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 مقدمة 
طبيعة االنسان التي خمق عمييا تقوم عمى أساس التعامل مع اآلخرين وبناء عبلقات اجتماعية  ال شك ان

المختمفة، سواء كانت أسرية أو صداقة او زمالة فكل ىذه العبلقات ليا أىمية في حياة اإلنسان، ألنو ال 
و، فاألىل ليم يستطيع العيش بمفرده وبمعزل عم اآلخرين، فيو بأمس الحاجة لوجود كل شخص في حيات

دور كبير ومؤثر في حياة الشخص، واألصدقاء ليم تأثير ونتائج من نوع اخر عمى حياتو فكل عبلقة من 
 ىذه العبلقات ليا زاوية محددة في جميع جوانب حياة اإلنسان.

 فطبيعة حياة االنسان البشرية تفرض عميو التواصل مع المجتمع الذؼ يعيش فيو الن اإلنسان يانس بأبناء
جنسو وال يستطيع ان يعيش من دونيم أو بعيدا عنيم وقد ذكر بعض التعويض ان كممة اإلنسان مشتقة من 
األنس، عل اعتبار ان اإلنسان يانس بمثمو، ولو أنك وفرت لئلنسان كل ما يحتاجو في حياتو المادية، وعزلتو 

 من أقسى أنواع العقوبات. عن الناس فان ذلك بالتأكيد لن يريحو، وليذا فان السجن االنفرادؼ ىو
 فاإلنسان بطبيعتو يميل إلى أبناء جنسو ويانس بيم، لديو دافع طبيعي فطرؼ لمتواصل مع الناس.

ان ىذه العبلقات تطرح عمى الباحث في ميادين العموم االجتماعية كثير من تساؤالت لما تشيده من تغيرات 
تعتبر الصحة الجسدية من اىم أسباب الحياة  و تحوالت التي مست طبيعة ىذه العبلقات  االجتماعية

الطبيعية و المريحة ، فالجسد السميم يمنح صاحبو فرصة التطور في الحياة و إقامة عبلقات جيدة ، و القيام 
بدوره عمى اكمل وجو ، عل عكس الجسد المعتل الذؼ ينشغل بمعالجة االمو و اوجاعو ،فمو تعرض أؼ 

أثر جميع أعضاء الجسد الباقية أيضا ، الن الجسد عبارة عن كتمة عضو من أعضاء الجسد لممرض است
واحدة ، يؤثر و يتأثر ببعض البعض ،كما ان الصحة الجسدية مرتبطة بالصحة النفسية و الصحة العقمية و 

 الصحة االجتماعية استئثارا بالحكمة القائمة  " العقد السميم في الجسد السميم"
ير من العبلقات االجتماعية بالصحة الجسدية امر أصبح من اىم أسباب تغير في ىذا السياق فان تأثر الكث

 العبلقة و من الصعوبات التي تواجو الشخص السميم "المرض" 
 عمى ىذا األساس جاءت ىذه الدراسة الصحة الجسدية وتأثيرىا عمى العبلقات االجتماعية.

 العبلقات االجتماعية و المجتمع.بحث سؤال الصحة الجسدية و كيف يرسم او تشكيل اىم مبلمح 
 وقد ضمت الدراسة الراىنة أربعة فصول حيث:

حيث يأتي الفصل األول كاطار منيجي لمدراسة يتحدد داخمو االشكال الذؼ يقوم عميو البحث  الفصل األول:
تطرقنا  و الدوافع التي قادت الى اختيار ىذا الموضوع و أىمية الدراسة و األىداف التي تنطمق منيا ، كما
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الى كيفية تطبيق منيج الدراسة المختار و مختمف تقنياتو و ادواتو ، وأخيرا نتناول خبللو االطار المكاني 
لمدراسة و مجاليا الزماني و البشرؼ ، إضافة إلى ادراج مفاىيم الدراسة ضمن الفصول و محاولة دمج 

 النظرؼ منيا و االجرائي.
عنوان "الصحة مقاربة أنثروبولوجية" لممعرفة وفي نقاط أىمية  : خصص الفصل الثاني تحتالفصل الثاني

ابعاد الصحة ثم الصحة والمرض من المنظور، أنثروبولوجيا الصحة وأخيرا التطرق  الصحة ثم التطرق الى
 إلى المنظور الثقافي واجتماعي لمصحة.

المعنون بــ" العبلقات االجتماعية" ثم لعرض فيو الخصائص العبلقات االجتماعية ثم أنواع  :الفصل الثالث 
العبلقات االجتماعية ثم تطرقنا الىم العوامل المتحكمة و المؤثرة في تشكيل العبلقات االجتماعية و بعد ذلك 

 إلى الممارسات االجتماعية .
الميدانية الخاصة بعينة الدراسة إلي تمثمت في عرض  ياناتالبعرض وتحميل لمتعمق بالفصل الرابع اثم يأتي 

 الحاالت الدراسة ونتائج المقابمة مع مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات وفي األخير النتائج العامة 
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 اإلشكالية  .1
و التي تسمى بالعبلقات البشرية بغض النظر  األخرينالبشرؼ وجود عبلقات بينو و بين  نمن صفات الكائ

سمبية ، و ىي بالتالي تختمف عن مفيوم العبلقات اإلنسانية و التي اصبح متعارف  أوعن كونيا إيجابية 
فيما بينيم مكونين جماعات  األفرادعمييا بالعبلقات اإليجابية ان الحياة االجتماعي تنشأ عندما يتفاعل 

قات اجتماعية و تفاعبلت التي تعتبر المحور األساسي في حياة البشر ، و بشرية تنتج عنيا مجموع عبل
غير مباشرة بين  أويتخذ التفاعل االجتماعي صورا و أساليب متعددة فقد يحدث ىذا التفاعل بطريقة مباشرة 

 عدد كبير ، و يأخذ التفاعل االجتماعي أنماط مختمفة تتمثل في : التعاون ، أو أفرادعدد محدود من 
 التكيف ، المناقشة ، الصراع ....

 ألخوة األبوة،عبلقات اجتماعية كعبلقات  إلىتتحول  فإنيامنتظم  وتأخذ أشكالأنماط التفاعل  وحينما تستقر
لى مارة جي صداقة، الزمالة،  غير ذلك. وا 

واالنتظام ثبات من حيث درجة ال والعبلقات الدائمةين العمماء عمى تفرقة العبلقات المؤقتة ة بالعاد وقد جرت
اصطبلح العمميات االجتماعية بينما يطمقون عمى الثانية اصطبلح  األولىعمى  واالستقرار فيطمقون 

التكوين فاذا  وفي مرحمةعبلقة اجتماعية  إالان العممية االجتماعية ما ىي  وىذا يعني االجتماعيةالعبلقات 
 وليس فيفرق في الدرجة  وذلك مجردعبلقة اجتماعية  إلىمحدد تحولت  وتبمورت وأخذت شكبلما استقرت 

 النوع.
والمرض من اىم مواضيع العموم لما ليا من أىمية الواقع ان قضايا الصحة  والعبلقات االجتماعيةالصحة 
 .متنوعة ًثقبفْت اجخوبعْتالبيولوجية المحدودة لتبمغ عوامل  أوتتجاوز النظرة الطبية  أصبحت

والمرض انو يوجد عبلقة وثيقة بين الصحة  إلَ األكبدّوْتواألبحاث الدراسات لقد توصمت العديد من 
العممي يقع عمى عاتق عمماء االجتماع  كان،وىذا االىتماممجتمع  ألؼ ًالثقبفِ االجخوبعِوالنسق 

اإلمكانيات المختمفة  العبلقة، وكذا تحديدخبلل دراسة مجاالت التفاعل في ىذه  من االنثروبولوجيين
 والصحة والمرضيندرج تحت مسمى المعادلة الثقافية لمطب  وكل ىذاالصحية  االحوالوالمتوفرة ودراسة 
 الجتماعية.ضمن الحياة ا
عبر عن اختبلل أو ضعف جوانب بشكل موازؼ نتحدث عن المرض الذؼ ي فإنناعن الصحة  وعند الحديث

عمى الحياة  نشأتو التأثيرلئلنسان ىذا من  الفيزيولوجيةالوظائف صحية عند إنسان أو بتعبير آخر خمل في 
الكبيرة يمكن  الشخص بالعناية يحظىان  بإمكانوحيث انو كما  أكبر بذرجتواالجتماعية الفرد الشخصية 
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وتقاسم في التعامل مع الشخص يعكس أىمية الصحة خاصة الجسدية في رسم مبلمح والشكمين ييمل ان 
 االجتماعية. العبلقات

 محاولة اإلجابة عمى التساؤل الرئيسي الذؼ مضمونو  إلىدراستنا  وىذا يحيمنا
 االجتماعية؟ما ىي انعكاسات الصحة الجسدية عمى العبلقات 

النحو  وذلك عمىما سبق يمكن طرح جممة من التساؤالت كسبيل لتحديد الموضوع محل البحث  وبناءا عمى
 التالي:

 األفراد؟الجسدية عمى مستوػ التفاعل االجتماعي بين  ةكيف تؤثر الصح -
 "درجة التفاعل"؟  األفرادعمى المسافة االجتماعية بين  تأثيرىل لممرض  -
 ة:ات الدراسفرضي .2

أو خطئيا، فيي قضية مؤقتة عبارة عن الموجيات التي يسعى الباحث الي تحقق من صحتيا إن الفرضية 
و من ثمة يتعين التقصي العبلقة ما بين الظواىر العممي ويبدأ الباحث بحثو ،يقصد بيا الباحث  ينطمق

و التجريب،  و يرػ البعض لمقياس  تخضعإختيار ىذه القضية في الواقع اثبات أو رفض ىذه القضية و ىي 
، يسعى الباحث من فيو الشعور حدسي قوؼ و ليس حدس أو تخمين أو ظن  هؤقجاالخر أن الفرص أمر 

في عالم الواقع تثبت أو المعرفة و تزويدىا بمعارف واقعية ممموسة وىنالك مؤشرات و دالئل ورائو لئلثراء 
 (22ب ت ص فرج، ،)   تفند الفرض 

 :فرضيات الدراسة -
 : الفرضية العامة -
يجابا االصحة الجسدية سمب تنعكس -  .       العبلقات اإلجتماعية عمى وا 

 الجزئية االولى: الفرضية 
 تؤثر الصحة الجسدية عمى مستوػ درجة تشكيل و بناء العبلقات اإلجتماعية 

 الثانية: الفرضية الجزئية -
 اإلجتماعية إنجذاب و تباعد األفراد داخل المنظومة  لممرض تأثير عمى مستوػ 

 اختيار الموضوع:  أسباب .3
ودوافع عديدة تثير فضول واىتمام الباحث وتدفعو أسبابا دراسة يحمل في طياتو مان اختيار أؼ موضوع ل

 الختيار موضوع دون غيره من المواضيع األخرػ وانطبلقا من ىذا تبرز أسباب اختيارنا ليذا الموضوع في:
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 أسباب ذاتية:
 * الرغبة في التعرف عن التأثيرات الناجم عن الصحة الجسدية عمى العبلقات االجتماعية.

 األكاديمية إلنجاز مذكر مكممة لمتطمبات الماستر.* االستجابة لمضرورة 
* الميل إلى الخوض في المواضيع الحديثة يعتبر موضوع الجسد من مواضيع الساعة إضافة إلى كوننا 

 نشيد تغير كبير في معايير تشكل وبناء العبلقات االجتماعية
 لعبلقات االجتماعية. * محاولة فيم تأثير مسالة التباعد االجتماعي لمضرورات الصحية عمى ا

 :أسباب موضوعية
البحث و االستقصاء األىمية العممية ومن جممة الدوافع الموضوعية التي تثير إىتمام الباحث و تدفعو الى 

المطروحة إضافة الى حداثو و ندرة يحققو من فائدة و يقدمو من حمول لمشاكل لمموضوع، ومدػ مايمكن أن 
 و نشر عنو ما كتب

أن تقدميا نتائج لمدراسة فعمى الرغم من أىمية الدافع األول المتمثل في أىمية العممية وحمول التي يمكن 
عنو يبق عامبل ىاما في اختبار الموضوع  ما كتبو ندرة حداثة  فيالمتمثل مجتمعيا،  فإن الدافع الثاني 

 : أىمية تتمثل في ال تقلتوجد دوافع اخرػ بإضافة الى ىذا الدافع 
خاصة التي أصبحت ليا وىو ناتج عن مبلحظة العبلقات اإلجتماعية الموجودة في المجتمع الجزائرؼ -

أؼ مجتمع وىذا ما آثار أساسي لنجاح أن العبلقات اإلجتماعية. عامل عبلقة بالصحة الجسدية،  بإعتبار 
اإلجتماعية نتيجة الصحة التغير الذؼ طرأ عمى العبلقات عن قرب حول  طبلعفي معرفتنا الرغبة عمى اإل

 الجسدية
 أىمية الجسد بعيد عن المنظور البيولوجي و الفيزيولوجي-

اإلجتماعية في سياقيا األنثروبولوجية و محاولة دراسة و فيم العبلقة بين متغير الدراسة من وجية نظر -
 الثقافي .

 :وىدفياىمية الدراسة أ .4
و تتضح أىمية و أىداف الدراسة في النقاط جممة من النقاط دراسة أكاديمية عممية تيدف الى تحقيق أؼ 

 التالية :
االجتماعية و مجال األنثروبولوجيا.  و إىتمام  إختصاصكون الموضوع يفع ضمن االىمية العممية  -

 الثقافية
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 اإلجتماعية و الثقافيةموضوع الجسد في النقاشات األكاديمية في مجال األنثروبولوجيا  تزايد حضور -
 فى دراسات البنية المتجددة عبلقات االجتماعية موضوعالمكانة التي يحظى بيا  -
 التي إكتسبيا الجسد و أصبح يحظى بيا الجسد عبر الزمنالقيمة الصحية و الجمالية و االجتماعية.  -
و التسميع في  لثقافة اإلستيبلكيةكإستجابة  اإلجخوبعِتزايد اإلىتمام بالجسد عمى المستوػ الفردؼ و  -

 المجتمع الحديث
 نظومة الغذائية في المجتمع المعاصرظيور و إنتشار ثقافة البيوتي الم -
في المجتمع مراض الوبائي و شيوع مختمف األممارسات و مفاىيم حديثة كإستجابة لئلنتشار ظيور  -

 الجزائرؼ 
 االجتماعيةبناء العبلقات أساسي لبناء و إعادة حضور الصحة كمتغير أىمية  -
 صحيا و انتشار مراكز االىتمام و العناية بالجسد جماليا و طبيا و زيادة  -
 :تحديد المفاىيم األساسية  .5

  :مفاىيم المرض 
يتخذ المرض مفاىيم متعددة فقد ورد في   " المصباح المنير المقرؼ" كممة المرض بمعنى تعب والمرض  

حالة خارجية عن الطبع ضارة بالفعل، والمرض كل ما خرج بو اإلنسان عن الصحة من عمة أو تقصير في 
 )  رض سموكيامر، ويخرج المقرؼ في مفيومو لممرض بمفيوم شمولي يتجاوز المرض العضوؼ إلى الم

 (53ص،2006،الدويبي
يعتبر المرض من المفاىيم األكثر شيوعا واستخداما في الحياة اليومية وأكثر تناوال في أدبيات العموم اإلنسانية 
خاصة في عمم االجتماع والنفس واألكثر وبيولوجيا وليذا تعددت المفاىيم بحسب الجانب الذؼ يركز عميو كل 

 دراسة.
 لممرض: المفيوم البيولوجي .1

وذلك عمى حد »لممرض معني بيولوجية عديدة منيا "انو فقدان لئلحساس بالتوازن الجسمي والعقمي العادؼ 
" عمى انو حالة من التكيف Aubrey "كما نظر اليو "أوبرؼ  scamleer" و"سكامميرPatrick باتريك»تعبير 

 الجسم مع الظروف الداخمية والخارجية القاسية والغير عادية.
"بانو يحدث من قصور عضو أو أكثر من أعضاء الجسم عند القيام بوظيفتو خير قيام Snowسنيو »عرفو 

 (55،56ص،ص 1989الدويبي،)أو أكثر من أعضاء الجسم في أداء وظائفيا
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قديما كانت ترد كل أمراض إلى أسباب الفسيولوجية وكان مبحث أسباب –ومما يذكر من وجية النظر الطبية 
 المرض في كمييما برد كل أمراض ىاتين الطائفتين من األسباب 

المعاصرين نظر  و انثروبولوجياغير ان تمك النظرة أصبحت مرفوضة بصفة عامة من قبل عمماء اجتماع 
" يرػ مشكمة الصحة يكمن أساسيا في Parsonsب االجتماعي بحيث نجد ان "ب ارسونزإلىماليما الجان

الوظيفية لمتنسيق االجتماعي وان المرض يعتبر خمبل وظيفيا في النسق فغالبا ما يصحبو عجز في القدرة 
 ( 217ص ، 2001نخبة من أعضاء ىيئة التدريس ،)عمى األداء األدوار االجتماعية

المرض بطرق مختمفة حيث انو يشير في أضيق معانيو االفتراض الطبي بان ىناك عمميات استخدم مفيوم 
مرضية معنية متضمنة في مجموعة أعراض مرضية متزامنة ليا أبعادىا العبلجية الخاصة ويطيق مفيوم 

