرض يمثعععععل مبرفعععععة اجتماعيعععععة حعععععول المعععععرض والتعععععي ةتلباهعععععا         
عععععن  ريعععععق التةشععععسة االجتماعيعععععة والثبافيعععععة والتبليععععد والتفاععععععل االجتمععععاعي فهعععععي تببعععععر عععععن تفييعععععر الفعععععرد 

معععععن المجتمعععععع تفاةعععععه يميعععععن ةبلعععععه وتداولعععععه عبعععععر  وععععععن  اببعععععه االجتمعععععاعي الممعععععلوج بالثبافعععععة المسعععععتمد 
: األجيععععال ععععععن  ريعععععق األمثععععال الشعععععببية تخاصعععععة أةهمععععا يشعععععتريان فعععععي مجموعععععة معععععن الخصعععععاسع مةهعععععا

التعععععععداول تواالةتشعععععععار توالتلباسيعععععععة تواإللعععععععلا  تواستحضعععععععار موضعععععععوم ناسعععععععب والوظيفيعععععععة تحيعععععععث يبومعععععععان 
هعععععذه . يه تجعععععاه الصعععععحة والمعععععرضبوظيفعععععة توجيعععععه سعععععلو  الفعععععرد بصعععععفة عامعععععة ومعععععن هعععععذه السعععععلو  تسعععععلو 

التصعععععورات التعععععي يعععععد تعععععؤثر فعععععي تشعععععخيع المعععععرض وسعععععرعة االسعععععتجابة لعععععه و لعععععب البعععععالج تويعععععد يعععععؤثر 
 .علع برامج الصحة البامة

وةظععععععععععرا لبلععععععععععة الدراسععععععععععات الةفسععععععععععية المهتمععععععععععة باألمثععععععععععال الشععععععععععببية وتحليععععععععععل محتواهععععععععععا لرصععععععععععد   
ة فعععععععي بةعععععععاء التصعععععععورات االجتماعيعععععععة التصعععععععورات االجتماعيعععععععة للمعععععععرض وةظعععععععرا لتعععععععاثير الثبافعععععععة الشعععععععببي

للمععععععرض وةبلهععععععا مععععععن جيععععععل إلععععععع لخععععععر تجععععععاءت هععععععذه الدراسععععععة إلبععععععرال البةاصععععععر الضععععععمةية للتصععععععورات 
 : االجتماعية للمرض في الثبافة الشببية تمن خالل  ر  التساؤل الرسيس التالي

معععععععا التصعععععععورات االجتماعيعععععععة للمعععععععرض معععععععن خعععععععالل تحليعععععععل محتعععععععوى األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة   
 المتداولة بمة بة بسير ؟
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 :تساؤالت الدراسة 2

اعتمعععععدت الدراسععععععة الحاليعععععة تسععععععاؤلين رسيسعععععين اةبثععععععق عةهمعععععا مجموعععععععة معععععن التسععععععاؤالت الفرعيععععععة   
 : يما يلي

  :التساؤل الرئيسي األول.2-0

معععععععا التصعععععععورات االجتماعيعععععععة للمعععععععرض معععععععن خعععععععالل تحليعععععععل محتعععععععوى األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة         
 :المتداولة بمة بة بسير  ؟ ويتفرم عةه التساؤالت اآلتية

مععععععا التصععععععورات االجتماعيععععععة لةععععععوم المععععععرض مععععععن خععععععالل تحليععععععل محتععععععوى األمثععععععال الشععععععببية .  3-6-6
 البربية المتداولة بمة بة بسير ؟

االجتماعيعععععة لمبعععععاةي المعععععرض معععععن خعععععالل تحليعععععل محتعععععوى األمثعععععال الشعععععببية  معععععا التصعععععورات .3-6-3
 البربية المتداولة بمة بة بسير ؟  

معععععا التصعععععورات االجتماعيعععععة ألسعععععباب المعععععرض معععععن خعععععالل تحليعععععل محتعععععوى األمثعععععال الشعععععببية  .3-6-2
 البربية المتداولة بمة بة بسير ؟

األمثععععال الشععععببية مععععا التصععععورات االجتماعيععععة ألعععععراض المععععرض مععععن خععععالل تحليععععل محتععععوى  .3-6-4
 البربية المتداولة بمة بة بسير ؟

معععععا التصعععععورات االجتماعيعععععة ألةعععععوام ال عععععب الشعععععببي المسعععععتخدمة فعععععي الشعععععفاء معععععن المعععععرض  .3-6-9
 من خالل تحليل محتوى األمثال الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير ؟

  :التساؤل الرئيسي الثاني.2-2

ض تببععععععا ألببععععععاد المععععععرض مععععععن خععععععالل تحليععععععل محتععععععوى مععععععا التصععععععورات االجتماعيععععععة لةععععععوم المععععععر         
 :األمثال الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير ؟ ويتفرم عةه التساؤالت اآلتية

معععععععا التصعععععععورات االجتماعيعععععععة للمعععععععرض الجسعععععععمي تببعععععععا ألببعععععععاد المعععععععرض معععععععن خعععععععالل تحليعععععععل . 3-3-6
 محتوى األمثال الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير ؟
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التصععععععععورات االجتماعيععععععععة للمععععععععرض الببلععععععععي تببععععععععا ألببععععععععاد المععععععععرض مععععععععن خععععععععالل تحليععععععععل مععععععععا . 3-3-3
 محتوى األمثال الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير ؟

معععععععا التصعععععععورات االجتماعيععععععععة للمعععععععرض الةفسعععععععي تببععععععععا ألببعععععععاد المعععععععرض مععععععععن خعععععععالل تحليععععععععل . 3-3-2
 محتوى األمثال الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير  ؟

ا التصععععععورات االجتماعيععععععة للمععععععرض االجتمععععععاعي تببععععععا ألببععععععاد المععععععرض مععععععن خععععععالل تحليععععععل معععععع-3-3-4
 محتوى األمثال الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير  ؟

 :    الدراسات السابقة ومناقشتها-7

لبعععععد أجريعععععت البديعععععد معععععن الدراسعععععات حعععععول موضعععععوم التصعععععور االجتمعععععاعي للمعععععرض تسعععععواء يعععععان   
ت اإليليمععععععي أو الععععععدولي تويععععععد تميععععععن الباحععععععث فععععععي الدراسععععععة الحاليععععععة مععععععن ذلعععععع  علععععععي المسععععععتوي المحلععععععي 

اإل ععععععالم علععععععع عععععععدد مععععععن الدراسععععععات ذات الباليععععععة المباشععععععر  ونيععععععر المباشععععععر  بموضععععععوم بحثععععععه توالتععععععي 
أجريعععععت فعععععي يعععععل معععععن علععععع  االجتمعععععام و األةثروبولوجيعععععا وعلععععع  العععععةفس وفعععععي هعععععذا البعععععرض تععععع  االيتفعععععاء 

مععععععععن هععععععععذه الدراسععععععععة توفععععععععي ذلعععععععع  مراعععععععععا  للخصوصععععععععية الثبافيععععععععة  بالدراسعععععععات المحليععععععععة والبريبععععععععة لمةيععععععععا
 .للموضوم

ةبعععععععرض فعععععععي معععععععا يلعععععععي أهععععععع  الدراسعععععععات التعععععععي أجريعععععععت فعععععععي البيسعععععععة الجلاسريعععععععة حعععععععول موضعععععععوم   
 .التصور االجتماعي للصحة والمرض

 :الدراسة األولي

< <التصعععععورات االجتماعيعععععة للصعععععحة والمعععععرض فعععععي الجلاسعععععر>>: ببةعععععوان (2112)بومـــــدين لعععععع         
 .دراسة ميداةية بمديةة سيييد 

 :هدفت الدراسة إلع        

التبععععععرف علععععععع الةظععععععر  الةفسععععععية لبةاصععععععر التععععععراث الشععععععببي مععععععن حيععععععث عمععععععق االعتبععععععاد توشععععععد   -    
 .االرتبا  به من حيث المباةي الروحية الحبيبية
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خعععععالل التبعععععرف علعععععع محتويعععععات التفييعععععر االجتمعععععاعي المتبلعععععق ببضعععععايا الصعععععحة والمعععععرض تمعععععن  -    
مبرفععععة ييععععف يععععدر  عامععععة الةععععاس تجربععععة المععععرض والصععععحة وفهعععع  محتععععوى التفييععععر االجتمععععاعي حولهمععععا 
تفبعععععالرن  معععععن اةتشعععععار وسعععععاسل اإلععععععال  الحديثعععععة وتةاولهعععععا لهعععععا باسعععععتمرارتفان هعععععذه التصعععععورات ال يميعععععن 

 .أن تيون محايد  تولين تبود أيضا إلي الهوية الثبافية واالجتماعية والديةية بالجلاسر

فهععععع  ييعععععف ةشعععععات وبةيعععععت هعععععذه التصعععععورات واأل عععععر المرجبيعععععة التعععععي تفسعععععر معععععن خاللهعععععا يضعععععايا  -     
 .الصحة والمرض

 : ولتحبيق هذه األهداف  رحت التساؤالت التالية 

 ما الصحة ؟ وما المرض ؟ -

 ييف يفسران ؟ وما سببهما ؟ وما مبةاهما ؟ -

 السلي  ؟ما المبصود بالجس  المريض ؟ وما المبصود بالجس   -

لع أيها يلجا المريض ؟ -  ما األساليب البالجية المةاسبة ؟ وا 

 ما مسؤولية المريض في سبب المرض وعالجه والوياية مةه ؟ -

 من يتخذ البرارات بشان ةوعية المرض ؟ -

 هل يلجا المريض إلع ال ب الحديث أوال أو إلع ال ب التبليدي ؟ -

 األخر ؟علع أي أساس يت  تفضيل أحدهما علع  -

 ما عالية يل ذل  بالةظا  البيمي والثبافي المحلي ؟ -

 :اشتملت الدراسة علي متغيرين هما        

 .التصورات االجتماعية للصحة والمرض -

 .الممارسات االجتماعية التبليدية و الحديثة-

 :أما  فرضيات الدراسة فياةت        
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أو الحعععععععديث وبعععععععين متغيعععععععرات الجعععععععةس والبمعععععععر هةعععععععا  عاليعععععععة دالعععععععة بعععععععين ممارسعععععععة ال عععععععب التبليعععععععدي  -
والمسعععععععتوى التبليمعععععععي تالمهةعععععععة تالحالعععععععة الباسليعععععععة تالمعععععععو ن األصعععععععلي تمعععععععد  اإليامعععععععة بالمديةعععععععة تالسعععععععين 

 .تعدد أفراد األسر  تواالةتماء ال ببي

هةععععا  عاليععععة ارتبا يععععه بععععين  تصععععورات الصععععحة والمععععرض توبععععين الةظععععا  الثبععععافي البيمععععي فععععي مجتمععععع -
 .الدراسة

لتحبععععق مععععن الفرضععععيات السععععاببة اعتمععععد الباحععععث علععععع دراسععععة ميداةيععععة وصععععفية علععععع عيةععععة مععععن         
 :ةلالء مستشفي سيييد  المريلي المتواجدون في المصال  ال بية التالية

 .مصلحة ال ب الداخلي للةساء والرجال -
 .مصلحة ال ب والجرو  للةساء والرجال -
 .مصلحة أمراض اليلي -
 .والوالد  مصلحة األمراض الةساسية -
 .مصلحة أمراض األذن واألةف والحةجر  -
 .مصلحة الجراحة للةساء والرجال -

 .ويد ت  استبباد مصلحة  ب األ فال واألمراض المبدية

وحععععد  البيةععععة التععععي اعتمععععدها الباحععععث هععععي الفععععرد توهععععو شععععخع يتبععععد  للبععععالج لععععدى المؤسسععععات         
ال بيععععة الرسععععمية أو الشععععببية نيععععر الرسععععمية توهععععي عيةععععة مسععععاحية ت ببيععععة عشععععواسية بسععععي ة ميوةععععة مععععن 

 .ثالث مسة وثماةية وخمسون مريض وعشرون فردا من المبالجين واأل باء

 :بمجموعة من األساليب اإلحصاسية وهي يما استبان الباحث      

 .الةسب المسوية -
 .المتوس ات الحسابية -
 .مبامل االرتبا  -
 . 2اختبار يا -
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 :حيث أظهرت الدراسة الةتاسج التالية         

 .في الجلاسر ت  ب رسمي ذو ةم  جامبي و ب تبليدي هةا  ةم ين من ال ب يوجدان -
ديون مهةعععععة ال عععععب الخاصعععععة بعععععالبالج التبليعععععدي أبعععععا فعععععي نالعععععب األحيعععععان يتعععععوارث المبعععععالجون التبليععععع -

 .عن جد داخل األسر  الواحد  تيان تب ع له  يرامة البالج
تختلععععععععف ممارسععععععععات ال ععععععععب الشععععععععببي بععععععععين البععععععععالج باألعشععععععععاب الةباتيععععععععة تجبععععععععر البظععععععععا  تيععععععععراء       -

 .ال الع توصيدلية الرصيف
همهعععععا ي عععععع الشعععععبيبة تععععععالج يبعععععو  المبعععععالجون التبليعععععديون ببعععععالج ببعععععض األمعععععراض ولعععععيس يلهعععععا توأ -

 .الصفير تضربة الشمس تالتشال  تاليي والحجامة
 .هةا  ببض األدوية تحمل مباةي ديةية مثل حبة البرية توالسةاميي وعشبة مري  -
هةعععععا  احتعععععرا  متبعععععادل بعععععين المبعععععالجين التبليعععععديين ولبعععععاسةه  معععععن يعععععل ال ببعععععات والمسعععععتويات الثبافيعععععة  -

للبععععععالج التبليععععععدي خاصععععععة عةععععععد فشععععععل ال ععععععب الحععععععديث فععععععي عععععععالج رجععععععاال وةسععععععاء الععععععذين يلجسععععععون 
 .مرضه 

هةعععععا  اليثيعععععر معععععن األ بعععععاء المبعععععالجين بال عععععب الحعععععديث يؤمةعععععون بعععععالبالج التبليعععععدي تبعععععل يوجهعععععون  -
 .مرضاه  إليه

ال يوجععععععد مبةععععععي واحععععععد للصععععععحة والمععععععرض بععععععل توجععععععد شععععععبية مععععععن المبععععععاةي المببععععععد  تععععععرتب  جميبععععععا  -
 .ي جلء مةها بالثبافة الغربيةبالثبافة البربية واإلسالمية توف

هةعععععا  اسعععععتبمال أيبعععععر للممارسعععععات الديةيعععععة بال عععععب الةبعععععوي معععععن الممارسعععععات البالجيعععععة التعععععي تبتمعععععد  -
 .علع اليهةة والسحر

أظهعععععععرت الدراسعععععععة أن لعععععععدى أفعععععععراد البيةعععععععة مجموععععععععة معععععععن التصعععععععورات المختلفعععععععة الخاصعععععععة باسعععععععباب  -
والمييروبععععععات توببضععععععها نيبععععععي  المععععععرض تفهةععععععا  مععععععن يرجبهععععععا إلععععععي عوامععععععل  بيبيععععععة يالفيروسععععععات

 .يالبين والجن تو الميتوب تأي أن هةا  مبتبدات ثبافية خاصة بتفسير المرض
هةععععا  عععععد  مسععععارات عالجيععععة يسععععليها المععععريض توهععععي مسععععارات تععععرتب  بتصععععور المععععريض ومحي ععععه  -

للمعععععرض حيعععععث أن األنلبيعععععة تفضعععععل ال عععععب الحعععععديث توعةعععععد فشعععععل هعععععذا األخيعععععر تلجعععععا إلعععععي ال عععععب 
 .الشببي
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جععععوء إلععععي ال ععععب التبليععععدي لععععيس حيععععرا علععععع ال ببععععات الريفيععععة الفبيععععر  تفهععععي ليسععععت مسععععالة  ببيععععة الل -
 .ببدر ما هي مسالة ثبافية

األفعععععراد يرتب عععععون بثبعععععافته  المحليعععععة معععععن خعععععالل تصععععععةيف األمععععععراض إلعععععع أمعععععععراض نيبيعععععة يالسععععععحر  -
صعععععةيف الجلسعععععي تالبعععععين والحسعععععد والتعععععي ال يصعععععل  مبهعععععا البعععععالج بال عععععب الحعععععديث تليعععععاد  علعععععع الت

 .لألمراض من جاةب علمي يتصةيف المرض إلع جسدي وةفسي
هةععععا  مععععن بععععين أفععععراد البيةععععة مععععن يععععؤمن بالتبدديععععة الةسععععبية المتبلبععععة بععععالمرض تفبععععد يععععؤمن الفععععرد بععععان  -

 .مرضه ةاج  عن حادث سيار  تولين أصل الحادث هو البين والحسد

 :  تعليق على الدراسة األولى *

تشععععععععععابهت الدراسععععععععععتان مععععععععععن حيععععععععععث الهععععععععععدف المتمثععععععععععل فععععععععععي رصععععععععععد التصععععععععععورات االجتماعيععععععععععة            
للمعععععرض توفهععععع  محتعععععوي التفييعععععر االجتمعععععاعي المتبلعععععق بعععععالمرض تفعععععي حعععععين اختلفتعععععا معععععن حيعععععث المعععععةهج 

علعععععع المعععععةهج الوصعععععفي توعيةعععععة ميوةعععععة معععععن ثعععععالث مسعععععة "بومـــــدين " والبيةعععععة تحيعععععث اعتمعععععدت دراسعععععة 
تاعتمعععععدت الدراسعععععة الحاليعععععة علعععععي معععععةهج تحليعععععل المحتعععععوى توعيةعععععة ميوةعععععة معععععن وثماةيعععععة وخمسعععععون فعععععردا 

مجموعععععععة مععععععن البةاصععععععر هععععععي األمثععععععال الشععععععببية البربيععععععة ذات الصععععععلة بموضععععععوم التصععععععور االجتمععععععاعي 
للمعععععرض تيمععععععا تشعععععابهت الدراسععععععتان معععععن حيععععععث اسععععععتخدا  الةسعععععب المسويععععععة ياسعععععلوب إحصععععععاسي لحسععععععاب 

 .تيرارات الخصاسع

بالةسععععععععبة للدراسعععععععة الحاليععععععععة فعععععععي االسععععععععتفاد  معععععععن ةتاسجهععععععععا  "بومـــــــدين " راسععععععععة وتيمعععععععن أهميعععععععة د       
المتمثلععععععة خاصععععععة تفععععععي أن هةععععععا  مبتبععععععدات ثبافيععععععة خاصععععععة بتفسععععععير المععععععرض توأن اللجععععععوء إلععععععع ال ععععععب 
التبليعععععدي لعععععيس مسعععععالة  ببيعععععة وأن اليثيعععععر معععععن األ بعععععاء المبعععععالجين بال عععععب الحعععععديث يؤمةعععععون بعععععالبالج 

الخلفيععععة الثبافيععععة فععععي تصععععور المععععرض توهععععذا مععععا تعععع  االسععععتفاد  مةععععه فععععي  التبليععععدي تيععععل هععععذا يؤيععععد تععععاثير
 .صيانة إشيالية الدراسة وبةاء أدا  تجميع البياةات تويذل  تفسير ةتاسجها

 :الدراسة الثانية

ـــــان  لعععععع          التصعععععورات االجتماعيعععععة للمعععععرض الببلعععععي لعععععدى عيةعععععة >>: تحعععععت عةعععععوان (2112)بورن
 .ة ميداةية بجامبة محمد بوضياف لمسيلةدراس<< من ال لبة الجامبيين 

 :هدفت الدراسة إلع        
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 .التبرف علع التصورات األيثر شيوعا لدى أفراد عيةة الدراسة -
اليشعععععععف ععععععععن االختالفعععععععات بعععععععين التصعععععععورات االجتماعيعععععععة التبليديعععععععة والحديثعععععععة للمعععععععرض الببلعععععععي  -

 .حسب متغيرات الجةس تالسن والتخصع البلمي

 :للوصول إلع هذه األهداف  رحت التساؤالت التالية        

 هل لل لبة الجامبيين تصورات اجتماعية تبليدية وحديثة للمرض الببلي ؟ -
 ما التصورات االجتماعية األيثر شيوعا لدى ال لبة الجامبيين ؟ -
هعععععععععل تختلعععععععععف التصعععععععععورات االجتماعيعععععععععة التبليديعععععععععة والحديثعععععععععة للمعععععععععرض الببلعععععععععي لعععععععععدى ال لبعععععععععة  -

 مبيين باختالف الجةس ؟الجا
هعععععععععل تختلعععععععععف التصعععععععععورات االجتماعيعععععععععة التبليديعععععععععة والحديثعععععععععة للمعععععععععرض الببلعععععععععي لعععععععععدى ال لبعععععععععة  -

 الجامبيين باختالف السن ؟
هعععععععل تختلعععععععف التصعععععععورات االجتماعيعععععععة التبليديعععععععة والحديثعععععععة للمعععععععرض لعععععععدي ال لبعععععععة الجعععععععامبيين  -

 باختالف  التخصع البلمي ؟

 :صيغت الفرضيات التالية ولإلجابة عن التساؤالت الساببة        

 .لل لبة الجامبيين تصورات اجتماعية تبليدية وحديثة للمرض الببلي -
ةتويعععععع أن تسعععععفر الةتعععععاسج بعععععان التصعععععورات االجتماعيعععععة التبليديعععععة للمعععععرض الببلعععععي أيثعععععر شعععععيوعا  -

 .لدي ال لبة الجامبيين
الجعععععامبيين  تختلعععععف التصعععععورات االجتماعيعععععة التبليديعععععة والحديثعععععة للمعععععرض الببلعععععي لعععععدي ال لبعععععة -

 .باختالف   الجةس
تختلعععععف التصعععععورات االجتماعيعععععة التبليديعععععة والحديثعععععة للمعععععرض الببلعععععي لعععععدى ال لبعععععة الجعععععامبيين  -

 .باختالف السن
تختلعععععف التصعععععورات االجتماعيعععععة التبليديعععععة والحديثعععععة للمعععععرض الببلعععععي لعععععدى ال لبعععععة الجعععععامبيين  -

 .باختالف التخصع البلمي
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اسعععععتخدمت الباحثعععععة المعععععةهج الوصعععععفي اليشعععععفي تواالسعععععتبيان يعععععادا  للدراسعععععة علعععععع عيةعععععة ميوةعععععة         
مععععععن ثععععععالث مسععععععة وسععععععتون  البععععععا تحيععععععث أختيععععععرت البيةععععععة باألسععععععلوب ال ببععععععي البشععععععواسي مععععععن مجتمععععععع 

 .أصلي مبدر بثالثة وعشرون ألف  الب

 :ليةلمبالجة الةتاسج ت  استخدا  األساليب اإلحصاسية التا         

- t-test . 
 .تحليل التباين -
 .للمبارةات المتبدد   tukeyمبامل  -
 .الةسب المسوية لحساب تيرارات الخصاسع -
 .مبامل ارتبا  سبيرمان -
 .مبامل ارتبا  سبرمان براون -

 :حيث أظهرت الدراسة الةتاسج التالية        

 .يةة الدراسةالتصورات االجتماعية التبليدية للمرض الببلي أيثر شيوعا لدى أفراد ع -
 .التصورات االجتماعية التبليدية للمرض الببلي لصال  الذيور -
التصععععععععورات االجتماعيععععععععة التبليديععععععععة والحديثععععععععة للمععععععععرض الببلععععععععي ال تختلععععععععف بععععععععاختالف الفسععععععععات  -

 .البمرية المدروسة
متوسععععع ات درجععععععات ال ععععععالب علعععععي اسععععععتبيان التصععععععورات االجتماعيعععععة للمععععععرض الببلععععععي تختلععععععف  -

 .تببا للتخصع البلمي

 :التعليق على الدراسة الثانية*

تشعععععابهت الدراسعععععتان معععععن حيعععععث متغيعععععر التصعععععور االجتمعععععاعي للمعععععرض معععععع تحديعععععد ةعععععوم محعععععدد         
" مععععن المععععرض هععععو المععععرض الببلععععي تيمععععا اختلفتععععا مععععن حيععععث المععععةهج والبيةععععة تحيععععث اسععععتخدمت دراسععععة 

ـــــان   البعععععا جامبيعععععا تفعععععي المعععععةهج الوصعععععفي اليشعععععفي علعععععي عيةعععععة ميوةعععععة معععععن ثعععععالث مسعععععة وسعععععتون "بورن
حععععين اسععععتخدمت الدراسععععة الحاليععععة مععععةهج تحليععععل المحتععععوى علععععع عيةععععة ميوةععععة مععععن عةاصععععر متمثلععععة فععععي 
األمثععععععععال الشععععععععببية البربيععععععععة ذات الصععععععععلة بموضععععععععوم التصععععععععورات االجتماعيععععععععة للمععععععععرض تيمععععععععا اشععععععععتريت 

 .الدراستان في استخدا  الةسب المسوية ياسلوب إحصاسي لحساب تيرارات الخصاسع
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ــــان " تيمععععن أهميععععة دراسععععة          بالةسععععبة للدراسععععة الحاليععععة فععععي االسععععتفاد  مععععن ةتاسجهععععا المتمثلععععة  "بورن
خاصعععععة تفعععععي أن التصعععععورات التبليديعععععة للمعععععرض الببلعععععي أيثعععععر شعععععيوعا لعععععدى عيةعععععة الدراسعععععة رنععععع  يعععععوةه  
 لبععععة جععععامبيين تممععععا يوضعععع  تععععاثير الخلفيععععة الثبافيععععة فععععي بةععععاء التصععععور االجتمععععاعي للمععععرض توهععععذا مععععا 

 .االستفاد  مةه في صيانة إشيالية الدراسة توتفسير ةتاسجها ت 

 :الدراسة الثالثة

جتمععععععععاعي لظععععععععاهر  االةتحععععععععار لععععععععدى ال الععععععععب التصععععععععور اال>>: ببةععععععععوان (2119)بوســــــــنة لععععععععع         
 .دراسة ميداةية بجامبة بسير << الجامبي 

ة لظعععععععاهر  االةتحعععععععار هعععععععدفت الدراسعععععععة إلعععععععع التبعععععععرف علعععععععع ييفيعععععععة بةعععععععاء التصعععععععورات االجتماعيععععععع        
 .ومراحله توالمتغيرات المؤثر  فيه

 :ولتحبيق هذه األهداف  رحت التساؤالت التالية        

 ييف يت  بةاء التصور االجتماعي لظاهر  االةتحار ؟ -
 هل ييون هذا البةاء علي مراحل ؟ -
 ييف يتصور ال الب الجامبي ظاهر  االةتحار ؟ -
البيسععععععععععة التععععععععععي ةشععععععععععا فيهععععععععععا ال الععععععععععب وترعععععععععععرم؟        هععععععععععل للجععععععععععةس دور فععععععععععي تحديععععععععععد تصععععععععععوره أ   -

 :ولإلجابة عن هذه التساؤالت صيغت الفرضيات التالية
ال يععععععؤثر عامععععععل الجععععععةس علععععععع تصععععععور ال الععععععب الجععععععامبي لظععععععاهر  االةتحععععععار توبالتععععععالي ليسععععععت  -

 .هةا  فروق في التصور االجتماعي لظاهر  االةتحار بين ال لبة وال البات
ي ةشعععععععععععا فيععععععععععه ال العععععععععععب الجعععععععععععامبي علععععععععععع تصعععععععععععوره لظعععععععععععاهر        ال يععععععععععؤثر عامعععععععععععل الوسعععععععععع  العععععععععععذ -

االةتحعععععععار تبالتعععععععالي ليسعععععععت هةعععععععا  فعععععععروق فعععععععي التصعععععععور االجتمعععععععاعي لظعععععععاهر  االةتحعععععععار بعععععععين 
 .ال لبة الذين ةشسوا في الوس  الريفي وأولس  الذين ةشسوا في الوس  الحضري

يلععععي تحيععععث تعععع  اسععععتخدا  اسععععتخد  الباحععععث المععععةهج الوصععععفي الععععذي يبتمععععد علععععع اإلحصععععاء التحل        
يععععل مععععن المالحظععععة والمبابلععععة واالسععععتمار  يععععادوات لجمععععع البياةععععات تأمععععا البيةععععة فياةععععت ميوةععععة مععععن ألععععف 

 .وماستين وسببة وثالثون فردا
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 :ت  استخدا  األساليب اإلحصاسية التالية        

 .التيرارات -
 .الةسب المسوية -

 :حيث أظهرت الدراسة الةتاسج التالية        

 :بالنسبة لمحور مفهوم االنتحار        

سعععععببة وسعععععتون فاصعععععل ثالثعععععون بالماسعععععة معععععن ال البعععععات الجامبيعععععات يبتبعععععرن االةتحعععععار ياسعععععتجابة  -
 .ةاتجة عن مشايل شخصية

اثةععععين وثالثععععون فاصععععل ثععععالث وسععععتون بالماسععععة مععععن ال البععععات الجامبيععععات يضععععبن االةتحععععار فععععي  -
 .لمجتمع ييلخاةة اآلفات االجتماعية التي يتحمل مسؤوليتها ا

 :مص ل  االةتحار لدى ال البات الجامبيات يبةي لدى  

 .ثماةية وثالثون فاصل أثةين وخمسون بالماسة يتل الةفس عمدا -
 .أثةي عشر  فاصل صفر اثةين بالماسة لفة اجتماعية -
 .عشر  فاصل صفر ستة بالماسة ضبف الوالم الديةي -
 .أثةي عشر  فاصل ستة وعشرون بالماسة ضبف شخصية -
 .سببة وعشرون فاصل إحدى عشر  بالماسة هروب من الوايع -
تسععععععبة وسععععععببون فاصععععععل سععععععتة وعشععععععرون بالماسععععععة يبتبععععععرن وجععععععود جاةععععععب يصععععععدي فععععععي اختيععععععار  -

 .الموت
واحععععععد وثمععععععاةون فاصععععععل أربععععععع وثمععععععاةون بالماسععععععة مععععععن ال البععععععات يععععععرجبن االةتحععععععار إلععععععع التمععععععرد  -

 .االجتماعي

 :بالةسبة للمحور الثاةي        

 .وثماةون بالماسة من ال البات أيدن أن فسة الشباب هي األيثر عرضة لالةتحارأثةين  -
 .أربع وعشرون بالماسة يبتبرن سبب االةتحار هو المشايل االجتماعية -
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أثةعععععين وعشعععععرون بالماسعععععة يبتبعععععرن أن سعععععبب االةتحعععععار يبعععععود ليثعععععر  المشعععععايل التعععععي تبعععععاةي مةهعععععا  -
 .ال ...صب البمل تالتفي  األسريالجلاسر وعلع رأسها الفبر تالب الة تيلة مةا

 .أرببة عشر  فاصل أرببة وثماةون بالماسة يرجبن سبب االةتحار إلع المراهبة -
 .ثماةية فاصل خمسة وتسبون بالماسة ضبف الشخصية وعد  ايتمال الةضج الفيري -
 .أرببة فاصل صفر أرببة بالماسة مشيلة البولمة في مظهرها الثبافي -

 :الذكور أسباب االنتحار لدى    

 .تسبة عشر  فاصل ثماةية وثالثون بالماسة يثر  المشايل االجتماعية التي تواجه الذير -
تسععععبة عشععععر  فاصععععل سععععتة وعشععععرون بالماسععععة الععععذير مؤهععععل للمسععععؤولية وهععععو علععععع احتيععععا  داسعععع   -

 .بالمحي  الخارجي
 .ثماةية فاصل خمسة وتسبون بالماسة ضبف الشخصية -
 .بف الوالم الديةيأرببة فاصل صفر أرببة بالماسة ض -
اثةععععين وسععععتون بالماسععععة مععععن ال البععععات يبتبععععرن الفشععععل البععععا في مععععن دواعععععي اةتحععععار الشععععباب فععععي  -

 .الجلاسر
أرببععععععة وسععععععتون فاصععععععل واحععععععد وأرببععععععون بالماسععععععة يشععععععددن علععععععي دور البلععععععق الحععععععاد فععععععي حععععععدوث  -

 .االةتحار

 :أثار االنتحار في الجزائر:المحور الثالث 

ن بالماسعععععععة  أشعععععععرن أن االةتحعععععععار يبيعععععععق حريعععععععة ةمعععععععو خمسعععععععة وسعععععععببون فاصعععععععل خمسعععععععة وتسعععععععبو  -
 .والدهار البالد

سععععععععتة وثمععععععععاةون فاصععععععععل اثةععععععععين وسععععععععتون بالماسععععععععة الةظععععععععر  التشععععععععاؤمية التععععععععي يميععععععععن أن تالحععععععععق  -
 .المجتمع الذي تةتشر فيه مثل هذه اآلفات

اثةعععععععين وسعععععععتون فاصعععععععل خمسعععععععة وأرببعععععععون بالماسعععععععة معععععععن ال البعععععععات يعععععععوافبن علعععععععع فيعععععععر  تجةعععععععب  -
 .  االةتحار في الجلاسر من  رف وساسل اإلعال الحديث  عن ظاهر 
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 :واألسباب الكامنة وراء هذا الحجم هي        

خمسعععععععة عشعععععععر  فاصعععععععل صعععععععفر اثةعععععععين بالماسعععععععة تحاشعععععععي التعععععععاثير علعععععععع األفعععععععراد وتفعععععععادي تفشعععععععي   -
 .الظاهر 

 .ثالثة عشر  فاصل خمسة وعشرون بالماسة تبتي  إعالمي ةظرا لسياسة الدولة -
 .وستون بالماسة ستر الحباسقعشر  فاصل سببة  -

 :واألسباب الكامنة وراء انتشار االنتحار ،هي        

 .تسبة فاصل أرببة وأرببون بالماسة عار أما  الرأي البا  -
 .ستة فاصل ثماةية وثالثون بالماسة االةتحار حرا  في الدين اإلسالمي -
 .سالت المبةية بهااثةين وثماةون بالماسة يرون أن فير  االةتحار ي ابور لدى البا -

 :أسباب كتمان االنتحار لدى العائالت المعنية       

 .سببة عشر  فاصل ثالثون بالماسة الباسلة هي السبب الرسيسي وراء االةتحار -
 .خمسة عشر  فاصل ثالثة وثالثون بالماسة االةتحار محر  في الدين اإلسالمي -
 .ربية تستةير االةتحارأرببة عشر  فاصل اثةين وسببون بالماسة الثبافة الب -
 .أرببة عشر  فاصل سببة وأرببون بالماسة االةتحار يمس شرف الباسلة -
 .تسبة فاصل واحد وثماةون بالماسة تدةي المستوى الثبافي لألفراد -
سعععععببة وسعععععببون فاصعععععل تسعععععبة وسعععععببون بالماسعععععة معععععن ال البعععععات يعععععرين أن البعععععاسالت المبةيعععععة ال  -

 .ل ابع البار الذي تحمله هذه الظاهر  تبلن عن اةتحار أبةاسها توهذا راجع
 .اثةين وثماةون بالماسة من ال البات أيدن أن االةتحار ييثر في المةا ق الحضرية -
سععععببة وسععععببون فاصععععل ثالثععععة بالماسععععة مععععن ال البععععات صععععةفن االةتحععععار يفبععععل إجرامععععي فععععي حععععق  -

 .المجتمع   ييل
أن المةتحععععر يمعععععس بفبلعععععه  تسععععبون فاصعععععل اثةعععععين وتسععععبون بالماسعععععة معععععن ال البععععات يشعععععددن علعععععع -

 .ديةه تهذا األخير المحر  لهذا الفبل
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 :كيفية مواجهة االنتحار في الجزائر:المحور الراب     

ثماةيعععععة وسعععععتون فاصعععععل أرببعععععة وثالثعععععون بالماسعععععة معععععن ال البعععععات يبعععععرفن أن يعععععل العععععدياةات تحعععععر   -
 .فبل االةتحار وعلع رأسها اإلسال  الذي يان التحري  فيه واضحا

اصعععععل إثةعععععين وتسعععععبون بالماسعععععة معععععن ال البعععععات يتعععععويبن إيجابيعععععة االتصعععععال المتواصعععععل تسعععععبون ف -
 .داخل األسر  بين اآلباء واألبةاء

سعععععببة وتسعععععبون فاصعععععل صعععععفر خمسعععععة  بالماسعععععة يؤيعععععدن علعععععع مواجهعععععة االةتحعععععار بعععععالرجوم إلعععععع  -
 .الدين اإلسالمي الحةيف والتمس  باصول الشريبة

 : أما بالنسبة للذكور

 .وستون بالماسة تبتي  إعالمي ةظرا لسياسة الدولة عشرون فاصل واحد -
 .عشر  فاصل ستة وستون بالماسة تحاشي التاثير علع األفراد وتفادي اةتشار االةتحار -
 .إحدى عشر  فاصل أرببة وثماةون بالماسة ستر الحباسق -
 .تسبة فاصل خمسة وتسبون بالماسة عار أما  الرأي البا  -
 .بالماسة حرا  في الدين اإلسالميخمسة فاصل إثةين وتسبون  -
 .خمسة وثالثون فاصل ثماةية وسببون بالماسة مشيلة اجتماعية -
 .أرببة وستون فاصل واحد وعشرون بالماسة استجابة ةاتجة عن مشايل -
 .أرببون فاصل خمسة عشر  بالماسة الباسلة هي السبب الرسيسي وراء االةتحار -

 

 :التعليق على الدراسة الثالثة*

تشعععععابهت الدراسعععععتان معععععن حيعععععث متغيعععععر التصعععععور االجتمعععععاعي للمعععععرض تإال إةعععععه تععععع  تحديعععععد ةعععععوم         
محعععععدد معععععن المعععععرض وهعععععو المعععععرض االجتمعععععاعي المتمثعععععل فعععععي االةتحعععععار تيمعععععا اختلفعععععت الدراسعععععتان معععععن 

المعععععةهج الوصعععععفي علعععععع عيةعععععة ميوةعععععة معععععن "بوســـــنة "حيعععععث المعععععةهج والبيةعععععة تحيعععععث اسعععععتخدمت دراسعععععة 
ثععععععون فععععععردا فععععععي حععععععين اسععععععتخدمت الدراسععععععة الحاليععععععة مععععععةهج تحليععععععل المحتععععععوى ألععععععف ومععععععاستين وسععععععببة وثال

علعععععععع عيةعععععععة ميوةعععععععة معععععععن البةاصعععععععر المتمثلعععععععة فعععععععي األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة ذات الصعععععععلة بموضعععععععوم 
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التصعععععور االجتمعععععاعي للمعععععرض تيمعععععا تشعععععابهت الدراسعععععتان معععععن حيعععععث اسعععععتخدا  الةسعععععب المسويعععععة ياسعععععلوب 
 .إحصاسي لحساب تيرارات الخصاسع

بالةسععععععبة للدراسععععععة الحاليععععععة فععععععي صععععععيانة إشععععععيالية توتفسععععععير  "بوســــــنة " تيمععععععن أهميععععععة دراسععععععة         
 .الةتاسج تخاصة أةهما  ببتا في ةفس المة بة بسير 

 :الدراسة الرابعة

 (.أشيال ال ب الشببي بمة بة الليبان بسير  )الموسومة بع (2118)بوغدير  لع      

 :حيث هدفت الدراسة إلع     

 .أشيال البالج الشببي األيثر اةتشارا بمة بة الليبان التبرف علع -

 :ولتحبيق هذا الهدف صيغت التساؤالت التالية 

 ما أشيال البالج الشببي األيثر اةتشارا بمة بة الليبان ؟ -
 ما أشيال البالج الشببي ال بيبي األيثر اةتشارا بمة بة الليبان ؟ -
 اةتشارا بمة بة الليبان ؟ما أشيال البالج الشببي الديةي األيثر  -

 :حيث استخد  الباحث المةهج الوصفي و استبان باألدوات البحثية التالية 

 .المالحظة بمشارية -
 .اإلخباريون -
 .المبابلة -
السععععععجالت والوثععععععاسق تالتبععععععارير المةشععععععور  تأجهععععععل  التسععععععجيل الصععععععوتي تاليععععععاميرا )األدوات المسععععععاعد   -

 (.والفيديو 

 :التالية حيث أظهرت الدراسة الةتاسج

أنلععععععب المشععععععتغلون بععععععالبالج الشععععععببي يةتمععععععون إلععععععع الفسععععععات البمريععععععة اليبيععععععر  تويبععععععلى هععععععذا إلععععععع أن  -
 .هذه المهةة تت لب الخبر  والتمرس فضال أن يبار السن يتسمون بالهبة واالحترا 
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تبععععععين أن أيبععععععر عععععععدد مععععععن المشععععععتغلين بععععععالبالج الشععععععببي فععععععي مة بععععععة الليبععععععان مةتشععععععرين أيثععععععر فععععععي  -
 .المداشر تبيةما البشابون مةتشرون أيثر في المديةةالبرى و 

المشعععععتغلون فعععععي البعععععالج الشعععععببي يمارسعععععون أيثعععععر معععععن تخصعععععع تأمعععععا التخصصعععععات األيثعععععر  لبعععععا  -
 .هي التداوي باألعشاب والةباتات ال بية

يسعععععتخد  المبعععععالجون الشعععععببيون البعععععرلن اليعععععري  فعععععي مهةعععععته  ليضعععععمةوا سعععععهولة التعععععاثير علعععععع الةعععععاس  -
 .ويسب ثبته 

 .لبالج الشببي مهةة تيتسب عن  ريق الوراثة توعن  ريق التبل  الفرديا -
وجعععععود يةاععععععة لعععععدى المبعععععالجين الشعععععببيين أن مهةعععععته  مفيعععععد  توهععععع  يبملعععععون بتاييعععععد معععععن ا  سعععععبحاةه  -

 .وتبالع
 .الةساء هن األيثر لجوءا للبالج الشببي مبارةة بالرجال -
 .ن بين عشرين إلع أيل من خمسين سةةالمببلون علع البالج الشببي من الفسات البمرية م -
 .المببلون علع البالج الشببي من الريفيين يشيلون ةسبة عالية جدا -
 هةا  ارتبا  بين المستوى التبليمي وبين دوافع اللجوء للبالج الشببي  -
 .تبتبر فسة المتلوجين هي الفسة األيثر لجوءا للبالج الشببي مبارةة بالبلاب -

 : لرابعةالتعليق على الدراسة ا*

دراسعععععة أةثروبولوجيعععععة توالدراسعععععة (بوغـــــدير  )اختلفعععععت الدراسعععععتان معععععن حيعععععث ال بيبعععععة تفدراسعععععة      
علعععععع  (بوغـــــدير  )الحاليعععععة دراسعععععة ةفسعععععية تيمعععععا اختلفتعععععا معععععن حيعععععث البيةعععععة تحيعععععث  ببعععععت دراسعععععة 

عيةعععععة معععععن مسعععععتخدمي البعععععالج الشعععععببي توعيةعععععة معععععن المبعععععالجين الشعععععببيين بمة بعععععة الليبعععععان تياةعععععت 
الدراسعععععة الحاليععععة متيوةعععععة مععععن مجموععععععة مععععن األمثعععععال الشععععببية البربيعععععة ذات الصععععلة بموضعععععوم عيةععععة 

وتشعععععابهت الدراسعععععتان معععععن حيعععععث البحعععععث  . ي للمعععععرض والمتداولعععععة بمة بعععععة بسعععععير التصعععععور االجتمعععععاع
ععععععن أشعععععيال ال عععععب الشعععععببي تواسعععععتخدا  المالحظعععععة والمبابلعععععة يعععععادوات للدراسعععععة تيمعععععا اختلفتعععععا معععععن 

المعععععععةهج الوصعععععععفي تفعععععععي حعععععععين اسعععععععتخدمت الدراسعععععععة (بوغـــــــدير )دراسعععععععة حيعععععععث المعععععععةهج اسعععععععتخدمت 
 .الحالية مةهج تحليل المحتوى

فععععي تحليععععل الةتععععاسج فععععي جلسيععععة التصععععورات ( بوغــــدير  )اسععععتفادت الدراسععععة الحاليععععة مععععن دراسععععة     
 .االجتماعية لل ب الشببي خاصة أةهما  ببتا في ةفس المة بة الليبان بسير 
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 :الدراسة الخامسة

تمععععععثالت الصععععععحة والمععععععرض والممارسععععععة الت بيبيععععععة فععععععي >> :تحععععععت عةععععععوان  (2102)لبقــــــ  لععععععع         
 .دراسة ميداةية بوالية األنوا << المجتمع الجلاسري الحالي 

 :هدفت الدراسة إلع

اليشعععععععف ععععععععن المجعععععععاالت االجتماعيعععععععة للمجعععععععال الميعععععععاةي المعععععععدروس بواليعععععععة األنعععععععوا  تومجعععععععاالت  -
 .ا الفرد الجلاسريالتفاعل التي يتفاعل داخله

البحععععث عععععن المبععععاةي و التمععععثالت التععععي يتخععععذها الفععععرد فععععي هععععذه المجععععاالت االجتماعيععععة توذلعععع  مععععن  -
خعععععالل الةمعععععوذج الثبعععععافي العععععذي يعععععؤثر فعععععي هعععععذه التمعععععثالت االجتماعيعععععة للصعععععحة والمعععععرض فعععععي يعععععل 

 .مجال اجتماعي

 :ولتحبيق األهداف الساببة  رحت التساؤالت التالية        

 بين الممارسات الت بيبية التبليدية والممارسات الت بيبية الحديثة ؟ما الفرق  -
 ما سبب خروج الفرد من الحبل ال بي الحديث إلع الحبل ال بي التبليدي ؟ -
 متع يلجا الفرد الجلاسري للممارسات الت بيبية التبليدية؟  -
 ما أشيال الممارسات الت بيبية التبليدية في المجتمع الجلاسري الحالي ؟ -
هعععععل هةعععععا  عاليعععععة بعععععين الةمعععععوذج الثبعععععافي وتمعععععثالت الصعععععحة والمعععععرض والممارسعععععة الت بيبيعععععة للفعععععرد  -

 في المجال االجتماعي ؟
ييعععععف يعععععؤثر الةمعععععوذج الثبعععععافي علعععععع تمعععععثالت الصعععععحة والمعععععرض توعلعععععع الممارسعععععات الت بيبيعععععة ليعععععل  -

 مجال اجتماعي مبين لدى الفرد الجلاسري ؟

 :ت الفرضيات التاليةولإلجابة عن هذه التساؤالت صيغ      

إن  تمععععععععثالت الصععععععععحة والمععععععععرض والممارسععععععععات الت بيبيععععععععة مرتب ععععععععة بععععععععالةموذج الثبععععععععافي للمجععععععععاالت  -
 .االجتماعية المتواجد  في المجاالت البمراةية توليل مجال مةها ةموذجه الثبافي الخاع به
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إن المجعععععععال االجتمعععععععاعي العععععععذي يحيمعععععععه ةمعععععععوذج ثبعععععععافي بعععععععدوي تيعععععععون تمعععععععثالت الصعععععععحة والمعععععععرض  -
 .الممارسات الت بيبية تتميل بال ابع الميتافيليبيو 
إن المجعععععععال االجتمعععععععاعي العععععععذي يحيمعععععععه ةمعععععععوذج ثبعععععععافي ريفعععععععي تيعععععععون تمعععععععثالت الصعععععععحة والمعععععععرض  -

 .والممارسات الت بيبية تتميل بال ابع الغيبي
إن المجععععععال االجتمععععععاعي الععععععذي يحيمععععععه ةمععععععوذج ثبععععععافي حضععععععري تيععععععون تمععععععثالت الصععععععحة والمععععععرض  -

 .ة تتميل بال ابع السحريوالممارسات الت بيبي
إن المجععععععال االجتمععععععاعي الععععععذي يحيمععععععه ةمععععععوذج ثبععععععافي حضععععععري تيععععععون تمععععععثالت الصععععععحة والمععععععرض  -

 .والممارسات الت بيبية تتميل بال ابع الخلي 

اعتمععععدت الدراسععععة علععععع المععععةهج الوصععععفي تباسععععلوب دراسععععة الحالععععة علععععع عيةععععة ميوةععععة مععععن مسععععة         
 .تين من الةساءمفرد  تمولعة علع أرببين رجال و س

 :وت  استخدا  أدوات الدراسة التالية        

 .البحث اإلثةوميتودولوجي -
 .المبابلة الشخصية -
 .المالحظة التشاريية ألةما  السلو  -
 .االستمار  -

 :وأظهرت الدراسة الةتاسج التالية        

فيهعععععا معععععع توجعععععد البديعععععد معععععن األمعععععراض ال يتبامعععععل فيهعععععا ال بيعععععب معععععع عضعععععو محعععععدد تبعععععل يتبامعععععل  -
مجموعععععععععععععة مععععععععععععن الميوةععععععععععععات الالعضععععععععععععوية يععععععععععععالبي  والبععععععععععععادات توالتباليععععععععععععد توالثبافععععععععععععة الموروثععععععععععععة     

والميتسعععععععبة تويعععععععذا المتغيعععععععرات االجتماعيعععععععة وااليتصعععععععادية المعععععععؤثر  فعععععععي الفعععععععرد تالتعععععععي تعععععععةبيس سعععععععلبا 
علععععععع ببععععععض األفععععععراد الععععععذين ال يسععععععت يبون التييععععععف مععععععع محععععععي ه  االجتمععععععاعي تممععععععا يععععععةج  عةععععععه 

رام البيمعععي بعععين معععا هعععو معععوروث وبعععين معععا هعععو ميتسعععب معععن جهعععة توبعععين معععا يرنعععب حالعععة معععن الصععع
الفععععرد أن ييععععون عليععععه مععععن جهععععة أخععععرى توهععععذا الصععععرام يععععؤثر علععععع مويععععف الفععععرد مععععن المععععرض ومععععن 

 .اةتشاره تويذا سرعة اختياره للبالج
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المبععععععععالجون الشععععععععببيون يتبععععععععاملون مععععععععع المععععععععريض علععععععععع أةععععععععه مجموعععععععععة مععععععععن الميوةععععععععات الثبافيععععععععة  -
تماعيععععة توهععععو األمععععر الععععذي يفسععععر لةععععا سععععبب اسععععتمرار البععععالج الشععععببي بشععععيل عععععا  حتععععع ويتةععععا واالج

 .الحالي في الجلاسر
االعتبعععععاد المسعععععبق بعععععالجن والشعععععيا ين وتاثيرهعععععا السعععععيش علعععععع حيعععععا  األفعععععراد والتعععععدخل فعععععي  شعععععؤوةه   -

تحيعععععث يةتشعععععر اعتبعععععاد شعععععببي مفعععععاده أن يعععععل شعععععخع يصعععععاب باةهيعععععار عصعععععبي تأو فبعععععدان العععععذاير  
 .ما ييون من فبل الجن والشيا ين الذين يدخلون جس  اإلةسان ويجبلوةه علع هذا الةحوإة

يفسععععععر أفععععععراد البيةععععععة تصععععععرفات المععععععريض وسععععععلويياته الغريبععععععة تبععععععالجن والشععععععيا ين توييثععععععر اةتشععععععار  -
مثععععععل هععععععذه االعتبععععععادات باةتشععععععار حععععععاالت البلععععععق واالضعععععع رابات توالشععععععبور بالضععععععبف والبجععععععل عععععععن 

  ومخا رهعععععععععا الصعععععععععحية توفعععععععععي هعععععععععذه الحعععععععععاالت يسعععععععععتخد  المبعععععععععالجون    مواجهعععععععععة مشعععععععععيالت الحيعععععععععا
التمعععععععاس  توالضعععععععرب المبعععععععر  للمعععععععريض والعععععععريع تمحاولعععععععة ل عععععععرد الجعععععععن والشعععععععيا ين معععععععن جسععععععععمه 
يوسععععععيلة للبععععععالج تإضععععععافة إلععععععع مجموعععععععة مععععععن األسععععععاليب األخععععععرى التععععععي يرسععععععتها وتيرسععععععها الثبافععععععة 

 .الشببية تيالحجامة واليي والتشلي  والريية والفدية

 :التعليق علي الدراسة الخامسة* 

تشععععععععابهت الدراسععععععععتان مععععععععن حيععععععععث متغيععععععععر الدراسععععععععة التصععععععععور االجتمععععععععاعي للمععععععععرض تإال أةهمععععععععا         
دراسعععععة سوسعععععيولوجية توالدراسعععععة الحاليعععععة دراسعععععة ةفسعععععية ( لبقـــــ ) اختلفتعععععا معععععن حيعععععث ال بيبعععععة تفدراسعععععة 

المعععععةهج الوصعععععفي علعععععع " لبقـــــ " تيمعععععا اختلفتعععععا معععععن حيعععععث المعععععةهج والبيةعععععة تحيعععععث اسعععععتخدمت دراسعععععة 
عيةعععة ميوةععععة معععن مسععععة مفعععرد  تفععععي حعععين اسععععتخدمت الدراسعععة الحاليععععة معععةهج تحليععععل المحتعععوى علععععع عيةععععة 
ميوةععععة مععععن عةاصععععر متمثلععععة فععععي األمثععععال الشععععببية البربيععععة ذات الصععععلة بموضععععوم التصععععور االجتمععععاعي 

 .للمرض

فعععععععي التاييعععععععد علعععععععع دور الميوةعععععععات بالةسعععععععبة للدراسعععععععة الحاليعععععععة " لبقـــــــ "تتمثعععععععل أهميعععععععة دراسعععععععة          
فععععي بةععععاء ( الــــ ...الجــــن ،الشــــياطين )واألسععععباب الميتافيليبيععععة  (الــــ ...العــــادات التقاليــــد )الالعضععععوية 

التصععععععور االجتمععععععاعي للمععععععرض يمععععععا تتعععععع  االسععععععتفاد  مةهععععععا فععععععي تحليععععععل الةتععععععاسج تواسععععععتخدا  المالحظععععععة 
 .التشاريية يادا  لجمع األمثال الشببية البربية
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 :السادسةالدراسة 

التصعععععورات االجتماعيععععععة للمعععععرض الببلععععععي لععععععدى >>: تحعععععت عةععععععوان (2107)الحــــــاخ الشــــــي  لعععععع        
 .دراسة ميداةية علع عيةة من أ باء مستشفع بشير بن ةاصر بسير <<األ باء 

 :هدفت الدراسة إلع

 .مبرفة وجود التصورات االجتماعية للمرضع الببلي لدى األ باء -
 .هذه التصوراتمبرفة البةاصر الميوةة ل -

 :ولتحبيق هذه األهداف  ر  التساؤل التالي        

 ما البةاصر الضمةية التي تشيل التصورات االجتماعية للمرض الببلي لدى األ باء؟ -

 :ولإلجابة عن التساؤل السابق صيغت الفرضية التالية        

 بععععععاء مععععععن تيععععععويةه  تتشععععععيل البةاصععععععر الضععععععمةية للتصععععععورات االجتماعيععععععة للمععععععرض الببلععععععي لععععععدى األ -
 .األياديمي

ولليشعععععععععف ععععععععععن ذلععععععععع  تععععععععع  اسعععععععععتخدا  أدوات  بحعععععععععث متمثلعععععععععة فعععععععععي االسعععععععععتبيان فعععععععععي الدراسعععععععععة         
االسععععت العية تميععععون مععععن  واحععععد وثالثععععين بةععععدا ت بععععق علععععع أرببععععين  بيبععععا توتعععع  مبالجععععة ةتاسجهععععا عععععن 

ار  التمييليععععععة فععععععي  ريععععععق اسععععععتخدا  الةسععععععب المسويععععععة تيمععععععا تعععععع  اسععععععتخدا  الشععععععبية التراب يععععععة تو االسععععععتم
 .الدراسة األساسية التي  ببت علع عشرين  بيبا توياةت الدراسة يمية ييفية

 :أظهرت ةتاسج الدراسة ما يلي        

 .وجود تصورات اجتماعية للمرض الببلي لدى األ باء -
 .تتشيل البةاصر الضمةية من الثبافة الشببية ومن التيوين األياديمي لأل باء -

 :حيث كانت نتائج محور الثقافة الشعبية كالتالي       

 .مسة بالماسة من أفراد البيةة يتصورون أن المرض الببلي هو نرابة السلو  -
 .مسة بالماسة من أفراد البيةة يتصورون أن المرض الببلي مرض خ ير -
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اةععععععة سعععععببة وتسععععععبون بالماسععععععة مععععععن أفععععععراد البيةععععععة يتصعععععورون أن المععععععرض الببلععععععي وصععععععمة عععععععار و إه -
 .للمجتمع

خمسععععععة وتسععععععبون فاصععععععل خمسععععععة بالماسععععععة مععععععن أفععععععراد البيةععععععة يتصععععععورون أن المععععععرض الببلععععععي هععععععو  -
 .الجةون

إثةععععين وتسععععبون فاصععععل خمسععععة بالماسععععة مععععن أفععععراد البيةععععة يتصععععورون أن المععععريض الببلععععي مةبععععوذ مععععن  -
 .الجميع

سعععععوس سعععععببة وثمعععععاةون فاصعععععل خمسعععععة بالماسعععععة معععععن أفعععععراد البيةعععععة يتصعععععورون أن المعععععرض الببلعععععي مي -
 .من شفاسه

 :التعليق علي الدراسة السادسة*

تشععععععابهت الدراسععععععتان مععععععن حيععععععث متغيععععععر الدراسععععععة التصععععععور االجتمععععععاعي للمععععععرض إال أن دراسععععععة         
ريععععلت علععععع ةععععوم محععععدد مععععن المععععرض وهععععو المععععرض الببلععععي تعلععععع عيةععععة ميوةععععة مععععن " حــــاخ الشــــي "

الحاليععععععة مععععععةهج تحليععععععل المحتععععععوى األ بعععععاء باسععععععتخدا  المععععععةهج الوصععععععفي تفععععععي حععععععين اسعععععتخدمت الدراسععععععة 
علععععع عيةععععة ميوةععععة مععععن عةاصععععر متمثلععععة فععععي األمثععععال الشععععببية البربيععععة ذات الصععععلة بموضععععوم التصععععور 

 .يما استخدمتا الةسب المسوية ياسلوب إحصاسي لمبالجة الةتاسج. االجتماعي للمرض

بالةسععععععبة للدراسععععععة الحاليععععععة تفععععععي تايععععععدها علععععععع وجععععععود " الحــــــاخ الشــــــي "تتمثععععععل أهميععععععة دراسععععععة         
تصععععععورات اجتماعيعععععععة للمعععععععرض الببلعععععععي لعععععععدى فسعععععععة األ بعععععععاء تتتشعععععععيل البةاصعععععععر الضعععععععمةية معععععععن الثبافعععععععة 
الشعععععععببية تومعععععععن التيعععععععوين األيعععععععاديمي لأل بعععععععاء توهعععععععذا مععععععععا يؤيعععععععد تعععععععاثر أفعععععععراد البيةعععععععة رنععععععع  تيععععععععويةه  

هعععععا فعععععي تحليعععععل الةتعععععاسج خاصعععععة أةهمعععععا  ببتعععععا فعععععي األيعععععاديمي بعععععالمجتمع والثبافعععععة تيمعععععا تععععع  االسعععععتفاد  مة
 .ةفس مجتمع الدراسة والية بسير 

 :الدراسة السابعة  

المتغيععععععرات االجتماعيععععععة لتصععععععور المععععععرض وأسععععععاليب >> :تحععععععت عةععععععوان ( 2102)صــــــولة لععععععع          
 .دراسة ميداةية بمديةة بسير <<عالجه 
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تماعيعععععععة المختلفعععععععة المعععععععؤثر  فعععععععي تصعععععععور الوصعععععععول إلعععععععع المتغيعععععععرات االج: هعععععععدفت الدراسعععععععة إلعععععععع        
وفهععععع  المعععععرض تمعععععن حيعععععث ةوععععععه أو أعراضعععععه أو أسعععععباب حدوثعععععه توبالتعععععالي تحديعععععد األسعععععاليب البالجيعععععة 

 .ال ...المالسمة تسواء ياةت هذه األساليب حديثة أو يديمة تديةية أو علماةية تعلمية أو شببية

تماعيععععععععععععة والثبافيععععععععععععة والديةيععععععععععععة    توضععععععععععععي  أهعععععععععععع  األببععععععععععععاد والمؤشععععععععععععرات المتبلبععععععععععععة بععععععععععععالمتغيرات االج -
والمرضععععية تالتععععي يميةهععععا أن تععععتحي  فععععي تصععععورةا للمشععععايل الصععععحية التععععي تحععععدث لةععععا توتععععتحي  فععععي 

 .اختيارةا لألساليب البالجية المةاسبة للمرض

 :ولتحبيق هذه األهداف ت   ر  التساؤل التالي         

؟وييععععععف تععععععؤثر هععععععذه األخيععععععر  فععععععي مععععععا المتغيععععععرات االجتماعيععععععة المععععععؤثر  فععععععي فهعععععع  وتصععععععور المععععععرض  -
 تحديد أساليب البالج المةاسبة ؟    

 :ولإلجابة عن هذا التساؤل صيغت الفرضيات التالية         

تبمعععععععععل المتغيعععععععععرات االجتماعيعععععععععة المختلفعععععععععة المتمثلعععععععععة فعععععععععي ةعععععععععوم وخصعععععععععاسع المعععععععععرض تالجماععععععععععة  -
ةعععععب الثبافيعععععة والديةيعععععة المرجبيعععععة والظعععععروف االيتصعععععادية للمرضعععععع تويعععععذا المتغيعععععرات المتبلبعععععة بالجوا

 .للشخع المريض في التاثير علع تصور المرضع وتحديد البالج المةاسب لدى المرضع
تعععععععؤثر المتغيعععععععرات الخاصعععععععة بةعععععععوم المعععععععرض وخصعععععععاسع المعععععععرض علعععععععع تصعععععععور المعععععععرض وتحديعععععععد  -

 .البالج
تعععععععؤثر الجماععععععععة المرجبيعععععععة تويعععععععذا الظعععععععروف االيتصعععععععادية واالجتماعيعععععععة للشعععععععخع المعععععععريض علعععععععع  -

 .واختيار البالج المةاسب تصور المرض

اسععععععععتخدمت الباحثععععععععة المععععععععةهج الوصععععععععفي التحليلععععععععي توذلعععععععع  باسععععععععتخدا  أدوات الدراسععععععععة المتمثلععععععععة         
 :في

 .المالحظة بمشارية -
 .المبابلة لببض المبالجين -
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تيوةعععععت عيةعععععة الدراسعععععة معععععن تسعععععبة وعشعععععرون حالعععععة معععععن مديةعععععة بسعععععير  مةهعععععا خمسعععععة وعشعععععرون         
حالععععععة تحمععععععل أمععععععراض عضععععععوية وةفسععععععية واجتماعيععععععة وعصععععععبية توأربععععععع حععععععاالت لمرضععععععع يبععععععاةون مععععععن 

 .المرض الببلي

 :وأظهرت الدراسة الةتاسج التالية        

 :فيما يخص نوع المرض   

 .ةوم المرض بين حاالت الدراسةهةا  تباين في التبرف علع  -
يثيععععرا مععععا ي ععععابق مجتمععععع الدراسععععة بععععين أةععععوام األمععععراض مععععن ةفععععس الصععععةف المرضععععي تفهعععع  يببععععرون  -

ععععععن ةفعععععس األمعععععراض البصعععععبية أو الةفسعععععية وحتعععععع الببليعععععة يةعععععوم واحعععععد معععععن المعععععرض تويعععععذا ببعععععض 
ن ياةعععععت مختلفعععععة معععععن حيعععععث الةعععععوم واألععععععراض واألسعععععباب ت وهعععععو معععععا األمععععراض يالرومعععععاتيل  حتعععععع وا 

 .يبرف بالتبريف االجتماعي للمرض

 :من حيث األعراض

 .أنلب الحاالت تظهر أن المرضع ال يستجيبون لألعراض األولية للمرض مهما يان ةوعها -
تختلعععععععف سعععععععرعة االسعععععععتجابة لألععععععععراض األوليعععععععة حسعععععععب  بيبعععععععة وخ عععععععور  المعععععععرض تويعععععععذا مسعععععععتوى  -

لغععععة األهميععععة مبارةععععة باألعضعععععاء اإلصععععابة أو البضععععو المصععععاب تفهةععععا  أعضععععاء تيععععون إصععععابتها با
 .األخرى حتع وان ياةت وظيفتها أيل شاةا مبارةة بوظاسف األعضاء األخرى تمثل البين

تيععععون االسععععتجابة لألعععععراض المرضععععية بسععععرعة أيبععععر حععععين تيععععون حععععاد  األلعععع  يصععععبب تحملهععععا يمععععا  -
 .هو الحال لحاالت التسم 

ه األععععععراض نيععععععر خ يععععععر  أو حتععععععع تتعععععاخر االسععععععتجابة ألعععععععراض المععععععرض األوليعععععة حععععععين تبععععععدو هععععععذ -
حععععين تيععععون أعراضععععا مرضععععية مالوفععععة أو شععععاسبة اجتماعيععععا لععععدى مجتمععععع الدراسععععة تمثععععل لال  الععععرأس 

 .والمفاصل وحاالت التبب واإلرهاق
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 :النتائج الخاصة بالتفسير المسبق للمرض

 األفيععععار المسععععببة حععععول المععععرض يبععععل تشععععخيع ال ععععب والبععععالج تلبععععب أهميععععة بالغععععة فععععي مععععا يخععععع -
األعععععراض المرضععععية توالتبععععرف علععععع ةععععوم المععععرض وحتععععع أسععععبابه توهععععذا مععععا يسععععهل علععععع المععععريض 

 .سبل الحصول علع البالج
التفسععععير المسعععععبق للمعععععرض بشععععيل خعععععا ش يليعععععد األمععععور سعععععوءا تفعععععالمريض حععععين يبتبعععععد أةعععععه مصعععععاب  -

بمعععرض معععا وهعععو يبعععاةي معععن معععرض أخعععر تيعععد يلجعععا للبعععالج العععذي يبتبعععد أةعععه مةاسعععب للمعععرض العععذي 
وره هعععععو تويعععععد يعععععؤثر اعتبعععععاده وتصعععععوره هعععععذا حتعععععع علعععععع دور ال بيعععععب فعععععي التشعععععخيع ال بعععععي يتصععععع

 .السلي  لمرضه تيما يد يساه  في تاخر البالج المةاسب للمرض

 :النتائج الخاصة بمتغير معدل تكرار األعراض

 .لتيرار األعراض المرضية أهمية بالغة في تصور المرض ويذا اللجوء إلع  لب البالج -
ال يسعععععععععتجيبون ل لعععععععععب البعععععععععالج معععععععععن أول معععععععععر  تظهعععععععععر فيهعععععععععا أععععععععععراض المعععععععععرض فهععععععععع  المرضعععععععععع  -

يسعععععععتجيبون ل لعععععععب البعععععععالج ببعععععععد حعععععععدوث تيعععععععرار لألععععععععراض المرضعععععععية أو ببعععععععد ليعععععععاد  حعععععععدتها أو 
 .خ ورتها

تختلعععععف سعععععرعة اللجعععععوء إلعععععع  لعععععب البعععععالج حسعععععب ةعععععوم األععععععراض المرضعععععية تفعععععاألعراض األيثعععععر  -
هعععععر الخعععععارجي تواأليثعععععر تعععععاثيرا علعععععع حريعععععة الشعععععخع ألمععععا واأليثعععععر إلعاجعععععا تيعععععان تعععععؤثر علعععععع المظ

يحععععععععاالت الشععععععععلل تهععععععععي األمععععععععراض األيثععععععععر اسععععععععتجابة ل لععععععععب البععععععععالج مبارةععععععععة مععععععععع نيرهععععععععا مععععععععن 
 .األمراض

األمعععععراض االجتماعيعععععة واألمعععععراض الةفسعععععية واألمعععععراض البصعععععبية تهعععععي األمعععععراض األيعععععل حضعععععا فعععععي  -
 .سرعة االستجابة ل لب البالج

 :وتصور األشخاص للمرض وأساليب عالجهالنتائج الخاصة بمتغير خطورة 

وجهععععععة ةظععععععر األشععععععخاع حععععععول خ ععععععور  المععععععرض تختلععععععف مععععععن شععععععخع إلععععععع أخععععععر ومععععععن مععععععريض  -
ن ياةت ةفس األعراض المرضية التي يباةي مةها هؤالء  .ألخر توحتع وا 

يميعععععن لخ عععععور  المعععععرض حسعععععب وجهعععععة ةظعععععر المعععععريض أن تيعععععون صعععععاسبة وتب يعععععه تصعععععورا صعععععحيحا  -
 .للمرض والبيس صحي 
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ببعععععععض المرضعععععععع بوجهعععععععة ةظعععععععر المجتمعععععععع إلاء مرضعععععععه  تفيبتبعععععععدون أن خ عععععععور  األععععععععراض يهعععععععت   -
المرضععععععععية مرتب ععععععععة بمععععععععدى إدرا  أفععععععععراد المجتمععععععععع لمرضععععععععه  واةلعععععععععاجه  مةععععععععه تيمععععععععا هععععععععو الحععععععععال 

 .للمريض البصبي والةفسي وحتع المرض الجلدي
 يتضعععع  تصععععور مجتمععععع الدراسععععة للمععععرض الببلععععي حععععين تصععععل األعععععراض المرضععععية للمععععرض الببلععععي -

اسععععععععععتخدا  البةععععععععععف تسععععععععععواءا علععععععععععع األشععععععععععخاع المحي ععععععععععين بالشععععععععععخع المععععععععععريض تأو الشععععععععععخع 
 .المريض ةفسه حيةها يستجيبون لبالج المريض بشيل متاخر

تعععععؤثر خ عععععور  أععععععراض المعععععرض علعععععع تحديعععععد أسعععععاليب البعععععالج تأو بعععععاألحرى علعععععع اسعععععتبمال أيبعععععر  -
أي تحسععععععن ي ععععععرأ ألسععععععاليب البععععععالج تخاصععععععة إذا اسععععععتمرت خ ععععععور  هععععععذه األعععععععراض دون مالحظععععععة 

 .عليها
يتصععععععور أفععععععراد مجتمععععععع الدراسععععععة أةععععععه يلمععععععا ياةععععععت أعععععععراض المععععععرض أخ ععععععر يلمععععععا يععععععان المععععععرض  -

أخ عععععر والبيعععععس صعععععحي  توهعععععو معععععا يعععععد يعععععؤدي إلعععععع إهمعععععال األععععععراض المرضعععععية األوليعععععة لألمعععععراض 
 .األيثر خ ور 

 :االستنتاجات الخاصة بمتغير غرابة األعراض

ريبععععععععة المصععععععععاحبة للمععععععععرض توهععععععععي تختلععععععععف بععععععععين هةععععععععا  جديععععععععة فععععععععي إدرا  ببععععععععض األعععععععععراض الغ -
 .أعراض مرضية فيليبية توأعراض سلويية مصاحبة للمرض

 :النتائج الخاصة بنوع المرض وأساليب العالخ

يععععععععؤثر يععععععععل عععععععععرض مععععععععن أعععععععععراض المععععععععرض تنرابععععععععة األعععععععععراض المرضععععععععية تخ ععععععععور  األعععععععععراض  -
 .المرضية في االستبمال المتبدد لبالج المرض

يل الصععععععحية المستبصععععععية يجبععععععل المرضععععععع يمارسععععععون عالجععععععات البحععععععث عععععععن عععععععالج وحععععععل المشععععععا -
 .مختلفة مهما يان ةوعها يصد الحصول علع حل للمشيلة الصحية والشفاء مةها

 .األمراض المستبصية ونير المفهومة أيثر عرضة لتةوم البالج -

 :النتائج الخاصة بالفرضية الثانية

ال بيععععععب الشععععععخع الوحيععععععد  المععععععريض لععععععيس ال ععععععرف الوحيععععععد المسععععععؤول عععععععن مرضععععععه تيمععععععا لعععععع  يبععععععد -
ةمععععا هةععععا  متغيععععرات أخععععرى تتععععدخل فععععي دور ال بيععععب فععععي  الفاعععععل فععععي تشععععخيع وعععععالج المععععرض توا 
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تصععععور المععععرض وتحديععععد البععععالج المةاسععععب تفهةععععا  تععععاثير واضعععع  للجماعععععة المرجبيععععة حععععول تصععععور 
يتععععععرا  أسععععععاليب البععععععالج المةاسععععععبة تفبععععععد توصععععععلت الدراسععععععة أن هةععععععا  حععععععوالي  % 94.54المععععععرض وا 

تت عععععععععابق بعععععععععين رأي وتصعععععععععور الجماععععععععععة المرجبيعععععععععة حعععععععععول المعععععععععرض والتصعععععععععور الشخصعععععععععي حالعععععععععة 
 %.23.29للمريض حول مرضه تفضال عن حاالت الت ابق الجلسي بةسبة 

للمبعععععالجين فعععععي مختلعععععف األةمعععععا  البالجيعععععة دور وتعععععاثير فعععععي فهععععع  وتفسعععععير وتصعععععور المعععععرض ةوععععععه  -
المبععععععالجين والتصععععععور حالععععععة ت ععععععابق بععععععين رأي وتصععععععور % 12.69وأسععععععبابه تحيععععععث سععععععجلت ةسععععععبة 

الشخصععععععععي للمععععععععريض حععععععععول مشععععععععيلته الصععععععععحية تفضععععععععال عععععععععن حععععععععاالت الت ععععععععابق الجلسععععععععي بةسععععععععبة 
24.36.% 

تعععععؤثر الظعععععروف االيتصعععععادية بشعععععيل مباشعععععر ونيعععععر مباشعععععر علعععععع تصعععععور المعععععرض وفهمعععععه توتحديعععععد  -
معععععععن الحعععععععاالت المرضعععععععية ياةعععععععت الظعععععععروف % 31.26البعععععععالج تفبعععععععد أظهعععععععرت الدراسعععععععة أن ةسعععععععبة 

أمعععععا  التشعععععخيع العععععدييق للمعععععرض والحصعععععول علعععععع البعععععالج المةاسعععععب تخاصعععععة  االيتصعععععادية عاسبعععععا
أولسعععععع  الععععععذين يبععععععاةون مععععععن أمععععععراض مستبصععععععية يت لععععععب عالجهععععععا متاببععععععة وتشععععععخيع ببيععععععد عععععععن 

 .ميان اإليامة أو خارج الو ن
تعععععؤثر الظعععععروف االجتماعيعععععة بشعععععيل مباشعععععر أو نيعععععر مباشعععععر علعععععع فهععععع  وتصعععععور المعععععرض توتحديعععععد  -

حالععععععة مرضععععععية ياةععععععت الظععععععروف االجتماعيععععععة % 41.12اسععععععة إلععععععع أن البععععععالج تفبععععععد توصععععععلت الدر 
عاسبعععععا أمعععععا  التشعععععخيع العععععدييق للمعععععرض والحصعععععول علعععععع البعععععالج المةاسعععععب تخاصعععععة فعععععي الحعععععاالت 
التعععععي ييعععععون فيهعععععا تفسعععععير المعععععرض ةتيجعععععة سعععععحر أو معععععس أو حسعععععد توتتجسعععععد أهميتهعععععا فعععععي البعععععالج 

الرايععععععي أو ال الععععععب ليععععععةهن  لععععععدى الحععععععاالت التععععععي يفضععععععلن فيهععععععا المريضععععععات خاصععععععة البععععععالج عةععععععد
 .يجدن مبارضة من يبل األلواج واألهل

الشعععععخع المعععععريض يبعععععل أن يحمعععععل مرضعععععا عضعععععويا تاجتماعيعععععا تةفسعععععيا تعصعععععبيا تعبليعععععاتهو يعععععاسن  -
اجتمععععععاعي وثبععععععافي تلععععععه ثبافععععععة مبيةععععععة وديععععععن مبععععععين وعععععععادات وتباليععععععد ومبتبععععععدات مبيةععععععة تيمععععععا لععععععه 

بتبععععر متغيععععرات وأببععععاد فاعلععععة فععععي فهعععع  وتصععععور      مسععععتوى ثبععععافي مبععععين تيععععل هععععذه البةاصععععر الثبافيععععة ت
المععععععرض تفهععععععي ت ععععععر  مبتبععععععدات وأسععععععاليب مبرفيععععععة حععععععول الصععععععحة والمععععععرض تيمععععععا أةهععععععا  رحععععععت 
وأفععععععرلت مجموعععععععة مختلفععععععة معععععععن أسععععععاليب البععععععالج التععععععي تتةعععععععوم بععععععين التبليععععععدي ال بيبععععععي تالبعععععععالج 

ج بواسععععععع ة ال بعععععععوس السعععععععحري تالبعععععععالج الشعععععععببي بمختلعععععععف البمليعععععععات الجراحيعععععععة التبليديعععععععة تالبعععععععال
ليععععععععععععععععار  األوليععععععععععععععععاء الصععععععععععععععععالحين تالبععععععععععععععععالج الععععععععععععععععديةي تالبععععععععععععععععالج البععععععععععععععععديل تالبععععععععععععععععالج ال بععععععععععععععععي               
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الععععع  تخاصعععععة أن تعععععاثير الثبافعععععة الشعععععببية فعععععي تصعععععور المعععععرض وتحديعععععد البعععععالج المةاسعععععب ...الحعععععديث
بععععععععععين حععععععععععاالت الدراسععععععععععة ياةععععععععععت بةسععععععععععبة مسععععععععععة بالماسععععععععععة بععععععععععين األفععععععععععراد ذوي المسععععععععععتوى التبليمععععععععععي     

بععععععين األفععععععراد ذوي المسععععععتوى التبليمععععععي % 62.22إلععععععع % 11.11المععععععةخفض تبيةمععععععا وصععععععلت مععععععن 
المتوسعععععع  إلععععععع المسععععععتوى التبليمععععععي الجععععععامبي تأمععععععا البععععععالج بواسعععععع ة ال ععععععب الشععععععببي يععععععان بةسععععععبة 

بععععععين ذوي المسعععععععتوى التبليمعععععععي المعععععععةخفض تويبعععععععل االعتمعععععععاد علعععععععع البعععععععالج الشعععععععببي بعععععععع % 11.11
 .الثاةوي والجامبيبين المستويين % .4إلع % 21.9

للثبافعععععة ال بيعععععة الحديثعععععة أهميعععععة بعععععارل  فعععععي االعتبعععععاد وتصعععععور المعععععرض بةسعععععبة مسعععععة بالماسعععععة فعععععي يعععععل  -
المسعععععتويات التبليميعععععة توفعععععي يعععععل األمعععععراض بمعععععا فيهعععععا األمعععععراض الببليعععععة يمعععععا أةهعععععا تتفعععععوق بةسعععععبة 

 .في البالج بواس ة ال ب الحديث% .6
وهعععععي الةسعععععبة % .6 عععععب البعععععديل فبعععععد ياةعععععت بةسعععععبة أمعععععا أهميعععععة االعتبعععععاد والبعععععالج ضعععععمن ثبافعععععة ال -

األخععععععرى تبيةمعععععا تععععععةخفض ةسعععععبة االعتمععععععاد (جعععععامبي )األعلعععععع مبارةعععععة ببععععععايي المسعععععتويات التبليميععععععة 
علعععععع ثبافعععععة ال عععععب البعععععديل فعععععي المسعععععتويات التبليميعععععة األيعععععل لعععععدى حعععععاالت الدراسعععععة تومةعععععه فاهميعععععة 

بةسععععععبة أيبععععععر مععععععن مختلععععععف ال ععععععب البععععععديل فععععععي تصععععععور المععععععرض وعالجععععععه ياةععععععت بععععععين المتبلمععععععين 
 .األمراض الوارد  في الدراسة تبيةما يةبد  االعتماد عليها في تفسير وعالج المرض الببلي

للثبافعععععة الديةيعععععة أهميعععععة بعععععارل  فعععععي تصعععععور المعععععرض وتفسعععععيره ويعععععذل  عالجعععععه تفبعععععد توصعععععلت الدراسعععععة  -
رض تويعععععذا أن ةسعععععبة مسعععععة بالماسعععععة معععععن الحعععععاالت ياةعععععت للثبافعععععة الديةيعععععة دور هعععععا  فعععععي تصعععععور المععععع

الةسعععععبة ةفسعععععها فععععععي اللجعععععوء للبعععععالج الععععععديةي خاصعععععة الرييععععععة الشعععععرعية تبيةمعععععا تبععععععدر أهميتهعععععا بةسععععععبة 
 .في األمراض الببلية19%

فععععععععي مجتمععععععععع الدراسععععععععة مديةععععععععة بسععععععععير  ويععععععععذا المجتمبععععععععات المشععععععععابهة تبتبععععععععر المبتبععععععععدات التبليديععععععععة  -
لحديثععععععععة السععععععععاسد  حععععععععول    والشععععععععببية والديةيععععععععة ةظعععععععع  تفييععععععععر بالةسععععععععبة لألفععععععععراد إلععععععععع جاةععععععععب الثبافععععععععة ا

المععععععرض تفهععععععي تععععععؤثر فععععععي ةمعععععع  تفييععععععره  وتصععععععوره  للمععععععرض تيمععععععا يععععععؤثر فععععععي اختيععععععاره  للبععععععالج 
 .المةاسب لمشيلته  الصحية

 :التعليق على الدراسة السابعة*

ذات ال بيبععععععة سوسععععععيولوجية اعتمععععععدت علععععععع المععععععةهج الوصععععععفي علععععععع عيةععععععة "صــــــولة "دراسععععععة          
ميوةععععة مععععن تسععععبة وعشععععرون مفععععرد  تفععععي حععععين الدراسععععة الحاليععععة دراسععععة ةفسععععية اسععععتخدمت مععععةهج تحليععععل 
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المحتعععععععوى علعععععععع عيةعععععععة تشعععععععمل مجموععععععععة معععععععن البةاصعععععععر هعععععععي األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة ذات صعععععععلة 
لدراسععععععتان فعععععععي اسعععععععتخدا  الةسعععععععب المسويعععععععة فعععععععي بموضععععععوم التصعععععععور االجتمعععععععاعي  للمعععععععرض توتشعععععععابهت ا

 .تحليل الةتاسج

بالةسعععععبة للدراسعععععة الحاليعععععة فعععععي الةتعععععاسج المتوصعععععل لهعععععا خاصعععععة " صـــــولة"وتتمثعععععل أهميعععععة دراسعععععة         
أهميعععععة المبتبعععععدات الديةيعععععة والثبافيعععععة يمتغيعععععر معععععؤثر فعععععي التصعععععور االجتمعععععاعي للمعععععرض توأن المبتبعععععدات 

تفييععععععر بالةسععععععبة ألفععععععراد البيةععععععة إلععععععع جاةععععععب الثبافععععععة الحديثععععععة السععععععاسد   التبليديععععععة والشععععععببية والديةيععععععة ةظعععععع 
حععععععععععول المععععععععععرض حيععععععععععث تتعععععععععع  االسععععععععععتفاد  مةهععععععععععا فععععععععععي بةععععععععععاء إشععععععععععيالية الدراسععععععععععة توتحليععععععععععل وتفسععععععععععير         

 .ةتاسجها تخاصة أن الدراستان أجريتا في ةفس المة بة

 :الدراسة الثامنة

فسعععععععععي معععععععععابين علععععععععع  العععععععععةفس المرضعععععععععي االضععععععععع راب الة:)الموسعععععععععومة بعععععععععع(2102)ميســـــــــوم لعععععععععع        
 (.والمةظور الثبافي الشببي

 :حيث هدفت الدراسة إلع      

اليشععععف عععععن ماهيععععة االضعععع راب الةفسععععي مععععس تسععععحر تعععععين مععععن المةظععععور الثبععععافي الشععععببي توعلعععع   -
 .الةفس المرضي

 .اليشف عن شيوم االض رابات االةفبالية والملاجية بين حاالت المس تالسحر والبين -
الفععععععروق بععععععين حععععععاالت السععععععحر والبععععععين والمععععععس مععععععن حيععععععث االضعععععع رابات االةفباليععععععة اليشععععععف عععععععن  -

 .والملاجية تومؤشرات الصحة الةفسية وتبدير الذات
 .اليشف عن البالية بين الصحة الةفسية وتبدير الذات لدى حاالت المس تالسحر والبين -

 :ولتحبيق هذه األهداف صيغت التساؤالت التالية
ن مةظععععور ثبععععافي شععععببي علععععع أةهععععا حععععاالت مععععس أو سععععحر أو عععععين هععععل الحععععاالت التععععي تشععععخع معععع -

 تتميل ببةية ةفسية مرضية؟
هعععععل تةعععععدرج الحعععععاالت التعععععي تبعععععاةي معععععن المعععععس أو السعععععحر أو البعععععين ضعععععمن االضععععع رابات الةفسعععععية  -

ذات الببععععععد الثبععععععافي تونيععععععر المصععععععةفة ضععععععمن الععععععدليل التشخيصععععععي واإلحصععععععاسي لألمععععععراض الةفسععععععية 
 ؟ DSMIVوالببلية ري  أرببة 
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 ما مدى شيوم االض رابات االةفبالية والملاجية بين حاالت المس والسحر والبين ؟ -
هععععععل توجععععععد عاليععععععة إرتبا يععععععة دالععععععة إحصععععععاسيا بععععععين الصععععععحة الةفسععععععية وتبععععععدير الععععععذات لععععععدى حععععععاالت  -

 الدراسة ؟
هععععععل توجععععععد فععععععروق دالععععععة إحصععععععاسيا بععععععين حععععععاالت المععععععس والسععععععحر والبععععععين مععععععن حيععععععث االضعععععع رابات  -

 ة تومؤشرات الصحة الةفسية وتبدير الذات ؟االةفبالية والملاجي
 :ولإلجابة عن هذه التساؤالت صيغت الفرضيات التالية 

تتسععععع  الحعععععاالت التعععععي تشعععععخع معععععن مةظعععععور ثبعععععافي شعععععببي علعععععع أةهعععععا حعععععاالت معععععس تأو سعععععحر أو  -
 .عين ببةية ةفسية مرضية تجبلها أيثر استبدادا للمرض

البععععععين ضععععععمن االضعععععع رابات الةفسععععععية ذات ةععععععدرج الحععععععاالت التععععععي تبععععععاةي مععععععن المععععععس أو السععععععحر أو  -
الببععععععععد الثبععععععععافي تونيععععععععر المصععععععععةفة ضععععععععمن الععععععععدليل التشخيصععععععععي واإلحصععععععععاسي لألمععععععععراض الةفسععععععععية 

 .  DSMIVوالببلية ري  أرببة 
 .تةتشر االض رابات االةفبالية والملاجية بشيل يبير بين حاالت الدراسة -
 .وتبدير الذات لدى حاالت الدراسةتوجد عالية إرتبا ية دالة إحصاسيا بين الصحة الةفسية  -
توجععععععععد فععععععععروق دالععععععععة إحصععععععععاسيا بععععععععين حععععععععاالت المععععععععس والسععععععععحر والبععععععععين مععععععععن حيععععععععث االضعععععععع رابات  -

 .االةفبالية والملاجية تومؤشرات الصحة الةفسية وتبدير الذات

اسعععععععععتخدمت الباحثعععععععععة المعععععععععةهج البيعععععععععادي باسعععععععععلوب دراسعععععععععة الحالعععععععععة علعععععععععع ثعععععععععالث حعععععععععاالت تيمعععععععععا      
عشععععر  حععععاالت ذات معععععس :اسععععتخدمت المععععةهج الوصععععفي علععععع خمسععععة وأرببععععين فعععععردا مععععولعين يمععععا يلععععي 

 .تثماةية عشر  حالة سحر توسببة عشر  حالة عين

 :حيث ت  استخدا  أدوات الدراسة التالية
 .المالحظة -
 .لبياديةالمبابلة ا -
 .TATاختبار تفه  الموضوم للراشد  -
 .ياسمة يورةل الجديد  للةواحي البصابية -
 .مبياس تبدير الذات لع حسن عبد البليل الدريةي ومحمد أحمد سالمة -
 .مبياس الصحة الةفسية للشباب لع أمين البري  وعبد البليل الشخصيي -
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 : الةتاسج وت  استخد  األساليب اإلحصاسية التالية لمبالجة       

 .التيرارات -
 .الةسب المسوية -
 .مبامل االرتبا  -

 :حيث أظهرت الدراسة الةتاسج التالية

تةعععععدرج الحعععععاالت التعععععي تبعععععاةي معععععن المعععععس أو السعععععحر أو البعععععين ضعععععمن االضععععع رابات الةفسعععععية ذات  -
الببععععععععد الثبععععععععافي تنيععععععععر المصعععععععععةفة ضععععععععمن الععععععععدليل التشخيصعععععععععي واإلحصععععععععاسي لألمععععععععراض الةفسعععععععععية 

 .DSMIVة والببلية ري  أربب
تتميعععععععل الحعععععععاالت المصعععععععابة بعععععععع المعععععععس تالسعععععععحر تالبعععععععين ببةيعععععععة ةفسعععععععية هشعععععععة توضعععععععبيفة توخرافيعععععععة  -

علعععععععع الترتيعععععععب توهعععععععي تجبعععععععل هعععععععؤالء (يهريعععععععة –هيسعععععععتريوةية ومعععععععن العععععععةم  الفصعععععععامي توسواسعععععععيه )
األفعععععراد أيثعععععر اسعععععتبدادا معععععن نيعععععره  لإلصعععععابة بعععععالمرض توذلععععع  بفبعععععل عوامعععععل ترجعععععع إلعععععع ظعععععروف 

 .فولة المبير  وضغ  المحي  األسري والخارجيالحمل والةفاس تال 
 .تةتشر االض رابات االةفبالية بشيل يبير بين حاالت الدراسة -
 .توجد عالية إرتبا ية دالة إحصاسيا بين الصحة الةفسية وتبدير الذات لدى حاالت الدراسة -
ال توجععععععد فعععععععروق دالععععععة إحصعععععععاسيا بععععععين حعععععععاالت المعععععععس والسععععععحر والبعععععععين مععععععن حيعععععععث االضععععععع رابات  -

 .الةفبالية والملاجية تومؤشرات الصحة الةفسية ومستويات تبدير الذاتا

 :التعليق على الدراسة الثامنة*

علععععع المةهجععععين " ميســــوم"اختلفععععت الدراسععععتان مععععن حيععععث المععععةهج والبيةععععة تحيععععث اعتمععععدت دراسععععة       
البيععععادي والوصععععفي علععععع عيةععععة ميوةععععة مععععن ثععععالث حععععاالت وخمسععععة وأرببععععين فععععردا تفععععي حععععين اعتمععععدت 
الدراسععععععة الحاليععععععة علععععععع مععععععةهج تحليععععععل المحتععععععوى توعيةععععععة ميوةععععععة مععععععن عةاصععععععر هععععععي األمثععععععال الشععععععببية 

 .البربية ذات الصلة بموضوم التصور االجتماعي للمرض

يمععععععا تشععععععابهتا فععععععي اسععععععتخدا  التيععععععرارات والةسععععععب المسويععععععة ياسععععععاليب إحصععععععاسية لمبالجععععععة الةتععععععاسج       
علععععع االضعععع راب " ميســــوم" تفععععي حععععين اختلفتععععا مععععن حيععععث ةععععوم المععععرض المععععدروس حيععععث ريععععلت دراسععععة
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جسعععععمي تعبلعععععي تةفسعععععي :الةفسعععععي تفعععععي حعععععين ريعععععلت الدراسعععععة الحاليعععععة علعععععع األةعععععوام األرببعععععة للمعععععرض 
 .واجتماعي

فعععععي تحليعععععل وتفسعععععير الةتعععععاسج خاصعععععة فعععععي معععععا " ميســـــوم" اسعععععتفادت الدراسعععععة الحاليعععععة معععععن دراسعععععة       
يتبلععععععععععععق بالتصععععععععععععور االجتمععععععععععععاعي للمععععععععععععرض الةفسععععععععععععي توأسععععععععععععبابه الميتافيليبيععععععععععععة توأعراضععععععععععععه الةفسععععععععععععية    
والسععععععلويية توهععععععذا مععععععا أيععععععد دور الثبافععععععة فععععععي تفسععععععير المععععععرض واختيععععععار أسععععععاليب عالجععععععه توبالتععععععالي دور 

 .ببية في بةاء التصور االجتماعي للمرضالثبافة الش

 

 :الدراسة التاسعة

ــــــد " لععععععع          الخلفيععععععة الثبافيععععععة وعاليتهععععععا بتصععععععور االضعععععع راب >>: ببةععععععوان (2102" )ســــــيد  عاب
 .<<عةد لوار الضري  (المستوى التبليمي والجةس ) الةفسي واختيار أسلوب البالج في ضوء 

 : هدفت الدراسة إلع        

ع  بيبعععععععة الباليعععععععة بعععععععين الخلفيعععععععة الثبافيعععععععة وتصعععععععور االضععععععع راب الةفسعععععععي لعععععععدى لوار التبعععععععرف علععععععع -
 .الضري 

 .التبرف علع  بيبة البالية بين الخلفية الثبافية واختيار أسلوب البالج لدى لوار الضري  -
 .اليشف عن الفروق بين الرجال والةساء في تصور االض راب الةفسي لدى لوار الضري  -
 .الرجال والةساء في اختيار أسلوب البالج لدى لوار الضري اليشف عن الفروق بين  -
اليشعععععععف ععععععععن الفعععععععروق بعععععععين المسعععععععتويات التبليميعععععععة فعععععععي تصعععععععور االضععععععع راب الةفسعععععععي لعععععععدى لوار  -

 .الضري 
 .اليشف عن الفروق بين المستويات التبليمية في اختيار أسلوب البالج لدى لوار الضري  -

 :ت التاليةولتحبيق هذه األهداف صيغت التساؤال        

هعععععل توجعععععد عاليعععععة بعععععين الخلفيعععععة الثبافيعععععة لعععععلوار الضعععععري  وتصعععععوره  لالضععععع راب الةفسعععععي وأسعععععلوب  -
 البالج ؟ 
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هعععععل توجعععععد فعععععروق  بعععععين لوار الضعععععري  فعععععي تصعععععور االضععععع راب الةفسعععععي واختيعععععار أسعععععلوب البعععععالج  -
 باختالف مستوياته  التبليمية ؟

تصعععععععور االضععععععع راب الةفسعععععععي هعععععععل توجعععععععد فعععععععروق بعععععععين الرجعععععععال والةسعععععععاء معععععععن لوار الضعععععععري  فعععععععي  -
 وأسلوب البالج ؟

 :ولإلجابة عن هذه التساؤالت صيغت الفرضيات التالية         

توجعععععععد عاليعععععععة بعععععععين الخلفيعععععععة الثبافيعععععععة لعععععععلوار الضعععععععري  وتصعععععععوره  لالضععععععع راب الةفسعععععععي وأسعععععععلوب  -
 .البالج

 .توجد فروق بين الرجال والةساء من لوار الضري  في تصور االض راب الةفسي -
 .ق بين الرجال والةساء من لوار الضري  في اختيار أسلوب البالجتوجد فرو  -
 .توجد فروق بين لوار الضري  في تصور االض راب الةفسي باختالف مستوياته  التبليمية -
 .توجد فروق بين لوار الضري  في اختيار أسلوب البالج باختالف مستوياته  التبليمية -

هعععععععععا ثعععععععععالث ماسعععععععععة وسعععععععععببة عشعععععععععر  فعععععععععردا معععععععععن لوار     ولهعععععععععذا الغعععععععععرض تععععععععع  اختيعععععععععار عيةعععععععععة يوام        
 .الضري  تت  اختياره  ب ريبة صدفية

 : يما ت  استخدا  أدوات جمع البياةات التالية        

 .مبياس الخلفية الثبافية -
 .مبياس تصور االض راب الةفسي -
 .مبياس اختيار أسلوب البالج -

 : وت  استخدا  األساليب اإلحصاسية التالية في تحليل المب يات   

 .المتوس ات الحسابية -
 .االةحرافات المبيارية -
 .مبامل ارتبا  بيرسون -
 .تحليل التباين األحادي -
 .  t-testاختبار  -
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 :حيث أظهرت الدراسة الةتاسج التالية         

الةفسععععععي واختيععععععار أسععععععلوب البععععععالج عةععععععد توجععععععد عاليععععععة بععععععين الخلفيععععععة الثبافيععععععة وتصععععععور االضعععععع راب  -
 .لوار الضري 

توجععععد فععععروق بععععين الرجععععال والةسععععاء مععععن لوار الضععععري  فععععي اختيععععار أسععععلوب البععععالج لصععععال  البععععالج  -
 .التبليدي

توجععععععد فععععععروق بععععععين الرجععععععال والةسععععععاء مععععععن لوار الضععععععري  فععععععي تصععععععور االضعععععع راب الةفسععععععي لصععععععال   -
 .االض راب التبليدي

ليميعععععععة عةعععععععد لوار الضعععععععري  فعععععععي تصعععععععور االضععععععع راب الةفسعععععععي توجعععععععد فعععععععروق بعععععععين المسعععععععتويات التب -
التبليععععععدي بععععععين المسععععععتوى االبتععععععداسي والمسععععععتوى الثععععععاةوي مععععععن جهععععععة والمسععععععتوى االبتععععععداسي والمسععععععتوى 

 .الجامبي من جهة أخرى توذل  لصال  المستوى الثاةوي والمستوى الجامبي
سعععععلوب البعععععالج الحعععععديث توجعععععد فعععععروق بعععععين المسعععععتويات التبليميعععععة عةعععععد لوار الضعععععري  فعععععي اختيعععععار أ -

 .بين المستوى األمي والمستوى االبتداسي وذل  لصال  المستوى األمي

 :التعليق على الدراسة التاسعة* 

اهتمععععت بةععععوم محععععدد مععععن " ســــيد  عابــــد"تشععععابهت الدراسععععتان مععععن حيععععث متغيععععر التصععععور تإال أن دراسععععة 
. هععععا فععععي بةععععاء تصععععور المععععرضالمععععرض هععععو المععععرض الةفسععععي تيمععععا تشععععابهتا فععععي دراسععععتهما للثبافععععة وتاثير 
ـــــد"فعععععي حعععععين اختلفتعععععا معععععن حيعععععث المعععععةهج والبيةعععععة تحيعععععث اعتمعععععدت دراسعععععة  علعععععع المعععععةهج " ســـــيد  عاب

الوصعععععفي وعيةعععععة ميوةعععععة  معععععن ثالثعععععة ماسعععععة وسعععععببة عشعععععر  فعععععردا تفعععععي حعععععين اعتمعععععدت الدراسعععععة الحاليعععععة 
الصعععععلة  علعععععع معععععةهج تحليعععععل المحتعععععوى وعيةعععععة ميوةعععععة معععععن عةاصعععععر هعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة ذات

يمععععععععععا اختلفتععععععععععا مععععععععععن حيععععععععععث أدوات الدراسععععععععععة واألسععععععععععاليب .بموضععععععععععوم التصععععععععععور االجتمععععععععععاعي للمععععععععععرض 
 .اإلحصاسية المستخدمة في تحليل البياةات

فعععععي تحليعععععل الةتعععععاسج توخاصعععععة التصعععععور "ســـــيد  عابـــــد "اسعععععتفادت الدراسعععععة الحاليعععععة معععععن دراسعععععة         
 .االجتماعي للمرض الةفسي
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 :الدراسة العاشرة

التصعععععععورات االجتماعيعععععععة لل عععععععب الشعععععععببي فعععععععي مة بعععععععة :"الموسعععععععومة بعععععععععع : ( 2100)شـــــــين ع لعععععععع       
 ".الليبان 

 :هدفت الدراسة إلع      

 .مبرفة التصورات االجتماعية المةتشر  في مة بة الليبان والمتبلبة بال ب الشببي -
مععععععدلوالت مبرفعععععة ييععععععف يفهععععع  ويبععععععرف سعععععيان المة بععععععة ال عععععب الشععععععببي والمبعععععالجين الشععععععببيين تأي  -

 .هذين المفهومين
 .التبرف علع أسباب لجوء الةاس إلع ال ب الشببي -
التبعععععععرف علعععععععع اتجاهعععععععات أفعععععععراد البيةعععععععة حعععععععول ال عععععععب الشعععععععببي والمبعععععععالجين الشعععععععببيين وةظعععععععرته   -

 .المستببلية له
الجعععععةس تالسعععععن تالمسعععععتوى التبليمعععععي تالعععععدخل تميعععععان ) مبرفعععععة معععععدى تعععععاثير المتغيعععععرات الديمونرافيعععععة  -

 .التصورات االجتماعية لل ب الشببيعلع (اإليامة

 :ولتحبيق هذه األهداف صيغت التساؤالت التالية    

هعععععععل توجعععععععد فعععععععروق ذات داللعععععععة إحصعععععععاسية فعععععععي مبعععععععاةي ال عععععععب الشعععععععببي والمتغيعععععععرات الديمونرافيعععععععة  -
المتمثلععععععة فععععععي السععععععن تالجععععععةس تالمسععععععتوى التبليمععععععي تالحالععععععة االجتماعيععععععة تالمهةععععععة تميععععععان اإليامععععععة 

 والدخل ؟
فعععععرق ذات داللعععععة إحصعععععاسية فعععععي البوامعععععل التعععععي تسعععععاعد علعععععع تفضعععععيل البعععععالج بال عععععب  هعععععل توجعععععد -

الشععععععععببي والمتغيععععععععرات الديمونرافيععععععععة المتمثلععععععععة فععععععععي السععععععععن تالجععععععععةس تالمسععععععععتوى التبليمععععععععي تالحالععععععععة 
 االجتماعية تالمهةة تميان اإليامة والدخل ؟

 :ولإلجابة عن التساؤالت الساببة صيغت الفرضيات التالية 

ق ذات داللععععععة إحصععععععاسية حععععععول التصععععععورات االجتماعيععععععة لل ععععععب الشععععععببي فععععععي مة بععععععة ال توجععععععد فععععععرو  -
الليبعععععان حسعععععب المتغيعععععرات الديمونرافيعععععة المتمثلعععععة فعععععي السعععععن تالجعععععةس تالمسعععععتوى التبليمعععععي تالحالعععععة 

 .االجتماعية تالمهةة تميان اإليامة والدخل
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بي حسعععععععععب ال توجععععععععد فعععععععععروق ذات داللععععععععة إحصعععععععععاسية لبيةععععععععة الدراسعععععععععة حععععععععول دالالت ال عععععععععب الشععععععععب -
المتغيععععععرات الديمونرافيععععععة المتمثلععععععة فععععععي السععععععن تالجععععععةس تالمسععععععتوى التبليمععععععي تالحالععععععة   االجتماعيععععععة 

 .تالمهةة تميان اإليامة والدخل
ال توجععععععععد فععععععععروق ذات داللععععععععة إحصععععععععاسية حععععععععول أسععععععععباب لجععععععععوء الةععععععععاس للبععععععععالج الشععععععععببي حسععععععععب  -

ي تالحالعععععععة االجتماعيعععععععة المتغيعععععععرات الديمونرافيعععععععة المتمثلعععععععة فعععععععي السعععععععن تالجعععععععةس تالمسعععععععتوى التبليمععععععع
 .تالمهةة تميان اإليامة والدخل

 ببععععععععت الدراسععععععععة علععععععععع عيةععععععععة ميوةععععععععة مععععععععن مععععععععاستين وثالثععععععععين مفععععععععرد  أختيععععععععرت عععععععععن  ريععععععععق            
 .الصدفة توستة عشر  مبالج شببي أختيروا ب ريبة يصدية

 :استخدمت الباحثة المةهج الوصفي تواألدوات البحثية التالية        

 .المبابلة -
 .لمالحظة بمشارية ودون مشاريةا -
 .االستمار  -

 :حيث استباةت الباحثة باألساليب اإلحصاسية التالية لمبالجة الةتاسج      

 .الةسب المسوية -
 .المتوس  الحسابي -
 .االةحراف المبياري -
 .تحليل التباين األحادي -

 :حيث أظهرت  الدراسة الةتاسج التالية     

حععععععععول التصععععععععورات االجتماعيععععععععة لل ععععععععب الشععععععععببي حسععععععععب  ال توجععععععععد فععععععععروق ذات داللععععععععة إحصععععععععاسية -
المتغيعععععععععععععرات الديمونرافيعععععععععععععة المتمثلعععععععععععععة فعععععععععععععي السعععععععععععععن تالجعععععععععععععةس تالمسعععععععععععععتوى التبليمعععععععععععععي تالحالعععععععععععععة     

 .االجتماعية تالمهةة تميان اإليامة والدخل
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ال توجععععععععد فعععععععععروق ذات داللععععععععة إحصعععععععععاسية لبيةععععععععة الدراسعععععععععة حععععععععول دالالت ال عععععععععب الشععععععععببي حسعععععععععب  -
المتمثلععععععة فععععععي السععععععن تالجععععععةس تالمسععععععتوى التبليمععععععي تالحالععععععة  االجتماعيععععععة المتغيععععععرات الديمونرافيععععععة 

 .تالمهةة تميان اإليامة والدخل
ال توجععععععد فععععععروق ذات داللععععععة إحصععععععاسية حععععععول أسععععععباب لجععععععوء الةععععععاس إلععععععع ال ععععععب الشععععععببي حسععععععب  -

المتغيععععععرات الديمونرافيععععععة المتمثلععععععة فععععععي السععععععن تالجععععععةس تالمسععععععتوى التبليمععععععي تالحالععععععة  االجتماعيععععععة 
 .تميان اإليامة والدخل تالمهةة

 :التعليق على الدراسة العاشرة*

دراسععععععة اجتماعيععععععة تفععععععي حععععععين أن ( شــــــين)اختلفععععععت الدراسععععععتان مععععععن حيععععععث ال بيبععععععة تفدراسععععععة         
دراســــــة " الدراسعععععة الحاليعععععة دراسعععععة ةفسععععععية تيمعععععا اختلفتعععععا مععععععن حيعععععث المعععععةهج والبيةعععععة تحيععععععث اسعععععتخدمت

تين وثالثعععععين مفعععععرد  وسعععععتة عشعععععر  مبعععععالج شعععععببي المعععععةهج الوصعععععفي علعععععع عيةعععععة ميوةعععععة معععععن معععععاس" شـــــين
تفععععي مععععا اسععععتخدمت الدراسععععة الحاليععععة مععععةهج دراسععععة المحتععععوى علععععع مجموعععععة مععععن األمثععععال الشععععببية ذات 

 .الصلة بموضوم التصور االجتماعي للمرض

يمعععععععععا تشعععععععععابهتا فعععععععععي اسعععععععععتخدا  المبابلعععععععععة والمالحظعععععععععة بمشعععععععععارية تواالسعععععععععتمار  يعععععععععادوات لجمعععععععععع            
اسعععععععتخدا  الةسعععععععب المسويعععععععة ياسعععععععلوب إحصعععععععاسي لمبالجعععععععة الةتعععععععاسج توتشعععععععابهتا فعععععععي دراسعععععععة البياةعععععععات تو 

 .التصور االجتماعي لل ب الشببي

فعععععي تحليعععععل الةتعععععاسج فعععععي معععععا يخعععععع التصعععععورات  (شـــــين)اسعععععتفادت الدراسعععععة الحاليعععععة معععععن دراسعععععة         
 . االجتماعية لل ب الشببي تخاصة أةهما أجريتا في ةفس المة بة الليبان بسير 

باإلضععععععافة إلععععععع الدراسععععععات البشععععععر  السععععععاببة الععععععذير تهةععععععا  دراسععععععتان متشععععععابهتان تعععععع  عرضععععععهما         
 :وهما

 :الدراسة الحادية عشر

المبتبععععععععدات الخرافيععععععععة الشععععععععاسبة فععععععععي التةشععععععععسة االجتماعيععععععععة >>:ببةععععععععوان ( 2112)الهلــــــــى لععععععععع         
 .ميداةية بمديةة وريلةدراسة <<لألبةاء وعاليتها بببض المتغيرات الةفسية واالجتماعية 

 :هدفت الدراسة إلع       
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اليشععععف عععععن أهععععع  المبتبععععدات والتصععععورات الخرافيعععععة الشععععاسبة فععععي التةشعععععسة االجتماعيععععة لألبةععععاء لعععععدى  -
 .ببض أفراد مة بة وريلة

 .اليشف عن الفروق بين الرجال والةساء فيما لديه  من مبتبدات خرافية -
فيععععععععة بالمسععععععععتوى التبليمععععععععي تمععععععععن خععععععععالل مبرفععععععععة أو إلبععععععععاء الضععععععععوء علععععععععع عاليععععععععة المبتبععععععععدات الخرا -

 . اليشف عن الفروق بين ذوي التبلي  المةخفض وذوي التبلي  المرتفع
اليشععععف عععععن عاليععععة المبتبععععدات الخرافيععععة بالمةحععععدر السععععيةي تعععععن  ريععععق  مبرفععععة الفععععروق بععععين مععععن  -

 .يسين الريف والحضر

 :ولتحبيق هذه األهداف ت   ر  التساؤالت التالية        

مععععا المبتبععععدات الخرافيععععة األيثععععر شعععععيوعا فععععي التةشععععسة االجتماعيععععة لألبةعععععاء لععععدى أفععععراد عيةععععة الدراسعععععة  -
 من أبةاء مة بة وريلة ؟

 هل توجد فروق في المبتبدات الخرافية حول التةشسة االجتماعية لألبةاء من الجةسين ؟     -
اء الريعععععععف وأبةعععععععاء   هعععععععل توجعععععععد فعععععععروق فعععععععي المبتبعععععععدات الخرافيعععععععة حعععععععول التةشعععععععسة االجتماعيعععععععة ألبةععععععع -

 الحضر ؟  

 :ولإلجابة عن هذه التساؤالت صيغت الفرضيات التالية        

ةتويععععع أن تيعععععون المبتبعععععدات الخرافيعععععة التعععععي تعععععدور حععععول التفعععععاؤل والتشعععععاؤ  هعععععي األيثعععععر شعععععيوعا معععععن  -
 .نيرها في التةشسة االجتماعية لألبةاء لدى أفراد عيةة الدراسة

بعععععين الرجعععععال والةسعععععاء فيمعععععا لعععععديه  معععععن مبتبعععععدات خرافيعععععة حعععععول توجعععععد فعععععروق ذات داللعععععة إحصعععععاسية  -
 .التةشسة االجتماعية لألبةاء

توجعععععد فعععععروق ذات داللعععععة إحصعععععاسية بعععععين ذوي التبلعععععي  المعععععةخفض وذوي التبلعععععي  المرتفعععععع فيمعععععا لعععععديه   -
 .من مبتبدات خرافية حول التةشسة االجتماعية لألبةاء

الدراسعععععة فيمعععععا بيعععععةه  حسعععععب المةحعععععدر السعععععيةي  توجعععععد فعععععروق ذات داللعععععة إحصعععععاسية بعععععين أفعععععراد عيةعععععة -
 .فيما لديه  من مبتبدات خرافية( الريفي والحضر)

اسعععععتخدمت الدراسعععععة المعععععةهج الوصعععععفي واالسعععععتمار  يعععععادا  للدراسعععععة تعلعععععع عيةعععععة ميوةعععععة معععععن سعععععتة         
 .ماسة فرد من سيان أحياء وريلة
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 :يما ت  استخدا  األساليب اإلحصاسية التالية     

 .لمسويةالةسب ا -
 .2يا -
 .الةسب الحرجة -

 :وأظهرت الدراسة الةتاسج التالية        

موضععععوم السععععحر هععععو األيثععععر شععععيوعا مععععن نيععععره مععععن المبتبععععدات لععععدى أفععععراد عيةععععة الدراسععععة ثعععع  تععععاتي  -
 : المبتبدات حول الصحة والمرض المتمثلة في

 .المرض الةفسي مس من الجن -
 .تجةب أيل ِيلية الشاه لتفادي التبرق المرضي -
 .اليي بالةار عالج ةاج  ألنلب األمراض -
 .البالج باألوراق الميتوب عليها ببض اآليات البرلةية أسلوب ةاج  -
 .يراء  األدعية واالبتهاالت تشفي المرضع -
بعععععين الجةسعععععين الرجعععععال  2.ودرجعععععة حريعععععة  6...توجعععععد فعععععروق ذات داللعععععة إحصعععععاسية عةعععععد مسعععععتوى داللعععععة  -

فعععععي مة بعععععة وريلعععععة تأي أن الةسعععععاء أيثعععععر إيماةعععععا بالمبتبعععععدات  والةسعععععاء فيمعععععا لعععععديه  معععععن مبتبعععععدات خرافيعععععة
 .الخرافية من الرجال توهن متمسيات بها إلع درجة يبير 

بعععععين ذوي المسععععععتوى التبليمعععععي المععععععةخفض  6...توجعععععد فعععععروق ذات داللععععععة إحصعععععاسية عةعععععد مسععععععتوى داللعععععة  -
 .بلي وذوي المستوى التبليمي المرتفع من أفراد البيةة والفرق لصال  مةخفضي الت

توجععععد فععععروق ذات داللععععة إحصععععاسية بععععين أفععععراد البيةععععة فيمععععا بيععععةه  مععععن ةاحيععععة المةحععععدر السععععيةي تحيععععث أن  -
يماةععععا مععععن سععععيان الحضععععر فععععي مة بععععة وريلععععة علععععع مسععععتوى الداللععععة   6...سععععيان الريععععف أيثععععر اعتبععععادا وا 

فبععععة وبععععدا الفععععرق واضععععحا لصععععال  الفسععععة التععععي تسععععين الريععععف مععععن خععععالل حصععععوله  علععععع متوسعععع  ةسععععبة موا
فععععي مبابععععل فسععععة تسععععين فععععي الحضععععر التععععي تحصععععلت علععععع متوسعععع  ةسععععبة موافبتععععه يبلععععغ  %24.69تبععععدر بععععع 
توتبععععين هععععذه الةتيجععععة أن لميعععععان السععععين اثععععر يبيعععععر فععععي مععععدى اعتبعععععاد الفععععرد باألفيععععار الخرافيعععععة  16%..3

 .وتصديبه بها
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 : التعليق على الدراسة الحادية عشرة*

تععدرس المبتبععدات الخرافيععة فععي التةشععسة االجتماعيععة "  الهلــى" اختلفععت الدراسععتان مععن حيععث المتغيععرات تفدراسععة         
لألبةععاء فعععي حععين الدراسعععة الحاليععة تعععدرس التصععور االجتمعععاعي للمععرض تيمعععا اختلفتععا معععن حيععث المعععةهج والبيةععة حيعععث 

من ستة ماسة مفرد  في حعين اسعتخدمت الدراسعة الحاليعة  المةهج الوصفي علع عيةة ميوةة"  الهلى "استخدمت دراسة 
معععةهج تحليعععل لمحتعععوى علعععع عيةعععة ميوةعععة معععن عةاصعععر هعععي األمثعععال الشعععببية عربيعععة ذات الصعععلة بموضعععوم التصعععور 

 .االجتماعي تفي حين تشابهتا في استخدامها للةسب المسوية ياسلوب إحصاسي لمبالجة الةتاسج

بالةسبة للدراسة الحالية رن  اختالف متغيراتهما  في االستفاد  من ةتاسجها " الهلى" ة تتمثل أهمية دراس               
 .حول المبتبدات الخرافية الشاسبة في التةشسة االجتماعية لألبةاء حول الصحة والمرض

 :الدراسة الثانية عشرة

ماعيعععة للمشعععاريع التةمويعععة اآلثعععار الصعععحية واالجت>>:تحعععت عةعععوان  ( 220- 228: 2100)ســـالم لعععع               
 .<<علع الموا ن دراسة ميداةية في مة بة عين توتة 

 : هدفت الدراسة إلع              

 .توضي  االةبياسات السلبية للتةمية المحلية بمة بة عين توتة علع الببدين البيسي واالجتماعي بما فيه اإلةسان -
عةعه معن أمعراض ويعبن اآلثعار االجتماعيعة لعذل  تمعن خعالل تحديد مدى االرتبعا  بعين التلعوث الصعةاعي ومعا يعةج   -

 .تتبع أثار هذا التلوث علع الموا ن بالمة بة
 :ولتحبيق هذه األهداف صيغت التساؤالت التالية           

 ما  بيبة اآلثار الصحية للتلوث الصةاعي علع الباليات االجتماعية للموا ن ؟ -
 االجتماعية للموا ن ؟ ييف يؤثر التلوث الصةاعي علع الباليات -

اسعععتخدمت الدراسعععة المعععةهج الوصعععفي ت علعععع عيةعععة ميوةعععة معععن ثالثعععين مفعععرد  تباسعععتخدا  أدوات الدراسعععة               
 :التالية

 .استمار  االستبيان -
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المالحظععة المباشععر  يععادا  ثاةويععة لرصععد مظععاهر التلععوث الصععةاعي بمة بععة عععين التوتععة تومالحظععة الحالععة البامععة  -
من حيث البمامة المببثر  تيةوات الصعرف الصعحي تإضعافة إلعع محاولعة رصعد الباليعات االجتماعيعة بعين  لألحياء

 .المبحوثين تو ريبة تبامله  مع ببضه  الببض
 .اإل الم علع الوثاسق والملفات ال بية لمفردات الدراسة -

 : وأظهرت الدراسة الةتاسج التالية               

يمععا ةجععد أيضععا  %41.16الهععواسي تمععن أبععرل المشععيالت البيسيععة بمة بععة عععين توتععة بةسععبة تبتبععر مشععيلة التلععوث  -
 .%36.91مشيلة التلوث الضوضاسي بةسبة 

بيةعععت الدراسعععة أن التلعععوث الصعععةاعي بمة بعععة ععععين توتعععة أدى إلعععع ظهعععور واةتشعععار البديعععد معععن األمعععراض تخاصعععة  -
ون واحمرارهعععا تباإلضعععافة إلعععع اةتشعععار أمعععراض أخعععرى التةفسعععية مثعععل الربعععو تحساسعععية األةعععف تالحةجعععر  تتهعععيج البيععع

 .يالبلب والسر ان تويد أدى التلوث الضوضاسي إلع اإلصابة بالصم  خاصة عةد يبار السن
يد اةبيست هذه األمعراض الجسعدية علعع الصعحة الةفسعية للمبحعوثين تحيعث أدت فعي أنلعب األحيعان إلعع شعبوره   -

أدا  المبحعوثين ألدوارهع  االجتماعيعة داخعل األسعر  وخارجهعا توفعي ببعض بالضغ  والتوتر توهذا ما أثر سلبا علعع 
 .األحيان يسبب المرض شبور المبحوث بوسمه اجتماعية بسبب مباةاته من مرض ملمن يالربو والبلب مثال

اضعع ربت وتغيععرت عاليععاته  االجتماعيععة مععع األشععخاع المحي ععين بهعع  ببععد  %63.29أنلععب المبحععوثين بةسععبة  -
لمرض تحيث أصبحوا نير يادرين علع التييف مع بيسته  االجتماعية داخل األسر  وخارجها تمما ةتج اإلصابة با

عةععه تفيعع  واضعع راب فععي الباليععات األسععرية توضععبف تماسععيها واتلاةهععا تإضععافة إلععع عععد  شععبوره  بالمسععاوا  مععع 
ن المععرض وألماتععه جبععل األشععخاع المحي ععين بهعع  تإذ تشععيلت لععديه  صععبوبة التفاعععل واالتصععال مععع اآلخععرين أل

 .المبحوث يشبر بالةبع والبجل تويميل إلع البللة عن محي ه
 
 :التعليق على الدراسة الثانية عشرة*

دراسعععة سوسعععيولوجية تعععدرس لثعععار " ســـالم" اختلفعععت الدراسعععتان معععن حيعععث ال بيبعععة والمتغيعععرات تفدراسعععة            
الية ةفسية تتدرس التصعور االجتمعاعي للمعرض تيمعا اختلفتعا المشاريع التةموية علع الصحة تفي حين الدراسة الح

علعع المعةهج الوصعفي وعيةعة ميوةعة معن ثالثعين مفعرد  تفعي "سـالم "من حيعث المعةهج والبيةعة تفبعد اعتمعدت دراسعة 
حين استخدمت الدراسة الحالية مةهج تحليل المحتوى علع عيةة ميوةعة معن مجموععة معن األمثعال الشعببية البربيعة 

 .لة بموضوم التصور االجتماعي للمرضذات الص
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بالةسعبة للدراسعة الحاليعة رنع  اخعتالف متغيراتهمعا فعي االسعتفاد  معن ةتاسجهعا " سـالم"وتتمثل أهمية دراسة           
المتمثلعععععة فعععععي أن التلعععععوث الصعععععةاعي والضوضعععععاسي يعععععؤدي إلعععععع األمعععععراض الةفسعععععية والجسعععععمية توتغيعععععر الباليعععععات 

وهعذا معا يؤيعد دور البوامعل البيسيعة فعي ( . الع  ...ور بالةبع تالوسعمة االجتماعيعة الشب)االجتماعية للمفحوصين 
 .الصحة والمرض

علع الرن  من أهمية الدراسات الساببة إال أةها ل  تتةاول بشيل مباشعر موضعوم الثبافعة الشعببية ودورهعا           
التي ريلت علع الخلفية الثبافيعة تورنع  ذلع  فعان " سيد  عابد" في بةاء التصور االجتماعي للمرض تعدا دراسة 

البديعععد معععن هعععذه الدراسعععات يعععدمت إسعععهاما يبيعععرا للدراسععععة الحاليعععة حعععول األسعععباب والبوامعععل التعععي تسعععبب المععععرض 
واألسععاليب المتببععة فععي عالجععه تمععن خععالل تاييععدها علععع أهميععة البوامععل الثبافيععة واالجتماعيععة والديةيععة تلععذل  تعع  

 .   البوامل من خالل دور الثبافة الشببية وعةاصرها في بةاء التصورات االجتماعية للمرضتوضي   بيبة تل
 :تحديد مفاهيم الدراسة وضبط المتغير إجرائيا -2

 :اعتمدت الدراسة علع مجموعة من المفاهي  والمتغيرات ت  ضب ها يالتالي        

 :تحديد مفاهيم الدراسة -2-0

 :مجموعة من المفاهي   ت  ضب ها يالتالي  اعتمدت الدراسة علع       

 :الثقافة الشعبية  -2-0-0

مجموعة من الصفات والبي  االجتماعية والتي تؤثر في >> : علع أةها ( 22: 2111" ) بن نبي" يبرفها     
 <<.الفرد مةذ والدته وتصب  ال شبورية البالية التي ترب  السلو  باسلوب الحيا  في الوس  الذي ولد فيه 

وفي هذه الدراسة الثبافعة الشعببية هعي السعلو  اللغعوي ذو الصعلة بموضعوم التصعور االجتمعاعي للمعرض         
من حيث أةعوام المعرض تمباةيعه تأسعبابه تأعراضهتوأسعاليب ال عب الشعببي المسعتخدمة فعي الشعفاء معن المعرض 

 .ير والمةبول عن  ريق األمثال الشببية البربية المتداول حاليا بمة بة بس

 :المرض -2-0-2

اةحعراف واخعتالل فعي السعالمة والتيامعل واليفايعة البدةيعة >>:علعع أةعه  (00: 2110" )الصـفد "يبرفه         
 .<<والببلية  واالجتماعية تيون مبه البيسة الداخلية للجس  نير متلةة 
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وفي هذه الدراسة المرض هو حدوث خلل واةحراف في عةصر من عةاصر شخصية الفعرد الجسعمية أو         
عايعة توافبعه معع  الةفسية تأو الببلية تأو االجتماعية تحيث يؤدي إلع فبدان التوالن الجلسي أو اليلعي للمعريض وا 

المعععععرض      :ببعععععة أةعععععوام هعععععي بيستعععععه ومحي عععععه االجتمعععععاعي تحيعععععث حعععععددت أةعععععوام المعععععرض فعععععي هعععععذه الدراسعععععة بار 
 .الجسمي تالمرض الببلي تالمرض الةفسي تالمرض االجتماعي

 :التصور االجتماعي -2-0-7

ــونتين"يبرفععه            : علععع أةععه (022: 2102)جلــول و بكــوش الجمــوعي  فععي  "  Laplantine" " البل
يععع تإةهععا مبرفععة يبةيهععا أفععراد مجتمععع مبععين التبععاء الخبععر  الفرديععة بالةمععاذج االجتماعيععة حععول  ريبععة تةععاول الوا>>

حول جلسية من وجوده  أو وجوده  برمتعه تإةهعا تفسعير اجتمعاعي لألحعداث حيعث يصعب  بالةسعبة للمةتمعين إلعع 
 <<. ذل  المجتمع الحبيبة بذاتها

تماعيعة وفي هذه الدراسعة يبصعد بالتصعورات االجتماعيعة ذلع  الةظعا  المبرفعي العذي يحعوي الةظعر  االج          
وأشععيال التببيععر االجتمععاعي توالثبافيععة التععي يحععدد المجتمععع مبةععع لهععا تفهععي مبرفععة تلباسيععة تتشععيل إبتععداءا مععن 
تجاربةععا توهععي ةمععاذج التفييععر التععي ةتلباهععا عععن  ريععق التةشععسة االجتماعيععة تالتبليععد تالتفاعععل االجتمععاعي تفهععي 

الفععرد وعععن  اببععه االجتمععاعي الممععلوج بالثبافععة تببيععر عمععا هععو ةفسععي اجتمععاعي توفععي ةفععس الويععت عععن تفييععر 
 .المستمد  من مجتمع الدراسة بمة بة بسير 

 :            المثل الشعبي -2-0-2

يول وجيل ععن خالصعة تجربعة تمصعدره يامعل ال ببعات الشعببية >>:باةه  (99: 2119" )زغب"يبرفه         
 .<<يتميل بحسن اليةاية أو وجود التشبيه تله  ابع تبليمي تويريي لغة التواصل البادي 

وفي هذه الدراسة المثل الشببي البربي هو لسان يتميعل بايجعال اللفعظ وجمالعه تويثافعة المبعاةي المتبلبعة         
 .اعي للمرض والمتداول حاليا بمة بة بسير بموضوم التصور االجتم

 :ضبط متغير الدراسة إجرائيا -2-2

 . المتغير الوحيد في هذه الدراسة هو التصور االجتماعي للمرض        
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وفععععي هععععذه الدراسععععة التصععععور االجتمععععاعي للمععععرض هععععو  ريبععععة عامععععة للةععععاس فععععي التفييععععر فععععي يضععععايا             
دد  اجتماعيا للسلو  والتصرف في مثل هذه الموايف تتلباها الفرد ععن  ريعق المرض توالتي تتضمن يواعد مح

التةشععسة االجتماعيععة والتفاعععل االجتمععاعي والتبليععد تفهععو فععي األسععاس تصععور ةفسععي يةبععع مععن الععذات تثعع  يتلععون 
 .بالشيل االجتماعي عةدما يةتبل إلع مستوى الممارسة والبمل

وم التيععععععرارات المسععععععجلة علععععععع شععععععبية التحليععععععل المصععععععممة لهععععععذه         مجمعععععع:ويبععععععرف إجراسيععععععا  علععععععع أةععععععه         
 :الدراسة توتتحدد في خمسة أبباد

يةظععر .)المععرض الجسععمي تالببلععي تالةفسععي واالجتمععاعي :ةععوم المععرض يتحععدد فععي الدراسععة الحاليععة بععع : الببععد األول -
المبةعع السعحري :ويتحعدد فعي الدراسعة بعع مبةع المرض وتفسيره في الموروث الثبعافي :الببد الثاةي  (.شبية التحليل

 (.يةظر شبية التحليل)تالديةي والبيولوجي 
األسععععباب : أسععععباب المععععرض وةبصععععد بهععععا البوامععععل المؤديععععة إلععععع المععععرض تويتحععععدد فععععي الدراسععععة بععععع : الببععععد الثالععععث -

 (.ة التحليليةظر شبي. )الميتافيليبية تاألسباب الةفسية تاألسباب االجتماعية واألسباب الصحية تالجسمية
: أععععراض المعععرض وهعععي المؤشعععرات والبالمعععات الدالعععة علعععع وجعععود المعععرض ويتحعععدد فعععي الدراسعععة بعععع : الببعععد الرابعععع -

 (.يةظر شبية التحليل. )األعراض الجسمية واألعراض الةفسية واألعراض الببلية واألعراض السلويية
الويععاسي تال ععب الشععببي السععحري تال ععب  ال ععب الشععببي: ال ععب الشععببي ويتحععدد فععي الدراسععة بععع: الببععد الخععامس- -

 (.يةظر شبية التحلي. )الشببي ال بيبي وال ب الةبوي

 :أهداف الدراسة-0

التصعععععورات  االجتماعيعععععة للمعععععرض ال يميعععععن أن تيعععععون محايعععععد  توال يميعععععن أن تبعععععود فبععععع  للمبلومعععععات             
اسر تلعذل  وةظعرا ل بيبعة موضعوم الدراسعة الععذي البلميعة تألةهعا تبعود أيضعا إلعع الهويعة الثبافيعة االجتماعيعة بعالجل 

يهععت  بدراسععة األمثععال الشععببية البربيععة وتحليععل محتواهععا تباعتبارهععا جععلء مععن المععوروث الثبععافي وذلعع  السععتخراج 
محتعععوى التصعععور االجتمعععاعي للمعععرض معععن خعععالل رصعععد الوايعععع االجتمعععاعي الفبلعععي لييفيعععة التبامعععل معععع يضعععايا 

 :بافية لمجتمع الدراسة تت  تحديد أهداف الدراسة في تما يلي المرض وعاليتها بالهوية الث

 :أهداف نظرية-0-0

 .جمع األمثال الشببية البربية ذات الصلة بموضوم التصورات االجتماعية للمرض -
 .تصةيف األمثال الشببية البربية المجمبة تمن حيث صيانتها وتوظيفها -
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  .االجتماعي الفبليرصد التصورات االجتماعية للمرض من خالل الوايع  -

 :أهداف تطبيقية-0-2

 :تببا لتساؤالت الدراسة تمثلت األهداف الت بيبية للدراسة في ما يلي         

الةععععوم تالمبةععععع تاألعععععراض )تحديععععد التصععععورات االجتماعيععععة للمععععرض تببععععا ألببععععاد التصععععور االجتمععععاعي للمععععرض  -
 .ال الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير من خالل تحليل محتوى األمث(واألسباب تةماذج ال ب الشببي

معععن خعععالل تحليعععل (جسعععمي تعبلعععي تةفسعععي تاجتمعععاعي)تحديعععد التصعععورات االجتماعيعععة للمعععرض تببعععا لةعععوم المعععرض  -
 .محتوى األمثال الشببية البربية المتداولة في مة بة بسير 

 .المحللةالغالب في األمثال الشببية البربية ( صري  وضمةي ) رصد ةوعية التةاول  -
 .اليشف عن ترتيب أبباد المرض  تببا لتيرار التةاول في األمثال الشببية البربية المحللة -

 :أهمية الدراسة-2

اهتمت الدراسة بتحليل محتعوى المثعل الشعببي البربعي ذو الصعلة بموضعوم التصعور االجتمعاعي للمعرض         
وتريل هذه الدراسة علع التجربعة اإلةسعاةية .ذا التصورالمتداول حاليا بمة بة بسير  تويستبرض أببادا محدد  له

 :حول المرض التي تشيل مصدرا لتصور المرض توتيمن أهمية هذه الدراسة في ما يلي

 .دراسة األمثال الشببية مهمة لفه  أبباد ثبافة البيسة المحلية توللتبرف علع أثرها علع الفرد -
لثبعافي االجتمعاعي والتعاريخي تللوصعول إلعع معدلول السعلو  معن االهتما  بيل أببعاد الشخصعية وال سعيما الببعد ا -

 .خالل تاويل حبيبي وصادق
 .واألخذ ببين االعتبار المبيار الثبافي االجتماعي في تشخيع االض رابات الةفسية والببلية -
ةه تأي دور الثبافة المحلية في تشييل أفيار أعضاء المجتمع حول المرض وأسبابه توأةواعه وأساليب الشفاء م -

 .دور الثبافة المحلية الساسد  في تشييل مفهو  الفرد للصحة وللمرض
 .محاولة الوصول إلع عل  ةفس مجتمبي -
برال المفعاهي  الةفسعية التعي يحويهعا تومعا يعد  - إثار  االهتما  بدراسة الموروث الثبافي الجلاسري من الةاحية الةفسية توا 

 .تمثله من جواةب علمية
 .ةي  واختياراته البد أن تيون متغيرات هامة في فه  السلو  والبمليات االجتماعيةمباصد السلو  اإلةسا -
 .تفت  هذه الدراسة الباب لمليد من الدراسات الةفسية عن  ريق تحليل محتوى األمثال الشببية -
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 .لببليةتبرل دور التةشسة االجتماعية األسرية في ظهور اليثير من األمراض الةفسية تاالجتماعية تالجسمية وا -
إععععععاد  الةظعععععر فعععععي أدوات جمعععععع البياةعععععات الم ببعععععة فعععععي الدراسعععععات الةفسعععععية الجلاسريعععععة لتتوافعععععق معععععع سعععععمات  -

الشخصعععععععععية الجلاسريعععععععععة  خاصعععععععععة االسعععععععععتبيان تاالسعععععععععتمار  تاالختبعععععععععارات الموضعععععععععوعية تخاصعععععععععة أن الفعععععععععرد 
 .   الجلاسري يتميل بالتييف مع المويف

 .بالرجوم إلع سمات الشخصية الجلاسرية إثار  االهتما  بتحليل سلو  الفرد الجلاسري -
 .الحاجة لدراسات ثبافية تؤصل للممارسة الةفسية -
 .يلة الدراسات الةفسية التي تةاولت موضوم الثبافة وعاليتها بالمرض وأساليب عالجه -
هةعععععا  إمياةيعععععة لالسعععععتفاد  معععععن ةتعععععاسج هعععععذه الدراسعععععة معععععن يبعععععل المختصعععععين وذلععععع  بعععععادراج البوامعععععل الثبافيعععععة  -

 .ة التشخيع والبالجفي عملي
. أخععععععععععععععذ المبتبععععععععععععععدات والبععععععععععععععي  ببععععععععععععععين االعتبععععععععععععععار عةععععععععععععععد التخ ععععععععععععععي  للخععععععععععععععدمات الصععععععععععععععحية المختلفععععععععععععععة -
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 :تمهيد
اإلجتماعيععععععععععععة فععععععععععععي ميععععععععععععدان البلععععععععععععو  اإلجتماعيععععععععععععة    لبععععععععععععد لاد اإلهتمععععععععععععا  بمفهععععععععععععو  التصععععععععععععورات 

واإلةسعععععععععععععععععاةية تفعععععععععععععععععي أواخعععععععععععععععععر البعععععععععععععععععرن الماضعععععععععععععععععي ببعععععععععععععععععد معععععععععععععععععا تععععععععععععععععع  إععععععععععععععععععاد  إحياسعععععععععععععععععه علعععععععععععععععععع 
أواخعععععر البعععععرن البشعععععرين تحيعععععث أصعععععب  معععععن أهععععع  المفعععععاهي  المتداولعععععة  Moscovici""موسكوفيســـــكي"يعععععد

فسععععيرات مختلفععععة فععععي مختلععععف البلععععو  وخاصععععة علعععع  الععععةفس توعلعععع  اإلجتمععععام واألةثربولوجيععععا تفهععععو يبععععد  ت
حععععول جواةععععب مهمععععة مععععن حيععععا  األفععععراد تومةهععععا الصععععحة والمععععرض وأسععععاليب البععععالج المتبلبععععة بععععه توهعععععو 

 .ما يمثل موضوم هذه الدراسة
وإللالععععععة اللععععععبس عععععععن هععععععذا المفهععععععو  تعععععع  فععععععي هععععععذا الفصععععععل تةععععععاول مفععععععاهي  التصععععععور والتصععععععورات 

لعععععععععع مفهعععععععععو  الثبافعععععععععة الشعععععععععببية   اإلجتماعيعععععععععة والمفعععععععععاهي  البريبعععععععععة مةعععععععععه وأهععععععععع  وظاسفعععععععععه تثععععععععع  الت عععععععععرق إ
وعةاصعععععرها تثععععع  الت عععععرق إلعععععع ال عععععب الشعععععببي توالباليعععععة بعععععين التصعععععورات اإلجتماعيعععععة والثبافعععععة الشعععععببية 
توالتععععي هععععي أهعععع  البةاصععععر فععععي بةععععاء موضععععوم الدراسععععة ألن للتصععععور ببععععد ثبععععافي إجتمععععاعي توعلععععع هععععذا 

التصعععععورات اإلجتماعيعععععة تودور األسعععععاس يعععععان للامعععععا الت عععععرق إلعععععع دور الثبافعععععة الشعععععببية يبةصعععععر يبةعععععع 
يععععل مةهمععععا فععععي بةععععاء وتفسععععير توفهعععع  مختلععععف البمليععععات اإلجتماعيععععة واإلةسععععاةية تبمععععا فععععي ذلعععع  موضععععوم 

 . المرض تألن المجرى اإلجتماعي للمرض يتاثر إلع حد يبير بالمضمون الثبافي للمجتمع
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 : Représentations Socialesالتصورات اإلجتماعية : أوال

 :تحليل مفهوم التصور-0

يبتبعععععععر مفهعععععععو  التصعععععععور معععععععن بعععععععين المفعععععععاهي  المتداولعععععععة و الشعععععععاسبة اإلسعععععععتخدا  فعععععععي مختلعععععععف 

البلعععععععععععو  اإلجتماعيعععععععععععة واإلةسعععععععععععاةية تاألمعععععععععععر العععععععععععذي أدى إلعععععععععععع تبعععععععععععدد التبريفعععععععععععات والمباربعععععععععععات التعععععععععععي       

التبريفعععععات تةاولتعععععه تومعععععن أجعععععل إلالعععععة الغمعععععوض العععععذي يبتعععععري هعععععذا المفهعععععو  تتععععع  تبعععععدي  مجموععععععة معععععن 

 .التي تحدد عةاصره  وظاسفه وخصاسصه

 : التحديد اللغو  للتصور -0-0

ضععععععرب مععععععن البيععععععاس بععععععين صععععععورتين >> :التصععععععور علععععععع أةععععععه  (0828" )الجرجــــــاني"يبععععععرف 

برال ما هو مبةوي في شيل حسي   .<<يراد مةه إلحاق خفي بجلي وا 

يل مععععععن خععععععالل التبريععععععف السععععععابق يتضعععععع  أن التصععععععور هععععععو تحويععععععل موضععععععوم ناسععععععب إلععععععع شعععععع

 .حسي وأن البالية التمثيلية هي المبةع المتجسد من المماثلة

 :مفهو  التصور علع أةه  (:0882345 ")صليبا " يبرف 

مثععععل الشععععيء بالشععععيء سععععواه وجبلععععه علععععع مثالععععه تومثععععل الشععععيء لفععععالن صععععوره لععععه باليتابععععة >> 

همعععععا أن يعععععل تمثيعععععل أو نيرهعععععا حتعععععع ياةعععععه يةظعععععر إليعععععه تفالتمثيعععععل إذا هعععععو التصعععععور والتشعععععبيه والفعععععرق بية

 . <<تشبيه وليس يل تشبيه تمثيل

مععععععن خععععععالل التبريععععععف السععععععابق يتضعععععع  أن التصععععععور هععععععو تحويععععععل المجععععععرد إلععععععع الملمععععععوس عععععععن 

 .ال ... ريق اليتابة أو نيرها من ال رق ياليال  تالحرية تاإلشار  



  التصورات اإلجتماعية والثقافة الشعبية                        الثاني                          الفصل 

57 
 

 Représentation فبل التصور Le Petit Larousse Illustré(2007 :858)يبرف

إحضار تعرض تمثول أما  البين تتبدي  موضوم ناسب تأو مفهو  من >>: عد  تبريفات ةذير مةها

 . <<الذهن باثار  صورته يي تظهر بواس ة موضوم لخر يشبهه أو يماثله 

 :سبق ةستةتج أن التصور يستلل  وجود عةصرين أساسيين هما من خالل ما

ا مععععا يجبلععععه عةصععععرا ضععععروريا ليععععل أي إستحضععععار موضععععوم ناسععععب عععععن الععععذهن توهععععذ: الغيععععاب -

 .تصور

أي تصعععععور الموضعععععوم الغاسعععععب بصعععععور  مشعععععابهة تأو م اببعععععة لعععععه تأو بببعععععار  : الصعععععور التذيريعععععة -

 .أخرى بواس ة موضوم بديل

فالتصععععععور بهععععععذا المبةععععععع يبتبععععععر عمليععععععة ترتيععععععل علععععععع إستحضععععععار شععععععيء أو مفهععععععو  تأو صععععععور  

 .  ناسبة توبمبةع أدق عملية إستحضار موضوم ناسب

 :حديد اإلصطالحي لمفهوم التصورالت -0-2

فعععععععععي معععععععععا يلعععععععععي تععععععععع  تحديعععععععععد مفهعععععععععو  التصعععععععععور حسعععععععععب مجموععععععععععة معععععععععن البلعععععععععو  اإلجتماعيعععععععععة         

 .الفلسفة تعل  اإلجتمام تاألةثربولوجيا وعل  الةفس:توهي

 : التحديد الفلسفي  -0-2-0

هعععععععو إدرا  الببعععععععل موضعععععععوعه فعععععععي ماهيتعععععععه دون إثبعععععععات أو >> : فعععععععي علععععععع  المة عععععععق التصعععععععور 

 ( 27:  0822) تريكو .أي أن التصور عيس التصديق<<   ةفي

 .فالتصور هو إدرا  للمباةي المجرد 
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والتصععععور بالةسععععبة لععععببض الفالسععععفة تيتبلععععق بفبععععل مبرفععععي يععععرب  شععععيسا مععععا بموضععععوم مععععا ميوةععععا 

بععععععذل  تصععععععورا تحيععععععث يصععععععب  التصععععععور بهععععععذا المبةععععععع تعمععععععال فيريععععععا ديةاميييععععععا لخلععععععق أو إعععععععاد  خلععععععق 

موضععععوم مفيععععر فيععععه وبععععين محتععععوى خععععارجي ملمععععوس تفععععالوايع ال يوجععععد إال مععععن خععععالل حبيبععععة تععععرب  بععععين 

 ( 029:  2102) جلول و بكوش الجموعي . الةظر  التي ييوةها اإلةسان حوله 

مععععععن خععععععالل مععععععا سععععععبق يتضعععععع  أن التصععععععور وسععععععي  بععععععين الةشععععععا  اإلدرايععععععي والةشععععععا  الفيععععععري 

 .عالذي يبمل علع بةاء أو إعاد  بةاء الحبيبة حول الواي

 : التحديد اإلجتماعي -0-2-2

 Représentationيرجعععععععععععععع الفضعععععععععععععل فعععععععععععععي إيتشعععععععععععععاف مصععععععععععععع ل  التصعععععععععععععورات الجماعيعععععععععععععة 

Collective   دوركــــايم" إلععععع البععععال  "Durkheim (1987 : 113)  حيععععث عععععرف التصععععورات

 :الجماعية ببوله

دون شععععع  ... أةهعععععا ظعععععواهر تتميعععععل ععععععن بعععععايي الظعععععواهر فعععععي ال بيبعععععة بسعععععبب ميلاتهعععععا الخاصعععععة 

إن إةتععععععاج التصععععععورات ال ييععععععون بسععععععبب ببععععععض األفيععععععار التععععععي . ن لهععععععا أسععععععبابا وهععععععي بععععععدورها أسععععععبابفععععععا

تشععععععغل إةتبععععععاه األفععععععراد وليةهععععععا ببايععععععا حياتةععععععا الماضععععععية تإةهععععععا عععععععادات ميتسععععععبة تأحيععععععا  مسععععععببة تميععععععول 

 .تحريةا دون أن ةبي توبيلمة واحد  إةها يل ما يشيل سبادتةا األخاليية

سععععععععاير اإلتجاهععععععععات " Durkheim"  " دوركــــــــايم" مععععععععن خععععععععالل التبريععععععععف السععععععععابق يتضعععععععع  أن 

الفيريععععة اإلجتماعيعععععة السعععععاسد  فععععي عصعععععره توالتعععععي حاولععععت أن تبصعععععي الفعععععرد تإذ تبتبععععر أن المة لعععععق هعععععو 

 .الجماعة
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أن الفععععععرد يتصععععععرف مععععععن ( 02:  2100) جــــــابر  فععععععي"Durkheim" دوركــــــايم " حيععععععث يععععععرى 

التصعععععور يتعععععاثير معععععن  عععععرف مظعععععاهر المجتمعععععع علعععععع أفيعععععار الفعععععرد تفهعععععو  خعععععالل الجماععععععة تويبتبعععععر أن

مبرفعععععععة إجتماعيعععععععة متبلبعععععععة بالتةشعععععععسة اإلجتماعيعععععععة وةاتجعععععععة ععععععععن البةعععععععاء اإلجتمعععععععاعي ومعععععععا يحملعععععععه معععععععن                         

 . ظواهر

يؤيعععععععد أةععععععه ال يميععععععن فهعععععع  التصعععععععورات  " Durkheim"  " دوركــــــايم " يتضعععععع  ممععععععا سععععععبق أن 

هععععععع  األوضعععععععام والموايعععععععف و الميعععععععوالت الثبافيعععععععة التعععععععي يسعععععععتةب ها األفعععععععراد توالتعععععععي تحيععععععع  الفرديعععععععة دون ف

رؤيعععععععته   للبعععععععال  تو لعععععععذواته  تيمعععععععا تحيععععععع  أةمعععععععا  تفييعععععععره  وأسعععععععلوب مبيشعععععععه  تفالتصعععععععور اإلجتمعععععععاعي 

 .ةسق إجتماعي يحافظ علع تماس  البةاء اإلجتماعي

بتصععععر التصععععور الجمععععاعي فالتصععععور الفععععردي هععععو ظععععاهر  ةفسععععية محضععععة تفععععي مبابععععل ذلعععع  ال ي

بالتعععععالي يتيعععععون التصعععععور معععععن مجموععععععة ظعععععواهر ةفسعععععية . علعععععع تصعععععور األفعععععراد العععععذين ييوةعععععون المجتمعععععع

جتماعيعععععة تبتضعععععي ععععععلل الجاةعععععب الفعععععردي ععععععن الجاةعععععب اإلجتمعععععاعي توالتميعععععل بعععععين الجاةعععععب اإلدرايعععععي  وا 

ــــــــايم" حيععععععععث أراد . والجاةععععععععب الببلععععععععي للبمععععععععل الجمععععععععاعي ن الحيععععععععا  التوضععععععععي  أ "Durkheim" " دورك

 (01:2119)بوسنة  .اإلجتماعية هي ياعد  التفيير المةظ 

حعععععععاول التمييعععععععل بععععععين معععععععا هعععععععو "Durkheim"  " دوركــــــايم"مععععععن خعععععععالل مععععععا سعععععععبق يتضععععععع  أن 

فععععردي ومعععععا هعععععو جمعععععاعي تفالتصعععععورات الجماعيعععععة حسعععععبه أيثعععععر حضعععععورا وأصعععععدق داللعععععة معععععن التصعععععورات 

 .الفردية التي تلول بلوال األفراد

ـــــــايم"ويعععععععرى  ـــــــوعي فعععععععي"Durkheim"" دورك ـــــــوش الجم ـــــــول و بك أن ( 028:  2102)  جل

الجماعععععة ليسععععت مجععععرد حاصععععل لمجمععععوم األفععععراد الععععذين ييوةوةهععععا تبععععل هععععي ييععععان مسععععتبل يامععععل األوجععععه 

التصعععععععورات الجماعيععععععة خارجععععععة ععععععععن   >>:تلهععععععذا يجععععععب دراسعععععععتها علععععععع هععععععذا األسعععععععاس تحيععععععث يععععععرى أن 
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يل مبعععععلول توليعععععن معععععن تعععععوافبه  وهعععععذا أمعععععر فهعععععي ال تةبثعععععق ععععععن أفعععععراد معععععاخوذين بشععععع...وععععععي األفعععععراد 

فالتصعععععورات تيعععععون مختلفعععععة وععععععابر  ويوميعععععة عةعععععدما تيعععععون فرديعععععة تفعععععي حعععععين أةهعععععا مسعععععتبر  .<<مختلعععععف 

 . وصلبة ومتباسمة حيةما تيون جماعية

يععععععد أشععععععار إلععععععع الضععععععمير الجمبععععععي ولععععععيس الفععععععردي تأي  "Durkheim""دوركــــــايم"ةالحععععععظ أن 

. رديععععة تالشععععيء الععععذي يؤيععععد أةهععععا مشععععترية بععععين أفععععراد المجتمعععععأن التصععععورات الجماعيععععة تختلععععف عععععن الف

حيعععععث ريعععععل علعععععع التصعععععورات الجماعيعععععة التعععععي تبةعععععع علعععععع أسعععععاس الجماععععععة توتعععععرتب  بعععععالوعي البعععععا  أو 

الجمبعععععي العععععذي يسعععععود المجتمعععععع توالعععععذي يبتبعععععر الفعععععرد واحعععععد معععععن أفعععععراده توهيعععععذا تظعععععل التصعععععورات ببيعععععد  

بعععععي العععععذي يسعععععتمد يوتعععععه وصعععععالبته وتماسعععععيه معععععن صعععععالبة ععععععن التغييعععععر ةظعععععرا إلرتبا هعععععا بعععععالوعي الجم

 .  المجتمع ومتاةته

 : التحديد األنثربولوجي -0-2-7

 (:028:  2102)جلول و بكوش الجموعيفي " Mauss""موس "يؤيد 

أن التصعععععععورات الجماعيعععععععة مرتب عععععععة بالديةاميييعععععععة الفرديعععععععة والتصعععععععورات الفرديعععععععة تحيعععععععث تجمعععععععع 

وليععععععن أيضععععععا مختلععععععف (الوحععععععدات البامععععععة مثععععععل المجتمععععععع)مجععععععرد التصععععععورات الجماعيععععععة بععععععين مععععععا هععععععو 

مختلععععععععف )الميياةيلمععععععععات الةفسععععععععية والفرديععععععععة نيععععععععر يابلععععععععة للمالحظععععععععة الموضععععععععوعية ومععععععععا هععععععععو ملمععععععععوس 

  (.البادات والسلويات التي يبو  بها الفرد

فيعععععععرى أهميعععععععة دراسعععععععة التصعععععععورات الجماعيعععععععة  " Levi–Setrous"ليفـــــــي ســـــــيتروس " أمعععععععا  

ات الفرديععععععة توالتععععععي تبععععععد أيععععععل تببيععععععدا مععععععن التصععععععورات الجماعيععععععة توبالتععععععالي مععععععن اة اليععععععا مععععععن التصععععععور 

السععععععهل دراسععععععة مععععععا هععععععو عةاصعععععععري تفالتصععععععورات الببليععععععة الفرديععععععة هعععععععي التععععععي تععععععتحي  فععععععي التصعععععععورات 

 (028: 2102) جلول و بكوش الجموعي  .الجماعية وتسم  لها بالظهور
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أن البمليعععععععات الببليعععععععة يؤيعععععععد  Levi–Setrous"ليفـــــــي ســـــــيتروس " ممعععععععا سعععععععبق يتضععععععع  أن 

واإلدراييععععععة تةشعععععععا وتتبلععععععور داخعععععععل الببععععععل اإلةسعععععععاةي تحيععععععث يتبلمهعععععععا الفععععععرد مةعععععععذ الصععععععغر ععععععععن  ريعععععععق 

 .اللغةتوتيون بدورها ما يسمع باألبةية الببلية

 : التحديد النفسي -0-2-2

يبتبعععععر مفهعععععو  التصعععععور معععععن المفعععععاهي  الةفسعععععية الدييبعععععة التعععععي يةتابهعععععا ببعععععض الغمعععععوض توععععععد  
اإلسععععتبمال تلباليتععععه مععععع عععععد  مفععععاهي  ةفسععععية أخععععرى يالصععععور  تاإلتجععععاه تالععععرأي وبهععععدف إلالععععة الديععععة فععععي 

 .هذا الغموض ت  عرض هذا المفهو  لدى ببض علماء الةفس

 : Freudالتصورات عند فرويد :  0-2-2-0

ليةعععععععه تةاولعععععععه  " Freudفرويـــــــد "يعععععععان مفهعععععععو  التصعععععععور سعععععععاسدا فعععععععي الفلسعععععععفة األلماةيعععععععة يبعععععععل 
تإذ تحععععدث عععععن التصععععورات الالواعيععععة مععععع مععععا يتضععععمةه ضعععع  هععععذين المصعععع لحين مععععن  ب ريبععععة مختلفععععة

مفاريععععة ألن إسععععتخدا  التصععععور فععععي الةظريععععة الفرويديععععة تلعععع  ييععععن بععععالمبةع الفلسععععفي التبليععععدي ياسععععترجام 
يجاةعععععب معععععن "إلدرا  سعععععابق حعععععول موضعععععوم معععععا أو يتصعععععور ذاتعععععي حعععععول موضعععععوم معععععا توليعععععن باعتبعععععاره 

 ".ةظمة الذيروية الموضوم الذي يدون في األ

ـــــد" ويعععععد إحتعععععل هعععععذا المفهعععععو  مياةعععععة مريليعععععة فعععععي ةظريعععععة  بسعععععبب دوره فعععععي  " Freud"  " فروي
علععععع مبابلععععة  " Freud" " فرويــــد" تبععععدي  الةمععععاذج الةظريععععة األولععععع لتفسععععير حععععاالت البصععععاب تإذ عمععععل

ة مععععععع مفهعععععععو  البا فعععععععة وتحديععععععد مصعععععععير يعععععععل مةهمععععععا فعععععععي البمليعععععععات الةفسعععععععي( التصعععععععور)هععععععذا المفهعععععععو  
بععععان إةفصععععال البا فععععة عععععن التصععععور هععععو : لتفسععععير األمععععراض البصععععابية مبتمععععدا علععععع الفرضععععية الباسلععععة

< يبعععععت > أسعععععاس عمليعععععة اليبعععععت تفيبعععععرف يعععععل مةهمعععععا مصعععععيرا مختلفعععععا عبعععععر عمليتعععععين مسعععععتبلتين همعععععا 
ـــــد" البا فعععععة تففعععععي تفسعععععيره للهسعععععتيريا معععععثال يفعععععرق< يمعععععع > التصعععععور و بعععععين البا فعععععة " Freud" " فروي

