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ســعت الدراســة إىل التعــرف عــى المــرض النفــى كمــا تقدمــه األفــام الســينمائية 
المقدمــة يف  النفــي  والمريــض  الطبيــب  المصريــة، وســمات شــخصية 
تلــك األفــام، ورؤيــة األطبــاء النفســيين وكتــاب ومخرجــى األفــام الروائيــة 
للمعالجــة الدراميــة للطــب النفــى، ومقرتحاتهــم لتحســينها، وذلــك مــن 
خــال تحليــل مضمــون 45 فيلــم ســينماىئ تنــاول المــرض النفــي كمحــور 
مــن المحــاور الرئيســية للفيلــم، كذلــك إجــراء جلســات نقــاش مركزمــع أطباء 

نفســيين وكتــاب ومخرجــى أفــام روائيــة.
وجــاء مــرض الفوبيــا )أو الخــوف المرضــى( والعقــدة النفســية ىف مقدمــة 
الفرديــة  النفســية  الجلســات  جــاءت  كمــا  والعقليــة،  النفســية  األمــراض 
ىف مقدمــة طــرق العــاج النفــى، وقدمــت شــخصية الطبيــب النفــي 
بشــكل إيجــاىب بنســبة %52.6، بينمــا قدمــت شــخصية المريــض النفــي 
المريــض  بــأن  ذلــك  تفســر  ويمكــن  فقــط،   8.5% بنســبة  إيجــاىب  بشــكل 
النفــي يحمــل ســمات ســلبية تتعلــق بالمــرض النفــي تؤثــر عــى اتجــاه 
الــدور، كذلــك تــم وضــع مهنــة الطبيــب النفــي داخــل إطــار ذكــورى ىف 
األفــام الســينمائية المصريــة، مــع ظهــور عاقــة عكســية ضعيفــة بيــن 

الســمات العامــة للطبيــب النفــي والنــوع.

 صورة المرض والطبيب النفسى كما تقدمها 
األفالم السينمائية المصرية 
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ومــن أبــرز الســمات الســلبية للمريــض النفســي فــى األفــام الســينمائية أنــه مصــدر للســخرية 
والفكاهــة، وقــد أوصــى األطبــاء النفســيين وكتــاب ومخرجــى األفــام بضــرورة تجنــب هــذا التنــاول 
لشــخصية المريــض النفســي، كذلــك أنــه مصــدر خطــر علــى نفســه واآلخريــن، ووصمــة عــار 
لنفســه وألهلــه، وجــاءت العاقــات العاطفيــة غيــر المتوازنــة فــى مقدمــة العاقــات الســلبية بيــن 

الطبيــب والمريــض النفســي.
وأجمــع األطبــاء النفســيون وكتــاب ومخرجــى الدرامــا فــى مجموعــات النقــاش المركــز أن األفــام 
الســينمائية قدمــت صــورة غيــر واقعيــة لبعــض األمــراض النفســية ولشــخصية الطبيــب والمريــض 
النفســي، وللعــاج النفســي خاصــة جلســات العــاج الكهربــى، كذلــك العاقــات االجتماعيــة بيــن 
األطبــاء والمرضــى إذ رأى األطبــاء النفســيين أنهــا تقــدم فــى إطــار العاقــات العاطفيــة، وقدمــت 

مجموعــات النقــاش المركــز مقترحــات لتحســين التنــاول الدرامــى للمــرض النفســي.

مقدمة:
تدعــم الدرامــا قيــم واتجاهــات معينــة لــدى أفــراد الجمهــور، وتقــدم صــور معينــة عــن األشــياء 
والفئــات واألدوار، قــد تنقلهــا بشــكل مقــارب للواقــع أو تنقــل صــور مشــوهة تؤثــر علــى إدراك 
الجمهــور لهــا، وتســاهم الصــور التــى تقدمهــا وســائل اإلعــام بشــكل عــام، والدرامــا واألفــام 

الســينمائية علــى وجــه الخصــوص فــى خلــق تمثيــات معينــة.
وقــد قــدم المــرض النفســي فــى األفــام الســينمائية المصريــة بصــور متنوعــة، علــى مــدار فتــرات 
زمنيــة مختلفــة، ممــا قــد يؤثــر علــى إدراك الجمهــور لطبيعــة المــرض النفســي، أســاليب عاجــه، 

مشــكاته، صــورة المريــض والطبيــب النفســي.

مشكلة الدراسة:
التعــرف علــى طبيعــة المــرض النفســى كمــا تقدمــه األفــام الســينمائية المصريــة، وســمات 
الطبيــب والمريــض النفســي المقدمــة فــي تلــك األفــام، ومــدى مائمــة المظهــر الخارجــى للطبيــب 
النفســي لدوره فى المجتمع، ورؤية األطباء النفســيين وكتاب ومخرجى األفام الروائية للمعالجة 
ومقترحاتهــم  الدرامــا،  فــى  النفســى  عــن الطبيــب  المقدمــة  وللصــورة  النفســى،  للطــب  الدراميــة 

لتحســينها.

أواًل- أهمية الدراسة:
1- أهميــة الدرامــا بشــكل عــام واألفــام الســينمائية بشــكل خــاص، ومــا تحظــى بــه مــن إقبــال 

علــى مشــاهدتها. 
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2- نــدرة الدراســات التــى أجريــت حــول األمــراض النفســية والطبيــب والمريــض النفســى، خاصــة 
مــع انتشــار الدرامــا النفســية. 

3- قــدرة األفــام الســينمائية علــى تقديــم خصائــص المــرض النفســي، وأهــم مشــكاته، حيــث إن 
األفــام لهــا قــدرة علــى حشــد كافــة عناصــر التشــويق والمؤثــرات المختلفــة لخلــق صــورة متكاملــة 
عــن الطــب النفســي بعناصــرة المختلفــة، كمــا أن التليفزيــون واإلعــام الرقمــى يســاعد علــى نشــر 

الفيلــم الســينمائى علــى نطــاق أوســع بعــد عرضــه فــى الســينما. 

ثانًيا- أهداف الدراسة:
1- التعــرف علــى طبيعــة المــرض النفســي كمــا تقدمــه األفــام الســينمائية، مــن خــال تحليــل 
مضمــون عينــة مــن األفــام الســينمائية التــي تناولــت األمــراض النفســية فــى فتــرات زمنيــة مختلفــة. 
2- التعرف على السمات الشخصية والمهنية للطبيب النفسي كما تقدمها األفام السينمائية. 

3- التعرف على سمات شخصية المريض النفسى كما تقدمها األفام السينمائية.
4- التعــرف علــى آراء األطبــاء النفســيين حــول المعالجــة الدراميــة للمــرض النفســي، وشــخصية 

الطبيــب والمريــض النفســى كمــا تقــدم فــى الدرامــا، ومقترحاتهــم لتحســينها.