اد أو المرض بصيغة اعم ليشير إلى االنحرافات الفيزيقية أو السموكية التي تمثل مشكبلت اجتماعية لؤلفر 
 (277 ص،،2006،وأخرون  عمي)4المجتمع كمو

 المفيوم الثقافي لممرض:-2
" ان لكل ثقافة ومنظورىا وتصورىا الخاص بيا لممرض" بل وىذا إلى ابعد ackerkenenchيشير اكركنشن"

من ذلك فذر ان المرض وعبلجو عمى الرغم من انيما عممتان بيولوجيان من الناحية المجردة إال ان بعض 
ق الحقائق المرتبطة بيما تعتمد عمى تحديدات المجتمعات والحقائق االجتماعية اكثر من اعتمادىا عمى الحقائ
الموضوعية وبيذا نعني ان لممرض مفيوم ثقافي في المرتبة األولى ويختمف من مجتمع إلى اخر ومن ثقافة 

الذؼ ذىب إلى ان الصحة والمرض   Fosterألخرػ وىي الفكرة التي أكدىا العديد  من العمماء أمثال  
ارسات الطبية الموجودة في نطاق والظواىر الثقافية مثل ما ىي ظواىر بيولوجية واننا اذا اردنا دراسة المم

 . المجتمعات التقميدية البد ان تدرسيا في اطار الثقافة
 لممرض مفيوم نسبي ذلك ألنو يختمف من ثقافة ألخرػ لكل ثقافة تغيراتيا ومعتقداتيا الخاصة-
 المفيوم االجتماعي لممرض:-3

اق االجتماعي والذؼ يعد بحق االطار ان فيمنا لمصحة والمرض االطار لن يكتمل إال بعد إدراجيا في السي
األسفل تندرج تحتو الصحة والمرض فيضفي عمييا الصحة االجتماعية فاذا كانت ميمة الطبيب مثبل  ىي فيم 
كيفية وقوع المرض ومعالجتيا وتعزيز الظروف االجتماعية والنفسية لؤلفراد مثمما نراعي  العوامل  البيولوجية 

متعمق بالعوامل االجتماعية المساعدة وسمسمة ردود الفعل اجتمعي وانتشار الوعي فالتشريح االجتماعي لممرض 
ذات أىمية في فيم العوامل المختمفة المساعدة عمى –دراسة وتشخيص وعبلجا -وأسموب التناول اجتماعي
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يشة  انتشار األمراض اذا تساعد الظروف االجتماعية السيئة كالفقر والبطالة والجيل وانخفاض مستوػ المع
ذلك ان بعض المشكبلت الخطيرة  –وسوء التغذية  والتمزق االجتماعي والتموث وغيرىا في اإلصابة باألمراض 

التي قد يتعرض ليا مجتمع تعرف بانيا أمراض ومثال ذلك ان تسميات المرض تطمق أحيانا عمى بعض 
المرض في طب السبلالت  بفيم  نماذج الجماعات أو األشخاص في المجتمع كالمتطرفين دينيا أو سياسيا وان

عمى انو نتيجة لممارسات اجتماعية معينة تدل عمى االنحراف وبالتالي ىذا يؤثر عمى النظام االجتماعي عند 
ىذه القبائل ومن  ثمة فيناك رد فعل من المجتمع نحو الشخص المريض انطبلقا من رؤية المرض عمى ىذا 

 ( 280، 279، ص ص، 2001،نخبة من اعضاء ىيئة التدريس)و النح
ان افتقاد تعريف محدد وشامل لممفيوم المرض، يشير في بعض األحيان نوعا من الغموض ميما يكن من 
امر االختبلفات بين الدراسين حول تعريف دقيق لممرض إال انيم حينما يستخدمون مفيوم المرض فانيم 

 يقصدون اإلشارة إلى خصائص بنائية ووظيفية معنية يمكن تجزئتيا كمايمي:
االختبلل في ترتيب وظائف أعضاء وأجيزة الجسم. ظيور عبلمات وأعراض مرضية فحوص  بيولوجيا:

عممية ومخبرية إيجابية اضطراب في األداء الوظيفي واختبلل في توازن الجسم مع الشعور بالوىن والتعب 
 واأللم.

ال في المجتمع االنحراف الغير مرغوب فيو العجز عن األشغ –الخروج عن المألوف أو العادؼ اجتماعيا: 
 والعجز عن الوفاء بااللتزامات االجتماعية المنوطة بالفرد.

الشعور بالمرض مثل المزاج السيئ والمعنويات المنخفضة والتعكر والضيق وعدم االرتياح التوتر نفسيا: 
 ( 52ص ، 1985،ايوب )القمق والضجر والسعي لطمب مساعدة الطمبة

 مفيوم الصحة:
البشرؼ بمدػ التواصل الفيزيقي والوجداني والعقمي لمشخص وقدرتو االجتماعية في تعريف الصحة في الجنس 

مواجية بيئة وىو تعريف يتسم بوجود نقط عديدة من الضعف وكما تعريف الصحة السيئة بوجود المرض 
 (encyclopedia britannia.w.w.ubritania.com )فيمكن ان تعرف الصحة الجيدة بغيابو.

الصحة أنيا حالة من التوازن النسبي لوظائف الجسم والتي نتج من  perkinsالتعريف تركيزوقد جاء في 
 (47،ص، 1991مخموف،)و تكيف الجسم مع العوامل الضارة التي يتعرض ليا لممحافظة عمى توازن
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وىنالك تعريف ثالث ينظر إلى الصحة ال باعتبارىا غياب لممرض فحسب، بل يعرفيا من خبلل األطوار 
تعددة لكل من الصحة والمرض ويفترض تدريجيا قياسيا يوضح العبلقة من نموذج الصحة ونموذج الم

 (John.w. travis.1999).  والمعالج
قد حاولت ىذه التعريفات وصف الصحة بغياب المرض بعبلماتو الطبيعية البيولوجية غير أن الواقع يظير  -

ان ىناك مساحة عريضة متقمبة بين الصحة والمرض فأمراض الحساسية الموروثة أو المكتسبة قد يبقى معيا  
عريف الصحة عاممنا في جزء الشخص عمى حالتو الصحية الطبيعية وقد تسبب لو أمراض أخرػ وىنا يكون ت

منيا في الوقت الذؼ يصعب معو تعريفيا في جزء اخر كما ان وصف الصحة كحالة من التوازن النسبي 
لوظائف الجسم أظيرت ان الحالة الفيزيقية والصحة مصطمحات مترادفة وان لم يكونا بالضرورة كذلك الن 

 و ال يكونوا في صح جيدة ىنالك من ىم في حالة فيزيقية ممتازة وقد ال يكونوا أ
 :1948سنة  O.M.S)تعريف منظمة الصحة العالمية )  (1

يعد أكثر قبوال فقد نص عمى أن الصحة ىي حالة التعامل الجمالي والعقمي واالجتماعي لمفرد وليس مجرد 
فمن خبلل ىذا التعريف  (243،ص ,ت,ب  .االخرس)الخمو من المرض والعاىات كما كان سائد لفترة طويمة

 تعدػ ذلك إلى ما تتضمنو من أبعاديتضح ان الصحة ليس مجرد الخمو من المرض أو العاىة بل ىي ت
 مترابطة.

 مفيوم الجسد:
خيل أؼ نشاط إنساني من غيره ما يبرر اىتمام الدائم في فيمو وتصنيفو يعتبر الجسد بعد أساسيا ال يمكن ت

وضبطو في الفكر عبر التاريخ قام بعض المفكرين بتصوير الجسد ككيان منفصل عن العقل كما لدؼ 
ديكارت عمى سبيل مثال بينما نظر اآلخرون إلى جسد كتابع تنسخو الروح مثمما قال أصحاب نزعة دينية وقد 

ظيرات الجسد في الواقع حيث يتعامل معو بصفتو جزءا من تمثر الثقافة والمجتمع في أريف السابق أغفل التع
 التي يعرضيا الوسط  الذؼ يعيش فيو الحيثياتالطبيعة مما يجعمو متعاليا عن .

بحمول القرن العشرين حدث انعطاف مركزؼ في اىتمامات العموم اإلنسانية جعل التركيز ينصب عمى عدد 
 مواضيع المختمفة ومن أىميا الجسدمن ال

أصبح الباحثون أكثر ديناميكية بسبب ما إضافتو مفاىيم كالجذر والعرق ونشاطات الدفاع عن حقوق إنسان 
وتأثرت تمك المفاىيم بأجواء ما بعد الحداثة الثقافية التي أزاحت القيم والمفاىيم الثابتة عن الصدارة سامحة 

وعا بالعبور فتح ىذا التعاطي مع الجسد بابا يجعل من الثقافة والخطاب لتصورات ذات مقاربات أكثر تن
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ص ، 2008،بن حشرة  )وسياسية وغيرىا أبعادا ال يمكن اختزاليا يعالج عبرىا الجسد مع زوايا مختمفة
 (200،201،ص
  وبناءا عمى لقد اخذ العالم مفيوم الجسد أشكاال مختمفة باختبلف الحقول المعرفية التي تناولتو بالدراسة

ذلك اضحى تحديد مفيوم الجسد من وجية نظر واحدة أو داخل حقل معرفي معين امر صعب كون ىذا 
 ( .11ص،،2001،سود)األالمفيوم يتجاوز ما ىو محسوس إلى ما ىو مجرد ان يجمع بينيما 

 الجسدLe corps  من كممة التينيةcopus  أؼ الجزء المادؼ لمكائنات الحية الجسم البشرؼ بمقابل العقل
 espritوالروح

 أما في لسان العرب ورد ان الجسد ىو جسم اإلنسان وال يقال لغير اإلنسان جسد والجسد ىو بدل اإلنسان
 (120، ص، 1992منظور، )ابن

ولوجيا معتبرين ان ىذا األخير ىو لقد اخذ موضوع الجسد في القرن العشرين اىتمام عمماء االجتماع وأنثروب
مرآة لمحيمة االجتماعية والثقافات والسموكيات وبذلك أصبح الجسد وعاء لمعادات الثقافية ما فتح الباب لدراستو 
العتباره بناء اجتماعيا وثقافيا وىذا ما أكده ما رسل موسى فأصبح بذلك أجمل مواضيع استيبلكنا عمى حد 

 (36،37ص،،ص2009،تيبس )تعبير جون بودرياز
 مفيوم العالقات االجتماعية:

 "اإلجتماع""عبلقة" و العبلقة االجتماعية ىي قسمان 
: ىي الرابطة بين شيئين أو ظاىرتين بحيث يستمزم أحدىما تغير اآلخر والعبلقات ىي روابط واألثار العالقة

 المتبادلة التي تنشأ استجابة لنشاط أو سموك مقابل واالستجابة شرط أساسي لتكوين عبلقة اجتماعية 
طيم مادة معنية أو أما العبلقة االجتماعية فيي تنسق معين ثابت يشمل طرفين فردين أو جماعتين ترب

مصمحة أو اىتمام معين أو قيمة أو وظيفة مقننة لمطرفين بحيث يكون كل طرف ممزم بأدائيا نحو الطرف 
 .(7،ص،1985وآخرون،زاكي  )اآلخر

كما أنيا قد وردت عدة تعريفات ليذا المفيوم حيث يعرفيا "ماكس فيبر" بانيا مصطمح اجتماعي يستخدم 
الموقف الذؼ من خبللو ينحل شخصان أو أكثر في سموك معين وأيضا كل منيما في غالبا لكي يشير إلى 

 اعتباره سموك اآلخر بحيث يتوجو سموكو عمى ىذا األساس.
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وتعرف أيضا بانيا اتصال أو تفاعل يقع بين شخصين أو أكثر من اجل اتساع حاجات األفراد الذين يكونون 
ائع بالمشترؼ واتصال الطالب باألستاذ واتصال القاضي مثل ىذا االتصال أو التفاعل كاالتصال الب

 (352،ص، 1982بدوي،)بالمتيم
لوجيا المعاصرين نظر إلىماليا الجانب بو غير ان تمك النظرة أصبحت مرفوضة بصفة عامة اجتماع وانثرو 

المستمزمات يرػ مشكمة الصحة يكمن أساسيا في  Parsonsاإلجمالي بحيث نجد ان المستمزمات ب ارسونز
عجز في القدرة عمى األداء األدوار يوظيفيا في النسق فغالبا ما  لمتنسيق االجتماعي وان المرض يعتبر خمبل

 (217،ص، 2001،التدريس ىيئة أعضاء من خبةن)االجتماعية.
استخدم مفيوم المرض بطرق مختمفة حيث انو يشير في أضيق معانيو إلى افتراض طبي بان ىناك عمميات 

مرضية معنية متضمنة في مجموعة أعراض مرضية متزامنة ليا أبعادىا العبلجية الخاصة ويطبق مفيوم 
المرض بصفة اعم ليشير إلى االنحرافات الفيزيقية أو السموكية التي تمثل مشكبلت اجتماعية لؤلفراد أو 

 (277 ،ص،2006،وآخرون عمي ) المجتمع كمو
 ثبلث شروط أساسية ىي: وتستمزم العبلقات االجتماعية توفر 
 وجود األدوار االجتماعية إلي يستغميا األفراد الذين يكونون العبلقة االجتماعية-1
 وجود مجموعة رموز سموكية وكبلمية ولغوية يستعمميا طرف العبلقة اجتماعية -2
ماعية بذلك ىي فاء بالتزاميا والعبلقة االجتيالعبلقات اجتماعية إشباعيا واإل وجود ىدف أو غاية يتوخى-3

عبارة عن روابط متبادلة بين األفراد وجماعات المجتمع تنشا عن اتصال ببعضيم البعض وتفاعل بعضيم مع 
 بعض مثل روابط القرابة والجيرة.

والعبلقة االجتماعية أسباب اقتصادية )جماعة عسكرية، سرية( وكميا ليا أسباب وليا نتائج وىذه نتائج 
يجابية تنتج في وحدة الجماعة وفي فاعميتيا وقوتيا وقدرتيا عمى تحقيق أىدافيا إيجابية وأخرػ سمبية فاإل

األساسية أما السمبية فتنتج عن بعثرة وتفكك الجماعة أو المؤسسة ومن اضطرابيا وعدم قدرتيا عمى تحقيق 
 (.407 ،406 ،405 ،ص،ص،ص،1999حسن،)الأىدافيا.

 :اإلجرائيةالمفاىيم 
 _عالقات االجتماعية:  1

ىي تمك الروابط التي تنشأ بين شخصين أو اكثر استجابة لعوامل طبيعية )قرابة( أو عوامل اجتماعية ذات 
 خصية موضوعية )صداقو ،زمالة، شراكة تعاون....الخ (
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يمكن تعريف أو مفيمة الصحة الجسدية إجرائيا بأنيا تمك الحالة التي يكون فييا جسم _الصحة الجسدية: 2
 .االعتبلالت الفيزيولوجية أو النقص أو العجز الوظيفي  اإلنسان خاليا من

 طبيعة منيج الدراسة: .6
 المنيج

يعتبر طريقة من  الذؼان صدق النتائج ومدػ مطابقتيا بالواقع المدروس يرتبط ارتباطا وثيقا بالمنيج 
) مشكمة اجتماعية  أولوضعية محددة  إليأغراضالتحميل و التفسير بشكل عممي منظم من اجل الوصول 

 (129،ص، 1995، بوحوش و الدنيبات
طبيعة المشكمة التي ىو في صدد دراستيا ىي  إنماوالباحث في اختيار منيج عممي لمدراسة ال يكون حرا و 

التي تحتم عميو اتباع منيج معين و دلك من خبلل الخصائص المميزة لمظاىرة المدروسة و طبيعة 
تحقيقيا و ليدا تم اختيار منيج  إليالتي يرمي الباحث  األىدافالعبلقات التي ترتبط بين عناصرىا و كدا 

ييتم بدراسة كافة الجوانب الخاصة  الذؼسة حالة بانو المنيج العممي دراتعرف ، لك ذدراسة حالة  وفقا ل
جماعة يجمعيم عمل  أوفرد  أويكون متمثمة في موقف  ما قدالتعرف عمي خصائص حالة  أوبظاىرة ما 

والدؼ يقصد بو المنيج المختص  المنغرافيفرنسا بالمنيج  نشأتوخبلفة و يشار اليو في بمد  أوىوية  أو
 بتقديم وصف شامل لموضوع محدد 

تناول الموقف الكمي مع اىتمام و التركيز عمي جزيئات و معالجتيا و تناول  إليييدف المنيج دراسة حالة 
لمنيج  األكبرتعد الميزة –يشكل جزءا منو  الذؼالعبلقات التي تجمعيا فيما بينيا و تجمعيا بالموقف الكمي 

نظرية  يأخذعمي المظير السطحي لمظاىرة بل و التعرف سة الحالة في كونو ال يكتفي بالنظر خارجا درا
عميقة في جوىرىا لمتعرف عمى الدالالت الحقيقة المعينة ليا  كما ان المنيج دراسة الحالة يعد منبع 

باستخدام السبل التي الدراسة و الفحص لمعديد من المعمومات العممية و الفروض التي تتطمب من الباحث 
و بشكل كبير في مساعدتو عمى توفر الدعم و  أىميتوتمتاز بالحياد و الدقة منيج دراسة الحالة تتضح 