. ةبلععععب إلععععع  ايععععة جسععععدية ويرمععععل التصععععور الميبععععوت المععععرتب  بهععععا إلععععع مة بععععة أو ةشععععا  جسععععديالتععععي ت
   (090-091:  0890)البالنس وبونتاليس 
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ـــــــــــد" ولبعععععععععععد ميعععععععععععل  تصعععععععععععور       :بعععععععععععين مسعععععععععععتويين معععععععععععن التصعععععععععععورات همعععععععععععا   " Freud" "  فروي
. سععععمبيالشععععيء توهععععو عبععععار  عععععن تصععععور مرسععععي بصععععري تأمععععا الثععععاةي فهععععو تصععععور اليلمععععة وهععععو تصععععور 

 ( 07: 2119)بوسنة 

 :  Piaget.jالتصور حسب جون بياجيه :  0-2-2-2

يبتبعععععر التصعععععور مييعععععاةيل  مهععععع  جعععععدا تيسعععععتبمله ال فعععععل فعععععي ةمعععععوه المبرفعععععي تويسعععععم  لعععععه هعععععذا 
المييععععععاةيل  بتفسععععععير ظععععععواهر المحععععععي  الخععععععارجي مععععععن خععععععالل أفبالععععععه وتجاربععععععه السععععععاببة تفالتصععععععور هععععععو 

 .   والمظهعععععر اإلجتمعععععاعي للتصعععععور ال يةشعععععا إال متععععععاخراسعععععيرور  مسعععععتبلة ععععععن يعععععل تعععععاثير للمحععععععي
Maach et kowira et chourfi (2002 :05) 

ةلعععععة الفععععرد >>:علععععع أةععععه (49 :2100)البكــــر  وعجــــوز فععععي" Piaget" "بياجيــــة"ويبرفععععه 
ألن يععععدمج مواضععععيع مععععن البععععال  الخععععارجي فععععي بةاسععععه الببلععععي أو الترييععععب المبرفععععي الموجععععود لديععععه تيععععان 

 . <<يغير ال فل في صور  الشيء لتتةاسب مع ما يبرفه 

ـــــة"معععععن خعععععالل معععععا سعععععبق يتضععععع  أن  يرجعععععع التصعععععور إلعععععع الصعععععور  الببليعععععة "  Piaget" " بياجي
فععععالفرد ال يميةععععه أن يبععععي أي خبععععر  جديععععد  أو يمععععة  . ايعععععوخاصععععة مععععا يخععععع إعععععاد  تشععععييل تجععععارب الو 

مبةععععععا لممارسععععععته عمليععععععة البةععععععاء المبرفععععععي إال ببععععععدر مععععععا عةععععععده مععععععن المخععععععلون الععععععذهةي تأي التصععععععورات 
يعععععد أيعععععد علعععععع " Piaget" " " بياجيـــــة"التعععععي تتعععععوفر عليهعععععا مرحلعععععة معععععا معععععن مراحعععععل ةمعععععوه توهيعععععذا ييعععععون 

عات الغاسبعععععععة ععععععععن  ريعععععععق الصعععععععور الذهةيعععععععة أو وظيفعععععععة التصعععععععور فعععععععي إستحضعععععععار الويعععععععاسع والموضعععععععو 
اإلستحضععععععععار الرمععععععععلي للموضععععععععوعات بهععععععععدف التجريععععععععد وذلعععععععع  للععععععععتمين مععععععععن المواسمععععععععة تحيععععععععث يظهععععععععر 

 . المظهر اإلجتماعي للتصور متاخرا تألن التصور سيرور  مستبلة عن تاثير المحي 

 :Wallonالتصور حسب فالون : 0-2-2-7

علميععععععة إعالميععععععة فهععععععي تؤخععععععذ علععععععع أةهععععععا >>:ا التصععععععورات باةهعععععع" Wallon" " فــــــالون"يبععععععرف 
التعععععععي تميعععععععل عاليعععععععات الفعععععععرد داخعععععععل وسععععععع ه تفالتصعععععععور الحبيبعععععععي ال يميعععععععن  عةصعععععععر يعععععععل التةايضعععععععات

الوصعععععععععععول إليعععععععععععه إال ععععععععععععن  ريعععععععععععق الرمعععععععععععل تيمعععععععععععا أن دور اللغعععععععععععة هعععععععععععو تثبيعععععععععععت التصعععععععععععورات داخعععععععععععل         
ـــــــالون"حيعععععععث يبعععععععول <<العععععععوعي  ة الرمليعععععععة للغعععععععة التصعععععععورات ال تسعععععععتبمل الوظيفععععععع>>:"  Wallon" " ف

اللغعععععة تلبعععععب دور فعععععي بةعععععاء " Wallon" "فـــــالون"فحسعععععب <<فهعععععي فعععععي حعععععد ذاتهعععععا تبتبعععععر مسعععععتوى للغعععععة 
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ستحضعععارها والتببيعععر عةهعععا  Maache et.التصعععور معععن خعععالل تثبيعععت المفعععاهي  وسعععهولة عودتهعععا وا 
all (2002 :56) 

عي تأي أن التصعور مما سبق يتض  أن التصور هو الصلة الراب ة بعين معا هعو فعردي ومعا هعو إجتمعا
عبعار   "Wallon" " فالون"وهيذا يتض  أن التصور حسب . شر  في عملية تيوين الباليات بين الفرد والوايع

عن سعيرور  وسعا ة بعين الموضعوم والبعال  الخعارجي تفهعو يبضعي علعع التةايضعات التعي تميعل عاليعة الفعرد معع 
"  بياجيـة"ر البعا في فعي الةمعو المبرفعي تعيعس   أهميعة يبيعر  للعدو  "Wallon" " فـالون" محي ه تحيث أع عع

Piaget  فـالون"الذي أهمل الدور البا في في الةمعو المبرفعي تحيعث  إسعتخرج " "Wallon"  معن ذلع  العرواب
 .الموجود  بين شخصية الفرد والةمو الببلي والحريي تحيث يرى أن التصور يةشا مع التبليد ويت ور مع اللغة

 :Bruner."برونر" التصور حسب:  0-2-2-2

 : إلع التصورات علع أةها" Bruner" "برونر"يةظر 

ال ريبعععععة التعععععي يتمثععععععل بهعععععا ال فععععععل الخبعععععر  التععععععي يواجههعععععا وال ريبععععععة التعععععي يخععععععلن بهعععععا المبرفععععععة 
التعععي يتفاععععل مبهعععا تلعععذل  يبتبعععر التمثيعععل المبرفعععي تهعععو البةعععاء العععذي يمثعععل وحعععد  ةمعععو الفعععرد فعععي مجعععال 

 .الفرد ومبارفه بما لديه من التمثالت المبرفيةخبر  ما توتباس خبر  

ــــــر"ويععععععد يسعععععع   مراحععععععل الةمععععععو المبرفععععععي حسععععععب أةععععععوام التصععععععورات السععععععاسد   " Bruner" " برون
 .في تل  المرحلة والتي هي أساسا مبتمد  علع  تصورات ال فل

يحعععععععععدث التصعععععععععور المبرفعععععععععي أثةاءهعععععععععا معععععععععن خعععععععععالل        (:الحريعععععععععي)مرحلـــــــــة التصـــــــــور العملـــــــــي -
 .بل أي أن ببض أشيال الفه  ال تحدث إال عن  ريق تمثيلها بالبملالبمل تالف

 .تحل الصور محل تمثيالت البمل(: التصورات الذهةية )مرحلة التصور األيقوني -
وفيهعععا تظهععععر البععععدر  علعععع إيتسععععاب ةظععععا  رمعععلي لتصععععور األشععععياء : مرحلــــة التصــــورات الرمزيــــة -

الععععذي يععععرى أن "Bruner" "برونــــر" عععععن  ريععععق الرمععععل واللغععععة تهععععو هععععدف الةمععععو المبرفععععي عةععععد
للبيسعععععة دورا أساسععععععيا فعععععي إخععععععتالف التصعععععورات عةععععععد ال فععععععل تفالبيسعععععة هععععععي التعععععي تجبععععععل ببععععععض 
األ فععععععال ي ععععععورون تصععععععورات عمليععععععة وحرييععععععة فععععععي حععععععين أن ببضععععععه  اآلخععععععر يبععععععف عةععععععد حععععععد 

ابـــــو  .التصعععععورات األيبوةيعععععة والتعععععي تمةعععععع األ فعععععال معععععن الوصعععععول إلعععععع حعععععد التصعععععورات الرمليعععععة
 (071-020: 2111) جادو
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يؤيععععععد علععععععع وظيفععععععة التصععععععور فععععععي "  Bruner" " برونــــــر"مععععععن خععععععالل مععععععا سععععععبق يتضعععععع  أن 
الفبععععل المبرفععععي ةفسععععه تويععععد عبععععر عععععن األةمععععا  السععععلويية التععععي بمبتضععععاها يمثععععل الفععععرد عةاصععععر البيسععععة 

حيعععععععث ةلمعععععععس المياةعععععععة المحوريعععععععة التعععععععي يب يهعععععععا . المحي عععععععة بعععععععه باإل عععععععار المرجبعععععععي للةمعععععععو المبرفعععععععي
للتصعععععععور فعععععععي البةعععععععاء والفبعععععععل والةمعععععععو المبرفعععععععي يموجعععععععه ألةمعععععععا  السعععععععلو  تيمعععععععا  "Bruner" "برونـــــــر"

يوضععععع  أن الفععععععروق فعععععي ذيععععععاء األ فععععععال تترجعععععع إلععععععع فعععععروق فععععععي تصععععععوراته  المبرفيعععععة وأن سععععععبب هععععععذا 
 .اإلختالف يرجع إلع المتغيرات والمثيرات البيسية

 :Moscovici التصور حسب موسكوفيسي:  0-2-2-0

إعععععععععععاد  إظهععععععععععار >>:أن التصععععععععععور هععععععععععو Moscovici(1976 :40)" موسكوفيســــــــــي" يععععععععععرى
شعععععيء للعععععوعي معععععر  ثاةيعععععة رنععععع  نيابعععععه فعععععي المجعععععال المعععععادي توهعععععذا معععععا يجبلعععععه عمليعععععة تجريديعععععة محضعععععة 

 .<<إلع جاةب يوةه عملية إدرايية فيرية 

يتضععععع  معععععن خععععععالل هعععععذا التبريععععععف أن التصعععععور يبيعععععد تبععععععدي  اليعععععاسن أو الصععععععفة للشعععععبور للمععععععر  
اضععععر  رنعععع  نيابهععععا تويلبععععب التصععععور دور الشاشععععة اإلةتباسيععععة حيععععث يةتبععععي مععععا يالسعععع  الثاةيععععة ويجبلهععععا ح

موضعععععوعاته ويسعععععتبين بالعععععذاير  بشعععععيل للعععععي تفهعععععو لعععععيس مجعععععرد إةبيعععععاس داخلعععععي لوايعععععع خعععععارجي تولعععععيس 
 .ةسخة  بق األصل ليل ما يحدث خارج الببل

 :Jodeletالتصور حسب جودليه : 0-2-2-2

التصععععععععععععععور علععععععععععععععع أةععععععععععععععه Fuscher(2005:130) فععععععععععععععي"Jodelet"" جودليــــــــــــــه " تبععععععععععععععرف
ب ريبعععععة عامعععععة فهعععععو شعععععيل معععععن ...ةمععععع  معععععن أةمعععععا  المبرفعععععة الخاصعععععة تمبرفعععععة المبةعععععع المشعععععتر  >>:

  .<<أشيال الفير اإلجتماعي

 .ويتض  من خالل هذا التبريف أن التصور شيل مبرفي مبةي إجتماعيا ومشتر 

يععععععلون علععععععع التصععععععور الععععععذهةي مععععععن خععععععالل التبريفععععععات السععععععاببة ةسععععععتةتج  أن علمععععععاء الععععععةفس ير 
مبةعععععع يالسعععععيييا تبليعععععديا معععععاخوذا معععععن الفلسعععععفة :<<علعععععع أةعععععه( 20-28:  0892(زاكـــــي والعععععذي يبرفعععععه

توهععععععو عمليععععععة تةظععععععي  المبععععععارف واألفيععععععار وترتيبهععععععا وتحليلهععععععا حيععععععث تجبععععععل الفععععععرد يععععععادرا علععععععع تفسععععععير 
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ر تفعععععععععي حعععععععععين أن علمعععععععععاء العععععععععةفس اإلجتمعععععععععاعي يريعععععععععلون علعععععععععع التصعععععععععو <<الظعععععععععواهر المحي عععععععععة بعععععععععه
 .اإلجتماعي

فالتصععععععور  ريبععععععة لإلستحضععععععار علععععععع مسععععععتوى الععععععذاير  تيستحضععععععر موضععععععوعا ناسبععععععا ال وايبيععععععا 
أو نيععععععر مميععععععن اإلدرا  ب ريبععععععة مباشععععععر  تإال أن الععععععوعي بهععععععذا الموضععععععوم يععععععت  بييفيععععععة عبالةيععععععة تحيععععععث 
ال ييتفععععععي الفععععععرد باإلستحضععععععار بععععععل إعععععععاد  بةععععععاء الوايععععععع عععععععن  ريععععععق المبالجععععععة اإلةتباسيععععععة للمبلومععععععات 
تفالتصععععععور ةعععععععاتج عععععععن ةشعععععععا  عبلعععععععي يبتمععععععد علعععععععع إععععععععاد  بةععععععاء الوايعععععععع ولعععععععيس إستحضععععععاره يمعععععععا هعععععععو 

ع اسه مبةع خاع  .وا 

 :  أنواع التصور-2
 :يميةةا الت رق ألةوام التصور التالية

 : التصورات الفردية  2-0
أي موضعععععععععوم يميععععععععععن >>:التصعععععععععورات الفرديعععععععععة هععععععععععي )0889:00Clenet")كلينيــــــــــهحسعععععععععب 

أي أةهعععععا ياسمعععععة علعععععع خبعععععرات فرديعععععة محايعععععد  . <<بيشعععععة ممعععععا يب يهعععععا مبةعععععع إسعععععتةبا ه إلعععععع وضعععععبية م
 .تخع الفرد وةم  مبيشه

يتضععععع  معععععن التبريعععععف السعععععابق أن التصعععععورات الفرديعععععة تختلعععععف بعععععاختالف الثبافعععععة الميتسعععععبة معععععن 
ختالف إستبدادات األفراد الببلية والجسمية  .المجتمع توا 

 :    Représentations Collectives التصورات الجماعية   -2-2
ـــــــايم"ظهعععععععرت التصعععععععورات الجماعيعععععععة معععععععن خعععععععالل أعمعععععععال  تالعععععععذي إهعععععععت   " "Durkheim"دورك

أةةععععععا ال ةععععععدر  البععععععال  بتصعععععععوراتةا >>:ببلعععععع  إجتمععععععام المبرفععععععة وذلعععععع  مععععععن خععععععالل تبةيعععععععه الععععععرأي الباسععععععل 
  Markova(2007:180). <<الساببة للذهن الفردي تولين بفضل التجربة اإلجتماعية 

يؤيععععععععد أةععععععععه ال يميععععععععن فهعععععععع   ""Durkheim"  دوركــــــــايم" مععععععععن خععععععععالل مععععععععا سععععععععبق يتضعععععععع  أن 
التصعععععورات الفرديععععععة دون فهععععع  األوضععععععام والموايعععععف والميععععععوالت الثبافيعععععة التععععععي يسعععععتةب ها األفععععععراد توالتععععععي 

لع ذواته تيما تحي  أةما  تفييره  وأسلوب مبيشته   .تتحي  في رؤيته  للبال  وا 
"  دوركــــــايم "اهر المجتمععععععع علععععععع مظععععععاهر الفععععععرد توهععععععذا ماوضععععععحه وهيععععععذا يتضعععععع  تععععععاثير مظعععععع

Durkheim " 368في) :Moscovici(2003 ببوله: 
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إن الجمععععععاعي يشععععععيل عععععععددا يبيععععععرا مععععععن الظععععععواهر الةفسععععععية توهععععععي تشععععععمل حتععععععع مععععععا ة لععععععق >>
عليعععععه بعععععالبل  واإليعععععديولوجيا واألسعععععا يرتوهي ال تةفصعععععل معععععن حيعععععث التمييعععععل تبعععععين معععععا هعععععو ذو مظهعععععر 

 . <<ا هو مظهر إجتماعيفردي عن م
يتضعععععععع  ممععععععععا سعععععععععبق أن التصععععععععورات عبعععععععععار  عععععععععن تيعععععععععارات  رمليععععععععة تسعععععععععي ر داخععععععععل مجتمعععععععععع     

مبععععععععين توتةععععععععتظ  ضععععععععمةها الموايععععععععف والسععععععععلويات واألحيععععععععا  تحيععععععععث تمثععععععععل صععععععععورا لماضععععععععي الجماعععععععععة 
 .وتبيس لفاق رؤيتها ووعيها بشر  وجودها

 Représentations Sociales: التصورات اإلجتماعية -2-7
المتبلبعععععععة بجماععععععععات إجتماعيعععععععة واسعععععععبة وثابتعععععععة فعععععععي العععععععلمن " التصعععععععورات الجماعيعععععععة "خعععععععالف ب

مفهعععععو  التصعععععورات "Moscovici" "موسكوفيســـــي"يبتعععععر  علععععع  العععععةفس اإلجتمعععععاعي معععععن خعععععالل أعمعععععال 
اإلجتماعيعععععة العععععذي يبعععععد  التصعععععورات علعععععع إعتبارهعععععا ديةاميييعععععة ومت عععععور  تيمعععععا أةهعععععا مةحصعععععر  فعععععي بةعععععع 

حيعععععث البعععععدد وأيثعععععر تةوععععععا ومحدوديعععععة وتجلسعععععة تولهعععععذا تتغيعععععر بشعععععيل أسعععععهل  صعععععغير  تفهعععععي يثيعععععر  معععععن
 .وأسرم مبارةة بالتصورات الجماعية

فبلمععععععععاء الععععععععةفس اإلجتمععععععععاعي يععععععععرون أن التصععععععععورات اإلجتماعيععععععععة مععععععععن صععععععععةع الفععععععععرد توليةهععععععععا 
ليسعععععت  "Moscovici" "موسكوفيســـــي"ميتسعععععبة ومتباسعععععمة معععععع الجماععععععة تليعععععن الجماععععععة فعععععي تصعععععور 

جلـــــول و بكـــــوش . ألصعععععلي تإةمعععععا هعععععي الجماععععععات الصعععععغير  التعععععي يةتمعععععي إليهعععععا األفعععععرادهعععععي المجتمعععععع ا
   (021-028:  2102)الجموعي 
 :تعريف التصور اإلجتماعي -2

ةظعععععرا ليعععععون حبعععععل التصعععععور اإلجتمعععععاعي حبعععععل متبعععععدد التخصصعععععات تفعععععان تبريفاتعععععه يميعععععن أن 
التبريفعععععات التعععععي إيترحهعععععا تختلعععععف بعععععاختالف هعععععذه األخيعععععر  تنيعععععر أن معععععا يهععععع  هةعععععا هعععععو الترييعععععل علعععععع 

علمعععععاء العععععةفس اإلجتمعععععاعيون حيعععععث تععععع  مالحظعععععة تبايةعععععات عديعععععد  فعععععي التبريفعععععات المبدمعععععة فعععععي مجعععععال 
علعععععع  الععععععةفس اإلجتمععععععاعيون تويععععععد يبععععععود السععععععبب إلععععععع تغيععععععر المععععععؤلفين والوضععععععبيات تحيععععععث ترجععععععع هععععععذه 

أهعععع  البلمععععاء الععععذين اإلختالفععععات إلععععع تبايةععععات ةظريععععة ومةهجيععععة متفاوتععععة الشععععد  تلهععععذا تعععع  الترييععععل علععععع 
 .يدموا تبريفات لمفهو  التصور اإلجتماعي
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 :Moscoviciتعريفات موسكوفيسي  7-0

والتعععععععي ال تبتبعععععععر  Moscovici""  موسكوفيســـــــي  تععععععع  توظيعععععععف مجموععععععععة معععععععن التبريفعععععععات لعععععععع
متةايضعععععة ةظعععععرا لترييعععععل يعععععل واحعععععد مةهعععععا علعععععع جواةعععععب محعععععدد  معععععن التصعععععور وفعععععي معععععا يلعععععي أهععععع  هعععععذه 

 :التبريفات

أن  Garnier et all (2000: 03)فععععي " Moscovici""موسكوفيســــي " يععععرى 
 : التصور

مبرفيععععععة والتععععععي لهععععععا مة ععععععق ولغععععععة خاصععععععة بهععععععا توهععععععي  –عبععععععار  عععععععن أةظمععععععة إجتماعيععععععة >> 
خلفيععععة ةظريععععة موجهععععة لفهعععع  الوايععععع وتفسععععيره والتواصععععل خاللععععه فععععي الحيععععا  اليوميععععة تيمععععا أةهععععا تبععععو  بععععدور 

  .<<المرشد والموجه للفبل 

يتضععععع  معععععن خعععععالل هعععععذا التبريعععععف أن التصعععععور لعععععع  يبعععععد محصعععععورا فعععععي الجاةعععععب المبرفعععععي بععععععل 
تبععععععععداه إلععععععععع الجاةععععععععب السععععععععلويي اإلجتمععععععععاعي تأي أن للتصععععععععور اإلجتمععععععععاعي دور فععععععععي تفسععععععععير الويععععععععاسع 
وتهيسععععععة الفععععععرد لإلسععععععتجابة ب ريبععععععة محععععععدد  حععععععول موضععععععوم مععععععا ويععععععذل  توجععععععه سععععععلويه وتبدلععععععه توهععععععي 

فالتصعععععورات اإلجتماعيعععععة .ي المتواصعععععل ممعععععا ييسعععععبها حلعععععة إجتماعيعععععة تتشعععععيل ةتيجعععععة التفاععععععل اإلجتمعععععاع
تليسعععععععععت موجهعععععععععة للسعععععععععلو  فبععععععععع  توليعععععععععن تبعععععععععدل وتيعععععععععون  " Moscovici"  "موسكوفيســـــــــي"حسعععععععععب 

عةاصععععععر المحععععععي  تأيععععععن السععععععلو  ال بععععععد أن يجععععععد لععععععه ميععععععان تفهععععععي تميععععععن مععععععن إع ععععععاء ميععععععان ومبةععععععع 
ي تععععلود المفععععاهي  وعمععععق المالحظععععات للسععععلو  بادماجععععه داخععععل شععععبية مععععن اإلتصععععاالت أو الباليععععات التعععع

 .التي تجبل من هذه الباليات ثابتة وفبالة

 :علع أةه Fisher (2005: 117)ويبرفه أيضا في 

هععععععععععو ةسععععععععععق يععععععععععي  ومفععععععععععاهي  وممارسععععععععععات مرتب ععععععععععة بمواضععععععععععيع وأببععععععععععاد أو بمظععععععععععاهر الوسعععععععععع   
ةمععععععا يمثععععععل أيضععععععا أدا   اإلجتمععععععاعي تال يسععععععم  هععععععذا الةسععععععق فبعععععع  باسععععععتبرار حيععععععا  األفععععععراد والجماعععععععات وا 

درا  الوضبيات وتصمي  اإلستجابات   .توجيه وا 

لتصععععععور ال مععععععن خععععععالل هععععععذا التبريععععععف أن سععععععيرور  ا " Moscovici" موسكوفيســــــي "يوضعععععع  
تععععت  فععععي فععععرال إجتمععععاعي تبععععل تة لععععق مععععن يععععي  ومبتبععععدات تمثععععل اإل ععععار المرجبععععي ليععععل مجموعععععة هععععذا 
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فالتصعععععورات  ليسعععععت عبثيعععععة .اإل عععععار العععععذي يوجعععععه مبلومعععععات الفعععععرد وأفيعععععاره تفيبةعععععي التصعععععور اإلجتمعععععاعي
تفهععععععي ةسععععععق مععععععن البععععععي  والمفععععععاهي  والسععععععلويات المرتب ععععععة بسععععععمات ومواضععععععيع يحععععععدد مبالمهععععععا الوسعععععع  

 . إلجتماعي ومةها موضوم الصحة والمرضا

ذا مععععععا أردةععععععا تحليععععععل التصععععععورات  حسععععععب          ةجععععععد أةهععععععا مبرفععععععة "  Moscovici موسكوفيســــــي"وا 
إجتماعيعععععة تتشعععععيل معععععن خعععععالل التجعععععارب فعععععي الحيعععععا  اليوميعععععة تمعععععن خعععععالل المبلومعععععات والبلعععععو  و ةمعععععاذج 

وهيععععذا يتضعععع  .تالتفاعععععل اإلجتمععععاعي  التفييععععر التععععي ةسععععتببلها وةحولهععععا مععععن خععععالل التةشععععسة اإلجتماعيععععة
 .أن التصور اإلجتماعي أدا  للتةشسة اإلجتماعية والتواصل في المجتمع

 : علع أةه" Moscovici(20:  0822"  )موسكوفيسي"يما يبرفه 

عبعععععععععار  ععععععععععن الباليعععععععععة بعععععععععين المفعععععععععاهي  والمعععععععععدريات تأي بعععععععععين معععععععععا هعععععععععو محسعععععععععوس ومعععععععععا هعععععععععو       
وهععععععذه المبالجععععععة ( إلعععععع  ...فيععععععر  تحادثععععععة تمبلومععععععة ) يععععععرا خارجيععععععا مجععععععرد تويععععععت  عةععععععدما يتلبععععععع الفععععععرد مث

تختلععععععف مععععععن فععععععرد إلععععععع لخععععععر حسععععععب عوامععععععل ذاتيععععععة تتبلععععععق بشخصععععععية الفععععععرد مثععععععل الباسلععععععة والمجتمععععععع 
 . وةتيجة هذا التفاعل يتيون التصور

معععععععععن خعععععععععالل التبريعععععععععف السعععععععععابق تتضععععععععع  اإلشعععععععععار  إلعععععععععع إدراج المباربعععععععععة الةفسعععععععععية والمبرفيعععععععععة   
علععععععع حسععععععاب المباربععععععة اإلجتماعيععععععة تفالتصععععععور ال يبتصععععععر علععععععع عمليععععععة اإلسععععععترجام  بالدرجععععععة األولععععععع

فبععععع  تبعععععل هعععععي عمليعععععة مريبعععععة تبعععععدأ معععععن إلتبعععععا  الصعععععور والمعععععؤثرات معععععن خعععععالل الحعععععواس  ثععععع  الجمعععععع 
واإلدرا  وهعععععي معععععن البمليعععععات الببليعععععة تحيعععععث يعععععدخل رصعععععيد الفعععععرد الثبعععععافي العععععذي يمليعععععه ويت عععععور معععععن 

تفاعالتععععععه مععععععع األفععععععراد باعتبععععععاره عةصععععععرا مععععععن عةاصععععععر الجماعععععععة يععععععؤثر خععععععالل التةشععععععسة اإلجتماعيععععععة تو 
ويتعععععاثر بهعععععاتفتبةع التصعععععورات التعععععي هعععععي متباسعععععمة معععععع اآلخعععععرين توهيعععععذا ييعععععون التصعععععور إععععععاد  بةعععععاء 

 .للوايع 
علععع وجععود ثالثععة  (010:  2101)قريشــي و بوعيشــة فععي "Moscovici موسكوفيســي "يؤيععد 

اإلةتشار تاإلةتاج والوظيفة تفيرى أن التصور : اإلجتماعية وهي عةاصر أساسية من أجل تبريف التصورات
يصب  إجتماعيا إذا يان مشعتريا بعين مجموععة معن األفعراد تأي واسعع اإلةتشعار تيمعا أةعه ييعون إجتماعيعا إذا 

 .يان إةتاجا ومتبادال بيةه  تيي يؤدي وظيفة التواصل وتوجيه السلو  اإلجتماعي
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للتصععععععععععورات اإلجتماعيععععععععععة يتضعععععععععع   "Moscovici" "يموسكوفيســــــــــ"مععععععععععن خععععععععععالل  تبريفععععععععععات 
توالببعععععد  تضععععمةها األببعععععاد األساسععععية وهعععععي الببععععد الببلعععععي تويتضعععع  ذلععععع  مععععن خعععععالل أةهععععا أةظمعععععة عبليععععة  
اإلجتمععععاعي توالببععععد الةفسععععي حيععععث أةهععععا إةتععععاج مشععععتر  بععععين أفععععراد الجماعععععة تحيععععث ريععععل علععععع الجاةععععب 

توعاليععععععات تتمحعععععور حععععععول المحعععععي  ب ريبععععععة  العععععديةامييي للتصعععععور الععععععذي يتجسعععععد فععععععي إةتعععععاج السعععععلويات
تبععععدل هععععذه الباليععععات والسععععلويات تولععععيس فععععي إعععععاد  إةتععععاج هععععذه السععععلويات أو هععععذه الباليععععات يععععرد فبععععل 

 .  لمثير خارجي مب ع
 :jodletتعريفات جودليه  -7-2

ـــه"تبرفعععه   ريبعععة  >>: علعععع أةعععه Maache et all( 2002 :09)فعععي" jodlet" جودلي
 . <<إستبمال لتغيير الحبيبة للسي ر  علع محي ةا وييادتةا في المجتمع 

مععععععن خععععععالل التبريععععععف السععععععابق يتضعععععع  أن التصععععععورات اإلجتماعيععععععة عبععععععار  عععععععن موايععععععف توجععععععه 
السعععععلو  توتحعععععدد ععععععددا معععععن اإلسعععععتجابات التعععععي يتبعععععين علعععععع الفعععععرد أن يصعععععدرها يعععععرد فبعععععل مباشععععععر أو 

خعععععارجي توهيعععععذا ييعععععون يعععععد ريعععععل علعععععع وظعععععاسف التصعععععور وهعععععي نيعععععر مباشعععععر إتجعععععاه مثيعععععر داخلعععععي أو 
 .وظيفة السي ر  علع المحي 

شعععيل معععن المبرفعععةت مهيعععا  ومتباسعععمة >> : علعععع أةعععه Abric (1994: 13)يمعععا تبرفعععه فعععي
 . <<إجتماعيا تساه  من بةاء الوايع المشتر  لمجموعة إجتماعية 

يؤيعععععععد التبريعععععععف السعععععععابق أن التصعععععععورات اإلجتماعيعععععععة تشعععععععيل اإل عععععععار المرجبعععععععي المشعععععععتر  العععععععذي   
 .يسم  ببملية التبادل بين األفراد

 : أن (02:  2102)جلول و بكوش الجموعي  يما ترى في

التصععععععورات اإلجتماعيععععععة عبععععععار  عععععععن ييفيععععععات مععععععن التفييععععععر الملمععععععوس الموجععععععه ةحععععععو التواصععععععل 
تحيعععععععث تمتلععععععع  ميعععععععل  خاصعععععععة علعععععععع ...  اإلجتمعععععععاعي والمعععععععادي والمثعععععععالي والفهععععععع  والعععععععتحي  فعععععععي المحعععععععي

مسععععععتوى تةظععععععي  المحتويععععععات والبمليععععععات الببليععععععة وعمليععععععات المة ععععععق تفالوسععععععمة اإلجتماعيععععععة لمحتويععععععات 
وسععععععيرورات التصععععععور ترجععععععع إلععععععع الشععععععرو  و اإل ععععععار الععععععذي تبععععععرل فيععععععه التصععععععورات تويععععععذا التواصععععععالت 

 . لتي تبدمها أثةاء التفاعل مع البال  واآلخرينالتي تتحر  من خاللها تحسب الوظاسف ا
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يتضععععععععععععععععع  معععععععععععععععععن التبريعععععععععععععععععف السعععععععععععععععععابق أن التصعععععععععععععععععورات اإلجتماعيعععععععععععععععععة أشعععععععععععععععععياء ملموسعععععععععععععععععة              
يامععععععة ةظععععععا  يسععععععم  بتوجيععععععه ( إلعععععع ...حريععععععة تيععععععال  تلبععععععاء) تضععععععمن التواصععععععل بععععععين أفععععععراد الجماعععععععة توا 

  لألفعععععراد البعععععدر  علعععععع العععععتحي  فعععععي األفعععععراد داخعععععل المحعععععي  اإلجتمعععععاعي والمعععععادي تيمعععععا يمعععععة  هعععععذا الةظعععععا
 . المحي 

ـــــــــة " معععععععععن خعععععععععالل التبريفعععععععععات السعععععععععاببة يتضععععععععع  أن  تريعععععععععل علعععععععععع الببعععععععععد "  jodlet" " جودلي
المبرفععععععععععععي الفععععععععععععردي للتصععععععععععععور اإلجتمععععععععععععاعي توليععععععععععععن تععععععععععععرى أن  ععععععععععععرق التفييععععععععععععر متععععععععععععاثر  باإل ععععععععععععار       

جتمععععععاعي فععععععي اإلجتمععععععاعي توضععععععامةة للتفاعععععععل بععععععين الفععععععرد واآلخععععععرين تأي أن التصععععععور ميععععععون فععععععرد ي وا 
ةفععععس الويععععت تفهععععو عبععععار  ععععععن عاليععععة موضععععوم تبتبععععر ترجمععععة وتفسعععععير لععععه مععععن خععععالل الععععدالالت التعععععي 

ـــــــة "حيعععععععث ريعععععععلت . يبعععععععدمها فعععععععي تبريفاتهعععععععا للتصعععععععور اإلجتمعععععععاعي علعععععععع دوره فعععععععي  " jodlet"" جودلي
 توجيععععععه سععععععلو  األفععععععراد تأو تصععععععرفات األفععععععراد والجماعععععععة وتسععععععهيل التواصععععععل فيمععععععا بيععععععةه  تفالتصععععععورات

 .ترتيل علع عمليتين أساسيتين مبرفية وعملية إجتماعية تأي اإلةتاج اإلجتماعي للتصور
    Abricتعريفات ابريك  – 7-7

آبريــــــك فععععععي مععععععا يلععععععي مجموعععععععة مععععععن التبريفععععععات تحععععععدد مفهععععععو  التصععععععور اإلجتمععععععاعي حسععععععب 
"Abric " 

حصععععععععععيلة لةشعععععععععا  عبلععععععععععي يبععععععععععو  >> : علعععععععععع أةععععععععععه Seca(2002 :40) فععععععععععي"Abric"يبرفعععععععععه        
ع اسه مبةع خاع ب  . <<واس ته فرد أو جماعة باعاد  بةاء الوايع الذي يواجهه  وا 

معععععن خععععععالل التبريععععععف السععععععابق ةسععععععتةتج أن التصععععععور عمليععععععة عبليععععععة مسععععععتمر  يبمععععععد مععععععن خاللهععععععا         
. الفععععرد لبةعععععاء الوايعععععع معععععن جديععععد تباععععععاد  تشعععععييل أفيعععععار أخعععععرى عععععن البعععععال  حسعععععب الخصوصعععععية الفرديعععععة

سععععيرور  لبمليععععة ذهةيععععة تيبيععععد مععععن خاللهععععا الفععععرد أو الجماعععععة بةععععاء     الوايععععع توهععععي يمععععا أةهععععا ةتععععاج و 
 .مستب بة لدالالت خاصة
 :علع أةه seca(2000:40)يما يبرفه في 

ععععععاد  تشعععععييل تعععععا  للوايعععععع وللمبرفعععععة أو للعععععدالالت >>  وسعععععيلة أو أدا  تسعععععهيل اإلةتعععععاج األولعععععع وا 
والتععععععي تملععععععع  ييمععععععة هامععععععة فععععععي هعععععععذا (يععععععي  تمبععععععايير)والجماععععععععة (مويععععععف تلراء ) اإليديولوجيععععععة الفرديععععععة 

  .<<اإلةتاج 
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مععععععععن خععععععععالل هععععععععذا التبريععععععععف يظهععععععععر أن التصععععععععور يجبلةععععععععا ةععععععععدر  المواضععععععععيع المحي ععععععععة بةععععععععا 
ويوضععععععحها فععععععي البععععععال  المععععععادي تفالتصععععععورات تتميععععععل بةععععععوم مععععععن الثبععععععات الةسععععععبي توال تتغيععععععر إال بتغيععععععر 

 .إدرا  الفرد لهذه البةاصر

 : علع أةه( 020: 2102)جلول و بكوش الجموعي رفه في يما يب       

ةسععععق لتفسععععير الوايععععع تحيععععث يععععدير عاليععععات األفععععراد فععععي محععععي ه  الفيليععععاسي واإلجتمععععاعي تيمعععععا         
يحعععععععدد سعععععععلوياته  وممارسعععععععته  تويوجعععععععه األفبعععععععال والباليعععععععات اإلجتماعيعععععععة تفهعععععععي ةسعععععععق للفععععععع  األولعععععععي 

 . ةبؤات والتويباتلتشفير الوايع تألةها تحدد مجموعة من الت

إلععععععع يلمععععععة ةسععععععق والتععععععي تبةععععععي الثبععععععات والةظععععععا   "Abricأبريــــــك  "فععععععي هععععععذا التبريععععععف أشععععععار 
ـــــك"تحيعععععث يبتبعععععر  أن التصعععععور اإلجتمعععععاعي ميعععععون معععععن ةظعععععامين الةعععععوا  المريليعععععة وهعععععي  "Abric" "أبري

ي تيمعععععا البةاصععععر األيثعععععر أهميعععععة وثباتععععا توالةظعععععا  الثعععععاةي أيثعععععر تغيععععرا وأيعععععل أهميعععععة هععععو الةظعععععا  المحي ععععع
 .يرى أن التصورات محدد  لسلويات األفراد دون اإلشار  إلع البيس

يتضعععععع  أةعععععه ريعععععل فععععععي تبريفعععععه للتصععععععور  "Abric" "أبريــــــك"معععععن خعععععالل التبريفععععععات السعععععاببة لعععععع 
اإلجتمععععاعي علععععع بةيععععة التصععععور توريععععل علععععع مفهععععو  الةععععوا  الععععذي يتبععععدى اإل ععععار الجيةععععي إلععععع هييلععععة 

 .تصور مريب له وظاسفه
 :Chombartف شومبار تعري 7-2

إن التصعورات اإلجتماعيعة >> :jodelet(0887: 720-722)فعي  Chombartشـومبار  يبول
تبع بين ما هو ةفسي وما هو إجتماعي تفهي في ةفس الويت ميياةيل  ةفسعي بصعفته تببيعر للفيعر اإلةسعاةي 

 . <<وميياةيل  إجتماعي بصفته ةتاج ثبافي
ورات اإلجتماعيعععععة مشعععععترية ومتباسعععععمة بعععععين جماععععععة يتضععععع  معععععن خعععععالل هعععععذا التبريعععععف أن التصععععع

. مععععن األفععععراد تومةتجععععة فيمععععا بيععععةه  توهععععي تسععععم  باإلتصععععال بععععين األفععععراد وبصععععفة خاصععععة بععععين األجيععععال
فالتصعععععور يسعععععتخد  الخيعععععال الفعععععردي واإلجتمعععععاعي فعععععي إععععععاد  بةاسعععععه للوايعععععع توتحويعععععل الموضعععععوعات إلعععععع 

 .أشياء يابلة للتبادل
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  Herzlich" هرزليش " ـ تعريف  0ـ7
أن دراسععععععة  (2102:021)جلــــــول و بكــــــوش الجمــــــوعي فععععععي " Herzlich" "هــــــرزليش" يععععععرى

التصععععععور تهععععععدف إلعععععععاد  دراسععععععة الييفيععععععات التععععععي تععععععت  مععععععن خاللهععععععا المبرفععععععة والسععععععيرورات الرمليععععععة فععععععي 
عاليتهععععععععععععا مععععععععععععع السععععععععععععلويات تأي أن التصععععععععععععور فبععععععععععععل رمععععععععععععلي و ترييععععععععععععب للفيععععععععععععر وةشععععععععععععا  مععععععععععععرتب        

بموضعععععوم تفالتصعععععورات تجعععععاه موضعععععوم معععععا تحعععععدد مختلعععععف السعععععلويات التعععععي يتبةاهعععععا األفعععععراد تجعععععاه هعععععذا 
 .م تيما تبدل الممارسات في المبابل تصورات الموضومالموضو 

تبةعععععع ةظعععععر  يريبعععععة معععععن ةظعععععر  علععععع   " hezlich" "هـــــزليش " معععععن خعععععالل معععععا سعععععبق يتضععععع  أن 
العععععةفس المبرفعععععي تحيعععععث يشعععععير إلعععععع البمليعععععات التعععععي تحعععععدث علعععععع مسعععععتوى فيعععععر الفعععععرد تيمعععععا يبتبعععععر أن 

 .ت علع تصور الفردالتصورات عةاصر محدد  للسلويات والبيس تأي تاثير السلويا
  Chàteauتعريف شاتو  -7-2

التصعععععععععععععععععععورات Jodlet(  0887:720-722)فععععععععععععععععععي  "Chàteau"" شــــــــــــــــــاتو " يبععععععععععععععععععرف 
فضعععععاء عبلعععععي وهمعععععي مرسععععع  ععععععن  ريعععععق اإلتجاهعععععات تيمعععععا أن التصعععععورات >>: اإلجتماعيعععععة علعععععع أةهعععععا

 . <<توافق أو ت ابق تبدي  مبتمد أو مبصود
مفهعععععععععو  التصعععععععععور معععععععععن مفهعععععععععو    Chàteau"" شـــــــــاتو " معععععععععن خعععععععععالل هعععععععععذا التبريعععععععععف يبعععععععععرب 

اإلتجعععععاه تويبعععععين أن التصعععععور عمليعععععة مبصعععععود  تفاإلتجعععععاه ييشعععععف ععععععن التصعععععور اإلجتمعععععاعي وذلععععع  معععععن 
 .خالل ما يحمله من دالالت رملية أو ملموسة لمحي ةا

 " Doise"تعريف دواز  -7-2
ـــــــــــوعي  فعععععععععععي Doise  "0892"" دواز " يبعععععععععععرف     ـــــــــــوش الجم ـــــــــــول و بك :  2102) جل

مبعععععععاد  مولعععععععد  إلتخعععععععاذ يعععععععرارات مرتب عععععععة باةعععععععدماجات >> : التصعععععععورات اإلجتماعيعععععععة علعععععععع أةهعععععععا( 020
خاصععععععععة فعععععععععي مجمعععععععععوم الباليعععععععععات اإلجتماعيعععععععععة تومةظمععععععععة للسعععععععععيرورات الرمليعععععععععة المتدخلعععععععععة فعععععععععي هعععععععععذه 

 . <<الباليات 
يتضععععععع  أن هعععععععذا التبريعععععععف يوضععععععع  اإلتجاهعععععععات الةظريعععععععة لصعععععععاحبه توالمتمثلعععععععة فعععععععي المبعععععععاد  

يمباربععععععة تهععععععت  باختالفععععععات تصععععععورات األفععععععراد فيمععععععا بيععععععةه  أيثععععععر مععععععن إهتمامهععععععا المةظمععععععة للتصععععععورات ت
ةمعععععا المتباسععععع   بعععععالتوافق اإلجتمعععععاعي تحيعععععث يؤيعععععد أن التصعععععورات اإلجتماعيعععععة ليسعععععت هعععععي المتباسعععععمة وا 

 .هي المساسل التي تثير الةباشات
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 : Kaesتعريف كايس  -7-9
 : هوفان التصور "  Kaes( "009:  0829" )كايس" بالةسبة لع

ةشععععا  بةععععاء عبلععععي للوايععععع عععععن  ريععععق الجهععععال الةفسععععي تإة اليععععا مععععن المبلومععععات التععععي يتلباهععععا 
الفععععععرد مععععععن حواسععععععه تويععععععذا تلعععععع  التععععععي جمبهععععععا أثةععععععاء تاريخععععععه الشخصععععععي توالتععععععي تظععععععل محفوظععععععة فععععععي  
ذايرتعععععععه تمضعععععععاف لهعععععععا تلععععععع  المبلومعععععععات والخبعععععععرات التعععععععي يتحصعععععععل عليهعععععععا معععععععن خعععععععالل عالياتعععععععه معععععععع 

وا أفعععععرادا أو جماععععععات تويعععععل هعععععذه المبلومعععععات تعععععدخل فعععععي إ عععععار مبرفعععععي شعععععامل اآلخعععععرين تسعععععواءا يعععععاة
ومةسعععععج  بعععععدرجات متفاوتعععععة يسعععععم  للفعععععرد بعععععان يفهععععع  اليعععععون والتعععععاثير عليعععععه توالتعععععايل  مبعععععه أو الهعععععروب 

 . مةه
ةمعععععا إععععععاد   معععععن خعععععالل التبريعععععف السعععععابق يتضععععع  أن التصعععععور ال يمثعععععل مجعععععرد بةعععععاء الوايعععععع توا 

لبمليعععععة يععععل مبععععارف وتجعععععارب الفععععرد وخبراتععععه السعععععاببة تلييععععون التصعععععور بةاسععععه تحيععععث تتعععععدخل فععععي هععععذه ا
ةتعععععاج تعععععراي  مبرفعععععي يمثلعععععه الفعععععرد تومعععععن خعععععالل تفاعالتعععععه معععععع جماععععععات اإلةتمعععععاءات ليبيعععععد بةعععععاء الوايعععععع 

 .مما يسم  له بفهمه والتييف مع المحي 
معععععن  توجهعععععات البعععععاحثين المختلفعععععة تفهةعععععا : معععععن خعععععالل التبريفعععععات السعععععاببة يتضععععع  أةهعععععا تبةعععععي

إهعععععت  بالةشعععععا  المبرفععععععي العععععذي يمارسعععععه الفععععععرد معععععن خعععععالل الفبععععععل التصعععععوري تفعععععي حععععععين إهعععععت  لخععععععرون 
بالتفععععاعالت بععععين الفععععرد و الجماعععععة أو بالتواصععععل تيمععععا إختلفععععت الةظععععر  إلععععع التصععععور وذلعععع  مععععن خععععالل 

  يمععععععا يميةةععععععا أن ةسععععععتةتج أن التصععععععور عبععععععار . إعتبععععععاره ديةاميييععععععة أو بةيععععععة أو محععععععدد لسععععععلويات األفععععععراد
 : عن

 . مبرفية مةتجة ومشترية بين أفراد الجماعة -أةظمة إجتماعية  -
لهععععععا هععععععدف عملععععععي وهععععععو تةظععععععي  المحععععععي  و الععععععتحي  فيععععععه والتواصععععععل خاللععععععه تويععععععذل  توجيععععععه  -

 .السلويات
 .تسم  برؤية وايع مشتر  لجماعة إجتماعية مبيةة من خالل إعاد  بةاسه -
 . أةها سيرور  ومةتوج في ةفس الويت -
 .مجرد صور  ألةها إعاد  بةاء للوايعأةها ليست  -
 .موجهة ةحو موضوم ناسب ولها ةية يصدية -

التصععععععور اإلجتمععععععاعي هععععععو مفهععععععو  أساسععععععي مععععععن مفععععععاهي  هععععععذه الدراسععععععة تحيععععععث يبةععععععي المبرفععععععة 
التلباسيعععة التعععي تتشعععيل إة اليععععا معععن تجاربةعععا توهعععي ةمععععاذج معععن التفييعععر التعععي تلبيةاهععععا ععععن  ريعععق التبليععععد 
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توالتفاععععععل اإلجتمععععاعي تفهعععععي تببععععر ععععععن مععععا هعععععو ةفسععععي إجتمعععععاعي توعععععن تفييعععععر والتةشععععسة اإلجتماعيععععة 
الفعععععععرد و اببعععععععه اإلجتمعععععععاعي الممعععععععلوج بثبافتعععععععه المحليعععععععة تخاصعععععععة معععععععا تبلعععععععق بموضعععععععوم المعععععععرض العععععععذي 

 . يشيل موضوم هذه الدراسة

 : التصورات اإلجتماعية و بعض المفاهيم القريبة منها -2
هةععععا  ببععععض الخلعععع  بععععين مفهععععو  التصععععور وببععععض المفععععاهي  الةفسععععية واإلجتماعيععععة البريبععععة مةععععه         

إلععععع  ممعععععا يعععععد يعععععؤدي إلعععععع إسعععععتبمالها فعععععي ةفعععععس السعععععياق علعععععع العععععرن  معععععن ...يعععععالرأي تواإلتجعععععاه تاإلدرا 
( :1990 720-722)فععععععععععي " Jodelet" " جودليــــــــــه" وجععععععععععود إختالفععععععععععات عديععععععععععد  بيةهععععععععععا تفحسععععععععععب 

Moscovici : 
لتصعععععععععععورات اإلجتماعيعععععععععععة هعععععععععععي مجموعععععععععععععة مةظمعععععععععععة معععععععععععن اآلراء واإلتجاهعععععععععععات والمبتبععععععععععععدات ا

والمبلومعععععات المرتب عععععة بموضعععععوم مبعععععين أو وضعععععبية معععععا يحعععععددها الفعععععرد ومبيشعععععه معععععن جهعععععة توالةظعععععا  أو 
الةسععععععق اإلجتمععععععاعي واإليععععععديولوجي الععععععذي يةتمععععععي إليععععععه الفععععععرد مععععععن جهععععععة ثاةيععععععة توةوعيععععععة الععععععرواب  التععععععي 

 .  ا الةظا  اإلجتماعي من جهة ثالثةيبيمها  الفرد داخل هذ
 .و لهذا الغرض ت  توضي  الفروق بين مفهو  التصور و المفاهي  األخرى البريبة مةه 

 : Opinionالرأ   -2-0
العععععرأي هعععععو إسعععععتجابة لفظيعععععة يابلعععععة للبيعععععاس والمالحظعععععة تويابلعععععة للتغييعععععر تونالبعععععا معععععا يببعععععر ععععععن 

أن ييععععععون عليععععععه الوضععععععع و لععععععيس مععععععا هععععععو يععععععاسن  الشععععععبور السععععععاسد عةععععععد أفععععععراد المجتمععععععع توعمععععععا يجععععععب
 (2119:00)بوسنة .فبال

معععععن خعععععالل معععععا سعععععبق يتضععععع  أن العععععرأي يببعععععر عمعععععا يجعععععب أن ييعععععون توهعععععو يابعععععل للتغيعععععر ألةعععععه 
 .خاع بالفرد لذل  ال يت لب خاصية

 فععععي" Moscovici" " موسكوفيســــي " فالتصععععور أشععععمل مععععن الععععرأي توهععععو بالتععععالي حسععععب 
((2002:13 Maache et all لتصعععععور هعععععو جمعععععع معععععن اآلراء ومعععععن خاللهعععععا يفهععععع  التصعععععور ا

 . تفالرأي هو أدا  للوصول إلع التصور
معععععن خعععععالل معععععا سعععععبق يتضععععع  أن التصعععععور يتعععععاثر بعععععاآلراء تإال أةعععععه يتميعععععل بشعععععيء معععععن الثبعععععات 

 .ويحمل خصاسع الجماعة
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 :Perceptionاإلدراك  -2-2
ال يظهععععععععععر >> : أةععععععععععهMoscovici(2003 :388 )فعععععععععي  "Herzlich" "هيــــــــــرزلش " يعععععععععرى 

  .<<محتوى التصور يمبةع إدرايي إال إذا ظهر علع المستوى المادي 
أي أن التصععععععور جععععععامع  ووسععععععي  بععععععين الةشععععععا  اإلدرايععععععي والفيععععععري تفععععععاذا يععععععان اإلدرا  عمليععععععة 
ذات  ععععععابع حسععععععي سععععععاسد توالبمليعععععععة الفيريععععععة ذات  ععععععابع تجريععععععدي تفعععععععان التصععععععور عمليععععععة ذات  عععععععابع 

ععععععاد  إحضعععععار شعععععيء للعععععوعي أو الشعععععبور رنععععع  نيابعععععه أو ععععععد  وجعععععوده فعععععي معععععلدوج تحيعععععث أةعععععه عمليعععععة إ
المجعععععععععععال المعععععععععععادي تفالتصعععععععععععور يشعععععععععععمل معععععععععععن جهعععععععععععة البمليعععععععععععة اإلدراييعععععععععععة التعععععععععععي تت لعععععععععععب حضعععععععععععور        

الموضعععععععععععوم توفيريعععععععععععة تت لعععععععععععب نيعععععععععععاب الموضعععععععععععوم تأي أن اإلدرا  سعععععععععععابق للتصعععععععععععور حيعععععععععععث يبعععععععععععول 
لببور مععععععععن الحلبععععععععة الحععععععععس إن التصععععععععور يسععععععععم  بععععععععا" Moscovici(" 722:0881" )موسكوفيســــــــي"

 " الحريية إلع الحلبة المبرفية تمن الشيء المدر  عن ببد إلع تحسس بابباده وأشياله
ممعععععععا سعععععععبق يتضععععععع  أن التصعععععععور هعععععععو عمليعععععععة بةعععععععاء للوايعععععععع ععععععععن  ريعععععععق المبالجعععععععة اإلةتباسيعععععععة 

 .للمبلومات تمما يساعد علع التوافق داخل الجماعة
 :Imageالصورة  -2-7

أن الصعععععععععععور  هعععععععععععي إةبيعععععععععععاس حبيبعععععععععععي  Moscovici(1976 :137)"موسكوفيســـــــــــي"يعععععععععععرى
للوايععععع يمععععا هععععو موجععععود تأمععععا التصععععور فععععال يمثععععل إةبيععععاس سععععلبي لوايععععع خععععارجي توبهععععذا يتضعععع  الفععععرق 
بععععين الصععععور  والتصععععور الععععذي ييمععععن فععععي مييععععاةيل  اإلةبيععععاس تفععععاذا ياةععععت الصععععور   بععععق األصععععل للوايععععع 

  .تفالتصور يولبة لما هو موجود فبال
 :Croyanceاد اإلعتق 2-2

التةظععععععععي  >>: المبتبععععععععدات باةهععععععععاMoscovici(2003 :308)فععععععععي " kaes" "كــــــــيس"يبععععععععرف 
 . <المستمر للمدريات والمبارف المتبلبة باحد مظاهر عال  الفرد

واإلعتبعععععععاد هععععععععو فرضعععععععية ثابتععععععععة أو إيتةععععععععام متبلعععععععق بالمرجبيععععععععة اإلجتماعيعععععععة تباهععععععععداف الحيععععععععا  
مرجععععععو تيمععععععا أةععععععه متبلععععععق أيضععععععا بتصععععععةيف السععععععلويات وبالوسععععععاسل المبصععععععود  للوصععععععول إلععععععع الهععععععدف ال

  Maache et all(2002 :15). اإلةساةية
مععععن خععععالل مععععا سععععبق يتضعععع  أن اإلعتبععععاد ية ععععوي علععععع درجععععات مععععن اليبععععين تمضععععي مععععن الشعععع  

إلعععععععععععععع اإليتةعععععععععععععام الصعععععععععععععميمي تيمعععععععععععععا أن اإلعتبعععععععععععععاد يخفعععععععععععععي مفهعععععععععععععو  لخرتهعععععععععععععو مفهعععععععععععععو  التةظعععععععععععععي         
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يثيععععععر اإلعتبععععععادات ويفيععععععدةا بال ريبععععععة التععععععي تسععععععتبمل مععععععن  اإلجتمععععععاعي تضععععععف إلععععععع ذلعععععع  أن التصععععععور
 .أجل فهمها و التوافق مع المجتمع

 : Attitudeاإلتجاه   -2-0
اإلتجععععاه علععععع  Maache et all( (2002:15فععععي  " Mucchielli" مــــوكيلي يبععععرف 

 ريبععععععععة لبعععععععي  تجربععععععععة يوميععععععععة تواإلجابعععععععة أو الععععععععرفض إلسععععععععهامات البعععععععال  تإذ ا فهععععععععي إشععععععععار  >> : أةعععععععه
 .<<ضحة لةظرتةا ةحو المحي  توهذه الةظر  يمين أن تيون إيجابية أو سلبية وا

مبرفيعععععععة هعععععععي : يتضععععععع  معععععععن خعععععععالل هعععععععذا التبريعععععععف أن اإلتجعععععععاه ميعععععععون معععععععن ثعععععععالث ميوةعععععععات         
األحاسعععععيس حيعععععال موضعععععوم معععععا تودافبعععععة أو :  األفيعععععار والمبتبعععععدات حعععععول موضعععععوم معععععا تعا فيعععععة وهعععععي

فاإلتجعععععاه هعععععو الحالعععععة الوجداةيعععععة الباسمعععععة وراء رأي . حعععععافل  وهعععععي الميعععععول والتصعععععرفات حيعععععال موضعععععوم معععععا
عتباده تأي در   . جة الرفض والببولالفرد وا 

 : علع أةه(022: 2100)الختاتنة والنوايسة  في  " ALborte" "البورت" يبرفه 
إحعععععدى حعععععاالت التهيعععععؤ والتاهعععععب الببلعععععي البصعععععبي التعععععي تةظمهعععععا الخبعععععر  تومعععععا ييعععععاد يثبتعععععه >> 

اإلتجععععععععععاه يمضععععععععععي مععععععععععؤثرا وموجهععععععععععا إلسععععععععععتجابات الفععععععععععرد لألشععععععععععياء والموايععععععععععف المختلفععععععععععة فهععععععععععو بععععععععععذل      
 . <<ي ديةاميي

معععععن خعععععالل التبريعععععف السعععععابق يتضععععع  أن اإلتجعععععاه ييشعععععف ععععععن التصعععععور وذلععععع  معععععن خعععععالل معععععا 
 .يحمله من دالالت رملية أو ملموسة لمحي ةا

وحععععععععععد  تضعععععععععع  يععععععععععل >> : فهععععععععععو" Abric" ( 1994:32" )ابريــــــــــك" أمععععععععععا التصععععععععععور حسععععععععععب 
 . <<المبارف واآلراء والصور والموايف واإلتجاهات يمحتوى واحد له عالية بموضوم ما 

معععععن خعععععالل التبريعععععف السعععععابق يتضععععع  أن اإلتجعععععاه يببعععععع عةصعععععرا للتصعععععور العععععذي يحتعععععوي علعععععع 
 . ببد تبييمي يميةةا من إتخاذ موايف إتجاه مختلف المواضيع

معععععن خعععععالل التبريفعععععات السعععععاببة لإلتجعععععاه يتضععععع  أةعععععه عبعععععار  ععععععن حالعععععة سعععععلويية فعععععي مةظومعععععة 
إلعععع ت بيةمععععا يمثععععل التصععععور الداللعععععة ...مععععن الموايععععف تحيععععث يظهععععر عبععععر إشععععارات تحريععععات توضععععبيات 

 .الببلية إليتشاف المحي 
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 :Valeurالقيمة  -2-2

هععي تةظععي  مععن اإلعتبععادات توهععي إختيععارات ةسععبية لمرجبيععات مجععرد  أو لمبععادىء تلمبععايير سععلويية  
وألةمععا  وةمععاذج مبيةععة مععن الحيععا  توهععي تبتبععر أحيععا  أخالييععة وأوامععر وأفضععليات بالةسععبة للمبععايير وأةمععا  

 Maache et all(2002 : 15). السلويات توتبتبر البيمة يل ما هو أساسي ويب ي مبةع الحيا 
يميعععععععن البعععععععول أن البيمعععععععة هعععععععي جعععععععلء معععععععن التصعععععععور العععععععذي يحتعععععععوي علعععععععع ببعععععععد تبييمعععععععي تألن 
التصععععور لععععيس مبرفعععععة فبعععع  عةعععععد صععععاحبها تحيعععععث ال يحيعععع  عليهعععععا مععععن حيعععععث صععععحتها فبععععع  تبععععل هعععععي 

وهيععععذا يتضععععع  أن البيمععععة هععععي رو  اإلتجععععاه الععععذي يبتبععععر حالعععععة  .مبرفععععة جيععععد  أو سععععيسة تأي أةهععععا تبيععععي 
بيمععععععة التععععععي تسععععععاعد فععععععي بةععععععاء التصععععععور الععععععذي يبتبععععععر عمليععععععة عبليععععععة هععععععدفها البةععععععاء سععععععلويية مةببهععععععا ال

 .توالبيمة هي حالة ةسبية تإيديولوجية عبلية تأي اإليمان بمةظومة من األهداف والغايات
ممععععععا سععععععبق يتضعععععع  أن التصععععععورات اإلجتماعيععععععة عبععععععار  عععععععن أةظمععععععة تفسععععععيرية تسععععععير عاليععععععات 

ه وتعععععةظ  السعععععلويات والتفعععععاعالت اإلجتماعيعععععة تفهعععععي شعععععيل الفعععععرد معععععع البعععععال  ومعععععع اآلخعععععرين تيمعععععا توجععععع
خباريععععععة تإديولوجيععععععة تمبياريععععععة تيععععععي   مععععععن أشععععععيال المبرفععععععة البسععععععي ة التععععععي تتضععععععمن عةاصععععععر مبرفيععععععة وا 

 .إل ...ومبتبدات تإتجاهات ولراء وصور 
إذا  يميعععععععن البعععععععول أن التصعععععععور وععععععععاء يحعععععععوي المفعععععععاهي  السعععععععاببة العععععععذير تويعععععععل مفهعععععععو  مةهعععععععا 

ور شعععععععيسا معععععععا تولعععععععه دور فعععععععي التعععععععاثير عليعععععععه تحيعععععععث تسعععععععاه  فعععععععي بةعععععععاء وتيعععععععوين يضعععععععيف إلعععععععع التصععععععع
التصععععععععورات اإلجتماعيععععععععة حععععععععول موضععععععععوم مععععععععا ومةهععععععععا التصععععععععور اإلجتمععععععععاعي للمععععععععرض موضععععععععوم هععععععععذه 

 .الدراسة
 :ـ أبعاد التصور0

ــــــــيس " حسععععععععب  الييفيععععععععة التععععععععع يصععععععععةع بهععععععععا >>: التصععععععععور هععععععععو" kaes( "009:0829" )ك
 .<<اعية وثبافية الشخع موضوم ذو داللة ةفسية إجتم

وهعععععذا معععععا يعععععدل أن  الفعععععرد ال يبةعععععي تصعععععوره معععععن البعععععد  بعععععل يعععععت  ذلععععع  بعععععالرجوم إلعععععع معععععا إيتسعععععبه 
معععن رصعععيد فعععي مجتمبعععه العععذي ةشعععا فيعععه تفعععالفرد يبةعععي تصعععوره معععن الوايعععع إة اليعععا معععن المبلومعععات التعععع 
ل تحصععععععل عليهععععععا عععععععن  ريععععععق الحععععععواس توالتععععععي تظععععععل راسععععععخة فععععععي ذايرتععععععه توتؤهلععععععه للتييععععععف والتفاععععععع

ثالثععععععععععة أببععععععععععاد للتصععععععععععور فععععععععععي سععععععععععيايها        "  kaes" " كــــــــــيس" والتبامععععععععععل مععععععععععع اآلخععععععععععرين تويععععععععععد حععععععععععدد 
 : الةفسي تاإلجتماعي توالثبافي الذي تظهر وتت ور فيه توهي
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 :ـ البعد األول 0ـ0

هعععععو عمليعععععة بةعععععاء الوايعععععع معععععن  عععععرف الفعععععرد توهعععععو ةشعععععا  ةفسعععععي باعتبعععععاره يبعععععو  علعععععع : التصعععععور
المتيعععععععرر  فعععععععي بةعععععععاء جملعععععععة معععععععن المبلومعععععععات موضعععععععوعها الوايعععععععع تهعععععععذه ععععععععدد يبيعععععععر معععععععن اإلدرايعععععععات 

المبلومعععععات تسعععععم  للفعععععرد بعععععالتييف والتواصعععععل معععععع المجتمعععععع وتحعععععدد عالياتعععععه داخعععععل المجتمعععععع ت حيعععععث 
 .يبتبر التصور شبية لبراء  الوايع

 :ـ البعد الثاني2ـ0
يعععععا تحيعععععث يتمثعععععل فعععععي يوةعععععه ةتعععععاج ثبعععععافي توتببيعععععر تعععععاريخي ظعععععاهر ومببعععععر عةعععععه إجتماع      

تسعععععععجل التصعععععععورات داسمعععععععا فعععععععي سعععععععياق تعععععععاريخي توتيعععععععون تاببعععععععة للوضعععععععبية الوايبيعععععععة والمتميعععععععل  أساسعععععععا 
ب بيبعععععععععة المشعععععععععروم اإلجتمعععععععععاعي تالسياسعععععععععي توت عععععععععور شعععععععععبية الباليعععععععععات اإلجتماعيعععععععععة واإليديولوجيعععععععععة 

 .تلمختلف ال ببات الميوةة للمجتمع تويل ذل  في إ ار لمةي محدد
لمبتبعععععععدات وال بعععععععوس واألفيعععععععار ذات المرجبيعععععععة األخالييعععععععة يمعععععععا تعععععععرتب  التصعععععععورات بجملعععععععة ا 

 ": Mollo(."  (1974:110والجماليععععععععة الخاصععععععععة بمختلععععععععف الفسععععععععات اإلجتماعيععععععععة توهععععععععذا مععععععععا تؤيععععععععده 
 .<<أن يل  ببة إجتماعية تخفي تصوراتها تخاصة تل  المرتب ة باةظمة البي  المرجبية>> 

جتماعيعععععة وديةيعععععة خاصععععع ة بيعععععل مجتمعععععع توتضععععع  تصعععععورات فيعععععل تصعععععور لعععععه مرجبيعععععة ثبافيعععععة وا 
 .أفراده

 : البعد الثالث -0-7
التصععععور يباليعععععة إجتماعيعععععة مععععع عةصعععععر معععععن المحععععي  الثبعععععافي بمعععععا أن التصععععور يسعععععجل داخعععععل 
ةسعععععععيج مببعععععععد معععععععن الباليعععععععات التعععععععي تعععععععرب  الفعععععععرد بعععععععالمجتمع تفعععععععان تصعععععععور أي فعععععععرد ألي عةصعععععععر معععععععن 

تماعيععععععة التععععععي تب يععععععه خصععععععاسع عةاصععععععر محي ععععععه الثبععععععافي ال ييععععععون دون توسعععععع  هععععععذه الباليععععععات اإلج
ببععععععاد للبةاصععععععر األخععععععرى تفتحديععععععد  تميةععععععه مععععععن إختيععععععار ببععععععض البةاصععععععر للموضععععععوم الععععععذي يتصععععععوره توا 
التصععععععور متبلععععععق بالةظععععععا  الةفسععععععي أيثععععععر مةععععععه بالةظععععععا  اإلجتمععععععاعي تحيععععععث يظهععععععر مععععععن خععععععالل ةظععععععا  

 Jodlet(1993 :187) .المبتبدات والموايف من أجل بةاء عال  من المباةي
معععععععن خعععععععالل األببعععععععاد الثالثعععععععة يتضععععععع  أن تصعععععععور الفعععععععرد ألي عةصعععععععر معععععععن عةاصعععععععر محي عععععععه 
الثبعععععععافي واإلجتمعععععععاعي اليعععععععت  إال بتوسععععععع  الباليعععععععات اإلجتماعيعععععععة توهعععععععذا معععععععا يب يعععععععه مميعععععععلات خاصعععععععة 
تسعععععاعده علعععععع إةتبعععععاء ببعععععض عةاصعععععر الموضعععععوم العععععذي يتصعععععوره توععععععلل البةاصعععععر األخعععععرى تفالتصعععععور 
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جتمعععععاعي ةتيجعععععة تعععععاثير مظععععععاهر  ةفسعععععي ألةعععععه يشعععععمل عمليعععععة ربععععع  ووصعععععل بعععععين المجعععععرد والمحسعععععوس وا 
 .المجتمع في مظاهر الفرد توةتاج ثبافي مببر من خالل الياسةات واألشياء في ثبافة المجتمع

 :خصائص التصورات اإلجتماعية -2
ةظععععععععرا ليععععععععون مفهععععععععو  التصععععععععور يحمععععععععل مبععععععععاةي متبععععععععدد حسععععععععب البععععععععاحثين تلععععععععذل  تعععععععع  تحديععععععععد 

 .الخصاسع األساسية له
 : Jodletخصائص التصورات اإلجتماعية حسب جودليه   2-0

 :خمسة خصاسع للتصورات اإلجتماعية هي "Jodlet""  جودليه"حددت 
 : ال يوجد تصور دون موضوع 2-0-0

يععععل تصععععور إجتمععععاعي هععععو تصععععور لموضععععوم مععععا يبععععو  بععععه شععععخع مععععا تويترتععععب عععععن ذلعععع  أن 
الموضععععععوم  والشععععععخع ليسععععععا يتععععععاثر التصععععععور بخصععععععاسع يععععععل مععععععن الموضععععععوم  والشععععععخع المتصععععععور تف

ـــــوش . مةفصعععععلين تمامعععععا تفعععععالفرد هعععععو يعععععاسن ععععععارف يسعععععتدل ويبيعععععد بةعععععاء موضعععععوم التصعععععور ـــــول وبك جل
 ( 022: 2102)الجموعي

 .ومثال ذل  التصور اإلجتماعي للمرض والذي يتاثر بثبافة الفرد وجماعته المرجبية
 : خاصية تمثيلية صورية 2-0-2

ا علعععععععع فهعععععع  البعععععععال  المجععععععرد توتحويعععععععل األشعععععععياء مععععععن خعععععععالل الصععععععور  التعععععععي تحتويهععععععا تسعععععععاعدة
المحسوسععععععة والخععععععوا ر واألفيععععععار والمفععععععاهي  إلععععععع أشععععععياء يابلععععععة للتبععععععادل عععععععن  ريععععععق الصععععععور توليععععععن ال 
يميععععن إختصععععار هععععذا الجاةععععب مععععن التصععععورات فععععي مجععععرد إعععععاد  للوايععععع علععععع شععععيل صععععور توليععععن عععععن 

  Moscovisci ( 3900881: ).  ريق إستخدا  الخيال الفردي واإلجتماعي في إعاد  بةاسه
 : خاصية الرمزية و الداللة  2-0-7

األول شعععععيلي أو صعععععوري والثعععععاةي رمعععععلي تففعععععي الصععععععور  : التصعععععورات اإلجتماعيعععععة لهعععععا وجهعععععين
 "و "Ràteau"أو الشععععيل يرمععععل للموضععععوم الععععذي يريععععد تفسععععيره ويب يععععه مبةععععع يمععععا يبتبععععر يععععل مععععن 

"Roquettصععععععععععععور توهيععععععععععععذا فالتصععععععععععععور حسععععععععععععب أن المبةععععععععععععع هععععععععععععو الةمععععععععععععوذج األيثععععععععععععر وضععععععععععععوحا للت
لععععععه بةيععععععة مضععععععاعفة شععععععيل ومبةععععععع تفليععععععل شععععععيل    "Moscovisci(" 0881:722" )موسكوفيســــــي"

  .مبةع وليل مبةع شيل
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 :خاصية بنائية 2-0-2

التصعععععورات ليسعععععت مجعععععرد إسعععععترجام لصعععععور حعععععول الوايعععععع تبعععععل هعععععي عمليعععععة إععععععاد  بةعععععاء لهعععععذا 
ــــك"الوايععععع تحيععععث يبععععول  يععععل وايععععع متمثععععل يبةععععي باةععععه تعععع  بةاسععععه وفععععق >> : "Abric( "0882:22")آبري

المةظومععععععة المبرفيععععععة المةدرجعععععععة فععععععي مةظومعععععععة البععععععي  توالخاضعععععععبة لتاريخععععععه توفعععععععي السععععععياق اإلجتمعععععععاعي 
 .                                               <<واإليديولوجي الذي يحي  به

ر ال يبتبعععععر عمليعععععة بةعععععاء فالتصعععععور لعععععيس مجعععععرد تيعععععرار أو إععععععاد  إةتعععععاج سعععععلبي للوايعععععع تفالتصعععععو 
ةمعععععععا عمليعععععععة ربععععععع  المواضعععععععيع الموجعععععععود  فعععععععي العععععععداسر  الفيريعععععععة فيةعععععععلم مةعععععععه ببعععععععض  عبلعععععععي فحسعععععععب توا 
الخصعععععاسع الفيريعععععة ويضعععععيف إليعععععه العععععببض تلعععععذل  فبمليعععععة البةعععععاء العععععذهةي هعععععي أسعععععاس التصعععععور تألن 

عاد  بةاء في فبل التصور  .هةا  داسما عملية بةاء وا 
 :     إلبداعخاصية اإلستقاللية وا -2-0-0

التصععععععععور لععععععععيس إةتععععععععاج بسععععععععي   أن" Moscovisci" (370: 2003)" موسكوفيســــــــي"يــــــــرى 
 .ليةه ترتيب يستلل  جلءا مستبال لإلبدام الفردي أو الجماعي

فبمليعععععععة بةعععععععاء التصعععععععورات ال يبتصعععععععر علعععععععع إععععععععاد  إةتعععععععاج الوايعععععععع تبعععععععل هعععععععي عمليعععععععة تةظعععععععي  
بةعععععاء لوايعععععع جديعععععد أيثعععععر مالسمعععععة لمحعععععي  الفعععععرد لبةاصعععععر هعععععذا الوايعععععع ب ريبعععععة مغعععععاير  تيمعععععا أةهعععععا عمليعععععة 

والجماعععععععة حسععععععب مععععععرجبيته  توالبععععععي  والمبععععععايير السععععععاسد  بهععععععدف توجيععععععه سععععععلوييات أو تصععععععرفات الفععععععرد 
 .والجماعة وتسهيل التواصل فيما بيةه 

 ":Fischer"خصائص التصورات اإلجتماعية حسب فيشر  -2-2
لخصععععععععععععاسع التصععععععععععععورات مسععععععععععععتويين  "Fischer"  (132-131: 2005)"فيشــــــــــــر"يحععععععععععععدد 

 : اإلجتماعية وهما مستوى الترييب ومستوى المحتوى
 :  مستوى التركيب 2-2-0

التصععععععور لععععععيس مجععععععرد تبليععععععد بسععععععي  تفهععععععو سععععععيرور  وتحويععععععل للوايععععععع اإلجتمععععععاعي إلععععععع موضععععععوم  -
 .ذهةي

التصععععععور هععععععو سععععععيرور  إعععععععاد  تشععععععييل الوايععععععع وبةاسععععععه إة اليععععععا مععععععن المب يععععععات المسععععععتمد  مععععععن  -
 .فيه الوايع الذي يبي 
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عداد ذهةي تفهو وسي  لإلتصال اإلجتماعي -  . التصور هو سيرور  تراب ية وا 
إن عمليععععة التحويععععل التععععي تبععععو  بهععععا التصععععورات تبععععد يت بيععععع للوايععععع اإلجتمععععاعي تذلعععع  ألةهععععا  -

 .تجبل البةاصر اإلجتماعية يبديهيات

 : مستوى المحتوى 2-2-2

معععععن المبلومعععععات المتبلبعععععة محتعععععوى التصعععععور هعععععو يبعععععل يعععععل شعععععيء مبرفعععععي تيتبلعععععق بمجموععععععة  -
 .بموضوم إجتماعي

 .يبرف محتوى التصور بالبالية التي تحدد اإلرتبا  بين الصور  والمبةع -
للتصععععععور محتععععععوى رمععععععلي مععععععرتب  مباشععععععر  بععععععالمظهر المبرفععععععي تالرمععععععل يحتععععععوي علععععععع عةصععععععر  -

الصعععععور تفمعععععن جهعععععة الموضعععععوم الحاضعععععر يمثعععععل معععععا هعععععو ناسعععععب ععععععن إدرايةعععععا المباشعععععرتومن 
 " Fischer" " فيشـــــر"ناسعععععب تياخعععععذ مبةعععععع باإلعتمعععععاد عليعععععه توحسعععععب  جهعععععة أخعععععرى معععععا هعععععو

 .  المحتوى الرملي يبود للبةية التخيلية للفرد

 : عناصر التصور اإلجتماعي -2

 : يتيون التصور اإلجتماعي من ثالثة عةاصر توهي

 L'information: المعلومات 2-0

الفعععععععرد معععععععن محي عععععععه وهعععععععي مجموععععععععة المبعععععععارف الميتسعععععععبة حعععععععول موضعععععععوم مبعععععععين تإيتسعععععععبها 
اإلجتمعععععاعي ععععععن  ريعععععق تجعععععارب شخصعععععية تووسعععععاسل إعالميعععععة  تأو ععععععن  ريعععععق اإلحتيعععععا  والتواصعععععل 
معععععععع اآلخعععععععرين توالمبلومعععععععات عةصعععععععر مهععععععع  للتصعععععععور تألن الفعععععععرد ييعععععععون وايبعععععععه إعتمعععععععادا علعععععععع يميعععععععة 

 Moscovici( . (69: 1976وةوعية المبلومات ومدى تةظيمها

  Le champ de repésentation: حقل التصور2-2

 ":Moscvisci(" 69 : 0822")موسكوفيسي " يبول 

هةععععا  حبععععل تصععععوري أيععععن توجععععد وحععععد  مرتبععععة مععععن البةاصععععر توحبععععل التصععععور مهعععع  فععععي دراسععععة  
التصعععععور تألةعععععه يببعععععر ععععععن الوايعععععع الةفسعععععي المببعععععد العععععذي سعععععيظهر ليعععععل واحعععععد تويميعععععل هعععععذا الوايعععععع معععععن 

 .  عن إدخال المبلومات وترجمتهاخالل التجريد في التصور وبةاسه وتةظيمه تفهو عبار  
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ممعععععا سعععععبق يتبعععععين أن حبعععععل التصعععععور هعععععو العععععذي يسعععععم  بثبعععععات وتماسععععع  التصعععععور توهعععععو بعععععذل  
 ." Abric" "ابريك"يشبه الةوا  المريلية عةد 

 L'attitude: الموقف أو اإلتجاه 2-7

يببعععععر ععععععن التوجعععععه اإليجعععععابي أو السعععععلبي إتجعععععاه موضعععععوم التصعععععور تويبعععععدو اإلتجعععععاه أسعععععبق فعععععي 
لوجععععود معععععن عةصععععري المبلومعععععات وحبعععععل التصععععور تفاإلتجعععععاه يتواجععععد حتعععععع فعععععي ظععععل مبلومعععععات ضعععععسيلة ا

   ( 21: 2112) بومدين . وحبل التصور يليل التةظي 

 :التشابه واإلختالف في التصورات اإلجتماعية -9
مبظععععععع  تصعععععععوراتةا تةتبعععععععل إليةعععععععا بواسععععععع ة التةشعععععععسة اإلجتماعيعععععععة ومؤسسعععععععاتها توهعععععععذا يبةعععععععي أةةعععععععا 

ةععععاءات جععععاهل  عععععن البععععال  الععععذي يحععععي  بةععععا تفالتصععععورات يععععت  بةاؤهععععا إجتماعيععععا وفبععععا للخصععععاسع ةععععتبل  ب
اإلجتماعيعععععععة للفعععععععرد ليعععععععت  تباسعععععععمها بعععععععين األفعععععععراد توليعععععععن هعععععععذا التباسععععععع  للتصعععععععورات هعععععععو داسمعععععععا تباسععععععع     
محلعععععي تأي يخعععععع أفعععععراد مبيةعععععين تفالجماععععععات اإلجتماعيعععععة المختلفعععععة ال تتباسععععع  بالضعععععرور  ةفعععععس البعععععي  

مبعععععايير واإليعععععديولجيات توال ةفعععععس الخبعععععرات البلميعععععة توهعععععذا يبةعععععي أن التصعععععورات اإلجتماعيعععععة تحمعععععل وال
 ععععععابع اإلةتمععععععاء اإلجتمععععععاعي لألفععععععراد الععععععذين يحملوةهععععععا مععععععن جهععععععة تفهععععععي ضععععععمان هععععععويته  تومععععععن جهععععععة 
ثاةيعععععة تسعععععم  لهعععععؤالء األفعععععراد بعععععالتميل ععععععن اآلخعععععرين العععععذين ال يحملعععععون ةفعععععس التصعععععورات ويبعععععدون لهععععع  

   (08: 2112)بومدين . مختلفون وياةه 
بمعععععععععععععا أن التصعععععععععععععور هعععععععععععععو ةتعععععععععععععاج ثبعععععععععععععافي إجتمعععععععععععععاعي تفهعععععععععععععو يختلعععععععععععععف حسعععععععععععععب الثبافعععععععععععععات       

 .                     والجماعات تفتصور الجلاسريين للسياحة مثال ال يشبه تصور األجاةب
 :نظريات التصورات اإلجتماعية -5

ةمععععععا مباربععععععات ميملععععععة يتبلععععععق األمععععععر بععععععثالث ةمععععععاذج ةظريععععععة تال تبتبععععععر  أ روحععععععات متةافسععععععة توا 
 :لببضها الببض تحيث ت  عرضها حسب الترتيب اللمةي لظهورها

  le modéle sociogénétique:النموذخ السيوسو تطور  -8-0
لبعععععععد تععععععع  إسعععععععتبمال مفهعععععععو  التصعععععععور اإلجتمعععععععاعي فعععععععي علععععععع  العععععععةفس اإلجتمعععععععاعي معععععععن  عععععععرف 

هعععععععععو توضعععععععععي  فيعععععععععر  >> :لعععععععععع أةعععععععععه حيعععععععععث عرفعععععععععه ع 6516سعععععععععةة  "Moscovici" "موسكوفيســـــــــي"
 Moscovici (1976 :69). << محسوس إلع فير مجرد اإلةتبال من شيء
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أن ظهععععععععور وضعععععععبية إجتماعيععععععععة جديعععععععد  ومععععععععا تفرضععععععععه  "Moscovici"  "موسكوفيســــــــي"يعععععععرى
هععععذه األخيععععر  مععععن يلععععة المبلومععععات بشععععاةها أو عجععععل المبععععارف الميتسععععبة سععععاببا عععععن تاويلهععععا تيععععؤدي إلععععع 

الي وجديععععد يسععععتحيل مبرفتععععه بشععععيل يامععععل ةظععععرا لتشععععتت المبلومععععات التععععي تتبلععععق برولهععععا يموضععععوم إشععععي
بعععععععععه تفهععععععععععذه الوضعععععععععبية تولععععععععععد ةباشعععععععععات وجععععععععععداالت وتفعععععععععاعالت تليععععععععععد معععععععععن الشععععععععععبور بضعععععععععرور  فهعععععععععع      

الموضعععععوم توهيعععععذا يعععععت  تةشعععععي  التواصعععععل الجمعععععاعي والت عععععرق ليعععععل المبلومعععععات والمبتبعععععدات والفرضعععععيات 
مويعععععععف أنلبيعععععععة عةعععععععد الجماععععععععة تهعععععععذا التوافعععععععق تسعععععععاعده  بيبعععععععة المميةعععععععة تممعععععععا يعععععععؤدي إلعععععععع الخعععععععروج ب

مبالجعععععععععة األفعععععععععراد اإلةتباسيعععععععععة للمبلومعععععععععات تإذ يتمريعععععععععلون حعععععععععول مظهعععععععععر خعععععععععاع يتةاسعععععععععب وتويبعععععععععاته  
 . وتوجهاته  الجماعية

 :هذه السيرور  البفوية المولد  للتصور تحتاج لثالث شرو  تهي 
 .تشتت المبلومات -
 .الترييل في بؤر  -
 .    لع اإلستداللالحاجة إ -

فصعععععععل فيمعععععععا ببعععععععد أيثعععععععر فعععععععي هعععععععذه الشعععععععرو  والبةاصعععععععر حيعععععععث  "Molinier" "مـــــــوليني"ليعععععععن 
 : حددها يما يلي

    . ظهور موضوم مببد ومريل أو متبدد األشيال -
 .وجود جماعة إجتماعية -
 .وجود رهاةات متبلبة بالهوية أو بالتراب  اإلجتماعي متاثر  بهذا الموضوم -
إجتماعيعععععععة تأي مجموععععععععة معععععععن التبعععععععادالت والتفعععععععاعالت معععععععابين الجماععععععععات حعععععععدوث ديةاميييعععععععة  -

 .حول هذا الموضوم
 .نياب تةظي  إمتثالي متحي  في المبلومة المتبلبة بالموضوم -

مععععععععن خععععععععالل هععععععععذه الةظريععععععععة سععععععععيرورتين يةععععععععتج  "Moscovici" "موسكوفيســــــــي "يمععععععععا إيتععععععععر 
جلــــــول و بكــــــوش الجمــــــوعي .  عةهمععععععا ظهععععععور التصععععععور همععععععا سععععععيرور  التوضععععععيع و سععععععيرور  الترسععععععي 

(2102 :022-020  ) 
علعععععععععععععع الجاةعععععععععععععب العععععععععععععديةامي للتصعععععععععععععور و عععععععععععععرق   "Moscovici" "موسكوفيســـــــــــــي "ريعععععععععععععل 

بةاسعععععهتحيث إعتبعععععر أن التصعععععورات اإلجتماعيعععععة ديةاميييعععععة ومت عععععور  ومةحصعععععر  فعععععي بةعععععع صعععععغير  تلعععععذل  
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مععععن خععععالل فهععععي يثيععععر  مععععن حيععععث البععععدد توتبععععدل بشععععيل أسععععهل مععععن التصععععورات الجماعيععععة وأةهععععا تبةععععع 
 .سيرورتي التوضيع والترسي 

                     la théorie du noyau central:نظرية النواة المركزية -9-2
الععععععذي يريععععععل " Abric"  (08: 1994)" أبريــــــك"صععععععاحب هععععععذا الةمععععععوذج الةظععععععري هععععععو البععععععال  

ريبععععة علععععع بةيععععة التصععععور حيععععث إعتبععععر أن التصععععورات عبععععار  عععععن مجموعععععة سوسععععيو مبرفيععععة مةظمععععة ب 
خاصععععة توتبمععععل حسععععب يواعععععد خاصععععة بهععععا تولفهعععع  الميياةيلمععععات التععععي تتععععدخل مععععن خاللهععععا التصععععورات 

 . في الممارسات اإلجتماعية تيت لب مبرفة التةظي  والبةية الميوةة للتصور
    

 "Abric" "أبريـــــــك"يميعععععععن تلخعععععععيع المباربعععععععة الةظريعععععععة لعععععععع  ( 22: 2102)  بوســـــــنة حسعععععععب 
 :من خالل الفير  التالية

لععععععيس هةععععععا  إةب ععععععام بععععععين الفضععععععاء الخععععععارجي والفضععععععاء الععععععداخلي للفععععععرد أو الجماعععععععة تأي ال  
يوجععععد مععععا يسععععمع وايععععع موضععععوعي تفيععععل وايععععع هععععو ممثععععل تأي مةاسععععب للفععععرد والجماعععععة تيمععععا هععععو مبةععععي 

 . في فضاسه الرملي تومدمج في ةظا  مباييره
ـــــك"ريعععععل  مريليعععععة والمحي يعععععة علعععععع بةيعععععة التصعععععور تووظعععععاسف يعععععل معععععن الةعععععوا  ال "Abric" "أبري

والبوامععععععل المؤديععععععة إلععععععع تغييععععععر التصععععععور اإلجتمععععععاعي تفالتصععععععور حسععععععبه يمثععععععل مجمععععععوم البععععععدرات التععععععي 
إلععععععع  المرتب عععععععة بموضعععععععوم ...تسعععععععم  للفعععععععرد بالتبامعععععععل معععععععع مب يعععععععات المحعععععععي  تمثعععععععل العععععععذاير  تالعععععععذياء 

 .التصور
د التصعععععور ويعععععد تععععع  تبةعععععي هعععععذه الةظريعععععة فعععععي الدراسعععععة الحاليعععععة ةظعععععرا لهعععععدفها المتمثعععععل فعععععي رصععععع

اإلجتمعععععععاعي للمعععععععرض تمعععععععن حيعععععععث الةعععععععوم تالمبةعععععععع تاألسعععععععباب تاألععععععععراض توأسعععععععاليب ال عععععععب الشعععععععببي 
 .المستخدمة للشفاء من المرض

 le modél sociodynamique"  المبادىء المنظمة " :النظرية السيوسو ديناميكية 8-7
الععععععذي إهععععععت  بالمبتبعععععدات الخاصععععععة التععععععي ييوةهععععععا  "Doise" "دواز" إيتعععععر  هععععععذه الةظريععععععة البعععععال  

اليميععععععن  "Doise" "دواز" األفععععععراد عععععععن المواضععععععيع المختلفععععععة للحيععععععا  اإلجتماعيععععععة تفالتصععععععورات حسععععععب 
الوصعععععععععول لهععععععععععا إال مععععععععععن خععععععععععالل ديةاميييععععععععععة إجتماعيعععععععععة تضععععععععععع الفععععععععععاعلين اإلجتمععععععععععاعيين فععععععععععي حالععععععععععة        

إلجتماعيعععععة تفهعععععي تبتبرهعععععا يمبعععععاد  مولعععععد  تفاععععععل توتةسعععععب هعععععذه الةظريعععععة وظيفعععععة ملدوجعععععة للتصعععععورات ا
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ةمععععععا المتباسعععععع  هععععععي المسععععععاسل التععععععي تثيععععععر  للموايععععععف توليةهععععععا أيضععععععا مبععععععاد  ليسععععععت هععععععي المتباسععععععمة توا 
 .الةباشات
يمععععععا تب ععععععي هععععععذه الةظريععععععة مياةععععععة هامععععععة للباليععععععات مععععععابين األفععععععراد توذلعععععع  بمحاولععععععة توضععععععي          

اعيععععععععة المختلفععععععععة أن تحععععععععدد األهميععععععععة المويلععععععععة الييفيععععععععة التععععععععي يميععععععععن مععععععععن خاللهععععععععا لإلةتمععععععععاءات اإلجتم
للمبعععععاد  المختلفعععععة تحيعععععث يتبلعععععق األمعععععر بدراسعععععة ترسعععععي  التصعععععورات فعععععي الوايعععععع اإلجتمعععععاعي توتبحعععععث 
ةظريععععععة المبععععععاد  المةظمععععععة عععععععن الخصوصععععععية فععععععي حرييععععععة الةبععععععا  المرجبيععععععة المشععععععترية لألفععععععراد الععععععذين 

حعععععععول إلعععععععع رهاةعععععععات تيعععععععون مصعععععععدرا يتباسعععععععمون تصعععععععورا مبيةعععععععا تهعععععععذه الةبعععععععا  المرجبيعععععععة المشعععععععترية تت
لإلختالفععععععات الفرديععععععة تويععععععل هععععععذا يحععععععدث فععععععي عاليععععععة مععععععع التععععععداخالت اإلجتماعيععععععة لألفععععععراد تفععععععالتوافق 

ـــــوش . المميعععععل للتصعععععورات اإلجتماعيعععععة موجعععععود  حسعععععب هعععععذه الةظريعععععة فعععععي هعععععذه الرهاةعععععات ـــــول و بك جل
 (022-020:  2102)الجموعي 

يتبعععععععين أةهعععععععا متياملعععععععة تففعععععععي ميعععععععدان معععععععن خعععععععالل البعععععععرض المبعععععععد  حعععععععول الةظريعععععععات السعععععععاببة 
البمليعععععععات الببليعععععععة تعععععععرى هعععععععذه الةظريعععععععات أن التصعععععععورات اإلجتماعيعععععععة تتشعععععععيل معععععععن خعععععععالل اإلدرايعععععععات 
والصععععععععور والفسععععععععات البداسيععععععععة المشععععععععترية الثبافيععععععععة توهععععععععي تةتبععععععععل مععععععععن جيععععععععل إلععععععععع لخععععععععر عبععععععععر الععععععععذاير  

 .الجماعية
 : سيرورة التصورات اإلجتماعية -01

مععععععععن خععععععععالل دراسععععععععة أسععععععععلوب تععععععععدخل علعععععععع  الععععععععةفس "  Moscovici" " موسكوفيســــــــي"أبععععععععرل 
التحليلعععععععي فعععععععي المجتمعععععععع تعمليتععععععععين أساسعععععععيتين تترجمعععععععان ال ريبعععععععة التععععععععي يحعععععععول بهعععععععا المجتمعععععععع هععععععععذا   

تتبلبععععععععععان .L'ancrageوالترسععععععععععي   Objectivationالتصععععععععععور تهاتععععععععععان البمليتععععععععععان همععععععععععا التوضععععععععععيع 
  السعععععععييولوجي وشعععععععرو  ممارسعععععععته ببةعععععععاء وعمعععععععل التصعععععععور اإلجتمعععععععاعي وتبعععععععرلان التعععععععراب  بعععععععين الةشعععععععا

 (009:  2112)بوخريسة . اإلجتماعية
 'Objectivation Processus d:سيرورة التوضي   01-0

اإللاحععععععععة >>: التوضععععععععيع علععععععععع أةععععععععه "Moscovici( "371: 1990)موسكوفيســــــــي "يبععععععععرف 
        . <<التدريجية لي  مبالغ من الدالالت عن  ريق تجسيدها 

"  Moscovici" "موسكوفيســـــــي"معععععععن خعععععععالل التبريعععععععف السعععععععابق يتضععععععع  أن التوضعععععععيع حسعععععععب 
يهعععععععدف إلعععععععع اإلةتبعععععععال معععععععن البوامعععععععل الةظريعععععععة المجعععععععرد  إلعععععععع الصعععععععور  الملموسعععععععة تأي اإلةتبعععععععال إلعععععععع 

 .المالحظة التي ال هي مستةتجة وال مرمل 
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 أن التوضععععععيع عبععععععار  عععععععن عمليععععععة تجسععععععيد المجععععععرد تحيععععععث (2006: 158)بوخريســــــةويععععععرى 
أةععععععه فععععععي عمليععععععة التوضععععععيع يسععععععم  التصععععععور بامياةيععععععة إسععععععتبدال المععععععدر  الحسععععععي والمفهععععععو  وبتصععععععوير 
المفععععععاهي  ويب عععععععي التصععععععور ةسعععععععيجا ماديعععععععا لألفيععععععار تويمثعععععععل األشعععععععياء باليلمععععععات ويحسععععععع  للمخ  عععععععات 

 .المفهمية واألفيار علع البةيات المادية
تسعععععععععم  سعععععععععيرور  التوضعععععععععيع بعععععععععالتحي     "Moscovisci" "موسكوفيســـــــــي "وهيعععععععععذا فحسعععععععععب 

 :ودمج الظواهر والمبارف المببد  من خالل ثالثة مراحل
 La sélection: اإلنتقاء  -01-0-0

يعععععععععععت  فعععععععععععرل المبلومعععععععععععات المتعععععععععععوافر  حعععععععععععول موضعععععععععععوم التصعععععععععععور توذلععععععععععع  بتحريعععععععععععف وعيعععععععععععس    
يصعععععععععععاءات تأو حعععععععععععذف ببعععععععععععض  وتخفعععععععععععيض تأو إضعععععععععععافة ببعععععععععععض المب يعععععععععععات أو البيعععععععععععا  بتبييمعععععععععععات وا 

ع توذلععععع  بسعععععبب الضعععععغ  العععععذي تمارسعععععه ييفيعععععات التفييعععععر المختلفعععععة تالمتعععععاثر  هعععععي األخعععععرى الخصعععععاس
باإل عععععار اإليعععععديولوجي والثبعععععافي توأةسعععععاق البعععععي  التعععععي يتواجعععععد بهعععععا األفعععععراد العععععذين يسعععععتببلون المبلومعععععات 

جلـــــــــــــول و بكـــــــــــــوش . أو الظعععععععععععععواهر الجديعععععععععععععد  تأو يبيعععععععععععععدون تبيعععععععععععععي  مب يعععععععععععععات موجعععععععععععععود  سعععععععععععععاببا
 (022: 2102)الجموعي
عليعععععععه ففعععععععي هعععععععذه المرحلعععععععة يعععععععت  فصعععععععل المفعععععععاهي  ببعععععععد إةتباسهعععععععا ععععععععن اإل عععععععار العععععععذي تةتمعععععععي     و 

 . إليه تليت  تداولها من  رف األفراد تفيدخلوةها في عالمه  الخاع ويتحيمون فيها
  Schéma Figuratifالمخطط الصور   -01-0-2

لها توهذه الترييبة الجديد  وهو تيوين أو إةتاج صور  تحمل مبةا متةاسبا بالةسبة للفرد المةتج 
هي أساس تبلور التصور تحيث تيسبه وحد  في المبةع مةتظمة ومتةاسبة تجبلها أيثر يابلية للتداول 
والتفاعل تحيث يةتج عةها تجسيدا وتبسي ا للموضوم أو الظاهر  المتصور  تمما يجبل مجموعة المفاهي  

 Seca(2002 :63). ين للتصورالمتبلبععععة بالموضوم مالسمة لألفعععراد المةتج

وهيعععععذا يتضععععع  أن المخ ععععع  الصعععععوري هعععععو الةعععععوا  الصعععععلبة للتصعععععور توهعععععذا معععععن خعععععالل تيثيعععععف 
جالء المظاهر األيثر صراعية  .عةاصر المبلومة وا 
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 Naturalisation: التطبي  -10-0-7

هععععععي البمليععععععة التععععععي مععععععن خاللهععععععا يععععععت  إلحععععععاق  أن الت بيععععععع Seca(2002 :63)ســــــيكا  يععععععرى 
ببةاصعععععر   التصعععععور توالتعععععي لععععع  تيعععععن فعععععي األصعععععل مةهعععععا تممعععععا يسعععععهل (  بيبيعععععة)خصعععععاسع صعععععفات و 

 . تداولها داخل الوايع اإلجتماعي

ممععععععا سععععععبق ةسععععععتةتج أن عمليععععععة التوضععععععيع عبععععععار  عععععععن إةتبععععععاء وترتيععععععب للمبلومععععععات فععععععي شععععععيل 
وحععععد  دالليععععة تسععععاه  فععععي بةععععاء الوايععععع تومةععععه يسععععتخرج يععععل فععععرد تصععععوره للمواضععععيع دون أن ييععععون تفععععرده 

 . مبارضا للوايع اإلجتماعي
 Processes L'ancrage: سيرورة الترسي  -10-2

ال لهععععععذه البمليععععععة مععععععا وضععععععحت أةهععععععا تبمععععععل علععععععع إدمععععععاج عةاصععععععر مععععععن أيثععععععر التبريفععععععات تععععععداو         
إن سعععععيرور  الترسعععععي  تشعععععير إلعععععع الةمعععععاذج المدمجعععععة فعععععي (. اإلدمعععععاج المبرفعععععي)جديعععععد  فعععععي تفييعععععر يعععععاس  

التصعععععورات ضعععععمن المجعععععال اإلجتمعععععاعي والتحعععععوالت التعععععي تحعععععدث فيعععععه توأيضعععععا إلعععععع ال ريبعععععة التعععععع يجعععععد 
لفيععععري السععععابق تأو بببععععار  أخععععرى ييععععف يععععدمج موضعععععوعا بهععععا الموضععععوم الجديععععد مياةععععا لععععه فععععي الةظععععا  ا

   Moscovici(2003 :377) . جديدا تأو نير مبروف من يبل
 : وتظهر سيرور  الترسي  من خالل ثالثة مظاهر 

 : المعنى -10-2-0
وهعععععععو مظهعععععععر مريعععععععلي لبمعععععععل التصعععععععور تألةعععععععه يوظعععععععف الباليعععععععات الموجعععععععود  بعععععععين البةاصعععععععر 
المختلفععععععة توبالتععععععالي فهععععععع تبيععععععس هويععععععة األفععععععراد والجماعععععععات مععععععن خععععععالل المبععععععاةي المختلفععععععة الموجععععععود  

أن الموضععععععععععوم  <<:"Moscovici" (377: 2003)"موسكوفيســــــــــي"فععععععععععي تصععععععععععوراته  حيععععععععععث يععععععععععرى 
الحريعععععة الفيريعععععة واإليديولوجيعععععة السعععععاسد  فعععععي تلععععع  الفتعععععر  وفعععععي الجديعععععد يفسعععععر فعععععي يعععععل معععععر  وفبعععععا لفلسعععععفة 

 .  >>ذل  المجتمع تفتصورات الياثولي  والشيوعيين متبايةة
 :إستعمال التأويل -10-2-2

 : seca(2002 :66)يرى         

أن البةاصعععععر الميوةعععععة للتصعععععورات ال تببعععععر فبععععع  ععععععن الباليعععععات اإلجتماعيعععععة وليعععععن تسعععععاه  فعععععي   
ل تفسععععير هععععذه البةاصععععر الجديععععد  لتشععععيل وسععععي ا بععععين الفععععرد ومحي ععععه توبععععين البةاصععععر إةشععععاسها مععععن خععععال
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الميوةعععععة لععععععةفس المجموعععععععة تخاصععععععة فععععععي حالععععععة الصععععععراعات التععععععي ال تخلععععععو مةهععععععا عمليععععععة إدراج الموضععععععوم 
الجديععععععد تيمععععععا تخلععععععق لغععععععة مشععععععترية بععععععين األفععععععراد والجماعععععععات حععععععول الموضععععععوم وتسععععععم  لهعععععع  بالتواصععععععل 

خاللهعععععععا االحعععععععداث والسعععععععلويات المرتب عععععععة بالموضعععععععوم المتصعععععععور مشعععععععيال  توتب عععععععي ةمعععععععاذج تصعععععععةف معععععععن
بعععععععذل  ةسعععععععبا مرجبيعععععععا مشعععععععتريا يمعععععععارس بعععععععدوره تعععععععاثيرا علعععععععع الظعععععععواهر اإلجتماعيعععععععة ببعععععععد إدراج الموضعععععععوم 

  . الجديد

 :اإلدراخ ضمن نظام التفكير الموجود سابقا -10-2-7
لموضععععععععوم الجديععععععععد إسععععععععتدخال ا) يشععععععععيل اإلتصععععععععال بععععععععين الجديععععععععد و ةظععععععععا  التصععععععععور السععععععععابق 

مصعععععدر لةعععععوعين معععععن الظعععععواهر المتبارضعععععة ةسعععععبيا (وتصعععععةيفه داخعععععل اإل عععععار الفيعععععري المرجبعععععي السعععععابق
 :والذين يب يان للتصورات ثةاسية مفاجسة

إن التببعععععععععل اإلجتمعععععععععاعي للجديعععععععععد تيميعععععععععن أن يسعععععععععاعده ال عععععععععابع الخعععععععععالق المسعععععععععتبل للتصعععععععععور  -
حبععععل اإلجتمععععاعي فاةععععه يتصععععل اإلجتمععععاعي ومععععع إمتععععداد التصععععور اإلجتمععععاعي للموضععععوم فععععي ال

 .باةساق تفيير أخرى توأ ر ترجمة أخرى
يتماشععععععع مععععععع الترسععععععي  توتععععععدعي  األ ععععععر التبليديععععععة " التبععععععود علععععععع الغريععععععب"مععععععن لاويععععععة أخععععععرى  -

للتفييعععععر تهعععععذا العععععةم  معععععن التفييعععععر المتميعععععل بالعععععذاير  وهيمةعععععة الموايعععععف السعععععاسد  تبفبعععععل اآلليعععععات 
جععععععراءات التمييععععععل التععععععي تخضععععععع إلععععععع :البامععععععة مثععععععل  الترتيععععععب تالتفيسععععععة تالتمييععععععل تالتسععععععمية توا 
  (027 -022: 2112) بوخريسة. مة ق خاع

 : Seca(2002 :66-67) سيكايرى 
أن اإلدراج ضعععععععمن ةظعععععععا  التفييعععععععر الموجعععععععود سعععععععاببا يحعععععععت  المعععععععرور بالبمليعععععععات التاليعععععععة تجبعععععععل 
البةاصععععععععر الغريبعععععععععة مالوفععععععععة توتحويعععععععععل ببععععععععض البةاصعععععععععر وتبععععععععديل ببضعععععععععها اآلخععععععععر ليصعععععععععب  موافبعععععععععا 

فعععععة تمامعععععا تحيعععععث أةعععععه يعععععد يحعععععدث أن ويميعععععن أن ييعععععون إدراج الموضعععععوم الجديعععععد ب ريبعععععة مختل. للمبعععععايير
ي عععععرأ علعععععع إدمعععععاج موضعععععوم التصعععععور خعععععالل اإل عععععار المرجبعععععي التفييعععععري السعععععابق تأي أةعععععه يعععععد ييعععععون 
تعععععاثير الموضعععععوم الجديعععععد يعععععوى جعععععدا لدرجعععععة أن عمليعععععات إةتبعععععاء عةاصعععععره يبعععععل إدماجعععععه ال تيعععععون ةاجحعععععة 

ةيات ةفسعععععها ةتيجعععععة تعععععاثيره مثعععععل أن ييعععععون الموضعععععوم يارثعععععة أو وبعععععاء أو ألمعععععة إيتصعععععادية تفتتغيعععععر العععععذه
 . الشديد
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األولعععععع : معععععن خعععععالل معععععا سعععععبق ةسعععععتةتج أن بةعععععاء التصعععععور اإلجتمعععععاعي يبتمعععععد علعععععع سعععععيرورتين
تحععععععععول المجععععععععرد إلععععععععع الملمعععععععععوس توالثاةيععععععععة توضعععععععع  الوظععععععععاسف االساسعععععععععية للتصععععععععور توهععععععععي الوظيفعععععععععة   

 .المبرفية ت التفسيرية والتوجيهية والتةظيمية 
 : بنية التصورات اإلجتماعية -00

 .أن التصور اإلجتماعي يتيون من ةظامين مريلي و محي ي " Abric" "أبريك" يؤيد 
 :Noyau centralالنواة المركزية  -00-0

تتشعععععععيل الةعععععععوا  المريليعععععععة للتصعععععععور معععععععن ببعععععععض المبعععععععاةي التعععععععي تب يهعععععععا داللعععععععة تولهعععععععا مهمعععععععة 
ظيمعععععه تأي الصعععععالت بعععععين عةاصعععععره تفعععععالةوا  المريليعععععة ملدوجعععععة تإةهعععععا تةظعععععي  داللعععععة التصعععععور وتحديعععععد تة

هععععي البةصععععر األيثععععر ثباتععععا للتصععععور والععععذي يبععععاو  أيثععععر التغيععععرات تفهععععي البةصععععر المهعععع  فععععي التصععععور 
توليعععععي يختلعععععف تصعععععوران إجتماعيعععععان البعععععد أن يختلفعععععا فعععععي ةواتهمعععععا المريليعععععة تيمعععععا أن التحعععععول الحبيبعععععي 

 (22:2102)بوسنة . مريليةيبتضي تحول الةوا  ال"  Abricابريك " حسب 
 : أبعاد النواة المركزية -00-0-0

 : تببا ل بيبة الموضوم ييون للةوا  المريلية ببدين هما
 :   Demension Fonctionnelبعد وظيفي -

يميعععععن أن ةجعععععده فعععععي الوضعععععبيات التعععععي تاخعععععذ ال عععععابع البملعععععي تحيعععععث ةجعععععد أن الةعععععوا  المريليعععععة 
عمعععععل مبعععععين توتمثعععععل البةصعععععر المهععععع  والفبعععععال فعععععي إةجعععععال تتعععععدخل بصعععععور  واضعععععحة إلةجعععععال ةشعععععا  أو 

هعععععذا الةشعععععا  وذلععععع  مععععععن خعععععالل إع عععععاء األولويععععععة فعععععي بةعععععاء الةعععععوا  المريليععععععة للبةاصعععععر األيثعععععر أهميععععععة 
 .التصور

 : Normative Demensionبعد معيار         

التعععععععي تب عععععععي . يتبلعععععععق بيعععععععل الوضعععععععبيات التعععععععي تتعععععععدخل فيهعععععععا البعععععععي  والمبعععععععايير اإليعععععععدولوجيات
  Abric(1994 : 23) .ع وداللة للتصورمبة

ـــــــــون"الةعععععععععوا  المريليعععععععععة جبعععععععععل  Repérageولبعععععععععل تبلعععععععععي    6561سعععععععععةة  "Flament"" فالم
 : يبرف ةوعين أساسيين من التصورات وهي

 : التصورات المستقلة
 . أين يبع التةظي  الرسيسي علع مستوى الموضوم ةفسه
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 : التصورات غير المستقلة 
أيعععععععن تبعععععععع الةعععععععوا  المريليعععععععة خعععععععارج الموضعععععععوم ةفسعععععععه توفعععععععي تصعععععععور أيثعععععععر شعععععععموال أيعععععععن تجعععععععد 

 (29:  2102)بوسنة . الموضوم مدمج هو أيضا
ممعععععععا سعععععععبق ةسعععععععتةج أن الةعععععععوا  المريليعععععععة تتشعععععععيل معععععععن البةاصعععععععر التعععععععي تب عععععععي مبةعععععععع وداللعععععععة 

 :البةاصر المتبلبة بعوهي تل  . للتصور تالتي تيون مشببة بالةظا  البيمي للجماعة اإلجتماعية
 . بيبة موضوم التصور -
 .عالية الفرد أو الجماعة بموضوم التصور -
 .ةظا  البي  و المبايير -

 : Noyau central Fonction Du وظائف النواة المركزية  -00-0-2
فحسعععععب . إن معععععن أهععععع  وظعععععاسف الةعععععوا  المريليعععععة تأةهعععععا تسعععععم  باع عععععاء مبةعععععع وتعععععراب  للتصعععععور

 :التصور هو "Abric" "ابريك " 
مجموعععععععععة مةظمععععععععة حععععععععول الةععععععععوا  المريليععععععععة هععععععععي ميوةععععععععة مععععععععن عةاصععععععععر تب ععععععععع مبةععععععععع >> 

وتوضعععععي  لهعععععذه التصعععععورات فعععععالةوا  المريليعععععة هعععععي البةصعععععر األساسعععععي للتصعععععورات تفهعععععي تسعععععم  بدراسعععععة 
 ( 70: 2112)بومدين .   <<مبارةة للتصورات اإلجتماعية 

 : و تبو  الةوا  المريلية بثالث وظاسف هي 
 : génératrice Fonctionوظيفة مولدة -

 .هي الوظيفة التي تيون من خاللها و تحول داللة البةاصر األخرى الميوةة للتصور
 : Organisatrice  Fonctionوظيفة منظمة -

 .تحدد الةوا  المريلية  بيبة الرواب  التي توحد عةاصر التصور وتثبيتها
 : Stabilisatrice  Fonctionوظيفة مثبتة -

الةععععععوا  المريليععععععة مسععععععتبر  يصععععععبب ت ويرهععععععا توبالتععععععالي تب ععععععع للتصععععععور ثباتععععععا لمةيععععععا متفععععععاوت 
 ( 028-029: 2102)جلول وبكوش الجموعي . المد 

 : Les élément périphériquesالعناصر المحيطية  -00-2
تمتعععععال البةاصعععععر المحي يعععععة بيوةهعععععا ذات ةمععععع  تسلسلسعععععي تحيعععععث تيعععععون هعععععذه البةاصعععععر أيثعععععر 

مععععععن البةاصععععععر المريليععععععة البريبععععععة مععععععن الةععععععوا  تلهععععععذا فععععععان لهععععععذه البةاصععععععر دورا مهعععععع  فععععععي أو أيععععععل يربععععععا 
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إع عععععععاء الجاةعععععععب المعععععععادي لمبةعععععععع التصعععععععور تيمعععععععا أةهعععععععا توضععععععع  مبةعععععععع التصعععععععور توتيعععععععون البةاصعععععععر 
 .المحي ية في عالية مباشر  مع الةوا  المريلية

 : وظائف العناصر المحيطة -00-2-0
ـــــــــك يعععععععععرى ن البةاصعععععععععر المحي يعععععععععة تسعععععععععاه   فعععععععععي تيعععععععععوين أ" Abric("20-22: 0882)آبري

العععععرواب  بعععععين الةعععععوا  المريليعععععة فعععععي الوضعععععبية الماديعععععة تحيعععععث يبةعععععع فيهعععععا التصعععععور توذلععععع  معععععن خعععععالل 
 :ثالث وظاسف رسيسية هي

 : Fonction de concrétisationوظيفة التجسيد  -00-2-0-0
تألةعععععععه أيثعععععععر إن الةظعععععععا  المحي عععععععي يجسعععععععد الةظعععععععا  المريعععععععلي فعععععععي شعععععععيل سعععععععلويات وموايعععععععف 

حساسعععععععية لخصوصعععععععيات الظعععععععرف والمويعععععععف اآلةعععععععي تيمعععععععا يشعععععععيل هعععععععذا الةظعععععععا  الواسععععععع ة بعععععععين الوايعععععععع 
الملمععععععوس و الةععععععوا  المريليععععععة تفهععععععو فععععععي نالععععععب األحيععععععان الوجععععععه الظععععععاهر مععععععن التصععععععور حيععععععث يميةةععععععا 

 .الوصول إليه من خالل مالحظة األفراد أو مبابلته 

 :régulation Fonction deوظيفة التعديل  -00-2-0-2

تسعععععععم  هعععععععذه الوظيفعععععععة بتييعععععععف التصعععععععور معععععععع ت عععععععور الوضعععععععبيات توذلععععععع  معععععععن خعععععععالل دمعععععععج 
المبلومعععععات الجديعععععد  أو إسعععععتيباب تحعععععوالت المحعععععي  تويعععععذا البةاصعععععر التعععععي معععععن شعععععاةها أن تضعععععع بةيعععععة 
التصععععور علععععع المحععععع  تحيععععث يععععت  إحتواسهعععععا باع اسهععععا موضعععععبا ثاةويععععا أو إعععععاد  تفسعععععيرها بمععععا يتةاسعععععب 

يعععععة تأو باع اسهعععععا  عععععابع اإلسعععععتثةاسية أو اإلشعععععترا ية توهيعععععذا فعععععي مبابعععععل إسعععععتبرار الةعععععوا  والداللعععععة المريل 
 .المريلية تتخذ البةاصر المحي ية المظهر المتحر  والمت ور للتصور

 :Défense Fonction deوظيفة الدفاع  -00-2-0-7

 وذلعععععع  مععععععن خععععععالل إدمععععععاج مشععععععرو  للبةاصععععععر المتةايضععععععة تألةععععععه الوحيععععععد البععععععادر علععععععع تحمععععععل
 .التةايضات

ةسعععععععععتةتج ممعععععععععا سعععععععععبق أن الةعععععععععوا  المريليعععععععععة للتصعععععععععورات اإلجتماعيعععععععععة هعععععععععي البةصعععععععععر الموحعععععععععد 
والمسععععععتبر للتصععععععور تفععععععي حععععععين أن البةاصععععععر المحي يععععععة مرةععععععة ومتغيععععععر  والوحيععععععد  البععععععادر  علععععععع تحمععععععل 

 .التةايضات الشيء الذي يسم  بالت ور
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 : وظائف التصورات اإلجتماعية -02
 :ات اإلجتماعية في الوظاسف التاليةيمين إختلال دور التصور 

 :cognitive Fonctionالوظيفة المعرفية  -02-0
التصعععععورات اإلجتماعيعععععة تمعععععة  للفعععععاعلين اإلجتمععععععاعيين المبرفعععععة التعععععي هعععععي مشعععععترية ومتباسععععععمة 
بععععين األفععععراد والتععععي تسععععهل عمليععععة التواصععععل اإلجتمععععاعي تمععععن خععععالل تحديععععد اإل ععععار المرجبععععي المشععععتر  

 .تبادل اإلجتماعي تفهذه الوظيفة تسم  لةا بفه  وتفسير الوايعالذي يجري فيه ال
 : Fonction d'orientationالوظيفة التوجيهية  -02-2
توجعععععععععه التصعععععععععورات اإلجتماعيعععععععععة السعععععععععلو  والتصعععععععععرفات وتحعععععععععدد المببعععععععععول مةهعععععععععا والمرفعععععععععوض  

رات حسععععععععب المبععععععععايير والثبافععععععععة السععععععععاسد  داخععععععععل الجماعععععععععة اإلجتماعيععععععععة المةتجععععععععة لهععععععععا وتوجععععععععه التصععععععععو 
 :اإلجتماعية السلو  علع ثالثة مستويات

تعععععععدخل مباشعععععععر  فعععععععي تحديعععععععد الغايعععععععة معععععععن المويعععععععف تفهعععععععي التعععععععي تحعععععععدد الباليعععععععات المةاسعععععععبة  -
 .للفرد

 . تةتج التصورات ةظاما للتويبات -

التصعععععورات تعععععؤثر علعععععع السعععععلو  العععععذي ةبعععععو  بعععععه حتعععععع يبعععععل البيعععععا  بعععععه أحياةعععععا تفهعععععي تلبعععععب  -
ـــــــك"دور المبعععععععايير توهعععععععذا معععععععا أيعععععععده  التصعععععععورات اإلجتماعيعععععععة >> :بعععععععان  "Abric" (12: 1994)"أبري

    .<<تبرف ما هو مسمو  به وما هو ممةوم داخل محي  إجتماعي ما

 :Fonction Identitaireوظيفة الهوية  -02-7

تسعععععععم  هعععععععذه الوظيفعععععععة بموضعععععععبة األفعععععععراد والجماععععععععات فعععععععي الحبعععععععل اإلجتمعععععععاعي تمعععععععن خعععععععالل 
إععععععععععداد هويعععععععععة إجتماعيعععععععععة وشخصعععععععععية متماشعععععععععية معععععععععع أةظمعععععععععة المبعععععععععايير والبعععععععععي  المحعععععععععدد  إجتماعيعععععععععا    
ةتاجاتهععععععععا  وتاريخيععععععععا تفتصععععععععور الفععععععععرد لجماعععععععععة تإةتماسععععععععه متععععععععاثر بتبيععععععععي  مفععععععععر  لععععععععببض خصاسصععععععععها وا 

ظ علعععععع صعععععور  إيجابيعععععة لهعععععذه الجماععععععة توهيعععععذا تلبعععععب هويعععععة الجماععععععة التببيريعععععة توذلععععع  بهعععععدف الحفعععععا
المتعععععععععاثر  بتصعععععععععوراتها دورا هامعععععععععا فعععععععععي المرايبعععععععععة اإلجتماعيعععععععععة التعععععععععي تفرضعععععععععها علعععععععععع يعععععععععل واحعععععععععد معععععععععن    

جلـــــــــول وبكـــــــــوش الجمـــــــــوعي . أعضعععععععععاسها توخاصعععععععععة معععععععععن خعععععععععالل سعععععععععيرور  التةشعععععععععسة اإلجتماعيعععععععععة 
(092:2102) 
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 Fonction de Justification   (بعد  –قبلي )وظيفة التبرير  -02-2

تب يةععععععععا التصععععععععورات اإلجتماعيععععععععة إ ععععععععارا مرجبيععععععععا لتبريععععععععر تصععععععععرفاتةا وموايفةععععععععا يععععععععافراد داخععععععععل 
الجماععععععععة اإلجتماعيعععععععة الواحعععععععد  توخاصعععععععة إذا تبلعععععععق األمعععععععر بالجماععععععععات اإلجتماعيعععععععة فعععععععي معععععععا بيةهمعععععععا 

ـــــــــــك" وهعععععععععععذا معععععععععععا يؤيعععععععععععده ( المسعععععععععععافة اإلجتماعيعععععععععععة ) تصعععععععععععورات لل>> : "Abric"18: 1994) ")ابري
اإلجتماعيعععععععععة دور جديعععععععععد أال وهعععععععععو دور التعععععععععدعي  والمحافظعععععععععة علعععععععععع المويعععععععععف اإلجتمعععععععععاعي للجماععععععععععة 

 . <<اإلجتماعية المبيةة 

ممعععععععععا سعععععععععبق ةسعععععععععتةتج أن وظعععععععععاسف التصعععععععععورات اإلجتماعيعععععععععة تت عععععععععابق فعععععععععي مضعععععععععموةها معععععععععع 
د التبريفععععععات المختلفععععععة لهععععععا تفهععععععي عبععععععار  عععععععن أةظمععععععة إجتماعيععععععة مبرفيععععععة مةتجععععععة ومشععععععترية بععععععين أفععععععرا

الجماععععععة تتسعععععم  برؤيعععععة وايعععععع مشعععععتر  لجماععععععة إجتماعيعععععة مبيةعععععة معععععن خعععععالل إععععععاد  بةاسعععععه لهعععععا هعععععدف 
 .عملي وهو فه  وتةظي  المحي  والتحي  فيه والتواصل خالله تويذل  توجيه السلو  وتبريره

 : تعديل التصورات اإلجتماعية -71

يععععععة تحيعععععث تععععععؤدي هععععععذه يعععععؤدي التبععععععديل الععععععداس  للمحعععععي  إلععععععع تبععععععديل فعععععي الممارسععععععات اإلجتماع
األخيععععععععر  بععععععععدورها إلععععععععع تبععععععععديالت علععععععععع مسععععععععتوى التصععععععععورات اإلجتماعيععععععععة تويحععععععععدث التغيععععععععر البةيععععععععوي 
للتصعععععور اإلجتمعععععاعي عةعععععدما تصعععععب  البةاصعععععر المريليعععععة محي عععععة أو البيعععععس تليعععععن البةيعععععويين يعععععرون أن 

رور  التةشععععععي  المفععععععر  لجععععععلء مععععععن الةظععععععا  المحي ععععععي ألسععععععباب إيدولوجيععععععة أو مؤيتععععععة ال يتضععععععمن بالضعععععع
 .تحول هذا الةظا  إلع ةظا  مريلي

 فعععععي" Gumelliجيملـــــي" و"Rouquetteروكـــــات " و"  Ràteauراتـــــو" يشعععععير يعععععل معععععن 
Seca(2002 :138)  إلععععععععععع البوامععععععععععل الخارجيععععععععععة المحي يععععععععععة والسععععععععععلويات التععععععععععي يميععععععععععن أن تحععععععععععدث

 تغييععععععرا فععععععي التصععععععور تشععععععر  أن تيععععععون هععععععذه األخيععععععر  متيععععععرر  داخععععععل جماعععععععة مععععععا تو ذات ييمععععععة ماديععععععة
 .ومبةوية توت بق بشيل خاع ومموضع من جماعة إجتماعية

فيشععععععير إلععععععع وجععععععود عةصععععععرين يميععععععن أن يسععععععاعدا علععععععع تغييععععععر  " Flament"  "فالمــــــون"أمععععععا 
 :التصورات اإلجتماعية توهما
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 :Les Schémes étrangesاإلسكامات الغريبة  -

الحالععععععة الباديععععععة وهععععععي سععععععيرور  تتضععععععمن إسععععععتيباب اإلسععععععتثةاءات بهععععععدف محاولععععععة البععععععود  إلععععععع 
واإلشععععار  الواضعععععحة للبعععععديل عععععن الميعععععوالت الحاضعععععر  فععععي الةعععععوا  المريليعععععة توالتاييععععد علعععععع التةعععععايض بعععععين 

يترا  عبلةة تسم  بتحمل هذا التةايض  .البةاصر الجديد  والبديمة توا 

 :Les Schémes de la Négationإسكامات النفي   -

مبلومعععععة المغعععععاير  تبتبعععععر نيعععععر متوافبعععععة تشعععععير إلعععععع وضعععععبية يعععععت  فيهعععععا رفعععععض يعععععل إسعععععتثةاء تفال
 (22:2112بومدين ،). مع عملية الحفاظ علع سالمة التصور

 : وتبديل التصورات اإلجتماعية يتخذ ثالثة أشيال

 :Transformation Résistanseتعديل مقاوم -07-0

هععععععععذا التبععععععععديل يحععععععععدث عةععععععععدما تيععععععععون الممارسععععععععات  أن seca(2002 :139) ســــــــيكايععععععععرى  
بعععععة لويعععععت محعععععدد معععععع التصعععععورات اإلجتماعيعععععة الميتسعععععبة توتيعععععون التةايضعععععات هامشعععععية تأو الجديعععععد  متواف

مؤيتعععععة توتحصعععععل علعععععع تفسعععععيرات مببولعععععة علعععععع مسعععععتوى األفيعععععار تفعععععالةوا  المريليعععععة تببعععععع محميعععععة تيمعععععا 
أن الةظععععععا  المحي ععععععي يععععععادر علععععععع تيييععععععف السععععععلويات المتبةععععععا  مععععععع الةظععععععا  البععععععاس  توليععععععن مععععععع التيععععععرار 

اإلسعععععتثةاءات ياععععععد  تفيتغيعععععر ببعععععد ذلععععع  التصعععععور ببعععععد مرحلعععععة إةتباليعععععة متفاوتعععععة ال عععععول المتلايعععععد تصعععععب  
 .                    يمين أن تدو  ألجيال

 : Transformation progressiveتعديل تدريجي -07-2

فعععععي هعععععذه الحالعععععة ال تخلعععععق المواضعععععيع الجديعععععد  وضعععععبا متةايضعععععا و صعععععراعيا سعععععوى معععععع ببعععععض 
 . تفيحدث تحول تدريجي للةظا  التصوراتيخصاسع الةوا  المريلية 
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 : Transformation violenteتعديل عنيف  -07-7

يارثععععععععة يبيععععععععر  تألمععععععععات )يحععععععععدث هععععععععذا التبععععععععديل عةععععععععدما تيععععععععون المبلومععععععععات الجديععععععععد  ياسععععععععحة 
يسعععععتحيل إخضعععععاعها لبواععععععد التصعععععور البعععععاس  تهعععععذا التبعععععديل معععععرتب  بالصعععععرام العععععذي يخلعععععق ...( مختلفعععععة

يبضععععععة التصععععععور تفتملععععععي الضععععععرورات الفيليبيععععععة أوالمؤسسععععععاتية الجديععععععد  المبععععععايير بععععععين ضععععععرور  الفبععععععل و 
  (097:2102)جلول بكوش الجموعي . التييفية الواجب إتباعها

 : طرق جم  محتوى التصورات اإلجتماعية -02

بالةسعععععبة لجمعععععع محتعععععوى التصعععععورات اإلجتماعيعععععة توجعععععد ععععععد   عععععرق متبعععععدد  والتعععععي تةعععععدرج فعععععي 
 .ال رق اإلستفهامية وال رق المتداعية: مةهجين يبيرين همامجملها ضمن ةموذجين 

 :Les Méthodes Interrogativesالطرق اإلستفهامية  -02-0

تبععععععو  علععععععع جميععععععع التببيععععععرات لألفععععععراد المبةيععععععين بهععععععدف دراسععععععة التصععععععورات تويععععععد تيععععععون هععععععذه 
تخداما لجمععععععععع التببيععععععععرات لفظيععععععععة أو رمليععععععععة توتبتبععععععععر المبابلععععععععة واإلسععععععععتمار  مععععععععن األدوات األيثععععععععر إسعععععععع

محتععععععععععوى التصعععععععععععورات اإلجتماعيععععععععععة تباإلضعععععععععععافة إلععععععععععع الب ايعععععععععععات المسععععععععععتبرسة تالرسعععععععععععومات تالعععععععععععدعاس     
 .البياةية تالمباربة الموةونرافية

 : entretien'Lالمقابلة  -02-0-0

هعععععي إةتعععععاج حعععععوار معععععع الفعععععرد توليعععععن يببعععععع هعععععذا الةشعععععا  مببعععععدا توبخصعععععاسع مببعععععد  وصعععععبب 
ل صععععععببا تلهععععععذا يفضععععععل عععععععد  اإلعتمععععععاد علععععععع المبابلععععععة وحععععععدها فععععععي الععععععتحي  فيهععععععا تممععععععا يجبععععععل التحليعععععع

 .دراسة التصورات اإلجتماعية تبل يفضل دعمها بادوات أخرى ياإلستمار  مثال

 :Le Qestionnaireاإلستمارة  -02-0-2

هعععععي التبةيعععععة االيثعععععر إسعععععتخداما فعععععي دراسعععععة التصعععععورات تممعععععا يسعععععم  للباحعععععث بمبرفعععععة الجاةعععععب 
 Abric(1994 :58-63). للجاةب اإلجتماعي للتصوراليمي تأو الببد اليمي 
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 Cartes d induction:البطاقات اإلستقرائية   -02-0-7

تععععع  إسعععععتةبا  هعععععذه التبةيعععععة معععععن المباربعععععات اإلسعععععبا ية توفيهعععععا ي لعععععب معععععن المبحعععععوث اإلسعععععتجابة 
لسلسعععععة معععععن الصعععععور ذات مواضعععععيع يحعععععددها الباحععععععث تحيعععععث ال يعععععت  إسعععععتثار  المبحعععععوث شعععععفويا توليععععععن 

 .ن  ريق الصورع

 Graphique et Histogrammes: الرسوم و الدعامات البيانية -02-0-2

 : هذه المباربة المةهجية تبتمد علع ثالثة مراحل هي

 . إةتاج رس  أو سلسلة رسو  -

 .التببير اللفظي لألفراد إة اليا من هذه الرسومات -

 .البياةيالتحليل اليمي للبةاصر المريلية الميوةة للرس   -

  Introduction Monographique:المدخل المونوغرافي  -02-0-0

هعععععي  ريبعععععة  ويلعععععة و صعععععببة اإلسعععععتبمال مبارةعععععة بعععععال رق السعععععاببة وهعععععي مسعععععتمد  معععععن ال عععععرق 
األةثربولوجيعععععععة توفيهعععععععا يعععععععت  إسعععععععتخراج محتعععععععوى التصعععععععور معععععععن خعععععععالل الرجعععععععوم إلعععععععع الموايعععععععف الفبليعععععععة 

 Abric(1994 :64-65. )اإلجتماعيةودراسة عاليتها بالممارسات  الحبيبية 

 : Les Méthodes D'associations طرق التداعي -02-2

 : و تهت  بجمع التببيرات باستخدا  عد  تبةبات من بيةها

 Carte d association: بطاقة التداعي 02-2-0

 : حيث تمر بمرحلتين"h jooui". هذه الب اية مستوحا  من الب اية الببلية التي وضبها

 .ة لب من الفرد البيا  بتداعيات حر  :المرحلة األولى

ــــة ــــة الثاني ة لععععب مععععن الفععععرد تبععععدي  سلسععععلة مععععن التععععداعيات وذلعععع  مععععن خععععالل مجموعععععة  :المرحل
معععععععن األلواج تتيعععععععون معععععععن يلمعععععععة اإلة عععععععالق األولعععععععع توباميعععععععان هعععععععذه ال ريبعععععععة أن تت عععععععور إلعععععععع نايعععععععة 



  التصورات اإلجتماعية والثقافة الشعبية                        الثاني                          الفصل 

97 
 

جععععارب يععععد بيةععععت تجععععاول هععععذا الحععععد الحصععععول علععععع سالسععععل بخمسععععة أو سععععتة عةاصععععر توليععععن ببععععض الت
 Maache et all (2002 : 28-29) . من عدد السالسل التي يمين الوصول اليها

 : libre 'association 'Lالتداعي الحر -02-2-2

تبتمععععد هععععذه ال ريبععععة علععععع البععععرض الشععععفهي تحيععععث ة لععععب مععععن الفععععرد مععععن خععععالل يلمععععة  حععععث 
Les mot inducteur د  يععععل اليلمععععات والببععععارات أو الصععععفات أو سلسععععلة مععععن اليلمععععات تأن يبعععع

والببعععععععد اإلسعععععععبا ي لهعععععععذه ال ريبعععععععة يسعععععععم  بسعععععععهولة وسعععععععرعة اإليتعععععععراب معععععععن . التعععععععي تتبعععععععادر إلعععععععع ذهةعععععععه
 Abric(1994 :66). عةاصر الموضوم المدروس أفضل من المبابلة

ليعععععل  ريبعععععة معععععن ال عععععرق  السعععععاببة ملاياهعععععا وعيوبهعععععا فعععععي رصعععععد التصعععععورات اإلجتماعيعععععة توفعععععي 
سعععععة تععععع  اإلعتمعععععاد علعععععع ال عععععرق اإلسعععععتفهامية تخاصعععععة أن موضعععععوم الدراسعععععة يتبلعععععق بالتصعععععور هعععععذه الدرا

اإلجتمععععععاعي للمععععععرض  توذلعععععع  عععععععن  ريععععععق تحليععععععل السععععععلو  اللغععععععوي المتبلععععععق بععععععالمرض الععععععذي تحويععععععه 
األمثععععععععال الشععععععععببية البربيععععععععة تاألمععععععععر الععععععععذي يفععععععععرض إسععععععععتخدا  مععععععععةهج يتةاسععععععععب مععععععععع  بيبععععععععة موضععععععععوم   

حتععععععوى الععععععذي يبتمععععععد علععععععع اإلسععععععتمار  يععععععادا  للتحليععععععل تسععععععم  للباحععععععث الدراسععععععةت وهععععععو مععععععةهج تحليععععععل الم
 .بمبرفة الجاةب اليمي لماد  التحليل

يمعععععا أن المعععععدخل الموةعععععونرافي مالسععععع  لهعععععذه الدراسعععععة حيعععععث يميعععععن معععععن جمعععععع األمثعععععال الشعععععببية 
البربيععععة المتبلبععععة بموضععععوم التصععععور اإلجتمععععاعي للمععععرض بععععالرجوم إلععععع الموايععععف الفبليععععة الحبيبععععة التععععي 

يمععععععا أن المبابلععععععة . يبععععععال فيهععععععا المثععععععل الشععععععببي تللوصععععععول إلععععععع المبةععععععع الحبيبععععععي الععععععذي يحويععععععه المثععععععل
 .تسم  للباحث برصد التصورات اإلجتماعية للمرض من خالل الحوار المباشر مع المبحوثين

 :ثانيا الثقافة الشعبية

  الت ععععرق أوال يبععععل الت ععععرق لمفهععععو  الثبافععععة الشععععببية الععععذي يمثععععل أحععععد مفععععاهي  هععععذه الدراسععععة تتعععع
 .إلع مفهو  الثبافة وأه  مميلاتها

 :تعريف الثقافة -6

هةعععععععععا  تبريفعععععععععات متبعععععععععدد  لمفهعععععععععو  الثبافعععععععععة وةظعععععععععرا للخلععععععععع  بعععععععععين تبريعععععععععف الثبافعععععععععة وتبريعععععععععف    
 :المجتمع تلذل  ت  توضي  هذا المفهو  في ما يلي
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 :لغة -0-0

 :جاء في المبج  الوسي 

تعععععاتي معععععن األصعععععل اللغعععععوي ثبعععععف التعععععي تبةعععععي صعععععار حاذيعععععا  ف ةعععععا تومةهعععععا أشعععععتبت ثبعععععف  <<
أيعععععا  المبعععععوج مةععععه وسعععععواه توثبعععععف اإلةسعععععان أدبععععه وهذبعععععه وعلمعععععه تثعععع  ةحتعععععت اليلمعععععة الثبافعععععة أي : الشععععيء

 (89:أ2112)مجم  اللغة العربية .>>البلو  والمبارف والفةون التي يت لب الحذق فيها 

 : إصطالحا-0-2

 :يلي مجموعة من التبريفات للثبافةفيما 

 ": Linton" لينتون" تعريف :  0-2-0

الشععععععععععيل البععععععععععا  >> : باةهععععععععععا (722: 2102) مرعــــــــــبفععععععععععي  "Linton" "لينتــــــــــون"عرفهععععععععععا 
تحيعععععث يةظعععععر << للسعععععلو  العععععذي يشعععععتر  فعععععي البةاصعععععر الميوةعععععة لعععععه و يتةايلعععععه أعضعععععاء مجتمعععععع ببيةعععععه 

ار والمبتبععععععدات والرمععععععول التععععععي تةتشععععععر عبععععععر ي اعععععععات إلععععععع الثبافععععععة باةهععععععا األسععععععاليب السععععععلويية واألفيعععععع
 . عريضة من األفراد من خالل وساسل اإلتصال الجماهيري أو من خالل التبليد

ميعععععععل بععععععين الفعععععععرد والمجتمعععععععع  " Linton" "لينتـــــــون"مععععععن خعععععععالل التبريععععععف السعععععععابق يتضععععععع  أن 
حععععي يععععادر علععععع  والثبافععععة تحيععععث يععععرى أن المجتمععععع هععععو جماعععععة مةظمععععة مععععن األفععععراد والفععععرد هععععو يععععاسن

التفييعععععععععر والفبعععععععععل والشعععععععععبور بذاتعععععععععه تحيعععععععععث أن إسعععععععععتجاباته تتشعععععععععيل فعععععععععي ضعععععععععوء إحتيايعععععععععه بعععععععععالمجتمع    
 .والثبافة تأما الثبافة فهي مجموعة مةظمة من اإلستجابات ميتسبة يتميل بها مجتمع مبين

 :أن( 72:2102) عبد الصمدفي  " Lintonلينتون "ويرى 

لظععععععاهر وهععععععو السععععععلو  والععععععةظ  توالوجععععععه الخفععععععي وهععععععو الوجععععععه ا: الثبافععععععة تشععععععمل علععععععع وجهععععععين 
البمليعععععات الةفسعععععية مثعععععل اإلتجاهعععععات البعععععي  تلعععععذا فعععععان الثبافعععععة الحبيبيعععععة ألي مجتمعععععع تتضععععع  فعععععي السعععععلو  

 . البملي ألفراده تالمرتيل علع مةظومة ييمية محدد  وواضحة

يعععععععة الثبافعععععععة المثال: يتضععععععع  معععععععن خعععععععالل هعععععععذا التبريعععععععف أن هةعععععععا  ةعععععععوعين معععععععن الثبافعععععععة وهمعععععععا
المتمثلععععة فععععي األةمعععععا  الثبافيععععة التععععي تصعععععور مععععا يةبغععععي أن يفبلعععععه أو يبولععععه أفععععراد المجتمعععععع فععععي موايعععععف 
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أمعععععا الةعععععوم الثعععععاةي فهعععععو . مبيةعععععة إذا معععععا أرادوا اإلمتثعععععال اليامعععععل لمبعععععايير السعععععلو  التعععععي تحعععععددها ثبعععععافته 
ع تويميععععن رصععععد ذلعععع  مععععن الثبافععععة الوايبيععععة المتمثلععععة فععععي األةمععععا  السععععلويية التععععي يتبةاهععععا أفععععراد المجتمعععع

 .خالل مالحظة ما يمارسه أفراد المجتمع فبال في موايف مبيةة

 :التعريف األنثربولوجي -0-2-2

اليتابعععععات األةثربولوجيعععععة تسعععععتخد  يلمعععععة ثبافعععععة بمبةعععععع واسعععععع حيعععععث يشعععععمل يعععععل إةجعععععالات الببعععععل 
ان معععععن البشعععععري تيعععععل مايصعععععدر ععععععن اإلةسعععععان معععععن يعععععول أو فبعععععل أو فيعععععر تويعععععذل  معععععا إيتسعععععبه اإلةسععععع

 .عادات وتباليد وأساليب للسلو  ويي  تسود في المجتمع الذي يبي  فيه

 :وتبرفها باةها

جملععععة مععععن الةشععععا ات والمشععععروعات والبععععي  المشععععترية لععععدى أمععععة مععععن األمعععع  التععععع يشععععتق مةهععععا   
تععععععراث مشعععععععتر  مععععععن الصعععععععالت الماديععععععة والروحيعععععععة تتثععععععرى عبعععععععر اللمععععععان توتصعععععععب  جععععععلءا معععععععن العععععععذاير  

رثععععععا ثبافيععععععا بععععععالمبةع الواسععععععع توهععععععو الععععععذي تبةععععععع علععععععع أساسععععععه مشععععععاعر اإلةتمععععععاء الفرديععععععة والجما عيععععععة وا 
 (020:  2118)جعنيني . والتضامن والمصير والوحد 

معععععن خعععععالل التبريعععععف السعععععابق يتضععععع  أن الثبافعععععة معععععن وجهعععععة الةظعععععر األةثربولوجيعععععة هعععععي مجمعععععل 
ر المجتمععععععع تفهععععععي التععععععراث اإلجتمععععععاعي تأو هععععععي أسععععععلوب حيععععععا  المجتمععععععع يت ععععععور ويتجععععععدد حسععععععب ت ععععععو 

تشععععمل يععععل مظععععاهر الةشععععا  فعععععي فتععععر  مععععن فتععععرات تاريخععععه توسعععععبيه للتييععععف فععععي سععععبيل إشععععبام حاجاتعععععه 
المتبعععععدد  والمتجعععععدد  فعععععي يعععععل الةعععععواحي ومةهعععععا الجاةعععععب الصعععععحي حيعععععث تتةايلهعععععا األجيعععععال المتبايبعععععة ععععععن 

ل أفععععععراد حيعععععث يتةايعععععع.  ريعععععق اإلتصععععععال والتفاعععععععل اإلجتمعععععاعي توعععععععن  ريععععععق التواصعععععل اللغععععععوي والخبععععععر 
 . المجتمع مختلف التجارب حول ال ب الشببي مثال والمبتبدات الشببية حول المرض

 :Taylorتعريف تايلور : 0-2-7

ـــــــايلور" إرتعععععععب  مفهعععععععو  الثبافعععععععة بتبريعععععععف  فعععععععي يتابعععععععه الثبافعععععععة البداسيعععععععة حيعععععععث  " Taylor" " ت
ب الععععععذي يشععععععمل ذلعععععع  اليععععععل المريعععععع>> :حيععععععث عرفهععععععاعلع أةهععععععا. يبتبععععععر مععععععن أيععععععد  التبريفععععععات وأشععععععملها

المبرفعععععة والمبتبعععععدات والفعععععن والبعععععاةون واألخعععععالق والبعععععادات ويعععععل البعععععدرات التعععععي ييتسعععععبها الفعععععرد بوصعععععفه 
  ( 70: 2112) كوش .<<عضوا في المجتمع 
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ـــــــايلور" جعععععععاء تبريعععععععف  للثبافعععععععة بمثابعععععععة  التمييعععععععل الشعععععععامل لهعععععععذا المفهعععععععو  حتعععععععع  "Taylor" "ت
الجعععععةس البشعععععري عامعععععة علعععععع إمعععععتال  خصعععععاسع  الويعععععت الحاضعععععر توالعععععذي وضععععع  معععععدى يعععععدر  الفعععععرد أو

وسععععععمات ثبافيععععععة تميعععععععله عععععععن المخلويعععععععات األخععععععرى فععععععي المجتمعععععععع أو الحيععععععا  ال بيبيعععععععة تفاإلةسععععععان هعععععععو 
المخلععععوق الععععذي يسععععت يع أن ييتسععععب يععععدرات ويععععي  وأخالييععععات ومثععععل ويععععواةين تويسععععت يع أن يةبلهععععا ببععععد 

افعععععععة علعععععععع أةهعععععععا ةعععععععوم معععععععن التعععععععراث ذلععععععع  إلعععععععع أبةعععععععاء جيلعععععععه فعععععععي مراحعععععععل الحبعععععععة توهعععععععذا معععععععا يميعععععععل الثب
 .هذا ما يمثل أه  ميلات الثبافة تأي أةها خاصية إةساةية تيابلة للتداول واإلةتشار. اإلجتماعي

ذو ال ععععععابع األةثربولععععععوجي ووضععععععوحه إال   "Taylor"" تــــــايلور"علعععععع الععععععرن  مععععععن بسععععععا ة تبريععععععف        
أةععععه حعععععرع علععععع أن ييعععععون هعععععذا التبريععععف  وصعععععفيا وموضععععوعيا خالصعععععا ال مبياريعععععا حيععععث ةبعععععل الثبافعععععة 
إلععععع مسعععععتوى الويععععاسع اإلجتماعيعععععة التععععي يميعععععن مالحظتهعععععا مباشععععر  فعععععي فتععععر  لمةيعععععة محععععدد  تيمعععععا يميعععععن 

ـــــــايلور"تتبعععععععع ت ورهعععععععا تيمعععععععا أن الثبافعععععععة بالةسعععععععبة لعععععععع   تببعععععععر ععععععععن يليعععععععة حيعععععععا  اإلةسعععععععان  "Taylor" "ت
اإلجتماعيعععععععة تيمعععععععا يوضععععععع  أن الثبافعععععععة ميتسعععععععبة وال تعععععععاتع معععععععن الوراثعععععععة البيولوجيعععععععة تيمعععععععا أن أصعععععععلها 

 .             وخاصيتها ال واعيين إال حد ببيد

 :Spradelyتعريف جيمس سبرادلي : 0-2-2

أن ثبافععععععععة المجتمععععععععع تتيععععععععون (20: 2112)الشــــــــماس فععععععععي  "Spradely" "ســــــــبرادلي" يععععععععري 
... مععععن يععععل مععععا يجععععب علععععع الفععععرد أن يبرفععععه أو يبتبععععده تحيععععث يبمععععل ب ريبععععة يببلهععععا أعضععععاء المجتمععععع 

إن الثبافععععععة ليسععععععت ظععععععاهر  ماديععععععة  فحسععععععب تأي أةهععععععا ال تتيععععععون مععععععن األشععععععياء أو الةععععععاس أو السععععععلو  أو 
ةمععععا هععععي تةظععععي  لهععععذه األشععععياء فععععي شخصععععية اإلةسععععان تفهععععي مععععا يوجععععد فععععي عبععععول الةععععاس  اإلةفبععععاالت توا 

 . من أشيال لهذه االشياء

يتضعععععععع  مععععععععن خععععععععالل هععععععععذا التبريععععععععف أن للثبافععععععععة ميععععععععوةين مععععععععادي ومبةععععععععوي تفالثبافععععععععة مب ععععععععع 
حضعععععاري يميعععععن معععععن خاللعععععه أن ةفهععععع  السعععععلو  البشعععععري إة اليعععععا معععععن التصعععععرفات الفرديعععععة وصعععععوال إلعععععع 

 .مةظومة البي  التي تبيشها المجتمبات

 :Kalpatrickتعريف كلباتريك :  0-2-0

يععععععل مععععععا صععععععةبته يععععععد اإلةسععععععان وعبلععععععه مععععععن >> : باةهععععععا(229: 2111)اســــــتيتية يبرفهععععععا فععععععي 
األشععععياء ومععععن مظععععاهر فععععي البيسععععة اإلجتماعيععععة تأي يععععل مععععا إخترعععععه اإلةسععععان تأو مععععا إيتشععععفه ويععععان لععععه 

 .<<دور في البملية اإلجتماعية
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ــــــــك" يتضعععععععع  مععععععععن خععععععععالل هععععععععذا التبريععععععععف أن الجاةععععععععب ريععععععععل علععععععععع   "Kalpatrick" "كلباتري
المعععععادي للثبافعععععة وأهمعععععل جاةبهعععععا المبةعععععوي توأيعععععد أن الثبافعععععة خاصعععععية إةسعععععاةية تفهعععععي ةتعععععاج عبلعععععي يميعععععل 

 .اإلةسان عن ببية الياسةات توالذي يبتبر المظهر الفيليبي للتفاعل اإلةساةي

 : Kinckhannتعريف كاليد كالكهون : 0-2-2

:     علعععععععع أةهعععععععا(029: 2111)الغـــــــزو  وخراعنـــــــة وعمـــــــر والبنـــــــو  والطـــــــاهريبرفهعععععععا فعععععععي 
جميعععععع مخ  عععععات الحيعععععا  التعععععع تيوةعععععت علعععععع معععععدى التعععععاري  تبمعععععا فعععععي ذلععععع  المخ  عععععات الضعععععمةية >> 

 .<<والصريحة توهي توجد في أي ويت يموجهات لسلو  الةاس عةد الحاجة 

يتفعععععق معععععع تبريعععععف  " Kinckhann" "كاليـــــد كالكهـــــون" يتضععععع  معععععن خعععععالل هعععععذا التبريعععععف أن
ــــون" ن الثبافععععة تشععععتمل علععععع وجهععععين وجععععه ظععععاهر توهععععو السععععلو  والععععةظ  ووجععععه علععععع أ "linton" " لينت

خفععععي ضععععمةي توهععععو البمليععععات السععععلويية مثععععل اإلتجاهععععات والبععععي  تأي أةهععععا تسععععاه  فععععي إعععععداد شخصععععية 
 . متماشية مع المبايير والبي  تحيث تبمل الثبافة يموجهات للسلو 

 :Thompsonتعريف طومسون : 0-2-2

تتيعععععععععون معععععععععن البعععععععععي  >> : علعععععععععع أةهعععععععععا(29:  2110)  ممصـــــــــطفى وابـــــــــراهيعرفهعععععععععا فعععععععععي 
 .<<والمبتبدات والمبايير والرمول واإليديولوجيات ونيرها من المةتجات الببلية 

فعععععععي تبريفعععععععه للثبافعععععععة   " Thompson" " طومســـــــون" يتضععععععع  معععععععن خعععععععالل هعععععععذا التبريعععععععف أن
ريعععععععل علعععععععع عةاصعععععععرها وخاصعععععععة المبةويعععععععة مةهعععععععا تالتعععععععي تببعععععععر ععععععععن المظهعععععععر اإليعععععععديولوجي والفيعععععععري 
للتفاعععععععل اإلةسععععععاةي تأي البععععععادات توالتباليععععععد والمثععععععل تواألفيععععععار والمبتبععععععدات توالبععععععي  المرجبيععععععة السععععععاسد  

 .بهدف توجيه السلو 

 : Dennis Koch تعريف دينيس كوش

وسععععععيلة مالسمععععععة للتببيععععععر عععععععن ميععععععراث >>:علععععععع أةهععععععا (81-98:2118)برتــــــران يبرفهععععععا فععععععي 
 . <<يتيون من أشياء وصيغ وأفيار وتصرفات تب ي لجماعة بشرية وألفرادها هوية خاصة 

يتضعععععع  مععععععن خععععععالل هععععععذا التبريععععععف أن الثبافععععععة تشععععععيل مجموعععععععة مععععععن السععععععمات البابلععععععة لتبععععععين 
 .ةظا  إجتماعي يشهد ت ورا مستمرا الهوية تفهي أمر مستبل عن األفراد الذين يتلبوةها توهي
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  :Guy Rochet. تعريف غي روشيه:  0-2-9

 : علع أةها(  72:2112)عماد يبرفها في 

مجموععععععة معععععن البةاصعععععر لهعععععا عاليعععععة ب عععععرق التفييعععععر والشعععععبور والفبعععععل توهعععععي  عععععرق صعععععيغت 
تبريبععععععا مععععععن يواعععععععد واضععععععحة والتععععععي إيتسععععععبها وتبلمهععععععا وشععععععار  فيهععععععا جمععععععع مععععععن األشععععععخاع تتسععععععتخد  

صععععععور  موضععععععوعية ورمليععععععة فععععععي أن مبععععععا مععععععن أجععععععل تيععععععوين هععععععؤالء األشععععععخاع فععععععي جماعععععععة خاصععععععة ب
  .ومميل 

يتضعععع  ممععععا سععععبق أن التبريععععف السععععابق إسعععععتفاد مععععن التبريفععععات األخععععرى للثبافععععة حيععععث إسعععععتبان 
توهععععععي صععععععيغة أيثععععععر شععععععموال (  ععععععرق التفييععععععر والشععععععبور والبمععععععل ) "Durkheim" "دوركــــــايم" بصععععععيغة

 ريبعععععة )ومعععععن جهعععععة أخعععععرى فاةهعععععا أيثعععععر وضعععععوحا معععععن صعععععيغة " Taylor" "يلورتـــــا" وترييبيعععععا معععععن تبعععععداد
الشععععععاسبة فععععععي اليثيععععععر مععععععن التبريفععععععات تيمععععععا يوضعععععع  الخصععععععاسع األساسععععععية للثبافععععععة التععععععي (فععععععي الحيععععععا  

 .يتفق عليها علماء اإلجتمام واألةثربولوجيا

 :تعريف مالك بن نبي: 0-2-8

ــــــن نبــــــي يبرفهععععععا    عععععععن مجموعععععععة مععععععن الصععععععفات  عبععععععار >> : علععععععع أةهععععععا (22:  2111)ب
والبععععي  اإلجتماعيععععة التععععع تععععؤثر فععععي الفععععرد مةععععذ والدتععععه توتصععععب  ال شععععبوريا تالباليععععة التععععع تععععرب  السععععلو  

 .<<باسلوب الحيا  في الوس  الذي ولد فيه 

يتضععععع  معععععن هعععععذا التبريعععععف دور المحعععععي  فعععععي تشعععععيل شخصعععععية الفعععععرد معععععن خعععععالل الثبافعععععة والتعععععي 
ن ياةت ميتسبة فان أصلها وخاصي  .تها ال واعيين إلع حد ببيدوا 

 :0892تعريف إعالن ميكسيكو :  0-2-01

والعععععذي  6563أحعععععدث مفهعععععو  للثبافعععععة التبريعععععف العععععذي أتفعععععق عليعععععه فعععععي إععععععالن مييسعععععييو سعععععةة 
 : يةع علع أن

الثبافععععععة بمبةاهععععععا الواسععععععع يميععععععن الةظععععععر إليهععععععا علععععععع أةهععععععا جميععععععع السععععععمات الروحيععععععة والماديععععععة 
الفةعععععععون واآلداب : ببيةعععععععه تأو فسعععععععة إجتماعيعععععععة ببيةهعععععععا توهعععععععي تشعععععععملوالبا فيعععععععة تالتعععععععي تميعععععععل مجتمبعععععععا 

 .و راسق الحيا  تيما تشمل الحبوق األساسية لإلةسان وةظ  البي  والمبتبدات والتباليد
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يريععععل تبريععععف إعععععالن مييسععععييو علععععع ميوةععععات الثبافععععة التععععي تميععععل المجتمععععع تيمععععا يؤيععععد علععععع 
 .توحبوق اإلةسانالثبافات الفرعية الخاصة بيل جماعة إجتماعية 

ويعععععد إعتمعععععد اليثيعععععر معععععن البعععععاحثين فعععععي دراسعععععة األةثربولوجيعععععا الةفسعععععية واإلجتماعيعععععة علعععععع ثعععععالث 
 :مفاهي  أساسية هي

 . التحيلات الثبافية والتع تشمل البي  والمبتبدات المشترية بين الةاس -

 .الباليات اإلجتماعية وتشمل الباليات الشخصية التع ترب  الةاس ببضه  بببض -

أةمععععا  أسعععععاليب الحيععععا  والتعععععع تبععععد الةتعععععاج اليلعععععي المريععععب معععععن التحيععععلات الثبافيعععععة والباليعععععات  -
 .الشخصية