ثالًثا- نوع ومنهج الدراسة:
تعــد الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة، حيــث تقــوم برصــد وتحليــل المــرض النفســي بعناصــره 
المختلفــة كمــا قــدم فــى األفــام الســينمائية المصريــة، وتعتمــد علــى منهــج المســح بشــقيه الوصفــى 
والتحليلــى، مــن خــال مســح األفــام الســينمائية المصريــة التــى تناولــت المــرض النفســي وتحليلهــا 
كميــا وكيفيــا، وذلــك بهــدف التعــرف علــى صــورة المــرض النفســي كمــا تقدمهــا األفــام الســينمائية 

المصرية. 

رابًعا- مجتمع وعينة الدراسة:
يتضمــن مجتمــع الدراســة التحليليــة األفــام الســينمائية المصريــة ، حيــث تــم اإلعتمــاد علــى 
عينــة عمديــة قوامهــا 45 فيلــم مــن األفــام الســينمائية المصريــة التــى تناولــت المــرض النفســي 
كمحــور مــن المحــاور الرئيســية للفيلــم، والتــى كان الطبيــب أو المريــض النفســي أحــد شــخصياتها 
الرئيســية، وذلــك بهــدف الحصــول علــى مؤشــرات دقيقــة عــن صــورة المــرض النفســي والمريــض 
والطبيــب النفســى المقدمــة فــى األفــام الســينمائية المصريــة ، وبلــغ إجمالــى المــدة الزمنيــة لألفــام 
78 ســاعة و53 دقيقــة، وقــد تــم إنتــاج األفــام عينــة الدراســة خــال فتــرات زمنيــة مختلفــة، وفقــا 
للجــدول التالى،وقــد بلغــت األفــام الملونــة 35 فيلــم بنســبة %77.8 مــن عينــة الدراســة، بينمــا 
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بلغــت األفــام األبيــض وأســود 10 أفــام بنســبة 22.2% . 

جدول رقم )1( يوضح مدة األفالم السينمائية عينة الدراسة وتاريخ إنتاجها

عدد  تاريخ اإلنتاج
%األفالم

اجمالي 
الحد الحد األدنىالمتوسطالزمن

األقصى

سقسقسقسق

36.7504371271481فترةالخمسينات

613.3211044130102فترة الستينيات

715.63612481351102فترة السبعينيات

1022.2111849120182فترة الثمانينات

613.3359361301501فترة التسعينيات

613.31810431351551الفترة من 2000 حتى 2010

715.6213521241552الفترة من 2010 حتى اآلن

45100.05378451201552اجمالي األفالم

جدول رقم )2( يوضح نوع إنتاج األفالم السينمائية عينة الدراسة
%كنوع إنتاج الفيلم

3577.8ألوان

1022.2أبيض وأسود

45100.0المجموع

خامًسا- أدوات جمع البيانات:
تحليــل  ووحــدات  فئــات  تحديــد  بعــد  تصميمهــا  تــم  وقــد  المضمــون:  تحليــل  صحيفــة   -1
المضمــون، وذلــك لإلجابــة علــى تســاؤالت الدراســة التحليليــة، وتــم إســتخدام وحــدة الموضــوع، 

وحــدة الشــخصية، وحــدة العــد والقيــاس، وقــد شــملت اإلســتمارة عــدة محــاور:
- بيانات األفام السينمائية عينة الدراسة.

- طبيعة المرض النفسى وطرق العاج النفسى كما تقدمها األفام السينمائية.
- طبيعة الدور الذى يقوم به الطبيب والمريض النفسى.

- شخصية الطبيب والمريض النفسي كما تقدمها األفام.
- العاقات اإلجتماعية السائدة بين الطبيب والمريض النفسى. 

- أهم مشكات الطب النفسي كما قدمتها السينما المصرية.
2- مجموعــات النقــاش المركــز: حيــث تــم عقــد مجموعتــى نقــاش مركــز مكونــة مــن أطبــاء 
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نفســيين وكتــاب ومخرجــى أفــام روائيــة للتعــرف علــى آرائهــم حــول المعالجــة الدراميــة للمــرض 
النفســى فــى األفــام الســينمائية المصريــة. )1( 

سادًسا- فروض وتساؤالت الدراسة:
1- فروض الدراسة:

الفــرض األول: تختلــف الحقــب الزمنيــة إلنتــاج األفــام الســينمائية فــي نــوع العاقــات الســائدة 
بيــن الطبيــب والمريــض النفســي.

الفــرض الثانــى: تختلــف الحقــب الزمنيــة إلنتــاج األفــام الســينمائية فــي اتجــاه الــدور الــذي يقــوم 
بــه الطبيــب النفســي والســمات العامــة لــه.

الفــرض الثالــث: تختلــف الحقــب الزمنيــة إلنتــاج األفــام الســينمائية فــي اتجــاه الــدور الــذي يقــوم 
بــه المريــض النفســي وكذلــك الســمات العامــة لــه.

الفــرض الرابــع: توجــد فــروق دالــة احصائيــا فــي الســمات العامــة والمهنيــة للطبيــب النفســي وفقــا 
لنــوع الشــخصية واتجــاه الــدور

2- تساؤالت الدراسة التحليلية:
- تســاؤالت تتعلــق بالبيانــات األساســية لألفــالم الســينمائية المصريــة التــى تناولــت المــرض 

النفسي:
1- ما نوع ومدة وتاريخ إنتاج األفام التى تناولت المرض النفسي؟

2- ما القالب الدرامى ومجال الموضوع الذى يقدمه الفيلم؟
3- ما مصادر األفام السينمائية التى تناولت المرض النفسى، والجهات المنتجة لها؟

- تساؤالت تتعلق بطبيعة األمراض النفسية وطرق العالج النفسى:
1- ما طبيعة األمراض النفسية التى قدمتها األفام السينمائية المصرية؟

2- ما طرق العاج النفسى التى قدمتها األفام السينمائية المصرية؟

- تساؤالت تتعلق بشخصية المريض والطبيب النفسى:
1- ما نوع وإتجاه الدور الذى يقوم به الطبيب والمريض النفسى؟

2- ما الدور اإلجتماعى للطبيب والمريض النفسي فى الفيلم السينمائى؟
3- ما السمات الديموجرافية للطبيب والمريض النفسي فى األفام السينمائية المصرية؟

4- ما مدى مائمة المظهر الخارجى للطبيب النفسي لدوره فى المجتمع؟
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5- ما الســمات الشــخصية للمريض النفســى، وما المهن التى يمارســها فى األفام الســينمائية 
المصرية؟

6- ما السمات الشخصية العامة والمهنية للطبيب النفسي؟

- تســاؤالت تتعلــق بالعالقــات اإلجتماعيــة الســائدة والمشــكالت المتعلقــة بالمــرض النفســي 
كمــا قدمتهــا األفــالم الســينمائية:

1- ما طبيعة العاقات اإلجتماعية السائدة بين الطبيب والمريض النفسي؟
2- ما طبيعة العاقات اإلجتماعية السائدة بين األطباء النفسيين وزمائهم؟

3- ما أهم المشكات المرتبطة بالمرض النفسي كما قدمتها األفام السينمائية؟

سابًعا- المعامالت اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة:
اســتخدمت الدراســة البرنامــج اإلحصائــى SPSS لتحليــل البيانــات، فإلــى جانــب الجــداول 
والنســب المئويــة، تــم اســتخدام اختبــار »مــان ويتنــى« فــى إختبــار الفــروض لدراســة الفــروق بيــن 
مجموعتيــن، واختبــار كروســكال لدراســة الفــروق بيــن أكثــر مــن مجموعتيــن، وهمــا مــن المقاييــس 

الامعلميــة التــي تتناســب مــع العينــات الصغيــرة والمتغيــرات االســمية.

