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 حنو املرض الهفسي االجتاهات و املعتقدات

 : ملخص البحث

ٖدف  ايئضد اسبايٞ أىل َعزف١ َعتكداج ٚ ادباٖاج أقارب املزضى٢ ايٓسضىٝ        

ٚ طًئىى٘ ازباَعىى١ عبىىٛ  املىىز  ايٓسضىىٞ َىىٔ بىىةٍ َعزفىى١ أصىىئاإ١  أ زاضىى٘  طىىزم    

ايسىزٚم ٚايتغىاإ٘    ةر٘ ٚنٝس١ٝ ايتعاٌَ َع٘   نُىا ٖٚىدف ايئضىد أىل َعزفى١     

يف ا تكىاااج ٚ ادباٖىاج أقىارب املزضى٢ ٚ طىىةب ازباَعى١ ٚ ايىىل ةعىش٣ أىل  ٛاَىىٌ        

َضت٣ٛ ايتعًِٝ  ايضهٔ ٚص١ً ايكزإ٢ ٚهلذا ايغز  مت  ةطئٝىل  َكٝىاظ َٓعُى١    

ايصىىىض١ ايعاملٝىىى١ صىىىٍٛ املعتكىىىداج ٚ اةدباٖىىىاج عبىىىٛ  ضىىى١ َىىىٔ اةضىىىطزاإاج        

ايصىىز،   ايىىذٖإ اسبىىاا   اةنت٦ىىاب ٚ   ايٓسضىى١ٝ ايغىىا٥ع١ ٖٚىىٞ : ايتعًىى، ايعكًىىٞ   

( 51( عىىىعو َىىىٛس    ًىىى٢ صبُىىىٛ ت  ا ٚىل  011ايسصىىاّ  ًىىى٢  ٝٓىىى١ إًغىىىث   

( عىىعو َىىٔ طىىةب راَعىى١   51عىىعو َىىٔ أقىىارب املزضىى٢ ايٓسضىىٝ  ٚ ايخاْٝىى١    

صطىىىىزَٛج د ٚقىىىىىد بًىىىىو ايئضىىىىىد أىل إٔ ٖٓىىىىاى اةسىىىىىام ٚ ةكىىىىارب يف ا تكىىىىىاااج     

ٚ اةنت٦اب  ٚذبدٜد ر١ٗ ايعةش ايٓسضىٞ    اجملُٛ ت  صٍٛ أصئاب ايذٖإ اسباا

ٚ ابتًسىىث اجملُىىٛ ت  يف ذبدٜىىد أصىىئاب َٚعازبىى١ ايتعًىى، ايعكًىىٞ ٚ ايصىىز، ٚ       

أظٗىىىزج اجملُٛ تىىىإ ادباٖىىىا صىىىًئٝا صىىىٍٛ ايىىىشٚاش   ايعُىىىٌ ٚ ايضىىىهٔ َىىى  املىىىزٜ    

ايٓسضٞ ٚيف ض٤ٛ ايٓتا٥س ايىىل ةٛصىٌ أيٝٗىا  ايئضىد ٚضى   ىدا َىٔ ايتٛصىٝاج  ٚ         

  ٔ املغىهةج ايىىل صىا دج  ًى٢ ةهىٜٛٔ ةًىو املعتكىداج ٚاةدباٖىاج          أحار ايعدٜىد َى

ايضىىًئ١ٝ عبىىٛ املىىز  ايٓسضىىٞ اىىا افىى  إايئاصىىد أىل ٚضىى   ىىدا َىىٔ املك صىىاج         

 ملعازبتٗا َضتكئة د
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Attitudes and Beliefs towards Mental Disorders 
 

Abstract : This research aimed to identify beliefs and 
attitudes of the relatives of psychiatric patients and 
university students' toward mental illness through their 
knowledge of its causes, symptoms, methods of treatment 
and how to deal with it. And to find out the differences and 
similarities in beliefs and attitudes of the relatives of 
patients and university students related with some  factors 
such as the level of education, renting and marriage .To 
achieve this objective, the scale of WHO about the beliefs 
and attitudes towards the  five common mental disorders 
was used: Mental retardation, epilepsy, acute  psychosis, 
depression and schizophrenia. The sample consisted of 
(100) people divided into two  groups, the first were (50) 
relatives of  psychiatric patients and the second were (50) 
Hadramout University students.    
The research concluded that there is an agreement and 
convergence of beliefs and attitudes of the two groups 
toward the causes of acute psychosis , depression and kind 
of psychotherapy and the two  groups showed differences  
in determining the causes and treatment of mental 
retardation and epilepsy. Both groups showed negative 
attitudes and believes toward marriage, work and renting 
with psychiatric patient. Based on the results of the 
research, a number of recommendations have been set and 
the research has raised many  problems that helped to 
shape those beliefs and negative attitudes towards mental 
illness. Finally,  the researcher prompted  to develop a 
number of proposals to address them in the future. 
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 مقدمة:

ٖٓاى ةصٛراج باط٦ى١ ٚراَىد٠  ىٔ املىز  ايٓسضىٞ ٜىتِ ةعًُٗىا َٓىذ ايطسٛيى١          

املئهز٠  ٚاملةصغ إٔ ٖذٙ ايتصٛراج ايىل ٜتعًُٗا ا طساٍ َٓذ صٔ َئهىز٠ ةىيةِٝٗ   

َىىٔ أقىىزاِْٗ أنخىىز اىىا ةىىيةِٝٗ َىىٔ ايهئىىار  فهًُىى١ يف رٓىىٕٛ يف ةضىىتعٌُ يف َٛاقىى،      

   ُ ٖٛىىا بىىةٍ ايضىىٓٛاج ا ٚىل َىىٔ   نىىخ ٠ َٚىىٔ ا تُىىٌ إٔ ٜهىىٕٛ ا طسىىاٍ قىىد ةعً

املدرصىى١ اةإتدا٥ٝىى١  ٚاىىا ٜشٜىىد ا َىىز ةعكٝىىدا ٖىىٛ  ُىىٛ  ايهئىىار أٚ ايزاعىىدٜٔ يف      

أرٛإتِٗ  ٢ً أص١ً٦ ا طساٍ املتعًك١ إٗذا املٛضٛ، ٖٚذٙ ايتصٛراج اشباط٦ى١  ىٔ   

املز  ايٓسضٞ ٚ ايىل ؽبٛف إٗا ا طساٍ ةضتُز َعِٗ  ٓدَا ٜهربٕٚ  صٝىد ٜىتِ   

 ُ زار إغىىهٌ  ىى  َكصىىٛا َىىٔ بىىةٍ ايتسا ىىٌ يف اسبٝىىا٠ ايَٝٛٝىى١      ةٛنٝىىدٖا إاصىىت

ٚإىىىايز ِ َىىىٔ إٔ ايهئىىىار ٜصىىىئضٕٛ َطًعىىى   ًىىى٢ ايهىىىخ  َىىىٔ َصىىىطًضاج ايطىىىا  

ايٓسضٞ  أة إٔ ةصٛراةِٗ ايتكًٝد١ٜ ة ةشٍٚ إٌ ةضتُز يف ايتٛارد رٓئا أىل رٓىا  

 ٚصىا٥ٌ  َ  املساِٖٝ ايطئ١ٝ اسبدٜخى١ ةٕ ٖىذٙ ايتصىٛراج ةًكى٢ ايىد ِ املضىتُز  يف      

 دScheff,1966)اإل ةّ ٚ اسبٝا٠ اي١َٝٛٝ  

( إدراصىى١  صًىىٌ فٝٗىىا ضبتىى٣ٛ إىىزاَس     Nunnally,1961ٚيكىىد قىىاّ ْْٛىىايًٞ    

ةًسشْٜٛٝىى١ ٚ أعا ٝىى١  ٚنىىذيو إعىى  َىىا نتئتىى٘ ازبزا٥ىىد ٚ اجملىىةج صىىٍٛ املىىز   

ايٓسضىىٞ  ٚأعىىارج ايٓتىىا٥س أىل إٔ َسىىاِٖٝ املىىز  ايٓسضىىٞ يىىد٣ ازبُٗىىٛر ةتعىىز     

ارإ١  فُىٔ رٗى١ ٖٓىاى ءرا٤ اشبىربا٤ ٚ املعتصى  نُىا ٜعىرب  ٓٗىا يف         يتٝاراج َتط

ايرباَس ايتخكٝس١ٝ يفازباا٠يف ٖٚٞ ق١ًًٝ  ٖٚذا ٜىدف  ايٓىاظ عى٦ٝا فغى٦ٝا  ىٔ ةًىو       

ا فهار ايتكًٝد١ٜ اشباط١٦د ٚػبا اإلعار٠ أىل إٔ ةزصٝخ ٖذٙ ا فهار ة ٜتِ فكى   

 ا ااحاج ايعاا١ٜ د  َٔ بةٍ ٚصا٥ٌ اإل ةّ يهٔ أٜطا إغهٌ    َكصٛا َٔ

َٚىىٔ بىىةٍ ايٓهىىث ٚ ازبُىىٌ املتئاايىى١ املعزٚفىى١ يف حكافىى١ نىىٌ صبتُىى   فضتىى٢          

ا طئا٤ ٚ ا بصا٥ٕٝٛ ايٓسضٕٝٛ نخ ا َا ٜضتعًُٕٛ ٖىذٙ ازبُىٌ يف أصىااٜخِٗ    

 ٓىىدَا ٜتُىىاسصٕٛ  ٜٚهىىٕٛ عيىىو َىىٔ  ىى  قصىىد  ٚيهىىٔ ملىىاعا ةكىىاّٚ ٖىىذٙ املسىىاِٖٝ ٚ   

تسضىى اج املزرضىى١ ٚ ايىىىل قىىدَٗا  عىىٝ،( ٖىىٞ إٔ ٖىىذٙ  املعتكىىداج ايتغىىٝ د اصىىد اي
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ايتصىىىٛراج ةىىىياٟ ٚظٝسىىى١ ايٓعىىىاّ اةرتُىىىا ٞ ٚلٝىىىٌ إٔ ةىىىدبٌ يف اي نٝىىىا أٚ     

 دScheff,1966)ايئ١ٝٓ ايٓسض١ٝ  فزاا اجملتُ    

ٚ ٢ً ايز ِ َٔ اةٖتُاّ إدراص١ َٛضٛ، اةدباٖاج عبٛ ةًو ايكطاٜا 

اٖاج عبٛ املز  ايٓسضٞ  قد ٚاملٛضٛ اج طبتًس١ فيٕ اراص١ َٛضٛ، اةدب

ةيبزج نخ ا  فًِ ٜئدأ اةٖتُاّ إدراص١ ٖذا املٛضٛ، أة يف ايضتٝٓاج َٔ ايكزٕ 

املاضٞ   ٓدَا ةغ  ايُٓٛعش ايطيب ايتكًٝدٟ يف اراص١ املزض٢ ايٓسضٝ  أىل 

منٛعشيف ايصض١ ايعا١َ يف ايطا ايٓسضٞيف  ايذٟ ٜٓعز َٔ بةي٘ أىل املزٜ  ة 

 ٔ اآلبزٜٔ  ٚيهٓ٘ ٜعٝػ يف َٓاخ ٚأطار ارتُا ٞ ػبا   ٢ً أْ٘ َٓسصٌ

اةٖتُاّ إ٘ ٖٚٛ َا ٜعزف ايّٝٛ يفإايطا ايٓسضٞ اةرتُا ٞيف د ٚقد ظبح ٖذا 

 اإ١ٝ يف اجملتُ  د اةدباٙ ٚأصئضث ي٘ ْتا٥ز٘  ٚأصٗاَاة٘ اإلػب

اسبايٞ اَتداا هلذا ايتٛر٘   صٝد ٜ نش اٖتُاَٗا  إايهغ،  ٔ ايئضد ٚ

ةدباٖاج ايضا٥د٠ يف صبتُعٓا ايُٝين  إا بو يف صطزَٛج ( املعتكداج ٚا

صٍٛ املز  ايٓسضٞ يد٣  ١ٓٝ أ هلِ  ةق١ َئاعز٠ إاملزض٢ ايٓسضٝ  َٔ 

 ا٥ةج ٚأقارب هلية٤ املزض٢  ٚ ١ٓٝ أبز٣ أ يٝط هلِ  ةق١ َئاعز٠ إٗية٤ 

                         املزض٢ َٔ ازبُٗٛر ايعاّ د                                     

 :بحث أهداف ال

 ًٜٞ  : أىل ذبكٝل َائضد اي ٢صع 

د ايتعزف  ًى٢ ادباٖىاج ايطًئى١ ٚ أقىارب املزضى٢ ايٓسضىٝ  صىٍٛ طئٝعى١ املىز            0

 ايٓسضٞ د

د ايتعزف  ٢ً احىز  َىتغ اج ازبىٓط   ايدراصى١  ايخكافى١ ٚ ايكزاإى١  أقىارب َىز          2

 ايٓسضٞ دْسضٝ /    َكزإ  هلِ( عبٛ املز  

د ايتعزف  ٢ً ايسزٚم ٚ ايتغاإ٘ إ  ادباٖاج ايطةب ٚ أقارب املزض٢ ايٓسضىٝ   3

 عبٛ ايتعاٌَ َ  املزٜ  ايٓسضٞد 
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د اةصىىتساا٠ َىىٔ ْتىىا٥س ايدراصىى١ يف ايتعطىىٝ  يٛضىى  إىىزاَس ةغىىٝ  اةدباٖىىاج         4