وهععععذا يبةععععي أن الثبافععععة توجععععه اإلةسععععان إلععععع البععععي  تحيععععث يمععععارس اإلختيععععار ويببععععر عععععن ةفسععععه  
بال ريبعععععة التعععععع يرنبهعععععا توبالتعععععالي التبعععععرف علعععععع ذاتعععععه تويبيعععععد الةظعععععر فعععععي إةجالاتعععععه وسعععععلوياته توعلعععععع 
الععععرن  معععععن ذلعععع  فعععععان الثبافععععة ال تشعععععيل ةظامعععععا مغلبععععا أو يوالعععععب جامععععد  يجعععععب أن يت ععععابق مبهعععععا سعععععلو  

 (88-89:  2100)صالح . المجتمع يله أعضاء 

معععععععععن خعععععععععالل التبريفعععععععععات السعععععععععاببة يتضععععععععع  أن الثبافعععععععععة ظعععععععععاهر  إةسعععععععععاةية موجعععععععععود  فعععععععععي يعععععععععل 
المجتمبعععععات توليعععععل مجتمعععععع ثبافتعععععه الخاصعععععة التعععععي تميعععععله ععععععن نيعععععره توهعععععي نيعععععر جامعععععد  بمبةعععععع أةهعععععا 

التةشععععععسة  متغيععععععر  ومترايمععععععة تةتبععععععل مععععععن جيععععععل إلععععععع لخععععععر تباإلضععععععافة إلععععععع أةهععععععا ميتسععععععبة عبععععععر وسععععععاسل
ويبعععععععععععود تبعععععععععععدد تبريفعععععععععععات الثبافعععععععععععة إلعععععععععععع تةعععععععععععوم اإلتجاهعععععععععععات         . اإلجتماعيعععععععععععة توأةهعععععععععععا نيعععععععععععر موروثعععععععععععة

المبرفيععععة تحيععععث ةجععععد ضععععمن هععععذا المفهععععو  تأن ثبافععععة المجتمععععع تتيععععون مععععن يععععل مايجععععب علععععع الفععععرد أن 
ة فالثبافعععععععة ليسعععععععت ظعععععععاهر  ماديععععععع. يبرفعععععععه أو يبتبعععععععده تبحيعععععععث يبمعععععععل ب ريبعععععععة يببلهعععععععا أعضعععععععاء المجتمعععععععع
يمععععا تمثععععل مععععا ي بععععع ةمعععع  الحيععععا  . فحسععععب تبععععل مععععا يوجععععد فععععي عبععععول الةععععاس مععععن أشععععيال لهععععذه األشععععياء

وهععععععي . والسععععععلو  فععععععي المجتمععععععع تويشععععععيل ةسععععععيجا للمبتبععععععدات والتباليععععععد تواللغععععععة والفيععععععر واآلداب والفةععععععون
يعععععذل  ةظععععععر  المجتمععععععع إلعععععع اليععععععون والحيععععععا  والمععععععوت تفبهعععععا يععععععدخل الفععععععرد فعععععي الببععععععد اإلةسععععععاةي  تومععععععن 
خاللهعععععا يسعععععت يع التبعععععرف علعععععع البعععععال  وبهعععععذه الصعععععفة تيعععععون ميعععععون أساسعععععي للهويعععععة اإلجتماعيعععععة تممعععععا 

إةهعععععا أسعععععلوب . يجبعععععل هعععععذه الهويعععععة  تختلعععععف ععععععن نيرهعععععا معععععن هويعععععات المةتمعععععين إلعععععع مجموععععععات أخعععععرى
 .حيا  ةاتج عن تفاعلها جميبا
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 :خصائص الثقافة -2

ــــــردوك "تحععععععدث  "  بيبععععععة الثبافععععععة"ببةععععععوان عععععععن خصععععععاسع الثبافععععععة فععععععي مبععععععال  "Merdockمي
 : ومن أه  هذه الخصاسع مايلي

 :القابلية لتعلم -2-0

عةاصعععععر الثبافعععععة ومظاهرهعععععا ييتسعععععبها الفعععععرد معععععن خعععععالل تجربتعععععه فعععععي الحيعععععا  اإلجتماعيعععععة ععععععن 
إلعععععععع أن ةتويعععععععع أن  يعععععععل  "Merdockميـــــــردوك " ريعععععععق العععععععتبل  توهعععععععذه الخاصعععععععية تعععععععؤدي بةعععععععا حسعععععععب 

ت أو التشععععابهات التععععع تؤيععععد مععععا للثبافععععة مععععن عةصععععر هععععا  الثبافععععات سععععوف تيشععععف عععععن ببععععض التمثععععيال
 .ومشتر 

 :القابلية للتناقل -2-2

اإلةسععععان هععععو اليععععاسن الوحيععععد الععععذي يسععععت يع أن يةبععععل مععععا إيتسععععبه مععععن عععععادات أو  ععععرق للفيععععر 
وللسععععلو  إلععععع أفععععراد مععععن جةسععععه توتععععدع  اللغععععة هععععذه الخاصععععية التععععع تسععععاه  فععععي ةبععععل الثبافععععة مععععن جيععععل 

 .إلع لخر

 :لطاب  اإلجتماعي للثقافةا -2-7

ويظهعععععر ذلععععع  معععععن خعععععالل أن عةاصعععععرها نالبعععععا معععععا تيعععععون عامعععععة ومشعععععترية بعععععين األفعععععراد العععععذين 
 .يبشون داخل تجمبات مةظمة أو جماعات تيما أةها مللمة أي تحدد أسلوب الحيا 

 :الطاب  المثالي أو الرمز  -2-2

مععععععععععععا  مثاليععععععععععععة        يميعععععععععععن أن تصععععععععععععدر عةاصععععععععععععر الثبافعععععععععععة علععععععععععععع أةهععععععععععععا مبعععععععععععايير ةموذجيععععععععععععة وأة
للسعععععلو  تخاصعععععة أن األفعععععراد ييشعععععفون داسمعععععا ععععععن درجعععععة معععععا معععععن العععععوعع بمبعععععايير ثبعععععافته  وععععععن يعععععدر  

 .عالية من تمييل هذه المبايير عن البادات الفردية

 :القدرة على اإلشباع -2-0
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الثبافعععععة تشعععععبع الحاجعععععات البيولوجيعععععة األساسعععععية والحاجعععععات الثاةويعععععة التعععععع تةبثعععععق عةهعععععا تيمعععععا أن 
عةاصععععععععععرها تبتبعععععععععععر وسعععععععععععاسل مالوفعععععععععععة إلشعععععععععععبام العععععععععععدوافع اإلةسعععععععععععاةية فعععععععععععي تفاععععععععععععل اإلةسعععععععععععان بالبيسعععععععععععة       

الخارجيععععة توهيعععععذا تسعععععتمر الثبافععععة فعععععي الوجعععععود عةعععععدما تضععععمن لألفعععععراد حعععععد أدةععععع معععععن إشعععععبام الحاجعععععات 
 .األساسية

 :خاصية التوافق -2-2

بيسعععععععة اإلجتماعيعععععععة توالبيسعععععععة تتميعععععععل الثبافعععععععة بتغيراتهعععععععا ليعععععععي تتوافعععععععق معععععععع البيسعععععععة الجغرافيعععععععة توال
البيولوجيععععععة والةفسععععععية تفيلمعععععععا تغيععععععرت ظعععععععروف الحيععععععا  عجععععععلت األشعععععععيال التبليديععععععة ععععععععن تععععععوفير البعععععععدر 
الععععععالل  مععععععن اإلشععععععبام تومععععععن ثعععععع  تععععععةيم  تويلمععععععا ظهععععععرت حاجععععععات جديععععععد  وأصععععععبحت موضععععععوم إيتةععععععاء 

 (020: 0898)جابر . إستحدثت توافبات ثبافية جديد  إلشباعها

 

 :زيةخاصية الرم -2-2

 .إستخدا  الرمول من أه  ما يميل اإلةسان عن الحيوان تواللغة من أبرل ذل 

 :خاصية التكامل -2-9

وةبععععععي بهععععععا الععععععتالح  الععععععوظيفي بععععععين الظععععععواهر والععععععةظ  تفيععععععل مظهععععععر ثبععععععافي لععععععه دور ووظيفععععععة 
 ( 271-228: 2101)شروخ .   وهدف

 :خاصية إنسانية -2-8

: 2111)الغـــــزو  وآخـــــرون . الثبافعععععة ةتعععععاج عبلعععععي تميعععععل اإلةسعععععان ععععععن بعععععايي الياسةعععععات الحيعععععة
092) 

 :خاصية وجدانية  -2-01

تختلععععف الثبافععععة مععععن فععععرد إلععععع لخععععر ترنعععع  تشععععابه األفععععراد فععععي جواةبهععععا تبحيعععع  ةشععععاته  فععععي بيسععععة 
 (72:  2112)رشوان .إجتماعية وثبافية واحد 
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 :خاصية اإلنتقائية -2-00

الثبافععععة مععععن جيععععل إلععععع لخععععر تيععععت  علععععع ةحععععو إةتبععععاسي خاصععععة فععععي المجتمبععععات الحديثععععة إةتبععععال 
 .التع أصبحت خاضبة للمبايير الببالةية والرسمية

الثبافعععععععععة إرث إجتمعععععععععاعي يتبلمعععععععععه اإلةسعععععععععان ععععععععععن  ريعععععععععق  :خاصـــــــــية اإلســـــــــتمرارية -2-02
ن التغيعععععععرات التةشعععععععسة اإلجتماعيعععععععة توهعععععععذا معععععععا يسعععععععم  باإلحتفعععععععاظ ببةاصعععععععرها لبعععععععد  أجيعععععععال تبعععععععالرن  مععععععع

 . التدريجية أو المفاجسة التع يتبرض المجتمع لها

 :الثقافة كل معقد -2-07

الثبافععععععة تشععععععمل يععععععل مةععععععاحي الحيععععععا  اإلجتماعيععععععة إلرتبا هععععععا بععععععالوايع المجتمبععععععي لإلةسععععععان بيععععععل 
أببععععاده المبةويععععة والماديععععة تيمععععا أةهععععا تبيععععس درجععععة الت ععععور الحضععععاري الععععذي بلغععععه اإلةسععععان ومععععا حببععععه 

 (   022-027:  2119)حامد . تمن ميتسبا

ممععععععععا سععععععععبق يتضعععععععع  أن الثبافععععععععة تمثععععععععل التععععععععراث الفيععععععععري الععععععععذي يميععععععععل األمعععععععع  عععععععععن ببضععععععععها     
الععععببض توذلعععع  إلخععععتالف  بيبتهععععا مععععن مجتمععععع إلععععع لخععععر تفهععععي تةمععععو وتت ععععور مععععع ت ععععور تلعععع  األمعععع  

ل العععععذي وتتراجعععععع معععععع التخلعععععف والريعععععود العععععذي يصعععععيبها تفهعععععي تةتبعععععل ب ريبعععععة واعيعععععة حيعععععث يةتبعععععي الجيععععع
يمعععععا تمثعععععل .يتلبعععععع عةاصعععععر الثبافعععععة ببضعععععها ويسعععععتببد العععععببض اآلخعععععر تببعععععا لظعععععروف حياتعععععه وحاجاتعععععه 

عمليععععععة إيتسععععععاب تواإليتسععععععاب مفهععععععو  يبابععععععل التوريععععععث أو اإلةتبععععععال الجبععععععري وال بيبععععععي تولععععععه خاصعععععععية 
التععععععاثير والتععععععاثر تبمبةععععععع أن الثبافععععععة هععععععي عمليععععععة إيتسععععععاب عبععععععر وسععععععاس  التةشععععععسة اإلجتماعيععععععة تعبععععععر 

ميعععععع  راسعععععق التفاععععععل والتواصعععععل اإلجتمعععععاعي توليسعععععت عمليعععععة إةتبعععععال ف عععععري نريعععععلي تأو ععععععن  ريعععععق ج
 .  المورثات البيولوجية

 :وظائف الثقافة - 7

 : للثبافة وظاسف متبدد  مةها

تسعععععععععه  الثبافعععععععععة فعععععععععي المحافظعععععععععة علعععععععععع الوظعععععععععاسف البيولوجيعععععععععة : وظيفـــــــــة بيولوجيـــــــــة -7-0
ا  والشعععععععراب والعععععععدفء والمعععععععاوى تاإلشعععععععبام الجةسعععععععي لإلةسعععععععان ععععععععن  ريعععععععق تعععععععوفير حاجاتعععععععه إلعععععععع ال بععععععع

 (20: 2112)رشوان . والتةاسل والحب والتشجيع
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 :وظيفة نفسية-7-2

وهععععععي وظيفععععععة البولبععععععة ألفععععععراد المجتمععععععع تأي ايسععععععاب هععععععؤالء األفععععععراد أةمععععععا  السععععععلو  وأسععععععاليب 
التفييععععععععععر والمبرفععععععععععة تويةععععععععععوات التببيععععععععععر عععععععععععن البوا ععععععععععف واألحاسععععععععععيس ووسععععععععععاسل إشععععععععععبام الحاجععععععععععات 

فيليولوجيععععععععععععععععععععععة أو البيولوجيععععععععععععععععععععععة والروحيععععععععععععععععععععععة توهععععععععععععععععععععععو أمععععععععععععععععععععععر أصععععععععععععععععععععععب  يبععععععععععععععععععععععرف بالتةشععععععععععععععععععععععسة ال
 ( 279:  2112)استيتية.اإلجتماعية

  : وظيفة إجتماعية-7-7

تععععععوفر الثبافععععععة  ععععععرق تحبيععععععق التفاعععععععل اإلجتمععععععاعي تممععععععا يععععععوفر يععععععدرا مععععععن الوحععععععد  المجتمبيععععععة 
 .  ةيةالتي تبف ضد اإلةبسا  وضد مختلف أةوام الصرام التي تهدد الوحد  الو 

 :وظيفة تنظيم المجتم  واألفراد -7-2

تعععععععلود الثبافعععععععة األفعععععععراد بعععععععالبواةين والعععععععةظ  والتبليمعععععععات التعععععععي تتعععععععي  التبعععععععاون العععععععذي يعععععععؤدي إلعععععععع 
التييععععععف بمختلععععععف أةواعععععععه تباإلضععععععافة إلععععععع تلويععععععد األفععععععراد بععععععالمتغيرات المتبلبععععععة بيافععععععة الموايععععععف ممععععععا 

 . يساعده  علع تحديد أةما  سلويه  بسهولة

 :ظيفة التكيفو  -7-0

تبععععععععد  الثبافععععععععة لالفععععععععراد مثيععععععععرات مختلفععععععععة تيععععععععت  اإلسععععععععتجابة لهععععععععا بععععععععال رق الباديععععععععة الموجععععععععود  
 (022-022: 2118)جعنينى .فيها

 

 : وظيفة تحديد المواقف -7-2

تعععععلود الثبافعععععة األفعععععراد بةسعععععق المبةعععععع والعععععدافع واألحعععععداث تفهعععععي تعععععلود األفعععععراد بمبعععععاةي األشعععععياء 
 (22: 2112)رشوان . واألحداث تمما يميةه  أن يستمدوا مةها مفاهيمه  األساسية

 :يما تساعد الثبافة الفرد علع
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اإلةسععععععععععععجا  اإلجتمعععععععععععععاعي واإلةععععععععععععدماج الفعععععععععععععردي تفهععععععععععععي مصعععععععععععععدر التمييععععععععععععل تفالجماععععععععععععععات  -
 .تماعية تبع في صراعات سببها فرض ةموذج ثبافي مبين علع يل المجتمعاإلج

بواسععععع ة الثبافعععععة ومؤسسعععععاتها المختلفعععععة المتمثلعععععة فعععععي الةظعععععا  الرمعععععلي تاللغعععععة تالعععععدين تالتربيعععععة  -
 .ونيرها يصل الفرد إلع  ريبة خاصة في التفيير تالسلو  والفبل

-82:  2102)بوســـــــنة. ةفسعععععععهالثبافعععععععة تسعععععععم  للفعععععععرد بتحديعععععععد محي عععععععه توتحديعععععععد ةفسعععععععه ب -
000) 

تيسعععععب الثبافعععععة الفعععععرد اإلتجاهعععععات السعععععليمة لسعععععلويه البعععععا  تفعععععي إ عععععار السعععععلو  المبتعععععرف بعععععه  -
 . من يبل الجماعة

تعععععععوفر الثبافعععععععة للفعععععععرد المبعععععععاةي والمبعععععععايير التعععععععع يسعععععععت يع أن يميعععععععل معععععععن خاللهعععععععا معععععععا هعععععععو  -
 .صحي  توما هو خا ش

ال بيبععععععععة واليععععععععون توأصععععععععل اإلةسععععععععان ودور   تععععععععوفر الثبافععععععععة لألفععععععععراد تفسععععععععيرات جععععععععاهل  عععععععععن -
 (010:  2100)صالح . الحيا 

مععععععن خععععععالل مععععععا سععععععبق يظهععععععر بوضععععععو  دور التةشععععععسة اإلجتماعيععععععة فععععععي البيسععععععات المختلفععععععة مععععععن 
درايععععععات الفعععععععرد توالتععععععي يتلبةهعععععععا  خععععععالل مختلععععععف األةمعععععععا  السععععععلويية المرتب ععععععة باةفبعععععععاالت  وعوا ععععععف وا 

إلععععععع حععععععد يبيععععععر فععععععي بلععععععورت شخصععععععيته تفليععععععل ثبافععععععة عبععععععر البصععععععور بالةبععععععل الشععععععفهي توهععععععذا يسععععععاه  
خععععتالف مبةاهععععا تومععععدلولها توحععععدودها مععععن  مجموعععععة مععععن المبععععايير السععععاسد  فيهععععا بععععالرن  مععععن ةسععععبيتها وا 

مجتمععععععع إلععععععع لخععععععر تفمععععععا هععععععو شععععععاذ فععععععي ثبافععععععة مبيةععععععة تيععععععد ييععععععون سععععععويا بالةسععععععبة لمبععععععايير الثبافععععععات    
د وتوافبععععه مععععع مجتمبععععه ممععععا يسععععاه  فععععي تماسعععع  األخععععرى توهيععععذا تسععععاه  الثبافععععة فععععي توجيععععه سععععلو  الفععععر 

 .ذل  المجتمع

 :العمليات المكونة للثقافة -2

 :يرى جمهر  من البلماء أن الثبافة تتيون من البمليات التالية

 :الهوية اإلجتماعية -2-0
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وهععععععععي تتضععععععععمن الممارسععععععععات الثبافيععععععععة التععععععععي تميععععععععل الجماعععععععععة باعتبارهععععععععا ذات هويععععععععة مشععععععععترية 
 .اإلجتماعية األخرىمختلفة عن الجماعات 

 :الذاكرة اإلجتماعية - 2-2

التبععععععرف الجماعععععععات الثبافيععععععة بشععععععيل إيجععععععابي فحسععععععب تليةهععععععا تحععععععدث أيضععععععا أةمععععععا  السععععععلو  
وال بعععععوس والممارسعععععات األخعععععرى تفالوظيفعععععة األساسعععععية للعععععذاير  اإلجتماعيعععععة هعععععي تفسعععععير ةشعععععا  ومعععععدلول 

الدياةعععععة تاألسعععععا ير : ة ععععععد  أشعععععيال مثعععععلالممارسعععععات الثبافيعععععة للجماععععععة تيمعععععا تتخعععععذ العععععذاير  اإلجتماعيععععع
 .والتاري 

 :كل ما يحدث داخل الجماعة -2-7

 .ياللواج وال بوس واآلداب والبل  تبد ممارسات ثبافية

 :التكيف م  التغيرات -2-2

 (22-21: 2112)خليل.يل الممارسات الثبافية لديها المروةة علع تشييل ما بداخلها

 :أنواع الثقافة -0

 :تبسيمات أهمهاللثبافة عد  

 :الثقافة الرسمية 0-0

 : باةها( 22:  2117)العيفةالثبافة البالمة في  "الجابر  " يبرف 

تضععععع   ريبعععععة الحيعععععا  الماديعععععة والروحيعععععة ليعععععي تمعععععة  ليعععععل أمعععععة خصوصعععععيتها وهعععععي مبعععععدن >> 
إلعععععععع ميوةعععععععات العععععععذاير  الجماعيعععععععة ...الهويعععععععة تحيعععععععث تمتعععععععد معععععععن  ريبعععععععة الملعععععععبس والمايعععععععل والضعععععععح  

 . <<ل اإلجتماعي توالرأسمال الرملي والمخيا

وتةتبععععععععل الثبافععععععععة . ويععععععععد يشععععععععير إليهععععععععا الععععععععببض بمصعععععععع ل  الثبافععععععععة البليععععععععا تأو الثبافععععععععة اليبععععععععرى
الرسعععععمية معععععن جيعععععل إلعععععع أخعععععرى بواسععععع ة المؤسسعععععات واألجهعععععل  الرسعععععمية أو شعععععبه الرسعععععمية تمثعععععل جهعععععال 

توالفعععععععععن  توالبععععععععواةين الرسععععععععمية واألدبالتربيععععععععة و التبلععععععععي  توالجامبععععععععات والمؤسسععععععععات الديةيعععععععععة الرسععععععععمية 
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ونيععععر ذلعععع  مععععن المبععععارف والرمععععول الثبافيععععة التععععي ترعاهععععا وتحععععافظ عليهععععا . البععععالمي المبتععععرف بععععه رسععععميا
 .توتضمن إستمرارها المؤسسات الرسمية للدولة

 :الثقافة الشعبية -0-2

مببععععععر عععععععن الثبافععععععة الشععععععببية أو أسععععععاليب الحيععععععا  الشععععععببية تفهععععععي الةتععععععاج البفععععععوي  الجمععععععاعي ال
شععععبور وعوا ععععف وحاجععععات وضععععمير أبةععععاء الشعععععبب بشععععيل عععععا  تولععععيس الةخبععععة أو المجموعععععة الخاصعععععة 
توتةتبعععععل معععععن جيعععععل إلعععععع لخرتيمعععععا تةتشعععععر بعععععين األفعععععراد معععععن جماععععععة إلعععععع أخعععععرى ومعععععن فسعععععة إلعععععع أخعععععرى 

-22: 2100)كناعنـــــــة . تبشعععععععيل عفعععععععوي تمشعععععععافهة أو ععععععععن  ريعععععععق التبليعععععععد والمحايعععععععا  والمالحظعععععععة
22 ) 

 :الثقافة الشعبيةمفهوم  -2

 :للوصول إلع مفهو  الثبافة الشببية تالبد أوال من تحديد مبةع لفظ شببي

 :معنى لفظ شعبي -2-0

 : (22:  2110)الصباغ . شبب تحيث يبول: شببي يلمة مشتبة من لفظة

ةجععععععد أول مبععععععاةي الشععععععببية تيععععععون فععععععي اإلةتشععععععار توبمععععععا أن الشععععععبوب تمتععععععد فععععععي تاريخهععععععا إلععععععع 
هيععععععععة فععععععععي البععععععععد  تلععععععععذا فععععععععان المبةععععععععع الثععععععععاةي للشععععععععببية عةععععععععدما ة لبهععععععععا علععععععععع أي      جععععععععذور عميبععععععععة متةا

شععععععيء تالبععععععد أن يتسعععععع  هععععععذا الشععععععيء  باإلةتشععععععار والتععععععولم توالتباعععععععد الميععععععاةي واللمععععععاةي تأو بمصعععععع ل  
 .لخر التداول والتراثية

احث أيثر إشياال وتببيدا تحيث إختلف مدلولها من ميدان إلع لخر  ومن ب" شببي"ولبل لفظة 
الشببي نير الشببوي ونير الشبوبي تفالشببي ما إتصل >> : إلع لخر توباختصار يمين البول أن

إتصاال وثيبا بالشبب تإما في شيله تأو في مضموةه توأي ممارسة إتصفت بالشببية  تبةي أةها من 
  ( 18:د ت )سعيد . <<إةتاج الشبب وأةها مل  له 

تبةعععععي إةتعععععاج الشعععععبب البابعععععل لإلةتشعععععار ليعععععت  إسعععععتهاليه " شعععععببي " ممعععععا سعععععبق يتضععععع  أن لفظعععععة 
معععععععر  أخعععععععرى معععععععن  عععععععرف األجيعععععععال الالحبعععععععة تحيعععععععث يختلعععععععف مفهعععععععو  الشعععععععببية ععععععععن مفهعععععععو  الشعععععععبوبية 

 .والشببوية اللذين يستثمران في حبول ومةاسبات  سياسية وأثةولوجية أخرى
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 : تعريف الثقافة الشعبية -2-2

الصععععععةاعية ثبافععععععة للجمععععععاهير الباديععععععة تفهععععععي تببيععععععر ياةععععععت الثبافععععععة الشععععععببية حتععععععع ييععععععا  الثععععععور  
عفعععععععوي تلبععععععععاسي ععععععععن مشععععععععاعره  اليوميعععععععة تتخوفععععععععاته  تلمعععععععاله  تضععععععععبفه  تيعععععععوته  توبالتععععععععالي فالشععععععععبب 

ويعععععان لفعععععظ الشعععععببية يببعععععر ععععععن البداسيعععععة والتخلعععععف توأن الثبافعععععة . مةتجهعععععا ومسعععععتهليها فعععععي ةفعععععس الويعععععت
تإال أن المبصععععععععود فبععععععععال بالشععععععععببية هععععععععو  الشععععععععببية مععععععععا هععععععععي إال ترسععععععععبات وترايمععععععععات الماضععععععععي الببيععععععععد

مجمعععععوم البةاصعععععر الثبافيعععععة التعععععي تصعععععدر ععععععن الشعععععبب و تمثعععععل حصعععععيلة مبارفعععععه وخبرتعععععه ومهارتعععععه فعععععي 
وأيععععععدت الدراسععععععات اإلةسععععععاةية الحديثععععععة أن الثبافععععععة الشععععععببية تسععععععاير فععععععي ةموهععععععا . مرحلععععععة تاريخيععععععة مبيةععععععة

هعععععععذا فهعععععععي بمثابعععععععة خعععععععلان التعععععععراث ةمعععععععو الببعععععععل والفيعععععععر والسعععععععلو  البشعععععععري توتتسععععععع  باألصعععععععالة توعلعععععععع 
والمحععععععافظ عليععععععه توهععععععي مععععععن أهعععععع  عوامععععععل التيامععععععل المحلععععععي والععععععو ةي إلبرالهععععععا خصوصععععععية المجتمععععععع 

 (88: 2112)رشوان .وهويته

الثبافععععععة الشععععععببية بوصععععععفها  "Michel de certeau" " ميشــــــال دو ســــــيرتو" يبعععععرف
يعععععععو  تخعععععععالل األةشععععععع ة الباديعععععععة الثبافعععععععة اإلعتياديعععععععة للةعععععععاس اإلعتيعععععععاديين تأي ثبافعععععععة تصعععععععةع يعععععععو  ب>>:

 (020:2112)كوش .<<والمتجدد  يوميا وفي لن مبا 

مععععععععن خععععععععالل هععععععععذا التبريععععععععف يتضعععععععع  أن الثبافععععععععة الشععععععععببية ثبافععععععععة إسععععععععتهال  تتسععععععععرب ب ريبععععععععة   
 .ظامر  تحيث ال يمين التبرف علع المسته  أو توصيفه وفق المةتوجات التي يستوعبها

افععععة الشععععفوية التععععي يةبلهععععا المجتمععععع مععععن جيععععل إلععععع لخععععر الثب>>:وتبععععرف الثبافععععة الشععععببية باةهععععا 
 ( 27: 2117)العيفة . <<شفويا يالشبر الملحون توالحيايات والبادات والتباليد

يتضععععع  معععععن خعععععالل هعععععذا التبريعععععف أن الثبافعععععة الشعععععببية تتمثعععععل فعععععي التعععععراث اإلجتمعععععاعي المةبعععععول 
 .ر مدونشفويا من جيل إلع لخرتوهذا ما يؤيد أن هذا ةوم من الثبافة ني

 : تبرف مةظمة اليوةسيو الثبافة التبليدية الشببية باةها

تضععععععع  مجمعععععععوم الممارسعععععععات والتصعععععععورات واألميةعععععععة وأشعععععععيال التببيعععععععر والتعععععععي تشعععععععهد علعععععععع >>
إبعععععدام المجتمبعععععات البشعععععرية تيمعععععا تضععععع  يعععععل الموروثعععععات المتجعععععدد  والةشعععععا ات الفةيعععععة المةتجعععععة للرمعععععول 

 (20: 2101)بن عبد اهلل . <<والبي  والمبارف 
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مععععععععن خععععععععالل التبريفععععععععات السععععععععاببة يتضعععععععع  أن الثبافععععععععة الشععععععععببية ترتيععععععععل أساسععععععععا علععععععععع التباليععععععععد 
والبععععععادات المسععععععتمر  فععععععي حيععععععا  جماعععععععة مععععععا تبمععععععا يصععععععاحبها مععععععن ةظعععععع  البععععععي  تواألخععععععالق والتصععععععورات 
والمفععععاهي  التععععي تةتبععععل بالوراثععععة اإلجتماعيععععة مععععن جيععععل إلععععع لخرتفهععععي ةععععوم مععععن التجربععععة المتياملععععة لةععععوم 

 .يا  ولةظا  البي  الخاع بمجتمع ببيةهالح

 : خصائص الثقافة الشعبية7-

 : تتميل الثبافة الشببية بمجموعة من الخصاسع مةها

 :اإللزام -2-0

"                  دوركـــــــــــايم  "ةفعععععععععععوذ الثبافعععععععععععة الشعععععععععععفهية يبيعععععععععععر ويصعععععععععععل إلعععععععععععع حعععععععععععد اإللعععععععععععلا  تويعععععععععععد أشعععععععععععار 
"Durkheim" ه الببعععععل أو الضعععععمير الجمبعععععي العععععذي جبعععععل إلعععععع خاصعععععية البهعععععر واإللعععععلا  فعععععي معععععا أسعععععما

مةعععععه فيعععععر  يعععععاهر  متحببعععععة فعععععي ذاتهعععععا تخارجععععععة ععععععن إراد  األفعععععراد الميعععععوةين للجماععععععة تومرتب عععععة بفيععععععر  
 .البداسة واأللوهية

 :التلقائية -2-2

فععععععععي أساسععععععععها تلباسيععععععععة نيععععععععر واعيععععععععة ألن أساسععععععععها المحاولععععععععة البشععععععععواسية فععععععععي سععععععععد الحاجععععععععات 
شباعها  .ال بيبية الضرورية وا 

 :غير مدونة -2-7

يعععععون المجتمعععععع ال يتصعععععدى لبةعععععاء ثبافتعععععه الشعععععببية وعاداتعععععه وتباليعععععده ببمعععععل شعععععبوري واععععععي تلعععععذل  
 .ال يدوةها

 : اإلستمرار والثبات -2-2

تةتبعععععل الثبافعععععة معععععن جيعععععل إلعععععع لخعععععر دون تغييعععععر أو تحريعععععف فعععععي األسعععععلوب البعععععا  تمعععععع يابليعععععة 
 .ات مبصود ةسبية للتبديل تببا لظروف جديد   مبةية علع فاعلي
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 :الجاذبية -2-0

تببععععع الثبافععععة الشععععببية  مببولععععة علععععع الععععرن  ممععععا فيهععععا مععععن إلععععلا  ويهععععر تفهععععي تحتععععوي علععععع مععععا 
إتفعععععق عليعععععه أفعععععراد الجماععععععة معععععن أفبعععععال سعععععلويية توهعععععذه الخاصعععععية تفسعععععر إخعععععتالف الثبافعععععات بعععععاختالف 
ن يععععععان هععععععذا اإلخععععععتالف ةسععععععبيا  الجماعععععععات تبععععععل حتععععععع ضععععععمن المجتمععععععع الواحععععععد بععععععاختالف البصععععععورتوا 

   ( 022- 022: 2112)عماد . ومحدود

 :اإلزدواجية -2-2

 فععععععععععععععي  "Passeronباســــــــــــــورن" و" Grignonغرينيــــــــــــــون"الثبافععععععععععععععة الشععععععععععععععببية حسععععععععععععععب 
تتصعععععف باإللدواجيععععععة وهععععععي خاصعععععية جوهريععععععة تفهععععععي ثبافعععععة يبععععععول وثبافععععععة إةيععععععار (2112:022)كــــــوش

فعععععي لن واحعععععد توهعععععو معععععا يعععععؤدي إلعععععع إمياةيعععععة تاويعععععل الممارسعععععة الواحعععععد  علعععععع أةهعععععا خاضعععععبة لمة بعععععين 
 . ارضينمتب

ومثعععععال ذلععععع  تمجيعععععد سعععععمة الشعععععجاعة توفعععععي ةفعععععس الويعععععت الحعععععث علعععععع مسعععععاير  المويعععععف توهعععععذا 
 :ما توضحه األمثال الشببية البربية التالية

 .يل ري  أع يه س ارو يت  فايت -

 .الرجولية تحضر وتغيب -

 :عناصر الثقافة الشعبية -9

ماديععععة توعلععععع البمععععو  فععععان  هةععععا  مععععن يبسعععع  عةاصععععر الثبافععععة الشععععببية علععععع أةهععععا ماديععععة ونيععععر
إلععععع  تيخلصعععععون إلعععععع ...مختلعععععف البعععععاحثين فعععععي األةثربولوجيعععععا وعلععععع  الفليلعععععور وعلععععع  اإلجتمعععععام الثبعععععافي 

أن للثبافععععععة الشععععععببية عةاصععععععر متةوعععععععة مةهععععععا المبتبععععععدات الشععععععببية تالتععععععراث الشععععععببي تالتباليععععععد تالبععععععرف 
ةاصعععععر التعععععي لهعععععا عاليعععععة بموضعععععوم والعععععدين تاألمثعععععال الشعععععببية ويعععععد تةاولعععععت هعععععذه الدراسعععععة أهععععع  هعععععذه الب

 : الدراسة وأه  هذه البةاصر تما يلي

 

 



  التصورات اإلجتماعية والثقافة الشعبية                        الثاني                          الفصل 

114 
 

  :الفلكلور 9-0

فععععععي " Gaidoz" "جايــــــدو"ويععععععد أعلععععععن ( التععععععراث الشععععععفوي)هععععععو الثبافععععععة عمومععععععا المةبولععععععة شععععععفويا 
دراسعععععة المشعععععيالت توالتعععععراث والتباليعععععد توالخرافعععععات واألدب >>  أةعععععه  65.1حديثعععععه ععععععن الفليلعععععور سعععععةة 

سعععععععععععععععععععععععة التعععععععععععععععععععععععراث الشعععععععععععععععععععععععفاهي بهعععععععععععععععععععععععدف إرجاعهعععععععععععععععععععععععا إلعععععععععععععععععععععععع يةههعععععععععععععععععععععععا الشعععععععععععععععععععععععببي هعععععععععععععععععععععععي درا
 ( 22:2112)الجوهر .<<الحبيبي

 :HeRITAGE Populaireالتراث الشعبي  -9-2

يتجلععععععع التععععععراث الشععععععببي فععععععي يععععععل الفةععععععون والمععععععاثورات الشععععععببية مععععععن شععععععبر ونةععععععاء وموسععععععيبع 
ومبتبعععععععدات شعععععععببية ويصعععععععع وحيايعععععععات وأمثعععععععال تتجعععععععري علعععععععع ألسعععععععةة البامعععععععة معععععععن الةعععععععاس توععععععععادات 
الععععععلواج والمةاسععععععبات المختلفععععععة ومععععععا تتضععععععمةه مععععععن  ععععععرق موروثععععععة فععععععي األداء واألشععععععيال تومععععععن ألععععععوان 

ال أةعععععععه بمفهومعععععععه البسعععععععي  هعععععععو معععععععا ورثتعععععععه األجيعععععععال السعععععععاببة لألجيعععععععال العععععععريع واأللبعععععععاب والمهعععععععارات إ
 ( 021:  0888)الجوهر  وحسن وعثمان وعلي وعبد المنعم والوصفي. الحالية

 :Croyances Populaireالمعتقدات الشعبية  -9-7

يتةععععععععععع بوجععععععععععوده الفيععععععععععر تبوظيفتععععععععععه   عةععععععععععدما ةبععععععععععول لمععععععععععن اإلةسععععععععععان بالشععععععععععيء أي صععععععععععديه وا 
فهععععععو بهععععععذا التصععععععديق الجععععععال  واإليمععععععان . ه وعوايععععععب أضععععععراره فععععععي الععععععدةيا واآلخععععععر تببوتهتبجمالععععععه تويبحعععععع

الم لععععععق بمععععععا ال يععععععراه اإلةسععععععان أو تدريععععععه الحععععععواس تيمععععععا أن المبتبععععععدات يميععععععن أن تيععععععون ةاببععععععة فعععععععي 
األصععععل مععععن أعمععععاق أبةععععاء الشععععبب ذاتععععه عععععن  ريععععق اليشععععف واإللهععععا  تأمععععا المبتبععععد الشععععببي فهععععو الععععذي 

الجــــــــوهر  . يععععععععي توهععععععععو متبلععععععععق بالبععععععععال  الخععععععععارجي والبععععععععال  فععععععععوق ال بيبععععععععيال يععععععععؤمن بععععععععه الببععععععععل الرا
(0897 :27) 

المععععععوت )مععععععن بععععععين المبتبععععععدات الشععععععببية المبتبععععععدات حععععععول السععععععحر تالحسععععععد تمبتبععععععدات المععععععوت
 (.إةهاء لألل  

وتبعععععد المبتبعععععدات الشعععععببية معععععن أهعععععع  معععععا تحتعععععوي عليعععععه الثبافععععععة الشعععععببية تلعععععذل  ةشعععععا اإلرتبععععععا  
دات مععععععن خععععععالل مععععععا خلفتععععععه الثبافععععععة مععععععن إرث يحععععععرع أعضععععععاء المجتمععععععع علععععععع بععععععين الثبافععععععة والمبتبعععععع
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ت بيععععق يواعععععده و بوسععععه تفتصععععب  تلعععع  المبتبععععدات الشعععععببية فععععي يثيععععر مععععن األحيععععان أسععععلوبا أو  ريبعععععة 
 .في الحيا 

  : القيم  -9-2

 : علع أةها(722:  0881)فهمي البي  في "عطية محمود  "يبرف 

بليعععععة إةفباليعععععة مبممعععععة ةحعععععو األشعععععخاع أو األشعععععياء أو عبعععععار  ععععععن تةظيمعععععات مببعععععد  ألحيعععععا  ع
المبعععععاةي تسعععععواء يعععععان التفضععععععيل الةاشعععععش ععععععن هعععععذه التبععععععديرات المتفاوتعععععة صعععععريحا أو ضعععععمةيا توأن مععععععن 
المميععععععن أن ةتصععععععور هععععععذه التبععععععديرات علععععععع أسععععععاس أةهععععععا إمتععععععداد يبععععععدأ بالتببععععععل ويمععععععر بععععععالتوافق ويةتهععععععي 

 . بالرفض

مثعععععععل مسعععععععتويات مسعععععععتبلة للتفضعععععععيل ععععععععن الموايعععععععف يتضععععععع  معععععععن التبريعععععععف السعععععععابق أن البعععععععي  ت
 .الخاصة هذه البي  تمثل ةظا  مرجبي يحدد أساليب السلو 

 :يمين البول بان البيمة هي

يععععععل مايتمسعععععع  بععععععه فععععععرد أو مجتمععععععع أو فسععععععة إجتماعيععععععة تأو مععععععا يبععععععدو اةععععععه مرنععععععوب فيععععععه تأو  
ظععععععة علععععععع مبةععععععع مسععععععتحب تأو مببععععععول تومالسعععععع  فععععععي مجتمععععععع محععععععدد أو مجموعععععععة ببيةهععععععا توتععععععدل اللف

ةسعععععععبي حسعععععععب األشعععععععخاع والجماععععععععات توهعععععععو مبةعععععععع متعععععععاثر بالبيسعععععععة اإلجتماعيعععععععة والثبافيعععععععة توالحالعععععععة 
 ( 278-279: 2101)شروخ . الةفسية المسي ر  علع من يصدر حي  البيمة 

 :يوضحه المثل الشببي البربي التالي ومن بين البي  الصدق وهذا ما

 .اليذب دا والصدق دوا -

  :التقاليد-9-0

التباليعععععععععد عبعععععععععار  ععععععععععن مجموععععععععععة معععععععععن يواععععععععععد السعععععععععلو  التعععععععععي تةشعععععععععا ععععععععععن الرضعععععععععا واإلتفعععععععععاق     
الجمبعععععي تحيعععععث تسعععععتمد يوتهعععععا معععععن المجتمعععععع وتحعععععتفظ بعععععالحي  المترايمعععععة وذيريعععععات الماضعععععي التعععععي معععععر 

يمعععععا تمثعععععل أسعععععلوب المجتمعععععع فعععععي إحتعععععواء البعععععادات . بهعععععا المجتمعععععع تحيعععععث تتةايعععععل معععععن جيعععععل إلعععععع لخعععععر
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الةافبععععععة تفهععععععي تتبلععععععق بسععععععلو  المجتمععععععع يليععععععة تفععععععي حععععععين أن البععععععادات تتبلععععععق  الةافبععععععة واآلثععععععار نيععععععر
 ( 008: 2112)رشوان . بالسلو  الخاع

  :الدين -9-2

يعععععرى مبظععععع  البعععععاحثين أن العععععدين هعععععو أحعععععد الثوابعععععت الثبافيعععععة اإلجتماعيعععععة التعععععي لععععع  تتغيعععععر ولععععع  
ت البلميععععععععععععة      تةععععععععععععدثر توببيععععععععععععت صععععععععععععامد  فععععععععععععي ظععععععععععععل التبلبععععععععععععات الفيريععععععععععععة واإليديولوجيععععععععععععة توالت ععععععععععععورا

والصععععععةاعية توهععععععو عةصععععععر بععععععارل مععععععن البةاصععععععر المغذيععععععة للثبافععععععة والمشععععععيلة لببععععععل اإلةسععععععان ووجداةععععععه 
وةفسعععععععيته وهويتعععععععه وشخصعععععععيته تبعععععععل أصعععععععب  يمثعععععععل فعععععععي ةظعععععععر العععععععببض المةهعععععععل الخصعععععععب والضعععععععروري 

 .إلحياء يي  البصر تومواجهة الفرال الروحي تواإلةحراف األخاليي واإلةفصا  الحضاري

و عةصععععر مهعععع  مععععن عةاصععععر الشخصععععية الجلاسريععععة التععععي تصععععبغها بصععععبغتها وتجبععععل فالععععدين هعععع
مةهعععععا شخصعععععية متميعععععل  ععععععن الشخصعععععيات األخعععععرى توييعععععون الرجعععععوم البعععععوي لهعععععذه الشخصعععععية إلعععععع العععععدين 

مععععرتب  بمعععا يعععوفره مععععن  نبيــــل علـــي وطــــوالبي وأحمـــد بــــن نعمـــانفعععي ةظعععر اليثيعععر مععععن البعععاحثين أمثعععال 
ح سعععععاس بالعععععذات والهويعععععة ومعععععن دعععععع  لتماسععععع  األةعععععا اإلجتمعععععاعي تومعععععا إ مسةعععععان ةفسعععععي توألفعععععة وتععععع خي وا 

:  2101)بــــن عبــــد اهلل  فععععي"بوحديبــــة " يبدمععععه مععععن مععععدلول ومبةععععع لحيععععاته  ووجععععوده  تفالععععدين حسععععب 
21-20 ) : 

يظععععععل المصععععععدر المفجععععععر للمععععععدلوالت بحيعععععع  إةفتاحععععععه عبععععععر البععععععرون المتتاليععععععة علععععععع المجتمبععععععات 
التاريخيععععة تومععععدلول المععععدلول هةععععا يتمثععععل فععععي الععععذوق وفععععي المحتععععوى  المختلفععععة والمتبععععدد  ويععععل المبععععادرات

الجمعععععععععالي تيمعععععععععا يتمثعععععععععل فعععععععععي توجيعععععععععه سعععععععععلو  اإلةسعععععععععان ونايتعععععععععه يشعععععععععخع ويبضعععععععععو معععععععععن أعضعععععععععاء        
األمعععععة تويعععععرد فبعععععل أمعععععا  البضعععععايا اليبعععععرى التعععععي يبيمهعععععا اإلةسعععععان معععععع ال بيبعععععة ومعععععع ذاتعععععه ومعععععع حياتعععععه 

  .توجاره وخالبه

 :اإلحتياجات لإلةسان ومةها والدين يحبق البديد من

إن اإلةسعععععان ب بيبتععععععه يععععععاسن متععععععدين بغععععععض الةظععععععر عععععععن ةععععععوم ديةععععععه تذلعععععع  ألن الععععععدين يبععععععد   -
لإلةسععععان تفسععععيرا لليععععون ومععععا وراء اليععععون توأسععععباب الخلععععق والوجععععود والمصععععير تفضععععال عععععن الباليععععة بععععين 

 .هذا يله وعالية اإلةسان باخيه اإلةسان
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فععععس اإلةسععععان تتتمثععععل فععععي توجيععععه الحععععب للمببععععود و اعتععععه الععععدين حالععععة ذاتيععععة تة ععععوي علععععع ة -
واإلةبيععععاد لععععه تعععععن  ريععععق الممارسععععات المختلفععععة فععععي  بععععوس الببععععاد  وشععععباسره مععععن ةاحيععععة توفععععي السععععلو  

 .والباليات التي يدعو إليها الدين والتي تبو  علع الخير والبدالة

البععععععععي  والبععععععععادات الععععععععدين هععععععععو أحععععععععد المصععععععععادر األساسععععععععية تسععععععععواء للتشععععععععريع أو األخععععععععالق أو  -
 .والتباليد 

اإلختالفعععععععععات حعععععععععول عاليعععععععععة العععععععععدين بالسعععععععععلو  ال ترجعععععععععع إلعععععععععع العععععععععدين فعععععععععي حعععععععععد ذاتعععععععععه أو      -
ةمععععععا ترجععععععع إلععععععع اإلخععععععتالف فععععععي فهعععععع  وتةععععععاول وت بيععععععق المبععععععاد  البامععععععة التععععععي يععععععدعو إليهععععععا  مبادسععععععه توا 

 .الدين

ين توالترييعععععل علعععععع إن التربيعععععة الديةيعععععة تبعععععدأ مةعععععذ الصعععععغر شعععععر  اإلبتبعععععاد ععععععن الحفعععععظ  والتلبععععع -
غـــــــانم . الفهععععععع  واإلسعععععععتيباب توأن ييعععععععون العععععععدين جعععععععلءا هامعععععععا وعمليعععععععا فعععععععي وايبةعععععععا الحيعععععععاتع المبعععععععي 

(2110  :02-00 ) 

 :Coutumeالعرف  -9-2

مععععععادرج الةععععععاس علععععععع إتباعععععععه مععععععن يواعععععععد مبيةععععععة فععععععي شععععععؤون >>: فععععععي البععععععاةون البععععععرف هععععععو
 .<<حياته  وشبوره  بضرور   إحترامها 

 فععععععي " sumner" " ســــــمنر" عةععععععد علمععععععاء اإلجتمععععععام هععععععو ماذهععععععب إليععععععهليععععععن أشععععععهر تبريععععععف 
ـــــاد  األععععععراف هعععععي تلععععع  السعععععةن اإلجتماعيعععععة التعععععي تعععععدل >>:عةعععععدما أشعععععار إلعععععع أن (002: 2112)عم

علعععععععع المبةعععععععع الشعععععععاسع لإلسعععععععتبماالت والبعععععععادات والتباليعععععععد والمبتبعععععععدات واألفيعععععععار والبعععععععواةين ومعععععععا شعععععععابه 
 .<<توخاصة عةدما تحوي حيما 

 :المثل الشببي البربي التالي ومثال ذل 

 . الد  سابق الظل  -
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  :العادات -9-9

سعععععتبرت فعععععي  هعععععي صعععععور  معععععن صعععععور السعععععلو  اإلجتمعععععاعي إسعععععتمرت فتعععععر   ويلعععععة معععععن العععععلمن وا 
صعععععع بغت إلععععععع حععععععد مععععععا بصععععععيغة رسععععععمية تفالبععععععادات مععععععا إعتععععععاد  مجتمععععععع مبععععععين توأصععععععبحت تبليديععععععة وا 

ومةععععذ فتععععر   ويلععععة مععععن الععععلمن توهععععي سععععلو  متويععععع  األفععععراد البيععععا  بععععه مععععن السععععلو  فععععي مختلععععف الموايععععف
فعععععععي ظعععععععرف محععععععععدد تفهعععععععي تتضععععععععمن التيعععععععرار والببععععععععول البعععععععا  تلععععععععذل  فهعععععععي ليسععععععععت سعععععععلويا مسععععععععتحدثا 

 (29:2102)صولة.وفرديا

 :وتةبس  البادات التي ييتسبها الفرد إلع عادات فردية وأخرى جماعية

 

 :العادات الفردية

 .في حاالت البللة عن المجتمعوهي ظاهر  شخصية يمين أن تتيون وتمارس 

 : العادات الجماعية

عبعععععار  ععععععن مجموععععععة معععععن األفبعععععال واألعمعععععال وألعععععوان السعععععلو  التعععععي تةشعععععا فعععععي يلعععععب الجماععععععة 
بصعععععععفة تلباسيعععععععة لتحبيعععععععق أنعععععععراض تتبلعععععععق بمظعععععععاهر سعععععععلويها وأوضعععععععاعها توتمثعععععععل ضعععععععرور  إجتماعيعععععععة 

الجماعععععة وببضععععها سععععلبي يشععععيع تسععععتمد يوتهععععا مععععن هععععذه الضععععرور   وببععععض هععععذه البععععادات إيجععععابي يبععععوي 
 (007 -002: 2112)عماد. الفرية بين أفرادها

ومععععععن البععععععادات ( يععععععارو عرعععععععار خيععععععر مععععععن صععععععبة فععععععي الععععععدار )مععععععن البععععععادات الفرديععععععة التععععععدخين 
 (.مايلة بال فلفل يول وأدفل ) الجماعية في مة بة بسير   أيل الحار 

 :  Ritesالشعائر  -9-8

التعععععي يتميعععععل بهعععععا الشعععععيء ععععععن نيعععععره تويبصعععععد بالشعععععباسر  الشعععععباسر جمعععععع شعععععبير  توهعععععي البالمعععععة
وال بعععععوس الديةيعععععة مجموععععععة األفبعععععال والممارسعععععات التعععععي تةظمهعععععا يواععععععد ةظاميعععععة معععععن  بيبعععععة مبدسعععععة أو 
معععععععوير  ذات سعععععععل ة يهريعععععععة مللمعععععععة ضعععععععاب ة لتتعععععععابع ببعععععععض الحريعععععععات الموجهعععععععة لتحبيعععععععق نايعععععععات ذات 

 (009: 2112)عماد .وظيفة محدد 
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  :يةاألمثال الشعب -9-01

ريععععععععععلت هععععععععععذه الدراسععععععععععة علععععععععععع المثععععععععععل الشععععععععععببي البربععععععععععي المتععععععععععداول حاليععععععععععا بمة بععععععععععة بسععععععععععير  
توتسععععععتبرض أببععععععادا تتبلععععععق بععععععالمرض تلععععععذل  تعععععع  التفصععععععيل فععععععي األمثععععععال الشععععععببية مععععععن حيععععععث المفهععععععو  

 .تالوظاسف و التاثير

  :تعريف المثل الشعبي  9-01-0

وعا وال يخلععععععععععو مةهععععععععععا أي     األمثععععععععععال الشععععععععععببية مععععععععععن أيثععععععععععر األشععععععععععيال التببيريععععععععععة إةتشععععععععععارا وشععععععععععي
ةتمععععاءاته  توهععععي أيضععععا  مجتمععععع تفهععععي مععععرل  عايسععععة لمشععععاعر أفععععراد المجتمععععع علععععع إخععععتالف  ببععععاته  وا 
تجسععععععععيد لمختععععععععف تصععععععععوراته  وعععععععععاداته  توتباليععععععععده  ومبتبععععععععداته  فععععععععي صععععععععور حيععععععععة تودالالت إةسععععععععاةية 

الععععععذاير  شععععععاملة تمععععععن خععععععالل مععععععا تتميععععععل بععععععه مععععععن خصععععععاسع ومميععععععلات تفهععععععي بععععععذل  تبتبععععععر جععععععلء مععععععن 
الجماعيعععععة للمجتمعععععع تألةهعععععا سعععععريبة التعععععداول واإلةتشعععععار توتةتبعععععل معععععن جيعععععل إلعععععع لخعععععر ومعععععن لغعععععة إلعععععع 

 .  أخرى عبر مختلف األلمةة واألميةة تويذا تميلها باإليجال وجمال اللفظ واليثافة في المباةي

 :لغة

 .إل  ...الشبه تالةظيرتالببر  تالصفة تالحجة : المثل ي لق علع عد  مباةي أهمها

 :ببوله  ( 201: أ2101".)ابن منظور"يبرفه 

ل تمثعععععععل بيسعععععععر المعععععععي  يلمعععععععة تسعععععععوية تيبعععععععال  –ث  –المثعععععععل معععععععاخوذ معععععععن الجعععععععذر الثالثعععععععي    
الفععععرق بععععين المماثععععة والمسععععاوا  أن المسععععاوا  : ) ِمثلععععه تومثلععععه بععععالفت  تشععععبه وشععععبهه بمبةععععع يععععال إبععععن بععععري

ةحعععععوه يةحعععععوه توفبهعععععه يفبهعععععه تولوةعععععه يلوةعععععه تفعععععاذا : تيعععععون بعععععين المختلفعععععين فعععععي الجعععععةس والمتفبعععععين تبعععععول
ذا ييعععل هعععو مثلعععه فعععي يعععذا فهعععو مسعععاوي لعععه فعععي : ييعععل هعععو مثلعععه علعععع اإل عععالق فمبةعععاه اةعععه يسعععد مسعععده توا 

 ( .جهة دون جهة

ــــــــاد  يبرفععععععععه  المثععععععععل  محريععععععععة الحجععععععععة والحععععععععديث تويععععععععد مثععععععععل بععععععععه تمثععععععععيال : (28:ت.د )األب
متثل توتمثله توبه تمثل الشيء ضرب له   ".مثالتوا 

الشععععععيء . المثععععععل محريععععععة لغععععععة فععععععي المثععععععل الشععععععبه والةظيععععععر(: "6662:6553)يبرفععععععه البسععععععتاةي 
 .الذي يضرب لشيء مثال فيجبله مثله
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 :إصطالحا

 :باةه (000: 0881")بن الشي  " يبرفه 

المثععععععععل ...عبععععععععار  عععععععععن جملععععععععة أو أيثععععععععر تبتمععععععععد السععععععععجع وتسععععععععتهدف الحيمععععععععة والموعظععععععععة >> 
توال يميعععععن مبرفتعععععه إال ببعععععد مبرفعععععة البصعععععة أو الحيايعععععة التعععععي يببعععععر  الشعععععببي تب يعععععر لبصعععععة أو حيايعععععة

 . <<عن مضموةها 

مععععععن خععععععالل التبريععععععف السععععععابق يتضعععععع  أن المثععععععل الشععععععببي عبععععععار  عععععععن جمععععععل يصععععععير  تتبتمععععععد 
علعععععععع اليةايعععععععة والسعععععععجع تحيعععععععث يميعععععععن أن ييعععععععون علعععععععع شعععععععيل شعععععععبر تويبعععععععو  بوظيفعععععععة تربويعععععععة وهعععععععي   

 . الوعظ تيما ال يمين فه  هذا المثل إال من خالل مبرفة المويف الذي يببر عةه

ل يعععععععععععول وجيععععععععععل يببعععععععععععر ععععععععععععن خالصعععععععععععة       المثععععععععععع>> : ببولعععععععععععه ( 99: 2119)زغـــــــــــب يبرفععععععععععه 
تجربعععععة تمصعععععدره يامعععععل ال ببعععععات الشعععععببية تيتميعععععل بحسعععععن اليتابعععععة وجعععععود  التشعععععبيه تلعععععه  عععععابع تبليمعععععي 

 . <<ويريي لغة التواصل البادي

معععععن خعععععالل التبريعععععف السعععععابق يتضععععع  أن المثعععععل الشعععععببي يتميعععععل باإليجعععععال ممعععععا يسعععععهل إةتشعععععاره 
معععععن جيعععععل إلعععععع لخعععععر تولعععععه ععععععد  وظعععععاسف مةهعععععا الوظيفعععععة  وتداولعععععه وحفظعععععه تلعععععذل  فهعععععو يةبعععععل الخبعععععرات

 .التربوية توالوظيفة اإلجتماعية توأن مصدره عامة الشبب

 : باةه ( 2:  2102)جعكور يبرفه  

يععععععول مبععععععروف تيصععععععير الببععععععار  تيحتععععععوي فيععععععر  صععععععحيحة أو ياعععععععد  مععععععن يواعععععععد السععععععلو  >> 
ر بععععين الةععععاس تيبولوةععععه البشععععري تأ لبععععه شععععخع مععععن عامععععة الةععععاس فععععي ظععععرف مععععن الظععععروف تثعععع  إةتشعععع

 .<<في مختلف المةاسبات التي تشبه الحالة التي ييل فيها ألول مر  

يتضععععع  معععععن خعععععالل التبريعععععف السعععععابق أن المثعععععل الشعععععببي يبعععععو  بوظيفعععععة أخالييعععععة تفهعععععو يهعععععدف 
 .  إلع توضي  الجاةب األخاليي وهيذا يبتبر موجها لسلو  األفراد

 :باةه (20-78: د ت ")العوبي " يبرفه    
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يععععععول محيععععععي سععععععاسر أو جملععععععة متب بععععععة مععععععن يععععععال  أرسععععععلت لععععععذاتها توهععععععي تةتبععععععل ممععععععن وردت  
فيععععه إلععععع مععععا يحاييععععه فععععي مبةععععع مععععن المبععععاةي توعلععععع هععععذا ييععععون مععععن ألفععععاظ المشععععابهة والتععععي أهمهععععا مععععا 

 : يلي

 .ويستبمل فيه لفظ الةد: الجوهر
 .ويستبمل لها لفظ الشبه: الييفية
 . يويببر فيها بلفظ المساو : اليمية

مععععععععن خععععععععالل التبريفععععععععات السععععععععاببة يتضعععععععع  أن المثععععععععل الشععععععععببي أسععععععععلوب لغععععععععوي يصععععععععير تذاسععععععععع 
بالروايععععععة الشععععععفاهية تفهععععععو ةتععععععاج عبليععععععة الجمععععععاهير تومصععععععدره الشععععععبب الععععععذي يتخععععععذ أمثالععععععه مععععععن صععععععمي  
ةبيعععععاس ةفسعععععي إجتمعععععاعي للمشعععععاعر  وايبعععععه المبعععععي  تفهعععععي ةتعععععاج اإلبعععععدام الجمعععععاعي ألجيعععععال يثيعععععر  توا 

جتماعيا وتبليديا المتيوةة عبر البصور  .تحيث يت  إستيبابها ةفسيا وا 
  :وظائف األمثال الشعبية 9-01-2

تبعععععععرل أهميعععععععة المثعععععععل الشعععععععببي ةظعععععععرا لعععععععدوره ووظيفتعععععععه داخعععععععل المجتمعععععععع توالتعععععععي تتمثعععععععل أهمهعععععععا 
 : في ما يلي( 002 - 020:  2102" )فالق" حسب

  :الوظيفة التعليمية 

راتةععععععععا إةمععععععععا هععععععععو فععععععععي الحبيبععععععععة إيتسععععععععاب إن يععععععععل تغييععععععععر ي ععععععععرأ علععععععععع سععععععععلويةا توأفيارةععععععععا وخب
 .لمجموعة من المبارف واألفيار التي يظهر دورها إلاء يل مويف ةتبرض له

  :الوظيفة التربوية

يبتبععععععر الععععععدور التربععععععوي مععععععن األدوار التععععععي تؤديهععععععا األمثععععععال الشععععععببية تفةجععععععد مةهععععععا مععععععا يتصععععععل 
 .بالدين والببادات

  :الوظيفة األخالقية

إن مفهععععععو  الشععععععبب لجععععععوهر اإلةسععععععان ومياةتععععععه يتحععععععدد وفبععععععا لمبيععععععاس األخععععععالق تلععععععذل  يهععععععدف 
 . المثل الشببي إلع توضي  الجاةب األخاليي للفرد
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  :الوظيفة الثقافية

الهعععععدف مةهعععععا توضعععععي  أن األجيعععععال تعععععرث ععععععن ببضعععععها مجموععععععة معععععن السعععععلوييات لهعععععا عاليعععععة 
 .تمع تسلوياته تعاداته تباليدهو يد  بالمجتمع ت ألةها تةبل سمة من سمات المج

  :الوظيفة اإلجتماعية

تببععععععر األمثععععععال عععععععن يضععععععايا الحيععععععا  اإلةسععععععاةية عبععععععر سلسععععععلة أيععععععوال ال تخضععععععع لةظععععععا  محععععععدد 
 . تبالةظر لتيامل موضوعاتها في مختلف الموايف اإلةساةية

 :تأثير األمثال الشعبية -9-01-7

جماعيعععععة علعععععع إعتبعععععار أةهعععععا معععععن أيثععععععر تحتعععععل األمثعععععال الشعععععببية حجمعععععا مبتبعععععرا معععععن الععععععذاير  ال
األشعععععيال التببيريعععععة الشعععععفوية تعععععداوال وتببيعععععرا ععععععن تجعععععارب الفعععععرد تواأليثعععععر شعععععيوعا تحيعععععث ال تخلعععععو أيعععععة 

ثبافعععععععععععة مةهعععععععععععا تفهعععععععععععي معععععععععععن األشعععععععععععيال التعععععععععععي تتبعععععععععععدد موضعععععععععععوعاتها توتتةعععععععععععوم تببعععععععععععا لتعععععععععععداولها بعععععععععععين             
عي لعععععذل  تفهععععو يةبعععععل مععععا تحملعععععه الحيععععا  معععععن األفععععراد تفتستحضعععععرها الببليععععة الشعععععببية يلمععععا تعععععوفرت الععععدوا

 : (022: 2102)فالقفي  "نبيلة إبراهيم" ثةاسيات وتةايضات توفي هذا السياق تبول

إةةععععا ةبععععي  جععععلء مععععن مصععععاسرةا فععععي األمثععععال ولبععععل هععععذا مععععا يفسععععر لةععععا إسععععتبمالةا الععععداس  لألمثععععال 
فاألمثعععععال بالةسعععععبة لةعععععا ععععععال  هعععععاد  ةعععععرين إليعععععه حيةمعععععا ةعععععود أن . علعععععع عيعععععس األةعععععوام الشعععععببية األخعععععرى

ةتجةععععععب التفييععععععر ال ويععععععل فععععععي ةتععععععاسج تجاربةععععععا توةحععععععن ةععععععذيرها بحرفيتهععععععا إذا ياةععععععت تتفععععععق مععععععع حالتةععععععا 
ن ل  ةب  التجربة التي يلخصها المثلالةف  . سية تبل إةةا ةشبر بارتيا  لسماعها وا 

وال يتويعععععف تعععععاثير المثعععععل علعععععع الببعععععد نيعععععر المباشعععععر فعععععي تيعععععوين الشخصعععععية الفرديعععععة تبعععععل  
يتبععععععداه إلععععععع أثععععععر جمبععععععي مباشععععععر توذلعععععع  ألن المخيععععععال الشععععععببي يمثععععععل مععععععرل  الحععععععرا  اإلجتمععععععاعي 

ومععععن خععععالل ذلعععع  المخيععععال تترتععععب أولويععععات . ا هععععي األمثععععالمععععن خععععالل ةمععععاذج لغويععععة أيثرهععععا بععععرول 
برهومـــــــة . البعععععععي  و عععععععرق التفييعععععععر المترسعععععععخة علعععععععع شعععععععيل ترايمعععععععات تاريخيعععععععة وموروثعععععععات ثبافيعععععععة

(2112 :012) 
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مععععن خععععالل يععععل مععععا سععععبق يتضعععع  أن الخصععععاسع التععععي يتميععععل بهععععا المثععععل الشععععببي مععععن تيثيععععف 
ختععععلال المبةععععع توبسععععا ة التببيععععر وبالنععععة المبةعععع ع والسععععيرور   واإلةتشععععار ميةتععععه مععععن أن ييععععون لغععععوي وا 

 .سهل التداول بين يافة أفراد المجتمع تليتفوق علع األحاديث األخرى في الجلسات الشببية

 :خصائص األمثال الشعبية-9-01-2

مجموعععععععععععععععة مععععععععععععععن الخصععععععععععععععاسع لألمثععععععععععععععال      ( 71 - 28:  2107عبــــــــــــــد الصــــــــــــــمد )أورد 
 :الشببية توهي

عبععععععارات مختصععععععر  تتشععععععبه البصععععععة البصععععععير  وتتحععععععدث عععععععن تتميععععععل بيوةهععععععا جمععععععل يصععععععير   و -
تجربعععععة مبيةعععععة معععععر بهعععععا أشعععععخاع فعععععي لمعععععن مبعععععين تيتعععععداولها األفعععععراد عةعععععدما يبيعععععد العععععلمن ةفسعععععه علعععععع 
شعععععيل مختلعععععف معععععن األفعععععراد تبيةمعععععا الويعععععاسع التعععععي ييلعععععت فيهعععععا هعععععذه األمثعععععال ةبيشعععععها فعععععي أي حببعععععة معععععن 

 .اللمن

التعععععععععي معععععععععرت علعععععععععع المجتمبعععععععععات مةعععععععععذ       تتميعععععععععل بيوةهعععععععععا خعععععععععلان معععععععععن التجعععععععععارب اإلةسعععععععععاةية -
البعععععععد  تمعععععععن خعععععععالل حعععععععوادث وموايعععععععف إسعععععععت ام الببعععععععل البشعععععععري أن يصعععععععونها بجمعععععععل يصعععععععير  ميثفعععععععة   
درايهعععععا والف ةعععععة لهعععععا تثععععع  صعععععيانتها ب ريبعععععة أدبيعععععة  الفيعععععر  تتعععععة  ععععععن إسعععععتيباب اإلةسعععععان لهعععععذه الحالعععععة وا 

 .وبالنية

 .د المجتمع وسلويه تببر عن الجاةبين الوايبي والمثالي في حيا  أفرا -

 .ال تت لب جهدا يبيرا في التبل  أو الحفظ أو األداء ياألشيال البولية األخرى -

تبعععععد معععععن أهععععع  الخصوصعععععيات الثبافيعععععة التعععععي يتسععععع  بهعععععا يعععععل مجتمعععععع معععععن المجتمبعععععات تويعععععد  -
يةفععععععرد شععععععبب مععععععا بترديععععععد مجموعععععععة مةهععععععا تويععععععد يشععععععتر  فيهععععععا مععععععع نيععععععره مععععععن الشععععععبوب ترنعععععع  وجععععععود 

 . ة يل حسب أسلوبه ولهجتهإختالفات بسي

تبعععععد معععععن أبعععععرل عةاصعععععر الثبافعععععة الشعععععببية تفهعععععي معععععرل  عايسعععععة ل بيبعععععة الةعععععاس ومبتبعععععداته   -
لتغلغلهعععععا فعععععي مبظععععع  جواةعععععب حيعععععاته  اليوميعععععة توهعععععي ال تبيعععععس الموايعععععف المختلفعععععة فبععععع  تبعععععل تتجعععععاول 

 .ذل  أحياةا لتبد  له  ةموذج يبتدى به في موايف متبدد 
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 :  Ethno ،Medecineالطب الشعبي -8 

المعععععععععريض وتحعععععععععت تعععععععععاثير جماعتعععععععععه المرجبيعععععععععة يعععععععععد يختعععععععععار الممارسعععععععععة ال بيعععععععععة الحديثعععععععععة تأو 
الممارسعععععة ال بيعععععة الشعععععببية ت لهعععععذا تععععع  فعععععي هعععععذه الدراسعععععة ععععععرض مفهعععععو  ال عععععب الشعععععببي وأةواععععععه ةظعععععرا 

 .لباليته بالثبافة الشببية

 :مفهوم الطب الشعبي -8-0

 :ال ب الشببي باةه  Don yoder"" " دون يودر" يبرف   

جميععععععع األفيععععععار ووجهععععععات الةظععععععر التبليديععععععة حععععععول المععععععرض والبععععععالج تومععععععا يتصععععععل بععععععذل  >> 
معععععن سعععععلو  وممارسعععععات تتبلعععععق بالويايعععععة معععععن المعععععرض ومبالجتعععععه بصعععععرف الةظعععععر ععععععن الةسعععععق ال بعععععي 

 .<<الحديث 

فععععععي تحديععععععده لهععععععذا المفهععععععو  إلععععععع أن ال ععععععب  "Don yoder"" دون يــــــودر"ويععععععذهب     
الشعععععببي بمبةعععععاه  المتبعععععارف عليعععععه اآلن يتصعععععل إتصعععععاال ثاةويعععععا بال عععععب األيعععععاديمي فعععععي أجيالعععععه المبيعععععر  
فيثيععععر مععععن األفيععععار والممارسععععات التععععي تععععدخل حتععععع اآلن فععععي داسععععر  ال ععععب الشععععببي تياةععععت متداولععععة فععععي 

ببععععد مععععن الععععدواسر ال بيععععة األياديميععععة توأصععععبحت الععععدواسر ال بيععععة األياديميععععة توليةهععععا أسععععتببدت فععععي مععععا 
 .جلءا من وجهة الةظر ال بية الشببية التي تدخل في إ ار الثبافة

 ":  الجوهر  "وحول هذا المفهو  يبول

إن الممارسععععععععات ال بيععععععععة الشععععععععببية ترتيععععععععل فععععععععي جاةععععععععب يبيععععععععر مةهععععععععا علععععععععع أسععععععععلوب المحاولععععععععة 
وبدرجة متفاوتععععة علععععع اإل ععععالق للبعععععالج والخ ععععا تفمععععن ال بيبععععي أن يتفععععق الشععععبب علعععععع مععععر البصععععورت

الجــــــوهر  . الشععععععببي تلععععععذل  يععععععان مععععععن البععععععديهي أن تؤيععععععد البحععععععوث ال بيععععععة الحديثععععععة ببععععععض الوصععععععفات
 ( 091:  2118)وشكر  وحسن وعثمان 

معععععن خعععععالل معععععا سعععععبق يتضععععع  أن ال عععععب الشعععععببي هعععععو مجمعععععوم التفسعععععيرات والتبةيعععععات البالجيعععععة 
التجربعععععععة التعععععععي تبتمعععععععد علعععععععع المحاولعععععععة وال تبتمعععععععد علعععععععع  الةاتجعععععععة معععععععن التجربعععععععة الشعععععععببية البفويعععععععة تأي

 .المةهج البلمي

 :وتبرفه مةظمة الصحة البالمية باةه
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سععععععععواء ياةععععععععت يابلععععععععة أو نيععععععععر يابلععععععععة للتفسععععععععير توالتععععععععي –مجمععععععععوم المبلومععععععععات والممارسععععععععات   
تسععععم  بتشععععخيع أو إلالععععة الالتععععوالن سععععواء يععععان جسععععديا تةفسععععيا أو إجتماعيععععا وذلعععع  باإلعتمععععاد وبشععععيل 

قيـــــرة . حصععععري علعععععع التجربعععععة المباشعععععة والمالحظعععععات التعععععي تتةايلهعععععا األجيعععععال بشعععععيل شعععععفوي أو ميتعععععوب
 ( 20: د ت)و آخرون 

يريعععععل هعععععذا التبريعععععف علعععععع ماهيعععععة ال عععععب الشعععععببي توعلعععععع أهدافعععععه توعلعععععع  ريعععععه فعععععي تحبيعععععق 
تلعععع  األهععععداف تحيععععث يتميععععل بموضععععوعية واضععععحة تببععععده عععععن أي مويععععف ذاتععععي فععععي الببععععول أو الععععرفض 

 .ا الةوم من ال بلهذ

 :ولتوضي  ماسبق أيثر يدمت مةظمة الصحة البالمية تبريفا للمبالج التبليدي علع أةه

الشخصععععععية المبتععععععرف بهععععععا مععععععن  ععععععرف الجماعععععععة التععععععي تبععععععي  وسعععععع ها توذلعععععع  يوةهععععععا يععععععادر    
علععععع تبععععدي  عالجععععات صععععحية باسععععتبمال مععععواد ةباتيععععة تحيواةيععععة ومبدةيععععة تو ععععرق مبةيععععة علععععع األسععععاس 

وعلععععععععععع المبلومععععععععععات تالسععععععععععلويات والمبتبععععععععععدات المتبلبععععععععععة بالراحععععععععععة –الثبععععععععععافي والععععععععععديةي –عي اإلجتمععععععععععا
الجسععععععمية تالببليععععععة واإلجتماعيععععععة تو يععععععذل  ببلعععععع  أسععععععباب االمععععععراض والبجععععععل الصععععععحي الظععععععاهر داخععععععل 

 (0112:2102)سيد  عابد الجماعةت 

 مععععععععن خععععععععالل التبريععععععععف السععععععععابق يتضعععععععع  أةععععععععه يشععععععععمل األمععععععععراض الجسععععععععمية تالببليععععععععة تالةفسععععععععية
 . واإلجتماعية تأي يل األمراض التي تمس توالن الفرد

مععععععن خععععععالل يععععععل مععععععا سععععععبق يتضعععععع  أن ال ععععععب الشععععععببي هععععععو البالجععععععات التععععععي تثبععععععت بالتجربععععععة 
معععععدى فباليتهعععععا توأصعععععبحت تشعععععيل تراثعععععا وجعععععلءا هامعععععا معععععن البةعععععاء اإلجتمعععععاعي توثبافعععععة مجتمعععععع يتوارثهعععععا 

بة عبععععععر األجيعععععال تومععععععن التجربعععععة التععععععي جيعععععل ببععععععد جيعععععل تفهععععععو مبةعععععي علععععععع الخبعععععر  المتوارثععععععة والميتسععععع
تب عععععي ألصعععععحابها  عععععابع الحيمعععععة توهعععععو مبةعععععي علعععععع أسعععععاس مبرفعععععة عاميعععععة نالبعععععا معععععا ييعععععون أساسعععععها 

 .المحاولة والخ ا

وبعععععععالرجوم للحعععععععديث ععععععععن المحاولعععععععة والخ عععععععا فالمثعععععععل الشعععععععببي البربعععععععي المتعععععععداول فعععععععي مة بعععععععة 
 .<<من الجرب  لوال تجارب لبرب ما يان الب ران يداوي>> بسير  يؤيد ذل  



  التصورات اإلجتماعية والثقافة الشعبية                        الثاني                          الفصل 

126 
 

وتةتشععععر فةععععون ال ععععب الشععععببي علععععع مععععدى واسععععع بععععين أعضععععاء الثبافععععة توعععععاد  تسععععل  مععععن جيععععل 
صبصععععععي >>إلععععععع لخععععععر عععععععن  ريععععععق اليلمععععععة الشععععععفوية توهععععععذا مععععععا يظهععععععر مععععععن خععععععالل المثععععععل الشععععععببي 

 .<<إسال المجرب وال تسال ال بيب << >>لمجرب وما تصبصي  ال بيب

 :فروع الطب الشعبي -8-2

 :بين فرعين من فروم ال ب الشببي "Don yoder ""ردون يود"ميل 

 :الطب الشعبي الطبيعي  8-2-0 

ويتخععععععذ مسععععععميات متبععععععدد  يال ععععععب الشععععععببي الةبععععععاتي أو البشععععععبي توهععععععذا الفععععععرم يبيععععععس رد فبععععععل 
الفععععععرد و إسععععععتجابته لبيستععععععه ال بيبيععععععة تالتععععععي يلجععععععا فيهععععععا إلسععععععتخدا  األعشععععععاب والةباتععععععات والمبععععععادن فععععععي 

 (28: 2118)هر  و آخرون الجو  . عالج أمراضه

ةعععععععوم معععععععن الةباتعععععععات ال بيبيعععععععة  ..6حعععععععوالي  "Cuosumbing"" كوســـــــيمبينج "  ويعععععععد سعععععععجل
التعععععععععي تسعععععععععتخد  فعععععععععي ععععععععععالج أمعععععععععراض عديعععععععععد  مةهعععععععععا الربعععععععععو الشعععععععععببي تواإلسعععععععععهالتوالمالريا توالسعععععععععير 

 (22: 0881)المكاو . ال  ... تواليلع

وفعععععي سعععععياق الحعععععديث ععععععن ال عععععب ال بيبعععععي ةعععععورد ببعععععض األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المتداولعععععة 
 : بمة بة بسير  والتي تتحدث عن هذا الةوم من ال ب

 . <<الةوخة تةحي الدوخة >> -

 .<<الثو  ياتل السمو >> -

 :الطب الشعبي السحر  -8-2-2

 : باةه (28:  2118) الجوهر  و آخرون  في " حصة السيد الرفاعي "وتبرفه 

ةعععععععوم معععععععن المعععععععاثورات الشعععععععببية العععععععذي يبتمعععععععد علعععععععع تعععععععراي  خبعععععععرات متوارثعععععععة يتعععععععداولها الةعععععععاس 
بالمالحظععععععة والتبليععععععد تويععععععد تسععععععب  ببععععععض عالياتهععععععا عبععععععر اللمععععععان والميععععععان تويععععععد يضععععععاف لهععععععا حلبععععععات 
جديعععععد  تعععععدل علعععععع التجديعععععد واإلبتيعععععار ت ععععععالو  علعععععع أةعععععه يضععععع  األمعععععراض التعععععي تحعععععدث بفبعععععل الحسعععععد 

 . البين الشرير  توالبوى نير المرسية توييفية التخلع مةهاو 
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 .ال ...من بين البالجات السحرية التماس  تاليتابات الشرير  ت بوس اللارتالحضر  

وفععععععي سععععععياق الحععععععديث عععععععن هععععععذا الةععععععوم مععععععن ال ععععععب الشععععععببي ةععععععورد ببععععععض األمثععععععال الشععععععببية 
 : البربية التي تتحدث عن هذا الةوم

 << السحر يمرض ويداوي >> ت<< اوي السحور ييوي ويد>>  -

 << الةفس حق وال ير  با ل >>  -

 :وباإلضافة إلع الفرعين الساببين لل ب الشببي يمين إضافة فرعين لخرين هما

 :الطب الوقائي -8-2-7

علعععععع العععععرن  معععععن أن ال عععععب الويعععععاسي أيعععععل أهميعععععة فعععععي مبظععععع  األةسعععععاق ال بيعععععة التبليديعععععة عةهعععععا 
ببععععععض الدراسععععععات أوضععععععحت وجععععععود ببععععععض األسععععععاليب الوياسيععععععة فععععععي هععععععذه فععععععي ال ععععععب الحععععععديث تإال أن 

األةسععععععاق التبليديععععععة توهععععععذا يتضععععععمن يععععععال مععععععن األسععععععاليب الميياةيييععععععة توالديةيععععععة والسععععععحرية تياإلسععععععتحما  
والتعععععدلي  توالتدفسعععععة السعععععريبة للجسععععع  للويايعععععة معععععن بعععععرود  ال بعععععس توالبيعععععود الغذاسيعععععة تالجراحعععععة والت بعععععي  

 .حجبة والتبر  باألضحية واألولياءباللبا  توالتباويذ واأل

وتععععععرتب  الويايععععععة مععععععن المععععععرض فععععععي األةسععععععاق ال بيععععععة الشععععععببية تيمععععععا هععععععو الحععععععال فععععععي ال ععععععب 
الحعععععديث بمبحعععععث أسعععععباب المعععععرض توهيعععععذا تجعععععد أفيعععععارا عديعععععد  معععععن مةعععععا ق مختلفعععععة معععععن البعععععال  تففعععععي 

لج تويثععععععر  جواتيمععععععاال مععععععثال توجععععععد  ععععععرق للويايععععععة مععععععن الرعشععععععة تتمثععععععل فععععععي تجةععععععب شععععععرب المععععععاء المععععععث
األن يععععة والمالبععععس الثبيلععععة توفععععي ضععععوء اإلعتبععععاد بععععان البععععين الشععععرير  تصععععيب يععععل مععععا هععععو جععععذاب يلجععععا 
الفالحععععععون األتععععععرا  إلععععععع تبليععععععق أشععععععياء مةفععععععر  علععععععع مالبععععععس األ فععععععال فععععععال يصععععععبحون عرضععععععة للحسععععععد 

 (27:0881)المكاو ". "Osturk" أوستورك"حسب ما يشير إليه 

اسي ةععععورد ببععععض األمثععععال الشععععببية البربيععععة المتداولععععة فععععي وفععععي سععععياق الحععععديث عععععن ال ععععب الويعععع
 :مة بة بسير  وتتحدث عن هذا الةوم

 .<<لي يايل حتان يمرض يصو  حتان يرتا >> -

 .<<جهد يتبب  خير من فرال يفسد >>  -
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 :الطب النبو -8-2-2

ــــد"فععععي مسععععةد         ــــام أحم ــــة"مععععن حععععديث " اإلم ــــن عالق ــــاد ب ــــن شــــريك"عععععن  "زي " أســــامة ب
يةعععععت عةعععععد الةبعععععي صعععععل ا  عليعععععه وسعععععل  توجعععععاءت األععععععراب تفبعععععالوا يعععععا رسعععععول ا  تأن تعععععداوى ؟  : يعععععال
ةبععععع  يععععا عبعععععاد ا  تععععداووا ت فعععععان ا  عععععل وجعععععل لعععع  يضعععععع داء إال وضععععع لعععععه شععععفاء نيعععععر داء >> : فبععععال
 تيالوا ما هو؟<< واحد 

 .<<الهر  >>: يال

ــــــة "وفععععععي المسععععععةد والسععععععةن عععععععن         ــــــي خزام يلععععععت يععععععا رسععععععول ا  تأرأيععععععت ريععععععع : يععععععال "أب
هعععععي معععععن يعععععدر >> : ةسعععععترييها ودواء ةتعععععداوى بعععععه توتبعععععا  ةتبيهعععععا تهعععععل تعععععرد معععععن يعععععدر ا  شعععععيسا ؟ تفبعععععال

ب ععععال يععععول مععععن أةيرهععععا<< ا  ــــيم . تفبععععد تضععععمةت هععععذه األحاديععععث إثبععععات األسععععباب والمسععععببات وا  ــــن ق إب
(2102 :9- 8  ) 

هعععععل >> : وذيعععععر أةعععععه صعععععل ا  عليعععععه وسعععععل  يعععععان يسعععععال المعععععريض عمعععععا يشعععععتهيه فيبعععععول      
تفععععان إشععععتهع شععععيسا وعلعععع  أةععععه ال يضععععره أمععععر لععععه بععععه تويععععان يبععععول أيضععععا صععععل ا  << تشععععتهي شععععيسا ؟ 

إمسعععععععع  البععععععععاس رب الةععععععععاس تبيععععععععد      >> : عليععععععععه وسععععععععل   وهععععععععو يمسعععععععع  بيععععععععده اليمةععععععععع علععععععععع المععععععععريض
ال بعععععاس  هعععععور إن >> : تويعععععان يعععععدخل علعععععع المعععععريض يبعععععول لعععععه<< أةعععععت الشعععععفاء تال ياشعععععف لعععععه إال 

   (222 - 220:  0889)إبن قيم . <<شاء ا  

ــــي يععععال  ــــذهبي ف ــــد اهلل ال ــــو عب تشععععريع الةبععععي صععععل ا  >> ": مختصــــر المســــتدرك"الحــــافظ أب
عليعععععععه وسعععععععل  ألصعععععععحابه يعععععععدخل فيعععععععه األمعععععععة إال أن يخصعععععععه دليعععععععل توت بيبعععععععه ألصعععععععحابه وأهعععععععل أرضعععععععه 

 .<<باعه  وأرضه  إال أن يدل دليل عن التبمي  خاع ب 

 : الحطابيويال 

وأيثععععر مععععا وضعععععبه الةبععععي صععععل ا  عليعععععه وسععععل  إةمععععا هعععععو علععععع مععععذهب البعععععرب تإال مععععا خعععععع 
بعععععععه معععععععن البلععععععع  الةبعععععععوي ععععععععن  ريعععععععق العععععععوحي تفعععععععان ذلععععععع  يخعععععععرق يعععععععل معععععععا يدريعععععععه األ بعععععععاء ويبرفعععععععه     

اب عصععععععمه ا  أن يبععععععول إال صععععععديا وأن الحيمععععععاء تويععععععل مععععععا فبلععععععه أو يالععععععه فععععععي أعلععععععع درجععععععات الصععععععو 
 .يبول إال حبا
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 ":إبن القيم "ويال 

 :يان عالجه صل ا  عليه وسل  للمرض ثالثة أةوام>> 

 . أحدهما باألدوية ال بيبية -

 .والثاةي باألدوية اإلالهية -

 (22:  0899)بركات .<<والثالث بالمريب بين األمرين  -

ةععععورد ببععععض األمثععععال الشععععببية البربيععععة المتداولععععة فععععي  وفععععي سععععياق الحععععديث عععععن ال ععععب الةبععععوي
 :مة بة بسير  وتتحدث عن هذا الةوم

 .<<حجامة لبفع تشفي من سببين داء >> -

 .<<الصدية تدفع لبالء وتليد في لبمر مد  >> -

 .<<الماء نلب لبالء >> -

 .<<ا  خلق األذى وخلق ال ب والدواء >> -

 . <<ر مباه  ما يةلل يضاه نير يةلل الصب>> -

 :  الشخصية الجزائرية والبعد الثقافي اإلجتماعي -01

يبعععععععل الحعععععععديث ععععععععن الببعععععععد الثبعععععععافي اإلجتمعععععععاعي البعععععععد أوال معععععععن تبريعععععععف الثبافعععععععة البربيعععععععة      
 : علع أةها( 28: 2101)بن عبد اهلل في  6..3سةة  "المسيد " توالتي يبرفها 

حيمتهعععععا توحبيبعععععة هويتهعععععا الحضعععععارية هعععععي مةعععععا  الشخصعععععية البربيعععععة ومسعععععتودم ييمهعععععا ووععععععاء 
تومععععععن مميلاتهععععععا أةهععععععا ثبافععععععة إةسععععععاةية أصععععععيلة تشععععععاملة لمظععععععاهر المععععععاد  والععععععرو  تذات عرايععععععة تاريخيععععععة 
حتععععععرا    المبرفعععععععة توهعععععععي ثبافعععععععة تشعععععععمل  تتميععععععل ببعععععععي  فيريعععععععة عاليعععععععة تويععععععي  الحعععععععق والبعععععععدل والمسعععععععاوا  وا 

 . ليس له مثيل في السبة والمروةةالثبافات األخرى دون إذابة أو ذوبان تلتةفرد بجهال لغوي 
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هعععععذا التبريعععععف ييشعععععف أهععععع  البةاصعععععر التعععععي تشعععععيل الةعععععوا  األساسعععععية لمةظومعععععة الثبافعععععة والتعععععي  
تتمثععععععل فععععععي الععععععدين توالمبتبععععععدات تواللغععععععة توالفيععععععر والبععععععادات والتباليععععععد توالبععععععي  توالمبععععععارف واإلتجاهععععععات 

 . واألةما  السلويية

يغفععععععل الببععععععد الثبععععععافي اإلجتمععععععاعي فععععععي دراسععععععته  فلعععععع  يبععععععد علعععععع  الععععععةفس وعلعععععع  الععععععةفس المرضععععععي
لموضعععععععععوم الشخصعععععععععية الجلاسريعععععععععة تإليتةعععععععععام الةفسعععععععععاةيين باةعععععععععه ال يميعععععععععن فهععععععععع  ععععععععععدد معععععععععن المظعععععععععاهر 
اإليليةيييععععة إال  فععععي سععععياق المرجبيععععة الثبافيععععة التععععي تععععرتب  بهععععا هععععذه الشخصععععية تفاإلرتبا ععععات وثيبععععة فععععي 

 .ةظره  بين الثبافة والبةية االجتماعية للفرد

ــــــد اهلل  هععععععذا اإل ععععععار يععععععورد وفععععععي مععععععن خصععععععاسع  مجموعععععععة(022 - 28:  2101) بــــــن عب
 .الشخصية الجلاسرية

سععععععمات اإلةفبععععععال واإلةععععععدفام والتبصععععععب للععععععرأي تال تجبععععععل هععععععذه الشخصععععععية مبرضععععععة أيثعععععععر  -
معععععن نيرهعععععا للتفيععععع  الفصعععععامي وللميعععععول الهيسعععععتيرية تخاصعععععة أن الةلععععععة الفصعععععامية هعععععي ةلععععععة إيثيةيعععععة 

 .0822سنة (  Devereux) دوفرو مع الغربي يما يؤيد ثبافية خاصة بالمجت

الجاةعععععععب الثبعععععععافي وحعععععععده اليفيعععععععل باليشعععععععف ععععععععن مضعععععععمون خ عععععععاب المعععععععريض الببلعععععععي ومعععععععا  -
جتماعية تتميل بها المجموعة التي يةتمي اليها  .يحمله من مدلوالت ثبافية وا 

اإلجتمعععععاعي والتعععععاريخي الةفسعععععاةي باهتمامعععععه بيعععععل أببعععععاد الشخصعععععية وال سعععععيما الببعععععد الثبعععععافي  -
ييععععون مععععلودا بمععععا يسععععم  لععععه باإلباةععععة علععععع مععععدلول السععععلويات مععععن خععععالل تاويععععل حبيبععععي وصععععادق ليععععل 

تويحبععععععق ( إعتبععععععادات ترمععععععول تتصععععععورات تيععععععي  )مععععععا مععععععن شععععععاةه أن يتععععععدخل فععععععي تشععععععييل وبةععععععاء الععععععذات 
أخععععرى مععععن  يمالهعععا أو يتسععععبب فععععي تفييهعععا تيمععععا يسععععم  لعععه بععععالتبرف علععععع ةمعععاذج ثبافيععععة أخععععرى توععععوال 

المعععععدلوالت التعععععي تةعععععا بعععععه ععععععن أخ عععععاء الةلععععععة المريليعععععة الثبافيعععععة توتعععععؤدي إلعععععع اإلعتعععععراف ببيمعععععة اآلخعععععر 
 .وباةساةيته ببيدا يل الببد عن الخصوصية ال ببية

يتميعععععععل المجتمعععععععع الغربعععععععي بسعععععععمات الفرداةيعععععععة والييةوةعععععععة تعلعععععععع عيعععععععس المجتمعععععععع الجلاسعععععععري  -
 .الذي يتميل بالجماعية والتباون
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  يمثععععععل الةمععععععوذج الععععععوايبي لمفهععععععو  الشععععععخع فععععععي المجتمععععععع الجلاسععععععري تحيععععععث يمثععععععل الجسعععععع -
 (.التحبير)ةموذجا لليمال ومبياسا للةبع 

الجسعععععع  الموسععععععو  بععععععالةبع هععععععو مصععععععدر للبلععععععق وللشععععععبور باإلضعععععع هاد وهععععععو جسعععععع  مرعععععععب  -
 .لغيره

الجلاسععععععري يفضععععععل إسععععععتخدا  جسععععععمه للتببيععععععر عععععععن مباةاتععععععه تشععععععياوي جسععععععمية تصععععععدام تألعععععع   -
 .ل إ...

يععععععاسن ) الشععععععبور بالععععععذةب فععععععي المجتمععععععع الغربععععععي تبععععععوض فيععععععر  الشععععععبور بالحيععععععاء واإلهاةععععععة  -
 .في المجتمع الجلاسري( ةايع

اإليتسععععععاب يةععععععتظ  علععععععع مسععععععتويين تععععععوه  يلععععععق المععععععرض توعلععععععع المسععععععتوى اإلجتمععععععاعي عبععععععر  -
 . عةاصر اإلض هاد والدوةية وفبد البيمة

المرضعععععععية فعععععععي المغعععععععرب البربعععععععي حسعععععععب  الهعععععععذيان هعععععععي الميعععععععل  التعععععععي ت بعععععععع يعععععععل الحعععععععاالت -
حيععععث يشععععير إلععععع أةهععععا ليسععععت محصععععور  علععععع اإل ععععالق فععععي التصععععورات والهوامععععات  "عويطــــة "الباحععععث 

ةمععععا تبيععععس الخلفيععععة الثبافيععععة التععععي تتميععععل بهلوسععععة الوايععععع  الخاصععععة بععععالفرد يمععععا هععععو الشععععان فععععي الغععععرب توا 
 . أو بادرا  دون موضوم

 (.التمريل حول الذات ) بتباد عن نيره الفرد الجلاسري يتميل سلويه باإل - 

 .مويفه إتجاه هيمةة اآلخرين - 

يبععععععدو الجلاسععععععري إةفباليععععععا أوليععععععا تويصععععععحب هععععععذا اإلةفبععععععال التععععععردد والبلععععععق توهععععععو مععععععا يفسععععععر  - 
شعععععععيوم األععععععععراض اإليتسابيعععععععة والبعععععععر  المبديعععععععة  التعععععععي يشعععععععير إليهعععععععا األخصعععععععاسيون فعععععععي الوسععععععع  ال بعععععععي 

 .  الةفسي الجلاسري

بوبات شخصععععععية متميععععععل  باةفبععععععاالت يويععععععة وتجععععععاذب وجععععععداةي لععععععدى فععععععرد يبععععععي  وجععععععود صعععععع - 
 .لحظته ببمق ويببع وفيا لماضيه وتباليده
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الشعععععبور بالحيعععععاء ميعععععل  تتصعععععل بفشعععععل الفعععععرد فعععععي اإلمتثعععععال لمبعععععايير الجماععععععة تإلعععععع الخعععععوف  - 
ت وهعععععععي "Sanvv" " ســـــــنو"  و "Guladden"  "قيلـــــــدون" معععععععن فبعععععععدان السعععععععل ة واإلةيشعععععععاف حسعععععععب

 .ة التي تبوض الشبور بالذةب في الغربالسم

البابليعععععة للتعععععاثر والبدواةيعععععة اللعععععذان يعععععد يت اببعععععان معععععع ببعععععض الميعععععول الةرجسعععععية والحساسععععععية  - 
 .المفر ة لألةا توهي في ةفس الويت ترجمة للةبع الواض  في ضب  اإلةفبال

اعد أمعععععا أسعععععاليب التفييعععععر فهعععععي تحتعععععوي علعععععع عةاصعععععر خرافيعععععة وأخعععععرى عبالةيعععععة تويعععععد يسععععع - 
 .اإلذعان علع جلب التوالن الةفسي بدفع يل تمرد وهمي ويل عدواةية

التعععععععبج  وحعععععععب الظهعععععععور تالتعععععععي يعععععععد تيعععععععون ةاتجعععععععة ععععععععن البةيعععععععة الةرجسعععععععية المسعععععععؤولة ععععععععن  - 
الةلععععععة إلعععععع اإلعجعععععاب التعععععي تبعععععود إلعععععع سعععععبب إة عععععواسي وهمعععععي فعععععي ةفعععععس الويعععععت عالمعععععة علعععععع شعععععد  

 .التبلق بغيره

 .تسمة بارل  من سمات الشخصية الجلاسرية " Kardiner" "كردينار" التودد حسب - 

الشععععععخع الجلاسععععععري يبععععععاةي مععععععن الشععععععبور بالدوةيععععععة ولععععععيس الشععععععبور بالععععععذةب تألن الصععععععرام  - 
 .ييون بين األةا ووظيفة المثل لألةا األعلع

أن أي تبا ععععععب يبيشععععععه الفععععععرد فععععععي ثبافتععععععه مععععععن خععععععالل  (220:  2102)العقــــــونويضععععععيف  - 
جتماعيعععععة  إلدواجيعععععة الخ عععععاب الثبعععععافي الموجعععععه لعععععه فعععععي مجتمبعععععه سعععععيبابل باضععععع رابات ةفسعععععية وجسعععععدية وا 
لععععععدى الفععععععرد تخاصععععععة إذا عجععععععل عععععععن تحبيععععععق التععععععوالن بععععععين مت لبععععععات الحداثععععععة فععععععي مبابععععععل الرنبععععععة فععععععي 

 . الحفاظ علع التباليد

 

 :اإلجتماعية وعناصر الثقافة الشعبيةالعالقة بين التصورات  -00

رنععععع  التعععععداخل بعععععين الثبافعععععة والمجتمعععععع وصعععععبوبة وضعععععع خععععع  فاصعععععل بيةهمعععععا تأو بعععععين الصعععععفة 
"  دوركــــــــــايم " الشخصععععععععععية واألشععععععععععيال اإلجتماعيععععععععععة المت لبععععععععععة تأو بععععععععععين  األدوات واألفيععععععععععار تففيععععععععععر  

"Durkheim"  فعععععععععة تبتبعععععععععر ععععععععععن التصعععععععععورات الجماعيعععععععععة أو الببعععععععععل الجمبعععععععععي فعععععععععي موضعععععععععوعات الثبا
يلمععععععة مجتمععععععع " Durkheim" "دوركــــــايم "  أساسععععععية فععععععي الحيععععععا  الجمبيععععععة تحيععععععث يثيععععععرا مععععععا إسععععععتخد 
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حععععين ةسععععتخد  اليععععو  مصعععع ل  ثبافععععة توعةععععدما يريععععد التمييععععل بيةهمععععا يععععان يسععععتخد  مصعععع لحين متميععععلين 
 (028:  2112)رشوان . هما الوعي الجمبي والتصورات اإلجتماعية الجمبية

" دور يععععععععععاي  " جمبععععععععععي حسععععععععععب الثبافععععععععععة السععععععععععاسد  توهيععععععععععذا ييععععععععععون و ليععععععععععل مجتمععععععععععع شععععععععععبور 
"Durkheim"وعليععععععه . يععععععد بلععععععور التصععععععورات اإلجتماعيععععععة فععععععي اإل ععععععار الثبععععععافي الععععععذي يحععععععدده المجتمععععععع

فالباليععععة بعععععين عةاصعععععر الثبافعععععة الشعععععببية والتصعععععورات اإلجتماعيعععععة شعععععديد  التعععععراب  والتببيعععععد توهعععععو معععععا تععععع  
 : توضيحه في ما يلي

ت اإلجتماعيععععععععععة وعععععععععععاء تصععععععععععب فيععععععععععه اليثيععععععععععر مععععععععععن البععععععععععي  والمبتبععععععععععدات      تبتبععععععععععر التصععععععععععورا -
الديةيععععععععة توتبمععععععععل بهععععععععذا الشععععععععيل علععععععععع تحديععععععععد سععععععععلو  وتفييععععععععر األفععععععععراد وفهمهعععععععع  لمختلععععععععف الظععععععععواهر 

درايها حتع لو يان هذا اإلدرا  يذوب وس  يي  ديةية نامضة الفه   .اإلجتماعية والةفسية وا 

ياةعععععت فرديعععععة أو جماعيعععععة تعععععؤثر فعععععي أعمعععععال  البعععععرف ييعععععون مجموععععععة معععععن التصعععععورات سعععععواء -
ةفباالته    .األفراد وسلويه  و تفييره  وا 

المبلومعععععات التعععععي تصعععععم  التصعععععور مصعععععدرها مجموععععععة المبتبعععععدات المسعععععتخرجة معععععن العععععذاير   -
  ( 92-92: 2102)صولة .  التي ييون للمجتمع والثبافة الفضل في إستمرارها وفباليتها

ة بعععععععين التصعععععععورات اإلجتماعيعععععععة والثبافعععععععة الشعععععععببية تولهعععععععذا إة اليعععععععا ممعععععععا سعععععععبق تتضععععععع  الباليععععععع
حعععععين ةتحعععععدث ععععععن التصعععععورات اإلجتماعيعععععة ةجعععععد أةفسعععععةا أحياةعععععا ةتحعععععدث ععععععن مجموععععععة معععععن عةاصعععععر 
الثبافعععععة توهعععععذا معععععا يوضععععع  أن الفيعععععر اإلةسعععععاةي يحمعععععل فعععععي ثةايعععععاه ثبافعععععة إجتماعيعععععة تبلعععععور لعععععه تصعععععوره 

 .والظواهر المرتب ة بالحيا  اإلةساةية لليون والحيا  واألشياء ومختلف الوظاسف اليومية
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 : خالصة الفصل

اإل عععععار الثبعععععافي اإلجتمعععععاعي معععععرل  صعععععادية تبيعععععس  ريبعععععة وأسعععععاليب حيعععععا  الفعععععرد توعلعععععع هعععععذا 
األسععععععاس يميةةععععععا إدرا  التصععععععورات اإلجتماعيععععععة مععععععن خععععععالل الععععععذاير  اإلجتماعيععععععة للمجتمععععععع التععععععي تبععععععد 

ة الحيععععععا  التععععععي ييتسععععععبها الفععععععرد فععععععي المجتمععععععع تومععععععن عمليععععععة مععععععن عمليععععععات الثبافععععععة تالتععععععي تبةععععععي  ريبعععععع
خاللهععععععا يععععععتبل  ييععععععف يبععععععي  ويببععععععر عععععععن سععععععلويه ويضععععععب ه وفبععععععا لمجموعععععععة المحععععععددات البيميععععععة التععععععي 

 . يضبها المجتمع

العععععععذي يةبعععععععع معععععععن أصعععععععالة  يمعععععععا ترتيعععععععل البعععععععادات والتباليعععععععد علعععععععع المعععععععوروث الثبعععععععافي الشعععععععببي
المجتمععععععععععع توتمتععععععععععد ييمتععععععععععه اإلةسععععععععععاةية فععععععععععي أعمايععععععععععه تو يبتععععععععععبس مةهععععععععععا ذلعععععععععع  المجتمععععععععععع المبومععععععععععات      

األساسععععععية تومععععععن هععععععذه المجتمبععععععات المجتمععععععع الجلاسععععععري الععععععذي يبتععععععبس مبوماتععععععه مععععععن األسععععععس الميوةععععععة 
اإلةسععععاةي  للهويععععة اإلسععععالمية بصععععفة عامععععة والبربيععععة بصععععفة خاصععععة تيمععععا أن الععععدين هععععو محععععدد السععععلو 

وهيععععذا يتضعععع  أةععععه ال يميععععن الفصععععل بععععين عةاصععععر الثبافععععة الشععععببية  المجتمععععع ألةهععععا تعععععرب  . الصععععحي  
الحاضععععععر بالماضععععععي توهععععععذا مععععععا يؤيععععععد الععععععدور الععععععذي تلببععععععه التصععععععورات اإلجتماعيععععععة يمبرفععععععة إجتماعيععععععة 

 .تتضععععععععمن تفسععععععععيرات مختلفععععععععة حععععععععول جواةععععععععب مععععععععن حيععععععععا  الفعععععععععرد ومةهععععععععا الصععععععععحة والمععععععععرض
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 :تمهيــد

ألن حيعععععاته  تبتمعععععد ,يحضعععععي موضعععععوم المعععععرض باهتمعععععا  األفعععععراد حتعععععع فعععععي المحادثعععععات اليوميعععععة 
يمععععععا أن موضععععععوم المععععععرض والصععععععحة . علععععععع حععععععالته  الجسععععععمية والببليععععععة والةفسععععععية واإلجتماعيععععععة الجيععععععد 
وذلعععععع  بوصععععععفهما مععععععن البوامععععععل التععععععي . أصععععععبحا مععععععن الموضععععععوعات األيثععععععر أهميععععععة فععععععي مجععععععال التةميععععععة

ولمعععععععا يعععععععان المعععععععرض مفهعععععععو  أساسعععععععي معععععععن مفعععععععاهي   . تسعععععععه  فعععععععي التةميعععععععة  المسعععععععتدامة وأحعععععععد مؤشعععععععراتها
مفهعععععععو  ,ا  بهعععععععذا المفهعععععععو  خصعععععععع هعععععععذا الفصععععععل لبعععععععرض مفهعععععععو  الصعععععععحة وأوجههعععععععا ولإللمععععععع,الدراسععععععة 
ةظععععر  البلععععو  اإلجتماعيععععة للمععععرض تأةععععوام المععععرض بصععععفة عامععععة ألن الدراسععععة لعععع  تتةععععاول ةععععوم ,المععععرض 

محعععععععدد معععععععن المعععععععرض تثععععععع  تععععععع  الت عععععععرق إلعععععععع مبعععععععاةي المعععععععرض والتصعععععععورات التبليديعععععععة توأخيعععععععرا عاليعععععععة 
 .المرض ببةاصر الثبافية الشببية
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 : مفهوم الصحة -0

 : لغة -0-0

 (:2120:2101)إبن منظور يبرفها 

َحاْ  خالف السب  : صح << َحُة والصِّ ْ  والصِّ ويد ص  فالن من علته ,وذهاب المرض ,الصَّ
ستص     .وا 

  >>.فهو صحي  من البيوب واألمراض,البراء من يل عيب وريب :الصحة 
 :إصطالحا-0-2
: 0881)مكاو   .<<نياب المرض الظاهر تو خلو اإلةسان من البجل و البلل >>: تبرف علع أةها -

27) 

هععععععععذا التبريععععععععف سععععععععلبي وضععععععععيق تألن علععععععععو  ال ععععععععب حصععععععععرت مهمتهععععععععا فععععععععي عععععععععالج المععععععععرض     
يمععععا اةععععه يجبععععل مععععن األفععععراد الععععذين لعععع  يستشععععبروا المععععرض ولعععع   .فبعععع  توأهملععععت ببيععععة الجواةععععب يالويايععععة

فحصععععععه  أةهعععععع  أصععععععحاء تمععععععع أن الخلععععععو مععععععن األعععععععراض ال  تظهععععععر علععععععيه  البالمععععععات المرضععععععية عةععععععد
أي أةعععععه ريعععععل علعععععع األععععععراض الظعععععاهر  حيعععععث يعععععد ,يبةعععععي أن الفعععععرد سعععععلي  الجسععععع  وخعععععالي معععععن المعععععرض 

يفسعععععععر المعععععععرض إال فعععععععي ة ايعععععععه البيولعععععععوجي ومثعععععععال ذلععععععع  أن المعععععععريض بالبصعععععععور اليلعععععععوي ال يستشعععععععبر 
 . أعراضه إال متاخرا ببد عجل اليلية عن أداء وظاسفها

 :ا تبرف علع أةهايم

حالععععة التععععوالن الةسععععبي لوظععععاسف الجسعععع  وهععععي علعععع  وفععععن الويايععععة مععععن المععععرض توأن اإلرتبععععاء >>
بالصععععحة ييععععون مععععن خععععالل مجموعععععة مععععن المجهععععودات المةظمععععة مععععن يبععععل المجتمععععع وتشععععمل البديععععد مععععن 

 (20: 0888)الصديقي. <<المجاالت و الميادين

معععععن خعععععالل هعععععذا التبريعععععف يتضععععع  أن مهمعععععة ال عععععب توسعععععبت لتشعععععمل الويايعععععة تيمعععععا أن اليثيعععععر 
مععععععععععن البوامعععععععععععل الحاسعععععععععععمة فعععععععععععي ميعععععععععععدان الصعععععععععععحة تبعععععععععععع خعععععععععععارج ة عععععععععععاق العععععععععععتحي  المباشعععععععععععر لب عععععععععععام           

الصععععععحة تويبتععععععرن بب اعععععععات أخععععععرى يالبيسععععععة والميععععععاه توالت هيععععععر الصععععععحي تواللراعععععععة والتبلععععععي  والتجععععععار  
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والسعععععين تاألمعععععن والحيعععععا  الحضعععععارية والريفيعععععة تممعععععا يفعععععرض تظعععععافر جهعععععود هعععععذه ( عالريابعععععة علعععععع السعععععل)
ومثععععععال  ذلعععععع  أن سععععععبي الملروعععععععات بميععععععاه . الب اعععععععات والمجتمععععععع مععععععن أجععععععل الحفععععععاظ علععععععع الصععععععحة

الصععععععرف الصععععععحي توحفععععععظ السععععععلع ب ريبععععععة نيععععععر صععععععحية تالبمامععععععة المببثععععععر  تالتبليععععععف نيععععععر الصععععععحي 
اللحععععع  والمعععععرض تالفوايعععععه الموسعععععمية المسعععععبية بالميعععععاه البعععععذر  للمواشعععععي العععععذي يعععععد يعععععؤدي إلعععععع تغيعععععر لعععععون 

والمةايعععععب نيعععععر المرايبعععععة يعععععد تعععععؤدي إلعععععع األمعععععراض المتةبلعععععة عبعععععر الميعععععاه تيمعععععا ألمعععععة السعععععين توالتلعععععوث 
الصعععععععععةاعي يعععععععععد تعععععععععؤدي إلعععععععععع مجموععععععععععة معععععععععن األمعععععععععراض الجسعععععععععمية والةفسعععععععععية  يعععععععععالبلق تواألمعععععععععراض     

للجععععععععان متبععععععععدد  الب اعععععععععات مةهععععععععا لجةععععععععة متاببععععععععة التةفسععععععععية توفععععععععي الجلاسععععععععر هةععععععععا  مجموعععععععععة مععععععععن ا
اإلسععععععتراتجية الو ةيععععععة لميافحععععععة التععععععدخين تالحملععععععة الو ةيععععععة عيععععععد أضععععععحع دون أييععععععاس ماسيععععععة والحملععععععة 

ال تحعععععول شعععععبيات الصعععععرف الصعععععحي إلعععععع : البيسيعععععة للعععععديوان العععععو ةي للت هيعععععر بمةاسعععععبة عيعععععد األضعععععحع
 .ملابل لتفادي األمراض المتةبلة عبر المياه

لصععععععععحة فععععععععي الجععععععععةس البشععععععععري بمععععععععدى التواصععععععععل الفيليبععععععععي والوجععععععععداةي والببلععععععععي ا>>وتبععععععععرف 
 (22: 2112)خليل .<<للشخع في مواجهة البيسة

يتسععععععع  هعععععععذا التبريعععععععف بوجعععععععود ةبعععععععا  ضعععععععبف عديعععععععد  تفيمعععععععا تبعععععععرف الصعععععععحة المبتلعععععععة بوجعععععععود 
المعععععععععرض تيميعععععععععن أن تبعععععععععرف الصعععععععععحة الجيعععععععععد  بغيابعععععععععه فالصعععععععععحة ليسعععععععععت مجعععععععععرد نيعععععععععاب األععععععععععراض   

ل هععععععذا التبريععععععف علععععععع التوافععععععق مععععععع المحععععععي  تحيععععععث أن المععععععرض يبععععععوق الفععععععرد عععععععن المرضععععععية تويريعععععع
التوافععععق مععععع البيسععععة والمحععععي  اإلجتمععععاعي تومثععععال ذلعععع  أن إضعععع رابات ةظعععع  البلععععب مععععثال يععععد تععععؤدي إلععععع 

 . الخوف من يفاء  الجس  الوظيفية ويلق اإلةفصال

الببلععععععي اليامععععععل حالععععععة مععععععن السععععععالمة والتحسععععععن الجسععععععمي واالجتمععععععاعي و >>: تبععععععرف علععععععع أةهععععععا
 ( 02: 2117)صالح. <<و ليست مجرد نياب المرض أو البجل

بةعععععاءا علعععععع هعععععذا التبريعععععف ةجعععععد أن الصعععععحة تمثعععععل ثالثعععععة أوجعععععه متمثلعععععة فعععععي السعععععالمة الجسعععععمية 
أو سعععععععالمة البعععععععدن تالسعععععععالمة الببليعععععععة والسعععععععالمة اإلجتماعيعععععععة تالتعععععععي تبةعععععععي يعععععععدر  الفعععععععرد علعععععععع التوافعععععععق 

وعليععععه فععععالتبريف السععععابق الععععذير يؤيععععد علععععع ضععععرور  . التععععي وجععععد فيهععععا واإلةععععدماج فععععي الوسعععع  أو البيسععععة
التيامعععععععل بعععععععين األوجعععععععه الثالثعععععععة حتعععععععع تيتمعععععععل الصعععععععحة تفعععععععالمرض لعععععععيس دليعععععععل وحعععععععده علعععععععع الصعععععععحة  
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المبتلعععععة تبعععععل يجعععععب أن ييعععععون هةعععععا  تيامعععععل بعععععين ميوةعععععات شخصعععععية الفعععععرد تويظهعععععر هعععععذا التيامعععععل فعععععي 
 .هأداء الفرد ألدواره اإلجتماعية علع أيمل وج

 :يما تبرف باةها

تحبيععععععق للتععععععوالن بععععععين الجواةععععععب اإلجتماعيععععععة تالببليععععععة  والجسععععععمية تبععععععدال مععععععن تبريفهععععععا فععععععي >> 
تلإلشعععععار  إلعععععع حالعععععة " wellness" ويثيعععععرا معععععا يسعععععتخد  مصععععع ل  البافيعععععة  . <<ضعععععوء نيعععععاب المعععععرض 

  ( 78:  2119)تايلور . الصحة البصوى التي يمين الوصول إليها 

سعععععععابق يتضععععععع  أةعععععععه يريعععععععل علعععععععع التعععععععوالن بعععععععين الجواةعععععععب اإلجتماعيعععععععة معععععععن خعععععععالل التبريعععععععف ال
والببليععععععة والجسععععععمية تألن إخععععععتالل تععععععوالن الفععععععرد علععععععع المسععععععتويات الثالثععععععة المععععععذيور  يععععععدل علععععععع وجععععععود 

ومثعععععال ذلععععع  أن اليسعععععل . ةبعععععع فعععععي تيامعععععل الشخصعععععية يعععععد حعععععدث توهعععععذا معععععا يسعععععمع بسعععععوء التبعععععويض
 .الصراعات الةفسية الخمول يد تيون دالسل علع شخصية أثرت عليها

والمثععععل الشععععببي البربععععي ( بالصععععحة والبافيععععة ) وهععععذا مععععا يببععععر عةععععه فععععي مة بععععة بسععععير  ببععععوله  
 .<<بات دافي تصب  مبافع >> المتداول بمة بة بسير  

 .أي أن البافية تبةي تمتع الجسد بالبو  والببد عن البالء والمرض

أو وجعععععععود األمعععععععراض تفعععععععاألمراض  األول يتبلعععععععق بغيعععععععاب :يشعععععععير مفهعععععععو  الصعععععععحة إلعععععععع جعععععععاةبين
لهععععععا جواةععععععب شخصععععععية نيععععععر محببععععععة تفهععععععي مؤلمععععععة للفععععععرد وتبويععععععه عععععععن إسععععععتخدا  يدراتععععععه ألداء األدوار 

يتبلععععععععععق بدرجععععععععععة الصععععععععععبوبة   :اإلجتماعيععععععععععة المتويبععععععععععة مةععععععععععه توخاصععععععععععة األمععععععععععراض الملمةععععععععععة توالثععععععععععاةي 
فعععععرد تأو التعععععي يبتبعععععد أةعععععه الوظيفيعععععة تفالةشعععععا ات التعععععي تتبلعععععق بمهعععععا  الحيعععععا  اليوميعععععة التعععععي يبعععععو  بهعععععا ال

يسععععععت يع البيععععععا  بهععععععا تبععععععد مؤشععععععرا مهمععععععا فععععععي تحديععععععد مععععععا سععععععوف تصععععععب  عليععععععه حالتععععععه الصععععععحية فععععععي 
 ( 22-20:   2118)معمرية وخزار . المستببل

مععععن خعععععالل التبريعععععف السعععععابق يتضععععع  أن المعععععرض يعععععؤدي إلعععععع فبعععععدان التعععععوالن الجلسعععععي أو اليلعععععي    
ضععععععع راب التوافعععععععق معععععععع المحعععععععي  اإلجتمععععععع اعي تويعععععععؤثر علعععععععع أداءه ألدواره اإلجتماعيعععععععة والتعععععععي للفعععععععرد توا 

فععععععاليثير مععععععن المرضععععععع ال يستشععععععبرون أوال يسععععععتجيبون للبععععععالج إال . تبتبععععععر مؤشععععععر دال علععععععع الصععععععحة
 .ال ...إذا تاثرت أدواره  اإلجتماعية توخاصة في حاالت األمراض الملمةة يالربو تالسر ان 
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وظععععاسف الدالععععة علععععع حيععععا  األعضععععاء مؤشععععر دال علععععع حيععععا  وسععععير يععععل ال: وتبععععرف علععععع أةهععععا
المشععععععيلة للجسعععععع  اإلةسععععععاةي بشععععععبيه الفيليبعععععععي والةفسععععععي خععععععالل مععععععد  لمةيعععععععة يافيععععععة تماشععععععيا مععععععع العععععععةم      

أو الةمعععععععو البعععععععادي العععععععذي تحعععععععدده األصعععععععول ال بيعععععععة والبلميعععععععة المتخصصعععععععة فعععععععي المجعععععععال معععععععع إسعععععععتثةاء 
رحـــــــاب  .اء وظاسفهعععععععاالباهعععععععات واإلصعععععععابات التعععععععي يعععععععد تصعععععععيب الجسععععععع  وال تبيعععععععق األعضعععععععاء ععععععععن أد

(2102  :020) 

معععععععن خعععععععالل التبريعععععععف السععععععععابق يتضععععععع  أةعععععععه يسعععععععاوي الصععععععععحة بالةشعععععععا  الفيليولعععععععوجي السععععععععوي 
لوظععععععاسف الجسعععععع  تحيععععععث أن أي خلععععععل يععععععؤدي إلععععععع خلععععععل فععععععي األدوار اإلجتماعيععععععة للفععععععرد توهععععععذا حسععععععب 

فعععععي مراحععععل الةمععععو تفهةععععا  معععععثال أمععععراض تصععععيب الفععععرد ةتيجعععععة لتبدمععععه فععععي السععععن تولعععععيس بسععععبب خلععععل 
أعضععععاء الجسعععع  يعععع ال  الظهععععر السععععيري تالرومععععاتيل  تمععععع إسععععتثةاء اإلصععععابات التععععي ال تبيععععق الفععععرد عععععن 

 .أداءه ألدواره اإلجتماعية

 :وتبرف الصحة في عل  الةفس ال بي

وتيعععععععععون هعععععععععذه األفيعععععععععار مشعععععععععببة ,حالعععععععععة وضعععععععععبية تعععععععععرتب  باألفيعععععععععار التعععععععععي يتبةاهعععععععععا الفعععععععععرد <<
ر العععععذي ييوةعععععه ععععععن ةفسعععععه وجسعععععمه ووظيفتعععععه توتبتبعععععر هعععععذه بالمب يعععععات الثبافيعععععة تويعععععذل  وليعععععد  التصعععععو 

 (21:2107)زناد .>>الصور  الميوةة هي الصور  المثالية

مععععععن خععععععالل التبريععععععف السععععععابق يتضعععععع  أن مفهععععععو  الصععععععحة يشععععععير إلععععععع مجمععععععوم المثععععععل وأةسععععععاق 
 . البي  توالتي يد تيون مختلفة عن لراء ال بيب وال ب

الحعععععععظ أن لهعععععععذا المفهعععععععو  دالالت ومبعععععععاةي معععععععن خعععععععالل البعععععععرض السعععععععابق لمفهعععععععو  الصعععععععحة تة
متبععععدد  مةهعععععا معععععا يببعععععر ععععععن حالعععععة جسعععععمية خاليععععة معععععن أععععععراض المعععععرض تومةهعععععا معععععن يسعععععاوي الصعععععحة 
بالةشعععععا  الفيليولعععععوجي السعععععوي لوظعععععاسف الجسععععع  تمعععععع أن الخلعععععو معععععن األععععععراض ال يبةعععععي أن الفعععععرد سعععععلي  

ا وشعععععامال للصعععععحة يريعععععل يمعععععا إيترحعععععت ببعععععض التبريفعععععات  مفهومعععععا واسعععععب. الجسععععع  وخعععععالي معععععن المعععععرض
علعععععععع سعععععععالمة الجواةعععععععب الجسعععععععمية والببليعععععععة واإلجتماعيعععععععة وتياملهعععععععا تعلعععععععع إعتبعععععععار أن صعععععععحة الفعععععععرد 
الةفسعععععية واإلجتماعيعععععة والببليعععععة تتعععععاثر بعععععاعتالل جسعععععمه تيمعععععا أن هعععععذه التبريفعععععات تؤيعععععد علعععععع الةمعععععوذج 

جتماعي العععععذي ية لعععععق معععععن الوحعععععد  اليليعععععة للفعععععرد فعععععي الصعععععحة والمعععععرض م ؤيعععععدا أن البةاصعععععر البيوسعععععييوا 
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البيععععو ةفسععععية إجتماعيععععة تمثععععل عةاصععععر علععععع درجععععة متسععععاوية مععععن األهميععععة بالةسععععبة للفععععرد حيععععث يةظعععععر 
لهععععذا األخيععععر علععععع أةععععه وحععععد  متياملععععة تجمععععع هععععذه الميوةععععات الثالثععععة تحيععععث إذا إختععععل مةهععععا جاةععععب أو 

ه إجتماعيععععععا يمععععععا أن ةبععععععع تععععععوالن الفععععععرد إةفباليععععععا توعععععععد  توافبعععععع. إضعععععع رب تععععععاثرت الجواةععععععب األخععععععرى
يضععععععععر بحالتععععععععه الصععععععععحية  ويتسععععععععبب فععععععععي إضعععععععع رابات أعععععععععراض الجسععععععععد تويععععععععذل  اضعععععععع راب حالتععععععععه 

 .يما تتميل الصحة باةها حالة ةسبية وثبافية,المبرفية والسلويية 

 : يما يمين توضي  مة بتي الصحة والمرض من خالل الشيل التالي

 يوض  مة بة الصحة ومة بة المرض ( 6.)شيل ري  

 

                                                                                           

 

معععععععع تبععععععديل بسععععععي  بتغييععععععر اإلضعععععع رابات الةفسعععععععية  ( 22 : 2101) العزيــــــز عبــــــدالمصععععععدر 
الجسععععععمية باضعععععع رابات أعععععععراض الجسعععععع  لتتوافععععععق مععععععع التبععععععديالت التععععععي جععععععاء بهععععععا الععععععدليل التشخيصععععععي 

 .ابات الةفسية والببليةالخامس لإلض ر 
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معععععععععععن خعععععععععععالل الشعععععععععععيل السعععععععععععابق يتضععععععععععع  أن هةعععععععععععا  مة بتعععععععععععان أساسعععععععععععيتان همعععععععععععا مة بعععععععععععة          
وتشععععععمل الخلععععععو مععععععن المععععععرض وهععععععي أدةععععععع حععععععاالت هععععععذه المة بععععععة تثعععععع  تععععععاتي ببععععععدها مة بععععععة ,الصععععععحة 

وتشععععععمل حععععععاالت اإلضعععععع رابات ,وفععععععي المبابععععععل هةععععععا  مة بععععععة المععععععرض . السععععععالمة تثعععععع  حالععععععة الصععععععحة
السععععععلويية والتععععععع تبتبععععععر أبسعععععع  حععععععاالت المععععععرض تثعععععع  تليهععععععا حععععععاالت إضعععععع رابات أعععععععراض  اإلةفباليععععععة

ثععععع  حالعععععة األمعععععراض الذهاةيعععععة التعععععي يبعععععد أشعععععد حعععععاالت التعععععدهور ,الجسععععع  تثععععع  حالعععععة األمعععععراض البصعععععابية 
يمعععععا يالحعععععظ أن األحعععععوال الصعععععحية تيعععععون أيثعععععر إيجابيعععععة يلمعععععا إتجهةعععععا إلعععععع أعلعععععع . الببلعععععي والجسعععععمي

 .سلبية يلما إتجهةا إلع أسفل مستوىمستوى توتيون أيثر 

  :أوجه الصحة -2

 :من خالل التبريفات الساببة الذير للصحة يمين تحديد أرببة أةوام للصحة توهي

 .Santé physique :الصحة الجسمية-2-0

وتتمثعععععععل فعععععععي الترييعععععععب العععععععوراثي والحالعععععععة الغذاسيعععععععة والمةاععععععععة والحالعععععععة الصعععععععحية توهعععععععي حالعععععععة 
وبمبةعععععع لخعععععر تبةعععععي إيتمعععععال معععععن . السعععععالمة البدةيعععععة التعععععي تتويعععععف علعععععع سعععععالمة أعضعععععاء جسععععع  الفعععععرد

الةاحيععععععععة البدةيععععععععة أي أن تععععععععؤدي جميععععععععع أعضععععععععاء جسعععععععع  الفععععععععرد وظاسفهععععععععا بصععععععععور   بيبيععععععععة توبععععععععالتوافق 
الجسععععع  األخعععععرى تومعععععن نيعععععر المميعععععن أن يتحبعععععق ذلععععع  إال إذا ياةعععععت أعضعععععاء واإلةسعععععجا  معععععع أعضعععععاء 

الجسععععع  سعععععليمة معععععن أي خلعععععل أو إصعععععابة تومعععععن ثععععع  يشعععععبر الفعععععرد بالحيويعععععة والةشعععععا  والراحعععععة تمادامعععععت 
 (009 -022: 0882)علي. أعضاء جسمه تبمل بصور  سليمة

 :تاليةمن خالل التبريف السابق يتض  أن الصحة الجسمية تتميل بالمؤشرات ال

 .سالمة جميع أعضاء الجس  -
 .اإلةسجا  التا  بين الوظاسف البضوية المختلفة -
 .لداء يل عضو من أعضاء الجس  لدوره علع أيمل وجه -

ـــــو حـــــويج و الصـــــفد  ويبعععععرف  خلعععععو الجسععععع   <<:الصعععععحة الجسعععععمية باةهعععععا( 22:  2118)أب
 .>>من األل  توسالمة أعضاسه توييامها بةشا  وباستمرارية
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لتبريعععععف معععععن يعععععون الجسععععع  وأعضعععععاسه هعععععي أشعععععياء ملموسعععععة تومعععععن المميعععععن ييعععععاس يعععععاتي هعععععذا ا
وظاسفهعععععا ومعععععدى يوتهعععععا وةشعععععا ها بشعععععيل مباشعععععر ععععععن  ريعععععق اإلشعععععباعات والتحاليعععععل المخبريعععععة ونيرهعععععا 

 . من الوساسل ال بية الحديثة

معععععن خعععععالل التبريفعععععات السعععععاببة يتضععععع  أن الصعععععحة الجسعععععمية هعععععي يعععععدر  الجسععععع  علعععععع مباومعععععة 
والشععععععبور ,والتغيععععععرات توالبعععععدر  علعععععع التييععععععف وفبعععععا للظععععععروف التعععععي يمعععععر بهععععععا الجسععععع   جميعععععع األمعععععراض

بالحيويععععععععععة والتمتععععععععععع بةظععععععععععا  مةععععععععععاعي يععععععععععوي ومتععععععععععين يععععععععععادر علععععععععععع البضععععععععععاء علععععععععععع جميععععععععععع مسععععععععععببات        
وذهعععععاب ,وعلعععععع هعععععذا األسعععععاس تبتبعععععر الصعععععحة الجسعععععمية سعععععالمة البعععععدن معععععن جميعععععع األمعععععراض ,المعععععرض 

  . المرض والشفاء مةه ببد حلوله

  Santé Psychique: الصحة النفسية-22-2

أول مععععععععن إسععععععععتخد  مصعععععععع ل  الصععععععععحة  الةفسععععععععية توالععععععععذي يؤيععععععععد أن  "Meyerمــــــــاير "يبععععععععد  
تييعععععف الشعععععخع معععععع البعععععال  الخعععععارجي المحعععععي  ب ريبعععععة تيفعععععل لعععععه شعععععبور >> :الصعععععحة الةفسعععععية تبةعععععي

  (20:  2110)الداهر  . <<بالرضا تيما تجبل الفرد يادرا علع مواجهة المشيالت المختلفة 

يتضعععععع  مععععععن خععععععالل التبريععععععف السععععععابق أةععععععه تعععععع  الترييععععععل علععععععع الةتععععععاسج المترتبععععععة عععععععن الصععععععحة 
فاللصععععحة مؤشععععرات أساسععععية تحععععدد ,الةفسععععية وهععععي التوافععععق اإلجتمععععاعي توالفباليععععة مععععع الععععذات والمجتمععععع 

باب البععععدر  علععععع مواجهععععة الصععععع,التوافععععق البععععا  بععععين الوظعععععاسف الةفسععععية المختلفععععة : السععععلو  السععععوي مةهععععا
الشععععععبور اإليجععععععابي بالسععععععباد  واليفايععععععة والمشععععععارية فععععععي إحععععععداث التغييععععععر الصععععععحي  أي ,ب ريبععععععة مباشععععععر  

 .عد  اإلذعان للمجتمع يما هو

عمليععععععة التييععععععف أو التوافععععععق الةفسععععععي الععععععذي يهععععععدف إلععععععع تماسعععععع  الشخصععععععية >>: تبععععععرف باةهععععععا
ووحععععععدتها توتببععععععل الفععععععرد لذاتععععععه توتببععععععل اآلخععععععرين لععععععه تحيععععععث يترتععععععب علععععععع هععععععذا يلععععععه شععععععبوره بالسععععععباد  

ومعععععععععع ( البيسعععععععععة الداخليعععععععععة)وتبةعععععععععي الصعععععععععحة الةفسعععععععععية توافعععععععععق الفعععععععععرد معععععععععع ذاتعععععععععه << والراحعععععععععة الةفسعععععععععية
 (722:  2102)مرعب(. البيسة الخارجية)اآلخرين
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مععععععن خععععععالل التبريععععععف السععععععابق يتضعععععع  أةععععععه يميععععععن مبرفععععععة الصععععععحة الةفسععععععية مععععععن خععععععالل تإمععععععا 
التوافعععععق الةفسعععععي واإلجتمعععععاعي واإلةفبعععععالي العععععذي ييعععععون معععععع بيسعععععة الفعععععرد تأو معععععن خعععععالل الةتعععععاسج المترتبعععععة 

 .عن الصحة الةفسية يالشبور بالسباد  والسلو  البادي

ــــــد ويؤيععععععد  أن ببععععععض المختصععععععين يةظععععععرون إلععععععع الصععععععحة الةفسععععععية علععععععع (22: 2112)الخال
الحالعععععة التعععععي يشعععععبر فيهعععععا الفعععععرد بخلعععععوه معععععن األععععععراض يعععععالتوتر والبلعععععق واإليتسعععععاب والخعععععوف >> : أةهعععععا

 <<  المرضي

لععععععععو يععععععععان المحعععععععع  األساسععععععععي لتحديععععععععد مبةععععععععع الصععععععععحة الةفسععععععععية هععععععععو الخلععععععععو مععععععععن األعععععععععراض 
ة تألن البعععععرض المرضعععععي هعععععو ةشعععععا  يبعععععو  المرضعععععية البصعععععابية تفعععععان هعععععذا التببيعععععر يتصعععععف بالبموميععععع

بععععه فععععرد مبععععين ويببععععر هععععذا الةشععععا  عععععن صععععحة ةفسععععية نيععععر سععععليمة تيمععععا أن هةععععا  أوجععععه ةشععععا  أخععععرى 
فععععالخواف مععععثال ال . يبععععو  بهععععا فععععرد لخععععر توةحععععن يععععد ةختلععععف فععععي مععععا بيةةععععاعلع إعتبارهععععا أعراضععععا مرضععععية

د فعععععببض المخعععععاوف تببعععععي الفعععععرد فعععععي يميعععععن إعتبعععععاره مرضعععععا إال إذا أثعععععر علعععععع األدوار اإلجتماعيعععععة للفعععععر 
 .البيت داسما

 : يما تبرف علع أةها

حالععععععععة مععععععععن التييععععععععف والسععععععععي ر  علععععععععع الموايععععععععف المحي ععععععععة وتحويععععععععل األخ ععععععععاء إلععععععععع خ ععععععععوات 
سععععلويية سععععديد  وةاجحععععة تويجععععد الفععععرد مبهععععا أةععععه يسععععي ر علععععع إةفباالتععععه تويسععععت يع أن يسععععتثمر يدراتععععه 

اآلخعععععععععرين معععععععععن حولعععععععععه تبعععععععععل يتصعععععععععرف بحيمعععععععععة       إسعععععععععتثمارا بشعععععععععيل أمثعععععععععل لصعععععععععال  ةفسعععععععععه تولصعععععععععال  
  (. 29:  2118)الخالد  . ومروةة تويتس  سلويه بالتفاؤل المستمرتو إةبدا  التشاؤ 

معععععن خعععععالل التبريعععععف السعععععابق يتضععععع  أن الصعععععحة الةفسعععععية ليسعععععت مجعععععرد الخلعععععو معععععن األععععععراض 
ةمععععععا هععععععي سععععععمات وخصععععععاسع موضععععععوعية تفتبتبععععععر مؤشععععععرات موضععععععوعية ت بععععععع   المرضععععععية الظععععععاهر  توا 

مععععع البععععدر  علععععع ,الرضععععا تالععععتالؤ  تالتفاعععععل تالتفععععاؤل والفاعليععععة مععععع الععععذات واآلخععععرين : صععععاحبها ومةهععععا
 .    مواجهة الصباب ب ريبة مباشر 

 :ببوله ( 222:  2112)فقيه في  0829 سنة" Barron"" بارون " ويبرفها 
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ه صعععععوابا توالصعععععواب إن العععععذين يتمتبعععععون بالصعععععحة الةفسعععععية السعععععليمة هععععع  معععععن يفبلعععععون معععععا يروةععععع 
فععععي ةظعععععره  هععععو أةعععععه ال يةبغعععععي علععععع الفعععععرد أن ييععععذب أو يغععععع  أو يسعععععرق أو يغتععععاب أو يبتعععععل توبصعععععفة 

 . عامة فالصواب هو أن ال ةفبل ما يهدد سير الحيا  وةموها

معععععععن خعععععععالل التبريعععععععف السعععععععابق يتضععععععع  التاييعععععععد علعععععععع الجواةعععععععب الخلبيعععععععة يمحعععععععددات للصعععععععحة 
الةفسعععععععععية علعععععععععع التوافعععععععععق أو التييعععععععععف الةفسعععععععععي فبععععععععع  بعععععععععل  إذ التبتصعععععععععر مؤشعععععععععرات الصعععععععععحة,الةفسعععععععععية 

موضعععععحا أن السعععععالمة الةفسعععععية تبتضعععععي إدرايعععععا عميبعععععا للتييعععععف والتوافعععععق معععععن خعععععالل تحبيعععععق ,يتجاولهمعععععا 
وبةعععععاءا عليعععععه يظهعععععر معععععدي إلتعععععلا  الفعععععرد بعععععالةهج العععععديةي والجاةعععععب الخلبعععععي حتعععععع يصعععععل . الغايعععععة الخلبيعععععة

  أن الصعععععحة الةفسعععععية تبعععععو  علعععععع الضعععععب  والعععععتحي  يمعععععا يوضععععع. إلعععععع درجعععععة يعععععدر  فيهعععععا مبةعععععع الحيعععععا 
فعععععي السعععععلو  وتوجيهعععععه وتبويمعععععه فعععععي الحاضعععععر بهعععععدف تحبيعععععق أفضعععععل مسعععععتوى مميعععععن معععععن التوافعععععق فعععععي 

 .المستببل

ومععععن وجهععععة الةظععععر اإلسععععالمي فععععان الصععععحة الةفسععععية تبةععععي عععععد  مععععدلوالت تتبلععععق بالععععدين تأيععععن 
 :يشار إلع الصحة الةفسية باةها

خعععععالع الببوديععععععة   تبعععععالع بالمحبععععععة وال اعععععععة يعععععدر  الفععععععرد علعععععع تجريعععععع  د ةفسعععععه مععععععن الهععععععوى وا 
والخععععوف والرجععععاء والتويععععل مععععع البععععدر  علععععع تهععععذيب الععععةفس والسععععمو بهععععا مععععن خععععالل لداء التيععععاليف التععععع 
شعععععرعها ا  تيعععععذل  البعععععدر  علعععععع التفاععععععل معععععع البيسعععععة التعععععع يبعععععي  فيهعععععا تفيسعععععل  فيهعععععا السعععععلو  المفيعععععد 

مبععععععه توبمعععععا يسععععععاعده علععععععع مواجهععععععة األلمعععععات والصععععععبوبات ب ريبععععععة إيجابيععععععة والبةعععععاء بالةسععععععبة لععععععه ولمجت
بوعــــــود  .دون خععععععوف أو يلععععععق توتببععععععل ذاتععععععه ووايععععععع حياتععععععه والتوافععععععق مععععععع المجتمععععععع الععععععذي يبععععععي  فيععععععه

(2102  :22 )    

وهيعععععذا يتضععععع  ممعععععا سعععععبق أن تبريعععععف الصعععععحة الةفسعععععية لعععععيس بسعععععي  تحيعععععث أن العععععةفس وأبةيتهعععععا 
ة وملموسععععععععة تبععععععععل هععععععععي فععععععععي مجملهععععععععا مفععععععععاهي  فرضععععععععية ال يميععععععععن ووظاسفهععععععععا ليسععععععععت أشععععععععياء محسوسعععععععع

مالحظتهععععععا مباشععععععر  وةسععععععتدل علععععععع وجودهععععععا مععععععن خععععععالل لثارهععععععا فععععععي السععععععلو  والتععععععي يميععععععن مالحظتهععععععا 
 .ويياسها باستخدا  أدوات علمية يالمباييس واإلختبارات الةفسية,مالحظة علمية وموضوعية 
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جتماعيعععععة يمعععععا يبتمعععععد تحديعععععد اإلةحرافعععععات فعععععي الصعععععحة الةفسعععععية علععععع ع محيعععععات ةفسعععععية وديةيعععععة وا 
وأخالييعععععة وثبافيعععععة تممعععععا يجبعععععل إةحرافعععععات يثيعععععر  ذات صعععععبغة محليعععععة تيمعععععا أن اإلسعععععتبرار الةسعععععبي يبةعععععي 
أن الصععععععحة الةفسععععععية أمععععععر ةسععععععبي ولععععععيس م لععععععق تأي أةععععععه ال يوجععععععد فععععععرد يتمتععععععع بصععععععحة ةفسععععععية ياملععععععة 

 .إة اليا من ةسبيتها

  Santé Sociale :الصحة اإلجتماعية-2-7

بصععععععد بهععععععا يععععععدر  الفععععععرد علععععععع تيععععععوين عاليععععععات إجتماعيععععععة مببولععععععة مععععععع اآلخععععععرين تولتحبيععععععق وي
نيععععععر أن ...الحيععععععا  الصععععععحية السععععععليمة البععععععد مععععععن تععععععوفير المسععععععين المةاسععععععب والغععععععذاء الصععععععحي المةاسععععععب

ععععععد  يعععععدر  الفعععععرد علعععععع اإلتصعععععال معععععع اآلخعععععرين يعععععد تجبعععععل مةعععععه إةسعععععاةا مريضعععععا أو يعععععد يصعععععفه اآلخعععععرين 
 (002: 0882)علي.ال يشيو من مرضبالمريض حتع لو يان  

معععععن خعععععالل ماسعععععبق يتضععععع  أن الفعععععرد المتمتعععععع بالصعععععحة اإلجتماعيعععععة هعععععو فعععععرد ذو ةظعععععر  وايبيعععععة 
 .حيث يتبامل مع أفراد المجتمع بشيل جيد,للبال  

  Santé Mentale :الصحة العقلية-2-2

يععععععرتاإلدرا  و تبةععععععي سععععععالمة البمليععععععات الببليععععععة والتععععععي ةجععععععدها متةوعععععععة يالتذيرتالتصععععععور تالتفي
 ( 009: 0882)على. ال ...والتخيل والذياء

وفعععععي األخيعععععر يميعععععن البعععععول أن الصعععععحة ييمعععععة إجتماعيعععععة توهعععععذا معععععا يظهعععععر معععععن خعععععالل المثعععععل 
والععععععععذي يسععععععععتبمل << الصععععععععحة وال المععععععععال>>: الشعععععععببي البربععععععععي المتععععععععداول فععععععععي مة بععععععععة بسعععععععير  الباسععععععععل

يععععي ياةععععت الصععععحة أةععععا لبليععععل فععععي >> :والمثععععل الباسععععل. للداللععععة علععععع تفضععععيل الفععععرد للصععععحة عععععن المععععال
 .<<الدار ويي راحت الصحة الحيا  ولتلي مرار

لمعععععا يةععععععت أتمتعععععع بصععععععحتي يةعععععت محترمععععععا ولمععععععا نابعععععت صععععععحتي أصعععععبحت الحيععععععا  بالةسععععععبة >>
 . وهو يدل علع تدةي تبدير الذات<< لي مؤلمة
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 : مفهوم المرض -7

سعععععتخداما فعععععي الحيععععع واأليثعععععر تةعععععاوال ,ا  اليوميعععععة يبتبعععععر المعععععرض معععععن المفعععععاهي  األيثعععععر شعععععيوعا وا 
ولعععععذل  ,وعلععععع  اإلجتمعععععام  واألةثروبولوجيعععععا ,خاصعععععة فعععععي علععععع  العععععةفس ,فعععععي أدبيعععععات البلعععععو  اإلجتماعيعععععة 

 . تبددت التبريفات حسب الجاةب الذي تريل عليه يل دراسة أو عل 

 : لغة -7-0

 :( 270: ب 2101) إبن منظور يبرفه 

المعععععي  والعععععراء و الضعععععاد أصعععععل صعععععحي  يعععععدل علعععععع معععععايخرج بعععععه اإلةسعععععان ععععععن حعععععد الصعععععحة  <<
السعععععب   ةبعععععيض الصعععععحة تومعععععرض فعععععالن مرضعععععا ومرضعععععا فهعععععو معععععارض : فعععععالمرض. فعععععي أي شعععععش يعععععان
 .>>ومرض ومريض 

يل ما خرج بالياسن عن حد الصحة واإلعتدال من علة  <<: ويبرف في المبج  الوسي  علع أةه
  ( 927: ب  ، 2112)مجم  اللغة العربية . >>أمر ما  أو ةفاق أو تبصير في

المصععععععععبا  المةيععععععععر >>وفععععععععي اللغععععععععة البربيععععععععة يتخععععععععذ المععععععععرض مفععععععععاهي  متبععععععععدد  فبععععععععد ورد فععععععععي  
والمعععععرض . والمعععععرض حالعععععة خارجيعععععة ععععععن ال بعععععع ضعععععار  بالفبعععععل,يلمعععععة معععععرض بمبةعععععع تبعععععب << للمبعععععرى

  (07:  2112)ويبي الد .يل ما خرج به اإلةسان عن الصحة من علة أو تبصير في أمر

فعععععععععي مفهومعععععععععه للمعععععععععرض يخعععععععععرج بمفهعععععععععو  شعععععععععمولي يتجعععععععععاول المعععععععععرض  "المقـــــــــرى " ةالحعععععععععظ أن
 . الجسمي الع المرض السلويي

أو هععععععو مععععععن بععععععه مععععععرض أو ,فضععععععبف ,والمععععععرض فععععععي اللغععععععة البربيععععععة هععععععو مععععععن فسععععععدت صععععععحته 
  (077:  2107)صولة . ةبع أو إةحرف

 (08:  2117)صالح . <<االحتياج إلع الراحة  >>: يما يبرف المرض لغة علع أةه        

مما سبق يتض  أن المرض ليس إةحرافا بيولوجيا فب  توليةه إةحراف إجتماعي أيضا تفالمريض         
 .يةظر إلع ةفسه تويةظر إليه اآلخرون علع أةه ياسن مةبوع
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 :إصطالحا -7-2

 .<<فبدان األحاسيس الجسمية والببلية البادية >> : المرض هو

ممععععععععا سععععععععبق يتضعععععععع  أن المععععععععرض يععععععععؤدي إلععععععععع فبععععععععدان التععععععععوالن البيععععععععولجي والببلععععععععي جلسيععععععععا            
أو يليعععععععا تفعععععععالمرض حالعععععععة نيعععععععر  بيبيعععععععة تصعععععععيب الجسعععععععد أو الببعععععععل محدثعععععععة إةلعاجعععععععا أو ضعععععععبفا فعععععععي 
الوظععععععاسف أو إرهايععععععا للشععععععخع المصععععععاب مععععععع إلعععععععاج توهيععععععذا ييععععععون البععععععالج تةشععععععي  لبععععععدر  البضععععععوية 

 .جاه إعاد  التوالنعلع اإلستجابة في إت

تييععععععف بيولععععععوجي تإذ أةععععععه تببيععععععر عععععععن تييععععععف الجسعععععع  مععععععع >> : يمععععععا يبععععععرف أيضععععععا علععععععع أةععععععه
 ( 22 -20:  0881)المكاو  . <<الضغو  الداخلية والظروف الخارجية الخ ر  

يتضعععععععع  مععععععععن خععععععععالل التبريععععععععف السععععععععابق أن المععععععععرض إسععععععععتجابة ألسععععععععباب داخليععععععععة أو خارجيععععععععة 
 . المرضحسب الةموذج البيولوجي لتفسير 

حالة إةحراف أو إختالل في السالمة والتيامل واليفاية البدةية >> : يبرف المرض علع أةه
  ( 00:  2110)الصفد <<  والببلية واإلجتماعية تيون مبه البيسة الداخلية للجس  نير متلةة 

ممععععا سععععبق يتضعععع  أن المععععرض هععععو شععععبور ببععععد  الراحععععة واأللعععع  واإلضعععع راب الععععداس  أو المؤيععععت 
 .ظاسفه البيولوجية أو اإلجتماعيةفي و 

 : باةه  (71: 2112خليل ،)في  الموسوعة البريطانيةيبرف حسب 

إةحرافعععععا ضعععععارا أو مؤذيعععععا فعععععي البةعععععاء ال بيبعععععي أو الحالعععععة الوظيفيعععععة لليعععععاسن الحعععععي تحيعععععث تظهعععععر 
عليععععه عععععد  عالمععععات وأعععععراض تععععدل علععععع أن حالتععععه نيععععر  بيبيععععة تولععععذل   يجععععب فهعععع  الحالععععة ال بيبيععععة 

 . اسن الحي ليي يمين التبرف علع السمات المميل  لحاالت المرضللي

إن التبريععععععف السععععععابق الععععععذير يصععععععف المععععععرض علععععععع أةععععععه إةحععععععراف عععععععن الحالععععععة ال بيبيععععععة التععععععي 
يةبغعععععي أن ييعععععون عليهعععععا الفعععععرد تهعععععذا اإلةحعععععراف يعععععؤثر علعععععع الجاةعععععب الببلعععععي أو الجسعععععمي توحتعععععع علعععععع 

جتمععععع وهععععذا مععععا يععععد يععععؤثر سععععلبا علععععع الةاحيععععة الةفسععععية الجاةععععب اإلجتمععععاعي مععععن حيععععث عاليتععععه بععععافراد الم
والتوافععععق الةفسععععي للفععععرد تفععععالمرض فععععي هععععذه الحالععععة ةشععععا  فيليولععععوجي ال سععععوي لوظععععاسف الجسعععع  تيععععؤثر 
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علععععععع التييععععععف مععععععع الوسعععععع  اإلجتمععععععاعي تيمععععععا ال يميععععععن التبععععععرف علععععععع الحالععععععة الالسععععععوية إال بمبرفععععععة 
 .بيار السواء المتمثل في الصحةالحالة السوية لوظاسف الجس  تفاإلةحراف خرق لم

الحالععععة التععععع يبجععععر فيهععععا الفععععرد عععععن البيععععا  بععععببض أو يععععل >> : يمععععا يبععععرف المععععرض علععععع أةععععه
أةععععععععععوام الةشععععععععععا  أو الوظععععععععععاسف التععععععععععع يباشععععععععععرها األسععععععععععوياءت أو يععععععععععرتب  عةععععععععععد البيععععععععععا  بهععععععععععا بععععععععععاألل  أو 

  (27:  0890)حسن.<<الضيق

امعععععا للصعععععحة تفهعععععو يشعععععل حريعععععة معععععن خعععععالل التبريعععععف السعععععابق يتضععععع  أن المعععععرض مةعععععايض تم
المصععععععععابين بععععععععه تويشععععععععغل تفييععععععععره  تأي أن المععععععععرض يبيععععععععق الفععععععععرد  عععععععععن البيععععععععا  بمهامععععععععه وأدواره فععععععععي 

المجتمععععععععععععع تحيععععععععععععث ال يميععععععععععععن إعتبععععععععععععار الفععععععععععععرد مريضععععععععععععا إال إذا تععععععععععععاثرت أدواره اإلجتماعيععععععععععععة بحالتععععععععععععه      
سهاماته في البمل ا بداعه وا   . لجماعيالصحية تفالمرض يسبب إعاية إةتاجية الفرد وا 

 :يبرف المرض علع أةه 

يترابعععععه معععععن المحيعععععات الوجوديعععععة   يمثعععععل شعععععرخا فعععععي سعععععيرور  البافيعععععة وتهديعععععد لييةوةعععععة اإلةسعععععان وا 
اليبعععرى مثععععل المباةعععا  مععععن األلععع  واليبععععد تومبةعععع الحيععععا  والمعععوت توالتععععي يعععد تععععؤثر علعععع شععععبوره بالسععععباد  

 بععععععاء تواأليربععععععاء توالميلفععععععون والرضععععععع بةوعيععععععة الحيععععععا  التععععععع نالبععععععا مععععععا تفععععععرض عليععععععه مععععععن  ععععععرف األ
زعطـــــوط . برعايتعععععه دون األخعععععذ باإلعتبعععععار لوجهعععععة ةظعععععره و ريبعععععة مباةاتعععععه توشعععععيل الخبعععععر  التعععععع يبيشعععععها

 ( 200:  2101)و قريشي 

يتضععععع  معععععن خعععععالل هعععععذا التبريعععععف أهميعععععة ةوعيعععععة الحيعععععا  التعععععي يتمتعععععع بهعععععا الفعععععرد فعععععي اإلصعععععابة 
لتععععع يتميععععل بهععععا الفععععرد تحيععععث يميععععن تغيرهععععا إذا لعععع  بععععاألمراض تحيععععث أن ةوعيععععة الحيععععا  تمثععععل البععععادات ا

تبععععد تالسعععع  الحالععععة الصععععحية تفمرضععععع ضععععغ  الععععد  مععععثال يمةععععع علععععيه  أيععععل المععععال  تيمععععا أن المريضععععات 
بسعععععر ان الثعععععدى يمةعععععع علعععععيهن اإليتعععععراب معععععن الةعععععار لتجةعععععب درجعععععة الحعععععرار  تيمعععععا يفعععععرض علعععععيهن إتبعععععام 

 . حمية نذاسية

هععععو يععععل مععععا يضععععر الفععععرد ويبيبععععه عععععن إةجععععال <<: تبريععععف المععععرض حسععععب علعععع  الععععةفس ال بععععي
وظاسفعععععه اليوميعععععة ومعععععا يجبلعععععه يتعععععال  توعلعععععع هعععععذا يسعععععتجيب المعععععريض باةبياسعععععات ةفسعععععية مختلفعععععة يحعععععاول 

 (21: 2107)زناد >>.من خاللها أن يبيد التوالن لجسمه
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رض المععععععععععريض مععععععععععن خععععععععععالل التبريععععععععععف السععععععععععابق يتضعععععععععع  أن ال بيععععععععععب يجععععععععععب أن يهععععععععععت  بمعععععععععع
 .واإلةبياسات الةفسية المصاحبة له

مععععععععن خععععععععالل عععععععععرض التبريفععععععععات السععععععععاببة يتضعععععععع  أن المععععععععرض هععععععععو اإلةحععععععععراف عععععععععن الحالععععععععة 
ال بيبيعععععة للفعععععرد معععععن يافعععععة الجواةعععععب الجسعععععمية تالةفسعععععية تالببليعععععة واإلجتماعيعععععة تيعععععد يعععععؤدي إلعععععع فبعععععدان 

لععععععه لثععععععار وظيفيععععععة يبععععععاةي مةهععععععا الععععععدور اإلجتمععععععاعي تفععععععالمرض ال يبتبععععععر ذا أهميععععععة يبيععععععر  إذا لعععععع  تيععععععن 
جتماعيععععععا  الفععععععرد توهيععععععذا ييععععععون المععععععريض فععععععي حاجععععععة إلععععععع إعععععععاد  تييفععععععه وتوالةععععععه بيولوجيععععععا وةفسععععععيا وا 

 .وحضاريا

 : معاني كلمة مرض  -7-7

بيةععععععت الدراسععععععات أن اللغععععععة التععععععع يببععععععر بهععععععا عععععععن المععععععرض وعععععععن تفسععععععيره توأسععععععبابه توأعراضععععععه 
تلهععععذا ةجععععد مععععثال فععععي اللغععععة اإلةجلليععععة توجععععد ثععععالث  وعوايبععععه ليسععععت لغععععة الجسعععع  بععععل هععععي لغععععة المجتمععععع

 :يلمات تشير إلع المرض

هعععععي يلمعععععة تشعععععير إلعععععع حالعععععة العععععال إرتيعععععا  توهعععععي مسعععععتبملة معععععن  عععععرف : Deseaseكلمـــــة  -
البععععععاملين فععععععي المجععععععال ال بععععععي تويشععععععير هععععععذا المصعععععع ل  إلععععععع المبععععععارف البيو بيععععععة الوظيفيععععععة تالبةيويععععععة 

 .والفيليولوجية ألعضاء جس  اإلةسان

 .هو حالة ةفسية أو عضوية لإلعتالل الوظيفي Illnesse : السقم -

الثبعععععععععافي للمعععععععععرض  -فهعععععععععي تببعععععععععر ععععععععععن الوايعععععععععع اإلجتمعععععععععاعي :  Scikness: اإلعـــــــــتالل -
 (092-092: د ت )قيرة و آخرون . يالبجل عن الشغل والبيا  باألدوار اإلجتماعية

ضعععععععوية أو الببليعععععععة أو فعععععععالمرض هعععععععو الحالعععععععة التعععععععع يحعععععععدث فيهعععععععا خلعععععععل إمعععععععا فعععععععي الةاحيعععععععة الب
 . اإلجتماعية أو الةفسية للفرد تحيث يبيق هذا الخلل يدراته علع مواجهة الحاجات اليومية

حيععععععث يرمععععععل إلععععععع مععععععا يشععععععبر  Illnessيلمععععععة المععععععرض بمبةععععععع  "Cassel" "كاســــــل"ويسععععععتخد  
إلعععععع معععععا ييعععععون عليعععععه  Deseaseبعععععه المعععععريض حيةمعععععا يعععععذهب إلعععععع ال بيعععععب تويلمعععععة المعععععرض بمبةعععععع 