ثامًنا- الدراسات السابقة:
1- دراسات تناولت المرض النفسي:

- دراســة  )Elizabeth Campion )2019 تناولــت مشــكات المــرض النفســي التــى تــم 
تقديمهــا فــى المسلســل اإلذاعــى البريطانــى The Archers الــذى يبــث منــذ عــام 1951علــى 
BBC Radio 4 وتوصلت إلى أنه لم ينجح فى تقديم المشكات حيث تم تقديمها إما كحبكة 
دراميــة فــى حــد ذاتهــا، أو مجــرد ســرد، ولــم تظهــر المشــكات العقليــة والنفســية المزمنــة خــال 
األحــداث، وبالنســبة لإلنــاث تــم تصويــر المــرض النفســي كمجــرد عائــق ألدوار المــرأة كزوجــة 
وأم، ولــم يقــدم المــرض النفســي فــى الســياق التاريخــى والمجتمعــى له،بــل تــم وصــم المريضــات 

النفســييات الاتــى ال يتائمــن مــع أدوارهــن فــى المسلســل. )2( 
 Renate Thienel, Marc Bryant, Gavin Hazel, Jaelea Skehan دراســة   -
)and Ross Tynan)2019 لتقييــم مــدى تطبيــق وســائل األعــام االســترالية للتوصيــات فــى 
حملــة منــع االنتحــار، وذلــك مــن خــال تحليــل 32 برنامــج تليفزيونــى،و80 برنامــج إذاعــى، 
وتوصلــت الدراســة إلــى أن البرامــج لــم تســتخدم صــور ســلبية للمــرض النفســي أو االنتحــار، 
الســلبية مثــل اســتخدام مصطلــح »المعانــاة  أنهــا اســتخدمت أحيانــا بعــض المصطلحــات  إال 
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suffering« عنــد تنــاول المــرض النفســي.)3(
 Justin D Rasmussen, Bernard Kakuhikire, Charles Baguma دراســة -
)2019( التــى تناولــت تأثيــر تصويــر األمــراض العقليــة والنفســية علــى وصــم األمــراض النفســية 
والعقليــة، وعلــى المعتقــدات الشــخصية والتصــورات عــن المــرض النفســي والمرضــى النفســيين، 
وذلــك مــن خــال إجــراء دراســة تجريبيــة علــى 1355 مبحــوث فــى ريــف أوغنــدا، تبيــن أن 
المشــاركين فى الدراســة أيدوا وصم المعتقدات الشــخصية لألمراض العقلية والنفســية، وللمرضى 
النفســيين أيــا كان نــوع المرض،كمــا تبيــن أن تصويــر المــرض النفســي بأنــه قــد تــم عاجــه بشــكل 

فعــال لــم يقلــل مــن تأييــد معتقــدات وصــم المــرض العقلــى أو النفســي والمرضــى. )4(
 Louise Alexander, Jade Sheen, Nicole Rinehart, Margaret دراســة   -
تجــاه  عــار  وصمــة  نشــر  فــى  التليفزيــون  دور  علــى  للتعــرف   Hay, Lee Boyd)2018(
المرضــى النفســيين، وذلــك مــن خــال تحليــل 1037 دراســة منشــورة خــال الفتــرة الزمنيــة مــن 
2000 إلــى 2016، وقــد تبيــن أن رغــم اإلهتمــام بوصــم المــرض النفســي فــى الدراســات، إال أن 
الدراســات لــم تهتــم بالتليفزيــون، وتصــورات الجمهــور عــن خطــورة المــرض النفســي، وأن الطــرق 
التــى تــم اســتخدامها للتعامــل مــع وصمــة األمــراض النفســية لــم تنجــح، والمرضــى النفســيين مــا 
زالــوا يعانــون مــن وصمــة العــار، كذلــك تبيــن أن هنــاك قواعــد وإرشــادات تســاعد اإلعامييــن 
علــى إتخــاذ قــرارات صحيحــة عنــد تقديــم األخبــار التليفزيونيــة، إال أن هــذه القواعــد واإلرشــادات 

ال تتنــاول الدرامــا التليفزيونيــة. )5(
- دراســة )kalra & Bhugra )2018  التــى تناولــت دور األفــام الســينمائية فــى مجــال 
الطــب النفســي، والصــورة التــى قدمــت بهــا المــرض العقلــى، وطــرق عاجــه، وتبيــن أن غالبــا 
مــا يقــدم المــرض النفســي بصــورة معقــدة وســلبية ألنهــا تتأثــر بالصــور النمطيــة الســائدة فــى 
المجتمــع عــن األمــراض النفســية، وقــد تناولــت معظــم األفــام موضوعــات تتعلــق بالمــرض العقلــى 
والمرضــى، وانتهــاكات الحقــوق فــى عاقــات العــاج النفســي، وهــو مــا يتضــح فــى الصــور الغيــر 

دقيقــة للعــاج بالصدمــات الكهربيــة فــى األفــام األمريكيــة والهنديــة. )6(  
- دراســة )Zexin Ma )2017  حيــث قامــت بتحليــل 41 دراســة تناولــت التمثيــل اإلعامــى 
media representation لألمــراض النفســية والعقليــة فــى وســائل اإلعــام، وتأثيــر هــذا علــى 
الجمهور،وكيــف يمكــن إســتخدام وســائل اإلعــام لتقليــل وصمــة العــار، وتوصلــت الدراســة إلــى 
أن وســائل اإلعــام تتنــاول المــرض النفســي بصــورة ســلبية، ممــا يــؤدى إلــى وصــم األمــراض 
النفســية والعقليــة،وأن وســائل اإلعــام يجــب أن يتــم اســتخدامها لتقليــل وصمــة األمــراض النفســية 
والعقليــة مــن خــال تثقيــف الجمهــور، إلــى جانــب وســائل التواصــل اإلجتماعــى التــى تعــد أكثــر 

موضوعيــة وتقديمــا للمعلومــات، وبالتالــى أكثــر قــدرة علــى تقليــل وصمــة العــار. )7(
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- دراســة )Malcolm Forbes )2017 تناولــت المــرض والطبيــب النفســي ،تبيــن التقديــم 
الســلبى للمــرض النفســى فــى الثقافــة الشــعبية ووســائل اإلعــام، وأيضــا فــى وســائل التواصــل 
اإلجتماعــى ،إال أن صــورة المــرض النفســى فــى األخبــار قــد تحســنت خــال العقدييــن الماضييــن، 
وبالنســبة لصــورة الطبيــب النفســي يتــم تقديــم صــورة ســلبية حيــث يعــد الطــب النفســى مــن أقــل 