 ايضًئ١ٝ عبٛ املز  ايٓسضٞ أىل ادباٖاج اػباإ١ٝ د

 اإلراإ١  ٢ً ا ص١ً٦ ايتاي١ٝ : ئضد ٚيتضكٝل ةًو ا ٖداف صاٍٚ اي

 د َا َضت٣ٛ ادباٖاج ايطةب ٚأقارب املزض٢ صٍٛ املز  ايٓسضٞد0

د ٌٖ ةتئىأٜ ادباٖىاج ايطىةب ٚ أقىارب املزضى٢ اةػباإٝى١ ٚايضىًئ١ٝ عبىٛ املىز           2

ايٓسضىىىٞ إتئىىىأٜ املىىىتغ اج ايتايٝىىى١ : ازبىىىٓط   َضىىىت٣ٛ ايتعًىىىِٝ   ايخكافىىى١ ٚصىىى١ً 

 ايكزاإ١د  

 :بحث فرضيات ال

ةٛرد فىزٚم عاج اةيى١ أصصىا١ٝ٥ إى  ادباٖىاج ايطىةب ٚ أقىارب املزضى٢ عبىٛ           د0

 ايٓسضٞ د  املز

ةٛرد فزٚم عاج اةيى١ أصصىا١ٝ٥  يف ادباٖىاج ايطىةب ٚ أقىارب املزضى٢ ةعىش٣         د2

 ملتغ اج ايتعًِٝ  ايخكاف١   ص١ً ايكزاإ١ د

٢ يف ةٛرىىىد فىىىزٚم عاج اةيىىى١ أصصىىىا١ٝ٥  يف ادباٖىىىاج ايطىىىةب ٚ أقىىىارب املزضىىى  د3

                                                              ايتعاٌَ َ  املزٜ  ايٓسضٞ َٔ صٝد ايعٌُ   ايشٚاش ٚ ايتير  ايضهين د                                                                     

 :بحثأهمية ال

  َ ٓىىىذ إداٜىىى١ صعىىىٞ َٛضىىىٛ، اةدباٖىىىاج  إاٖتُىىىاّ  ًُىىىا٤ ايىىىٓسط اةرتُىىىا ٞ 

َىىىٔ املٛضىىىٛ اج ايز٥ٝضىىى١ٝ يف  ًىىىِ   ايٓصىىى، ا ٍٚ َىىىٔ ايكىىىزٕ ايعغىىىزٜٔ نٛاصىىىد 

 (د McGuire,1975ايٓسط اةرتُا ٞ    

ٜٚكىىى، ٚرا٤ ٖىىىذا  اةٖتُىىىىاّ  ىىىدا َىىىٔ ا صىىىىئاب أُٖٗىىىا إٔ اراصىىى١ اةدباٖىىىىاج       

اسبانُىى١ يًعةقىى١ إىى  ازبُا ىىاج فُٝىىا إٝٓٗىىا ٖىىٞ املىىدبٌ ا صاصىىٞ عبىىٛ ةسٗىىِ       

ٙ ازبُا اج املعتًسى١ يٛظا٥سٗىا ٚقٝاَٗىا أٚ ْٗٛضىٗا  إياٚارٖىا      أَها١ْٝ اارص١ ٖذ

املتٛقع١   فطىة  ىٔ ةسضى  ايسىزٚم ايكا٥ُى١ إى  ا اٚار املُارصى١ ٚا اٚار املتٛقعى١         

 ,Kelvin,1868,143; Lambert, 1964; Liberman)هلىذٙ ازبُا ىاجد   

1975; McGrath,1970,8)  ٚةُٓىىىىٝ  ٖىىىىذٙ ا اٚار  (Freeman & 
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Givanani,1975; Brown & Stevens,1975)   ٚ نايعةق١ إى  ايىذنٛر  

 ;Bagley,1973( ٚايعةقىى١ إىى  ايئىىٝ  ٚايشْىىٛش    Rokeach,1976اإلْىىاذ  

Rokeach,1980   ٚايعةق١ إ  ا قًٝاج  َُٛىا )Latane & Wolf,1981; 

Gittler,1956 د) 

ٚ ًىىى٢ ايىىىز ِ َىىىٔ نىىىٌ ٖىىىذا  فىىىؤٕ ٖىىىذا اةٖتُىىىاّ    تىىىد أىل اراصىىى١ ٖىىىذٙ           

دباٖاج  ٚ املعتكداج عبٛ ف١٦ َع١ٓٝ َٔ ا فزاا ٖٞ ف١٦ املزض٢ ايٓسضٝ   فًِ اة

ذبىغ اراصىى١ املعتكىىداج ٚ اةدباٖىاج عبىىٛ املزضىى٢ ايٓسضىٝ  إاٖتُىىاّ نىىاف  ًىى٢    

ايىز ِ َىٔ ا ُٖٝى١ ايكصى٣ٛ ملخىٌ ٖىذٙ ايدراصىاج ٚروىا نىإ ٚرا٤ عيىو  ىدا َىىٔ            

 ا صئاب ظبًُٗا  ٢ً ايٓضٛ ايتايٞ :

إازبٛاْا ايٓعز١ٜ ايىل رنشج  ٢ً أٜطاح املساِٖٝ املعتًس١ َخٌ د اةٖتُاّ 0

 (دMcGuire,1957اةدباٙ ٚ ايكِٝ  َٚا ٜتصٌ إٗا َٔ َساِٖٝ أبز٣  

َئ ٜك١ٝ ايضاإك١  ٢ً اراص١ اةدباٖاج يف اجملاةج د ةزنشج ايدراصاج اإل2

د ٚقٛف املز  ايٓسضٞ نعاٖز٠ َزنئ١ ذبتٟٛ  ٢ً 3ايضٝاص١ٝ ٚ ايد١ٜٝٓ  

غ اج ْسض١ٝ ٚارتُا ١ٝ  دٜد٠  ٚذبٝش ايغعٛر ايعاّ ضدٙ َت

 (د6,0976  هاع١ 

د ابتةف ايتصٛراج ٚاةدباٖاج صٝاٍ املز  إابتةف املزاصٌ ايتارؽب١ٝ ايىل 4

لز إٗا اجملتُعاج  ٚابتةفُٗا يف اجملتُ  ايٛاصد إابتةف ايعزٚف ايىل 

 دFarina,el.al,1978)لز إٗا ةًو اجملتُعاج  

قد ةزةا  ٢ً نٌ َا صئل  دا َٔ املغهةج ايىل صدج َٔ ةكدّ اشبد١َ ٖذا ٚ

 ايٓسض١ٝ يًُزض٢ ايٓسضٝ    ٚنإ َٔ أُٖٗا:د

د ايعزش يف نخ  َٔ ا صٝإ  ٔ ايتغعٝو يًُز  ايٓسضٞ  ٚ دّ ايكدر٠ 0

 ٢ً ايتعزف  ٢ً َغه١ً املزٜ  َٔ صٝد ةارؽبٗا ٚ ايعٛاٌَ ايىل 

 (دErickson,1975; Clausen,1976أإزسةٗاد 
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د ايعزش  ٔ ٚض  إع  أصط ايعةش ايٓسضٞ اسبدٜد َٛض  ايتٓسٝذ  ٚباص١ 2

ايىل ةكتطٞ نيصد أصضٗا أقا١َ ايتسا ٌ إ  املزٜ  ٚأطارٙ اةرتُا ٞ 

 Ewalt,1964د) 

د ايعزش  ٔ ايتعطٝ  يٛض  إزاَس ةي١ًٖٝٝ اابٌ ايضٝام اةرتُا ٞ 3

 (دWrightsman & Deaus, 1981,566املعتاا 

أَها١ْٝ اصتُزار قٝاّ ايعٛاٌَ املضا د٠  ٢ً ظٗٛر املز  ايٓسضٞ صت٢ إعد د 4

املزٚر إاشبرب٠ ايعةر١ٝ اا ٜضِٗ يف صدٚذ اةْتهاظ املزضٞ   

Julian,1977د) 

ٚةئصزا إٗذا إدأ يف ايضٓٛاج ا ب ٠ اةٖتُاّ َٔ راْا  ًُا٤ ايٓسط       

اىل  Taylorد أعار ةاًٜٛر اةرتُا ٞ وٛضٛ، ايصض١ ٚ  املُارص١ ايطئ١ٝد فك

ضزٚر٠ أصٗاّ  ًِ ايٓسط اةرتُا ٞ يف ايتعزف  ٢ً أصئاب املز  ٚطزم  ةر٘ 

ٚايٛقا١ٜ َٓ٘   ٚذبدٜد عهٌ ايعةق١ إ  املزٜ  ٚ ا ٝط  إ٘ عٟٚ ايص١ً 

 (دWrightsman & Deaux;1981,545املئاعز٠ أٚ    املئاعز٠   

ٚ ايئضٛذ إٗدف ةغعٝو ٚ ةش املزض٢  فًِ ٜعد َٔ املُهٔ أرزا٤ ايدراصاج    

إٚ اةٖتُاّ إا ٝ  اةرتُا ٞ ايذٟ ٜعٝغٕٛ فٝ٘  ٚايذٟ ٜيحزٕٚ فٝ٘ 

ٜٚتيحزٕٚ إ٘ إٚ اةٖتُاّ إتصٛراج اجملتُ  عبِٖٛ ٚادباٖاة٘ صٝاهلِ 

 Rachman,1980د) 

ٚقد ةغ  إايسعٌ يف ايُٓٛعش ايطيب ايتكًٝدٟيف يف اراص١ املزض٢ ايٓسضٝ  أىل       

منٛعش ءبز ٖٛ يف منٛعش ايصض١ ايعا١َ يف ايطا ايٓسضٞيف صٝد أصئح اةٖتُاّ 

َٔ راْا املعتص  إش١ًَ ا  زا  ايضٝهاة ١ٜ ٚايٓعز أىل املزٜ  ايٓسضٞ ة 

 ٢ً أْ٘ َٓسصٌ  ٢ً اآلبزٜٔ ٚيهٓ٘ ٜعٝػ يف َٓاخ َع  ػبا اةٖتُاّ إ٘ 

 ;Rabkin,1972ٚاراص١ املعتكداج ٚاةدباٖاج نيصد رٛاْئ٘ ايز٥ٝض١ٝ  

Farina,1978 د ٚإدأ يف ايضتٝٓاج َٔ ايكزٕ املاضٞ ايتٛر٘ عبٛ ايتضٗٝةج )

ايىل  هٔ ةكد ٗا َٔ رٛاْا أفزاا اجملتُ  يًُزض٢ ايٓسضٝ د ٚةعزف ٖذٙ 
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اسبزن١ يف صباٍ ايصض١ ايٓسض١ٝ يف إايطا ايٓسضٞ اةرتُا ٞيف أٚ ايطا 

صئح ي٘ ْتا٥ز٘ َٚضاُٖت٘ ايٓسضٞ اشباص إاجملتُ  ٚقد ظبح ٖذا ايتٝار ٚ أ

 د( Rabkin, 1972اإلػباإ١ٝ   

يهٌ ٖذا ةتئد٣ أ١ُٖٝ ايتعزف  ٢ً َعتكداج ٚادباٖاج اآلبزٜٔ صٝاٍ املز  

ايٓسضٞ إا تئارٖا ةزمج١  مناط َٔ ايتسه  ٚايضًٛى  ٚايىل ةٓتكٌ َٔ مجا ١ 

أىل مجا ١ َٚٔ صبتُ  أىل صبتُ  آلبز  رب  صٛر طبتًس١د ٜٚشنٞ ٖذا 

ُاّ إاملٛضٛ، اسبايٞ َا أَهٔ ةئٓٝ٘ َٔ بةٍ اصتكزا٤ اي اذ َٔ َربراج اةٖت

 يًكٝاّ إٗذٙ ايدراص١ د

 احلالي :بحث مربرات القيام بال

أٚة: ْدر٠ ايدراصىاج ايىىل ةٓاٚيىث َعزفى١ اةدباٖىاج  ًى٢  ٝٓىاج َىٔ أصىز ٚ أقىارب           

 املزض٢ ايٓسضٝ  د

  ةٛفزج يف ٖذا اجملاٍدحاْٝا: ايتعار  إ  ْتا٥س ايئضٛذ ٚ ايدراصاج ايىل

 :بحثاملفاهيم األساسية لل

 ٙقدّ ةَٛاظ ٚ سْاْٝهٞ  : اةدباThomas & Znanisuki   0908ص١ٓ 

اصطةح اةدباٙ أىل َٝدإ  ًِ ايٓسط اةرتُا ٞ إصٛر٠ ق١ٜٛ افعث  داا 

نئ ا َٔ ايئاصخ  أىل اة  اف إ٘ نُصطًح ػبا إٔ ؼبتٌ َزنشا 

ٖٚٛ صز١ يف    G.Allportْةصغ إٔ رٛرإ أيئٛرج  اتاسا يف املٝدإد ٚفعة

: يف إٔ 0935اةدباٖاج ايٓسض١ٝيف ايذٟ ْغز  اّ “ٖذا املٝدإ ٜكٍٛ يف حبخ٘  ٔ 

َسّٗٛ اةدباٖاج ٖٛ أإزس املساِٖٝ ٚأنخزٖا أيشاَا يف  ًِ ايٓسط اةرتُا ٞ 

ا َزٜهٞ املعاصز   فًٝط مث١ اصطةح ٜسٛق٘ يف  دا َزاج ايعٗٛر يف 

 (د338 0975 اصاج ايتززٜئ١ٝ املٓغٛر٠ يف   صٜٛ، ايدر

دباٙ فؤٕ ٖٓاى ْٛ ا َٔ ايغُٛ  ٚ ٢ً  ٢ً ايز ِ َٔ عٜٛ، َسّٗٛ اة

(د ْٚعز  فُٝا ًٜٞ Allpot,1954اةصتعداَاج املتعدا٠ هلذا املسّٗٛ  ٚ
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يعدا َٔ ايتعزٜساج ايىل لخٌ َٓاخ طبتً، إٗدف اصتعةص َسّٗٛ ضبدا 