هعععععو  Deseaseوهععععو فععععي  ريععععق عودتعععععه مععععن عيععععاد  ال بيععععب إلعععععع مةللععععه تفععععالمرض بمبةععععع المععععريض 
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يتبلعععععق بالشعععععخع ةفسعععععه  Illnessبيةمعععععا المعععععرض بمبةعععععع . شعععععيش يتبلعععععق ببضعععععو معععععن أعضعععععاء الجسععععع 
توهععععععو يببععععععر عععععععن اإلسععععععتجابة الشخصععععععية للمععععععريض وليععععععل الععععععذين مععععععن حولععععععه توخاصععععععة ال ريبععععععة التععععععع 

هعععععذا المعععععرض توييعععععف أةعععععه يعععععؤثر فعععععي سعععععلويه توفعععععي  يفسعععععر بهعععععا المعععععريض ومعععععن حولعععععه مصعععععدر ومغعععععلى
ـــــل .  عالياتعععععه معععععع اآلخعععععرين وفعععععي الخ عععععوات المختلفعععععة التعععععع يسعععععتخدمها للبعععععالج  -022:  2112)خلي

029)  

أمععععععععا المععععععععرض بمبةععععععععي  ,يبتبععععععععر مفهومععععععععا بيولوجيععععععععا  Deseaseوهيععععععععذا فععععععععان المععععععععرض بمبةععععععععي 
Illness  بسععععبب إخععععتالف التصععععورات وذلعععع  ,فهععععو مفهععععو  ثبععععافي ةسععععبي يختلععععف مععععن ثبافععععة إلععععع أخععععرى

 .  الثبافية للمرض

وبعععععالبود  إلعععععع الثبافعععععة الشعععععببية فعععععي مة بعععععة بسعععععير  وخاصعععععة األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة موضعععععوم 
أيعععععا  السعععععب  >>الدراسعععععة ةجعععععد األمثعععععال الشعععععببية التاليعععععة التعععععي تتحعععععدث ععععععن هعععععذا الموضعععععوم تالمثعععععل األول 

<< ل عععععال وجعععععاه علعععععو ولعععععي داه >> ي الثعععععاةيأي أن أيعععععا  اإلةلععععععاج مبعععععدود  تالمثعععععل الشعععععبب<< ببعععععدادها
توهعععععذا معععععا يؤيععععععد أن << العععععذي  عععععال مرضععععععه أيبعععععده تأو يعععععؤدي بعععععه إلععععععع المعععععوت>> ويبةعععععي بالفصعععععحة 

 (.البرد و البلة ساس يل ععلة: )اإلعتالل هو عجل في األداء توالمثل الشببي البربي

ــــــــوب وحسععععععععب    فاةععععععععه مهمععععععععا ييععععععععن مععععععععن إختالفععععععععات بععععععععين البلععععععععو  حععععععععول تبريععععععععف ( 0890)أي
المععععععرض تإال أةععععععه حيةمعععععععا يععععععت  إسععععععتخدا  مفهعععععععو  المععععععرض تفاةعععععععه يععععععت  اإلشععععععار  إلعععععععع خصععععععاسع بةاسيعععععععة 

 :  ووظيفية ييمن تجلسعتها يما يلي

 : بيولوجيا -
 .اإلختالل في ترييب أو ظاسف أعضاء توأجهل  الجس  -
 .ظهور عالمات وأعراض مرضية -
 .فحوع مبملية ومخبرية إيجابية  -
 .إض راب في األداء الوظيفي -
 .ختالل في توالن الجس  مع الشبور بالتبب والوهن واألل إ -
 : إجتماعيا -
 .الخروج عن المالوف أو البادي -
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 .اإلةحراف نير مرنوب فيه -
 .البجل عن اإلشتغال في المجتمع -
 .البجل عن الوفاء باإللتلمات اإلجتماعية المةو ة للفرد -
 : نفسيا -
 .الشبور بالمرض مثل الملاج السيش -
 .المةخفظةالمبةويات  -
 .الضيق وعد  اإلرتيا  والتوتر -
 .البلق والضجر والسبي ل لب المساعد  ال بية -

جتماعيعععععا وةفسعععععيا تفعععععاذا ةظرةعععععا إلعععععع المعععععرض  وبهعععععذا يميعععععن تبريعععععف المعععععرض بيولوجيعععععا وثبافيعععععا وا 
مععععن خععععالل هععععذا المبةععععع متتبععععد األببععععاد المبتععععر  للمفهععععو  تفععععان التفسععععير المة بععععي للبععععالج هععععو أن يبمععععل 

 .   التيامل أو التوالن الذي أخل به المرضعلع إعاد

 : وليي تةج  األساليب البالجية يجب أن تاخذ ببين اإلعتبار

 .التيامل الوظيفي الفيسيولوجي ألعضاء الجس  -
 الشخصية و بيبة مشيالت التوافق التع تواجه المريض في مختلف ةواحي حياته  -
 .أي خلل يصيب هذه الجواةب أو أحدها يتسبب في المرض -

معععععععن خعععععععالل يعععععععل ماسعععععععبق عرضعععععععه يتضععععععع  أن الصعععععععحة والمعععععععرض وجهعععععععان لبملعععععععة واحعععععععد  توال 
فععععععي  "Antovsqui"يميععععععن إ اليععععععا فصععععععلهما عععععععن ببضععععععهما فهمععععععا متاللمععععععان متععععععداخالن تحيععععععث يععععععرى 

أن مبظععععععععع  الةعععععععععاس يةظعععععععععرون إلعععععععععع الصعععععععععحة والمعععععععععرض علعععععععععع أةهمعععععععععا >>: (02:  2110)عبـــــــــد اهلل 
فععععععي درجععععععات علععععععع هععععععاذين ال ععععععرفين وعبععععععر هععععععذا ةهايععععععات وأ ععععععراف عبععععععر متصععععععل توأن الةععععععاس يببععععععون 

 << .الخ  المتصل 

ويبةععععععي هععععععذا أن الصععععععحة ةسععععععبية تتععععععولم بشععععععيل يمععععععي علععععععع هععععععذا المتصععععععل توليععععععل فععععععرد مريععععععل 
 .عليه
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  :مفهوم المريض -2 

المععععععريض الجسععععععمي أو البضععععععوي هععععععو ذلعععععع  أو الفععععععرد الععععععذي يحععععععدث لععععععه يصععععععور فععععععي عضععععععو أو 
 (22: 0882)علي .  أيثر من أعضاء جسمه يمةبه من البيا  بوظيفته علع أيمل وجه

. >>مععععععاهو إال مخبعععععر ععععععن أحععععععوال جسععععع  خععععععاسر<<: علععععععع أةعععععه( clavreulكالفـــــرول ) يبرفعععععه
 ( 72: دت )قيرة و آخرون 

السعععععابق أن ال عععععب الحعععععديث أهمعععععل الفعععععرد ييعععععل بيولعععععوجي تةفسعععععي  يتضععععع  معععععن خعععععالل التبريعععععف
جتماعي  .وا 

معععععن خعععععالل ععععععرض التبريفعععععات السعععععاببة يتضععععع  أن المعععععريض الجسعععععمي هعععععو أي شعععععخع يتلبعععععع 
البةايعععععة ال بيعععععة أو الرعايعععععة والبعععععالج ال بعععععي توهعععععذا الشعععععخع نالبعععععا معععععا ييعععععون علعععععيال أو مجروحعععععا وفعععععي 

خعععععر تويبتبععععععر الشععععععخع الععععععذي يععععععلور ال بيععععععب حاجعععععة للبععععععالج بواسعععععع ة  بيععععععب أو أي مخععععععتع  بععععععي ل
 .من أجل الفحع الدوري مريض

شععععععخع لعععععععه متاعععععععب معععععععع >> :المععععععريض إجتماعيعععععععا علععععععع أةعععععععه  Gleitman" 0800"يبععععععرف 
ولععععععه  إهتمععععععا  يليععععععل بالمسععععععتببل وةععععععد  ضععععععبيف علععععععع ,ويمتععععععال بالالمبععععععاالت إتجععععععاه اآلخععععععرين ,المجتمععععععع 
 ( 092: 2110)وحيد .<<الماضي 

ونلعععععععب ,ويلعععععععت سعععععععلويياته السعععععععوية ,ذا يثعععععععرت سعععععععلويياته المةحرفعععععععة يبتبعععععععر الشعععععععخع مةحعععععععرف إ
ويشعععععبع فعععععي ,ويشعععععبر بعععععالتوتر والبلعععععق والصعععععرام ,حيعععععث يسعععععوء توافبعععععه ويعععععلداد همعععععه ,علعععععع حالتعععععه العععععوهن 

حيععععععث يصععععععب  فععععععي حاجععععععة إلععععععع ,ومشععععععاعره المضعععععع ربة ,حياتععععععه لمععععععا تجلبععععععه عليععععععه سععععععلويياته المةحرفععععععة 
 ( 27-22 : 2118)الصفد .  رعاية وعالج إلةحرفاته

يميعععععن تبريعععععف المععععععريض علعععععع أةععععععه ذلععععع  الشععععععخع العععععذي يحععععععدث لعععععه خلععععععل أو إضععععع راب فععععععي 
: 2107)صــــــولة .  عةصعععععر مععععععن عةاصعععععر شخصععععععيته الجسععععععمية أو الةفسعععععية أو الببليععععععة أو اإلجتماعيعععععة

077  ) 
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مععععععن خععععععالل التبريفععععععات السععععععاببة يتضعععععع  أن المععععععريض هععععععو الفععععععرد الععععععذي يحععععععدث لععععععه خلععععععل فععععععي 
ة تأو الةفسععععععية تأو الببليععععععة أو اإلجتماعيععععععة وو يحتععععععاج إلعععععععع عةصععععععر مععععععن عةاصععععععر شخصععععععيته الجسعععععععمي

 .الرعاية ال بية تأو الةفسية أو المساعد  اإلجتماعية

 : بعض المفاهيم ذات الصلة بمفهوم المرض -0

يبعععععل الت عععععرق إلعععععع ةظعععععر  البلعععععو  البيولوجيعععععة والبلعععععو  اإلجتماعيعععععة للمعععععرض تيعععععان للامعععععا الت عععععرق 
المعععععرض توهعععععذا بغعععععرض تسعععععهيل فهععععع  ةظعععععر  البلعععععو  اإلجتماعيعععععة  لعععععببض المفعععععاهي  ذات الصعععععلة بمفهعععععو 

 :لهذا المفهو  تومةها

  . Le rôle du médecin: دور الطبيب -0-0

"          بارســـــــــونز"هععععععععو مجموععععععععععة السععععععععلويات التعععععععععع يبععععععععو  بهعععععععععا ال بيععععععععب إتجعععععععععاه المععععععععريض ويعععععععععرى 
"Barsons"أن دور ال بيععععععععععععععب يتميععععععععععععععل بارببععععععععععععععة    ( 09:  2118)الجــــــــــــــوهر  وآخــــــــــــــرون  فععععععععععععععي

 : خصاسع توهي

أي أةععععععععه مسععععععععتبد داسمععععععععا لخدمععععععععة يافععععععععة المرضععععععععع فععععععععي إ ععععععععار تخصصععععععععه علععععععععع : البموميععععععععة -
 .إختالف ظروفه 

إن دور ال بيعععععععب متخصعععععععع وظيفيعععععععا تبمبةعععععععع أةعععععععه يعععععععؤدي دور الخبيعععععععر فبععععععع  فعععععععي ميعععععععدان  -
 .الرعاية ال بية

 .ية البا فيةيتبين علع دور ال بيب أن ييون محايدا من الةاح -

يختلععععععف دور ال بيععععععب عععععععن دور رجععععععل األعمععععععال أو التععععععاجر مععععععن حيععععععث أةععععععه موجععععععه أساسععععععا  -
 . لخدمة اآلخرين وراحة المجموم

وهيعععععذا يتضععععع  أن دور ال بيعععععب يتمثعععععل فعععععي تشعععععخيع معععععرض محعععععدد تولعععععيس المعععععرض بعععععالمبةع 
ةعععععه مؤهععععععل البعععععا  تحيعععععث يمتلععععع  البععععععدر  علعععععع تبيعععععي  المععععععرض بواسععععع ة مبارفعععععه المهةيعععععة تفهععععععو يشعععععبر با

لتبععععدي  مععععا يجععععب مععععن البععععالج للمرضععععع تحيععععث يجععععب أن ييععععون محايععععدا يبععععالج المععععريض بغععععض الةظععععر 
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ععععععععن ديةعععععععه ت ببتعععععععه توأن يحتعععععععر  أخالييعععععععات المهةعععععععة تمعععععععع الفحعععععععع العععععععدييق للمرضعععععععع دون اإلهتمعععععععا  
 .بالي 

إذا يععععععان ال ععععععب >> : وهععععععذا مععععععايظهر فععععععي المثععععععل الشععععععببي البربععععععي المتععععععداول بمة بععععععة بسععععععير  
 . <<إذا أصب  ال ب تجار  أصب  المرض خسار  << >> لمرض يولي خسار   ولع تجار 

  . Le Rôle du Patient: دور المريض  -0-2

أن دور المعععععععععريض هععععععععععو مجموعععععععععععة المةاشعععععععععع  السععععععععععلويية المرتب ععععععععععة  (0889)مكــــــــــاو  يعععععععععرى 
بعععععععالمرض توعاليعععععععة هعععععععذه المةاشععععععع  بالجماععععععععة المرجبيعععععععة تومعععععععدى اإلعفعععععععاء معععععععن ببعععععععض المسعععععععؤوليات 

 .  الملبات علع عاتق األصحاء ودرجة تبا ف الجماعة مبه والمها 

أهععععععععع   ( 02 : 2118)الجـــــــــوهر  وآخـــــــــرون   فعععععععععي Barsons"" بارســـــــــونز" ويعععععععععد حعععععععععدد  
 : عةاصر التويبات الةظامية من جاةب المريض في أرببة عةاصر هي

الععععععتخلع مععععععن إللامعععععععات الععععععدور اإلجتمعععععععاعي الباديععععععة تالتععععععع تة عععععععوي علععععععع التخلعععععععي عععععععن ببعععععععض  -
 .توعن يذل  علع ببض اإللتلامات أيضاالحبوق 

التصععععععور الةظععععععامي الثابععععععت والواضعععععع  الععععععذي مععععععؤداه أةةععععععا ةسععععععت يع أن ةتويععععععع مععععععن المععععععريض أةععععععه  -
يةبغععععععي أن ييععععععون سععععععليما مععععععن المععععععرض تفععععععي الويععععععت الععععععذي يتماثععععععل فيععععععه للشععععععفاء ويسععععععتجمع يوتععععععه 

 (. التخلع من عبش المسؤولية )
 .اإللتلا  بالرنبة في أن يباةي من المرض -
لتعععععععلا  بعععععععان يبحعععععععث ععععععععن المسعععععععاعد  مععععععععن الجهعععععععة المختصعععععععة فعععععععي البعععععععالج توأن يتبعععععععاون مععععععععع اإل -

 . ال بيب

ممععععععععا سععععععععبق يتضعععععععع  أن المععععععععريض يبتبععععععععر مريضععععععععا عةععععععععدما يتصععععععععرف يمععععععععريض توهععععععععذا يبةععععععععي 
إضعععععععععععع راب فععععععععععععي الحالععععععععععععة البيولوجيععععععععععععة تأو الةفسععععععععععععية أو الببليععععععععععععة وعجععععععععععععل عععععععععععععن أداء الفععععععععععععرد ألدواره   

امععععات دوره تيسععععم  لععععه بالغيععععاب عععععن البمععععل تأو التخفيععععف مععععن اإلجتماعيععععة تممععععا يبفيععععه مععععن ببععععض إلتل 
حجععع  البمععععل المويعععل لععععه تيمعععا يععععد يسعععتفيد مععععن مةصعععب مييععععف توفعععي حععععاالت أخعععرى يسععععاعد الفعععرد علععععع 

 .التهرب من المتاببات البضاسية
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 Developpements De La Sante Durable :التنمية الصحية المستدامة -0-7

البشععععععر يبععععععع فععععععي صععععععمي  >> :للبيسععععععة والتةميععععععة علععععععع أن  ةععععععع المبععععععدأ األول مععععععن إعععععععالن ريععععععو 
اإلهتمامعععععات المتبلبعععععة بالتةميعععععة المسعععععتدامة تويحعععععق لهععععع  أن يحيعععععو حيعععععا  صعععععحية مةتجعععععة فعععععي وسعععععا  معععععع 

  ( 29:   2112)بومعراف و عمار <<  ال بيبة 

حعععععق يعععععل فعععععرد بعععععالتمتع بعععععاعلع ,معععععن خعععععالل المبعععععدأ السعععععابق تبةعععععي التةميعععععة الصعععععحية المسعععععتدامة 
ن الصععععععععععحة يميععععععععععن بلونععععععععععه الشععععععععععيش الععععععععععذي يتحبععععععععععق بفبععععععععععل التحسععععععععععن الم ععععععععععرد لب ععععععععععام          مسععععععععععتوى معععععععععع

الصععععععحة تفالتةميععععععة الصععععععحية تسععععععتلل  تحسععععععن فععععععي الخععععععدمات الصععععععحية مععععععن حيععععععث الهيايععععععل والخععععععدمات      
المبدمععععة توتعععععوفير الوسعععععاسل الاللمعععععة للتشعععععخيع توذلععععع  للوصععععول إلعععععع جعععععود  الحيعععععا  تورفعععععع مبعععععدل أمعععععل 

 .الحيا 

 : بة اإلنحرافيةاإلستجا -0-2

اإلسععععععتجابة اإلةحرافيععععععة عبععععععار  عععععععن تسععععععمية عامععععععة ت لععععععق علععععععع الخصععععععاسع التععععععع يبتبععععععد أةهععععععا 
ويميععععععععععععن أن تشععععععععععععمل هععععععععععععذه الخصععععععععععععاسع          . تةحععععععععععععرف عععععععععععععن اإلسععععععععععععتجابات السععععععععععععوية فععععععععععععي المجتمععععععععععععع

ويلمععععععا ياةععععععت الخاصععععععية . والبمليععععععات الببليععععععة توالمبععععععاييس الفيليولوجيععععععة,السععععععلو  توالتببيععععععرات اللفظيععععععة 
محمـــــد وحســـــن وســـــناء . بلعععععة للبيعععععاس تيميعععععن تبييمهعععععا فعععععي حعععععدود معععععدى مالسمتهعععععا لمفعععععاهي  السعععععواءيا

 ( 027: 2102)والجبلي وعلي وجابر 

فاإلسععععععععععععتجابة اإلةحرافيععععععععععععة يععععععععععععد تيععععععععععععون لفظيععععععععععععة يالشععععععععععععت  تالتحععععععععععععر  الةفسععععععععععععي تأو سععععععععععععلويية      
فيليولوجيععععععة يخلععععععل يالسععععععرية تاليععععععذب تأو عبليععععععة ياضعععععع رابات التفييععععععر والععععععذاير  واإلراد  ت ويععععععد تيععععععون 

 .وظاسف أعضاء الجس 

 : التوافق اإلجتماعي والنفسي -0-0

تبععععععد الحيععععععا  عبععععععار  عععععععن سلسععععععة مععععععن عمليععععععات التوافععععععق يبععععععدل فيهععععععا الفععععععرد سععععععلويه فععععععي سععععععبيل 
اإلسعععععتجابة للمويعععععف المريعععععب العععععذي يةعععععتج ععععععن حاجاتعععععه توالفعععععرد السعععععوي معععععن لديعععععه البعععععدر  علعععععع البيعععععا  

-722: 2102)مرعـــــب . باسعععععتجابات متةوععععععة تالسععععع  الموايعععععف المختلفعععععة تتعععععةج  فعععععي تحبيعععععق دوافبعععععه
720 ) 
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مععععععع مرضععععععه مععععععن خععععععالل تببععععععل المععععععرض توسععععععلو  المالسمععععععة البالجيععععععة مععععععن  فععععععالمريض يتوافععععععق
 .حيث إتبام تبليمات ال بيب توتةاول الدواء وتجةب سلو  الخ ر الصحي

 : السلوك المرضي -0-2

األول يببععععععر عععععععن تصععععععور علمععععععي محععععععدد يتبلععععععق ,بمبةيععععععين  Illnessيسععععععتخد  مفهععععععو  المععععععرض 
أيعععععععة حالعععععععة يستشعععععععبرها الفعععععععرد و توجعععععععه والمبةعععععععع الثعععععععاةي هعععععععو . بوصعععععععف ةمعععععععوذج المعععععععرض فعععععععي ال عععععععب

وتدفبعععععه معععععن أجععععععل ,ومععععععن ثععععع  تصعععععب  محعععععورا إلهتمامعععععه ,إهتمامعععععه ةحعععععو األععععععراض التعععععي تظهعععععر عليعععععه 
 .وهذا ما يسمع السلو  المرضي,الحصول علع البالج 

حيعععععععث يسعععععععم  بتوسعععععععيع ,وترجعععععععع أهميعععععععة مفهعععععععو  السعععععععلو  المرضعععععععي إلعععععععع يوةعععععععه أدا  تصعععععععوريه 
عليةععععععععععا أن ةهععععععععععت  بععععععععععالمرض يبععععععععععل أن ي لععععععععععب المععععععععععريض       حيععععععععععث ,الةظععععععععععر  إلععععععععععع المععععععععععرض والمععععععععععريض 

 .وأن ةريل علع مةظور المريض,البالج 

حيعععععععث يتبعععععععاين إدرايهععععععع  ,يمعععععععا أن اإلسعععععععتجابة لألععععععععراض المرضعععععععية تختلعععععععف بعععععععاختالف األفعععععععراد 
هعععععععععذه اإلسعععععععععتجابات تعععععععععرتب  بعععععععععالموايف ,وتتةعععععععععوم التبويمعععععععععات التعععععععععي يمةحوةهعععععععععا لهعععععععععا ,لهعععععععععذه األععععععععععراض 

وهيعععععذا تصعععععب  دراسعععععة السعععععلو  المرضعععععي دراسعععععة للفعععععروق . لثبعععععافي للمجتمعععععع ييعععععلاإلجتماعيعععععة واإل عععععار ا
وتحلعععععععيال لمعععععععدى إهتمعععععععا  األفعععععععراد بالسعععععععبي معععععععن أجعععععععل ,فعععععععي اإلسعععععععتجابة للمعععععععرض واألععععععععراض المرضعععععععية 

ثععععععع  فحعععععععع المتغيعععععععرات السعععععععلويية واإلجتماعيعععععععة والثبافيعععععععة المرتب عععععععة ,الحصعععععععول علعععععععع الرعايعععععععة ال بيعععععععة 
محمـــــــد . ر ذلععععععع  يلعععععععه علعععععععع التوافعععععععق معععععععع مت لبعععععععات الحيعععععععا  والبمعععععععلوأثععععععع,بهعععععععذه اإلسعععععععتجابة المتبايةعععععععة 

 (071-028: 2102)وآخرون 

اإلسععععععتجابة لألعععععععراض المرضععععععية تختلععععععف مععععععن فععععععرد آلخععععععر تحيععععععث ييععععععون اإلهتمععععععا  بععععععاألعراض 
 .أيثر لدى األفراد الذين يتمتبون بمرايبة ذاتية عالية

  Inconfort: اإلنزعاخ  -0-2

ونيرهععععععا التععععععي ,هععععععو مجموعععععععة التبععععععارير الذاتيععععععة عععععععن مشععععععاعر الوجععععععع واأللعععععع  والتبععععععب والحععععععلن  
 (022: 0881)علي المكاو . تةشا عن المرض
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ومثععععععال ذلعععععع  أن مرضععععععع البصععععععور اليلععععععوي يةلعجععععععون مععععععن اآلال  الةاتجععععععة عععععععن البععععععالج بعععععع الت 
 .التصفية

 Sélection sociale:  اإلنتخاب اإلجتماعي -0-9

يميةةعععععععا معععععععن فهععععععع  الخصعععععععاسع اإلجتماعيعععععععة والسعععععععمات المميعععععععل  ,إسعععععععتجابتين هعععععععو إةتبعععععععاء بعععععععين 
. يمععععا يظهععععر أثععععره فععععي إختيععععار البععععالج,لألفععععراد فععععي الوسعععع  اإلجتمععععاعي والثبععععافي وتفسععععير الفععععروق بيععععةه  

  (070: 2102)محمد اخرون 

وفيمعععععععا يخعععععععع موضعععععععوم الدراسعععععععة فعععععععان اإلةتخعععععععاب اإلجتمعععععععاعي يتمثعععععععل فعععععععي إختيعععععععار المعععععععريض 
ج تفمععععععثال بععععععدل أن يععععععذهب إلععععععع ال بيععععععب فععععععي حالععععععة تسععععععاي  الشععععععبر يسععععععتخد  البتععععععرول ألسععععععاليب  البععععععال

الخعععععا  تيمعععععا يختعععععار المعععععريض وجماعتعععععه المرجبيعععععة بعععععين البعععععالج الحعععععديث والبعععععالج الشعععععببي أو البعععععالج 
 . داخل الو ن أو خارجه

  Groupe De Référence:الجماعة المرجعية  -0-8

ويةتمععععععي الفععععععرد عععععععاد  ,يععععععي  سععععععلويه اإلجتمععععععاعي هععععععي الجماعععععععة التععععععي يرجععععععع إليهععععععا الفععععععرد فععععععي تب
يجمععععع أعضععععاءه ,وتشععععيل هععععذه الجماعععععة ةسععععبا إجتماعيععععا داسمععععا ومسععععتبرا ولععععه بةععععاء . لمثععععل هععععذه الجماعععععة

تجاهععععععات مشععععععترية وتشععععععيل هععععععذه الجماعععععععة األ ععععععر اإلجتماعيععععععة لتفاعععععععل األفععععععراد فععععععي . مبععععععايير ويععععععي  وا 
حيعععععا  الفعععععرد المختلفعععععةت فبضعععععوية الفعععععرد  الةشعععععا ات اإلجتماعيعععععة المختلفعععععة وتغ عععععي فعععععي مجموععععععه أوجعععععه

فععععي هععععذه الجماعععععة تسععععتدعي تمثلععععه لمباييرهععععا وييمهععععا تإذ تشععععمل يععععل جماعععععة مرجبيععععة ةوعععععا مععععن الةظععععا  
 ( 02: 2112)بني جابر  .البيمي

والجماعة المرجبية في اإلسال  هي جماعة ديةية تاريخية تإجتماعية في ذات الويت ألن محورها 
 ( 02:  2101) شروخ  .سل  وصحابته اليرا  الرسول صل ا  عليه و 

وفيمعععععا يخعععععع موضعععععوم المعععععرض فعععععان الجماععععععة المرجبيعععععة لهعععععا دور يبيعععععر فعععععي تصعععععور المعععععرض 
ختيععععععار أسععععععلوب عالجععععععه ولهععععععذا يثيععععععرا مععععععا يخلعععععع  بععععععين الصععععععفير وسععععععر ان البةيريععععععاس لتشععععععابههما فععععععي  وا 

البععععالج الشععععببي بفبععععوس األعععععراض تيععععاللون األصععععفر للجسعععع  وهةععععا إمععععا يختععععار اللجععععوء الععععع ال بيععععب أو 
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الحميععععععععر تيمععععععععا ان المبتبععععععععدات الشععععععععببية يععععععععالمس تالسععععععععحر والبععععععععين تسععععععععاه  فععععععععي ظهععععععععور البديععععععععد مععععععععن 
 .اإلض رابات الةفسية تبتبر تفسيرا لمختلف االمراض وتساه  في إختيار أساليب البالج

  Norme Sociale : المعيار اإلجتماعي -0-01

حيعععععث يعععععؤثر فعععععي ,ببيعععععدا ععععععن أععععععين الريبعععععاء  هعععععو سعععععل ة إجتماعيعععععة يخضعععععع لهعععععا الفعععععرد ولعععععو يعععععان -
ةفباالته  . يثير من دوافبه وسلويه وا 

 .المبيار مص ل  يياسي لتبدير الخ ا والصواب في سلو  الفرد يبضو في الجماعة -
 .أي أة ه ةتيجة ضغ  إجتماعي خارجي,المبيار ذو مة لق خارجي إجتماعي أساسا  -
 ( 020: 2112) جابر ولوكيا .المبيار ةتيجة للثبافة والتراث -

ممععععا سععععبق يتضعععع  أن المبيععععار اإلجتمععععاعي ومععععا يمثلععععه مععععن يععععو  يهععععر هععععو الععععذي يحععععدد السععععلو  
المةحعععععععرف فعععععععي أي مجتمعععععععع توعلعععععععع هعععععععذا األسعععععععاس تختلعععععععف السعععععععلويات المةحرفعععععععة معععععععن مجتمعععععععع إلعععععععع    

 .لخر تفاستهال  الخمور سلو  مةحرف في المجتمبات المسلمة عيس المجتمبات الغربية

  Ressentiment: اإلستياء -0-00

ومشعععععاعر العععععرفض للخعععععدمات الصعععععحية التعععععي يبعععععدمها الةسعععععق ,هعععععو شعععععبور الفعععععرد بفبعععععدان الصعععععحة 
  (029: 0881)المكاو  . ال بي الرسمي

ومعععععن خعععععالل ةتعععععاسج الدراسعععععة اإلسعععععت العية تبعععععين ان إسعععععتياء المفحوصعععععين معععععن الةظعععععا  الصعععععحي 
الخععععدمات المبدمععععة توهععععذا مععععا يظهععععر أيضععععا مععععن خععععالل الجلاسععععري وذلعععع  بسععععبب سععععوء اإلسععععتببال وضععععبف 

 .توجه الجلاسريين للبالج بالخارج

  Norme Socio- Culturel: المعيار الثقافي اإلجتماعي للتوافق  -0-02

إذا يعععععان يسعععععل  سعععععلويا يةعععععايض المجتمعععععع العععععذي : حسعععععب هعععععذا المبيعععععار يبعععععد الشعععععخع ال سعععععويا 
 (00: 2102)بوعود.يةتمي إليه

تععععععععع  إعتمعععععععععاد المبيعععععععععار الثبعععععععععافي اإلجتمعععععععععاعي للسعععععععععواء لتحديعععععععععد مفهعععععععععو        وفعععععععععي هعععععععععذه الدراسعععععععععة
 .المرض تعلع أةه خالف الحالة السوية المحدد  إجتماعيا



المرض وتصوراته اإلجتماعية  التبليدية                                                 الفصل الثالث  

 

160 
 

 Acculturation :التثاقف  -0-07

 :علع أةه(212- 210: 2102)العقون  في Bastide "0820باستيد " يبرفه        

  المسعععععتمر والمباشعععععر بعععععين جماععععععات وأفعععععراد مةتمعععععين مجمعععععوم الظعععععواهر الةاتجعععععة ععععععن اإلحتيعععععا>>       
لععععع التغيععععرات التععععي تبععععدو أثرهععععا علععععع الةمععععاذج الثبافيععععة األصععععلية لهاتععععه الجماعععععة ,إلععععع ثبافععععات مختلفععععة  وا 

 .<<أو تل 

هةعععععا  إنفعععععال للجاةعععععب السعععععلبي لبمليعععععة التثعععععايف العععععذي يتمثعععععل فعععععي حعععععدوث حالعععععة معععععن التعععععوتر          
مععععععع ضععععععمور وضععععععيام للععععععذاير  الجماعيععععععة ,الثبافيععععععة للفععععععرد المتثععععععايف  والالتععععععوالن علععععععع مسععععععتوى الهويععععععة

هعععععععذا الجاةعععععععب السعععععععلبي . للجماععععععععات اإلجتماعيعععععععة التعععععععي تبتبعععععععر حجعععععععر اللاويعععععععة فعععععععي إسعععععععتبرار الجماععععععععة
أو التهمععععععي  الثبععععععافي ممعععععععا يجبلععععععه يتجععععععاول التببيعععععععر عععععععن التغييععععععر إلعععععععع ,يسععععععتبمل بمفهععععععو  اإلسعععععععتالب 

 .اإلختالل واإلض راب

إلعععععع ظهعععععور المعععععرض ةتيجعععععة حالعععععة البلعععععق والعععععال تعععععوالن التعععععي يبيشعععععها الفعععععرد  يعععععد يعععععؤدي التثعععععايف
تمةهعععععا التبععععععب الةفسعععععي واألمععععععراض اإلجتماعيعععععة يععععععال الق تيمععععععا يعععععؤدي إلععععععع تبعععععديل وظهععععععور تصععععععورات 

 .جديد  ومةها األ  البالبة

  Echec Social: اإلخفاق اإلجتماعي  -0-02

يليعععععل عةعععععه ,اعي العععععذي يصعععععيب الفعععععرد يبتبعععععر المعععععرض تفسعععععيرا شعععععاسبا ومببعععععوال لإلخفعععععاق اإلجتمععععع
خفعععععاق المعععععريض فعععععي ,الشعععععبور بالبعععععار والدوةيعععععة  وهيعععععذا يبعععععد  ال بيعععععب شعععععهادات مرضعععععية تبعععععرر فشعععععل وا 

وهيععععععععذا ييععععععععون ال بيععععععععب يععععععععد  تبريععععععععر للبجععععععععل ,مجععععععععاالت يععععععععد ال تتصععععععععل بمجععععععععاالت الصععععععععحة مباشععععععععر  
  (2102:017)محمد وآخرون. اإلجتماعي

أن لمفهععععععععو  المععععععععرض إسععععععععتبماالت نيععععععععر    مععععععععن خععععععععالل مفهععععععععو  اإلخفععععععععاق اإلجتمععععععععاعي يتضعععععععع  
يمعععععا يسعععععتبمل لوصعععععف معععععن تختلعععععف ,ومةهعععععا إسعععععتبماله يوسعععععيلة للهعععععروب معععععن م العععععب المجتمعععععع , بيعععععة 

يمعععععععععا يسعععععععععتبمل للهعععععععععروب معععععععععن الببعععععععععاب ,أو ببعععععععععض الجماععععععععععات المةحعععععععععرفين ,لراؤهععععععععع  ععععععععععن الجماععععععععععة 
ور  والمتاببعععععععات البضعععععععاسية توالتهعععععععرب معععععععن البمعععععععل حيعععععععث سعععععععجلت خمسعععععععين ألعععععععف شعععععععهاد  مرضعععععععية معععععععل 

 .3.66وخسار  ستة ماليير سةتي  لصةدوق الضمان اإلجتماعي في السداسي األول لسةة 
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 Perception de la maladie: إدراك المرض 0-00

يشعععععععير إدرا  المعععععععرض إلعععععععع مجمعععععععوم اإلعتبعععععععادات والتصعععععععورات التعععععععي يتبةاهعععععععا المرضعععععععع تجعععععععاه 
األخعععععرى خاصعععععة بمعععععدى مرضعععععه  توهةعععععا  ةوععععععان معععععن اإلعتبعععععادات تتلععععع  الخاصعععععة باسعععععباب المعععععرض تو 

 . يدر  هؤالء المرضع علع مرايبة مرضه 

 :يما يبرف علع أةه 

مجموععععععععععة معععععععععن التةظيمعععععععععات المبرفيعععععععععة حعععععععععول الصعععععععععحة والمعععععععععرض تمعععععععععن خاللهعععععععععا يفسعععععععععر >> 
المرضعععععع ويعععععدريون أععععععراض مرضعععععه  تومعععععن خاللهعععععا ي عععععورون ردود أفبعععععاله  وسعععععلوياته  ومةهعععععا سعععععلو  

 ( 71: 2107)زناد  .<<المالسمة البالجية أو عد  المالسمة 

إن إدرا  المععععععريض ألسععععععباب مرضععععععه تأعراضععععععه تت ععععععوره  ومععععععدى إمياةيععععععة الشععععععفاء مةععععععه يسععععععاعد 
ختيعععععار أسعععععلوب البعععععالج المةاسعععععب توتفعععععادي سعععععلو  الخ عععععر الصعععععحي تفعععععالمريض  علعععععع تببعععععل البعععععالج توا 
بالسععععععععيري مععععععععثال يتجةععععععععب الحلويععععععععات تويتبععععععععع حميععععععععة نذاسيععععععععة باةتظععععععععا  يمععععععععا أن تصععععععععحي  تشععععععععوه إدرا  

 .يساعد علع تبةي إستراتيجيات مباومة تساعد علع اإلمتثال بالتبليمات ال بيةالمرض 

 Stress d’acculturation:  قلق التثاقف – 0-02

علععععععع (208: 2102)العقــــــون فععععععي  Yo Jackson "2112"" يوجاكوســــــون " يبرفععععععه 
ةسععععال  ثبععععافي مععععع >> :  أةععععه تخليععععه عععععن البلععععق الععععذي يصععععاحب الفععععرد الععععذي يتبععععرض لبمليععععة تثععععايف وا 

  .<<ببض مباييره الثبافية األصلية لصال  مبايير الثبافة األجةبية الساسد  

الصعععععرام البيمعععععي بعععععين معععععا هعععععو معععععوروث معععععن الثبافعععععة المحليعععععة تومعععععا هعععععو ميتسعععععب معععععن الثبافعععععة 
األجةبيععععة مععععن جهععععة توبععععين مععععا يرنععععب الفععععرد أن ييععععون عليععععه مععععن جهععععة أخععععرى تهععععذا الصععععرام يععععؤثر علععععع 

ةتشععععاره توسععععرعة إختيععععاره للبععععالج تومععععن بععععين هععععذه األمععععراض اإلدمععععان علععععع  مويععععف الفععععرد مععععن المععععرض وا 
 .األدوية الةفسية
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   Qualité de vie: نوعية الحياة – 0-02

يشععععير مصععععع ل  ةوعيععععة الحيعععععا  إلععععع التبيعععععي  الععععذاتي العععععذي يبدمععععه األفعععععراد تحيععععث يبومعععععون بتبيعععععي  
تالماديعععععععة تالباسليعععععععة تالبالسبيعععععععة تالمحي يعععععععة الصعععععععحية تالةفسعععععععية تالببليعععععععة : الجواةعععععععب المختلفعععععععة لحيعععععععاته 

وحتععععععع الهوايععععععات الب ععععععل توبععععععذل  يحععععععدد البعععععععاحثون عوامععععععل ومصععععععادر الضععععععغو  لععععععدى هععععععؤالء األفعععععععراد 
 .و رق مواجهاته  لها

وتشععععععير ةوعيععععععة الحيععععععا  المر بععععععة بالصععععععحة أن الفععععععرد يتمتععععععع بتوظيععععععف عضععععععوي وةفسععععععي أي أن 
 (70: 2107)زناد دليلة . الفرد  ال يباةي من مرض عضوي وال ةفسي

إدرا  الفععععععرد لمياةتععععععه فععععععي الوجععععععود فععععععي سععععععياق >> :وتبرفهععععععا المةظمععععععة البالميععععععة للصععععععحة باةهععععععا
زعطــــــــوط و قريشــــــــي . <<ثبافتععععععععه وةظامععععععععه البيمععععععععي المععععععععرتب  باهدافععععععععه وتويباتععععععععه ومبععععععععاييره ومبارفععععععععه

(2101 :02 ) 

مععععععن خععععععالل مععععععا سععععععبق يتضععععععع  أن ةوعيععععععة الحيععععععا  تععععععؤثر علعععععععع صععععععحة الفععععععرد وذلعععععع  يظعععععععروف   
سعععععععين تالب العععععععة تاإلجهعععععععاد تالتعععععععدخين تسعععععععوء التغذيعععععععة توالتلعععععععوث البيسعععععععي تالتلعععععععوث الضوضعععععععاسي هعععععععذا ال

األخيععععععر يععععععد يععععععؤدي إلععععععع فبععععععدان السععععععمع مععععععثال تفبالةسععععععبة للمصععععععاب بالبصععععععور اليلععععععوي يععععععذهب المععععععريض 
مععععع حميععععة مشععععدد  تمةبععععه مععععن البديععععد مععععن األنذيععععة ومععععن بيةهععععا األنذيععععة ,ثععععالث مععععرات أسععععبوعيا للتصععععفية 

التبليعععععععل معععععععن السعععععععواسل تويظهعععععععر التبعععععععب بسعععععععبب اآللعععععععة ويعععععععل هععععععععذه ,ي علعععععععع البوتاسعععععععيو  التعععععععي تحتعععععععو 
اإلةبياسعععععات تعععععؤثر علعععععع إدرايعععععه لةوعيعععععة الحيعععععا  تيمعععععا أن ييعععععاس ةوعيعععععة الحيعععععا  يسعععععاعد علعععععع التبعععععرف 
علععععععععع المشععععععععايل الببليععععععععة المصععععععععاحبة لألمععععععععراض تياإليتسععععععععاب المصععععععععاحب لألمععععععععراض الملمةععععععععة تيمععععععععا 

لمسععععععاعد  المرضععععععع وتسععععععم  بععععععالتبرف علععععععع اآلثععععععار السععععععلبية لععععععببض يسععععععاعد علععععععع إختيععععععار التععععععدخالت 
 .البالجات يبرامج الحمية المضاد  للضغ  الدموي

  Déficit: العجز -0-09

  (022: 0881)المكاو   .هو اإلةحراف عن األةش ة البادية

المالحعععععععظ أةعععععععه توجعععععععد حعععععععاالت عجعععععععل  بيعععععععة ةاتجعععععععة ععععععععن مختلعععععععف األمعععععععراض ومةهعععععععا الشعععععععلل 
 . بية ومن بيةها الب الة تاليسل تالخمولوحاالت عجل نير 
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  Stigmatisation Sociale: الوسمة اإلجتماعية – 0-08

البمليعععععة التعععععي تةسعععععب إلعععععع األخ عععععاء واآلثعععععا  الدالعععععة علعععععع اإلةح عععععا  >> : تشعععععير الوسعععععمة إلعععععع
الخلبععععععي فعععععععي المجتمعععععععع تفتصعععععععفها بصعععععععفات بغيضعععععععة تأو بسععععععمات تجلعععععععب لهععععععع  البعععععععار أو تثيعععععععر حعععععععوله  

 (072: 2117)أحمد وجابر .<<الشاسبات 

ويتضععععععع  أن معععععععدخل الوسعععععععمة ال يهعععععععت  بالشعععععععخع وخصاسصعععععععه تفهعععععععو يبعععععععو  بدراسعععععععة رد الفبعععععععل 
لإلةحعععععععععععراف أيثعععععععععععر معععععععععععن اإلةحعععععععععععراف فعععععععععععي حعععععععععععد ذاتعععععععععععه تفعععععععععععببض اإلةحرافعععععععععععات لهعععععععععععا  عععععععععععابع الوسععععععععععع         

 . والمصاب بالسل بالمروري,اإلجتماعي تفمثال يوصف السر ان بالمرض الخبيث 

  Revendication Maladie: إدعاء المرض -0-21

محمــــد واخــــرون . وهععععي حععععاالت البععععذر اليععععاذب وعععععد  وجععععود حالععععة مععععن البجععععل عةععععد المععععريض
(2102 :017  ) 

فهععععععي تبةععععععي تصععععععةع المععععععرض مععععععن أجععععععل الحصععععععول علععععععع الفواسععععععد الثاةويععععععة مععععععن إهتمععععععا  وملايععععععا 
 إيجابيععععععة يحصععععععل عليهععععععا المععععععريض توهععععععي تختلععععععف عععععععن التمععععععارض الععععععذي يببععععععر عععععععن يععععععدر  الفععععععرد فععععععي
الععععتحي  ذاتيععععا فععععي أعععععراض المععععرض تحيععععث أةععععه فععععي حالععععة اإلدعععععاء المرضععععي يةتهععععي السععععلو  المخععععادم 

 .في حالة نياب المياف ت الخارجية

  Suggestif: اإليحائية – 0-20

هععععععععععي يابليععععععععععة اإلمتثععععععععععال واإلةبيععععععععععاد تحععععععععععت تععععععععععاثير الصععععععععععور واألحيععععععععععا  والتوصععععععععععيات الصععععععععععادر          
 (2100:21)لورسي و زوقا . من نيره

تظهععععر خاصععععة فععععي حععععاالت يلععععق المععععرض وظهععععور ببععععض األعععععراض التععععي يععععت  تضععععخيمها مععععن و 
 .خالل ردود فبل األفراد المحي ين

 Comportement de Compliance Thérapeutique:سلوك المالئمة العالجية -22-

المالسمعععععة هعععععي درجعععععة التوافعععععق بعععععين تبليمعععععات ال بيعععععب التعععععي يبعععععدمها للمعععععريض معععععن حيعععععث أخعععععذ 
متثععععال هععععذا المععععريض لهععععذه التبليمععععات ال بيععععة مععععن  الععععدواء تالحميععععة تتغييععععر سععععلويات الحيععععا  تمععععن جهععععة وا 
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المالسمععععععة هععععععي سععععععلو  صععععععحي تويععععععاسي يتببععععععه المععععععريض تويبةععععععي أن المرضععععععع يوافبععععععون . جهععععععة أخععععععرى
أمعععععا ععععععد  المالءمعععععة فيشعععععير إلعععععع سعععععلو  ععععععد  . علعععععع األيعععععل %.1علعععععع إتبعععععام وصعععععفة ال بيعععععب بةسعععععبة 

 ( 71-28: 2107)  زناد. إتبام التبلمات ال بية

معععععن خعععععالل معععععا سعععععبق يتضععععع  أن سعععععلو  المالسمعععععة البالجيعععععة هعععععو تببعععععل البعععععالج وتجةعععععب سعععععلو  
تبام حمية نذاسية,الخ ر الصحي   .فمريض السيري عليه اإللتلا  بتةاول الدواء وا 

  .La Culture De La maladie:  ثقافة المرض -0-27

ومعععععن ,وأسعععععبابه و عععععرق الويايعععععة والبعععععالج  الثبافعععععة تبعععععو  بتحديعععععد إدرا  أعضعععععاسها لمفهعععععو  المعععععرض
هععععذا المة لععععق فععععان مفهععععو  ثبافععععة المععععرض يتةععععاول دراسععععة التععععاثير الععععذي تبععععو  بععععه الثبافععععة المحليععععة السععععاسد  

بمبةعععععع لخعععععر . فعععععي تشعععععييل أفيعععععار أعضعععععاء المجتمعععععع حعععععول المعععععرض وأسعععععبابه وأسعععععاليب البعععععالج المتببعععععة
 .  في تشييل مفهو  الفرد للصحة والمرضأن هذا المفهو  يتةاول دور الثبافة المحلية الساسد

فعععععي دراسعععععتها لمفهعععععو  ثبافعععععة الصعععععحة لعععععدى  " Scott" " ســـــكوت" وةفعععععس المبةعععععع أشعععععارت إليعععععه 
ببعععععععععععض الجماععععععععععععات المحليعععععععععععة البا ةعععععععععععة فعععععععععععي واليتعععععععععععي ميعععععععععععامي و فلعععععععععععوردا فعععععععععععي الواليعععععععععععات المتحعععععععععععد       

أي فعععععي عاليتهمعععععا ,ي و ثبافعععععة الصعععععحة مفهعععععو  يشعععععير إلعععععع دراسعععععة الصعععععحة  فعععععي إ عععععار ثبعععععاف,األمريييعععععة 
حيعععععث تعععععؤثر الثبافعععععة علعععععع ثبافعععععة األفعععععراد الخاصعععععة بعععععالمرض وأسعععععبابه وأسعععععاليب ,بالةسعععععق الثبعععععافي السعععععاسد 

 (02-07:  2112)عبد اللطيف . البالج

توتعععععععؤثر فعععععععي إختيعععععععار أسعععععععلوب (عينتسعععععععحر تمعععععععس)الثبافعععععععة يعععععععد تعععععععؤدي إلعععععععع ظهعععععععور المعععععععرض 
 .البالج

  Génétique Sociaux: الوراثة اإلجتماعية -0-22

لبعععععععععععععد بعععععععععععععين علمعععععععععععععاء إجتمعععععععععععععام الصعععععععععععععحة أن الوراثعععععععععععععة ليسعععععععععععععت ذات ببعععععععععععععد واحعععععععععععععد ت عععععععععععععوري           
بعععععل لهعععععا ببعععععد لخعععععر وهعععععو ,والمتمثعععععل فعععععي تعععععوارث الصعععععفات وال بعععععام عبعععععر األجيعععععال المتالحبعععععة ,تعععععاريخي 

عشععععععيرته  أو جماعععععععات ,والمتمثععععععل فععععععي وجععععععود األفععععععراد داخععععععل أسععععععره  أو أيععععععاربه  ,الببععععععد اإلجتمععععععاعي  
ـــــــة .  ةعععععععا تةعععععععتج التيوةعععععععات الفرديعععععععة الثابتعععععععة والمباومعععععععة لبعععععععدوان المحعععععععي  الحيعععععععاتيومعععععععن ه,حيعععععععاته   دبل

(2100  :22) 
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والتفاعععععععععععل مععععععععععع     ,الفععععععععععرد يبةععععععععععي تصععععععععععوره حععععععععععول المععععععععععرض مععععععععععن خععععععععععالل التةشععععععععععسة اإلجتماعيععععععععععة 
 .فالفرد يتبل   رق الوياية والشفاء من المرض أوال من األسر ,اآلخرين 

 L’anomie:الالمعيارية -0-20

بعععععدان المباييرتونيعععععاب ةسعععععق معععععةظ  للمبعععععايير والبعععععي  اإلجتماعيعععععة تالتعععععي تميعععععن الفعععععرد تتضعععععمن ف
زهــــــــران . معععععععن البيعععععععا  بالسععععععععلو  المسعععععععاير تومغععععععععاير  العععععععدين والبععععععععاةون والبعععععععرف توةبععععععععع اإللتعععععععلا  بهععععععععا

(2112 :021) 

ويظهععععععععععععععععر ذلعععععععععععععععع  جليععععععععععععععععا مععععععععععععععععن خععععععععععععععععالل ظععععععععععععععععور اليثيععععععععععععععععر مععععععععععععععععن السععععععععععععععععلوييات السععععععععععععععععلبية                   
تاللةعععععععا تفبعععععععدان المةاععععععععة الميتسعععععععب والجعععععععراس  حيعععععععث تحتعععععععل الجلاسعععععععر المرتبعععععععة تسعععععععبة الخياةعععععععة ,يعععععععالغ  

 .3.61وأرببين عالميا في مؤشر الجريمة والمرتبة السادسة عربيا لسةة 

  imagination sociale:  المخيال اإلجتماعي -0-22

مجموعععععععة التصععععععورات التععععععي يبةيهععععععا الفععععععاعلين اإلجتمععععععاعيين فععععععي إي ععععععار إجتمععععععاعي مبععععععين لععععععه  
ععععععاد  بةاسهعععععا فعععععي صعععععور  ثبافتعععععه تومعععععن خعععععالل ذلععععع  يسعععععتبيد األفعععععراد ذواتهععععع  التاريخيعععععة يصعععععد إةتاجهعععععا وا 

  (27: 2100)الغويل . أخرى

السععععععحر ,فالمخيعععععال الشعععععببي يحعععععوي مجموععععععة معععععن المبتبععععععدات الراسعععععخة حعععععول المعععععرض يعععععالجن 
هععععا مبتبععععدات تععععؤثر بععععوتليس ومبتبععععد أن األعشععععاب ال بيبيععععة إذا لعععع  تةفععععع ال تضععععر ويل,الحسععععد ,والتاببععععة 

ختيععععععار أسععععععاليب البععععععالج تيمععععععا يععععععرتب  الحععععععديث عععععععن البععععععالج الشععععععببي للمععععععرض  فععععععي تصععععععور المععععععرض وا 
فبالةسععععععبة لشععععععراس  واسععععععبة مععععععن المجتمععععععع يبتبععععععر ,بععععععالمةظور اإلجتمععععععاعي الثبععععععافي الععععععذي يحععععععدد المععععععرض 

المععععععرض تببيععععععرا واضععععععحا عععععععن حضععععععور وتععععععاثير لياسةععععععات نيععععععر مرسيععععععة أو بببععععععار  أخععععععرى هةععععععا  تصععععععور 
ويةسعععععب هعععععذا التصعععععور ألصعععععل أو علعععععة فعععععوق  بيبيعععععة تتمثعععععل فعععععي ,ديةعععععي للمعععععرض  -معععععاعي سعععععحري إجت

لععععععذل  يت لععععععب البععععععالج مبعععععععالجين يبتبععععععد أن لهعععععع  إلمامععععععا ويععععععدر  علععععععع شعععععععفاء ,فبععععععل الجععععععن والشععععععيا ين 
 . المريض من مرضه
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 : اإلضطرابات المفتعلة -0-22

فععععععععععي حالعععععععععععة التمععععععععععارض يعععععععععععتحي  المععععععععععريض إراديعععععععععععا فععععععععععي األععععععععععععراض الشععععععععععبيهة باإلضععععععععععع راب     
 : وهي ,التحويلي تلها مجموعة من المبايير التشخيصية في الدليل التشخيصي الخامس 

 .أن تص ةع األعراض الجسمية أو الةفسية أو اإلصابة بالمرض -
 .إستمرار السلو  المخادم في نياب المياف ت الخارجية -
 .جد مرض عضوي يفسر ظهور هذه األعراضال يو  -
 (022:2102)الحامد  . يبرض الفرد ةفسه لآلخرين علع أةه مريض ومتاذي وضبيف -

 :السواء– 0-29

وعلعععععععع ذلععععععع  فعععععععان سعععععععلو  الفعععععععرد فعععععععي ,يشعععععععير إلعععععععع السعععععععلو  البعععععععادي أو المبتعععععععاد أو المعععععععالوف 
لو  المحتمعععععععل أو جماععععععععة معععععععا يبتبعععععععر سعععععععلويا سعععععععويا عةعععععععدما يتعععععععواء  أو ال يةحعععععععرف جوهريعععععععا ععععععععن السععععععع

 (022: 2117)مداس . المتويع من اآلخرين تفي الجماعة في مويف محدد بالذات

 :منظور العلوم البيولوجية واالجتماعية للمرض -2

يبععععععدو أن تحديععععععد تبريععععععف دييععععععق للمععععععرض فععععععي نايععععععة الصععععععبوبة تةظععععععرا لتععععععداخل مختلععععععف البلععععععو  
إلععععع   فهةعععععا  معععععن يبرفعععععه ...ومراحلعععععه فعععععي إع اسهعععععا تفسعععععيرا لعععععه  معععععن حيعععععث مفهومعععععه توأسعععععبابه تأةواععععععه 

بيولوجيععععا توهةععععا  مععععن يبرفععععه ةفسععععيا توهةععععا  مععععن يبرفععععه مععععن مةظععععور إجتمععععاعي ثبععععافي لهععععذا تعععع  الت ععععرق 
 .لمختلف هذه المةظورات في هذه الدراسة

حالععععععععععععة ياملععععععععععععة مععععععععععععن السععععععععععععالمة الجسععععععععععععمية توالببليععععععععععععة    >> : تبععععععععععععرف الصععععععععععععحة علععععععععععععع أةهععععععععععععا
هععععععذا التبريععععععف يؤيععععععد أن السععععععالمة الجسععععععمية <<والبجععععععل واإلجتماعيععععععة تال مجععععععرد الخلععععععو مععععععن المععععععرض 

تبتمععععععد علععععععع السععععععياق الععععععذي ةبععععععي  فيععععععه وعاليتةععععععا بععععععاآلخرين توالمخععععععا ر الجسععععععمية واإلجتماعيععععععة التععععععي 
فمعععععن وجهععععة الةظعععععر البمليععععة تعليةععععا أن ةبتعععععرف أةععععه وعلعععععع المععععدى الببيعععععد أن . ةتبععععرض لهععععا فعععععي حياتةععععا

ال بيععععععة وتبععععععدمها توسععععععيلداد إعتمادهععععععا علععععععع  سععععععالمتةا سععععععوف يبععععععل إعتمادهععععععا علععععععع ريععععععي الممارسععععععات
وأن جاةبععععععا مععععععن حيويتةععععععا . األسععععععلوب الععععععذي ةختععععععاره للحيععععععا  تومععععععا يحععععععدث فععععععي البيسععععععة التععععععي ةبععععععي  فيهععععععا
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وهعععععذا مععععععا يببععععععر عةععععععه المثععععععل . الجسعععععمية ترجععععععع إلععععععع المشععععععارية واإلةعععععدماج فععععععي أةشعععععع ة الحيععععععا  اليوميععععععة
أي أن عععععععععد  ممارسععععععععة أي ةشععععععععا   <<لببععععععععاد مععععععععرض>> الشععععععععببي البربععععععععي المتععععععععداول بمة بععععععععة بسععععععععير  

 (. أخد  با ل وما تعببد  عا ل)والمثل الباسل . إجتماعي يؤدي إلع أمراض ةفسية وجسمية

  :المنظور البيولوجي واأليكولوجي -2-0

 : للمرض مباةي بيولوجية عديد  مةها

" وذلعععععع  علععععععع حععععععد تببيععععععر << أةععععععه فبععععععدان اإلحسععععععاس بععععععالتوالن الجسععععععمي والببلععععععي البععععععادي >> 
 (00: 0898)الدويبي ." Scamblerسكامبلر " و"  Patrickريك بات

يتضعععع  مععععن خععععالل التبريععععف السععععابق أةععععه أع ععععع أهميععععة يبيععععر  لععععدور ال بيععععب فععععي عمليععععة إعععععاد  
 .  التوالن للمريض

حالععععععة تييععععععف الجسعععععع  مععععععع الظععععععروف  >>: علععععععع أةععععععه " Aubreyأوبــــــر  " يمععععععا يةظععععععر اليععععععه 
 << الداخلية والخارجية  الباسية ونير البادية 

يحععععععدث مععععععن يصععععععور عضععععععو أو أيثععععععر مععععععن أعضععععععاء >>  :باةععععععه " Snowســــــنو " يمععععععا عرفععععععه 
  (02: 0898)الدويبي . <<الجس  عن البيا  باداء وظاسفها 

ل يععععععد بعععععع,مععععععن خععععععالل التبريععععععف السععععععابق يتضعععععع  أن األعععععععراض ال تببععععععر بالضععععععرور  عععععععن تلععععععف 
 .تحدث بسبب إض راب وظفي بسي  فاألمراض ال تفسر داسما األعراض

معععععععن خعععععععالل التبعععععععاريف السعععععععاببة العععععععذير يتضععععععع  أن المةظعععععععور البيولعععععععوجي يريعععععععل علعععععععع األببعععععععاد 
البيولوجيععععععة للمععععععرض تويتجاهععععععل الباليععععععة بععععععين الببععععععل والجسعععععع  وبععععععين اليععععععاسن الفيليبععععععي واليععععععاسن الببلععععععي 

 .اإلةساةي

رض ظعععععل لفتععععر   ويلعععععة يمثعععععل أهععععع  جواةععععب ال عععععب تيبتبعععععر ياصعععععرا فعععععي المةظععععور البيولعععععوجي للمععععع
لعععععذل  يجعععععب أن ةفهععععع  البوامعععععل البيولوجيعععععة فعععععي ضعععععوء البيسعععععة التعععععي تتفاععععععل مبهعععععا هعععععذه ,ةظرتعععععه للمعععععرض 

فالبيسععععععة الخارجيععععععة تفععععععرض ببععععععض الم الععععععب علععععععع أداء الجسعععععع  لوظاسفععععععه تومععععععن ثعععععع  يتوافععععععق . البوامععععععل
يولوجيععععة والت وريععععة تومثععععال ذلعععع  يععععو  البضععععالت هععععي ةتععععاسج الجسعععع  لهععععذه الم الععععب مععععن الةععععاحيتين الفيل 
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للجهعععععود التعععععي تت لبهعععععا البيسعععععة معععععن الجسععععع  وللمهعععععارات الجسعععععمية الاللمعععععة للببعععععاء وبمعععععا أن البيسعععععات داسمعععععة 
ةمعععععا  التغييعععععر تفعععععال يتييعععععف اإلةسعععععان لهعععععذه التغييعععععرات معععععن الةاحيعععععة اإلجتماعيعععععة والفيليولوجيعععععة فحسعععععب توا 

ع البيولعععععععوجي تفالجسععععععع  اإلةسعععععععاةي يتوافعععععععق معععععععع المخعععععععا ر والتحعععععععديات يتحبعععععععق التوافعععععععق أيضعععععععا بعععععععالمبة
ومعععععن خعععععالل هعععععذا التوافعععععق يحبعععععق الفعععععرد توالةعععععه البيولعععععوجي تليعععععن ببعععععض التوافبعععععات يعععععد تيعععععون ,الجديعععععد  

 ( 22: 2102)محمد وآخرون . مدمر  وتت لب جهدا ومباةا 

يولععععوجي توهععععو مععععن خععععالل مععععا سععععبق يميععععن الةظععععر إلععععع المععععرض علععععع أةععععه ةععععوم مععععن  التوافععععق الب
وأن وظيفعععععة المعععععرض هعععععي الحفعععععاظ ,ةتعععععاج لتوافعععععق الجسععععع  معععععع الضعععععغو  الداخليعععععة والظعععععروف الخارجيعععععة 

 .علع التوالن حتع لو يان مؤلما

ممعععععععا سعععععععبق يتضععععععع  أن المةظعععععععور البيولعععععععوجي ةمعععععععوذج تبسعععععععي ي ألةعععععععه يختصعععععععر المعععععععرض فعععععععي 
ه            أسععععععععععععباب وةتععععععععععععاسج توأن الخ ععععععععععععاب ال بععععععععععععي يععععععععععععدور حععععععععععععول المععععععععععععرض ويهمععععععععععععل المععععععععععععريض ومباةاتعععععععععععع

 .وخبرته تفالمريض ما هو إال حامل للمرض

 : المنظور الثقافي -2-2

يهعععععععت  هعععععععذا المةظعععععععور بدراسعععععععة الباليعععععععة بعععععععين المضعععععععمون الثبعععععععافي ومختلعععععععف تبريفعععععععات الصعععععععحة 
 .وأةوام اإلستجابات للمرض

أن ليععععععععل ثبافععععععععة مةظورهععععععععا ( 020: 2107)صــــــــولة فععععععععي " Akerkinstأكركنســــــــت " ويشععععععععير
رض تبعععععل ذهعععععب إلعععععع أببعععععد معععععن ذلععععع  تفعععععذير أن المعععععرض وعالجعععععه علعععععع العععععرن  وتصعععععورها الخعععععاع للمععععع

معععععن أةهمعععععا عمليتعععععان بيولوجيتعععععان معععععن الةاحيعععععة المجعععععرد  إال أن ببعععععض الحبعععععاسق المرتب عععععة بهمعععععا تبتمعععععد 
علععععععععععععع تحععععععععععععديات المجتمبععععععععععععات والحبععععععععععععاسق اإلجتماعيععععععععععععة أيثععععععععععععر مععععععععععععن إعتمادهععععععععععععا علععععععععععععع الحبععععععععععععاسق      

مفهعععععو  ثبعععععافي بالدرجعععععة األولعععععع تويختلعععععف معععععن مجتمعععععع  الموضعععععوعية توبهعععععذا المبةعععععع ةجعععععد أن المعععععرض
 . ألخر ومن ثبافة ألخرى

عتبعععععععععد  أةةعععععععععا إذا عرفةعععععععععا >> :(29: 2102)محمـــــــــد واخـــــــــرون فعععععععععي "  Lintonلينتـــــــــون " وا 
وهعععععذا <<مضعععععمون الثبافعععععة أميةةعععععا التةبعععععؤ بشعععععيل مببعععععول بالصعععععور  التعععععي تتخعععععذها هعععععذه الحالعععععة المرضعععععية 



المرض وتصوراته اإلجتماعية  التبليدية                                                 الفصل الثالث  

 

169 
 

يتعععععععاثر بالمضععععععمون الثبعععععععافي لمجتمعععععععع معععععععا تويتيامعععععععل معععععععع مععععععا يؤيعععععععد أن المجعععععععرى اإلجتمعععععععاعي للمعععععععرض 
 . ةماذج الحيا  الباسمة في تل  الثبافة

أةععععععه توجععععععد أمععععععراض ال يتبامععععععل فيهععععععا ال بيععععععب مععععععع عضععععععو (2102)لبقــــــ  يمععععععا أيععععععدت دراسععععععة 
محعععععدد بعععععل معععععع مجموععععععة معععععن الميوةعععععات الالعضعععععوية مثعععععل البعععععي  والبعععععادات والتباليعععععد والثبافعععععة الموروثعععععة 

البعععععععين ,التعععععععي أوضعععععععحت أن أمعععععععراض المعععععععس ( 2102)ميســـــــوم معععععععا أيدتعععععععه دراسعععععععة وهعععععععذا ,والميتسعععععععبة 
والسعععععحر أمعععععراض ثبافيعععععة نيعععععر مصعععععةفة فعععععي العععععدليل التشخيصعععععي واإلحصعععععاسي الرابعععععع لألمعععععراض الببليعععععة 

 .والةفسية

فالثبافععععععة تحععععععدد ةوعيععععععة مبلومععععععات الفععععععرد عععععععن المععععععرض والويايععععععة مةععععععه تولععععععذل  توجععععععد إختالفععععععات 
حيععععععععث تببععععععععل ببععععععععض ,وم وهععععععععذا بععععععععاختالف الثبافععععععععات والمجتمبععععععععات بععععععععين األفععععععععراد إتجععععععععاه هععععععععذا الموضعععععععع

ويععععععد أوضععععععحت يثيععععععر مععععععن . الجماعععععععات علععععععع الخععععععدمات الصععععععحية تويةصععععععرف ببضععععععها األخععععععر عةهععععععا
الدراسعععععات ييفيعععععة تعععععاثير الثبافعععععة علعععععع إسعععععتجابة األفعععععراد لعععععآلال  والبلعععععل فعععععي مختلعععععف الثبافعععععات توبالتعععععالي 

  Suchmanسيشـــمان " المعععرض تومةهعععا دراسعععة إما عععة اللثعععا  ععععن تبعععاين هعععذه السعععلويات فعععي حالعععة 
 (  72 - 72:  0882)علي المكاو   ." 

وبالتععععععالي البععععععالج ييععععععون إمععععععا بالرييععععععة ,(الععععععرب )ومثععععععال ذلعععععع  ان الببعععععع  يفسععععععر شععععععببيا بالسععععععحر 
 .أو ليار  األولياء الصالحين أو ف  السحر,الشرعية 

معععععن المالحعععععظ أن أسعععععلوب الحيعععععا  السعععععاسد فعععععي البيسعععععة والةمعععععاذج الثبافيعععععة المتبلبعععععة بتربيعععععة األبةعععععاء 
وتةشععععععسته  اإلجتماعيععععععة تالباليععععععات األسععععععرية  والمةافسععععععة الشععععععديد  توتالشععععععي الةظععععععا  اإلجتمععععععاعي تأسععععععه  
 فعععععي ليعععععاد  مبعععععدالت اإلصعععععابة بعععععاألمراض تومةهعععععا اإليتسعععععاب الةفسعععععي واإلةتحعععععار والبةعععععف  وهعععععي سعععععمات
المجتمبععععات الحديثععععة فمععععثال مبععععدل اإلصععععابة بععععامراض البلععععب ترتفععععع بععععين ةمععععوذج الشخصععععية السععععاسد  فععععي 
الثبافععععة الغربيععععة توهععععو الةمععععوذج الععععذي يحيععععا حيعععععا  المةافسععععة الشععععديد  توالتبععععدير الععععدييق للويععععت والبعععععدوات 

تمععععععاعي فبلععععععع الععععععرن  مععععععن أةععععععه يصععععععبب عععععععلل البوامععععععل الوراثيععععععة ألةهععععععا تتععععععاثر باإل ععععععار اإلج. الشععععععديد 
الثبععععععافي تفالمبععععععايير المتصععععععلة بالتحديععععععد التبليععععععدي ألدوار الجةسععععععين تالععععععذي يمةععععععع الةسععععععاء مععععععن التععععععدخين 

 . وتبا ي الخمور يحميه  في الويت ذاته من أمراض يثير 



المرض وتصوراته اإلجتماعية  التبليدية                                                 الفصل الثالث  

 

170 
 

ولبعععععل تعععععاثير اإل عععععار الثبعععععافي فعععععي الةعععععواحي الصعععععحية يتضععععع  بشعععععيل أيثعععععر فعععععي بعععععرامج الصعععععحة 
بالبوامعععععل الثبافيعععععة تخاصعععععة إذا يةعععععا بصعععععدد إيةعععععام الةعععععاس البامعععععة التعععععي يشعععععفت ععععععن ضعععععرور  اإلهتمعععععا  

فعععععي ثبافعععععة تبليديعععععة بعععععببض الممارسعععععات الصعععععحية تفعععععاألفراد العععععذين يبتبعععععرون األسعععععر  واأللفعععععة اإلجتماعيعععععة 
ييمعععععععة يبيعععععععر  يتصععععععععورون اإليامعععععععة فعععععععي المستشععععععععفع سعععععععببا أساسعععععععيا فععععععععي البللعععععععة اإلجتماعيعععععععة والشععععععععبور 

المرضععععععع توالبواعععععععد الخاصععععععة بالليععععععارات تويبتبععععععرون  ولهععععععذا يتحفظععععععون علععععععع إجععععععراءات عععععععلل. بالوحععععععد 
 . يل ذل  تهديدا لحياته  اإلجتماعية

يمعععععا أن األفعععععراد فعععععي الثبافعععععات المختلفعععععة لعععععديه  توجيهعععععا ةحعععععو الحاضعععععر ال المسعععععتببل تومعععععن ثععععع  
فهعععععع  ييرهععععععون مباةععععععا  ببععععععض اآلال  الويتيععععععة مثععععععل الت بععععععي  بععععععالحبن إليتسععععععاب مةاعععععععة والمباومععععععة فععععععي 

إلصععععععابة بععععععاألمراض تليععععععةه  يععععععد يببلععععععون ذلعععععع  إذا تعععععع  إع ععععععاء هععععععذه الويايععععععة ب ريبععععععة المسععععععتببل ضععععععد ا
يمععععا أن البععععي  السععععاسد  فععععي الععععدول المتبدمععععة . متسععععبة مععععع المبتبععععدات توالبععععي  واألهععععداف الثبافيععععة السععععاسد 

تتسعععععبب فعععععي يثيعععععر معععععن المخعععععا ر الصعععععحية علعععععع المسعععععتوى الشخصعععععي تفثبافعععععة اإلععععععالن والتعععععرف تؤيعععععد 
سعععععتهال   المشعععععروبات اليحوليعععععة تواأل بمعععععة الضعععععار  تهعععععذا فضعععععال ععععععن أن عمليعععععات اإلةتعععععاج التعععععدخين وا 

. الصععععةاعي التععععي تفسععععد البيسععععة وتبمععععل علععععع تلويثهععععا تممععععا يتسععععبب فععععي يثيععععر مععععن المشععععيالت الصععععحية
يمععععا أن األةمععععا  الثبافيععععة السععععاسد  فععععي الععععدول المتبدمععععة توالتععععي ترتيععععل أيثععععر فععععايثر علععععع الةلعععععة الماديععععة 

ل عععععابع الببلععععي للسعععععلو  تفبعععععد أصععععبحت هعععععي ذاتهععععا مصعععععدر معععععن مصععععادر اليبعععععت والتبعععععرض والمةافسععععة وا
ويثيععععر مععععن هععععذه األةمععععا  يخععععرج عععععن يععععدرتةا عععععن السععععي ر  عليععععه تمثععععل . ليثيععععر مععععن األمععععراض الملمةععععة

  ( 92 - 91: 2102)وآخرون  محمد. إل ...فرع البمل والب الة 

وهععععذا مععععا ,بععععرامج الصععععحة البامععععة  مععععن خععععالل مععععا سععععبق يتضعععع  أن البوامععععل الثبافيععععة تععععؤثر علععععع
والتععععي شععععهدت رفضععععا مععععن , 3.61لععععوحظ خععععالل حمععععالت التلبععععي  أل فععععال المععععدارس فععععي الجلاسععععر لسععععةة 

يمععععا أن  ععععرق عيععععاد  المرضععععع يثيععععرا مععععا تععععؤثر , ععععرف ببععععض االوليععععاء وسععععبب ذلعععع  التصععععورات الثبافيععععة 
سلة الموجهععععععة للمععععععريض ويثععععععر  األسعععععع,علععععععع الجهععععععود ال بيععععععة وذلعععععع  مععععععن خععععععالل البععععععدد الهاسععععععل لللاسععععععرين 

ضععععععف إلععععععع ذلعععععع  التلعععععععوث الصععععععةاعي الععععععذي يععععععد يععععععؤدي إلعععععععع البديععععععد مععععععن األمععععععراض يعععععععالربو ,إلعععععع  ...
ليععععععاد  علععععععع ,السععععععر ان تأمععععععراض البلععععععب يمععععععا يععععععؤثر علععععععع عاليععععععات األفععععععراد فيمععععععا بيععععععةه  ,الحساسععععععية ,

تبتبععععر فراشععععا البععععادات الغذاسيععععة المتمثلععععة فععععي أيععععل الوجبععععات السععععريبة التععععي يععععد تععععؤدي إلععععع السععععمةة والتععععي 
يمعععععععا أن األ بمعععععععة المصعععععععبر  إلعععععععع ظهعععععععور أةعععععععوام معععععععن األمعععععععراض متبلبعععععععة بعععععععةبع ,لألمعععععععراض الملمةعععععععة 
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يمععععا لععععوحظ أن األفععععراد الععععذين يشععععتغلون فععععي مهععععن تبرضععععه  ,الفيتاميةععععات التععععي تفبععععد أثةععععاء حفععععظ ال بععععا  
 للتعععععععوتر العععععععداس  واإلةفبعععععععال المسعععععععتمر يعععععععد يبعععععععاةون معععععععن إضععععععع رابات هضعععععععمية ونيرهعععععععا معععععععن إضععععععع رابات

يمععععععععا أن ,الةرفععععععععل  وببععععععععض البععععععععر  يععععععععالبر  المبديععععععععة ,واألرق ,أعععععععععراض الجسععععععععد ياةببععععععععاض البضععععععععالت 
اإلسعععععععتحما  فعععععععي األوديعععععععة والبعععععععر  والمسعععععععتةببات خاصعععععععة إذا ياةعععععععت ملوثعععععععة بميعععععععاه الصعععععععرف الصعععععععحي 

والمةايععععععب نيععععععر المرايبععععععة يععععععد تععععععؤدي إلععععععع األمععععععراض المتةبلععععععة عبععععععر الميععععععاه تيمععععععا أن إسععععععتمال مييفععععععات ,
 . ي إلع تفاي  أمراض البلب واألوعية الدمويةالهواء يد يؤد

وعليعععععه يميعععععن البعععععول أن المعععععرض مفهعععععو  ثبعععععافي ةسعععععبي يختلعععععف معععععن ثبافعععععة إلعععععع أخعععععرى تحسعععععب 
يععععي  ومبتبععععدات وديععععن يععععل مجتمععععع تفتسععععاي  الشععععبر يمثععععل مرضععععا لععععه لثععععاره السععععلبية ويععععؤثر حتععععع علععععع 

افعععععة الجلاسريعععععة يبتبعععععر محبعععععة معععععن ا  الباليعععععة بعععععين العععععلوجين وهعععععذا فعععععي الثبافعععععة الغربيعععععة توبيةمعععععا فعععععي الثب
وهيعععععذا يميعععععن إعتبعععععار المعععععرض وسعععععيلة للتببيعععععر ععععععن المبتبعععععدات والبعععععي  ,( راس الفر عععععاس يريعععععب لربعععععي )

 .والتي تيون مةغرسة ومتجذر  من خالل ثبافته أو ثبافة جماعة إةتماسه,التي يحملها الفرد 

 : المنظور اإلجتماعي -2-7

إن فهمةعععععععا للصعععععععحة والمعععععععرض لعععععععن ييتمعععععععل إال ببعععععععد إدراجهمعععععععا فعععععععي السعععععععياق اإلجتمعععععععاعي العععععععذي 
يمثععععل اإل ععععار األشععععمل الععععذي تةععععدرج فيععععه الصععععحة والمععععرض تفيب يهمععععا  اببهمععععا اإلجتمععععاعي ويميلهمععععا 

 . يظواهر ذات  ابع إجتماعي يسمو علع ال ابع الفردي

درا  الصععععععععحة والمععععععععرض فععععععععي سععععععععيايين تسعععععععع ياق التةظععععععععي  وسععععععععياق   وعلععععععععع هععععععععذا يميععععععععن فهعععععععع  وا 
. ويبععععععد سععععععياق المبةععععععع بععععععدوره سععععععيايا إجتماعيععععععا تألةععععععه يشععععععير إلععععععع عمليععععععة اإلتصععععععال الرمععععععلي,المبةععععععع 

وعلعععععععع ذلععععععع  تتحعععععععدد إحعععععععدى المهعععععععا  الجوهريعععععععة لبلععععععع  اإلجتمعععععععام ال بعععععععي فعععععععي ربععععععع  الصعععععععحة والمعععععععرض 
  ( 789 - 782:  0881)المكاو   .بمالم  البيسات واألبةية اإلجتماعية التي توجد فيها

 : ويمين  توضي  هذه الفير  بالشيل التالي

 يوض  السياق اإلجتماعي للمرض( 3.)شيل ري  
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 السياق اإلجتماعي للصحة والمرض                             
 
 

 سياق التنظيم                                                   سياق المعنى          
ربط الصحة والمرض                                                                         

  عيباإلطار اإلجتما          البنك اإلجتماعي                                                       
 العام الذ  يحويها                           البيئة العامة التي توجد                                

 فيها قنوات اإلتصال اإلجتماعية                   
والوايعععععععععع أن الةظعععععععععر  األةثربيولوجيعععععععععة ال بيعععععععععة تعععععععععرى جواةعععععععععب البةعععععععععاء اإلجتمعععععععععاعي وعةاصعععععععععر الثبافعععععععععة   

ويتضعععععمن موضعععععوم البةعععععاء اإلجتمعععععاعي . متغيعععععرات مسعععععتبلة توتبتبعععععر الصعععععحة والمعععععرض متغيعععععرات تاببعععععة
بالصععععععحة والمععععععرض والمياةععععععة اإلجتماعيععععععة ومععععععا يععععععرتب  بهمععععععا ( اإليتصععععععادي يالةسععععععق ) وعاليععععععة أةسععععععايه 

 (88: 0881)المكاو   .من أدوار وعاليتهما بالصحة والمرض
ممعععععععا سعععععععبق يتضععععععع  أن المعععععععرض معععععععن صعععععععةع المجتمعععععععع تواألسعععععععباب اإلجتماعيعععععععة والثبافيعععععععة ذات 

وهيعععععذا ياةعععععت ,وخياراتعععععه ,فليعععععل فعععععرد إ عععععار مرجبعععععي يوجعععععه سعععععلويه ,أهميعععععة يبيعععععر  فعععععي تفسعععععير المعععععرض 
الثبافعععععة بمعععععا تشعععععمل عليعععععه معععععن ععععععادات وتباليعععععد ويعععععي  ومبعععععايير محعععععدد  للمبعععععال  اإليديولوجيعععععة المجتمبيعععععة 

 .الموجهة لسلويات األفراد ومةها سلويات  إتجا المرض
وعلعععععع العععععرن  معععععن أن المةظعععععور اإلجتمعععععاعي يعععععد يبعععععدو متعععععداخال معععععع المةظعععععور الثبعععععافي تإال أةعععععه 

لحيعععععا  األسعععععرية والشعععععغل تواألةشععععع ة اإلجتماعيعععععة بصعععععفة عامعععععة تيهعععععت  يوجعععععه إهتمامةعععععا ةحعععععو مت لبعععععات ا
سععععععتجابات األفععععععراد توبععععععين مت لبععععععات  أةصععععععار هععععععذا المةظععععععور ببمليععععععة الععععععتالؤ  بععععععين السععععععمات اإلةسععععععاةية وا 
البيسععععة اإلجتماعيععععة والبيسععععة الفيليبيععععة واإليتصععععادية تويععععرى أةصععععار هععععذا المةظععععور أن الفشععععل فععععي التييععععف 

إلععععع يصععععور فععععي سععععمات شخصععععية األفععععراد تبععععل يرجععععع إلععععع درجععععة الععععتالؤ  بععععين البيولععععوجي يععععد ال يرجععععع 
الفعععععرد وبعععععين الوضعععععع اإلجتمعععععاعي العععععذي يشعععععغله فعععععي المجتمعععععع أو الجماععععععة تلعععععذل  ةجعععععد إسعععععتجابة األفعععععراد 
مختلفععععة للموايععععف اإلجتماعيععععة  ويبتبععععر هععععذا المةظععععور التييععععف اإلجتمععععاعي عمليععععة بالغععععة التببيععععد تشععععمل 

اسيعععععععة للفعععععععرد توتدريبعععععععه ومهاراتعععععععه تودرجعععععععة العععععععدع  اإلجتمعععععععاعي وحجععععععع  مت لبعععععععات البعععععععدرات الةفسعععععععية واألد
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يمعععععععا يهعععععععت  بالمبعععععععايير ,البيسعععععععة الفيليبيعععععععة واإلجتماعيعععععععة توالعععععععتالؤ  بعععععععين  ايعععععععات الفعععععععرد وهعععععععذه الم العععععععب 
  (92-97: 2102)محمد وآخرون. المتصلة بالمرض واإلستجابة له

يعععععان أيثعععععر يعععععدر  علعععععع التييعععععف  معععععن خعععععالل ماسعععععبق يتضععععع  أن الفعععععرد ييعععععون أيثعععععر سعععععواءا يمعععععا
 .ويلما إست ام خفض التوتر والضغو  التي يباةي مةها,

ومعععععن خعععععالل ببعععععض المجهعععععودات التعععععي يعععععدمها البعععععاحثين المختصعععععين فعععععي مجعععععال علععععع  اإلجتمعععععام 
دور >> الصعععععحة توالعععععذين ريعععععلو معععععن خاللهعععععا علعععععع التبريعععععف اإلجتمعععععاعي للمعععععرض فعععععي ضعععععوء مفهعععععو  

ذجعععععا مثاليعععععا بواسععععع ته يحععععععاول علمعععععاء اإلجتمعععععام الويعععععوف علععععععع العععععذي صعععععيغ باعتبععععععاره ةمو << المعععععريض
الخصععععععاسع اإلجتماعيععععععة المتصععععععلة بتحديععععععد المععععععرض توالظععععععروف التععععععي يسععععععت يع األفععععععراد فععععععي ظلهععععععا أن 

صــــــــولة . يلعمععععععععوا أةهعععععععع  يبععععععععاةون المععععععععرض تومسععععععععؤولياته  فععععععععي مواجهععععععععة المععععععععرض أو اإلسععععععععتجابة لععععععععه
(2102 :72-70  ) 

فعععععي الحالعععععة اإلجتماعيعععععة واألدوار اإلجتماعيعععععة  يتضععععع  ممعععععا سعععععبق أن المعععععرض يمثعععععل إضععععع راب
ممعععععا يجبلعععععه يتخلعععععع ععععععن ببعععععض إلتلامعععععات دوره ,فعععععالفرد يبتبعععععر مريضعععععا إذا تصعععععرف يمعععععريض ,للمعععععريض 

 . حتع لو يان ال يرنب في ذل 

يمععععععععا يسععععععععتخد  المةظععععععععور اإلجتمععععععععاعي فععععععععي التفريععععععععة بععععععععين المععععععععرض والبجععععععععل ألن يثيععععععععر مععععععععن 
ل الععععذي تسععععببه بععععاختالف األفععععراد تألن هةععععا  عوامععععل األمععععراض تختلععععف فععععي مععععا بيةهععععا مععععن حيععععث البجعععع

فعععععالمرض يجبعععععل . ال تعععععرتب  بعععععالمرض تعععععؤثر علعععععع معععععدى عجعععععل األفعععععراد ععععععن البيعععععا  باألةشععععع ة اليوميعععععة
جباتععععععه الباديععععععة  ليععععععن ذلعععععع  ال يبتمععععععد علععععععع  بيبععععععة هععععععذه ,الفععععععرد عععععععاجلا حيةمععععععا ال يسععععععت يع ممارسععععععة وا 
تجاهعععععععه ةحوهعععععععا ببعععععععدرما يبتمعععععععد علعععععععع حالتعععععععه ا ويبتمعععععععد أيضعععععععا علعععععععع إتجاهعععععععات ,لجسعععععععمية الواجبعععععععات وا 

سعععععتجاباته   يمعععععا أن  عععععول فتعععععر  البجعععععل الةعععععاتج ععععععن المعععععرض تبتمعععععد علعععععع ,أعضعععععاء األسعععععر  واأل بعععععاء وا 
 (2102:92)محمد وآخرون . المت لبات الجسمية والببلية التي تبتضيها ببض المهن

األ بعععععاء يتضععععع  ممعععععا سعععععبق أن دور المعععععريض وحعععععاالت البجعععععل المختلفعععععة تسعععععتمد شعععععرعيتها معععععن 
لتفععععععادي حعععععععاالت إدعععععععاء المعععععععرض والتمععععععارض واإلسعععععععتبمال نيعععععععر ال بععععععي للمعععععععرض الععععععذي يسعععععععبب هعععععععدرا 

 .ل اية المجتمع
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وعةعععععععععد دراسعععععععععة الجواةعععععععععب اإلجتماعيعععععععععة للبجعععععععععل ةجعععععععععد أن األفعععععععععراد يتغلبعععععععععون علعععععععععع يثيعععععععععر معععععععععن 
. المشعععععععيالت معععععععن خعععععععالل رنبعععععععته  ودافبيعععععععته  إلععععععععاد  التعععععععدريب والتاهيعععععععل للبيعععععععا  بعععععععادواره  اإلجتماعيعععععععة

 (70: 2102)صولة

يتضععععععع  ممعععععععا سعععععععبق أن المعععععععرض يسعععععععتةهض لعععععععدى ببعععععععض المرضعععععععع إراد  إسعععععععتثةاسية للتبعععععععويض 
وهعععععععذا معععععععن خعععععععالل التاهيعععععععل والتعععععععدريب يمعععععععا يالحعععععععظ عةعععععععد ذوي اإلحتياجعععععععات الخاصعععععععة    ,ععععععععن ةبصعععععععه  

 .وهذا مايسمع بالمرض اإلةجال,مثال 

بععععععي  اإلجتماعيععععععة وعليعععععه يميععععععن البععععععول أن الصععععععحة ييمععععععة إجتماعيععععععة ةحيعععععع  عليهععععععا فععععععي ضععععععوء ال
ومععععع ذلعععع  فععععان . ومععععن المسععععل  بععععه أن الصععععحة والحفععععاظ علععععع الحيععععا  أمععععور ال يميععععن تجاهلهععععا,األخععععرى 

خاصععععة حيةمععععا يحععععدث تةععععايض ,هععععذه األهميععععة ةسععععبية بالمبارةععععة مععععع األهععععداف التععععي تحببهععععا هععععذه البيمععععة 
ما تبععععارن بععععامن فععععالمجتمع يبتععععرف بععععان حيععععا  الفععععرد تبتبععععر شععععيسا  ثاةويععععا عةععععد. مععععع يععععي  وحاجععععات أخععععرى

الشعععععععبب أو مصعععععععالحه  يمعععععععا أن تيعععععععاليف الرعايعععععععة الصعععععععحية ععععععععاد  معععععععا تبعععععععدر فعععععععي الضعععععععوء الحاجعععععععات 
 ( 99: 2102)محمد و آخرون . المجتمبية والشخصية األخرى

يتضعععععع  ممععععععا سععععععبق أن المةظععععععور اإلجتمععععععاعي يةظععععععر إلععععععع المجتمععععععع باعتبععععععاره ةسععععععبا إجتماعيععععععا 
ومةهعععععا الةظعععععا  الصعععععحي العععععذي ,مةعععععه بوظيفعععععة محعععععدد  حيعععععث يبعععععو  يعععععل ميعععععون ,متراب عععععا تراب عععععا داخليعععععا 

يبتبععععر يةسععععق فرعععععي للبةععععاء اإلجتمععععاعي توبمععععا أن المععععرض نيععععر وظيفععععي بالةسععععبة للمجتمععععع لععععذل  يبععععو  
الةظععععا  ال بععععي الصععععحي بالتصععععدي للمععععرض مععععن خععععالل البععععالج والويايععععة ورفععععع مبععععدل األمععععل فععععي الحيععععا  

 .إل ...الدفام والسين ,يالتربية ,ولين هذا يله في ضوء الحاجات المجتمبية األخرى ,

حيعععععث يشعععععير إلعععععع اإلةحرافعععععات الفيليبيعععععة أو ,يمعععععا يعععععد يؤخعععععذ المعععععرض بمبةعععععع السعععععلو  اإلةحرافعععععي 
يمعععععععا يعععععععد تبعععععععرف مشعععععععيالت . السعععععععلويية التعععععععي تمثعععععععل مشعععععععيالت إجتماعيعععععععة لألفعععععععراد أو المجتمعععععععع ييعععععععل

ي علعععععععع شخصعععععععية مبيةعععععععة فعععععععي ببعععععععض المةاسعععععععبات تباةهعععععععا أمعععععععراض علعععععععع العععععععرن  معععععععن أةهعععععععا ال تة عععععععو 
ومثعععععععال ذلععععععع  أن تسعععععععميات ,أو تشعععععععيل مشعععععععيالت خ يعععععععر  علعععععععع المجتمعععععععع ,خصعععععععاسع مرضعععععععية يامةعععععععة 

المعععععرض ت لعععععق أحياةعععععا علعععععع ببعععععض ةمعععععاذج األشعععععخاع أو األفعععععراد فعععععي المجتمعععععع يعععععالمت رفين ديةيعععععا أو 
  (002-007: 2102)محمد واخرون . سياسيا
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ةحعععععععراف ععععععععن الحالعععععععة ال بيبيعععععععة للفعععععععرد معععععععن  يافعععععععة الجواةعععععععب يتضععععععع  ممعععععععا سعععععععبق أن المعععععععرض وا 
ويعععععاتي هعععععذا معععععن التبريعععععف اإلجتمعععععاعي لإلةحعععععراف علعععععع أةعععععه ,الببليعععععة واإلجتماعيعععععة ,الةفسعععععية ,الجسعععععمية 

يمعععععا يسععععععتبمل مفهععععععو  المععععععرض إسععععععتبماالت نيععععععر  بيععععععة ,خعععععرق لمبيععععععار السععععععواء المتمثععععععل فععععععي الصععععععحة 
 .إل ...يوس  إجتماعي لألفراد المختلفين في اآلراء عن أفراد المجتمع والمت رفين 

معععععععععععا أثبتعععععععععععت الدراسعععععععععععات فعععععععععععي علععععععععععع  اإلجتمعععععععععععام ال بعععععععععععي أهميعععععععععععة اإلسعععععععععععتفاد  معععععععععععن مفهعععععععععععو  ي
التغييراإلجتمععععععععاعي تويععععععععد أميععععععععن فععععععععي الةهايععععععععة اإلسععععععععتباةة بععععععععببض المفععععععععاهي  اإلجتماعيععععععععة البامععععععععة فععععععععي 
تشعععععععخيع المعععععععرض يمشعععععععيلة إجتماعيعععععععة ثبافيعععععععة توذلععععععع  مثعععععععل اإلسعععععععتباةة بةظريعععععععة االةعععععععومي توةظريعععععععة 

 .اإلجتماعية اإلحساس باألمان تومفهو  البللة

ففعععععي مجعععععال المعععععرض الببلعععععي يعععععد ةجععععع  علمعععععاء اإلجتمعععععام وخاصعععععة المدرسعععععة األمريييعععععة فعععععي أن 
يبيةعععععععوا أن المعععععععرض الببلعععععععي يعععععععاةحراف لعععععععيس فعععععععي حعععععععد ذاتعععععععه فبعععععععال لإلةتهايعععععععات والمخالفعععععععات وخعععععععرق 

بمبةععععع . المبععععايير توليةععععه يرجععععع إلععععع أن اآلخععععرين هعععع  الععععذي يلصععععبون هععععذا الوسعععع  بالشععععخع المةحععععرف
راف لعععععيس إةتاجعععععا فرديعععععا و ليةعععععه ةتيجعععععة لبةعععععاء إجتمعععععاعي ععععععن  ريبعععععه يعععععت  ةبعععععت لخعععععرين بعععععاةه  أن اإلةحععععع
فعععععععان الجةعععععععون اليميعععععععن إرجاععععععععه إلعععععععع إنتعععععععراب عبلععععععععي <<  GOFFMAN>>فبالةسعععععععبة لععععععععع. مةحرفعععععععون

 .وليةه يمتد إلع إنتراب إجتماعي حبيبي

د ضعععععبفا يمعععععا أن األمعععععراض المبديعععععة تسعععععتمر عبعععععر إةتبالهعععععا معععععن يريعععععب إلعععععع يريعععععب عةعععععدما تجععععع
ومععععععع ذلعععععع  فععععععان األوسععععععا  الداخليععععععة والخارجيععععععة ليسععععععت وحععععععدها . عضععععععويا أو إجتماعيععععععا مةاسععععععبا لبباسهععععععا

الميوةععععععععة للصععععععععحة والمععععععععرض تفالتباليععععععععد والبععععععععادات الغذاسيععععععععة والةظافععععععععة تةتبععععععععل سععععععععواءا علععععععععع مسععععععععتوى 
ي السعععععلوييات الميتسعععععبة معععععن اآلبعععععاء إلعععععع األبةعععععاء تالمعععععربين إلعععععع الصعععععغار أو تةتشعععععر ب ريعععععق شعععععبه وبعععععاس

 (22-20:  2100)دبلة . علع مستوى األفراد والجماعات

 .ةظرية التغير اإلجتماعي تهدف إلع تخصيع ظروف المجتمع لتبةي فردا مبيةا

ةمععععععا هععععععي ,وعليععععععه يميععععععن البععععععول أن الصععععععحة والمععععععرض ال تمثععععععل وحععععععدات ذات ييععععععان مسععععععتبل  وا 
ت الحيعععععا  المتغيعععععر  والمبعععععاةي مفعععععاهي  تسعععععتخد  داسمعععععا لتشعععععير إلعععععع عمليعععععة التوافعععععق المسعععععتمر  إلاء مت لبعععععا

 .المختلفة التي ةضفيها علع حياتةا
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 : المنظور النفسي اإلجتماعي -2-2

ذلععععععع  ألن إهتمامعععععععه الرسيسعععععععي يتبلعععععععق ,يبتمعععععععد هعععععععذا المةظعععععععور علعععععععع علمعععععععي العععععععةفس واإلجتمعععععععام 
فهععععععو ييشعععععف بوضعععععو  ييعععععف أن األفععععععراد . باسعععععاليب التفاععععععل واإلتصعععععال بععععععين األفعععععراد والتعععععاثير المتبعععععادل

وييعععععععف أن حعععععععالته  الةفسعععععععية الداخليعععععععة وشخصعععععععياته  تتعععععععاثر بهعععععععذه ,ون فعععععععي البمليعععععععة اإلجتماعيعععععععة يعععععععؤثر 
 (022: 2107)صولة . البمليات

علمعععععاء العععععةفس يسعععععتخدمون التبمعععععي  اإلجتمعععععاعي حيعععععث يبممعععععون علعععععع الفعععععرد معععععا يجدوةعععععه علعععععع 
 .يةالمجتمع وهيذا يستخدمون مفهو  اإلةتشار خاصة في تبريف االمراض الةفسية اإلجتماع

 (:72: 2110)فائق ويرى 

هععععو المععععرض الةفسععععي الععععذي يععععرتب  فععععي فتععععر  مبيةععععة مععععن تععععاري  ت ععععور وتغيععععر البةععععاء اإلجتمععععاعي 
لعععععععذل  معععععععن المميعععععععن أن يعععععععدخل أي معععععععرض ةفسعععععععي فعععععععي إ عععععععار األمعععععععراض الةفسعععععععية ,بظعععععععرف إجتمعععععععاعي 

ت إذا مععععععا إةتهععععععت الظععععععروف والمالبسععععععا,يمععععععا يميععععععن أن تةسععععععحب عةععععععه صععععععفة اإلجتماعيععععععة ,اإلجتماعيععععععة 
 .اإلجتماعية التي حدت من إةتشاره

ويةظعععععععر علمعععععععاء العععععععةفس اإلجتمعععععععاعي فعععععععي ضعععععععوء إتجاهعععععععاته  إلعععععععع عمليعععععععات التعععععععاثير المتبعععععععادل 
سععععععتراتيجيته تومععععععةه  مععععععن يبتبععععععره ,باسععععععاليب مختلفععععععة  فمععععععةه  مععععععن  يةظععععععر إليععععععه علععععععع أسععععععاس مصععععععدره وا 

هععععذه المةظععععورات تتصععععل ديةاميععععة تفاعليععععة مسععععتمر  تومععععةه  مععععن يهععععت  بدراسععععة مععععن يسععععتببل التععععاثير  ويععععل 
بميععععععععدان الصععععععععحة باسععععععععتراتيجية التععععععععاثير المتبععععععععادل تسععععععععاعد ال بيععععععععب علععععععععع إيةععععععععام المععععععععريض باإلمتثععععععععال 
لتبليماتععععععه توتسععععععاعد فععععععي عععععععرض بععععععرامج الصععععععحة البامععععععة علععععععع الجمهععععععور وتشععععععجيبه  علععععععع اإلسععععععتفاد  
ر     مةهعععععععععا  يمعععععععععا علعععععععععع المسعععععععععؤولين علعععععععععع الصعععععععععحة أن يفهمعععععععععوا معععععععععدى يابليعععععععععة األفعععععععععراد ألةعععععععععوام التعععععععععاثي

محمــــــد . المختلفععععععة توالبوامععععععل الرسيسععععععية المتسععععععببة فععععععي إخععععععتالف هععععععذه البععععععدر  علععععععع إسععععععتببال المععععععؤثرات
 (98- 99: 2102) وآخرون

يتضعععععععععععع  ممععععععععععععا سععععععععععععبق أن عاليععععععععععععة  بيععععععععععععب مععععععععععععريض لهععععععععععععا أهميععععععععععععة فععععععععععععي تببععععععععععععل المععععععععععععريض            
عتمعععععععاده سعععععععلو  المالسمعععععععة البالجيعععععععة خاصعععععععة أن مبضععععععع  المرضعععععععع يبحثعععععععون ععععععععن إشعععععععبام ,لمرضعععععععه  وا 
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يمعععععا أن بعععععرامج الصعععععحة البامعععععة تبتمعععععد علعععععع الرسعععععاسل اإلعالميعععععة التعععععي يميةهعععععا أن ,الحاجعععععات البا فيعععععة 
 .تحسن من الصحة من خالل التوعية التي تيون أةج  يلما أخافت أيثر

ويحلعععععل علععععع  العععععةفس اإلجتمعععععاعي ببعععععض الةتعععععاسج الخاصعععععة جعععععدا بالةسعععععبة لبلععععع  اإلجتمعععععام لل بعععععي 
 :مثل

ي يدرسععععها علمععععاء اإلجتمععععام ال بععععي هععععي ةتععععاج إلععععع حععععد مععععا لتفاعععععل أن اليثيععععر مععععن المشععععيالت التعععع -
 .البوامل الةفسية واإلجتماعية

رنعععع  أن البوامععععل يععععد ال تيععععون متصععععلة بصععععور  مباشععععر  بحععععدوث أمععععراض عديععععد  تفاةهععععا تععععؤثر فععععي  -
 .مجرى هذه األمراض توما يةتج عةها من عجل

 .فراد توعلع الحيا  األسريةإن لتيرار حدوث المرض ةتاسج هامة علع الحالة الةفسية لأل -
علععععع  العععععةفس اإلجتمعععععاعي ذاتعععععه ميعععععدان واسعععععع يشعععععمل علعععععع مجعععععاالت أساسعععععية ويتعععععداخل معععععع علععععع   -

اإلجتمعععععام واألةثروبولوجيعععععا والتحليعععععل الةفسعععععي تويعععععد تيعععععون لمختلعععععف التوجهعععععات والمةظعععععورات ةتعععععاسج 
 .البالج هامة بالةسبة لألسلوب الذي تدر  به الظواهر وتدرسها وتبةع بداسل مختلفة في

فبلمعععععععاء العععععععةفس اإلجتمععععععععاعي حتميعععععععون مععععععععن  حيعععععععث أةهعععععععع  يبتبعععععععدون بوجععععععععود ةمعععععععوذج أساسععععععععي 
للسعععععععلو  يميعععععععن تفسعععععععيره علعععععععع أسعععععععاس المبعععععععاد  البيولوجيعععععععة والةفسعععععععية واإلجتماعيعععععععة تواإلهتمعععععععا  بعععععععاراد  
اإلةسععععععععان ودور الفاعليععععععععة السععععععععلويية فععععععععي مجععععععععرى األهععععععععداف اإلةسععععععععاةية تحيععععععععث أن الفععععععععرد يععععععععادر علععععععععع 

ورسعععععع  سعععععععبل تحبيبهععععععا وهعععععععو يسعععععععل  يمععععععا لعععععععو يععععععان يسعععععععت يع السععععععي ر  علعععععععع مجعععععععرى     صععععععيانة أهدافعععععععه
 (72-70: 2102) صولة.  حياته تومن بيةها المرض وتحبيق الصحة

يمعععععععا إشعععععععتمل جاةعععععععب يبيععععععععر معععععععن البحعععععععوث التجريبعععععععة ألصععععععععحاب هعععععععذا اإلتجعععععععاه علعععععععع مفهععععععععو       
" ســـــيلجمان"البجعععععل توهعععععي حالعععععة ةفسعععععية تةشعععععا حيةمعععععا يتبعععععذر السعععععي ر  علعععععع األحعععععداث تولبعععععد أوضععععع  

"Selagman"  ــــــد وآخــــــرونفععععععي عععععععددا يبيععععععرا مععععععن الشععععععواهد التععععععي تيتشععععععف (82-81: 2102) محم
ويععععد إرتب ععععت ببععععض حععععاالت البجععععل واليبععععت تبتععععدمير . واليبععععت عععععن تشععععابه فععععي اإلسععععتجابة بععععين البجععععل

جسععععدي أو المععععوت عةععععد الحيععععوان توهيععععذا يظهععععر أن أهععععداف الفععععرد وعملياتععععه الفيريععععة تتحععععدد مععععن خععععالل 
الثبافعععععة التعععععي ي ورهعععععا توبةعععععاء اللغعععععة تومسعععععار تبليمعععععه وخبراتعععععه تويدراتعععععه البيولوجيعععععة تومعععععع ذلععععع  فتببعععععد 

بالمسعععععععؤولية اإلةسعععععععاةية يجبعععععععل معععععععن الضعععععععرور  دراسعععععععة السعععععععلو  ال الخبعععععععر  اإلةسعععععععاةية والفعععععععرض الباسعععععععل 
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باعتبععععاره مجعععععرد ةتيجعععععة لألحعععععداث التعععععي تبعععععع لألفعععععراد تبععععل أيضعععععا فعععععي ضعععععوء الصعععععور التعععععي يعععععةظ  األفعععععراد 
ختياراتععععععه تال بععععععد أن تصععععععب  . مععععععن خاللهععععععا بيسععععععته  ويبيموةهععععععا لهععععععذا فععععععان مباصععععععد السععععععلو  اإلةسععععععاةي وا 

 . ةي والبمليات اإلجتماعيةمتغيرات هامة في فه  السلو  اإلةسا

راسعععععععععععععععد التحليعععععععععععععععل الةفسعععععععععععععععي أن فهععععععععععععععع  أوجعععععععععععععععه البجعععععععععععععععل                  " Freud  S" فرويـــــــــــــــد"ويعععععععععععععععرى 
عةععععد الفععععرد تومشععععيالته يععععت  مععععن خععععالل الحيععععا  الةفسععععية التععععع شععععهدتها  فولتععععه والبيسععععة اإلجتماعيععععة التععععع 

 .يبي  فيها الفرد

فعععععالمرض البصعععععابي أمعععععر حتمعععععي ةعععععاتج ععععععن التبعععععارض بعععععين حاجعععععات الفعععععرد والم العععععب الباسمعععععة 
صععععاحب فيععععر  التفاعععععل  "Cooley" " كــــولي " فععععي المجتمععععع توتمثععععل عمليععععة التةشععععسة اإلجتماعيععععة عةععععد 

الرمعععععلي تعمليعععععة إجتماعيعععععة بةعععععاء  معععععن خاللهعععععا يتحعععععول الوليعععععد البشعععععري إلعععععع يعععععاسن إجتمعععععاعي تفعععععالت ور 
اةية ييتسععععععبان مبةاهمععععععا فبعععععع  داخععععععل سععععععياق الحيععععععا  اإلجتماعيععععععةت والحاجععععععات البا فيععععععة وال بيبععععععة اإلةسعععععع

 (027: 2107)صولة . للفرد تت ور فب  من خالل التفاعل مع اآلخرين

ممعععععععا سعععععععبق يتضععععععع  أن التحليعععععععل الةفسعععععععي ةمعععععععوذج متجعععععععه ةحعععععععو التعععععععاري  يمعععععععا يؤيعععععععد أصعععععععحاب 
عضععععويا أو ةفسعععععيا )مسععععتوى الفععععرد اإلتجععععاه الةفسععععي اإلجتمععععاعي علععععع أن أصععععل المعععععرض ال يوجععععد علععععع 

 .ولين أصل المرض هي البالية اإلجتماعية,( أو عبليا

 : المنظور المجتمعي -2-2

أمععععععا المةظعععععععور المجتمبعععععععي فيهعععععععت  بالباليعععععععة بعععععععين الصعععععععحة والعععععععةظ  اإلجتماعيعععععععة األخعععععععرى تفهعععععععو 
يبةععععععععي أساسععععععععا تحليععععععععل األسععععععععاليب التععععععععع تسععععععععتخد  بهععععععععا الصععععععععحة لمبالجععععععععة المشععععععععيالت الموجععععععععود  فععععععععي 

 .مجاالت األخرى للةشا  اإلجتماعيال

إلعععععععع ( 017-87:  2102)محمـــــــد واخـــــــرون فعععععععي  "Persons" "بارســـــــونز " ولبعععععععد أشعععععععار 
أن السعععععالمة الجسعععععمية التعععععي يتمتعععععع بهعععععا مبظععععع  أعضعععععاء أي جماععععععة إةسعععععاةية تمثعععععل م لبعععععا وظيفيعععععا فعععععي 

سبعععععا أمعععععا  أي ةسعععععق إجتمعععععاعي تلهعععععذا فعععععان التبريعععععف نيعععععر العععععدييق لمفهعععععو  البجعععععل اإلجتمعععععاعي يمثعععععل عا
ييععععععا  المجتمععععععع ووظاسفععععععه تممععععععا يجبععععععل مععععععن الضععععععروري أن ييععععععون لهععععععذا التبريععععععف شععععععرو ا مععععععن الةاحيععععععة 
اإلجتماعيعععععة ليعععععي ال يتخلعععععع اليثيعععععر معععععن األفعععععراد ععععععن مسعععععؤولياته  اإلجتماعيعععععة اليوميعععععة ولهعععععذا يسعععععتخد  
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البععععععععععاحثون مفهعععععععععععو  دور المعععععععععععريض ليععععععععععع يتواءمعععععععععععوا معععععععععععع مبةعععععععععععع المععععععععععرض والبجعععععععععععل فعععععععععععي مختلعععععععععععف        
 . وايف تويييفوا حاجات المجتمع ةفسه لهذا المبةعالم

يمعععععا يبتبعععععر المعععععرض تفسعععععير شعععععاسبا ومببعععععوال لإلخفعععععاق اإلجتمعععععاعي العععععذي يصعععععيب الفعععععرد توهةعععععا 
يبععععععد  األ بععععععاء شععععععهادات مرضععععععية لتبريععععععر هععععععذا اإلخفععععععاق تيمععععععا تظهععععععر حععععععاالت إدعععععععاء المععععععرض توهةععععععا 

بععععان ال بععععي واإلجتمععععاعي فععععي ممارسععععة ييععععون ال بيععععب يععععد  تبريععععرا للبجععععل اإلجتمععععاعي حيععععث يمتععععلج الجاة
  .مهةة ال ب

ممععععععا سععععععبق يتضعععععع  أن التحديععععععد نيععععععر الععععععدييق لمفهععععععو  البجععععععل اإلجتمععععععاعي يععععععؤدي إلععععععع هععععععدر 
 .ال ايات البشرية ويثر  الب ل المرضية مما يتسبب أيضا في الخسار  المادية للمجتمع

 : جتماعية وهيومن خالل هذا المةظور يمين أن ةميل ثالثة مظاهر  بيبية لألةساق اإل

 : المرض كعقوبة -

يسعععععود هعععععذا اإلعتبعععععاد فعععععي يثيعععععر معععععن المجتمبعععععات توعلعععععع هعععععذا يتماثعععععل األمعععععر االجتمعععععاعي معععععع 
والوايعععععع . األمععععر األخاليععععي فععععي المجتمععععع اإلةسععععاةي تالععععذي تبتمععععد فيععععه الصععععحة علععععع الفضععععيلة وال هععععار 

سععععععلو  خععععععالل عمليععععععة أن اإلةسععععععان فععععععي البععععععال  الةععععععامي يععععععد إيتسععععععب فيععععععر  عععععععلو المععععععرض إلععععععع سععععععوء ال
تؤيععععععد فيععععععر   "Paul" "بــــــول " ولبععععععل وجهععععععة ةظععععععر . التةشععععععسة اإلجتماعيععععععة  والضععععععب  اإلجتمععععععاعي مبيععععععرا

الببوبععععععة بععععععالمرض فععععععي الةسععععععق اإلجتمععععععاعي واألخاليععععععي  وليسععععععت هععععععذه الفيععععععر  نريبععععععة عععععععن المجتمبععععععات 
 (22: 0882)المكاو  .الغربية المسيحية التع ترتب  بالمرض

 .ألمثال الشببية البربيةولتوضي  ذل  ةورد ببض ا

 .الدين ال دعاوي والدين -
 .لي يلرم الري  يحصد نبارو -
 .دين الةاس يخلع في الدةيا والبين تشوف -
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 : المرض كإنحراف -

. حععععععدوث المععععععرض مؤشععععععر علععععععع أن فععععععردا مععععععا يععععععد إةحععععععرف عععععععن البععععععواةين والبواعععععععد اإلجتماعيععععععة
يميععععن البععععول أن المععععرض يمثععععل فععععي حععععد ذاتععععه شععععيال مععععن أشععععيال اإلةحععععراف الععععذي يتبععععرض لععععه الضععععب  

علعععععععع أن  "Fox"" فـــــــوكس" و " Persons" "بارســـــــونز " اإلجتمعععععععاعي تحسعععععععب معععععععا تؤيعععععععده دراسعععععععات 
وهيعععععذا يتخعععععذ . ض يرجعععععع إلعععععع خلعععععل وظيفعععععي فعععععي الةسعععععق اإلجتمعععععاعيإرتفعععععام مبعععععدل  اإلصعععععابة بعععععاألمرا

المجتمعععععععع اإلجععععععععراءات لمواجهععععععععة المععععععععرض توالحفععععععععاظ علععععععععع البععععععععدرات الجسععععععععمية والدافبيععععععععة آلداء األدوار 
 .اإلجتماعية للمحافظة علع الةسق وت وره

 :المرض مؤشر ألداء النسق اإلجتماعي -
يععععععععرتب  المععععععععرض واإلسععععععععتجابة لععععععععه بالبةععععععععاء اإلجتمععععععععاعي توالمحافظععععععععة علععععععععع إسععععععععتمرارية الةسععععععععق 

 ( 22: 0882)المكاو  . اإلجتماعي
ممعععععا يتسعععععبب فعععععي .وهعععععو الصعععععحة ,ممعععععا سعععععبق يتضععععع  أن المعععععرض إةحعععععراف ععععععن مبيعععععار السعععععواء 

سعععععععععععواءا بالغيعععععععععععاب ععععععععععععن البمعععععععععععل أو الب عععععععععععل المرضعععععععععععية أو الببعععععععععععاء فعععععععععععي      ,هعععععععععععدر  ايعععععععععععات المجتمعععععععععععع 
 . حيث يفسر المرض علع أةه عبوبة أو خلل في الةسق اإلجتماعي,ستشفع الم

 :                                التكامل بين المنظورات اإلجتماعية في تفسير المرض -2-2

إن مةظعععععورات البلعععععو  اإلجتماعيعععععة متياملعععععة ومتداخلعععععة فعععععي معععععا بيةهعععععا توتمثعععععل أسعععععاليب ةسعععععت يع 
اإلجتماعيععععععة والسععععععلويية السععععععاسد  فععععععي المجتمععععععع توهيععععععذا تميةةععععععا مععععععن  بواسعععععع تها دراسععععععة ةفععععععس البمليععععععات

تفسعععععععععير ويعععععععععوم المعععععععععرض واإلسعععععععععتجابه لعععععععععه توحشعععععععععد ال ايعععععععععات المختلفعععععععععة لمواجهتعععععععععه يمعععععععععا أن الةشعععععععععا    
اإلةسععععععععاةي تالمتصععععععععل بععععععععالمرض يميععععععععن تفسععععععععيره داخععععععععل إ ععععععععار يبتبععععععععر أن هععععععععذا السععععععععلو  يمثععععععععل جاةبععععععععا       

د معععععععن أجعععععععل السعععععععي ر  علعععععععع البيسعععععععة ال بيبيعععععععة والبيسعععععععة أو إسعععععععتجابة فعععععععي مويعععععععف يةاضعععععععل فيعععععععه  األفعععععععرا
ولهعععععععذا فجاةعععععععب يبيعععععععر مثعععععععل سعععععععلو  المعععععععريض فيمعععععععا يتصعععععععل بتبريفعععععععة    . اإلجتماعيعععععععة علعععععععع حعععععععد سعععععععواء

ستجابته له تيمين تفسيره في ضوء حاجته إلع التوافق  .للمرض توا 

 ونالبععععععا مععععععا ييععععععون سععععععبب إخفععععععاق البععععععاملين فععععععي مجععععععال الصععععععحة فععععععي مسععععععاير  المفععععععاهي  السععععععاسد 
المتصعععععععلة ببعععععععرامج الصعععععععحة والرعايعععععععة الصعععععععحية تراجبعععععععا إلعععععععع الضعععععععغو  والصعععععععراعات التعععععععي يواجهوةهعععععععا 

  ( 019- 012: 2102)محمد وآخرون . عةدما يةخر ون في ةشا ه  اليومي الروتيةي
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فعععععععاذا يعععععععان المعععععععرض حالعععععععة معععععععن اإلضععععععع راب أو اإلخعععععععتالل للةعععععععواحي الوظيفيعععععععة فعععععععي الجسععععععع       
ل أعضعععععاء الجسععععع  نيعععععر يعععععادر  علعععععع البيعععععا  بوظاسفهعععععا علعععععع أيمععععععل أو ألسعععععباب حيويعععععة بيولوجيعععععة تجبععععع

وجعععععه تيمعععععا أةعععععه يتبلعععععق ب بيبعععععة الفعععععرد ةفسعععععه معععععن حيعععععث سعععععلويه فعععععي الحيعععععا  توفعععععي الويعععععت ةفسعععععه هةعععععا  
عاليعععععععععة و يعععععععععد  بععععععععععين المعععععععععرض والبوامعععععععععل المجتمبيععععععععععة تفهةعععععععععا  البديعععععععععد مععععععععععن المتغيعععععععععرات ال بيبيععععععععععة  

بة بعععععالمرض توأن حالعععععة الفعععععرد الصعععععحية هعععععي ةتعععععاج واإلجتماعيعععععة والثبافيعععععة التعععععي   تسعععععاعد علعععععع اإلصعععععا
تفاعععععععل البيسععععععة اإلجتماعيععععععة والثبافيععععععة وال بيبيععععععة تيمععععععا أن تععععععدةي الحالععععععة الصععععععحية لليثيععععععر مععععععن األفععععععراد 
ةتشعععععار األمعععععراض يبعععععد ةتاجعععععا ألسعععععلوب الحيعععععا  توالبديعععععد معععععن المتغيعععععرات يالجهعععععل واألميعععععة والمبتبعععععدات  وا 

ة فععععي الععععةفس اإلةسععععاةية موجععععود  فععععي يععععل ال ببععععات ويععععل والممارسععععات السععععحرية تفهةععععا  مبتبععععدات يامةعععع
يمعععععا أن أةمعععععا  التفاععععععل اإلجتمعععععاعي والتةشعععععسة اإلجتماعيعععععة توالمشعععععايل األسعععععرية ومايتببهعععععا . المسعععععتويات

مععععن مشععععيالت وأمععععراض ةفسععععية تويضععععاف إلععععع ذلعععع  التغييععععر اإلجتمععععاعي والتحضععععر ومععععا يصععععاحبها مععععن 
 (72: 2102)صولة. مشيالت إجتماعية وصحية

 :  أنواع المرض -2

تععععععع  تصعععععععةيف األمعععععععراض فعععععععي هعععععععذه الدراسعععععععة حسعععععععب أببعععععععاد الصعععععععحة إلعععععععع أمعععععععراض الجسعععععععمية 
 . اإلجتماعية,والببلية تالةفسية 

 :األمراض الجسمية – 2-0

هععععععي مبةععععععا  مععععععن أعععععععراض ظععععععاهر  أو نيععععععر ظععععععاهر  تععععععؤدي إلععععععع عععععععد  يععععععدر  الجسعععععع  أو ببععععععض 
أجهلتععععععه البيولوجيععععععة علععععععع لداء وظاسفهععععععا المختلفععععععة تفععععععالمريض الجسععععععمي أو البضععععععوي هععععععو ذلعععععع  الفععععععرد 
العععععذي يحعععععدث لعععععه يصعععععور فعععععي عضعععععو أو أيثعععععر معععععن أعضعععععاء جسعععععمه يمةبعععععه معععععن البيعععععا  بوظيفتعععععه علعععععع 

  (22: 0882)علي. أيمل وجه

بصعععععععععد بعععععععععالمرض الجسعععععععععمي اإلضععععععععع راب العععععععععوظيفي المت عععععععععور تفعععععععععالمرض لعععععععععيس حالعععععععععة     يمعععععععععا ي
ةمعععععا حالعععععة حرييعععععة مت عععععور  ت عععععورا نيعععععر  بيبعععععي فعععععي جسععععع  اإلةسعععععان توهعععععذا الت عععععور يعععععد ياخعععععذ  ثابتعععععة توا 
فتععععر   ويلععععة أو يصععععير  تليةععععه يةتهععععي داسمععععا بةتيجععععة يععععد تيععععون إمععععا الشععععفاء التععععا  أو الوفععععا  تأو تبععععف فععععي 

 (020: 2102)رحاب . إعداد الجس  لظروف جديد  مرحلة وس  تبمل علع
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مععععععععن خععععععععالل عععععععععرض التبريفععععععععات السععععععععاببة يتضعععععععع  أن المععععععععرض الجسععععععععمي يتميععععععععل بالمؤشععععععععرات 
 :التالية

 .خلل في وظاسف أعضاء الجس  -
 . إصابة أحد أعضاء الجس  -

 : األمراض العقلية -2-2

 :علع أةه(22: 2117)ميموني في  "Douchè "( دوشي)يبرفه 

 :موافق لألةا ويشير إلع تةظي  نير>> 

 .تلف وتشويه في فه  وتيوين الوايع مع أن وظاسف اإلدرا  سليمة -
 <<. تشويه مبرفة الفرد لةفسه ولآلخرين مما ييون سلويات مض ربة لدى الفرد -

 :علع أةه(092: 2111)جبل في "  محمد عبد الظاهر الطيب" ويبرفه 

يةفصعععععل ععععععن الوايعععععع تويصعععععبب  إضععععع راب عبلعععععي شعععععديد وتفيععععع  شعععععامل فعععععي الشخصعععععية تحيعععععث
عليععععه إيامععععة حععععوار مععععع اآلخععععرين تويبععععي  حععععوار مععععع ةفسععععه توتضعععع رب إدرايععععات المععععريض للوايععععع وتظهععععر 

 . علع سلويه تصرفات بداسية تأي الةيوع إلع مراحل ال فولة األولع

معععععن خعععععالل التبريفعععععات السعععععاببة يميعععععن إعتبعععععار المعععععرض الببلعععععي علعععععع أةعععععه إخعععععتالل شعععععامل فعععععي 
وييعععععون هعععععذا اإلخعععععتالل علعععععع مسعععععتوى البعععععدرات الببليعععععة تحيعععععث نالبعععععا معععععا يبعععععدو نيعععععر شخصعععععية الفعععععرد ت

يعععععادر علعععععع التمييعععععل بعععععين الحبيبعععععة والخيعععععال توتضععععع رب إةفباالتعععععه تحيعععععث يبجعععععل ععععععن تحبيعععععق التوافعععععق 
اإلجتمعععععععاعي توتميعععععععل سعععععععلوياته بالغرابعععععععة تواإلفتبعععععععار لإلتصعععععععال بعععععععالوايع توععععععععد  اإلسعععععععتبرار العععععععوظيفي أو 

 .عاجلا عن البيا  بوظاسفه بالشيل الالل البضوي تمما يجبله 

يمععععععععا يميععععععععن أن ةالحععععععععظ أن مصعععععععع ل  المععععععععرض الببلععععععععي يسععععععععتخد  أيضععععععععا إسععععععععتخدامات نيععععععععر   
 بيعععععة تومةهعععععا الحععععع  معععععن السعععععالمة الببليعععععة للفعععععرد و سعععععالمة لراسعععععه فهةعععععا  حعععععاالت يوصعععععف فيهعععععا الفعععععرد 
البعععععارل ذو اآلراء التعععععي ال يالفهعععععا المجتمعععععع باةعععععه مصعععععاب بمعععععرض عععععععبلي تيمعععععا ةالحعععععظ إسعععععتخدا  األفعععععراد 
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ـــــد و اخـــــرون   . المحادثعععععات اليوميعععععة إلةيعععععار السعععععلو  واآلراء التعععععي يععععععةيروةهالهعععععذا المصععععع ل  فعععععي  محم
 (2102 :012 ) 

أو تبريعععععر ,يتضععععع  ممعععععا سعععععبق أن المعععععرض يسعععععتخد  إسعععععتخدامات نيعععععر  بيعععععة يوسعععععمة إجتماعيعععععة 
 :وهذا ما توضحه األمثال الشببية البربية التالية,لإلةحرافات 

 .واه لي عةدو مجةون ي يشو -
 .تشبع يسور دير روح  بهلول -
 .الباع -

يمععععا يععععرتب  مفهععععو  المععععرض الببلععععي فععععي الحيععععا  اليوميععععة بيلمععععة الجةععععون توذلعععع  مععععن خععععالل عععععدد 
مععععععن المبععععععاةي تيغلععععععب فيهععععععا عععععععد  التحديععععععد أو التبمععععععي  نيععععععر المسععععععؤول توالمجةععععععون بهععععععذا المبةععععععع فععععععرد 

بالععععععه مصعععععاب ببجعععععل عبلعععععي تببيعععععد ععععععن اإلتصععععععال بعععععالوايع المعععععادي واإلجتمعععععاعي توال يبعععععرف  بيبعععععة أف
 (708: 0828) الرفاعي  .وال يست يع التمييل بين ما هو خير وما هو شر

  :المرض النفسي -2-7

وبعععععدأ يحعععععل محعععععل المعععععرض الةفسعععععي فعععععي يثيعععععر ,إن مصععععع ل  اإلضععععع راب الةفسعععععي حعععععديث ةسعععععبيا 
 .مراعا  لآلثار الةفسية السلبية ليلمة مرض,من دواسر ال ب الةفسي 

وضعععععععرب ببضعععععععه ببضعععععععا :أي تحعععععععر  ومعععععععاج:بويلمعععععععة إضععععععع راب مشعععععععتبة معععععععن الفبعععععععل إضععععععع ر 
ضعععععععع رب األمعععععععععر ضععععععععع رب معععععععععن يععععععععذا: وا  ضععععععععع رب فععععععععي أمعععععععععوره,أي ضعععععععععجر : إختععععععععل توا  أي تعععععععععردد : وا 

رتب   (229: 2117)المنجد في اللغة واإلعالم.وا 

 :ويبرف اإلض راب في موسوعة عل  الةفس والتحليل الةفسي علع أةه

سعععععتخد  فعععععي مجعععععال علععععع  وهعععععو لفعععععظ ي,اإلضععععع راب يبةعععععي لغويعععععا الفسعععععاد أو الضعععععبف أو الخلعععععل 
ويعععععذل  علععععع  ال عععععب الةفسعععععي وهعععععو ي لعععععق علعععععع اإلضععععع رابات التعععععي ,العععععةفس اإليليةييعععععي بصعععععفة خاصعععععة 

أي أن هععععععذا اإلضعععععع راب يبةععععععي مجموعععععععة مععععععن األمععععععراض ,تصععععععيب الجواةععععععب المختلفععععععة مععععععن الشخصععععععية 
 (09-02: 2112)غانم .التي تبيس سوء توافق الفرد
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يشععععععير مصعععععع ل   CIM10الببليععععععة والسععععععلويية وفععععععي التصععععععةيف البععععععالمي الباشععععععر لإلضعععععع رابات 
وجععععععععععععود مجموعععععععععععععة مععععععععععععن األعععععععععععععراض والسععععععععععععلويات التععععععععععععي تيععععععععععععون محععععععععععععدد            <<: اإلضعععععععععععع راب إلععععععععععععع

ضععععععععععع راب فعععععععععععي وظعععععععععععاسف ,ويشعععععععععععتمل فعععععععععععي مبظععععععععععع  الحعععععععععععاالت علعععععععععععع مشعععععععععععاعر الضعععععععععععيق ,عياديعععععععععععا  وا 
 (70: 2102)بوعود >>.الشخصية

و  عبععععار  ععععععن إةحعععععراف ومععععن أشعععععهر تبريفععععات السعععععلو  المرضعععععي هععععو العععععذي يععععرى أن هعععععذا السعععععل
 (722: 2102)عشو  .أو شذوذ عن المبايير التي يتبةاها مجتمع ما

ورنعععععع  شععععععيوم هععععععذا التبريععععععف تفاةععععععه ال يبتبععععععر تحديععععععدا دييبععععععا للمفهععععععو  تإذ لععععععيس يععععععل شععععععذوذ أو 
 .إةحراف عن المبيار عبار  عن سلو  مرضي

تأي  السععععععععلو  الالتعععععععععوافبي>> :وهةععععععععا  تبريععععععععف لخععععععععر يبععععععععرف السععععععععلو  المرضععععععععي علععععععععع أةععععععععه
 (729: 2102)عشو   .<<السلو  الذي تيون له إةبياسات سلبية بالةسبة للفرد والمجتمع

يتضععععععععع  ممعععععععععا سعععععععععبق أن اإلضععععععععع راب الةفسعععععععععي هعععععععععو البجعععععععععل ععععععععععن البيعععععععععا  بالسعععععععععلو  المببعععععععععول   
 .حيث تيون لذل  البجل إةبياسات سلبية علع الفرد والمجتمع,إجتماعيا 

وظيفععععععععي فععععععععي الشخصععععععععية تةفسععععععععي      إضعععععععع راب>> :ويبععععععععرف اإلضعععععععع راب الةفسععععععععي علععععععععع أةععععععععه
المةشعععععا تيبعععععدو فععععععي صعععععور  أعععععععراض ةفسعععععية وجسععععععمية مختلفعععععة تعععععؤثر فععععععي سعععععلو  الفععععععرد تفتبعععععوق توافبععععععه 

منصـــــور  .<<البيسعععععي والةفسعععععي توتبويعععععه ععععععن ممارسعععععة حياتعععععه السعععععوية فعععععي المجتمعععععع العععععذي يبعععععي  فيعععععه
(2112 :210) 

تفالسععععععععلو   يتضعععععععع  ممععععععععا سععععععععبق أن هةععععععععا  فععععععععرق بععععععععين المععععععععرض الةفسععععععععي والسععععععععلو  المرضععععععععي
 . المرضي سلو  يلوةه اإلض راب الذي يشاهد ياحد أعراض اإلض راب الةفسي

المععععععععرض الةفسععععععععي إضعععععععع راب وظيفععععععععي فععععععععي الشخصععععععععية ال يرجععععععععع إلععععععععع إصععععععععابة أو تلععععععععف فععععععععي 
ضععععع راب عاليعععععة الفعععععرد  الجهعععععال البصعععععبي تإةمعععععا يرجعععععع إلعععععع الخبعععععرات المؤلمعععععة والصعععععدمات اإلةفباليعععععة توا 

فيععععه ويتفاعععععل مبععععه تونيرهععععا مععععن الخبععععرات المؤلمععععة التععععي تبععععرض  مععععع الوسعععع  اإلجتمععععاعي الععععذي يبععععي 
 (089: 2112)الشربيني وحالوة. لها الفرد خاصة في  فولته المبير 
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فععععععان مبظعععععع  علمععععععاء الععععععةفس يتفبععععععون علععععععع أن اإلضعععععع رابات  ( 70: 2102)بوعــــــود وحسععععععب 
 : الةفسية تشير إلع

ياةعععععت أو إجتماعيعععععة تويببععععععر  حعععععاالت سعععععوء التوافعععععق معععععع العععععةفس أو الجسعععععد أو البيسعععععة ت بيبيعععععة
عةهععععععا بدرجععععععة عاليععععععة مععععععن البلععععععق والتوترتوالشععععععبور باليععععععاس والتباسععععععة والبهععععععر تونالبععععععا مععععععا تمععععععس الببععععععد 
اإلةفبععععالي للشخصععععية تويظععععل مبهععععا الفععععرد المضعععع رب متصععععال بالحيععععا  الوايبيععععة تيععععادرا علععععع إستبصععععار 

 .حالته المض ربة

الصعععععحة البالميعععععة علعععععع أن اإلضععععع راب  يمعععععاتتفق الجمبيعععععة األمريييعععععة لل عععععب الةفسعععععي ومةظمعععععة
 : الةفسي هو

 .وجود أل  ةفسي واض  -
أن يصععععععععاحب اإلضععععععععع راب يصعععععععععور ذو داللعععععععععة إيليةيييعععععععععة معععععععععن الةعععععععععواحي الشخصعععععععععية والمهةيعععععععععة  -

 .للشخع
ال ييفععععععي تبريععععععف اإلضعععععع راب أو الحيعععععع  علععععععع وجععععععوده مععععععن خععععععالل الصععععععرام الععععععداسر بععععععين الفععععععرد  -

 ( 00: 2111) يدالس. والمجتمع تأو إةحراف سلويه عن المجتمع

فبععععععد بععععععدأ مصعععععع ل  البصععععععاب يختفععععععي ,وبععععععالةظر إلععععععع ال بيبععععععة التفاعليععععععة لإلضعععععع راب الةفسععععععي 
وياخععععذ أشععععياال متبععععدد  مثععععل ,يصععععفة لمبظعععع  اإلضعععع رابات الةفسععععية ,تععععدريجيا لتحععععل محلععععه يلمععععة تفاعععععل 

 ( 70: 2102)بوعود  .إل ...اإليتساب التفاعلي,البلق التفاعلي 

السعععععععاببة يتضععععععع  أن اإلضععععععع راب الةفسعععععععي يبعععععععوق الفعععععععرد ععععععععن معععععععن خعععععععالل ععععععععرض التبريفعععععععات 
هعععععذه اإلضععععع رابات يعععععد تعععععؤدي إلعععععع فبعععععدان ,التوافعععععق معععععع البيسعععععة والمحعععععي  اإلجتمعععععاعي العععععذي يبعععععي  فيعععععه 

لع إض راب توافبه مع المحي  اإلجتماعي,التوالن اليلي أو الجلسي للفرد   .وا 

   :المرض اإلجتماعي -2-2

سععععععلويات الشععععععاذ  أو المةحرفععععععة عععععععن الفععععععرد أو الجماعععععععة مجموعععععععة ال>>  :يميععععععن تبريفععععععه باةععععععه 
: 2112) جـــــــابر و لوكيـــــــا. <التعععععععي تسعععععععبب أضعععععععرار لألخعععععععرين فعععععععي الموايعععععععف اإلجتماعيعععععععة المختلفعععععععة

027) 
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يتضعععععع  ممععععععا سععععععبق أن المععععععرض اإلجتمععععععاعي سععععععلو  ال سععععععوي يععععععؤدي إلععععععع اإلضععععععرار بععععععاآلخرين 
ستبراره  ويدرت  علع ممارسة حياته  بالشيل ال,  .سلي ويهدد أمةه  وا 

البلععععة اإلجتماعيععععة تبةععععي الخععععروج عععععن مععععاهو مععععالوف فععععي الوضععععع السععععوي والسععععاسد فععععي التةظععععي  
ـــــون"اإلجتمعععععاعي توهيعععععذا يعععععرى  أن حالعععععة ععععععد  التعععععوالن والسعععععلو  المةحعععععرف يةعععععتج ععععععن  Merton" ميرت

الفشعععععل المبيعععععاري توالفشعععععل          : فشعععععل األفعععععراد فعععععي أدوارهععععع  تويحعععععدث الفشعععععل معععععن خعععععالل ثالثعععععة  عععععرق هعععععي
 .ثبافي تالشبور باإلحبا ال

فعععععععععععععععالفرد المةحعععععععععععععععرف سعععععععععععععععلوييا يخفعععععععععععععععي سعععععععععععععععلويه المةحعععععععععععععععرف تويةتهععععععععععععععع  المبعععععععععععععععايير التعععععععععععععععع            
يبتعععععرف بهعععععا تويةحصعععععر إهتمامعععععه فعععععي ييفيعععععة الهعععععروب معععععن الببوبعععععات الخاصعععععة بالمبعععععايير اإلجتماعيعععععة 

 ( 2 -7: 2102)المغذو  . ويسبع ليسب مصالحه الشخصية

ةظعععععرا لسعععععبيه ,اعيعععععا يبعععععد مصعععععدر تهديعععععد لغيعععععره معععععن األفعععععراد يتضععععع  ممعععععا سعععععبق أن المعععععريض إجتم
 .الداس  لتحبيق مصالحه الشخصية باي  ريبة مع التفيير في الهروب من البباب

 :ومن بين األمراض اإلجتماعية ما يلي

 .اإلةحرافات السلويية -
 .الجريمة والجةا  -
 .مشيلة اإلدمان -
مرحلععععة لمةيععععة مبيةععععة ت وتيععععون أشععععبه  الصععععحة الةفسععععية واالضعععع رابات الببليععععة تالتععععي تةتشععععر فععععي -

 . بالوباء الذي يصيب أيبر عدد ممين من األفراد 
 (.لألهل تللرأي تللدين ) التبصب  -
 .البةف والبدوان -
 .مشيلة التلوث تالضوضاء تالهواء تاللحا  -
 .الرشو  المحسوبية والوسا ة -
 .علوف الشباب عن اللواج -
 .اللواج البرفي -



المرض وتصوراته اإلجتماعية  التبليدية                                                 الفصل الثالث  

 

187 
 

 .إساء  مباملة األ فال -
 .البةف تجاه األباء والمسةين و رده  في الشوارم وعلله  في مؤسسات خاصة -
 .تدهور البي  -
 ( 02 -07: 2102)غانم . إل ...حوادث المرور -

حيععععععععث أن هععععععععذه الموضععععععععوعات لهععععععععا أسععععععععباب وببايععععععععا وةتععععععععاسج علععععععععع المسععععععععتوى الفععععععععردي وعلععععععععع 
تبعععععا ي المعععععواد ف,المسعععععتوى الجمبعععععي تحيعععععث ييعععععون لهعععععا أسعععععباب خعععععارج ة عععععاق الشعععععخع وفعععععي المجتمعععععع 

ةبياسعععععععععععات علعععععععععععع المجتمعععععععععععع ياةتشعععععععععععار السعععععععععععلو         ,الةفسعععععععععععية لعععععععععععه لثعععععععععععار علعععععععععععع الفعععععععععععرد المتبعععععععععععا ي  وا 
وأسعععععععباب علعععععععع مسعععععععتوى ,يمعععععععا  أن لهعععععععا أسعععععععباب علعععععععع مسعععععععتوى الفعععععععرد ياإلحبعععععععا  ,الجعععععععراس  ,البعععععععدواةي 

 . المجتمع مثل سهولة الحصول علع المواد الةفسية

 :                                  رض وطلب العالخالمتغيرات المؤثرة في اإلستجابة للم -9

يميععععععن اإلشععععععار  إلععععععع عععععععدد مععععععن المتغيععععععرات الرسيسععععععية المععععععؤثر  فععععععي اإلسععععععتجابة للمععععععرض و لععععععب 
 : البالج توهي

ويبعععععععول ,ووضعععععععوحها أمعععععععا  اآلخعععععععرين وخاصعععععععة فعععععععي حالعععععععة المعععععععرض الببلعععععععي  :ظهعععععععور األععععععععراض -
  :في ذل " Lemret" "ليمرت"

فععععععان ذلعععععع  يليععععععد مععععععن ,حيةمععععععا يةحععععععرف شععععععخع مععععععريض عععععععن التويبععععععات اإلجتماعيععععععة المالوفععععععة  
ويععععععد يتبععععععدى ,ويحفععععععله  علععععععع إتخععععععاذ مويععععععف مةععععععه ,مبععععععدل ترييععععععل اآلخععععععرين علععععععع سععععععلويه اإلجتمععععععاعي 

 .في الحاالت الحاد  التي تة وي علع حاالت عةف ظاهر ,التدخل ة اق األسر  واألصدياء 

درا  خ ععععععو   - فيلمععععععا ياةععععععت األعععععععراض ,األعععععععراض فععععععي الحاضععععععر والمسععععععتببل الشععععععبور بالجديععععععة وا 
لادت درجععععععععة ,ويتبععععععععذر فهمهععععععععا أو تفسععععععععيرها مععععععععن جاةععععععععب اآلخععععععععرين أو المععععععععريض ,نيععععععععر مالوفععععععععة 

 . ولاد مبدل السبي للبحث عن المساعد  ال بية,الشبور بالخ ور  
فععععععاألعراض التععععععي تمةععععععع الفععععععرد مععععععن ممارسععععععة ,مععععععدى التععععععاثير فععععععي ممارسععععععة الةشععععععا  اإلجتمععععععاعي  -

 .ةشا ه اإلجتماعي تدعو إلع إستجابة سريبة أيثر من نيرها
ستمرارها -  . تيرار األعراض وا 
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إمياةيعععععات التسعععععام  حيعععععث تعععععؤثر الفعععععروق الثبافيعععععة فعععععي معععععدى التسعععععام  إلاء صعععععور السعععععلو  نيعععععر  -
ويتحععععععدد هععععععذا اإلخععععععتالف علععععععع أسععععععاس إرتبععععععا  هععععععذا ,السععععععوى التععععععي تبععععععدو علععععععع ببععععععض األفععععععراد 

وبالمثععععل يبتمععععد ذلعععع  أيضععععا علععععع اإلتجاهععععات ,لمببولععععة مععععن اآلخععععرين السععععلو  بالتويبععععات البامععععة ا
ومعععععدى ,والشعععععبور بعععععالوالء ةحعععععوه ,والميعععععوالت الشخصعععععية ةحعععععو الفعععععرد العععععذي تبعععععدو عليعععععه األععععععراض 

 .مبرفة البداسل المميةة للتبامل مع هذه األعراض
 .أسس التبي  -
وليةععععه فععععي ,ت بععععالتوالن الحاجععععة إلععععع التجاهععععل أو التبريععععر الععععذي يععععد يسععععاعد علععععع اإلحتفععععاظ المؤيعععع -

 .ةتيجة تاخر البالج,يثير من الحاالت يد يتسبب في تببيد الحالة أيثر
فالععععععذين يشععععععتغلون لسععععععاعات  ويلععععععة ال يةظععععععرون إلععععععع التبععععععب و ,التفسععععععيرات البديلععععععة لألعععععععراض  -

 .اإلرهاق علع أةه من أعراض المرض
مياةيعععععات  - تبتمعععععد اإلسعععععفاد  معععععن أسعععععاليب البعععععالج والمفاضعععععلة بيةهعععععا علعععععع معععععدى توافرهعععععا الةسعععععبي وا 

 (002 -029: 2102)محمد وآخرون. الفرد

 : معاني المرض -8

فمععععععةه  مععععععن يب يععععععه ,وديععععععاةته  ,للمععععععرض مبععععععاةي متبععععععدد  حسععععععب ثبافععععععة الشععععععبوب ومبتبععععععداته  
معععععععةه  معععععععن يلجعععععععا إلعععععععع التفسعععععععير بعععععععاإلراد    و ,ومعععععععةه  معععععععن يبتبعععععععد فعععععععي الياسةعععععععات الغيببيعععععععة ,مبةعععععععع األلععععععع  

 :وعليه يمين تحديد مباةي المرض في ما يلي,اإلالهية 

 : معنى سحر  -8-0

إن المحعععععععععي  فعععععععععي ذهعععععععععن الفعععععععععرد الجلاسعععععععععري بشعععععععععيل ععععععععععا  مليعععععععععش بعععععععععاألروا  والياسةعععععععععات نيعععععععععر     
ل البععععين أو ويثيععععرا مععععا يفسععععر األلعععع  علععععع أةععععه ةتيجععععة للغيععععر  وأهععععداف دةيسععععة دبرهععععا اآلخععععرون مثعععع,المرسيععععة 
 .إل ...المس,السحر 

هعععععععععذا العععععععععةم  الثبعععععععععافي السعععععععععحري فعععععععععي تفسعععععععععير األحعععععععععداث يسعععععععععم  بتخفيعععععععععف البلعععععععععق باعتبعععععععععاره   
فعععععالمرض لعععععيس أمعععععرا داخليعععععا خاصعععععا . شعععععيسا ماديعععععا موضعععععوعيا معععععع تحديعععععد المتعععععربع بعععععالفرد,المضععععع هد 
خراجهععععععععععا    ,وليةععععععععععه حادثععععععععععة خارجيععععععععععة دخلععععععععععت دون وجععععععععععه حععععععععععق ,بععععععععععالمريض      لععععععععععذل  يجععععععععععب إببادهععععععععععا وا 
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 وهيععععععذا << اإلسعععععبا  العععععدفاعي ليعععععب  الفعععععداء >> " Devereux"" دفــــــورو"وهعععععذا معععععا يسعععععميه ,بسعععععرعة 
أو المععععرض اللبةععععة الععععذي ,يععععتخلع المععععريض مععععن الشععععبور بالععععذةب الةععععاتج عععععن مفهععععو  المععععرض الببوبععععة 

وعليعععععععه ال يصعععععععب  ,أو خ عععععععا إرتيبععععععه فعععععععي حعععععععق ةفسععععععه أو فعععععععي حعععععععق نيععععععره ,يحععععععل بعععععععالفرد بسععععععبب جعععععععر  
والتعععععي تعععععدع  المعععععريض يتببيعععععر ععععععن تضعععععامةها ,بعععععل الجماععععععة بايملهعععععا ,ععععععن المعععععرض المعععععريض مسعععععؤوال 

 . وهو ما يبرف في ال ب الةفسي بالفواسد الثاةوية للمرض,ومواساتها 

" Molinovisci" " مالينوفســـــــكي " والمبةعععععععع السعععععععحري للمعععععععرض يؤيعععععععد الةظريعععععععة الوظيفيعععععععة لعععععععع 
تماعيعععععععة هعععععععو ييامهعععععععا بوظيفعععععععة تةفعععععععع التعععععععي تعععععععرى فعععععععي سعععععععر إسعععععععتمرار هعععععععذا الةعععععععوم معععععععن التفسعععععععيرات اإلج

 (90: د ت)قيرة وآخرون .المجتمع

وهعععععععععععذا معععععععععععا يظهعععععععععععر معععععععععععن خعععععععععععالل األمثعععععععععععال الشعععععععععععببية البربيعععععععععععة المتداولعععععععععععة بمة بعععععععععععة بسعععععععععععير           
 . <<السحر يمرض ويشفي << >> السحور ييوي ويداوي >> : ومةها

 : معنى ديني -8-2

وهععععي مععععن ,التفسععععير بععععاإلراد  اإلالهيععععة للمععععرض مبةععععع ديةععععي وهععععذا مععععا يفسععععر لجععععوء األفععععراد إلععععع 
والععععععععذي يبةععععععععي إدرا  ,وخاصععععععععة إسععععععععتبمال يلمععععععععة الميتععععععععوب ,المسععععععععلمات الداسمععععععععة لععععععععدى عامععععععععة الةععععععععاس 
متحعععععععععان معععععععععن ا  سعععععععععبحاةه     ,المعععععععععرض يظعععععععععاهر  عاديعععععععععة ال مفعععععععععر مةهعععععععععا  لعععععععععذل  فهعععععععععو يبتبعععععععععره إبعععععععععتالء وا 

 . يواجهه بالصبر,وتبالع 

وال بيعععععععب معععععععا هعععععععو إال سعععععععبب صعععععععخره ا  فعععععععا  سعععععععبحاةه وتبعععععععالع هعععععععو الشعععععععافي ليعععععععل معععععععرض 
 :وياخذ المرض المباةي التالية,سبحاةه وتبالع 

  :المرض العقوبة -

لهععععععذا فعععععععا  ,ييععععععون ةتيجعععععععة إرتيععععععاب الفعععععععرد للععععععذةوب وخعععععععرق المحرمععععععات مثعععععععل عبععععععوق الوالعععععععدين  
 .يبايبه بالمرض

 

 



المرض وتصوراته اإلجتماعية  التبليدية                                                 الفصل الثالث  

 

190 
 

 :المرض تطهير من الذنوب  -

إذا أراد ا  بببعععععده الخيعععععر عجعععععل لعععععه الببوبعععععة فعععععي  >>: يعععععال رسعععععول ا  صعععععل ا  عليعععععه وسعععععل  
ذا أراد ا  بببعععععده الشعععععر أمسععععع  عةعععععه بذةبعععععه حتعععععع يوافيعععععه يعععععو  البيامعععععة   (رواه الترميـــــذ  ) << العععععدةيا توا 

معععععا يصعععععيب المسعععععل  معععععن ةصعععععب وال وصعععععب وال هععععع  وال حعععععلن وال أذى وال نععععع  تحتعععععع >> : ويعععععال أيضعععععا
 (   020: 2110)إبن القيم (. رواه البخار  )  <<ه الشوية يشايها إال يفر ا  بها من خ ايا

 : وهذا ما يظهر من خالل األمثال الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير  ومةها

 .<<المؤمن مبتلع << >> المومن مصاب >> 

 .<< اليافر مؤجل عبابه والمؤمن مبتلع << >> اليافر متبي والمومن متلبي >> 

 : مةأن يعلم العبد قدر النع

اليثيعععععر مععععععن الةعععععاس ال يبععععععدرون الععععععةب  التعععععي هعععععع  فيهععععععا معععععن صععععععحة ومععععععال وفعععععرال إلععععععع ببععععععد أن 
ستغاللها في  اعته  . تلول تفييون البالء سبب له  لتبدير ةب  ا  وا 

 : النجاة في اآلخرة

 << الحمع حظ يل مؤمن من الةار>> : رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم  يال

 : رف  الدرجات

مععععا مععععن مسععععل  يشععععا  شععععوية فمععععا فويهععععا إال يتععععب >> :  صــــل اهلل عليــــه وســــلم رســــول اهلليععععال 
 ( 202:  2117)إبن القيم  . (رواه مسلم ) << له بها درجة ومحيت عةه بها خ يسة 

 :صحة وطهارة القلوب واألرواح

إةتفععععام البلععععب والععععرو  بععععاألل  واألمععععراض أمععععر ال يحععععس بععععه إال مععععن فيععععه >> : إبــــن القــــيميبععععول  
 <<.ة البلوب واألروا  مويوفة علع صحة األبدان ومشايهاحيا  تفصح
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 : إيقاظ العبد من غفلته

 .الببد إذا مرض تذير ربه تفيتر  الذةوب والمباصي ويتوب

 : إستخراخ عبودية الضراء -

يبتلعععععععععععي ا  تبعععععععععععالع عبعععععععععععاده بالسعععععععععععراء والضعععععععععععراء تفيسعععععععععععتخرج معععععععععععةه  عبوديعععععععععععة السعععععععععععراء وهعععععععععععي        
الشععععععير توعبوديععععععة الضععععععراء وهععععععي الصععععععبر تفععععععاذا يععععععان الببععععععد يععععععوي اإليمععععععان ظهععععععرت عبوديتععععععه واضععععععحة 

عجبعععععا ألمعععععر المعععععؤمن إن أمعععععره يلعععععه خيعععععر >>: صـــــل اهلل عليـــــه وســـــلمجليعععععة فعععععي يعععععل األحعععععوال تلبولعععععه 
ن أصعععععابته ضعععععراء صعععععبر ولعععععيس ذلععععع  ألحعععععد نيعععععر ا لمعععععؤمن تإن أصعععععابته سعععععراء شعععععير فيعععععان خيعععععرا لعععععه وا 

 ( 020: 2110) إبن القيم . (رواه مسلم ) << فيان خيرا له

 : عالمة على محبة اهلل( المرض ) البالء  -

معععععععن أسعععععععباب الصعععععععبر علعععععععع المعععععععرض أن يبلععععععع  الببعععععععد أن العععععععبالء عالمعععععععة علعععععععع محبعععععععة ا  إذا  
ن ا  >> : اهلل عليــــه وســــلمصــــل يععععان صععععابرا محتسععععبا تلبولععععه  إن عظعععع  الجععععلاء مععععع عظعععع  الععععبالء توا 

 (الصحيح الجام  ). <<إذا أحب يوما إبتاله  فمن رضي فله الرضىا ومن سخ  فله السخ  

 :قد يكون الخير كله في المرض

ـــــة) ﴿ َوَعَسعععععع َأْن َتْيَرُهعععععوا َشعععععْيس ا َوُهعععععَو َخْيعععععر  َلُيعععععْ    : قـــــال تعـــــالى         ـــــرة ، االي يعععععال  (  202 البق
فعععععي هعععععذه اآليعععععة ععععععد  حيععععع  وأسعععععرار ومصعععععال  للببعععععد تفعععععان الببعععععد إذا : ( 211: 0888) إبـــــن القـــــيم 

علعععع  أن الميععععروه يععععد يععععاتي بععععالمحبوب والمحبععععوب يععععد يععععاتي بععععالميروه تلعععع  يععععامن أن توافيععععه المضععععر  مععععن 
فعععععان ا  جاةعععععب المسعععععر  تولععععع  ييعععععاس  أن تاتيعععععه المسعععععر  معععععن جاةعععععب المضعععععر   لبعععععد   علمعععععه بالبوايعععععب ت

 . يبل  مةها ما ال يبلمه الببد

 : ضعف اإليمان -

ورد فعععععععي البعععععععرلن اليعععععععري  مبعععععععاةي يثيعععععععر  للعععععععةفستويمين البعععععععول بصعععععععفة مبدسيعععععععة أن العععععععةفس فعععععععي 
وهععععععذا مفهععععععو  الععععععةفس <<  مجمععععععل الرنبععععععات واألهععععععواء والمشععععععتبهات والمحرمععععععات >> البععععععرلن اليععععععري  هععععععي

س اللوامعععععة وهعععععي تةشعععععا ععععععن إمتصعععععاع المبعععععايير وهةعععععا  مفهعععععو  لخعععععر للعععععةفس هعععععو العععععةف,األمعععععار  بالسعععععوء 
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ثعععععععع  يبلورهعععععععععا فعععععععععي         ,والمثععععععععل التعععععععععي يتلباهععععععععا ال فعععععععععل مععععععععن البعععععععععال  الخععععععععارجي ممثعععععععععل فععععععععي سعععععععععل ة األب 
تحععععل محععععل السععععل ة الخارجيععععة فععععي ضععععب  وتةظععععي  تلعععع  الرنبععععات ,لتصععععب  بمثابععععة سععععل ة داخليععععة ,ةفسععععه 

 .المحظور  ممثلة في الغراسل والمشتهيات والمحرمات

فهعععععي تبمعععععل فعععععي ,الم مسةعععععة ,البايلعععععة ,الهادسعععععة ,يعععععن أن تعععععاتي العععععةفس بمبةعععععع العععععةفس الرليةعععععة ويم
ببيععععععد عن تلعععععع  الععععععدوافع الثععععععاسر  والمضعععععع ربة التععععععي تحععععععاول أن تببععععععر عععععععن ةفسععععععها مععععععن ,إةتظععععععا  وتوافععععععق 

ويثيععععرا مععععا تتبععععرض هععععذه الععععةفس الم مسةععععة . ومععععن ثمععععة إيتسععععبت صععععفة الهععععدوء واإل مسةععععان,ويععععت آلخععععر 
إال أةععععه فععععي اليثيععععر مععععن األحيععععان تبمععععل هععععذه الععععةفس علععععع يععععب  ,الععععةفس األمععععار  بالسععععوء  إلععععع هععععلات مععععن

أو تبععععععديلها  علعععععع األيععععععل حتععععععع ,أو يععععععد تضععععع رها إلععععععع التةععععععالل ععععععن م البهععععععا ةظيعععععر مبابععععععل ,جماحهعععععا 
وال تسععععععت يع الععععععةفس الم مسةععععععة أن تبععععععو  . اوتبديلععععععه حتععععععع يتوافععععععق مبهععععععا,تتوافععععععق مععععععع البععععععال  الخععععععارجي 

ال إذا ياةععععت لععععديها البععععو  اليافيععععة للععععتحي  فععععي رنبععععات الععععةفس األمععععار  بالسععععوء حيععععث تسععععتمد إ,بهععععذا الععععدور 
والتضععععحية والبمععععل الصععععال  حيةسععععذ تسععععير الععععةفس الم مسةععععة سععععيرا  بيبيععععا . يوتهععععا مععععن اإليمععععان واإليثععععار
فلععععععن تسعععععت يع أن توفععععععق بعععععين رنبععععععات ,أمععععععا إذا ياةعععععت هععععععذه العععععةفس ضعععععبيفة . دون أن تتبعععععرض للخ عععععر

أو بببععععععار  أخععععععرى لععععععن تسععععععت يع أن تععععععتحي  فععععععي الشععععععهوات ,ار  بالسععععععوء وبععععععين عععععععال  الوايععععععع الععععععةفس األمعععععع
وةبصعععععد ,ومعععععن ثععععع  تصعععععب  أمثعععععال هعععععذه العععععدوافع مهعععععدد  ألمعععععن العععععةفس الم مسةعععععة ,والةلععععععات والمحرمعععععات 