التخصصــات مكانــة فيمــا يتعلــق بوظيفــة المســتقبل. )8( 
- دراسة  )Fincina Hopgood )2017 عن تحول األفام السينمائية األسترالية للتعاطف 
مــع المــرض النفســي وذلــك مــن خــال تحليــل 5 أفــام ســينمائية بإســتخدام تحليــل النــص وتاريــخ 
إنتــاج الفيلــم، والنقــد، وتبيــن أن األفــام تقــدم شــخصيات معقــدة يمكــن التعاطــف معهــا وليــس 
مجــرد صــور نمطيــة وكليشــيهات، حيــث تســتخدم األفــام اســترتيجيات لجــذب تعاطــف الجمهــور 

مــع المرضــى النفســيين. )9(
المــرض  تقديــم  تناولــت  التــى   Scott Parrott,CarolineT. Parrott)2015( دراســة -
العقلــى فــى البرامــج التليفزيونيــة التــى تقــدم الجرائــم، وذلــك مــن خــال تحليــل مضمــون 65 حلقــة 
تليفزيونيــة، و983 شــخصية قدمــت فــى قوالــب نمطيــة أو قوالــب نمطيــة مضــادة، وتبيــن أن 
الشــخصيات التــى تــم تصنيفهــا علــى أنهــا مصابــة بمــرض عقلــى تكــون إحتماليــة إرتكابهــا للجرائــم 
وإتســامها بالعنــف أكبــر مــن باقــى الشــخصيات، كمــا أن فــرص تقديمهــم كضحيــة للجريمــة أكبــر 
أيضــا،  وقــد قدمــت شــخصية المريــض النفســي ببعــض الخصائــص النمطيــة كعــدم اإلهتمــام 
بالمظهر،والتعبيــر عــن التفكيــر الوهمــى، بينمــا نــادرا مــا قدمــوا بســمات ســلبية أخــرى مثــل تعبيــرات 

الوجــه غيــر الطبيعيــة، والتحــدث إلــى أشــخاص غيــر مرئييــن. )10(
الصــور  تناولــت  التــى   S K Padhy, S Khatana, S Sarkar )2014(  دراســة -
اإليجابيــة والســلبية التــى قدمتهــا وســائل اإلعــام عــن المــرض العقلــى مــن خــال تحليــل الدراســات 
والتوصيــات المتعلقــة بالمــرض العقلــى علــى قواعــد البيانــات اإللكترونيــة ذات الصلــة، وتبيــن 
أن وســائل اإلعــام تشــكل خطــرا علــى نشــأة وتفاقــم بعــض األمــراض مثــل اضطرابــات الطعــام، 
وأن المعلومــات الدقيقــة واســتخدام المصطلحــات المناســبة عــن المــرض العقلــى ضروريــة للحــد 
مــن وصــم المــرض النفســي ،ويجــب أن يتــم تقديــم المعلومــات حــول المــرض العقلــى مــن خــال 
خبير، وقد تحســن تقديم وســائل اإلعام للمرض النفســى، إال أنه يجب تحســين صورة المريض 

العقلــى. )11( 
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2- دراسات تناولت األطباء النفسيين أو العاملين فى مجال الصحة النفسية:
 Beth A. Vayshenker, Joseph DeLuca, Timothy Bustle, Philip - دراســة 
)Yanos )2018 بهــدف التعــرف علــى وصمــة العــار التــى قــد يتســم بهــا األطبــاء النفســيين الذيــن 
يتعاملــون مــع مرضــى لديهــم أمــراض نفســية وعقليــة خطيرة،حيــث طبقــت الدراســة علــى 47 طبيــب 
نفســي وتوصلــت إلــى أن األطبــاء يواجهــون وصمــة عــار عنــد مناقشــة مهنتهــم مــع اآلخريــن،  
حيــث أن بعضهــم يتجنــب مناقشــة عملــه مــع أشــخاص ال يعملــون فــى نفــس المجــال، ورأى بعــض 
المبحوثيــن أن بعــض البرامــج التليفزيونيــة تقــدم صــور واقعيــة لمجــال الطــب النفســي،بينما كثيــرا 
مــا تدعــم وســائل اإلعــام صــور ســلبية عــن العامليــن فــى هــذا المجــال حيــث تقدمهــم أحيانــا أنهــم 
بصورة غير أخاقية، وتقدم العاقة العاجية فى نطاق العاقات الرومانســية، كما تعزز وســائل 

اإلعــام أحيانــا وصمــة عــار تربــط بيــن المــرض النفســي والعنــف. )12(
- دراســة )Girish, Banwarl )2011 تناولــت صــورة الطبيــب النفســي فــى األفــام الهنديــة 
حيــث قامــت بتحليــل 33 طبيــب نفســى ظهــروا كشــخصيات رئيســية أو ثانويــة لهــا دور ملحــوظ 
فــى 26 فيلــم ســينمائى، وتبيــن أن نحــو ثلثــى األطبــاء النفســيين كانــوا مــن الذكــور، اتســموا بأنهــم 
فــى منتصــف العمــر، يتعاملــون مــع المرضــى بلطــف، يتــم العــاج بنســبة %53.8 فــى العيــادات، 
وأكثــر طــرق العــاج اســتخداما هــى العــاج الدوائــى والفــردى، وكانــت نتائــج العــاج إيجابيــة 

بنســبة 23.1%. )13(

3- دراسات تناولت طرق العالج النفسي:
- دراســة )Pascal Sienaert )2016 تناولــت طريقــة تنــاول العــاج بالصدمــات الكهربيــة 
فــى األفــام والبرامــج التليفزيونيــة مــن عــام 1948 حتــى اآلن وذلــك مــن خــال تحليــل 57 مشــهد 
فــى 52 فيلــم، مشــهدين فــى مسلســلين كوميدييــن، 21 برنامــج تليفزيونــى، وقــد تبيــن أن غالبيــة 
األفــام والبرامــج التليفزيونيــة قدمــت صــورة ســلبية غيــر صحيحــة للعــاج الكهربــى، حيــث يتــم 
اســتخدامه بــدون موافقــة المريــض وبــدون تخديــره، ويرتبــط اســتخدامه بالتعذيــب والتحكــم فــى 