 (   26،ص، 1995ت ،نيباوش و الد)بوحاألساسيةالفائدة عند التخطيط لدراسات مختمف العموم 
وكذا  الموضوع  يناسب طبيعة الذؼمنيج دراسة حالة  إلىلقد الحظنا ان الموضوع بحثتنا يستدعي 

معمق و مفصل و شامل  بشكل الورضْت الحبالثوفيم وتحميل تشخيص  عمىقوم ت خِال أىذاف
من اجل جمع ىده المعمومات مع توضيح  أسئمةلبيانات و المعمومات مستخدمين في دلك بعض لجمع 

 (24، ص2007منذر ،تكوين العبلقات االجتماعية ) أوفي تشكيل  أثرت الخِ الصحِجمع مؤشرات 



 الصحة الجسدية وتأثيرىا عمى العالقات االجتماعية

  

15 
 

 خطوات دراسة الحالة: 
 تحديد الظاىرة أو المشكمة أو نوع السموك المطموب دراستو-1
 ةقتحديد المفاىيم و الفروض العممية و التأكيد من توفر البيانات المتعمقة بالموضوع محل الدراس- 2
 العينة الممثل لمحاالت المراد دراستيا اخخْبر– 3
 البياناتتحديد وسائل جمع  -4

 :أدوات جمع البيانات .7
 :المقابمة

لفظي بين "عبارة عن عبلقة ديناميكية و تبادل  أنياب  Rose "روس"تم إستخدام أداة المقابمة و التي يعرفيا 
 شخصين أو اكثر
الرغبة في محادثة الجادة الموجية نحو ىدف محدد و ليس مجرد  عل أنيا Bunjgham  و يعرفيا "بنجيام" 

 في حد ذاتياالمحادثة 
و بالتالي تسمح لنا بداخمو  ّجٌل هببإعطاء الحرية و الفرصة لممبحوث لتعبير عن  الوقببلتوتتميز 

قدر من المعمومات . عن التساؤالت المطروحة و الحصول عمى أكبر بالحصول عمى معمومات أكثر لئلجابة
 (345 ص، 1661 وآخرون، ، إسكندر) حول موضوع بحثنا 

من إنطالقب حيث يتم مقابمة الحاالت منفردة و شرح دليل مقابمة ليم و تذكيرىم بحرية اإلجابة عمى األسئمة 
و ترجمة إجابة في صياغة عممية من إختصاص من سؤال لتبقى التأويبلت  و فيموهأالمعنى الذؼ إستوعبوه 

   و العمل بو في ىذه الدراسة.   اعخوبدهأو صاحب الدراسة،  و الدليل المرفق لممفابمة ىو الذؼ تم  الباحث
 مجاالت الدراسة .8

 :المجال البشري  8-1
أو تعاني من المرض و  المرضيةيتكون مجتمع الدراسة الراىنة من مجموعة عائبلت التي توجد بيا حاالت 

 لمباحث ليذه العائبلت .قد كان إختيار قصديا بناء عمى المعرفة الشخصية 
الموجودة في والية بسكرة، كل شممت العينة عمى سبعة عائبلت من مختمف المستويات ومن مختمف األماكن 

، بالنسبة الى نوع المرض الى خمسة أفراد شممت ىذه عائبلت حالة مرضية واحدة عائمة تحتوؼ عمى فردين 
 أخرػ فكان يختمف من عائمة الى 
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 الزمني. : المجال 8-2
لموضوع بعد قبول إدارة وذلك  28/05/2021الى غاية تاريخ  10/04/2021دامت فترة الدراسة من 
 مباشرة في العمل  قتأكثر و التعديل فيو،  و بغد ذلك إنطم المقترح وىذا بعد ضبطو

 المجال المكاني: 8-3
 400الببلد ب الجنوبية شرقية من الجزائر ،تبعد عن العاصمة موضع دراستنا ىذه في جية تقع والية بسكرة 

شمال شرقي خنشمة و من والية المسيمة و من و من شمال الغربي كمم حيث يحدىا من الشمال والية باتنة 
 الغرب والية الجمفة و من جنوب الوادؼ

المتواجدة فيو ( 2) سائحيأحياء موجودة بيا و ىي:  إختيار و تحديد وحدات العينة موزعة عمى ثبلث تم 
 أربع حاالت و حي ألف مسكن متواجدة فيو حالتين 

 في حي بجاوؼ  متواجدةو حالة واحده كانت 
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 لصحةأىمية ا .1
 أبعاد الصحة الجسدية  .2
 " أنثروبولوجيا الصحة" األنثروبولوجي المنظور من الصحة والمرض .3
 لمصحةواالجتماعي  الثقبفِ الونظٌر .4
 انثروبولوجيا الجسد  .5
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 أىمية الصحة: .1

من أساسيات النجاح ىو أن يتمتع اإلنسان بصحة جيدة تؤىمو لمقيام بمتطمبات النجاح فالنجاح ال يتحقق إال 
ولن تستطيع أن تفعل ىذا إال عندما تتمتع بصحة ممتازة.بالعمل والنشاط وبذل الجيد، والتفكير المنيجي   

 وأىمية الصحة لئلنسان يمكن تمخيصيا في التالي:
الشعور بالراحة واالطمئنان النفسي فالصحة تاج عمى رؤوس األصحاء األبرار إال المرضى. كما تقول  – 1

 الحكمة الشيير
 )122 -121 ص،,ص 2008,انور ،)عوض  "السميمعقل السميم في الجسم الالتمتع بالعقل السميم'' ف-2
نسان السميم من أمراض ىو اإلنسان القادر عمى خدمة نفسو وألمتو ومجتمعو فاإلنسان العميل الذؼ يصيبو ا

المرض تراه ضعيف ىزيبل غير قادر عمى القيام بالواجبات والمسؤوليات التي عمى عاتقو عمى وجو الصحيح، 
سمبية عمى اإلنسان حيث يصبح في بعض األحيان، وحينما يتطور المرض عالة وىذا ببل شك يكون لو آثار 

عمى غيره من الناس ال يستطيع أن يمبي احتياجاتو المختمفة في الحياة، مما يؤثر عمى نفسيتو. كذلك بسبب 
اإلحساس بالعجز والضعف. كما يتأثر المجتمع كذلك نتيجة وجود المرض بين أفراد. حيث تضعف إنتاجية 

ؤالء المرضى ويصبحوا عالة عمى المجتمع. أما وجود أفراد أصحاء في المجتمع يعني وجود أفراد منتجين ى
 يمتمكون القدرة عمى العطاء والبذل.

أىمية الصحة أيضا بالنسبة لئلنسان في أنيا توفر عميو تكاليف العبلج والعناء والذىاب إلى المستشفيات. -4
ض تراه يوفر ماال كان يصرفو عمى المرض لو أىمل صحتو. لذلك يقال فاإلنسان الصحيح البعيد عن المر 

 دائما '' أن درىم وقاية خير من قنطار عبلج''.
أىمية الصحة النفسية بالنسبة لئلنسان في منحو السعادة في الحياة فاإلنسان الذؼ يعاني من أمراض نفسو -5

ي عبلقاتو مع الناس، بينما اإلنسان سميم النفسية يتمتع تراه دائما متشائما كئيبا ال يشعر بالسعادة في حياتو وف
 بالسعادة في حياتو وتراه يقيم عبلقاتو مع الناس مبنية عمى الحب والود واأللفة.

اإلجتماعية لمصحة: من المؤشرات الدالة عمى أىمية الصحة اجتماعيا مستوػ ودرجة القبول  األىمية-6
سواءا داخل أسرتو أو في المحيط االجتماعي الذؼ يتفاعل فيو االجتماعي التي تحظى بيا موثور الصحة 
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اجتماعيا ومينيا إضافة إلى كونو مصدر أمان وتفاءل ألفراد أسرتو سواء من خبلل تحقيقو لحاجة إثبات 
 الذات أو نقل الشعور باألسى لؤلشخاص المتفاعمين معو.

معتل وكذلك تقمل تكمفة النفقات اإلجتماعية كما أن الصحة من المنظور االجتماعي والعاطفي بالمريض أو ال
األسرية أو المرتبطة بالدولة التأمين والتعويض عند المرض أما مينيا فالصحة المينية مرتبطة دوما بالداء 

 والفعالية عمى مستوػ المينية.
 وكذلك ديمغرافيا فعادة ما ترتبط الصحة اإلنجابية بالصحة الجسدية والعاطفية.

 أبعاد الصحة: .2
عتقد أغمب الناس أن مفيوم الصحة متعمق في الصحة البدنية فقط والتي تشمل عمى التغذية وممارسة ي

دارة الوزن. ولكن األمر أكبر من ذلك بكثير. فالصحة ىي تكامل بين عدة مفاىيم  التمارين الرياضية وا 
ج يتبعو الشخص ليعيش لتحقيق الرفاىية لمجسد. العقل والروح وىذه المفاىيم وغيرىا ىي أسموب حياة وني

 حياة بطريقة تتيح لو أن يكون في األفضل بحسب إمكانيات والظروف المتاحة لو.
فيقال إن ىنالك سبعة أنواع لمصحة أو بمغة أخرػ ينظر لمصحة عمى أن ليا سبعة أبعاد يساىم كل بعد منيا 

بعد منيا يؤثر عمى الناس في إحساس الشخص بعافيتو، أو نوعية حياتو. ومن الميم اإلشارة إلى أن كل 
ويتداخل بحياتيم. كما وقد يؤدؼ إلى إىمال أؼ بعد منيا لفترة من الزمن أيا كانت مدتيا إلى إلحاق الضرر 

 (Brochons, Schlittez Marilon :, 2002 p) الصحة  بالصحة العامة لمشخص. وفيما يأتي عرضا مفصبل ألبعاد

 الصحة البدنية: 1.2

أول أنواع الصحة ىي الصحة البدنية التي تشمل عمى مجموعة متنوعة من السموكيات الصحية كالتمارين 
الرياضية المنتظمة والتغذية السميمة باإلضافة إلى االمتناع عن العادات المضرة بصحة الجسم كتعاطي 

بإجراء الفحوصات الطبية  الكحول والمخدرات. ومن جية أخرػ فإن العناية بالصحة البدنية تتطمب اإللتزام
بشكل منتظم لحماية الجسم من التعرض لئلصابات وكل ما قد يسبب لو األذػ. باإلضافة إلى التعرف عمى 
أعراض المرض وتحديدىا في حال اإلصابة بأؼ مرض كان، وفيما يأتي أبرز العادات الصحية التي تساىم 

 .مرهضافة إلى تعزيز استمتاعو في عبزيادة عمر الشخص باإل
 الصحة العاطفية: .3

تعرف الصحة العاطفية بأنيا حالة ديناميكية تتأثر وتتقمب بشكل متكرر إثر تغير األبعاد الستة األخرػ 
لمصحة. وعندما يطمق عمى الشخص بأنو جيد عاطفيا بأنو يمتمك القدرة عمى الشعور والتعبير عن العواطف 
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. مما يعني قدرتو عمى الحب_ إظيار المحبة وتحقيق شعوره البشرية كالسعادة، الحزن_ والغضب وغيرىا
 بالرضا في حياتو. كما قد يشتمل مفيوم الصحة العاطفية عمى مشاركة المشاعر.

 الصحة الذىنية: 5.2
 ةأما عن الصحة الذىنية فتنبثق من حاجة العقل ألن يجد ما يجعمو في حالة عمل دائما كما الجسم باإلضاف

ليام. وعندما يكون في حالة إبداع وتحفيز دائم فالشخص الذؼ يمتمك مستوػ عال إلى حاجتو إلى مصدر اإل
من الصحة الذىنية والفكرية من البدييي أن يكون لديو عقل نشط شغوف بالتعمم. ولعل من أىم األمور التي 

العقول. تساىم في تحسين الصحة الذىنية ىي مواكبة األحداث الجارية. والمشاركة في األنشطة التي تثير 
 وتتضمن المقترحات التي تساىم في الوصول إلى حالة المثمى من الصحة الذىنية والفكرية.

 الصحة اإلجتماعية:  5.2
يعود تعريف الصحة اإلجتماعية إلى القدرة عمى التفاعل بكفاءة في المجتمع. الوفاء بمتطمبات وتوقعات 

ارات التي تفيد الشخص في عممية تواصمو مع األدوار المنوطة بكل شخص. مما يعني الحاجة إلى تعمم المي
الناس. وتطوير العبلقات مع اآلخرين باإلضافة إلى إنشاء شبكة دعم متكاممة من األسرة واألصدقاء، ومما ال 

) شك فيو ان الصحة اإلجتماعية تنطوؼ عمى إظيار احترام لمنفس ولآلخرين، والمساىمة الفاعمة لممجتمع
 (112 110ص ،ص 2008،انور ،عوض
 الصحة الروحية:  6.2

أما عن الصحة الروحية فيمكن تعريفيا من خبلل إمتبلك مجموعة من المبادغ. القيم والمعتقدات التي تساعد 
ألمل. ولعل من أبرز ما تتركز عميو يو حياتو بمستوػ عال من اإليمان و اإللتزام و االشخص عمى توج

لشخص إحساسا لمعنى حياتو وىدفو فييا باإلضافة إلى الصحة الروحية من اإللتزام بالمعتقدات التي توفر 
 رغبتو بالبحث عن معنى وىدف والوجود البشرؼ. وتقدير األشياء التي ال يمكن تغييرىا أو فيميا بسيولة.

 الصحة البيئية:  7.2
تأثير عادات الشخص اليومية عمى البيئة المادية من حولو  واألرضتتمخص الصحة البيئية في عدم استقرار 

مع إىتمام بعدم إلحاق الضرر  األرضحياتو يساىم في زيادة االنسجام  أسموبو تتمحور بالحفاظ عمى 
 التي تيدف لحماية البيئة  اجتماعيةالمسؤولية  األنشطةبالبيئة و ىذا من شأنو يحث عمى المشاركة في 

 : الصحة المينية  8.2
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أما عن النوع األخير من أنواع الصحة فيو الصحة المينية التي تعني تنمية الميارات والمواىب الخاصة 
بالفرد واالستفادة منيا لتحقيق أىدافو، سعادتو وثرائو في الحياة. ويرتبط مفيوم الصحة المينية والرضا الميني 

ظير إيجابيات. رضاه ومتعتو في أداء عممو. لمفرد بمواقفو في عممو الذؼ يجب أن يتمخص بالمواقف التي ت
 ,: Brochons, Schlittez Marilon) ومنجز.ا وذلك لضمان تحقيق النجاح لموصول إلى نمط حياة متكامل، مرض

2002 p) 

 الصحة (:  أنثروبولوجيا) األنثروبولوجيالصحة و المرض من منظور المنظور  .3
االنثروبولوجية بالصحة والمرض عند الشعوب المختمفة، وفي ظيرت األنثروبولوجيا الصحية نتيجة اىتمام 

ىذا اإلطار تم تناول المعتقدات والممارسات الطبية كجزء من التراث الثقافي الطبي والصيدالني وىذا ما جعل 
المختصين يقومون بجمع معمومات عن الممارسات العبلجية عند مختمف الشعوب ومن أمثمة تمك المحاوالت 

م. من خبلل دراستو المسحية المقارنة العالمية حول 1932عام clementsتي قام بيا كميمنس المبكرة ال
مصدرا معظميا ينتمي إلى  229منو االستعانة ب  تالمعتقدات الخاصة بتعميل المرض والتي تطمب

اىيم طب البدائي الذؼ أعطى بفضميا المفلوصول إلى النظرية سميا و عرفيا باإلنتوغرافيا. فمكنتو من ا
 بالقبميةالبدائية لممرض حسب المناطق الجغرافية و حسب الجماعات المحمية بل و حسب ما عرفو 

  (Michael.A. Logan. Eduard. P : 05 ) 
فما يخص المشكبلت الصحية عند الشعوب جعمتيم يساىمون في  أما دراسات باقي عمماء االنثروبولوجيا

تأسيس الركائز األولى لؤلنثروبولوجيا الصحية دون ان يدركوا ذلك و مع تطور البحوث الخاصة بالصحة و 
المرض برزت أىمية العممية و النظرية ليذه الموضوعات المتصمة باألنساق الصحية ال سيما غير الغربية و 

زيادة االىتمام بالبحوث الصحية العرقية و ظيرت أىمية ىذه الموضوعات ضمن إطار  ترتب عمى ذلك
  200،ص: ت,ب  بدر) األنثروبولوجيا الصحية.