  (721-772: 0881)فهمي . بضبف الةفس الم مسةة ضبف اإليمان

وأدا  تبعععععي  ,ةعععععة هعععععي أدا  توافعععععق للبيسعععععة ومعععععا يميعععععن يولعععععه معععععن خعععععالل معععععا سعععععبق أن العععععةفس الم مس
 .وتوافق له,للسلو  

 يوض  المبةع الديةي للمرض تمن إعداد الباحث (17)شكل رقم 
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يفبعععععد اإلةسعععععان مبةعععععع الحيعععععا  ويفبعععععد ,لمعععععا تتحعععععول  البعععععي  الماديعععععة وحعععععب المعععععال إلعععععع ييمعععععة عليعععععا 
 . جة ضبف اإليمانويتبرض لمختلف أةوام األمراض ةتي,ويصب  في ضيق ويدر ,السباد  

﴿ َوَمععععا َأْرَسععععْلَةا ِمععععْن َيْبِلععععَ  : ولهععععذا أيععععد الععععدين اإلسععععالمي علععععع أمععععراض البلععععوب فععععي يولععععه تبععععالع
َ اُن ثُعععع َّ ُيْحِيععععُ  ِمععععْن َرُسععععوَل َواَل َةبِععععي  ِإالَّ ِإَذا َتَمةَّععععع َأْلبَععععع الشَّععععْيَ اُن ِفععععي ُأْمِةيَّتِععععِه َفَيْةَسععععُ  اللَّععععُه َمععععا ُيْلِبععععي الشَّععععيْ 

ِلَيْجَبععععَل َمععععا ُيْلِبععععي الشَّععععْيَ اُن ِفْتَةععععة  ِللَّععععِذيَن ِفععععي ُيلُععععوِبِهْ  َمععععَرض  َواْلَباِسععععَيِة ( 93)للَّععععُه َلَياتِععععِه َواللَّععععُه َعِلععععي   َحِيععععي   ا
نَّ الظَّععععاِلِميَن َلِفععععي ِشععععَباَق َبِبيععععَد  قُّ ِمععععْن َربِّععععَ  َفُيْؤِمُةععععوا بِععععِه َوِلععععَيْبَلَ  الَّععععِذيَن ُأوتُععععوا اْلِبْلععععَ  َأةَّععععُه اْلَحعععع( 92)ُيلُعععوُبُهْ  َواِ 

نَّ اللَّععععَه َلهَععععاِد الَّععععِذيَن َلَمُةععععوا ِإلَععععع ِصععععَراَ  ُمْسععععَتِبيَ   -02ســــورة الحــــج ايــــة )  ( 94)َفُتْخبِععععَت لَععععُه ُيلُععععوُبُهْ  َواِ 
07-02 ) 

ويلبععععععععععا         ,يلبععععععععععين مفتععععععععععوةين: فجبععععععععععل ا  سععععععععععبحاةه وتبععععععععععالع البلععععععععععوب فععععععععععي هععععععععععذه اآليععععععععععات ثالثععععععععععة
البلعععععب المعععععؤمن المخبعععععت إلعععععع ,والةعععععاجي . والبلعععععب الباسعععععي,البلعععععب العععععذي فيعععععه معععععرض : مفتوةعععععانفال,ةاجيعععععا 

 .المستسل  المةباد,ربه وهو الم مسن إليه الخاضع له 

فتةععععععة : وفععععععي البلععععععوب مععععععن الشععععععبه والشععععععيو ,فمععععععا يلبيععععععه الشععععععي ان فععععععي األسععععععمام مععععععن األلفععععععاظ 
ويبلعععععع  أن الحععععععق فععععععي ,يرهععععععه ويبغضععععععه ألةععععععه يععععععرد ذلعععععع  وي. ويععععععو  للبلععععععب الحععععععي السععععععلي ,لهععععععذين البلبععععععين 

فيععععلداد إيماةععععا بععععالحق ومحبععععة ,ويبلعععع  ب ععععالن مععععا ألبععععاه الشععععي ان ,خالفععععة فيخبععععت للحععععق وي مععععسن ويةبععععاد 
وأمعععععا البلعععععب . فععععال يعععععلال البلعععععب المفتعععععون فعععععي مريععععه معععععن البعععععاء الشعععععي ان. لععععه ويفعععععرا بالبا عععععل ويراهعععععة لعععععه

 .السلي  فال يضره ما يلبيه الشي ان أبدا

فععععععتن الغععععععي ,وهععععععي فععععععتن الشععععععبهات ,تبععععععرض علععععععع البلععععععوب هععععععي أسععععععباب مرضععععععها  والفععععععتن التععععععي
فععععاألولع توجععععب فسععععاد البصععععد واإلراد  والثاةيععععة . فععععتن الظلعععع  والجهععععل,فععععتن المباصععععي والبععععدم ,والضععععالل 

 ( 02-02: 0820)إبن القيم . توجب فساد البل  واإلعتباد

ض اإلجتماعيععععععة ضععععععمن وعليعععععه ومععععععن خععععععالل معععععا سععععععبق يميععععععن إدراج األمععععععراض الةفسعععععية واألمععععععرا
 .المبةع الديةي في حالة عد  وجود أسباب ميتافيليبية
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 : معنى بيولوجي -8-7

أو معععععا ي لعععععق ,يتمثعععععل الوضعععععع ال بيبعععععي لليعععععاسن الحعععععي فعععععي حالعععععة التعععععوالن الفيليولعععععوجي العععععدييق 
مععععععععن حيععععععععث إسععععععععتمرار البمليععععععععات الوظيفيععععععععة والفيليبيععععععععة والييمياسيععععععععة بواسعععععععع ة  ,عليععععععععه اإلتععععععععلان البععععععععدةي 

ميياةيلمعععععععات مببعععععععد  داخعععععععل الجسععععععع  تومعععععععن ثععععععع  فعععععععان المبةعععععععع البعععععععديهي للمعععععععرض يتمثعععععععل فعععععععي التببعععععععات 
. ب يععععل الميياةيلمععععات التععععي تععععتحي  وتسععععي ر علععععع اإلتععععلان البععععدةي داخععععل اليععععاسن الحععععيالمترتبععععة علععععع ت

 ( 70: 2112)خليل 

ممععععععععا سععععععععبق يتضعععععععع  أن اإليتشععععععععافات البديععععععععد  فععععععععي مجععععععععال الييميععععععععاء والفيليولوجيععععععععا والتشععععععععري  
أو ع ععععععععب فععععععععي هععععععععذه األعضععععععععاء أو ,جبلعععععععت األ بععععععععاء يةظععععععععرون إلععععععععع المععععععععرض ياضعععععععع راب عضععععععععوي 

 .ههلون البوامل الةفسيةاألجهل  حيث ياةوا يتجا

أةععععععععه فبععععععععدان لإلحسععععععععاس بععععععععالتوالن الجسععععععععمي >> : وللمععععععععرض مبععععععععاةي بيولوجيععععععععة عديععععععععد  مةهععععععععا
  (00: 2112)الوحيش والدويبي. <<والببلي البادي

ممعععععععا سعععععععبق يتضععععععع  أةعععععععه معععععععن خعععععععالل الت عععععععور ال بعععععععي تععععععع  التخلعععععععي ععععععععن التفسعععععععير بعععععععاألروا  
ستبداله بتفسير المرض باألل  البيولوجي والببلي  .توا 

 : أسباب المرض -01

 : يةتج المرض عن تظافر البديد من األسباب التي يمين تبسي  مجملها إلع ما يلي

 : أسباب بيولوجية -01-0

 .البوامل الوراثية والوالدية التي يتبرض لها الجةين أثةاء الحمل -
 .خلل في الجهال البصبي المريلي -
 .إصابات في الرأس -
 .إض رابات وظاسف اإلستببال الحسي -
  (22: 0888)الوافي. أسباب جسمية المةشا -
 .اإلستبداد لإلصابة بالمرض -
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 (722: 2102)عشو . البوامل البيوييمياسية -

 : أسباب نفسية ومنها -01-2

 .الصرام -
 .اإلحبا  -
 .البدوان -
 .اليبت -
 .الخبرات السيسة -
 .اإلصابات الساببة بالمرض الةفسي -
 ( 022: 2112)جابر و لوكيا . عد  الةضج الةفسي واإلستبرار اإلةفبالي -
 (.الساببة للمرض ) األحداث المبلل   -
 .الضغو  الةفسية -
 .التةايض الوجداةي -
 .مفهو  الذات السلبي  -
  (71: 0888)الوافي. سوء التوافق الذاتي -
 .الحلن البميق -
 .الشبور بالذةب -
 .الشبور بتفاهة الحيا  -
 .صدمة ةفسية جراء اليوارث أو الحروب -
 .فبدان عليل -
 .في موضوم مافشل  -
 .المخاوف -
 .التوتر -
 .البلق -
 (702-722: 2102)  عشو . الوساوس حول الصحة والمرض -
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 :األسباب اإلجتماعية -01-7

 .سوء التوافق المدرسي -
 .البيسة الفبير   -
 .إض رابات عملية التةشسة اإلجتماعية -
 (.التفي  اإلجتماعي ) سوء التوافق اإلجتماعي -
 .سوء األوضام اإليتصادية -
 .اليوارث اإلجتماعية وال بيبية -
 .الحرب -
 .سوء التوافق المهةي -
 .تدهور ةظا  البي  -

 (022-022: 2112)جابر ولوكيا . البوامل الحضارية والثبافية 

 : ويمين إضافة أسباب أخرى ياألسباب الصحية مثل

 .الحرار  و البرود  -
 .الفيروسات -
 .الميروبات -
 .الضوضاء -

  :أعراض المرض -00

يميععععععععن تصععععععععةيف ,تمثععععععععل األعععععععععراض يععععععععل اإلشععععععععارات التععععععععي تب ععععععععي وجععععععععودا للمععععععععرض ومدتععععععععه 
 : األعراض إلع ما يلي
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 : أعراض نفسية -00-0

 : وةلخصها فيما يلي

أو ,إضعععععععععع رابات إةفباليععععععععععة وجداةيععععععععععة ياإليتسععععععععععاب والبلععععععععععق والفععععععععععلم والتععععععععععوتر والتبلععععععععععد البععععععععععا في  -
 .الحساسية المفر ة

 .عد  الثبات اإلةفبالي -
 .بالةفسضبف الثبة  -
 يثر  الش  باآلخرين  -
 .إض رابات حريية يالةشا  اللاسد أو الخمول -
 .إض رابات لفظية يبيوب الة ق -
 .إض رابات الةو  -
 .إض رابات المظهر البا  يالةحافة أو البداةة اللاسد  -
 .تببيرات الوجه الحلين -
 .المالبس الرثة -
  (2112:091)جابر و لوكيا .  بيبة المشي والويوف والحرية -

 : أعراض عقلية -00-2

 .تاخر الوظاسف الببلية تاخر واض  -
 .الخل  والتشتت وعد  تراب  محتوى التفيير -
 .إظ راب الفه  -
 .أي إض راب اإلدرا ...( بصرية تسمبية تشمية) الهلوسات  -
 (028: 0882) زهران .عد  إستبصار المريض بمرضه -
 .إض راب في الذاير  يد يصل إلع حد الخرف -
 .يل بين الوايع والخيالالبجل عن التمي -
 .فبدان الوعي وعد  التحي  في األفيار -
 .عد  الشبور بالذات واللمان والميان -
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 (720-721: 2102)عشو . الوجداني. عد  التفاعل مع الوايع إال بصور  مشوهة -
 .إض راب اإلراد  -
 .اإلض رابات الوجداةية -
س تب ععععععععععش فععععععععععي      إضعععععععععع رابات التفييععععععععععر المتمثلععععععععععة فععععععععععي سععععععععععرعة تععععععععععوارد الخععععععععععوا ر فععععععععععي الهععععععععععو  -

اإليتسععععععععععععععععععاب تاألفيععععععععععععععععععار واألفبععععععععععععععععععال البهريععععععععععععععععععة فععععععععععععععععععي الوسععععععععععععععععععاوس تاألوهععععععععععععععععععا  و الععععععععععععععععععبالد  
 (20: 2110)غانم.الفيرية

 : األعراض السلوكية -00-7

 .وجود فه  سلبي للذات -
 .تبرير السلو  المةحرف بشتع الوساسل والدفام عةه أحياةا -
 .وخاصة الةاحية اإلجتماعيةسوء التوافق اإلجتماعي وعد  البدر  علع م الب البيسة  -
 .إض راب في الباليات اإلجتماعية -
 .الشبور بالرفض والحرمان -
 .الشبور بالغير  ةحو أحد أو أيثر بسبب التفرية في المباملة -
 .فبدان البدر  علع إيامة عاليات إةساةية  -
 .ةبع الحب وعد  األمن وعد  فه  اآلخرين له -
 .عد  ضب  الةفس -
 (09: 2112)ياجابر ولوك. ةبع التباون -
 .البدوان بارتياب المحرمات -
 .ال ...تر  الواجبات مع البدر  عليها مثل عبوق الوالدين -
 .الحبد -
 .الحسد- -
 (20-21: 2118)أبو حويج والصفد . الشبور ببد  اليفاء  -

  :أعراض جسمية -00-2

 .الصدام -
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 .إرتفام ضغ  الد  -
 .اإلنماء -
 .الشلل -
 .خلل وظاسف أعضاء الجس  -
 .إحمرار الوجه -

  :عالقة الثقافة بالمرض -02

ممثلععععععععة بمجموعععععععععة مععععععععن البععععععععي  ,بمععععععععا أن الثبافععععععععة تضعععععععع  مجموعععععععععة مععععععععن المحععععععععددات السععععععععلويية 
هعععععععذه المحعععععععددات . والمبعععععععايير التعععععععي تفعععععععرض علعععععععع الفعععععععرد أهعععععععدافا عليعععععععا ووسعععععععاسل لبلعععععععول هعععععععذه األهعععععععداف

     المببععععععععععععول    ,السععععععععععععلويية مععععععععععععن يععععععععععععي  ومبععععععععععععايير ومبععععععععععععادالت حياتيععععععععععععة تتمثععععععععععععل فععععععععععععي الحععععععععععععالل والحععععععععععععرا  
تشععععيل المةظومععععة البيميععععة فععععي يععععل مجتمععععع والتععععي تمععععارس حيمععععا علععععع     ,المسععععمو  والممةععععوم ,والمرفععععوض 
فهعععععي تختلعععععف معععععن مجتمعععععع ,يمعععععا توصعععععف باةهعععععا ةسعععععبية ,لعععععذل  توصعععععف الثبافعععععة باةهعععععا إللاميعععععة ,السعععععلو  
ف فعععععان هعععععذه األةمعععععا  تختلعععععف تببعععععا إلخعععععتال,وبمعععععا أن الثبافعععععة هعععععي التعععععي تحعععععدد أةمعععععا  السعععععلو  ,آلخعععععر 
 (722: 2102)مرعب . الثبافات

أن المعععععرض معععععرتب  بالثبافعععععة حيعععععث تعععععؤثر علعععععع ةظعععععر   "Boiz" "بـــــواز "وفعععععي ةفعععععس اإل عععععار يعععععرى
وهعععععي ,ألن هععععذه الةظعععععر  تيععععون حسعععععب مبتبععععدات الجماععععععة عععععن اليعععععون والحيععععا  ,الجماعععععة وتصععععورها لعععععه 

ة ولوجيععععععا موجععععععود  فععععععي ببععععععض الحضععععععارات التععععععي تععععععرتب  ةظععععععر  أفرادهععععععا للصععععععحة والمععععععرض بالععععععدين األ
لعععععععذل  حيةمعععععععا يتفعععععععق األفعععععععراد فعععععععي ثبافعععععععة أو مجتمعععععععع مبعععععععين علعععععععع ةمعععععععاذج معععععععن األععععععععراض والبالمعععععععات 

 .فان المرض يصب  أمرا شببيا بهوية متيرر ,ومصدرها ومبةاها وعالجها 

ة اليعععععععا معععععععن ةفعععععععس التحليعععععععل يعععععععرى  ـــــــارد " وا  أن الصعععععععحة والمعععععععرض ال  "Lombardy" " لومب
 . ألن يل مجتمع يخلق مرضاه يحمالن ةفس المبةع في يل المجتمبات

 : ويمين إجمال عالية الثبافة بالصحة والمرض في الةبا  التالية
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تشععععععتمل الثبافععععععة علععععععع ميوةععععععات سععععععلويية وعععععععادات وتباليععععععد  يععععععي  وأعععععععراف ذات عاليععععععة بالصععععععحة  -
تجععععاه األفععععراد حععععول الصععععحة ,تةتبععععل مععععن جيععععل إلععععع لخععععر,والمععععرض  وتععععؤثر فععععي سععععلو  وموايععععف وا 
 . والمرض

تعععععوفر الثبافعععععة إجابعععععات جعععععاهل  ليثيعععععر معععععن مظعععععاهر السعععععلو  الصعععععحي واألسعععععاليب البالجيعععععة فعععععي  -
 . التبامل مع المرض وحفظ الصحة

تملععععععي الثبافععععععة  بيبععععععة وييفيععععععة مواجهععععععة مت لبععععععات عععععععالج المععععععرض ومةهععععععا التخصععععععع المهةععععععي  -
 . والضمان اإلجتماعي أو التامين

فيلمعععععا ياةعععععت الثبافعععععة ,لرعايعععععة الصعععععحية تبتبعععععر الثبافعععععة إ عععععارا عامعععععا للباليعععععات داخعععععل مؤسسعععععات ا -
 .متبدمة ومت ور  ساعدت علع تبد  وت ور هذه المؤسسات

ــــــدويبي . تلبععععععب الثبافععععععة دورا هامععععععا فععععععي ةشععععععر الععععععوعي الصععععععحي الويععععععاسي والبالجععععععي - : 2112)ال
08-21 ) 

الجاةعععععب الثبعععععافي وحعععععده اليفيعععععل باليشعععععف ععععععن مضعععععمون خ عععععاب المعععععريض الببلعععععي ومعععععا يحملعععععه  -
جتماعيععععععة تتميععععععل بهععععععا المجموعععععععة التععععععي يةتمععععععي اليهععععععا وهععععععذا مععععععا تؤيععععععده . مععععععن مععععععدلوالت ثبافيععععععة وا 

ســـــــنة " Bewzne""بيـــــــوزنر "الباحثعععععععة واألسعععععععتاذ  لبلععععععع  العععععععةفس المرضعععععععي بجامبعععععععة بييعععععععاردي 
 :(الرجل المذةب)في يتابها  0882

ان تاويععععععل اإلضعععععع راب الببلععععععي واليشععععععف عععععععن أصععععععةافه ومدلوالتععععععه وأعراضععععععه بشععععععيل مببععععععول بعععععع
وفبعععععال يبتضعععععي الرجعععععوم إلعععععع المرجبيعععععة الثبافيعععععة التعععععي يتشعععععيل فعععععي إ ارهعععععا هعععععذا اإلضععععع راب توتبتبعععععر 
بععععععععان اإلهتمععععععععا  بععععععععالمريض يشععععععععخع لععععععععه عاليععععععععة بشععععععععبية مععععععععن البععععععععي  الثبافيععععععععة المشععععععععر ة لشخصععععععععيته 

ختياراتعععععععه وسعععععععلوياته وتصعععععععورات وبهعععععععذا األسعععععععلوب وحعععععععده يميعععععععن . ه الوايبيعععععععة والخياليعععععععة أمعععععععر ضعععععععروريوا 
للباحعععععث أن يتبعععععرف علعععععع مختلعععععف األشعععععيال السعععععييوباتولوجية المةتشعععععر  فعععععي البعععععوال  المختلفعععععة تويتبعععععرف 
يعععععععذل  علععععععععع التغيعععععععرات اإليليةيييععععععععة المميعععععععل  لهععععععععا والمترجمععععععععة للمباةعععععععا  الةفسععععععععية التعععععععي يبيشععععععععها الفععععععععرد 

 .ة واإلجتماعية الخاصة بيل مجموعةوالمشببة بالدالالت الثبافي

الةفسععععاةي باهتمامعععععه بيععععل أببعععععاد الشخصععععية والسعععععيما الببععععد الثبعععععافي اإلجتمععععاعي والتعععععاريخي ييعععععون  -
مععععلودا بمععععا يسععععم  لععععه باإلباةععععة علععععع مععععدلول السععععلويات مععععن خععععالل تاويععععل حبيبععععي وصععععادق ليععععل 

يمعععععا (تيعععععي  إعتبعععععادات ترمعععععول تتصعععععورات)معععععا معععععن شعععععاةه أن يتعععععدخل فعععععي تشعععععييل وبةعععععاء العععععذات 
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يسععععم  لععععه بععععالتبرف علععععع ةمععععاذج ثبافيععععة أخععععرى توعععععوال  أخععععرى مععععن المععععدلوالت التععععي تةععععا بععععه عععععن 
أخ عععععاء الةلععععععة الثبافيعععععة المريليعععععة توتعععععؤدي بعععععه إلعععععع اإلعتعععععراف ببيمعععععة اآلخعععععر توباةسعععععاةيته ببيعععععدا 

 .يل الببد عن الخصوصية الضيبة
التصعععععورات المختلفعععععة تالمرتب عععععة  الجسععععع  يبعععععد أدا  و ةموذجعععععا لةبعععععل الشعععععيفر  اإلجتماعيعععععة وتجسعععععيد -

فالجسععععع  فعععععي هعععععذه الحالعععععة ال يميعععععن أن ييعععععون إال مةتجعععععا ثبافيعععععا مصعععععبونا بصعععععبغة . بعععععالفرد ذاتعععععه
 .ثبافية ومشببا بالبالمات التي يفرضها المجتمع ويمليها المبيار اإلجتماعي الثبافي

لةفعععععوس وتعععععؤثر التصعععععورات المرتب عععععة بعععععالبين الشعععععرير  اللالعععععت تفبعععععل فبلتهعععععا إلعععععع حعععععد يبيعععععر فعععععي ا -
علعععععع الببعععععول توتبيعععععس إلعععععع حعععععد يبيعععععر هيمةعععععة الجماععععععة علعععععع الفعععععرد وععععععد  تسعععععامحها معععععع أي 

 .محاولة من محاوالت التمايل والتحدي واإلبتباد عن المبايير اإلجتماعية الساسد 
 (عويطــــة)الهععععذيان هععععي الميععععل  التععععي ت بععععع يععععل الحععععاالت المرضععععية فععععي المغععععرب البربععععي حسععععب -

سعععععت محصعععععور  علعععععع اإل ععععععالق فعععععي التصعععععورات والهوامعععععات الخاصععععععة حيعععععث يشعععععير إلعععععع أةهععععععا لي
ةمعععععا تبيعععععس الخلفيعععععة الثبافيعععععة التعععععي تتميعععععل بهلوسعععععة الوايعععععع أو >> بعععععالفرد تيمعععععا هعععععو فعععععي الغعععععرب وا 

 (022-22: 2101)بن عبد اهلل. <<بادرا  دون موضوم
التعععععي الصعععععحة الةفسعععععية مفهعععععو  ثبعععععافي ةسعععععبي تنيعععععر ثابعععععت تيتعععععاثر بالبيسعععععة اإلجتماعيعععععة والثبافيعععععة  -

 (22: 2118)الخالد  .يبيشها الفرد
جتماعيععععععععة  - يبعععععععو  تحديعععععععد اإلةحرافعععععععات فعععععععي الصعععععععحة الةفسعععععععية علعععععععع محيعععععععات ةفسعععععععية وديةيعععععععة وا 

وأخالييععععة وثبافيععععة  تممععععا يجبععععل إةحرافععععات يثيععععر  ذات صععععبغة محليععععة تختلععععف مععععن مجتمععععع إلععععع 
 (28: 2118)أبو حويج و الصفد . لخر ومن لمان إلع لخر

مفهعععععو  ثبعععععافي خعععععاع بدراسعععععة أمعععععراض اإلةسعععععان التعععععي تحمعععععل ببعععععدا  Illnessالمعععععرض بمبةعععععع  -
إجتماعيععععععععا توهععععععععو مفهععععععععو  ةسععععععععبي يختلععععععععف مععععععععن ثبافععععععععة إلععععععععع أخععععععععرى توذلعععععععع  بسععععععععبب إخععععععععتالف 

 (20: 2112)عبد اللطيف. التصورات الثبافية للمرض

مععععععععن خععععععععالل مععععععععا سععععععععبق يتضعععععععع  أةععععععععه ال يميععععععععن إيجععععععععاد خعععععععع  فاصععععععععل بععععععععين الثبافععععععععة والصععععععععحة    
ن أي ت ععععور فععععي الثبافععععة ,ثبععععافي ةسععععبي يختلععععف مععععن ثبافععععة إلععععع أخععععرى  ألن المععععرض مفهععععو ,والمععععرض  وا 

 .يبةي تغير في تصور المرض
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 :                                       العالقة بين عناصر الثقافة الشعبية والمرض -07

مععععععععن المسعععععععععاسل المثيععععععععر  للجعععععععععدل فععععععععي مختلعععععععععف األوسععععععععا  الشعععععععععببية والبلميععععععععة تصعععععععععور األفعععععععععراد    
تتعععععععععععععداخل تةوععععععععععععععات عديعععععععععععععد  معععععععععععععن األفيعععععععععععععار والمبتبعععععععععععععدات الشعععععععععععععببية وال بعععععععععععععوس        أيعععععععععععععن ,للمعععععععععععععرض 

التعععععععععي تبيعععععععععس ةظععععععععر  الفعععععععععرد وترسععععععععع  إ ععععععععار الباليعععععععععة بعععععععععين الثبافععععععععة الشعععععععععببية وتصعععععععععور ,والممارسععععععععات 
 :لذا ت  عرض البالية بين المرض ومختلف عةاصر الثبافة الشببية في ما يلي,المرض

 

 :                                 العادات والتقاليد الشعبية  بناء تصورات المرض -07-0

سعععععععلو  أو ةمععععععع  سعععععععلويي تبعععععععده >> : يجمععععععع األةثربولوجيعععععععون والفوليلوريعععععععون علعععععععع أن البعععععععادات
وتمثعععععععل . <<وذلععععععع  بسعععععععبب م اببتعععععععه للتعععععععراث الثبعععععععافي البعععععععاس  . الجماععععععععة اإلجتماعيعععععععة صعععععععحيحا و يبعععععععا

ماعيععععة والفرديععععة مجععععاال مهمععععا يميععععن أن تسععععه  فيععععه األةثربولوجيععععا ال بيععععة فععععي حععععل اليثيععععر البععععادات اإلجت
فالتعععععدخين معععععثال ظعععععاهر  تجسعععععد التفاععععععل بعععععين األببعععععاد اإلجتماعيعععععة والثبافيعععععة . معععععن المشعععععيالت الصعععععحية

 . والمرض توهو عاد  من البادات التي تسي ر علع األفراد في إ ار إجتماعي مبين

ثربولوجيعععععععععة ال بيعععععععععة علعععععععععع أن البعععععععععادات اإلجتماعيعععععععععة تعععععععععرتي  بالصعععععععععحة وتؤيعععععععععد الدراسعععععععععات األة
وتمععععععارس دورهععععععا فععععععي تحديععععععد ةوعيععععععة اإلجععععععراءات البالجيععععععة وةوعيععععععة الخدمععععععة الصععععععحية التععععععي ,والمععععععرض 

وفعععععي ببعععععض األحيععععععان يعععععد تبععععععف . يلجعععععا إليهعععععا المععععععريض سعععععواءا ياةعععععت هععععععذه الخدمعععععة حديثعععععة أو تبليديععععععة
ج ال بععععي الحععععديث أو اللجععععوء إليععععه توذلعععع  ألةهععععا يععععد ترجععععع البععععادات اإلجتماعيععععة ضععععد فيععععر  تععععوفير البععععال

 . أو ال تراه يمثل خ ور  تستدعي  لب مساعد   بية,المرض إلع ظروف مؤيتة 

و ععععععرق البععععععالج التععععععي يميععععععن ,وأسععععععاليب التببيععععععر عةععععععه ,يمععععععا أن ييفيععععععة اإلعععععععالن عععععععن المععععععرض 
ذا مععععععععععا . اإلعتمععععععععععاد عليهععععععععععا تتبتمععععععععععد علععععععععععع البععععععععععادات اإلجتماعيععععععععععة والفرديععععععععععة إستبرضععععععععععةا البععععععععععادات وا 

اإلجتماعيععععععععععععععة فععععععععععععععي عاليتهععععععععععععععا بالصععععععععععععععحة والمععععععععععععععرض ةجععععععععععععععد أن البععععععععععععععادات المتبلبععععععععععععععة بصععععععععععععععحة األ           
والبععععععععععععادات الغذاسيععععععععععععة تمثعععععععععععل أيثععععععععععععر البععععععععععععادات الشععععععععععععببية إبعععععععععععرالا ل بيبععععععععععععة هععععععععععععذه الباليععععععععععععة          ,وال فعععععععععععل 
 .وتاييدا علع دور الجواةب الثبافية في الخدمات الصحية,ومغلاها 
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اإلشعععععار  إلعععععع ععععععادات عيعععععاد  المرضعععععع وأثرهعععععا الواضععععع  علعععععع صعععععحة المعععععريض  يمعععععا يجعععععدر بةعععععا
فبععععد ةععععلور مرضععععاةا ب ريبععععة يععععد تسععععيش ,وربمععععا ياةععععت هععععذه البععععادات تتسعععع  عامععععة بععععالتفرد . وسععععرعة شععععفاسه
المكــــاو  . بععععل وتهععععد  فععععي ببععععض األحيععععان يععععل الجهععععود ال بيععععة المبذولععععة لبععععالج المععععريض,إلععععع صععععحته  

(0882 :22-20 ) 

مععععععا سععععععبق ةالحععععععظ ييععععععف تععععععؤثر البععععععادات علععععععع الصععععععحة ففععععععي مة بععععععة بسععععععير  مععععععن خععععععالل يععععععل 
المبروفعععععععععععععة بتةعععععععععععععاول الفلفعععععععععععععل الحعععععععععععععار يعععععععععععععؤدي إلعععععععععععععع ظهعععععععععععععور مجموععععععععععععععة معععععععععععععن األمعععععععععععععراض مةهعععععععععععععا                

دخععععععال ,إلعععععع   يمععععععا أن عععععععادات ليععععععار  المرضععععععع ومحاولععععععة ليععععععارته  فععععععي أي ويععععععت ...البواسععععععر,المبععععععد   وا 
 . مريض عن مرضه يؤدي إلع هد  الجهود ال بيةويثر  الحديث مع ال,األنذية الممةوعة 

 :                                 المعتقدات الشعبية وبناء التصور اإلجتماعي للمرض -07-2

ومبتبععععععدات ,المبتبعععععدات هععععععي يعععععل مععععععا تريتعععععه وخلفتععععععه الموروثععععععات الثبافيعععععة مععععععن أفيعععععار وعععععععادات 
وذلعععععع  فععععععي حالععععععة إعتةععععععاق تلعععععع  ,راد إسععععععتمرت مععععععع إسععععععتمرار المجتمععععععع والتععععععي شععععععيلت ةمعععععع  حيععععععا  األفعععععع

 . المبتبدات والحرع علع ممارسة  بوسها

أةهععععععا جععععععلء ,فععععععي تفسععععععيره لمفهععععععو  المبتبععععععدات " Jertez" " جيرتــــــز" وأيععععععد البععععععال  األةثربولععععععوجي 
 " Java" ففععععععععي دراسععععععععة بمجتمععععععععع . وعليععععععععه فهععععععععي جععععععععلء مععععععععن التععععععععراث الثبععععععععافي,مععععععععن الثبافععععععععة التبليديععععععععة 

ث الثبععععععافي يلبععععععب دورا هامععععععا فيمععععععا يتبلععععععق بععععععالتراث الثبععععععافي الخععععععاع باةدوةيسععععععيا بععععععين ييععععععف أن المععععععورو 
وذلعععع  عةععععد المععععرور بالمععععة ,بال ععععب الشععععببي مععععن خععععالل اللجععععوء إلععععع المبععععالجين الروحععععاةيين والم بيبععععين 

ويلبععععب اإلعتبععععاد فععععي هععععؤالء األشععععخاع وممارسععععاته  دورا إيحاسيععععا فععععي عمليععععة ,صععععحية بدةيععععة أو ةفسععععية 
ويميعععععن اإلسعععععتدالل علعععععع مبةعععععع المبتبعععععدات معععععن خعععععالل التفسعععععيرات التعععععي اإلسعععععتجابة للمعععععرض والشعععععفاء ت

ـــــز"أوردهعععععا  أن المبتبعععععدات تبعععععد فرديعععععة مرتب عععععة فعععععي عمومياتهعععععا بحيعععععا  الفعععععرد توةظعععععرا  ""Jertez" " جيرت
إلعتمعععععععععععاد المبتبعععععععععععدات علعععععععععععع الرؤيعععععععععععة الشخصعععععععععععية فعععععععععععال يميعععععععععععن إخضعععععععععععاعها للتبييعععععععععععر أو المشعععععععععععاهد  

 (020: 0822)إبراهيم.الجماعية
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  فعععععععععي المبتبعععععععععد السعععععععععاسد فعععععععععي المجتمعععععععععع الجلاسعععععععععري أن األمعععععععععراض التعععععععععي سعععععععععببها     ويتضععععععععع  ذلععععععععع
والتاببععععععة ال يميععععععن عالجهععععععا بال ععععععب الحععععععديث والمبتبععععععد الباسععععععل بععععععان األعشععععععاب ,الحسععععععد ,البععععععين ,الجععععععن 

 .ال بيبية إن ل  تةفع فاةها ال تضر

 يمعععععععا أن مفهعععععععو  المعععععععرض يتحعععععععدد فعععععععي ضعععععععوء مجموععععععععة إعتبعععععععارات تمةهعععععععا المبتبعععععععدات الشعععععععببية
المتبلبعععععععة بوجعععععععود اإلةسعععععععان توالمخلويعععععععات المختلفعععععععة عاليتهعععععععا بعععععععاليون وبةعععععععي البشعععععععر تورؤيعععععععة اإلةسعععععععان 
للحيععععععا  والمععععععوت والصععععععحة والمععععععرض توتععععععاثير الموجععععععودات ال بيبيععععععة وفععععععوق ال بيبيععععععة يععععععالجن واألةهععععععار 
والةباتععععععات والحيواةععععععات توبالتععععععالي يتشععععععيل سععععععلو  أبةععععععاء الثبافععععععة الواحععععععد  فععععععي تفسععععععير أسععععععباب المععععععرض 

 .ييفية تلمس الشفاءو 

واألةثربولوجيععععععون نالبععععععا مايصععععععفون األةسععععععاق ال بيععععععة نيععععععر الغربيععععععة باةهععععععا تشخيصععععععية وتفسععععععيرية 
وتشخيصعععععية بمبةعععععع أن تفسعععععيرها ألسعععععباب المعععععرض يرتيعععععل أساسعععععا حعععععول بةيعععععة المجتمعععععع تومافيهعععععا معععععن 

بحععععث عععععن إلعععع  يمععععا أةهععععا تفسععععيرية ألةهععععا ت...مععععؤثرات وضععععغو  فععععي عاليععععات الةععععاس يععععالغير  والتةععععافس 
 .تفسير سوء الحظ تالمرض بدال من اليشف عن سببه الفيليبي

والواضعععععع  مععععععن هععععععذه الحععععععاالت أن المبتبععععععد نالبععععععا مايبععععععد المشععععععجب الععععععذي يبلععععععق عليععععععه أسععععععباب 
الفشععععععل توتلعععععع  وظيفععععععة علععععععع جاةععععععب يبيععععععر مععععععن األهميععععععة يضعععععع لع بهععععععا المبتبععععععد فععععععي حياتةععععععا الثبافيععععععة 

لمعععععرض باةعععععه ةتيجعععععة تبصعععععير اإلةسعععععان فعععععي حعععععق واإلجتماعيعععععة توفعععععي الصعععععحة والمعععععرض تحيعععععث يفسعععععر ا
أسععععععععععالفه أو البيععععععععععا  بسععععععععععلو  نيععععععععععر مرنععععععععععوب فيععععععععععه تأو إسععععععععععاء  إلععععععععععع ذوي األرحععععععععععا  أو الببععععععععععد عععععععععععن 

 (29- 22:  0882)المكاو .ا 

يوسعععععععيلة (الميتعععععععوب,الشعععععععي ان ,ععععععععين ,جعععععععن تسعععععععحر )يميعععععععل الجلاسعععععععري إلعععععععع شخصعععععععةة السعععععععبب 
 .للتخفيف من البلق

المةتشععععععععر  فععععععععي مجتمبةععععععععا والتععععععععي ال يععععععععلال لهععععععععا تععععععععاثير     هةععععععععا  ببععععععععض المبتبععععععععدات الشععععععععببية    
يعععععوي تمةهعععععا تسعععععبب البعععععين الشعععععرير  فعععععي إصعععععابة األفعععععراد بعععععامراض يعععععد تعععععؤدي بهععععع  إلعععععع الوفعععععا  تومبتبعععععد 
السععععحر الععععذي يسععععبب الخمععععول وعععععد  السععععبي للبمععععل تويثيععععرا مععععا يظععععل الفععععرد الععععذي يوهموةععععه باةععععه مععععريض 
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ن  ياةععععت يععععواه البدةيععععة سععععليمة ويويععععة تويععععد يبععععي  سععععةوات مةععععلوي تيبععععاةي مععععن البلععععق واإلحبععععا  تحتععععع وا 
  ( 028: 2102)رحاب . تحت تاثير هذا المبتبد المخذر حتع يلبع حتفه

والمالحعععععظ إسععععععتبمال يثيعععععر مععععععن ال عععععرق الوياسيععععععة فعععععي المجتمععععععع الجلاسعععععري للحمايععععععة معععععن البععععععين 
الباليعععععععات يمعععععععا أن إةتشعععععععار الممارسعععععععات السعععععععحرية يؤيعععععععد علعععععععع ,مثعععععععل الخمسعععععععة تعجلعععععععة فعععععععوق المةعععععععلل 
يمعععععا يتجةعععععب سعععععيان مة بعععععة وريلعععععة معععععثال أيعععععل يليعععععة الشعععععا  لتفعععععادي ,الصعععععراعية فعععععي المجتمعععععع الجلاسعععععري 

 .التبرق المرضي

باإلضعععععععافة إلعععععععع وجعععععععود ببضعععععععر األمعععععععراض التعععععععي تسعععععععببها األ بمعععععععة الفاسعععععععد  تأو الشعععععععراهة فعععععععي 
ان األدويعععععة إلععععع  تهعععععذا باإلضعععععافة إلعععععع وجعععععود إعتبعععععاد بععععع...األيعععععل توتةاولهعععععا فعععععي أويعععععات نيعععععر مةاسعععععبة 

الييماسيعععععة التعععععع تبعععععام فعععععي الصعععععيدليات هعععععي السعععععبب الحبيبعععععي وراء المعععععرض توأن التبعععععود علعععععع تةاولهعععععا 
يخعععععل بالصعععععحة تلهعععععذا تةتشعععععر اليثيعععععر معععععن األفيعععععار والتفسعععععيرات الشعععععببية التعععععع سعععععرعان معععععا تتبلعععععور فعععععي 

تجاهات وأةما  سلويية تبل ومبتبدات شببية  ( 220 - 222:  2117)إبراهيم . موايف وا 

يثيعععععععععععرا معععععععععععا تتسعععععععععععبب األنذيعععععععععععة الفاسعععععععععععد  فعععععععععععي التسعععععععععععم  الغعععععععععععذاسي خاصعععععععععععة فعععععععععععي الم عععععععععععاع           
يمععععا تتسععععبب الشععععراهة فععععي األيععععل فععععي السععععمةة التععععي تبععععد فراشععععا لألمععععراض الملمةععععة ,المدرسععععية تاألعععععراس 

تيمعععا يوجعععد إعتبععععاد سعععاسد بععععان األدويعععة المصععععةبة فعععي الجلاسععععر لعععيس لهععععا ةفعععس مفبععععول األدويعععة المصععععةبة 
 .رجفي الخا

 :                                             القيم وبناء التصور اإلجتماعي للمرض -07-7

البعععععي  هعععععي مجموععععععة معععععن التصعععععورات التعععععي تحعععععدد معععععاهو مرنعععععوب فيعععععه ومعععععاهو مرفعععععوض تفعععععالبي  
السععععاسد  فععععي المجتمععععع تععععؤثر علععععع المسععععتوى الصععععحي ألعضععععاسه تويظهععععر ذلعععع  مععععثال مععععن خععععالل فععععرض 

 .تةاول أ بمة مبيةة وأدوية  مبيةة يلح  الخةلير مثال في الدياةة اإلسالميةالبيود علع 

والمالحعععععظ أن البعععععي  الثبافيعععععة يعععععد تبعععععف أحياةعععععا ضعععععد فيعععععر  تعععععوفير البعععععالج ال بعععععي تواللجعععععوء إلعععععع 
الخععععععدمات الصععععععحية توفععععععي أحيععععععان أخععععععرى تسععععععاعد علععععععع المبععععععادر  ل لععععععب البععععععالج وسععععععرعة اللجععععععوء إلععععععع 

ي أخعععععع التفاصعععععيل الخاصعععععة بحجععععع  األسعععععر  والسعععععين والتغذيعععععة والرضعععععاعة فعععععالبي  تتعععععدخل فععععع. المستشعععععفع
  (017- 012: 2102)صولة . إل  توتبل  األمهات البي  الصحية...والف ا  
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تلبعععععععب البعععععععي  دورا هامعععععععا فعععععععي التوافعععععععق الةفسعععععععي واإلجتمعععععععاعي تفعععععععالتوافق اإليجعععععععابي يعععععععؤدي إلعععععععع 
 .من شبور الفرد باهمية ذاتهلياد  شبور الفرد باهمية الذات توالتوافق السلبي يبلل 

 :                                الدين والطقوس وبناء التصور اإلجتماعي للمرض -07-2

تععععععععدل الشععععععععواهد اإلثةونرافيععععععععة علععععععععع الباليععععععععة الوثيبععععععععة التععععععععي تععععععععرب  بععععععععين الععععععععدين بععععععععين الصععععععععحة 
ي األوليعععععععاء وال يعععععععلال اإلعتبعععععععاد فععععععع. والمعععععععرض تمةعععععععذ البصعععععععر اإلنريبعععععععي البعععععععدي  وحتعععععععع الويعععععععت الحعععععععالي

لتفسععععععير أسععععععباب  –الصععععععالحين تواللجععععععوء إلععععععع األضععععععرحة مصععععععدر ديةاميتهععععععا فععععععي مبظعععععع  بععععععالد البععععععال  
المعععععععرض توتبعععععععدي  الحلعععععععول البالجيعععععععة تفعععععععالمريض يرجعععععععع مرضعععععععه إلعععععععع التبصعععععععير فعععععععي حعععععععق العععععععولي تأو 

 .إعتراضه علع واليته تيما يبد  اإلعتباد في تفسير اليوارث التي تحل باإلةسان

الععععععدين يمععععععارس دورا جوهريععععععا فععععععي اإلهتمععععععا  بالصععععععحةتواللجوء إلععععععع الخععععععدمات  والوايععععععع يععععععدل أن
الصععععحية تبمععععا يتضععععمةه مععععن أوامععععر وةععععواه تحععععث علععععع الةظافععععة وال هععععار  الروحيععععة والجسععععمية تواإلسععععرام 

 .بالتداوي ألن ا  سبحاةه وتبالع ل  يخلق داء إال وجبل له دواء

ذا يعععععععععان العععععععععدين يحعععععععععث الةعععععععععاس علعععععععععع مراععععععععععا  صعععععععععحته  وا   لتمعععععععععاس الويايعععععععععة والمبعععععععععادر  إلعععععععععع    وا 
البعععععالج تفعععععان الفهععععع  الشعععععببي للعععععدين أو سعععععوء فهععععع  العععععدين أو التوايعععععل تهعععععو اللعععععذي يعععععؤدي تاجيعععععل اللجعععععوء 

 ( 02-02: 0882)المكاو  . إلع الخدمات الصحيه تأوعد  اللجوء إليها يلية

ن وفعععععي ديةةعععععا اإلسعععععالمي هةعععععا  ةعععععوعين معععععن األمعععععراض تأمعععععراض البعععععدن وهعععععي خعععععروج البعععععدن عععععع
فامعععععا يعععععذهب يليتعععععا يعععععالبمع . اإلعتعععععدال ال بيبعععععي لفسعععععاد يبعععععرض لعععععه تيفسعععععد إدرايعععععه وحرياتعععععه ال بيبيعععععة

مععععععا يععععععدر   مععععععا يععععععةبع إدرايععععععه لضععععععبف فععععععي لالت اإلدرا  مععععععع إسععععععتبامة إدرايععععععه توا  والصععععععم  والشععععععلل توا 
وأمععععععا  فسععععععاد حريتععععععه ال بيبيععععععة تيععععععان . األشععععععياء علععععععع خععععععالف مععععععاهي عليععععععه تيمععععععا يععععععدر  الحلععععععو مععععععرا

ه الهاضععععععععمة أو الماسععععععععية تأو الدافبععععععععة تأو الجاذبععععععععة تفيحصععععععععل لععععععععه مععععععععن األلعععععععع  بحسععععععععب تضععععععععبف يوتعععععععع
 (22: 0820)إبن القيم . خروجه عن اإلعتدال

والةععععوم الثععععاةي معععععرض البلععععب توالبلععععب فععععي أيثععععر مباةيععععه تععععدور حععععول المبةععععع الوجععععداةي والببلععععي 
لإلةسععععان تلععععذل  يبععععدوا أسععععاس الف ععععر  والبوا ععععف المختلفععععة سععععواءا مةهععععا التععععي تبععععو  علععععع عةصععععر الحععععب 
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<<   إالمعععععن أتععععععع ا  ببلعععععب سععععععلي  >>: قــــــال تعــــــالىأو اليراهيعععععة تومحعععععل الهدايععععععة واإليمعععععان والمبععععععارف ت
 ( 70:  2102)لوكيا وبو سنة. (98:الشعراء) 

ضعععععع راب سععععععلو  أصععععععحاب مععععععن األمععععععراض الةفسععععععية  وأمععععععراض البلععععععوب أعصععععععع فععععععي حععععععدتها وا 
وأمععععععععراض . والبضععععععععوية تإذ أن أمععععععععراض البلععععععععوب تحععععععععدث سععععععععوء التوافععععععععق الةفسععععععععي الفععععععععردي والجمععععععععاعي

:      2112)منصــــــور. الحبععععععد والحسععععععد توال مععععععع والريععععععاء: البلععععععوب وسععععععوء التوافععععععق الةفسععععععي عديععععععد  مةهععععععا
201) 

ومععععععععن وجهععععععععة ةظععععععععر الععععععععدين اإلسععععععععالمي يمععععععععرض الفععععععععرد ةفسععععععععيا لبععععععععد  اإليمععععععععان بععععععععا  سععععععععبحاةه     
وتبعععععععالع توععععععععد  فهععععععع  الشعععععععخع إلمياةياتعععععععه وتخب عععععععه بعععععععين أعمعععععععال متبعععععععدد  دون أن يشعععععععبر بالرضعععععععا 
ةتهعععععاءا بيعععععل العععععذين  الةفسعععععي تباإلضعععععافة إلعععععع سعععععوء الباليعععععة بعععععاآلخرين بعععععدءا معععععن سعععععوء الباليعععععة بالعععععذات وا 

-00: 2110)غــــــانم . يتبامععععععل مبهعععععع  تممععععععا يبععععععوده إلععععععع اإلضعععععع رابات الةفسععععععية والببليععععععة والسععععععلويية
21) 

يمععععععععا أن الشخصععععععععية نيععععععععر السععععععععوية فععععععععي اإلسععععععععال  تهععععععععي شخصععععععععية ةبععععععععع إيماةهععععععععا أو إةبععععععععد  
تالشخصعععععععية التعععععععع تخعععععععاف الفبعععععععر ( تبعععععععدد الوجعععععععوه حسعععععععب المويعععععععف)الشخصعععععععية اإلةفصعععععععامية : وأهمهعععععععا

ؤوس البةععععععو  تالشععععععخع اليفععععععور تالشععععععخع الجشععععععع تالشععععععخع الععععععذي وتتسعععععع  بالسععععععلبية تالشععععععخع اليعععععع
يتصععععععف بالشعععععع  تالشععععععخع الععععععذي يتصععععععف بالجععععععدل والبةععععععاد تالشععععععخع الععععععذي يتصععععععف بععععععالجحود بععععععةب    

ــــا . ا  تالشععععخع الععععذي يتصععععف بالبخععععل والخععععوف مععععن يلععععة الععععرلق تالشععععخع الععععذي يبجععععل االمععععور لوكي
 (070-022: 2102)وبوسنة 

جتماعيعععععععععة للمعععععععععرض تتجسعععععععععد فعععععععععي المسعععععععععاسل المتبلبعععععععععة يتضععععععععع  ممعععععععععا سعععععععععبق أن التصعععععععععورات اإل
إلععععععع جاةععععععب الممارسععععععات الثبافيععععععة التععععععي يميععععععن الةظععععععر إليهععععععا يبععععععالج واق مععععععن ,بععععععالتييف مععععععع الوسعععععع  

 .المرض في المويف البيسي الذي تتداخل فيه عاليات المتغيرات الثبافية والبيولوجية والفيليبية

 :                                 لمرضاألمثال الشعبية وبناء التصور اإلجتماعي ل -07-0

المثعععععل الشعععععببي يعععععول معععععوجل يلخعععععع خبعععععر  أو تمويفعععععا ويسعععععتلل  تيعععععرارا للمويعععععف اللعععععذي يلخصعععععه 
وةظعععععرا لتةعععععوم الموايعععععف اإلجتماعيعععععة إلعععععع حعععععد التضعععععارب فعععععان مضعععععامين األمثعععععال . حتعععععع يتسعععععةع ترديعععععده
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ذا ياةعععععت األمثعععععال الشععععع. تتةعععععوم هعععععي األخعععععرى إلعععععع حعععععد التضعععععارب أيضعععععا ببية ال تتمتعععععع بصعععععفة الجبعععععر وا 
واإللععععععلا  المباشععععععر علععععععع األفععععععراد التععععععي تتمتععععععع بهععععععا البععععععاد  والمبتبععععععد والبععععععرف تإال أن لهععععععا ويبععععععا ةفسععععععيا 
ومبةويععععا نيععععر مباشععععرتيدفع األفععععراد إلععععع اإلةصععععيام لمععععا تبضععععي بععععه يععععو  البععععاد  و البععععرف والمبتبععععد عععععن 

ية الفععععععرد توتحضععععععره مبةويععععععا لتببععععععل وهععععععذا يرجععععععع ليوةهععععععا تةمععععععي الععععععدوافع الذاتيععععععة لشخصعععععع. يةاعععععععة ورضععععععا
حتعععععععرا  يعععععععل معععععععا تبعععععععارف عليعععععععه أبةعععععععاء المجتمعععععععع ولهعععععععذا يعععععععرتب  المثعععععععل الشعععععععببي ببضعععععععايا اإلةجعععععععاب . وا 

والخصععععععوبة وةعععععععوم المولعععععععود توييمتعععععععه فعععععععي الحيعععععععا  توتربيتعععععععه وعاليتعععععععه بوالديعععععععه توالحفعععععععاظ علعععععععع صعععععععحته 
ثعععععال الشعععععببية ويضعععععايا الصعععععحة ومعععععن هةعععععا تتضععععع  الباليعععععة الوثيبعععععة بعععععين األم. إلععععع ...وبالويايعععععة والبعععععالج 

يمعععععا يحعععععث المثعععععل الشعععععببي أو الحيمعععععة الشعععععببية علعععععع اإلعتمعععععاد . والمعععععرض توبعععععين الخعععععدمات الصعععععحية
وهععععذا  يحععععث علععععع إلتمععععاس <<الويايععععة خيععععر مععععن البععععالج >>علععععع الويايععععة لتجةععععب المععععرض ولععععذل  يبععععال 

مععععععثال لخععععععر الحععععععذر مععععععن األسععععععباب أوالظععععععروف المؤديععععععة إلععععععع المععععععرض حتععععععع ال يبععععععع تويععععععذل  ةالحععععععظ 
ـــــاو    . ومبةعععععاه أن تجةعععععب األذى خيعععععر معععععن التبعععععرض لويوععععععه<<الواييعععععة خيعععععر معععععن الراييعععععة>>يبعععععول المك

(0882 :00- 02 ) 

وفعععععي هعععععذا السعععععياق بالعععععذات الععععععذي يحعععععث علعععععع الويايعععععة ةععععععورد األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة التاليععععععة 
سععععتر روحعععع  مععععن ياةعععع  ليععععن أسععععتر روحعععع  مععععن البععععين و ياةعععع  شععععين أ>> المتداولععععة فععععي مة بععععة بسععععير  

ويسععععععععتبمل فععععععععي الموايععععععععف التععععععععي يبصععععععععد بهععععععععا تجةععععععععب الحسععععععععد أورفععععععععض السععععععععلويات نيععععععععر   << فبايلعععععععع  
وهععععععععو يسععععععععتبمل << ال ولععععععععد  عليععععععععل عليععععععع  أيسععععععععيه صععععععععبحات الربيعععععععع >> المببولعععععععة توالمثععععععععل الباسعععععععل 

وييععععة خععععوف خيععععر مععععن ية ععععار >>  :والمثععععل الباسععععل.  للداللععععة علععععع أن تغيععععر الجععععو يععععؤدي إلععععع المععععرض
 .<<محبة 

يمععععععا يبععععععالغ المثععععععل الشععععععببي فععععععي اإلعععععععالء مععععععن ييمععععععة التجربععععععة الشخصععععععية والخبععععععر   ويبتععععععد بهععععععا 
أيثعععععر معععععن إعتمعععععاده علعععععع ال بيعععععب ذاتعععععه وتشخيصعععععه للمعععععرض  ووصعععععفه للبعععععالج تفيبعععععول المثعععععل الشعععععببي 

توبالتعععععععالي فهعععععععو إعتمعععععععاد علعععععععع الخبعععععععر  أيثعععععععر معععععععن المبرفعععععععة << إسعععععععال المجعععععععرب وال تسعععععععال ال بيعععععععب>>
يهعععععا ال بيعععععب تممعععععا يعععععؤثر سعععععلبا علعععععع سعععععرعة لجعععععوء األسعععععر  أو المعععععريض ةفسعععععه ال بيعععععة التعععععي يحصعععععل عل

 (02: 0882) المكاو  . إلع ال بيب
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وفععععععي هععععععذا اإل ععععععار ةععععععورد مجموعععععععة مععععععن األمثععععععال الشععععععببية البربيععععععة المتداولععععععة بمة بععععععة بسععععععير  
وهعععععو يؤيعععععد علعععععع أن البعععععالج .<<لعععععوال تجعععععارب البعععععرب مايعععععان الب عععععران يعععععداوي معععععن الجعععععرب >> : المثعععععل
 .ببي يان ةتيجة المحاولة و الخ االش

والمبصعععععود مةعععععه أن الفعععععرد هعععععو العععععذي يسعععععت يع . << بيعععععب العععععةفس موالهعععععا >> : والمثعععععل الباسعععععل
 .                                    أن يحدد أةه مريض أ  ال وفق ثبافة مجتمبه تأي أن ليل فرد  بيب داخلي

فعععععي عيعععععاد  المرضعععععع توفعععععي حعععععثه  علعععععع ومعععععن جهعععععة أخعععععرى تلبعععععب األمثعععععال الشعععععببية دورا هامعععععا 
وعلععععععع سععععععبيل المثععععععال إذا يععععععان المععععععرض خ يرتفععععععان عععععععواد ,اللجععععععوء إلععععععع الخععععععدمات الصععععععحية الرسععععععمية 

ويبملععععععون علععععععع شععععععحةه ةفسعععععععيا ,المععععععريض ييثععععععرون مععععععن تشععععععجيبه وحثعععععععه علععععععع اإليععععععدا  علععععععع البعععععععالج 
ع تحمععععل األلعععع  الععععذي لتشععععجيبه علعععع,ومبةويععععا مععععن خععععالل المبتبععععدات تععععار  تواألمثععععال الشععععببية تععععار  أخععععرى 

مععععن شععععاف بععععالوي الةععععاس هاةععععت عليعععععه >>  يةتجععععع عععععن البععععالج ليسععععترد صععععحته ويتحسععععن تأو يبولعععععون 
 (02: 0882) المكاو  .إل  ...<<بلوته 

يمثعععععععل المثعععععععل الشعععععععببي جعععععععلءا هامعععععععا معععععععن الثبافعععععععة الشعععععععببية نيعععععععر الماديعععععععة حيعععععععث يتةعععععععاول فعععععععي 
اإلجتماعيععععععة التععععععي تخععععععع تجععععععارب -مضععععععاميةه ومحتوياتععععععه البديععععععد مععععععن التفسععععععيرات والععععععدالالت الثبافيععععععة

الشعععععبوب فعععععي تةظعععععي  حيتعععععة األفعععععراد والجماععععععات فعععععي جميعععععع أببادهعععععا ومسعععععتوياتتها تومعععععن أيثعععععر األمثعععععال 
لععععععععة فععععععععي أي ثبافععععععععة ةجععععععععد مععععععععا يتبلععععععععق بموضععععععععوم المععععععععرض وأسععععععععاليب الويايععععععععة والشععععععععفاء      الشععععععععببية المتداو 

ذيعععععععر مسعععععععببات    ,حيعععععععث تتةعععععععوم مضعععععععامين هعععععععذه األمثعععععععال بعععععععين وصعععععععف ببعععععععض األمعععععععراض واآلال  ,مةعععععععه 
اإلشعععععععععععار  إلعععععععععععع ييمعععععععععععة الصعععععععععععحة مبارةعععععععععععة       ,أسعععععععععععاليب الشعععععععععععفاء مةعععععععععععه ,أععععععععععععراض المعععععععععععر ض ,المعععععععععععرض 
وفععععي هععععذا السععععياق ةععععورد مجموعععععة مععععن  ,مععععراض ومبععععاةي المععععرض المفاضععععلة والمبارةععععة بععععين األ,بععععالمرض 

 : األمثال الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير 

والعععععععععذي يبةعععععععععي أن ويعععععععععت الوفعععععععععا  محعععععععععدد معععععععععن ا  سعععععععععبحاةه  << المعععععععععوت بالوععععععععععد >> : المثعععععععععل
 . وتبالع توأن يان في البمر ببية فان المرض لن ييون هو سبب الموت

بمبةععععععععع أن الشععععععععفاء ييععععععععون << د مععععععععر  والشععععععععفاء يجععععععععي بالوييععععععععةالمععععععععرض يجععععععععي فععععععععر >>: المثععععععععل
 . تدريجيا وعلع المرض الصبر
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ويبةععععععي الععععععذي أدى بععععععه مرضععععععه للوصععععععول << لععععععي شععععععاف المععععععوت يسععععععتبةع بالحمععععععة >> : المثععععععل
 . إلع حالة الموت عليه الصبر علع ببية األمراض ألةه ببع حيا

لعععععذي يعععععرى حالعععععة المعععععرض ويبةعععععي أن ا<< لعععععي يشعععععوف همعععععو  الةعععععاس يةسعععععع همومعععععو>> : المثعععععل
 . اآلخرين يةسع حالته

ةبصععععععده أن اإلةسععععععان ي لععععععب البععععععالج حتععععععع << أجععععععري علععععععع الععععععرو  حتععععععان تععععععرو  >> : المثععععععل
 .ةهاية حياته

يعععععععرتب  تفسعععععععير المعععععععرض لعععععععدى :  التصـــــــورات اإلجتماعيـــــــة التقليديـــــــة للمـــــــرض -02
خيعععععال الشعععععببي بعععععالخوف يثيعععععر معععععن المجتمبعععععات باسعععععباب أو ياسةعععععات ميتافيليبيعععععة أو ميثولوجيعععععة تمعععععأل الم

والرهبععععععة مةهععععععا توهععععععي مخلويععععععات تجبععععععل الةععععععاس يشععععععبرون بععععععان صععععععحته  تبععععععل وحيععععععاته  مسععععععتهدفة وهعععععع  
 :ما يلي,نير مسؤولين عن ذل  تومن هذه األسباب 

 : الجن -02-0

وهععععي ياسةععععات خفيععععة تبععععي  فععععي محععععي  اإلةسععععان تتبععععي  وتمععععوت مثلععععه تويععععد يعععععرجع لهعععع  سععععبب 
بلععععععععععععععععععععععي والشععععععععععععععععععععععلل وةوبععععععععععععععععععععععات الصععععععععععععععععععععععرم واآلال  األلعععععععععععععععععععععع  أو المععععععععععععععععععععععرض مثععععععععععععععععععععععل المععععععععععععععععععععععرض الب

 Dauchy(0822:22).الروماتيعلمية

 :<<و يبرف اإلما  يحيع بن حسين>>

سعععععععتجةاةها  والجعععععععن هععععععع  الشعععععععيا ين إةمعععععععا سعععععععميت جاةعععععععا إلسعععععععتجةاةها ععععععععن أبصعععععععار اآلداميعععععععين توا 
وفعععععي الشعععععرم فهععععع  خلعععععق معععععن . يبةعععععي نيبتهعععععا تفلمعععععا ياةعععععت بغيبيتهعععععا مسعععععتجةة سعععععميت باسعععععتجةاةها جاةعععععا

ــــالىات ا  سععععبحاةه وتبععععالع خلبهعععع  مععععن ةععععار مخلويعععع ــــه تع ععععن ةَّععععاَر  : لقول ععععاِرَج مِّ ﴿ َوَخلَععععَق اْلَجععععانَّ ِمععععن مَّ
 .والمارج هو خالع الذهب ( 00سورة الرحمن االية )

ذا يععععععععان المبتبععععععععد الععععععععديةي يشععععععععير إال أن هععععععععذه المخلويععععععععات تبععععععععي  فععععععععي الةععععععععار ألةهععععععععا خلبععععععععت     وا 
برهععععععععععا األرض توتظهععععععععععر الجععععععععععان فععععععععععي األمععععععععععاين نيععععععععععر مةهععععععععععا تفععععععععععان المبتبععععععععععد الشععععععععععببي يبتبععععععععععد  أن م

 ( 007: 2102)صولة.الم روية
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والجعععععععن حسعععععععب المبتبعععععععد الشعععععععببي فعععععععي المغعععععععرب البربعععععععي أرببعععععععة أصعععععععةاف تجعععععععن األرض تجعععععععن 
المعععععاء وجععععععن الةعععععار وجععععععن العععععري  تولععععععذل  عةععععععدما يسعععععين مسععععععين جديعععععد يجععععععب أن يبعععععد  حليععععععب بالسععععععير 

ولعععععع معععععن السعععععين ل معععععاةته  والبعععععي  مبهععععع  بسعععععال  وحةعععععاء فعععععي الغرفعععععة الرسيسعععععية للمةعععععلل فعععععي الليلعععععة األ
واإليمععععان بععععالجن لععععيس خاصععععية جلاسريععععة بحتععععة فبععععد ياةععععت هععععذه الياسةععععات داسمععععا وسععععيلة اإلةسععععان للععععتحي  
فععععي مخاوفععععه وتفسععععير ببععععض المظععععاهر التععععي تفلععععت عععععن عبلععععه ومة بععععه تويميععععن أن يسععععبب الجععععن أرببععععة 

   :أةوام من المرض تهي

 .الضرب أي يضربه  الجن -
 .بمبةع أن يبي  أو يسين الجن داخل جس  المريض فيصب  مسيون :المس -
 .أن ييون مليا للجن :التملي  -
أن يععععالل  الجععععن المععععريض ويلبسععععه داسمععععا وفععععي هععععذه الحالععععة ال يجععععب أخععععذ المععععريض إلععععع  :اللععععبس -

-Dauchy(1966 :43. ال بيعععععععب ألن الجعععععععن عةيعععععععف ويميعععععععن لعععععععه يتعععععععل الشعععععععخع المملعععععععو 
45) 

هعععععععععذه الحعععععععععاالت المرضعععععععععية السعععععععععاببة المشعععععععععببة بالخلفيعععععععععة الثبافيعععععععععة التعععععععععي تغعععععععععذيها المبتبعععععععععدات 
والتصعععععورات السعععععاببة فعععععي المجتمعععععع المغعععععاربي يعععععدرجها ببعععععض اإليةيليييعععععين ضعععععمن معععععا يسعععععموةه الةشعععععا  

  (81: 2101)  بن عبد اهلل  .PHCالهذياةي تويصةفوةها ضمن ذهان الهلوسة الملمن 

 : الت المرضية الةاتجة عن اإلستحواذ في ما يليويمين توضي  أعراض الحا

 :أعراض المس

 :يمين توضي  أعراض المس في الثبافة اإلسالمية في مايلي

  :أعراض اليقظة

 .الصدود عن بيته ولوجته وأوالده تفهو يحب البللة و الوحد  -
 . الصدود عن  لب البل  سواء يان شرعي أو دةيوي  -
 .خر اإلستبابالشرود الذهةي و ضبف الفه  وتا -
 .يثر  الضح  والبياء والصمت  ويال والحلن الشديد دون سبب أو لسبب بسي  -



المرض وتصوراته اإلجتماعية  التبليدية                                                 الفصل الثالث  

 

212 
 

 .الخمول واليسل ال ويل -
 .الميوث  ويال في دورات المياه ودورات الخالء -
 .لونان البصر يثيرا تفيثيرا ما يحر  بصره يميةا وشماال -
 .اإلرتبا  والبلق -
 .الصدام المستمر -
 .ضبف الةظر -
 .الملمناإلمسا   -
 .الضغ  الدموي المعرتفع والمةخفض -
 .الجيوب األةفية  -
 .الصدام  التشةجات دون تاري  وراثي لمرض الصرم -
 .رؤية الجن الصارم في ببض الحاالت -
 .الخذل أي أن البضو سلي  ليةه ال يست يع تحرييه -
 .عد  إتما  الخ بة أو اللواج لمرات عديد  -
 .اللوجين ليس بهما أي مرضعد  الحمل واإلةجاب عةدما ييون  -
ختالل الدور  الشهرية عةد الةساء -  .عد  تببل أحد اللوجين لآلخر وا 

  :أعراض النوم

 . األرق الشديد -
 .الفلم واإلض راب وييون ةومه خفيفا -
 .رؤية أشبا  مخيفة -
 .رؤية الجن  الصارم في المةا  -
 .رؤية حيواةات نريبة في المةا  تيالب   واليالب السوداء -
 .األحال  المفلعة واليوابيسرؤية  -
 .اليةاسس والصلبان في المةا  ويد يدل علع ذل  علع دين الصارم -
 .الضح  أو البياء أو اليال  أو المشي أثةاء الةو  -
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: 2102)صـــــــولة. الشعععععععبور بعععععععان السعععععععرير يتحعععععععر  بعععععععه أو يميعععععععل بعععععععه أو ييعععععععاد يسعععععععب  مةعععععععه -
002-009) 

 : أعراض المسكون

 .اإلنماء -
 .اإلرتباشات -
 .الهذيان -
 .الهلوسات -
 .هروب األفيار -

 :أعراض المضروب

شععععععلل جلسععععععي مفععععععاجش يصععععععيب الجسعععععع  توتيععععععون األعععععععراض الةاجمععععععة عععععععن هععععععذا اإلضعععععع راب  -
 :متمثلة في

 .الصم  -
 .البمع -
 .شلل في الشفتين -
 .شق في الوجه ويد يةبت من يتس  بهذا البرض اآلخرين بالم رو  -

 : أعراض المخطوف

 .البجل عن التواصل مع نيره -
 .الشخصيةتفي   -
 .عد   الوعع باألحداث الخارجية -
 .الذهول والغشاو  -

 :أعراض المصروع
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مععععن مةظععععور التصععععور الشععععببي التبليععععدي هععععو يععععل شععععخع يتبععععرض لهععععلات متيععععرر  ةاتجععععة عععععن 
 :اإلستحواذ تتجسد في األعراض التالية

 .السبو  علع األرض حرا -
 .اإلنماء -
 .حريات متشةجة -

ه فاةععععه يوظععععف ثبافيععععا وةفسععععيا تلتحبيععععق نايععععات متبععععدد  مفهمععععو  اإلسععععتحواذ مهمععععا ياةععععت تفسععععيرات
سعععععواءا تمثعععععل ذلععععع  فعععععي إشعععععبام رنبعععععات مستبصعععععية تأو فعععععي محاربعععععة اإلعتعععععداءات الوهميعععععة المحتملعععععة أو 

ـــــد اهلل  .حتعععععع الحبيبيعععععة تأو العععععتخلع معععععن البلعععععق وتغ يعععععة الةبعععععاسع والبيعععععوب  -81: 2101)بـــــن عب
82 ) 

 : الشيطان -02-2

معععععن خعععععالل الوسوسعععععة توهعععععي الخعععععوا ر التعععععي يلبيهعععععا الشعععععي ان  يعععععؤثر الشعععععي ان علعععععع اإلةسعععععان 
فعععععي الصعععععدر تفت عععععوف فيعععععه تةتظعععععر العععععدخول إلعععععع الحيعععععا  الشعععععبورية لتصعععععب  جعععععلءا معععععن أفيعععععار الشعععععخع 

رادته  (001: 2117)زداح . وا 

ذا فيعععععععععر اإلةسععععععععععان فععععععععععي األفيععععععععععار التععععععععععي تععععععععععاتي لإلةسععععععععععان الععععععععععذي ي لععععععععععق عليععععععععععه بععععععععععالمريض       وا 
و التسسعععععععب بعععععععاألل  تالي بعععععععة الضعععععععيق تاليعععععععاس تععععععععد  البعععععععدر  علعععععععع          الةفسعععععععي تفاةعععععععه يعععععععرى أن هعععععععدفها هععععععع

يميعععععن أن يسعععععتةتج أن هعععععذه . الترييلتباإلضعععععافة إلعععععع البديعععععد معععععن األفيعععععار التعععععي تتسعععععبب بعععععاألل  الةفسعععععي
والتشعععععخيع بعععععان العععععدمال البشعععععري . األفيعععععار تةبعععععع معععععن ععععععدو لعععععه يريعععععد لعععععه ان يبعععععي  فعععععي ألععععع  ومشعععععبة

ــــه مامععععا تفييععععف لععععدمال أن يبععععذب ذاتععععه ؟ وهععععذا مععععا يظهععععر فععععي يصععععدر مثععععل هععععذه األفيععععار خععععا ش ت قول
عععععا ِفعععععي اأْلَْرِض َحعععععاَلال  َ يِّب عععععا َواَل َتتَِّبُبعععععوا ُخ ُعععععَواِت الشَّعععععْيَ اِن ِإةَّعععععُه َلُيععععع ْ : تعـــــالى  ﴿ َيعععععا َأيُّهَعععععا الةَّعععععاُس ُيلُعععععوا ِممَّ

  (615)َوَأْن َتُبولُععععععوا َعلَععععععع اللَّععععععِه َمععععععا اَل َتْبَلُمععععععوَن ِإةََّمععععععا َيععععععْاُمُرُيْ  ِبالسُّععععععوِء َواْلَفْحَشععععععاِء ( 616)َعععععععُدوي ُمبِععععععين  
 . (028، 029سورة البقرة )

ْةَسعععععاَن َوَةْبلَعععععُ  َمعععععا ُتَوْسعععععِوُس بِعععععِه :  لقولـــــه تعـــــالىوليعععععل إةسعععععان صعععععوت ةفعععععس ت ﴿ َوَلبَعععععْد َخَلْبَةعععععا اإْلِ
يمعععععا أن ليعععععل إةسعععععان يعععععرين . (02ق ، ســـــورة )  .  (61)َةْفُسعععععُه َوَةْحعععععُن َأْيعععععَرُب ِإَلْيعععععِه ِمعععععْن َحْبعععععِل اْلَوِريعععععِد 
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ــــــالىأي شععععععي ان مويععععععل بععععععه يريععععععد أن يتسععععععبب لععععععه بالضععععععيق والظععععععالل ت ــــــه تع ﴿ َوالَّععععععِذيَن ُيْةِفبُععععععوَن : لقول
َيِرية عععععا ا َفَسعععععاَء َأْمعععععَواَلُهْ  ِرَسعععععاَء الةَّعععععاِس َواَل ُيْؤِمُةعععععوَن ِباللَّعععععِه َواَل بِعععععاْلَيْوِ  اآْلَِخعععععِر َوَمعععععْن َيُيعععععِن الشَّعععععْيَ اُن لَعععععُه َيِرية ععععع

 . (79سورة النساء ، )  . (26)

ويبلمةعععععععا ا  سعععععععبحاةه وتبعععععععالع أن شعععععععي ان يخعععععععدم ويسعععععععتفل اإلةسعععععععان باألفيعععععععار المحتعععععععوا  فعععععععي  
ــــــالىصععععععوتهت  ــــــه تع ﴿ َواْسععععععَتْفِلْل َمععععععِن اْسععععععَتَ ْبَت ِمععععععْةُهْ  ِبَصععععععْوِتَ  َوَأْجِلععععععْب َعلَععععععْيِهْ  ِبَخْيِلععععععَ  َوَرِجِلععععععَ  : لقول

.                     (14)َواِل َواأْلَواَلِد َوِععععععععععععععععععْدُهْ  َوَمعععععععععععععععععا َيِبعععععععععععععععععُدُهُ  الشَّعععععععععععععععععْيَ اُن ِإالَّ ُنعععععععععععععععععُرور ا َوَشعععععععععععععععععاِرْيُهْ  ِفعععععععععععععععععي اأْلَْمععععععععععععععععع
ويبلمةعععععا ا  ععععععل وجعععععل أن الشعععععي ان يتحعععععدث لإلةسعععععان أي يوسعععععوس وليةعععععه .  (22ســـــورة االســـــراء، ) 

 .(12ورة الناس، س)   (4)﴿ ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخةَّاِس :  لقوله تعالىيتخفع مةه 

وال ريبععععععة الوحيععععععد  التععععععع يسععععععت يع مععععععن خاللهععععععا الشععععععي ان التخفععععععي عععععععن اإلةسععععععان هععععععي عععععععن  
 ريعععععععق م اببعععععععة الشعععععععي ان لصعععععععوته معععععععع صعععععععوت ةفعععععععس اإلةسعععععععان تمعععععععن حيعععععععث الةبعععععععر  تالذبذبعععععععة تاللغعععععععة 
واألسععععلوب تلصععععوت ةفععععس اإلةسععععان الععععذي يفيععععر وية ععععق بععععه ليوهمععععه أةععععه عةععععدما تاتيععععه فيععععر  تتسععععبب لععععه 

أللععععع  الةفسعععععي يبتبعععععد باةعععععه يفيعععععر معععععع ةفسعععععه توليعععععن مصعععععدرها الحبيبعععععي هعععععو الشعععععي ان ليسعععععبب بالضعععععيق وا
أععععععوذ >> :فبعععععد تبعععععوذ الرسعععععول صعععععل ا  عليعععععه وسعععععل  معععععن الشعععععي ان العععععرجي  ببولعععععه . لعععععه األلععععع  والبعععععذاب

والةفعععععث عبعععععار  ععععععن إخعععععراج . <<بعععععا  السعععععميع البلعععععي  معععععن الشعععععي ان العععععرجي  معععععن همعععععله وةفخعععععه وةفثعععععه 
 (. 12سورة الفلق )   ( 4)﴿ َوِمْن َشرِّ الةَّفَّاثَاِت ِفي اْلُبَبِد : قوله تعالىتو هواء بال لباب

والةفاثععععات صععععيغة مبالغععععة تؤيععععد يثععععر  وشععععد  الععععةف  وال عاليععععة لهععععا بتحديععععد الجععععةس تفهةععععا  شععععر 
والببععععد المبصععععود  هععععي الببععععد البصععععبية توالتععععي تحفععععل . وأذى مععععن يثععععر  وشععععد  ةفعععع  الشععععي ان فععععي الببععععد

والهععععععععدف مععععععععن ةفععععععععث الشععععععععي ان فععععععععي هععععععععذه الببععععععععد     . اإلهتععععععععلالات الةاتجععععععععة مععععععععن الصععععععععوت عععععععععن  ريععععععععق
البصعععععبية تهعععععي محاولعععععة إيةعععععام اإلةسعععععان بصعععععدق أياذيبعععععه الموجعععععود  فعععععي وسواسعععععه ععععععن  ريعععععق إع عععععاء 
اإلةسععععععان شععععععبورا  جسععععععديا م اببععععععا لمععععععا يجععععععب أن يشععععععبر بععععععه عةععععععد سععععععماعه للفيععععععر  التععععععي وسععععععوس بهععععععا 

 .الشي ان له

 : الحل  حيث يمين أن يرى اإلةسان في المةا يما يت  الخدام في 

  .الصور المرعبة لإلسان -
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 .الصور البذيعسة وممارسة أمور بذيسة -
 .شيش يوحي له أفيار علع ةبيض هدى ا  عل وجل في البرلن اليري  -
ييععععا  اإلةسععععان باعمععععال ببيععععد  يععععل الببععععد عععععن  هععععار  ةفسععععه وال ترضععععي ا  عععععل وجععععل تونيرهععععا  -

 . من األمور التي تببث البلق تاإلض راب تواإلستفلال لإلةسان

 : حيث يهدف الشي ان إلع ما يلي 

السععععععععوء بععععععععالةفس حيععععععععث يريععععععععد أن يبععععععععذب اإلةسععععععععان ةفسععععععععه عععععععععن  ريععععععععق التبععععععععذيب الععععععععذاتي ت  -
 .ال ...الي بة

 .إل ...آلخرين عن  ريق الشت  تالتخريب تالب  إيذاء ا -
الفحشعععععاء أي أن يسعععععفهوا أةفسعععععه  وييسعععععبوا نضعععععب ربهععععع  لعععععذل  يبعععععو  بالوسوسعععععة لهععععع  بافيعععععار  -

وتصععععععورات فععععععي عبلهعععععع  عععععععن ممارسععععععات جةسععععععية بذيسععععععة ويبععععععو  بايةععععععاعه  أن هععععععذه األعمععععععال 
 .صحيحة

 .البول علع ا  بما ال يبل  اإلةسان -
شععععععي ان أن ييععععععون اإلةسععععععان فععععععي تخععععععب  تولتحبيععععععق ذلعععععع  يبععععععو  يثععععععر  الةسععععععيان حيععععععث يريععععععد ال -

 .بالوسوسة له بافيار ال فاسد  مةها تمما يجبله يةسع األمور المهمة في حياته
غــــــــزاو  (. محادثععععععععة فععععععععي عبلععععععععه) ضععععععععبف الترييععععععععل أي يجبلععععععععه ياةععععععععه يتحععععععععدث مععععععععع ةفسععععععععه -

(2102 :10-12   ) 

 .المسؤول األول عن الشروالمالحظ أن الجلاسري يةسب أخ اءه إلع الشي ان باعتباره 

 : العين -02-7

اإلعتبعععععاد فعععععي المغعععععرب البربعععععي يتوافعععععق معععععع هعععععذا العععععرأي تإذ يسعععععمع الشعععععخع مبيعععععان والضعععععحية 
ةمعععععا تببعععععر ععععععن رنبعععععة  المتبعععععين تيمعععععا يبتبعععععد العععععببض معععععن الةعععععاس أن البعععععين الضعععععار  ليسعععععت يبضعععععو توا 

  نيعععععره أةعععععه بصعععععحة داخليعععععة سعععععيسة يعععععالغير  والحسعععععد تتعععععؤثر فعععععي الشعععععخع السعععععوي أو العععععذي يعععععدعي أمعععععا
ـــب"جيعععد  ت والبعععين تصعععيب حسعععب  يعععل معععن يمعععر ب بعععس معععن  بعععوس الببعععور  "Van Jinb""فـــان جيني

والةععععععاس يخشععععععون مععععععن البععععععين بشععععععد  توتتمظهععععععر البععععععين فععععععي حريععععععة أو يلمععععععة أو ( والد  تختععععععان تلواج)
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 سعععععلو  تجعععععاه اآلخعععععر توإللالعععععة التهديعععععد المتواصعععععل إلصعععععابة بعععععالبين يحتمعععععي المجتمعععععع بتجةعععععب أو تهمعععععي 
 Dauchy (52-51: 1966)الشخع باعتباره مصدر لألل  

يما أن رس  تصورات للبين البشرية علع األبواب أو في أماين أخرى ظاهر  للبيان تيصةفها 
 (Oeil De Defence. 1984-4) chebelالميثولوجيون ضمن مفهو  عين الدفام 

تمثعععععل فعععععي اإليمعععععان بالتعععععاثير وفعععععي الجلاسعععععر يوجعععععد إعتبعععععاد راسععععع  فعععععي الثبافعععععة الشعععععببية الجلاسريعععععة ي
 .المضر للةظر  ومشاعر الحسد علع الفرد الذي توجه ضده توخاصة تفسير المرض بالبين

وفعععععععي هعععععععذا اإل عععععععار ةعععععععورد األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة المتداولعععععععة بمة بعععععععة بسعععععععير  حعععععععول هعععععععذا 
 :الموضوم

 .<<بيه ةفس >>  -
 . <<البين حق >>  -

 :وللعين عدة أعراض منها

 .وشحوبهإصفرار الوجه  -
 .إرتفام الحرار  بشيل يبير -
 .تصبب البرق من الشخع المصاب بالبين تخاصة في مة بة الظهر -
 .خفبان البلب بشيل أسرم من المبتاد -
 .ظهور يدمات لرياء أو خضراء في مةا ق مبيةة من الجس  -
 .عد  إستجابة الجس  للبالج في حالة األمراض البضوية يامراض المفاصل -
 .األهل والبيت والمجتمع والدراسة الةفور الشديد من -
 .إةبدا  الرنبة في التواجد في التجمبات -
 .الشبور بالضيق -
 .الشبور بالةسيان -
 .الشبور بالثبل في مؤخر  الرأس -
 .الشبور بالثبل علع األيتاف -
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 ( 027-022: 2111) المعاني . الشبور بالوخل في األ راف -

 :الحسد -02-2

مةهععععععععا إةسععععععععان توالحسععععععععد إمععععععععا مبععععععععا  أو مععععععععذمو          مععععععععن أمععععععععراض البلععععععععوب التععععععععي يععععععععل أن يخلععععععععو
أومحععععععر  تومععععععن الحسععععععد المبععععععا  المةافسععععععة توتععععععت  فععععععي صععععععور  المسععععععاببة والمسععععععارعة إلععععععع  لععععععب البفععععععو 

.  (31)﴿ ِخَتاُمععععععُه ِمْسعععععع   َوِفععععععي َذِلععععععَ  َفْلَيَتَةععععععاَفِس اْلُمَتَةاِفُسععععععوَن : قــــــالى تعــــــالى. والمغفععععععر  مععععععن ا  تبععععععالع
 (.22المطفيفين ،)

﴿ َأْ  َيْحُسعععععُدوَن الةَّعععععاَس َعلَعععععع َمعععععا َلتَعععععاُهُ  اللَّعععععُه : قولـــــه تعـــــالىالحسعععععد المحعععععر  فهعععععو وارد فعععععي أمعععععا 
ععععععععععععععا  ععععععععععععععا َعِظيم  .                   (94)ِمععععععععععععععْن َفْضععععععععععععععِلِه َفبَععععععععععععععْد َلَتْيَةععععععععععععععا َلَل ِإْبععععععععععععععَراِهيَ  اْلِيتَععععععععععععععاَب َواْلِحْيَمععععععععععععععَة َوَلَتْيَةععععععععععععععاُهْ  ُمْلي 

يهعععععدف سعععععلويه إلعععععع الرياسعععععة والرفبعععععة وعلعععععو المةللعععععة تويةيرهعععععا والحاسعععععد هةعععععا . (02ســـــورة النســـــاء ،) 
ويتمةععععع أن يععععلول علععععع نيععععره مععععا فيععععه مععععن . علععععع نيععععره توييععععره أن ييععععون تاببععععا ألحععععد أو مععععؤتمرا بععععامره

ةبمععععععة وجععععععاه تفيتحاسععععععد المتحاسععععععدون بغيععععععا وحبععععععدا توتةشععععععغل عبععععععوله  بععععععاهواء با لععععععة تويتريععععععوا الحععععععق 
ـــــال . ويبتبعععععدوا ععععععن الخيعععععر حسعععععدا بيعععععةه  ـــــالىق ْن ُتِصعععععْبَ  ُمِصعععععيَبة  :  تع ﴿ ِإْن ُتِصعععععْبَ  َحَسعععععَةة  َتُسعععععْؤُهْ  َواِ 

  (01التوبة ،) . (.9)َيُبوُلوا َيْد َأَخْذَةا َأْمَرَةا ِمْن َيْبُل َوَيَتَولَّْوا َوُهْ  َفِرُحوَن 

والحسععععععد المععععععذمو  ةتععععععاج اليبععععععر والبجععععععب والحبععععععد والبغضععععععاء توالريععععععاء تفيغتععععععة  الحاسععععععد سععععععماعه 
 ( 212: 2112)منصور . ال يسبده إال اإلضرار بمن يحسده الخير و 

وفعععععععي هعععععععذا اإل عععععععار ةعععععععورد األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة المتداولعععععععة بمة بعععععععة بسعععععععير  حعععععععول هعععععععذا 
 :الموضوم 

 .<< عاةد وما تحسد  >>  -
 .<<المال ما يحسدوه نير أماليه >>  -

 : وتتمثل أعراض الحسد في ما يلي

 .الشيوى من ببض األوجام -
 .اليسلالخمول و  -



المرض وتصوراته اإلجتماعية  التبليدية                                                 الفصل الثالث  

 

219 
 

 .فبدان الشهية -
 .عد  إستبرار الفرد علع حال أو فير مبين -
 .اإلختةاق -
 .عد  اإلهتما  بالمظهر -
 .اإلعتداء علع اآلخرين -
 .اإلة واء والبللة -
 ( 80: 2102) سيد  عابد.الصدود عن الذهاب إلع الدراسة أو البمل  -

 : التابعة-02-0

التاببعععععة توهعععععي يعععععاسن يصعععععيب المواليعععععد هةعععععا  إعتبعععععاد لخعععععر فعععععي يعععععاسن خفعععععي ي لعععععق عليعععععه إسععععع  
أن المبتبعععععععد الشعععععععببي يبعععععععول أن >> :  "Douttè"" دوتيـــــــه"  الجعععععععدد بعععععععالمرض أو يبعععععععتله  تحيعععععععث يبعععععععول

ةبععععععي ا  سععععععليمان سععععععالها مععععععن تيععععععون فاجابععععععت أةهععععععا أ  الصععععععبيان أةععععععلل علععععععع أبةععععععاء لد  وحععععععواء تأدخععععععل 
 .<<أن يبرفةي أحد  المةالل تأرب  أرحا  الةساء فاصيبهن بالبب  أفةع األ فال دون

 : "Douttè""دوتيه" فال بس يما يرى

يميعععععل إلعععععع شخصعععععةة الشعععععي ان أو الجعععععن ذاتعععععه ليحمعععععل فيهعععععا يافعععععة المصعععععاسب تفالتاببعععععة تتسعععععبب 
والععععببض اآلخععععر . فععععي تبثععععر الحععععظ تويثععععر  المصععععاسب والفشععععل المتيععععرر تويبتبععععد أةهععععا مععععن عمععععل السععععحر 

وممتلياتعععععه وخصعععععوبته توتحيععععع  علعععععع الشعععععباب  يةسعععععبها إلعععععع الجعععععن توالتاببعععععة تصعععععيب الفعععععرد فعععععي صعععععحته
                       Douttèe( 1220892-). بالبلوبية

إن التصعععععععور السعععععععابق للمعععععععرض يجبلعععععععه أمعععععععرا خارجيعععععععا بامتيعععععععال توهيعععععععذا شعععععععيلت التاببعععععععة لليععععععععة 
دفاعيعععععععة ةفسعععععععية تتمثعععععععل فعععععععي إسعععععععبا  المشعععععععاعر البدواةيعععععععة توهيعععععععذا فعععععععان المحعععععععي  يسعععععععاه  فعععععععي تحويعععععععل 

 .إلع إض راب يفلت عن إراد  الفرد إض راب بيولوجي

وفععععععععي هععععععععذا اإل ععععععععار ةععععععععورد المثععععععععل الشععععععععببي البربععععععععي المتععععععععداول بمة بععععععععة بسععععععععير  حععععععععول هععععععععذا 
 :الموضوم

 .<< بيه تاببة >>  -
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 : المكتوب -02-2

حيعععععث يشعععععير ععععععاد  إلعععععع شعععععيش ال ,يبتبعععععد الةعععععاس يعععععذل  فعععععي شعععععيش فعععععوق  بيبعععععي هعععععو الميتعععععوب 
فاإلةسععععععان مهمععععععا ,و  ال يميععععععن اإلفععععععالت  مععععععن يبضععععععتها شععععععيء يوجععععععه حيععععععاته  أو يعععععع,يميععععععن الععععععتحي  فيععععععه 

لععععععذل  يبتبععععععد ,يععععععابال صععععععابرا علععععععع مععععععا يصععععععيبه ,بلغععععععت درجععععععة حععععععذره ال يميةععععععه إال أن ييععععععون خاضععععععبا 
سععععتبباله باعتبععععاره يضععععاء ويععععدر ا   فعععععالمرض ,نالبيععععة الةععععاس أن المععععرض ظععععاهر  عاديععععة ال مفععععر مةهععععا وا 

والفيععععععر  التععععععي تععععععرى أن ا  سععععععبحاةه و تبععععععالع ,جععععععاء ةتيجععععععة إرتيععععععاب الفععععععرد لععععععذةوب أو خععععععرق محرمععععععات 
ولعععععذل  ةجعععععد أن المعععععرض ةعععععاتج ععععععن إخعععععتالل الباليعععععة بعععععين ,يبايعععععب المعععععذةبين مةتشعععععر  ببعععععو  لعععععدى الةعععععاس 

 . اإلةسان وا  سبحاةه وتبالع

وفعععععععي هعععععععذا اإل عععععععار ةعععععععورد األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة المتداولعععععععة بمة بعععععععة بسعععععععير  حعععععععول هعععععععذا 
 :الموضوم

 .<<بين ما يةحوه اليدينالميتوب في الج>>  -
 .<<ا  خلق األذى وخلق ال ب والدواء>>  -
 .<<المومن هو لي يتفيرو ربي>>  -

 : دعوة الشر -02-2

وهعععععي دععععععاء إلعععععع ا  سعععععبحاةه وتبعععععالع يصعععععد << ,دععععععو  الشعععععر >> يبتبعععععد الةعععععاس فيمعععععا يسعععععمع 
در فهعععععي مصععععع, يعععععد ييعععععون مصعععععدرها الوالعععععدين أو أي شعععععخع لخعععععر ,تسعععععلي  الببعععععاب علعععععع شعععععخع معععععا 

ذلعععع  أةععععه يععععد يسععععتمر تاثيرهععععا  ععععول البمععععر ويععععد , لأللعععع  لععععذل  فهععععي مهابععععة جععععدا فععععي المجتمععععع الجلاسععععري 
ا  ) ويعععععد تصعععععيب الفعععععرد فعععععي صعععععحته ومعععععن العععععدعوات المبروفعععععة ,أي األبةعععععاء واألحفعععععاد ,تلحعععععق بالذريعععععة 
بعععععا  ويالحعععععظ فعععععي يعععععل تلععععع  العععععدعوات اإلسعععععتباةة (. ا  ال تعععععرب  ,ا  يجيبلععععع  ضعععععربة ,يب يععععع  لبمعععععع 

  (212: 2112)بومدين . سبحاةه وتبالع لتةفيذ البباب

والععععععععدعاء بالشععععععععر تأسععععععععلوب يخلععععععععق شععععععععبور بععععععععالبلق والتهديععععععععد تفبععععععععد يععععععععؤدي إلععععععععع سلسععععععععلة مععععععععن 
المصعععععععاسب والشعععععععباء والتباسعععععععة تسعععععععتمر فعععععععي المسعععععععتببل توتعععععععورث علعععععععع األبةعععععععاء واألحفعععععععاد ولهعععععععا عاليعععععععة 

  ( 09: 2102)لة بو منقار وهمي. ب اعة الوالدين توهي مرتب ة بالدين 
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وفعععععععي هعععععععذا اإل عععععععار ةعععععععورد األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة المتداولعععععععة بمة بعععععععة بسعععععععير  حعععععععول هعععععععذا 
 :الموضوم

 .<<دعو  الةبي وال دعو  الصبي >>  -
 .<<دعاوي الوالدين تةفذ في الذرية >>  -
 .<< مدعي والدين >>  -

 : السحر -02-9

ـــــارس"ذيعععععر  ـــــن ف السعععععين و الحعععععاء و العععععراء أصعععععول ثالثعععععة " سعععععحر " فعععععي مبعععععاييس اللغعععععة أن  "إب
 . واألخر خدم وشبهة والثالث ويت من األويات,متبايةة أحدها عضو من األعضاء 

 . هو إخراج البا ل في صور  الحق ويبال هو الخديبة: يال يو ,وأما الثاةي فالسحر 

وسععععععيون الحععععععاء المهملععععععة هععععععو السععععععحر بيسععععععر السععععععين >> : وفععععععي يشععععععاف إصعععععع الحات الفةععععععون
  (22-20: 2112)شعبان. <<فبل يخفع سببه ويوه  يلب الشيء عن حبيبته 

أي إخععععععراج الشععععععيء ,ويتضعععععع  ممععععععا سععععععبق أن مبةععععععع السععععععحر لغععععععة يةصععععععرف إلععععععع فبععععععل السععععععحر 
 . بل وال بد أن ييون خفيا حتع ةسميه سحرا,والفبل الخفي 

  تبععععععدو متصععععععلة بيععععععل عمععععععل يبععععععي  وفععععععي المجتمععععععع المغععععععاربي ممارسععععععة عمليععععععة السععععععحر والشععععععبوذ
وشععععععةيع يلاولععععععه أشععععععخاع عععععععدواةيون تهععععععدفه  األساسععععععي هععععععو اإلسععععععاء  إلععععععع نيععععععره  تباعتمععععععاده  علععععععع 
أسععععععاليب يتبةوةهععععععا ويجيععععععدون إسععععععتخدامها توبمبععععععدورها أن تحععععععدث إضعععععع رابا عبليععععععا توييععععععون لععععععه عوايععععععب 

 .(  87: 2101)بن عبد اهلل . وخيمة علع ةفسية الشخع المستهدف

 : أةوام مةها وللسحر عد 

 : السحر األسود والشعوذة -

وفيهعععععا ,الشععععبوذ  تختلععععف عععععن السععععحر البععععا  وهععععي شعععععاسبة بيثععععر  فععععي المجتمبععععات نيععععر الغربيععععة 
يبعععععععذل السعععععععاحر يوتعععععععه بشعععععععيل متبمعععععععد بعععععععدافع معععععععن الحبعععععععد والحسعععععععد تويسعععععععبب المعععععععرض بواسععععععع ة تباويعععععععذ 
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حععععععععععد مععععععععععن      ونالبعععععععععا مععععععععععا تمععععععععععارس الشعععععععععبوذ  وسعععععععععع  عععععععععععال  إجتمعععععععععاعي وا,و بعععععععععوس أو سععععععععععمو  مبيةععععععععععة 
 ( 712: 2112)خليل. إل ...والجيران ,األصدياء 

 ومععععععععن الممارسععععععععات السععععععععحرية الشععععععععاسبة فععععععععي الوسعععععععع  المغععععععععاربي ال ريبععععععععة المبروفععععععععة بالتويععععععععال 
أو السعععععحر بواسععععع ة اإل بعععععا  تويعععععد يبتمعععععد فيهعععععا علعععععع يعععععل أةعععععوام األنذيعععععة التعععععع تةتبعععععع بديعععععة توعلعععععع 

 (عويطــــــة )فالتويععععععال فععععععي ةظععععععر . ذى بالمسععععععحورالخبععععععر  التععععععع تحبععععععق الهععععععدف المةشععععععود تأي إلحععععععاق األ
 (82: 2101)بن عبد اهلل. ال ريبة المفضلة لتصفية الحسابات بين الةساء والرجال

 :وهذا ما تتةاوله مجموعة من األمثال الشببية  بمة بة بسير  مثل 

 .<<علع المايل تتبايل >>" لمويل أعمع "  -

 ( : األرواح االرضية) سحر العزائم وعمل التسخير 

 : في تفسيره "القرطبي" ذير 

ال يةيععععععر أن يظهععععععر علععععععع يععععععد السععععععاحر خععععععرق البععععععادات ممععععععا لععععععيس فععععععي مبععععععدور : يععععععال علماؤةععععععا
إلععععععع نيععععععر ذلعععععع  ممععععععا يععععععا  الععععععدليل علععععععع ,وتبععععععويج عضععععععو ,البشععععععر مععععععن مععععععرض وتفريععععععق ولوال عبععععععل 

  فععععي وال يببععععد فععععي السععععحر أن يسععععتدق جسعععع  السععععاحر حتععععع يتععععول,إسععععتحالة يوةععععه مععععن مبععععدورات الببععععاد 
والمشعععععي علعععععع ,وال يعععععران فعععععي الهعععععواء ,واإلةتصعععععاب علعععععع يصعععععبة والجعععععرى علعععععع خعععععي  مسعععععتدق ,اليعععععرات 
وال ,فععععال ييععععون السععععحر موجبععععا لععععذل  وال علععععة لويوعععععه وال سععععببا مولععععدا ,وريععععوب يلععععب ونيععععر ذلعععع  ,المععععاء 

ةمعععععا يخلعععععق ا  تبعععععالع هعععععذه األشعععععياء ويحعععععدثها عةعععععد وجعععععود السعععععحر ,ييعععععون السعععععاحر مسعععععتبال بعععععه  معععععا ي, وا 
 .( 09: 2112)شعبان يخلق الشبع عةد األيل  

 :ويسبب السحر ببض األمراض ومةها

  :سحر الجنون 

صابته بالجةون تحيث يسي ر  يحدث حيةما يامر الساحر الجن بمس فرد ما والتمريل في مخه وا 
ظهور الجن وهو في م  المسحور علع مرايل التفيير والترييل واإلستيباب والحرية تمما يؤدي إلع 

 :المسحور بحالة من حاالت الجةون تحيث تظهر عليه األعراض التالية
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 .التخب  في اليال  والهذيان -
 .التخب  في األفبال والحريات -
 . عد  اإلستبرار في ميان ما وال عمل ما -
 .يثر  اإلض راب والبلق -
 .الشرود الذهةي والةسيان وعد  الترييل -
 .حب الوحد  -
 .واألماين المهجور تفضيل أماين الخالء  -

 : سحر المرض

هععععععو سععععععحر يبععععععو  بععععععه السععععععاحر بالتععععععاثير علععععععع مريععععععل مععععععن مرايععععععل المعععععع  يالسععععععمع تأو البصععععععرأو 
الحريععععععة فععععععي  ععععععرف مععععععن أ ععععععراف الجسعععععع  أو جععععععلء مععععععن أجععععععلاء الجسعععععع  أو حريععععععة مععععععن حريععععععات الجسعععععع  

 .تحيث يصاب المسحور بتويف داس  أو مؤيت علع وظيفة مامن وظاسف الجس 

 :سحر الخمول

و سععععععععحر يبععععععععو  بععععععععه السععععععععاحر بهععععععععدف إلحععععععععاق األذى بفععععععععرد مععععععععا خاصععععععععة إذا يععععععععان متفويععععععععا     هعععععععع
ويسععععل  السععععاحر علععععع يععععل مععععن يريععععد سععععحره حيععععث تظهععععر . دراسععععيا تأو صععععاحب جععععاه أو مريععععل مرمععععوق

 : علع الفرد المسحور األعراض التالية

 .الخمول والهدوء -
 .الصمت والسيون  ويال -
 .الةسيان -
 .الصدام -
 .اإلنماء -
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 :اتفسحر الهو 

وييلععععف فيععععه السععععاحر جةيععععا بععععان يععععؤذي إةسععععيا فععععي اليبظععععة أو المةععععا  تويةاديععععه باصععععوات مختلفععععة 
يبرفهععععععا أوال يبرفهععععععا تويتفععععععاوت هععععععذا السععععععحر مععععععن درجععععععة بسععععععي ة يالوسععععععواس تودرجععععععة يبيععععععر  يععععععالجةون 

 :تحيث يظهر علع المسحور األعراض التالية 

 .أرق في المةا  ويلق في اليبظة  -
 .سمام هالوس صوتية -
 .يوابيس وأحال  مريبة -
 .يثر  الشيو  والوساوس -

 : سحر النزيف

تصعععععاب فيعععععه المعععععرأ  المسعععععحور  بعععععالةليف واإلستحاضعععععة العععععذي يختلعععععف ععععععن الحعععععيض فعععععي صعععععفته 
 .وويته

 : سحر الربط

سععععععععحر الععععععععرب  للرجععععععععل أو المععععععععرأ  ممععععععععا يسععععععععبب لهمععععععععا الضععععععععبف الجةسععععععععي وعععععععععد  البععععععععدر  علععععععععع 
 (022-022: 2102) صولة. اإلةجاب

وظعععععععاسف يامةعععععععة ذات  بيبعععععععة بيوةفسعععععععية تتمثعععععععل فعععععععي العععععععتخلع معععععععن البلعععععععق توتجعععععععاول وللسعععععععحر 
أو إجتماعيععععععة تتمثععععععل فععععععي ظهععععععور السععععععحر حيثمععععععا . الصععععععباب التععععععع ييععععععون الةجععععععا  فيهععععععا نيععععععر مؤيععععععد

ووظعععععاسف ظعععععاهر  تععععع  التميعععععل . تتعععععربع بافبعععععال اإلةسعععععان تبلبعععععات األحعععععداث تأو إراد  اآلخعععععرين وحعععععريته 
وسعععععحر ويعععععاسي موجعععععه . إلحعععععاق المعععععرض تأو المعععععوت بالخصععععع  داخلهعععععا بعععععين سعععععحر هجعععععومي موجعععععه إلعععععع

إلعععععععععععع تحصعععععععععععين الجسعععععععععععد أو العععععععععععدفام ععععععععععععن ملييتعععععععععععه بواسععععععععععع ة سعععععععععععحور و السععععععععععع   تسعععععععععععحر الحعععععععععععب 
 ( 89: 2111)أسليم.ال ...

وبعععععالبود  إلعععععع اإلةسعععععان المغعععععاربي ةيتشعععععف أةعععععه يلجعععععا إلعععععع الممارسعععععات السعععععحرية توهعععععو يسعععععبع 
معععععا للتخفيععععععف مععععععن فعععععي الغالععععععب إمعععععا لتبريععععععر فشععععععل يصعععععيبه تأو تجععععععاول ة بعععععع أو إضعععععع راب يواجهععععععه توا 
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تبعععععاء شعععععرور الةفعععععوس التعععععي تريعععععد اإلعتعععععداء علعععععع أمةعععععه وأمعععععن  األخ عععععار والتهديعععععدات التعععععع تحعععععدق بعععععه توا 
  ( 80: 2101)بن عبد اهلل . جماعته المتماسية

لعععععي خعععععاةوه >> : وهعععععذا معععععا يظهعععععر فعععععي المثعععععل الشعععععببي البربعععععي المتعععععداول بمة بعععععة بسعععععير  الباسعععععل
 .<<سحور بيا إيديه يبول ال

 : المرض وعالقته بالتصورات اإلجتماعية -00

 :يمين إجمال البالية بين المرض والتصورات اإلجتماعية في الةبا  التالية

التصععععععورات اإلجتماعيععععععة للمععععععرض تبتبععععععر أن بدايععععععة المععععععرض إجتمععععععاعي يخععععععع الجميععععععع تيمععععععا  -
ن الجسعععععععع         تبحعععععععث فعععععععي تعععععععاري  الفعععععععرد واألسعععععععر  توهععععععععي تتيعععععععون معععععععن المبلومعععععععات المسعععععععتبا  عععععععع

اإلجتمعععععععاعي توهعععععععي تتيعععععععون معععععععن المبلومعععععععات علعععععععع إخعععععععتالف ةوعهعععععععا توجعععععععه أةمعععععععا  السعععععععلو  
 .والمبايير والبي  لمواجهة هذا المرض توهو بالتالي مشيلة فردية ومشيلة إجتماعية

يميعععععن إعتبععععععار التصعععععورات اإلجتماعيععععععة للمعععععرض دراسععععععة معععععن خععععععالل تجربعععععة المععععععريض والثبافععععععة  -
تحديععععععععععد ةععععععععععوم التفسععععععععععير ويععععععععععل المتغيععععععععععرات التععععععععععي لهععععععععععا عاليععععععععععة        اإلجتماعيععععععععععة تودورهععععععععععا فععععععععععي

بععععععععالمرض تأي أةهععععععععا تععععععععدرس مختلععععععععف التبةيععععععععات الفرديععععععععة واإلجتماعيععععععععة التععععععععي تحععععععععدد مبععععععععاةي 
المععععرض والتبةيععععات المختلفععععة للتفسععععير سععععواء ياةععععت إجتماعيععععة أو ةفسععععية فيليولوجيععععة فععععي إ ععععار 

التبليديععععععععة وال بيععععععععة البالجيععععععععة  البمليععععععععات الرمليععععععععة المرتب ععععععععة بحيععععععععا  المععععععععريض فععععععععي الثبافععععععععات
 .المختلف

يميعععععن إعتبعععععار التصعععععورات اإلجتماعيعععععة للمعععععرض ةمعععععاذج مبرفيعععععة وأشعععععيال التببيعععععر اإلجتماعيعععععة  -
 .التي يحدد المجتمع مبةع لها

 التصورات اإلجتماعية للمرض تشيل مليج بين البديد من الدياةات والمبتبدات  -
 ) kahl (30-29: 2006 .الثبافية

ير اإلجتماعيعععععة والسعععععلويية فعععععي سعععععياق إجتمعععععاعي مبعععععين تهعععععي التعععععي تحعععععدد إلعععععع البعععععرف والمبعععععاي -
حععععععععد يبيععععععععر  بيبععععععععة السععععععععلو  مععععععععن حيععععععععث السععععععععواء والشععععععععذوذ تيمععععععععا أن المبععععععععايير اإلجتماعيععععععععة 
والسعععععععلويية تتحعععععععدد بعععععععدورها بفبعععععععل التفاععععععععل اإلجتمعععععععاعي العععععععذي يحعععععععدث بعععععععين أفعععععععراد وجماععععععععات 

 ( 729: 2102)  عشو . مجتمع مبين ضمن إ ار ثبافي وحضاري وديةي محدد
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إن التصعععععععععععورات التبليديعععععععععععة للمعععععععععععرض مرتب عععععععععععة بالسعععععععععععياق التعععععععععععاريخي واإلجتمعععععععععععاعي والثبعععععععععععافي   -
للمجتمععععع تولععععذل  يميةةععععا البععععول أن مرجبيععععات هععععذه التمععععثالت لبضععععايا المععععرض مختلفععععة تفمةهععععا 
معععاهو ةععععابع مععععن تفييععععر ميثولعععوجي نععععاسر فععععي التفييععععر اإلةسععععاةي تومةهعععا مععععاهو ةععععابع مععععن تجربععععة 

بعععععععالجلاسر توسعععععععاهمت الروايعععععععة التاريخيعععععععة فعععععععي حفعععععععظ هعععععععذه    وثبافعععععععة الحضعععععععارات التعععععععي عمعععععععرت
التجربععععة توتةايلتهععععا األجيععععال فظلععععت حيععععة تععععؤدي وظيفتهععععا باسععععتمرار تومةهععععا مععععاهو مسععععتمد مععععن 

: 2102)رحـــــاب . الفضععععاء البيسعععععي فعععععي تبامعععععل اإلةسعععععان معععععع المعععععاء توالهعععععواء توالةعععععار توالةبعععععات
092- 097) 

رض تععععععععععععرتب  بابةيعععععععععععععة إجتماعيعععععععععععععة         ممععععععععععععا سعععععععععععععبق يتضععععععععععععع  أن التصععععععععععععورات اإلجتماعيعععععععععععععة للمععععععععععععع
يمععععا ,وجماعععععات وأفععععراد يشععععغلون وحععععد  إجتماعيععععة ةفسععععية ثبافيععععة يشععععببون مععععن خاللهععععا حاجععععاته  ,محععععدد  

فضععععععععال عععععععععن ,ييتسععععععععبون مععععععععن خععععععععالل توحععععععععده  بهععععععععا الشععععععععبور بععععععععاألمن واإلةتمععععععععاء واإلسععععععععتبرار الةفسععععععععي 
 .امله  مع ميوةات بيسته مجموعة من البي  والمبايير والمبتبدات والتصورات التي تحدد تب

 :خالصة الفصل

المعععععععرض حعععععععدث إجتمعععععععاعي تألةعععععععه يظهعععععععر فعععععععي موايعععععععف إجتماعيعععععععة توجعععععععذوره ياسمعععععععة فعععععععي بةيعععععععة 
لععععذل  فتبريععععف المععععرض . الجماعععععة ةفسععععها توال يميععععن تفسععععيره إال فععععي اإل ععععار الثبععععافي الععععذي يظهععععر فيععععه

تعععععاثر بالثبافعععععة سعععععواءا معععععن الةاحيعععععة السعععععببية أو التفسعععععيرية تألةعععععه ةتعععععاج لتفاععععععل مببعععععد ومتشعععععاب  للبوامعععععل ي
وعلعععععع هعععععذا فمفهعععععو  . الةفسعععععية واالبيولوجيعععععة تواإلجتماعيعععععة والثبافيعععععة التعععععي تتفاععععععل لتشعععععييل سعععععلو  الفعععععرد

لسعععععواء المعععععرض مفهعععععو  ةسعععععبي تيختلعععععف معععععن ثبافعععععة إلعععععع أخعععععرى تحسعععععب المبيعععععار اإلجتمعععععاعي الثبعععععافي ل
يمعععععععا أن الصعععععععحة البامعععععععة ةشعععععععا  . العععععععذي يبتبعععععععر المعععععععرض خعععععععالف الحالعععععععة السعععععععوية المحعععععععدد  إجتماعيعععععععا

.  إجتمععععععععععععععاعي ثبععععععععععععععافي يسععععععععععععععاعد األفععععععععععععععراد علععععععععععععععع البيععععععععععععععا  بععععععععععععععادواره  ضععععععععععععععمن البةععععععععععععععاء اإلجتمععععععععععععععاعي
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 :تمهيد

تتويععععف موضععععوعية ةتععععاسج البحععععوث الةفسععععية فععععي أحععععد جواةبهععععا علععععع يفععععاء  الباحععععث فععععي اةتبععععاء    
 .أدوات الدراسة ببةاية ودية متةاهية حتع يصل إلع إجابات عن تساؤالته الم روحة في الدراسة

يمععععععا أن موضععععععوم الدراسععععععة يفععععععرض مةهجععععععا وأدوات تةسععععععج  مععععععع متغيععععععرات الدراسععععععة تومععععععن بععععععين    
دمة فععععععي الدراسععععععات والبحععععععوث الةفسععععععية تتحليععععععل المحتععععععوى تولتععععععوخي الموضععععععوعية فععععععي المةععععععاهج المسععععععتخ

ةتعععععععاسج التحليعععععععل يخعععععععدر بالباحعععععععث إتبعععععععام خ عععععععوات مةهجيعععععععة فعععععععي ت بيعععععععق هعععععععذا المعععععععةهج للوصعععععععول إلعععععععع 
ع اسهععععا داللععععة فععععي ضععععوء التععععراث الةظععععري لموضععععوم  تبععععديرات يميععععة دييبععععة لمععععاد  التحليععععل واسععععتة ايها وا 

 .الدراسة

ل تعععع  الت عععععرق لإلجعععععراءات المةهجيععععة المتببعععععة فعععععي هععععذه الدراسعععععة تاة اليعععععا معععععن وفععععي هعععععذا الفصععععع   
الدراسععععععة االسععععععت العية تأهععععععدافها تأدواتهععععععا وةتاسجهععععععا تثعععععع  الدراسععععععة األساسععععععية حيععععععث تعععععع  التفصععععععيل فععععععي 

 . تحليل المحتوى  وخ واته ومميلاته تأدا  الدراسة وحدودها
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 :الدراسة االستطالعية -0

أن الدراسعععععععة االسعععععععت العية تبععععععععد مرحلعععععععة مهمعععععععة فعععععععي اختبععععععععار  (02: 0888)مزيـــــــان يعععععععرى     
موضعععععوم البحعععععث وتحديعععععد جواةعععععب الدراسعععععة تأيضعععععا مبرفعععععة ببعععععض الباليعععععات اإلشعععععترا ية بعععععين المتغيعععععرات 
وبلععععععور  ببععععععض الفععععععروض والتةبععععععؤات تودراسععععععة أدا  مععععععن أدوات البيععععععاس والتاييععععععد مععععععن صععععععالحياتها يبععععععل 

 .استبمالها في الدراسة األساسية

ومادمةعععععا أمعععععا  تحليعععععل للسعععععلو  اللغعععععوي فاةةعععععا ةسعععععبع لليشعععععف ععععععن المضعععععمون اليعععععامن للخ عععععاب    
والباليعععععات اإلرتبا يععععععة بمبعععععاةي هععععععذا المضعععععمون تحيععععععث تبعععععد الدراسععععععة االسعععععت العية خ ععععععو  أساسععععععية ال 

 .يمين االستغةاء عةها في بحوث تحليل المحتوى

البحعععععععععوث تويبعععععععععل فعععععععععي هعععععععععذا الةعععععععععوم معععععععععن  أن( 021-020:  2102)نفوســـــــــي حيعععععععععث تعععععععععرى  
االختيععععععار الةهععععععاسي لبةاصععععععر البيةععععععة التععععععي سععععععيت  تحليلهععععععا تهةععععععا  تحليععععععل مبععععععدسي الععععععذي يةععععععدرج ضععععععمن 
تويععععت  التحليععععل المبععععدسي علععععع أسععععاس اختيععععار  خ ععععو  مةهجيععععة أيبععععر هععععي الدراسععععة االسععععت العية اليشععععفية  
ي  عيةعععععععة معععععععن مجتمعععععععع البحعععععععث تتةصعععععععب عليهعععععععا الدراسعععععععة فيمعععععععا ببعععععععد تيمعععععععا تميعععععععن معععععععن تحديعععععععد المفعععععععاه

األساسعععععية والباليعععععة الموجعععععود  بعععععين المتغيعععععرات التعععععي تعععععتحي  فعععععي الظعععععاهر  المدروسعععععة لبةعععععاء أولعععععي ألدا  
 .تجميع البياةات توتحديد وحدات البياس

 :وفي ما يلي عرض ألهداف الدراسة االست العية تومةهجها وأدواتها وةتاسجها 

 : أهداف الدراسة االستطالعية -0-0

 :االست العية إلعهدفت الدراسة 

 .التبرف علع مجتمع الدراسة وعةاصر الثبافة الشببية ذات الصلة بموضوم الدراسة -
جمععععععع األمثععععععال الشععععععببية البربيععععععة المتبلبععععععة بموضععععععوم التصععععععور االجتمععععععاعي للمععععععرض توحععععععذف  -

 .المتشابه مةها
تحليععععععل ببعععععععض األمثععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة المتبلبععععععة بموضعععععععوم التصععععععور االجتمعععععععاعي للمعععععععرض  -

 .وحساب شرو ها السييومترية. يد من أبباد التحليل المبتمد  لبةاء استمار  الدراسةللتا
-  
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 : منهج الدراسة االستطالعية -0-2

 :يسمت الدراسة االست العية إلع يسمين

  :القسم األول*

هعععععععدف إلعععععععع التبعععععععرف علعععععععع مجتمعععععععع الدراسعععععععة ووجعععععععود عةاصعععععععر الثبافعععععععة الشعععععععببية ذات الصعععععععلة 
االجتمععععاعي ألفععععراد عيةععععة الدراسععععة االسععععت العية للمععععرض مععععن حيععععث ةععععوم  بموضععععوم المععععرض توالتصععععور 

 .المرض تأسبابه تأعراضه تمبةاه و رق عالجه

وفعععععععي ضعععععععوء األهعععععععداف المسععععععع ر  فعععععععي البسععععععع  األول معععععععن الدراسعععععععة االسعععععععت العية تععععععع  اعتمعععععععاد   
 ريبعععععة لوصعععععف الظعععععاهر  المدروسعععععة توتصعععععويرها يميعععععا >>: المعععععةهج الوصعععععفي تالعععععذي يبعععععرف علعععععع أةعععععه

خضعععععععععاعها للدراسعععععععععة       ععععععععععن  ريعععععععععق جمعععععععععع مبلومعععععععععات مبةةعععععععععة ععععععععععن المشعععععععععيلة وتصعععععععععةيفها توتحليلهعععععععععا وا 
 (029: 2112) سالطنية والجيالني  .<<الدييبة 

 : علع أةه(22: 2102)برو  في"جابر" ويبرفه   

وصععععععف مععععععا هععععععو يععععععاسن توتفسععععععيره توتحديععععععد الظععععععروف والباليععععععات التععععععي توجععععععد بععععععين الويععععععاسع >> 
ات السععععاسد  توالتبععععرف علععععع المبتبععععدات واالتجاهععععات عةععععد يععععل فععععرد مععععن األفععععراد توأيضععععا تحديععععد الممارسعععع

 . <<والجماعات و راسبها في الةمو والت ور 

حيعععععععث تععععععع  اختيعععععععار هعععععععذا المعععععععةهج ألةعععععععه األةسعععععععب ل بيبعععععععة الدراسعععععععة وموضعععععععوعها تومعععععععن أجعععععععل    
الحصععععول علعععععع أيبعععععر يعععععدر مميعععععن معععععن المبلومععععات حعععععول موضعععععوم التصعععععور االجتمعععععاعي للمعععععرض بيعععععل 

ةعععععععوم المعععععععرض تأسعععععععبابه تأعراضعععععععه تمبةعععععععاه وأسعععععععاليب البعععععععالج : وهعععععععي,أببعععععععاده المحعععععععدد  فعععععععي الدراسعععععععة 
 .الشببي المستبملة للشفاء من المرض ويذا أسباب اللجوء إلع ال ب الشببي بدل الحديث

 : القسم الثاني*

بمعععععا أةعععععه ويبعععععل االختيعععععار الةهعععععاسي لبةاصعععععر البيةعععععة تالبعععععد معععععن تحليعععععل مبعععععدسي وذلععععع  معععععن أجعععععل        
وفعععععي هعععععذا البسععععع  تععععع  اسعععععتخدا  معععععةهج . بةعععععاء أولعععععي ألدا  التحليعععععل تععععع  تحليعععععل ثالثعععععين معععععثال شعععععببيا عربيعععععا

 تحليععععل المحتععععوى  وهععععو المععععةهج المسععععتخد  أيضععععا فععععي الدراسععععة األساسععععية تألن الهععععدف مةهععععا هععععو تحليععععل
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الرمعععععول التعععععي تحتويهعععععا األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة ذات الصعععععلة بموضعععععوم التصعععععور االجتمعععععاعي للمعععععرض 
تحيععععععث أن الرمععععععل يحمععععععل مبةععععععع نععععععامض خفععععععي ومبةععععععع سععععععهل بسععععععي  تومبظعععععع  التفسععععععيرات الواضععععععحة 
والباديعععععة ليسعععععت بالضعععععرور  ياملععععععة فهعععععي تمثعععععل ةصععععععف الحبيبعععععة تإذ أةهعععععا تععععععؤدي إلعععععع الةبعععععيض تيشععععععف 

وصععععععول إلععععععع المبةيععععععين الغععععععامض الخفععععععي والسععععععهل البسععععععي  توهععععععذا مععععععا يحببععععععه وتخفععععععي تلععععععذل  وجععععععب ال
 . مةهج تحليل المحتوى

 :أدوات الدراسة االستطالعية -0-7

األدا  يلمعععععة تسعععععتبمل لوصعععععف إجعععععراءات أو عمليعععععات مبيةعععععة لغعععععرض محعععععدد تيمعععععا أةهعععععا ييعععععان    
لخععععر تومععععن ثعععع  يميععععن  يسععععتخد  للععععرب  بععععين متغيععععرين أو أيثععععر إلع ععععاء فباليععععة أيبععععر لتععععاثير متغيععععر فععععي

يعععععععل وسعععععععيلة تيشعععععععف ععععععععن بياةعععععععات يميعععععععة أو ييفيعععععععة الهعععععععدف مةهعععععععا اختبعععععععار صعععععععحة >>تبريفهعععععععا باةهعععععععا 
 (88: 2102)برو . <<الفروض أو خ سها تأو اإلجابة عن أسسلة م روحة في البحث 

وفعععععي هعععععذه الدراسعععععة االسعععععت العية وفعععععي يسعععععمها األول تععععع  اسعععععتخدا  أدا  المبابلعععععة والتعععععي يبرفهعععععا         
عبععععععار  عععععععن عاليععععععة ديةامييععععععة وتبععععععادل >> : باةهععععععا(20: 2112)شــــــقير فععععععي  (Rose) <<روس >> 

 . <<لفظي بين شخصين أو أيثر

المحادثعععععععععة >>: علعععععععععع أةهعععععععععا(087: 2119)عمـــــــــر فعععععععععي ( Bingham")بنجهـــــــــام"ويبرفهعععععععععا    
 . <<الجاد  الموجهة ةحو هدف محدد وليس مجرد الرنبة في المحادثة في حد ذاتها 

لمبابلععععععععععععة باع ععععععععععععاء الحريععععععععععععة والفرصععععععععععععة للمبحععععععععععععوث للتببيععععععععععععر عععععععععععععن مععععععععععععا يجععععععععععععول           وتتميععععععععععععل ا   
بداخلععععععه توبالتععععععالي تسععععععم  لةععععععا بالحصععععععول علععععععع مبلومععععععات أيثععععععر لإلجابععععععة عععععععن التسععععععاؤالت الم روحععععععة 

 .والحصول علع أيبر يدر ممين من المبلومات حول موضوم التصور االجتماعي للمرض

  :وت  ت بيق دليل مبابلة ميوةة من ستة أسسلة حسب أهداف الدراسة وهي   

 ما مفاهي  المرض حسب رأي ؟ .6
 ما األسباب المؤدية للمرض؟ .3
 ما أةوام المرض؟ .2
 ما أعراض المرض؟ .4
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 ما أساليب ال ب الشببي المستخدمة في عالج المرض؟ .9
 ما أسباب اللجوء لل ب الشببي؟ .1

ة الدراسعععععة االسعععععت العية معععععن  عععععرف الباحعععععث تحيعععععث اسعععععتغريت وتععععع  إجعععععراء المبابلعععععة معععععع عيةععععع   
دييبعععة تحيعععث أةعععه عةعععدما يعععت  سعععؤال المبحعععوث ععععن ةعععوم المعععرض يعععت   49إلعععع  .6معععد  يعععل مبابلعععة معععن 

 .سؤاله عن أعراضه وأسبابه وأساليب عالجه

 :عينة الدراسة االستطالعية -0-2

فعععععرد مبسعععععمين بعععععين خمسعععععين  شعععععملت عيةعععععة الدراسعععععة االسعععععت العية فعععععي يسعععععمها األول علعععععع مسعععععة   
رجعععععل وخمسعععععين امعععععرأ  معععععن مختلعععععف المسعععععتويات التبليميعععععة تومعععععن مختلعععععف مةعععععا ق واليعععععة بسعععععير  وذلععععع  
لتجةعععععب معععععا يعععععد تحدثعععععه الحعععععدود الجغرافيعععععة معععععن اخعععععتالف ثبعععععافي توألن مجتمعععععع الدراسعععععة مجهعععععول المبعععععال  

نموغبـــــــوز   أو>> ويععععععدرس جاةععععععب ثبععععععافي لهعععععععذا تعععععع  اختيععععععار هعععععععذا البععععععدد تففععععععي المبععععععال العععععععذي ةشععععععره 
ـــــولينس  ـــــو فعععععي  1..3سعععععةة <<  Onwnegbuzie et Collinsوك -097:  2100)دلي

حعععععععول مبترحعععععععات لتحديعععععععد أحجعععععععا  عيةعععععععة مختلعععععععف التصعععععععميمات البحثيعععععععة ةجعععععععدهما يحعععععععددان ععععععععدد (090
 . مبابلة يحد أدةع .9إلع  .2المبابالت في المجموعة الثبافية الواحد  من 

ذلعععع  الةععععوم الععععذي >> : أمععععا عععععن اختيععععار البيةععععة فياةععععت ب ريبععععة  يصععععدية تحيععععث تبععععرف باةهععععا         
يتبمععععد أو يبصععععد الباحععععث اختيععععار مفععععردات مبيةععععة يبتبععععد بخبرتععععه السععععاببة أةهععععا تمثععععل المجتمععععع األصععععلي 

 (082: 2102)برو . <<للبحث تمثيال سليما

لهععععذا ,اعة الحصععععول علععععع يععععل يععععواس  السععععيان مجتمععععع الدراسععععة مجهععععول المبععععال  حيععععث لعععع  ييععععن باالسععععت 
 .ت  اعتماد البيةة البصدية

 :يوض  توليع أفراد عيةة الدراسة االست العية حسب الجةس( 6)جدول ري  : خصائص العينة

 نساء رجال الجنس 

 .9 .9 البدد

 %.9 %.9 الةسبة المسوية 
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االسعععععت العية فعععععي يسعععععما األول يتولععععععون معععععن خعععععالل الجعععععدول السعععععابق يتضععععع  أن أفعععععراد عيةعععععة الدراسعععععة 
 .ةساء %.9رجال و  %.9: حسب الجةس يالتالي

 :يوض  توليع أفراد عيةة الدراسة االست العية حسب المستوى التبليمي( 3)جدول ري  

المســـــــــــــــــــــــتوى 
 التعليمي 

 جامعي ثانو  متوسط ابتدائي أمي

 .3 .3 .3 .3 .3 العدد

 %.3 %.3 %.3 %.3 %.3 النسبة المئوية

معععععن خعععععالل الجعععععدول السعععععابق يتضععععع  أن أفعععععراد عيةعععععة الدراسعععععة االسعععععت العية فعععععي يسعععععما األول يتولععععععون 
 .ليل مستوى تبليمي %.3: حسب المستوى التبليمي يالتالي

 :يوض  توليع أفراد عيةة الدراسة االست العية حسب مة بة السين( 2)جدول ري  

منطقـــــــــــــــــــــــــة 
 السكن 

 وسط الوالية غرب الوالية الواليةشرق  جنوب الوالية شمال الوالية

 .3 .3 .3 .3 .3 العدد

 %.3 %.3 %.3 %.3 %.3 النسبة المئوية

معععععن خعععععالل الجعععععدول السعععععابق يتضععععع  أن أفعععععراد عيةعععععة الدراسعععععة االسعععععت العية فعععععي يسعععععما األول يتولععععععون 
 .ليل مة بة %.3: حسب مة بة السين  يالتالي

 

 :الدراسة االست العية حسب السنيوض  توليع أفراد عيةة ( 4)جدول ري  

 فما فوق 20  21__  20 21__ 21     السن

 63 49  42 العدد
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 %63 %49 %42 الةسبة المسوية

معععععن خعععععالل الجعععععدول السعععععابق يتضععععع  أن أفعععععراد عيةعععععة الدراسعععععة االسعععععت العية فعععععي يسعععععما األول يتولععععععون 
تتعععععععراو  أعمععععععععاره   %49سعععععععةة ت .4__ .3 تتعععععععراو  أعمعععععععاره  بعععععععين  %42: حسعععععععب  السعععععععن  يالتعععععععالي

 .فما فوق .1تتراو  أعماره  من 63و .1__  .4بين

 :يوض  توليع أفراد عيةة الدراسة االست العية حسب المهةة( 9)جدول ري  

 النسبة المئوية العدد المهنة

 %33 33 فال 

 %1 1 حارس

 %1 1 أستاذ جامبي

 %2 2 أستاذ التبلي  االبتداسي

 %4 4 ممرض

 %2 2 عون ةظافة

 %3 3 مدير مدرسة ابتداسية

 %1 1 مبالج شببي

 %6 6  الب جامبي

 %2 2 مساعد تربوي

 %3 3 أستاذ التبلي  الثاةوي

 %4 4 تاجر

 %3 3 موظف إداري
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 %4 4 عاملة ةظافة

 %34 34 مايثة في البيت

مععععععن خععععععالل الجععععععدول السععععععابق يتضعععععع  أن أفععععععراد عيةععععععة الدراسععععععة االسععععععت العية فععععععي يسععععععما األول   
 لبععععععععة  %6, فالحععععععععين %33, امععععععععرأ  مايثععععععععة فععععععععي البيععععععععت %34: يتولعععععععععون حسععععععععب المهةععععععععة يالتععععععععالي

, تجععععععععععععععار %4مبعععععععععععععالجون شععععععععععععععببيون ت %1, أسعععععععععععععاتذ  جععععععععععععععامبيين  %1حععععععععععععععراس ت  %1, جعععععععععععععامبيين 
مسعععععععععاعدون تربويعععععععععون    %2, التبلعععععععععي  االبتعععععععععداسي أسعععععععععاتذ  %2ععععععععععامالت ةظافعععععععععة ت%4, ممرضعععععععععون 4%
موظفعععععععععون %3أسعععععععععاتذ  التبلعععععععععي  الثعععععععععاةوي و%3, معععععععععدير مدرسعععععععععة ابتداسيعععععععععة %3, أععععععععععوان ةظافعععععععععة %2و

 .إداريون

أمععععععا البسعععععع  الثععععععاةي مععععععن الدراسععععععة االسعععععععت العية فتمثلععععععت عةاصععععععر الدراسععععععة فععععععي ثالثععععععين مثعععععععل         
 .شببي عربي ذو صلة بموضوم التصور االجتماعي للمرض

 :نتائج الدراسة االستطالعية -0-0

 :ولعت الةتاسج علع يسمين         

 :نتائج القسم األول من الدراسة االستطالعية -0-0-0

 : يوض  مباةي المرض حسب عيةة الدراسة االست العية( 1)جدول ري   

 المؤشر معني المرض 

 ميتوب  - مبةع ديةي 

 ابتالء من ا  سبحاةه وتبالع  -

 إليمان ضبف ا -

 أل  جسمي  - مبةع بيولوجي 

 أل  عبلي  -
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 الحسد  - مبةع سحري 

 البين  -

 التاببة  -

 الجن  -

     

مععععععن خععععععالل الجععععععدول السععععععابق يتضعععععع  أن مبععععععاةي المععععععرض  تتةععععععوم لععععععدى أفععععععراد عيةععععععة الدراسععععععة         
االسععععععت العية تمععععععن الععععععديةي إلععععععع السععععععحري والبيولعععععععوجي توهععععععذا مععععععا يبيععععععس الخلفيععععععة الثبافيععععععة لمجتمعععععععع 

 .الدراسة

والتععععععي تؤيععععععد أةععععععه ال يوجععععععد مبةععععععع ( 2112بومــــــدين ، ) وهععععععذا مععععععا يتفععععععق مععععععع ةتععععععاسج دراسععععععة          
حععععد للصععععحة والمععععرض  فععععي الجلاسععععر تبععععل توجععععد شععععبية مععععن المبععععاةي تععععرتب  جميبهععععا بالثبافععععة البربيععععة وا

 .واإلسالمية توفي جلء مةها للثبافة الغربية

 :يوض  أسباب المرض حسب عيةة الدراسة االست العية(  1)جدول ري  

 المؤشر أسباب المرض 

 الجن  - أسباب ميتافيليبية 

 البين  -

 السحر -

 يتوب الم -

 المس -

 الحسد -
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 دعو  الشر -

 التاببة -

 الشي ان -

 الخوف - أسباب ةفسية 

 الحلن -

 األخبار المفاجسة -

 البلق -

 اليبت -

 الغير  -

 الضغو ات الةفسية  -

 الشجار - أسباب اجتماعية 

 البدواةية  -

 الضغو ات االجتماعية  -

 الب الة -

 الفبر  -

 اإلهمال  -

 الدين -

 الحبر   -
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 الصل  في االةحرافات  -

 الظل   -

 ضبف اإليمان  -

 أيل الحرا   -

 اإلدمان علع األدوية الةفسية والمخدرات   -

 د  لاسد  - أسباب جسمية 

 وراثة  -

 رفع الثبيل  -

 برول األسةان ألول مر  -

 ديدان مبوية  -

 بخار في المبد  -

 فيروسات متبدد  -

 مييروبات -

 حساسية األةف -

 حساسية الصدر-

 الغالات  -

 احتباس الماء في الجس   -

 موت الغضروف بين البضمين  -
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 ماء ملوث  - أسباب  بيبية 

 أمراض الحيواةات  -

 المبجوةات  -

 الحوادث  -

 التدخين  -

 الحرار   -

 البرود  -

 الةار  -

 اآليل المال   -

 األدوية الفالحية  -

 الملروعات المسبية بمياه الت هير  -

 أيل المصبرات  -

 الماء الغةي باليبريت -

 األيل نير الةظيف  -

 

معععععععععن خعععععععععالل الجعععععععععدول السعععععععععابق يتضععععععععع  أن أسعععععععععباب المعععععععععرض تتةعععععععععوم  معععععععععا بعععععععععين األسعععععععععباب          
   وهعععععععععععذا معععععععععععا يتفعععععععععععق معععععععععععع ةتعععععععععععاسج دراسعععععععععععة             . الميتافيليبيعععععععععععة تةفسعععععععععععية تاجتماعيعععععععععععة تجسعععععععععععمية و بيبيعععععععععععة

والتععععععععععي تؤيععععععععععد علععععععععععع وجععععععععععود مبتبععععععععععدات ثبافيععععععععععة خاصععععععععععة بتفسععععععععععير المععععععععععرض                    (2112بومــــــــــدين ،) 
 .يالبين تالجن تالميتوب توعوامل  بيبية يالفيروسات والمييروبات
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 :يوض  أةوام المرض حسب عيةة الدراسة االست العية( 6)جدول ري  

 اسم المرض  نوع المرض 

 الصفير  - األمراض الجسمية 

 الحمع المال ية -    

 اللاسد  الدودية  -    

 شبيبة -    

 عرق اللسا -    

 الجرب -    

 الرمد-    

 السل  -    

 المبد  -    

 فبر الد   -    

 البواسير  -    

 اليلع  -    

 ييس الماء  -    

 الشلل -    

 ضربة الشمس-    

 التهاب اللولتين -    



اإلجراءات المةهجية للدراسة التحليلية                                                   الفصل الرابع   

 

242 
 

 الصرم-    

 اإلسهال-    

 السبال الدييي-    

 أل  األذن -    

 أل  الب ن -    

 اإلسهال -    

 التسم  الببربي -    

 لال  الرأس -    

 الليا  -    

 البب  -    

 السبية-    

 السر ان -    

 الحصع اليلوي-    

 سر ان الثدي-    

 أمراض البلب -    

 اةتفا  اليلع -    

 الثبلبة-    

 ارتفام ضغ  الد  -    
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 السر -    

 الخرف الشيخوخي  -    األمراض الببلية

 (مختلف األمراض الببلية)الجةون  -

 (صدمة)الفجبة  - األمراض الةفسية 

 الحمصة  -

 الةحول البصبي  -

 (يمشي أثةاء الةو )هستيريا تفييية  -

 البلق  -

 السمةة -

 (الةحافة)البه  البصبي  -

 السيري - اض رابات أعراض الجس  

 الحساسية  -

 تساي  الشبر -

 البولون البصبي   -

 الربو -

 اليذب  - األمراض االجتماعية 
 السرية -
 يتل الةفس -
 اإلدمان -
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 البدواةية -

مععععععن خععععععالل الجععععععدول السععععععابق  يتضعععععع  أن أفععععععراد عيةععععععة الدراسععععععة االسععععععت العية يجمبععععععون علععععععع          
وجعععععود خمسعععععة أةعععععوام للمعععععرض وهعععععي المعععععرض الجسعععععمي تالمعععععرض الةفسعععععي تالمعععععرض الببلعععععي توالمعععععرض 
االجتمععععععاعي تليععععععن يثيععععععرا مععععععا يصععععععةف ببععععععض أفععععععراد البيةععععععة المععععععرض الةفسععععععي والمععععععرض الببلععععععي تحععععععت 

لمععععععرض الجسععععععمي واضعععععع رابات أعععععععراض الجسعععععع  تحععععععت صععععععةف واحععععععد صععععععةف واحععععععد تيمععععععا يصععععععةفون ا
 .توهذا ما يبرف بالتبريف االجتماعي للمرض

 :يوض  أعراض المرض حسب عيةة الدراسة االست العية( 5) جدول ري          

 المؤشر أعراض المرض 

 الحمع  - أعراض جسمية
 الرعادية -
 التبرق -
 ضيق التةفس -
 لياد  الولن  -

 اإلرتباشات  -    

 السبال  -
 الغثيان  -
 البي  -
 اإلنماء -
 لون البول أصفر -
 لون الجس  أصفر -
 راسحة يريهة -
 لال  في الرأس  -
 حب أسود -
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 أرجل مشدود   -
 ةليف  -
 خروج اللباب من الف  -
 أل  في البظا  أو المفاصل  -
 سبو  الشبر -
 دموم في البين  -
 الح   -
 لال  في الب ن -
 د  علع مستوى البول -
 أل  بالمبد   -
 ارتفام ضغ  الد  -
 إحمرار األةف -
 سيالن في األةف -
 اةتفا  الحلق -
 لال  الثدي -
 لال  في البولون  -
 تصديد الجيوب األةفية -

 الضبف الجسمي  -

 الصدام  -

 لال  جسمية  -

 التوتر - أعراض ةفسية 

 يلق  -

 خمول -
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 إرهاق  -

 خوف -

 الةسيان  - أعراض عبلية 

 الخرف  -

 الهلوسة  -

 الهذيان  -

 اليذب  - أعراض سلويية 

 البدوان  -

 السرية  -

 الشجار -

مععععععععن خعععععععععالل الجعععععععععدول السعععععععععابق وببعععععععععد تصعععععععععةيف األعععععععععراض التعععععععععي تععععععععع  ذيرهعععععععععا معععععععععن  عععععععععرف                 
األعععععععععراض الجسععععععععمية ت لةفسععععععععية : وهععععععععي,المبحععععععععوثين تتبععععععععين وجععععععععود أرببععععععععة أةععععععععوام ألعععععععععراض المععععععععرض 

 .والببلية والسلويية

 :عيةة الدراسة االست العية يوض  أةوام ال ب الشببي حسب (.6)جدول ري  

 المؤشرات  أةوام ال ب الشببي 

 األحجبة - ال ب السحري 
 ليار  أضرحة األولياء الصالحين -
 اللرد  -
 الحضر  -
 التسبام -
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 وضع مفتا  في يد مصروم  -  ب  بيبي
 بارود عربي  -

 البةلين -

 البترول الخا  -

 البلع -

 الحمع  -

 البابوةج  -

 البرعار  -

 المغيثة  -

 الليمون -

 الب ران  -

 حب الرشاد  -

 الحلبة  -

 الحةة -

 اليمون  -

 الرد  بالرمل  -

 الفول  -

 اليحل -

 حليب الةاية  -
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 عشبة تامراوت  -

 الخبيل -

 السلق  -

 صفار بيض البرب -

 الشبير  -

 البسل  -

 الحبة السوداء  -

 التشال  -
 فبوس الحمير -
 لح  الماعل المشوي -
 الحرمل -
 البصل -
 لةجبيل -
 لريبة اليتان -
 الشي  -
 الشةديورا -
 الفصد -
 الةبةام -
 التيلاةة -
 الير   -
 الثو  -
 ليت الليتون -
 البة س -
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 عشبة أ  الةاس -
 الرمان  -
 ال مر -
 الملوخية -
 الحةظل -
 اللعتر -
 الفيجل -
 الدهان -
 ليت الضرو -
 لب ف -
 البسباس -
 الحمع -
 أوراق الليتون -
 عشبة الخلة -
 المبدةوس -
 يشور الدالم -
 جذور لسان الةور  -
 الغلبة  -
 الورد  البيضاء  -
 البرعار -
 اليليل -
 حبة حالو  -
 نبار ال لع -
 البالن   -
 الحلفة -
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 خل التفا  -
 عشبة الحداد -
 عدس -
 بي راف -
 عل  الصةوبر -
 ال يب  -
 اليليتوس -
 البرفة  -
 الخيا ة -
 اليري  -
 الةوخة  -
 المسوا  -
 البرةفل -
 الفيجل -
 مبل السيف -
 تايوفت -
 عود نريب -

 الحجامة  - ال ب الةبوي 
 اليي -
 الريية -
 المسد -
 اإلستحما  -

مععععععن خععععععالل الجععععععدول السععععععابق يتضعععععع  وجععععععود ثالثععععععة أةععععععوام مععععععن ال ععععععب الشععععععببي يلجععععععا إليهععععععا          
ال عععععععب السعععععععحري تال عععععععب : المرضعععععععع فعععععععي مجتمعععععععع الدراسعععععععة واليعععععععة بسعععععععير  حسعععععععب المبحعععععععوثين توهعععععععي

ــــــدين ،) وهععععععذا مععععععا يتفععععععق مععععععع ةتععععععاسج دراسععععععة . ال بيبععععععي تال ععععععب الةبععععععوي والتععععععي أيععععععدت أن (2112بوم
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الشععععععععععببي تختلععععععععععف بععععععععععين البععععععععععالج باألعشععععععععععاب الةباتيععععععععععة تجبععععععععععر البظععععععععععا  تيععععععععععراء         ممارسععععععععععات ال ععععععععععب 
 .صيدلية الرصيف تالتشال  تاليي تالحجامة,ال الع 

أن المبععععععععالجون يسععععععععتخدمون أسععععععععاليب تبليديععععععععة ( 2102لبقــــــــ  ،)يمععععععععا تؤيععععععععد ةتععععععععاسج دراسععععععععة          
 .ب المبر  للمريضيالحجامة تاليي تالتشال  تالريية تالفدية تالتماس  تالريع والضر 

أمععععا عععععن السععععؤال السععععادس المتبلععععق باسععععباب اللجععععوء إلععععع ال ععععب الشععععببي فياةععععت إجابععععات أفععععراد   
 :عيةة الدراسة االست العية علع الةحو التالي

إن المرضعععععع أثةعععععاء تواجعععععده  لعععععدى ال بيعععععب للبعععععالج يتبعععععادلون تجعععععاربه  حعععععول ععععععالج المععععععرض  -
 .يروةها ةاجحةعن  ريق البالج الشببي خاصة التجارب التي 

 .فشل الةظا  الصحي في عالج اليثير من األمراض ويثر  إستبمال األدوية -

البوامععععععععل اإليتصععععععععادية واإلجتماعيععععععععة ومةهععععععععا الب الععععععععة توالفبععععععععر أدت إلععععععععع البععععععععود  إلععععععععع ال ععععععععب  -
الشعععععععببي أو ععععععععد  التعععععععداوي أصعععععععال تألن المعععععععرض أصعععععععب  يمثعععععععل عبعععععععش ايتصعععععععادي لألسعععععععر  معععععععن خعععععععالل 

 .يت لبهاالمصاريف التي 

 .يلة تيلفة األعشاب ال بيبية -

ظهععععععععور مععععععععا يسععععععععمع التععععععععداوي الععععععععذاتي حيععععععععث أصععععععععب  ببععععععععض األوليععععععععاء يلببععععععععون دور ال بيععععععععب  -
 .ويشترون األدوية دون وصفة ودون استشار  ال بيب

إيمععععععان ببععععععض اآلبععععععاء بالباعععععععد  التععععععي تبععععععول أن الجسعععععع  إذا تبععععععود علععععععع الععععععدواء تفععععععان مباومتععععععه  -
 . سوف تضبف

 .حصول علع الخدمات ال بية أو عد  توافرها داخل أرض الو نصبوبة ال -

 .إن ببض األ باء يةصحون مرضاه  بببض أساليب البالج الشببي -
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مععععععععريض دور فععععععععي البععععععععود  إلععععععععع ال ععععععععب الشععععععععببي تألن الم بععععععععب  -يمععععععععا أن للباليععععععععة  بيععععععععب  -
حولععععععوا  الشععععععببي أيثععععععر اهتمامععععععا بععععععالمريض توأيثععععععر فهمععععععا لمشععععععيلته تحيععععععث يععععععرون أن ببععععععض األ بععععععاء

 .ال ب من مهةة إةساةية إلع مجرد تجار 

 .األخ اء ال بية -

 .سوء االستببال في المؤسسات ال بية -

 .نياب البةاية والتيفل في المؤسسات ال بية -

 :من خالل الةتاسج الساببة يتض  ما يلي  

 .أن اللجوء إلع ال ب التبليدي ليست مسالة  ببية بالبدر ما هي مسالة ثبافية -

 .تاثر عيةة الدراسة االست العية بالمجتمع وثبافته -

 .الخ ابات الراسجة حول المرض هي خ ابات اجتماعية تفرضها ثبافة مبيةة -

التعععععععي أيعععععععدت أن هةعععععععا  ارتبعععععععا  بعععععععين المسعععععععتوى  2118بوغـــــــدير  وهععععععذا معععععععا يتفعععععععق معععععععع دراسعععععععة 
 . التبليمي للفرد الذي يلجا للبالج الشببي وبين دوافع اللجوء إليه

التعععععي تؤيعععععد أةعععععه فعععععي مجتمعععععع الدراسعععععة مديةعععععة ( 2102صـــــولة ،)  هعععععذا معععععا يتفعععععق معععععع دراسعععععةو    
بسععععير  تويععععذا المجتمبععععات المشععععابهة تبتبععععر المبتبععععدات التبليديععععة والشععععببية والديةيععععة ةظعععع  تفييععععر بالةسععععبة 
لألفعععععراد إلعععععع جاةعععععب الثبافعععععة الحديثعععععة السعععععاسد  حعععععول المعععععرض تفهعععععي تعععععؤثر فعععععي ةمععععع  تفييعععععره  وتصعععععوره  

 .يما تؤثر في اختياره   للبالج المةاسب لمشيلته  الصحيةللمرض ت

 : أن( 020: 2102)سيد  عابد يما يؤيد        

فعععععرن  ,تعععععتحي  فيعععععه عوامعععععل ومتغيعععععرات متبعععععدد  ,سعععععلو  الفعععععرد الجلاسعععععري اتجعععععاه البعععععالج التبليعععععدي        
جميبععععععا للممارسععععععات  فععععععاةه  يلجععععععؤون,وفسععععععة المتبلمععععععين ,االختالفععععععات الموجععععععود  بععععععين الفبععععععراء واألنةيععععععاء 

فععععاذا يععععان الباعععععث ,والشععععيء الععععذي يميععععله  فععععي هععععذه الحالععععة هععععو اخععععتالف البواعععععث ,البالجيععععة التبليديععععة 
بيةمععععععا الععععععدافع للمتبلمععععععين ةحععععععو ,فععععععان الباعععععععث لألنةيععععععاء هععععععو إستبصععععععاء المععععععرض ,للفبععععععراء هععععععو الفبععععععر 
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أو إسععععععععتبجال  ,البععععععععالج التبليععععععععدي أو البععععععععالج الععععععععديةي والسععععععععحري تحديععععععععدا هععععععععو فشععععععععل ال ععععععععب الرسععععععععمي 
وبالتعععععالي فالممارسعععععات البالجيعععععة الشعععععببية التبليديعععععة معععععا تعععععلال تتمتعععععع بوظاسفهعععععا المسعععععتمر  حتعععععع ,ةتاسجعععععه 

 .ويتةا المباصر فهي بايية مستمر  إلع جاةب البالج الرسمي الحديث

 : نتائج القسم الثاني من الدراسة االستطالعية -0-2-2

الشععععععببية البربيععععععة ذات الصععععععلة بموضععععععوم التصععععععور فععععععي مععععععا يلععععععي أهعععععع  ةتععععععاسج تحليععععععل محتععععععوى األمثععععععال 
 :االجتماعي للمرض 

 :يوضح أنواع المرض المستخلصة من تحليل األمثال الشعبية 00جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار نوع المرض

 %61.64 1. جسمي

 %6.91. 2. عبلي

 %24.36 63 ةفسي

 %.4 64 إجتماعي

 %..6 29 المجموع

 

مععععن خععععالل الجععععدول السععععابق يتضعععع  أن أةععععوام المععععرض التععععي تحويهععععا األمثععععال الشععععببية البربيععععة         
يمععععا تحععععوي . المععععرض الجسععععمي تالببلععععي تالةفسععععي واإلجتمععععاعي: المحللععععة هععععي أرببععععة أةععععوام متمثلععععة فععععي

هععععذه األمثععععال خمسععععة وثالثععععون مععععرض تأي أيثععععر مععععن عععععدد األمثععععال المحللععععة الثالثععععون توهععععذا يؤيععععد أةععععه 
للمثعععععل الواحعععععد تيمعععععا يالحعععععظ أن  6.61وجعععععد أمثعععععال تحعععععوي أيثعععععر معععععن ةعععععوم واحعععععد معععععن المعععععرض بمبعععععدل ت

مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات تثعععععع  يليععععععه  %.4وةسععععععبة  64المععععععرض االجتمععععععاعي هععععععو األيثععععععر تيععععععرارا بتيععععععرار 
ويليعععععععه المعععععععرض الجسعععععععمي ,معععععععن مجمعععععععوم التيعععععععرارات  %24.36وبةسعععععععبة  63المعععععععرض الةفسعععععععي بتيعععععععرار 
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 2مععععععععععععععن مجمععععععععععععععوم التيععععععععععععععرارات ثعععععععععععععع  المععععععععععععععرض الببلععععععععععععععي بتيععععععععععععععرار  %61.64وبةسععععععععععععععبة  1بتيععععععععععععععرار 
 .من مجموم التيرارات %6.91.وبةسبة

 : يوضح معاني المرض المستخلصة من تحليل األمثال الشعبية 02جدول رقم 

 النسبة التكرار  المعنى 

 %64.36 9. سحري 

 %11.64 31 ديةي 

 %6.91. 2. بيولوجي 

 %..6 29 المجموع

 

معععععععن خعععععععالل الجعععععععدول السعععععععابق يتضععععععع  أن مبعععععععاةي المعععععععرض التعععععععي تحويهعععععععا األمثعععععععال الشعععععععببية         
المبةععععععع السععععععحري تالمبةععععععع الععععععديةي والمبةععععععع البيولععععععوجي تإال أن أيثععععععر : البربيععععععة المحللععععععة ثالثععععععة توهععععععي

تيليعععععععه المبةعععععععع السعععععععحري  %11.64وةسعععععععبة  31هعععععععذه المبعععععععاةي تيعععععععرارا هعععععععو المبةعععععععع العععععععديةي بتيعععععععرار 
وةسعععععععععبة  2معععععععععن مجمعععععععععوم التيعععععععععرارات ثععععععععع  المبةعععععععععع البيولعععععععععوجي بتيعععععععععرار  %64.36سعععععععععبة وة 9بتيعععععععععرار 
 .من مجموم التيرارات 6.91%.