الســلوك فــى األفــام، بينمــا يرتبــط اســتخدامه بمســح الذكريــات فــى البرامــج التليفزيونيــة. )14( 
- دراســة )Andrew McDonald ,Garry Walter  )2009 عــن تنــاول العــاج الكهربــى 
فــى أفــام هوليــوود وذلــك مــن خــال تحليــل 22 فيلــم يتنــاول العــاج الكهربــى بشــكل مباشــر، 
وتبيــن أن هــذا التنــاول يوثــر ســلبيا بشــكل كبيــر علــى االتجاهــات نحــو العــاج الكهربــى، وأنــه 
يختلــف عــن الواقــع، وأن جمهــور األفــام الســينمائية الذيــن لــم يتعرضــوا للعــاج الكهربــى بشــكل 
شــخصى أو مهنــى لــن يســتطيعوا التمييــز بيــن الواقــع الطبــى وبيــن متطلبــات الســرد الدرامــى فــى 

األفــام الســينمائية. )15(
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التعليق على الدراسات السابقة وأوجه اإلستفادة منها:
1- تبيــن فــى معظــم الدراســات أن المــرض النفســي يقــدم بشــكل ســلبى، ممــا يســاهم فــى وصــم 
األمــراض النفســية والعقليــة، وأن المعلومــات الدقيقــة عــن األمــراض النفســية واإلســتعانة بالخبــراء 
ضــروري للتغلــب علــى هــذا الوصــم، إذ يجــب إســتخدام وســائل اإلعــام لتقليــل وصمــة العــار 
المرتبطــة باألمــراض النفســية والعقليــة مــن خــال تثقيــف الجمهــور إلــى جانــب إســتخدام وســائل 

التواصــل اإلجتماعــى.
ســلبى، وأن  بشــكل  تقديمــه  يتــم  النفســي  المريــض  أن  إلــى  الدراســات  2- توصلــت معظــم 
المرضــى النفســيين يعانــون مــن وصمــة العــار، وأن احتماليــة ارتكابهــم للجرائــم واتســامهم بالعنــف 
أكبــر، يقدمــوا ببعــض الســمات الســلبية مثــل عــدم اإلهتمــام بالمظهــر، وقــد إســتفادت الباحثــة 
مــن الدراســات الســابقة التــى تناولــت المريــض النفســي فــى تحديــد فئــات تحليــل صــورة المريــض 
النفســي، وقــد أكــدت بعــض الدراســات علــى ضــرورة تحســين صــورة المريــض النفســي المقدمــة 

فــى وســائل اإلعــام.
التحــدث عــن مهنتهــم، قدمــت وســائل  النفســيين يواجهــون وصمــة عــار عنــد  3- األطبــاء 
اإلعــام الطبيــب النفســي بصــورة ســلبية، حيــث يعــد الطــب النفســي مــن أقــل التخصصــات مكانــة 

فيمــا يتعلــق بوظيفــة المســتقبل.
4- العاقــات العاجيــة قدمــت فــى وســائل اإلعــام بصــورة ســلبية، أحيانــا تقــدم فــى نطــاق 
العاقــات الرومانســية، وأشــارت بعــض الدراســات إلــى أن األفــام الســينمائية قدمــت إنتهــاكا 
للحقــوق فــى عاقــات العــاج النفســي، إســتفادت الباحثــة مــن هــذه الدراســات فــى إضافــة الجــزء 

الخــاص بدراســة العاقــات بيــن األطبــاء والمرضــى، وتحديــد نوعهــا، وأشــكالها المختلفــة.
5- قدمــت غالبيــة األفــام صــورة ســلبية غيــر صحيحــة للعــاج الكهربــى، إذ قدمتــه بشــكل 
مختلــف عــن الواقــع، وربطــت اســتخدامه بالتعذيــب والتحكــم فــى الســلوك ومســح الذكريــات ممــا 
يؤثــر ســلبيا علــى اإلتجاهــات نحــو العــاج الكهربــى، وقــد إســتفادت الباحثــة مــن هــذه الدراســات 
فــى إضافــة جــزء تحليلــى خــاص بطــرق العــاج النفســي التــى تســتخدم فــى األفــام الســينمائية، 

ومنهــا العــاج بالصدمــات الكهربيــة. 

 تاسًعا-اإلطار النظرى: 
 Media Representation اإلطــار النظــرى للدراســة يتمثــل فــى نظريــة التمثيــل اإلعامــى
حيــث تنتــج وســائل اإلعــام وتعيــد إنتــاج الكثيــر مــن المــواد التــى يمكــن أن تشــكل قوالــب نمطيــة 
معينــة، إذ يمكــن تعريــف التدفــق المســتمر للصــور مــن وســائل اإلعــام الســائدة التــى تحيــط بنــا 
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علــى أنــه ضجــة إعاميــة media buzz تنشــأ مــن اإلعانــات واألخبــار واألفــام التــى نتعــرض 
لهــا، وتزودنــا بأفــكار حــول النــوع والرغبــات وأنمــاط األداء حيــث تســاهم هــذه الصــور معــا فــى 
خلــق تمثيــات معينــة )16(،و تســتخدم وســائل اإلعــام القوالــب النمطيــة كوســيلة للســرد لتبســيط 
العالــم ووصفــه ، وكثيــرا مــا تنحــاز تلــك القوالــب إلــى أنمــاط القــوى وتقلــل مــن الفئــات التــى ليــس 

لديهــا قــوة وتأثيــر فــى المجتمــع.
نقلهــا مــن خــال  يتــم  المتنوعــة والتــى  بأشــكالها  العالــم الحديــث مشــبعة بالصــور  ثقافــة   -
وســائل اإلعــام المختلفــة، لذلــك التمثيــل المرئــى Visual Representation أصبــح مهــم 
فــى الدراســات الثقافيــة واإلعاميــة،إذ تهتــم الدراســات اإلعاميــة بالتمثيــات التــى تنقلهــا وســائل 
اإلعام،ويمكــن تنــاول التمثيــل اإلعامــى وفقــا لســتيوارت هــول Stuart Hall إمــا مــن خــال 
التمثيــل كإنعــكاس أو تشــويه للواقــع  إذ يعنــى تمثيــل أشــياء موجــودة بالفعــل مــن خــال وســائل 
اإلعــام، التــى تمثــل موضوعــات وأشــخاص وأحــداث، والتمثيــل هــو إعطــاء معنــى لهــذه األشــياء 
مــن خــال الصــور التــى يتــم تقديمهــا علــى الشاشــات ومــن خــال الكلمات،وفــى حالــة وجــود 
إختــاف أو تشــويه لهــذا المعنــى عــن الواقــع تعمــل الدراســات اإلعاميــة علــى قيــاس هــذا التشــويه 
بيــن المعنــى الحقيقــى والمعنــى الــذى يتــم تقديمــه مــن خــال وســائل اإلعام،كذلــك يمكــن تنــاول 
التمثيــل اإلعامــى كعنصــر تأسيســى إذ تدخــل عمليــة التمثيــل فــى الحــدث نفســه، فالتمثيــل ال 
يحــدث بعــد الحــدث وإنمــا هــو تأســيس لــه، ومــن مكوناتــه )17( ، ويعــد هــول Hall معلــم ومفكــر 
أثــر فــى عشــرات المجــاالت فــى العلــوم اإلنســانية،واإلجتماعية، كمــا كانــت لــه كتابــات مؤثــرة فــى 
السياســة البريطانيــة )18(، وتناولــت أعمالــه الثقافــة والتمثيــل فــى هوليــوود كمؤسســة ثقافيــة مفيــدة 

للقيــم والمعاييــر اإلجتماعيــة األمريكيــة .)19(

عاشًرا- إجراءات الصدق والثبات:
1- إجراءات الصدق: 

قامــت الباحثــة بالتحقــق مــن صــدق صحيفــة تحليــل المضمــون بتحكيمهــا مــن متخصصيــن 
فــى اإلعــام والطــب النفســى)20(. وإجريــت بعــض التغييــرات الازمــة علــى االســتمارة بنــاًء علــى 

توجيهاتهــم.
2- إجراءات الثبات :

قامــت الباحثــة بإجــراء الثبــات علــى حوالــى 10 % مــن األفــام عينــة الدراســة بواقــع )5( أفــام 
وذلــك للوصــول إلــى نتائــج ومؤشــرات علــى درجــة كبيــرة مــن التقــارب )21(.