 أصتعدّ يف ايئضد اسبايٞ د ملا ْعٓٝ٘ إاةدباٙ نُا

َٔ  صتعداا أٚ ايتٗٝي ايٓسضٞ   ةٓتعِٜعزف أيئٛرج اةدباٙ إيْ٘ يف صاي١ َٔ اة

بةٍ برب٠ ايغعو  لارظ ةيح ا ةٛرٝٗٝا ٚآٜاَٝا  ٢ً اصتزاإ١ ايسزا 

 (دAllport, 1935يهٌ املٛضٛ اج ٚاملٛاق، املزةئط١ إٗذٙ اةصتزاإ١يف  

صتعداا  كًٞ ٜتهٕٛ إٓا٤  ٢ً َا ٜٛرد يد٣ ايسزا ٜٚعزف ٚارٕ اةدباٙ إيْ٘ يف ا

َٔ برباج  ٚ هٔ َٔ بةٍ ٖذٙ اشبرباج أصداذ ةغٝ اج يف صباٍ اةدباٙيف 

 Warren, 1934 ٚادباٙ ايسزا عبٛ ع٧ َا ٖٛ يف اصتعدااٙ  يٝياٟ أٚ ٜسهز  )

 Newcomb, 1950). أٚ ٜغعز عبٛ ٖذا ايغ٧ يف   

ِٝ َٔ املعتكداج ي٘ طاإ  ايخئاج اَا رٚنتػ فٝعزف اةدباٙ إيْ٘ يف ةٓع

ايٓضيب صٍٛ َٛضٛ، أٚ َٛق، َع   ٚاصتعداا  أٚ ٌَٝ  يةصتزاإ١ إغهٌ 

(د فاةدباٙ َٔ َٓعٛر رٚنتػ ٖٛ Rokeach, 1976 119ةسطًٝٞ  

ةٓعِٝ ؽبتً، يف َد٣ بصٛصٝت٘ أٚ  َُٛٝت٘   يف اةضاق٘ أٚ ضٝك٘  طئكا ملا 

صٛي٘ اةدباٙ فكد ٜهٕٛ حاإتا أٚ  ٜتطُٓ٘ َٔ أرشا٤د أَا املٛضٛ، ايذٟ ٜدٚر

أٚ مجا اج َع١ٓٝ أٚ َيصضاج  ٝاْٝا صبزاا  ناةدباٙ عبٛ ا ععاص 

د أَا فُٝا ٜتعًل إاملٛق، فٗٛ صدذ آٜاَٞ  ْغ  جملُٛ ١ َٔ دداخل

املعتكداج ةٛرد يد٣ ايسزاد أَا اةصتزاإ١ ايتسط١ًٝٝ فُٝهٔ فضصٗا يف 

 –١ٖٝ (   ٚ ايئعد ايتكٛ ٞ   صضٔ ايهزا –إعدٜٔ : ايئعد ايٛرداْٞ   اسبا 

 ص٧ (د

ْضتعًو اا صئل  أْ٘ يدراص١ ايعةق١ إ  اةدباٙ ٚ ايضًٛى ػبا اةٖتُاّ 

إاةدباٙ عبٛ املٛضٛ، ٚ املٛق، َعا ٚايٓعز أيُٝٗا  ٢ً إٔ إُٝٓٗا قدرا َٔ 

ايتدابٌ ٚ ايتسا ٌ املتئااٍد ٚ اةصتزاإ١ ايتسط١ًٝٝ نُا ٜزاٖا رٚنتػ  ة 

فزاغ ٚيهٓٗا ةٛرد يف صٝام ارتُا ٞ َع د ٚػبا فِٗ ٖذٙ ذبدذ يف 

 ,Rokeachاةصتزاإ١ يف ض٤ٛ ٖذا ايضٝام أٚ املٛق، ايذٟ ةٛرد فٝ٘  
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 & Krech(د ٜٚتسل ٖذا َ  َا عنزٙ نزٜتػ ٚنزٜتغسًٝد   1976

Crutchfield,1962 د َٔ إٔ ايسعٌ أٚ ايضًٛى ة ٜتضدا فك  إٛاصط١)

 ةٛرد اسباراج ٚايعزٚف املٛقس١ٝ داةدباٖاج ٚيهٔ أىل راْئٗا 

 : املعتكد يف َديٛي٘ ايًغٟٛ ضزب َٔ اةرةئاط إيَز َع د ٚيف  املعتكد

َديٛي٘ اةصطةصٞ ايتصدٜل ازباسّ إغ٧ َاد ٚيف ايعٔ ٚايزأٟ قدر َٔ 

ايتصدٜل ٚيهُٓٗا َعا إٚ اة تكااد ٚايٝك  ٚ اإل إ َٔ أمس٢ ارراج 

اسّ ة ٜكئٌ ايغو  ٚيٝط ٜةسّ  يف نٌ اة تكاا  ٜٚكَٛإ  ٢ً ةصدٜل ر

ا تكاا إٔ ٜهٕٛ يدٜ٘ صز١ َٓطك١ٝد ٜٚزر  نخ  َٔ َعتكداةٓا ايضا٥د٠ أىل 

ع٧ َٔ ايخك١ ٚايتضًِٝ وا قاي٘ اآلبزٕٚ َٔ َاض  أٚ صاضزٜٔ   َدنٛر 

 (د49 0975  ٚءبزٕٚ

ٚايعكٝد٠ ٖٞ اسبهِ ايذٟ ة ٜكئٌ ايغو فٝ٘ يد٣ َعتكدٙ   يف ايدٜٔ ( ٚ 

عتكد ٖٛ ايعكٝد٠د أ تكد ايغ٧ : أعتد ٚصًا ٜكاٍ أ تكد اإلبا٤ إُٝٓٗا  امل

صدم ٚحئث د أ تكد فةٕ ا َز: صدق٘ ٚ كد  ًٝ٘ قًئ٘ ٚضُ ٙ   أْٝط 

 (د604 2 ش 0973ٚءبزٕٚ 

( املعتكد إيْ٘ يف  English & English,1958,64ٜٚعزف أظبًػ ٚ أظبًػ  

صضا َا ٜٛرد يد٣ ايسزا ايتكئٌ ايٛرداْٞ يكط١ٝ أٚ برب ؼبتٌُ ايصدم 

َٔ أصئاب ٚصزسد ٚاسبزس يف املعتكداج  ايئا َا ٜصعا فضصٗا ٚةغٌُ 

  ٢ً ارراج َتساٚة١ َٔ ايٝك  ايذاةٞد

املعتكداج ٚا فهار وع٢ٓ ٚاصد د ٜٚز٣ أْ٘  Parsonsٚقد أصتعدّ إارصْٛش 

 هٔ ةكضُُٝٗا طئكا يس١٦ املٛضٛ اج ايىل ةغًُٗا صٛا٤ ةًو اشباص١ 

أٚ اشباص١ إايها٥ٔ اسبٞد فٗٓاى املعتكداج ايٛرٛا١ٜ ا َئ ٜك١ٝ ٚ  إايئ١٦ٝ

املعتكداج    ا َئ ٜك١ٝ د فضُٝٓا ْتضدذ  ٔ َعتكداج أَئ ٜك١ٝ ْكصد 

إٗا أٜدٜٛيٛر١ٝ ايسزا  ٚيهٔ صُٝٓا ْتضدذ  ٔ َعتكداج    أَئ ٜك١ٝ 
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ْكصد إٗا ا فهار املتعًك١ إايدٜٔ ٚايتيَةج ايسًضس١ٝ 

 Parsons,1952,328) 

ٜٚتسل َٓعٛر رٚنتػ  يف ةعزٜس٘ يًُعتكد َ  ٖذا اةدباٙ   صٝد ٜكضِ 

املعتكداج أىل حةح١ أْٛا،: ٚصس١ٝ  أٟ ةًو ايىل ةٛص، إايصض١ أٚ ايشٜ،   

ناة تكاا إيٕ ايغُط ةغزم َٔ ر١ٗ ايغزم (  ٚةكٛ ١ٝ  أٟ ايىل ٜٛص، 

اا إيٕ طعاَا َا  ٢ً أصاصٗا َٛضٛ، اة تكاا إاسبضٔ ٚايكئٝح   ناة تك

َسطٌ (  ٚأَزٜ٘ أٚ ْا١ٖٝ   صٝد ؼبهِ وكتطاٖا  ٢ً إع  ايٛصا٥ٌ أٚ 

ايغاٜاج جبدار٠ ايز ئ١ فٝٗا أٚ  دّ ازبدار٠   ناة تكاا إيْ٘ َٔ املز ٛب فٝ٘ 

 (دRokeach,1976إٔ ٜطٝ  ا طساٍ ءإا٥ِٗ  

 : ٞاملز  ايٓسض 

ملز  ايٓسضٞ ٖٚٛ َٔ املٛضٛ، ايذٟ ْكٝط املعتكداج ٚاةدباٖاج صٝاي٘ ٖٛ ا

املٛضٛ اج ايىل صاا ايغُٛ  صٛهلا يس ٠ ط١ًٜٛد فاملز  ايٓسضٞ ٜعزف٘ 

يفٚملإيف إيْ٘ اضطزاب يف ايضًٛى عٚ أصٌ  طٟٛ أٚ     طٟٛ ٜٚتطًا 

َضا د٠ ١َٝٓٗ َتعصص١  ٜٚضتعدّ املصطًح إطزٜك١ َ ااف١ َ  

 (دWolman,1975 234اةضطزاب ايضًٛنٞ أٚ ايٓسضٞ   

١ُ ايصض١ ايعامل١ٝ اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ إيْٗا  ئار٠ صبُٛ ١ ٚةعزف َٓع

َٔ اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ ايىل ةٓغا  ٔ صزا اج ْسض١ٝ طبتًس١ ٚةغ ى 

مجٝعٗا يف صساج  ا١َ   نايكًل ٚايغعٛر إاةنت٦اب ٚ دّ اةصتكزار َ  

اسبضاص١ٝ ايشا٥د٠ ٚايغهٛى    املعكٛي١ ٚ اسبصز ايكٗزٟ ٚ املعاٚف ٚايز ا 

ةصتخاراج ايضزٜع١ املصضٛإ١ إاضطزاإاج يف ايّٓٛ ٚايغ١ٝٗ ٚةذإذب ٚ ا

ايهسا٠٤ اإلْتار١ٝ يًُصاب ٚةيحز أَزا  ايعصاب ٖذٙ يف نسا٠٤ ايغعص١ٝ 

 (د203 0988ٚاةضاقٗا ايدابًٞ   ٜاص   طٛف 

أَا ازبُع١ٝ ا َزٜه١ٝ يًطا ايٓسضٞ ف ٣ إٔ اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ ٖٞ 

أٚ  - ١ً  ط١ٜٛ -افاج ايىل ة ةٓزِ  ٔ ئار٠  ٔ صبُٛ ١ َٔ اةعبز
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إٌ ٖٞ اضطزاإاج ٚظٝس١ٝ َٚشار١ٝ يف ايغعص١ٝ   -ةً، يف ةزنٝا املخ

ةزر  أىل اشبرباج امليمل١ أٚ ايصدَاج اةْسعاي١ٝ أٚ اةضطزاإاج يف  ةقاج 

ايسزا َ  ايٛص  اةرتُا ٞ ايذٟ ٜعٝػ فٝ٘ ٜٚتسا ٌ َع٘  ٜٚزةئ  وا يف 

 (د219 0988 ٛيت٘ املئهز٠ د  ٜاص  صٝا٠ ايسزا ٚباص١ يف طس

ٜٚز٣ ايهخ  َٔ  ًُا٤ ايٓسط ٚايطا ايٓسضٞ إٔ اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ ةغ  