 : يوضح أسباب المرض المستخلصة من تحليل األمثال الشعبية 07جدول رقم 

 النسبة التكرار  األسباب 

 %39.16 5. ميتافيليبية 

 %33.69 6. ةفسية 

 %43.69 69 اجتماعية 

 %6.91. 2. جسمية 
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 %..6 29 المجموع 

 

من خعالل الجعدول السعابق يتضع  أن أسعباب المعرض التعي تحويهعا األمثعال الشعببية البربيعة المحللعة         
إال أن أيثعر هعذه األسعباب تيعرارا هعي . ميتافيليبية تةفسية تاجتماعيعة تجسعمية: هي أرببة أةوام من األسباب

تث  %39.16وبةسبة  5ت ث  األسباب الميتافيليبية بتيرار %43.69وةسبة  69بتيرار  األسباب االجتماعية
 .%6.91.وبةسبة  2وأخيرا األسباب الجسمية بتيرار %33.69وبةسبة  6األسباب الةفسية بتيرار 

 :يوضح أعراض المرض المستخلصة من تحليل األمثال الشعبية 02جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  األعراض 

 %1..61 5. جسمية 

 %29..2 61 ةفسية 

 %9.29 2. عبلية 

 %46.36 31 سلويية 

 %..6 91 المجموع 

 

مععععععن خععععععالل الجععععععدول السععععععابق يتضعععععع  أن األمثععععععال الشععععععببية المحللععععععة تحععععععوي أرببععععععة أةععععععوام مععععععن    
األعععععععراض الجسععععععمية تاألعععععععراض الةفسععععععية تاألعععععععراض الببليععععععة واألعععععععراض السععععععلويية : األعععععععراض وهععععععي

تتليهععععععا %46.36وبةسععععععبة  31إال أن أيثعععععر هععععععذه األععععععراض تيععععععرارا هععععععي األععععععراض السععععععلويية بتيعععععرار . 
وبةسعععععععععبة  5تثععععععععع  األععععععععععراض الجسعععععععععمية بتيعععععععععرار %29..2وبةسعععععععععبة  61بتيعععععععععرار  األععععععععععراض الةفسعععععععععية

 .%9.29وبةسبة  2وأخيرا األعراض الببلية بتيرار  1%..61
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 :يوضح أنواع الطب الشعبي المستخلصة من تحليل األمثال الشعبية 00جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  نوع الطب الشعبي 

 %6.91 2. سحري 

 %6.91 2.  بيبي 

 %63.61 35 ةبوي 

 %..6 29 المجموع 

 

مععععن خعععععالل الجعععععدول السعععععابق يتضعععع  أن األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللععععة تحعععععوي ثالثعععععة أةعععععوام    
معععععععن ال عععععععب الشعععععععببي توهعععععععي ال عععععععب السعععععععحري تال عععععععب ال بيبعععععععي تال عععععععب الةبعععععععوي تإال أن أيثعععععععر هعععععععذه 

يليعععععه يعععععل معععععن ,معععععن مجمعععععوم التيعععععرارات  %63.61وبةسعععععبة  35األةعععععوام تيعععععرارا هعععععي ال عععععب الةبعععععويبتيرار 
 .من مجموم التيرارات %6.91وبةسبة  2ال ب السحري وال ب ال بيبي بتيرار 

 ( 2102صولة ،) و( 2112بومدين ،) يل الةتاسج الساببة توافق ةتاسج دراسة   

 :الدراسة األساسية -2

لبربيععععععة ذات الصععععععلة لمععععععا ياةععععععت الدراسععععععة األساسععععععية تهععععععت  بتحليععععععل محتععععععوى األمثععععععال الشععععععببية ا   
بموضعععععوم التصعععععور االجتمعععععاعي للمعععععرض يعععععان للامعععععا إتبعععععام مجموععععععة معععععن اإلجعععععراءات توال عععععرق الدييبعععععة 

 : من أجل الوصول إلع الةتيجة هذه اإلجراءات وال رق موضحة في ما يلي

  :منهج الدراسة -2-0

بععععذل  هععععو  المععععةهج البلمععععي هععععو مسععععبع البععععاحثين والباحثععععات فععععي يععععل ميععععادين البلعععع  تومععععا ةبةيععععه  
أةهععععع  وبغعععععض الةظعععععر ععععععن خالفعععععاته  حعععععول المةعععععاهج الخاصعععععة التعععععي يسعععععتبملوةها تيشعععععتريون جميبعععععا فعععععي 

. تبمعععععق أيثععععععر فعععععي المبعععععارف حعععععول البععععععال :  ريبعععععة يفضعععععلوةها تهعععععذه ال ريبعععععة لهععععععا ةفعععععس الهعععععدف وهعععععو
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وللبيععععا  بععععذل  فععععان يععععل عضععععو مععععن المجموعععععة البلميععععة ملععععل  باخضععععام علععععع محعععع  الوايععععع يععععل إسععععتدالل 
 (012: 2107)أنجرس . من خالله مبرفة هذا الوايع ةريد

تعععععدخل هعععععذه الدراسعععععة فعععععي مجعععععال الدراسعععععات الوصعععععفية التحليليعععععة والتعععععي تهعععععت  بوصعععععف المشعععععيلة    
 .المدروسة وتحليلها إلع مجموعة البوامل الميوةة

دراسععععععععة ميداةيععععععععة وهععععععععذا حسععععععععب مؤشععععععععر ميععععععععان إجععععععععراء الدراسععععععععة ومصععععععععادر الحصععععععععول علععععععععع    
حسعععععب مؤشعععععر (ييفيعععععة تيميعععععة )وهعععععذا حسعععععب المؤشعععععر اللمةعععععي للبحعععععث تإدماجيعععععة  المبلومعععععات ت وصعععععفية

 . بيبة البياةات المستخدمة

البحععععععععوث التعععععععي تسععععععععتخد  تحليععععععععل (22-27: 2102)دليــــــــو وبةعععععععاء علععععععععع معععععععا سععععععععبق يبتبععععععععر    
 .المحتوى من البحوث التحليلية الميداةية

يععععععة تأصععععععب  مععععععن الععععععالل  ولمععععععا يععععععان المصععععععدر األساسععععععي للبياةععععععات هععععععو األمثععععععال الشععععععببية البرب   
اعتمععععععاد مععععععةهج تحليععععععل المحتععععععوى يمععععععةهج مةاسععععععب لتحبيععععععق أهععععععداف الدراسععععععة مععععععن أجععععععل الوصععععععول إلععععععع 

 .المبةع الخفي للرمل الذي تحويه هذه األمثال

 :تعريفه -2-0-0

األسعععععععلوب الععععععععذي >>: علعععععععع أةعععععععه(89: 2119)مصــــــــباح  فعععععععي kaplan"" "كـــــــابالن"يبرفعععععععه    
 . <<ي عليها ةسق المبرفة ب ريبة مةظمة ويميةيسبع إلع تحديد المباةي التي ية و 

تبةيعععععة بحععععععث >> : باةععععععه(708: 2100)بـــــن طبــــــة فععععععي  "Berlson" بيرلســــــون" يمعععععا عرفعععععه   
 . <<تستهدف الوصف الموضوعي تالمةهجي واليمي للمحتوى الظاهر لإلتصال 

 :ويد أصب  تحليل المحتوى يبةي بيل أشيال الخ اب يستخد  في عد  تخصصات

البلعععععععععو  السياسعععععععععية تالتحليعععععععععل الةفسعععععععععي إليتشعععععععععاف خلفيعععععععععات السعععععععععلو  اللغعععععععععوي للمعععععععععريض تعلععععععععع  
اإلجتمععععام تويععععذل  فعععععي الدراسععععات األدبيععععة توبعععععذل  فبععععد توسععععبت مجعععععاالت إسععععتخدامه والبامععععل المشعععععتر  
بععععين أةععععوام تحليععععل المضععععمون هععععو سععععبيها إلععععع فعععع  وتحليععععل مععععا هععععو نععععامض ومععععبه  بييفيععععة يصععععب  فيهععععا 

 Bardne (1977 : 09). ا تبةيات تستخد  اإلستدالل اإلستةتاجيأمرا واضحا فهي إذ
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إذ لعععع  يبععععد تحليععععل الخ ععععاب علععععع المسععععتوى الظعععععاهر بععععل يتبععععداه إلععععع المسععععتوى المسععععتتر العععععذي    
ال يميعععععن إدرايعععععه مباشعععععر  تإال ببعععععد تحليلعععععه وتجلستعععععه إلعععععع عةاصعععععر توبعععععذل  ييتشعععععف المضعععععمون اليعععععامن 

يمعععععا أن تحليعععععل محتعععععوى وثيبعععععة أو إتصعععععال . هعععععذا المضعععععمون للخ عععععاب توالباليعععععات اإلرتبا يعععععة بمبعععععاةي
سععععععتخراج المبةععععععع أو المبععععععاةي اليامةععععععة تصععععععيانة >>: هععععععو البحععععععث عععععععن المبلومععععععات الموجععععععود  فيععععععه توا 

 .<<وترتيب يل ما تحتويه الوثيبة أو اإلتصال 

ويععععععت  تحليععععععل المحتععععععوى علععععععع عععععععد  مسععععععتويات تهععععععي اللغععععععة الميتوبععععععة تاللغععععععة الشععععععفوية تاللغععععععة    
:  2100نفوســــــــــي ،)إلعععععععععع  ... ال مة ويععععععععععة وال ميتوبععععععععععة أي تحليععععععععععل الحريععععععععععات تاللبععععععععععاس )ليععععععععععة الموا

002،000.) 

(                                                              Paul")بول"و  Letts "ليتس"ومن التبريفات التي تشمل خ وات تحليل المحتوى تبريف   
: علع أةه (27:  2112) طعيمة ،في berelsen et all  <<بيرلسون وآخرون>>والذي عرضه 

 :األسلوب البحثي الذي يغ ي المت لبات التالية

 .تحليل الخصاسع اللغوية أو الداللية للرمول اإلتصالية المستخدمة -

تحديعععععد تيعععععرار ظهعععععور أو ورود أو حعععععدوث هعععععذه الخصعععععاسع بدرجعععععة عاليعععععة معععععن الضعععععب  العععععدييق  -
 .التيراراتأو تحديد البي  اليمية لهذه 

 .إمياةية تمييل هذه الخصاسع بمص لحات ذات صيغة عامة -

 .إمياةية تمييلها أيضا بمص لحات ذات صلة ب بيبة فروض الدراسة ومجاالتها -

الضعععععععععب  العععععععععدييق المحيععععععععع  لهعععععععععذه المصععععععععع لحات المسعععععععععتخدمة فعععععععععي إمياةيعععععععععة التبعععععععععرف علعععععععععع  -
  . <<الخصاسع الرملية التي تمت دراستها 

 :خصائصه -2-0-2

 : يمتال مةهج تحليل المحتوى بمجموعة من الخصاسع ةذير مةها   

أةعععععععه أسعععععععلوب للوصعععععععف يهعععععععدف إلعععععععع الوصعععععععف الموضعععععععوعي لمعععععععاد  اإلتصعععععععال توالوصعععععععف هةعععععععا  -
 .يبةي تفسير الظاهر  يما تبع توفي ضوء البواةين التي تميةةا من التةبؤ بها
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اتعععععه دون تعععععاثر بالعععععذات أةعععععه أسعععععلوب موضعععععوعي توةبةعععععي بالموضعععععوعية الةظعععععر إلعععععع الموضعععععوم ذ -
 .المدرية

عمليععععععة تحليععععععل المحتععععععوى أسععععععلوب مععععععةظ  توالتةظععععععي  يبةععععععي أن تععععععت  عمليععععععة التحليععععععل فععععععي ضععععععوء  -
خ عععععة تتضععععع  فيهعععععا الفروضتوتتحعععععدد علعععععع أساسعععععها الفسعععععات توتتبعععععين معععععن خاللهعععععا الخ عععععوات التعععععي معععععر 

 . بها التحليل حتع اإلةتهاء إلع الةتاسج

سععععلوب يمععععي وذلعععع  يبةععععي أن عمليععععة التحليععععل تبمععععد علععععع عمليععععة تحليععععل المحتععععوى عبععععار  عععععن أ -
 .التبدير اليمي باعتبارها أساسا للدارسة وة با للحي  علع إةتشار الظاهر 

عمليعععععة تحليععععععل المحتععععععوى تبتمععععععد األسععععععلوب البلمععععععي تحيعععععث أةهععععععا أسععععععلوب مععععععن أسععععععاليب البحععععععث  -
 .البلمي يستهدف من خاللها اليشف عن الباليات بين الظواهر

ل الشععععععيل والمضععععععمون توالمبصععععععود بالمضععععععمون مععععععا تةبلععععععه أدا  اإلتصععععععال مععععععن أفيععععععار أةععععععه يتةععععععاو  -
ومبععععععععععارف وحبععععععععععاسق إلععععععععععع متلععععععععععق مبععععععععععين بغيععععععععععة تغييععععععععععر رأيععععععععععه أو تلويععععععععععده بمبلومععععععععععات أو بععععععععععث يععععععععععي       

تجاهات تيما يهت  بالشيل الذي تةبل من خالله هذه األفيار وتثبت البي   .وا 

 .بيثر أةه يستخد  في مجال البلو  االجتماعية  -

أةععععععه يععععععرتب  بالبحععععععث األساسععععععي وةبصععععععد بععععععه ضععععععرور  اإلرتبععععععا  الوثيععععععق بععععععين تحليععععععل المحتععععععوى  -
 .(  001 - 80: 2112) طعيمة . ومشيلة الدراسة

 : عينة الدراسة 2-2

بمعععععا أن موضعععععوم الدراسعععععة يتبلعععععق بالتصعععععورات االجتماعيعععععة للمعععععرض فعععععي الثبافعععععة الشعععععببية معععععن     
ة البربيعععععة تفعععععان مجتمعععععع الدراسععععععة يتمثعععععل فعععععي األمثعععععال الشععععععببية خعععععالل تحليعععععل محتعععععوى األمثعععععال الشععععععببي

 .البربية المتداولة حول موضوم التصور االجتماعي للمرض بمة بة بسير 

مجموم األفراد أو البةاصر التي لها خصاسع >> : حيث يبرف مجتمع البحث علع أةه     
ع أفراد أو عةاصر لها سمات تأي أن مجتمع البحث يشتمل عل<< مشترية والتي يهت  بها الباحث 
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متباسمة تجبله  يةتمون إلع مجتمع بحث ما تمختلفين بذل  عن مجتمبات  بحث أخرى تجمع أفراد أو 
  ( 212:  2100) نفوسي . عةاصر لها خصاسع أخرى

ولمعععععا يعععععان موضعععععوم الدراسعععععة يتبلعععععق بتحليعععععل محتعععععوى األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة تفعععععان مجتمعععععع    
ة يتيععععععون مععععععن مجموعععععععة مععععععن البةاصععععععر وهععععععي األمثععععععال الشععععععببية البربيععععععة ذات البحععععععث فععععععي هععععععذه الحالعععععع

 . الصلة بموضوم التصور االجتماعي للمرض المتداولة حاليا بمة بة بسير 

وبمعععععا أن مجتمعععععع الدراسعععععة مجهعععععول المبعععععال  تأي أةعععععه لععععع  ييعععععن باإلميعععععان الحصعععععول علعععععع يعععععل    
ثمععععان مسععععة )ان عةاصععععر البيةععععة تمثلععععت فععععي األمثععععال الشععععببية البربيععععة ذات الصععععلة بموضععععوم الدراسععععة تفعععع

عةصععععععرا توذلعععععع  ببععععععد جمععععععع األمثععععععال الشععععععببية البربيععععععة وحععععععذف المشععععععابه مةهععععععا وهععععععي (وسععععععتة وتسععععععبون
 .موضحة في الملحق اإلضافي للدراسة

 :يوضح عناصر عينة الدراسة األساسية ( 02)جدول رقم 

 سة عينة الدرا األمثال المحذوفة بسبب التشابه اللغو   عدد األمثال 

611. 614 651 

          

وتعععععع  جمععععععع األمثععععععال الشععععععببية البربيععععععة باسععععععتخدا  المالحظععععععة بمشععععععارية توذلعععععع  خععععععالل الموايععععععف         
االجتماعيعععععة المختلفعععععة والتعععععي يعععععان ية عععععق فيهعععععا األفعععععراد الفعععععاعلين فعععععي ذلععععع  المويعععععف المثعععععل تحيعععععث يعععععان 
الباحععععث يبععععو  بتسععععجيل المثععععل والمويععععف الععععذي ييععععل فيععععه تحيععععث تعععع  جمععععع ألععععف وسععععببة مسععععة مثععععل شععععببي 

 .عربي

وفععععي المرحلععععة الثاةيععععة يععععا  الباحععععث بحععععذف المتشععععابه مةهععععا تحيععععث تعععع  اإلببععععاء علععععع ثمععععان مسععععة         
 .وستة وتسبون مثل شببي عربي ذو صلة بموضوم الدراسة توهذا ببد تحويلها إلع الفصحع

وفعععععي المرحلععععععة الثالثعععععة تعععععع  اإل عععععالم علععععععع البعععععواميس التععععععي تحعععععوي األمثععععععال الشعععععببية الجلاسريععععععة         
ــــي شــــنب ال المغععععرب والجلاسععععر لععععع أمثعععع: وهععععي تاألمثععععال الشععععببية الجلاسريععععة           لععععع ( 2107)بــــن أب

ــــارة ،)  ــــور ،) تحيعععع  وأمثععععال شععععببية لععععع ( 2107بوت العــــوبي )تالمثععععل واللغععععل الباميععععان لععععع ( 2102جكع
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حيععععث لععععوحظ وجععععود  (. 2117زكيــــر  ومقالتــــي وغمــــر  ،)ت وأمثععععال شععععببية مععععن بسععععير  لععععع ( 2110،
البديعععععد معععععن األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المتداولعععععة بمة بعععععة بسعععععير  موجعععععود  بهعععععذه البعععععواميس واليتعععععب تممعععععا 

شترايه في البديد من الجواةب الثبافية  .يؤيد علع وحد  المجتمع الجلاسري وا 

 عالم علعع مبعاةي لإل ( 2102كوبر ،) في المرحلة األخير  ت  اإل الم علع الموسوعة الرملية لعع         
 . الرمول المستخدمة في األمثال الشببية البربية للوصول إلع الحبيبة اليامةة وتحليل دييق للمثل الشببي

 :    استمارة التحليل 2-7

يبصعععععععد بعععععععادا  التحليعععععععل اإلسعععععععتمار  التعععععععي يصعععععععممها الباحعععععععث لجمعععععععع البياةعععععععات ورصعععععععد تيعععععععرار     
 . الظواهر التي يحلل محتواها توتسمع أيضا بشبية الترميل توبورية الترميل أو شبية التحليل

 : وإلعداد األدا  فواسد يثير  لبل من أهمها

 .تساعد علع إستفاء عةاصر التحليل تفال يةسع أي عةصر -

 .تستخد  يدليل للباحث والمرملين توالذين ي لبون علع البحث -

تسعععععاعد فعععععي رصعععععد مبعععععدالت تيعععععرار الظعععععواهر ريميعععععا يبعععععل الشعععععروم فعععععي مرحلعععععة تحليعععععل وتفسعععععير  -
 .الةتاسج

تسعععععععاعد علعععععععع التحليعععععععل السعععععععريع لمحتعععععععوى أيثعععععععر معععععععن معععععععاد  فيختصعععععععر الباحعععععععث بعععععععذل  الويعععععععت  -
  ( 022 -020:  2102) نفوسي . والجهد

 

 :تحديد فئات التحليل -2-7-0

تبتبععععر الفسععععات عةاصععععر دالععععة فععععي المععععاد  ييععععد التحليععععل تشععععاةها شععععان األسععععسلة فععععي دليععععل المبابلععععة    
أمعععععا ععععععن مصعععععدرها فهعععععو . يعععععت  تحديعععععدها بةعععععاءا علعععععع معععععا تهعععععدف إليعععععه الدراسعععععة. أو فعععععي وثيبعععععة األسعععععسلة

وهمععععععا . اد والمؤشععععععراتمشععععععيلة البحععععععث والتععععععي تتحععععععدد علععععععع أساسععععععها المفععععععاهي  المتبلبععععععة بالبحععععععث واألببعععععع
 (002:  2100) نفوسي  .فستان فسات المضمون توفسات الشيل
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 : فئات المضمون -2-7-0-0

تسعععععتخد  فسعععععات لتحديعععععد معععععاد  المحتعععععوى واألفيعععععار والمبعععععاةي التعععععي تحتويهعععععا توفعععععي هعععععذه الدراسعععععة   
تعععععع  دراسععععععة السععععععلو  اللغععععععوي الععععععذي يريععععععل علععععععع التصععععععورات االجتماعيععععععة للمععععععرض تمععععععن خععععععالل تحليععععععل 
محتععععععوى األمثععععععال الشععععععببية البربيععععععة تخاصععععععة أن الدراسععععععة االسععععععت العية ببسععععععميها األول والثععععععاةي بيةععععععت 
وجععععععود تصععععععورات اجتماعيععععععة للمععععععرض لععععععدى مجتمععععععع الدراسععععععة بواليععععععة بسععععععير   تهععععععذه التصععععععورات تتشععععععيل 

يمعععععععا تبعععععععين فعععععععي البسععععععع  الثعععععععاةي معععععععن الدراسعععععععة . عةاصعععععععرها فعععععععي أحعععععععد جواةبهعععععععا معععععععن الثبافعععععععة الشعععععععببية
دور األمثعععععال الشعععععببية فعععععي اليشعععععف ععععععن تصعععععورات وةمعععععاذج وايبيعععععة تبمعععععل بشعععععيل ةم عععععي االسعععععت العية 

ةعععععععوم : تيعععععععراري عبعععععععر األجيعععععععال ومةهعععععععا التصعععععععور االجتمعععععععاعي للمعععععععرض بمختلعععععععف أببعععععععاده المتمثلعععععععة فعععععععي
 .المرض تمبةاه تأسبابه تأعراضه وأساليب البالج الشببي

شعععععرات يعععععل ببعععععد معععععن أببعععععاد يمعععععا أةعععععه ومعععععن خعععععالل ةتعععععاسج الدراسعععععة االسعععععت العية تععععع  تحديعععععد مؤ    
 .التصور االجتماعي للمرض الشيء الذي ساعد علع  بةاء استمار  التحليل

 :  فئات الشكل -2-7-0-2

 . تحدد البالب أو الةم  الذي تبرض به ماد  التحليل   

 :  وحدات التحليل  -2-7-2

يتبلعععععق  يععععد. باختيععععار أصعععععغر عةصععععر ستصععععب عليععععه الدراسععععة>> يععععت  تحديععععد وحععععدات التحليععععل    
 .<<األمر بيلمة ترمل تصور  تموضوم تمشهد 

ووحععععععد  التحليععععععل هععععععي أصععععععغر مب ععععععع يميععععععن تحديععععععده فععععععي مععععععاد  التحليععععععل تيميععععععن مععععععن تحديععععععد    
  ( 022:   2102) نفوسي . المباةي اليامةة فيها

 : وفي هذه الدراسة تتمثل وحدات التحليل في ما يلي   

 .وتتمثل في اليلمة: وحدات اللغة  -2-7-2-0

 .يلمة مرض -
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 .اس  المرض -

 .اس  البرض-

 .اس  السبب -

 .اس  البالج الشببي أو أحد مؤشراته -

 : وحدات الفكرة -2-7-2-2

تعععع  اسععععتخدا  وحععععد  الفيععععر  توهععععي مععععن أيثععععر الوحععععدات إسععععتخداما توهععععي تسععععتخد  فععععي حالععععة البحععععث 
 (. التةاول الضمةي ) عن المباةي الضمةية 

وبمعععععععا أن وحعععععععد  السعععععععياق هعععععععي الجملعععععععة توبالتعععععععالي تععععععع  اإلعتمعععععععاد علعععععععع اللفعععععععظ والمبةعععععععع تأي أن  
 : التةاول سييون مباشر ونير مباشر ويمين الوصول إليها عن  ريق ما يلي

 .يت  تتبع حريية الفبل: المثل المبتدأ بفبل -

 .يت  تتبع حريية اإلس : المثل المبتدأ باس  -

 .يةالتالل  يدل علع األبد -

 .يدل علع اإلةفبال( التوييد اللفظي) تيرار المبا ع  -

 .اإلستحالة تبةي الرب  بين صفتين متةايضتين -

 .الةفي يلغي المبةع األصلي لليلمة ويجلب المبةع المضاد -

اسعععععع  الحيععععععوان فععععععي المثععععععل خاصععععععة إذا يععععععان يمثععععععل صععععععور  الشخصععععععية فععععععي المثععععععل فاةععععععه يجمععععععع  -
 .بيةهما السلو 

 .مر يدل علع وظيفة تبليمية مباشر  أو إةيشاف األثر يبل المؤثراستخدا  األ -

 . المثل المجرد يشمل علع عظة وحيمة -
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 : محاور التحليل -2-7-7

 : حددت محاور التحليل في هذه الدراسة في خمسة محاور يالتالي   

 :  محور نوع المرض -2-7-7-0

 يوضح أبعاد ومؤشرات نوع المرض ( 02)جدول رقم 

 المؤشرات اد األبع

 اآلال  الجسمية نير ال بيبية  - مرض جسمي 

 خلل في أعضاء الجس   -

 إةحراف عن حالة األداء الوظيفي السوي -

 إض راب البمليات الببلية  - مرض عبلي 

 إض راب التفيير -

 الهذاءات  -

 الهالوس  -

 البجل عن إتخاذ السلو  المببول والمسؤول  -

اإلسععععععتجابات الةفسععععععية يععععععالبلق تالخععععععوف تالتععععععوتر ت  - مرض ةفسي 
 الضيق تعد  اإلرتيا  

 التوه   -

 التبدير المتدةي للذات  -
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 الخروج عن المالوف  - مرض إجتماعي 

 اإلةحراف نير المرنوب  -

 البجل عن اإلشتغال في المجتمع  -

 حاالت البجل نير ال بية  -

الععععععععع البجععععععععل عععععععععن الوفععععععععاء باالإتلامععععععععات المويلععععععععة  -
 الفرد 

 

 : محور معنى المرض  -2-7-2-2

 يوضح أبعاد و مؤشرات محور معنى المرض ( 09)جدول رقم 

 المؤشرات   األبعاد 

 مبةع سحري 

 

 

 

 

 

 

 مبةع ديةي 

 أروا   -

 جن  -

 مس -

 عين  -

 حسد  -

 سحر  -

 تاببة  -

 يضاء ويدر  -

 ميتوب  -



اإلجراءات المةهجية للدراسة التحليلية                                                   الفصل الرابع   

 

266 
 

 عباب  -

 ت هير من الذةوب  -

 ابتالء  -

 مصيبة  -

 ضبف اإليمان  -

 محبة من ا   -

 (الصبر)إستخراج عبودية الضراء  -

 إيباظ الببد من نفلته  -

 صحة و هار  البلوب واألروا   -

 عل  الببد يدر الةبمة  -

 الةجا  في اآلخر   -

 رفع الدرجات  -

 الخير في المرض  -

 أل  جسمي نير  بيبي  - مبةع بيولوجي 

 وهن وتبب  -

 ضبف جسمي  -

 يصور في ترييب أعضاء الجس   -

 يصور في وظاسف الجس   -
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 عد  الراحة الببلية  -

 

 :محور أسباب المرض  -2-7-7-7

 يوضح أبعاد ومؤشرات أسباب المرض ( 08) جدول رقم 

 المؤشرات  األبعاد 

 الجن  - األسباب الميتافيليبية 

 دعو  الشر  -

 السحر  -

 المس  -

 البين  -

 التاببة  -

 الحسد  -

 الميتوب  -

 األروا   -

 الشي ان  -

 سوء الحظ  -

 الفال  -

 اليبت - أسباب ةفسية 
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 التيت   -

 البمع  -

 اإلجهاد البا في  -

 البلق  -

 الخوف -

 اإليحاء  -

 الضغو  الةفسية  -

 الغير   -

 الصدمات الةفسية  -

 اإلهمال  - أسباب اجتماعية 

 ضبف اإليمان  -

 ألمة السين  -

 ارتفام مستوى الفبر  -

 الب الة  -

 التفي  الباسلي  -

 إخفاء  الحباسق  -

 الوراثة االجتماعية  -

 التةافس علع الدةيا وحب المال  -
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 المحايا  االجتماعية  -

 اإلةتبال الوباسي للسلو   -

 التحر  الةفسي -

 التةشسة االجتماعية  -

 الوراثة البيولوجية  - صحية -أسباب جسمية 

 خلل في ترييب أعضاء الجس   -

 خلل في وظاسف الجس   -

 سوء الةظافة  -

 الفيروسات  -

 الحرار   -

 البرود    -

 

 : محور أعراض المرض -2-7-7-2

 يوضح أبعاد ومؤشرات أعراض المرض ( 21)جدول رقم 

 المؤشرات  األبعاد 

 لال  جسمية  - األعراض الجسمية 

 ارتفام ضغ  الد   -

 الحمع -
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 إيماءات الوجه  -

 خلل في الوظاسف الجسمية  -

 البلق  - األعراض الةفسية 

 الخوف  -

 التبب الةفسي  -

 الهواجس  -

 الوساوس  -

 سوء تبدير الذات  -

 التوه   -

 التوتر  -

 الحلن  -

 نرابة السلو   - األعراض الببلية 

 خلل في البمليات الببلية  -

 إض راب في اإلتصال بالوايع  -

 الهلوسة  -

 الهذاءات  -

 البةف - األعراض السلويية 

 اإلذالل  -
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 :محور أنواع الطب الشعبي  -2-7-7-0

 يوضح أبعاد الطب الشعبي ومؤشراته ( 20) جدول رقم 

 المؤشرات  األبعاد 

 اإلستحما   -  ب وياسي 

 التدلي   -

 السفر  -

 تغيير ميان السين  -

 الجشع  -

 اليذب  -

 الخياةة  -

 السرية  -

 الةفاق  -

 الةميمة  -

 إخالف الوعود  -

 شهاد  اللور  -

 الحبر   -

 اإلستيالء علع أمال  نيره   -
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 تدفسة الجس   -

 الحمية الغذاسية  -

 التباويذ  -

 الةص   -

 تماس   -  ب سحري 

 األحجبة  -

 الحضر   -

 ليار  األضرحة واألولياء الصالحين  -

 ةباتي  -  ب  بيبي 

 عشبي  -

 مبادن  -

 التشلي   -

 الحجامة  -  ب ةبوي 

 اليي  -

 الريية الشرعية  -

 الفدية  -

 الدعاء  -

 الصبر  -
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 الصال   -

 التوبة  -

 األدوية الغذاسية  -

 البالج بالذير -

 تالو  البرلن  -

 البدو   -

 التفويض واإلحتساب  -

 اإليمان بالبضاء والبدر  -

 

ومعععععععن خعععععععالل معععععععا سعععععععبق تععععععع  تصعععععععمي  اسعععععععتمار  التحليعععععععل لهعععععععذه الدراسعععععععة والمتمثلعععععععة فعععععععي اإلسعععععععتمار  
 : التالية

 : يبين استمارة التحليل (  22)جدول رقم 

شــــــــــــــــــــــــــــكل                                          
 التـــــــناول

 محاور التحليل

 التناول المباشر

 (صريح)

التنــــــــــــــاول غيــــــــــــــر 
 المباشر

 (ضمني)

 نوع المرض

    جسمي

  عبلي

  ةفسي
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  إجتماعي

 معنى المرض

  سحري

  ديةي 

  بيولوجي

 أسباب المرض

  ميتافيليبية

  ةفسية

  اجتماعية

  جسمية صحية

 أعراض المرض

  جسمية

  ةفيسة

  عبلية

  سلويية

ــــــــــواع الطــــــــــب  أن
 الشعبي

   ب وياسي

   ب سحري

   ب  بيبي

   ب ةبوي
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 :الشروط السيكوميترية ألداة الدراسة -2-7-2

تعععععععع  إخضععععععععام أدا  الدراسععععععععة لشععععععععرو  البيععععععععاس الةفسععععععععي لضععععععععمان أعلععععععععع درجععععععععة مميةععععععععة مععععععععن    
 .المصدايية في ةتاسج الدراسة

 :الصدق -2-7-2-0

إعتمععععععدت الدراسععععععة علععععععع صععععععدق المحيمععععععين باعتبععععععاره أيثععععععر جععععععدوى وتببيععععععرا عععععععن صععععععدق األدا     
 : أو التحليل توذل  بالةظر إلع مجموم اإلستشارات المميةة خالل التحيي  والتي تخع

 .الحي  علع المتغيرات األساسية للدراسة وتوظيفاتها اإلجراسية -

 .ألهداف الدراسةالحي  علع أساليب البياس ومدى مالسمتها  -

 ( 722: 2107) ابحي ر. الحي  علع ببض جواةب المةهجية البامة -

تعععععع  عععععععرض اسععععععتمار  التحليععععععل علععععععع مجموعععععععة مععععععن المحيمععععععين  وعععععععدده  عشععععععر   مععععععن رتبتععععععي    
أسععععععتاذ التبلععععععي  البععععععالي توأسععععععتاذ محاضععععععر تمععععععن مختلععععععف التخصصععععععات تعلعععععع  الععععععةفس تعلعععععع  اإلجتمععععععام 

راسععععععاته  باسععععععتخدا  مععععععةهج تحليععععععل المحتععععععوى أو أشععععععرفوا علععععععع مععععععذيرات واألةثربولوجيععععععا توالععععععذين أجععععععروا د
ماجسعععععععتير أو أ روحععععععععات ديتععععععععوراه إسععععععععتخدمت هععععععععذا المعععععععةهج توذلعععععععع  بغععععععععرض اإلسععععععععتفاد  مععععععععن مجمععععععععل 

  10حيث تم ذكر أسمائهم في الملحق رقم . المالحظات المبدمة من يبله 

 : وتتضمن اإلستمار  ما يلي

 .إشيالية الدراسة وتساؤالتها -

 .لتبريفات اإلجراسية لمتغيرات الدراسةا -

 .أبباد ومحاور التحليل -

 . جدول التحليل المبتر  للتحيي  -
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ياةععععععت ةتععععععاسج التحليععععععل موافبععععععة علععععععع ت بععععععق اسععععععتمار  التحليععععععل تمععععععع إجععععععراء تبععععععديل فععععععي المحععععععور  
وفععععععي المحععععععور . الثععععععاةي بضعععععع  المبةععععععع الععععععديةي والمبةععععععع البباسععععععدي فععععععي ببععععععد واحععععععد وهععععععو الببععععععد الععععععديةي

 . لثالث ض  األسباب الجسمية إلع األسباب ال بيبية لتصب  أسباب جسمية صحيةا

 :الثبات -2-7-2-2

إعتمععععدت الدراسعععععة علععععع أسعععععلوب إعععععاد  التحليعععععل الععععذي يبعععععو  علععععع أسعععععاس إجععععراء التحليعععععل معععععرتين  
علععععع مععععاد  التحليععععل توتحديععععد الباليععععة بيةهمععععا فععععي شععععيل درجععععة مبيةععععة تبتبععععر مؤشععععرا لمبامععععل الثبععععات تإذ 

 . ويلما ياةت الدرجة مرتفبة يان مبامل الثبات عاليا. يشف علع مدى اإلتفاق بين التحليلينت

تععععع  التحليععععععل مععععععن يبععععععل محلععععععالن وذلعععععع  ببععععععد إلتباسهمعععععا يبععععععل بدايععععععة التحليععععععل لإلتفععععععاق علععععععع أسسععععععه 
جراءاته  : ث  ت  حساب مبامل الثبات بت بيق المبادلة التالية. وا 

متوسععععععععع  اإلتفعععععععععاق بعععععععععين (6-ن+)6(/بعععععععععين المحيمعععععععععين متوسععععععععع  اإلتفعععععععععاق )ن= مبامعععععععععل الثبعععععععععات 
 المحيمين 

 . عدد المحيمين= ن 

عععععععدد ( / عععععععدد الفسععععععات التععععععي يتفععععععق عليهععععععا المحلععععععالن )  3= متوسعععععع  اإلتفععععععاق بععععععين المحيمععععععين 
 فسات التحليل اليلية 

 - 331:  4..3)  بيمعععععععععة . 3× ععععععععععدد الوحعععععععععدات المحللعععععععععة = ععععععععععدد فسعععععععععات التحليعععععععععل اليليعععععععععة 
323 ) 

 :ل ثالثين مثل شببي عربي من  رف محللين وياةت الةتاسج يالتاليحيث ت  تحلي

 ةتاسج حساب الثبات المتبلق بادا  التحليل( : 32)الجدول ري  

 قيمة الثبات اإلتفاق   المحلل الثاني   المحلل األول  محاور التحليل       

 53.. 5. 5. .6 جسمي 
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 4. 4. 4. عبلي ةوم المرض 

 6. 6. .6 ةفسي

 .6 .6 .6 إجتماعي

 26 26 24 المجموم

 

 مبةع المرض 

 59.. 9. 9. 9. سحري

 .3 .3 33 ديةي

 1. 1. 1 بيولوجي

 26 26 24 المجموم

 

 

 أسباب المرض 

 65.. 1. 1. 1. ميتافيليبية

 66 66 63 ةفسية

 63 63 62 اجتماعية

جسمية 
 صحية

.1 .1 .1 

 29 29 25 المجموم

 

 

 .5.. 1. 1. 6. جسمية

 5. 5. .6 ةفسية
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 4. 4. 4. عبلية أعراض المرض

 61 61 66 سلويية

 21 21 .4 المجموم

 

 

أةععععععععععععععععوام ال ععععععععععععععععب 
 الشببي

 ب 
 وياسي

.6 .6 .6 .54 

 ب 
 سحري

.9 .4 .4 

 ب 
  بيبي

.4 .3 .3 

 33 32 33  ب ةبوي

 21 21 25 المجموع

  .61 616 661 المجموع  الكلي

..66 

والمالحععععععظ مععععععن الجععععععدول أن يععععععي  ثبععععععات محععععععاور األدا  ويععععععذا اسععععععتمار  التحليععععععل  ييععععععل جععععععاءت          
توهععععععذا مععععععا يب ععععععي الباحععععععث الثبععععععة اليافيععععععة  59..و 66..مرتفبععععععة حيععععععث ياةععععععت البععععععي  محصععععععور  بععععععين 

 .إلستخدامها لتحليل األمثال الشببية

 : المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة -2-2

حيععععععث األسععععععاليب اإلحصععععععاسية المسععععععتخدمة فععععععي هععععععذه الدراسععععععة توبععععععالرجوم إلععععععع تسععععععاؤالت  مععععععن   
 : الدراسة تت  اإلعتماد علع األساليب التالية

 . التيرارات -
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 . الةسب المسوية -

 : حدود الدراسة  2-0

 : تتمثل حدود الدراسة في ما يلي

 :  الحدود المكانية -2-0-0

تعععععع  إجععععععراء الدراسععععععة الميداةيععععععة بواليععععععة بسععععععير  توهععععععي تبععععععع فععععععي الجهععععععة الجةوبيععععععة  الشععععععريية مععععععن    
يلععععع   تيحعععععدها معععععن الشعععععمال واليعععععة باتةعععععة تومعععععن الشعععععمال  ..4الجلاسعععععر تتببعععععد ععععععن عاصعععععمة العععععبالد بعععععع 

الغربععععي واليععععة المسععععيلة تومععععن الشععععمال الشععععريي واليععععة خةشععععلة تومععععن الغععععرب واليععععة الجلفععععة تومععععن الجةععععوب 
 .ية الواديوال

بلديعععععععة  22تضععععععع  . 3يلععععععع  36116تتربعععععععع واليعععععععة بسعععععععير  علعععععععع مسعععععععاحة إجماليعععععععة تبعععععععدر بةحعععععععو   
تبيثافعععععة  6..3ألعععععف ةسعععععمة حسعععععب اإلحصعععععاء السعععععياةي  122داسعععععر  إداريعععععة يب ةهعععععا  63مولععععععة علعععععع 
 .ساين ليل يل  36سياةية بمبدل 

 :    الحدود الزمانية -2-0-2

والتععععععي شععععععملت مرحلععععععة  3.66إلععععععع فيفععععععري  3.69فمبر تعععععع  إجععععععراء الدراسععععععة التحليليععععععة مععععععن ةععععععو    
جمععععع األمثععععال الشععععببية مععععن مختلععععف مةععععا ق الواليععععة تثعععع  تصععععةيفها لغويععععا إلسععععتبباد المتيععععرر مةهععععا تثعععع  
سععععععععتخراج البياةععععععععات المتبلبععععععععة بالدراسععععععععة توأخيععععععععرا عععععععععرض ومةايشععععععععة  تحليلهععععععععا حسععععععععب شععععععععبية التحليععععععععل وا 

 .الةتاسج

دراسععععتةا فععععي التععععراث الثبععععافي المتصععععل بععععالمرض ويتحععععدد فععععي : حــــدود مجتمــــ  البحــــث -2-0-7
والعععععذي تبيسعععععه األمثعععععال الشعععععببية لعععععدى سعععععيان واليعععععة بسعععععير  توبلعععععغ ععععععدد األمثعععععال الشعععععببية الخعععععا  ألعععععف 

 (. ..61) وسببماسة  مثل شببي عربي  
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 : الحدود الموضوعية -2-0-2

موضعععععععوم الدراسعععععععة هعععععععو التصعععععععور االجتمعععععععاعي للمعععععععرض توهعععععععو موضعععععععوم يبعععععععع علعععععععع مفتععععععععرق    
مجموعععععععة مععععععن التخصصععععععات البلميععععععة تومةهععععععا علعععععع  االجتمععععععام ال بععععععي تواألةثربولوجيععععععا البياديععععععة وعلععععععو  

 : الةفس توفي ما يلي أه  هذه التخصصات

 : علم اإلجتماع الطبي-2-0-2-0

يتضعععععععمن دراسعععععععة تصععععععععورات األفعععععععراد عععععععععن الصعععععععحة والمعععععععرض تأي يتةععععععععاول الميعععععععدان الصععععععععحي    
فه مجموععععععععة معععععععن المؤسسعععععععات الةظاميعععععععة التعععععععي تسعععععععتهدف بوصعععععععفه ةظامعععععععا إجتماعيعععععععا ثبافيعععععععا تأي بوصععععععع

الجـــــــوهر  وآخـــــــرون . إشععععععبام إحتياجعععععععات األفععععععراد إلعععععععع المحافظعععععععة علععععععع الصعععععععحة ومباومتعععععععه المععععععرض
(2118 :00) 

ـــــو  "حيعععععث تتبعععععدد مجعععععاالت هعععععذا البلععععع  تفبعععععد أشعععععار     ـــــي ك سعععععةة  Rodney coe"" "رودن
مجعععععاالت هعععععذا الميعععععدان وذهعععععب إلعععععع أهععععع  . <<علععععع  اإلجتمعععععام ال بعععععي >> فعععععي مؤلفعععععه ببةعععععوان  .651

 :إلع أن هةا  أرببة مةظورات أساسية تستخد  في هذا الميدان وهي

األصعععععععول االجتماعيعععععععة للمعععععععرض تفعععععععالمرض ال يتعععععععولم توليبعععععععا عشعععععععواسيا توال متمعععععععاثال أو مفعععععععردا  -
ةما هو مرتب  بمجتمبات اجتماعية مبيةة تذات أةوام مختلفة للحيا   .وا 

تويفسععععععروةه ب ععععععرق مختلفععععععة تبيععععععس تععععععاثير الخلفيععععععة الثبافيععععععة أو  أن األفععععععراد يسععععععتجيبون للمععععععرض -
المسععععععتوى الحضععععععاري لهعععععع  تيمععععععا تبيععععععس أيضععععععا تععععععاثير وضععععععبه  ال ببععععععي أو ميععععععاةته  االجتماعيععععععة فععععععي 

 .المجتمع

أن يععععععل مجتمععععععع يسععععععتحدث ةظمععععععا خاصععععععة بععععععه للرعايععععععة الصععععععحية توتختلععععععف هععععععذه الععععععةظ  فععععععي  -
الرسععععمي الحععععديث تفالمةظمععععات ال بيععععة الحديثععععة درجععععة تبععععدمها توهععععي تبععععدأ بال ععععب الشععععببي إلععععع ال ععععب 

 .ذات صلة بمجموعة أخرى من المةظمات ال وعية وحتع شريات األدوية 

اإلسعععععععتجابات الثبافيعععععععة واإلجتماعيعععععععة للمعععععععرض تأي تحليعععععععل إدرا  الةعععععععاس ألععععععععراض المعععععععرض أو  -
أوسعععععا   لألمعععععراض ذاتهعععععا تو ريبعععععة تبعععععريفه  للمعععععرض توهععععع  يدرسعععععون هعععععذه اإلدرايعععععات واالسعععععتجابات فعععععي
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اجتماعيعععععععععة ثبافيعععععععععة مختلفعععععععععةت يمعععععععععا يدرسعععععععععون الضعععععععععغو  االجتماعيعععععععععة والمعععععععععرض واإلسعععععععععتجابة الةفسعععععععععية 
 (28 - 20: 2102) محمد و آخرون  . الصحيحة للمرض و البالج

 :المنظور السيكولوجي لألنثربولوجية الطبية -2-0-2-2

فععععة ومععععدى تاثيرهععععا علععععع دراسععععة يليععععة مبارةععععة للثبا>> : تبععععرف األةثربولوجيععععا ال بيععععة علععععع أةهععععا   
تويعععععد تلايعععععد اإلهتمعععععا  بهعععععذا البلععععع  إة اليعععععا معععععن إدرا  دور الثبافعععععة وتاثيرهعععععا علعععععع <<المعععععرض والرعايعععععة 

ةتشعععععععاره الميعععععععاةي أو الجغرافعععععععي تويعععععععذل  الوسعععععععاسل  يضعععععععايا الصعععععععحة والمعععععععرض تمثعععععععل ةشعععععععا  المعععععععرض توا 
ن أجعععععل ةشعععععر ال عععععب واألسعععععاليب التعععععي تبتمعععععد عليهعععععا المجتمبعععععات فعععععي مواجهتعععععه توال عععععرق المةاسعععععبة مععععع

 (020:  2102)رحاب . الحديث في المجتمبات التبليدية وييفية تحسيةه تو راسق ت وره

ويهعععععت  المةظععععععور الةفسععععععي لألةثربولوجيععععععا ال بيععععععة بدراسععععععة الةظريععععععات تالحععععععوار فععععععي األةثربولوجيععععععا    
يولوجيعععععععة ال بيعععععععة والةفسعععععععية تمعععععععع الترييعععععععل بصعععععععفة خاصعععععععة علعععععععع الدراسعععععععات الةبديعععععععة الثبافيعععععععة للبلعععععععو  الب

وهععععععو يتةععععععاول وجهععععععات الةظععععععر التاريخيععععععة لإلتجاهععععععات . وال ععععععب البيولععععععوجي الحيععععععوي للظععععععواهر الجسععععععمية
 .الةظرية لدراسة الثبافة والمرض توأةساق البالج والدراسات المبارةة للمبرفة ال بية

ويةعععععععععاي  اإلتجاهعععععععععات الحديثعععععععععة لألةثربولوجيعععععععععا ال بيعععععععععة التعععععععععي تةعععععععععتج ععععععععععن إرتبعععععععععا  المعععععععععداخل    
 .التفسيرية والةظرية الةبدية والدراسات الثبافية للبلو  ويذل  الدراسات الثبافية التبليدية

يةعععععععاي  المعععععععدخل األةثروبولعععععععوجي  ال بعععععععي الةفسعععععععي التجربعععععععة الشخصعععععععية ألععععععععراض األفعععععععراد أو  -
الخاصععععععة بالجماعععععععة مثععععععل األشععععععبا  الحايععععععد  تأو الفضععععععالت السععععععامة أو التلععععععوث البيسععععععي أو اإلهتمامععععععات 

 .األمراض المبدية تأي أن البمليات الةفسية الديةامييية ال تغيب عن الصور  اإليثةونرافية

 .يل ثبافة تحدد الةماذج التي يمين بها التبرف علع عملية المرض -

ععععععععععن الصعععععععععحة والمعععععععععرض  << Liban<< >>ان ليبـــــــــ>> وأي دراسعععععععععة أةثربولوجيعععععععععة حسعععععععععب  -
وييفيععععععة التوافععععععق مبععععععه تميععععععن الباحععععععث مععععععن األسععععععلوب الععععععذي يفهعععععع  بععععععه الةععععععاس عععععععالمه  والتبععععععرف علععععععع 
خصعععععاسع األةسععععععاق والبععععععي  االجتماعيععععععة تباإلضععععععافة إلععععععع معععععا يميععععععن أن ييشععععععف ةسععععععق ال ععععععب الشععععععببي 

 .بحثجوهر التةايضات السييوديةامييية والخصاسع الدفاعية للمجتمع موضوم ال
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ولبعععععد سعععععاه  علمعععععاء األةثربولوجيعععععا ال بيعععععة الةفسعععععية فعععععي فهععععع  التفاععععععل بعععععين المعععععرض والمبتبعععععدات  -
والبعععععي  وأةمعععععا  السعععععلو  وأسعععععاليب البعععععالج تيمعععععا ي عععععر  التحليعععععل الةفسعععععي فهمعععععا إضعععععافيا لباليعععععة التفاععععععل 

وهر  جـــــ. العععععوعي والالوعيتوالببعععععل بعععععا ن فعععععي يعععععل جواةعععععب البمليعععععات الببليعععععة وأةمعععععا  السعععععلو  الفبليعععععة
 (89-82: 2118) و اخرون 

يمععععا تريععععل األةثربولوجيععععا ال بيععععة علععععع دراسععععة أثععععر الثبافععععة علععععع الصععععحة والمععععرض وذلعععع  مععععن    
 :خالل

مسععععاهمة الثبافععععة فععععي صععععةاعة تمععععثالت الصععععحة والمععععرض لععععدى الفععععرد تو ععععرق الويايععععة والبععععالج  -
 .من األمراض

 .إةتشاره تبمل الثبافة علع تحديد  ريبة إةتشار المرض والحد من -

تبمعععععععل الثبافعععععععة علعععععععع ترسعععععععي  يةاععععععععات لعععععععدى األفعععععععراد ععععععععن جعععععععدوى ال عععععععب الحعععععععديث توبالتعععععععالي  -
 .التحي  في مدى إستجابة الفرد ودرجة تفاعله مع األساليب الحديثة

تبمععععععل الثبافععععععة علععععععع إبععععععرال مفهععععععو  المععععععرض تواإلسععععععتجابة لععععععه تفمععععععا يبتبععععععر مععععععرض فععععععي ثبافععععععة  -
 .ة لجماعة أخرىاجتماعية ما يد ال ييون يذل  بالةسب

عععععععاد  إةتاجهععععععا والحفععععععاظ عليهععععععا تأو فبععععععداةها  - إن الصععععععحة والمععععععرض مرتب ععععععان باةمععععععا  الحيععععععا  وا 
وتسعععععععبع األبحعععععععاث والدراسعععععععات األةثربولوجيعععععععا لليشعععععععف ععععععععن ةظعععععععر  األفعععععععراد و ريبعععععععة إدرايهععععععع  لبعععععععالمه  
ويعععععععذل  الباليعععععععة بعععععععين الصعععععععحة وحعععععععدوث المعععععععرض توخصعععععععاسع األةسعععععععاق والبعععععععي  االجتماعيعععععععة توبعععععععذل  
يميةةععععععا البعععععععول أن األةثربولوجيعععععععا ال بيعععععععة ليسعععععععت مجعععععععرد  ريبععععععة للةظعععععععر والتامعععععععل فعععععععي حعععععععاالت الصعععععععحة 

رحـــــاب . والمععععرض فععععي المجتمعععععع توليععععن يميةةععععا البعععععول أةهععععا  ريبععععة للةظعععععر والتامععععل فععععي المجتمعععععع ييععععل
(2102  :022) 

  :علوم النفس-2-0-2-7

 : لمرض البلو  التاليةمن بين علو  الةفس التي إهتمت بموضوم التصور االجتماعي ل   

 



اإلجراءات المةهجية للدراسة التحليلية                                                   الفصل الرابع   

 

283 
 

  :علم النفس االجتماعي -

هععععععععو البلعععععععع  الععععععععذي يععععععععدرس الخصععععععععاسع الةفسععععععععية لألفععععععععراد والجماعععععععععات والبواعععععععععد التععععععععي تحيعععععععع    
سععععععععلوياته  تويععععععععذل  التععععععععاثير المتبععععععععادل بععععععععين األفععععععععراد توبععععععععين األفععععععععراد والجماعاتتويععععععععدرس ةتععععععععاسج هععععععععذا 

فععععععي أشععععععيال متبععععععدد  مةهععععععا التبععععععاون  التفاعععععععل والبوامععععععل التععععععي تععععععؤثر فيععععععه تحيععععععث يظهععععععر هععععععذا التفاعععععععل
 (00: 2100)الختاتنة والنوايسة . والتةافس حول البوا ف والميول واالتجاهات والمبتبدات

أمعععععا الفهععععع  اإلسعععععالمي للسعععععلو  اإلةسعععععاةي فيتضعععععمن توبشعععععيل رسيسعععععي أيثعععععر معععععا يبعععععد  علععععع  العععععةفس  
خرين توهعععععو معععععا أنفلعععععه االجتمعععععاعي تإةعععععه يتضعععععمن خلعععععق اإلةسعععععان توبةعععععاءه وعاليعععععة اإلةسعععععان بربعععععه وبعععععاآل

علعععع  الععععةفس االجتمععععاعي تيمععععا أنفععععل وايععععع الععععةفس البشععععرية التععععي تععععتحي  فععععي سععععلو  الفععععرد توالتععععي بيةهععععا 
 (07الحجرات ،) .<<وجبلةاي  شبوبا ويباسل لتبارفوا >> : ا  عل وجل في يوله

شــــروخ  .فبلعععع  الععععةفس االجتمععععاعي الغربععععي يفتبععععد الببععععد اإلالهععععي الععععذي يتمحععععور حولععععه اإلسععععال    
(2101 :02-07 ) 

 :و صةفت مجلة الخالصات الةفسية األمرييية هذا الميدان ومجاالته في سبع مجاالت توهي   

 .الثبافة و البمليات االجتماعية -

 .الرأي البا  و اإلتجاهات الةفسية-

 .الجماعة و عمليات الباليات المتبادلة-

 .السلو  الجةسي-

 .اإلتصال-

 .والفةيةالدراسات الجمالية -

 (02:  2112)جابر ولوكيا. المشايل االجتماعية-

ويععععععععرى علمععععععععاء الععععععععةفس االجتمععععععععاعي تأن الةظععععععععر  إلععععععععع السععععععععلو  أي التبيععععععععي  االجتمععععععععاعي لععععععععه    
والحيعععع  عليععععه مععععن جاةععععب مععععن يتععععاثرون بععععه تهععععي التععععي تحععععدد مععععا إذا يععععان مةحرفععععا أ  ال توهععععذا الحيعععع  أو 
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سععععععتةادا إلععععععع ذلعععععع  فهعععععع  يرجبععععععون التبيععععععي  يسععععععتةد علععععععع السععععععلو  المبيععععععاري المرنععععععو  ب فععععععي المجتمععععععع توا 
المعععععععععععرض إلعععععععععععع البيسعععععععععععة الةفسعععععععععععية االجتماعيعععععععععععة تبمعععععععععععا فيهعععععععععععا معععععععععععن مشعععععععععععيالت اجتماعيعععععععععععة وأوضعععععععععععام           

ضععععععع راب عمليعععععععة التةشعععععععسة االجتماعيعععععععة تفضعععععععال ععععععععن إةخفعععععععاض ةسعععععععبة العععععععذياء االجتمعععععععاعي  ثبافيعععععععة توا 
ةبععععععععععععدا  الحععععععععععععب والععععععععععععدفء البععععععععععععا في  والةبععععععععععععذ والببععععععععععععاب والتفيعععععععععععع  والحرمععععععععععععان الةفسععععععععععععي مععععععععععععن األ  توا 

 (028: 2110)وحيد.األسري

 :علم النفس المرضي االجتماعي -

ــــــائق يععععععرى    أن علعععععع  االمععععععراض الةفسععععععية االجتماعيععععععة يتبلععععععق بتلعععععع  األمععععععراض :( 70: 2110)ف
أو البابليععععععة لإلصععععععابة بمععععععرض ةفسععععععي ,الةفسععععععية التععععععي تةتشععععععر بمبععععععدل إحصععععععاسي يبيععععععر فععععععي مجتمععععععع مععععععا 

 .اإلصابة البامةحيث يصب  إةتشاره أيرب إلع 

ويظهعععععععععر هعععععععععذا الميعععععععععدان أهميعععععععععة البوامععععععععععل والمتغيعععععععععرات االجتماعيعععععععععة فعععععععععي ظهعععععععععور األمععععععععععراض      
فدراسععععععة ,الةفسععععععية تأي أةععععععه يمثععععععل ةب ععععععة تاليععععععي بععععععين علعععععع  الععععععةفس االجتمععععععاعي وعلعععععع  الععععععةفس المرضععععععي 

أسعععععباب األمعععععراض الةفسعععععية توضععععع  العععععدور العععععذي تلببعععععه األسعععععباب االجتماعيعععععة تيمعععععا أن دراسعععععة أععععععراض 
األمعععععراض الةفسعععععية تظهعععععر خ عععععور  األععععععراض السعععععلويية تيمعععععا يبتمعععععد التشعععععخيع علعععععع دراسعععععة الجواةعععععب 

باإلضعععععععافة إلعععععععع أن البعععععععالج الةفسعععععععي يتضعععععععمن البعععععععالج . االجتماعيعععععععة والسعععععععلو  االجتمعععععععاعي للمعععععععريض
 (20: 2112)جابر ولوكيا . االجتماعي والبالج الجماعي

 :يومن أمثلة البوامل التي تؤثر في الصحة ما يل   

التفييععععععععر السععععععععلبي المشععععععععتت ونيععععععععر المفيععععععععد تيععععععععالتفيير فععععععععي اآلخععععععععرين والباليععععععععات الشخصععععععععية    -
 (02:  2102)بن يعقوب . مبه  توالةظر في مد  الذات وةبدها تيؤدي إلع التبب البصبي

اإلضععععععععع رابات اإلةفباليعععععععععة مثعععععععععل البلعععععععععق والغضعععععععععب والخعععععععععوف واإلحبعععععععععا  ذات خ عععععععععور  تفهعععععععععذه  -
:  2102)ســـــعود . يعععععد معععععن يابليعععععة الجسععععع  لإلصعععععابة بعععععالمرض البضعععععوياإلةفبعععععاالت معععععن شعععععاةها أن تل 

221) 

تبعععععععرض الفعععععععرد لإلجهعععععععاد والضعععععععغو ات الةاشعععععععسة بعععععععين األفعععععععراد يليعععععععد معععععععن حعععععععد  البلعععععععق والتبعععععععب  -
 (007:  2102)بوسنة . والبدوان
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ةمعععععا هعععععو تويباتةعععععا السعععععلبية لمعععععا  - الضعععععغ  الةفسعععععي لعععععيس هعععععو الحعععععدث الضعععععان  فعععععي حعععععد ذاتعععععه توا 
سعععععتجاباتةا يمثلعععععه هعععععذا الحعععععد نيعععععر (اإلةفباليعععععة والفيليولوجيعععععة والسعععععلويية )ث معععععن خ عععععر وتهديعععععد لحياتةعععععا وا 

:  2110)يخلــــف . الموفبععععة والمةاسععععبة لععععه تممععععا يععععؤدي إلععععع سععععوء التوافععععق مععععع مت لبععععات الحيععععا  اليوميععععة
22) 

الحرمععععععان والتجاهععععععل واإلهمععععععال يععععععؤدي دورا يبيععععععرا فععععععي الشععععععيخوخة مععععععن حيععععععث التععععععدهور الةفسععععععي  -
  (20: 2118)عمرية وخزار م .والبدةي

 :علم نفس الصحة  -

وهعععععععععو أحعععععععععد مؤسسعععععععععي هعععععععععذا الفعععععععععرم    0891 ســـــــــنة<< Matarozzo>>متـــــــــارازو يبعععععععععرف    
 :البلمي تعل  ةفس الصحة باةه

ذلعععع  الفععععرم مععععن فععععروم علعععع  الععععةفس الععععذي يععععدرس البوامععععل الةفسععععية والسععععلويية التععععي لهععععا صععععلة  >> 
مباشععععععر  بالصععععععحة والمععععععرض تبمععععععا فععععععي ذلعععععع  دراسععععععة أسععععععاليب التشععععععخيع وعععععععالج المشععععععيالت الصععععععحية 

 .<<و رق الوياية مةها 

 :و في ضوء هذا الفه  لبل  ةفس الصحة يمين تحديد مجاالته في أرببة مجاالت وهي   

المجععععععال البةععععععاسي الععععععذي يهععععععت  ببيسععععععة الفععععععرد الشخصععععععية توت ورهععععععا وميوةاتهععععععا وعوامععععععل إرتباسهععععععا  -
والبوامععععععل البمريععععععة المختلفععععععةت بهععععععدف فهعععععع  السععععععلو  الصععععععحي واالتجاهععععععات اإلةفباليععععععة وعععععععادات التفييععععععر 
والسعععععلو  السعععععليمة الاللمعععععة لةمعععععو الفعععععرد فعععععي  ريعععععق الصعععععحة بمختلعععععف جواةبهعععععا تومبرفعععععة البوامعععععل التعععععي 

 .إلع عد  الةمو السلي تؤدي 

المجععععال الويععععاسي وييععععون الترييععععل فيععععه علععععع حمايععععة الفععععرد مععععن الويععععوم فععععي المشععععيالت المرضععععية  -
التعععععي تحععععععول بيةععععععه وبعععععين الصععععععحة توذلعععععع  باتخعععععاذ اإلجععععععراءات وتهيسععععععة الظعععععروف المةاسععععععبة التععععععي تحبععععععق 

 .رضيةوتبرل أهمية الوياية من خالل مبرفة األسباب المؤدية إلع المشيالت الم. ذل 

المجعععععععععال البيعععععععععادي اإليليةيعععععععععي تويتيفعععععععععل بدراسعععععععععة خصعععععععععاسع األحعععععععععوال الصعععععععععحية توخاصعععععععععة  -
الةفسعععععية مةهعععععا توجلسياتهعععععا دراسعععععة عياديعععععة تفصعععععيلية بهعععععدف تحديعععععد عاداتهعععععا توصعععععفاتها السعععععلويية التعععععي 
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تميعععععل يعععععل حالعععععة حيعععععث يبعععععد  التوصعععععيات التشخيصعععععية الاللمعععععة تويهعععععت  أيضعععععا بدراسعععععة مة بتعععععي الصعععععحة 
 .و المرض

عبــــــد . لمجعععععال البالجععععععي و يهععععععدف إلععععععع دراسعععععة و ت بيععععععق أسععععععاليب البععععععالج بعععععدرجات متةوعععععععةا -
 (20-08: 2101)العزيز 

وفععععععي هععععععذا الميععععععدان مععععععن علعععععع  الععععععةفس توجععععععد ببععععععض المععععععداخل المبرفيععععععة للصععععععحة  تععععععثمن دور    
المبتبععععععدات والمفععععععاهي  والتصععععععورات المشععععععترية التععععععي تبتبععععععر محععععععددات أساسععععععية للسععععععلوييات الصععععععحية أو 

ومعععععععن بعععععععين هعععععععذه الةمعععععععاذج ةمعععععععوذج . ييات الخ يعععععععر  توبالتعععععععالي تحعععععععدد الحالعععععععة الصعععععععحية لألفعععععععرادالسعععععععلو 
أن األفععععععععراد ال يحععععععععاولون  Rosenstokروزينيســــــــتوك المبتبععععععععدات الصععععععععحية الععععععععذي يفتععععععععرض حسععععععععب 

إتخععععاذ أي إجعععععراء للويايععععة معععععن المععععرض أو مبوماتعععععه إال إذا يععععان لعععععديه  حععععد أدةعععععع مععععن العععععدوافع الصعععععحية 
ويععععاةوا يععععرون أن إحتمععععال تبرضععععه  للمععععرض وتهديععععده لهعععع  هععععو إحتمععععال يععععاس  تويععععاةوا والثبافععععة الصععععحية ت

مبتةبعععععين بجعععععدوى محاولعععععة الويايعععععة أو البعععععالج توبامياةيعععععة إتخعععععاذه لعععععذل  دون  مبويعععععات تعععععذير أو ببليعععععل 
والتعععععععي  Ajzenاجـــــــزن باإلضعععععععافة إلعععععععع ةظريعععععععة السعععععععلو  المخ ععععععع  التعععععععي  ورهعععععععا . معععععععن الصعععععععبوبات

  المعععععععععععدر  توهعععععععععععو مسعععععععععععتمد معععععععععععن فيعععععععععععر  الةجاععععععععععععة لباةعععععععععععدورا      تضعععععععععععيف عةصعععععععععععرا لخعععععععععععر وهعععععععععععو العععععععععععتحي
(Pandora )  تأي أن األفعععععععراد مسعععععععتبدون لتبةعععععععي سعععععععلو  صعععععععحي مبعععععععين تإذا يعععععععاةوا يبتبعععععععدون أن ذلععععععع

 ( 00-29: د ت) قيرة وآخرون . السلو  يب ي ةتاسج يثمةوةها

 :علم النفس المرضي  -

األمععععععراض التععععععي تبععععععوق الفععععععرد يهعععععت  علعععععع  الععععععةفس المرضععععععي بدراسععععععة يععععععل أةعععععوام اإلضعععععع رابات و    
مععععععن التوافععععععق مععععععع البيسععععععة والمحععععععي  االجتمععععععاعي الععععععذي يبععععععي  تفيععععععه سععععععواء ياةععععععت هععععععذه اإلضعععععع رابات 
وجداةيععععععة تعبليعععععععة تسعععععععلويية أو ةفسععععععية تجسعععععععمية تحيعععععععث تعععععععؤدي هععععععذه اإلضععععععع رابات أو األمعععععععراض إلعععععععع 
لعععععععععععععععععع إضععععععععععععععععع راب توافبعععععععععععععععععه معععععععععععععععععع المحعععععععععععععععععي   فبعععععععععععععععععدان الفعععععععععععععععععرد للتعععععععععععععععععوالن الجلسعععععععععععععععععي أو اليلعععععععععععععععععي وا 

 (722: 2102)عشوى.االجتماعي

 

 



اإلجراءات المةهجية للدراسة التحليلية                                                   الفصل الرابع   

 

287 
 

 :الصحة النفسية  -

وهععععععو البلعععععع  الععععععذي يهععععععت  بالوصععععععول بسععععععلو  الفععععععرد إلععععععع مععععععداه مععععععن الععععععتالؤ  والرضععععععا والتفاعععععععل    
 :والفبالية مع مجتمبه ومع اآلخرين ومع ذاته توذل  عن  ريق دراسة

 .البوامل المؤدية إلع ذل  -

 .الببابات التي تحول دون ذل -

 .الةفسية ومويف الفرد مةهاخصاسع ومظاهر األحوال -

األسعععععاليب البلميعععععة والفةيعععععة الاللمعععععة لمسعععععاعد  األفعععععراد علعععععع تجعععععاول حعععععاالته  الةفسعععععية والمرضعععععية -
 (21: 2101)عبد العزيز. صوب الصحة في جواةبها الوياسية والةماسية والبالجية

 وبهععععععذا المبةععععععع تيععععععون الصععععععحة الةفسععععععية ليسععععععت مجععععععرد خلععععععو الفععععععرد مععععععن األعععععععراض المرضععععععية   
ةمععععا هععععي  الظععععاهر  التععععي تبععععدو للبيععععان فععععي صععععور  وسععععاوس توتوترتويلععععق أو هععععذياةات أو سععععلو  شععععاذ توا 

 :سمات وخصاسع موضوعية وتبتبر مؤشرات مميل  ت بع صاحبها ومةها

 .التوافق الذاتي -

 .التوافق االجتماعي -

ن أن يختعععععل يعععععدر  الفعععععرد علعععععع الصعععععمود إتجعععععاه األلمعععععات والشعععععداسد وأةعععععوام اإلحبعععععا  المختلفعععععة دو  -
ملاجععععععه  تويشععععععوه تفييعععععععره تودون أن يلجععععععا إلعععععععع أسععععععاليب ملتويععععععة نيعععععععر مالسمععععععة لحعععععععل ألمتععععععه يالبعععععععدوان 

فدرجعععععة تحمعععععل اإلحبعععععا  وةوعيعععععة العععععتحي  فيهعععععا معععععن . وةوبعععععات الغضعععععب تأو اإلستسعععععال  ألحعععععال  اليبظعععععة
 .أبرل سمات الفرد التي تميله عن نيره من األفراد

سععععععتبداده تحيععععععث يثيععععععر مععععععا يععععععدر  الفععععععرد علععععععع اإلةتععععععاج المببععععععول  - فععععععي حععععععدود ذياسععععععه وحيويتععععععه وا 
سععععععتةفذ اليبعععععععت  ييععععععون اليسععععععل والخمععععععول دالسععععععل علععععععع شخصعععععععية أثععععععرت عليهععععععا الصععععععراعات الةفسععععععية توا 

 .حيويتها تيما ال ةةسع أن المخاوف والهواجس يثيرا ما تبوق ةشا  الفرد وتب له
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ةيةععععععععة والسععععععععباد  وراحععععععععة إسعععععععتمتام الفععععععععرد بالحيععععععععا  تببملععععععععه وأسععععععععرته وأصععععععععدياسه توشععععععععبوره بال ما -
 .البال

يعععععدر  الفعععععرد علعععععع إحعععععداث تغييعععععرات إصعععععالحية بةعععععاء  فعععععي بيستعععععه وشعععععؤون حياتعععععه توععععععد  إمتثالعععععه  -
 (218-212: 0890)يسين . الم لق ليل ما يسود في جماعته تباليد بالية وعادات فاسد  

 

 :علم النفس الثقافي  -

ذلعععععع  المبحععععععث الععععععذي >>: لععععععع أةععععععهعلعععععع  الععععععةفس الثبععععععافي ع"  Williams" " ويليــــــامز" عععععععرف    
 . <<يض لع بالتةبيب في السلو  السيايي للبمليات الةفسية 

بععععان أحععععد األفيععععار الرسيسععععية فععععي علعععع  الععععةفس الثبععععافي هععععي  "Shweder"  " شــــويدر"يمععععا أيععععد    
ال توجععععد بيسععععة ثبافيععععة اجتماعيععععة أو توجععععد لهععععا هويععععة باسععععتبالل عععععن ال ريبععععة التععععي يبععععو  بهععععا  >>: أةععععه 

ستخدامها   . <<البشر باخذ المباةي والموارد من بيسة اجتماعية ما وا 

لبلعععععععععع  العععععععععععةفس الثبعععععععععععافي أن الخبعععععععععععر    Bruner " 0881" " برونـــــــــــر" يمععععععععععا يؤيعععععععععععد تصعععععععععععور   
"        برونـــــــر "  ريعععععععق حاالتةععععععا البصعععععععدية تحيعععععععث يعععععععذهب اإلةسععععععاةية والفبعععععععل اإلةسعععععععاةي يعععععععت  تشعععععععييلها ععععععععن

"Bruner  " إلعععععععع أن البمليعععععععات الةفسعععععععية تةشعععععععا معععععععن خعععععععالل اللبعععععععاءات اليوميعععععععة للبشعععععععر وهععععععع  يمارسعععععععون
إلععععععع أن هةععععععا  ةفسععععععية شععععععببية تبععععععو  إلععععععع حععععععد  " Bruner"" برونــــــر "حيععععععاته  اليوميععععععة تحيععععععث يععععععذهب 

 .يبير بتةظي  هذه الممارسة

ةظامععععععععا يبععععععععو  الةععععععععاس عععععععععن  ريبععععععععه بتةظععععععععي  خبععععععععرته  عععععععععن البععععععععال  >> تبععععععععد  هععععععععذه الةفسععععععععية    
ولمالسععععععععه  " Bruner"  " برونـــــــر" تأدى هعععععععذا المعععععععةهج<<االجتمعععععععاعي تمبعععععععرفته  توتبعععععععامالته  مبهععععععع  

 .إلع مسال  متبدد  مثل تحليل الخ اب لليال  المبةوي التلباسي تواليال  المدروس

 :ثبافي في ما يليويمين تلخيع الخصاسع الرسيسية لبل  الةفس ال   

 .التاييد علع الفبل المتوس  في سياق ما -
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اإلصععععععرار علععععععع أهميععععععة المععععععةهج الةشععععععوسي بمبةععععععع واسععععععع يضعععععع  مسععععععتويات التحليععععععل التاريخيععععععة  -
 .يض  االةتوجيةية  والمايروجيةية 

 .السبي الة الق التحليل من وياسع الحيا  اليومية -

ويبععععد الببععععل إذن بمبةععععع مععععا مععععن . بععععين األفععععرادإفتععععراض أن الببععععل يةبثععععق مععععن البمععععل المشععععتر   -
 .المباةي تشيسا مشيدا تشيدا مشتريا وشيسا مولعا

ن يععععاةوا يبملععععون فععععي ظععععروف  - إفتععععراض أن األفععععراد هعععع  فععععاعلون ةشعععع ون فععععي ةمععععوه  الخععععاع وا 
 .ليست من إختياره  تماما

ي سععععععبيل اإلسععععععتجابة فعععععع -رفععععععض البلعععععع  التفسععععععيري الععععععذي يبععععععو  علععععععع السععععععبب تالةتيجععععععة والمثيععععععر -
علععععع  يؤيعععععد علعععععع ال بيبعععععة اإلةبثاييعععععة فعععععي الةشعععععا  البملعععععي تويبتعععععرف بعععععدور مريعععععلي للتاويعععععل فعععععي إ عععععاره  

 . التفسيري

كــــــول   . األخععععععذ مععععععن مةععععععاهج الدراسععععععات اإلةسععععععاةية فضععععععال عععععععن البلععععععو  االجتماعيععععععة والبيولوجيععععععة -
(2112  :027-020.) 

 :علم النفس اإلسالمي  -

مي  بدراسععععععة الععععععةفس اإلةسععععععاةية والحيععععععا  اإلةسععععععاةية وعالياتهععععععا بععععععا  يهععععععت  علعععععع  الععععععةفس اإلسععععععال         
سعععععبحاةه وتبععععععالع تعيععععععس الدراسعععععات الغربيععععععة التععععععي تجةبعععععت بحععععععث ةبععععععا  هامعععععة تمثععععععل وظيفععععععة اإلةسععععععان 
ودوره فعععععي الحيعععععا  و اياتعععععه وحعععععدودها توذلععععع  بعععععدعوى أةهعععععا مباحعععععث فلسعععععفية ال يةبغعععععي أن يخعععععوض فيهعععععا 

ع الةفسعععي العععذي يجعععده أمامعععه تهعععذا معععا أدى إلعععع ثالثعععة عيعععوب فعععي علععع  العععةفس تألةعععه مبةعععي ببحعععث الوايععع
 : دراسات عل  الةفس الحديث وهي

هععععذه الدراسععععات علععععع نيعععععر وعععععي باإلةسععععان المتيامعععععل تفععععاةحرف مبظمهععععا إلعععععع دراسععععة أجععععلاء متفريعععععة  -
 .من اإلةسان توهذا ما أدى إلع إع اء صور  مشوهة عن اإلةسان

أةعععععه جبعععععل هعععععذه الدراسعععععات ال تميعععععل يثيعععععرا بعععععين الحعععععاالت السعععععوية والحعععععاالت المةحرفعععععة تألةهعععععا فبعععععدت  -
المبيععععععاس الععععععذي ترجععععععع إليععععععه لمبرفععععععة السععععععواء واإلةحععععععراف توعاملععععععت يععععععل شععععععيء علععععععع أةععععععه هععععععو الوايععععععع 
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الةفسعععععي العععععذي تسعععععتخلع مةعععععه الةظريعععععات والت بيبعععععات تومعععععن ثععععع  أصعععععب  الوايعععععع المةحعععععرف العععععذي يبيشعععععه 
الغعععععرب فعععععي البعععععرةين التاسعععععع عشعععععر والبعععععرن البشعععععرين هعععععو المبيعععععاس العععععذي تبعععععاس بعععععه العععععةفس  الةعععععاس فعععععي

اإلةسععععاةية وتصععععال الةظريععععات علععععع أساسععععه تومثععععال ذلعععع  تبتبععععر ةظريععععة التحليععععل الةفسععععي يمععععع الشععععهوات 
 . يبت له عوايبه الوخيمة تبيةما الدين يبلمةا أن يمع الشهوات هو شاهد علع سالمة الةفس

اإلةسععععععاةية والحيععععععا  اإلةسعععععععاةية بمبععععععلل عععععععن ا  وبالتععععععالي فهععععععي ال تعععععععدرس دور اإلراد  دراسععععععة الععععععةفس  -
ـــــل " اإلالهيعععععة فعععععي حيعععععا  اإلةسعععععان توةتيجعععععة لهعععععذه البيعععععوب ياةعععععت الةتيجعععععة يمعععععا يعععععال  :  "Carrel" "كاري

ةشعععععععاء ةظععععععع  وحضعععععععارات وةظريعععععععات علميعععععععة معععععععن شعععععععاةها >>  هعععععععي الجهعععععععل الم لعععععععق بحبيبعععععععة اإلةسعععععععان وا 
 (08 -02: 2117) الخراشي . <<تدمير اإلةسان 

يمعععععا إسعععععتبمل البعععععاحثون فعععععي علععععع  العععععةفس اإلسعععععالمي مصععععع لحات متفعععععق علعععععع مفهومهعععععا لعععععدى   
البعععععععدو  بعععععععديال     : يعععععععل المسعععععععلمين توهعععععععي تبعععععععرل الخصوصعععععععية اإلسعععععععالمية والبربيعععععععة تومثعععععععال علعععععععع ذلععععععع 

لمتمريععععععل للععععععتبمع تالتصععععععال  بععععععديال للتييععععععف تالضععععععب  بععععععديال للبمععععععع تالصععععععبر بععععععديال لليبععععععت تالبععععععالج ا
ضعععععافة وروحعععععا للبعععععالج السعععععلويي  حعععععول الهعععععدف بعععععديال للبعععععالج المتمريعععععل حعععععول البميعععععل تالتربيعععععة بعععععديال وا 

 (009: 0881)المهد  . والفردي

وفععععععععععي اإلسععععععععععال  هةععععععععععا  ثالثععععععععععة أةععععععععععوام مععععععععععن السععععععععععلو  وهععععععععععي السععععععععععلو  المةحععععععععععرف تالسععععععععععلو            
الل بعععععين والحعععععرا  بعععععين وبيةهمعععععا الحععععع>> : السعععععوي تالسعععععلو  المختلعععععف فيعععععه تلبولعععععه صعععععل ا  عليعععععه وسعععععل 

 .<<أمور مشتبهات ال يبلمهن يثير من الةاس تفمن إتبع الشبهات فبد إستبرأ لديةه وعرضه 

والمبيععععععار اإلسععععععالمي للسععععععواء والشععععععذوذ يضعععععع  فععععععي حععععععد ذاتععععععه الجواةععععععب اإليجابيععععععة مععععععن مبععععععايير   
البيسعععععععععي تالمبيعععععععععار المبيعععععععععار ال بعععععععععي تالمبيعععععععععار االجتمعععععععععاعي تالمبيعععععععععار ) السعععععععععواء والشعععععععععذوذ ويتبةاهعععععععععا 

تلععععععععععععععذا فعععععععععععععععان مفهععععععععععععععو  السعععععععععععععععواء واإلةحععععععععععععععراف فععععععععععععععي المفهعععععععععععععععو  اإلسععععععععععععععالمي ال ي عععععععععععععععر                 ...(الععععععععععععععذاتي
مشعععععيل تفالمصععععع لحات اإلسعععععالمية تصعععععف حالعععععة السعععععواء واإلةحعععععراف بمصععععع لحات واضعععععحة تفاإليمعععععان 

توالحيعععععا  ال يبعععععة  يبابلعععععه اليفعععععر توالسعععععةة يبابلهعععععا البدععععععة توالبعععععدل يبابلعععععه الظلععععع  توالصعععععبر يبابلعععععه الجعععععلم
تبابلهعععععا المبيشعععععة الضعععععةية والسعععععييةة يبابلهعععععا الغععععع  تواألمعععععن يبابلعععععه الخعععععوف وهةعععععا  ثبعععععات ووضعععععو  فعععععي 
ال ريععععق المععععؤدي إليهععععا وهععععو اإليمععععان تعةععععدما ييععععون ةظععععر  إلععععع الوجععععود ومويفععععا مععععن الحيععععا  وةم ععععا مععععن 

 ( 729 - 727:   0889) توفيق . السلو 
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 :خالصة الفصل

مععععععععن خععععععععالل هععععععععذا الفصععععععععل حععععععععاول الباحععععععععث توضععععععععي  خ ععععععععوات الدراسععععععععة االسععععععععت العية مععععععععن      
ثععععع  توضعععععي  الخ عععععوات المتببعععععة فعععععي الدراسعععععة األساسعععععية وخ عععععوات  بةععععععاء . معععععةهج توعيةعععععة وأدا  وةتعععععاسج

ليب اإلحصععععععععاسية أدا  التحليععععععععل  وييععععععععاس شععععععععرو ها السععععععععييومترية توتوضععععععععي   ريبععععععععة التحليععععععععل تواألسععععععععا
.المسععععععععتخدمة للوصععععععععول إلععععععععع ةتععععععععاسج أيثععععععععر ديععععععععة مععععععععع الترييععععععععل علععععععععع الحععععععععدود الموضععععععععوعية للدراسععععععععة
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 عرض ومناقشة النتائج: الفصل الخامس

 تمهيد

 عرض نتائج الدراسة -0

 جتماعي للمرض عرض النتائج تبعا ألبعاد التصور اإل -0-0
 عرض النتائج تبعا لنوع المرض -0-2

 تفسير ومناقشة النتائج-2

 تفسير ومناقشة النتائج تبعا ألبعاد التصور اإلجتماعي للمرض -2-0

 تفسير ومناقشة النتائج تبعا لنوع المرض -2-2

 مناقشة عامة -7

 خالصة الفصل 
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 :تمهيد 

تمثععععععل ةتععععععاسج الدراسععععععة نايععععععة البحععععععث البلمععععععي تفبلععععععع أساسععععععها تصععععععال أهععععععداف البحععععععث وتحععععععدد 
أهميتععععه تيمععععا أةهععععا أسععععاس األبحععععاث البلميععععة المسععععتببلية التععععي تهععععت  بععععةفس موضععععوم الدراسععععة تويمععععا هععععو 

صععععععدايية فععععععي التببيععععععر عععععععن مبلععععععو  فععععععي أبجععععععديات البحععععععث البلمععععععي فععععععان ياةععععععت ةتععععععاسج الدراسععععععة أيثععععععر م
الموضععععععععوم تيلمععععععععا ياةععععععععت أيثععععععععر يابليععععععععة لإلسععععععععتخدا  والت بيععععععععق ميععععععععداةيا توذلعععععععع  مععععععععن خععععععععالل يابليتهععععععععا    
للتبمععععععي  تومةععععععه إمياةيععععععة تحبيععععععق مبععععععدأي التةبععععععؤ والععععععتحي  اللععععععذان يبتبععععععران نايععععععة المبرفععععععة البلميععععععة التععععععي 

 .تستهدف حل المشيالت التي تواجه الفرد في حياته اليومية

 :الفصل ت  إستبراض ةتاسج التحليل وذل  باتبام األسلوب التالي وفي هذا

 .عرض ةتاسج الدراسة تببا ألبباد التصورات اإلجتماعية للمرض :أوال 

 .عرض ةتاسج الدراسة تببا لةوم المرض :ثانيا

 .تفسير ومةايشة ةتاسج الدراسة تببا ألبباد التصورات اإلجتماعية للمرض :ثالثا

 .ايشة ةتاسج الدراسة تببا لةوم المرضتفسير ومة :رابعا

 .مةايشة عامة:خامسا 
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 :عرض نتائج الدراسة-0

 :يبرض الباحث فيما يلي ةتاسج التحليل حسب تساؤالت الدراسة

 :عرض نتائج التحليل تبعا ألبعاد التصورات اإلجتماعية للمرض -0-0

 :يبيةها الجدول الموالي:أنواع المرض -0-0-0

 يوض  أةوام المرض (  34)  جدول ري  

 مؤشرات

 نوع

 المرض

 الترتيب التكرارات

النسبة  صريح
 المئوية

النسبة  ضمني
 المئوية

النسبة  المجموع
 المئوية

 2 %62.1 611 50.57% 65 49.43% 61 جسمي

 4 %4.4 91 %87.71 .9 12.29% 1 الببلي

 3 %32 356 95.63% 369 4.37% 62 ةفسي

 6 %95 191 89.82% .16 10.18% 11 إجتماعي

  %..6 6366 %69.1 66.4 64.2% 664 المجموم

 : باستبراء مب يات الجدول أعاله ةخلع إلع مجموم الحباسق التالية

 بالنسبة لترتيب أنواع المرض فقد أخذت المنحى التالي : 

تبةسعععععععبة  6366معععععععن أصعععععععل  191فعععععععي المرتبعععععععة األولعععععععع يعععععععاتي المعععععععرض اإلجتمعععععععاعي بتيعععععععرار 
مععععععن مجمععععععوم األمععععععراض التععععععي تحويهععععععا  %32وةسععععععبة  356تثعععععع  يليععععععه المععععععرض الةفسععععععي بتيععععععرار  95%

معععععر   611ثععععع  يليعععععه فعععععي المرتبعععععة الثالثعععععة المعععععرض الجسعععععمي بتيعععععرار . األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة
 .% 4.4مر   وةسبة  91وفي المرتبة الراببة ياتي المرض الببلي بتيرار. %62.1وةسبة 

 اول نسجل ما يليبالنسبة لشكل التن : 
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بالةسعععععععبة ليعععععععل معععععععن المعععععععرض اإلجتمعععععععاعي تالمعععععععرض الةفسعععععععي تالمعععععععرض الببلعععععععي يعععععععان التةعععععععاول 
تأيعععععععن لعععععععوحظ فاريعععععععا  %59.12و %61.16الضعععععععمةي هعععععععو الغالعععععععب  إذ تراوحعععععععت ةسعععععععبته التمثيليعععععععة بعععععععين

جوهريعععععععا بعععععععين تيعععععععرارات التةعععععععاول الصعععععععري  والتةعععععععاول الضعععععععمةي تأمعععععععا بالةسعععععععبة للمعععععععرض الجسعععععععمي فعععععععت  
 %45.42تبعععععععارب بعععععععين شعععععععيلي التةعععععععاول الصعععععععري  والضعععععععمةي حيعععععععث ياةعععععععت الةسعععععععبتين همعععععععامالحظعععععععة ال

 .%91..9و

 بالنسبة لتوافر نوع المرض : 

فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل 
 معععععر  يعععععدل علعععععع أن يعععععل مثعععععل يحعععععوي علعععععع األيعععععل ةعععععوم واحعععععد معععععن المعععععرض 6366شعععععببي تفعععععان تيعععععرار 
مععععععر  أي  66.4ويععععععان التةععععععاول الضععععععمةي هععععععو الغالععععععب بتيععععععرار ( ليععععععل مثععععععل 6.42) فععععععايثر أي بمبععععععدل 

 .%69.1بةسبة 

 :يبينها الجدول الموالي: معاني المرض-0-0-2

 يوض  مباةي المرض( 39) جدول ري  

 مؤشرات

 معنى

 المرض

 الترتيب التكرارات

النسبة  صريح
 المئوية

النسبة  ضمني
 المئوية

النسبة  المجموع
 المئوية

 2 %1.9 64 %34..3 61 %15.11 11 سحري

 6 %63.1 6.14 %52.55 ...6 %6..1 14 ديةي

 3 %5..6 .64 %43.61 .1 %91.64 .6 بيولوجي

  %..6 6366 %62.1 6.11 %61.4 366 المجموع

 : إستبراء لمب يات الجدول أعاله ةخلع إلع مجموم الحباسق التالية

  معاني المرض فقد أخذت المنحى التاليبالنسبة لترتيب: 
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 %63.1بةسعععععبة  6366معععععن أصعععععل  6.14فعععععي المرتبعععععة األولعععععع يعععععاتي المبةعععععع العععععديةي بتيعععععرار 
توفععععععي المرتبععععععة الثالثععععععة المبةععععععع السععععععحري  %5..6وةسععععععبة  .64ثعععععع  يليععععععه المبةععععععع البيولععععععوجي بتيععععععرار 

 .%1.9وةسبة  64بتيرار 

 بالنسبة لشكل التناول نسجل ما يلي : 

ليعععععععععل معععععععععن المبةعععععععععع السعععععععععحري والمبةعععععععععع البيولعععععععععوجي يعععععععععان التةعععععععععاول الصعععععععععري  هعععععععععو      بالةسعععععععععبة
أمععععععععا بالةسععععععععبة للمبةععععععععع الععععععععديةي يععععععععان  %15.11توالسععععععععحري  %91.64الغالععععععععب تالبيولععععععععوجي بةسععععععععبة 

تأيععععن تعععع  تسععععجيل فععععارق جععععوهري بععععين تيععععرارات التةععععاول  %52.55التةععععاول الضععععمةي هععععو الغالععععب بةسععععبة 
 .الصري  والتةاول الضمةي

 ة لتوافر معنى المرضبالنسب : 

فعععععان األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل 
يعععععدل علعععععع أن يعععععل مثعععععل يحعععععوي علعععععع األيعععععل مبةعععععع واحعععععد للمعععععرض وذلععععع   6366شعععععببي فعععععان تيعععععرار 

تويعععععان التةعععععاول ( ليعععععل مثععععل  6.42) حسععععب ةعععععوم المععععرض العععععذي يتحععععدث عةعععععه ذلعععع  المثعععععل أي بمبععععدل 
 .%62.1بةسبة  6.11لضمةي هو الغالب أين وجد فاريا جوهريا بين تيرار التةاول الضمةيا

 :يبينه الجدول الموالي:  أسباب المرض-0-2-7

 يوض  أسباب المرض(  31) جدول ري  

 مؤشرات

 أسباب

 المرض

 الترتيب التكرارات

النسبة  صريح
 المئوية

النسبة  ضمني
 المئوية

النسبة  المجموع
 المئوية

 2 %64.5 .36 %49.13 51 %94.36 664 ميتافيليبية

 3 %69.1 333 % 4..61 656 %62.51 26 ةفسية

 6 %95.4 .64 %55.33 639 %6.16 69 إجتماعية
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 4 %.6 646 %52.13 623 %1.26 5 صحية جسمية

  %..6 6462 %66 6344 %63 615 المجموع

 : إستبراء لمب يات الجدول أعاله ةخلع إلع مجموعة من الحباسق التالية

 

 بالنسبة لترتيب أسباب  المرض فقد آخذت  المنحى التالي : 

بةسععععععععبة   6462معععععععن أصعععععععل  .64فعععععععي المرتبعععععععة األولعععععععع تعععععععاتي األسعععععععباب اإلجتماعيعععععععة بتيعععععععرار 
مععععععععن %69.1وةسععععععععبة  333مععععععععن مجمععععععععوم التيععععععععرارات تثعععععععع  تليهععععععععا األسععععععععباب الةفسععععععععية بتيععععععععرار  95.4%

وةسعععععععععبة  .36ثععععععععع  تليهعععععععععا فعععععععععي المرتبعععععععععة الثالثعععععععععة األسعععععععععباب الميتافيليبيعععععععععة بتيعععععععععرار . مجمعععععععععوم التيعععععععععرارات
وةسععععععععبة  646الصععععععععحية بتيععععععععرار  -وأخيععععععععرا األسععععععععباب الجسععععععععمية . مععععععععن مجمععععععععوم التيععععععععرارات %.64.6

 .من مجموم التيرارات %.6

 النسبة لشكل التناول نسجل ما يليب : 

جتماعيعععععععة تاألسعععععععباب الةفسعععععععية تواألسعععععععباب الجسعععععععمية الصعععععععحية بالةسعععععععبة ليعععععععل معععععععن األسعععععععباب اإل
تأيعععععن تععععع   %55.33و  %4..61يعععععان التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب وتراوحعععععت ةسعععععبته التمثيليعععععة بعععععين 

أمعععععععا بالةسعععععععبة لألسعععععععباب . تسعععععععجيل فاريعععععععا جوهريعععععععا بعععععععين تيعععععععرارات التةعععععععاول الصعععععععري  والتةعععععععاول الضعععععععمةي
 .%94.36الميتافيليبية يان التةاول الصري  هو الغالب بةسبة 

  بالنسبة لتوافر أسباب المرض: 

 فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل
يععععععدل علععععععع أن يععععععل مثععععععل يحععععععوي علععععععع أيثععععععر مععععععن سععععععبب واحععععععد للمععععععرض   6462شععععععببي تفععععععان تيععععععرار 

          6344ويعععععععععععان التةعععععععععععاول الضعععععععععععمةي هعععععععععععو الغالعععععععععععب بتيعععععععععععرار (. ليعععععععععععل مثعععععععععععل  6.91)وبمبعععععععععععدل بلعععععععععععغ 
 .%66بةسبة 

 :يوضحا الجدول الموالي: أعراض المرض -0-0-2

 يوض  أعراض المرض( 31)جدول ري  
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 مؤشرات

أعراض 
 المرض

 الترتيب لتكراراتا

النسبة  صريح
 المئوية

النسبة  ضمني
 المئوية

النسبة  المجموع
 المئوية

 2 %62.9 352 %16.24 3.5 %36.11 64 جسمية

 3 %22.3 165 %15.64 915 %61..3 .69 ةفسية

 4 %3.1 91 %66..1 .4 %35.63 61 عبلية

 6 %1..9 6.55 %94.51 1.4 %4..49 459 سلويية

  %..6 3616 %19.1 6433 %24.4 141 المجموع

 : إستبراء لمب يات الجدول أعاله ةخلع إلع مجموم الحباسق التالية

 بالنسبة لترتيب أعراض المرض فقد اخذ المنحى التالي : 

تبةسعععععععبة  3616معععععععن أصعععععععل  6.55فعععععععي المرتبعععععععة األولعععععععع تعععععععاتي األععععععععراض السعععععععلويية بتيعععععععرار 
 %22.3وةسعععععععبة  165معععععععن مجمعععععععوم التيعععععععرار اليلعععععععي تثععععععع  تليهعععععععا األععععععععراض الةفسعععععععية بتيعععععععرار  1%..9

وةسعععععععبة  352ثععععععع  تليهعععععععا فعععععععي المرتبعععععععة الثالثعععععععة األععععععععراض الجسعععععععمية بتيعععععععرار . معععععععن مجمعععععععوم التيعععععععرارات
مععععععن مجمععععععوم  %3.1وةسععععععبة  91وأخيععععععرا األعععععععراض الببليععععععة بتيععععععرار . مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات 62.9%

 . التيرارات

 ل التناول نسجل ما يلي بالنسبة لشك : 

بالةسععععععبة ليععععععل مععععععن األعععععععراض الجسععععععمية تاألعععععععراض الةفسععععععية تاألعععععععراض الببليععععععة  واألعععععععراض 
السعععععلويية  يعععععان التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب تأيعععععن تععععع  تسعععععجيل فاريعععععا جوهريعععععا بعععععين تيعععععرارات التةعععععاول 

الةسععععععب التمثيليععععععة  الصععععععري  والتةععععععاول الضععععععمةي فععععععي األعععععععراض الجسععععععمية والةفسععععععية والببليععععععة فتراوحععععععت 
فععععععععععي حععععععععععين جععععععععععاء التةععععععععععاول الضععععععععععمةي لألعععععععععععراض السععععععععععلويية بةسععععععععععبة  %66.24و  %66..1بععععععععععين 
94.51%. 
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 بالنسبة لتوافر أعراض المرض : 

فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل 
أيثععععععر مععععععن ةععععععوم واحععععععد معععععععن يععععععدل علععععععع أن المثععععععل الواحعععععععد يحععععععوي علععععععع  3616شععععععببي تفععععععان تيععععععرار 
 6433ويععععععان التةععععععاول الضععععععمةي هععععععو الغالععععععب بتيععععععرار (للمثععععععل الواحععععععد  3.46) األعععععععراض أي بمبععععععدل 

 .%19.1أي بةسبة  3616من أصل 

 :يبينه الجدول الموالي: أنواع الطب الشعبي المستخدمة في الشفاء من المرض -0-0-0

 لشفاء من المرضيوض  أةوام ال ب الشببي المستخدمة في ا( 36)جدول ري  

 مؤشرات

 الطب

 الشعبي

 الترتيب التكرارات

النسبة  صريح
 المئوية

النسبة  ضمني
 المئوية

النسبة  المجموع
 المئوية

 3 %31.3 9.4 %. . %..6 9.4 وياسي

 4 %4.5 56 %52.46 69 %1.95 1 سحري

 2 %1.4 666 %51.41 669 %3.94 2  بيبي

 6 %16.9 6646 51.14% 6664 %3.21 31 ةبوي

  %..6 6694 %6..1 6264 %35.3 .94 المجموع

 : إستبراء لمب يات الجدول أعاله ةخلع إلع مجموعة من الحباسق التالية

  بالنسبة لترتيب أنواع الطب الشعبي فقد أخذت المنحى التالي : 

من  %16.9وةسبة  6694من أصل  6646في المرتبة األولع ياتي ال ب الةبوي بتيرار 
يليه . من مجموم التيرارات %31.3وةسبة  9.4مجموم التيرارات اليلية تيليه ال ب الوياسي بتيرار 
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توأخيرا ال ب السحري  من مجموم التيرارات %1.4وةسبة  666المرتبة الثالثة ال ب ال بيبي بتيرار 
 .من مجموم التيرارات اليلية %4.5وةسبة  56بتيرار 

 ل ما يلي بالنسبة لشكل التناول نسج: 

بالةسعععععبة ليعععععل معععععن ال عععععب السعععععحري تال عععععب ال بيبعععععي توال عععععب الةبعععععوي يعععععان التةعععععاول الضعععععمةي 
هعععععععو الغالعععععععب تأيعععععععن تععععععع  تسعععععععجيل فاريعععععععا جوهريعععععععا بعععععععين تيعععععععرارات التةعععععععاول الضعععععععمةي والتةعععععععاول الصعععععععري  

تأمععععععا بالةسععععععبة لل ععععععب الويععععععاسي يععععععان التةععععععاول  %51.14و %52.46فتراوحععععععت الةسععععععب التمثيليععععععة بععععععين 
 .%..6الغالب بةسبة الصري  هو 

 بالنسبة لتوافر أنواع الطب الشعبي: 

فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل 
يععععععدل علععععععع أن يععععععل مثععععععل يحععععععوي حععععععوالي ةععععععوعين مععععععن ال ععععععب الشععععععببي أي  6694شععععععببي تفععععععان تيععععععرار 

 .%6..1الغالب بةسبة ويان التةاول الضمةي هو ( ليل مثل  1..3)بمبدل 

 :  ويمين تلخيع الةتاسج الساببة في الجدول التالي

 يوض  أبباد التصورات اإلجتماعية للمرض(  35)جدول ري  

أبعاد التصور 
اإلجتماعي 
 للمرض

 الترتيب التكرارات

النسبة  صريح
 المئوية

النسبة  ضمني
 المئوية

النسبة  المجموع
 المئوية

 4 %61.6 6366 %62.6 66.4 %3.2 664 ةوم المرض

 4 %61.6 6366 %62.9 6.11 %3.1 366 مبةع المرض

 2 %61.1 6462 %69.9 6344 %3.6 615 أسباب المرض

أعراض 
 المرض

141 5.2% 6433 61.1% 3616 31% 6 
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أةوام ال ب 
 الشببي

94. 1.1% 6264 61.9% 6694 %32.3 3 

  ..6 6.63 %11.5 1616 %32.6 .669 المجموع

 

: يتضععععع  معععععن خعععععالل الجعععععدول أععععععاله أن تةعععععاول األمثعععععال الشعععععببية للمعععععرض  أخعععععذ المةحعععععع اآلتعععععي
ثععععععع  ةعععععععوم ال عععععععب الشعععععععببي  %31أوال تريعععععععل األمثعععععععال علعععععععع أععععععععراض المعععععععرض حيعععععععث جعععععععاءت بةسعععععععبة 

وأخيعععععععععرا تتةعععععععععاول األمثعععععععععال  %61.1ثععععععععع  أسعععععععععباب المعععععععععرض بةسعععععععععبة  %32.3المبتمعععععععععد للبعععععععععالج بةسعععععععععبة 
تويمعععععععا سعععععععببت اإلشعععععععار  إليعععععععه يغلعععععععب التةعععععععاول  %61.6سعععععععبة الشعععععععببية ببعععععععدي ةعععععععوم المعععععععرض ومبةعععععععاه بة

 .%11.5الضمةي إذ جاءت ةسبته 

 :عرض نتائج التحليل حسب نوع المرض  1-2

 :التصورات اإلجتماعية للمرض الجسمي -0-2-0

 يوض  التصورات اإلجتماعية للمرض الجسمي ( .2) جدول ري  

أبعاد 
التصو 
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 التكرارات

النسبة  صريح المؤشرات
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20.7 000 المجموع
% 

20 72.2% 022 011
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2  
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أنواع 
الطب 
الشعب
  

  7 %9.2 22 %11 11 %011 22 وقائي

 

 

12 

0.00 0 سحر 
% 

02 82.20% 09 2% 2 

2.20 7 طبيعي
% 

001 82.70% 007 72.8
% 

2 

2.20 2 نبو 
% 

070 80.20% 020 22.2
% 

0 

02.0 72 المجموع
% 

222 92.8% 289 011
% 

 

  

 : إستبراء بمب يات الجدول أعاله ةخلع إلع مجموعة من حباسق التالية 

 :أخذت المنحى التالي بالنسبة لترتيب مؤشرات بعد معنى المرض الجسمي فقد 

وبالةسععععععععبة  619مععععععععن أصععععععععل  661فععععععععي المرتبععععععععة األولععععععععع يععععععععاتي المبةععععععععع البيولععععععععوجي بتيععععععععرار  
مععععععععن مجموعععععععععة التيععععععععرارات اليليععععععععة % 33.1وبةسععععععععبة  .4ثعععععععع  يليععععععععه المبةععععععععع الععععععععديةي بتيععععععععرار % 11.9

معععععن مجمعععععوم تيعععععرارات % 6..6بةسعععععبة  65وأخيعععععرا يعععععاتي فعععععي المرتبعععععة الثالثعععععة المبةعععععع السعععععحري بتيعععععرار 
 .ليليةا

 :بالنسبة لشكل التناول لبعد معنى المرض الجسمي نسجل ما يلي

بالةسعععععبة ليعععععل معععععن المبةعععععع البيولعععععوجي والمبةعععععع السعععععحري يعععععان التةعععععاول الصعععععري  هعععععو الغالعععععب  
تحيعععععث سعععععجل وجعععععود فاريعععععا جوهريعععععا بعععععين تيعععععرارات التةعععععاول الصعععععري  والتةعععععاول الضعععععمةي حيعععععث تراوحعععععت 

أمعععععا بالةسعععععبة للمبةعععععع العععععديةي فيعععععان التةعععععاول الضعععععمةي . %65.41و  %16.21الةسعععععب التمثيليعععععة بعععععين 
 % 99هو الغالب بةسبة 
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 :بالنسبة لتوافر معنى المرض الجسمي

فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة مسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل  
 مثعععععل شعععععببي يتحعععععدث ععععععن األمعععععراض 611تيؤيعععععد وجعععععود  6366معععععن أصعععععل  611شعععععببي تفعععععان تيعععععرار 
ليعععععل مثعععععل توالعععععذي يعععععاتي فعععععي الترتيعععععب الثالعععععث ببعععععد األمعععععراض اإلجتماعيعععععة  .3..الجسعععععمية أي بمبعععععدل 

 . %19.2والةفسية تويان التيرار الصري  هو الغالب بةسبة 

 :بالنسبة لترتيب مؤشرات بعد أسباب المرض الجسمي فقد أخذت المنحى التالي

 362معععععععن أصعععععععل  634تيعععععععرار الصعععععععحية ب–فعععععععي المرتبعععععععة األولعععععععع تعععععععاتي األسعععععععباب الجسعععععععمية  
وةسععععععععبة  12معععععععن مجمععععععععوم التيعععععععرارات اليليععععععععة تتليهعععععععا األسعععععععباب الميتافيليبيععععععععة بتيعععععععرار % 96.2وةسعععععععبة 
معععععن % 6.4وةسعععععبة  66ثععععع  تليهعععععا األسعععععباب الةفسعععععية بتيعععععرار .معععععن مجمعععععوم التيعععععرارات اليليعععععة % 35.1

ن مجمعععععععععوم مععععععععع%2.6وةسعععععععععبة  6وأخيعععععععععرا األسعععععععععباب اإلجتماعيعععععععععة بتيعععععععععرار . مجمعععععععععوم التيعععععععععرارات اليليعععععععععة
التيعععععععرارات اليليعععععععة إلععععععععع أن هعععععععذه الةسععععععععبة األخيعععععععر  ت ععععععععر  التسعععععععاؤل حععععععععول دور األسعععععععباب اإلجتماعيععععععععة 

 .وخاصة التةشسة اإلجتماعية في ظهور األمراض الجسمية

 :بالنسبة لشكل التناوب لبعد أسباب المرض الجسمي نسجل ما يلي

تواألسعععععععععباب اإلجتماعيعععععععععة بالةسعععععععععبة ليعععععععععل معععععععععن األسعععععععععباب الميتافيليبيعععععععععة تواألسعععععععععباب الةفسعععععععععية  
واألسعععععباب الصعععععحية الجسعععععمية يعععععان التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب تحيعععععث سعععععجل وجعععععود فاريعععععا جوهريعععععا 

 %93.25حيععععععث تراوحععععععت الةسععععععب التمثيليععععععة بععععععين ,بععععععين تيععععععرارات التةععععععاول الصععععععري  والتةععععععاول الضععععععمةي 
 .%53.19و

 :بالنسبة لتوافر بعد أسباب المرض الجسمي

يعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة مسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البرب 
مثععععععل مععععععن أمثععععععال التععععععي  21سععععععبب تيععععععدل علععععععع جععععععود  6462مععععععن أصععععععل  362شععععععببي ت فععععععان التيععععععرار 

للمثعععععل الواحعععععد العععععذي يتحعععععدث  6.3تتحعععععدث ععععععن األمعععععراض الجسعععععمية تحمعععععل سعععععببين تأي بتعععععوافر بمبعععععدل 
 .عن المرض الجسمي
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 :ض المرض الجسمي فقد المنحى التاليبالنسبة لترتيب مؤشرات بعد أعرا

وةسععععععععبة  266مععععععععن أصععععععععل  611فععععععععي المرتبععععععععة األولععععععععع جععععععععاءت األعععععععععراض الجسععععععععمية بتيععععععععرار 
مععععععن التيععععععرارات % 32وةسععععععبة  12مععععععن التيععععععرارات اليليععععععةت وتليهععععععا األعععععععراض الةفسععععععية بتيععععععرار % 99.2
ن التيعععععععرارات مععععععع%36.1وةسعععععععبة  15تليهعععععععا فعععععععي المرتبعععععععة الثالثعععععععة األععععععععراض السعععععععلويية بتيعععععععرار .اليليعععععععة 
 %. ..وأخيرا األعراض الببلية بةسبة . اليلية 

 : بالنسبة لشكل تناول بعد أعراض المرض الجسمي نسجل ما يلي 

بالةسععععععععبة ليععععععععل مععععععععن األعععععععععراض الجسععععععععمية تاألعععععععععراض الةفسععععععععية واألعععععععععراض السععععععععلويية يععععععععان  
تحيعععععععث  %51.66و %9..16التةعععععععاول الضعععععععمةي هعععععععو الغالعععععععب حيعععععععث ياةعععععععت الةسعععععععب التمثيليعععععععة بعععععععين 

 .سجل فاريا جوهريا بين تيرارات التةاول الصري  والتةاول الضمةي

 :بالنسبة لتوافر بعد أعراض المرض الجسمي

فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة مسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل  
ال مثععععل ت يععععدل علعععععع أةععععه توجععععد ببععععض األمثععععع 611وفععععي  3616مععععن أصعععععل  266شععععببي تفععععان تيععععرار 

تحععععععوي أيثععععععر مععععععن عععععععرض واحععععععد للمععععععرض الجسععععععمي توهععععععذا فععععععي األمثععععععال المسععععععة وسععععععتة وسععععععببون تأي 
 .في المثل الواحد من األمثال التي تببر عن المرض الجسمي 6.6بمبدل 

ـــــواع الطـــــب الشـــــعبي المســـــتخدمة فـــــي الشـــــفاء مـــــن المـــــرض  ـــــب مؤشـــــرات بعـــــد أن بالنســـــبة لترتي
 :الجسمي فقد أخذت المنحى التالي

% 41.4وةسعععععععبة  356معععععععن أصعععععععل  646األولعععععععع جعععععععاء ال عععععععب الةبعععععععوي بتيعععععععرار  فعععععععي المرتبعععععععة 
معععععععن مجمعععععععوم % 21.5وةسعععععععبة  662معععععععن مجمعععععععوم التيعععععععرارات اليليعععععععة يليعععععععه ال عععععععب ال بيبعععععععي بتيعععععععرار 

مععععععن مجمععععععوم % 6.1وةسععععععبة  31يليععععععه فععععععي المرتبععععععة الثالثععععععة ال ععععععب الويععععععاسي بتيععععععرار . التيععععععرارات اليليععععععة
 .من مجموم التيرارات اليلية% 1وةسبة  66تيرار التيرارات اليلية وأخيرا ال ب السحري ب

بالنســـبة لشـــكل تنـــاول بعـــد أنـــواع الطـــب الشـــعبي المســـتخدمة فـــي الشـــفاء مـــن المـــرض الجســـمي 
 : نسجل 
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بالةسعععععععبة لل عععععععب الةبعععععععوي توال عععععععب السعععععععحري وال عععععععب ال بيبعععععععي يعععععععان التةعععععععاول الضعععععععمةي هعععععععو 
ث سعععععععجل وجعععععععود فاريعععععععا تحيععععععع %51.29و %54.49الغالعععععععب حيعععععععث تراوحعععععععت الةسعععععععب التمثيليعععععععة بعععععععين 

أمعععععا فعععععي معععععا يخعععععع ال عععععب الويعععععاسي فيعععععان . جوهريعععععا بعععععين تيعععععرارات التةعععععاول الصعععععري  والتةعععععاول الضعععععمةي
 .%..6بةسبة  التةاول الصري  هو الغالب

 :بالنسبة لتوافر بعد أنواع الطب الشعبي المستخدمة في الشفاء من المرض الجسمي

ععععععددها ثمعععععان مسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل  فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان 
مثععععععل التععععععي تتحععععععدث عععععععن المععععععرض 611يععععععدل علععععععع أن . 6694مععععععن أصععععععل  356شععععععببي تفععععععان تيععععععرار 

فعععععي اآلمثعععععال المببعععععر  ععععععن  6.1الجسعععععمي تحعععععوي أيثعععععر معععععن ةعععععوم واحعععععد معععععن ال عععععب  الشعععععببي وبمبعععععدل 
 .المرض الجسمي

 :بالنسبة لترتيب أبعاد المرض الجسمي

تهععععععت  األمثععععععال الشععععععببية بتةععععععاول : الجععععععدول علعععععع الةحععععععو اآلتععععععي فبعععععد جععععععاءت الةتععععععاسج يمععععععا بيةهععععععا
أععععععراض المعععععرض فعععععي الرتبعععععة األولعععععع تثععععع  يليعععععه أةعععععوام ال عععععب الشعععععببي ثععععع  فعععععي المرتبعععععة الثالثعععععة أسعععععباب 

 . المرض وأخير مبةع المرض

 :التصورات اإلجتماعية للمرض العقلي -0-2-2

 يوض  التصورات اإلجتماعية للمرض الببلي ( 26)جدول ري  
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الشعب
  

%  

 2 %11 11 %11 11 %11 11 طبيعي 10

81.20 72 %8.20 2 نبو 
% 

20 00.2% 0 

  %011 91 %22.0 22 %22.0 09 المجموع

 

 :إستبراء لمب يات الجدول أعاله ةخلع إلع مجموم الحباسق التالية

 : بالنسبة لترتيب مؤشرات بعد معنى المرض العقلي فقد أخدت المنحى التالي

% 2..4وبالةسعععععبة  91معععععن أصعععععل  32فعععععي المرتبعععععة األولعععععع يعععععاتي المبةعععععع البيولعععععوجي بتيعععععرار 
معععععععن مجمعععععععوم % 26.1وةسعععععععبة  66يليعععععععه المبةعععععععع السعععععععحري بتيعععععععرار . اليليعععععععةمعععععععن مجمعععععععوم التيعععععععرارات 

مععععععن % 36.6وةسععععععبة  61التيععععععرارات اليليععععععة وأخيععععععرا يليععععععه فععععععي المرتبععععععة الثالثععععععة المبةععععععع الععععععديةي بتيععععععرار 
 .مجموعة التيرارات اليلية

 :بالنسبة لشكل التناول لبعد معنى المرض العقلي نسجل ما يلي 

ي والمبةععععع الععععديةي يععععان التةععععاول الصععععري  هععععو الغالععععب حيععععث بالةسععععبة ليععععل مععععن المبةععععع السععععحر  
تأيععععععن تعععععع  تسععععععجيل وجععععععود فاريععععععا جوهريععععععا بععععععين  %13.33و %91.33تراوحععععععت الةسععععععب التمثيليععععععة بععععععين 

أمععععععا فعععععي مععععععا يخععععععع المبةعععععع البيولععععععوجي يععععععان التةععععععاول . تيعععععرارات التةععععععاول الصععععععري  والتةعععععاول الضععععععمةي
 .%..6بةسبة  الضمةي هو الغالب

 :عد معنى المرض العقليبالنسبة لتوافر ب

فعععععي األمثعععععال البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثمعععععان ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل شعععععببيت  
يعععععدل علعععععع مبةعععععع المعععععرض الببلعععععي يعععععاتي فعععععي المرتبعععععة الراببعععععة هعععععو  6366معععععن اصعععععل 91فعععععان تيعععععرار 

مثععععل شععععببي تتحععععدث عععععن  91ةفععععس ترتيععععب األمععععراض الببليععععة بالةسععععبة لألمععععراض األخععععرى تحيععععث وجععععد 
 .مرض الشببيال
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 :بالنسبة لترتيب مؤشرات بعد أسباب المرض العقلي فقد أخذت المنحى التالي 

بةسعععععععععبة  15معععععععععن أصعععععععععل  24فعععععععععي المرتبعععععععععة األولعععععععععع تعععععععععاتي األسعععععععععباب الميتافيليبيعععععععععة بتيعععععععععرار  
وةسععععععععبة  69مععععععععن مجمععععععععوم التيععععععععرارات اليليععععععععة تتليهععععععععا األسععععععععباب الجسععععععععمية الصععععععععحية بتيععععععععرار % 45.2
 63تليهعععععععا فعععععععي المرتبعععععععة الثالثعععععععة األسعععععععباب الةفسعععععععية بتيعععععععرار . اليليعععععععة معععععععن مجمعععععععوم التيعععععععرارات% 36.1
وةسعععععبة  6وأخيعععععرا تليهعععععا األسعععععباب اإلجتماعيعععععة بتيعععععرار . معععععن مجمعععععوم التيعععععرارات اليليعععععة% 61.4وةسعععععبة 
 .من مجموم التيرارات اليلية% 66.1

 : بالنسبة لشكل تناول بعد أسباب المرض العقلي نسجل ما يلي

الصععععععععحية يععععععععان -الةفسععععععععية تواألسععععععععباب اإلجتماعيععععععععة واألسععععععععباب الجسععععععععمية بالةسععععععععبة لألسععععععععباب 
تحيعععععث سعععععجل %..6و %61.9التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب حيعععععث تراوحعععععت الةسعععععب التمثيليعععععة بعععععين 
أمععععا فعععععي مععععا يخعععععع األسعععععباب . وجععععود فاريعععععا جوهريععععا بعععععين تيععععرارات التةعععععاول الصعععععري  والتةععععاول الضعععععمةي

 .%14.4لغالب بةسبة الميتافيليبية فيان التةاول الصري  هو ا

 :بالنسبة لتوافر بعد أسباب المرض العقلي

فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثمعععععان ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل 
يعععععدل علعععععع وجعععععود اثةعععععي عشعععععر   معععععثال تحعععععوي أيثعععععر معععععن  6462معععععن مجمعععععوم  15شعععععببيت فعععععان تيعععععرار

 .ببر  عن المرض الببليفي األمثال الم 6,3سبب واحد للمرض الببلي تبمبدل 

 :بالنسبة لترتيب مؤشرات بعد أعراض المرض العقلي فقد أخذت المنحى التالي 

% 15.3توبةسعععععبة  13معععععن مجمعععععوم  91فعععععي المرتبعععععة األولعععععع تعععععاتي األععععععراض الببليعععععة بتيعععععرار 
مععععععععععن مجمععععععععععوم    % 66وةسععععععععععبة  62مععععععععععن مجمععععععععععوم التيععععععععععرارات تتليهععععععععععا األعععععععععععراض السععععععععععلويية بتيععععععععععرار 

مععععععن مجمععععععوم %  3.6وةسععععععبة  3.يهععععععا فععععععي المرتبععععععة الثالثععععععة األعععععععراض الةفسععععععية بتيععععععرار التيععععععرارات توتل
 %...وفي المرتبة األخير  تاتي األعراض الجسمية بةسبة . التيرارات

 :بالنسبة لشكل تناول بعد أعراض المرض العقلي فقد سجل ما يلي 
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الضععععمةي هعععععو الغالعععععب بالةسععععبة ليعععععل معععععن األعععععراض الببليعععععة واألععععععراض السععععلويية يعععععان التةعععععاول 
ت حيعععععععث سعععععععجل وجعععععععود فاريعععععععا جوهريعععععععا  %66..1و %11,52حيعععععععث تراوحعععععععت المسعععععععب التمثيليعععععععة بعععععععين 

أمعععععععا بالةسعععععععبة لألععععععععراض الةفسعععععععية يعععععععان التةعععععععاول . بعععععععين تيعععععععرارات التةعععععععاول الصعععععععري  والتةعععععععاول الضعععععععمةي
 .%..6الصري  هو الغالب بةسبة 

 :بالنسبة لتوافر بعد أعراض المرض العقلي 

لشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثمعععععان ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل فعععععي األمثعععععال ا
يععععععدل علععععععع وجععععععود أمثععععععال شععععععببية تحععععععوي أيثععععععر مععععععن عععععععرض واحععععععد للمععععععرض  16شععععععببي ت فععععععان تيععععععرار 

 .للمثل الواحد 6.21ة بمبدل الببلي

ـــد  ـــي فق ـــواع الطـــب الشـــعبي المســـتخدمة فـــي الشـــفاء مـــن المـــرض العقل بالنســـبة لترتيـــب مؤشـــرات أن
 :المنحى التالياخذت 

معععععن % 96.3توبةسعععععبة  .6معععععن مجمعععععوم  46فعععععي المرتبعععععة األولعععععع يعععععاتي ال عععععب الةبعععععوي بتيعععععرار 
مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات تثعععععع  % 23.9وةسععععععبة  31مجمععععععوم التيععععععرارات تيليععععععه ال ععععععب السععععععحري بتيععععععرار 
وأخيععععععرا ال ععععععب ال بيبععععععي بةسععععععبة % 1.2وةسععععععبة  62يليععععععه فععععععي المرتبععععععة الثالثععععععة ال ععععععب الويععععععاسي بتيععععععرار 

...% 

بالنســـبة لشـــكل تنـــاول بعـــد أنـــواع الطـــب الشـــعبي المســـتخدمة فـــي الشـــفاء مـــن المـــرض العقلـــي فقـــد 
 : سجل ما يلي

بالةسعععععبة لل عععععب الةبعععععوي وال ععععععب السعععععحري يعععععان التةعععععاول الضععععععمةي هعععععو الغالعععععب حيعععععث تراوحععععععت 
تحيععععععععث سععععععععجل وجععععععععود فاريععععععععا جوهريععععععععا بععععععععين تيععععععععرارات  %51.61و %39..5الةسععععععععب التمثيليععععععععة بععععععععين 

والتةعععععاول الصعععععري  تأمعععععا بالةسعععععبة لل عععععب الويعععععاسي فيعععععان التةعععععاول الصعععععري  هعععععو الغالعععععب  التةعععععاول الضعععععمةي
 .%..6بةسبة 
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  :بالنسبة لتوافر بعد أنواع الطب الشعبي المستخدمة في الشفاء من المرض العقلي 

فعععي األمثععععال الشعععببية البربيععععة المحللععععة والتعععي يععععان ععععددها ثمععععان ماسععععة وسعععتة وتسععععبون مثعععل شععععببي تفععععان 
يععععدل علععععع وجععععود أمثععععال شععععببية تحععععوي أيثععععر مععععن ةععععوم واحععععد مععععن ال ععععب الشععععببي المسععععتخد    .6تيععععرار 

 .للمثل الواحد 6.4بمبدل في الشفاء من المرض الببلي 

 :بالنسبة لترتيب أبعاد المرض العقلي

تهعععععت  األمثعععععال الشعععععببية بتةعععععاول : د جعععععاءت الةتعععععاسج يمعععععا بيةهعععععا الجعععععدول علعععععع الةحعععععو اآلتعععععيفبععععع 
أةعععععوام ال عععععب الشعععععببي فعععععي الرتبعععععة األولععععععت ثععععع  يليعععععه أععععععراض المعععععرض ثععععع  فعععععي المرتبعععععة الثالثعععععة أسعععععباب 

 .المرض وأخير مبةع المرض

  :التصورات اإلجتماعية للمرض النفسي  0-2-7

 يوض  التصورات اإلجتماعية للمرض الةفسي ( 23) جدول ري  
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82.17 222 %7.82 00 نبو 
% 

222 27.7
% 
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  %011 729 %22.0 298 %27.0 98 المجموع

  

 :الجدول أعاله ةخلع إلع مجموم الحباسق التاليةإستبراء لمب يات 

 :بالنسبة لترتيب مؤشرات بعد معنى المرض النفسي فقد أخذت المنحى التالي

% 52.1وةسععععععبة  356مععععععن أصععععععل  315يععععععاتي  فععععععي المرتبععععععة األولععععععع المبةععععععع الععععععديةي بتيععععععرار 
. تيععععععراراتمععععععن مجمععععععوم ال% 1.4وةسععععععبة  65مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات تيليععععععه المبةععععععع السععععععحري بتيععععععرار 

 %...وأخيرا المبةع البيولوجي بةسبة 

 :بالنسبة لشكل التناول لبعد معنى المرض النفسي نسجل

تحيعععععث سعععععجل  %53.64بالةسعععععبة للمبةعععععع العععععديةي يعععععان التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب بةسعععععبة  
أمععععععا فيمععععععا يخععععععع المبةععععععع . وجععععععود فاريععععععا جوهريععععععا بععععععين تيععععععرارات التةععععععاول الصععععععري  والتةععععععاول الضععععععمةي

 .%64.36فيان التةاول الصري  هو الغالب بةسبة  السحري

 :بالنسبة لتوافر بعد معنى المرض  النفسي نسجل ما يلي

فععععي األمثعععععال الشععععببية المحللعععععة والتعععععي يععععان ععععععددها ثماةيععععة ماسعععععة وسعععععتة وتسععععبون تمثعععععل شعععععببي  
مثععععل شععععببي يتحععععدث عععععن المععععرض الةفسععععي توهععععو ةفععععس عععععدد   356يععععدل علععععع وجععععود  356فععععان تيععععرار 

 .ليل مثل 6بمبدل ض الةفسية التي أتت في الترتيب الثاةي لألمراضاألمرا

 : بالنسبة لترتيب مؤشرات بعد أسباب المرض النفسي فقد أخذت المنحى التالي 

من مجموم % 46وةسبة  239من أصل  622في المرتبة األولع تاتي األسباب الةفسية بتيرار  
تهذه الةسبة التي ت ر  التساؤل حول %  26.4وةسبة  639التيرارات تتليها األسباب اإلجتماعية بتيرار 

رتبة الثالثة تليها في الم. دور األسباب اإلجتماعية في ظهور المرض الةفسي وخاصة التةشسة االجتماعية
 3وأخيرا األسباب الجسمية الصحية بتيرار . من التيرارات% .3وةسبة  19األسباب الميتافيليبية بتيرار 
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تورن  يلة الةسبة األخير  إال أةها ت ر  التساؤل حول دور األسباب الجسمية الصحية في %  1..وةسبة 
 .ظهور المرض الةفسي

 :لنفسي نسجل ما يليبالنسبة لشكل تناول بعد أسباب المرض ا

الصعععععععععحية يعععععععععان –بالةسعععععععععبة لألسعععععععععباب الةفسعععععععععية واألسعععععععععباب اإلجتماعيعععععععععة واألسعععععععععباب الجسعععععععععمية 
تحيعععععععث  %..6و %66.13التةعععععععاول الضعععععععمةي هعععععععو الغالعععععععب حيعععععععث تراوحعععععععت الةسعععععععب التمثيليعععععععة بعععععععين 

أمعععععا فعععععي معععععا يخععععععع . سعععععجل وجعععععود فاريعععععا جوهريعععععا بعععععين تيعععععرارات التةععععععاول الصعععععري  والتةعععععاول الضعععععمةي
ميتافيليبيعععععة فبعععععد سعععععجل تبعععععارب يبيعععععر بعععععين التةعععععاول الصعععععري  والتةعععععاول الضعععععمةي حيعععععث يعععععان األسعععععباب ال

 .%11..9والتةاول الضمةي بةسبة  %45.32التةاول الصري  بةسبة 

 :  بالنسبة لتوافر بعد أسباب المرض النفسي

فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل 
مةهععععا  31يععععدل علععععع أن األمثععععال التععععي تتحععععدث عععععن المععععرض الةفسععععي يوجععععد  239ت فععععان تيععععرار  شععععببي

التععععي تببععععر (356)للمثععععل الواحععععد مععععن األمثععععال  5..6يحععععوي أيثععععر مععععن سععععبب للمععععرض الةفسععععي بمبععععدل 
 .عن المرض الةفسي

 : بالنسبة لترتيب مؤشرات بعد أعراض المرض النفسي فقد أخذت المنحى التالي

وبةسعععععععععبة  132مععععععععن أصعععععععععل  356تبععععععععة األولعععععععععع األععععععععععراض الةفسععععععععية بتيعععععععععرار تععععععععاتي فعععععععععي المر  
%  46.6وةسعععععععععععبة  .31معععععععععععن مجمعععععععععععوم التيعععععععععععرارات تتليهعععععععععععا األععععععععععععراض السعععععععععععلويية بتيعععععععععععرار  41.6%

وةسعععععبة  19تليهعععععا فعععععي المرتبعععععة الثالثعععععة األععععععراض الجسعععععمية بتيعععععرار . والسعععععؤال ي عععععر  حعععععول هعععععذه الةسعععععبة
 %...وفي األخير األعراض الببلية بةسبة %. 9..6

 :بالنسبة لشكل تناول بعد أعراض المرض النفسي نسجل ما يلي

بالةسعععععععععبة لألععععععععععراض الجسعععععععععمية تواألععععععععععراض الةفسعععععععععية واألععععععععععراض السعععععععععلويية يعععععععععان التةعععععععععاول  
تحيععععععث %66.65و %15.32الغالععععععب هععععععو التةععععععاول الضععععععمةي حيععععععث تراوحععععععت الةسععععععب التمثيليععععععة بععععععين 

 .والتةاول الصري سجل وجود فاريا جوهريا بين تيرارات التةاول الضمةي 
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 :توافر بعد أعراض المرض النفسي

فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل  
يععععععدل علععععععع وجععععععود أمثععععععال شععععععببية عربيععععععة تحععععععوي أيثععععععر مععععععن عععععععرض واحععععععد   132شععععععببي تفععععععان تيععععععرار 
 .عن المرض الةفسي للمثل الواحد من األمثال المببر  5..3للمرض الةفسي بمبدل 

بالنســـبة لترتيـــب مؤشـــرات بعـــد أنـــواع الطـــب الشـــعبي المســـتخدمة فـــي الشـــفاء مـــن المـــرض النفســـي 
 :فقد أخذت المنحى التالي

% 12.2وبةسععععععبة  216مععععععن أصععععععل  311فععععععي المرتبععععععة األولععععععع يععععععاتي ال ععععععب الةبععععععوي بتيععععععرار  
يليعععععه . معععععوم التيعععععراراتمعععععن مج% 6..3وةسعععععبة 11معععععن مجمعععععوم التيعععععرارات تيليعععععه ال عععععب الويعععععاسي بتيعععععرار

مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات وأخيععععععرا ال ععععععب % 9وةسععععععبة  .3فععععععي المرتبععععععة الثالثععععععة ال ععععععب السععععععحري بتيععععععرار
 .من مجموم التيرارات% 6.2وةسبة  9ال بيبي بتيرار

بالنســــبة لشــــكل تنــــاول بعــــد أنــــواع الطــــب الشــــعبي المســــتخدمة فــــي الشــــفاء مــــن المــــرض النفســــي 
 : نسجل ما يلي

 عععععب الةبعععععوي توال عععععب ال بيبعععععي وال عععععب السعععععحري يعععععان التةعععععاول الضعععععمةي بالةسعععععبة ليعععععل معععععن ال 
تحيعععععث سعععععجل وجعععععود فاريعععععا جوهريعععععا %..6و %.5هعععععو الغالعععععب حيعععععث تراوحعععععت الةسعععععب التمثيليعععععة بعععععين 
أمعععععا فعععععي معععععا يخعععععع ال عععععب الويعععععاسي فعععععان التةعععععاول . بعععععين تيعععععرارات التةعععععاول الصعععععري  والتةعععععاول الضعععععمةي

 .%..6الصري  هو الغالب بةسبة 

 :وافر بعد أنواع الطب الشعبي المستخدمة في الشفاء من المرض النفسيبالنسبة لت

فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل  
يعععععدل علعععععع وجعععععود أمثعععععال شعععععببية تحعععععوي أيثعععععر معععععن ةعععععوم واحعععععد معععععن ال عععععب  216شعععععببي تفعععععان تيعععععرار 

 .ثال المببر  عن المرض الةفسيللمثل الواحد من اآلم6.31بمبدل  الشببي
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  :بالنسبة لترتيب أبعاد المرض النفسي

تهععععععت  األمثععععععال الشععععععببية أيضععععععا بتةععععععاول : فبعععععد جععععععاءت الةتععععععاسج يمععععععا بيةهععععععا الجععععععدول علععععععع الةحععععععو اآلتععععععي 
أعععععراض المععععرض  فععععي المرتبععععة األولععععع ثعععع  يليععععه أةععععوام ال ععععب الشععععببي ت ثعععع  فععععي المرتبععععة الثالثععععة أسععععباب 

 . المرض وأخير مبةع المرض

 : التصورات اإلجتماعية للمرض اإلجتماعي -0-2-2

 يوض  التصورات اإلجتماعية للمرض اإلجتماعي( 22)جدول ري  
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018 %27.9 210 %72.2 782 المجموع
9 

011%  

  

 :التالية إستبراء لمب يات الجدول أعاله ةخلع إلع مجموم الحباسق

 : بالنسبة لترتيب مؤشرات معنى المرض اإلجتماعي فقد إتخذت المنحى التالي

%  51.2وبةسععععععبة  191مععععععن أصععععععل  135يععععععاتي فععععععي المرتبععععععة األولععععععع المبةععععععع الععععععديةي بتيععععععرار  
مععععععن %2.1وةسععععععبة  36مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات تيليععععععه فععععععي المرتبععععععة الثاةيععععععة  المبةععععععع السععععععحري بتيععععععرار 

 %...را المبةع البيولوجي بةسبةوأخي. مجموم التيرارات

 :بالنسبة لشكل التناول لبعد معنى المرض اإلجتماعي نسجل ما يلي

تحيعععععث سعععععجل %51.11بالةسعععععبة للمبةعععععع العععععديةي يعععععان التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب بةسعععععبة  
أمععععععا فيمععععععا يخععععععع المبةععععععع . وجععععععود فاريععععععا جوهريععععععا بععععععين تيععععععرارات التةععععععاول الصععععععري  والتةععععععاول الضععععععمةي

 .%19بةسبة  التةاول الصري  هو الغالبالسحري يان 

 :بالنسبة لتوافر بعد معنى المرض اإلجتماعي

فععععي األمثععععال الشععععببية البربيععععة المحللععععة والتععععي يععععان عععععددها ثماةيععععة ماسععععة وسععععتة وتسععععبون مثععععل   
 (.  المرتبة األولع ) يدل علع توافر هذا الببد بترتيب مرضه  191شببي تفان تيرار 

 :ت بعد أسباب المرض اإلجتماعي فقد أخذت المنحى التاليبالنسبة لترتيب مؤشرا

وبةسعععععععبة  6.1معععععععن أصعععععععل  155فعععععععي المرتبعععععععة األولعععععععع تعععععععاتي األسعععععععباب اإلجتماعيعععععععة بتيعععععععرار  
ثعععععععع  تليهععععععععا %. 1.2وةسععععععععبة  95مععععععععن مجمععععععععوم التيععععععععرارات تتليهععععععععا األسععععععععباب الةفسععععععععية بتيععععععععرار 61.1%

وأخيععععععرا األسععععععباب الجسععععععمية . يععععععراراتمععععععن مجمععععععوم الت% 1وةسععععععبة  46األسععععععباب الميتافيليبيععععععة بتيععععععرار  
 %...الصحية بةسبة 

 



 الفصل الخامس                                                                  عرض ومناقشة النتائج
 

319 
 

 :بالنسبة لشكل التناول لبعد أسباب المرض اإلجتماعي نسجل ما يلي

بالةسععععععبة لألسععععععباب اإلجتماعيععععععة واألسععععععباب الةفسععععععية يععععععان التةععععععاول الضععععععمةي هععععععو الغالععععععب حيععععععث 
تيععععععرارات  تحيععععععث سععععععجل وجععععععود فاريععععععا جوهريععععععا بيععععععت%55و %1..62تراوحععععععت الةسععععععب التمثيليععععععة بععععععين 

أمعععععا بالةسعععععبة لألسعععععباب الميتافيليبيعععععة فيعععععان التةعععععاول الصعععععري  هعععععو . التةعععععاول الضعععععمةي والتةعععععاول الصعععععري 
 .%13.9الغالب بةسبة 

 : بالنسبة لتوافر بعد أسباب المرض اإلجتماعي 

فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل  
يععععععدل علععععععع وجععععععود أمثععععععال شععععععببية تحععععععوي أيثععععععر مععععععن سععععععبب واحععععععد للمععععععرض  6.1ر شععععععببي تفععععععان تيععععععرا
 .للمثل الواحد من اآلمثال المببر  عن المرض اإلجتماعي 1..6اإلجتماعي بمبدل 

 :بالنسبة لترتيب مؤشرات بعد أعراض المرض اإلجتماعي فقد أخذت المنحى التالي

وبةسعععععععبة   6699معععععععن أصعععععععل  191فعععععععي المرتبعععععععة األولعععععععع تعععععععاتي األععععععععراض السعععععععلويية بتيعععععععرار  
معععععععععن %  .2بةسعععععععععبة  241معععععععععن مجمعععععععععوم التيعععععععععرارات تتليهعععععععععا األععععععععععراض الةفسعععععععععية بتيعععععععععرار  %  19.1

 93ثعععع  تليهعععععا األععععععراض الجسعععععمية بتيعععععرار . مجمععععوم التيعععععرارات والتسعععععاؤل ي عععععر  هةععععا حعععععول هعععععذه الةسعععععبة
 %...من مجموم التيرارات توأخيرا األعراض الببلية بةسبة % 4.9وةسبة 

 : ل التناول بعد أعراض المرض اإلجتماعي نسجل ما يليبالنسبة لشك

بالةسععععععبة لألعععععععراض الجسععععععمية واألعععععععراض الةفسععععععية يععععععان التةععععععاول الضععععععمةي هععععععو الغالععععععب حيععععععث 
تحيععععععععث سععععععععجل وجععععععععود فاريععععععععا جوهريععععععععا بععععععععين %66.41و %11.66تراوحععععععععت الةسععععععععب التمثيليععععععععة بععععععععين 

ض السععععععلويية فبععععععد لععععععوحظ أمععععععا فععععععي مععععععا يخععععععع األعععععععرا. تيععععععرارات التةععععععاول الصععععععري  والتةععععععاول الضععععععمةي
وجععععععود تبععععععارب يبيععععععر بععععععين لتةععععععاول الضععععععمةي والتةععععععاول الصععععععري  حيععععععث يععععععان التةععععععاول الصععععععري  بةسععععععبة 

 .%46.45والتةاول الضمةي بةسبة  96.96%
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 : بالنسبة لتوافر بعد أعراض المرض اإلجتماعي

 فععععععععي األمثععععععععال الشععععععععببية المحللععععععععة والتععععععععي يععععععععان عععععععععددها ثماةيععععععععة ماسععععععععة وسععععععععتة وتسععععععععبون مثععععععععل     
يعععععدل علعععععع وجعععععود أمثعععععال شعععععببية تحعععععوي أيثعععععر معععععن ععععععرض واحعععععد للمعععععرض  6699شعععععببي تفعععععان تيعععععرار 
 .للمثل الواحد من اآلمثال المببر  عن المرض اإلجتماعي 6.93اإلجتماعي بمبدل 

بالنســـــبة لترتيـــــب مؤشـــــرات بعـــــد أنـــــواع الطـــــب الشـــــعبي المســـــتخدمة فـــــي الشـــــفاء مـــــن األمـــــراض 
 :اإلجتماعية

معععععن %13وبةسعععععبة  6.56معععععن أصعععععل  163ي ال عععععب الةبعععععوي بتيعععععرار فعععععي المرتبعععععة األولعععععع يعععععات
ثعععععع  . مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات% 29.4وةسععععععبة  265مجمععععععوم التيععععععرارات تيليععععععه ال ععععععب الويععععععاسي بتيععععععرار
وأخيععععععرا . مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات% 3.9وةسععععععبة  31يليععععععه فععععععي المرتبععععععة الثالثععععععة ال ععععععب السععععععحري بتيععععععرار

 %...ال ب ال بيبي بةسبة 

بعــــــد أنــــــواع الطــــــب الشــــــعبي المســــــتخدمة فــــــي الشــــــفاء مــــــن المــــــرض  بالنســــــبة لشــــــكل  تنــــــاول
 : االجتماعي

بالةسعععععبة ليعععععل معععععن ال عععععب الةبعععععوي وال عععععب السعععععحري يعععععان التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب حيعععععث 
تحيعععععععععث سعععععععععجل وجعععععععععود فاريعععععععععا جوهريعععععععععا بعععععععععين %55.35و  %63.1تراوحعععععععععت الةسعععععععععب التمثيليعععععععععة بعععععععععين 

معععععععا يخععععععع ال عععععععب الويععععععاسي فيعععععععان التةعععععععاول أمعععععععا فععععععي . تيععععععرارات التةعععععععاول الصععععععري  والتةعععععععاول الضععععععمةي
 .%..6الصري  هو الغالب بةسبة 

 :توافر بعد أنواع الطب الشعبي المستخدمة في الشفاء من المرض اإلجتماعي 

فعععععي األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها ثماةيعععععة ماسعععععة وسعععععتة وتسعععععبون مثعععععل 
تحعععععوي علعععععع أيثعععععر معععععن ةعععععوم واحعععععد معععععن يعععععدل علعععععع وجعععععود أمثعععععال شعععععببية  6.56شعععععببي تفعععععان تيعععععرار 
 .للمثل الواحد من اآلمثال المببر  عن المرض اإلجتماعي 6.49ال ب الشببي بمبدل 
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 : بالنسبة لترتيب أبعاد المرض اإلجتماعي

تهعععععت  األمثعععععال الشعععععببية بتةعععععاول : فبعععععد جعععععاءت الةتعععععاسج يمعععععا بيةهعععععا الجعععععدول علعععععع الةحعععععو اآلتعععععي 
أعععععراض المععععرض  فععععي المرتبععععة األولععععع ثعععع  يليععععه أةععععوام ال ععععب الشععععببي ت ثعععع  فععععي المرتبععععة الثالثععععة أسععععباب 

 . المرض وأخيرا مبةع المرض

 تفسير ومناقشة النتائج -2

 : تفسير ومناقشة النتائج تبعا ألبعاد التصور اإلجتماعي للمرض1 -2

توهعععععذا يعععععدل علعععععع تعععععوافر  191جعععععاء فعععععي المرتبعععععة األولعععععع المعععععرض اإلجتمعععععاعي توذلععععع  بتيعععععرار 
للمثععععععل الواحععععععد خاصععععععة أن مجمععععععوم األمثععععععال الشععععععببية المحللععععععة هععععععو ثمععععععان  64..عععععععالي بمبععععععدل تععععععوافر 

يعععععععد دور األمثعععععععال الشعععععععببية فعععععععي ةبعععععععل التصعععععععور هعععععععذا التيعععععععرار يؤ . ماسعععععععة وسعععععععتة وتسعععععععبون مثعععععععل شعععععععببي
اإلجتمععععععععععاعي للمععععععععععرض توتوجيععععععععععه سععععععععععلويات األفععععععععععراد تواليشععععععععععف عععععععععععن الببليععععععععععة الشععععععععععببية والباليععععععععععات 

 .اإلجتماعية ومختلف السلويات

فععععععععاألمراض اإلجتماعيععععععععة تظهععععععععر مععععععععن خععععععععالل األعععععععععراض السععععععععلويية التععععععععي شععععععععملتها األمثععععععععال  
سععععععببة مسععععععة وسععععععببة وخمسععععععون مععععععثال شععععععببيا البربيععععععة التععععععي عبععععععرت عععععععن المععععععرض اإلجتمععععععاعي وعععععععددها 

توهعععععععو ةفعععععععس ععععععععدد اآلععععععععراض السعععععععلويية تحيعععععععث أظهعععععععرت ةتعععععععاسج التحليعععععععل مجموععععععععة معععععععن األمعععععععراض 
 : اإلجتماعية تهي يالتالي

 . التبصب للرأي -
 .التبصب للجماعة -
 .اليذب -
 .السرية -
 .ال الق -
 . اللةا -
 .لواج المصلحة -
 .الرشو  -
 (.المبريفة )التفضيل  -
 .اإلختالس -
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 .الةفاق -
 .رياءال -
 .الربا -
 .المن -
 .شهاد  اللور -
 .اإلدمان -
 .التسول -
 (.األماةة والخدام ) الخياةة  -
 .البخل -
 .الب الة -
 (.عدوان علع المال ) التبذير -
 .اإلعتداء علع المل  البا  -
 .عةف اللوجات ضد األلواج -
 . عةف األلواج ضد اللوجات -
 .البةف ضد األصول -
 (.عدواةية ) ي ع صلة الرح   -
 (.عدواةية  )التحر  الةفسي  -
 (.عدواةية ) التحر  الجةسي -
 .البدوان اللفظي -
 ( .عدواةية) اإلذالل  -
 (.عدواةية ) الغيبة  -
 .الغ  -
 .الةميمة -
 .الوشاية -
 .ال مع -
 .إةحرافات األبةاء -
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 .إةحرافات يبار السن -
 .البدوان نير المباشر -
 .البدوان الجسدي  -
 .الثرثر  واليال  اللاسد -
 .يلة الحياء -
 .الفضول -
 . التيبر -
 .التفاخر -
 .الغرور -
 .إختالف البول عن الفبل -
 .إخالف الوعود -
 .حوادث المرور -
 .المصلحة -

وةسعععععععبة  .16أمعععععععا بالةسعععععععبة لشعععععععيل التةعععععععاول فيعععععععان التةعععععععاول الضعععععععمةي هعععععععو الغالعععععععب بتيعععععععرار    
توهعععععذا راجعععععع ليعععععون الفعععععرد الجلاسعععععري يببعععععر ععععععن السعععععلو  فعععععي نالعععععب  األحيعععععان  191معععععن مجمعععععوم %.5

اليلعععععععب تالبعععععععرد تالغعععععععلال تالخةفسعععععععاء تالحصعععععععان ) اسعععععععتخدا  الحيواةعععععععات ب ريبعععععععة نيعععععععر مباشعععععععر  توذلععععععع  ب
ر الببعععععععععر ت األرةعععععععععب تالعععععععععدي  تالدجاجعععععععععة تال يعععععععععور تالعععععععععذسب تالثبلعععععععععب تاألفبعععععععععع  اتالحمارتاألسعععععععععد تالفععععععععع

ينظــــــر ) . لمععععععا تحملععععععه مععععععن دالالت رمليععععععة وسععععععلويات تتشععععععابه مععععععع سععععععلويات الفععععععرد السععععععيسة( والببععععععرب 
 ( الرموز المستخدمة الملحق اإلضافي ،قائمة الدالالت 

لمعععععا تحملعععععه معععععن ( إلععععع  ...السعععععيين تالعععععري  تالبصعععععا تالمبعععععادن)يمعععععا يسعععععتخد  أدوات ال بيبعععععة  
ويسعععععععتخد  أيضعععععععا المبارةعععععععة ياسعععععععلوب للموالةعععععععة للخعععععععروج بحعععععععل ذهةعععععععي تيمعععععععا يسعععععععتخد  . دالالت رمليعععععععة

 يمعععععععا يسعععععععتخد  مجموععععععععة معععععععن األسعععععععاليب األخعععععععرى. الجمعععععععع بعععععععين متةايضعععععععين للداللعععععععة علعععععععع اإلسعععععععتحالة
للتببيععععر عععععن السععععلو  مةهععععا الةبععععل واإلببععععاد تالمسععععاير  للتخفيععععف مععععن التععععوتر اإلجتمععععاعي والبلععععق تاللجععععوء 

ثعععععار  اإلةفبعععععال ععععععن  ريعععععق اليعععععال  وفعععععي حعععععاالت . إلعععععع الجاةعععععب العععععديةي للتخفيعععععف معععععن البلعععععق تالتعععععودد وا 
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ةعععععععععادر  معععععععععا يعععععععععذير السعععععععععلو  باإلسععععععععع  المباشعععععععععر وذلععععععععع  بهعععععععععدف الويايعععععععععة مةعععععععععه توهةعععععععععا ييعععععععععون التةعععععععععاول 
 (.ينظر الملحق اإلضافي .)يحاصر 

ويميععععععن توضععععععي  مععععععا سععععععبق مععععععن خععععععالل إع ععععععاء ةمععععععاذج مععععععن األمثععععععال الشععععععببية المببععععععر  عععععععن 
 :المرض اإلجتماعي في الجدول التالي

 :يوض  ةماذج لألمثال الشببية المببر  عن المرض اإلجتماعي( 24)جدول ري    

شكل  المثل الشعبي بالعامية والفصحى المرض
 التناول

 ميكانيزمات الدفاع

حعععععععععععععععععععععععععععععععوادث 
 المرور 

 يي تبصف لبمار تبمع لبصار  -

لمععععععععععا يصععععععععععل األجععععععععععل يصععععععععععب  اإلةسععععععععععان  -
 .ياألعمع

اللجععععععععععععوء إلععععععععععععع الجاةععععععععععععب  ضمةي
الععععععععععديةي للتخفيععععععععععف معععععععععععن 

 البلق 

التبصعععععععععععععععععععععععب 
 للرأي

 مبل  ولو  ارت -

 عةل  ولو  ارت -

 

العععععععععرب  بعععععععععين متةايضعععععععععين  ضمةي
 للداللة علع اإلستحالة

التبصعععععععععععععععععععععععب 
 للجماعة

 

 دابةا وال عود الةاس -

 حمارةا وال حصان اآلخرين -

المبارةععععععععة للخعععععععععروج بحعععععععععل  ضمةي 
وجععععععععود حيععععععععواةين )ذهةععععععععي 

متةايضععععععععععين يععععععععععدل علععععععععععع 
 (السالب والموجب 

إخععععععععععععععععععععععععععععععالف 
 الوعود

 سالن السيف عبر  و ترجاعو عيب -

رفععععععع السععععععيف شععععععيء يبيععععععر وليععععععن إعادتععععععه  -
 .عيب أيبر مةه

إسعععععتبمال السعععععيف للداللعععععة  ضمةي 
األثعععععععععععر العععععععععععذي ال علعععععععععععع 

المسععععععععاير  )يميععععععععن إلالتععععععععه 
 (للتييف مع المويف
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 الشرية هلية والجرب يبدي  - الخدام

 المشارية ضرر والجرب مبدي  -

المبارةععععععععة للخعععععععععروج بحعععععععععل  ضمةي 
 (البدوى)ذهةي 

 المومن يبدا بةفسو  - المصلحة 

 المؤمن يبدأ بةفسه  -

اللجععععععععععععوء إلععععععععععععع الجاةععععععععععععب  ضمةي 
الععععععععععديةي للتخفيععععععععععف معععععععععععن 

الفهعععععععع  الشععععععععببي )  البلععععععععق
 (للدين

 اإلذالل 

 (عدواةية) 

مععععععععاهو  يععععععععل أخضععععععععر حشععععععععي  وال يععععععععل  -
  ير يتيل لحمو

لعععععيس يعععععل اخضعععععر حشعععععي  وال يعععععل  يعععععر  -
 يؤيل لحمه

إثعععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععال ععععععععععععععن  ضمةي 
 ريععععععععععق اليععععععععععال  للداللععععععععععة 
علعععععععععع المباةعععععععععا  الةفسعععععععععية 

 والبلق

اليسععععععععععععععععععععععععععععععععععل 
 والب الة 

اجععععععري يععععععا التععععععاعس للةععععععاعس ويولهععععععا يععععععا  -
 بالةو الرايد 

إعمععععل يععععا شععععبي مععععن أجععععل اليسععععول ويلهععععا  -
 أيها  الةاس 

إثعععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععال ععععععععععععععن  ضمةي 
 ريععععععععععق اليععععععععععال  للداللععععععععععة 
علعععععععععع المباةعععععععععا  الةفسعععععععععية 

 والبلق 

الظلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
 (عدواةية)

 ضربةي وبيع وسببةي وشيع -

شتيع -  ضربةي وبيع وسببةي وا 

 الةبل واإلبباد  ضمةي 

 لي بمالو حتع راسو يتفاللو - الفبر 

 من له مال حتع رأسه يةبع له -

إثعععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععال ععععععععععععععن  صري  
 ريععععععععععق اليععععععععععال  للداللععععععععععة 
علعععععععععع المباةعععععععععا  الةفسعععععععععية 

 والبلق

 المبارةة  صري   شي  بلورو وال ببوع بدورو -لواج 
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 عجول نةي وال شاب فبير - المصلحة 

 يل سارق شيا  ويل اجرب حيا   - السرية 

يعععععل سعععععارق يتميعععععل بيثعععععر  الشععععع ت يمعععععا أن  -
 .المصاب بالجرب يتميل بيثر  الح 

 المبارةة  صري  

 ما يوس  بالستو نير الداب - اإلةحرافات 

 ال يوس  مياةه إال الحمار -

اإلعتعععععععراض ععععععععن  ريععععععععق  ضمةي 
التشععععععبيه بسععععععلو  الحيععععععوان   

 (المبارةة)

 الببد  دليرية والسال  توةسي - البخل

 .الجلسة جلاسرية توالسداد توةسي -

 المبارةة  ضمةي 

 اةا ةشفق والفار يةفق  - التبذير 

 .أةا أيتصد والفار يةفق  -

إثعععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععال ععععععععععععععن  ضمةي 
 ريععععععععععق اليععععععععععال  للداللععععععععععة 

 علع البلق 

 يايل لحة  علع  ولو - الرشو  

 يايل الحة  علع  وله  -

إثعععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععال ععععععععععععععن  ضمةي 
 ريععععععععععق اليععععععععععال  للداللععععععععععة 

 علع البلق

يعععععععععل شعععععععععيار  معععععععععام ويعععععععععل معععععععععن يببلعععععععععو  - الةفاق 
 مغدور 

يعععععععععل معععععععععاد   معععععععععام ويعععععععععل معععععععععن يتببلعععععععععه  -
 مغدور

 التودد ضمةي 

 لي بالرجال يموت بارد يتاف  -  الوسا ة 

 .من ليس له سةد يبي  ذليال -

إثعععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععال ععععععععععععععن  ضمةي
  ريق اليال 
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التحعععععععععععععععععععععععععععر  
الةفسعععععععععععععععععععععععععععععععي 

 (اإلستفلال)

 الف  مشر  والذرام مبر  -

 يثر  اليال  واليسل  -

إثعععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععال ععععععععععععععن  صري 
  ريق اليال 

 لي يبليه ربي باليذب ماييوة  ةساي - اليذب 

مععععععن يبتليععععععه ا  سععععععبحاةه وتبععععععالع باليععععععذب  -
 يجب أن ال ييون سريع الةسيان

إثعععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععال ععععععععععععععن  صري  
  ريق اليال 

 يبيع البرد ويضح  علع شاريه - الغ 

 .علع مشتريهيبيع البرد ويضح   -

إثعععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععال ععععععععععععععن  ضمةي 
  ريق اليال 

 يذهب الربا ويذهب ماليه - الرياء

 يذهب الربا ويذهب أصحابه -

إثعععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععال ععععععععععععععن  صري 
  ريق اليال 

 سيران ويبرف باب دارو - اإلدمان

 سيران  ويبرف باب داره -

إثعععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععال ععععععععععععععن  صري 
  ريق اليال 

 

تحيععععععععث يععععععععان  %59.1بةسععععععععبة  356جععععععععاء المععععععععرض الةفسععععععععي بتيععععععععرار وفععععععععي المرتبععععععععة الثاةيععععععععة 
ألن نالبيعععععة األمعععععراض الةفسعععععية التعععععي  356معععععن مجمعععععوم  369التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب بتيعععععرار  

ظهعععععرت معععععن خعععععالل ةتعععععاسج التحليعععععل تععععع  التببيعععععر عةهعععععا إمعععععا ععععععن  ريعععععق التجسعععععي  تأو األسعععععباب الةفسعععععية 
 (. الحذر)أو إةبدا  الثبة اإلجتماعية ( الجلم )ويية تأو األسباب الميتافيليبية تأو األعراض السل

 :حيث أظهرت ةتاسج التحليل مجموعة من األمراض الةفسية وهي يالتالي

 .البلق -
 .إض رابات ما ببد الصدمة -
 .الوهن الةفسي -
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 .البلق اإلجتماعي -
 .الشراهة -
 .فر  الةشا  الحريي -
 .يلق المستببل -
 (.يةظر الملحق اإلضافي)يلق الموت  -

ويميعععععن توضعععععي  معععععا سعععععبق معععععن خعععععالل ةمعععععاذج توضعععععيحية ألمثعععععال شعععععببية عربيعععععة تببعععععر ععععععن   
 .المرض الةفسي

 : يوض  ةماذج ألمثال شببية عربية تببر عن المرض الةفسي( 29)جدول ري  

المثل الشعبي بالعامية  المرض
 والفصحى

 ميكانيزمات الدفاع شكل التناول

لعععععععععي يلععععععععععدل باللفبعععععععععة يخايععععععععععل  - الخواف 
 بالشري 

العععععذي يلعععععدل بعععععافبع يلمعععععا رلى  -
 حبال خاف مةه

إةبععععععععععععععععععععععععععععععدا  الثبععععععععععععععععععععععععععععععة  ضمةي 
 (الحذر) اإلجتماعية 

مععععععععععادير  لمععععععععععان فععععععععععي بععععععععععالد  - البلق اإلجتماعي 
 لمان

 ال تامن في بالد األمان  -

إةبععععععععععععععععععععععععععععععدا  الثبععععععععععععععععععععععععععععععة  صري  
 (الحذر)اإلجتماعية 

 الفار الةتاق من سه  الب  - فر  الةشا  الحريي 

الحريععععععععة جبلععععععععه الفععععععععار يثيععععععععر  -
 .الب  صيدا له

إثعععععار  اإلةفبعععععال بواسععععع ة  ضمةي 
 اليال 

إثعععععار  اإلةفبعععععال بواسععععع ة  ضمةييايععععععل يععععععي المحلععععععع ويصععععععب   - الشراهة 
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 يي المسلة

 يايل يثيرا تويصب  ةحيفا -

 اليال 

البمععععععععع  ذريعععععععععه والعععععععععري  يعععععععععدي  - الوهن البصبي
نبععععععارو والبلععععععب المهمععععععو  الوجععععععه 

 يب ي خبارو

تعععععععععععععععععععذهب تذريعععععععععععععععععععة البمععععععععععععععععععع   -
الغبارتوالبلععععععععب المهمععععععععو  الوجععععععععه 

 يب ي أخباره

األععععععععععععععراض )التجسعععععععععععععي   ضمةي 
 (الجسمية

إضعععععععععع رابات مععععععععععا ببععععععععععد 
 الصدمة 

يعععععععي تبصعععععععف لبمعععععععار تبمعععععععع  -
 لبصار

عةعععععدما يصعععععل األجعععععل يصعععععب   -
 .اإلةسان ياألعمع

اللجعععععععععوء إلعععععععععع الجاةعععععععععب  ضمةي 
الععععععععديةي للتخفيععععععععف مععععععععن 