وبتطبيق معادلة هولستى للثبات كان معامل الثبات كالتالى: 
- الباحثتان أ ، ج = 85 %  - الباحثتان أ ، ب = 80 %   
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-الباحثتان ب ، ج = 85 %
اســتمارة  يشــير لصاحيــة  ممــا   % 82 الثبــات  الحســابى كان معامــل  المتوســط  وبحســاب 

للتطبيــق. التحليــل 

نتائج الدراسة:
- نتائج الدراسة التحليلية:

أوال: نتائــج تتعلــق بالبيانــات األساســية لألفــالم الســينمائية المصريــة التــى تناولــت المــرض 
لنفسي ا

1-القالب الدرامى لألفالم السينمائية عينة الدراسة:
- بلغــت نســبة األفــام عينــة الدراســة التــى اســتخدمت القالــب التراجيــدى %68.9 بإجمالــى 
31 فيلــم، بينمــا بلغــت نســبة األفــام الســينمائية التــى اســتخدمت القالــب الكوميــدى 31.1% 

بإجمالــى 14 فيلــم.
- فــى األفــام التــى تــم إنتاجهــا فــى فتــرة الخمســينات تــم اســتخدام القالــب التراجيــدى فــى فيلميــن 
هاميــن همــا »بــاب الحديــد« و »المنــزل رقــم 13« مقابــل الفيلــم الكوميــدى »إســماعيل ياســين فــى 

مستشــفى المجانين«.
- تركــز اســتخدام القالــب الكوميــدى فــى أفــام حقبــة الســتينات حيــث تــم تنــاول المــرض النفســي 
بشــكل كوميــدى فــى أفــام »المجانيــن فــى نعيــم« و »عفريــت مراتــى« و »مطــاردة غراميــة«، 

مقابــل 3 أفــام تراجيديــة هــى أفــام: »الليلــة األخيــرة«، »بئــر الحرمــان«، »نصــف عــذراء«.
والثمانينــات  الســبعينات  حقبــة  أفــام  فــى  كبيــر  بشــكل  التراجيــدى  القالــب  اســتخدام  زاد   -
الفتــرات  فــى هــذه  العــام لألفــام الســينمائية المصريــة  والتســعينات، ويتفــق ذلــك مــع اإلتجــاه 
الزمنيــة، ففــى فتــرة الســبعينات تــم تقديــم المــرض النفســي فــى قالــب تراجيــدى فــى 6 أفــام هامــة 
هــى: أيــن عقلــى، الســراب، االختيــار، ذات الوجهيــن، ال عــزاء للســيدات، شــفيقة ومتولــى، مقابــل 
فيلم واحد اســتخدم القالب الكوميدى تم إنتاجه عام 1970 وهو فيلم »ســفاح النســاء« اســتكماال 

لسلســلة األفــام الكوميديــة التــى تناولــت المــرض النفســي خــال فتــرة الســتينات.
- واســتمر اســتخدام القالــب التراجيــدى بشــكل كبيــر خــال فتــرة الثمانينــات، ممــا يتفــق مــع 
تيــار الواقعيــة الجديــدة الــذى ســاد الســينما المصريــة خــال هــذه الفتــرة، حيــث تــم تنــاول المــرض 
النفســي فــى قالــب تراجيــدى فــى 8 أفــام هامــة هــى: البيــت الملعــون، الخــروج مــن الخانكــة، 
خلــى بالــك مــن عقلــك، ريــال فضــة، أرجــوك اعطنــى هــذا الــدواء، الدنيــا علــى جنــاح يمامــة، أيــام 
الغضــب، زوجــة رجــل مهــم، بينمــا اســتخدم القالــب الكوميــدى فــى فيلمــى »إضــراب المجانيــن« 

و »علــى بيــه مظهــر«.
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- اســتمر اســتخدام القالــب التراجيــدى بشــكل كبيــر فــى األفــام التــى تناولــت المــرض النفســي 
خــال فتــرة التســعينات، فــى 6 أفــام هامــة هــى: القاتلــة، تــوت تــوت، جبــر الخواطــر، ديــك 

البرابــر، مبــروك وبلبــل، قانــون إيــكا.
- عــاد القالــب الكوميــدى للســيطرة علــى األفــام الســينمائية التــى تناولــت المــرض النفســي 
خــال فتــرة األلفينــات حتــى 2010، حيــث تــم تنــاول المــرض النفســي بشــكل كوميــدى فــى 5 
أفــام هامــة هــى: عصابــة الدكتــور عمــر، إبقــى قابلنــى، كــده رضــا، آســف علــى اإلزعــاج، 
حــب البنــات، مقابــل فيلــم واحــد اســتخدم القالــب التراجيــدى تــم إنتاجــه عــام 2007 وهــو فيلــم 
»التوربينــى«، ويمكــن تفســير ذلــك بظهــور موجــة مــن األفــام الكوميديــة ألبطــال مــن الشــباب 

ظهــرت فــى الســينما المصريــة فــى أواخــر التســعينات، واســتمرت خــال األلفينــات.
- فى الفترة من 2010 حتى اآلن ساد القالب التراجيدى بشكل أكبر على األفام السينمائية 
التــى تناولــت المــرض النفســي مــن خــال 5 أفــام تراجيديــة هامــة هــى أفــام: »برتيتــا«، »الشــيخ 
جاكســون«، »الفيــل األزرق 1«، »الفيــل األزرق 2«، »رد فعــل«، مقابــل فيلميــن فقــط اســتخدما 

القالــب الكوميــدى همــا فيلمــى: »زهايمــر«، »زنقــة ســتات«.  

 2- الجهة المنتجة للفيلم:
جــاء اإلنتــاج الخــاص فــى مقدمــة الجهــات المنتجــة لألفــام الســينمائية التــى تناولــت المــرض 
النفســي بنســبة %88.9 مقابــل فيلميــن قــام بإنتاجهــم إتحــاد اإلذاعــة والتليفزيــون همــا فيلمــى: 
»مبــروك وبلبــل«، وفيلــم »ريــال فضــة«، وفيلميــن قامــت بإنتاجهمــا المؤسســة المصريــة العامــة 
للســينما همــا فيلمــى: »الســراب« و »االختيــار«، وفيلــم واحــد قامــت بإنتاجــه الشــركة المصريــة 

لمدينــة اإلنتــاج اإلعامــى وهــو فيلــم »حــب البنــات«.