أىل صاةج ص٤ٛ ايتٛافل  صٛا٤ َ  ايٓسط أٚ َ  ازبضد أٚ َ  ايئ١٦ٝ طئٝع١ٝ 

ناْث أٚ ارتُا ١ٝ  ٜٚعرب  ٓٗا إدرر١  اي١ٝ َٔ ايكًل ٚايتٛةز ٚ اإلصضاظ 

ٚايكٗز  ٚيٝط هلا أصئاب  ط١ٜٛ ٚاضض١ إايطزٚر٠  أمنا إايٝيظ  ٚ ايتعاص١ 

ٖٞ ْتاش ةسا ٌ أنخز َٔ  اٌَ ٚاصد  ٚ ايئا َا لط ايئعد اةْسعايٞ 

يًغعص١ٝ  ٜٚعٌ َعٗا ايسزا املططزب  َتصة إاسبٝا٠ ايٛاقع١ٝ  إزناج 

( قاارا  ٢ً اصتئصار صايت٘ املططزإ١ ضاإطا يضًٛنٝاة٘ أىل صد 0978

ي١ٝ أفعاي٘  قاارا  ٢ً ايكٝاّ إٛارئاة٘ إغهٌ  اّ    هاع١ نئ  َتضُة ملضيٚ

 (د0969

  : )اةضطزاإاج ايذٖا١ْٝ   ايعك١ًٝ 

ٖٞ صبُٛ ١ َٔ اةضطزاإاج ايعك١ًٝ ايىل دبعٌ املصاب إٗا َعتٖٛا أٚ 

طبتٌ ايعكٌ  ٚاملزض٢ إايذٖإ ة ٜعزفٕٛ أِْٗ َزض٢ ٜٚسغًٕٛ يف ابتئاراج 

 (د084 0987ايٛاق    اسبسين  ئد املٓعِ  

ٜعزف  ٜاص ( اةضطزاإاج ايعك١ًٝ   إيْٗا املز  ايذٟ ٜتٓاٍٚ ناف١ 

اةضطزاإاج اةْسعاي١ٝ ٚ ايضًٛن١ٝ ٚ ايذ١ٖٝٓ ٚايغعص١ٝ إصس١  ا١َ 

ٚةعهط صاةج َٔ ايغذٚع ٚ دّ ايتٛافل  فٗٛ اضطزاب  كًٞ عدٜد ٚبًٌ 

 (د395 0988عاٌَ يف ايغعص١ٝ    طٛف ٜاص  
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 :بحثوالعقلية اليت تهاوهلا ال االضطرابات الهفسية

 : ًٞايتعً، ايعك 

ٖٛ صاي١ َٔ    دّ ةهاٌَ منٛ بةٜا ايدَاغ( أٚ   ةٛق،( منٛ أْضزت٘ َٓذ          

ٖٚٛ يٝط َزضا َضتكة إٌ ٖٛ  -َا-ايٛةا٠ أٚ يف ايضٓٛاج ا ٚىل يضئا

صبُٛ ١ أَزا  ةتص، مجٝعٗا إاغبسا  يف ارر١ عنا٤ ايطسٌ املتعً، 

 َعدٍ ايذنا٤ ايعاّ ٚ دّ قدر٠  ٢ً ايتهٝ، اةرتُا ٞ   طٛف إايٓضئ١ أىل

 (215 0988ٜاص  

 : ،ايصز 

ٖٛ  ز  ةبتةٍ َعاٚا يف   ايسا ١ًٝ ايهٗزإ١ٝ ايسٝشإٛنُٝٝا١ٝ٥ يًعةٜا        

عاج اإلْسزاغ ايهٗزإٞ يف ايدَاغ( ٚ هٔ هلذا اةبتةٍ إٔ ؼبدذ ءفاج اَا ١ٝ 

  صئ١ٝ طبتًس١د

ًُا٤ ا َزا  ايعصئ١ٝ ٚ ايعك١ًٝ إيٕ ايصز،:يف اضطزاب ٚقىل يف ٜٚيند         

ٜتهزر  Cerebral Dystrhythymia فٝ٘ٚظا٥، ايدَاغ ٚيف ايئد ايهٗزإا٥ٞ 

إغهٌ ْٛإاج َصضٛإ١ إاصتُاةج فكدإ ايٛ ٞ ٚةزافك٘ أ زا  اَا ١ٝ أبز٣ 

صزن١ٝ أٚ صض١ٝ َغ ن١ َ  اضطزاب يف ايتعطٝ  ايدَا ٞ ايهٗزإٞ ْاع٧ 

ْسزاغ أْتٝاإٞ يف  صٝئاج اَا ١ٝ يف طبتً، أرشا٤ ايدَاغ اا ٜضتد ٞ  ٔ أ

 (دFreedman & Kaplan, 1976ايعةش ايضزٜ    

 : ايذٖإ اسباا 

ٖٛ اضطزاب  كًٞ عٖاْٞ صاا  ْاةس  ٔ َز   طٟٛ صاا ناسب٢ُ املزةسع١ 

 ٚ ايتضُِ ٚاردبا، ايدَاغ ٚمحٝاج ايتٝس٥ٛٝد أٚ ايتٗاإاج ايدَاغ أٚ ايضضاٜا د

       ٜتضِ إتغٜٛػ ايٛ ٞ ٚؼبدذ فٝشٜٛيٛرٝا ْتٝز١ اإلرٖام ازبضُٞ ايغدٜدد

  ( 397  0988  ٜاص   
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 اةنت٦اب :  

اةنت٦اب ايٓسضٞ ٖٛ َعٗز أٚ ْتٝز١ َٔ ْتا٥س ايكًل ٜصاصئ٘ ععٛر إايٝيظ 

ٚايعزش ٚاملشاش ايضٛااٟٚ ٚضٝل ايصدر ٚ دّ ايزضا٤ ٚ دّ  ٚععٛر إايتٛ و

ذ أٚ ْتا٥زٗا  ٚ ععٛر إاإل ٝا٤ ٚ دّ ايكدر٠  ٢ً أظباس أٟ  ٌُ اةن اذ إاسبٛاا

 (د247 0988 طٛف  ٜاص  ٚ دّ ايخك١ إايٓسط  

 : ٟايسصاّ اةضطٗاا 

ٖٛ اضطزاب  كًٞ ٚظٝسٞ  عٖاْٞ     طٟٛ( د ٜتُٝش ٖذا ايٓٛ، َٔ 

        ايسصاّ إٗذا٤اج اةضطٗاا ٚ ايغهٛى أٚ ٖذا٤اج ايعع١ُد ٜٚهٕٛ إ  صٔ

( ٜٚهٕٛ املزٜ  عدٜد اةْتئاٙ ٚلٌٝ ايئاراْٜٛا يألسَإ ٚقد لتد ط١ًٝ 41 – 35 

ايعُز  ٚةعٗز يف ٖذا اةضطزاب ٖةٚظ صض١ٝ ٚ مسع١ٝ ٚصغ١ٜٛ   نغعٛر 

املزٜ  إيٕ ٖٓاى أعع١ نٗزإا١ٝ٥ َضًط١  ًٝ٘   أٚ ايغعٛر إيٕ أًٖ٘  ٚايضًط١ 

 (د283 0988 طٛف  ٜاص  ٜتآَزٕٚ  ًٝ٘ ٖٚهذا  

 :السابقة اليت تهاولت االجتاهات و املعتقدات حنو املرض الهفسي الدراسات 

ةزر  أ١ُٖٝ ايدراصاج ايىل ةٓاٚيث َٛضٛ، املعتكداج ٚاةدباٖاج عبٛ املز  

أة أْٗا ةعترب وخاإ١  -ر ِ ةعداٖا ٚابتةفٗا ٚةعار  ْتا٥زٗا –ايٓسضٞ 

عد َٔ املصاار ٖااٜاج يتٛرٝ٘ بطٛاةٓا املكئ١ً يف أرزا٤ ايئضد اسبايٞ  فٗٞ ة

اشبصئ١ ايىل ةضتكٞ َٓٗا ايسزٚ  ايىل  هٔ صٝا تٗا أرزا٥ٝا  ٚضباٚي١ 

ايتضكٝل َٓٗا يف حبٛذ دبزٜئ١ٝ ةاي١ٝد نُا إٔ هلا ٖدفا ءبز ٜتعًل إايتعزف 

 ٢ً َا ةٛصًث أيٝ٘ ايئضٛذ يف صطاراج ٚحكافاج طبتًس١د ٖٚٛ َا ٜدبٌ يف 

 أطار ايدراصاج اسبطار١ٜ املكار١ْد

 نعرض أهم البحوث اليت اهتمت بدراسة املوضوع على الهحو التالي : وهها سوف

: ايدراصاج ايىل ةٓاٚيث َعتكداج  ٚادباٖاج ازبُٗٛر عبٛ املز   ايس١٦ ا ٚىل 

 ايٓسضٞ :
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: ايدراصاج ايىل ةٓاٚيث َعتكداج  ٚادباٖاج َٔ هلِ ص١ً َئاعز٠ ايس١٦ ايخا١ْٝ 

 َٔ أصز ٚ أقارب املزض٢ ايٓسضٝ د

ايدراصاج ايىل ةٓاٚيث َعتكداج  ٚادباٖاج  ايطةب دباٙ املز   يخايخ١:ايس١٦ ا

 ايٓسضٞ د

 ٢ً  0960أرز٣ ْْٛايًٞ اراصت٘ يف أٚا٥ٌ اشبُضٝٓاج ْٚغز ْتا٥زٗا ص١ٓ 

( فزاا َٔ ايذنٛر ٚاإلْاذ   ٚاهلدف َٔ 711 ١ٓٝ َٔ ازبُٗٛر ايعاّ إًغ  داٖا  

زُٗٛر عبٛ املز  ايٓسضٞ  ايدراص١ نإ ايهغ،  ٔ ا فهار ٚ اةدباٖاج يً

Nunnanlly,1961,17-27 ٕد ٚنإ َٔ ْتا٥س ٖذٙ ايدراص١ أ)          

 أصتعًو  غز٠  ٛاٌَ ر٥ٝض١ٝ ٖٞ :

 ابتةف ٚ زاإ١ ةصزفاج املزض٢ ايٓسضٝ  : -ايعاٌَ ا ٍٚ

صٝد ايٓعز أىل املزض٢ ايٓسضٝ   ٢ً أِْٗ طبتًسٕٛ يف ةصزفاةِٗ 

َٚٓعسطٞ ايذنا٤  ٜٚطضهٕٛ اا٥ُا إٚ  ٚصًٛنِٗ َٚعٗزِٖ  ٔ ا صٜٛا٤ 

 صئا  َٚش زٕٛ  ٜٚٛيٕٛ اٖتُاَا ض٦ٝة ملعٗزِٖ ايغعصٞد

 : ق٠ٛ اإلراا٠ -ايعاٌَ ايخاْٞ

إا تئارٖا أصاظ ايتٛافل ايغعصٞ فٗٞ َسكٛا٠ يد٣ املزض٢ ايٓسضٝ       

 ٜٚسغٌ ا طئا٤  ايئا يف ة١ُٝٓ اإلراا٠  ٓدِٖد

 : ايتُٝٝش ازبٓضٞ –ايعاٌَ ايخايد 

صٝد ايٓعز أىل ايٓضا٤  ٢ً أْٗٔ أٌَٝ أىل ايتعز  يإلصاإ١ إاةضطزاب 

 ايٓسضٞ ٚاةْٗٝار ايعصيب َٔ ايزراٍد

 :  ذباعٞ ا فهار املزض١ٝ –ايعاٌَ ايزاإ  

صٝد  هٔ ايٛقا١ٜ َٔ املز  ايٓسضٞ خبًل َٓاخ َٓاصا ٚ دّ َٓاقغ١ َا ٜخ  

حبط أنًٝٓٝهٞ َزٖ، يف َغانٌ املزض٢د ٚػبا إٔ ٜتُت  ا طئا٤ ايٓسضٕٝٛ 

 ايتعاٌَ َ  َزضاِٖد
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 : اإلرعاا ٚايتٛرٝ٘ –ايعاٌَ اشباَط 

ٜٚتطُٔ عيو إٔ ٜٛضح ايطئٝا ايٓسضٞ يًُزٜ  َٓغي َتا ئ٘ ٚأصئاب  

 َزض٘ ٚإٔ ٜصضح أفهارٙ اشباط١٦د

 : فكدإ ا ٌَ –ايعاٌَ ايضااظ 

يكًٌٝ َٔ صٝد ٖٓاى أٌَ ضعٝ، ردا يف ايغسا٤ َٔ املز  ايٓسضٞ  ٚإٔ ا      

املزض٢  هٔ ررٛ ِٗ اىل ايعٌُ يف اجملتُ   ٚة ٜضتطٝ  ا طئا٤ ايتٓئي إغسا٤ 

 ٖية٤ املزض٢د

ايئ١٦ٝ اشبارر١ٝ املئاعز٠ َكاإٌ آٜاَٝاج ايغعص١ٝ أٚ ايئ١٦ٝ  –ايعاٌَ ايضاإ  

 ايداب١ًٝ :

ٖٚٛ  اٌَ عٚ قطئ   ٜدٚر ا ٍٚ صٝد ايئ١٦ٝ اشبارر١ٝ إُٝٓا ٜٗتِ ايخاْٞ       

ايئ١٦ٝ ايغعص١ٝد فٗٓاى َٔ ٜزر  املز  ايٓسضٞ أىل ايطغٛط يف إ١٦ٝ املزٜ  إ

َكاإٌ َٔ ٜزر  املز  اىل ايتارٜخ ايغعصٞ يًُزٜ  باص١ طسٛيت٘ َٚا 

 ٜتعز  ي٘ َٔ َغهةجد

  دّ اشبطٛر٠ : –ايعاٌَ ايخأَ 

صٝد ايٓعز أىل املز  ايٓسضٞ  ٢ً أْ٘ ة ٜضئا بطٛر٠ إايٓضئ١ يًغعو 

ٚيهٔ بطٛرة٘ ةتُخٌ فُٝا ٜضئئ٘ َٔ َغانٌ َٚتا ا إايٓضئ١  املزٜ  ْسض٘د

 يًُضٝط  إ٘د

 اةي١ ايسعٌ أٚ ايٛظٝس١ : –ايعاٌَ ايتاص  

صٝد ةتشاٜد املغانٌ اةْسعاي١ٝ ْتٝز١ يتشاٜد اةضطزاإاج ازبض١ُٝ نُا 

إٔ ا ععاص ايهئار يف ايضٔ أٌَٝ يًتعز  يإلصاإ١ إاملز  ايٓسضٞ َٔ صغار 

 ايضٔد
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 ا صئاب ايعط١ٜٛ : –ايعاعز ايعاٌَ 