تبحث األنثروبولوجيا الصحية في أسس التربية الصحية التي تقوم عمى القيم االجتماعية المعطاة لمفاىيم 
التصورات المحددة ليذه المفاىيم بتباين المجتمعات و الظروف الحياة و المرض، و الموت، و في اختبلف 

التاريخية التي يشيدىا كل مجتمع بحيث تتصل في قسم كبير بثقافة المجتمع و تاريخو و حضارتو و 
 خصائصو المجتمعية، مفيوم التربية الصحية يرتبط بمفيوم التربية العامة و بتصورات المجتمع لمسائل الحياة

و تعمق مبادغ التربية الصحية بالجصحة بأبعادىا النفسية و اإلجتماعية و الجسدية كما تو المرض و ال
     (110ص  ب.ت)االخرس اإلجتماعية الصحية  ساتالمؤس و طبيعة و الوعي اإلجتماعي السائد 



 الصحة الجسدية وتأثيرىا عمى العالقات االجتماعية

  

22 
 

و أندرسون  فوسترأكثرىا شيوعا و إستخداما تعريف كل من لؤلنثروبولوجيا الصحية عدد من التعريفات 
Foster et Anderson  و بالطرق  بالجانبين البيولوجي و الثقافي من سموك البشرؼ ىي فرع بيو ثقافي ييتم

التي يتفاعل بيا ىذان الجانبان والتي تفاعبل بيا خبلل التاريخ اإلنساني لمتأثير في الصحة والمرضى، أما 
ات البشرية مع المرض واإلعياء فقد عرفيا أنيا دراسات المواجيات التي تصنعيا الجماع Landyالندؼ 

والترتيبات التكيفية '' األدوية والنظم الطبية'' التي تصنعيا الجماعات البشرية لمتعامل مع ىذه األخطار 
أنيا تيتم بكيفية تعبير الناس في مختمف  Helmandالدائمة والتي تصيب جميع البشر. وقد عرفيا ىيممان 

لى من يرجعون إذا الثقافات والجماعات اإلجتماعية ألسب اب المرض، وأنواع العبلجات التي يعتقدون فييا، وا 
و )عوض  مرضوا، وىي تدرس كيفية ارتباط ىذه المعتقدات والممارسات بالتغيرات البيولوجية والفيسيولوجية.

 (.14، 15،ص،ص، 2008أنور،
الوجيز عدم وجود تعريف التي تحدث في الكائن البشرؼ في حالة الصحة والمرض يتضح من ىذا العرض 

يحظى بالقبول العام لدػ عمماء أنثروبولوجيا الصحية ولكن ىناك خيط واحد يربط بين كل تمك التعريفات 
 وىو أن األنثروبولوجيا الصحية تيتم بالتحميل االجتماعي والثقافي والبيولوجي لظواىر الصحة والمرض

 (29:،ص2009 ،حداد ) الشيخ ،سمور،الظواىروالطرق التي تتبعيا مختمف الشعوب لمتعامل مع ىذه 
 المنظور الثقافي لمصحة واالجتماعي:.4
جغرافيا  سختمف مفيوم الصحة بطبيعة الحال من ثقافة إلى أخرػ ويبلحع أن معايرىا ومفاىيميا تتباين ليُ

نما تاريخيا أيضا حيث يتعرض لمتغيير بمرور الزمن استجابة لمتغير الذؼ يطرأ عمى أنماط  وثقافيا فحسب. وا 
الحياة اإلجتماعية واقتصادية والثقافية ومستويات الرعاية الصحية السائدة في كل بيئة. كما يرػ ىذا المنظور 

ة. فأنواع األمراض والمعدالت الوفيات وأنواعيا في أن صحة الناس تعكس عمى أسموب الذؼ يختارونو لمحيا
 ( 90،  70 ص، ب ت  عروس، بن)المجتمع تتأثر كثير بالقيم المتصمة بتنظيم األسرة والعمل والترويج.

 النظرة الطبية االجتماعية لمصحة:
لتوازن النسبي لموظائف أنيا حالة ا Perkinsأخذت الصحة عدة مفاىيم من قبل عدة باحثين فيرػ بركنز 

الجسم وأن حالة التوازن ىذه تنتج من تكيف الجسم مع العوامل الضارة التي يتعرض ليا وان تكيف الجسم 
عممية إيجابية تقوم عمى قوػ الجسم لممحافظة، كما تعرف الصحة في الجنس البشرؼ بمدػ التواصل 

مواجية بيئتو وىو تعريف يتم بوجود نقاط عديدة  الفيزيقي والوجداني والعقمي لمشخص وقدرتو اإلجتماعية في
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ب  ,خميل )  من الضعف. كما تعرف الصحة السيئة بوجود المرض فيمكن أن تعرف الصحة الجيدة بغيابو
 ( 27 ص، , ت

طالة العمر وترقية الصحة  فقدWinslowأما العالم ونسمو عرف الصحة أنيا عمم وفن الوقاية من المرض وا 
والكفاية. وذلك عن طريق القيام بمجيودات منظمة لممجتمع من أجل تحسين صحة البيئة، مكافحة أمراض 

المعدؼ، تعميم األفراد الصحة الشخصية، تنظيم خدمات الطب والتمريض لمعمل عمى تشخيص المبكر 
ائي لؤلمراض، وتطوير الحياة اإلجتماعية والمعيشية وأخيرا أضيف ليا خدمات الصحة والعبلج الوق

 (.245صت  ,ب ,)االخرس ةالنفسي
مما سبق يمكن القول إن مفيوم الصحة ال يقتصر عمى التكامل البدني فقط ولكن يشمل الجانب النفسي    

واالجتماعي، كما يمكن القول ان تعريف الصحة العالمية يتصف بالشمول واإليجابية حيث أن عقل الفرد 
ويتأثر بو كثير من وبدنو ومجتمعو الذؼ يعيش فيو يكونون وحدة متكاممة يؤثر كل منيا عمى اآلخر 

األمراض البدنية تسببيا بعض المشاكل واالضطرابات النفسية كما أن األمراض وبشكل عام واعتبلل الصحة 
 بشكل خاص تضع الفرد من الكسب وتؤثر في سعادتو وفي استقراره النفسي.

 أنثروبولوجيا الجسد:.5
بدراسة عمميات تجميل الجسد، التي عدت أسموبا تعتبر من اىم فروع األنثروبولوجيا تيتم أنثروبولوجيا الجسد 

يتجول فيو الجسد البشرؼ الطبيعي إلى ظاىرة ثقافة، أما الطرق التي تنفذ بيا ىذه العممية فتشمل عمى تغيرات 
 مؤقتة كارتداء الزؼ، التزيين. وأسموب تصفيف الشعر وتموين الجسد... إلخ.

ذلك. مما قد تعده المعايير العربية ضرب من التشويو الجسدؼ،  كما تتضمن تغيرات الدائمة مثل الوشم وغير
فيما ينظر إلى تجميل الجسد في المجتمعات الحديثة عمى أنو تغيير عن الموضة، فإنو يعد في المجتمعات 
البسيطة ضربا من الرمزية اإلجتماعية والدينية، فتجميل الجسد يجسد عضوية الفرد في الجماعة كما يشير 

نة وتغير الدور الذؼ يقوم بو الفرد وتيم عمى مبلمح الجنسية، وقد أوضح التحميل البنائي لبلستخدام إلى المكا
الجسد في الرمزية اإلجتماعية، كيف تتأكد الفروق الطبيعية وتستخدم لغة لمتحدث عن الفروق والعمميات 

بير كما في التجميل الجسد أو حركية الثقافية اإلجتماعية. لذا فإن الجسد البشرؼ ينبغي أال يعد فقط أداة لمتع
 أو رقصو، و لكنو يمكن أن يعد أيضا نموذجا رمزيا.

و تنبينا الدراسات االنثروبولوجية إلى أن الجسد قد مثل منذ القدم ذلك الشيء المزين و المقنع و المتغير 
ث عن استمالتو بتغيير المجتمعات و الثقافات فيو الرمز الذؼ يستعممو كل مجتمع عمى حدة لكن يتحد
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سيرورة يعمن من خبلليا مختمف الوسائل التي يستثمرىا فيو،  و لعل ذلك ما أدػ بالبعض إلى اعتبار الجسد 
بمنزلة ترميز متميز يتحول فيو اإلنسان من مجرد كائن حي ذؼ غرائز عنيفة إلى كائن قادر عمى أن يتكمم 

 (29،ص،2011 السباعي،) عمى العالم و عمى ذاتو.
ير ىذا الوصف إلى اتجاىات العموم في النظر إلى الجسد في ظل المجتمع الذؼ يعيش فيو وسط حيث يش

عدة ثقافات، والتي عمى أساسيا يتشكل الجسد وفق تمك الثقافات، ويساىم في بمورة أشكال جديدة تبقى 
 كمخزون قيمي ورائي في المجتمع.

طوير مفيوم في الجسد ترػ فيو مستقببل إلى ت Natural Symbolفي كتابيا  دًغالشلقد عمدت مارؼ 
لمدالالت اجتماعية ورمز لممجتمع، حيث تجادل بأن الجسد البشرؼ ىو الصور أكثر جاىزية لمنظام 

 (34،35 ،ص ،ص  2015 )مرسولاالجتماعي، وتقترح عدة أفكار حول الجسد وأفكار المجتمع
الجدد إلى إعادة االعتبار لمجسد بوصفو داال ثقافيا يتعدػ  لقد سعت العديد من دراسات انثروبولوجيين

 العقبلني إلى مظاىر أخرػ كالمباس والحمي والوشم كما ذكرنا سابقا.
وتبعا لذلك نستطيع القول حسب شمنج بأن الواقع السيوثقافي لممجتمع ال يفصح عن نفسو فقط ضمن أنماط 

أنظمة التواصمية وطرائق بطريقة تمقائية من خبلل التعبيرات الجسدية عمى اعتبار ان الجسد يظل سموكية و 
 نصا موشوما بالتجارب اإلجتماعية. أو كتابا يختزل مجريات األحداث والوقائع التي تعج بيا حياة الناس.

(45،ص  2009،)كرس 
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 خصائص العالقات االجتماعية : .1
 بغض ًرلك آخرّنوبين من اىم صفات الكائن البشرؼ وجود عبلقة بينو  االجتماعي:التفاعل  -أ 

متعددة فقد  أساليب صورااالجتماعي  التفاعل ًّحذد ضلبْتالنظر عن كون ىذه العبلقات إيجابية أو 
منزل  أومصنع  في ًاللغتء ًاإلّوبطريق استخدام إشارة  ويكون عنغير مباشرة  أويحدث بطرق مباشرة 

 وحينما تستقروالصراع  والمنافسةتتمثل في التعاون والتكيف  هخخلفت أنوبطالتفاعل االجتماعي  ويأخذ
 عبلقات اجتماعية  إلىفإنيا تتحول  منتظمة وتأخذ أشكاالتفاعل اجتماعي  أنماط

ىدف مشترك وىو كل  إلىلموصول  خبلل جيودىممن  األفرادبين التظافر الذؼ يحدث  وىوالتعاون:  -ب 
 أنماطونمط من في المجتمع التعاون مظير من مظاىر التفاعل االجتماعي  الموجودةالنشاطات  أنواع

 معين.عمل  أداءفي  لؤلفرادالمتبادل  التأثيرىو ظاىره اجتماعيو تعكس  اإلنسانيالسموك 
 أفكارىمعمى مشاركو  القدرةوالجماعات وىو  األفرادلمتماسك  إنطبنْت ضرًرّتان اتصال عمميو  :االتصال

في موقف  األفرادعمميو التفاعل االجتماعي بين  إشباعيا وىوعمى  والقدرةوخبراتيم ومعرفو حاجاتيم 
 (25 ،ص، 1666احمد،) وجود المجتمع واستمراره أساساجتماعي ما يقوم عمى 

تمثيل لمتنازع والتعارض االجتماعي ويرتبط  االجتماعيةالعمميات  أكثر ىٌ الخنبقض: ان التنافس -ج 
 ةظاىر جماعتين يسعى كل منيما لمحصول عمييا التنافس ىو  أوبين فردين  المشتركةالتنافس بالحاجات 

 المجتمعات. األفراد حياةفي  طبيعية
بين بعضيم البعض الن مصالحيم  عبلقةوجماعات والذين ىم عمى  أفرادىو اختبلف بين فاعمين  :الصراع
 أوحالو تعارض  بين فاعمين في عبلقةفالصراع ىو وجود  متناقضة،ومكانتيم  وأدوارىممناىجيم  أىدافيم

 .اآلخرالطرف  ءإقصب أًاالختبلف  إلىنجاح أحدىما يؤدؼ  أوتناقض في الرأؼ 
 األفرادفي التعامل والتوازن والحل الوسط ويعبر عن تقريب وجيات النظر بين  المرونة : يعنيالتوافق

 (91 83 ص،2001 مشناوي،)الالمنازعة. أطرافنوع من التوافق بين  إيجادوالجماعات والعمل عمى 
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 : اإلجتماعيةالعالقات  واعأن .2
 وىي:  اإلجتماعيةلمعبلقات  األنماطىناك العديد من 

 األجل:وقصيره  لطويمةا االجتماعيةالعالقات 
 عبلقة الزوجعبلقات تدوم فتره معينو من الزمن مثل  : وىياألجل لطويلةااإلجتماعية العالقات  .1

من الزمن كما ىو ة قصير لفتره  إالىي تمك التي ال تستمر  األجلةقصير أماواالبن...  أة عالقتلزوجتو 
والراكب حيث يجمسان ويحصل حديث بينيما وحوار لكن سرعان ما ينتيي عندما ينزل  السيارةالحال لسائق 
 .السيارةالركب من 

 عالقات مباشرة وغير مباشرة:  .2
والتي  العبهت الخنظْوْتمثل ما ىو الحال في المؤسسات  مباشرة، وذلكغير  العبلقةاإلجتماعيةقد تكون 

الذاتي بالواجب نحو  اإلحطبش إلَتتم دون المجوء  المتبادلةتشتمل المجتمع ككل حيث الواجبات 
بين  اإلجتماعيةالعبلقات  قد تكون كما  العبلقةواليدف ال يكون ىو الحفاظ عمى استمرار ىذه  اآلخرالطرف 

 ألعضاءعبلقة اكما توجد ىناك عبلقات داخمية تتمثل في  الوببشرة ٌاجيتالوالناس معتمدة عمى 
 البْئت وأفرادىا مع الجماعةخارجيو تتمثل في عبلقات  وأخرػ والعواطف التي بينيم  الجماعةداخل 

 .(.157 ،ص، 1996 سيد)ال المجتمع المحيط بيا الخبرجْت
 :ةسمبيى وأخر  إيجابيةعالقات  .3
وىي تؤدؼ إلى االتفاق واالجتماع وىي تساىم  المجممةتدعى بالعبلقات  اإليجابية اإلجتماعيةن العبلقات إ

تعاونيو التي تعتبر سعي مشترك  اإلجتماعيةالعبلقات  أمثاليافي تماسك وحده وتكامل المجتمع ومن 
 واالتحاد والتوافق. اإلخبلصعمى  القائمة الصداقةىدف مشترك وكذا عبلقات  إلىلموصول 

وىي تساىم  اإلدماجتؤدؼ إلى عدم االتفاق وعدم  المفرقةكما تسمى أيضا  لسمبيةاإلجتماعية ات العبلقا أما
السباق لمحصول عمى  أساسياالتي  التنافسيةتسمى بالعبلقات  أنياكما  لمتفكك،تدعو  التماسك،في عدم 

 إلىءا ىذا التنافس يقود بنا أو التنافس ىداماشيء ال يوجد بكميو تكفي لموفاء المطموب منو، وقد يكون ىذا 
 .األفرادالصراع بين 

من  اإلجتماعية العبلقةالنزاع المباشر ومقصود بين طرف  أساسيا حصبرعْوقد تكون  والعبلقات السمبية
 (.230 ،229 ،ص، 1982 حسن، دمحم) اجل ىدف واحد.
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 :المستوى حسب  اإلجتماعيةتصنيف العالقات 
فقد ظيرت العديد من التصنيفات ىذا التصنيف الذؼ  اإلجتماعيةنظره لبلختبلف العمماء في تحديد العبلقات 

تكامبل وىو تصنيف تشارلز كولي وقد ميز بين نوعين من  وأكثرىاواىم التصنيفات  أقدمسيتم ذكره من 
 وىي:العبلقات 
  primary relationاألولية: العالقات 

 عن عبلقةىي عبارة  أً األفرادنشأ عن طريق االتصال المباشر بين عدد محدود من مباشره ت عبلقةوىي 
ومتماسكة ويتغمب  قوية العبلقة تكون ىذهوغالبا ما  والعائمة، الرفقةكجماعو  األولية الجوبعت أفرادبين 

ويؤكد  المواجية،وىي جماعات  الصغيرةعمييا الطابع الغير رسمي وىذه العبلقات تسود داخل الجماعات 
التي يجد الفرد نفسو فييا يتفاعل مع غيره بحب واحترام متبادل وان  األوليةتوجد في الجماعات  أنياكولي 
 ً  النفطْتحيث يمبي الفرد داخميا حاجتو  أخرػ ما قورنت بجماعات  ذاأكبر اتكون بدرجو  اإلقناعدرجو 

 .ًالرًحْت االجخوبعْت
توجد عندما يذوب الفرد في الكل وبالتالي يصبح التركيز عمى عباره "نحن"  األوليةكما ان ىذه العبلقات 

واالرتباط بيا والوالء  الجماعةل عمى شيء فانو يدل عمى قوه االنتماء إلى د" وىذا ان أناوليس عمى عباره "
 الجماعة.من تمك  يتجزأليا والفرد خبلليا يجد نفسو جزء ال 

  secondly relation: الثانويةالعالقات 
مؤسسات كبيره  أوجماعات  إلىالتفاعل الذؼ يقع بين عدد كبير من الناس ينتمون  أوىي االتصال 

التي يكونيا الفرد  العبلقةوتكون  لثانويةالجماعة اتحدث داخل  لثانويةالعبلقة اان  أُ ًاألحساةكالمدارس 
 عمييا.وقوانين مدونو وموثقو ومتعارف  بأحكامونفعيو ومحدده  اليامشيةداخل ىذه الجماعات 