3- مصادر األفالم السينمائية عينة الدراسة:
- نســبة %73.3 مــن األفــام عينــة الدراســة مصدرهــا قصــة كتبــت خصيصــا للســينما، بينمــا 
%20 مــن األفــام عينــة الدراســة عــن قصــة مصريــة بتكــرار 9 أفــام، منهــم 5 أفــام تــم إنتاجهــا 
فــى فتــرة الســبعينات عــن روايــات لكبــار الكتــاب وهــى: فيلمــى »الســراب« و »اإلختيار«عــن 
روايتيــن يحمــا نفــس اإلســم للكاتــب نجيــب محفــوظ، باإلضافــة إلــى قصــة فيلــم »ذات الوجهيــن«، 
»ال عــزاء للســيدات« عــن قصــة الكاتبــة »كاتيــا ثابــت«، فيلــم »أيــن عقلــى« عــن قصــة »حالــة 
الدكتــور حســن« للكاتــب إحســان عبــد القــدوس، حيــث تعــد هــذه الفتــرة مــن أزهــى الفتــرات التــى 

تداخــل فيهــا األدب مــع الســينما وتحويــل الروايــات ألفــام ســينمائية ناجحــة.
- باإلضافة إلى فيلمى: »بئر الحرمان« 1969، و »أرجوك إعطنى هذا الدواء« 1984عن 
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روايتــى الكاتــب »إحســان عبــد القــدوس، فيلــم »جبــر الخواطــر« 1998 للكاتــب عبــد الفتــاح رزق، 
فيلم »الفيل األزرق« 2014 عن قصة الكاتب أحمد مراد.

- كذلــك القصــص األجنبيــة المترجمــة جــاءت ضمــن مصــادر األفــام الســينمائية التــى تناولــت 
المــرض النفســى متمثلــة فــى فيلــم » الليلــة األخيــرة« 1963 عــن روايــة »الســيدة المجهولــة« 
للكاتبــة مارجريــت وايــن، باإلضافــة إلــى اإلقتبــاس مــن األفــام األجنبيــة مثــل فيلــم »التوربينــى« 
2007 المأخــوذ عــن الفيلــم األمريكــى »رجــل المطــر«، باإلضافــة إلــى األحــداث الحقيقيــة التــى 
يتــم نشــرها فــى الصحــف مثــل فيلــم »المنــزل رقــم 13« 1952 الــذى اســتمدت قصتــه مــن خبــر 

نشــر بجريــدة »المصــرى«. 

4- مجال الموضوع الذى تتناوله األفالم السينمائية عينة الدراسة:
- جــاءت الموضوعــات اإلجتماعيــة فــى مقدمــة الموضوعــات التــى قدمتهــا األفــام الســينمائية 
عينــة الدراســة بنســبة %88.9 وهــو مــا يتفــق مــع طبيعــة هــذه األفــام التــى تتنــاول المــرض 

النفســي.
- كمــا جــاءت »أفــام الرعــب« بنســبة %6.7 مــن خــال األفــام التــى مزجــت بيــن المــرض 
وبيــن بعــض المفاهيــم الخطــأ كالعــاج بالوســيط الروحانــى والتنويــم المغناطيســى كفيلــم »البيــت 
الملعــون« 1987، كذلــك األفــام التــى مزجــت بيــن المــرض النفســي والجــن والمــس كفيلــم »الفيلــم 

األزرق«.
- كذلــك تناولــت األفــام عينــة الدراســة الموضوعــات السياســية مــن خــال فيلــم »قانــون إيــكا« 
1991 ، باإلضافــة إلــى الموضوعــات البوليســية وأفــام الجرائــم كفيلــم »المنــزل رقــم 13« الــذى 
يتــم فيــه تقديــم التنويــم المغناطيســى كطريقــة يســتخدمها الطبيــب النفســي لدفــع المريــض إلرتــكاب 

جريمــة قتــل. 

ثانيا: نتائج تتعلق بطبيعة األمراض النفسية وطرق العالج النفسى
1- طبيعة األمراض النفسية والعقلية التى ظهرت فى األفالم السينمائية عينة الدراسة:

- ظهر نوع المرض النفسي أو العقلى بنسبة %91.1 فى األفام السينمائية عينة الدراسة، 
مقابــل %8.9 مــن األفــام لــم يظهــر خالهــا نــوع المــرض النفســي.



املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال - العدد ) 32 (  يناير / مارس - 2021

176

شكل رقم )1( يوضح نوع المرض النفسي أو العقلى فى األفالم السينمائية عينة الدراسة

- جــاء مــرض الفوبيــا )أو الخــوف المرضــى( والعقــدة النفســية فــى مقدمــة األمــراض النفســية 
والعقليــة التــى قدمتهــا األفــام الســينمائية المصريــة عينــة الدراســة، وقــد شــملت العقــدة النفســية 
أنمــاط مختلفــة كالعقــدة مــن اإلعاقــة التــى قدمــت بشــكل تراجيــدى فــى فيلــم »بــاب الحديــد«، 
والعقــدة مــن األحذيــة الحريمــى وعقــدة قصــر القامــة التــى ظهــرت بشــكل كوميــدى فــى فيلــم 

»مطــاردة غراميــة«.
- فــى فتــرة الســبعينات تــم تقديــم أمــراض العقــدة النفســية بشــكل تراجيــدى كعقــدة أوديــب والتعلــق 
الشــديد بــاألم التــى ظهــرت فــى فيلــم الســراب، كذلــك عقــدة الصــراع بيــن التقاليــد المصريــة والثقافــة 
األوروبيــة التــى ظهــرت فــى فيلــم »أيــن عقلــى«، كمــا تــم تقديــم العقــدة النفســية بشــكل كوميــدى فــى 

فيلــم »ســفاح النســاء« والعقــدة مــن النســاء بســبب ســوء معاملــة زوجــة األب.
- فــى فتــرة الثمانينــات تــم تقديــم العقــدة النفســية بشــكل تراجيــدى كعقــدة تناقــض الشــخصية بيــن 
الزوجيــن التــى شــخصها الطبيــب النفســي خــال الحــوار الدرامــى فــى فيلــم »أرجــوك إعطنــى هــذا 
الــدواء« وصاحبهــا أعــراض نفسجســمانية كالقــىء والقولــون العصبــى، العقــدة مــن الرجــال فــى فيلــم 
»خلــى بالــك مــن عقلــك«، واســتمر تنــاول العقــدة النفســية فــى قالــب تراجيــدى فــى فتــرة التســعينات 
حيــث قدمــت العقــدة مــن الرجــال فــى فيلــم »القاتلــة«، حيــث تعرضــت البطلــة لاغتصــاب وهــى 