ٜٚتطُٔ ٖذا ايعاٌَ أررا، اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ أىل ايعٛاٌَ ايعط١ٜٛ َخٌ 

 أَزا  ازبٗاس ايعصيب ٚ أصاإاج ايدَاغ

َٚٔ ايدراصاج ايىل أرزٜث أٜطا إٗدف ايتعزف  ٢ً ادباٖاج ازبُٗٛر ايعاّ 

د ( ٚقد أٖتِ ايئاص,(Mahony,1979 عبٛ املز  ايٓسضٞ اراص١ َاْٖٛٞ

إدراص١ ةصٛراج ٚادباٖاج ازبُٗٛر صٝاٍ املزض٢ ايٓسضٝ  د ٚنإ َٔ ْتا٥س 

 ايدراص١ َاًٜٞ:

  أ ( فُٝا ٜتعًل إا مناط أٚ ايتصٛراج ايغا٥ع١ صٍٛيف ا ععاص ايعصاإٝ يف 

فِٗ َش زٕٛ َٚتكًئٛا املشاشد أَا ا ععاص يفاجملاْ يف فِٗ بطزٕٚ 

 ٚطبٝسٕٛ د 

 َضت٣ٛ ةعًِٝ ايسزا ٚةصٛراة٘  ٔ املز  ايٓسضٞد  ب ( ةئ  إٔ ٖٓاى  ةق١ إ  

  ش ( ةئ  نذيو إٔ ٖٓاى ْٛ ا َٔ ايغُٛ  ٚ اشبً  يف اصتعداّ َسّٗٛ 

املز  ايٓسضٞ يد٣ ازبُٗٛرد ٖٓاى نذيو ْٛ، َٔ اشبً  إ  املز  

 ايٓسضٞ ٚ ايتيبز ايعكًٞد

اٖاج أة إٔ ايٛر٘ املكاإٌ يذيو ظبد إع  ايدراصاج ايىل أظٗزج إٔ ٖٓاى ادب

أػباإ١ٝ عبٛ املزض٢ ايٓسضٝ د َٔ ٖذٙ ايدراصاج  اراص١ يُٝانٛ ٚ نزٚصىل 

 Lemkau & Croceetti, 1962  ٚايىل أٚضضث إٔ ٖٓاى ادباٖاج   )

أػباإ١ٝ يدىل ازبُٗٛر ايعاّ  ٔ املزض٢ ايٓسضٝ  ٚإٔ ٖٓاى ةكئٌ هلِ ٚيطزم 

  ةرِٗ يف املضتغسٝاج ايىل ٜعازبٕٛ فٝٗا د

ايدراصاج ايىل ةٓاٚيث املعتكداج ٚ اةدباٖاج يد٣ أقارب املزض٢  –ايس١٦ ايخا١ْٝ 

 ايٓسضٝ  :

 ٢ً ايز ِ َٔ ٚرٛا ايعدٜد َٔ ايدراصاج ايىل ةٓاٚيث اةدباٖاج عبٛ املز  

ايٓسضٞ يد٣  ٝٓاج ازبُٗٛر ايعاّ  فؤْ٘ ة ٜٛرد ص٣ٛ  دا قًٌٝ َٔ ايدراصاج 

 ٝ  عبٛ َزضاِٖ دايىل ةٓاٚيث ادباٖاج  ا٥ةج ٚأصز املزض٢ ايٓسض
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( أ١ُٖٝ Freeman & Simmons, 1963ٚقد أند فز إ ٚ صُْٝٛش  

اراص١ ادباٖاج ٖذٙ ا صز عبٛ َزضاِٖ   ٚعيو إا تئار إٔ َعزف١ ٖذٙ ا صز 

يطئٝع١ املز  ٚأصئاإ٘ ٚطزم  ةر٘ َٔ ايعٛاٌَ ايىل ةيحز يف  ٛا٠ ايغسا٤ 

 يًُزض٢د

اراص١ ٜاْضًٝٞ ٚءبزٕٚ َٚٔ ايدراصاج ايىل أرزٜث يف ٖذا اجملاٍ 

 Yannicelli, et. Al. 1980د) 

 ًٜٞ: ٚنإ َٔ أِٖ ْتا٥س ٖذٙ ايدراص١ َا 

ةئ  إٔ ادباٖاج أصز ٚأقارب املزض٢ ة ةتغ  وزٚر ايشَٔ  ٚة وهإ ايعةش  -0

 ايذٟ ةكدّ فٝ٘ اشبد١َد

   ة ةٛرد  ةق١ إ  ايٓاةس ايٓٗا٥ٞ يًعةش ٚادباٖاج أصز املز  ايٓسضٝ  -2

 فة ةتغ  اةدباٖاج صٛا٤ نإ ايعا٥د َٔ ايعةش أػباإٝا   أٚ صًئٝا د

ٖٓاى  ةق١ إ  املزنش اةقتصااٟ اةرتُا ٞ ٚ ادباٖاج أصز املزض٢   -3

صٝد ةتيحز ٖذٙ اةدباٖاج إاشبًس١ٝ ايخكاف١ٝ أنخز َٔ ةيحزٖا إايعزٚف 

 املٛقس١ٝ ايىل ذبدذ يف ٚقث َتع  د

 & Cohenيدراص١ َا ةٛصٌ أيٝ٘ نٖٛٔ ٚص ْٚٓس  ٚةتسل َ  ْتا٥س ٖذٙ ا

Struening, 1962 إٔ اةدباٖاج عبٛ املزض٢ ايٓسضٝ  ةتيحز إايطئك١ َٔ )

اةرتُا ١ٝ ٚ اشبًس١ٝ ايعزق١ٝ ٚمجا ١ ا قزإ أنخز َٔ ةيحزٖا إاشبرباج 

 اي١َٝٛٝ هلية٤ املزض٢ د

ين ٚ ءبزٕٚ ص١ٓ أَا  ٢ً املضت٣ٛ ايعزإٞ فٓزد ايدراص١ ايىل أرزاٖا ايغزإٝ

إٗدف ايتعزف  ٢ً ءرا٤ أصز املزض٢ ايٓسضٝ  َٚعزفتِٗ إٗية٤ املزض٢ ٚ  0980

 (د El-sherbini,et.al.1981أدباٖاةِٗ عبِٖٛ  

 ًٜٞ: ٚنإ َٔ أِٖ ْتا٥س ةًو ايدراص١ َا

إٔ ايصٛر٠ امليبٛع٠  ٔ املزض٢ ايٓسضٝ  أِْٗ أنخز ا فزاا بطٛر٠ يف  (0

رةئاى املز  إايعٓ، ٚاإلحار٠ ٚ ايتٗٝس ٚايضًٛى اجملتُ د ٜٚزر  ٖذا أىل ا
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ايغاع ايغزٜاد نُا أرر  ايئاصخٕٛ عيو أىل ةيح  ٚصا٥ٌ اإل ةّ ايىل ةص، 

 املزض٢ ايٓسضٝ  إايعٓ، ٚاشبطٛر٠ ٚايغذٚعد

أٚضضث ايدراص١ إٔ أقارب املزض٢ ةكئٌ أقا١َ املزٜ  يف املضتغس٢  ٓدَا  (2

ً٘د نُا ةزف  إع  ا صز  دبد صًٛن٘ أصئح ة ٜطام ٚة  هٔ ذبُ

ايتعاٌَ َ  املزض٢ ايٓسضٝ  وززا اإلصاإ١ إاملز  ٚابٍٛ املزٜ  

املضتغس٢  صٝد ةزف  سٚراج املزض٢ ايٓسضٝ  أسٚارٗٔ ٜٚربرٕ ٖذا إيٕ 

 ٖٓاى صعٛإ١ يف أقا١َ ةسا ٌ َعِٗ د

َٔ ايٓتا٥س املخ ٠ يف ٖذٙ ايدراص١ إٔ ا صز ةضتزٝا إطزٜك١ طبتًس١ يف  (3

اب املز  ايٓسضٞ يف  َُٛٝت٘ َٔ ْاص١ٝ ٚيف  ةقتِٗ وزضاِٖ ٚص، أصئ

َٔ ْاص١ٝ أبز٣د فِٗ  ًٕٝٛ أىل أْهار ٚرٛا َز  عٖاْٞ يف َزضاِٖ 

إا تئارٙ  خٌ  ٚص١ُ  ار  يف ةارٜخ ا صز٠ اةرتُا ٞد ٚةكزر َععِ ا صز إٔ 

 املز  ايٓسضٞ ٖٛ ْتٝز١ يتعاطٞ املعدراجد

 ايطةب صٝاٍ املز  ايٓسضٞ:حبٛذ ادباٖاج  -ايس١٦ ايخايخ١

َٔ ايدراصاج ايىل أرزٜث يف ٖذا اجملاٍ اراص١ رٖٛاْضٔ ٚ ءبزٕٚ 

 Johansen, et. al. 1964  ٜٚايىل أرزٜث  ٢ً  ١ٓٝ َٔ طايئاج ايتُز )

هلٔ برب٠ يف صباٍ ايعٌُ َ  املزض٢ ايٓسضٝ د ةئ  َٔ ايدراص١ إٔ طايئاج 

 صٝاٍ املزض٢ ايٓسضٝ د ايتُزٜ  يدٜٗٔ ْٛ، َٔ ايتضاَح ٚ املز١ْٚ

( 35( ايىل أرزٜث  ٢ً  Fletcher, 1962ٜطاف أىل عيو اراص١ فًتغز  

َٔ طايئاج ايتُزٜ د ٚعيو إٗدف َعزف١ ادباٖاةٗٔ صٝاٍ املزض٢ ايٓسضٝ  

 ٚأحز ٖذٙ اةدباٖاج  ٢ً ذبضٔ أاا٥ٗٔ يف ايعٌُ َ  املزض٢د

 ًٜٞ: ٚنإ َٔ أِٖ ْتا٥س ٖذٙ ايدراص١ َا

ايطايئاج ٜٛرد يدٜٗٔ يف إدا١ٜ ايعٌُ َ  املزض٢ ةصٛراج ةزةئ   د  إٔ ٖية0٤

 إاشبٛف ٚاةإتعاا  ٚافتكاا املعزف١ إيصئاب املز  ٚطزم  ةر٘د
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د  أَهٔ َٔ بةٍ إزاَس ةدرٜيب    ٜتطُٔ صبُٛ ١ ضباضزاج( ةغٝ  ادباٙ 2

 ٖية٤ ايطايئاج فيصئضث ةتضِ إايتكئٌ ٚاإلػباإ١ٝ د

ّ   0982ى اراص١ قاّ إٗا  ئد اشبايل ٚءبزٕٚ ص١ٓ ٚ ٢ً املضت٣ٛ ايعزإٞ ٖٓا

إٗدف فضو ايعةق١ إ  إعدٟ اةْئضاط ٚ ايعصاإ١ٝ ٚ اةدباٙ عبٛ املز  

ايٓسضٞ   ٚقد أرزٜث ايدراص١  ٢ً طًئ١ ٚطايئاج َٔ املعٗد ايعايٞ يًتُزٜ  

 ًٜٞ: ٚنإ َٔ ْتا٥س ٖذٙ ايدراص١ َاجباَع١ اإلصهٓدر١ٜد 

صصًٔ  ٢ً ارراج َزةسع١  ٢ً قٝاظ ايعصاإ١ٝ ايطايئاج ايةةٞ  إٔ يف 

ا تكدٕ إٔ َصدر املز  ايٓسضٞ ٜهُٔ يف َزص١ً ايٓطٛش ٚايغٝعٛب١  َٚٔ حِ 

فيٕ ٖذا املز     قاإٌ يًغسا٤  ٚيذيو فيْٗٔ ة ٜٛافكٔ  ٢ً ضزٚر٠ ايتعزٌٝ 

إؤاباٍ املزٜ  أىل املضتغس٢ د أَا  فُٝا ٜتعًل وكٝاظ اةْئضاط فيٕ نٌ َٔ 

إ ٚاملٓطٜٛاج ا تٓكٔ إع  اةدباٖاج ايضًئ١ٝ عبٛ املز  ايٓسضٞ   فًِ املٓئضط

ٜهٔ يد٣ نٌ َٓٗٔ أٌَ يف ايٛقا١ٜ َٔ املز  أٚ صت٢ أْكاص َعدةج اْتغارٙ   

ٚفطة  ٔ عيو فيْٗٔ نًٗٔ اصتسعٔ وضاف١ ارتُا ١ٝ إٝٓٗٔ ٚإ  املزٜ  

 (د0982ايٓسضٞ    ئد اشبايل ٚ ءبزٕٚد 

 :بحث إجراءات ال

َىٔ ايطىةب ازبىاَعٝ  ايدارصى  يف     ئضىد  : ٜتهىٕٛ صبتُى  اي  ئضىد  د صبتُ  اي0

راَع١ صطزَٛج يًعًّٛ ٚ ايتهٓٛيٛرٝا   طةب املعٗد ايصضٞ إىاملهة ٚ أقىارب   

املزضىىىى٢ ايٓسضىىىىٝ  املىىىىزافك   هلىىىىِ امل ااٜىىىىٔ يف قضىىىىِ اإلَىىىىزا  ايٓسضىىىى١ٝ        