التي تعقد بنائيا االجتماعي  المدينةفي  اإلجتماعيةويرجع كولي ويقول سبب سيادة ىذا النوع من العبلقات 
 الحراك االجتماعي بيا. وكثرة
 أىداف ومجتمعية وليس الموضوعية أىدافىذه العبلقات فيي عبلقات رسميو تعاقدية تحقق  طبْعت أهب
بالقدر الذؼ يرتاح فيو  لثانويةا  لمعبلقةالن الفرد ال يرتاح  األوليةمن العبلقات  أىميةتقل  وأىميتياو ذاتي

 (30، 29 ص،ص ,  2007،)  بن سعيد   األوليةلمعبلقات 
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 اإلجتماعية:حسب الروابط  اإلجتماعيةالعالقات  أنواع .4
 :أسريةعالقات  1.4
تربطيم  أفراديجمع  إنسانيمجتمع  ألصغرشكل طبيعي  أوللممجتمع وىي  ألساسيةالوحدة ا األسرة ىيان 

 عبلقات اجتماعيو محددة ومنظمة تتكون من زوج وزوجو وأبناء.
 العائميةويصطمح عمييا بالعبلقات  اإلجتماعيةتندرج ضمن العبلقات  أسرية عبلقةىي  بالعائمةالفرد  عبلقة

بحسب  أخرػ إلى  من أسرةوتختمف  األسرةعمى قواعد تبنى عمييا  ، ىذا النوع من العبلقات يقوماألسرية أو
عبلقة يعيشيا الفرد في حياتو،  أولان تكون ىذه  تمك، والبدييي أو األسرةالقيم التي يقوم عمييا بناء ىذه 

فرد الرفقة  تمنح كل  لشخصي،ا ًاإلشببع ءاإلرضبلتحقيق  األساسيومن اىم عبلقاتو باعتبارىا المحور 
 و األمانة و العاطفة و السعادة 

ونبذ  الخمق،، وحسن و . المعاشرة و الترببث في حياتيا عمى الترابط والتكافل وحسن األسريةتعتمد العبلقات 
أفراد من التماسك والتناصر بين  أساستمك التي تبنى عمى التكافل القائم عمى  وىي اآلفات اإلجتماعية

اإلجتماعية العبلقات  وأولوبصفو عامو ىي من اىم  األضرة أفرادوىذا يدل عمى تفاىم  لواحدة،ااألسرة  
 (127 ،ص، 1996سيد،)الوالتي تؤثر عمى شخصيتو. لئلنسان 

 :القرابةعالقات  2.4
قد  المجتمعات،التي تشكل جزءا ميم من حياه اغمب البشر في معظم  اإلجتماعيةىي مجموعو من العبلقات 

 األساسية، أوبين الجماعات عمى جزء من سماتيا  الوصبىرة أًالتماثل  أوالتشابو  إلَ القرابتتشير 
أو ثقافيو  أوتاريخيو  أصولقرابة مشتركة قد تكون ليا  أوالمشترك  األصلكميا من الممكن ان تكون بسبب 

 الجماعات.مشتركة تربط بين  أخرٍ ضوبث
شكل من  أؼ أوعبلقات  باألفرادتربط  لجماعات، بحيثاد امتد القرابة ىيعبلقة  الثقافات، تعتبرفي بعض 

 اآللية أويعتقد البعض ان مجموعو النسب واصمو تعود  الواحدة الثقافة اإلجتماعية، وفيالعبلقات  أشكال
 كثيرة. أسسذلك عمى  الحيوان، ويمكن اعتبار أوأصلالدين 
مجموعات  إلىويحوليم  أفرادوالعبلقات بين الجماعات داخل المجتمع الواحد المكون من  القرابةتنظم 

 آلخرمن وقت  متغيرة انيا اؼقرابة عبلقة نسبيو  عبلقةوفئاتيم وبصورة عامة تكون  أدوارىماجتماعيو، ليم 
 .آلخرومن جيل 
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اك العديد من المجتمعات التي اختبلف واضحا ،فين آلخرقد تختمف من مجتمع  القرابةوفي قواعد تحديد 
 األبوؼ ما يطمق عمييا الخط  أوالذكور  األبناءوحده ىو تستمر من خبلل  القرابة المتصمة باألب تجعل من 

،وىناك  أو األسرة العشرةالقبيمة أو عن  األم و أقربيا أباعدتعتبر  القرابت أشكبل،وفي ىذا الشكل من 
ذلك ىناك مجتمعات  األموؼ باإلضافة الىفييا تتشكل من الخط  القرابةمجتمعات ترػ العكس تماما حيث 

والى  عشيرة أبيو إلىان شخص ينتسب  األموؼ و األبوؼ أؼتتماشى مع الخطين  القرابةترػ ان  أخرػ 
 .القرابة الثنائيةأو لو وىذا ما يسمى بقرابو الجانبين  أقاربالجماعتين الطرفين  وأعضاءامو ة عشير 

 عمى نوعين من العبلقات  أساسوي قوم فالقرابة يكما ان نسق 
 عمى رابطة الدم ينشا فييا أقارب بناءالعبلقات التي تنشا  : ىواألولالنوع 
 الزواج. أو المصاىرةعن طريق  و القرابو ثنائيةالعبلقة ا : ىذهالثانيالنوع 

حيث ان  الثقافةىي النظام من عبلقات اجتماعيو معترف بيا اجتماعيا بين الناس في  القرابةوبصوره عامو 
 إلى إضافة الحياة اإلجتماعيةفي  القرابيةشبكو العبلقات  أىميةالعديد من الدراسات والنظريات تؤكد عمى 

تبادل الزيارات  تتمثل في وأشكاليا  القرابيةوظائف رئيسيو لشبكو العبلقات  اإلجتماعية األنشطةاعتبار 
والى غير  والمشورةفي ترفيو وتقديم الخدمات والمساعدات وتقديم النصائح  العائمية واالشتراك

 (61 60 ،ص ،ص 1981وصفي،)ذلك.
 : الجيرةعالقات 3.4

 عالقتووثيقو والمستقر نسبيا  المباشرة وأولية اإلجتماعيةالجار بجاره وىي نوع من العبلقات  عبلقةبمعنى  
تمثل جزءا فرعيا من مجتمع  متغيرة إقميميةوحده  أوغير رسميو توجد داخل منطقو  أولية عبلقةىي  الجْرة
 منيا. أكبرمحمي 

 عالقبث ًإقبهتكما ذكرنا بحيث يتواجيون يوميا والتفاعل  لؤلعضاءتتميز بالقرب المكاني  العبلقةوىذه  
التعميمي والمستوػ  الماديةو واإلمكانيات الثقافةكان متساوين في درجو  إذا ةخاص ةبين جيران يحدث بسرع

شو العبلقات بين الجيران عمى الوئام واالنسجام والتعاون وتبلحم وتكافل والتكاتف والتواد والتراحم ومعاي تعتمد
وحب  واإلخبلصوالوفاء  والمحبة باأللفةبين الجيران  العبلقةوالرخاء ارتبطت الشدة عمى السراء والضراء وفي 

 ير والعمل بو.الخ



 الصحة الجسدية وتأثيرىا عمى العالقات االجتماعية

  
 

31 
 
 

 عبلقةليا دور كبير في المجتمع وتطوره ورقيو فيي جوارية ال العالقت أًيرػ المختصون ان الرابط 
قامةفي التواصل  األرحامبعد رابطو  الثبنْت الورحبتفي  حأحِ ًإنطبنْتاجتماعيو  مع الجار  عبلقة وا 

 ( 15،ص، 2007 دليمي،) ساميو في المجتمع. إنسانيةلقيام عبلقات  األساسيىو العنوان 
 : الصداقةعالقات  4.4

معروفو منذ  ةعبلق أنياكما  بالحياةعمى االستمتاع  اإلنساناحد   اقرب المناىل التي تساعد  الصداقةتعتبر 
 تأخذالتي ة خاص اإلجتماعيةعامو وعبلقات  اإلنسانيةتعتبر من اىم العبلقات  ألنيااقدم العصور وذلك 

التي  األمورمن اىم  أنيااجتماعيو حيث  أمسواء كانت نفسيو  الوخخلفت الحْبةصدػ كبير في مجاالت 
تساعد عمى  ألنياوذلك  المميزةاحدػ العبلقات  الصداقةتعتبر  اإلجتماعيةتساعد عمى النيوض في العبلقات 

والجماعات التي  األفرادىي العبلقات التي تنشا بين   الصداقةعبلقات  اإلنسان الى االفضل بموره شخصيو 
 األفرادمن  المتقاربة العمريةوتظير بين الفئات  الفرديةتتشابو في التفكير والميول واالتجاىات والمصالح 

ويؤكد كل من  واالفراح واالحزانمينو واحده ويتشاركون في المشاكل  أً هخشببيتالذين يعممون في مين 
التي يسودىا  اإلجتماعيةمن اىم العبلقات  ءأصدقا( ان الجماعات Lewis. Jatoلويس) أوسكارجاتو 

المادؼ والعاطفي المتبادل  بالنسبة لمدعمفي ما تقوم بو من دور  األىميةوال تقل  ًالوحبت األلفتعبلقات 
 (77ص ، ت ,ب ,الخولي)و المعاونة و الصحبة   ًببلنصح لألفراد

التي تصدرىا عبلقات حب  لئلنسانىي نوع من العبلقات يتعمق بالشعور الداخمي : العاطفيةعالقات  5.4
مخطط مسبق ويكون ناتج عن االندفاع الداخمي لدػ  أيةالعشق ىذا نوع من العبلقات بالغالب ال يقوم عمى 

يتطور ووفقا  اإلنسانوالن  العبلقةىذه  أثناءوىو يتغير تدريجيا تتبعا عندؼ المتغيرات التي تحدث  اإلنسان
انو يختمف معيا  أومعيا  يتأقممان يتوافق مع ىذه الظروف ويبدا  أمالمظروف من حولو في احد االتجاىين 

 العاطفيةثم يشق لنفسو طريقا اخر يكون مضادا لمواقع الذؼ لم يرغب فيو ويمكن التعبير عن عبلقات 
 إلىوتجربو التقارب المتبادل  ءاألدا تًْفبعل الراحةغير المفظي وقت تشيد درجو  أوبالتواصل المفظي 

 إلَ ببإلضبفت الثقةمبدئيا عمى  العاطفيةتعتمد العبلقات  أشخاصبين  ةعاطفيو حميمي إشاراتوجود 
الخاصة بأطراف والتقاليد  الخمفيةالتي يتم مبلحظتيا واعتمادا عمى  والثقافةالعبلقات  طبيعةاعتمادىا عمى 

 (2ص  2018،شار ب )العبلقة 
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سموكات والتصرفات التي تجمع الفرد ووظيفتو وبين الفرد وزمبلئو اليقصد بيا جميع : المينيةالعالقات  5.5
في العمل وبين الفرد والمسؤول عنو ان يقوم الفرد بتكوين عبلقات مينيو سميمو وجيده ىذا يعني انو شخص 

ومنيا تكون عبلقو  اآلخرينموظفين ناجح وذو شخصيو اجتماعيو ال يستطيع الفرد العمل دون االختبلط بال
الخارج  إلىوالتي تتم داخل العمل وربما تمتد  اإلجتماعيةمع زمبلئو من بين اىم العبلقات  المينيةالفرد 

 الثقتبوقت مبنيو عمى  ومحدودةو مركزه  اليادفة اإلجتماعيةىي نمط من العبلقات  المينيةالعمل العبلقات 
 (74ص , 2016، عميان  أبو) وتكون ذات عبلقو تعاونيو يحكميا العمل التعاوني الجماعي  الوخببدلت

 العوامل المؤثرة في تشكيل العالقات االجتماعية: .5
ما والقيم ىي فكره  ةغير مرغوب بيا في ثقاف أوتعرف القيم بانيا مفاىيم جماعيو سواء مرغوب بيا القيم: 

ء أعضبمشتركو عن كيفيو ترتيب شيء ما من حيث الخير والشر القيم بذلك تتمثل في االتفاق السائد بين 
في  العامةبيا والتي تعتمد عمى المشاعر والمعتقدات  األفرادوالذؼ يختص بتحديد نمط سموك  الجوبعت

تحقيق  إلىمحاوالت لموصول  أنياعمى  ينأعوبل إلَينظرون  أفرادالقيم التشكل نسقا معنويا يجعل 
القيم  العمميةوالقيم  والدينية الروحيةالقيم  إلىالرغبات وتتفرع ىذه القيم  إشباعمحاولو  أنياال عمى  األىداف
اخر  إلىوحتى من شخص  أخرػ  إلَ ثقبفتتختمف القيم من  الجماليةالقيم  االقتصاديةالقيم  السياسية

تؤثر في سموك الناس وتعمل عمى تقييم  ألنياتمعب القيم دورا ىاما في تكامل وتشكيل عبلقات الفرد 
قويو توحي بان الطيور  ةومي ىناك ادلتساعد عمى ابتكار قواعد ترشيد السموك الي أنياكما  اآلخرينتصرفات 

 األشخاصنشوء ميل بين  إلى المؤديةان اىم الجوانب التشابو  إلىتقع تشير النتائج البحوث  أشكالياعمى 
 (34ص  ، 2012 ريكس )ىو التشابو القيم واالتجاىات والمعتقدات

مجموعات عرقيو  أً األعراقمجموعات   تدعى  إلىىو مفيوم يستخدم في تصنيف البشر  العرق: 
تركيبات من صفات بدنيو مشتركو وصفات اجتماعيو وثقافيو عمى الرغم من ان ىذه التجمعات  إلىاستنادا 
 اإلجتماعيةقوؼ عمى العبلقات  تأثيرالتزال ذات  فئنيب الحذّثتمتين في البيولوجيا  أضبش إلَتستقر 

عمى االنتماءات و  لمداللةالمتكممين بمغو مشاركو ومن ثم  إلَ لإلشبرةمره  ألولاستخدم  لمعاصرةا
وقد استخدم ىذا المصطمح  الظبىرّت الجطذّتالسمات  إلىبحمول القرن السابع عشر بدا العرق يشير 

عمى مجموعات  لمداللةبالمعنى التصنيفي البيولوجي العام بدءا من القرن التاسع عشر  األحيانفي كثير من 
مفيوم العرق كمصطمح بيولوجي وذلك في  يةبداوراثيا محدده بالنمط الظاىرؼ استخدم  متباينةبشريو 
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غير عبلقات   أخرػ لمتوظيف جماعو من البشر تبني روابط بين بعضيم البعض عمى عوامل  العامةالنقاشات 
قامةمشتركو والدين  المغةالعرق الفرنسي تنطوؼ عمى ان  أوالييودؼ  كالعرقةفي مصطمحات  الوراثية في  وا 

في دولو واحده وتخمق كميا روابط عرقيو وتثبت مئات الدراسات ان  واطنةوالم الواحدة الجغرافْت البقعت
ؼ أخر ثابتو بل ىناك عوامل  بيولوجيةالتي تميز عرقا من عرق اخر ليست ليا معايير  الجسديةالخصائص 

ودالالت  أبعادجيل ونظرا الحتواء المفيوم عمى  إلىواجتماعيو يمكن ان تحدث اختبلفا من جيل  يئيةب
 عبلقات اجتماعيو لمفرد داخل المجتمع إنشاءفي  المتحكمةاجتماعيو وثقافيو اصبح من ضمن العوامل 

 ( 35 ،ص،2012،ريكس  ) 
لنشوء التجاذب الذؼ  البلزمةمن المتطمبات  األدنىيقصد بو القرب الجغرافي وىو ما يصل الحد القرب:  
ثم قل احتمال  لخقبئينا احخوبلعبلقات فكل ما يزداد البعد بين الناس قل  إلقاموالحال  بطبيعةيؤدؼ 

( Festingerفستنجر وزمبلئو ) أجراىاالتي  المبكرةوجود أو تطور عبلقة فيما بينيم،  ففي احدػ الدراسات 
تكون اوثق ما تكون بين الساكنين في  الجامعيةفي المنازل  الطمبةاثر القرب المكان ظير ان صداقات  حول

في الممر الواحد كما لم يبلحع وجود  المتباعدةوانيا تكون اضعف حاالتيا في الغرف  الوخالصقت الغرفت
المباني ذات الطابقين فكان  أمانادرا  إال الٌاحذمن البنايات  المتباعدةصداقات بين الساكنين في الطوابق 

فييا بين الساكنين في الطابق الواحد وىذا وظير ان الطمب الذين كانوا  مبةلمطينحصر التفاعل االجتماعي 
الذين يسكنون في  الطمبةيسكنون قرب السمم من كل طابق كانوا يتمتعون بعدد اكبر من الصداقات من 

 ( 15 ،11ص ص،2021 ،كرماش ت )اقصى الممرا
عبلقتو وقد  إلقامةالرئيسي  المحكمةأو الوظيفة  التي يمتينيا شخص عاده ما تكون ىي  المينةالمينة: 

ة وقد تكون مين لمكتسبةبالحالة االذؼ يعرف  األمروىو  لشخصيةا إنجازاتياتكون مينو الشخص عن طريق 
الذؼ يطمق عميو المنصب  ثام االجتماعي بواسطو منصب المورو متوارثو بمعنى اخذ مينو ومكانو في النظ