 البلق 

لعععي شعععاف ومعععادى معععالاد نيعععر  - البلق التفاعلي 
 ند  

الععععععععععذي رلى ولععععععععععع  يشعععععععععععتري ال  -
 يليد إال يلبا

إثعععععار  اإلةفبعععععال بواسععععع ة  صري 
 اليال 

يعععععععاوي  معععععععن  عععععععا  فعععععععي بيعععععععر  - اإليتساب التفاعلي 
وصععععبب عليععععه  لوعععععو فرفععععر مععععا 
لبععععععععععع جةحعععععععععععين بيعععععععععععع سعععععععععععاحت 

 دموعو

يعععععا ويععععع  معععععن سعععععب  فعععععي بسعععععر  -
وصعععععبب عليعععععه الصعععععبود تحعععععاول 

إثعععععار  اإلةفبعععععال بواسععععع ة  ضمةي 
 اليال 
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احت ولععععععععع  يسعععععععععت ع تبيعععععععععع وسععععععععع
 .دموعه

 الموت موت وحد   - يلق الموت 

 الموت موت واحد  -

اللجعععععععععوء إلعععععععععع الجاةعععععععععب  ضمةي 
الععععععععديةي للتخفيععععععععف مععععععععن 

 البلق

الععععععععععععرلق مضععععععععععععمون والتبععععععععععععب  - يلق المستببل
عععععععععععععععععععال  والبمععععععععععععععععععر محععععععععععععععععععدود 

 والخوف مةا  

العععععععععععععععرلق مضعععععععععععععععمون تفلمعععععععععععععععا  -
التبعععععععب والبمعععععععر محعععععععدود فممعععععععن 

 الخوف 

اللجعععععععععوء إلعععععععععع الجاةعععععععععب  ضمةي 
الععععععععديةي للتخفيععععععععف مععععععععن 

 البلق

تحيععععث سععععجل تبععععارب بععععين التةععععاول الضععععمةي  611وفععععي المرتبععععة الثالثععععة جععععاء المععععرض الجسععععمي بتيععععرار 
 : والصري  تحيث أظهرت ةتاسج التحليل وجود مجموعة من األمراض الجسمية توهي

 .مراض الجسمية الةاتجة عن الحوادثاأل -
 .األمراض الملمةة -
 (.األمراض الجلدية) الجرب  -
 .ضغ  الد  -
 .التسم  الببربي -
 .السل -
 .الروماتيل  -
 .الليا  -
 .السر ان -
 .الصر  -
 .الصم  -
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 .البب  -
 .فبدان المةاعة الميتسبة -
 .الةحافة  -
 .لال  الضرس واألسةان  -
 .لال  الرأس -
 .الحساسية -
 .الجسدإض رابات أعراض  -
 .البواسر -
 .تساي  الشبر -
 .أمراض الةفاس -
 .اإلنماء -
 .التواء األمباء -
 .المبد  -
 .األمراض التةفسية -
 .اليسور -

حيععععث لععععوحظ تبععععارب يبيععععر فععععي شععععيل التةععععاول بععععين التةععععاول الصععععري  والتةععععاول الضععععمةي تحيععععث 
مععععععن مجمععععععوم  65توتيععععععرار التةععععععاول الضععععععمةي   611مععععععن مجمععععععوم  61يععععععان تيععععععرار التةععععععاول الصععععععري  

توهععععععذا راجععععععع إلععععععع التببيععععععر عععععععن المععععععرض الجسععععععمي إمععععععا باإلسعععععع  المباشععععععر أو أعراضععععععه الجسععععععمية  611
صععععععريحا تأو عععععععن  ريععععععق األسععععععباب الميتافيليبيععععععة أو تضععععععمةه فععععععي ةععععععوم  المتصععععععلة بععععععه فييععععععون التةععععععاول

 (ينظر الملحق اإلضافي ) . ال ب الشببي المستخد  في الشفاء مةه فييون التةاول ضمةيا

 

ولتوضععععععي  ذلعععععع  تعععععع  إع ععععععاء مجموعععععععة مععععععن األمثععععععال الشععععععببية المببععععععر  عععععععن المععععععرض الجسععععععمي 
 : موضحة في الجدول التالي

 : يوض  ةماذج لألمثال الشببية البربية المببر  عن المرض الجسمي ( 21)جدول ري    
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 ميكانيزمات الدفاع شكل التناول المثل الشعبي بالعامية والفصحى المرض

لعععععي عمعععععرو فعععععي السعععععتة معععععا يمعععععوت  - األمراض الملمةة
 .في الستين

مععععن يععععان أجلععععه فععععي سععععتة سععععةين ال  -
 .يموت في عمر الستين سةة

اللجععععوء إلععععع الجاةععععب  ضمةي
العععععععععععععديةي للتخفيعععععععععععععف 

 . من البلق

اإلضعععععع رابات الجسععععععمية 
 للشيخوخة

 ماياة  من يببع راس واد -

ال يوجعععععععععععععد معععععععععععععن يببعععععععععععععع شعععععععععععععمس  -
 . سا بة

إثعععععععععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععععععععال   ضمةي 
بواسعععععععععععععععع ة اليععععععععععععععععال  
للداللععععععععععععععععععععععة علععععععععععععععععععععععع 

 .المباةا  الةفسية 

 .الجرب حيا  والخاين شيا  - الجرب

الجعععععععععععععرب يعععععععععععععؤدي إلعععععععععععععع الحيعععععععععععععة  -
 . اسن يثير الش والخ

 المبارةة صري  

إضعععععععععععع رابات أعععععععععععععراض 
 الجسد

 .الةية تضر في المبد  -

 .الةية تضر المبد  -

إةبعععععععععععععععععععععععدا  الثبعععععععععععععععععععععععة  صري  
اإلجتماعيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

 (الحذر)

 .مادخل ايد  في الغار ما تلدل - التسم  الببربي 

ال تععععدخل يععععد  فععععي الغععععار حتععععع ال  -
 .تلدل 

إةبعععععععععععععععععععععععدا  الثبعععععععععععععععععععععععة  صري  
 اإلجتماعية 

يب يعععععععععع  السععععععععععل الععععععععععداي  ومععععععععععرض  - والروماتيل السل 
 .البواي 

يصعععععععععيب  ا  ععععععععععل وجعععععععععل بالسعععععععععل  -

دععععععععو  الشعععععععر إلثعععععععار   صري  
 البلق 
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 .الداس  ومرض الروماتيل 

 . يي المرض الخايب - السر ان

 . يالمرض الخبيث -

 المبارةة  صري 

 .واحد يلق ةسل شبرو - تساي   الشبر 

 .إةسان يلق سب  شبره -

اإلةفبعععععععععععععععععععال  إثعععععععععععععععععععار  صري 
 بواس ة اليال 

فبعععععععععععععععععععععععععدان المةاععععععععععععععععععععععععععة 
 (السيدا)الميتسبة 

لعععععععي يلبعععععععب معععععععع الب عععععععو  يصعععععععبر  -
 للتخبا  

معععععععععن يلبعععععععععب معععععععععع الب ععععععععع  يصعععععععععبر -
 للجرا 

 الةبل واإلبباد ضمةي 

 . اذا تب بت الدبر  تبرا - الدمل

 . إذا ي بت الدمل تشفع -

إثعععععععععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععععععععال  صري 
 بواس ة اليال 

 . ايلع الضرس وايلع وجبو - لال  الضرس

يلع وجبه -  .إيلع الضرس وا 

المسععععععععععاير  للتخفيععععععععععف  صري 
 من البلق والتوتر 

فعععععععععععي مرضعععععععععععي وةفاسعععععععععععي ةبعععععععععععرف  - أمراض الةفاس
 . اصحابي وةاسي

فععععععععععي مرضععععععععععي وةفاسععععععععععي أععععععععععععرف  -
 .صاحباتي وةاسي

إثعععععععععععععععععععار  اإلةفبعععععععععععععععععععال  صري 
 بواس ة اليال  

تحيععععععث يععععععان التةععععععاول الضععععععمةي هععععععو  91بتيععععععرار وفععععععي المرتبععععععة الراببععععععة جععععععاء المععععععرض الببلععععععي 
توهعععععذا راجعععععع للتببيعععععر ععععععن المعععععرض الببلعععععي معععععن %61.1وبةسعععععة  91معععععن مجمعععععوم  .9الغالعععععب بتيعععععرار 

خععععععالل األسععععععباب الميتافيليبيععععععة تأو عععععععن  ريععععععق إسععععععتبماله إسععععععتبمال نيععععععر  بععععععي فععععععي حععععععاالت الوسعععععع  
 (ينظر الملحق اإلضافي.) أو لتبرير إةحرافات األبةاء( مجةون تمهبول تبال عبل)اإلجتماعي   
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ويميعععععععن توضعععععععي  ذلععععععع  معععععععن خعععععععالل مجموععععععععة معععععععن األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة التعععععععي تببعععععععر ععععععععن      
 :المرض الببلي والموضحة في الجدول التالي

 

 :يوض  ةماذج من األمثال الشببية البربية التي تببر عن المرض الببلي( 21)ري   جدول 

المثل الشعبي بالعامية 
 والفصحى

 مكانيزمات الدفاع لتناولشكل ا

 .بدل المرا  تتسرا  -
 .نير المسين ترتا  -

 التخفي  - ضمةي 

 (شخصةة السبب )

مععععععععععععايةلل يضععععععععععععاه نيععععععععععععر  -
 .يةلل الصبر مباه

ال يةعععععععععععععععلل ا  سعععععععععععععععبحاةه  -
وتبعععععععععالع يضعععععععععاءه حتعععععععععع 

 .يةلل الصبر مبه

اللجعععععععععععوء إلعععععععععععع الجاةعععععععععععب  - ضمةي 
الععععععععععديةي للتخفيععععععععععف مععععععععععن 

 .البلق
 (الجلم  ≠الصبر ) -

ديعععر روحععع  بهلعععول تشعععبع  -
 . يسور

تصععععععةع سععععععلو  الععععععدراوي   -
 . تشبع أيال

 التييف مع المويف  - صري  

 . به مس -
 . أصابه الجن بمس -

 التييف مع المويف  - ضمةي 

 عدواةية  -

 . بال عبل -
 . مختل عبليا -

 التييف مع المويف  - ضمةي 

 عدواةية -
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 . مسيون -
 .سيةه جن -

 التييف مع المويف - ضمةي 

                                                                    

ةظعععععععرا  6366معععععععن مجمعععععععوم  191جعععععععاء المعععععععرض اإلجتمعععععععاعي فعععععععي المرتبعععععععة األولعععععععع تبتيعععععععرار 
ليعععععون األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المحللعععععة تحمعععععل خالصعععععة تجربعععععة مجتمعععععع الدراسعععععة توسعععععلوياته المرنوبعععععة  

 : والمرفوضة حيث ت  التببير عةها ببد   رق مةها

 .يف مع المويفاللجوء إلع الجاةب الديةي و ذل  للتخفيف من البلق والتي -
 .الرب  بين متةايضين للداللة علع اإلستحالة -
 .إثار  اإلةفبال عن  ريق اليال  للتببير عن البلق والمباةا  الةفسية -
 .إستخدا  ميياةيل  الةبل  اإلبباد -
 .إستخدا  ميياةيل  التودد والمساير  للتييف مع المويف -

 .ولهذا يان التةاول الغالب هو التةاول الضمةي

يوةهععععععا ظهععععععرت . 6366مععععععن مجمععععععوم  356فععععععي المرتبععععععة الثاةيععععععة المععععععرض الةفسععععععي بتيععععععراريليععععععه 
والتعععععععي تظهعععععععر معععععععن خعععععععالل التجسععععععع  تالبلعععععععق تالخعععععععوف تالخعععععععوف ( إةفبعععععععال)معععععععن خعععععععالل سعععععععمة مةفبلعععععععة 

اإلجتمعععععععاعي تالحعععععععلن خاصعععععععة أن نالبيععععععععة األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة المببععععععععر  ععععععععن المعععععععرض الةفسععععععععي 
ةبدا  الثبة اإلجتماعية(اله  تالغ  )اإلجهاد البا في جاءت بلغة محلةة إلثار  اإلةفبال ت  .توا 

ألةعععععه ةعععععادرا  6366معععععن مجمعععععوم  611فعععععي المرتبعععععة الثالثعععععة جعععععاءت األمعععععراض الجسعععععمية بتيعععععرار 
معععععععا يعععععععت  التبعععععععرض للمعععععععرض الجسعععععععمي فعععععععي األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة المحللعععععععة تإال إلسعععععععتخدامها فعععععععي 

إسععععععتةتاجها مععععععن خععععععالل ال ععععععب الشععععععببي المسععععععتخد   التشععععععبه تأو دعععععععو  الشععععععرتأو الععععععدع  اإلجتمععععععاعي تأو
 .في الشفاء من المرض

وهعععععذا راجعععععع لبلعععععة  6366معععععن مجمعععععوم  91فعععععي المرتبعععععة الراببعععععة جعععععاءت األمعععععراض الببليعععععة بتيعععععرار 
إسععععععتخدامها فععععععي األمثععععععال الشععععععببية المحللععععععة تإال فععععععي حععععععاالت تبريععععععر إةحرافععععععات األبةععععععاء تأو إسععععععتخدامها 
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أو إسععععععتبراسها مععععععن خععععععالل األسععععععباب ( وسعععععع  إجتمععععععاعي)ين عةععععععا إسععععععتخداما نيععععععر  بععععععي لوصععععععف المختلفعععععع
 .الميتافيليبية لهذا يان التةاول الضمةي هو الغالب

ضععععع راب : (201: 2112)منصـــــور حيعععععث أن أمعععععراض البلعععععوب حسعععععب    أعصعععععع فعععععي حعععععدتها وا 
الحسعععععععد تال معععععععع ,الحبعععععععد : سعععععععلو  أصعععععععحابها توأمعععععععراض البلعععععععوب وسعععععععوء التوافعععععععق الةفسعععععععي عديعععععععد  مةهعععععععا

  .والرياء

التعععععععي توصعععععععلت إلعععععععع أن اآلفعععععععراد : (2112)بومـــــــدين يمعععععععا تتفعععععععق الةتعععععععاسج السعععععععاببة معععععععع دراسعععععععة 
البعععععععين ,يرتب عععععععون بثبعععععععافته  المحليعععععععة معععععععن خعععععععالل تصعععععععةيف اآلمعععععععراض إلعععععععع أمعععععععراض نيبيعععععععة يالسعععععععحر 

ليعععععاد  علعععععع التصعععععةيف الجلسعععععي لألمعععععراض ,والتعععععي ال يصعععععل  مبهعععععا البعععععالج بال عععععب الحعععععديث ,والحسعععععد 
 .رض إلع جسدي وةفسيمن جاةب علمي يتصةيف الم

يمعععععا توصعععععل الباحعععععث أن معععععن بعععععين أفعععععراد البيةعععععة معععععن يعععععؤمن بالتبدديعععععة الةسعععععبية المتبلبعععععة بعععععالمرض 
 .فبد يؤمن الفرد أن مرضه ةاج  عن حادث سيار  تلين أصل الحادث هو البين والحسد,

 :تفسير ومناقشة بعد معنى المرض -2-0-2

وبةسععععععععبة  6366مععععععععن مجمععععععععوم  6.14 جععععععععاء فععععععععي المرتبععععععععة األولععععععععع المبةععععععععع الععععععععديةي بتيععععععععرار 
 :تحيث أظهرت ةتاسج التحليل وجود المباةي الديةية التالية%  63.1

 .إبتالء -
 .عبوبة -
 .ميتوب -
 . هار  -
 .محبة من ا  -
 (ينظر الملحق اإلضافي .) إستخراج عبودية الضراء -

حيعععععععث ظهعععععععر المبةعععععععع العععععععديةي فعععععععي يعععععععل أةعععععععوام المعععععععرض بالةسعععععععب التاليعععععععة المعععععععرض الجسعععععععمي 
والمعععععععععرض  %52.1تالمعععععععععرض الةفسعععععععععي بةسعععععععععبة  %36.6تالمعععععععععرض الببلعععععععععي بةسعععععععععبة  %33.1بةسعععععععععبة
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توهعععععذا راجعععععع للتفسعععععير العععععديةي ألسعععععباب المعععععرض وتعععععاثير الخلفيعععععة الثبافيععععععة  %51.2اإلجتمعععععاعي بةسعععععبة 
 .والديةية لمجتمع الدراسة

 6.14مععععععععن مجمععععععععوم  ...6ويععععععععان التةععععععععاول الضععععععععمةي هععععععععو شععععععععيل التةععععععععاول الغالععععععععب بتيععععععععرار 
ينظـــــر الملحـــــق . )لتضعععععمن مبعععععاةي المعععععرض إمعععععا فعععععي أسعععععبابه أو ةعععععوم المعععععرض ويبعععععود السعععععبب فعععععي هعععععذا

 (اإلضافي 

ويميعععععن  توضعععععي  معععععا سعععععبق معععععن خعععععالل مجموععععععة معععععن األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المببعععععر  ععععععن 
 : المبةع الديةي والموضحة في الجدول التالي 

 :يةي للمرضيوض  ةماذج ألمثال الشببية البربية المببر  عن المبةع الد( 26)جدول ري   

 شكل التناول المثل الشعبي بالعامية والفصحى المعنى

 .الميتوب ما مةو هروب - ميتوب
 .الميتوب ال مفر مةه -

 صري 

 .دفع بال - إبتالء
 .دفع بالء -

 صري 

 .لمرض ليا  الةفس -  هار 
 .المرض ليا  الةفس -

 صري 

 .راس الفر اس يريب لربي - محبة من ا 
 .رأس األصلع يريب لربه -

 صري 

 .الخادم يموت مخدوم - ضبف إيمان
 .من خدم يموت مخدوم -

 صري 

 .المومن مصاب - مصيبة
 .المؤمن مبتلع -

 صري 
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 .بيها حي  ربي ماه في سماه - عبوبة
لهذا أمس  ا  عل وجل الم ر في  -

 .السماء

 ضمةي

إستخراج عبودية 
 (الصبر)الضراء 

يل شي انرسو تشبع ثمارو نير  -
 .بةاد  تغرسو تشبع مرارو

شيء تغرسه تايل ثماره إال إبن يل  -
 .لد  تغرسه تشبع ألما

 ضمةي

إيباظ الببد من 
 نفلته

 .يا صحتي يا خيار مالي -
 .يا صحتي يا أفضل مالي -

 صري 

توبةسععععععبة  6366معععععن مجمعععععوم  .64ثععععع  جعععععاء المبةعععععع البيولعععععوجي فعععععي المرتبعععععة الثاةيعععععة وبتيعععععرار
 : من مجموم التيرارات تحيث أظهرت ةتاسج التحليل وجود هذا المبةع فيما يلي% 5..6

 .األل  الجسمي -
 .األل  الببلي -

 %11.9حيعععععععععععث لعععععععععععوحظ  ظهعععععععععععور المبةعععععععععععع البيولعععععععععععوجي فعععععععععععي األمعععععععععععراض الجسعععععععععععمية بةسعععععععععععبة 
ةبعععععععد  فعععععععي األمعععععععراض اإلجتماعيعععععععة واألمعععععععراض الةفسعععععععية%2..4الببليعععععععة بةسعععععععبة واألمعععععععراض  ويعععععععان . وا 

وهععععععذا  %91.64بةسععععععبة  .64مععععععن مجمععععععوم  .6شععععععيل التةععععععاول الغالععععععب هععععععو التةععععععاول الصععععععري  بتيععععععرار 
مععععن مجمععععوم  .1للتببيععععر المباشععععر عععععن شععععد  اآلال  الجسععععمية والببليععععة تأمععععا التةععععاول الضععععمةي فبععععد يععععان 

 .ذا راجع لظهور المرض من خالل ال ب الشببي ال بيبيتوه %43.61بةسبة  .64

ويميععععععن توضععععععي  ذلعععععع  مععععععن خععععععالل مجموعععععععة مععععععن األمثععععععال الشععععععببية التععععععي تببععععععر عععععععن المبةععععععع 
 : البيولوجي للمرض والموضحة في الجدول التالي

 :  يوض  ةماذج ألمثال شببية مببر  عن المبةع البيولوجي للمرض ( 25)جدول ري   
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 شكل التناول ثل الشعبي بالعامية والفصحىالم المعنى المرض

 .ضربة بفاس وال س ر  الراس - أل  جسمي
 .ضرب بفاس وال أل  في الرأس -

 صري 

 .ضربة بسيف وال لدر  الصيف - أل  جسمي
 .ضرب بسيف وال ليا  الصيف -

 صري 

 .الس ر  في الراس واليي في المسا ة - أل  جسمي
 . األل  في الرأس واليي في الحوض -

 صري 

 .ه  البرس وال ه  الضرس - أل  جسمي
 .ه  البرس وال ه  الضرس -

 صري 

 .الدا مر من الدوا - أل  جسمي
 .الداء أمر من الدواء -

 صري 

 .خرج من حبال عبلو - أل  عبلي
 .إةفلت عبله -

 صري 

تحيععععث ظهععععر هععععذا  6366مععععن مجمععععوم  64وفععععي المرتبععععة الثالثععععة جععععاء المبةععععع السععععحري بتيععععرار
 : المبةع من خالل تحليل الةتاسج فيما يلي

 .البين -
 .              الحسد -
 .التاببة -
 .الجن -
 (ينظر الملحق اإلضافي ) .السحر -

: لععععيحيععععث لععععوحظ ظهععععور المبةععععع السععععحري فععععي جميععععع أةععععوام األمععععراض وبةسععععب متفاوتععععة يمععععا ي
والمععععععرض الةفسععععععي بةسععععععبة  %26.1توالمععععععرض الببلععععععي بةسععععععبة  %6..6فععععععي المععععععرض الجسععععععمي بةسععععععبة 



 الفصل الخامس                                                                  عرض ومناقشة النتائج
 

340 
 

أمعععععععا فيمعععععععا يخعععععععع شعععععععيل التةعععععععاول فبعععععععد يعععععععان التةعععععععاول . %2,1والمعععععععرض اإلجتمعععععععاعي بةسعععععععبة  1.4%
توهععععععذا راجععععععع للععععععذير المباشععععععر  %15.11بةسععععععبة  64مععععععن مجمععععععوم  11الصععععععري  هععععععو الغالععععععب  بتيععععععرار

 . لسبب

خعععععععالل مجموععععععععة معععععععن األمثعععععععال الشعععععععببية المببعععععععر  ععععععععن المبةعععععععع  ويميعععععععن توضعععععععي  ذلععععععع  معععععععن
 : السحري والموضحة في الجدول التالي

 :يوض  ةماذج من األمثال الشببية المببر  عن المبةع السحري للمرض( .4) جدول ري  

 شكل التناول المثل الشعبي بالعامية والفصحى المؤشر

اسععععتر روحعععع  مععععن ياةعععع  ليععععن اسععععتر روحعععع  مععععن البععععين ياةعععع  شععععين  - البين
 .فبايل 

ذا يةععععععععت سععععععععيء الخلععععععععق  - إذا يةععععععععت وسععععععععي  فععععععععاحترس مععععععععن البععععععععين وا 
 .فاحترس من المجاهر  بافبال 

 صري 

 .لي خاةوه إيديه يبول السحور لي بيا - السحر
 .من خاةته يداه يبول إةي مسحور -

 صري 

 .مستاذي - الجن
 .به أذى من الجن -

 صري 

 .بيه تاببة - التاببة
 .به تاببة -

 صري  

 .الحسود في عيةو عود - الحسد
 .الحسود في عيةه عود -

 صري 

و معععععن المبعععععاةي  6366معععععن مجمعععععوم  6.14جعععععاء المبةعععععع العععععديةي فعععععي المرتبعععععة األولعععععع بتيعععععرار 
 :الديةية ما يلي
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الميتععععععوب تإبعععععععتالء  ت هععععععار   تمحبعععععععة معععععععن ا  تمصععععععيبة تعبوبعععععععة تإسعععععععتخراج عبوديععععععة الضعععععععراء تإيبعععععععاظ 
 : (20: 2101)بن عبداهلل  في" بوحديبة"فالدين حسب . الببد من نفلته تضبف إيمان

يظععععععععععل المصععععععععععدر المفجععععععععععر للمععععععععععدلوالت بحيعععععععععع  إةفتاحععععععععععه علععععععععععع البععععععععععرون المتتاليععععععععععة وعلععععععععععع >>       
متبععععععععدد   ويععععععععل المبععععععععادالت التاريخيععععععععة ومععععععععدلول المععععععععدلول هةععععععععا فععععععععي الععععععععذوق المجتمبععععععععات المختلفععععععععة وال

  .<<الجمالي تيما يتمثل في توجيه اإلةسان ونايته يبضو من أعضاء األمة 

التععععععي أيععععععدت أةععععععه ال يوجععععععد مبةععععععع : (2112)بومــــــدين وتتفععععععق هععععععذه الةتععععععاسج مععععععع ةتععععععاسج دراسععععععة        
ببعععععععد  تععععععرتب  جميبهععععععا بالثبافععععععة البربيعععععععة بععععععل توجعععععععد شععععععبية مععععععن المبععععععاةي الم,واحععععععد للصععععععحة والمععععععرض 

 .وفي جلء مةها بالثبافة الغربية,واإلسالمية 

التععععي أيععععدت أن للثبافععععة الديةيععععة أهميععععة بععععارل  فععععي تصععععور  (2102)صــــولةيمععععا تتفععععق مععععع دراسععععة        
معععععن الحعععععاالت ياةعععععت للثبافعععععة الديةيعععععة دور هعععععا   %..6فبعععععد توصعععععلت إلعععععع أن ةسعععععبة ,المعععععرض وتفسعععععيره 

 .رضفي تصور الم

وهعععععععععذا يعععععععععدل علعععععععععع  %5..6وبةسعععععععععبة  6366معععععععععن  .64يليعععععععععه المبةعععععععععع البيولعععععععععوجي بتيعععععععععرار 
 (.الجلم)التببير عن األل  الجسمي والببلي توهذا ما يميل سمة اإلةفبال 

أن الجسععععععععع  يمثعععععععععل الةمعععععععععوذج العععععععععوايبي لمفهعععععععععو   (02: 2101)بـــــــــو عبـــــــــد اهلل حيعععععععععث يعععععععععرى 
 (.التحبير)ومبياسا للةبع الشخع في المجتمع الجلاسري حيث يمثل ةموذجا لليمال 

توظهععععععر مععععععن خععععععالل  %1.9وةسععععععبة  6366مععععععن مجمععععععوم  64يليععععععه المبةععععععع السععععععحري بتيععععععرار 
 : أةه" بوتفنوشت"حيث يؤيد . األسباب الميتافيليبية تالسحر تالبين تالتاببة تالحسد

يلجعععععا الفعععععرد للسعععععحر لمعععععا يبجعععععل ععععععن تبعععععدي  مة عععععق فعععععي تفسعععععير األشعععععياء وميوةعععععات المحعععععي  >>
تفععععاللجوء إلععععع الشععععبوذ  هععععو فععععرار مععععن الوايععععع باتجععععاه الالمببععععول تهععععذا البععععال  الععععذي يمتلعععع   الععععذي يحيععععاه

 (097: 2102)رحاب . <<يو  تفوق المببول 

 :أن Douttè(1984 :122)ويضيف دوتيه 
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فالتاببعععععة ,ال بعععععس يميعععععل إلعععععع شخصعععععةة الشعععععي ان أو الجعععععن ذاتعععععه ليحمعععععل فيهعععععا يافعععععة المصعععععاسب 
والععععببض ,ويبتبععععد أةهععععا مععععن عمععععل السععععحر  ,المصععععاسب والفشععععل المتيععععرر ويثععععر  ,تتسععععبب فععععي تبثععععر الحععععظ 

وخصعععععوبته وتحيععععع  علععععععع ,والتاببعععععة تصعععععيب الفععععععرد فعععععي صعععععحته وممتلياتعععععه ,اآلخعععععر يةسعععععبها إلعععععع الجعععععن 
 .الشباب بالبلوبية

    : تفسير ومناقشة نتائج بعد أسباب المرض:  2-0-7

وبةسعععععبة  6462معععععن مجمعععععوم  .64فعععععي المرتبعععععة األولعععععع جعععععاءت األسعععععباب اإلجتماعيعععععة بتيعععععرار 
 : من مجموم التيرارات تحيث أظهرت ةتاسج التحليل وجود األسباب اإلجتماعية التالية% 95.4

 (.ضبف الوالم الديةي تاإلهمال تالبمع تالوراثة اإلجتماعية للسلو ) التةشسة اإلجتماعية  -
   . غيان البي  المادية -
 .الحاجة -
 .الظل  -
 .التبليد -
 .المشايل األسرية -
 .البادات الغذاسية -
 .الحوادث -

حيعععععث ظهعععععر هعععععذا الةعععععوم معععععن األسعععععباب فعععععي يعععععل أةعععععوام األمعععععراض وبةسعععععب متفاوتعععععة معععععن معععععرض 
 %66.1والمعععععععععرض الببلعععععععععي بةسعععععععععبة  %2.6فعععععععععي المعععععععععرض الجسعععععععععمي بةسعععععععععبة : إلعععععععععع لخعععععععععر يالتعععععععععالي

توخاصععععععة فععععععي األمععععععراض  %61.1والمععععععرض اإلجتمععععععاعي بةسععععععبة , %26.4والمععععععرض الةفسععععععي بةسععععععبة ,
يمععععععععا لععععععععوحظ أن شععععععععيل التةعععععععاول الغالععععععععب لألسععععععععباب اإلجتماعيععععععععة هععععععععو التةععععععععاول . والةفسععععععععيةاإلجتماعيعععععععة 

توهعععععذا راجعععععع لبعععععد  ذيعععععر السعععععبب باالسععععع   %56.3وبةسعععععبة  .64معععععن مجمعععععوم  639الضعععععمةي بتيعععععرار 
ةما إستةتاجه من خالل المبةع الخفي للمثل الشببي  .المباشر توا 

يعععععععة المببعععععععر  ععععععععن األسعععععععباب ولتوضعععععععي  ذلععععععع  تععععععع  ععععععععرض ةمعععععععاذج معععععععن األمثعععععععال الشعععععععببية البرب
 : اإلجتماعية للمرض توهي موضحة في الجدول التالي
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يوضعععععع  ةمععععععاذج مععععععن األمثععععععال الشععععععببية البربيععععععة المببععععععر  عععععععن األسععععععباب اإلجتماعيععععععة ( 46)جععععععدول ريعععععع  
 : للمرض

شكل  المثل الشعبي بالفصحى والعامية السبب
 التناول

سمة 
 الشخصية

 التةشسة اإلجتماعية

 البادات الغذاسية

 .المايلة بال فلفل يول وادفل -
 .األيل بال فلفل تايله تبسبه -

 الوالء ضمةي

 .لي تحمل الغ  يدير الب  - المشايل األسرية
من تتحمل ظروف الحيا  هي من تبةي  -

 .بيتا وتحافظ عليه

 مةفبلة- ضمةي

 التةشسة اإلجتماعية

 الظل 

 .حسبتو موسع لبيتو فرعون -
 .حسبته موسع فوجدته فرعون -

الضيام - ضمةي
 اإلجتماعي

ارب  حمار  مع الحمير يتبل  الشهيق  - التبليد
 .والةهيق وخرجان ال ريق

إرب  حمار  مع الحمير يتبل  الشهيق  -
 .والةهيق وخروج ال ريق

الضيام - ضمةي
 اإلجتماعي

 .يي تبسف لبمار تبمع لبصار - الحوادث
لما يصل األجل يصب  اإلةسان  -

 .ياألعمع

التييف - ضمةي
 مع المويف

 مةفبلة-

 التةشسة اإلجتماعية 

 البفو عن المظال 

 .بالد السما  تخلع -
 .أرض البفو عن المظال  ال تبمر -

 مةفبلة- ضمةي

التييف -
 مع المويف
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 .الشببة ضببة والجوم مراب  - الحاجة
يثر  المال تجبل صاحبها يالضبع  -

والجاسع تيون تصرفاته يالةاس  
 .والمتببد

 مةفبلة - صري 

التفاوت -
 البيمي

  غيان البي  المادية

 التةشسة اإلجتماعية

 .لي ما عةدو  فلوس يالمو مسوس -
 .الفبير يالمه نير مببول -

 مةفبلة- صري 

التفاوت -
 البيمي

 التةشسة اإلجتماعية 

 (البمع)

 .اضربو علع التبن حتع يةسع الشبير -
 .إمةبه من أيل التبن حتع يةسع الشبير -

 الوالء- ضمةي

 اإلجتماعيةالتةشسة 

الوراثة االجتماعية 
 سلو 

ولد الفار يجي حفار ولد الب  يجي  -
 .يماوي

ولد الفار ياتي حفار وولد الب  يولد وهو  -
 .يموء

 الوالء- صري 

 التةشسة الجتماعية 

 اإلهمال

لي ولد وما يربي ما يخاف من عباب  -
 .ربي

من يةجب ويهمل تربية أبةاءه اليخاف  -
 . عباب ا  سبحاةه وتبالع

التفاوت - صري 
 البيمي

 التةشسة اإلجتماعية

 ضبف الوالم الديةي

 .ال دين ال مذهب -
 .ال دين ال مذهب -

التييف - صري 
 مع المويف

 

توبةسععععععبة  6462مععععععن مجمععععععوم  333وفععععععي المرتبععععععة الثاةيععععععة جععععععاءت األسععععععباب الةفسععععععية بتيععععععرار 
 :الةفسية التاليةمن مجموم التيرارات تحيث أظهرت ةتاسج التحليل وجود األسباب % 69.1
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 .الغير  -

 .الخوف من يلة الرلق -

 .الخوف  -

 .اإلةفبال -

 .الجاذبية الشخصية -

 .ال مو  اللاسد -

 .التيت  -

 .الخوف من فبدان البيمة والمياةة -

 .الضغو  الةفسية -

 (.التفيير المشتت)األفيار السلبية  -

 .الخوف من فبدان السل ة -

 .األسرارالخوف من إةيشاف  -

 (ينظر الملحق اإلضافي).الحلن -

ويععععععد سععععععجل وجععععععود األسععععععباب الةفسععععععية فععععععي يععععععل أةععععععوام المععععععرض وبةسععععععب متفاوتععععععة يالتععععععالي فععععععي 
 %46والمععععععرض الةفسععععععي بةسععععععبة  %61.4والمععععععرض الببلععععععي بةسععععععبة , %6.4المععععععرض الجسععععععمي بةسععععععبة 

فيعععععععان التةعععععععاول أمعععععععا بالةسعععععععبة لشعععععععيل تةعععععععاول األسعععععععباب الةفسعععععععية . %.2والمعععععععرض اإلجتمعععععععاعي بةسعععععععبة 
سععععععتةتاجه  %4..61الضععععععمةي هععععععو الغالععععععب بةسععععععبة  توهععععععذا راجععععععع لبععععععد  ذيععععععر سععععععبب المععععععرض مباشععععععر  وا 

 . حسب ةوم المرض ضمةيا من خالل مباةي الرمول المستخدمة في المثل الشببي البربي

ويميعععععععن توضعععععععي  ذلععععععع  معععععععن خعععععععالل ععععععععرض ببعععععععض الةمعععععععاذج معععععععن األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة 
 : سية للمرض توهي موضحة يالتاليالمببر  عن األسباب الةف
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 :يوض  ةماذج من األمثال الشببية المببر  عن األسباب الةفسبة للمرض( 43)جدول ري  

شكل  المثل الشعبي بالعامية  والفصحى السبب
 التناول

 سمة الشخصية

 .لويان ما الغير  ما ترجع لبلول صغير  - الغير 
 .لو ال الغير  لما رجبت البجول صغير  -

 مةفبلة- صري 

 البدواةية-

 .يثر  التمرنيس ي لع اللبل - اإلةفبال
 .يثر  البحث تصبد األوسا  -

 البدواةية- ضمةي

 حب الظهور-

الجاذبيعععععععععععععععععععة 
 الشخصية

 .الفو  واللو  ولبشا يرةيةة -
 .التفاخر والتباهي والبي  في الفبر والجوم -

حععععععب الظهععععععور - صري 
 والتبج 

ال مععععععععععععععععععععععو  
 اللاسد

 .علع يد فراش  مد رجلي  -
 .علع يدر لحاف  مد رجلي  -

الت لعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع - ضمةي
 للمستببل

ةخلعععععي يتعععععة فعععععي يلبعععععي تجعععععر  خيعععععر معععععا تخعععععرج  - التيت 
 .لبرا ةتفض 

أيععععععت  مععععععا فععععععي يلبععععععي فيجرحةععععععي خيععععععر مععععععن أن  -
 .أخرجه فيفضحةي

 مةفبلة- صري 

 .الخوف يمرض بو مخلوف - الخوف
الخععععععععععوف يععععععععععؤدي إلععععععععععع مععععععععععرض الشخصععععععععععيات  -

 .الهشة

 مةفبلة- صري 

الخعععععععععععععععععععععععوف 
مععععععن فبععععععدان 
البيمعععععععععععععععععععععععععععععة 

 .لي را  مالو را  عرضو -
 .من فبد ماله فبد عرضه -

 مةفبلة - صري 

 الوالء-



 الفصل الخامس                                                                  عرض ومناقشة النتائج
 

347 
 

 والمياةة

التفييععععععععععععععععععععععععر 
 المشتت

 .أةسع اله  يةسا  وال تفيرتو دا  -
ذا تذيرته أخذ  -  .إةسع اله  يةسا  وا 

 مةفبلة- صري 

اإلجهعععععععععععععععععععععاد 
 البا في

 .الم  مرج -
 .الم  مرض -

 مةفبلة- ضمةي

الضععععععععععععععععغو  
 الةفسية

 .وجوه ياشة ويلوب ناشة -
 .وجوه ميشر  ويلوب يلبة -

 مةفبلة- صري 

الخعععععععععععععععععععععععوف 
مععععععن فبععععععدان 

 السل ة

 .الصيد إذا يبر ي مبو فيه الذياب -
 .إذا هر  األسد تتصيده الذساب -

 مةفبلة- ضمةي

التييععععععععععف مععععععععععع -
 المويف 

 الوالء-

الخعععععععععععععععععععععععوف 
مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن 
إةيشعععععععععععععععععععاف 

 األسرار

حعععع  يلععععب يبععععس دار  والبعععع  يايععععل فععععار  ومععععا  -
 .للبربي سرار  تب ي 

ضعععععع اليلعععععب يحعععععرس دار  والبععععع  يايعععععل فعععععار   -
 .وال تب ي اآلخرين أسرار 

 مةفبلة- صري 

 .اذا بييت ما شفيت نير عميت عيةي  - الحلن
 .إذا بييت لن تشفع لين تمرض عيةا  -

صعععععععععععععري 
  

 مةفبلة-

 .البلبة تمرض - البلق
 .يثر  البلق يمرض -

 مةفبلة- صري 

 

تحيعععععععث  6462معععععععن مجمععععععوم  .36وفععععععي المرتبعععععععة الثالثععععععة جعععععععاءت األسععععععباب الميتافيليبيعععععععة بتيععععععرار      
 : أظهرت ةتاسج التحليل األسباب الميتافيليبية التالية



 الفصل الخامس                                                                  عرض ومناقشة النتائج
 

348 
 

 .البين -

 .التاببة -

 .الحسد -

 .السحر -

 .الجن -

 .الشي ان -

 .دعو  الشر -

 .سوء الحظ -

 (ينظر الملحق االضافي).الميتوب  -

تفسعععععععععير المعععععععععرض باألسعععععععععباب الميتافيليبيعععععععععة فعععععععععي يعععععععععل أةعععععععععوام المعععععععععرض وبةسعععععععععب  ويعععععععععد سعععععععععجل
وفععععععععي  %45.2وفععععععععي المععععععععرض الببلععععععععي بةسععععععععبة , %35.1المععععععععرض الجسععععععععمي بةسععععععععبة : متفاوتععععععععةيالتالي

أمعععععععا فيمعععععععا يخعععععععع شعععععععيل تةعععععععاول . %1والمعععععععرض اإلجتمعععععععاعي بةسعععععععبة  %.3المعععععععرض الةفسعععععععي بةسعععععععبة 
معععععععن  .36معععععععن مجمعععععععوم  664العععععععب بتيعععععععرار األسعععععععباب الميتافيليبيعععععععة فيعععععععان التةعععععععاول الصعععععععري  هعععععععو الغ

توهععععععذا راجععععععع لععععععذير السععععععبب صععععععراحة فععععععي المثععععععل الشععععععببي تأمععععععا التةععععععاول  %94.36التيععععععرارات وبةسععععععبة 
توهعععععععععذا راجعععععععععع  %49.13معععععععععن التيعععععععععرارات وبةسعععععععععبة  .36معععععععععن مجمعععععععععوم  51الضعععععععععمةي فيعععععععععان بتيعععععععععرار

ببي البربععععي إلسععععتةتاج السععععبب مععععن خععععالل ةععععوم المععععرض أو ةععععوم ال ععععب الشععععببي المععععذيور فععععي المثععععل الشعععع
 . المحلل

ويميعععععن توضعععععي  معععععا سعععععبق معععععن خعععععالل ببعععععض الةمعععععاذج معععععن األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المببعععععر  
 :عن األسباب الميتافيليبية للمرض توهي موضحة في الجدول التالي

يوضععععع  ةمععععععاذج معععععن األمثععععععال الشععععععببية البربيعععععة المببععععععر  ععععععن األسععععععباب الميتافيليبيععععععة ( 42)جعععععدول ريعععععع  
 : للمرض
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شكل  ثل الشعبي بالعامية والفصحىالم السبب
 التناول

سمات 
 الشخصية

 .الةفس حق وال ير  با ل - البين 
 .البين حق وال ير  با ل -

التييععععععععف مععععععععع - صري 
 المويف

 .يع التاببة - التاببة
 .عالج التاببة -

التييععععععععف مععععععععع - صري 
 المويف

 .عاةد وما تحسد  - الحسد
إفبععععععععل مثلمععععععععا يفبععععععععل اآلخععععععععرون ودععععععععع  مععععععععن  -

 .الحسد

التييععععععععف مععععععععع - صري 
 المويف

 .لمويل أعمع - السحر
المسععععععععععععحور عععععععععععععن  ريععععععععععععق األيععععععععععععل ال يبععععععععععععي  -

 .تصرفاته

التييععععععععف مععععععععع - صري 
 المويف

 عدواةية-

 .ضربوه الجةون - الجن
 .أصابه الجن بالضرب -

التييععععععععف مععععععععع - صري 
 المويف

 عدواةية-

 .لي يحش  في ما ضرو الشي ان نرو - الشي ان
 .من يخجل فيما يضره نره الشي ان -

 مةفبلة- صري 

التييععععععععف مععععععععع -
 المويف

 .دعاوي الوالدين تةفذ فالذرية - دعو  الشر
دعععععععععاء الشععععععععر مععععععععن  ععععععععرف الوالععععععععدين يصععععععععيب  -

 .األبةاء الحبا

 مةفبلة- صري 
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ذا راحععععععععت تتب ععععععععع  - سوء الحظ إذا جعععععععات تجيبهععععععععا شععععععععبر  وا 
 .السالسل

إذا تسععععععععععععاهلت األمععععععععععععور يععععععععععععاتي ذلعععععععععععع  ألتفععععععععععععه  -
ذا صبب ذل  تتب ع السالسل  .األسباب وا 

 

 مةفبلة- ضمةي

التييععععععععف مععععععععع -
 المويف

 .لمبدر  من السما محدر - الميتوب

 .الشيء  المبدر يةلل من السماء-

 مةفبلة - صري 

التييف مع -
 المويف 

 

مععععععععن مجمععععععععوم  646الصععععععععحية بتيععععععععرار  –وفععععععععي المرتبععععععععة الراببععععععععة جععععععععاءت األسععععععععباب الجسععععععععمية 
 : الصحية التالية  –من التيرارات تحيث اظهرت ةتاسج التحليل وجود األسباب الجسمية  6462

 .بخار في المبد  -

 .البدوى -

 .فبدان السمع -

 .التدخين -

 .الوراثة -

 .إرتفام ضغ  الد  -

 .المييروبات -

 .اسية األةفحس -

 (.األنذية الفاسد  )التسم  الغذاسي  -
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 (.األفاعي تالببارب ) س  الحيواةات  -

 .الماء الغةي باليبريت -

 .البرد -

 .سوء التغذية -

 .ديدان في األمباء -

 .تغير في ال بس -

 .التبرض لضربات الشمس -

 .أيل الحلويات -

 .شرب الماء البارد جدا -

 .أيل الساخن -

 .الغة  -

 .الغالات -

 .يلة الةظافة -

 .األيل المال  -

 .البادات الغذاسية السيسة -

 (ينظر الملحق اإلضافي)(.عد  اإلستيباظ الباير)الةو   -

الصعععععحية بةسعععععب متفاوتعععععة فعععععي يعععععل معععععن األمعععععراض  –حيعععععث لعععععوحظ ظهعععععور األسعععععباب الجسعععععمية 
ةبععععععععععدامها فععععععععععي  %1..توالةفسععععععععععية بةسععععععععععبة  %36.1توالببليععععععععععة بةسععععععععععبة  %96.2الجسععععععععععمية بةسععععععععععبة  وا 
 .األمراض اإلجتماعية
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الصعععععحية فيعععععان التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب –أمعععععا بالةسعععععبة لشعععععيل تةعععععاول األسعععععباب الجسعععععمية 
توهعععععععذا راجعععععععع لبعععععععد  ذيعععععععر السعععععععبب %52.13معععععععن التيعععععععرارات بةسعععععععبة  646معععععععن مجمعععععععوم  623بتيعععععععرار 

سععععتةتاجه مععععن خععععالل ةععععوم المععععرض توةععععوم ال ععععب الشععععببي المسععععتخد  فععععي الشععععفا ء مةععععه توهععععذا مباشععععر  توا 
 ( ينظر الملحق اإلضافي) .بالرجوم إلع ةتاسج البس  األول من الدراسة اإلست العية 

ويميعععععن توضعععععي  معععععا سعععععبق معععععن خعععععالل ببعععععض الةمعععععاذج معععععن األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المببعععععر  
 : الصحية توالموضحة في الجدول لتالي –عن األسباب الجسمية 

 –الشععععععببية البربيععععععة المببععععععر  عععععععن األسععععععباب الجسععععععمية يوضعععععع  ةمععععععاذج مععععععن األمثععععععال ( 44)جععععععدول ريعععععع  
 :الصحية للمرض

شكل  المثل الشعبي بالعامية والفصحى السبب
 التناول

سمة 
 الشخص

العععععععععدار لعععععععععي تعععععععععدخلها الشعععععععععمس معععععععععا يعععععععععدخلها - المييروبات
 . بيب

العععععععععععدار التعععععععععععي تدخلعععععععععععه الشعععععععععععمس ال يعععععععععععدخلها -
 .  بيب

 الوالء- ضمةي

تغيعععععععععععععععععععععععععععر ال بعععععععععععععععععععععععععععس 
 ( األمراض الفصلية)

 . هوا لخريف يسم  وهوا الربيع يسمن-

 . هواء الخريف يسم  وهواء الربيع يسمن-

 الوالء- صري 

 .شمس الصيف يسع من برد الشتا- ضربة الشمس 

 . شمس الصيف أيسع من برد الشتاء-

 الوالء- صري 

 . البرد والبلة سباب يل علة - البرد 
 . البرد والحاجة سبب يل مرض -

 الوالء- صري 

التييعععععف معععععع  صري الععععدخان مععععر مععععا يبععععري مععععن ضععععر نيععععر  - التدخين 
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 .الجواجي يرشيها
ةمععععا  - الععععدخان مععععر اليشععععفي مععععن مععععرض وا 

 .يهل  صاحبه داخليا

 المويف 

 .ريحة خالي في سروالي- الوراثة 

 .راسحة خالي في سروالي -

البدواةيعععععععععععععععععععععة  صري 
 مةفبلة 

السعععععع  يضععععععر فععععععي الجسعععععع  والمبصععععععية تضععععععر - (تسم )الس  
 .البلبفي 

السععععععععععع  يضعععععععععععر الجسععععععععععع  والمبصعععععععععععية تضعععععععععععر -
 .البلب

الضععععععععععععععععععععععععيام  صري 
 اإلجتماعي 

 . الد  يةفسوه بلمغايث إرتفام ضغ  الد  

 . يةلم الد  الفاسد بالحجامة-

 الوالء- صري 

 .المايلة بال بصل يي لمرا بالعبل األيل بيميات يبير  

 . ال با  بال بصل يالمرأ  بال عبل-

 الوالء- ضمةي

 

توبةسععععععبة  6462مععععععن مجمععععععوم .64تععععععاتي األسععععععباب اإلجتماعيععععععة فععععععي المرتبععععععة األولععععععع بتيععععععرار         
 : ببولهععععا (021: 2100)طبــــال توخاصععععة أسععععاليب التةشععععسة اإلجتماعيععععة توهععععذا مععععا تؤيععععده  95.4%
التربيعععععععة المتسعععععععل ة المحافظععععععععة تتسعععععععبع إلععععععععع بةعععععععاء شخصععععععععيات م وععععععععة تميععععععععل إلعععععععع اإلذعععععععععان        

مياةيععععععة الحععععععوار والمةايشععععععة تفالتسععععععل  يععععععؤدي إلععععععع حالععععععة مععععععن ضععععععبف الثبععععععة بععععععالةفس والتببيععععععة وتةفععععععي إ
وفبععععععدان البععععععدر  علععععععع ممارسععععععة األدوار اإليجابيععععععة تميععععععل يبيععععععر إلععععععع الخضععععععوم واإلسععععععتياةة ليععععععل أشععععععيال 

 .السل ة تومن فبدان المبادر  الذاتية والبمل التلباسي

معععععن التيعععععرارات  6462معععععن مجمعععععوم  333ار وفعععععي المرتبعععععة الثاةيعععععة تعععععاتي األسعععععباب الةفسعععععية بتيعععععر        
ــــــوب حيععععععث أيععععععدت .  ــــــن يعق مععععععن أسععععععباب اإلجهععععععاد الةفسععععععي تالبلععععععق توالهعععععع  <<:أةععععععه ( 02: 2102)ب
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توعععععععد  الشععععععبور بال ماةيةععععععة توالغععععععيظ تاليراهيععععععة تالحسععععععد توالحسععععععر  وتمععععععرد الععععععةفس والتععععععي تبمععععععل علععععععع 
 >>.ببثر  ال اية الةفسية

أن اإلستسععععععال  أعتبعععععععر مععععععن األسعععععععباب الةفسععععععية للتبعععععععب   (12:  2102)وتضععععععيف ةفععععععس الباحثعععععععة       
الةفسعععععي تباإلضعععععافة إلعععععع المشعععععاعر السعععععلبية تداء الريعععععاء تالغضعععععب الوسعععععواس تاليعععععاس تال معععععع والغعععععرور 

 . والبجب توالحبد والحسد والبلق 

 :"كوسيتوف" يما أشار

ةاةيععععععة  توالحسععععععد إلععععععع أن األفيععععععار السععععععلبية والبوا ععععععف السععععععلبية مثععععععل البدواةيععععععة وحععععععب  الععععععةفس تاأل<< 
توالشعععع  توعععععد  التحلععععي بالصععععبر والصععععدق باإلضععععافة إلععععع البصععععبية والتهععععيج تحععععدث ضععععياعا يبيععععرا فععععي 

  (12: 2102)بن يعقوب  >>ال اية الداخلية للفرد

أن تبعععععععرض الفعععععععرد لإلجهعععععععاد والضعععععععغو ات الةاشعععععععسة بعععععععين اآلفعععععععراد ( 007: 2102)بوســـــــنةويعععععععرى      
 .يليد من حد  البلق والتبب والبدوان

مععععععن التيععععععرارات  6462مععععععن مجمععععععوم  .36وفععععععي المرتبععععععة الثالثععععععة تععععععاتي األسععععععباب الميتافيليبيععععععة بتيععععععرار 
توهعععععذا راجعععععع لتفسعععععير المعععععرض بالسعععععحر تميتعععععوب تشعععععي ان تدععععععو  الشعععععر تالبضعععععاء والبعععععدر وععععععين تجعععععن 
تتاببعععععة تحيعععععث أةعععععه عةعععععدما تيعععععون البعععععو  تفعععععوق الشخصعععععية الحعععععل ييعععععون نيبعععععي للتييعععععف معععععع المويعععععف و 

 .والبلق خفظ التوتر

 :أن( 82: 2101)بوعبد اهلل حيث يرى       

مفهععععععععو  اإلسععععععععتحواذ مهمععععععععا ياةععععععععت تفسععععععععيراته فاةععععععععه يوظععععععععف ثبافيععععععععا وةفسععععععععيا لتحبيععععععععق نايععععععععات <<       
أو فعععععععي محاربعععععععة اإلعتعععععععداءات الوهميعععععععة ,متبعععععععدد  سعععععععواءا تمثعععععععل ذلععععععع  فعععععععي إشعععععععبام رنبعععععععات مستبصعععععععية 

 >>.الةباسع والبيوبأو التخلع من البلق وتغ ية ,المحتملة أو الحبيبية 

ــــــة .يمععععععا أن الععععععدعاء بالشععععععر أسععععععلوب يخلععععععق الشععععععبور بععععععالبلق والتهديععععععد        : 2102)بومنقــــــار وهميل
09) 
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أن لخععععر مععععا أميععععن أن يصععععل إليععععه البلعععع   <<:(22: 2111)المعــــاني فععععي  شــــتانيلرونيمععععا أيععععد      
اثير عععععن ببععععد فععععي مععععا أعلةتععععه الجامبععععات ومباهععععد البلعععع  مععععن أن البععععين تخععععرج مةهععععا أشععععبة تسععععت يع التعععع

  >>.الماديات

السععععععحر يب عععععععي اليعععععععاسن البشعععععععري يعععععععو  <<:أن (80: د ت)قيـــــــرة وآخـــــــرون فعععععععي آخمـــــــيس  ويؤيععععععد    
  >>تثمةه وتب يه إراد  يوية تبجل عةها اآلدوية والببايير,مؤثر  

ـــــاني فعععععي  شـــــتانيلرونيمعععععا أيعععععد           أن الحسعععععد أشعععععبه بسعععععاحر  لهعععععا ثالثعععععة <<:(22: 2111)المع
وحيثمعععععا إستشعععععبرت فعععععي إةسعععععان ...الحبعععععد والغيعععععر  : أمعععععا اإلثةعععععين اآلخعععععران فمعععععا,أحعععععدهما الحسعععععد : رؤوس

 >>الحبد والغير  فاعل  أن الحسد موجود فيه

لليعععععة دفعععععام ةفسعععععية تتمثعععععل فعععععي  <<:أن التاببعععععة (020: د ت)قيـــــرة وآخـــــرون فعععععي  زينبينـــــيويعععععرى      
 >>. خرين أو من  رف األروا إسبا  المشاعر البدواةية والتي تصب  تهديدات من  رف اآل

 :أن (22: 2117)ميموني وترى     

فلبععععععاسن ال لبععععععة أو السععععععحر  ,المهعععععع  أن ةسععععععبة اإلصععععععابات المختلفععععععة بععععععالجن هععععععي وايععععععع إجتمععععععاعي       
وهععععععذا يععععععدل ,يععععععاتون مععععععن جميععععععع الفسععععععات اإلجتماعيععععععة علععععععع إخععععععتالف مسععععععتوياته  الثبافيععععععة واإليتصععععععادية 

لمعععععي والثبعععععافي فاةعععععه ال يلغعععععي اليثيعععععر معععععن اإلعتبعععععادات الراسعععععخة فعععععي علعععععع أةعععععه مهمعععععا يعععععان التيعععععوين الب
 .ذهن اإلةسان

ـــــى وتتوافعععععق ةتعععععاسج هعععععذه الدراسعععععة معععععع دراسعععععة       التعععععي أيعععععدت أن موضعععععوم السعععععحر هعععععو (2112)الهل
 .األيثر شيوعا من نيره من المبتبدات حول التةشسة اإلجتماعية لألبةاء لدى أفراد عيةة الدراسة

معععععن أفعععععراد البيةعععععة يؤيعععععدون  %.61.1التعععععي أيعععععدت أن ( 2100)شـــــين معععععع دراسعععععة يمعععععا تتوافعععععق      
وأن ال عععععب الشعععععببي لعععععه دور يبيعععععر فعععععي ,( معععععس وحسعععععد,ععععععين ,سعععععحر )أن المعععععرض لعععععه مسعععععببات تبليديعععععة 

 .البملية البالجية

توهعععععذا معععععا  6462معععععن مجمعععععوم  646وفعععععي المرتبعععععة الراببعععععة تعععععاتي األسعععععباب الجسعععععمية الصعععععحية بتيعععععرار 
 إل ...ظهور األمراض الجسمية تمييروبات تسوء ةظافة تتغيير جو تالتدخين يؤيد دورها في 
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 :تفسير ومناقشة نتائج بعد أعراض المرض:  2-0-2

وبةسعععععبة  3616معععععن مجمعععععوم  6.55فعععععي المرتبعععععة األولعععععع جعععععاءت األععععععراض السعععععلويية بتيعععععرار 
 : من مجموم التيرارات تحيث أظهرت ةتاسج التحليل وجود األعراض السلويية التالية% 1..9

 .الثرثر  واليال  اللاسد -
 .الجدال -
 .التحايل والتظليل -
 .التبصب للجماعة -
 .البةاد -
 .اإلذالل  -
 .الغرور -
 .الرشو  -
 .وء الظنس -
 .التخميةات الخا سة -
 .التبذير -
 .الت فل -
 .التسويف -
 .فبدان الثبة اإلجتماعية -
 .األثر  -
 .يلة الحياء -
 .التودد -
 .اإلستجداء -
 .التغابي -
 .الشيوى -
 .الشتاس  -
 .اليال  البذيء -
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 .اإلعتماد علع اآلخرين -
 .اإلستفلال -
 .إخالف الوعود -
 .التردد -
 .اإلهمال -
 .ال مع  -
 .ةيران الجميل -
 .الوسا ة -
 .التفضيل -
 .اإلعالء من ييمة المال -
 .اليسل والخمول -
 .المساير  -
 .البمع والترهيب -
 .اليذب -
 .الظل  -
 .الش  -
 .التفاخر -
 .البدواةية -
 .عد  تحمل الضوء -
 (ينظر الملحق االضافي ) . عد  تحمل الضوضاء -

حيععععث لععععوحظ وجععععود األعععععراض السععععلويية فععععي يععععل أةععععوام المععععرض وبةسععععب متفاوتععععة يالتععععالي فععععي 
واألمعععععععراض الةفسعععععععية بةسعععععععبة , %66واألمعععععععراض الببليعععععععة بةسعععععععبة , %36.1الجسعععععععمية بةسعععععععبة األمعععععععراض 

أمعععععععععا فيمعععععععععا يخعععععععععع شعععععععععيل تةعععععععععاول األععععععععععراض .  %19.1واألمعععععععععراض اإلجتماعيعععععععععة بةسعععععععععبة  46.6%
مععععععن التيععععععرارات   6.55مععععععن مجمععععععوم  1.4السععععععلويية فبععععععد يععععععان التةععععععاول الضععععععمةي هععععععو الغالععععععب بتيععععععرار 

ةععععوم المععععرض وةععععوم ال ععععب الشععععببي المسععععتخد  فععععي الشععععفاء توهععععذا يظهععععر مععععن خععععالل  %94.51وةسععععبة 
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معععععععن التيعععععععرارات وةسعععععععبة  6.55معععععععن مجمعععععععوم  459مةعععععععه تفعععععععي حعععععععين يعععععععان التةعععععععاول الصعععععععري  بتيعععععععرار 
 .تحيث يان ذير السلو  مباشرا 4%..49

ويميععععن توضععععي  مععععا سععععبق مععععن خععععالل ببععععض األمثععععال الشععععببية البربيععععة المببععععر  عععععن األعععععراض 
 :ول التاليالسلويية توالموضحة في الجد

يوضععععععع  ةمعععععععاذج معععععععن األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة المببعععععععر  ععععععععن األععععععععراض ( 49)جعععععععدول ريععععععع  
 :السلويية للمرض

شــــــــــــــــــــــكل  المثل الشعبي بالعامية والفصحى العرض
 التناول 

 سمة الشخص 

 .الميت مات ولبلى ما فات- التسويف

 .  توفي الميت والبلاء ل  يةتهي-

 اإلتيالية - صري 

 .إذا را  لحيا جا لبال- يلة الحياء 

 . إذا ناب الحياء جاء البالء-

الضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيام - صري 
 اإلجتماعي 

 .اضرب ال اروسة تخاف لبروسة - البمع والترهيب 

 .إضرب اليلبة تخاف البروس -

 الوالء - صري 

 .ال مع يفسد ال بع- ال مع 

 .ال مع يفسد ال بام-

 مةفبلة- صري 

التفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاوت -
 البيمي

الثرثععععععععر  واليععععععععال  
 اللاسد

 .علول ما يةفع فيها يريع-

 . عجول اليةفع فيها تةبيه-

حععععععب الظهععععععور  - ضمةي
 والتبج 

الضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيام - صري  . ما يظن السفيه إال ما فيه- الش  
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 اإلجتماعي  . ال يظن السفيه إال بما فيه-

 . صيد يدام  خير من يلب خاين ورا  ةيران الجميل  

 . أسد أمام  خير من يلب خاسن وراء -

 مةفبلة - ضمةي

الضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيام -
 اإلجتماعي

التخميةععععععععععععععععععععععععععععععععات 
 الخا سة 

 . هرب من البدر   ا  في عراها-

 .هرب من البدر فويع في مببضيه-

 اإلتيالية- ضمةي

 .يتحدث ما يدو  يتصحر ما يصو - التردد

يبعععععععععرر فعععععععععال يثبعععععععععت علعععععععععع رأي ويتسعععععععععحر فعععععععععال -
 .  يصو 

 اإلتيالية- صري 

 مةفبلة-

 . سابق البرس بليلة- التسرم

 . سابق البرس بليلة-

حععععععععب الظهعععععععععور - ضمةي
 والتبج 

 .لي يال تبلمت يال جهلت- الغرور

 .من يال تبلمت يال جهلت-

الت لععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع - ضمةي
 للمستببل

 .ي لع الما للبببة- البةاد

 . يوجه الماء للمرتفع-

حععععععععب الظهعععععععععور - ضمةي
 والتبج 

ةسععععععععيت يالععععععععت الحجععععععععر  تبلععععععععت يالععععععععت ال وبععععععععة - الشيوى
 .خير

يالعععععععت الحجعععععععر  تبللعععععععت يالعععععععت ال وبعععععععة أسعععععععيت  -
 . أحسن

 مةفبلة - ضمةي
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توبةسععععععبة  3616مععععععن مجمععععععوم  165وفععععععي المرتبععععععة الثاةيععععععة جععععععاءت األعععععععراض الةفسععععععية بتيععععععرار 
 : من مجموم التيرارات تحيث أظهرت ةتاسج التحليل وجود األعراض الةفسية التالية% 22.3

 .الهواجس -
 .البلق -
 .الحلن -
 .اإلستسال  -
 .تدةي تبدير الذات  -
 .الشبور باإلهاةة  -
 .اإلةفبال  -
 .التمريل حول الذات -
 .ضبف الثبة بالةفس -
 .البابلية لإليحاء -
 .الخجل -
 .تضخ  األةا -
 .ال مو  اللاسد -
 .اإليتساب -
 (ينظر الملحق اإلضافي ). الخوف -

متفاوتععععععه حيععععععث لععععععوحظ ظهععععععور األعععععععراض الةفسععععععية فععععععي يععععععل أةععععععوام المععععععرض األرببععععععة توبةسععععععب 
والمعععععععرض الةفسعععععععي , %3.6والمعععععععرض الببلعععععععي بةسعععععععبة , %32يالتعععععععالي فعععععععي المعععععععرض الجسعععععععمي بةسعععععععبة 

أمععععععععا فيمععععععععا يخعععععععععع شععععععععيل تةععععععععاول األععععععععععراض .%.2والمععععععععرض اإلجتمععععععععاعي بةسعععععععععبة  %41.6بةسععععععععبة 
معععععععن التيعععععععرارات  165معععععععن مجمعععععععوم  915الةفسعععععععية فبعععععععد يعععععععان التةعععععععاول الضعععععععمةي هعععععععو الغالعععععععب بتيعععععععرار 

سعععععععع %15.64وبةسععععععععبة  تةتاجه مععععععععن خععععععععالل دالالت الرمععععععععول المسععععععععتخدمة فععععععععي األمثععععععععال تحيععععععععث تعععععععع  وا 
 (ينظر قائمة دالالت الرموز اللغوية الملحق اإلضافي ) . الشببية البربية المحللة

 %35.61مععععععن التيععععععرارات  وبةسععععععبة  165مععععععن مجمععععععوم  .69ويععععععان التةععععععاول الصععععععري  بتيععععععرار 
 .وهذا لذير البرض الةفسي مباشر  في المثل الشببي 
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ي  معععععا سعععععبق معععععن خعععععالل ببعععععض ةمعععععاذج األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المببعععععر  ععععععن ويميعععععن توضععععع
 : األعراض الةفسية للمرض توهي موضحة في الجدول التالي

يوضععععععع  ةمعععععععاذج معععععععن األمثعععععععال الشعععععععببية البربيعععععععة المببعععععععر  ععععععععن األععععععععراض الةفسعععععععية ( 41)جعععععععدول ريععععععع  
 : للمرض

شكل  المثل الشعبي األعراض
 التناول

 سمة الشخصية

يععععععععا ةفععععععععس هععععععععوةي ييمععععععععا ياةععععععععت الةععععععععاس - البلق 
 . يوةي

يعععععععععا ةفعععععععععس هعععععععععوةي يمعععععععععا ياةعععععععععت الةعععععععععاس -
 .يوةي

 مةفبلة - ضمةي 

التيييعععععععععععععععععععف معععععععععععععععععععع -
 المويف

التمريععععععععععععععععل حععععععععععععععععول 
 الذات 

ععععععع معععععا يبييلععععع  اال شعععععفر  و معععععا يةعععععدبل  اال 
 .ظفر 

ععععععع ال يبيعععععي لععععع  إال أهعععععداب  وال يةعععععدب لععععع  
 . إال أظفار 

 مةفبلة - ضمةي

 التفاوت البيمي -

ال  اإلستسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
 والخضوم

لحمعععععععععععا  لميسعععععععععععر ي عععععععععععي  علعععععععععععع البعععععععععععرج -
 . الخالي

الحمععععععععا  المةيسععععععععر  رفععععععععه يسععععععععب  علععععععععع -
 .البرج الخالي

 مةفبلة - ضمةي

التييعععععععععععععععععععععف معععععععععععععععععععععع -
 المويف

 عدواةية- 

 .وا  تبضي  يا ميت في ايد نسال - تدةي تبدير الذات 

 .ماذا تفبل ياميت في يد من يغسل -

 مةفبلة - ضمةي

التيييعععععععععععععععععععف معععععععععععععععععععع -
 المويف
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الجاذبيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
التفعععععاخر)الشخصعععععية

 (التيبر-

 .الفو  مايبةي دار والفبر ماشي عار-

اليبعععععععر والخعععععععيالء ال يبةيعععععععان بيتعععععععا والفبعععععععر -
 .ليس عيبا

حعععععععععععععععععب الظهعععععععععععععععععور - صري 
 والتبج 

لبةعععععععععب يتيعععععععععل بالحبعععععععععة والسعععععععععلو  يت لعععععععععع - تضخ  األةا
 .بالدرجة

يتةععععععععاول البةععععععععب بالحبععععععععة ويصععععععععبد السععععععععل  -
 .بالدرجة

 الت لع للمستببل - ضمةي

الضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيام –
 اإلجتماعي

 .حبار الرجال يموت ذليل- الشبور باإلهاةة

 .من يذل الةاس يموت ذليال-

 مةفبة - صري 

الضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيام -
 اإلجتماعي

 البدواةية- 

 .لي يلدل باللفبة يخايل بالشري - الهواجس 

الععععععععذي يلععععععععدل بععععععععاألفبع يلمععععععععا رأى حععععععععبال -
 .خاف مةه

 مةفبة - صري 

الضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيام -
 اإلجتماعي

التييععععععععععععععععععف مععععععععععععععععععع - 
 المويف

إذا راحعععععععععو عيةيعععععععععا ععععععععععال  ةبيعععععععععي علعععععععععع - اإليتساب
 .حواجبي

إذا فبعععععععععدت عيةايعععععععععا فلمعععععععععذا أبيعععععععععي علعععععععععع -
 . الحواجب

 مةفبلة- صري 
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ت  3616معععععععععن مجمعععععععععوم  352وفعععععععععي المرتبعععععععععة الثالثعععععععععة جعععععععععاءت األععععععععععراض الجسعععععععععمية بتيعععععععععرار 
معععععن مجمعععععوم التيعععععرارات ت حيعععععث أظهعععععرت ةتعععععاسج التحليعععععل وجعععععود األععععععراض الجسعععععمية % 62.9وبةسعععععبة 
 : التالية 

 .التبب واإلرهاق  -
 .التجسي  -
 . ول الشبر -
 .الحية الجلدية -
 .الضبف الجسمي -
 .البمع -
 .الصم  -
 .سبو  األسةان -
 .تساي  الشبر -
 .الدمل -
 .الشيب -
 .لال  الضرس -
 (.البي  )الصديد  -
 .السمةة -
 .شحوب البيةين -
 .اإلنماء -
 .لال  في الب ن -
 .لال  في البظا  والمفاصل -
 .تشةجات عضلية -
 .الغثيان -
 .لال  الرأس -
 .البيء -
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 .لال  في المبد  -
 .عد  إةتظا  الدور  الشهرية -
 .إحمرار األةف -
 .سيالن في األةف -
 .الحمع -
 (.حمع بارد  )الرعادية  -
 .ببع سوداء ياثر للتسوس -
 .إةتفا  في الوجه -
 .أل  في الف  -
 .تصديد الجيوب األةفية  -
 .يثر  الةو  -
 .صفير في األذةين -
 (ينظر الملحق اإلضافي ).لنللة في البيةين  -

% 99.2حيععععععث لععععععوحظ ظهععععععور األعععععععراض الجسععععععمية فععععععي يععععععل مععععععن األمععععععراض الجسععععععمية بةسععععععبة 
ةبدامها في يل من األمراض الببلية واإلجتماعية% 4..6بةسبة  توفي األمراض الةفسية  .توا 

أمععععععا بالةسععععععبة لشععععععيل تةععععععاول األعععععععراض الجسععععععمية فيععععععان التةععععععاول الضععععععمةي هععععععو الغالععععععب بتيععععععرار 
توهععععععذا مععععععن خععععععالل ظهورهععععععا ضععععععمةيا فععععععي  %16.24مععععععن التيععععععرارات وبةسععععععبة  352مععععععن مجمععععععوم  3.5

والسعععععععمات اإلةفباليعععععععة تأمعععععععا بالةسعععععععبة للتةعععععععاول  عععععععرق البعععععععالج المسعععععععتخدمة تومعععععععن خعععععععالل إسععععععع  المعععععععرض 
تأيعععععن ذيعععععر البعععععرض  %36.11معععععن التيعععععرارات وبةسعععععبة  352معععععن مجمعععععوم  64الصعععععري  فيعععععان بتيعععععرار 
 . بوضو  وشيل مباشر

ويميععععن توضععععي  مععععا سععععبق مععععن خععععالل ببععععض األمثععععال الشععععببية البربيععععة المببععععر  عععععن األعععععراض 
 : الجسمية للمرض توهي موضحة في الجدول التالي

يوضعععععع  ةمععععععاذج مععععععن األمثععععععال الشععععععببية البربيععععععة المببععععععر  عععععععن األعععععععراض الجسععععععمية ( 41)ول ريعععععع  جععععععد
 :للمرض
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 سمة الشخصية شكل التناول المثل الشعبي بالعامية والفصحى األعراض

 عععععععععععععععععععععععععععععععععول 
 الشبر

 .الشر ونمة الشبر-

 . الشر ويبر الشبر-

 مةفبلة - صري 

 . إيمين البيو  في صدرو - البي 

 .صدرهيس  األبي  في  -

 مةفبلة - صري 

التييععععععععععععععععععععف مععععععععععععععععععععع -
 المويف

الضععععععععععععععععععبف 
 الجسمي 

 .مروري-

 .الهلال والضبف-

 مةفبلة - صري 

 عدواةية-

الصععععععععععععععععععععععديد 
 (البي  )

 .أحل  صبب  ملي  اليدمي وال يبي -

 .ضمد إصبب  جيدا حتع ال يتبفن-

التييععععععععععععععععععععف مععععععععععععععععععععع - صري 
 المويف

ألععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
 الضرس

 .يب ي  ضرس ليلة البرس-

 .البرسيصيب  ضرس ليلة -

 مةفبلة- صري 

الحيعععععععععععععععععععععععععععععة 
 الجلدية

أول هيعععععععا وثعععععععاةي هيعععععععا لبعععععععرم ال يةسعععععععع الحيعععععععة -
 .ولبغل اليةسع الص 

هيععععععععذا وهيععععععععذا األيععععععععرم ال يةسععععععععع حعععععععع  الععععععععرأس -
 .والبغل ال يةسع الرفس

الضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيام - صري 
 اإلجتماعي

 البدواةية-

 . إذا اتب بت الدبر  تبرى الدمل 

 . إذا ي بت الدمل تشفع

 مةفبلة - صري 

التييععععععععععععععععععععف مععععععععععععععععععععع -
 المويف
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 . لي شاف الموت يستبةع بالحمع- الحمع

يعععععل معععععن وصعععععل إلعععععع حعععععد المعععععوت وةجعععععع تبعععععدو -
 .له الحمع شيء هين

 مةفبلة - صري 

التييععععععععععععععععععععف مععععععععععععععععععععع -
 المويف

 .ضربة بفاس وال س رت الراس- لال  الرأس

 .ضرب بفاس وال أل  الرأس-

 مةفبلة - صري 

 

وبةسعععععععبة  3616معععععععن مجمعععععععوم  91وفعععععععي المرتبعععععععة الراببعععععععة جعععععععاءت األععععععععراض الببليعععععععة بتيعععععععرار 
 : من مجموم التيرارات تحيث أظهرت ةتاسج التحليل األعراض الببلية التالية% 3.1

 .إض رابات التفيير -
 .الهلوسة -
 (ينظر الملحق االضافي ).الهذاءات -

ةبعععععععدامها فعععععععي ببيعععععععة حيعععععععث لعععععععوحظ ظهعععععععور األععععععععراض الببليعععععععة فعععععععي المعععععععرض الببلعععععععي فبععععععع   توا 
وفيمععععععا يخععععععع شععععععيل تةععععععاول األعععععععراض الببليععععععة فبععععععد يععععععان التةععععععاول الضععععععمةي هععععععو . األمععععععراض األخععععععرى
مععععععن التيععععععرارات توذلعععععع  إلسععععععتةتاجها مععععععن األسععععععباب الميتافيليبيععععععة  91مععععععن مجمععععععوم .4الغالععععععب بتيععععععرار 

معععععععن  91معععععععن مجمعععععععوم  61ويعععععععان التةعععععععاول الصعععععععري  بتيعععععععرار . والةفسعععععععية للمعععععععرض والبعععععععالج السعععععععحري
 .التيرارات تأين ت  ذير البرض بشيل مباشر

ويميعععععن توضعععععي  معععععا سعععععبق معععععن خعععععالل ببعععععض الةمعععععاذج معععععن األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المببعععععر  
 : عن األعراض الببلية توالموضحة في الجدول التالي

 :يوض  ةماذج األمثال الشببية البربية المببر  عن األعراض الببلية للمرض( 46)جدول ري  
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المثل الشعبي بالعامية  األعراض
 والفصحى

 سمة الشخصية شكل التناول

 . يضرب في الخا يات- الهذيان 

 .يهذي-

 التييف مع المويف- صري 

يهععععععععععدروا مبععععععععععاه صععععععععععحاب - الهلوسة
 .راسو

يععععععععععععتيل  مبععععععععععععه أصععععععععععععحاب -
 (.يهلوس )رأسه 

 التييف مع المويف- صري 

إضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع رابات 
 التفيير

 .م رو -

 .مض رب التفيير-

 مع المويف التييف- صري 

 .باع- إض راب التفيير

 مض رب عبليا-

 التييف مع المويف- صري 

 

جعععععععاءت األععععععععراض السعععععععلويية فعععععععي المرتبعععععععة األولعععععععع وهعععععععذا راجعععععععع إلعععععععع يعععععععون ععععععععدد األمعععععععراض          
اإلجتماعيععععععة جععععععاء فععععععي الترتيععععععب األول لألمععععععراض باإلضععععععافة إلععععععع تععععععوفر هععععععذه األعععععععراض فععععععي المععععععرض 

مععععععن مجمععععععوم  165تليهععععععا األعععععععراض الةفسععععععية تبتيععععععرار . للسععععععمة مةفبلععععععة( الشععععععيوى)الةفسععععععي والجسععععععمي 
 356ومةهععععععا البلععععععق تالحععععععلن تاإلةفبععععععال توهععععععذا الظهععععععور فععععععي األمععععععراض الةفسععععععية  مععععععن التيععععععرارات 3616

تليهععععععا فععععععي المرتبععععععة الثالثععععععة األعععععععراض الجسععععععمية ...(. يلععععععق المععععععوت تإستسععععععال  ) واألمععععععراض الجسععععععمية 
وفععععععي . توببععععععض األمععععععراض األخععععععرى 611وهععععععذا لظهورهععععععا فععععععي يععععععل االمععععععراض الجسععععععمية  352بتيععععععرار 

معععععععن مجمعععععععوم التيعععععععرارات تلتوافرهعععععععا فبععععععع  فعععععععي  91الببليعععععععة بتيعععععععرار المرتبعععععععة الراببعععععععة جعععععععاءت األععععععععراض 
 .91المرض الببلي والذي يان ببدد
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األعععععراض هععععي أيععععوى المتغيععععرات التفسععععيرية لتبريععععف المععععرض واإلتجععععاه ةحععععو  لععععب الرعايععععة ال بيععععة      
 :أن ( 278: 2102)سعود وفي هذا اإل ار ترى ,

  ععععععن رد فبعععععل ععععععن الحعععععدث أو الظعععععواهر الحياتيعععععة األععععععراض الجسعععععمية بجميعععععع أشعععععيالها عبعععععار          
واألععععععععراض ,فالجسعععععععد لعععععععه البعععععععدر  علعععععععع التببيعععععععر ععععععععن المباةعععععععات الةفسعععععععية ,الضعععععععان ة ب ريبعععععععة ةوعيعععععععة 

الجسععععدية هععععي الوسععععيلة الوحيععععد  أمععععا  التةظععععي  الةفسععععي للحفععععاظ علععععع الةظععععا  الةفسععععي مععععن هععععذه المباةععععا  
 .  أو لغة رملية ةوعيةوما األعراض إال عبار  عن إشار ,نير المببر عةها 

 :أن( 022-28: 2101)بن عبد اهلل ويرى       

الجسعععععععع  الموسععععععععو  بععععععععالةبع هععععععععو مصععععععععدر للبلععععععععق وللشععععععععبور باإلضعععععععع هاد وهععععععععو جسعععععععع   -
 .مرعب

عععععععععن  ريععععععععق الشععععععععياوي ,الجلاسععععععععري يفضععععععععل إسععععععععتخدا  جسععععععععمه للتببيععععععععر عععععععععن مباةاتععععععععه  -
 .إل ...صدام ,الجسمية 

وعلععععععع المسععععععتوى اإلجتمععععععاعي عبععععععر ,تععععععوه  المععععععرض :اإليتسععععععاب يةععععععتظ  علععععععع مسععععععتويين -
 .عةاصر اإلض هاد والدوةية وفبد البيمة

الهعععععذيان هعععععي الميعععععل  التعععععي ت بعععععع يعععععل الحعععععاالت المرضعععععية فعععععي المغعععععرب البربعععععي حسعععععب  -
حيعععععث يشعععععير إلعععععع أةهعععععا ليسعععععت محصعععععور  علعععععع اإل عععععالق فعععععي التصعععععورات ,( عويطـــــة)

ةمععععا تتميععععل ,يمعععععا هععععو الشععععان فععععي الغعععععرب ,والهوامععععات الخاصععععة بععععالفرد  بهلوسععععة الوايعععععع وا 
 .أو بادرا  دون موضوم

تفســـــير ومناقشـــــة نتـــــائج بعـــــد أنـــــواع الطـــــب الشـــــعبي المســـــتخدمة فـــــي الشـــــفاء مـــــن  - 2-0-0
 : المرض

توبةسعععععععععبة  6694مععععععععن مجمععععععععوم  6646فععععععععي المرتبععععععععة األولععععععععع جععععععععاء ال عععععععععب الةبععععععععوي بتيععععععععرار 
 : من مجموم التيرارات تحيث أظهرت ةتاسج التحليل وجود أةوام ال ب الةبوي التالية% 16.9

 .الصبر -
 .اإليمان بالبضاء والبدر -
 .الدعاء -
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 .الريية الشرعية -
 .الحجامة -
 .التوبة -
 .الصو  -
 .الصدية -
 .اإلستغفار -
 (ينظر الملحق اإلضافي ).اليي  -

حيعععععث لعععععوحظ إسعععععتبمال ال عععععب الةبعععععوي معععععع يعععععل أةعععععوام المعععععرض وبةسعععععب متفاوتعععععة يالتعععععالي فعععععي 
توالمععععععععرض الةفسععععععععي بةسععععععععبة  %96,3والمععععععععرض الببلععععععععي بةسععععععععبة , %41.4المععععععععرض الجسععععععععمي بةسععععععععبة 

أمعععععا فيمعععععا يخعععععع شعععععيل تةعععععاول ال عععععب الةبعععععوي فبعععععد يعععععان . %13والمعععععرض اإلجتمعععععاعي بةسعععععبة  12,2%
 %51.14مععععععن التيععععععرارات بةسععععععبة  6646مععععععن مجمععععععوم  6664ةي هععععععو الغالععععععب بتيععععععرار التةععععععاول الضععععععم

ويععععععان . تحيععععععث تعععععع  إسععععععتةتاج ةععععععوم البععععععالج مععععععن خععععععالل سععععععبب المععععععرض واعراضععععععه توسععععععمات الشخصععععععية
توهعععععذا لعععععذير ةعععععوم  %3.21معععععن التيعععععرارات وبةسعععععبة  6646معععععن مجمعععععوم  31التةعععععاول الصعععععري  بتيعععععرار 

 .ال ب الةبوي باإلس 

ق معععععن خعععععالل ببعععععض الةمعععععاذج معععععن األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المببعععععر  ويميعععععن توضعععععي  معععععا سعععععب
 : عن ال ب الةبوي توالموضحة في الجدول التالي

 :يوض  ةماذج من األمثال الشببية البربية المببر  عن ال ب الةبوي( 45)جدول ري  

 

 الطب النبو  سمة الشخصية شكل التناول المثل الشعبي بالعامية والفصحى

 .وعبباه جميل الصبر ثبيل-

 .الصبر صبب وعايبته جميلة -

 الصبر مةفبلة- صري 

 الصدية الوالء- صري  الصدية تدفع لبال و تليد في لبمر مد -
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 .الصدية تدفع البال ء وت يل البمر-

فمي مغلوق ويلبي صةدوق وربي من فوق -
 .يخلع لحبوق

فمي مغلق ويلبي صةدوق وربي من فوق ياتي -
 .لي بالحبوق

 مةفبلة - ضمةي

التييف مع -
 المويف

 الدعاء

 .يي يمةع بوللوف يل شي مخلوف

 .لما يسل  الرأس يل شيء يخلف-

اإليمان بالبضاء  الوالء- ضمةي
 والبدر

 .حجامة لبفع تشفي من سببين دا-

 .حجامة البفع تشفي من سببين داء-

 

 مةفبلة- صري 

 إتيالية-

 

 الحجامة

 .ادهةولوا حلبوا يةسع الي خلبوا-

 .إدهن له حلبه يةسع من خلبه-

 التوبة مةفبلة- ضمةي

 .الةفس ال ماعة ودواها البةاعة

 .الةفس ال ماعة ودواءها البةاعة-

 التوبة التفاوت البيمي- صري 

 .لخر عالج اليي -
 .لخر عالج اليي -

 مةفبلة - صري 

التييف مع -
 المويف

 اليي 

 .اريوه يرتا -

 .إرييه يشفع  -

 الريية الشرعية الوالء- صري 
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يان ضر  راس  أيرمه ويان ضر  ب ة  -
 .أحرمه

إذا للم  رأس  أيرمه و إذا وجب  ب ة  -
 .فاحرمه

 الصو  الوالء- صري 

 

توبةسعععععععععبة  6694معععععععععن مجمعععععععععوم  9.4وفعععععععععي المرتبعععععععععة الثاةيعععععععععة جعععععععععاء ال عععععععععب الويعععععععععاسي بتيعععععععععرار        
 : من مجموم التيرارات تحيث أظهرت ةتاسج التحليل وجود أةوام ال ب الوياسي التالية31.3%

 .الوعظ -
 .السفر -
 .تغيير ميان السين -
 .التدفسة -
 .التغذية -
 .فحوع ما يبل الحمل -
 (اإلضافي ينظر الملحق ). الةو  المبير -

حيعععععث لعععععوحظ إسعععععتخدا  ال عععععب الويعععععاسي فعععععي يعععععل أةعععععوام المعععععرض وبةسعععععب متفاوتعععععة يعععععالتلي فعععععي 
توالمعععععععععرض الةفسعععععععععي بةسعععععععععبة  %1.2المعععععععععرض الببلعععععععععي بةسعععععععععبة  تو %5.1المعععععععععرض الجسعععععععععمي بةسعععععععععبة 

 .%..6تمع تةاول صري  بةسبة  %29.4والمرض اإلجتماعي بةسبة  6%..3

لشععععععببية البربيعععععة المببععععععر  ععععععن ال ععععععب ويميعععععن توضعععععي  مععععععا سعععععبق مععععععن خعععععالل ببععععععض األمثعععععال ا
 :الوياسي توالموضحة في الجدول التالي

 

 

 :يوض  ةماذج من األمثال الشببية البربية المببر  عن ال ب الوياسي( .9)جدول ري  



 الفصل الخامس                                                                  عرض ومناقشة النتائج
 

372 
 

المثــــــــل الشــــــــعبي بالعاميــــــــة  نوع العالخ
 والفصحى 

 سمة الشخصية شكل التناول 

الععععععععذير يصعععععععععفق معععععععععن راسعععععععععو - الوعظ
 .أذةيهاولةثع تسمع من 

العععععذير يبعععععرر بةفسعععععه واألةثعععععع -
 .تسمع من أذةها

 مةفبلة - صري 

 عدواةية-

السعععععععععععلويي إذا جعععععععععععا  يععععععععععععولي - الوعظ
ةبععععععا  والشععععععي  إذا  ععععععا  يععععععولي 

 .مدا 

السععععععععععععلويي إذا أصععععععععععععب  بععععععععععععال -
فاسععععد  يصععععب  يةععععب  والشععععي  إذا 

 .إةحرف يصب  مدا 

 مةفبلة- صري 

 .يول بالليت واة   الحي - الوعظ

ضعععععععععععععععرب يععععععععععععععل بالليعععععععععععععععت و  - ا 
 .الحاس 

 الوالء- صري 

 أريد دافي تصب  مبافي- التدفسة 

لتحععععععععععف جيععععععععععدا حتععععععععععع - ةعععععععععع  وا 
 تستيبظ وأةت مبافع 

 الوالء- صري 

 .يلل  بام  تحمد مةام - التغذية

 .يلل  بام  تحمد مةام -

 الوالء- صري 

 مةفبلة- صري الصععععععععععععععيل صععععععععععععععيل والبععععععععععععععرق -فحعععععععععععععععوع معععععععععععععععا يبعععععععععععععععل 



 الفصل الخامس                                                                  عرض ومناقشة النتائج
 

373 
 

 .جباد اللواج

األصععععععععععععععل أصععععععععععععععل والبععععععععععععععرق -
 .دساس

 عدواةية-

أريععععععد بيععععععري و ةععععععوض بيععععععري - الةو  الباير
 .وشوف الصحة ييفاه تبود

سععععععععععتيبظ بععععععععععايرا - ةعععععععععع  بععععععععععايرا وا 
 .وأةظر ييف تصب  صحت 

 الوالء صري 

تبعععععدال لهعععععوا خيعععععر معععععن تبعععععدال - السفر
 .الدوا

تغييععععععععر الهععععععععواء أحسععععععععن مععععععععن -
 .تغيير الدواء

 الوالء صري 

 .بدل لمرا  تسترا - تغيير ميان السين

 .نير المسين تستر -

 التييف مع المويف صري 

 

توبةسععععععععبة  6694مععععععععن مجمععععععععوم  666وفععععععععي المرتبععععععععة الثالثععععععععة جععععععععاء ال ععععععععب ال بيبععععععععي بتيععععععععرار 
 : من مجموم التيرارات تحيث أظهرت ةتاسج التحليل أةوام ال ب ال بيبي التالية% 1.4

 .البالج باألعشاب ال بية -
 .البسل -
 .المبادن -
 (اإلضافي ينظر الملحق ).السواسل -
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حيعععععث لعععععوحظ إسعععععتخدا  هعععععذا الةعععععوم معععععن ال عععععب الشعععععببي فعععععي حالعععععة األمعععععراض الجسعععععمية بةسعععععبة 
ةبعععععععععععععدا  إسعععععععععععععتخدامه فعععععععععععععي األمعععععععععععععراض الببليعععععععععععععة % 6.2تواألمعععععععععععععراض الةفسعععععععععععععية بةسعععععععععععععبة % 21.5 توا 

 .واإلجتماعية

أمعععععا فيمعععععا يخعععععع شعععععيل تةعععععاول ال عععععب ال بيبعععععي فيعععععان التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب بتيعععععرار 
تحيععععععث تعععععع  إسععععععتةتاجه مععععععن ةععععععوم المععععععرض  %51.41مععععععن التيععععععرارات بةسععععععبة  666مععععععن مجمععععععوم  669

 ( ينظر الملحق اإلضافي).وذل  بالرجوم إلع ةتاسج البس  األول من الدراسة اإلست العية

 

ويميعععععن توضعععععي  معععععا سعععععبق معععععن خعععععالل ببعععععض الةمعععععاذج معععععن األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المببعععععر  
  :عن ال ب ال بيبي توالموضحة في الجدول التالي

 :يوض  ببض ةماذج األمثال الشببية البربية المببر  عن ال ب ال بيبي( 96)جدول ري  

 سمة الشخصية شكل التناول  المثل الشعبي بالعامية والفصحى 

 .الثو  ياتل السمو -

 .الثو  ياتل السمو -

 الوالء- صري 

 .الةوخة تةحي الدوخة -
 .الةوخة تشفي من اإلنماء -

 الوالء- صري 

 . الضرسة لمريضة دواها اليالب-

 . الضرس المريض دواءه اليالب-

 

 مةفبلة - صري 

التييعععععععععععععععععععععععف معععععععععععععععععععععععع -
 المويف

 .الشبير والملة تةحي يل علة-

 .الشبير والملة تشفي من البلة-

 الوالء- صري 
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يعععععععون معععععععا هعععععععي دبعععععععاير لبعععععععرب معععععععا يعععععععان يشعععععععفي -
 .الب ران من الجرب 

 لوال تدابير البرب ما عالج الب ران الجرب -

 الوالء- صري 

 الف  لبخر لي السوا  الحار -

 .الف  الةتن يحتاج السوا  الحار  -

 مةفبلة - صري 

 عدواةية-

 المايلة بال بصل يي لمرا بال عبل 

  با  بال بصل يالمرأ  بال عبل-

 الوالء- صري 

 

% 4.5توبةسعععععبة  6694معععععن مجمعععععوم  56وفعععععي المرتبعععععة الراببعععععة جعععععاء ال عععععب السعععععحري بتيعععععرار 
 : من مجموم التيرارات تحيث أظهرت ةتاسج التحليل أةوام ال ب السحري التالية

 .التماس  -
 .السحر -
 (ينظر الملحق اإلضافي ). ليار  األولياء الصالحين -

وبةسعععععب متفاوتعععععة يالتعععععالي فعععععي حيععععث لعععععوحظ إسعععععتبمال ال عععععب السعععععحري معععععع يععععل أةعععععوام المعععععرض 
 %9.2توالمععععععرض الةفسععععععي بةسععععععبة  %23.9توالمععععععرض الببلععععععي بةسععععععبة  %1المععععععرض الجسععععععمي بةسععععععبة 

أمعععععا بالةسععععبة لشععععيل تةععععاول ال عععععب السععععحري فيععععان التةععععاول الغالعععععب .%3.9والمععععرض اإلجتمععععاعي بةسععععبة 
تحيعععععث  %52.46معععععن مجمعععععوم التيعععععرارات وبةسعععععبة 56معععععن مجمعععععوم   69هعععععو التةعععععاول الضعععععمةي بتيعععععرار 

 . ت  إستةاجه من خالل األسباب الميتافيليبية للمرض

ويميعععععن توضعععععي  معععععا سعععععبق معععععن خعععععالل ببعععععض الةمعععععاذج معععععن األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة المببعععععر  
 : عن ال ب السحري توالموضحة في الجدول التالي

 : يوض  ببض الةماذج من األمثال الشببية البربية المببر  عن ال ب السحري( 93)جدول ري  
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المثل الشعبي بالعامية  وع العالخن
 والفصحى

 سمة الشخصية شكل التناول

السعععععععععععععععععععععععحر ييعععععععععععععععععععععععوي - السحر
 .ويداوي

السعععععععععععععععععععحر يمعععععععععععععععععععرض -
 .ويشفي

 التييف مع المويف- صري 

ليعععععععععععععععععععععععععععار  األوليعععععععععععععععععععععععععععاء 
 الصالحين

 . رو  للوالي ترتا -

 .إذهب للولي تشفع-

 

 الوالء- صري 

 

معععععععععن مجمعععععععععوم  %16.9توةسعععععععععبة  6694معععععععععن مجمعععععععععوم 6646جعععععععععاء ال عععععععععب الةبعععععععععوي بتيعععععععععرار        
الصععععععععدية   ,التيععععععععرارات تحيععععععععث تعععععععع  إسععععععععتخدا  تالتوبععععععععة تالصععععععععبر تاإليمععععععععان بالبضععععععععاء والبععععععععدر تالصععععععععو  

حيععععث ظهععععر هععععذا الةععععوم مععععن ال ععععب فععععي يععععل أةععععوام المععععرض وهععععذا . والععععدعاء تالحجامععععة تالرييععععة الشععععرعية
 .ثبافية في إختيار أسلوب البالجتاثير الخلفية ال يوض 

ومعععععن بعععععين البالجعععععات الةبويعععععة البباسديعععععة الصعععععبر تحيعععععث أن أيثعععععر أسعععععبا  البعععععدن والبلعععععب تةشعععععامن       
 :أةه(021: 0881)المهد  الجلم تحيث يرى 

بهععععذا المبةععععع ييععععون الصععععبر بمععععا يععععامر بععععه الببععععل ومععععا تععععذهب إليععععه الحيمععععة توهععععذه ةظععععر  عميبععععة       
لمفهععععو  الصععععبر نيععععر الةظعععععر  السععععاذجة التععععي يراهعععععا أصععععحاب التحليععععل الةفسعععععي الحععععديث مععععن أن الصعععععبر 
ةععععوم مععععن اليبععععت توأن جععععوهر اليبععععت ييمععععن فععععي تجةععععب مععععاهو مععععؤل  توأن مصععععدره صععععرام بععععين رنبععععات 

اربة تععععؤدي إلععععع اليبععععت تيمععععا أةععععه يتحمععععل شععععيسا تألةععععه يععععالوتر المشععععدود مرتابععععا يلبععععا خاسفععععا وأهععععواء متضعععع
 .يحيع في اله  والغ 
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أن السععععععععمام ( 012: 2107)زقغــــــــار وفععععععععي مععععععععا يخععععععععع الرييععععععععة الشععععععععرعية يبععععععععالج ةبععععععععوي يؤيععععععععد      
 :البلمية المتيرر لآليات البرلةية يب ي الفواسد المؤيد  التالية التي بيةتها البحوث والت بيبات

 .لياد  في مةاعة الجس  -
 .لياد  في البدر  علع اإلبدام -
 .لياد  في البدر  علع الترييل -
 .عالج األمراض الملمةة والمستبصية -
 .تغيير ملموس في السلو  والبدر  علع التبامل مع اآلخرين ويسب ثبته  -
 .الهدوء الةفسي وعالج التوتر البصبي -
 .ورعالج اإلةفباالت والغضب وسرعة الته -
 .البدر  علع إتخاذ البرارات السليمة -
 .ةسيان أي شيء له عالية بالخوف أو التردد أو البلق -
 .ت وير الشخصية والحصول علع شخصية أيوى -
 .تحسين البدر  علع الة ق وسرعة اليال  -
 .مثل اإلفرا  في ال با .تغير في البادات السيسة -

المهـــــد  يمعععععا أن اإليمعععععان بالبضعععععاء والبعععععدر معععععن أهععععع  البالجعععععات الةبويعععععة اإلعتباديعععععة حيعععععث يعععععرى      
 :أن( 012: 0881)

المعععععؤمن اليخعععععاف معععععن األشعععععياء التعععععي يخعععععاف مةهعععععا مبظععععع  الةعععععاس وهعععععي المعععععوت تالفبعععععر والمعععععرض       
ى فيهعععععا تيمعععععا أةعععععه اليخعععععاف الةعععععاس وال مصعععععاسب العععععدهر وهعععععو ذو يعععععدر  علعععععع تحمعععععل المصعععععاسب ألةعععععه يعععععر 

إبععععععتالء مععععععن ا  تبععععععالع يجععععععب أن يصععععععبر عليععععععه توهععععععو ال ييبععععععت شععععععبوره بالععععععذةب بععععععل يبتععععععرف بذةوبععععععه 
ويسعععععتغفر ا  مةهعععععا تفعععععال نرابعععععة ببعععععد ذلععععع  يلعععععه أن ييعععععون المعععععؤمن لمعععععن العععععةفس م معععععسن البلعععععب يغمعععععره 

 .شبور بالرضع وراحة البال

هيعععععر العععععةفس عةعععععدما يشعععععبر أن أمعععععا التوبعععععة فهعععععي عمليعععععة ةفسعععععية تفعععععت  لإلةسعععععان بعععععاب األمعععععل فعععععي ت      
ويةظعععععر إلعععععع الحيعععععا  ةظعععععر  أمعععععل ,وأصعععععبحت عبسعععععا ثبعععععيال اليسعععععت يع تحملعععععه ,ذةوبعععععه ولثامعععععه يعععععد ح متعععععه 
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أن التوبععععععة يبمليععععععة ( 729: 0828)فهمــــــي وتفاسععععععل ببععععععدما ياةععععععت ةظرتععععععه يلهععععععا تشععععععاؤ  تحيععععععث يععععععرى 
 :ةفسية تتظمن جواةب يثير  تساعد علع إعاد  بةاء الشخصية مةها

 .مل في ت هير الةفس تمما يجبل الفرد يشبر بالراحة الةفسية والتفاؤلتفت  باب األ -
 .تؤدي إلع تاييد الذات -
تعععععؤدي إلعععععع تببعععععل الفعععععرد لذاتعععععه ببعععععدما يعععععان يحععععع  معععععن شعععععاةها ويحتبرهعععععا بسعععععبب اآلثعععععا  والعععععذةوب  -

 .التي يرتيبها
ألن الفععععععرد المععععععذةب يشععععععبر بالتباسععععععة والتععععععوتر الععععععذي ,التحععععععرر مععععععن الشععععععبور بالععععععذةب والخععععععوف  -

 .بوق ةجاحه ةتيجة خوفه الشديد من األذى الذي يد يصيبه بسبب شبوره المؤل  بالذةبي
 

 :التاثيرات الةفسية للتصدق تفي ما يلي (019: 0881)المهد  ولخع 
يشعععععبر الفعععععرد ببعععععد  الملييعععععة الم لبعععععة للمعععععال توهعععععذا يعععععد يخفعععععف معععععن تبلعععععق الفعععععرد بالمعععععال تومعععععا  -

 .يحجره عن الةفع البا  وعن الفبراء يتببه من يلق علع تحصيله وخوفا عليه تحتع
 (البلق اإلجتماعي)تخفيف حد  الصرام داخل الةفس وداخل المجتمع  -

 %31.3توبةسععععععبة  6694مععععععن مجمععععععوم  9.4يليععععععه فععععععي المرتبععععععة الثاةيععععععة ال ععععععب الويععععععاسي بتيععععععرار       
ول لعععععذل  يعععععان التةعععععاول الغالعععععب هعععععو التةعععععا( الةصععععع )معععععن مجمعععععوم التيعععععرارات تحيعععععث نلعععععب عليعععععه العععععوعظ 

 .الصري 

أن رسعععععععععع  تصععععععععععورات للبععععععععععين البشععععععععععرية علععععععععععع األبععععععععععواب أو فععععععععععي  Chebel :(47: 1984)يععععععععععرى     
 .أماين أخرى ظاهر  للبيان يصةفها الميثولوجيون ضمن مفهو  عين الدفام

 %1.4توبةسعععععبة  6694معععععن مجمعععععوم  666فعععععي المرتبعععععة الثالثعععععة جعععععاء ال عععععب ال بيبعععععي بتيعععععرار        
 .تإلستبماله في الشفاء من األمراض الجسمية والبلق

 (:002: 2102)عابد  سيد حيث يرى        

أن المبصععععععععود بععععععععالمواد ال بيبيععععععععة األعشععععععععاب والةباتععععععععات واألبخععععععععر  وببايععععععععا الحيواةععععععععات تالتععععععععي           
يمعععععععا أةهعععععععا ال تسعععععععتبمل فبععععععع  فعععععععي ععععععععالج ,تيعععععععون رهعععععععن إشعععععععار  مسعععععععتبمليها لعععععععدى الب عععععععار أو البشعععععععاب 
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رض الجسععععععمية بععععععل يبتبععععععد فععععععي يععععععدرتها علععععععع عععععععالج أو اإلصععععععابة بععععععامراض أو إضعععععع رابات تمععععععس المعععععع
 .سلو  الشخع

معععععن أفعععععراد البيةعععععة يؤيعععععدون أن  %11.6التعععععي أظهعععععرت أن ( 2100)شـــــينيمعععععا تتفعععععق معععععع دراسعععععة       
سععععععبب اللجععععععوء إلععععععع ال ععععععب الشععععععببي هععععععو إعتمععععععاده علععععععع مععععععواد  بيبيععععععة مععععععن السععععععهل علععععععع المععععععريض 

 .يرها بةفسهالحصول عليها وتحض

أن المشععععععتغلون فععععععي البععععععالج الشععععععببي  التععععععي أيععععععدت( 2118)بوغــــــدير  يمععععععا تتفععععععق مععععععع دراسععععععة        
يشعععععععتغلون فعععععععي أيثعععععععر معععععععن تخصعععععععع تأمعععععععا التخصصعععععععات التعععععععي عليهعععععععا ال لعععععععب أيثعععععععر هعععععععي التعععععععداوي 

 .باألعشاب والةباتات ال بية

              6694معععععععععععععععن مجمعععععععععععععععوم  56فعععععععععععععععي المرتبعععععععععععععععة الراببعععععععععععععععة جعععععععععععععععاء ال عععععععععععععععب السعععععععععععععععحري بتيعععععععععععععععرار        
تليعععععار  األوليععععععاء الصعععععالحين تالتمععععععاس  ممعععععا يعععععدل علععععععع تمسععععع  مجتمععععععع دراسعععععة بععععععالبالج  %4.5وبةسعععععبة 

 . الةبوي بالدرجة األولع

إةةععععععععععععا ةشعععععععععععهد حاليععععععععععععا عععععععععععععود  يويععععععععععععة <<:  Toualbi(1974 :75)طــــــــــــولبي حيعععععععععععث يبععععععععععععول        
تيوسعععععععيلة لمباومعععععععة التجريعععععععد (الوععععععععد  تليعععععععار  األضعععععععرحة)لإلعتبعععععععادات وال بعععععععوس الديةيعععععععة ومعععععععا شعععععععابهها

  >>.والتغير اإلجتماعي

 

 : (001: 2102)سيد  عابدفي  الشناو ويرى        

أةعععععه لمعععععا يعععععان السعععععحر الضعععععار واألروا  الشعععععرير  يبتبعععععران أحعععععد البوامعععععل الثبافيعععععة المسعععععببة للمعععععرض       
تلعععععذا يتحعععععت  أن يعععععت  البعععععالج بوسعععععاسل سعععععحرية معععععن ةفعععععس ال بيبعععععة وةوعيعععععة أسعععععباب المعععععرض تومعععععن هعععععذا 
جبعععععار البعععععوى الخاريعععععة  المة لعععععق ةجعععععد أن السعععععحر األبعععععيض يسعععععتخد  إلب عععععال مفبعععععول السعععععحر األسعععععود وا 

        . بيبة علع تبدي  مساعدتها للمريضلل 

يععععل الةتععععاسج السععععاببة لببععععد أةععععوام ال ععععب الشععععببي المسععععتخدمة فععععي الشععععفاء مععععن المععععرض تتفععععق مععععع دراسععععة 
التعععععي أيعععععدت أن مة بعععععة الليبعععععان يتبعععععاي  بهعععععا ةظامعععععان  بيعععععان توهمعععععا الةظعععععا  التبليعععععدي (2100)شـــــين 

مسععععتمد مععععن الةمععععوذج الغربععععي تإذ علععععع الععععرن  والمتمثععععل فععععي الممارسععععات ال بيععععة الشععععببية تةظععععا  حععععديث 
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مععععععن الت ععععععور التيةولععععععوجي الععععععذي يشععععععهده مجعععععععال ال ععععععب الرسععععععمي إال أن اللجععععععوء لمختلععععععف الممارسعععععععات 
البالجيععععععة الشععععععببية أصععععععب  مجععععععاال م لوبععععععا وبيثععععععر  مععععععن يبععععععل شععععععراس  إجتماعيععععععة مختلفععععععة بععععععالتوالي مععععععع 

 .  ةسق ال ب الرسمي

أن يضعععععايا الصعععععحة والمعععععرض فعععععي الجلاسعععععر تتبعععععا ع فيهعععععا  (90: د ت)قيـــــرة وآخـــــرون يمعععععا يؤيعععععد       
ومةهعععععا مععععععاهو مسععععععتمد مععععععن الفيععععععر ,ععععععد  مرجبيععععععات مةهععععععا مععععععاهو مسعععععتمد مععععععن ال ععععععب البربععععععي التبليععععععدي 

الععععععديةي وخاصععععععة ال ععععععب الةبععععععوي توهةععععععا  حتععععععع ببععععععض المب يععععععات البريبععععععة مععععععن ةظريععععععة التويبععععععات لععععععع 
   .والتي ترى في ال بيبة صيدلية واسبة Parcelese بارسلز

 (:012: 2102) سيد  عابد يما يؤيد حاج بن علو في      

يميععععععععن إعتبععععععععار البالجععععععععات التبليديععععععععة يمجموعععععععععة مععععععععن الممارسععععععععات البالجيععععععععة تبتمععععععععد علععععععععع <<       
األشععععععيال الرمليععععععة الديةيععععععة والسععععععحرية تالمرتب ععععععة باإلعتبععععععادات والتصععععععورات الثبافيععععععة الخاصععععععة بععععععالمرض 

         .>>.والمباةا 

 :ومناقشة النتائج تبعا لنوع المرضتفسير  -2-2

 :تفسير ومناقشة نتائج التصورات اإلجتماعية للمرض الجسمي -2-2-0

 :يلخصه الجدول الموالي 

 :يوض  التصورات اإلجتماعية للمرض الجسمي( 92)جدول ري  

نـــــــوع الطـــــــب  األعراض  األسباب المعنى  المرض
 الشعبي 

ســــــــــــــــــــــــــــــــمات 
 الشخصية

إرتفععععععام ضععععععغ  
 الد 

 جسمية - صحية-جسمية  بيولوجي

 ةفسية -

  بيبي -

 الحجامة  -

 الوالء-

 مةفبلة -

التسععععععععععععععععععععععععععععععععععععم   
 الببربي 

 جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي

 ةفسية-

  بيبي -

 الريية  -

 مةفبلة-
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 سلويية -

 جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي الجرب

 

  بيبي -

 

الضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيام -
 اإلجتماعي

دععععععععععععو  )ميتافيليبيعععععععععععة بيولوجي السل
 (الشر

 جسمية -

 

  بيبي -

 

 مةفبلة -

 ميتافيليبية - بيولوجي الروماتيل 

 -جسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععمية  -
 صحية

 جسمية -

 ةفسية-

  بيبي -

 

 مةفبلة  -

 جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي الليا 

 ةفسية-

 سلويية -

  بيبي -

 

 مةفبلة -

 جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي السر ان

 ةفسية-

 سلويية -

  بيبي -

 الصبر -

 مةفبلة -

 جسمية - ةفسية بيولوجي الصر 

 ةفسية-

  بيبي -

 

 مةفبلة -

األمععععععععععععععععععععععععععععععراض 
 الملمةة

 ةفسية  - بيولوجي

التةشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععسة  -
 اإلجتماعية 

 جسمية -

 ةفسية-

 سلويية -

  بيبي -

الرييعععععععععععععععععععععععععععععة  -
 الشرعية

 مةفبلة -

التييععععععععععف مععععععععععع  -
 المويف
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 -جسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععمية  -
 صحية

األمعععععععععععععععععععععععععراض  
الجسعععععععععععععععععععععععععععععععععمية 
الةاتجععععععععععة عععععععععععن 

 الحوادث

 جسمية - ميتافيليبية ديةي

 ةفسية-

 سلويية -

اإليمعععععععععععععععععععععان  -
بالبضعععععععععععععععععععععععععععععاء 

 والبدر 

 الصبر -

التييععععععععععف مععععععععععع  -
 المويف

اإلضععععععععععععع رابات 
الجسعععععععععععععععععععععععععععععععععمية 

 للشيخوخة

 –جسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمية  - بيولوجي
 صحية

 ةفسية -

 جسمية -

 ةفسية-

 سلويية -

اإليمعععععععععععععععععععععان  -
بالبضعععععععععععععععععععععععععععععاء 

 والبدر 

 الصبر  -

  بيبي -

 

 مةفبلة -

 الوالء -

 بيولوجي - البب 

 سحري  -

 ديةي  -

 –جسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمية  -
 صحية

 ةفسية -

 ميتافيليبية -

 جسمية -

 ةفسية-

 سلويية -

  بيبي -

 الريية -

سعععععععععععععععععععععععحري  -
ليعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععار  )

األوليععععععععععععععععععععععععععععععععاء 
 الصالحين

 مةفبلة -

 ميتافيليبية  - بيولوجي لال  الضرس

 -جسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععمية  -
 صحية

 جسمية -

 ةفسية-

 سلويية -

 مةفبلة -  بيبي
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 –جسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمية  - بيولوجي الةحافة
 صحية

 ةفسية -

 جسمية -

 

 مةفبلة -  بيبي

فبعععععدان المةاععععععة 
 (السيدا ) 

 –جسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمية  - بيولوجي
 صحية

التةشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععسة  -
 اإلجتماعية

 جسمية -

 ةفسية-

 سلويية -

  بيبي -

 الصبر -

 مةفبلة -

الضععععععععععععععععععععععععععععععععععيام  -
 اإلجتماعي

 جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي لال  الرأس

 ةفسية-

 سلويية -

  بيبي-

 الحجامة -

 مةفبلة  -

إضععععععععععععععععععععع رابات 
أعععععععععععععععععععععععععععععععععععععراض 

 الجسد

التةشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععسة - بيولوجي
 اإلجتماعية 

 ةفسية  -

 جسمية -

 ةفسية-

 

 وياسي  -

 الصبر -

 مةفبلة -

الضعععععععععععععععععععععععععععععيام  - 
 اإلجتماعي

 جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي الحساسية

 

 وياسي -

  بيبي -

 الوالء -

 جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي الصم 

 

اإليمعععععععععععععععععععععان  -
بالبضعععععععععععععععععععععععععععععاء 

 والبدر

 مةفبلة -

التةشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععسة  - بيولوجي البواسر
 اإلجتماعية 

 جسمية -

 ةفسية-

 مةفبلة - وياسي -
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البعععععادات الغذاسيعععععة  -
 السيسة

أمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععراض 
 المبد 

التةشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععسة  - بيولوجي
 اإلجتماعية 

 –جسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمية  -
 صحية

 ةفسية -

 جسمية -

 ةفسية-

 

 وياسي  -

  بيبي -

 مةفبلة -

الضععععععععععععععععععععععععععععععععععيام  -
 اإلجتماعي 

 جسمية - صحية - جسمية بيولوجي إلتواء األمباء

 ةفسية-

 

 مةفبلة-  بيبي -

 جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي اليسور

 ةفسية-

 سلويية -

  بيبي -

جبععععععععععععععععععععععععععععععععععر  -
 البظا 

 مةفبلة -

 بيولوجي - تساي  الشبر

 سحري  -

 –جسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمية  -
 صحية

 ةفسية  -

 ميتافيليبية-

 جسمية -

 ةفسية-

 سلويية -

  بيبي -

 الريية -

 مةفبلة -

 –جسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمية  - بيولوجي االنماء
 صحية

 ةفسية -

 جسمية -

 

 الوالء -  بيبي-
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 التةشسة اإلجتماعية بيولوجي السمةة

 ةفسية  -

 –جسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمية  -
 صحية

 جسمية -

 ةفسية-

 

 مةفبلة -  بيبي-

 اإلتيالية -

) ميتافيليبيععععععععععععععععععععععععععة  - ديةي الوهف الحمع
 (دعو  الشر 

 جسمية -

 

 مةفبلة -  بيبي-

 جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي الدمل

 

التييععععععععععف مععععععععععع  -  بيبي-
 المويف

أمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععراض 
 البيةين

 جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي

 ةفسية-

 سلويية -

 مةفبلة -  بيبي-

اإليمعععععععععععععععععععععان  - جسمية - ميتافيليبية ديةي الصلع
بالبضعععععععععععععععععععععععععععععاء 

 والبدر

التييععععععععععف مععععععععععع  -
 المويف

 مةفبلة - وياسي - جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي الحمع

ضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععربة 
 الشمس

 وياسي  - جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي

  بيبي -

 الوالء -

 جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي البشةة

 ةفسية-

  بيبي -

 وياسي -

 الوالء-

 مةفبلة -
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 سلويية -

 جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي لال  الب ن

 ةفسية-

  بيبي -

 الصو  -

 الوالء -

 

التسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععم  
 الغذاسي

 –جسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمية  - بيولوجي
 صحية

التةشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععسة  -
 اإلجتماعية

 جسمية -

 ةفسية-

 سلويية -

الضععععععععععععععععععععععععععععععععععيام  -  بيبي -
 اإلجتماعي

  بيبي  - جسمية - صحية -جسمية  بيولوجي ضبف السمع

 الصبر  -

 مةفبلة -

      

 :في ما يخع مبةع المرض الجسمي ياةت الةتاسج مولعة يالتالي  

يليعععععععه  %11.9معععععععن مجمعععععععوم التيعععععععرارات  611معععععععن مجمعععععععوم  661المبةعععععععع البيولعععععععوجي بتيعععععععرار         
مععععععععن مجمععععععععوم التيععععععععرارات تيليععععععععه % 33.1وبةسععععععععبة  611مععععععععن مجمععععععععوم  .4المبةععععععععع الععععععععديةي بتيععععععععرار 

 .من مجموم التيرارات %.6توبةسبة  611من مجموم  65المبةع السحري بتيرار 

بالدرجععععععة (شععععععد  األلعععععع  )المععععععرض مععععععن خععععععالل األلعععععع  الجسععععععمي وهععععععذه الةتععععععاسج تؤيععععععد علععععععع التببيععععععر عععععععن 
وأخيعععععععرا المبةعععععععع (ميتعععععععوب تمحبعععععععة معععععععن ا  تإيبعععععععاظ الببعععععععد معععععععن نفلتعععععععه)األولعععععععع تثععععععع  المبةعععععععع العععععععديةي  

حيععععععث أيععععععدت (. عععععععين تسععععععحر تحسععععععد تتععععععابع )السععععععحري مععععععن خععععععالل التفسععععععير باألسععععععباب الميتافيليبيععععععة 
مرضعععععية تيعععععون بسعععععرعة أيبعععععر حعععععين تيعععععون أن اإلسعععععتجابة لألععععععراض ال (2102)صـــــولة ةتعععععاسج دراسعععععة 

 .األعراض حاد  األل  يصبب تحملها

وهعععععععععذا معععععععععا أيعععععععععده نلبعععععععععة التصعععععععععور الصعععععععععري  فعععععععععي معععععععععا يخعععععععععع المبةعععععععععع البيولعععععععععوجي بةسعععععععععبة           
تيمعععععععا أن معععععععن شعععععععيل التةعععععععاول الصعععععععري  يعععععععان هعععععععو الغالعععععععب فعععععععي المبةعععععععع السعععععععحري بةسعععععععبة  16.21%
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لعععععذير السعععععبب باإلسععععع  تفعععععي حعععععين يعععععان التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب فعععععي المبةعععععع العععععديةي  65.41%
 . %99.3بةسبة 

 :بالةسبة ألسباب المرض الجسمي ياةت الةتاسج مولم يالتالي

مععععععععععععن مجمععععععععععععوم   %96.2توبةسععععععععععععبة  362مععععععععععععن مجمععععععععععععوم  634األسععععععععععععباب الجسععععععععععععمية بتيععععععععععععرار        
معععععععن مجمعععععععوم %35وبةسعععععععبة  362معععععععن مجمعععععععوم  12ار التيعععععععرارات تتليهعععععععا األسعععععععباب الميتافيليبيعععععععة بتيعععععععر 
مععععععععن مجمععععععععوم  %2.6وبةسععععععععبة  362مععععععععن مجمععععععععوم  66التيععععععععرارات تليهععععععععا األسععععععععباب الةفسععععععععية بتيععععععععرار 
 .%2.6وبةسبة  6التيرارات وأخيرا األسباب اإلجتماعية بتيرار 

ة فععععي يععععل األسععععباب السععععاببة يععععان التةععععاول الضععععمةي هععععو الغالععععب حيععععث تراوحععععت الةسععععب التمثيليعععع        
 .%53.19و %93.25بين 

وتبععععععععععود ةسععععععععععبة األسععععععععععباب الجسععععععععععمية لوجععععععععععود خلععععععععععل فععععععععععي أعضععععععععععاء الجسعععععععععع  تالوراثععععععععععة تيلععععععععععة                 
الةظافعععععة تالمييروبععععععات تغييععععععر الجععععععو تونيرهععععععا مععععععن األسععععععباب تأمععععععا بالةسععععععبة لألسععععععباب الميتافيليبيععععععة فبععععععد 

ل مععععن أجععععل إثععععار  ياةععععت ميتععععوب تسععععحر جععععن تعععععين تحسععععد تتاببععععة توخاصععععة دعععععو  الشععععر الععععذي يسععععتبم
أمعععععععا فيمعععععععا يخعععععععع األسعععععععباب الةفسعععععععية فتمثلعععععععت فعععععععي البلعععععععق تالخعععععععوف و اإلهمعععععععال والتعععععععي تسعععععععبب .البلعععععععق

أمعععععراض أععععععراض الجسعععععد تفعععععي حعععععين تمثلعععععت األسعععععباب اإلجتماعيعععععة فعععععي التةشعععععسة اإلجتماعيعععععة وخاصعععععة 
الضعععععععيام اإلجتمعععععععاعي حيعععععععث يعععععععؤدي الغععععععع  إلعععععععع ظهعععععععور البديعععععععد معععععععن األمعععععععراض الجسعععععععمية يالتسعععععععم  

سععععععبي الملروععععععات بمععععععاء الصععععععرف الصعععععحي يمععععععا تعععععؤدي البععععععادات الغذاسيععععععة ( المععععععواد الفاسعععععد  )الغعععععذاسي 
السعععععيسة الةاتجعععععة ععععععن التةشعععععسة اإلجتماعيعععععة العععععع مجموععععععة معععععن األمعععععراض الجسعععععمية يالبواسعععععر تأمعععععراض 

 .المبد  وخاصة الفلفل الحار

ى إلعععععععع التعععععععي بيةعععععععت أن التلعععععععوث الصعععععععةاعي أد(2100)ســـــــالم حيعععععععث تتفعععععععق الةتعععععععاسج معععععععع دراسعععععععة      
ةتشععععار البديععععد مععععن األمععععراض  خاصععععة التةفسععععية مثععععل الربععععو تحساسععععية األةععععف تالحةجععععر  تتهععععيج ,ظهععععور وا 

حمرارهععععععععا باإلضععععععععافة إلععععععععع إةتشععععععععار أمععععععععراض أخععععععععرى يالبلععععععععب والسععععععععر ان ويععععععععد أدى التلععععععععوث  البيععععععععون وا 
 .الضوضاسي إلع اإلصابة بالصم  لدى اليبار

لجسعععععدي لعععععدى المسعععععةين يعععععرتب  أيثعععععر بالضعععععغو  يمعععععا بيةعععععت البديعععععد معععععن الدراسعععععات أن العععععذبول ا       
الةفسععععععععععععية واإلجتماعيععععععععععععة نيععععععععععععر المالسمععععععععععععة يالبللععععععععععععة والضععععععععععععيق اإليتصععععععععععععادي والحرمععععععععععععان والتجاهععععععععععععل     
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واإلهمععععععال تالتععععععي تععععععؤدي دورا يبيععععععرا فععععععي الشععععععيخوخة  والتععععععدهور ةفسععععععيا وبععععععدةيا تأمععععععا إذا يععععععان المسععععععةون 
حتعععععرا  معععععن اآلخعععععرين فعععععان هعععععذا اإل درا  يجبلهععععع  يبيشعععععون شعععععيخوخة يويعععععة يعععععدريون أةهععععع  موضعععععع تببعععععل وا 

  (20:  2118)معمرية وخزار . بدةيا ومتوافبة سبيد  ةفسيا

أن اإلضععععععع رابات اإلةفباليعععععععة مثعععععععل البلعععععععق والغضعععععععب واإلحبعععععععا  ( 221: 2102)ســـــــعود وتعععععععرى       
 .ذات خ عععور  تفهعععذه اإلةفبعععاالت معععن شعععاةها أن تليعععد معععن يابليعععة الجسععع  لإلصعععابة بعععالمرض الجسعععمي

يمعععععععا يؤيعععععععد البلمعععععععاء أن ععععععععد  البعععععععدر  علعععععععع التببيعععععععر ععععععععن اإلةفبعععععععاالت تليعععععععد معععععععن اإلسعععععععتبداد          
لإلصعععععععععععابة باضععععععععععع رابات أععععععععععععراض الجسعععععععععععد توهعععععععععععذا معععععععععععا أيدتعععععععععععه البديعععععععععععد معععععععععععن الدراسعععععععععععات تومةهعععععععععععا 

التععععي أيععععدت عاليععععة التيععععت  بالسععععر ان و أمععععراض السعععععلو  ( 0898)وزمالئـــــه   Todarelloدراسععععة
بععععععين إرتفععععععام ضععععععغ  الععععععد  والتيععععععت  حيععععععث عععععععاةع المصععععععابون  عاليععععععة Todarelloالغععععععذاسي تيمععععععا وجععععععد 

معععععععن الحعععععععاالت تويعععععععذل   %99بضعععععععغ  العععععععد  معععععععن ععععععععد  البعععععععدر  علعععععععع التببيعععععععر ععععععععن إةفبعععععععاالته  فعععععععي 
 (219: 2119)قريشي و زعطوط.المصابون بتبر  البولون الملمن

أن التباليععععععععععد الغذاسيععععععععععة والةظافععععععععععة تةتبععععععععععل سععععععععععواءا علععععععععععع مسععععععععععتوى ( 22: 2100)دبلــــــــــة ويؤيععععععععععد      
السعععععلوييات الميتسعععععبة معععععن اآلبعععععاء إلعععععع األبةعععععاء تالمعععععربين إلعععععع الصعععععغار تأو تةتشعععععر ب ريعععععق شعععععبه وبعععععاسي 

 .علع مستوى األفراد والجماعات

 :( 90: د ت)قيرة وآخرون في  بن إسماعيلويرى       

أن المبتبعععععدات السعععععحرية الجماعيعععععة فعععععي السعععععحر والتملععععع  معععععن  عععععرف الجعععععن تهعععععي تفسعععععير لحعععععاالت       
ضعععع رابات الجسععععمية والببليععععة تإةععععه عبععععار  عععععن يلععععق مععععرتب  بالشععععبور بععععالخوف والتهديععععد يععععت  الفشععععل واإل

إةعععععععه لليعععععععة العععععععدفام المبروفعععععععة باإلسعععععععبا  توالتعععععععي تعععععععدعمها ,تخفيضعععععععه بواسععععععع ة شخصعععععععةة المضععععععع هدين 
 .المبتبدات الثبافية المحلية

 وفععععععععي مععععععععا يخععععععععع أعععععععععراض المععععععععرض الجسععععععععمي فجععععععععاءت الةتععععععععاسج مولعععععععععة يالتععععععععالي األعععععععععراض      
معععععععععن التيعععععععععرارات تتليهعععععععععا األععععععععععراض  %99.2توبةسعععععععععبة  266معععععععععن مجمعععععععععوم  611الجسعععععععععمية بتيعععععععععرار 
مععععععععن مجمععععععععوم التيععععععععرارات تليهععععععععا األعععععععععراض %32توبةسععععععععبة  266مععععععععن مجمععععععععوم  12الةفسععععععععية بتيععععععععرار 
  .من مجموم التيرارات %36.1توبةسبة  15السلويية   بتيرار 
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أي بمبعععععدل واحعععععد ليعععععل مثعععععل مببعععععر  611ظهعععععرت األععععععراض الجسعععععمية ببعععععدد المعععععرض الجسعععععمي         
ععععععن المعععععرض الجسعععععمي تحيعععععث أن معععععا يميعععععل هعععععذه األمعععععراض هعععععي هعععععذه األععععععراض تفعععععي حعععععين ظهعععععرت 

للمثععععععععععععل الواحععععععععععععد المببععععععععععععر عععععععععععععن المععععععععععععرض          46..مععععععععععععرض بمبععععععععععععدل  12األعععععععععععععراض الةفسععععععععععععية فععععععععععععي 
ي تشعععععمل الحعععععلن واإلستسعععععال  والخضعععععوم تيلعععععق المعععععوت عةعععععد الجسعععععمي تخاصعععععة فعععععي حعععععاالت الجعععععلم والتععععع

للمثعععععل  25..الشخصعععععيات المةفبلعععععة وهعععععذا مايفسعععععر ظهعععععور األععععععراض السعععععلويية وهعععععي الشعععععيوى بمبعععععدل 
 .الواحد المببر عن المرض الجسمي

ويعععععععان التةعععععععاول الغالعععععععب فعععععععي يعععععععل أةعععععععوام األععععععععراض هعععععععو التةعععععععاول الضعععععععمةي إلسعععععععتةتاجها معععععععن         
 .لةمباةي الرمول المحل

باةعععععه هةعععععا  جديعععععة فعععععي إدرا  ببعععععض (2102)صـــــولةتتفعععععق الةتعععععاسج السعععععاببة معععععع ةتعععععاسج دراسعععععة         
األعععععععععراض الغريبععععععععة المصععععععععاحبة للمععععععععرض توهععععععععي تختلععععععععف بععععععععين أعععععععععراض فيليبيععععععععة وأعععععععععراض سععععععععلويية 

 .مصاحبة للمرض

التععععععي بيةععععععت أن األمععععععراض الجسععععععمية إةبيسععععععت علععععععع (2100)ســــــالم  يمععععععا تتفععععععق مععععععع دراسععععععة        
الةفسعععععية للمبحعععععوثين تحيعععععث أدت فعععععي أنلعععععب األحيعععععان إلعععععع شعععععبوره  بالضعععععغ  والتعععععوتر توهعععععذا  الصعععععحة

معععععا أثعععععر سعععععلبا علعععععع لداسهععععع  ألدوارهععععع  اإلجتماعيعععععة تيمعععععا أدت إلعععععع شعععععبور المبحعععععوثين بعععععالةبع والبجعععععل 
 .والميل إلع البللة

سععععععة أن البديععععععد مععععععن الدراسععععععات فععععععي علعععععع  ةفععععععس الصععععععحة ومةهععععععا درا(02: 2107)زنــــــادوتؤيععععععد         
Brather1988  وTaylor1995  خلصعععععععععععععت إلعععععععععععععع أن لألمعععععععععععععراض الجسعععععععععععععمية خاصعععععععععععععة الملمةعععععععععععععة
أمعععععراض السعععععر ان تأمعععععراض البلعععععب والبجعععععل اليلعععععوي المعععععلمن إةبياسعععععات ةفسعععععية يعععععالبلق :والخ يعععععر  مثعععععل

 .واإليتساب وسلويية يبد  المالسمة البالجية

 :(77: 2112)غانم ويرى         

وجهععععععععة ةظععععععععر علعععععععع  الععععععععةفس المرضععععععععي فععععععععي البلععععععععب مععععععععن  أن إضعععععععع راب البلععععععععق يبععععععععع مععععععععن<<        
اإلضععععع راب الةفسعععععي تفعععععالبلق محعععععور البصعععععاب والمعععععرض الجعععععوهري فعععععي اإلضععععع رابات الةفسعععععية بعععععل فعععععي 

 >>.أمراض عضوية شتع
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بالةسعععععبة ألةعععععوام ال عععععب المسعععععتخدمة فعععععي الشعععععفاء معععععن المعععععرض الجسعععععمي ياةعععععت الةتعععععاسج مولععععععة         
مععععععععععععن مجمععععععععععععوم     %41.4توبةسععععععععععععبة  356جمععععععععععععوم مععععععععععععن م 646ال ععععععععععععب الةبععععععععععععوي بتيععععععععععععرار : يالتععععععععععععالي

مععععععععععععععععن               662للمثععععععععععععععععل الواحععععععععععععععععد تيليععععععععععععععععه ال ععععععععععععععععب ال بيبععععععععععععععععي بتيععععععععععععععععرار  6..التيععععععععععععععععرارات وبمبععععععععععععععععدل 
تيليعععععععععه ال عععععععععب الويعععععععععاسي  14..معععععععععن مجمعععععععععوم التيعععععععععرارات وبمبعععععععععدل %21.5توبةسعععععععععبة  356مجمعععععععععوم 
ل    للمثعععععععععع 69..مععععععععععن مجمععععععععععوم التيععععععععععرارات وبمبععععععععععدل %6.1توبةسععععععععععبة  356مععععععععععن مجمععععععععععوم 31بتيععععععععععرار

مععععععععععن مجمععععععععععوم  %1توبةسععععععععععب 356مععععععععععن مجمععععععععععوم  66الواحععععععععععد توأخيععععععععععرا ال ععععععععععب السععععععععععحري بتيععععععععععرار 
 .للمثل الواحد 6..التيراراتوبمبدل 

تويععععععععان  %..6يععععععععان التةععععععععاول الغالععععععععب فععععععععي ال ععععععععب الويععععععععاسي هععععععععو التةععععععععاول الصععععععععري  بةسععععععععبة         
مثيليعععععة بعععععين التةعععععاول الغالعععععب فعععععي ببيعععععة أةعععععوام ال عععععب الشعععععببي هعععععو الضعععععمةي حيعععععث تراوحعععععت الةسعععععب الت

 .%51.29و 54.49%

هعععععذه الةتعععععاسج توضععععع  تعععععاثير الخلفيعععععة الثبافيعععععة والجماععععععة المرجبيعععععة فعععععي إختيعععععار أسعععععلوب البعععععالج         
وخاصععععععععععععععععععععة باإلعتمععععععععععععععععععععاد علععععععععععععععععععععع التجربععععععععععععععععععععة مععععععععععععععععععععن خععععععععععععععععععععالل الععععععععععععععععععععوعظ تأو ال ععععععععععععععععععععب الةبععععععععععععععععععععوي                        

السعععععععحري تليعععععععار   حسعععععععب ةعععععععوم المعععععععرض تيمعععععععا تععععععع  إسعععععععتخدا  البعععععععالج(صعععععععو  تريعععععععي تدععععععععاء تحجامعععععععة)
 .والبالج ال بيبي(البب  تالسر ان)األولياء تالتماس  

التععععي أيععععدت وجععععود مجموعععععة مععععن أسعععععاليب ( 2102)صــــولة وهععععذا مععععا إتفععععق مععععع ةتععععاسج دراسععععة         
البععععالج فعععععي مجتمعععععع الدراسعععععة بسععععير  تتةعععععوم بعععععين البعععععالج التبليععععدي ال بيبعععععي تالبعععععالج السعععععحري تالبعععععالج 

الجراحيعععععععععععة التبليديعععععععععععة تالبعععععععععععالج بواسععععععععععع ة  بعععععععععععوس ليعععععععععععار األوليعععععععععععاء     الشعععععععععععببي بمختلعععععععععععف البمليعععععععععععات 
 .المبالجين تالبالج الديةي تالبالج البديل تالبالج ال بي الحديث

التععععععي أيععععععدت أن أفععععععراد البيةععععععة يفسععععععرون تصععععععرفات (2102)لبقــــــ   وهععععععذا مععععععا يتفععععععق مععععععع دراسععععععة      
ل هعععععععذه اإلعتبعععععععادات باةتشعععععععار المعععععععريض وسعععععععلويياته الغريبعععععععة تبعععععععالجن والشعععععععيا ين توييثعععععععر إةتشعععععععار مثععععععع

حعععععاالت البلعععععق واإلضععععع رابات توالشعععععبور بعععععالبجل والضعععععبف فعععععي مواجهعععععة مشعععععيالت الحيعععععا  ومخا رهعععععا 
الصعععععععحية توفعععععععي هعععععععذه الحعععععععاالت يسعععععععتخد  المبععععععععالجون التمعععععععاس  والضعععععععرب المبعععععععر  للمعععععععريض والععععععععريع 

األخععععرى تمحاولععععة ل ععععرد الشععععيا ين مععععن جسععععمه يوسععععيلة للبععععالج تإضععععافة إلععععع مجموعععععة مععععن األسععععاليب 
 .التي يرستها وتيرسها الثبافة الشببية تيالحجامة تاليي تالتشلي  تالفدية والريية الشرعية
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أةععععععععه رنعععععععع  وتيععععععععر  التحععععععععوالت ببععععععععد (: 22-22:د ت)وهععععععععذا مععععععععا يؤيععععععععده أيضععععععععا ييععععععععر  ولخععععععععرون         
يعععععععة اإلسعععععععتبالل وفعععععععي ويتةعععععععا العععععععراهن تإال أن التصعععععععورات اإلجتماعيعععععععة مالالعععععععت تتباسعععععععمها البضعععععععايا الغيب

والموضعععععععععوعية تفال عععععععععب الحعععععععععديث وصعععععععععل ذروتعععععععععه توال عععععععععب الشعععععععععببي معععععععععالال مةغرسعععععععععا فعععععععععي العععععععععذات     
 .الجلاسرية تحيث يالحظ علع يثير من الفسات إيتةاعها بالةوعين الحديث والتبليدي

ــــــد ويععععععرى          أن مععععععن األسععععععباب المفسععععععر  لإلةتشععععععار البععععععالج التبليععععععدي (022: 2102)ســــــيد  عاب
ثععععع  نعععععالء المبيشعععععة وصعععععبوبتها سعععععيما البعععععالج ال بعععععي الحعععععديث معععععن جهعععععة ، ه أوالإعتبعععععاد األفعععععراد بةجاعتععععع

 .  ومن جهة أخرى تاثير الثبافة الشببية الديةية من خالل التةشسة اإلجتماعية والتربية األسرية

 : تفسير ومناقشة نتائج التصور اإلجتماعي للمرض العقلي .2-2.2

 التصورات اإلجتماعية للمرض الببلييوض  ( 94)جدول ري   :يلخصه الجدول الموالي

 سمات الشخصية نوع الطب الشعبي األعراض  األسباب المعنى

 عبلية - ميتافيليبية ديةي

 سلويية -

 الصبر  -

اإليمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععان  -
 بالبضاء والبدر 

 مةفبلة -

التييعععععععععععععععععععععف معععععععععععععععععععععع  -
 المويف

 سحري - عبلية - جسمية بيولوجي

 الريية الشرعية -

التييعععععععععععععععععععععف معععععععععععععععععععععع  -
 المويف

 ميتافيليبية ديةي

 (دعو  الشر)

 وياسي - عبلية -

 ةبوي -

 سحري -

 مةفبلة -

 ةفسية - بيولوجي

 إجتماعية -

 سحري  - عبلية -

 الريية الشرعية -

 مةفبلة  -
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 وياسي - عبلية - ميتافيليبية سحري

 سحري -

 الريية الشرعية  -

التييعععععععععععععععععععععف معععععععععععععععععععععع  -
 المويف

 مةفبلة -

) التةشعععععععععععععععسة اإلجتماعيعععععععععععععععة  بيولوجي
 (عن المظال  البفو

 وياسي - عبلية -

 سحري -

 الريية الشرعية -

التييعععععععععععععععععععععف معععععععععععععععععععععع  -
 المويف

 مةفبلة -

 :بالةسبة لببد مبةع المرض الببلي فبد تولعت الةتاسج يما يلي   

معععععن  %2..4توبةسعععععبة  91معععععن مجمعععععوم  32فعععععي المرتبعععععة األولعععععع المبةعععععع البيولعععععوجي بتيعععععرار         
وهععععذا راجععععع لتفسععععير المععععرض الببلععععي باةععععه ألعععع  عبلععععي وسععععببه جسععععمي تيليععععه المبةععععع .مجمععععوم التيععععرارات 
معععععععععن مجمعععععععععوم التيعععععععععرارات تويبعععععععععود ذلععععععععع  لتفسعععععععععير المعععععععععرض  %26.1وةسعععععععععبة  66السعععععععععحري  بتيعععععععععرار 

 61تويليعععععه فعععععي المرتبعععععة الثالثعععععة المبةعععععع العععععديةي بتيعععععرار (البعععععين تالجعععععن تالسعععععحر)باألسعععععباب الميتافيليبيعععععة
ويعععععان التةعععععاول الصعععععري  هعععععو الغالعععععب فعععععي المبةيعععععين السعععععحري . معععععن مجمعععععوم التيعععععرارات%36.6سعععععبة وة

ويبعععععععود ذلععععععع  لعععععععذير السعععععععبب  %13.33و %91.39والعععععععديةي حيعععععععث تراوحعععععععت الةسعععععععب التمثيليعععععععة بعععععععين 
تخاصععععة  %..6مباشععععر  تفععععي حععععين يععععان التةععععاول الضععععمةي هععععو الغالععععب فععععي المبةععععع البيولععععوجي بةسععععبة 

 .ره في األمثال يتبرير اإلةحرافات تأو يوس  لألفراد اآلخرينأن المرض الببلي يت  ذي

والتععععي أوضععععحت أن التصععععورات التبليديععععة ( 2112) بورنــــان وهععععذا مععععا يتفععععق مععععع ةتععععاسج دراسععععة         
للمعععععرض الببلعععععي أيثعععععر شعععععيوعا لعععععدى عيةعععععة الدراسعععععة رنععععع  يعععععوةه   لبعععععة جعععععامبيين تممعععععا يوضععععع  تعععععاثير 

 .الخلفية الثبافية علع تصور المرض

مععععن أفععععراد عيةععععة الدراسععععة  %59.9والتععععي تؤيععععد ان ( 2107)حــــاخ الشــــي  وتتفععععق مععععع دراسععععة         
 .يتصورون أن المرض الببلي هو الجةون

فععععععي المرتبععععععة :أمععععععا بالةسععععععبة لةتععععععاسج أسععععععباب المععععععرض الببلععععععي فياةععععععت الةتععععععاسج مولعععععععة يالتععععععالي 
معععععن مجمعععععوم التيعععععرارات  %45.2وبةسعععععبة  15معععععن مجمعععععوم  24األولعععععع األسعععععباب الميتافيليبيعععععة بتيعععععرار 
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معععععن  69الصععععحية بتيععععرار -للمثععععل الواحععععد توتليهعععععا فععععي المرتبععععة الثاةيععععة األسعععععباب الجسععععمية  1..بمبععععدل 
للمثععععععل الواحععععععد توفععععععي المرتبععععععة  31..مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات وبمبععععععدل  %61.4توبةسععععععبة  15مجمععععععوم 

للمثععععععل  36..بععععععدل مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات وبم%61.4وةسععععععبة  63الثالثععععععة األسععععععباب الةفسععععععية بتيععععععرار 
وبمبعععععععععدل  %66.1توبةسعععععععععبة  15معععععععععن مجمعععععععععوم   6.الواحعععععععععد وأخيعععععععععرا األسعععععععععباب اإلجتماعيعععععععععة بتيعععععععععرار 

 .للمثل الواحد 64..

معععععععرض  91معععععععن  24وتؤيعععععععد هعععععععذه الةتعععععععاسج أن التفسعععععععير باألسعععععععباب الميتافيليبيعععععععة هعععععععو الغالعععععععب         
الخلفيعععععة الثبافيعععععة فعععععي وهعععععذا معععععا يؤيعععععد دور (جعععععن تععععععين تميتعععععوب ,سعععععحر )للمثعععععل الواحعععععد  1..بمبعععععدل 

ختيعععععععار البعععععععالج  ويؤيعععععععد دور البوامعععععععل اإلجتماعيعععععععة والةفسعععععععية فعععععععي .المةاسعععععععب لعععععععه  تصعععععععور المعععععععرض وا 
 .ظهور المرض الببلي ومةها البفو عن المظال  تفبد المال

لعععععذير السعععععبب  %14.1ويعععععد يعععععان التةعععععاول الصعععععري  هعععععو الغالعععععب فعععععي األسعععععباب الميتافيليبيعععععة بةسعععععبة    
التةعععععععاول الغالعععععععب فعععععععي األسعععععععباب الجسعععععععمية واألسعععععععباب الةفسعععععععية تواألسعععععععباب باإلسععععععع  تفعععععععي حعععععععين يعععععععان 

 %..6و %61.9اإلجتماعيععععععععععة هععععععععععو التةععععععععععاول الضععععععععععمةي حيععععععععععث تراوحععععععععععت الةسععععععععععب التمثيليععععععععععة بععععععععععين 
 . إلستخراجها من دالالت الرمول اللغوية المحللة

ـــــــد اهلل حيعععععععث يعععععععرى        ـــــــن عب فيعععععععة أن الحعععععععاالت المرضعععععععية المشعععععععببة بالخلفيعععععععة الثبا(81: 2101)ب
فععععععي المجتمععععععع المغععععععاربي يععععععدرجها (جععععععن تعععععععين,سععععععحر )التععععععي تغععععععذيها المبتبععععععدات والتصععععععورات السععععععاببة 

ببععععععععض اإليليةيييععععععععون ضععععععععمن مععععععععا يسععععععععموةه الةشععععععععا  الهععععععععذياةي تويصععععععععةفوةها ضععععععععمن ذهععععععععان الهلوسععععععععة 
 .الملمن

األععععععععراض : وفعععععععي معععععععا يخعععععععع أععععععععراض المعععععععرض الببلعععععععي فجعععععععاءت الةتعععععععاسج مولععععععععة يالتعععععععالي 
معععععن مجمعععععوم التيعععععرارات وبمبعععععدل واحعععععد ليعععععل مثعععععل مببعععععر %15.3توبةسعععععبة  13 معععععن 91الببليعععععة بتيعععععرار 

معععععن   %66توبةسعععععبة  91معععععن مجمعععععوم  62ععععععن المعععععرض الببلعععععي تتليهعععععا األععععععراض السعععععلويية بتيعععععرار 
توبةسععععععبة 3.ليععععععل مثععععععل وفععععععي األخيععععععر األعععععععراض الةفسععععععية بتيععععععرار  32..مجمععععععوم التيععععععرارات وبمبععععععدل 

 .ليل مثل 2..من مجموم التيرارات وبمبدل  3.6%
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ويعععععان التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب فعععععي األععععععراض السعععععلويية والببليعععععة حيعععععث تراوحعععععت الةسعععععب 
تويععععععان التةعععععا ول الصععععععري  هععععععو الغالعععععب فععععععي األعععععععراض الةفسععععععية  %66..1و %11,52التمثيليعععععة بععععععين 

 .%..6بةسبة 

مثلمعععععا ظهعععععر معععععن خعععععالل تحليعععععل  حيعععععث أن معععععا يميعععععل المعععععرض الببلعععععي هعععععو األععععععراض الببليعععععة  
 .األمثال وهي إض راب التفيير تالهذيان تالهلوسة تيما تميله البدواةية في ببض الحاالت

معععععن  %..6والتعععععي أظهعععععرت أن  (2107)حـــــاخ الشـــــي  وهعععععذا معععععا يتفعععععق معععععع ةتعععععاسج دراسعععععة    
 .ةونأفراد البيةة يتصورن أن المرض الببلي هو نرابة في السلو  توأةه مرض خ ير توهو الج

التعععععععي أيعععععععدت أن تصعععععععور مجتمعععععععع الدراسعععععععة للمعععععععرض (2102)صـــــــولة يمععععععا تتفعععععععق معععععععع دراسعععععععة 
الببلعععععععي يتضععععععع  حعععععععين تصعععععععل األععععععععراض المرضعععععععية للمعععععععرض الببلعععععععي إسعععععععتخدا  البةعععععععف تسعععععععواءا علعععععععع 
األشععععععخاع المحي ععععععين بالشععععععخع المععععععريض تأو الشععععععخع المععععععريض ةفسععععععه حيةهععععععا يسععععععتجيبون لبععععععالج 

 .المريض بشيل متاخر

 (:029: 2102)محمد وآخرونفي "Lemaret"ليمرتويبول 

حيةمععععععا يةحععععععرف شععععععخع مععععععريض عععععععن التويبععععععات اإلجتماعيععععععة المالوفععععععة تفععععععان ذلعععععع  يليععععععد مععععععن 
مبعععععدل ترييععععععل اآلخععععععرين علعععععع سععععععلويه اإلجتمععععععاعي تويحفعععععله  علععععععع إتخععععععاذ مويعععععف مةععععععه تويععععععد يتجععععععاول 

 .التدخل ة اق األسر  واألصدياء توفي الحاالت الحاد  التي تة وي علع عةف ظاهر

ــــــــاعيويععععععععرى           أن مفهععععععععو  المععععععععرض الببلععععععععي يععععععععرتب  فععععععععي الحيععععععععا  اليوميععععععععة (708: 0828)الرف
بيلمععععععة الجةععععععون توذلعععععع  مععععععن خععععععالل عععععععدد مععععععن المبععععععاةي يغلععععععب فيهععععععا عععععععد  التحديععععععد أو التبمععععععي  نيععععععر      

المسعععععؤول توالمجةعععععون بهعععععذا المبةعععععع فعععععرد مصعععععاب ببجعععععل عبلعععععي تببيعععععد ععععععن اإلتصعععععال بعععععالوايع المعععععادي 
 .يبرف  بيبة أفباله وال يست يع التمييل بيةما هو خير وما هو شرواإلجتماعي توال 

بالةسععععععبة ألةععععععوام ال ععععععب الشععععععببي المسععععععتخدمة فععععععي الشععععععفاء مععععععن المععععععرض الببلععععععي فبععععععد تولعععععععت 
 :الةتاسج يالتالي

مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات وبمبعععععععدل  %96.3وبةسععععععب  .6مععععععن مجمعععععععوم  46ال ععععععب الةبععععععوي بتيععععععرار     
 .6معععععن مجمعععععوم  31ل عععععب الشعععععببي تيليعععععه ال عععععب السعععععحري بتيعععععرار للمثعععععل الواحعععععد المببعععععر ععععععن ا 13..
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للمثععععععععععل    46..مععععععععععن مجمعععععععععوم التيعععععععععرارات وبمبعععععععععدل %1.2توبةسعععععععععبة  .6معععععععععن مجمعععععععععوم  %62بتيعععععععععرار
للمثعععععل   33..معععععن مجمعععععوم التيعععععرارات وبمبعععععدل  1.2وةسعععععبة  62الواحعععععد توأخيعععععرا ال عععععب الويعععععاسي بتيعععععرار 

الةبععععععوي والسععععععحري حيععععععث تراوحععععععت الةسععععععب الواحععععععد تويععععععان التةععععععاول الضععععععمةي هععععععو الغالععععععب فععععععي ال ععععععب 
ويعععععععان التةعععععععاول الصعععععععري  هعععععععو الغعععععععالي فعععععععي ال عععععععب الويعععععععاسي بةسعععععععبة  %2..51و %.5التمثيليعععععععة بعععععععين 

6..%. 