س٢ إغٝىىىٌ وضتغىىىس٢ املهىىىة ٚ ايعٝىىىاا٠ اشباررٝىىى١ يإلَىىىزا  ايٓسضىىى١ٝ وضتغىىى   

 إاٚسٜزد

 ( فزا َٛس ١  ٢ً ايٓضٛ اآلةٞ:011َٔ   ئضد ةتهٕٛ  ١ٓٝ اي :ئضد د  ١ٓٝ اي2

(   45( فىزا:        51اجملُٛ ١ ا ٚىل : ١ٓٝ أقارب املزض٢ ايٓسضىٝ   إًىغ  ىداِٖ      

 اَىىاد ٜتٛس ىىٕٛ  ًىى٢   7 41( َىىٔ اإلْىىاذد وتٛصىى   ُىىزٟ   5َىىٔ ايىىذنٛر  ٚ    

 ايٓضٛ ايتايٞ:
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 أْاذ( –(  ةٛسٜ   أفزاا اجملُٛ ١ ا ٚىل صضا َتغ  ازبٓط   عنٛر  0ردٍٚ رقِ   

اجملُٛ ١ ا ٚىليف أقارب َزض٢ 

 ْسضٝ يف
 اجملُٛ، أْاذ عنٛر

ايٓضئ١ 

 امل١ٜٛ٦

َضتغس٢ املهةيف قضِ ا َزا  

 ايٓسض١ٝ ٚايعصئ١ٝيف
42 - 42 84% 

 %06 8 5 3 َضتغس٢  ٌٝ إاٚسٜز

( َٔ ايذنٛر  ٚ  08( فزا:    51غ  داِٖ   اجملُٛ ١ ايخا١ْٝ:  ١ٓٝ ايطًئ١   إً

( َٔ املعٗد ايصضٞ 29( َٔ راَع١ صطزَٛج  ٚ   20( َٔ اإلْاذد َِٓٗ  32 

  اَاد  0   23إاملهةد وتٛص   ُزٟ 

 أْاذ( –( ةٛسٜ   ١ٓٝ اجملُٛ ١ ايخا١ْٝ صضا َتغ  ازبٓط   عنٛر  2ردٍٚ رقِ   

 ٛ،اجملُ أْاذ عنٛر ايخا١ْٝ يف طةبيف ١اجملُٛ 
ايٓضئ١ 

 امل١ٜٛ٦

 %42 20 00 01 راَع١ صطزَٛج

 %58 92 20 8 املعٗد ايصضٞ إاملهة

 (  ةٛسٜ  اجملُٛ ت  صضا َتغ  ايعُز 3ردٍٚ رقِ   

 اجملُٛ اج
 29أىل  05َٔ 

  اَا

 59أىل  31َٔ 

  اَا

 61أنرب َٔ 

  اَا

 8 31 02 يف ا ٚىل يف أقارب املزض٢ ايٓسضٝ 

 - 10 49 يف ايخا١ْٝ يف  ايطًئ١

 د أاا٠ ايئضد:3

 ٢ً اصتعئار املعتكداج ٚ اةدباٖاج عبٛ املز  ايٓسضٞ ئضد اي  اأ تُد يف ٖذ

 ,WHO )ايذٟ مت أ دااٙ ٚ اصتعداَ٘ َٔ قئٌ َٓع١ُ ايصض١ ايعامل١ٝ  

Multicountry Study,Wigg et, al.1980)  ٜعٗز ٖذا اةصتعئار  ض١

  ايصز،  ايسصاّ اسباا   اضطزاإاج ْسض١ٝ َتٓٛ ١ ٖٚٞ: ايتعً، ايعكًٞ

 اةنت٦اب ٚ ايسصاّ اةضطٗااٟد ٚةدٚر إٓٛا اةصتعئار صٍٛ ازبٛاْا ايتاي١ٝ :

 (6  5 4 3  2  0د املعتكداج ٚاةدباٖاج عبٛ املز  ايٓسضٞ ٚةغٌُ ايئٓٛا أرقاّ   0
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د املعتكداج ٚاةدباٖاج صٝاٍ نٝس١ٝ ةعآًَا َ  املزٜ  ايٓسضٞ ٚنٝ، ْٓعز 2

 (د 7,8,9ايئٓٛا ا رقاّ  أيٝ٘  ٚةغٌُ 

 د املعازب١ اإلصصا١ٝ٥ :4

مت َعازب١ ايئٝاْاج أصصا٥ٝا إاصتعداّ املعازباج ايٛصس١ٝ ٚ ايتض١ًًٝٝ 

 د : املتٛصطاج اسبضاإ١ٝ  اةعبزافاج املعٝار١ٜ ٚ ايٓضا امل١ٜٛ٦ ايتاي١ٝ

   اجملُٛ اج(   ٜٛضح ايسزم إ  اةدباٖاج ٚ املعتكداج صٍٛ املز  ايٓسضٞ إ 4ردٍٚ رقِ   

 ق١ُٝ ج ق١ُٝ ف املتٛص   ايعدا ايعةق١

 *  1087 1  3773 2 0836 08 2 إ  اجملُٛ اج

 - - 4942 041 98 يف اجملُٛ اج

 - - 6781 058 011 اجملُٛ، ايعاّ

 أٚ أنخز 01.* ااي١  ٓد َضت٣ٛ 

إ  اجملُٛ اج صضا (   ٜٛضح ايسزم إ  اةدباٖاج ٚ املعتكداج صٍٛ املز  ايٓسضٞ  5ردٍٚ رقِ   

 أْاذ ( –َتغ  ازبٓط   عنٛر 

 اشبطي املعٝارٟ اةعبزاف املعٝارٟ املتٛص  املعٝارٟ ايعدا ازبٓط

 2313 1 2088 0 8204 4 37 اإلْاذ

 3285 1 8293 0 1717 3 63 ايذنٛر

 2053 1 6545 0 2373 4 011 اجملُٛ، ايعاّ

 :ئضدأرزا٤اج ةطئٝل اي د5

أفزاا اجملُٛ ١  ا ٚىل   أقارب املزض٢ ايٓسضٝ ( يف  ٢ً  ئضدمت ةطئٝل اي

َٚضتغس٢  ٌٝ إاٚسٜز صٝد مت اةيتكا٤ إِٗ  ٓد سٜارةِٗ يًعٝاا٠  َضتغس٢ املهة

  اجملُٛ ١  ايٓسض١ٝ نُزافك  َ  َزضاِٖ   أَا طًئ١ ازباَع١ ٚاملعٗد ايصضٞ

صتعئار ايئضد ايخا١ْٝ ( فهإ ٜتِ ايًكا٤ إِٗ يف أٚقاج ا اضزاجد نإ ةطئٝل ا

اقٝك١د ٚقد  25ٜتِ إغهٌ فزاٟ َ  نٌ َسضٛص  ٚةضتغزم ازبًض١ صٛايٞ 

ةطُٓث ايتُٗٝد يع١ًُٝ  ةطئٝل اةصتعئار ةكد ا  اَا  ٖداف ايئضد 

 َٚطُْٛ٘  ٢ً ايٓضٛ ايتايٞ :
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يف ْكٍٛ يًُسضٛص ْزٜد إٔ ْتعزف َٓو  ٢ً ا فهار ايىل  ٓدى  ٔ املز          

عبٛ ٖذا املز د ٚنٌ َا ْزرٛٙ َٓو ٖٛ إٔ دبٝا  ايٓسضٞ َٚا ٖٛ ععٛرى

إصزاص١ ٚصدم  ٢ً ا ص١ً٦ ايىل صٓكٛهلا يو  ٜتئ  عيو  إٔ ْكّٛ إعز  

صٛر٠ املزٜ  ايٓسضٞ َ   ةٛضٝح ا  زا  ايىل ٜعاْٞ َٓٗا ٖذا املزٜ  

ٚةئٝاْٗا يًُسضٛص د إعدٖا ْئدأ إتٛرٝ٘ ا ص١ً٦ أيٝ٘ ٚنتاإ١ أراإت٘  ٢ً 

 صتعئار املعد٠ إذيودصسض١ اصتُار٠ اة

 (د  0  اصتُار٠ اةصتئٝإ ًَضل 

 :بحث نتـائج الوصف 

 ازبٛاْا ايتاي١ٝ:ئضد ْتا٥س اي  ز  تطُٜٔ

أٚة:  ز  رٛاْا اةةسام ٚاةبتةف إ   ١ٓٝ أقارب املزض٢ ايٓسضٝ  ٚ  ١ٓٝ 

ايطةب َٔ صٝد املعتكداج ٚ اةدباٖاج عبٛ املز  ايٓسضٞ ةغتٌُ  ٢ً: 

ى  أصئاب املز  ايٓسضٞ  بطٛر٠ املز   أَها١ْٝ ايعةش ةصٓٝ، ايضًٛ

 ٚاملعاجل املٓاصاد

حاْٝا : ايعةق١ إ  املعتكداج ٚاةدباٖاج يًُزُٛ ت  إئع  املتغ اج َٓٗا : 

 املضت٣ٛ ايتعًُٝٞ   ايخكاف١ ( ٚ ص١ً ايكزاإ١دد

حايخا : املعتكداج ٚ اةدباٖاج يًُزُٛ ت  عبٛ املزٜ  ايٓسضٞ ٚنٝس١ٝ 

تعاٌَ َع٘ ةغتٌُ  ٢ً ازبٛاْا اةرتُا ١ٝ ايتاي١ٝ: ايشٚاش   ايتير  اي

 ايضهين ٚ ايعٌُ دد

 نتائج البحث : أهم

أٚة:  ز  رٛاْا اةةسام ٚاةبتةف إ  اجملُٛ ت  َٔ صٝد املعتكداج ٚ 

 ٖٚٛ َا  ٓٝث إ٘ ايسزض١ٝ ا ٚىل داةدباٖاج عبٛ املز  ايٓسضٞ 

 ةدٚر صٍٛ أصئاب املز  ايٓسضٞ: د املعتكداج ٚاةدباٖاج ايىل0

 ٔ ٚرٛا أةسام إ  أقارب املزض٢ ايٓسضٝ  ٚ ئضد أ(  نغسث ْتا٥س اي 

ايطةب صٍٛ ا صئاب ايىل ةياٟ أىل ايذٖإ اسباا  اةنت٦اب ٚ ايسصاّ 
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 -% َِٓٗ إٔ ٖذٙ اةضطزاإاج ذبدذ ْتٝز١  صئاب  ْسط68صٝد ا ترب

 ارتُا ١ٝد

تةف إ  أفزاا اجملُٛ ت  صٝاٍ ْعزةِٗ ٚرٛا ابئضد ب( إٝٓث ْتا٥س اي

% أقارب املزض٢ 64 صئاب ايتعً، ايعكًٞ ٚ ايصز، : صٝد أ ترب

ارتُا ١ٝ يف ص  أإد٣  -ايٓسضٝ   إٔ أصئاب ايتعً، ايعكًٞ ٖٞ ْسط

% َٔ ايطةب ةسُٗا  ًُٝا  صئاب ٖذا اةضطزاإاج  ٓدَا ا تربٚا إٔ 64

املزض٢ ايٓسضٝ   إٔ أصئاب  % َٔ أقارب42نُا رأ٣  أصئاإ٘  ط١ٜٛد

  ط١ٜٛ د أْٗا% َٔ ايطةب 56ارتُا ١ٝ ا ترب -ايصز، ْسط

قد ةزر  ٖذٙ املعزف١ ايع١ًُٝ يف ايتعزف  ٢ً ا صئاب اسبكٝك١ٝ  ٔ أصئاب 

املكزراج ايدراص١ٝ َز  ايتعً، ايعكًٞ ٚ ايصز،  ٓد طًئ١ ازباَع١ َٔ بةٍ 

نٌ ايخكاف١ٝ عاةِٗ اشبارر١ٝ يف ازباَع١ أٚ َٔ بةٍ َطايايىل ٜدرصْٛٗا 

عيو رعٌ ايطةب أنخز َعزف١ إيصئاب اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ   ٚةتسل ٖذٙ 

ايٓتٝز١ َ  َا ةٛصًث ي٘ إع  ايدراصاج يف ٖذا اجملاٍ َٓٗا اراصاج   عك  

إُٝٓا  ((Hollingshead & Redilch:1985ٚ  (2112  ايطزاْٚ٘ 0989

 ,Heider 0986ٚ  صٜٛ، 0964أَ   ةعارضث ٖذٙ ايٓتٝز١ َ  اراصاج : 

  1989)د

 د املعتكداج ايىل ةدٚر صٍٛ  ةش املزٜ  ايٓسضٞ:2

إٔ ٖٓاى فزقا إ  أفزاا اجملُٛ ت  صٍٛ َعازب١ ئضد أ( يٛصغ َٔ ْتا٥س اي

%َٔ أقارب املزض٢ ايٓسضٝ  75ايتعً، ايعكًٞ  ايصز، ٚ ايسصاّ صٝد أإد٣

يطةب  ةساؤة اقٌ يف أَها١ْٝ  ةش % َٔ ا31ةساؤة يف عسا٤ ٖية٤ املزض٢  أظٗز 

َزٜ  ايصز،  ٚاملتعً،  كًٝا  روا أرةئ  ٖذا اةدباٙ إٓعزةِٗ إٔ ٖذٙ 

اةضطزاإاج ةعٛا أىل أصئاب  ط١ٜٛ ٚهلذا فٗٞ    قاإ١ً يًعةش ٚقايٛا إتضضٔ 

 ٖذٙ اسباةج َضتكئةد   
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ش املزٜ  ٚرٛا ةساؤٍ  إ  أفزاا اجملُٛ ت  صٍٛ  ةئضد ب( ةئ  ْتا٥س اي