وفق الجنس العمر القبائل  المصنفةفي المجتمعات  الموجودةالمنسوب ويمكن ان تعرف مناصب بالمنسوب 
 لشعبيةكا ت مثبل ولد شخص ما في عائمو غنيو تتصف  بمميزاتبلوماضي العائ ًأصٌل العرقْت
في المناصب الذؼ يمتمكيا  ةعبلق إقاموكبيره في  أىميواذا ىم يعطون ليذا العامل  العاديةالقيم  والموىبة

 السمطةعبلقات ىذا الشخص  إلى باإلضافةفي حياتو تكسبو مكانو عاديو اجتماعيا  المعنيةالفرد في مينتو 
المتواجد فييا بما  البيئةفي  السيطرةالنفوذ بمقدره الشخص عمى التحكم  أً الطلطتتقاس  المكانةوالنفوذ 
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ىي  السمطةيصاحبو حيث ان  أو السمطةوغالبا ما يمزم مصطمح النفوذ  اآلخريني مموك فييا نص التحكم ف
 السمطةدو سمطو وتؤخذ  الشكل الشرعي لمنفوذ في الييكل االجتماعي ويكون ىناك لمشخص مكان مرموق و

عمى اتخاذ القرارات والبعد الثاني ىي  القدرةبمعنى  األولالبعد  ليو كثبلثة أبعاد والنفوذ  ىنا كما وصفيا 
والثاني  األولوالبعد الثالث يتضمن مفاىيم البعد  المباشرةوالقوه  اإلقناعالتي تقوم عمى  األساليبمجموعو من 

وىي كافو  واالجتماعية السياسية األنشطة أساسوالقيم التي ىي  األفكاروالنفوذ ىي  السمطةان  إلى باإلضافة
 (35 ،34 ،ص، 1988،فيمي )ماعيةالتفاعبلت االجت

واالعتراف من جانب المجتمع بقيمو الفرد مع احترام  اإلقرارالقبول االجتماعي ىو القبول االجتماعي:  
طار مقبول من المجتمع وثق الفرد وسموكياتو تتم في ا أفعالمظيره وفكره وسموكو ومشاعره وتقديرىا اذا كانت 

 أفعالوفيو وعكس القبول الرفض ويكون المجتمع متنكر لمشخص اذا كانت  الوخرضخت للعبداث
 ةعبلق إلقامولذلك تعتبر من اىم العوامل  والجماعةوال تتماشى مع نواميس المجتمع  سويةوسموكياتو غير 

فعل  اجتماعيو ويتمثل القبول االجتماعي في التنازالت التي يقدميا المجتمع لمفرد المقبول مثل التسامح عند
 عميو األحكبم إصذارالتصدر في  أوشيء خطا عدم التوجيو النقد اليو عدم التعامل 

التي تجمع بين  والثقافةمن العمم والتعمم  عاليةعمى درجو  اإلنسانما كان  كلوالثقافي: المستوي التعميمي 
يكتسبيا الفرد في مجتمعو كما ازدادت عبلقتو اجتماعيا  أوالتي يعتنقيا  ًالطلٌكْت الوعرفْتالجوانب 
في ذلك لذلك فان المستوػ التعميمي يؤثر وبدرجو كبيره في بناء  أىميةمعظم الدراسات لما ليا  أكدتووىذا ما 

 (36،ص ،1988،فيمي  )وتكوين عبلقات وتواصل 
عمى  الييئةحول اثر جاذبيو  الشائعةالتي تؤكد وجيو النظر  األدلةىناك قدر كبير من  الجاذبية الجسمية: 

تشكيل عبلقات مع الناس حيث توحي البحوث في ىذا المجال بان ىناك صوره نمطيو تتضمن االعتقاد بان 
 أقوياءبشخصيات جذابو فيم دافئون ودودون و  أيضايتمتعون  الييئةالذين يتمتعون بجمال  األشخاص

بغير  الجاذبيةاذا قارن  الجسميةكبير من عبلقات بعض نتائج البحوث حول جاذبيو  ومتفتحون ويممكون عدد
 عاليةبدرجو  إيجابيةصحبتيم يمتمكون سمات  إلىويسعى الناس  بالشعبيةجاذبيو نجد ان الجذابين يتمتعون 

 الوسامةلمحصول عمى وظائف  حتى عندما ال تكون  أوسعليم يحظون بفرص  اآلخرينكالذكاء حسب تقدير 
التي تشكميا عن الناس فان الذين  األولىتؤثر في انطباعات  النمطيةوبما ان الصور  لموظيفةشرطا الزما 

 الجبربْتلذلك نجد ان  العبلقةمن تطور  الوبكرة الورحلتفي  ةخاصة يحضون بميز  بالجاذبيةيتمتعون 
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 ،ص 2021،السمطاني  )ماعيةاإلجتفي عبلقات  المتحكمةكما ذكرنا من احد اىم العناصر  الجطوْت
155) 
 الممارسات االجتماعية: .6

والتفاعل االجتماعي مصطمحان مرتبطان ببعضيما بحيث ال يحدث احدىما دون  اإلجتماعيةالعبلقات  
 اإلجتماعيةالعبلقات  أشكالحتى انيما  اصبحا كمترادفين  تعدل بعض التفاعل االجتماعي شكل من  اآلخر

مظاىر العمميات التفاعل االجتماعي فعندما يمتقي فردان  اإلجتماعيةالعبلقات  اآلخرفي حين عد البعض 
بالتفاعل وعندما  ًالخأثر الخأثْرلتبادل  نتيجةبو يسمى التغيير الذؼ يحدث  ّخأثر آخرويؤثر احدىما في 

وكل  المتبادلةالتي تجمع بين الفردين العبلقات  الصمةيستقران يطمق عمى   الخأثْر ً الخأثريتكرر عمميات 
 ثًزادببعضيم البعض  األفرادازداد اتصال  الجماعةداخل  لمنتشرةا اإلجتماعيةما ازدادت العبلقات 

ب ت  ،كريب  )التفاعل االجتماعي وليذا يدل مجموع العبلقات عمى مدػ التفاعل االجتماعي الذّنبهْكْت
 (16 ،ص

يتضمن نوعا من النشاط  ألنولذا تعددت وتباينت استخدامات التفاعل االجتماعي فيو مثبل استخدام كممارسو 
العبلقات والممارسات لمكشف عن  ةكوسيم الممارسةنظريو  روبرتالعالم السوسيولوجي بيان  أسس

في برنامج نظرؼ لمفعل االجتماعي لفيم نمط تشكل الممارسات فيو يعتبر ان  الممارسةوحصر  اإلجتماعية
ما  أوىي مجاالت لتنافس بين الفاعمين االجتماعيين  األخيرةعن حقوق اجتماعيو وىذه عبارة المجتمع 

 االجتماعي.يسمييم بالمفوضين الذين يتنافسون ويتصارعون في الحقل 
في  إنتاجيم عادةإ ى إلالمجتمع فتؤدؼ  أفرادبين  اإلجتماعيةز في الحقول كما عالج العوامل التي تنتج التماي

لمتحويل  القببلت الذائوتالحقل ويكون ذلك عن طريق اليابيتوس الذؼ يعرفو  بورديو نسق من استعدادات 
ىو مجمل الطباع  التي ينيض عمييا الفرد فتتشكل من خبللو الممارسات التي ىي  ليببْخٌشفبوالتنقل 

ىي  الممارسةتظير في الواقع وعميو فان  ًضلٌكْبث أفعبلمنتوج ىذه الطباع والتي تصبح عباره عن 
منتوج  إلىوعميو مما سبق فان الممارسات عند بيار بورديو تتشكل عن طريق الياتف  بْخٌشباليمنتوج 

في شكل  إنتاجياكعمميو اجتماعيو والتي يعاد  اإلجتماعية التنشئةعمميو  أثناءستعدادات التي يمر بيا الفرد اال
لتسيير   زيميكميكانعند الفرد  بْخٌشباليوينتقل  سموكياتيمممارسات اجتماعيو وفرديو الفرض تظير في 
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البناء التي تظير في  إنتاج إعادةوتشكيل ممارساتو خبلل مساره االجتماعي واليبوط يعمل عمى  سموكياتو
 (222ص  2007باسرون، و بورديو  ؼ ) شكل ممارسات يوميو تتجمى في السموك الفرد

، راد كميف براون  أمثالالبريطانيون  أنثروبولوجياكما يرعى العمماء  اإلجتماعية األنثروبولوجياكما اىتمت 
والسموك  واألدواروالقيم  اإلجتماعيةالنظم  بدراسة بريتشارد، مايرفورتشمالينوفسكي، إيفانزا  برونسبلو

التفاعل االجتماعي وتحديد العوامل والمتغيرات  إطاركما تبدو في  البشريةاالجتماعي في مختمف المجتمعات 
ويترتب عمى ذلك التحول  اإلجتماعيةوالمكونات  واألدوارعمى التفاعل في تبديل وتعديل العبلقات  تطرأالتي 

 1970،النوري   )اإلجتماعيةالبناء االجتماعي وتبدالت في النظم وعبلقات وتفاعبلت  إنفاقتعديبلت في 
 (56 ،55ص ص،
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 النتائج الجزئية لمدراسة الميدانية )دراسة الحاالت( .1
 الدراسة الحاالت عرض 1.1

 متزوجة بدون أوالد ال اعمل ربة منزل مستوى دراسي جيد. 1988إيمان فتاة من مواليد 
 تشكيل وبناء العبلقات الجسدية الصحة الجسدية ومستوػ ودرجةالمحور األول: 

 ما ىو نوع المرض الذؼ تعاني منو؟:1س
 "عقيمة أستطيع إنجاب أوالد "ال وصف االجابة:

 متى أصبت بيذا المرض؟: 2س
بعد مرور عامين عمى زواجي تقريبا وبعد العديد من زيارات لؤلطباء والفحوصات التي قمت وصف االجابة: 
 بيا اكتشفت ذلك 

 ؟أحد األمراضمن  أحد أفراد األسرة : ىل يعاني 3س
 إال أميال أحد غيرؼ من العائمة ال أخواتي بنات ثبلثة وال حتى احدػ عماتي أو خبلتي وصف االجابة: 

 ضغط الدم فقط.لدييا 
 : كيف ىي عبلقاتك بأفراد األسرة كونك تعاني من المرض؟4س

جيدة خاصة مع أمي فعبلقتي بيا جد قوية فيي أقرب مني حتى من أخواتي البنات أخبرىا وصف االجابة: 
 بكل شيء يحدث لي 

 : ىل تغير تعامل األفراد المحيطين بك بعد إصابتك بالمرض؟5س
عمم الناس بعدم قدرتي عمى اإلنجاب تغيرت مبلمح وجوىيم لدػ رؤيتي لتتحول  نعم، عندماوصف االجابة: 

االبتسامات التي لطالما اعتدت عمييا إلى صمت يسوده الحرج واالرتباك ...إلى صوت يصرخ في وجيي: 
 أنت تعاني من خطب فيك...

 :كيف أثر المرض عمى مستوػ ودرجة القبول االجتماعي بالنسبة لك؟6س
عند اكتشافي لممرض تغير وضعي مع زوجي وازداد صعوبة حيث اكتشفت انو دخل في ة :وصف االجاب

عبلقة مع امرأة فيو لم يعد يراني أو يحبني كما في الماضي، فمقد تم رفضي بذلك إال عائمتي واىل زوجي 
 هلل فيم لم يقمموا من شأني. حمد
 ىل تخمى عنك بعض المقربين نتيجة المرض؟ :7س
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، فيي لم تعد كما سابق وأم أوالدزوجي، فنحن عمى أبواب الطبلق وأيضا صديقتي المقربة فيي متزوجة  نعم
 تتواصل معي كثيرا.

 : تأثير المرض عمى المسافة االجتماعية بين األفراد داخل المنظومة االجتماعية.المحور الثاني
 ما نوع العبلقات التي تمتمكيا: عمل، دراسة،أخرػ؟ :1س

 لم أكمل دراستي. أيام الثانويةلدؼ صديقة واحدة وىي من وصف االجابة: 
 ضعفت عبلقاتك االجتماعية نتيجة المرض؟ ت أمإزداد :2س

 ضعفت، ولكن ليس مع أسرتي بل مع صديقتي وزوجي وأقارب في العائمة.وصف االجابة: 
 ال؟ أفراد األسرة أمىنالك اىتمام بك من قبل  :3س

األمومة عن  اإلنجاب أووكثيرا، فمقد أصبحوا يراعو جيدا مشاعرؼ عند التحدث عن نعم وصف االجابة: 
 .واألطفال

 تعاني من عزلة اجتماعية والوحدة في حياتك اليومية بسبب المرض؟:4س
عن حياتي السابقة وعن  ال يسألوني نعم، لم اعد أخالط الناس كثيرا وأحب البقاء وحدؼ لكيوصف االجابة: 

 مرضي.
 لم تعد تيتم بأمر الصداقة والعبلقات االجتماعية بعد إصابتك بالمرض؟ :5س

أفكر ان أكون صداقات مع نساء مثل خالتي لعمى بذلك أستطيع  نعم، ولكني ىذه األياموصف االجابة: 
 تجاوز ىذا األمر

 مرضى؟تعتقد ان أفراد في المجتمع ييتمون ببناء عبلقات اجتماعية بعد إصابتك مع أصحاء دون ال:6س
نعم وبدون شك في ذلك، فصحة اإلنسان خاصة الجسدية عامل رئيسي في تحديد طبيعة وصف االجابة: 

 العبلقة وتكوينيا فعندما تمرض وتتدىور صحتك يمغيك المجتمع.
 : تعتقد ان الصحة الجسدية ضرورية لمحصول عمى القبول واعتراف اجتماعي في المجتمع الجزائرؼ؟7س

ذلك نعم، خاصة بعد مرضي وطبلقي فالمرأة في مجتمعنا تعتبر مجرد وعاء لمحمل  اعتقدوصف االجابة: 
 والوالدة وتفقد قيمتيا اإلنسانية وحتى عبلقاتيا ففي ثقافتنا يتم ربط المرأة بدور األطفالفقط.

 متزوجة، أم لبنت وولد ذات مستوى دراسي متوسط. 1990حنان امرأة ربة منزل من مواليد 
 الجسدية ومستوػ تشكيل وبناء العبلقات االجتماعية. لصحةا األول:المحور 
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 سرطان ثدؼ خبيث.)ىداك المرض (  : 1وصف االجابة
لدؼ ثبلث سنوات، عندما تمقيت خبر إصابتي بيذا المرض وانا ارضع ابنتي الصغرػ :2وصف االجابة

 شعرت بكتمة في صدرؼ 
 كانت خالتي تعاني منو، رحميا هللا.: 3وصف االجابة 
 عبلقتي جيدة مع زوجي وعائمتي وعائمة زوجي كذلك.: 4وصف االجابة 
تغير تعامل الناس معي أصبح الجميع يتحاشى مصافحتي أو االقتراب مني أو مشاركتي  :5وصف االجابة 

 الطعام، تعامل الناس معي كما لو أنني مرشحة دائما لمموت.
ط وسط الحي، كانت كل األصابع تقريبا تشير عندما كنت أتردد لممحبلت الغذائية فق :6وصف االجابة 

أحسست بالضعف وكأني ال انتمى لمجنس البشرؼ وال يقبل ’’ أنيا السيدة المسكينة المصابة بسرطان’’ إلي
 بي بينيم.

 لم يتخموا بل وقفوا إلى جانبي وساندوني خاصة زوجي. :7وصف االجابة 
 ة بين أفراد داخل المنظومة االجتماعية.المرض عمى المسافة االجتماعي تأثير الثاني:المحور 

 ليس لدؼ صداقات كثيرة إال مع جارتي في الحي وفي نفس الشارع الذؼ اقطن فيو. :1وصف االجابة 
 أزورىم وأقابميمضعفت تقريبا ليست مع زوجي أو عائمتي ال، بل مع جيراني ألني لم اعد  :2وصف االجابة 

مثل قبل ففي كل مجالس العزاء التي احضرىا يجب ان تكون ىنالك واحدة تذكرني بان ىناك من لم يكن 
 مريضا ومات في حين سبحان هللا أنا مريضة وما زلت.

ازداد اىتمام بي كثيرا من قبل زوجي فكان يدعمني كثيرا خاصة بكمماتو عندما تم :3وصف االجابة 
 ’’.الميم تكوني بخير ولباس مييمنيش شكمك’ ’استئصال ثدؼ وتساقط شعرؼ يقول

أنا ال أعاني من عزلة اجتماعية ولكن مجتمعنا بتصرفاتو يجعمك تعاني من ذلك وكأن  :4وصف االجابة 
 مرض سرطان فيروسا معديا وىذا يؤثر وبشكل سمبي عمي.