وهععععععذا مععععععا يؤيععععععد دور الخلفيععععععة الثبافيععععععة فععععععي إختيععععععار أسععععععلوب البععععععالج المةاسععععععب للمععععععرض تفيععععععان 
السععععععحري ليععععععار  األوليععععععاء  والبععععععالج( صععععععبر تإيمععععععان بالبضععععععاء والبععععععدر الرييععععععة الشععععععرعية )ال ععععععب الةبععععععوي 

ويعععععان التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب فعععععي ال عععععب الةبعععععوي وال عععععب السعععععحري وذلععععع  . الصعععععالحين التمعععععاس 
إلسعععععتةتاجهما معععععن سعععععبب المعععععرض أو إسعععععمه تفعععععي حعععععين يعععععان التةعععععاول الصعععععري  هعععععو الغالعععععب فعععععي ال عععععب 

 .الوياسي وذل  للذير الصري  للبالج تغيير ميان السين تالسفر تالوعظ

التعععععي أيعععععدت أن للثبافعععععة الديةيعععععة دور هعععععا  فعععععي تصعععععور (2102)صـــــولة فعععععق معععععع ةتعععععاسج دراسعععععة وتت      
 .%19المرض الببلي واللجوء إلع البالج الديةي وخاصة الريية الشرعية بةسبة 

 :تفسير ومناقشة نتائج التصور اإلجتماعي للمرض النفسي. 2-7.2

 يوض  التصورات اإلجتماعية للمرض الةفسي( 99)جدول ري   :يلخصه الجدول الموالي

ــــــــــــوع الطــــــــــــب  األعراض  األسباب المعنى المرض ن
 الشعبي

ســـــــــــــــــــــــــــــــــمات 
 الشخصية

البلق 
 التفاعلي

سععععععععععععععععععععوء )ميتافيليبيععععععععععععععععععععة- ديةي
 (الحظ

 ةفسية -

 إجتماعية-

 ةفسية -

 سلويية -

 جسمية-

 الصبر  -

  بيبي  -

  

 مةفبلة -

التييعععععععععععف معععععععععععع  -
 المويف

الت لعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع -
 للمستببل

 مةفبلة - الصبر  - ةفسية - (ميتوب)ميتافيليبية - ديةيإض رابات 



 الفصل الخامس                                                                  عرض ومناقشة النتائج
 

396 
 

ما ببد 
 الصدمة 

اإليمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععان - جسمية-
 بالبضاء والبدر

التييعععععععععععف معععععععععععع  -
 المويف

 (خوف)ةفسية - ديةي الخواف

 التةشسة اإلجتماعية-

 ةفسية -

 سلويية -

 جسمية-

 الصبر  -

  بيبي -

 وياسي -

 مةفبلة -

التييعععععععععععف معععععععععععع  -
 المويف

الوهن 
 الةفسي

األفيعععععععععععععععععععععار )ةفسعععععععععععععععععععععية - ديةي
 السلبية

 

 ةفسية -

 سلويية -

 جسمية-

 الصبر  -

اإليمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععان -
 بالبضاء والبدر

 مةفبلة  -

الخوف 
 اإلجتماعي 

 ةفسية - التةشسة اإلجتماعية- ديةي

 سلويية -

 

 وياسي -

 الصبر- 

الضعععععععععععععععععععععععععععععععععععيام  -
 اإلجتماعي

 مةفبلة -

 التيت ت)ةفسية - ديةي الشراهة

 (الضغو  الةفسية

 ةفسية -

 جسمية  -

 الصو  -

  بيبي-

 

 مةفبلة -

فعععععععععععععععععععععععععععععععر  
الةشعععععععععععععععععععا  
 الحريي 

 التةشسة اإلجتماعية- ديةي

 (يلق)ةفسية-

 ةفسية -

 سلويية -

 

 وياسي -

 الصبر -

 مةفبلة --

الت لعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  -
 للمستببل 

الضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيام 
 اإلجتماعي
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يلعععععععععععععععععععععععععععععععععق 
 المستببل

 ميتافيليبية- ديةي

 التةشسة اإلجتماعية-

 ةفسية -

 سلويية -

 

 وياسي -

 الصبر -

اإليمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععان -
 بالبضاء والبدر

 مةفبلة -

التييعععععععععععف معععععععععععع  -
 المويف

يلعععععععععععععععععععععععععععععععععق 
 الموت

 ةفسية - ميتافيليبية- ديةي

 سلويية -

 

 الصبر -

اإليمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععان -
 بالبضاء والبدر

 مةفبلة -

التييعععععععععععف معععععععععععع  -
 المويف

اإليتسععععععععععاب 
 التفاعلي

 التةشسة اإلجتماعية- ديةي

 ةفسية-

 ةفسية -

 سلويية -

 

 مةفبلة - الصبر-

التييعععععععععععف معععععععععععع  -
 المويف

 

 :جاءت ةتاسج مبةع المرض الةفسي مولعة يالتالي

تفععععععي  %52.1أي  356مععععععن مجمععععععوم   315جععععععاءت المرتبععععععة األولععععععع للمبةععععععع الععععععديةي بتيععععععرار         
  %1.4وبةسبة  356من مجموم   65حين يان المبةع السحري تيراره 

وهععععععذه الةسععععععبة المرتفبععععععة للمبةععععععع الععععععديةي يرجععععععع سععععععببها لسععععععمة مةفبلععععععة التععععععي يتسعععععع  بهععععععا الفععععععرد 
الجلاسععععععععععري تحيععععععععععث أن الجععععععععععلم ال يسععععععععععاوي الصععععععععععبر واإليمععععععععععان بالبضععععععععععاء والبععععععععععدر ويسععععععععععاوي ضععععععععععبف     

اإليمعععععان تفعععععالمؤمن يفتععععععرض أن ال يبعععععاةي مععععععن يلعععععق واإليتسععععععاب توال المخعععععاوف نيععععععر ال بيبيعععععة ونيرهععععععا 
 :ببوله( 88: 0881) المهد  وهذا ما وضحه . يةمن األمراض الةفس

إن اإليمععععان بععععا  يوصععععل المسععععل  إلععععع درجععععة عاليععععة مععععن البععععو  الروحيععععة والتععععي سععععميت فععععي علعععع   
توالتعععععي تحعععععافظ علعععععع تماسععععع  الشخصعععععية وتةاسعععععق عمعععععل ميوةاتهعععععا وتجبلهعععععا " القـــــوة النفســـــية "العععععةفس 

ةتاجععععععا توعلععععععع البيععععععس فععععععان ضععععععبف ال ا يععععععة الروحيععععععة التععععععي هععععععي مماثلععععععة لمععععععا أيثععععععر وأعلععععععع وتععععععاثيرا وا 
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ييععععون سععععببا لمبظعععع  اإلضعععع رابات الةفسععععية حسععععب "ضععععبف ال ايععععة الةفسععععية "يسععععمع فععععي علعععع  الععععةفس بعععععع 
 ". Janet" "جاةيه "مفهو  ةظرية 

أةععععه معععععن وجهععععة ةظععععر الععععدين اإلسعععععالمي يمععععرض الفععععرد ةفسعععععيا (21-00: 2110)غــــانم ويؤيععععد 
  الشعععععخع إلمياةياتعععععه وتخب عععععه بعععععين أعمعععععال متبعععععدد  لبعععععد  اإليمعععععان بعععععا  سعععععبحاةه وتبعععععالع توععععععد  فهععععع

دون أن يشععععععبر بالرضععععععع الةفسععععععي تباإلضععععععافة إلععععععع سععععععوء الباليععععععة بععععععاآلخرين بععععععدءا مععععععن سععععععوء الباليععععععة 
ةتهععععععععاءا بيععععععععل الععععععععذين يتبامععععععععل مبهعععععععع  تممععععععععا يبععععععععوده إلععععععععع اإلضعععععععع رابات الةفسععععععععية والببليععععععععة  بالععععععععذات وا 

 .والسلويية

ر اإلسععععععالمي فععععععان اإلةسععععععال  الروحععععععي أةععععععه حسععععععب المةظععععععو ( 79: 2102)بوعــــــود يمععععععا تؤيععععععد 
عوامعععععععععل أساسعععععععععية تحعععععععععول دون تمتعععععععععع الفعععععععععرد ,ونيعععععععععاب المبعععععععععارف الروحيعععععععععة الصعععععععععحيحة أو تةايضعععععععععها 
 .بشخصية متلةة وتجبله أيثر عرضة لإلض رابات الةفسية

 :أةه(228: 0892) نجاتييما يؤيد 

تتفععععق جميععععع مععععدارس البععععالج الةفسععععي علععععع أن البلععععق هععععو السععععبب الرسيسععععي فععععي ةشععععوء أعععععراض 
األمععععراض الةفسععععية وليةهععععا تختلعععععف فععععي مععععا بيةهععععا فعععععي تحديععععد البوامععععل التععععي تسعععععبب البلععععق توتتفععععق هعععععذه 
المعععععدارس أيضعععععا علعععععع أن الهعععععدف الرسيسعععععي للبعععععالج الةفسعععععي هعععععو العععععتخلع معععععن البلعععععق وببعععععث الشعععععبور 

د تليةهععععا تتبععععع لتحبيععععق هععععذا الهععععدف أسععععاليب عالجيععععة مختلفععععة تهععععذه األسععععاليب ال بععععاألمن فععععي ةفععععس الفععععر 
تعععةج  داسمعععا فعععي تحبيعععق الشعععفاء التعععا  معععن األمعععراض الةفسعععية تأمعععا اإليمعععان بعععا  إذا بعععث فعععي ةفعععس الفعععرد 

 . مةذ الصغر فاةه ييسبه مةاعة ووياية من اإلصابة باألمراض الةفسية

ي ةاتجعععععة ععععععن التفسعععععبر باألسعععععباب الميتافيلييعععععة يالسعععععحر تالبعععععين أمعععععا ةسعععععبة المبةعععععع السعععععحري فهععععع       
 :(07: 2117) الشربينيحيث ِتؤيد . والتاببة تالحسد

أن تفسععععععير المععععععرض الةفسععععععي يععععععرتب  بععععععببض المفععععععاهي  والمبتبععععععدات وتععععععاثير يععععععو  خفيععععععة مثععععععل >>       
السعععععععحر والجعععععععن توالحسعععععععد ويعععععععرتب  ذلععععععع  بالخلفيعععععععة الثبافيعععععععة واإلجتماعيعععععععة فعععععععي بلعععععععدان البعععععععال  البربعععععععي 

 .<<واإلسالمي يما تؤيد ببض الدراسات الةفسية والبربية

 :أن Zardumi(1982 :123) زردومييما تؤيد         
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التفسععععععير التبليععععععدي لألمععععععراض الةفسععععععية فيظهععععععر أةععععععه يريععععععل علععععععع البوامععععععل الخارجيععععععة أيثععععععر مععععععن        
البوامعععععل الداخليعععععة للفعععععرد تفاإلضععععع راب يفسعععععر عامعععععة باسعععععباب متبلبعععععة باللبةعععععة اإللهيعععععة أو تعععععاثير السعععععحر 

بععععوى تالجععععن تأو البععععوى الخفيععععة تولععععذل  فععععان المععععرض ال يمثععععل إال مظهععععرا مععععن المظععععاهر البامععععة لبمععععل ال
 .الخفية

األسععععععباب الةفسععععععية بتيععععععرار : فععععععي مععععععا يخععععععع أسععععععباب المععععععرض الةفسععععععي فياةععععععت مولعععععععة يالتععععععالي        
للمثععععععل الواحععععععد تتليهععععععا  49..مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات وبمبععععععدل  %46توبةسععععععبة239مععععععن مجمععععععوم  622

مععععععععن مجمععععععععوم التيععععععععرارات  %26.4وبةسععععععععبة 239مععععععععن مجمععععععععوم   639األسععععععععباب اإلجتماعيععععععععة بتيععععععععرار 
توبةسعععععععبة  239معععععععن مجمعععععععوم  19للمثعععععععل الواحعععععععد تثععععععع  األسعععععععباب الميتافيليبيعععععععة بتيعععععععرار 43..وبمبعععععععدل 

معععععن  3.تثععععع  األسعععععباب الجسعععععمية الصعععععحية  للمثعععععل الواحعععععد 33..وبمبعععععدل  معععععن مجمعععععوم التيعععععرارات%.3
 . للمثل الواحد 1....وبمبدل  من مجموم التيرارات %1..توبةسبة 239مجموم

إةيشعععععاف األسعععععرار تفبعععععدان السعععععل ة )تمعععععن الخعععععوف تةوععععععت األسعععععباب  الةفسعععععية للمعععععرض الةفسعععععي 
تالبلععععععق تاألفيععععععار السععععععلبية تالحععععععلن تالهعععععع  توالتععععععي تععععععؤدي يلهععععععا إلععععععع اإلستسععععععال  والخضععععععوم ( والبيمععععععة 

كاتســـــوود "والحعععععلن الشعععععيء العععععذي يعععععؤدي إلعععععع االصعععععابة بعععععاألمراض الةفسعععععية والجسعععععمية توهعععععذا معععععا أيعععععده 
لجسععععمية والةفسععععية باسععععتةلاف  ال ايععععة  يععععرب  بععععين األمععععراض ا الععععذي"Catswood Zunchi" زونشــــي

سعععععتبدالها باألفيعععععار اإليجابيعععععة تإذ أن الشعععععخع العععععذي  معععععن جعععععراء االفيعععععار السعععععلبية والمبتبعععععدات الضعععععار  وا 
يتبععععععع التفييععععععر السععععععلبي الهععععععدا  يسععععععبب لععععععه تععععععوتر جملتععععععه البصععععععبية بشععععععيل متلايععععععد وتخريععععععب األعصععععععاب 

بـــــــن يعقـــــــوب " الدمويعععععععة والبلععععععب  الدييبععععععة فععععععي األعضعععععععاء ممععععععا يعععععععؤثر بشععععععيل تخريبععععععي علعععععععع األوعيععععععة
("2102 :92 . ) 

يمععععععا أن الخععععععوف مععععععن فبععععععدان السععععععل ة والبيمععععععة توالخععععععوف مععععععن إةيشععععععاف األسععععععرار تيععععععؤدي إلععععععع         
عايعععععة تيعععععوين  التيعععععت  ويمعععععع اإلةفبعععععال تالشعععععيء العععععذي يعععععؤدي إلعععععع اإلةتبعععععاه المسعععععتمر لبمعععععع المشعععععاعر توا 

تيعععععععت  رنععععععع  أةعععععععه سعععععععبب ةفسعععععععي فهعععععععو ةتعععععععاج وال. عاليعععععععات حميميعععععععة توتجةعععععععب الصعععععععراعات إلخفعععععععاء األةعععععععا
ــــــــالأسععععععععاليب التةشععععععععسة اإلجتماعيععععععععة فععععععععي األسععععععععر  الجلاسريععععععععة توهععععععععذا مععععععععا وضععععععععحته   (2100:022) طب

ويععععد تبلعععع  الفععععرد مةععععذ الصععععغر فععععن التيععععت  والتخفععععي توهععععي عععععاد  إخفععععاء الةوايععععا والحععععذر فععععي >> : ببولهععععا
 .<<ما يبوله تومما يبوله لآلخرين 
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 (702: 2102)فيدسون ونيل جونسون و كارينغ و دا) وتؤيد

الشعععععبور بعععععاله  أحعععععد الخصعععععاسع الرسيسعععععية إلضععععع راب البلعععععق البعععععا  تفعععععاألفراد المصعععععابون بهعععععذا 
اإلضععععع راب مهمومعععععون باسعععععتمرار حيعععععال أشعععععياء تافهعععععة تويلمعععععة الهععععع  تشعععععير إلعععععع الةلععععععة المبرفيعععععة إلعععععع 

لفعععععرد ال يسعععععت يع التفييعععععر فعععععي مشعععععيلة معععععن ععععععد  البعععععدر  علعععععع ةسعععععياةها تويثيعععععرا معععععا يسعععععتمر الهععععع  ألن ا
إيجعععععععاد حعععععععل للمشعععععععيلة تيمعععععععا أن مشعععععععاعر الهععععععع  تعععععععدو  لويعععععععت  ويعععععععل ال يميعععععععن السعععععععي ر  عليهعععععععا معععععععع 

 .صبوبات في الترييل تالملل سريبا وسرعة الغضب

ـــــــوط  قريشـــــــيويؤيعععععععد  التببيعععععععر ععععععععن اإلةفبعععععععاالت السعععععععلبية تحيمعععععععه : أن(218: 2119)وزعط
ر الثبافيعععععة وأةعععععه يخضعععععع لمعععععا يبعععععرف بالضعععععب  الثبافعععععة الشعععععببية والتةشعععععسة اإلجتماعيعععععة توتضعععععب ه المبعععععايي

 .البيةشخصي لإلةفباالت

وفععععععي مععععععا يخععععععع األسععععععباب اإلجتماعيععععععة للمععععععرض الةفسععععععي فمثلععععععت ةسععععععبة عاليععععععة توتتمثععععععل فععععععي 
عععععد  ت بيععععق األخععععالق فععععي " أسععععاليب التةشععععسة اإلجتماعيععععة التععععي تععععؤدي إلععععع سععععمة الضععععيام اإلجتمععععاعي 

توهعععععععو أهععععععع  أسعععععععباب ( الحعععععععذر)الثبععععععة اإلجتماعيعععععععة  الشعععععععيء العععععععذي أدى إلعععععععع إةبعععععععدا " المجتمععععععع الواسعععععععع 
و هعععععععذا معععععععا يظهعععععععر معععععععن خعععععععالل الببعععععععارات (.الخعععععععوف معععععععن يعععععععل معععععععا هعععععععو لخعععععععر )الخعععععععوف اإلجتمعععععععاعي 

 .ةحوس علع الثبة تمياة  ثبة تالثبة في الوثيبة: المستخدمة في الحيا  اليومية

ان الميتعععععععععوب تالسعععععععععحر تععععععععععين تالجعععععععععن تالشعععععععععي : أمعععععععععا األسعععععععععباب الميتافيليبيعععععععععة فتمثلعععععععععت فعععععععععي
 .والحسد

التععععي أيععععدت أن الحععععاالت التععععي ( 2102)ميســــوم حيععععث تتفععععق ةتععععاسج هععععذه الدراسععععة مععععع دراسععععة 
تبعععععععاةي معععععععن معععععععس تسعععععععحر أو ععععععععين تةعععععععدرج ضعععععععمن اإلضععععععع رابات الةفسعععععععية ذات الببعععععععد الثبعععععععافي نيعععععععر 

 .المصةفة في الدليل التشخيصي لألمراض الةفسية والببلية ري  أرببة

هسعععععععععععععتريوةيةتومن العععععععععععععةم        )ة هشعععععععععععععة وخرافيعععععععععععععة وأن هعععععععععععععذه الحعععععععععععععاالت تتميعععععععععععععل ببةيعععععععععععععة ةفسعععععععععععععي
علععععععع الترتيععععععب توهععععععي تجبععععععل هععععععؤالء األفععععععراد أيثععععععر إسععععععتبدادا مععععععن نيععععععره  (الفصععععععامي توسواسععععععية يهريععععععة

 .لإلصابة بالمرض
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أمععععععععا بالةسععععععععبة لألسععععععععباب الجسععععععععمية وعلععععععععع يلععععععععة ةسععععععععبتها تفهععععععععي مهمععععععععة ألةهععععععععا سععععععععبب التبععععععععب    
أســـــــامة "ضععععععع  أخصعععععععاسي األةشععععععع ة الصعععععععحية حيعععععععث يو . الةفسعععععععي تأال و هعععععععي ععععععععد  اإلسعععععععتيباظ بعععععععايرا

ـــــل ف عععععر  الصعععععبا  البعععععاير معععععا بعععععين السعععععاعة السادسعععععة والحاديعععععة عشعععععر تبعععععد أفضعععععل األويعععععات : "أن "كام
للصععععحة فمععععن خععععالل سععععاعات الصععععبا  األولععععع يةشعععع  عمععععل الجهععععال البصععععبي السععععمبثاوي ويبععععدأ الجسعععع  

الصعععععةوبرية ويعععععةبع  فعععععي إسعععععتببال الضعععععوء فعععععي موععععععده تمعععععا يرافبعععععه إةخفعععععاض ملحعععععوظ فعععععي عمعععععل الغعععععد 
عبــــد القــــوى ". حيععععث يبععععو  الجسعععع  بععععافرال هرمععععون اليععععورتيلول ( هرمععععون الظععععال  )هرمععععون المالتععععوةين 

(2111  :22)  

 : ومن أه  وظاسف اليورتيلول مايلي

 . التحي  في مبدل السير في الد  -
 . مساعد  الجس  علع التبامل مع الضغ  -
 .يةظ  ضغ  الد  -
 . تةظي  وظيفة البلب الوعاسية -
 .مه  لجهال المةاعة -
   Esstelle(2119: 000-008)مسؤول عن عملية األيض في الجس   -

 .ويان شيل التةاول الغالب هو الضمةي لتضمن السبب في مباةي الرمول المحللة

 :بالةسبة ألعراض المرض الةفسي فتولعت الةتاسج يالتالي        

مععععععععععععن مجمعععععععععععععوم    % 41.6وةسععععععععععععبة  132مععععععععععععن مجمععععععععععععوم  356األعععععععععععععراض الةفسععععععععععععية بتيععععععععععععرار       
 .31للمثععععععل المببععععععر عععععععن المععععععرض الةفسععععععي تتليهععععععا األعععععععراض السععععععلويية بتيععععععرار  6التيععععععرارات بمبععععععدل 

للمثععععععععل المببععععععععر عععععععععن 61..مععععععععن مجمععععععععوم التيععععععععرارات بمبععععععععدل  % 46.6وبةسععععععععبة  132مععععععععن مجمععععععععوم 
معععععععن  % 4..6توبةسعععععععبة  132معععععععن مجمعععععععوم  19ية بتيعععععععرار المعععععععرض الةفسعععععععيتتليها األععععععععراض الجسعععععععم

 .للمثل المببر عن المرض الةفسي 33..مجموم التيرارات بمبدل

حيعععععث ظهعععععرت األععععععراض الةفسعععععية فعععععي يعععععل األمعععععراض ويميعععععن تفسعععععير ذلععععع  بسعععععمات الشخصعععععية        
لخضعععععوم وهعععععي مةفبلعععععة تالت لعععععع للمسعععععتببل تالضعععععيام اإلجتمعععععاعي توالتعععععي معععععن مؤشعععععراتها البلعععععق العععععداس  تا

 .واإلستسال  تالحذر
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التعععععععي أيعععععععدت أن اإلضععععععع رابات اإلةفباليعععععععة (2102)ميســـــــوم حيعععععععث تتفعععععععق معععععععع ةتعععععععاسج دراسعععععععة 
والملاجيععععععة تةتشععععععر بشععععععيل يبيععععععر لععععععدى الحععععععاالت المصععععععابة بمععععععس تسععععععحر أو عععععععين توأةععععععه توجععععععد عاليععععععة 

 .إرتبا ية دالة إحصاسيا بين الصحة الةفسية وتبدير الذات لدى حاالت الدراسة

اض السععععلويية فيرجععععع تفسععععيرها الععععع الشععععيوى و الجععععلم  وهععععذا مععععا يععععؤدي إلععععع ظهععععور أمععععا األعععععر 
 .ببض األعراض الجسمية التي تصاحب البلق والتردد

فعععععي معععععا يخعععععع أةعععععوام ال عععععب الشعععععببي المسعععععتخدمة فعععععي الشعععععفاء معععععن المعععععرض الةفسعععععي تتولععععععت 
 52.. بمبعععععععدل  %12.2توبةسعععععععبة  216معععععععن مجمعععععععوم  311ال عععععععب الةبعععععععوي بتيعععععععرار : الةتعععععععاسج يتعععععععالي

مععععععن مجمععععععوم  %6..3توبةسععععععبة  216مععععععن مجمععععععوم  11للمثععععععل الواحععععععد تيليععععععه ال ععععععب الويععععععاسي بتيععععععرار 
مععععععن مجمععععععوم التيععععععرارات  .3للمثععععععل الواحععععععد تيليععععععه ال ععععععب السععععععحري بتيععععععرار  31..التيععععععرارات وبمبععععععدل 

للمثعععععععل  61...وبمبعععععععدل  6.2وةسعععععععبة  9للمثعععععععل الواحعععععععد توال عععععععب ال بيبعععععععي بتيعععععععرار  1....وبمبعععععععدل 
الواحعععععد تويعععععان التةعععععاول الغالعععععب فعععععي ال عععععب الةبعععععوي تالسعععععحري وال بيبعععععي تهعععععو التةعععععاول الضعععععمةي حيعععععث 

تويعععععععععان التةعععععععععاول الصعععععععععري  هعععععععععو الغالعععععععععب بةسعععععععععبة  %55.3و 63.1اوحععععععععت الةسعععععععععب التمثيليعععععععععة بعععععععععين تر 
6..%. 

تمثععععععل ال ععععععب الةبععععععوي فععععععي الصععععععبر واإليمععععععان بالبضععععععاء والبععععععدر تفالصععععععبر مععععععن المؤشععععععرات الهامععععععة       
للصعععععععحة الةفسعععععععية تألةعععععععه ييسعععععععب الفعععععععرد البعععععععدر  علعععععععع تحمعععععععل مشعععععععاق الحيعععععععا  فعععععععال يضعععععععبف أمامهعععععععا وال    

أمعععععا ال عععععب الويعععععاسي فيعععععان علعععععع شعععععيل وععععععظ لتفعععععادي األفيعععععار السعععععلبية تفعععععي . يتمليعععععه يعععععاسيةهعععععار توال 
حعععععين تمثعععععل ال عععععب السعععععحري تليعععععار  األوليعععععاء الصعععععالحين تالتمعععععاس  أمعععععا ال عععععب ال بيبعععععي فيسعععععتبمل معععععع 

 (.الةبةام تحب الرشاد)البلق 

هعععععععو  التعععععععي أيعععععععدت أن موضعععععععوم السعععععععحر( 2112)الهلـــــــىوهعععععععذا معععععععا إتفعععععععق معععععععع ةتعععععععاسج دراسعععععععة         
األيثععععر شععععيوعا مععععن نيععععره مععععن المبتبععععدات تفععععي التةشععععسة اإلجتماعيععععة لألبةععععاء تثعععع  تععععاتي المبتبععععدات حععععول 
الصععععحة والمععععرض والمتمثععععل فععععي المععععرض الةفسععععي مععععس مععععن الجععععن تاليععععي بالةععععار عععععالج ةععععاج  ألنلععععب 

 .الحاالت تالبالج باألوراق الميتوب عليها ببض اآليات البرلةية أسلوب ةاج 

التعععععععي توصععععععععلت إلععععععععع أن تصعععععععورات األفععععععععراد ألسععععععععباب (2100)الحــــــــوار   وتتفعععععععق مععععععععع دراسعععععععة
المعععععرض الةفسعععععي و عععععرق عالجعععععه تبعععععدو أيثعععععر إرتبا عععععا بالخلفيعععععة الثبافيعععععة للمجتمعععععع تحيعععععث تعععععؤثر الخلفيعععععة 
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فععععععععي تيععععععععوين عوامععععععععل مختلفععععععععة يالععععععععدين تاللغععععععععة تالتععععععععراث الثبععععععععافي والخبععععععععرات المترايمععععععععة علععععععععع مععععععععدى 
 (00: 2102)سيد  عابد. ويل

ــــــــــان ويؤيععععععععععد  أن هةععععععععععا  عاليععععععععععة بععععععععععين اإلعتبععععععععععاد الثبععععععععععافي تثعععععععععع   Nathan(1986 :77)نات
عةععععععععدما ةالحععععععععظ اإلعتبععععععععاد <<:األعععععععععراض المرضععععععععية الةفسععععععععية توأخيععععععععرا أسععععععععلوب البععععععععالج تحيععععععععث يبععععععععول

 .>>.متداخال مع البرض تفاةةا ةالحظ في ةفس الويت تاثر أسلوب البالج بهذا التداخل

 :ية للمرض اإلجتماعيتفسير ومناقشة نتائج التصورات اإلجتماع. 2-2.2

 :يوضحها الجدول الموالي

 يوض  التصورات اإلجتماعية للمرض اإلجتماعي( 91)جدول ري  

نوع الطب  األعراض األسباب المعنى المرض
 الشعبي

 سمة الشخصية

التبصب 
 للرأي 

التةشسة - ديةي     
 اإلجتماعية 

 سلويية  -

 (البةاد تالجدل ) -

 حب الظهور - الصبر  -

التبصب 
 للجماعة 

التةشسة - ديةي 
 اإلجتماعية 

 الوالء  - التوبة  - سلويية  -

 الضيام اإلجتماعي -

البدوان 
 اللفظي 

التةشسة - ديةي 
 اإلجتماعية 

السبت ) سلويية -
 (الغيبة

 التوبة -

 الصبر  -

 عدواةية -

 مةفبلة  -

التحر  
 الةفسي 

التةشسة - ديةي 
 اإلجتماعية

 ةفسية  -

 سلويية -

 ةفسية  -

 توبة -

 صبر  -

 عدواةية  -

 مةفبلة  -

 التييف مع المويف - التوبة  - سلويية -التةشسة - ديةي إخالف 
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 وياسي  - اإلجتماعية  الوعود 

التةشسة - ديةي  الخدام 
 اإلجتماعية 

 (شيوى) سلويية -

يلق ) ةفسية  -
 (داس 

 توبة-

 صبر  -

 الضيام اإلجتماعي  -

 مةفبلة  -

التةشسة - ديةي  المصلحة  
 اإلجتماعية 

( األةاةية)سلويية  -
 الشيوى 

التمريل )ةفسية  -
 (حول الذات

 وياسي -

 صبر  -

 التييف مع المويف  -

 مةفبلة  -

 الضيام اإلجتماعي-

التةشسة - ديةي  الغ  
 اإلجتماعية 

 سلويية  -

 ةفسية  -

 وياسي  -

 توبة  -

 الضيام اإلجتماعي -

 مةفبلة  -

اإلذالل 
 (عدواةية )

التةشسة - ديةي 
اإلجتماعية       

 (يمع)

 سلويية -

الشبور )ةفسية  -
 جسمية  -( باإلهاةة

 وياسي -

 صبر  -

 عدواةية -

 الوالء  -

 ضيام إجتماعي  -

 مةفبلة -

التةشسة - ديةي  اليذب 
 اإلجتماعية 

 سلويية -

 (شيوى)ةفسية  -

 التوبة  -

 وياسي  -

 التييف مع المويف -

 مةفبلة  -

 الضيام اإلجتماعي-

اليسل 
 والب الة 

التةشسة - ديةي 
 اإلجتماعية 

 الصبر  - (شيوى )سلويية -

 وياسي  -

 اإلتيالية  -



 الفصل الخامس                                                                  عرض ومناقشة النتائج
 

405 
 

الظل   
 (عدواةية )

التةشسة - ديةي 
 اإلجتماعية 

 (شيوى)سلويية  -

إستسال  )ةفسية -
 (تيلق 

 الصبر  -

 الدعاء  -

المويف التييف مع -
 (مساير  ) 

 ضيام إجتماعي  -

 عدواةية  -

حعععععععععععععععععععععععععععععععوادث 
 المرور 

 ةفسية - ميتافيليبية  - ديةي

 سلويية  -

 جسمية  -

اإليمان -
بالبضاء 
 والبدر 

 الصبر  -

التييف مع المويف -
 (التبرير ) 

التةشسة - ديةي  الفبر 
اإلجتماعية 

 غيان البي  )
 (المادية 

 ةفسية -

 سلويية  -

 الصبر -

 التوبة  -

اإليمان  -
بالبضاء 
 والبدر  

 مةفبلة  -

 التفاوت البيمي  -

التةشسة - ديةي  الرشو  
 اإلجتماعية 

 سلويية  -

 

 اإلتيالية - التوبة  -

 سلويية - التةشسة اإلجتماعية- ديةي السرية

 ةفسية -

 اإلتيالية  - التوبة -

الضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيام  -
 اإلجتماعي 

لواج 
 المصلحة

 اإلتيالية  - التوبة - سلويية- اإلجتماعيةالتةشسة - ديةي

 التفاوت البيمي -
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 سلويية - التةشسة اإلجتماعية- ديةي الخياةة

 ةفسية -

الضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيام  - التوبة -
 اإلجتماعي 

الضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيام  - التوبة - ةفسية - التةشسة اإلجتماعية- ديةي اإلةحرافات
 اإلجتماعي 

 التةشسة اإلجتماعية  - ديةي البخل 

الخوف من )ةفسية -
 (يلة الرلق 

 سلويية  -

 

 وياسي  -

 التوبة -

 التفاوت البيمي  -

 سلويية  - التةشسة اإلجماعية - ديةي التبذير

 ةفسية -

 الصبر -

 التوبة -

 البدواةية  -

 اإلتيالية  -

 مةفبلة -

الحي  
 بالمظاهر

 سلويية  - التةشسة اإلجماعية- ديةي

 ةفسية -

 المويفالتييف مع  - وياسي -

ي ع صلة 
 الرح  

التةشسة اإلجماعية  - ديةي
 ( غيان البي  المادية)

 سلويية  -

 ةفسية -

 وياسي  -

 التوبة -

 البدواةية -

 وياسي - سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي الةفاق 

 التوبة -

 التييف مع المويف -

 الوالء -

 التةشسة اإلجماعية- ديةي الغرور

 ةفسية  -

 الصبر - سلويية -

 التوبة -

 حب الظهور -

 

 التييف مع المويف - التوبة - سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي التغابي
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 وياسي -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي يلة الحياء

 ةفسية -

 وياسي -

 التوبة -

 الصبر - 

 مةفبلة -

 الضيام اإلجتماعي  -

 التفاوت البيمي -

الثرثر  واليال  
 اللاسد

 ةفسية  - ديةي

 إجتماعية -

 حب الظهور - وياسي - سلويية -

ةيران )اللس  
 (الجميل 

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي

 ةفسية -

 الصبر -

 وياسي -

 التوبة -

 الضيام اإلجتماعي -

 البدواةية -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي التفاخر

 ةفسية -

 التوبة -

 وياسي -

 حب الظهور -

 

التيبر 
الجاذبية )

 (الشخصية 

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي

 ةفسية -

 التوبة-

 الصبر -

 وياسي -

 عدواةية -

 حب الظهور -

 مةفبلة -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي الفضول

 

 التوبة-

 الصبر -

 حب الظهور -

 

 سلويية - التةشسة اإلجماعية ديةي الوسا ة

 ةفسية -

 الصبر -

 

 اإلتيالية -

 مةفبلة -
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البدواةية بين 
أ  اللوج 

 واليةة

 سلويية - (الغير ) ةفسية  - ديةي

 ةفسية -

 التوبة-

 الصبر -

 وياسي -

 عدواةية -

 التييف مع المويف-

 إجتماعية - ديةي ال الق

 ةفسية -

 سلويية -

 

 الصبر -

 وياسي -

 عدواةية -

 اإلتيالية -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية - ديةي اللةا

 

 التوبة-

 وياسي -

 الضيام اإلجتماعي -

إختالف 
البول عن 

 الفبل

 سلويية - التةشسة اإلجماعية ديةي

 

 التوبة-

 وياسي -

 التييف مع المويف -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية ديةي البتل

 

 التوبة-

 وياسي -

 البدواةية -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية ديةي خياةة األماةة

 ةفسية -

 جسمية -

 التوبة-

 وياسي -

 عدواةية -

 اإلتيالية -

 الضيام اإلجتماعي -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي اإلختالس

 ةفسية -

 جسمية -

 التوبة-

 وياسي -

 عدواةية -

 اإلتيالية -

 الضيام اإلجتماعي -

 حب الظهور- التوبة- سلويية - التةشسة اإلجماعية - ديةي الت فل
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 ةفسية - ةفسية -

 

 الصبر -

 وياسي -

 

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي الربا

 ةفسية -

 التوبة-

 وياسي -

 التفاوت البيمي -

 الضيام اإلجتماعي -

 إجتماعية - ديةي المن

 ةفسية -

 سلويية -

 ةفسية -

 التوبة-

 وياسي -

 حب الظهور-

 

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي شهاد  اللور

 ةفسية -

 

 التوبة-

 

 التييف مع المويف -

 الضيام اإلجتماعي -

 مةفبلة -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي اإلدمان

 ةفسية -

 جسمية-

 التوبة-

 وياسي -

 مةفبلة -

 التفاوت البيمي -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي التسول

 ةفسية -

 التوبة-

 وياسي -

 اإلتيالية -

عةف 
اللوجات ضد 

 األلواج

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي

 ةفسية -

 

 التوبة-

 الصبر -

 

 عدواةية -

 مةفبلة -

عةععععععععععععععععععععععععععععععععععععععف 
األلواج ضعععععععد 

 عدواةية - التوبة- سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي
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 ةفسية - اللوجات

 جسمية -

 الصبر -

 

 مةفبلة -

البةععععععف ضععععععد 
 األصول

 التةشسة اإلجماعية - ديةي

 الحاجة -

 سلويية -

 

 التوبة-

 

 عدواةية -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي ال مع

 ةفسية -

 

 التوبة-

 الصبر -

 وياسي -

 مةفبلة -

 التفاوت البيمي -

التحر  
 الجةسي

 التوبة- سلويية - التةشسة اإلجتماعية ديةي

 وياسي -

 الضيام اإلجتماعي -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية ديةي الغيبة

 ةفسية -

 التوبة-

 وياسي -

 التييف مع المويف -

 الضيام اإلجتماعي -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي الةميمة

 ةفسية -

 التوبة-

 وياسي -

 التييف مع المويف -

 الضيام اإلجتماعي -

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي الوشاية

 ةفسية -

 جسمية -

 التوبة-

 وياسي -

 الوالء -

 التييف مع المويف -

إةحرافات 
 األبةاء

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي

 ةفسية -

 التوبة-

 الصبر -

 الوالء -

 اإلتيالية -
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 مةفبلة -

إةحرافات 
 يبار السن

 التةشسة اإلجماعية - ديةي

 ةفسية -

 سلويية -

 ةفسية -

 جسمية -

 التوبة-

 وياسي -

 حب الظهور  -

 الضيام اإلجتماعي -

البدوان 
 الجسدي

 سلويية - اإلجماعيةالتةشسة - ديةي

 ةفسية -

 التوبة-

 

 مةفبلة -

 عدواةية -

المفهو  
 السلبي للويت

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي

 

 التوبة-

 وياسي -

 اإلتيالية -

االعتداء علع 
 المل  البا 

 سلويية - التةشسة اإلجماعية- ديةي

 ةفسية -

 

 التوبة-

 وياسي -

 مةفبلة  -

 عدواةية -

 اإلتيالية -

 سلويية - التةشسة اإلجتماعية ديةي الرياء

 

 التوبة-

 

 حب الظهور -

 التييف مع المويف -

حوادث 
 المرور

 سلويية - ميتافيليبية - ديةي

 ةفسية -

 جسمية -

 الصبر -

 

 مةفبلة -
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مععععععععر  مععععععععن  135تولعععععععععت ةتععععععععاسج مبةععععععععع المععععععععرض اإلجتمععععععععاعي مععععععععابين المبةععععععععع الععععععععديةي بتيععععععععرار       
معععععن  %1ت2وةسعععععبة  36تثععععع  المبةعععععع السعععععحري بتيعععععرار  %2ت51معععععن التيعععععرارات تبةسعععععبة  191مجمعععععوم 

 . مجموم التيرارات

الميتععععععوب تدعععععععو  : وهععععععذا راجععععععع لتفسععععععير أسععععععباب المععععععرض إمععععععا باألسععععععباب الميتافيليبيععععععة التاليععععععة        
الشعععععععر تسعععععععوء حعععععععظ ت ضعععععععبف العععععععوالم العععععععديةي تخاصعععععععة أن يعععععععل األمعععععععراض اإلجتماعيعععععععة المعععععععذيور  فعععععععي 

مثععععععل السععععععرية تالغعععععع  تالغيبععععععة تالةميمععععععة تالمععععععن : الدراسععععععة ةهععععععع عةهععععععا الععععععدين اإلسععععععالمي ةهيععععععا صععععععريحا
وهيععععذا فععععان إةتشععععار مثعععععل هععععذه السععععلوييات فععععي المجتمععععع تؤيعععععد ضععععبف الععععوالم الععععديةي توععععععد  .والرشععععو  

 .اإلهتما  بالتربية الخلبية

والمالحعععععظ فعععععي الحيعععععا  اليوميعععععة تفشعععععي البديعععععد معععععن هعععععذه األمعععععراض توهعععععذا معععععا ظهعععععر جليعععععا معععععن 
افحععععععة خععععععالل إةشععععععاء الدولععععععة للجةععععععة الو ةيععععععة لميافحععععععة الفسععععععاد تالععععععدروس التحسيسععععععية فععععععي المسععععععاجد لمي

 .إل ...الغ  في اإلمتحاةات الرسمية تاليميات التي تدخل يوميا من المواد الةفسية 

ـــــــــا وبوســـــــــنة حيعععععععععث يؤيعععععععععد  أن الشخصعععععععععية نيعععععععععر السعععععععععوية فعععععععععي (070-022: 2102)لوكي
الشخصعععععععية الفصعععععععامية تالشخصعععععععية التعععععععي : اإلسعععععععال  هعععععععي شخصعععععععية ةبعععععععع إيماةهعععععععا أو إةبعععععععد  وأهمهعععععععا

ليععععععععععععؤوس البةععععععععععععو  تالشععععععععععععخع اليفععععععععععععور تالشععععععععععععخع         تخععععععععععععاف الفبععععععععععععر وتتسعععععععععععع  بالسععععععععععععلبية تالشععععععععععععخع ا
الجشععععععع تالشععععععخع الععععععذي يتصععععععف بالشعععععع  تالشععععععخع الععععععذي يتسعععععع  بالجععععععدل والبةععععععاد تالشععععععخع الععععععذي 
يتسععععع  بعععععالجحود بعععععةب  ا  تالشعععععخع العععععذي يتصعععععف بالبخعععععل والخعععععوف معععععن يلعععععة العععععرلق والشعععععخع العععععذي 

 .يبجل األمور

تفسععععععير المععععععرض اإلجتمععععععاعي باسععععععباب  أمععععععا بالةسععععععبة للمبةععععععع السععععععحري تفبععععععد ظهععععععر مععععععن خععععععالل       
السععععععععحر تالبععععععععين تالحسعععععععد تالجععععععععن توهععععععععذا يتبريععععععععر للسعععععععلو  للتييععععععععف مععععععععع المويععععععععف : ميتافيليبيعععععععة هععععععععي

 .والتخفيف من التوتر اإلجتماعي والبلق

ةمعععععا إسعععععتبراءه معععععن          ويعععععان التةعععععاول الضعععععمةي هعععععو الغالعععععب لبعععععد  ذيعععععر المبةعععععع بشعععععيل مباشعععععر وا 
 .خالل سبب المرض أو إسمه

وجعععععععود مبتبعععععععدات ثبافيعععععععة خاصعععععععة بتفسعععععععير المعععععععرض (2112:بومـــــــدين )حيعععععععث أيعععععععدت دراسعععععععة         
 .إل ...مةها البين تالجن 



 الفصل الخامس                                                                  عرض ومناقشة النتائج
 

413 
 

مععععععععععن ال البععععععععععات الجامبيععععععععععات يبتبععععععععععرن %1...6أن (2119بوســــــــــنة ) يمععععععععععا أيععععععععععدت دراسععععععععععة        
 .اإلةتحار ضبف للوالم الديةي

يةعععععة بسعععععير  ويعععععذا المجتمبععععععات أن فعععععي مجتمعععععع الدراسعععععة مد(2102صـــــولة )يمعععععا أيعععععدت دراسعععععة        
المشععععابهة تبتبععععر المبتبععععدات الشععععببية والديةيععععة ةظعععع  تفسععععير بالةسععععبة لألفععععراد إلععععع جاةععععب الثبافععععة الحديثععععة 

 الساسد  حول المرض تفهي تؤثر في إختياره  ألسلوب البالج  

األسعععععععباب : فععععععي معععععععا يخععععععع أسعععععععباب المععععععرض اإلجتمعععععععاعي فبععععععد تولععععععععت علععععععع الشعععععععيل التععععععالي        
معععععععععن مجمعععععععععوم التيعععععععععرارات وبمبعععععععععدل %61.1وبةسعععععععععبة  6.1معععععععععن مجمعععععععععوم  155اعيعععععععععة بتيعععععععععرار اإلجتم
معععععععن مجمعععععععوم %1.2توبةسعععععععبة  6.1معععععععن   95للمثعععععععل الواحعععععععد تثععععععع  األسعععععععباب الةفسعععععععية بتيعععععععرار  53..

مععععععن  %1وبةسععععععبة  46للمثععععععل الواحععععععد تتليهععععععا األسععععععباب الميتافيليبيععععععة بتيععععععرار 6...التيععععععرارات وبمبععععععدل 
 .للمثل الواحد 1...مجموم التيرارات وبمبدل 

و  191معععععععرض يحمعععععععل األسعععععععباب الميتافيليبيعععععععة معععععععن مجمعععععععوم  46وهعععععععذا معععععععا يعععععععدل علعععععععع وجعععععععود 
معععععرض يشعععععتر  فعععععي السعععععببين  45أمعععععراض سعععععببها ةفسعععععي فبععععع  تو  .6معععععرض سعععععببها إجتمعععععاعي و 155

 .اإلجتماعي والةفسي

  وفيمعععععا يخعععععع األسعععععباب اإلجتماعيعععععة فبعععععد تمثلعععععت فعععععي أسعععععاليب التةشعععععسة اإلجتماعيعععععة وخاصعععععة    
حيععععععث تععععععؤدي إلععععععع ظهععععععور ببععععععض األمععععععراض . ثعععععع  الحاجععععععة(البمععععععع تاإلهمععععععال ت غيععععععان البععععععي  الماديععععععة )

 :اإلجتماعية مةها

إخععععععالف الوعععععععود تالمصععععععلحة تاليععععععذب تالحيعععععع  بالمظععععععاهر تالةفععععععاق تالتغععععععابي تإخععععععتالف البعععععععول 
عمعععععا  ععععععن الفبعععععل تشعععععهاد  العععععلور تالغيبعععععة تالةميمعععععة تالوشعععععاية تالريعععععاء ويلهعععععا أمعععععراض إجتماعيعععععة ةاتجعععععة

تبلمععععععه الفععععععرد مععععععن أسععععععرته تمععععععن تجةععععععب للمواجهععععععة المباشععععععر  توتحاشععععععي حيععععععث يععععععدرب ال فععععععل علععععععع فععععععن 
 :  أن(022- 020: 2100)طبال المساير  خالل عملية التةشسة اإلجتماعية حيث وضحت 

التعععععدريب علعععععع فعععععن المسعععععاير  والتعععععي تبةعععععي أن يسعععععير الفعععععرد معععععع اآلخعععععر ويوافبعععععه ويعععععتالء  مبعععععهت 
   والتسععععوية ذات وظيفععععة إجتماعيععععة تععععؤدي إلععععع خفععععض تععععوتر التفاعععععل اإلجتمععععاعي والمسععععاير  فععععي الععععتالؤ 

فععععععالفرد إذا يععععععتبل  ييععععععف يتييعععععععف مععععععع اآلخععععععرين يفبعععععععل ذلعععععع  ليععععععتبل  مععععععا يالسععععععع  مععععععن أسععععععلوب الحعععععععديث .
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بععععععل أيضععععععا التييععععععف ذاتععععععه ةفسععععععيا مععععععع فععععععن التبامععععععل اإلجتمععععععاعي والمسععععععاير  . والتبععععععرض حسععععععب الموايععععععف
 .مواجهة المباشر  ومن مبالجة المشيلة من جذورهاتفرض مويفا ذهةيا يتهرب من ال

 :يما أن األمراض اإلجتماعية التالية     

الب العععععععة واليسعععععععل تالرشعععععععو ت التبعععععععذير تالوسعععععععا ة ت عععععععالق المصعععععععلحة تإةحرافعععععععات األبةعععععععاء تالمفهعععععععو       
ن   السععععلبي للويععععت تمرتب ععععة بسععععمة اإلتياليععععة تفال فععععل مةععععذ صععععغره يربععععع علععععع أن يجععععد وسععععي   بيةععععه وبععععي

أبيعععععه تيعععععد تيعععععون أمعععععه تخالتعععععه تخالعععععه تعمعععععه تحيعععععث تتحعععععول اإلتياليعععععة مسعععععتببال إلعععععع محسعععععوبية تمحابعععععا  
طبــــــال توععععععد  البععععععدر  علعععععع مواجهععععععة الصععععععباب تفيسعععععتبين بغيععععععره  دون حاجععععععة لعععععذل  تحيععععععث أوضعععععحت 

(2100 :029): 

عةععععدما ةتحععععدث عععععن اإلتياليععععة داخععععل المجتمععععع ةجععععدها مععععن ةتععععاسج التةشععععسة االجتماعيععععة تفععععالفرد  
اذا وجععععد تربيعععععة تتميععععل بالمةافسعععععة فاةععععه ييتسعععععب اخععععالق المةافسعععععة فععععي حعععععين أن البيسععععة التعععععي تحععععدد سعععععلفا 

 .مريل الفرد ودوره في المجتمع تجبل الفرد مياال إلع الخضوم و اإلتيالية

سعععععلويات يثيعععععر  فعععععي المجتمعععععع ي عععععالق المصعععععلحة  حيعععععث ي لعععععق الرجعععععل لوجتعععععه  وهيعععععذا ظهعععععرت        
أو لإلسعععععععععتفاد  معععععععععن       (أبةعععععععععاء شعععععععععهداء تأبةعععععععععاء مجاهعععععععععدين )يعععععععععي تتحصعععععععععل علعععععععععع مةحعععععععععة معععععععععن الدولعععععععععة 

سععععمة بععععارل  مععععن سععععمات :"Kardinerالسععععين تويبيععععدها عرفيععععا تيمععععا إةتشععععر التععععودد الععععذي يبتبععععر حسععععب 
للداللعععععة علعععععع أن اإلتياليعععععة ةتعععععاج التةشعععععسة اإلجتماعيعععععة توهعععععذا  يمعععععا يبتبعععععر مؤشعععععرا"الشخصعععععية الجلاسريعععععة 

 :ببولها  (2100:227)طبال ما أيدته 

هةعععععععا  يعععععععتبل  الفعععععععرد أن رو  الخضعععععععوم تجلعععععععب الميافعععععععا  فعععععععي حعععععععين رو  اإليتحعععععععا  ورد الفبعععععععل ال        
تجععععععدي ةفبععععععا تبمبةععععععع أةععععععه يععععععتبل  ييععععععف يجععععععد  ريبععععععة ل لععععععب المسععععععاعد  و إسععععععتثار  الب ععععععف بععععععدال مععععععن 

تياليتععععععه علععععععع اآلخععععععر تفهععععععذه الحالععععععة تبتبععععععر ال بمععععععل بارادتععععععه الخاصععععععة توبالتععععععالي فهععععععو يبتععععععرف ببجععععععله وا 
يبيمعععععععة إجتماعيعععععععة تصعععععععةف ضعععععععمن ضعععععععروريات الحيعععععععا  توهةعععععععا تسعععععععتبمل التفضعععععععيل والمحسعععععععوبية يعععععععادا  

 .عادية إجتماعية وتدخل ضمن تفاهمات المجتمع

الخعععععععدام تالغععععععع  تاإلذالل : مةهعععععععايمعععععععا تعععععععرتب  مجموععععععععة معععععععن األمعععععععراض اإلجتماعيعععععععة األخعععععععرى        
والسععععععععععععرية تالخياةععععععععععععة تاإلةحرافععععععععععععات تيلععععععععععععة الحيععععععععععععاء تاللةععععععععععععا تخياةععععععععععععة األماةععععععععععععة تاإلخععععععععععععتالس تشععععععععععععهاد          

العععععععلور تالتحعععععععر  الجةسعععععععي تإةحرافعععععععات يبعععععععار السعععععععن تبسعععععععمة ةاتجعععععععة ععععععععن التةشعععععععسة اإلجتماعيعععععععة هعععععععي 
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يععععون ذيععععب "تمععععع الواسععععع الضععععيام اإلجتمععععاعي حيععععث يربععععع الفععععرد علععععع أن األخععععالق ال ت بععععق فععععي المج
فالضععععععععععيام اإلجتمععععععععععاعي سععععععععععمة ةاتجععععععععععة عععععععععععن التةشععععععععععسةاإلجتماعية فععععععععععي األسععععععععععر     " ال تايلعععععععععع  الذيابععععععععععة 

طبـــــال وهعععععذا معععععا وضعععععحته . الجلاسريعععععة تالتعععععي تةعععععتج فعععععردا يشعععععبر بالضعععععيام واإلنتعععععراب يلمعععععا إبتبعععععد عةهعععععا
 :  ببولها ( 2100:029-028)

علعععععع جبعععععل الفعععععرد ضعععععاسبا متعععععع إةب عععععع  يبمعععععل المجتمعععععع األبعععععوي فعععععي شعععععيله التبليعععععدي والحعععععديث
ععععععن عاسلتعععععه وعشعععععيرته تأو جماعتعععععه ألن الدولعععععة ال تسعععععت يع أن تحعععععل محعععععل البةعععععع اإلجتماعيعععععة األوليعععععة 

بععععععل تبتبععععععر الدولععععععة يععععععو  تدفبععععععه إلععععععع اإلنتععععععراب والشععععععبور باإلضعععععع هادت (الباسلععععععة تالبشععععععير  تالجماعععععععة )
بععععععي  وال يبتععععععرف بععععععاألخالق خععععععارج تمامععععععا يمععععععا هععععععو دور المجتمععععععع المععععععدةي ففععععععي نالععععععب األحيععععععان ال ي

 .البةع األولية

التبصعععععب للعععععرأيت الفضعععععولت : يمعععععا تعععععرتب  مجموععععععة معععععن األمعععععراض اإلجتماعيعععععة األخعععععرى مةهعععععا
الغعععععرور والثرثعععععر  واليعععععال  اللاسعععععد الةفعععععاق تالتيبعععععر تالت فعععععل تالمعععععن تالريعععععاء تبسعععععمة حعععععب الظهعععععور الةاتجعععععة 

ن تاييعععععععد ذاتعععععععه خعععععععارج األسعععععععر  حيعععععععث ععععععععن التةشعععععععسة اإلجتماعيعععععععة حيعععععععث نالبعععععععا معععععععا يبحعععععععث الفعععععععرد عععععععع
 :(70: 2101)بن عبد اهلل  في " Djait"يؤيد

أن البةيععععععة الةرجسعععععععية هعععععععي المسععععععؤولية ععععععععن الةلععععععععة إلععععععع إعجعععععععاب التعععععععي تبععععععود إلعععععععع سعععععععبب <<
بالغيرتممععععععا يفسععععععر ميععععععل المغععععععاربي إلععععععع  إة ععععععوأي وهععععععي فععععععي ةفععععععس الويععععععت عالمععععععة علععععععع شععععععد  التبلععععععق

 . >>. التبج  وحب الظهور

البععععععدوان اللفظععععععي تالتحععععععر  : وعععععععة مععععععن األمععععععراض اإلجتماعيععععععة األخععععععرى مةهععععععايمععععععا تععععععرتب  مجم
الةفسعععععععي تالظلععععععع  تالتبعععععععذير تي عععععععع صعععععععلة العععععععرح  عةعععععععف اللوجعععععععات ضعععععععد األلواج تعةعععععععف األلواج ضعععععععد 
اللوجعععععات تالبعععععدوان علعععععع األصعععععول تالبتعععععل البعععععدوان الجسعععععدي البعععععدوان علعععععع الملععععع  البعععععا  تهعععععي سعععععمة 

الزيليتــــــي اإلجتماعيععععععة المبةيععععععة علععععععع البمععععععع وهععععععذا مععععععا أيععععععده  البدواةيععععععة الةاتجععععععة عععععععن أسععععععاليب التةشععععععسة
 :ببوله (020: 2119)

األسعععععاليب التسعععععل ية نالبعععععا معععععا تعععععؤدي إلعععععع بةعععععاء شخصعععععيات إة واسيعععععة نيعععععر واثبعععععة معععععن ةفسعععععها 
تبععععععاةي مخععععععاوف مرضععععععية نيععععععر  بيبيععععععة تإن التةشععععععسة التسععععععل ية تععععععؤدي إلععععععع ظهععععععور التببيععععععة واألةاةيععععععة 

 .تواإلض رابات اإلةفبالية والبدواةية توالبلق توالحلن واإليتسابواليسل واإلحبا  
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 : ببوله(70: 2101)بن عبد اهلل في   Djaitوهذا ما يؤيده أيضا 

الشخصععععععية المغاربيععععععة يت اببععععععان مععععععع ببععععععض الميععععععول ي بععععععان البابليععععععة للتععععععاثير والبدواةيععععععة فعععععع <<
للععععععةبع الواضعععععع  فععععععي ضععععععب   الةرجسععععععية والحساسععععععية المفر ععععععة لألةععععععا توهععععععي فععععععي ةفععععععس الويععععععت ترجمععععععة

 >>االةفبالية 

والمالحعععععععععععععععظ فعععععععععععععععي الوايعععععععععععععععع إةتشعععععععععععععععار السعععععععععععععععلو  البعععععععععععععععدواةي تاليعععععععععععععععال  البعععععععععععععععذيء تالبعععععععععععععععدوان            
 .وال ...اللفظي تالبتل تالبةف في المالعب تالبةف في المدارس تالبةف األسري 

يمععععععععععععععا تععععععععععععععرتب  مجموعععععععععععععععة مععععععععععععععن األمععععععععععععععراض اإلجتماعيععععععععععععععة االخععععععععععععععرى تومةهععععععععععععععا التبصععععععععععععععب 
ذاللتالوشعععععععاية بسعععععععمة العععععععوالء وهعععععععي ةتعععععععاج التةشعععععععسة اإلجتماعيعععععععة والتعععععععي تبمعععععععل معععععععن خاللهعععععععا للجماعةتاإل

علععععععع إةتععععععاج أفععععععراد تععععععاببين ومععععععوالين لهععععععا تويبتبععععععر الععععععوالء للباسلععععععة أو البشععععععير  ضععععععروري فععععععي المجتمععععععع 
 : ببولها( 022: 2100)طبال توهذا ما وضحته 

الشخصععععععي والتببيععععععة اللععععععذين تبمععععععل التةشععععععسة علععععععع التباليععععععد وذلعععععع  لتبويععععععة يععععععل مععععععن الععععععوالء >> 
يتربععععع الفععععرد عليهععععا فععععي إ ععععار الباسلععععة وتبليلهععععا فععععي اإل ععععار اليلععععي للمجتمععععع داخععععل ةظععععا  الععععوالء البععععا  

 .<<وتوليع الرضع والحماية 

ال معععععععع تالبخعععععععل تالربعععععععا : يمعععععععا تعععععععرتب  مجموععععععععة معععععععن األمعععععععراض اإلجتماعيعععععععة األخعععععععرى ومةهعععععععا
ليععععة التةشععععسة اإلجتماعيععععة تحيععععث حيععععث يربععععع الفععععرد اإلدمععععان بسععععمة التفععععاوت البيمععععي والتععععي هععععي ةتععععاج عم

إلععععععع   تفالتفعععععععاوت ...علعععععععع المتةايضعععععععات ال تيعععععععذب ويعععععععرى والعععععععده ييعععععععذب تال تعععععععدخن ويعععععععدخةون أمامعععععععه 
 :(01: 2112)خليفة البيمي حسب 

هععععو ذلعععع  الفععععرق بععععين ةسععععق البععععي  يمععععا يتصععععوره الفععععرد وبععععين إةبيععععاس ذلعععع  الةسععععق علععععع سععععلويه 
بتعععععرب معععععن مفهعععععو  صعععععور  العععععذات المامولعععععة تالتعععععي تبةعععععي صعععععور  الفعععععرد العععععوايبي وةسعععععق البعععععي  المتصعععععور ي

عععععن ةفسععععه تيمععععا يععععود أن تيععععون عليععععه توةسععععق البععععي  الععععوايبي يشععععير إلععععع صععععور  الفععععرد عععععن ةفسععععه يمععععا 
 .هي عليه وهذا ما يظهر من خالله سوء التوافق البيمي
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ـــــــيم يمعععععععا أيعععععععد  ـــــــن الق أن الفعععععععتن التعععععععي تبعععععععرض علعععععععع البلعععععععوب هعععععععي أسعععععععباب (02: 0820)إب
مرضععععععها توهععععععي فععععععتن الشععععععبهات تفععععععتن الغععععععي والظععععععالل تفععععععتن المباصععععععي والبععععععدم تفععععععتن الظلعععععع  والجهععععععل 

 .فاألولع توجب فساد البصد واإلراد  توالثاةية توجب فساد البل  واإلعتباد

أن الحسعععععد المعععععذمو  ةتعععععاج البجعععععب واليبعععععر والحبعععععد والبغعععععاء (212: 2112)منصـــــور يمعععععا أيعععععد 
 .ير وال يسبده إال اإلضرار بمن يحسدهوالرياء تفيغتة  الحاسد سماعه الخ

معععععععن ال البعععععععات يبتبعععععععرن أن %33التعععععععي أيعععععععدت أن (2119)بوســـــــنة  يمعععععععا تتفعععععععق معععععععع دراسعععععععة
سعععععبب اإلةتحعععععار يبعععععود ليثعععععر  المشعععععايل التعععععي تبعععععاةي مةهعععععا الجلاسعععععر وعلعععععع رأسعععععها الفبعععععر تالب العععععة تيلعععععة 

 .إل ...مةاصب البمل والتفي  األسري 

ية يععععععععععالغير  تالجاذبيععععععععععة الشخصععععععععععية إلععععععععععع ظهععععععععععور األمععععععععععراض    يمععععععععععا تععععععععععؤدي األسععععععععععباب الةفسعععععععععع        
 .اإلجتماعية تيالبدواةية تالةميمة تالغيبة الت فل تالثرثر 

يمععععععععععععععا يبععععععععععععععود سععععععععععععععبب ببععععععععععععععض األمععععععععععععععراض اإلجتماعيععععععععععععععة إلععععععععععععععع األسععععععععععععععباب الميتافيليبيععععععععععععععة             
مععععن خعععععالل  يععععالجن تالشععععي ان والبععععين تالحسعععععد تالبضععععاء والبععععدر تويعععععل هععععذه التفسععععيرات يتبلمهعععععا ال فععععل

ـــــــال أسعععععععاليب التةشعععععععسة اإلجتماعيعععععععة التعععععععي تميلهعععععععا إيراهعععععععات الحعععععععب األمعععععععومي توهعععععععذا معععععععا وضعععععععحته  طب
 : ببولها(020: 2100)

بععععععععععان ال فععععععععععل الجلاسععععععععععري عمومععععععععععا يبععععععععععي  بععععععععععين إيراهععععععععععات الحععععععععععب األمععععععععععومي وبععععععععععين البسععععععععععو       
التمليعععععي  األبويعععععة تفحعععععب األ  ألبةاسهعععععا بيعععععل معععععا يتميعععععل بعععععه معععععن حعععععرار  عا فيعععععة تيغلعععععب عليعععععه ال عععععابع

حيعععععث تفعععععرض األ  هيمةتهعععععا البا فيعععععة علعععععع أ فالهعععععا وتشعععععل فعععععي ةفوسعععععه  رنبعععععات اإلسعععععتبالل وتحعععععي ه  
ببععععععال  مععععععن الخرافععععععات والغيبيععععععات والمخععععععاوف فيةشععععععا ال فععععععل خرافيععععععا عععععععاجلا عععععععن التصععععععدي للوايععععععع مععععععن 

 .خالل الحس الةبدي والتفيير الببالةي

لةفسعععععية هعععععو التةعععععاول الضعععععمةي وذلععععع  ويعععععان شعععععيل التةعععععاول الغالعععععب فعععععي األسعععععباب اإلجماعيعععععة وا
إلسععععتخراجها مععععن خعععععالل دالالت الرمععععول المسععععتخدمة فعععععي المثععععل تفعععععي حععععين يععععان التةعععععاول الصععععري  هعععععو 

   .    الغالب في األسباب الميتافيليبية لذير السبب باإلس  المباشر

 :تولعت أعراض األمراض اإلجتماعية يالتالي      
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ليعععععل  6معععععن التيعععععرارات وبمبعععععدل %19وبةسعععععبة  6699معععععوم معععععن مج 191األععععععراض السعععععلويية بتيعععععرار 
معععععععععن مجمعععععععععوم  %.2توبةسعععععععععبة  6699معععععععععن مجمعععععععععوم  241مثعععععععععل تثععععععععع  األععععععععععراض الةفسعععععععععية بتيعععععععععرار 

 6699مععععععععن مجمععععععععوم  93ليععععععععل مثععععععععل تتليهععععععععا األعععععععععراض الجسععععععععمية بتيععععععععرار  41..التيععععععععرارات بمبععععععععدل 
 .ليل مثل 1...من مجموم التيرارات بمبدل  9ت4وبةسبة 

معععععرض تحمعععععل عرضعععععا  191األمعععععراض اإلجتماعيعععععة والتعععععي يعععععان ععععععددها حيعععععث يتضععععع  أن يعععععل 
سععععلوييا تحيععععث أن هععععذا السععععلو  خععععروج عععععن الوضععععع المععععالوف فععععي الوضععععع السععععوي توهععععذا مععععا يوضععععحه 

 :ببوله  Merton"ميرتون"

الفعععععععععرد المةحعععععععععرف سعععععععععلوييا يخفعععععععععي سعععععععععلويه المةحعععععععععرف ويةتهععععععععع  المبعععععععععايير التعععععععععي يبتعععععععععرف        >>
بهععععععا تويةحصععععععر إهتمامععععععه فععععععي ييفيععععععة الهععععععروب مععععععن الببوبععععععات الخاصععععععة بالمبععععععايير اإلجتماعيععععععة التععععععي 

 ( :21027)المغذو  . <<يبترف بها تويسبع ليسب مصالحه الشخصية

سععععععمتي البدواةيععععععة واإلةفبععععععال اللتععععععان أمععععععا فيمععععععا يخععععععع األعععععععراض الةفسععععععية تفهععععععي ةاتجععععععة عععععععن 
 .تستللمان وجود أعراض ةفسية يالبلق تاإلستسال  تالحلن توببض األعراض الجسمية

حيععععث يععععان التةععععاول الصععععري  هععععو الغالععععب مععععن األعععععراض السععععلويية لععععذير البععععرض مباشععععر  تويععععان      
لرمععععول الموجععععود  فععععي التةععععاول الضععععمةي هععععو الغالععععب فععععي األعععععراض الةفسععععية والجسععععمية إلسععععتبراسها مععععن ا

 .المثل الشببي

 ( :07: 2102)بوعود حيث تؤيد

 :أن الشخع السوي في التصور اإلسالمي يتميل بما يلي

 .التواضع وتجةب الغرور -
 .الصدق في البول والبمل -
 .حفظ األماةة -
 .التسام  مع الةاس -
 .بر الوالدين -
 .الصبر علع الشداسد -
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 .البفة والبةاعة -
ةشرا  الصدر -  .الراحة وا 

 :ببوله(222: 2112)فقيه في  BARRONبارون  يما يؤيد 

إن العععععذين يتمتبعععععون بالصعععععحة الةفسعععععية السعععععليمة هععععع  معععععن يفبلعععععون معععععا يروةعععععه صعععععوابا توالصعععععواب 
فعععععععي ةظعععععععره  هعععععععو أةعععععععه ال يةبغعععععععي علعععععععع الفعععععععرد أن ييعععععععذب تأو يغععععععع  تأو يسعععععععرق تأو يغتعععععععاب تأو يبتعععععععل 

 .وةموها وبصفة عامة فالصواب هو أن ال يفبل ما يهدد سير الحيا 

 :أن (78: 2102)بوعوديما تؤيد 

 :الشخصية المض ربة وفق التصور اإلسالمي تتس  بما يلي

 .البةو  من رحمة ا  -
 .الظل  -
 .الجحود بالةب  -
 .الغرور والتيبر -
 .اليذب والةميمة -
 .الريون إلع اليسل -
 .األةاةية وحب الةفس -
 .الببد عن ا  سبحاةه وتبالع -

ي المسععععععتخدمة فععععععي الشععععععفاء مععععععن المععععععرض اإلجتمععععععاعي تتولعععععععت بالةسععععععبة ألةععععععوام ال ععععععب الشععععععبب
مععععععععن مجمععععععععوم  %13وبةسععععععععبة  6.56مععععععععن مجمععععععععوم  163ال ععععععععب الةبععععععععوي بتيععععععععرار : الةتععععععععاسج يالتععععععععالي

ت 6.56مععععععععن مجمععععععععوم  265للمثععععععععل الواحععععععععد تيليععععععععه ال ععععععععب الويععععععععاسي بتيععععععععرار  5..التيععععععععرارات وبمبععععععععدل 
 31تيليعععععععه ال ععععععب السعععععععحري د للمثعععععععل الواحعععععع 96..وبمبععععععدل معععععععن مجمععععععوم التيعععععععرارات  %29.4وبةسععععععبة 
 .للمثل الواحد 4...وبمبدل من مجموم التيرارات  %3.9توبةسبة 

المالحععععععظ مععععععن خععععععالل إسععععععتبراء هععععععذه الةتععععععاسج أن ترتيععععععب أةععععععوام ال ععععععب الشععععععببي جععععععاء ممعععععععاثال 
لمبععععععاةي المععععععرض اإلجتمععععععاعي تحيععععععث يسععععععتخد  البعععععععالج الععععععديةي ومةععععععه التوبععععععة لتععععععر  السععععععلويات نيعععععععر 
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فععععي حالععععة الشععععيوى تواإليمععععان بالبضععععاء والبععععدر وفععععي الحععععاالت التععععي يبتبععععد أن المببولععععة والصععععبر خاصععععة 
سعععععببها البعععععين أو الجعععععن تسعععععتخد  الرييعععععة الشعععععرعية تيمعععععا أن هعععععذه الةسعععععبة الممثلعععععة لل عععععب الويعععععاسي تمثلعععععت 

و لععععععوحظ إسععععععتبمال البععععععالج السععععععحري خاصععععععة فععععععي حععععععاالت . فععععععي الععععععوعظ لتجةععععععب السععععععلويات المةحرفععععععة
 ...(.األلواج تسوء الحظ البدوان ( التماس )ال الق 

ختيععععععار            وهيععععععذا يتضعععععع  مععععععن الةتععععععاسج السععععععاببة تععععععاثير الخلفيععععععة الثبافيععععععة فععععععي تصععععععور المععععععرض وا 
 .أسلوب عالجه تومةه ال ب الةبوي

مععععععن ال البععععععات  %9..51التععععععي أوضععععععحت أن (2119)بوســــــنة وهععععععذا مععععععا يتفععععععق مععععععع دراسععععععة 
 .يؤيدن علع مواجهة اإلةتحار بالرجوم إلع الدين اإلسالمي الحةيف والتمس  باصول الشريبة

ختيععععار أسععععاليب عالجععععه  يبععععد ضععععمن الخ ابععععات ,ويععععذا يتضعععع  ممععععا سععععبق أن تصععععور المععععرض وا 
اليوميععععععععة ألفععععععععراد المجتمععععععععع تفهععععععععي تتضععععععععمن ةمععععععععاذج تفسععععععععيرية تحمععععععععل دالالت رمليععععععععة وتتمحععععععععور حععععععععول 

جععععععي العععععذي يجععععععب علعععععع الفععععععرد أن يسععععععليه تلمسعععععا للشععععععفاء توالمالحعععععظ أن مفععععععاهي  المععععععرض المسعععععار البال
 .تتماشع وفق ببض اإلعتبارات ومةها الخلفية الثبافية

 مناقشة عامة . 7

 :من خالل تحليل األمثال الشببية البربية تبين مايلي

    المعععععععععرض اإلجتمعععععععععاعي تيليعععععععععه المعععععععععرض: بالةسعععععععععبة لةعععععععععوم المعععععععععرض  جعععععععععاءت بالترتيعععععععععب التعععععععععالي -
 .الةفسي تث  يليه المرض الجسمي وأخيرا المرض الببلي

المبةعععععععع العععععععديةي تالمبةعععععععع السعععععععحري وأخيعععععععرا : بالةسعععععععبة لمبةعععععععع المعععععععرض يعععععععان الترتيعععععععب التعععععععالي -
 .المبةع البيولوجي

بالةسععععععععععبة ألسععععععععععباب المععععععععععرض جععععععععععاءت بالترتيععععععععععب التععععععععععالي تاألسععععععععععباب اإلجتماعيععععععععععة تاألسععععععععععباب     -
 .الميتافيليبيةالةفسية تاألسباب الجسمية واألسباب 

األعععععععععععراض السععععععععععلويية تواألعععععععععععراض   : بالةسععععععععععبة ألعععععععععععراض المععععععععععرض جععععععععععاء الترتيععععععععععب يالتععععععععععالي -
 .الةفسية تث  األعراض الجسمية وأخيرا األعراض الببلية

ال ععععععب الةبععععععوي تال ععععععب الويععععععاسي ثعععععع  ال ععععععب     : بالةسععععععبة ألةععععععوام ال ععععععب الشععععععببي جععععععاءت يالتععععععالي -
 .ال بيبي وأخيرا ال ب السحري
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رض الجسععععععععمي جععععععععاء المبةععععععععع البيولععععععععوجي فععععععععي المرتبععععععععة األولععععععععع تثعععععععع  المبةععععععععع     بالةسععععععععبة للمعععععععع -
 .الديةي ث  المبةع السحري

أمعععععععععا بالةسعععععععععبة لألسعععععععععباب فياةعععععععععت األسعععععععععباب الجسعععععععععمية فعععععععععي المرتبعععععععععة األولعتتليهعععععععععا األسعععععععععباب  -
 .الميتافيليبية تتليها األسباب الةفسية وأخيرا األسباب االجتماعية

األععععععععراض الجسعععععععمية تثععععععع  األععععععععراض الةفسعععععععية ثععععععع  :يالتعععععععالي أمعععععععا بالةسعععععععبة لألععععععععراض تولععععععععت  -
 .األعراض السلويية

ال ععععععععب الةبععععععععوي تال ععععععععب ال بيبععععععععي تثعععععععع  ال ععععععععب    : بالةسععععععععبة ألةععععععععوام ال ععععععععب الشععععععععببي ياةععععععععت يالتععععععععالي
 .الوياسي توأخيرا ال ب السحري

  بالةسعععععبة للمعععععرض الببلعععععي فيعععععان المبةعععععع الغالعععععب هعععععو المبةعععععع البيولعععععوجي تيليعععععه المبةعععععع السعععععحري تثععععع
 .المبةع الديةي

الصععععحية ثعععع    . أمععععا بالةسععععبة ألسععععباب المععععرض جععععاءت بالترتيععععب التععععالي ميتافيليبيععععة تثعععع  الجسععععمية -
 .الةفسية توأخيرا اإلجتماعية

وفيمعععععععا يخعععععععع األععععععععراض جعععععععاءت األععععععععراض الببليعععععععة فعععععععي الترتيعععععععب األول تتليهعععععععا األععععععععراض  -
 .السلويية تث  األعراض الةفسية توأخيرا األعراض الجسمية

ال ععععب الةبععععوي تال ععععب السعععععحري : مععععا يخععععع أةععععوام ال ععععب الشععععببي جععععاءت بالترتيععععب التععععاليوفي -
 .وال ب الوياسي

 .بالةسبة للمرض الةفسي تيان المبةع الغالب هو المبةع الديةي تيليه المبةع السحري -
أمعععععععا بالةسعععععععبة األسعععععععباب المععععععععرض فبعععععععد جعععععععاءت األسعععععععباب الةفسععععععععية فعععععععي المرتبعععععععة األولعتتليهععععععععا  -

 .ية تث  األسباب الميتافيليبية تث  األسباب الجسمية الصحيةاألسباب اإلجتماع
 .أما عن األعراض فجاءت األعراض الةفسية ث  السلويية تث  الجسمية -
وعععععن أةععععوام ال ععععب الشععععببي فجععععاء فععععي المرتبععععة األولععععع ال ععععب الةبععععوي تيليععععه ال ععععب الويععععاسي ثعععع   -

 .ال ب السحري وأخيرا ال ب ال بيبي
يععععععععان المبةععععععععع الععععععععديةي فععععععععي المرتبععععععععة األولععععععععع يليععععععععه المبةععععععععع بالةسععععععععبة للمععععععععرض اإلجتمععععععععاعي ف -

 .السحري
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أمعععععا عععععععن أسععععععباب المعععععرض فجععععععاءت يالتععععععالي األسعععععباب اإلجتماعيععععععة ثعععععع  الةفسعععععية تثعععععع  األسععععععباب  -
 .الميتافيليبية

 .األعراض السلويية تث  الةفسية ث  الجسمية: أما عن أعراض المرض فجاءت يالتالي -
 .ال ب الةبوي تث  الوياسي تث  السحري: تاليبالةسبة ألةوام ال ب الشببي جاءت يال -

ختيعععععععار         معععععععن خعععععععالل الةتعععععععاسج السعععععععاببة يتضععععععع  تعععععععاثير الخلفيعععععععة الثبافيعععععععة فعععععععي تصعععععععور المعععععععرض وا 
أسععععلوب البععععالج يمععععا تبععععين أن يععععل مجتمععععع يخلععععق مرضععععاه بةفسععععه تخاصععععة مععععن خععععالل أسععععاليب التةشععععسة 
اإلجتماعيعععععة المتببعععععة توسعععععمات الشخصعععععية التعععععي ي ببهعععععا أفعععععراده و خاصعععععة سعععععمة االةفبعععععال تالتييعععععف معععععع 

تياليععععععععععة تالضععععععععععيام اإلجتمععععععععععاعي تياسععععععععععباب لألمععععععععععراض اإلجتماعيععععععععععة والةفسععععععععععية والببليععععععععععة المويععععععععععف تاإل
( يلعععععق تخعععععوف إجتمعععععاعي  )فعععععالغ  معععععثال معععععرض إجتمعععععاعي يعععععؤدي إلعععععع األمعععععراض الةفسعععععية . والجسعععععمية

 (.تسم ) وأمراض جسمية 

 "Clapier Valladonكالبيـــي فـــالدون "حيعععث إتفبعععت ةتعععاسج هععععذه الدراسعععة معععع ةتعععاسج دراسععععة        
صعععععععة بالةسعععععععبة لةتعععععععاسج مبيعععععععاس اإلةفبعععععععال العععععععذي وضععععععع  أن الجلاسعععععععري يبعععععععدو إةفباليعععععععا  يصعععععععحب هعععععععذا خا

اإلةفبعععععال التعععععردد والبلعععععق وهعععععذا معععععا يفسعععععر شعععععيوم األععععععراض اإليتسابيعععععة والبعععععر  المبديعععععة وهعععععذا معععععا تؤيعععععده 
 .يالبر  المبدية تالسيري تضغ  الد : األمراض المةتشر  بوالية بسير 

لاسريععععععة تتميععععععل بسععععععمة ياعديععععععة هععععععي التييععععععف مععععععع المويععععععف توالتععععععي تبتبععععععر يمععععععا أن الشخصععععععية الج      
الباعععععد  لبعععععد  أمعععععراض إجتماعيعععععة يمعععععا ذيعععععر سعععععاببا مثلهعععععا مثعععععل ببيعععععة الشخصعععععية البربيعععععة األخعععععرى حيعععععث 

هعععععععو الميعععععععون " الشعععععععا ر "أن الفهلععععععوي  (71: 2101)بـــــــن عبـــــــد اهلل فععععععي "العـــــــزم "و "عمـــــــار"يبتبععععععر 
يععععث يععععذير أن الفهلععععوي هععععو شععععخع سععععريع التييععععف يسععععتوعب األساسععععي للشخصععععية الباعديععععة البربيععععة تح

يععععل جديععععد بحععععذر ةسععععبي توهععععو مسععععتبد داسمععععا إلبععععداء وفععععاق سعععع حي وتععععودد سععععريع فععععالفهلوي إةسععععان ذيععععي 
إةسععععان ذيععععي جععععدا يسععععتخد  الععععذياء إلخفععععاء يععععل وايععععع سععععيء وهععععو بععععارم فععععي عملععععي الةبععععل واإلببععععاد توهععععو 

 .واالبباد عن داسرته الشخصيةاألسلوب الذي يلي الفرد لتحميل نيره المسؤولية 

ــــدين وتتفععععق ةتععععاسج هععععذه الدراسععععة مععععع دراسععععة       فععععي أةععععه ال يوجععععد مبةععععع واحععععدا للمععععرض (2112)بوم
بععععععل توجععععععد شععععععبية مععععععن المبععععععاةي المببععععععد تععععععرتب  جميبععععععا بالثبافععععععة البربيععععععة واإلسععععععالمية وفععععععي جععععععلء مةهععععععا 

جيعععععة التعععععي تبتمعععععد علعععععع السعععععحر بالثبافعععععة الغربيعععععة وأن هةعععععا  إسعععععتبمال أيبعععععر للمبعععععاةي للممارسعععععات البال
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واليهةععععععة وأن اللجععععععوء إلععععععع ال ععععععب التبليععععععدي لععععععيس حيععععععرا علععععععع ال ببععععععات الريفععععععي تفهععععععي ليسععععععت مسععععععالة 
 ببيعععععععععة ببعععععععععدر معععععععععا هعععععععععي مسعععععععععالة ثبافيعععععععععة وأن للفعععععععععرد مجمعععععععععوم معععععععععن التصعععععععععورات المختلفعععععععععة ألسععععععععععباب       

ا نيبعععععععي المعععععععرض تفهةعععععععا  معععععععن يرجبهعععععععا إلعععععععع عوامعععععععل  بيبيعععععععة يالفيروسعععععععات والمييروبعععععععات توببضعععععععه
 .يالبين والجن والميتوب تأي هةا  مبتبدات ثبافية خاصة بتفسير المرض

ــــــان يمععععععا إتفبععععععت مععععععع ةتععععععاسج دراسععععععة  بععععععان لل لبععععععة الجععععععامبيين تصععععععورات تبليديععععععة (2112)بورن
 . وحديثة للمرض الببلي

معععععععععععرض )فعععععععععععي أن سعععععععععععبب اإلةتحعععععععععععار (2119)بوســـــــــــنة يمععععععععععا إتفبعععععععععععت معععععععععععع ةتعععععععععععاسج دراسعععععععععععة 
 .الديةي يبود إلع ضبف الوالم(إجتماعي

فعععععععي اإلعتبعععععععاد المسعععععععبق بعععععععالجن والشعععععععيا ين (2102) لبقـــــــ  يمعععععععا إتفبعععععععت معععععععع ةتعععععععاسج دراسعععععععة 
 .وتاثيرها علع حيا  الفرد

فعععععي أن التصعععععور اإلجتمعععععاعي للمعععععرض  (2107)حـــــاخ الشـــــي  يمعععععا إتفبعععععت معععععع ةتعععععاسج دراسعععععة         
األيععععاديمي حيععععث الببلععععي لععععدى األ بععععاء تتشععععيل عةاصععععره الضععععمةية مععععن الثبافععععة الشععععببية ومععععن تيععععويةه  

 .مةه  يتصورون أن المرض الببلي هو الجةون %59.9أن ةسبة 

فعععععي أن اإلسعععععتجابة لألععععععراض المرضعععععية تيعععععون  (2102)صـــــولة  يمعععععا إتفبعععععت معععععع ةتعععععاسج دراسعععععة       
 . بسرعة  أيبر حيث تيون حاد األل  ويصبب تحميلها

السععععععحري تالبععععععالج وأن هةععععععا  مجموعععععععة مععععععن أةععععععوام البععععععالج مةهععععععا ال ععععععب ال بيبععععععي تالبععععععالج 
 .إأل ...الديةي 

يمعععععا أةعععععه فعععععي مجتمعععععع الدراسعععععة . أن للثبافعععععة الديةيعععععة أهميعععععة بعععععارل  فعععععي تصعععععور المعععععرض وتفسعععععيره
مديةعععععة بسعععععير  ويعععععذا المجتمبعععععات المشعععععابهة تبتبعععععر المبتبعععععدات التبليديعععععة والشعععععببية والديةيعععععة ةظععععع  تفييعععععر 

معععععرض تفهعععععي تعععععؤثر فعععععي ةمععععع  تفييعععععره  بالةسعععععبة لألفعععععراد تإلعععععع جاةعععععب الثبافعععععة الحديثعععععة السعععععاسد  حعععععول ال
 .يما تؤثر في إختياره  للبالج المةاسب لمشيلته  الصحية

فعععععي أن موضعععععوم السعععععحر هعععععو أيثعععععر المبتبعععععدات (2112)الهلـــــى يمعععععا إتفبعععععت معععععع ةتعععععاسج دراسعععععة 
 .إةتشارا في المبتبدات الخرافية لتةشسة األبةاء وأن المرض الةفسي مس من الجن
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حعععععععول دور البوامعععععععل ال بيبيعععععععة فعععععععي إةتشعععععععار (2100)ســـــــالم راسعععععععة يمعععععععا إتفبعععععععت معععععععع ةتعععععععاسج د       
 .األمراض الجسمية ومةها التلوث الضوضاسي توالتلوث الصةاعي

حعععععول تعععععاثير الخلفيعععععة الثبافيعععععة فعععععي تصعععععور (2102)ســـــدى عابـــــد يمعععععا إتفبعععععت معععععع ةتعععععاسج دراسعععععة       
ختيار أسلوب البالج المةاسب  .اإلض رابات الةفسية توا 

والتعععععي أظهعععععرت أةعععععه توجعععععد البديعععععد معععععن األمعععععراض ال يتبامعععععل (2102)  لبقـــــوتتفعععععق معععععع دراسعععععة 
بععععععععل يتبامععععععععل فيهععععععععا مععععععععع مجموعععععععععة مععععععععن الميوةععععععععات الالعضععععععععوية     ,فيهععععععععا ال بيععععععععب مععععععععع عضععععععععو محععععععععدد 

يععععععالبي  تالبععععععادات تالتباليععععععد والثبافععععععة الموروثععععععة والميتسععععععبة تويععععععذا المتغيععععععرات اإلجتماعيععععععة واإليتصععععععادية 
لبا علععععع ببععععض األفععععراد الععععذين ال يسععععت يبون التييععععف مععععع محععععي ه  المععععؤثر  فععععي الفععععرد تالتععععي تععععةبيس سعععع

اإلجتمعععععاعي تممعععععا يععععععةج  عةعععععه حالعععععة مععععععن الصعععععرام البيمعععععي بععععععين معععععاهو معععععوروث ومععععععاهو ميتسعععععب مععععععن   
جهعععععة توبعععععين معععععا يرنعععععب الفعععععرد أن ييعععععون عليعععععه معععععن جهعععععة اخعععععرى توهعععععذا يعععععؤثر علعععععع مويعععععف الفعععععرد معععععن 

ةتشاره ويذا سرعة إختياره للبالج  .المرض وا 

 : (22: د ت)قيرة وآخرون  في  Sossieسوسي ويرى 

أن اللجعععععوء إلعععععع ال عععععب التبليعععععدي يفسعععععر بشعععععبور الجماععععععة بضعععععرور  العععععتحي  فعععععي مصعععععيبة ألمعععععت 
باعضععععععاسها تومحاولععععععة فهعععععع  مبةاهععععععا والتععععععاثير عليهععععععا تفععععععالرجوم إلععععععع األةظمععععععة التبليديععععععة ال يبةععععععي فبعععععع  

حتععععععرا  سععععععل ة الرنبععععععة فععععععي إدامععععععة المبتبععععععدات البديمععععععة واإلرتبععععععا  بتععععععاري   المجتمععععععع وعاداتععععععه وتباليععععععده وا 
فبليعععععا )األسعععععالف توليعععععن يبةعععععي أيضعععععا رد فبعععععل تلععععع  الجماععععععة المهعععععدد  فعععععي يياةهعععععا خاصعععععة أمعععععا  الفشعععععل

 .للةظا  ال بي الغربي(يان أو متويبا

 .خالصة الفصل -

ثير ببععععععد الت ععععععرق ليععععععل مععععععن عععععععرض ومةايشععععععة الةتععععععاسج فععععععان الباحععععععث يععععععد توصععععععل إلععععععع حبيبععععععة تععععععا
الخلفيععععة الثبافيععععة للفععععرد والجماعععععة مجسععععد  فععععي األمثععععال الشععععببية فععععي دراسععععتةا هععععذه علععععع ييفيععععة التبامععععل 

هعععععذا األمعععععر الععععععذي . معععععع المعععععرض وذلععععع  معععععن خععععععالل تحديعععععد مبةعععععاه وأسعععععبابه وأعراضعععععه و ععععععرق عالجعععععه
.مععععععععالال يشعععععععععيل مةافسععععععععا للمويعععععععععف البلمععععععععي ال بعععععععععي إتجععععععععاه المعععععععععرض فععععععععي البيسعععععععععة الثبافيععععععععة الجلاسريعععععععععة
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 خاتمة

 : أن Parsonsبارسونز يرى  

تصععععععورات الفععععععرد الخاصعععععععة عععععععن الحالعععععععة الصععععععحية والمرضععععععية وتحديعععععععده لبالمععععععات الصعععععععحة >> 
وأعععععراض المععععرض يلهععععا أمععععور متصععععلة بالثبافععععة السععععاسد  توهععععذه الرؤيععععة تختلععععف مععععن جماعععععة ثبافيععععة إلععععع 

  (20: 0882)المكاو  .<<أخرى 
ويمعععععا أن للثبافعععععة تجسعععععدا ماديعععععا تفعععععان للثبافعععععة أيضععععععا ببعععععدا نيعععععر معععععادي يببعععععر ععععععن المظععععععاهر  

اإليديولوجيعععععة والفيريعععععة المةتجعععععة لتصعععععورات األفعععععراد والمجتمبعععععات توالتعععععي تتمظهعععععر فعععععي البعععععادات والتباليعععععد 
  والمثعععععل توال بعععععوس و البعععععي  تواألععععععراف تواألفيعععععار والمبتبعععععداتت ومعععععن بعععععين األشعععععيال اللغويعععععة التعععععي يعععععت

عععععععن  ريبهععععععا ةبععععععل التصععععععور اإلجتمععععععاعي للمععععععرض األمثععععععال الشععععععببية تالتععععععي تسععععععاه  فععععععي تشععععععييل خيععععععال 
األفعععععراد وصعععععبل تصعععععوراته  توةتيجعععععة  لعععععذل  تتمثعععععل فعععععي التيعععععوين الةفسعععععي العععععذي يجبعععععل الفعععععرد يسعععععتجيب 
للمععععؤثرات الخارجيععععة بععععةفس ال ععععرق التععععي يسععععتجيب بهععععا مبظعععع  أفععععراد المجتمععععع لمختلععععف المععععؤثرات ومةهععععا 

 .المرض

هعععععععععدفت الدراسعععععععععة لتسعععععععععل  الضعععععععععوء علعععععععععع التصعععععععععور اإلجتمعععععععععاعي للمعععععععععرض فعععععععععي ثبافتةعععععععععا الشعععععععععببية         
المحليعععععة توذلععععع  معععععن خعععععالل تحليعععععل محتعععععوى األمثعععععال الشعععععببية البربيعععععة ذات الصعععععلة بموضعععععوم التصعععععور 
اإلجتمععععععاعي للمععععععرض تويععععععد أظهععععععرت الةتععععععاسج  نلبععععععة البوامععععععل الديةيععععععة والمبتبععععععدات الشععععععببية ت والبععععععادات 

التصعععععور اإلجتمعععععاعي للمعععععرض تويعععععذا تفعععععوق ال عععععب الةبعععععوي علعععععع ببيعععععة أةعععععوام ال عععععب الشعععععببي  فعععععي بةعععععاء
 .من حيث اإلستخدا  في الشفاء من المرض 

ويععععععد اسععععععتخلع الباحععععععث فععععععي ضععععععوء الدراسععععععة التحليليععععععة لألمثععععععال مجموعععععععة مععععععن المظععععععاهر الهامععععععة       
 : ومةها 

 .إتسا  الثبافة البامة من جهة التةاول بخاصية البمع -
 .بر التةشسة اإلجتماعية من أه  أسباب األمراض الةفسية واإلجتماعية وحتع الجسميةتبت -
يسععععععععتخد  الفععععععععرد الجلاسععععععععري فععععععععي ضععععععععوء الثبافععععععععة السععععععععاسد  مجموعععععععععة مععععععععن ميياةيلمععععععععات الععععععععدفام  -

المسععععععاير  تالةبعععععل واإلببعععععاد تالتخفععععععي : للتخفيعععععف معععععن البلعععععق والتععععععوتر الةفسعععععي واالجتمعععععاعي مةهعععععا
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تاإلسععععععبا  الععععععدفاعي تالتبريععععععر تالتحاشععععععي ت اإلذعععععععان تالتععععععودد تاإلسععععععتجداء تاللجععععععوء إلععععععع الععععععدين 
 .والمبارةة تاليتمان واإللاحة

يشعععععععيع لعععععععدى الفعععععععرد الجلاسعععععععري  بغيعععععععة التحصعععععععين الةفسعععععععي اإلسعععععععتجابة اليالميعععععععة عوضعععععععا ععععععععن  -
 .اإلستجابة البملية

 .شيوم يلق المستببل عةد الفرد الجلاسري توهو دليل علع ضبف يي  اإليمان عةده -
 (.ال عبل وال جس )البو  تفوق الشخصية الحل ييون نيبي  -
 . اللجوء إلع الجاةب الديةي للتخفيف من البلق -
 . إستبمال التوييد  اللفظي للداللة  علع اإلةفبال -
 .إثار  االةفبال بواس ة اليال  للداللة علع البلق والتردد -
 .اعيةظهور صفة الفرداةية في المجتمع الجلاسري واختفاء صفة الجم -
 .استبمال المبارةة يبياس عبلي للخروج بةتيجة ذهةية -
فبععععععععدان السععععععععل ةت فبععععععععدان البيمععععععععةت إةيشععععععععاف ) الفععععععععرد الجلاسععععععععري يبععععععععي  حالععععععععة مععععععععن الخععععععععوف   -

إةبععععععععدا  الثبععععععععة  -الخععععععععوف مععععععععن يععععععععل مععععععععا هععععععععو أخععععععععر)األسععععععععرارتيلة الرلقتالبلععععععععق اإلجتمععععععععاعي 
 (.والحذر

البلععععق ت حعععععلن ) للصعععععحة الةفسععععية   غيععععان البععععي  الماديعععععة ممععععا أدى إلععععع ظهعععععور مؤشععععرات سععععلبية -
يتساب ته    ( .إل  ...وا 

إسعععععععتبمال الحيواةعععععععات للداللعععععععة علعععععععع السعععععععلوييات اإلةسعععععععاةية السعععععععيسة والمسعععععععتهجةة إجتماعيعععععععا أو  -
 .ديةيا

 .الشبور باإلهاةة يبوض الشبور بالةبع لدى الفرد الجلاسري -
 .التوجه ةحو الحاضر ال المستببل -
اضععععععي والمسعععععععتببل ب ريبععععععة إةهلاميععععععة سععععععلبية مععععععن خعععععععالل يفسععععععر الفععععععرد الجلاسععععععري الحاضععععععر والم -

 .التضخي  تالتبمي  اللاسد تاإلستةتاج الخا ش والتسمية الخا سة
معععععععن عوامعععععععل إسعععععععتمرار ال عععععععب الشعععععععببي فعععععععي الجلاسعععععععر هعععععععو أةعععععععه يعععععععةج  فعععععععي تعععععععوفير الحمايعععععععة       -

 .للفرد تخاصة من يبل أسرته وجماعته المرجبية توهذا ما يبرف بسمة الوالء 
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يععععرا يميععععن ايتععععرا  دراسععععات حديثععععة فععععي ضععععوء مععععا توصععععلت إليععععه الدراسععععة الحاليععععة توالتععععي تععععت  وأخ
 :علع مستويين أو مجالين رسيسين

المسعععععععتوى األول تبمعععععععي  الدراسعععععععات التحليليعععععععة والتشخيصعععععععية للثبافعععععععة الجلاسريعععععععة التعععععععي تتبلعععععععق بعععععععاألمراض 
 . واإلض رابات المختلفة وتشمل مةا ق متبدد 

دراسععععععععات تهععععععععت  بمراجبععععععععة وتبيععععععععي  الممارسععععععععات الةفسععععععععية فععععععععي الجلاسععععععععر إبتععععععععداء مععععععععن : المسععععععععتوى الثععععععععاةي
. التشعععععععععععععخيع واةتهعععععععععععععاء بعععععععععععععالبالج تتسعععععععععععععتجيب للمب يعععععععععععععات الثبافيعععععععععععععة الخاصعععععععععععععة بعععععععععععععالفرد الجلاسعععععععععععععري
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 :العربيةالمراج  باللغة 

 .برواية ور  عن ةافع البرلن اليري  -
 .لبةان تدار الجبل.ال ببة الراببة ياموس المحي .(د ت.)األبادي تمجد الدين محمد بن يببوب فيرول -
شعععرية : مصععر تالبععاهر . الجععلء األول إناثعععة اللهفععان مععن مصععايد الشعععي ان(.6516.)إبععن يععي  تالجوليععة  -

               .وم ببة مص فع  البابي الحلبي وأوالده

 .مصر تميتبة الباهر . الدراسات الشببية بين الةظرية والت بيق(.6511.)إبراهي  تةبيلة -
 .ميتبة ةهضة الشروق: مصر تالباهر . عل  اإلجتمام ال بي(.6569. )أيوب تفولية رمضان -
مصعععر . الجعععلء األول ال ببعععة الثالثعععة لاد الميبعععاد فعععي هعععدى خيعععر الببعععاد(. 6556. )إبعععن يعععي  تالجوليعععة -

 .تمؤسسة الرسالة

 .دار ابن رجب: مصر تأسيو  .الفواسد(.6555.)إبن يي  تالجولية -
دار : لبةععععععان تبيععععععروت. ال ببععععععة الثاةيععععععةعلعععععع  الععععععةفس التربععععععوي(. ...3. )أبوجادوتصععععععال  محمععععععدعلي -

 . للةشر والتوليع وال باعة المسير       

       مةشععععععععورات الععععععععلمن م ببععععععععة: المغععععععععرب تدار البيضععععععععاء.اإلسععععععععال  والسععععععععحر(....3.)أسععععععععلي  تمحمععععععععد -
 .الةجا 

دار :مصعععععععععععر تاإلسعععععععععععيةدرية.التةميعععععععععععة والبشعععععععععععواسيات الحضعععععععععععرية(. 2..3.)إبعععععععععععراهي  تمحمعععععععععععدعباس -

 .المبرفة الجامبية

 .مؤسسة الرسالة:لبةان تبيروت. الثاةيةال ببة مدارج الساليين (. 2..3. )إبن يي  تالجولية -
علععععععععععععع  اإلجتمعععععععععععععام السعععععععععععععلو   (. 2..3. )أحمعععععععععععععد تنريعععععععععععععب محمعععععععععععععد السعععععععععععععيد وجابرتسعععععععععععععامية محمعععععععععععععد -

 .مصر تدار المبرفة الجامبية.اإلةحرافي
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دار واسعععععععععععل : األردن تعمعععععععععععان. التغييعععععععععععر اإلجتمعععععععععععاعي والثبعععععععععععافي(.4..3.)أسعععععععععععتيتية تدالل محسعععععععععععن -

 .للةشر

: لبةععععان تبيععععروت. ال ببععععة الثاةيععععة الصععععابرين وذخيععععر  الشععععايرين عععععد (. 9..3. )إبععععن يععععي  تالجوليععععة -

 .مؤسسة الرسالة

الصععععععععحة الةفسععععععععية وعلعععععععع  الععععععععةفس (. 1..3. )األةصععععععععاري تسععععععععامية ل فععععععععي ومحمععععععععودتأحال  حسععععععععن -

 .مريل اإلسيةدرية لليتاب: مصر تاإلسيةدرية. اإلجتماعي والتربية  الصحية

األردن . ل إلعععععععععع الصعععععععععحة الةفسعععععععععيةالمعععععععععدخ(. 5..3. )أبعععععععععو حعععععععععويج تمعععععععععروان والصعععععععععفدى تعصعععععععععا  -

 .دار المسير  للةشر والتوليع وال باعة: تعمان

دار : لبةعععععان تبيعععععروت. الجعععععلء الحعععععادي عشعععععر لسعععععان البعععععرب(. أ.3.6. )إبعععععن مةظعععععور تمحمعععععد ميعععععر  -

 .صادر

دار : لبةعععععععان تبيععععععععروت. الجعععععععلء السععععععععابع لسععععععععان البعععععععرب(. ب.3.6. )إبعععععععن مةظعععععععور تمحمععععععععد ميعععععععر  -
 .صادر

 .مؤسسة لاد  للمبرفة: الباهر . ال ب الةبوي(. 3.63. )إبن يي  تالجولية -
متععععععرج  ) مةهجيععععععة البحععععععث فععععععي البلععععععو  اإلةسععععععاةية تععععععدريبات عمليععععععة(. 3.62. )إةجيععععععريس تمععععععوريس -

 تبوليد تصحراوي 

 تاري   . الجلاسر تدار البصبة للةشر(. ويمال تبوشروف وسبيد تسبدون ومص فع تماضي     

 .6551الةشر االصلي      
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: الجلاسععععععر تباتةععععععة.المععععععةهج الةبععععععوي والمةهععععععل الععععععروى فععععععي ال ععععععب الةبععععععوي(.6566. )ال بريععععععات تصعععععع -

 .دار الشهاب لل باعة والةشر

 مبدمعععععععة فعععععععي علععععععع  االجتمعععععععام ال بعععععععي(.6565. )بيعععععععري تالوحيشعععععععي أحمعععععععد والعععععععدويبي تعبعععععععد السعععععععال  -

 .الدار الجماهرية للةشر واإلعالن: ليبيات  بةغالي.

 .ميتبة لبةان:لبةان تبيروت. نالبستا(. 6553.)البستاةي تعبد ا  -
: سععععععوريا تدمشععععععق(. متععععععرج  عبععععععد الصبورتشععععععهين) مشععععععيلة الحضععععععار (. ...3. )بععععععن ةبععععععي تمالعععععع  -

 (.6595تاري  الةشر األصلي .)دار الفير

. اللغععععععععة والجععععععععةس والحفريععععععععات اللغويععععععععة فععععععععي الععععععععذيور  واألةوثععععععععة(. 3..3. )برهومععععععععةتعبود عيسععععععععع -

 .يعدار الشروق للةشر والتول : األردن ت عمان

ميتبععععععة دار الثبافععععععة للةشععععععر : األردن تعمععععععان. علعععععع  الععععععةفس اإلجتمععععععاعي. 4..3. بععععععن جععععععود  تجععععععابر -

 .والتوليع

التصععععععععورات اإلجتماعيععععععععة للصععععععععحة والمععععععععرض فععععععععي الجلاسععععععععر حالعععععععععة (. 4..3. )بومععععععععدين تسععععععععليمان -

 .جامبة يسة يةة.أ روحة ديتوراه  في عل  الةفس البيادي نير مةشور   مديةة سيييد 

 .      المفاهي  والبمليات األساسية في عل  الةفس اإلجتماعي(. 1..3. )بوخريسة تبو بير -

 .الجلاسرتمةشورات جامبة باجي مختار
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التصعععععععورات اإلجتماعيعععععععة للمعععععععرض الببلعععععععي  لعععععععدى عيةعععععععة معععععععن ال لبعععععععة (. 1..3. )بورةعععععععان تسعععععععامية -

العععععععةفس معععععععذير  ماجسعععععععتير فعععععععي علععععععع  العععععععةفس تخصعععععععع علععععععع   بجامبعععععععة محمعععععععد بوضعععععععياف المسعععععععيلة

 .  جامبة محمد خيضر بسير . المرضي   االجتماعي نير مةشور 

 .جامبة محمد خيضر بسير . نير مةشور  -

دار : مصعععععععر تاإلسععععععععيةدرية. دور الثبافععععععععة فعععععععي األحععععععععال (.   6..3. ) بعععععععدر تيحيعععععععع مرسععععععععي عيعععععععد -

 .والةشر الوفاء لل باعة

متععععععرج  )  تبلععععععق بالثبافععععععةعلعععععع  الععععععةفس الثبععععععافي هععععععل الةمععععععو المبرفععععععي م(. 5..3. )برتععععععران تتععععععراود  -

 .  1..3تاري  الةشر األصلي . دار الفارابي.تلبةان ( تحيمت توجوليف ت بورلق

معععععذير  ماجسعععععتير فعععععي    أشعععععيال ال عععععب الشعععععببي بمة بعععععة الليبعععععان بسعععععير (. 5..3.)بونعععععديري تيمعععععال -

 .الجلاسر تجامبة خةشلة. ألةثربولوجيا الثبافية واإلجتماعية نير مةشور 

الجلاسععععععععععععر تديععععععععععععوان . سععععععععععععييوباتولوجيا الشخصععععععععععععية المغاربيععععععععععععة(. .3.6.)حمععععععععععععدبععععععععععععن عبععععععععععععد ا  تم -

 .الم بوعات الجامبية

مجلعععععععة . معععععععن أجعععععععل تةميعععععععة صعععععععحية  مسعععععععتدامة فعععععععي الجلاسعععععععر(..3.6(. )م )وعمعععععععاري(إ )بعععععععو مبعععععععراف  -

مجلععععععة دوريععععععة تصععععععدر عععععععن داسععععععر  البحععععععث بمبهععععععد علعععععع  اإلجتمععععععام تجامبععععععة  .(السععععععابع )البععععععدد . الباحععععععث

 .43-31يسة يةة ت
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مةشععععععععورات :األردن عمععععععععان. علعععععععع  الععععععععةفس المدرسععععععععي(. 3.66. ) بيععععععععرى تأمععععععععل وعجععععععععول تةاديععععععععةال -

 .المبتل للةشر والتوليع

التصعععععععور اإلجتمعععععععاعي لظعععععععاهر  اإلةتحعععععععار دراسعععععععة ميداةيعععععععة (. 3.63. )بوسعععععععةة تعبعععععععد العععععععوافي لهيعععععععر -

 .دار الهدى لل باعة والةشر والتوليع: عين مليلة. الجلاسر. بجامبة  بسير 

دار فليعععععععتس : الجلاسعععععععر تالمديعععععععة. أمثعععععععال الجلاسعععععععر والمغعععععععرب(. 3.62. ) محمعععععععدبعععععععن أبعععععععي شعععععععةب ت -
 . للةشر

عبعععععععد  . متعععععععرج )  األمثعععععععال الشعععععععببية الجلاسريعععععععة باألمثعععععععال يتضععععععع  المبعععععععال( . 3.62.) بوتعععععععار ت يعععععععاد  -

 .الجلاسر تديوان الم بوعات الجامبية. ال ببة الثاةية (الرحمان تحاج صال 

مةهجيععععععة البلععععععو  اإلجتماعيععععععة علعععععع  الععععععةفس علعععععع  اإلجتمععععععام  الموجععععععه فععععععي(.  3.64. )بععععععرو تمحمععععععد -

 .األمل لل باعة والةشر والتوليع: الجديد  تيلي ولو الجلاسر تالمديةة. عل  التربية

اإلضعععععععععععع ربات الةفسععععععععععععية بععععععععععععين السععععععععععععييولوجيا الحديثععععععععععععة والمةظععععععععععععور (.  3.64(. )أ) بععععععععععععو عععععععععععععود  -

 .   اإلسالمي

لجةععععععععة البحععععععععث . ة البلععععععععو  الةفسععععععععية البربيععععععععةتععععععععوةس تمؤسسعععععععع(. الثععععععععامن )البععععععععدد الراسععععععععخون       

 .91-6والدراسة والتراث الةفسي ت

الجلاسععععععر . أسععععععاليب التربيععععععة األسععععععرية للمتفععععععويين دراسععععععيا (.3.64. )بومةبععععععار تمععععععراد وهميلععععععة تشععععععادية -

 .لل باعة والةشر والتوليع دار الهدى: .تعين مليلة
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 مباربة في اإلشيالياتتحليل المحتوى في بحوث اإلتصال (. 3.69(. )   ب)بن  بة  -

تجامبععععععة الشععععععهيد حمععععععة ( الثالععععععث عشععععععر)البععععععدد . مجلععععععه الدراسععععععات االجتماعيععععععة. والصععععععبوبات     

 ..22-261لخضر الوادي ت

. األسععععععس البيععععععو ييمياسيععععععة البصععععععبية لألمععععععراض الةفسععععععية(.  3.61ةععععععوفمبر .) بععععععن يببععععععوب تةبيمععععععة  -

روةععععععو بيولوجيععععععا والمععععععرض السععععععييو الي: الملتبععععععع الععععععو ةي حععععععول اليروةوبيولوجيععععععا والصععععععحة الةفسععععععية

مخبععععععر الدراسعععععععات .ةحععععععو إسعععععععتراتجية تيامليععععععة إيباعيععععععة مةاعيععععععة ةفسعععععععية عصععععععبية : سععععععوماتي لمععععععلمن

 .الةفسية واإلجتماعية تجامبة محمد خيضر بسير  

: الجلاسععععععر تبععععععن عيةععععععون(. متععععععرج ت محمععععععدت يببععععععوبي) المة ععععععق الصععععععوري(. 6511. )ترييععععععوت جععععععول -

 .ديوان الم بوعات الجامبية

 .دار الوفاء. البالج الةفس في ضوءاإلسال ( .6556. )يق تمحمد عل الدينتوف -

متععععععرج  توسععععععا  تدريععععععوي  بريعععععع  وفععععععوليت شععععععاير )  علعععععع  الععععععةفس الصععععععحي(. 6..3.) تععععععايلورت شععععععلي-

 .دار الحامد للةشر والتوليع: األردن تعمان(.   بيمة

البععععاهر  تدار  .صععععرم. ال ببععععة الراببععععة أسععععرار البالنععععة (. 6515. )الجرجععععاةي تعبععععد البهععععار -
 . المةار

مصععععععععععر . الجععععععععععلء األول الدراسععععععععععة البلميععععععععععة للمبتبععععععععععدات الشععععععععععببية(. 6562. ) الجععععععععععوهريت محمععععععععععد -

 .والتوليع دار الثبافة للةشر: .تالباهر 
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دار الةهضععععععععة : بيععععععععروت.لبةععععععععان . علعععععععع  اإلجتمععععععععام المباصععععععععر(.  6565.)جععععععععابر تسععععععععامية محمععععععععد  -
 . البربية

وفعععععاتن تأحمعععععد علعععععي وعبعععععد المعععععةب  تفعععععولي والوصعععععفي   حمعععععد الخعععععوليأالجعععععوهري تمحمعععععد و حسعععععن ت -

دار اليتععععععععععاب : مصععععععععععر تاإلسععععععععععيةدرية. التععععععععععراث الشععععععععععببي فععععععععععي عععععععععععال  متغيععععععععععر(. 6555. ) تهةععععععععععاء

 .الجامبية

مصعععععععععععععر . الصعععععععععععععحة الةفسعععععععععععععية والسعععععععععععععييولوجية الشخصعععععععععععععية(. ...3. ) جبعععععععععععععل تمحمعععععععععععععد فعععععععععععععولي -

 .الميتبة الجامبية: تاإلسيةدرية

 مفععععععاهي  أساسععععععية فععععععي علعععععع  الععععععةفس اإلجتمععععععاعي(.1..3 .)جععععععابر تةصععععععر الععععععدين ولوييععععععات الهاشععععععمي -

 .جامبة مةتوري يسة يةة تمخبر الت بيبات الةفسية والتربوية .ال ببة  الثاةية

تمحمععععد وشععععيري تعليععععاء وحسععععن تأحمععععد الخععععولي وعثمععععان تسععععباد والفرةععععواةي تمةععععع وعبععععد  الجععععوهري -

: األردن تعمعععععععان.  المصعععععععريمبدمعععععععة فعععععععي دراسعععععععة التعععععععراث الشعععععععببي (. 1..3. ) الحعععععععافظ تإبعععععععراهي 

 .دار المسير  للةشر والتوليع وال باعة

. علععععععع  اإلجتمعععععععام التربيعععععععة المباصعععععععر بعععععععين الةظريعععععععة والت بيعععععععق(. 5..3.) جغيةععععععععت ةبعععععععي  حبيعععععععب -

 .دار واسل للةشر: األردن تعمان

علععععععع  (. 5..3. )الجعععععععوهري تمحمعععععععد و شعععععععيري تعليعععععععاء و حسعععععععن تأحمعععععععد الخعععععععولي وعثمعععععععان سعععععععباد -

 .دار المسير  للةشر والتوليع وال باعة والةشر: األردن تعمان. اإلجتمام  ال بي
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دار الهععععععدى لل باعععععععة : الجلاسععععععر تعععععععين مليلععععععة. حيعععععع  وأمثععععععال شععععععببية(. 3.63. )جبيععععععور تمسععععععبود -

 .والةشر والتوليع

 

مجلعععععععععة   . التصعععععععععورات اإلجتماعيعععععععععة معععععععععدخل ةظعععععععععري(. 3.64(.)  ) وبيعععععععععو  الجمعععععععععوعي(أ ) جلعععععععععول -

 .669-611افريل تجامبة الوادي ت(.السادس ) البدد .الدراسات والبحوث اإلجتماعية

التمعععععثالت اإلجتماعيعععععة لل لبعععععة الجعععععامبيين ماببعععععد التعععععدرج لفعععععرع البمعععععل ببعععععد (. 3.69(. ) )جعععععابر -

مجلعععععععة البلعععععععو   . التخععععععرج دراسعععععععة ميداةيعععععععة علعععععععع عيةععععععه معععععععن  لبعععععععة جامبعععععععة ياصععععععدى مربعععععععا  وريلعععععععة

 .26-96تتجامبة وريلة (الثامن ) البدد. اإلةساةية واإلجتماعية

علعععععععع  الععععععععةفس المرضععععععععي (.3.61.)جوةسونتشععععععععري ويععععععععاريةغتلن ودافيدسععععععععونت جيرالععععععععد وةيععععععععالت جععععععععون-
إسعععععععتةادا علعععععععع العععععععدليل التشخيصعععععععي واإلحصعععععععاسي لإلضععععععع رابات الةفسعععععععية اإلصعععععععدار الخعععععععامس ال ببعععععععة 

الحويلعععععععةت أمثعععععععال وعيعععععععادت فا معععععععة و الرشعععععععيدت ملععععععع  جاسععععععع ت والحمدانتةاديعععععععة عبعععععععد ا ت )الثاةيعععععععة  عشعععععععر
 .3.64تاري  الةشر األصلي . ميتبة األةجلو المصرية: الباهر ت مصر  (.مترج 

 .دار الةهضة البربية لل باعة والةشر: بيروت. األسر  ومشيالتها(. 6566.) حسن تمحمود -
 . الجلاسر تجسور للةشر. المدخل الع عل  اإلجتمام(. 6..3. ) حامد تخالد -
عيععععععععة للمععععععععرض الببلععععععععع لععععععععدى عيةععععععععة مععععععععن التصععععععععورات اإلجتما(. 3.62. ) الحععععععععاج الشععععععععي  تسععععععععمية -

مععععذير  ماجسععععتير فععععي علعععع  الععععةفس تخصععععع علعععع  الععععةفس   أ بععععاء مستشععععفع بشععععير بععععن ةاصععععر بسععععير 

 .جامبة محمد خيضر بسير .اإلجتماعي نير مةشور  
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خالصععععععععة الععععععععدليل التشخيصععععععععي اإلحصععععععععاسي الخععععععععامس لإلضعععععععع ربات (. 3.64.) الحمععععععععادى تأةععععععععور -

 .للبلو  دار البربية. الببلية والةفسية

دار : البعععععاهر . ال ببعععععة الراببعععععة أثعععععر البعععععران اليعععععري  فعععععي األمعععععن الةفسعععععي(. 2..3. ) الخراشعععععيت ةاهعععععد -

 . اليتاب  الحديث

: البعععععاهر . فعععععي علععععع  اإلجتمعععععام ال بعععععي ثبافعععععة الصعععععحة والمعععععرض(. 1..3. ) خليعععععل تةجعععععالء ععععععا ف -

 .ميتبة  األةجلو المصرية

ال ببععععععععة  ةفسععععععععية ةظريععععععععة جديععععععععد المرجععععععععع فععععععععي الصععععععععحة ال(.  5..3. ) الخالععععععععدي تأديععععععععب محمععععععععد -

 . دار واسل للةشر: األردن تعمان. الثالثة

. علعععععع  الععععععةفس اإلجتمععععععاعي(. 6..3. ) الختاتةععععععة تسععععععامي محمععععععد والةوايسععععععة تفا مععععععة عبععععععد الععععععرحي  -

 .والتوليع دار الحامد للةشر: األردن ت عمان

: تعمعععععععان األردن. سعععععععييولوجية التوجيعععععععه المهةعععععععع وةظرياتعععععععه(. 9..3. ) العععععععداهري تصعععععععال  حسعععععععين -

 .دار واسل لل باعة والةشر

دار الشععععععروق : األردن تعمععععععان. علعععععع  اإلجتمععععععام ال بععععععي(. 1..3.) الععععععدويبي تعبععععععد السععععععال  بشععععععير -

 .لل باعة والةشر
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الجلاسععععععععر تدار الخلدوةيععععععععة . مععععععععدخل إلععععععععع التحليععععععععل السوسععععععععيولوجي(. 3.66.) دبلععععععععة تعبععععععععد البععععععععالي -

 .للةشر والتوليع

 هجيعععععععة البحعععععععث فعععععععي البلعععععععو  اإلةسعععععععاةية واإلجتماعيععععععععةمعععععععدخل إلعععععععع مة(.  3.64. ) دليعععععععو تفضعععععععيل -

 .الجلاسرت دار هومة للةشر والتوليع.

الجلاسعععععععر تدار . تبةيعععععععات المبايةعععععععة فعععععععي البلعععععععو  اإلةسعععععععاةية واإلجتماعيعععععععة(. 3.69. )دليعععععععو تفضعععععععيل -

 .هومة لل باعة والةشر والتوليع

 .م ببة ال وبين: دمشق. الصحة الةفسية(. 6515. )الرفاعي تةبي  -
. الثبافعععععععة دراسعععععععة فعععععععي علععععععع  اإلجتمعععععععام الثبعععععععافي(. 1..3. ) حسعععععععين عبعععععععد الحميعععععععد أحمعععععععدرشعععععععوان ت -

 .الشباب الجامبية مؤسسة: اإلسيةدرية

شععععععععيالية الهويععععععععة فععععععععي المةظومععععععععة التربويععععععععة (. 3.62. ) رابحععععععععي تإسععععععععماعيل - اإلصععععععععال  التربععععععععوي وا 

تعععععوراه فعععععي أ روحعععععة دي الجلاسريعععععة دراسعععععة تحليليعععععة تبويميعععععة لفلسعععععفة التغييعععععر فعععععي ضعععععوء حعععععل المشعععععيل

 .علو  الةفس نير مةشور  تجامبة باتةة

الصععععععحة والمععععععرض وعاليتهمععععععا بالةسععععععق الثبععععععافي للمجتمععععععع مباربععععععة مععععععن (.  3.64(. )   )رحععععععاب ت -

ت (الخععععععامس عشعععععععر)البععععععدد . مجلععععععة البلعععععععو  اإلةسععععععاةية واإلجتماعيععععععة. مةظععععععور األةثربولوجيععععععا ال بيععععععة

 .661-612جامبة ياصدي مربا  وريلة ت
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 .ميتبة لبةان: بيروت. مبج  المص لحات اإلجتماعية(. 6561)  .لايي تبدوي أحمد -
ععععععععال  : البعععععععاهر  . الصعععععععحة الةفسعععععععية والبعععععععالج الةفسعععععععي(.  6551. ) لهعععععععران تحامعععععععد عبعععععععد السعععععععال  -

 .اليتب
 .الجلاسر تدار الهدى للةشر والتوليع. الريية الشرعية(.  2..3. ) لدا  تعبد الحق -
.  أمثعععععال شعععععببية معععععن بسعععععير (.   2..3. )ي تةصعععععير لييعععععري تعبعععععد الحميعععععد ومبالتعععععي تمحمعععععد ونمعععععر  -

 .الخلدوةية لألبحاث والدراسات التاريخية مةشورات الجمبية

 .م ببة ملوار: الوادي. األدب الشببي بين الدرس والت بيق(. 6..3. )لنب تأحمد -
أسعععععاليب التةشعععععسة اإلجتماعيعععععة األسعععععرية دوافعععععع االةجعععععال (.  6..3. ) الللتيةعععععي تمحمعععععد فتحعععععي فعععععرج -

 .دار يباء لل باعة : الباهر .الدراسية

ةوعيععععععععععة الحيععععععععععا  لععععععععععدى المرضععععععععععع المععععععععععلمةين وعاليتهععععععععععا (. 3.62(. ) م)ويريشععععععععععي ( ر)لع ععععععععععو   -

تجامبععععععععة ( الحععععععععادي عشععععععععر) البععععععععدد. مجلععععععععة البلععععععععو  اإلةسععععععععاةية واإلجتماعيععععععععة. بععععععععببض المتغيععععععععرات

 .311-396ياصدي مربا  وريلة ت

البععععععدد .دفععععععاتر المخبععععععر.م صععععععوت البععععععرلن اليععععععري األثععععععر الفيليولععععععوجي لسععععععما(. 3.62(. )ف)ليغععععععار  -

مةشععععععورات مخبععععععر المسععععععالة التربويععععععة فععععععي الجلاسععععععر فععععععي ضععععععل التحععععععديات الراهةععععععة (. الحععععععادي عشععععععر)

 ..66-61تجامبة محمد خيضر بسير  ت

علععععع  العععععةفس الصعععععحي تةععععاول حعععععديث لألمعععععراض البضعععععوية الملمةعععععة البجعععععل (. 3.62. ) لةععععاد تدليلعععععة -

 .الجلاسر تدار الخلدوةية للةشر والتوليع. ياليل ةموذجااليلوي الملمن وعالجه الهيمود
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إرشععععععععععاد الصععععععععععحة الةفسععععععععععية لتصععععععععععحي  مشععععععععععاعر ومبتبععععععععععدات (.  3.64.) لهععععععععععران تسععععععععععةاء حامععععععععععد -

 .عال  اليتب: الباهر . اإلنتراب

الجلاسععععععر تديععععععوان الم بوعععععععات  .األدب الشععععععببي بععععععين الةظريععععععة والت بيععععععق(. د ت. )سععععععبيدي تمحمععععععد -

 . الجامبية

إيتعععععرا  للةشعععععر : البعععععاهر . علععععع  األمعععععراض الةفسعععععية والببليعععععة(. ...3. )السعععععيد تمحمعععععد عبعععععد الرحمعععععان -

 .والتوليع

الجلاسععععععععر . مةهجيععععععععة البلععععععععو  اإلجتماعيععععععععة(. 4..3. )سععععععععال ةية تأبععععععععو الباسعععععععع  والجيالةععععععععي تحسععععععععان -

 .تدار الهدى للةشر والتوليع

اإلضعععععععععع رب الةفسععععععععععي أحععععععععععداث الحيععععععععععا  الضععععععععععان ة وعاليتهععععععععععا بمسععععععععععتوى (. 3.64(.) ن) سععععععععععبود -

الجسعععععععدي دراسعععععععة ميداةيعععععععة علعععععععع عيةعععععععة معععععععن المرضعععععععع المعععععععراجبين لمستشعععععععفع األمعععععععراض الجلديعععععععة 

 ..31-321ت ( 3).2.دمشق مجلة جامبة  .واللهرية بجامبة دمشق

اآلثعععععععار الصعععععععحية واإلجتماعيعععععععة للمشعععععععاريع التةمويعععععععة علعععععععع المعععععععوا ن دراسعععععععة (. 3.69(.) ن)سعععععععال   -

) البععععععدد. مجلععععععة علععععععو  اإلةسععععععان والمجتمععععععع.التوتععععععة باتةععععععة  ميداةيععععععة سوسععععععيولوجية فععععععي مة بععععععة عععععععين

 .313-345سبتمبر تجامبة محمد خيضر بسير  ت( السابع عشر
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الخلفيععععععة الثبافيععععععة وعاليتهععععععا بتصععععععور اإلضعععععع راب الةفسععععععي (. 3.61. )سععععععيدي عابععععععد تعبععععععد البععععععادر -

ختيعععععععار أسعععععععلوب البعععععععالج فعععععععي ضعععععععوء متغيعععععععري المسعععععععتوى التبليمعععععععي والجعععععععةس عةعععععععد لوار الضعععععععري   وا 

 . الجلاسر تجامبة وهران. أ روحة ديتوراه في عل  الةفس نير مةشور 

الصعععععععحة الةفسعععععععية بعععععععين  (.3..3. ) شعععععععريت تأشعععععععرف محمعععععععد عبعععععععد الغةعععععععي وحعععععععالو  تمحمعععععععد السعععععععيد -
 .الحديث. الميتب الجامبي: األلاري ية تاإلسيةدرية. الةظرية  والت بيق

األردن . أل فععععععال والمععععععراهبينعلعععععع  الععععععةفس البيععععععادي والمرضععععععي ل(.  3..3.) شععععععيبر تمحمععععععد ليةععععععب -

 .دار الفير للةشر والتوليع: تعمان

مةشعععععععععا  : مصعععععععععر تاإلسعععععععععيةدرية. ال عععععععععب الةفسعععععععععي وهمعععععععععو  الةعععععععععاس(. 2..3. )الشعععععععععربيةي تل فعععععععععي -
 .المبارف

ميتبعععععععة : البععععععاهر . حبيبععععععة السععععععحر بععععععين المععععععوروث والمةصععععععوع(.  4..3. )شععععععببان تراةيععععععا رجععععععب -

 .الشروق الدولية

مةشعععععععورات : دمشعععععععق. (األةثربولوجيعععععععا)دخل إلعععععععع علععععععع  اإلةسعععععععان مععععععع(. 4..3. ) الشعععععععماس تعيسعععععععع -

 .البرب إتحاد اليتاب

الجلاسععععععععر تدار البلععععععععو  . علعععععععع  الععععععععةفس اإلجتمععععععععاعي واإلسععععععععال (. .3.6. ) شععععععععرو  تصععععععععال  الععععععععدين -

 .للةشر والتوليع
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سععععععمة الععععععذياء اإلةفبععععععالي يمتغيععععععر مبععععععدل للباليععععععة بععععععين الضععععععغ  الةفسععععععي (. 3.62(. )ه)شععععععريفي  -

مجلععععععة الدراسععععععات . دراسععععععة ميداةيععععععة مععععععن خععععععالل ةمععععععوذج علعععععع  الععععععةفس اإليجععععععابيوالصععععععحة الةفسععععععية 

 .236-355تجامبة الجلاسر ت ISSN-666-1425( الباشر)البدد . ةفسية وتربوية

التصعععععععورات اإلجتماعيعععععععة لل عععععععب الشعععععععببي دراسعععععععة ميداةيعععععععة فعععععععي مة بعععععععة (. 3.69. )شعععععععين تسعععععععبيد  -

. اإلجتمععععععام التةميععععععة نيععععععر مةشععععععور أ روحععععععة ديتععععععوراه فععععععي علعععععع  اإلجتمععععععام تخصععععععع علعععععع  الليبععععععان 

 .الجلاسر تجامبة محمد خيضر بسير 

الجععععععلء األول  المبجعععععع  الفلسععععععفي باللغععععععة البربيععععععة والالتةيععععععة واإلةجليليععععععة(.  6554. ) صععععععليبا تجميععععععل -

 .دار اليتب البالمي.

معععععععععععدخل إلعععععععععععع الصعععععععععععحة البامعععععععععععة والرعايعععععععععععة الصعععععععععععحية (. 6555. )الصعععععععععععديبيت سعععععععععععلوى عثمعععععععععععان -

 .الميتب الجامبي: يةاإلسيةدر . واإلجتماعية

دار الوفععععععاء لل باععععععععة : اإلسععععععيةدرية. دراسعععععععات فععععععي الثبافععععععة الشعععععععببية(.  6..3. )الصععععععبال تمرسععععععع -
 .والةشر

دار : األردن تعمعععععععععان. مبعععععععععاد  علععععععععع  وباسيعععععععععات الصعععععععععحة. (6..3. )الصعععععععععفدى تعصعععععععععا  حمعععععععععدى -
 .الفير

ي الصععععععععحة البامععععععععة بععععععععين الببععععععععدين اإلجتمععععععععاع(. 2..3. )صععععععععال  تعبععععععععد الحميععععععععد محمععععععععود حسععععععععين -

 .دار المبرفة الجامبية: أللاري ة تاإلسيةدريةا. والثبافي

 .دار أسامة للةشر والتوليع: األردن تعمان. الشخصية(. 3.66. )مامون,صال   -
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تععععععععاثير البوامععععععععل اإلجتماعيععععععععة والثبافيععععععععة فععععععععي تفسععععععععير المععععععععرض وتحديععععععععد (.  3.62(. )ف) صععععععععولة -

. ديسععععععععمبر( الثععععععععامن)البععععععععدد . مجلععععععععة علععععععععو  اإلةسععععععععان والمجتمععععععععع. أةمععععععععا  البععععععععالج لععععععععدى المرضععععععععع

 .645-626الجلاسر تجامبة محمد خيضر بسير  ت

المتغيعععععععرات اإلجتماعيعععععععة لتصعععععععور المعععععععرض  وأسعععععععاليب عالجعععععععه دراسعععععععة (. 3.64. )صعععععععولةت فيعععععععرول -

الجلاسععععر . أ روحععععة ديتععععوراه  تخصععععع علعععع  اإلجتمععععام التةميععععة نيععععر مةشععععور  ميداةيععععة بمديةععععة بسععععير 

 .جامبة محمد خيضر بسير 

أسعععععععاليب ,مفهومعععععععه : تحليعععععععل المحتعععععععوى فعععععععي البلعععععععو  اإلةسعععععععاةية(. 4..3. )أحمعععععععد رشعععععععدي, بيمعععععععة  -

 .دار الفير البربي: ةصر الباهر  مديةة. إستخدامه

. دفعععععععاتر المخبعععععععر. ةمعععععععاذج معععععععن التةشعععععععيسة األسعععععععرية فعععععععي األسعععععععر  الجلاسريعععععععة(. 3.66(. )ل) بعععععععال  -

تجامبععععة محمععععد ( لثععععامنا)البععععدد . مخبععععر المسععععالة التربويععععة فععععي الجلاسععععر فععععي ظععععل التحععععديات الراهةععععة

 .626-669خيضر بسير  ت 

 .الجلاسر تمةشورات جامبة باجي مختار عةابة. أةوام الةثر الشببي(. د ت . )عوبي تراب  -
. المععععععععدخل اإلجتمععععععععاعي للمجععععععععاالت ال بيععععععععة والةفسععععععععية(. 6551. )أميععععععععر  مةصععععععععور يوسععععععععف,علععععععععع  -

 .دار المبرفة الجامبية: اإلسيةدرية
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. ال ببععععععة الثاةيععععععة لعععععع  الععععععةفس البصععععععبي األسععععععس و ععععععرق التبععععععوي ع(. ...3. )سععععععامي,عبععععععد البععععععوى  -

 .ميتبة األةجلو المصرية: الباهر 

 .دار الفير: األردن تعمان. مدخل إلع الصحة الةفسية(. 6..3. )محمد ياس ,عبد ا    -
عةععععععدما تخضععععععع وسععععععاسل اإلعععععععال  واإلتصععععععال لبععععععوى )الثبافععععععة الجماهريععععععة (. 2..3. )البيفععععععة تجمععععععال -

 .الجلاسر تمةشورات جامبة باجي مختار. الةشر مديرية( السوق

 .مةشورات جامبة باجي مختار: الجلاسر. المثل واللغل الباميان( .9..3.)البوبي تراب  -
المفعععععععاهي  واالشعععععععياليات معععععععن الحداثعععععععة العععععععع )سسعععععععيولوجية الثبافعععععععة (. 1..3. )عمعععععععاد تعبعععععععد الغةعععععععي -

 .مريل دراسات الوحد  البربية: لبةان تبيروت(. البولمة

دراسععععععة سوسععععععيوأةثربولوجية علععععععع : ثبافععععععة اإلعايععععععة(. 1..3. )سععععععام  ل فععععععي محمععععععد,الل يععععععف  عبععععععد -

أ روحععععععة ديتععععععوراه فععععععي علعععععع  اإلجتمععععععام نيععععععر مةشععععععور   أسععععععس األ فععععععال المبععععععايين بمديةععععععة سععععععوهاج

 .تجامبة جةوب الوادي

دار : اإلسعععععععععيةدرية. المبابلععععععععة فعععععععععي اإلرشععععععععاد والبععععععععالج الةفسععععععععي(. 6..3. )مععععععععاهر محمععععععععود,عمععععععععر  -

 .سوتير  الجامبيةالمبرفة 

ةظريععععععععات ,مبدمععععععععة فععععععععي علعععععععع  الععععععععةفس الصععععععععحة مفععععععععاهي  (. .3.6. )مفتععععععععا  محمععععععععد,عبععععععععد البليععععععععل  -

 .دار واسل للةشر والتوليع :األردن تعمان. دراسات, ةماذج,
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البعععععععي  فععععععععي األمثععععععععال الشعععععععببية بععععععععين مصعععععععر وليبيععععععععا فععععععععي (. 3.62. )عبعععععععد الصععععععععمد تمحمعععععععد أمععععععععين -

مجلععععععة . راسععععععة مبارةععععععة فععععععي األةثربولوجيععععععا الثبافيععععععةد –مجتمبععععععي البيضععععععاء الليبععععععي والغععععععرق المصععععععري 

 .الهيسة المصرية لليتاب: مصر تالباهر (. اثةا عشر)البدد. الثبافة الشببية

البععععععدد  . مجلععععععة علععععععو  اإلةسععععععان والمجتمععععععع. التثععععععايف اإلسععععععتراتيجيات واآلثععععععار( 3.64(. )ل)الببععععععون  -

 .336-3.6الجلاسر تجامبة محمد خيضر بسير  ت(. التاسع)

الجلاسعععععععرت دار األمعععععععة لل باععععععععة والةشعععععععر . علععععععع  العععععععةفس المباصعععععععر(. 3.61. )مصععععععع فع عشعععععععوىت -
 .والتوليع

ةععععععايف عععععععود  ,مبععععععين خليععععععل والبةععععععوى ,عبععععععد البليععععععل علععععععع وعمععععععر ,الغلوىتفهمععععععي سععععععلي  وخراعلععععععة  -

األردن تدار . ال ببعععععععة الثاةيعععععععة المعععععععدخل العععععععع علععععععع  اإلجتمعععععععام(.  ...3. )حةعععععععان يامعععععععل,وال عععععععاهر 

 .عالشروق للةشر والتولي

الميتبعععععععة : اإلسعععععععيةدرية. األمعععععععراض الةفسعععععععية والبعععععععالج اإلسعععععععالمي(. 9..3. )محمعععععععد حسعععععععن,نعععععععاة   -

 .المصرية لل باعة والةشر والتوليع

: مصععععععععر تالبععععععععاهر  .اإلضعععععععع رابات الةفسععععععععية والببليععععععععة والسععععععععلويية(. 1..3. )نععععععععاة  تمحمععععععععد حسععععععععن -

 .ميتبة اإلةجلو المصرية
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عايععععععة فععععععي تعععععععوةس دراسععععععة سسععععععيولوجية ميداةيعععععععة التمثععععععيالت اإلجتماعيعععععععة لإل(. 3.69(. )ر)نويععععععل  -

الجلاسععععععر تجامبععععععة (. السععععععادس عشععععععر)البععععععدد . مجلععععععة علععععععو  اإلةسععععععان والمجتمععععععع. بتععععععوةس الباصععععععمة

 .11-96محمد خيضر بسير  ت

اإلسععععععاء  ,البةععععععف ,الجةععععععا ,اإلدمععععععان ,مشععععععيالت ةفسععععععية إجتماعيععععععة (. 3.61. )محمععععععد حسععععععن,نععععععاة   -

 .اللحا ,البيسة  تلوث,مباملة األ فال 

W.W.W.Kotots Arabia.com 

.مساءا 61علع الساعة  3.61مارس  69ت  اإل الم عليه يو    

 .اإلض رابات الةفسية تشخيع وعالج بهدى البران(. 3.61. )ليد ياس  محمد,نلاوي  -

  .مساءا .3علع الساعة  3.61ةوفمبر  9.ت  اإل الم عليه يو  
 .ميتبة الخاةجي: تالباهر مصر . الدين والبالج الةفسي(. 6511.)مص في,فهمي   -
ال ببعععععععععة . الصعععععععععحة الةفسعععععععععية دراسعععععععععات فعععععععععي سعععععععععييولوجية التييعععععععععف(. .655. )مصععععععععع في,فهمعععععععععي  -

 .ميتبة وم ببة الخاةجي: الباهر . الثالثة

 .األمععععععراض الةفسععععععية ةحععععععو ةظريععععععة فععععععي إضعععععع راب عاليععععععة الفععععععرد بععععععالمجتمع(. 6..3.)فععععععاسق تأحمععععععد -

 .الميتبة األةجلو المصرية: مصر تالباهر 
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دراسعععععععععة ميداةيعععععععععة لوايعععععععععع : أهمميعععععععععة الصعععععععععحة الةفسعععععععععية لل العععععععععب الجعععععععععامبي(. 1..3(. )م) فبيعععععععععة  -

سععععععوريا تجامبععععععة . مجلععععععة جامبععععععة دمشععععععق(. 3)32. الصعععععحة الةفسععععععية لععععععدى  ععععععالب جامبععععععة تلمسعععععان

 .356-312دمشق ت

مجلعععععععة علعععععععو  اإلةسعععععععان  . وظعععععععاسف المثعععععععل الشعععععععببي فعععععععي مة بعععععععة األوراس(. 3.64(. )س)فعععععععالق  -

 .614-641الجلاسر تجامبة محمد خيضر بسير  ت(. الحادي عشر)البدد . والمجتمع

التصعععععععععورات اإلجتماعيعععععععععة (. د ت. )سععععععععليمان,عبععععععععد الحميعععععععععد وبومعععععععععدين ,ييععععععععر  تإسعععععععععماعيل وديلمعععععععععي  -

الجلاسعععععر تشعععععرية دار . مخبعععععر اإلةسعععععان والمديةعععععة تجامبعععععة مةتعععععوري يسعععععة يةة. ومباةعععععا  الفسعععععات العععععدةيا

 .الهدى لل باعة والةشر والتوليع 

مجلععععععععععة .المفهععععععععععو  وعاليتععععععععععه بالصععععععععععحة والمععععععععععرض: التيععععععععععت (.6..3(.)ر)ولع ععععععععععو  ( م)يريشععععععععععي  -

الجلاسععععععر (. األول )البععععععدد . مخبععععععر ت ععععععوير الممارسععععععات الةفسععععععية والتربويععععععةدراسععععععات ةفسععععععية تربويععععععة ت

 .361-3.4ت

دراسععععععععععة  : االتصععععععععععورات اإلجتماعيععععععععععة للشععععععععععخع اإلرهععععععععععابي(. .3.6(. )أ)وبوعيشععععععععععة ( م)يريشععععععععععي  -

(. األول ) البععععععدد . مجلعععععة البلعععععو  اإلةسعععععاةية واإلجتماعيعععععة. يضعععععر بسعععععير ميداةيعععععة بجامبعععععة محمعععععد خ

 .639 -59الجلاسر تجامبة ياصدي مربا  وريلة ت 
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متعععععرج  تيمعععععال تشعععععهين وععععععادلت ) علععععع  العععععةفس الثبعععععافي ماضعععععيه ومسعععععتببله(.3..3. )يعععععول تماييعععععل -

 .دار الةهضة البربية: لبةان تبيروت(. مص فع 

(. متععععععرج  تالسععععععبداةي تمةيععععععر ) بافععععععة فععععععي البلععععععو  اإلجتماعيععععععةمفهععععععو  الث(. 1..3. )يععععععو  تدةععععععيس

 (.  4..3تاري  الةشر االصلي . )المةظمة البربية للترجمة  :لبةانتبيروت

فلسععععععع ين تمعععععععوا ن .  دراسعععععععات فعععععععي الثبافعععععععة والتععععععراث الثبعععععععافي والهويعععععععة(.3.66. )يةاعةععععععة تشعععععععريف -

 .الفلس يةية لدراسة الديمبرا ية المؤسسة

متعععععععععععرج  تمصععععععععععع فع ) الموسعععععععععععوعة المصعععععععععععور  للرمعععععععععععول التبليديعععععععععععة(.3.64. )يعععععععععععوبر تجعععععععععععي سعععععععععععي -

 .المريل البومي للترجمة(.تمحمود

متعععععععععرج  ) مبجععععععععع  مصععععععععع لحات التحليعععععععععل الةفسعععععععععي(. 6569(. )ج ب)وبوةتعععععععععاليس ت(ج )البالةععععععععع   -

 .الجلاسر تديوان الم بوعات الجامبية(. تمص فعتحجالي

لت بيبيععععععععععة فععععععععععي المجتمععععععععععع تمععععععععععثالت الصععععععععععحة والمععععععععععرض والممارسععععععععععة ا(. 3.63.  )لببععععععععععع تليةععععععععععب -

معععععععععذير  ماجسعععععععععتير فعععععععععي علععععععععع  اإلجتمعععععععععام  دراسعععععععععة ميداةيعععععععععة بواليعععععععععة األنعععععععععوا : الجلاسعععععععععري الحعععععععععالي

 .الجلاسر تجامبة ياصدي مربا  وريلة. مةشور  والديةاميييات اإلجتماعية في المجتمع نير

. حعععععععول مفهعععععععومي العععععععةفس والشخصعععععععية(. 3.64. )لوييعععععععا تالهاشعععععععمي وبوسعععععععةة تعبعععععععد العععععععوافي لهيعععععععر -

 .الهدى لل باعة والةشر والتوليع  دار لاسر تالج
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المبجععععععع  المفصعععععععل فعععععععي علععععععع  العععععععةفس وعلعععععععو  (. 3.69. )لوريسعععععععي تعبعععععععد البعععععععادر ولويعععععععاي تمحمعععععععد -

 .الجلاسر تجسور للةشر والتوليع. األساسية التربية  المص لحات

دار المبرفععععععععة : اإلسععععععععيةدرية. علعععععععع  اإلجتمععععععععام ال بععععععععي مععععععععدخل ةظععععععععري(..655. )الميععععععععاوي تعلععععععععي -
 .الجامبية

 .دار الوفاء. البالج الةفسي في ضوء اإلسال (..655. )المهدي تمحمد عبد الفتا  -
: اإلسععععععيةدرية. األةثربولوجيععععععا ال بيععععععة دراسعععععات ةظريععععععة وبحععععععوث ميداةيععععععة(. 6554. )الميعععععاوي تعلععععععي -

 .دار المبرفة الجامبية

 دار : اإلسيةدرية. البيسة والصحة دراسة في عل  اإلجتمام ال بي(. 6551. )المياوي تعلي -

 .المبرفة الجامبية
 دراسات في عل  (. 6556. )المياوي تعلي وةاصر تفهد عبد الرحمن والبثمان توسا  أحمد -

 .دار المبرفة الجامبية: اإلسيةدرية. الو ن البربي اإلجتمام ال بي في
ر تدار الجلاسعععععع. ال ببععععععة الثالثععععععة مبععععععاد  فععععععي البحععععععث الةفسععععععي والتربععععععوي(. 6555. )مليععععععان تمحمععععععد -

 .والتوليع البرب للةشر

المةهععععععل المبععععععين فععععععي إثبععععععات حبيبععععععة الحسععععععد (. ...3. )المبععععععاةي تأبععععععو البععععععراء أسععععععامة بععععععن ياسععععععين -

 .دار المباةي: األردن تعمان.والبين

السعععععلو  اإلةسعععععاةي بعععععين التفسعععععير اإلسعععععالمي وأسعععععس (. 3..3. )مةصعععععور تعبعععععد المجيعععععد سعععععيد أحمعععععد -

 .يتبة األةجلو المصريةم: مصر تاإلسيةدرية.المباصر عل  الةفس
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 .الجلاسر تدار مدةي .ياموس مص لحات عل  اإلجتمام(. 2..3.)مداس تفاروق -
 .دار الشروق:لبةان تبيروت. ال ببة الراببة(. 2..3)". المةجد في اللغة واإلعال " -
. اإلضععععععععع رابات الةفسعععععععععية والببليعععععععععة عةعععععععععد ال فعععععععععل والمراهعععععععععق(. 2..3. )ميمعععععععععوةي تبعععععععععدر  مبتصععععععععع  -

 .الم بوعات الجامبية الجلاسرت ديوان 

 .ميتبة الشروق الدولية(.األول )المجلد  المبج  الوسي (. 4..3. )مجمع اللغة البربية أ -
 .ميتبة الشروق الدولية(.الثاةي )المجلد  المبج  الوسي (. 4..3. )مجمع اللغة البربية ب -
بععععععراهي  تمحمععععععد عبععععععاس - مصععععععر تدرا . بولوجيععععععا الثبافيععععععةاألةثر (. 9..3. )مصعععععع فع تفععععععاروق أحمععععععد وا 

 .الجامبية المبرفة

مةهجيععععععة البحععععععث : سلسععععععلة اليتععععععب األساسععععععية فععععععي البلععععععو  اإلجتماعيععععععة(. 6..3. )مصععععععبا  تعععععععامر -

 .الجلاسر تديوان الم بوعات الجامبية. واإلعال  في  البلو  السياسية

ن    اإلضععععععععععععع رابات الجسعععععععععععععمية  والةفسعععععععععععععية لعععععععععععععدى المسعععععععععععععةي(. 5..3(. )م)وخعععععععععععععلار ( ب)مبمريعععععععععععععة  -

البعععععععدد . مجلعععععععة  شعععععععبية البلعععععععو  الةفسعععععععية البربيعععععععة. الجلاسعععععععر. المبيمعععععععين بعععععععدار البجعععععععل  بمديةعععععععة باتةعععععععة

 .62 – 14ت (الثالث والبشرون )

.      محمعععععد تعلعععععي محمعععععد وحسعععععن تسعععععةاء الخعععععولي والجبلعععععي تعلعععععي عبعععععد العععععرلاق وجعععععابر تسعععععامية محمعععععد -

دار المسعععععععير   للةشععععععععر : ردناأل. ال ببعععععععة الثاةيعععععععة دراسعععععععات فعععععععي علععععععع  اإلجتمعععععععام ال بعععععععي. (3.63)

 . والتوليع وال باعة
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.     مجلعععععة علعععععو  اإلةسعععععان والمجتمعععععع. أثعععععر الثبافعععععة علعععععع الصعععععحة الةفسعععععية.(3.64(. )   ف)مرععععععب  -

 .246-236الجلاسر تجامبة محمد خيضر بسير  ت(. عشر  الحادي)البدد 

 .يضايا مجتمبية مباصر ( .3.64. )المغذوي تعادل بن عايض -

http www.nu.edu.sa/sides/default/filles/content-files/docs w.054.pdf . 

   . علع الساعة عشرين مساءا 3.69جويلية  69ت  اإل الم عليه يو  

دور التععععععععراث المععععععععادي والععععععععال مععععععععادي لمجتمععععععععع وادي سععععععععوف فععععععععي تحديععععععععد (. 3.64(. )ت)ميا ععععععععة  -

 مالم 

البعععععععععععععععععدد . والبحعععععععععععععععععوث اإلجتماعيعععععععععععععععععةمجلعععععععععععععععععة الدراسععععععععععععععععات . الهويععععععععععععععععة الثبافيعععععععععععععععععة وتياملهعععععععععععععععععا     

 .611-692الجلاسرت جامبة الواديت (.السادس)

اإلضععععععع راب الةفسععععععععي بعععععععين علععععععع  الععععععععةفس المرضعععععععي والمةظعععععععور الثبععععععععافي (. 3.64.)ميسعععععععو  تليلعععععععع -

الجلاسععععر . مععععذير  ماجسععععتير فععععي علعععع  الععععةفس تخصععععع علعععع  الععععةفس البيععععادي نيععععر مةشععععور  الشععععببي

 .تجامبة تلمسان

 .دار الشروق. ال ببة الثالثة البرلن وعل  الةفس(. 6561.)ةجاتي تمحمد عثمان -
الجلاسعععععر ت دار هومعععععة     . البحعععععث فعععععي البلعععععو  اإلةسعععععاةيةمةهجيعععععة (. 3.69. )ةفوسعععععي تلميعععععاء مرتعععععاض -

 .لل باعة والةشر والتوليع
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 تحليعععععععل المحتعععععععوى فعععععععي البلعععععععو  اإلةسعععععععاةية أسعععععععس وت بيبعععععععات(. 3.61. ) ةفوسعععععععي تلميعععععععاء مرتعععععععاض -

 . باعة والةشر والتوليع لل الجلاسرت دار هومة.

المبتبعععععععععدات الخرافيعععععععععة الشعععععععععاسبة فعععععععععي التةشعععععععععسة اإلجتماعيعععععععععة لألبةعععععععععاء (. 1..3. )الهلعععععععععع تمصعععععععععبا  -

معععععععععذير   وعاليتهعععععععععا بعععععععععببض المتغييعععععععععرات الةفسعععععععععية واإلجتماعيعععععععععة  دراسعععععععععة ميداةيعععععععععة بمة بعععععععععة وريلعععععععععة

الجلاسععععععر تجامبععععععة .ماجسععععععتير فععععععي علعععععع  الععععععةفس تخصععععععع علعععععع  الععععععةفس اإلجتمععععععاعي نيععععععر مةشععععععور 

 .صدي مربا  وريلةيا

الجلاسعععععععر تديعععععععوان . العععععععوجيل فعععععععي األمعععععععراض الببليعععععععة والةفسعععععععية(.  6555. )العععععععوافي تعبعععععععد العععععععرحمن -

 .الم بوعات الجامبية

األردن تدار المسعععععععير  للةشعععععععر . علععععععع  العععععععةفس اإلجتمعععععععاعي(. 6..3. )وحيعععععععد تأحمعععععععد عبعععععععد الل يعععععععف -

 . وال باعة والتوليع

لبةعععععععععان تدار البلععععععععع  . الجعععععععععلء األول اديعلععععععععع  العععععععععةفس البيععععععععع(. 6566. )ياسعععععععععين تع عععععععععوف محمعععععععععود -
 .للماليين

ي ععععععر ت . علعععععع  الععععععةفس الصععععععحة األسععععععس الةفسععععععية والسععععععلويية للصععععععحة(. 6..3. )يخلععععععف تعثمععععععان -

 .لل باعة والةشر والتوليع دار الثبافة 
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 :01ملحق رقم 

 :قائمة األساتذة المحكمين إلستمارة التحليل 

 الجامعة الرتبة العلمية اإلسم واللقب

 3 جامبة الجلاسر أستاذ التبلي  البالي مراد بوي اية

 جامبة بسير  أستاذ التبلي  البالي ةور الدين تاوريريت

 جامبة بسير  الباليأستاذ التبلي   عبد البالي دبلة

 جامبة بسير  أستاذ التبلي  البالي ةور الدين لما 

 جامبة بسير   أستاذ التبلي  البالي  مال  شبباةي 

 جامبة بسير  أستاذ التبلي  البالي  عاسشة عبد البليلةحوي

 3 جامبة باتةة أستاذ محاضر أ حد  يوسفي

 جامبة بسير  أستاذ محاضر أ إسماعيل رابحي

 جامبة بسير  أستاذ محاضر أ خالد خيا 

 جامبة بسير  أستاذ محاضر أ سلي  درةوةي

 

 

 

 

 

 



 قائمة المالحق
 

 
 

 :12ملحق رقم 

    إستمارة التحكيم                                   

 جامبة محمد خيضر بسير  

 يلية البلو  اإلةساةية واإلجتماعية

 يس  البلو  اإلجتماعية 

 شببة عل  الةفس 

 تخصع عل  الةفس 

 المرض اإلجتماعي 

 إستمارة تحكيم

 ( )المحتر  (  )األستاذ

 في إ ار إعداد أ روحة ةهاية الدراسة ديتوراه حول موضوم ت

التصور اإلجتماعي للمرض في الثبافة الشببية دراسة تحليلية لمحتوى األمثال الشببية لمة بة  <<
 >>.بسير 

 .لتتالس  مع أهداف الدراسة وعيةتهايا  ال الب ببةاء إستمار  تحليلية 

 .ويرنب ال الب اإلسترشاد ب راسي  الدييبة للتايد من صالحية هذه األدا 

 .ةرجو من سيادتي  إيترا  التبديالت الضرورية التي تساعد علع إجراء هذه الدراسة

 مشرف األستاذ ال:                                                             الطالب

 األستاذ الدكتور الطاهر براهيمي                      بن خلفة محمد                                   
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 :تساؤالت الدراسة 2

   :التساؤل الرئيسي األول.2-0

ما التصورات اإلجتماعية ألبباد المرض من خالل تحليل محتوى األمثال الشببية البربية المتداولة  -
 :بسير ؟  ويتفرم عةه التساؤالت اآلتيةبمة بة 

ما التصورات اإلجتماعية لةوم المرض من خالل تحليل محتوى األمثال الشببية البربية .  3-6-6
 المتداولة بمة بة بسير ؟

ما التصورات اإلجتماعية لمباةي المرض من خالل تحليل محتوى األمثال الشببية البربية  .3-6-1
 المتداولة بمة بة بسير  ؟  

التصورات اإلجتماعية ألسباب المرض من خالل تحليل محتوى  األمثال الشببية البربية  ما .3-6-1
 المتداولة بمة بة بسير ؟

ما التصورات اإلجتماعية ألعراض المرض من خالل تحليل محتوى األمثال الشببية البربية  .3-6-6
 المتداولة بمة بة بسير ؟

ل تحليل محتوى  األمثال الشببية ما التصورات اإلجتماعية ألةوام  ال ب الشببي من خال .3-6-5
 البربية المتداولة بمة بة بسير ؟

  :التساؤل الرئيسي الثاني.2-2

ما التصورات اإلجتماعية لةوم المرض تببا ألبباد المرض من خالل تحليل محتوى األمثال الشببية  -
 :البربية المتداولة بمة بة بسير  ؟ ويتفرم عةه التساؤالت اآلتية

تصورات اإلجتماعية للمرض الببلي تببا ألبباد المرض من خالل تحليل محتوى األمثال ما ال. 3-3-6
 الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير ؟

ما التصورات اإلجتماعية للمرض الةفسي  تببا ألبباد المرض من خالل تحليل محتوى األمثال . 3-3-3
 الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير ؟

التصورات اإلجتماعية للمرض الجسمي تببا ألبباد المرض من خالل تحليل محتوى األمثال  ما. 3-3-2
 الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير ؟
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ما التصورات اإلجتماعية للمرض اإلجتماعي تببا ألبباد المرض من خالل تحليل محتوى -3-3-4
 األمثال الشببية البربية المتداولة بمة بة بسير ؟

 :يف اإلجرائي لمتغير الدراسة التعر 

والتي تتضمن يواعد ,التصور اإلجتماعي للمرض هو  ريبة عامة للةاس في التفيير في يضايا المرض      
تلباها الفرد عن  ريق التةشسة اإلجتماعية والتفاعل ,محدد  إجتماعيا للسلو  والتصرف في مثل هذه الموايف 

ث  يتلون بالشيل اإلجتماعي عةدما يةتبل ,صور ةفسي يةبع من الذات فهو في األساس ت,اإلجتماعي والتبليد 
 .إلع مستوى الممارسة والبمل 

مجموم التيرارات المسجلة علع شبية التحليل المصممة لهذه الدراسة توتتحدد في : ويبرف إجراسيا علع أةه    
 :خمسة أبباد

 .مرض الجسميتالببلي تالةفسي واإلجتماعيةوم المرض يتحدد في الدراسة الحالية في ال: الببد األول-

بمبةع سحري تديةي :مبةع المرض وتفسيره في الموروث الثبافي ويتحدد في الدراسة : الببد الثاةي-
 .وبيولوجي

باألسباب :أسباب المرض وةبصد بها البوامل المؤدية إلع المرض تويتحدد في الدراسة :الببد الثالث -
 .  الجسمية  -سية تاألسباب اإلجتماعية واألسباب الصحيةالميتافيليبية تاألسباب الةف

: أعراض المرض وهي المؤشرات والبالمات الدالة علع وجود المرض ويتحدد في الدراسة بععععع: الببد الرابع-
 .األعراض الجسمية تاألعراض الةفسية تاألعراض الببلية واألعراض السلويية

ال ب الشببي الوياسيتال ب الشببي السحري تال ب : الدراسة بععال ب الشببي ويتحدد في : الببد الخامس
 .الشببي ال بيبي وال ب الةبوي
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 شكل التناول                  

 محاور التحليل 

 التةاول المباشر   

 (صري )     

 التةاول نير مباشر 

 ( ضمةي )     

  

ةوم 
 المرض 

    جسمي

 

 

  عبلي 

  ةفسي 

  إجتماعي 

 

مبةع 
 المرض 

  سحري 

  ديةي 

  عباسدي

  بيولوجي

  

أسباب 
 المرض 

  ميتافيليبية

  ةفسية 

  إجتماعية 

  جسمية 

   بيبية

 

أعراض 
 المرض 

  جسمية 
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  سلويية 

 

أةوام 
ال ب 
 الشببي

 

   ب وياسي 

   ب سحري 

   ب  بيبي 

   ب ةبوي 

 

 : 17ملحق رقم 

 :آداة التحليل في صورتها النهائية 

 شكل التناول                  

 محاور التحليل 

 التةاول المباشر   

 (صري )     

 التةاول نير مباشر 

 ( ضمةي )     

  

ةوم 
 المرض 

    جسمي 

 

 

  عبلي

  ةفسي 

  إجتماعي 

 

مبةع 
 المرض 

  سحري 

  ديةي 

  بيولوجي

  ميتافيليبية  
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 المرض 
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  إجتماعية 

جسمية 
 صحية

 

 

أعراض 
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  جسمية 

  ةفسية 
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أةوام 
ال ب 

 الشببي  

   ب وياسي 

   ب سحري 

   ب  بيبي 

   ب ةبوي 

 :12ملحق رقم 

 :نموذخ لتحليل مثل شعبي عربي             

 شكل التناول                 

 محاور التحليل

 التناول المباشر

 (صريح)

 التناول غير مباشر

 (ضمني )

 

ةوم 
 المرض

 + جسمي

 
 

+ 
  عبلي

 + ةفسي



 قائمة المالحق
 

 
 

  إجتماعي

 

مبةع 
 المرض

  سحري

 ديةي
+ 

 

  بيولوجي

 

أسباب 
 المرض

 + ميتافيليبية

  ةفسية

  إجتماعية

جسمية 
 صحية

 

 

أعراض 
 المرض

 + جسمية

 + ةفسية

  عبلية

 + سلويية

 

أةوام 
ال ب 
 الشببي 

   ب وياسي

   ب سحري

   ب  بيبي

 +  ب ةبوي

 