% َٔ ايطةب إٛرٛا فزص 62% َٔ أقارب املزض٢ ٚ 84ايٓسضٞ صٝد اإدٟ 

 أفطٌ يغسا٤ َزض٢ ايذٖإ اسباا ٚ اةنت٦ابد 

( ةئ  إٔ 0992ةتسل ٖذٙ ايٓتٝز١ َ  اراص١ أرزاٖا  بًٝس١  ئد ايطٝ،   

ٖٓاى اةسام إ  ايشا٥زٜٔ َٔ أقارب املزض٢ ٚ ايغ  سا٥زٜٔ ٜيندٕٚ إٔ اإلَزا  

ض١ٝ  هٔ عساؤٖاد ٚةتئأٜ ةًو ايٓتا٥س َ  اراص١ إٝٓتش ٚاارزةٕٛ ًَٚٝز ايٓس

 (Bentz,Edgerton & Miller,1971  ايىل أٚضضٛا فٝٗا إٔ ٖٓاى ادباٖا

% َٔ املدرص  َكاإٌ 93صًئٝا يدٟ ازبُٗٛر ٚ املدرص  إغهٌ  اّ   صٝد ٜز٣ 

 % َٔ ازبُٗٛر اْ٘ ة ؼبدذ ذبضٔ يف  ةش املزض٢ ايٓسضٝ د81

 د املعتكداج ٚ اةدباٖاج ايىل ةدٚر صٍٛ املعاجل املٓاصا يًُزٜ  ايٓسضٞ:3

 ٔ ٚرٛا أةسام إ  اجملُٛ ت  صٝاٍ ر١ٗ ايعةش ايٓسضٞ   ئضد أ( نغ، اي

% َٔ ايطةب إٔ املعاجل املٓاصا ٚايذٟ 62% َٔ أقارب املزض٢ 73ٚصٝد اإدٟ 

ا وز  ْسضٞ ٖٛ ػبا إٔ ْتز٘ أيٝ٘  ٓد أصاإتٓا أٚ أصاإ١ اصد أقزإا٥ٓ

 املعاجل ايٓسضٞ املتعصود

% َٔ أقارب املزض٢ ةز٣ إٔ ايعةش املٓاصا 34إٔ ئضد ب( يٛصغ َٔ ْتا٥س اي

ملزٜ  ايصز، ٖٛ ايعةش إايكزءٕ  ٢ً ا تئار إٔ ايصز، ْٛ، َٔ املطد ةعهط 

ٖذٙ ايٓتٝز١ ٚاق  َعازب١ إع  اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ ٚ اةدباٖاج ايضًئ١ٝ 

 ا١َ ايٓاظ دباٖٗا  ٢ً ا تئار أْٗا أَزا  َط عٝطاْٞ ايىل ةٛرد  ٓد 

 ٚيٝضث أَزاضا  صئ١ٝ

حاْٝا: ايعةق١ إ  املعتكداج ٚاةدباٖاج يًُزُٛ ت  إئع  املتغ اج َٓٗا : 

أٚ َا  ٓٝث املضت٣ٛ ايتعًُٝٞ  ص١ً ايكزاإ١   َٓطك١ ايضهٔ ٚحكاف١ اجملتُ  

 إ٘ 
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 ايسزض١ٝ ايخا١ْٝ :

أْ٘ نًُا أرةس  َضت٣ٛ ايتعًِٝ ساا  ٚ ٞ ايسزا إيصئاب ضد ئأ( ةئ  َٔ ْتا٥س اي

 املز  ايٓسضٞد

إغهٌ  اّ  ٢ً إٔ ٖٓاى  اٚرا ٖاَا يخكاف١ ٚةزاذ ئضد ب( نغسث ْتا٥س اي

اجملتُ  ٚةيح ٙ  ٢ً فِٗ ايٓاظ  ٚرؤٜتِٗ يةضطزاإاج ايٓسض١ٝ ٚنٝس١ٝ 

زض٢ ايتعاٌَ َ  املزض٢ ايٓسضٝ د ٢ً صئٌٝ املخاٍ اصتعدّ أقارب امل

سضٞ نكٛهلِ إيْ٘ ايٓسضٝ  َصطًضاج َتٓٛ ١ يٛص، املزٜ  ايٓ

( ٖٚذا ٜعهط املٓاخ ايخكايف ٕٓٛ  َغزّٚ  طبئٍٛ  َٗض  ددداخلصبٕٓٛ  َض 

 ايذٟ ٜٓعز َٓ٘ أىل املزٜ  ايٓسضٞد

ش ( اصتعدّ ايطةب املصًضاج ايعا١َٝ إغهٌ اقٌ اا اصتعدَٗا أقارب املزض٢ 

ب أيٞ ةغعٝو اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ ايٓسضٝ   ٚنذيو ةٛصٌ ايطة

 إغهٌ أام َٔ أقارب املزض٢ ايٓسضٝ د

ا ( ٜعُِ أقارب املزض٢ ايٓسضٝ  املصطًح ايعاَٞ ايٛاصد  ٢ً صبُٛ ١ َٔ  

اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ َخٌ اصتعداَِٗ َصطًح   َضٕٓٛ ( يًُتعً، 

 ُٓٗادايعكًٞ  ايذٖإ اسباا  اةنت٦اب ٚ ايسصاّ اةضطٗااٟ إٚ ايتُٝٝش إٝ

 زاضٗا إيٙ( ٚصسث إع  اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ َٔ قئٌ أقارب املزض٢ ايٓسضٝ  

 Symptoms ) َخٌ   ًَٗٛظ   ٜتٗٝي  َتِٖٛ ددد ٖٚهذا ( ٚيٝط إشَايتٗا

 Syndrome) 

ٚ( اصتعدّ أقارب املزض٢ ايٓسضٝ  ايعدٜد َٔ املصطًضاج ايىل ةطًل  ٢ً 

خاٍ   َٛصٛظ  ٚصٛص٘  املزٜ  ايٓسضٞ إينخز َٔ ةصزٜ،  ٢ً صئٌٝ امل

 ٖض   َٗض    ٖض ٙ ددد اخل(د –ٚصٛاظ

س( لٝشج إع  املٓاطل ٚ ايكز٣ إاصتعداّ َصطًضاٖا ايٓسض١ٝ اشباص١ يف 

ةٛصٝ، املزٜ  ايٓسضٞ د فُخة ٜطًل أٌٖ ٚااٟ ايع   ٢ً املتعً، 
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ايعكًٞ ٖدًٜ٘( ٜٚطًل أٌٖ ايغٌٝ ٚايدٜط ايغزق١ٝ ٚايضاصٌ  ٢ً َزٜ  

 اٙ ( ٖٚهذادددايصز،   صٛا

َا صئل ٜعهط إدٚرٙ املٓاخ ايعاّ ايذٟ ؼبٝ  إاملزٜ  ايٓسضٞ ٚ ايذٟ ٜزر  

أىل ايدٚر ايضًيب يًُضٝ  ايخكايف ٚ ايتغٜٛ٘ ايذٟ ٜٓعز إ٘ أىل املزض٢ 

ايٓسضٝ   ٚنذيو َا ةكّٛ إ٘ إع  ٚصا٥ٌ اإل ةّ يف ةغٜٛ٘ صٛر٠ املزٜ  

اةدباٖاج أٜطا ايتارٜخ ايٓسضٞ ٚدبعًٗا ٖدفا يًتض١ًٝ نُا ٚةعهط ٖذٙ 

ايطٌٜٛ يًُز  ايٓسضٞ ايذٟ اةضِ إض٤ٛ ايسِٗ ٚ ا فهار اشباط١٦ صٍٛ ٖذٙ 

 ايس١٦ َٔ املزض٢ د  د

حايخا : املعتكداج ٚ اةدباٖاج يًُزُٛ ت  عبٛ املزٜ  ايٓسضٞ ٚنٝس١ٝ 

ةعاًَِٗ َع٘ ةغتٌُ  ٢ً ايعٛاٌَ اةرتُا ١ٝ ايتاي١ٝ: ايشٚاش   ايتير  

 أٚ َا  ٓٝث إ٘ ايسزض١ٝ ايخايخ١ : ٌُايضهين ٚ ايع

 د املعتكداج ايىل ةدٚر صٍٛ ايشٚاش َٔ املزٜ  ايٓسضٞ:0

ٚرٛا أةسام ًَضٛظ َٔ قئٌ أقارب املزض٢ ايٓسضٝ  ٚايطةب ئضد ئ  ايٜأ( 

% َٔ 84% َٔ أقارب املزض٢ ٚ 96إعدّ ايشٚاش َٔ املزٜ  ايٓسضٞد فكد اظٗز 

زٜ  ايٓسضٞ إٚ أ طا٤ أ١ٜ ا تئار ايطةب إعدّ ر ئتِٗ إايشٚاش َٔ امل

 يدرر١ املز  أٚ ْٛ ٘د 

% َٔ ايطةب ٜزفطٕٛ ايشٚاش َٔ 90أٜطا إٔ ئضد ب( نُا نغسث ْتا٥س اي

% َٛافكتِٗ َٔ ايشٚاش َٔ املزٜ  ايٓسضٞ 27املزٜ  ايعكًٞ  يف ص  اإدٟ 

 إاةنت٦اب ٚ ايصز،د

(  0992ايًطٝ،   ايىل أرزاٖا   بًٝس١  ئدئضد ٖذٙ ايٓتٝز١ ةٛافل ْتا٥س اي

إإ ايٓاظ رباف َٔ أصز٠ إٗا َزٜ  ْسضٞ ٚةعترب إٔ ايئٓث ةهٕٛ عاع٠ 

 دٚطبايس١ يتكايٝد ا صز٠ أعا ٚافكث  ٢ً ايشٚاش َٔ َزٜ  ْسضٞ 
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 د املعتكداج ٚاةدباٖاج ايىل ةدٚر صٍٛ ايتير  ايضهين يًُزٜ  ايٓسضٞ:2

ةير  ايضهٔ يًُزٜ   % َٔ أقارب املزض٢ ايٓسضٝ  ٜزفطٕٛ  86أ( يٛصغ إٔ 

 %  َِٓٗ َٛافك١ يتير  ايضهٔ ملزٜ  اةنت٦ابد 32ايعكًٞ   يف ص  اإدٟ 

% َٔ ايطةب ٜزفطٕٛ ايتير  ايغعصٞ 78أٜطا إٔئضد ب( نغسث ْتا٥س اي

%َِٓٗ  َٛافكتِٗ  يتير  صهِٓٗ 58يًضهٔ يًُزٜ  ايعكًٞ  يف ص  اإدٟ 

 ايغعصٞ ملزٜ  اةنت٦اب ٚ ايصز،د

اّ أإدج اجملُٛ ت  ادباٖا صًئٝا صٝاٍ ةير  ايضهٔ ملزٜ  ش( إغهٌ  

ايتعً، ايعكًٞ   ايذٖإ ٚ ايسصاّ اةضطٗااٟ يف ص  اإدٟ ايطةب 

 ادباٖا اػباإٝا عبٛ َزٜ  ايصز، د 

 : د املعتكداج ايىل ةدٚر صٍٛ ايعٌُ َ  املزٜ  ايٓسض3ٞ

ايعٌُ َ   % َٔ أقارب املزض٢ ايٓسضٝ  ٜزفط88ٕٛإٔ ئضد أ( ةئ  َٔ اي

 % َِٓٗ فك  يًعٌُ َ  َزٜ  ايصز،د33املزٜ  ايعكًٞ  يف ص  ٚافل  

% َٔ ايطةب ٜزفطٕٛ ايعٌُ َ  املزٜ  ايعكًٞ   يف ص  اإدٟ 79ب( يٛصغ إٔ

 % َٛافكتِٗ يًعٌُ َ  املزٜ  إاةنت٦اب ٚايصز،د36

ٖىىذا اةدباٖىىاج ايضىىًئ١ٝ يف ايتعاَىىٌ َىى  املىىزٜ  ايعكًىىٞ ةيٜىىدٙ ايعدٜىىد َىىٔ         

(  Nunnally, 1961راصاج  ايىل أرزٜث صٍٛ ايعىا  َٓٗىا اراصى١ ْْٛىايًٞ       ايد

( نغىىسث  ىىٔ ٚرىىٛا ٖايىى١ صىىًئ١ٝ 711 ًىى٢  ٝٓىى١ َىىٔ ازبُٗىىٛر ايعىىاّ إًىىغ  ىىداٖا   

يىىد٣ ازبُٗىىٛر ايعىىاّ  ىىٔ املزضىى٢ ايٓسضىىٝ  صٝىىد اْعهىىط ٖىىذا يف عىىهٌ ادباٖىىاج     