 لم اعد اىتم لمقيام بإنشاء عبلقات تجنبا لنظرة الشفقة. :5وصف االجابة 
 نعم، فمعظم المرضى يعانون من تيميش واستبعاد في العبلقات االجتماعية واإلنسانية :6جابةوصف اال
 شدة تشاؤم المجتمع بالرغم من ان حالة النفسية الجيدة لممريض. إضافة إلى



 الصحة الجسدية وتأثيرىا عمى العالقات االجتماعية

  
 

41 
 
 

يقصى ال يقبل الذؼ يعاني من خمل في صحتو الجسدية فنظرة المجتمع لممريض ىي  :7وصف االجابة 
نظرة قاسية جدا تبدأ بالشفقة وتنتيي باإلقصاء والعزلة فالمرض ليس وصمة عار كما يرونيا في مجتمعنا 

 وىذا ىو السبب الذؼ يجعل المريض يخفي عن المجتمع مرضو أحيانا.
 .ة بدون أوالد ال تعمل ربة منزل مستوى دراسي مقبولمتزوج 1984سناء شابة من مواليد 

 الجسدية ومستوػ ودرجة تشكيل وبناء العبلقات الجسدية. الصحة األول:المحور 
 كموؼ. نوع المرض ىو: فشل :1وصف االجابة 
أحد كميتي بعد ذلك إلى معاناتي بفشل  الكميتين وبسبب انسداد اصبتبو بعد استئصال أحد: 2وصف االجابة

 ؼ.كمو 
 أخي يعاني من نقص النظر. إال ال أحد :3وصف االجابة
قام بتبرع  إلى درجةالحمد هلل حتى زوجي عبلقتي معو ممتازة الشكر هلل فقد اىتم بي  :4وصف االجابة 

 بكميتو لي، لكن عبلقتي مع أم زوجي أؼ خالتي سيئة بعض الشيء خاصة بعد قيامو بتبرع لي.
األحسن فمم يريدوا إحساسي بنقص  أو األسوأ بالعكس تماما فعائمتي معاممتيا لم تتغير إلى :5وصف االجابة 

واجباتو المعتادة  أضفيت إلىلكن زوجي تعاممو معي كان لؤلحسن وقد ألقيت عمى عاتقو مسؤولية جديدة 
ن نفسي حيث يساعدني في المطبخ وعناية بي وكمما يسافر إلى بمدان يصطحبني معو من اجل ترويح ع

 والنسيان المرض.
مرضي فقد إثر بشكل إيجابي حول ما يحيطون بي وتم قبولي بينيم بشكل  بالنسبة إلى :6وصف االجابة

 عادؼ وكأني لست مريضة وبفضميم لم ينقصني شيء.
ال، لم يتخمى عني المقربين بسبب مرضي بالعكس فقد ازداد اىتمام إالأم زوجي عبلقتي  :7وصف االجابة 

 ئة كما ذكرت سابقا.معيا سي
 المرض عمى المسافة االجتماعية بين األفراد داخل المنظومة االجتماعية. تأثير الثاني:المحور 

 العبلقات التي امتمكيا: عبلقة صداقة والجيرة.: 1وصف االجابة 
ازدادت عبلقاتي االجتماعية فانا أتواصل دائما مع أصدقائي وجيران بشكل مباشر وغير  :2وصف االجابة 

 مباشر.
 نعم، خاصة من زوجي العزيز حفظو هللا لي. : 3وصف االجابة
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من العزلة االجتماعية والوحدة في حياتي فزوجي وعائمتي لم يتركوني لوحدؼ في  ال أعانى :4وصف االجابة 
 .أصعب الظروف

بالعكس بعد إصابتي بالمرض أصبحت الجأ إلى اىتمام بعبلقات الصداقة وعبلقات الجيرة  :5جابة وصف اال
 فراغي وقت مغادرتو لمعمل  بحكم سفر زوجي وعممو وان امؤل

الن غالبا ما ينظرون المريض بنظرة الشفقة ’’ الصحة عدوة موالىا’’ أكيد، كما يقال نعم :6وصف االجابة 
ن المريض عندما يتحدػ مرض ويزرع في نفسو الثقة فانو ينسى العبلقات االجتماعية ال يممك شيء ولك ووان

 أصبح مسيرا ... وكم من ... وكم من. أصبح رسام وكم من أعرجى أحد فاالن كم من اعم مع أؼ
من اىم الشروط  الصحة الجسديةمن المؤكد ان األغمبية في المجتمع الجزائرؼ يعتبر : 7وصف االجابة  

رػ انو مجتمع يعرف قيمة اإلنسان المريض فاذا نظر اليو أ وبناء عبلقة اجتماعية مع اآلخر، لكن لقبولك
 نظرة الشفقة فانو ال يتخمى عنو وال يعترف بو لمساندتو في حياتو.

ال أستطيع ان أعمم الن الجزائرؼ كل واحد وعقمية حيث يوجد شخص يعتبر الصحة الجسدية من اىم  
الشروط لقبولك وبناء عبلقة اجتماعية بينما يوجد عكس ال ييتم ىذه بالصحة الجسدية بل يختاره من اجل 

 ارتياحو لو.
راسي ولكنو ال يعمل حاليا متزوج، كان موظف في بمدية ليس لو مستوى د 1992صالح شاب من مواليد 

 .بسبب مرضو
 الجسدية ومستوػ ودرجة تشكيل وبناء العبلقات الجسدية. الصحةاألول: المحور 

 اإليدز. مرض :1وصف االجابة 
 اكتشفت ذلك بعد ذىابي إلى العيادة لمقيام بتحميل الدم من اجل ممف عقد الزواج. :2وصف االجابة 
 غيرؼ يعاني من ىذا المرض ألنني كانت عندؼ عبلقات مع النساء. ال أحد :3وصف االجابة 
بعد زواجي فعندما سمعت زوجتي فقد دخمت في صدمة عندما اقترب  إالأحد  فانا لم أخبر :4وصف االجابة 

 منيا تبتعد عني لكن بعد مرور ستة أشير فقد رزقنا بولد وبعد مدة تعايشت مع الوضع بالرغم من مرضيا.
جمبت ألىمي العار االبن الصغير مصاب  ألنيمنبوذا بين الناس  صبحت أكيد فقدا :5االجابة وصف 

درجة فكرت باالنتحار وتغيرت معاممة زوجتي لي بعد أصابتيا بالعدوة أيضا بمرض اإليدز بشكل  باإليدز إلى
 سيئ.
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لجأنا إلى حصة لسميمة  لم يتم قبولنا اجتماعيا أنا وزوجتي لكونو مرض خطير جدا لكن :6وصف االجابة 
بدأ معدل القبول اجتماعيا بتزايد فمنيم من وضع لنا المنحة الشيرية ومنيم أىدؼ لنا ’’ افتح قمبك’’ سوكرؼ 

 العمرة لشخصين.
 في بداية تخمي عني البعض لكن حاليا حمدهلل ازداد االىتمام مع بعض المقربين. :7وصف االجابة 

 لمسافة االجتماعية بين األفراد داخل المنظومة االجتماعية.المرض عمى ا تأثير الثاني:المحور 
 نوع العبلقات التي امتمكيا ىي عبلقات الجيرة.: 1وصف االجابة
أناو بالعكس لم أتخيل يوما ان تكون لدؼ عبلقات اجتماعية كثيرة ىكذا خاصة بعد مرورنا :2وصف االجابة 

 الحصة. في زوجتي
 د االىتمام بنا الحمد هلل عمى كل حال.نعم، كل يوم يزدا :3وصف االجابة 
بعدما عرفت لوحدؼ فقد ىربت إلى الصحراء بسبب ضيق في تنفس لكن حاليا أصبحت  :4وصف االجابة 

 اجتماعي مع الغير.
 نعم، الن زوجتي فقط صديقة في الحياة وكل شيء بالنسبة لي. :5وصف االجابة 
أقبمية  فاألصحاء لدييمأكيد، فالصحة الجسدية عامل ميم في بناء العبلقات االجتماعية  :6وصف االجابة 

 من مرضى. األكبر
كنت اعتقد ذلك لكن اعتقادؼ كان في خطا فالمجتمع الجزائرؼ مجتمع مساند ومتماسك  :7وصف االجابة 

ما فعموه لي  وال أنسىي ليم عندما يكون المواطن الجزائرؼ في مصاب بمرض يقفون معو وقفة الرجال وتحيات
 من الخير.

 طالب جامعي عازب بدون عمل مستوى دراسي جيد. 1994سميم من مواليد 
 الجسدية ومستوػ درجة تشكيل وبناء عبلقات جسدية. الصحة األول:المحور 

 مقعد غير قادر عمى المشي. :1وصف االجابة 
 رور.منذ عامين تقريبا عندما تعرضت لحادث م :2وصف االجابة 
 أبي مريض سكرؼ. ال. فقط :3وصف االجابة 
 أصبحت عصبي بعد تعرضي لمحادث. جيدة لكن أنا :4وصف االجابة 
 رب رؤوف.المق وكثيرا، فمقد تحولت نظرات المجتمع لي خاصة من صديقي نعم :5وصف االجابة 
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 وانا بحالتي ىذه لم يكن مرغوبا بي كثيرا، خاصة في تجمعات مع أصدقائي. :6وصف االجابة 
 لم تبخموا ولكن تغيرت تصرفاتيم ونظرتيم وغدا كثيرا يزعجني أكثر من مرضي. :7وصف االجابة 
 تأثير المرض عمى المسافة االجتماعية بين األفراد داخل المنظومة االجتماعية.المحور الثاني:
 قات دراسة فقط كوني في جامعة وبدون عمل.صدا:1وصف االجابة
 اكتئابيوي حالة قمت. فانا في فترة ما مضت دخمت ف ضعفت، الن اتصاالتي مع أصدقائي:2وصف االجابة
 أسرتي. لدؼ عبلقات حاليا لكنيا سطحية فقط. إال المرض لم أجد دابتعادؼ عنيم وبع إلى وذلك ما أدػ

عتنت واىتمت بي كثيرا والشيء الذؼ أعجبني كثيرا أنيا لم أسرتي ىي كل شيء فمقد ا :3وصف االجابة
تحسسني أنى لم اعد سميم سابق أو لدؼ نقص وبفضميا أصبحت قوؼ وتعودت عمى حياتي جديدة بدون 

 قدمي.
أشاىد التمفاز أو مع الياتف فقط، ال اذىب لمجامعة كثيرا أو اخرج  أصبحت معظم أوقاتي:4وصف االجابة
 الظيور كثيرا في التجمعات.لمشارع ال أريد 
 .ال اىتم :5وصف االجابة 
قبل وبعد عبلقاتي أرػ ان الناس ييتمون طبعا بإقامة عبلقات ميما كان نوع تمك العبلقة  :6وصف االجابة 

 مع أشخاص جيدون بدنيا وصحيا.
الصحة الجسدية ضرورية لمحصول عمى القبول االجتماعي في المجتمع  نعملألسف : 7وصف االجابة 

ببلء في جسدك وقبولك بينيم امر مشكوك  إذا أصابكالجزائرؼ فالنظرة دونية وشفقة دائما تتكون اتجاىك 
 فيو.

 موظفة متزوجة أم لثالث بنات وثالث أوالد مستوى دراسي جيد  1970فاطمة من مواليد 
 الجسدية ومستوى درجة تشكيل وبناء العالقات االجتماعية. األول: الصحةالمحور 

 .سرطان الرحم :1وصف االجابة 
 .أربع سنواتمنذ حوالي  :2وصف االجابة 
 جدتي توفيت بو رحميا هللا لكن سرطان ثدؼ )في الماضي(.:3وصف االجابة
 ’’أوالدؼ وزوجي’’ عبلقتي ممتازة بيم :4وصف االجابة 
 .راليس كثي :5وصف اإلجابة 
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 هلل تقبمني زوجي وأوالدؼ واىتموا بي. عادؼ الحمد :6وصف االجابة 
ال بالعكس توطدت عبلقاتي مع أسرتي كثيرا وأيضا مع أىمي واىل زوجي سندوني ولم  :7وصف االجابة 

 يسمعوني كممة سيئة قد تجرحني.
 تماعية.المرض عمى مسافة اجتماعية بين أفراد داخل المنظومة االج المحور الثاني: أثر

 .صداقات عمل :1وصف االجابة 
عمى عبلقاتي داخل العائمة الصغيرة والكبيرة ولكن مع زميبلتي في العمل  أثر باإليجاب :2وصف االجابة 

ضعفت، ذات مرة وانا اعمل قربت احدػ زميبلتي كرسييا إلى طاولتي في المكتب وسألتني بماذا اشعر 
 فأجبت بعصبية ال أريد التحدث عن ىطا الموضوع.

 نعم، أسرتي اعم من كان. :3وصف االجابة 
 .أثناء مرضيمن عزلة اجتماعية من اجل أوالدؼ ولكني فضمتيا  م أعانيل  :4وصف االجابة 
 .ال اىتم :5وصف االجابة 
 .األصحاء والشفقةييتمون بالطبع عندما تعاني من مرض ما ستشعر بالخجل من  :6وصف االجابة 
ئرؼ، ضرورية الصحة الجسدية لمحصول عمى قبول واعتراف اجتماعي في المجتمع الجزا :7وصف االجابة 

أوال تقرأ في عيونيم الشفقة ال يحاولون إخفائيا يشعرونك كأنك فقدت الفرصة إلقامة عبلقات ومشاركة 
 أصحاء حياتيم وبعد ذلك يكون أمرك مشكوك فيو لقبولك.

 عزباء ذات مستوى دراسي جيد )يتيمة األب( موظفة في قطاع إداري. 1980ربيعة فتاة من مواليد 
 جسدية ومستوػ درجة تشكيل وبناء العبلقات االجتماعية .ال الصحة األول:المحور 

 ارتفاع ضغط شريان رئوؼ. :1وصف االجابة 
سنوات تقريبا ولقد شخص في ذلك الوقت انو أولي وبدون أسباب وكنت قد  منذ أربع : 2وصف االجابة

الزواج عمى وقد تحسنت ولكن ىنالك خطورة عن حمل بعد ’’ نافيل الوارقرين دالسي"أخذت عبلجات ىي 
 حياتي أو حياة الجنين.

 صغير يعاني من التوحد. فقط أخيال،  :3وصف االجابة 
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ممتازة خاصة أنىأختيم الكبرػ فيم ييتمون بي كثيرا خاصة بعد  أفراد أسرتيعبلقاتي مع  :4وصف االجابة 
رغم وجود أمي فانا  المااألب و معرفتي بمرضي ازداد ذلك ويحترمونني بطبيعة الحال فانا كنت دائما ليم 

 .إخوة واختاناممك ثبلث 
مقربين جدا فيم أصبحوا يعامموني  أو أقربائيانا ال أتحدث عن مرضي الح داال عائمتي :5وصف االجابة 

 كطفمة صغيرة الن مرضي ال يحتمل الم وضغط والقمق فتتسارع نبضات القمب لي.
أثر لكن ليس كثيرا في عبلقة خاصة ىنالك من تعرفت عمييم يقطعون اتصاليم بي بعد  :6وصف االجابة 

 معرفة ذلك.
 . ال يوجد من تخمى عني من المقربين مني :7وصف االجابة 

 المرض عمى المسافة االجتماعية بين أفراد من داخل المنظومة االجتماعية المحور الثاني: تأثير
ل مع زمبلئي ولكن طبيعة العبلقة داخل عمل فقط تصرفاتيم وتعامبلتيم لي صداقات عم :1وصف االجابة  

 جد عادية لكن لي صديقة واحدة مقربة جدا مني ولكن ال اعمل في نفس المكان.
 ازدادت وتحسنت كثيرا خاصة مع أسرتي والباقي ال ييمني. :2وصف االجابة 
 من قبل أسرة نعم كما ذكرت في سابق. :3وصف االجابة 

معرفتي بالمرض لم اعد اختمط بالناس كثيرا حتى أنى تركت عممي  ال في أيام اولى من  :4جابة وصف اال
أشير تقريبا رجعت أمارس حياتي بشكل طبيعي كما قبل وىذا من اجل  ولكن بعد مرور فترة دامت أربع

 عائمتي.
ال فانا اىتم بذلك فبل يمكن الحد منا ان يعيش وحيدا ولكن أريد عبلقات صداقة فقط ال  :5وصف االجابة 

 .أريد ذلكغير ذلك أما عن ان أكون عائمة أوأسرة فانا لم اعد 
 عامل أساسي و رئيسي"الصحة تاج فوق أصحاء ال يراه إال المريض" الصحة الجسدية :6وصف االجابة 

 ه العبلقة فيم ال ييتمون بك لتكوين عبلقة معك إذا تعاني من خطب ما.إلقامة عبلقة ميما كانت صفة ىذ
لمجتمع الجزائرؼ عامة إال القميل والقميل جدا الذين يرون روحك ال جسدك أو مرضك : ا7وصف اإلجابة 

خاصة في الفتاة ال يقبمون بيا يرونيا عاجزة عند إصابتيا باؼ شيء الصحة عامل أساسي لقبولك بينيم 
 .أم بنتت ولد سواء كن
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 نتائج المقابمة:  2.1
من خبلل المقاببلت التي تم اجراؤىا مع المبحوثين تم التوصيل الى جممة من النتائج تشترك فييا جل 

 :الحاالت محل الدراسة 
 .من الناحية الجذرية اكثر من نصف الخاالت اناث 
 .من الناحية العمرية اغمب الحاالت او كميا شباب في منتصف العمر 
  فْسٌّلٌجْتتباينت أنواع االمراض لمحاالت محل الدراسة بيد ان امراض مزمنة متعمقة باختبلالت 

 ممارسات حياة شاذة او خاطئة )االيدز( أخرػ ذات خمل وظيفي شمل و أخرػ ناجمة عنو 
 بالنسبة لمتاريخ العائمي ىناك حاالت من الدراسة كان لمعائمة تاريخ مع المرض أؼ كان نوعو ىذا ما 

يتيح لنا استنتاج ان لمبدغ عائمة المريض تجربة و خبرة حياتية في التعاطي مع المرض اجتماعيا و 
 ثقافيا.

  مع المبحوثين الحظنا ان المرض بداياتو األولى يؤثر عمى  الشخصْتمن خبلل المقاببلت
في السؤال االجتماعي  الخأثْرالمقربين منو و يتضح ىذا  أضرحو ًسيرورة عبلقة المريض مع 

 لممرض و كذلك أسبابو و خطورتو و مصير الشخص صحيا و اجتماعيا.
  من مضامين إجابات الحاالت خبلل المقابمة اتضح ان المرض عامل أساسي يرىن مسال القبول

 و العائمة. لألضراالجتماعي لممريض ،خاصة خارج األطر الرسمية 
  الجطذّتالصحة  عمق تأثيرالحاالت المرضية درجة و من النتائج المستقاة من خبلل مقاببلت 

 عمى الممارسات الفردية داخل المنظومة االجتماعية اجتماعيا و مينيا.
 بروز البعد الديني المعبر عند ثقاف التعامل مع المريض  يتضح كذلك من خبلل إجابات المبحوثين

من قبل اقربائو في سياق االعتقاد القدرؼ في المرض و ترك مسالة الشفاء من دونو هللا عز وجل و 
 الرفق في التعامل مع من يعاني من المرض يوضح جوانب رمزية الدين في معاممة المرض.

 المبحوثين قضية او مسالة المسافة االجتماعية و التي  من النتائج المستخمصة كذلك من مقاببلت
نقصد بيا في بحثنا ىذا التقارب و مدػ العممية التي يحظى بيا المريض بسبب اعتبللو و التي 

تظير من خبلل الممارسات العبلئقية لبلفراد في المجتمع كالرفض الذؼ يعبر عنو بالتيور و قمة 
االجتماعية  الوطبفتعناية الفائقة أحيانا كتعبير عن قصر االىتمام عمى عكس ذلك يعبر عنو بال
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مسار او من الفرضيات المطروح في نحو نفس يتجو بين المريض و باقي افراد المجتمع ىذا ما 
 الدراسة.

  و  االجتماعي الخطابمن المظاىر اواالبعاد المعبرة عن المسافة االجتماعية بعبلقاتيا بالمرض
ي ففي الدراسة الراىنة نقف مثبل عمى التشفي او االنقاص من قيمة الشخص مضامينو المتعددة المعان

 بالرجل في حالة العقم. الورأةالمريض كذلك عمى التباعد و الرفض االجتماعي في رسم عبلقة 
  شبكة العبلقات االجتماعية لممريض في حالة المريض  ترسيماتو  حوظيرثكما نقف عمى نفس

و كيف لممؤسسات االجتماعية )اإلعبلمية ( ان تؤثر في إعادة رسم معالم  ببإلّذزالمصاب 
 العبلقات االجتماعية لممريض مع محيطيم االجتماعي .

 التي تركزت عمييا دراسة الحاالت في الدراسة الميدانية )المفاىيم( ىي : األبعاد
 جنس المريض -
 نوع المرض -
 تاريخ العائمة مع المرض -
 قات االجتماعية لممريضالمرض عمى العبل حأثْر -
 المسافة االجتماعية و المرض -
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تاريخ العائمة 
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المسافة االجتماعية و 
 المرض

ورم  حنان 01
 خبيث

 قصيرة سمبي موجود +

 قصيرة ايجابي + العقم ايمان 02

فشل  سناء 03
 كموؼ 

 متباعدة ثم تقمصت ايجابي +

 متباعد سمبي - االيدز صبلح 04

إعاقة  سميم 05
 حركية

 متباعد سمبي -

سرطان  فاطمة 06
 الرحم

 متباعد سمبي -

ارتفاع  ربيعة 07
ضغط 
 شريان

 قصيرة سمبي -
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 مناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراسة   .2
 االجتماعية؟ما ىي انعكاسات الصحة الجسدية عمى العالقات انطمقت ىذه الدراسة من تساؤل رئيس :

 العالقاتتنعكس الصحة الجسدية سمبا و إيجابا عمى و لئلجابة عميو تم صياغة الفرضية الرئيسية : -
 االجتماعية

 التي انبثقت عنيا فرضيتين جزئيتين و ىما :
 تؤثر الصحة الجسدية سمبا او إيجابا عمى العالقات  االجتماعية . -1
 عمى تشكيل و رسم معالم العالقات االجتماعية في المجتمع. تأثيرلممرض  -2

الدراسة التي تسعى الى فيم حقيقة و  تكممة ألىدافو من خبلل المقاببلت التي أجريت مع حاالت الدراسة و 
يا جوىر عبلقة الصحة الجسدية بالعبلقات االجتماعية بعيدا عن األطر األخبلقية و االلتزامات التي تفرض

الجسدية نحاول مناقشتو  الوعبفبةعمى االفراد في بناء عبلقاتيم االجتماعية انطبلق من بعد السبلمة و 
 نتائج ىذه الدراسة في ضوء ىذه االفتراضات حيث توصمت الدراسة الى النتائج السابقة و التي من بينيا :

لممريض كون االفراد في المجتمع لبناء عبلقة اجتماعية  الخأضْصان المرض او االعتبلل الجسدؼ يرىن 
في رسم عالميم االجتماعي في جانبو العبلئقي و يتضح ىذا في  ًاألرّحبتدوما يبحثون عن المثالية 

أساليب تعاطي و تعامل االفراد مع الشخص المريض و تفسيرىم لممرض من الناحيتين القدرية عمى اعتبار 
الرعاية لممريض  عطف أوالو عاطفيا من خبلل  اإلصابة و المرض قدر ممكن ان يتعرض لو أؼ شخص

 يتجو في عمى اعتباره شخصا ناقص او بو عمة و ىذا 
 نفس منحى الفرضية األولى :. 2

حيث تمكن النظر الى التأثير اإليجابي لممرض عمى العبلقات االجتماعية في بعده اإلنساني  و سمبي كون 
 النفسية بعقد النقص.المرض يخمق و يكون لممريض ما يعرف في الصحة 

في نفس المنحى واحدة من نتائج المقابمة تضمنت ان مصير الشخص في عالمو االجتماعي مرىون بمدػ 
 السبلمة و الصحة التي تتمتع بيا و ىذا ما يعرف اجتماعيا بالقبول و الرفض االجتماعيين.

ني لممريض الوضعية او الجانب المي المرض عمى حأثْرمن المعاني التي تم استنتاجيا من الدراسة الميدانية 
 االجتماعي عمى المستوػ الميني نتيجة حتمية لمرضو و المسالة مالو فقد راسالذؼ في معظم األحيان ي
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عمى  اجتماعيا افاة الجسدية في التمركزليس في فقدان عبلقات الزمالة بقدر ما ىو تأكيد ألىمية المع والمعني
 المستوػ الميني او الوظيفي.

تضمنت محاولة اإلجابة عمى عبلقة المرض بالمسافة االجتماعية اوتاثير المرض  الفرضية الثانية لمدراسة
عرفو في العبلقة االجتماعية و ما نعيشو و نقوة او ضعف  د و التقارب الجسدؼ او كتعبير عنعمى التباع

بينيا مع قات التي نؤسسيا و نرسة الجامعة المجال العام تعكس  نوع العبلعوالم المتعددة االسرة ، المد
 عكس طبيعتيا و أىميتيا لطرفي العبلقة.و التقارب و التباعد في العبلقة ياالخرين 

ط مقاببلت مع المبحوثين في عرضيم نمو بعض الو الفرضية الثانية و اثبتتو ىذا ىو االتجاه التي توجيت الي
ور في العبلقة الزوجية الى الرفض ية فمن النفامل و تفاعل االخرين معيم نتيجة العتبلل صحتيم الجسدتع

 و اعتبار ذلك جزاءا دنيويا.صابة بالمرض )االيدز( الى التشفي االجتماعي نتيجة لئل
 االجتماعي و كيف يؤثر ذلك عمى التفاعل  لتي يحمميا المرض  في المخيال عكس المعاني  اىذه التعبير  ي

 .االفراد )التشكيل و البناء العبلئقي(بين 
امتداد لمناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراسة ، يمكن اإلشارة الى ان المرض و الصحة من اىم االبعاد 

تبعا  ّخأثرالتي تؤثر عمى رسم شبكة العبلقات االجتماعي و إضفاء المعاني عمى ىذه العبلقات يتغير و 
عالية  واالجتماعي تكون درجة قبول لمحالة او الوضعية الصحية لمفرد فاليافع او الشباب في مسالة القبول

مكن ان يكون قبوليم ين االفراد الذين تقدم بيم السن يكونو مصدر لمعطاء البدني و العاطفي و الميني في ح
حكما مطمقا لكن طبيعة المجتمع اإلنساني و طبيعة الحياة اإلنسانية في  عي ااقل ىذا ليساالجتما

 ما ىو إيجابي. افق مععن ما ىو سمبي )المرض(  و تقترب او تتو  تأتيالمستمرة   ضْرًرحيب
 (     الجسدية الصحة )المعافاة و السبلمة
  النتيجة العامة لمدراسة 

 ؟يسي ماىي انعكاسات الصحة الجسدية عمى العبلقات الجتماعية انطمقت في دراستنا ىذه من سؤال رئ
فرضية رئيسية و فرضيتين فرعيتين.                                       و لئلجابة عميو قمنا بصياغة 

الجسدية سمبيا و ايجابيا عمى العبلقات االجتماعية                                         تؤثر الصحة 
  داخل المنظومة االجتماعية  لألفرادعمى مستوػ انجداب و تباعد  حأثْرلممرض 

 الدراسة الميدانية ءبئجرايا من عدمو قمنا من صدق للخأكذو 
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عمى منظومة العبلقات  حأثْرو توصمنا الى نتيجة مؤداىا ان لممرض او بالمفيوم العكسي لمصحة الجسدية 
االجتماعية و مبلمح تمك العبلقة واضحة في العالم االجتماعي الذؼ تربط فيو الصحة الجسدية بالقوة 

في حياة االخرين الحياة  الخأثْراح الميني ،التفوق الرياضي ، القدرة عمى ،الجمال القبول االجتماعي النج
 النموذجية )المثالية ( و غيرىا من المظاىر التي ترسميا واقع الحياة اإلنسانية.
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الخاتمة :

انطمقت من إشكالية تأسست عمى سؤال في سبيل إجابة عمى ىذا السؤال تم التعرض الى محاور نظرية 
 المحور االول الصحة مقاربة أنثروبولوجية و المحور الثاني العبلقات اإلجتماعية .

 ببالعخوبدتعرض نظريا إلية جاءت الدراسة الميدانية متعرضة لحاالت مرضية  حن هبولتدليل و الحجية 
عمى مقابمة بحثية توصمنا من خبلليا الى مجموعة من نتائج ىي أن لمصحة الجسدية تأثير كبير و عميق 
بتغيير منحى عبلقات االجتماعية بين الناس و ىذا التغيير في العبلقات نابع من وضع الحالة الصحية 

اإلجتماعية ، وأن  ،كما أن المرض و الصحة من أىم األبعاد التي تؤثر عمى رسم و تحديد العبلقات
 الصحة الجسدية تحدد مدؼ تقارب و تباعد األفراد داخل المنظومة اإلجتماعية

 سؤالو في البداية حول متغيرؼ الدراسة ببعضيما البعض . حن هبلتضفي الدراسة الى تأكيد 
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 دليل المقابمة

  ؟ االجتماعيةالجسدية عمى العبلقات  الصحةماىي انعكاسات  رئيسيالسؤال ال
الجسديو عمى مستوؼ التفاعل االجتماعي بين األفراد ؟الصحةكيف تؤثر -1   

بين األفراد ؟ االجخوبعْت الوطبفتىل المرض تأثير عمى   2-  
  : فرضيات

الجسدية سمبا و إيجابا عمي العبلقات االجتماعية الصحةف ع : تنعكس    
ة.الجسدية عمى مستوؼ و درجو تشكيل و بناء العبلقات االجتماعي الصحة: تؤثر  1ف   
ة.األفراد داخل المنظومة االجتماعي المسافة االجتماعية بينممرض تأثير عمى ل: 2ف  

  البيانات الشخصية :
 الجنس :   ذكر )  (        انثى )   (

 السن :
 )  (-عزباء )  (   مطمق *ة-ة)  (  اعزب -الحالة العائمية :متزوج

 تذكر ).....................() ( اخرى  -ة-) (  موظف  -ة-المينة: عمل حر )  (  بطال
 عدد أفراد األسرة :

 ةمستوي و درجو تشكيل و بناء العالقات االجتماعيو الجسدية  المحور األول: الصحة
 :ما ىو نوع المرض الذي تعاني منو؟1س
 :متى أصبت بيدا المرض؟ )تاريخ المرض(:2س
 :ىل يعاني احد أفراد االسرة من احد االمراض؟3س
 تك بافراداالسرة كونك تعاني من المرض؟...........................:كيف ىي عالق4س
 :ىل تغير تعامل االفراد المحيطين بك بعد اصابتك بالمرض؟.........................5س

...................................................................................... 
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 عمى مستوى و درجة القبول االجتماعي بالنسبة لك؟....................... :كيف اثر المرض6س
.................................................................................................. 

 :ىل تخمى عنك بعض المقربين نتيجة المرض؟...............................................7س
................................................................................................ 

 ة:األفراد داخل المنظومة االجتماعي المسافة االجتماعية بينلمرض عمى ا تأثيرالمحور الثاني:
 دراسة )  (   أخرى )  (-عمل  )  (   -:ما نوع الصداقات التي تمتمكيا؟ 1س 
 :ازدادت ام ضعفت عالقاتك االجتماعية نتيجة لممرض؟ 2س 
 :ىناك اىتمام بك من قبل افراداالسرة أم ال؟ 3س 
 :تعاني من العزلة االجتماعية و الوحدة  في حياتك اليومية بسبب المرض ؟ 4س 
 :لم تعد تيتم المر الصداقة و العالقات االجتماعية بعد اصابتك بالمرض؟5س 
فراد في المجتمع ييتمون ببناء عالقات اجتماعية مع االصحاء دون :تعتقد ان اال6س 

 المرضى؟
: اتعتقد ان الصحة الجسدية ضرورية لمحصول عمى القبول و االعتراف االجتماعيين 7س 

 في المجتمع الجزائري ؟
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 ملخص:

تمحور ىذه الموضوع حول دراسة العبلقة الصحة الجسدية بمتغير العبلقات االجتماعية من وجية نظر أنثروبولوجية حيث أصبحت 
الصحة والمرض من المواضيع المركزية في البحث االنثروبولوجيو العبلقات االجتماعية كانت دوما من مواضيع الدراسة و البحث في 

 الحقل االنثروبولوجي.
قصي معناىا االجتماعي و الثقافي قمنا بإجراء دراسة عمى عينة من الحاالت المرضية و بحثنا في تل بحث ىده العبلقة و في سبي

مبلمح تأثير العبلقات اإلجتماعية ليذه الحاالت باألمراض التي تعاني منيا توصمنا الى نتيجة وىي أن المرض بالفعل و حقيقة 
 جتماعية.يضفي و يؤثر عمى منحي العبلقات اإل

اإلجتماعي وذلك من خبلل الوعي و  المجالكما أن ثقافة الصحة و ثقافة المرض من نشأتيا تصحيح معاني و دالالت المرض في 
 اإلدراك الفعمي لمعنى المرض في بعده اإلجتماعي .

Résumé 
Cette recherche s’est intéressée sur l'étude de la relation de la santé physique avec la variable des 
relations sociales d'un point de vue anthropologique, dans laquelle la santé et la maladie sont devenues 
l'un des sujets essentiels dans recherche anthropologique, et les relations sociales ai été toujours un 
sujet d'étude et de recherche dans le domaine anthropologique. 
      Afin de mieux comprendre de cette relation et d'enquête sur le sens social et culturel, nous avons 
mené une étude sur un échantillon de cas maladifs et examinés les caractéristiques de l'impact des 
relations sociales sur ces cas avec les maladies don’t ils souffrent. La maladie a une influence 
considérable sur la courbe des relations sociales. 
   On peut conclure que la culture de la santé et la culture de la maladie depuis sa création essaient de 
donner une correction des significations (préjuges) et des connotations ( les sous-entendus ) de la 
maladie dans l'imagination et la compréhension sociale, à travers la prise de conscience et la réalisation 
réelle du sens de la maladie dans sa dimension sociale 
 

Summary: 

 This study focused on the study of the relationship of physical health with the variable of social relations 

from an anthropological point of view, where health and disease became one of the central topics in 

anthropological research, and social relations have always been topics of study and research in the 

anthropological field. 

 In order to discuss this relationship and reduce its social and cultural meaning, we conducted a study on a 

sample of diseased cases and examined the features of the impact of social relations on these cases with 

the diseases they suffer from. We came to the conclusion that the disease is really and truly confers and 

affects the social relations curve. 

 The culture of health and the culture of disease from its inception is a correction of the meanings and 

connotations of disease in the imagination of the socialist, through awareness and actual realization of the 

meaning of disease in its social dimension 