هلىِ    ٓىدَا    ايشٚاش َِٓٗ ٚنذيو ايتير  ايضىه٢ٓ  أٚصًئ١ٝ صٝاٍ ايعٌُ َعِٗ 

ٜٓعز أيِٝٗ  ٢ً أِْٗ طبٝسٕٛ  ٚ ة  هٔ ايخك١ فِٝٗ  نُا أِْٗ  خًٕٛ بطٛر٠ 

 ٢ً َٔ صٛهلِ  َٚٓعىزِٖ َٓسىز ٚ ى  َكئىٍٛ ٚة  هىٔ فٗىِ ايتٓئىي وضىتكئًِٗ         

نُىىا أْٗىىِ عىىاعٕٚ ٚ زإىىا٤دٚ ٖىىذٙ ايٓتٝزىى١ ةتسىىل  َىى  َىىا ةٛصىىٌ ايٝىى٘ ايغىىزإٝين         

 ٝٓىىى١ َىىىٔ أقىىىارب َزضىىى٢ ْسضىىىٝ   (  ًىىى٢ El-Sherbini,etal.1981ٚابىىىزٕٚ   
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نإ َٔ ْتا٥زٗا إٔ ايصٛر٠ ايعا١َ امليبٛع٠  ٔ ٖية٤ املزض٢ ةٛضح أِْٗ أنخىز  

 بطٛر٠ يف اجملتُ  

 ٢ً إٔ ٖٓاى ْٛ ا َٔ ايتٓاق  ايٛرداْٞ َٔ ئضد ش( نُا نغسث ْتا٥س اي

قئٌ أفزاا  ١ٓٝ ايئضد يف ادباٖاةِٗ عبٛ املزض٢ ايٓسضٝ    فع٢ً صئٌٝ املخاٍ 

% َِٓٗ ادباٖا ٜتضِ إايتساؤٍ يف عسا٤ املزض٢ ايٓسضٝ  أٚ ذبضٔ 68ٟ ٜئد

% َِٓٗ 91صايتِٗ َضتكئة   يف ايٛقث ْسض٘ ٜزفطٕٛ أقاَ٘ أٟ  ةقاج َعِٗ   

% 83% َِٓٗ ٜزفطٕٛ ايعٌُ َع٘  ٚ 84ٜزفطٕٛ ايشٚاش َٔ املزٜ  ايٓسضٞ   

ٕ املعاجل % َٔ أفزاا ايع١ٓٝ أ67ٜزفطٕٛ ةير   ايضهٔ ي٘ (دنذيو  ٜز٣ 

ايٓسضٞ ٖٛ ايذٟ ًْزي أيٝ٘  ٓد َعازب١ اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ يف ص  أِْٗ  ٢ً 

َضت٣ٛ ايٛاق  ٜعارضٕٛ عيو ٜٚذٖئٕٛ إاملزٜ  ايٓسضٞ أٚة يًُعاجل إايكزءٕ أٚ 

ايطئٝا ايعاّ َٚٔ حِ أىل ايطئٝا ايٓسضٞ أٚ َا ٜض٢ُ   وخًد املعازب١ ايٓسض١ٝ 

 يف صطزَٛج (د

 ْط  ايتٛصٝاج اآلة١ٝ:ئضد يٝٗا ايأيىل ةٛصٌ يف ض٤ٛ ايٓتا٥س ا

د اةٖتُاّ إٓغز حكاف١ ايصض١ ايٓسض١ٝ ٚ ةٛ ١ٝ أفزاا اجملتُ  إٗا ٚرعًٗا 0

 ضُٔ صٝاصاج ايصض١ ايع١َُٝٛ يٛسار٠ ايصض١ ايعا١َ ٚايضهإد 

 د ا ِ ا حباذ ٚ ايدراصاج يف صباةج ايصض١ ٚ ايت١ُٝٓ ايٓسض١ٝد2

ٛقا١ٜ َٔ اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ ٚةعشٜش َئدأ د ة١ُٝٓ ايضٝاص١ ايٛط١ٝٓ ي3ً

 ايصض١ ايٓسض١ٝ يًزُٝ د

د ايتطٜٛز ايعًُٞ يرباَس ايصض١ ايٓسض١ٝ يتهٕٛ قاار٠  ٢ً اص  ايغا٥عاج ٚ 4

 املساِٖٝ اشباط١٦ صٍٛ املز  ايٓسضٞ ٚصئٌ  ةر٘د

دَضا١ُٖ اةبتصاصٝ  يف صباٍ ايصض١ ايٓسض١ٝ ٚايغٝٛخ يف إزاَس ايتٛ ١ٝ 5

صز٠ ٚأفزاا اجملتُ  صٍٛ املز  ايٓسضٞ ٚطزم ايتعاٌَ ايضًِٝ َ  ايسا ١ً يأل

 املزٜ  ايٓسضٞد
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د ةٛ ١ٝ اجملتُ  إيبطار ايذٖاب أىل ايدراي  ٚ املغعٛعٜٔ يف طًا املضا د٠ 6

 يعةش املزٜ  ايٓسضٞ ٚاْعهاصاةٗا ايضًئ١ٝ  ٢ً املزٜ  ٚاملز  ايٓسضٞد

شٜد َٔ ايئضد ٚ ايدراص١ هلذا ايعدٜد َٔ املغهةج ةتطًا املئضد ٚقد أحار اي

 : ْتكدّ إٗذٙ  املك صاج

أرزا٤ اراصاج أبز٣ ملعزف١ َا١ٖٝ ايعٛاٌَ ايىل صا دج  ٢ً ةهٜٛٔ ةًو  (0

 املعتكداج ٚاةدباٖاج ايضًئ١ٝ عبٛ املز  ايٓسضٞد

ذبدٜد اٚر ايزأٟ ايعاّ   املز٥ٞ   املضُٛ، ٚاملكز٤ٚ( يف صٓا ١ ةهٜٛٔ ايصٛر٠  (2

 ملزٜ  ايٓسضٞدايُٓط١ٝ  ٔ املز  ٚ ا

أقا١َ ايدٚراج ٚ ايٓدٚاج ايع١ًُٝ صٍٛ املز  ايٓسضٞ ٚايٓعز أيٝ٘ يف أإعااٖا  (3

ايغعئ١ٝ( ٜغارى فٝٗا َتعصصٕٛ يف  -ايغز ١ٝ -يتها١ًَٝ   ايطئ١ٝ

 ايعةش ايٓسضٞ   ايغٝٛخ ٚ َعازب  إايكزءٕد 

أرزا٤ اراص١  ٔ اٚر ايخكاف١ ايغعئ١ٝ يف صطزَٛج ٚةيح ٖا  ٢ً ةغهٌٝ  (4

 ٖاج اجملتُ  ا ًٞ عبٛ املز  ايٓسضٞ دادبا

إٓا٤ بط١  ١ًُٝ ذبتٟٛ  ٢ً ايرباَس املعزف١ٝ ٚايضًٛن١ٝ ٚ اةرتُا ١ٝ  (5

ايىل ةٗدف أىل ذبض  اةدباٖاج ٚ املعتكداج صٝاٍ املزٜ  ايٓسضٞ ٚ 

 نٝس١ٝ ايتعاٌَ َع٘د
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 إضِ اهلل ايزمحٔ ايزصِٝ

 ( 0  ًَضل    اصتُار٠ اصتئٝإ                           

 : إٝاْاج أٚي١ٝ  ٔ اجملٝا

 د ايضٔ:0

 د ازبٓط:              عنز                          أْخ2٢

 َطًل               أرٌَ            َتشٚش         د اسباي١ اةرتُا ١ٝ:   أ شب       3

 د امل١ٓٗ:4

 د املضت٣ٛ ايتعًُٝٞ:5

 اإتدا٥ٞ                     قزا٠٤ ٚنتاإ١                                    أَٞ       

                              َعٗد َتٛص                             حاْٟٛ                                     أ داا١ٜ     

        ايٞ                                      راَعٞ     

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد طك١   ضبٌ ايضهٔ(:د امل6ٓ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد : د املةصعاج7

 /        /          أصِ ايئاصد/                                                   ايتارٜخ   

 د ٌٖ صًٛى ٖذا ايغعو  ااٟ أٚ َزضٞ د0

  ااٟ                  َزضٞ                       ة أ زف                  

 د َا ْٛ، ٖذا املز  د2

 د َا صئا ٖذا املز  يف ا تكااى د3

 د ٌٖ ٖذا املز  َٔ ا َزا  اشبط ٠ د4

   دد ٌٖ ةعتكد أْ٘  هٔ  ةش ٖذا املز5

          ةتضضٔ اسباي١ ْضئٝا            اهٔ  ةر٘           اهٔ  ةر٘

 أبز٣ صدا(                 أ زف ة

 د ملٔ ًْزي يعةش ٖذا ايغعو د6

 ايغٝخ                   طا ععيب         طئٝا  اّ          طئٝا أَزا  ْسض١ٝ  

 أبز٣ صدا(           ة أ زف

 د ٌٖ َٔ املُهٔ إٔ ْضُح  ٚةاْا إايشٚاش َٔ ععو نٗذا د7

 د أعا يدٜو عك١ ٌٖ َٔ املُهٔ إٔ ةيرزٖا يغعو نٗذا د8

 د ٌٖ َٔ املُهٔ إٔ ةعٌُ َ  ععو نٗذا د9
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 مراجع البحث العربية و األجهبية :

َسّٗٛ اةدباٙ يف  ًِ ايٓسط اةرتُا ٞ: ضباٚي١ يتعزٜ،  )0981  د ءاّ  صة0١َ

 د56-45د اجمل١ً اةرتُا ١ٝ ايك١َٝٛدأرزا٥ٞ

د ًِ ايٓسط َٚغهةج اسبٝا٠ اةرتُا ١ٝدةزمج١:  ئد (0973 د أرارٌٝ  َٝغ2ٌٝ

 ايضتار أإزاِٖٝ  ايكاٖز٠: اار ايهتا ازباَع١ٝد

د املعزِ ايٛصٝ  د ايكاٖز٠ : اار املعارف  (0973  د أْٝط  أإزاِٖٝ ٚ ءبز3ٕٚ

 دايطئع١ ايخا١ْٝ

 د اةبتئاراج ٚ املكاٜٝط ايعك١ًٝد ايكاٖز٠: َهتئ١ َصزد(0987 د إزناج  بًٝس4١

د  ًِ ايٓسط اةرتُا ٞد ايكاٖز٠: اار ايسهز ايعزإٞ  (0955 د ايئٗٞ  ايضٝد5

 ايطئع١ ايخا١ْٝد

 د ايكِٝ اشباص١ يد٣ املئد  د ايكاٖز٠: اار املعارفد(0980 د صض   ضبٞ ايد6ٜٔ

ِ ايٓسط ٚايتضًٌٝ ايٓسضٞدايكاٖز٠: د َٛصٛ ١  ً(0978 د اسبسين   ئد املٓع7ِ

 َهتئ١ َدإٛيٞ  ازبش٤ ايخاْٞد

د املعتكداج ٚ اةدباٖاج عبٛ املز  ايٓسضٞ د (0992 د بًٝس١  ئدا يًطٝ،8

 ايكاٖز٠د اار ايخكاف١ يًٓغز ٚ ايتٛسٜ د

 د ايعةش ايٓسضٞ ٚ ايصض١ ايٓسض١ٝد ايكاٖز٠:اار املعارفد(0977 د سٖزإ  صاَد9

َكد١َ يف  ًِ ايٓسط اةرتُا ٞدايكاٖز٠ :  (0975 دد صٜٛ،  َصطس01٢

 ا ظبًَٛصز١ٜ  ايطئع١ ايزاإع١د

د اإلٜكا، ايغعصٞ ٚاإلٜكا، يف ايغعز املسطٌ: (0970 د ايغٝخ   ئد ايضة00ّ

 اراص١ ْسض١ٝ يع١ًُٝ ايتذٚم ايسين  راَع١ ايكاٖز٠د

دأصط ايطا ايٓسضٞ اسبدٜددَٓغٛراج حبضٕٛ   (0988 د  طٛف  ٜاص 02

 دإ ٚج

 د ايطا ايٓسضٞ املعاصزد ايكاٖز٠ : ا ظبًَٛصز١ٜد(0976 د  هاع١   أمحد03
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د حبٛذ يف ايضًٛى ٚايغعص١ٝداجملًد ايخاْٞ  (0982 د  ئد اشبايل ٚءبز04ٕٚ

 ايكاٖز٠ :اار املعارفد

د ايضًٛى اإلْضاْٞ: ْعز٠  ١ًُٝد ايكاٖز٠  اار (0974 د فزاش  ضبُد ٚ ءبز05ٕٚ

 طئع١ ا ٚىلدايهتا ازباَع١ٝ  اي

د  ًِ ايٓسط اةرتُا ٞ ٚ اإل ةّد ايكاٖز٠: اار (0979 د ضبُٛا   ئد اسب06ًِٝ

 ايخكاف١ يًطئا ١ ٚايٓغزد

د َعزِ ايعًّٛ اةرتُا ١ٝد ايكاٖز٠: اهل١٦ٝ (0975 د َدنٛر   أإزاِٖٝ ٚءبز07ٕٚ

 املصز١ٜ ايعا١َ يًهتابد

زش أمحد فزش ٚءبزٕٚ  د ْعزٜاج ايغعص١ٝد ةزمج١ : ف(0970 د ٍٖٛ  يٝٓدس٣ 08

 ايكاٖز٠  اهل١٦ٝ املصز١ٜ ايعا١َ يًتييٝ، ٚايٓغزد
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