طفلــة، ثــم العنــف مــن قبــل الــزوج.
- فــى فتــرة األلفينــات تــم تنــاول العقــدة النفســية بشــكل كوميــدى مــن خــال فيلــم »حــب البنــات« 
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الــذى قــدم العقــدة النفســية مــن الرجــال بســبب خيانــة األب والجملــة الشــهيرة »كلهــم مصطفــى أبــو 
حجــر«، كذلــك عقــدة كــره األب والغيــرة علــى األم منــه مــن خــال شــخصية المريــض النفســى 
الــذى يعتقــد أن والــده يكرهــه بعبــارات مضحكــة تعبــر عــن اإلحســاس باإلضطهــاد غيــر المبــرر 
كتذكــره ضيقــه وعبوســه يــوم مولــده، أو عــدم إطفائــه شــمع عيــد ميــاده العاشــر، كمــا تنــاول فيلــم 
»عصابــة الدكتــور عمــر« مــرض العقــدة النفســية بنفــس الطريقــة الكوميديــة مــن خــال شــخصية 
المريــض النفســي طويــل القامــة وعقدتــه مــن طولــه النــه يســبب لــه إحــراج ويجعــل اآلخريــن 
يســتخدمونه، كمــا قدمــت عقــدة ضعــف الشــخصية بنفــس الطريقــة مــن خــال فيلــم »كــد رضــا«، 

كذلــك العقــدة مــن الجنــس اآلخــر قدمــت بشــكل كوميــدى مــن خــال فيلــم »زنقــة ســتات«.  
- ظهــرت الفوبيــا أو الخــوف المرضــى فــى العديــد مــن األفــام، وقــد قدمــت بشــكل تراجيــدى فــى 
فيلــم »نصــف عــذراء« تمثلــت فــى خــوف البطلــة المرضــى مــن غــروب الشــمس، كذلــك الخــوف 
المرضــى مــن النــار كمــا ظهــر فــى فيلــم »جبــر الخواطــر«، كمــا قــدم بشــكل كوميــدى فــى فيلــم 
»عصابــة الدكتــور عمــر« الــذى تنــاول مــرض الفوبيــا مــن النــار واألماكــن المرتفعــة، كمــا تــم 
تشــخيصها علــى لســان الطبيــب النفســى خــال الحــوار الدرامــى وهــى حالــة فوبيــا مــن األماكــن 
المرتفعــة نتيجــة لعقــدة طفوليــة، وحالــة فوبيــا مــن النــار نتيجــة لتســبب المريــض فــى حريــق المصنع 
الــذى يعمــل بــه، ويوضــح الفيلــم المشــكات التــى تحــدث لمرضــى الفوبيــا فــى حياتهــم الشــخصية 
نتيجــة لمرضهــم، حيــث يرفــض مريــض فوبيــا األماكــن المرتفعــة الشــقة التــى اختارتهــا خطيبتــه 
ألنهــا فــى الــدور ال15، كذلــك مريــض فوبيــا الخــوف مــن النــار يرفــض حضــور عيــد ميــاد ابنــه 
خوفــا مــن الشــمع، كمــا تنــاول الفيلــم موقــف المجتمــع مــن مريــض الفوبيــا مــن خــال مشــهد درامــى 
داخــل قســم الشــرطة يرفــض فيــه الظابــط اإلعتمــاد علــى أقــوال مريــض الفوبيــا رافضــا أن يســأل 

شــخص مجنــون، ويؤكــد الطبيــب النفســي خــال المشــهد أن مــرض الفوبيــا ليــس جنــون.
- كمــا قدمــت الفوبيــا مــن الحبــس والتعذيــب فــى الفيلــم السياســي »قانــون إيــكا« مــن خــال 
شــخصية األســتاذ الجامعــى الــذى تــم إعتقالــه هــو وزوجتــه بســبب آرائــه السياســية، فيصــاب بفوبيــا 

مــن الســجن حتــى أنــه ينهــار عندمــا يدخــل قســم للشــرطة.
- الهلوســة البصريــة والســمعية والتخيــات قــى الرؤيــة والســمع :قدمــت بشــكل كوميــدى كفيلــم 
»إســماعيل يس فى مستشــفى المجانين« ، كما قدمت بشــكل تراجيدى فى أفام »باب الحديد« 
و »البيــت الملعــون«، وقــد شــخص الطبيــب النفســي الهلوســة البصريــة والســمعية خــال الحــوار 
الدرامــى فــى فيلــم »البيــت الملعــون« مــرددا أن »هنــاك أكثــر مــن نــوع مــن الهلوســة منهــا: الهلوســة 
الكاميــة أن يخــرف المريــض فــى الــكام، الهلوســة الســمعية وهــى ان يســمع المريــض أصــوات 
البصريــة  يتــردد علــى ســمعه، والهلوســة  أو هاتــف  بيكلمــه  يســمعها وحــده كشــخص  غريبــة، 
تخيــات لرؤيــة غريبــة تتصاعــد خطورتهــا وتضغــط علــى الجهــاز العصبــى للمريــض كأن يفتــح 
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المريــض بــاب أو شــباك ويفاجــىء بوجــود حيطــة وهــى حيطــة وهميــة مــن صنــع خيالــه أو يــرى 
بيــر عميــق أمامــه يقــاوم الســقوط فيــه«.

 كذلــك فيلــم »الشــيخ جاكســون« الــذى قــدم مشــاهد دراميــة توضــح التهيــؤات الســمعية والبصريــة 
التــى تحــدث للمريــض النفســي حيــث يــرى أشــياء غيــر حقيقيــة كالمشــهد الــذى يــرى فيــه مايــكل 
جاكســون خلفــه فــى الصــاة ويتوهــم أن المصليــن يرقصــون خلفــه فيقــوم بضربهــم، كذلــك رؤيتــه 
لمايكل جاكســون خال الدرس الدينى فى المســجد وذلك بســبب الصراع الداخلى بين شــخصيته 
المحبــة لمايــكل جاكســون وشــخصية الشــيخ الــذى ينهــى عــن ســماع األغانــى والمــدرك أن المــرء 
يحشــر مــع مــن يحــب ويخــاف مــن عــذاب القبــر ويبــدأ يعانــى مــن الكوابيــس ثــم الهلوســة البصريــة 
خــال الصــاة وخــال الــدرس الدينــى، كذلــك قدمــت الهلوســة الســمعية والبصريــة كأعــراض 

مصاحبــة ألمــراض أخــرى كمــرض الفصــام فــى فيلــم »آســف علــى اإلزعــاج«.
- مــرض البارانويــا أو جنــون العظمــة ظهــر مــن خــال شــخصيات رئيســية كشــخصية أحمــد 
زكــى فــى فيلــم »زوجــة رجــل مهــم« حيــث يعانــى مــن الغــرور والتســلط وجنــون العظمــة ويرفــض 
اإلعتــراف بخروجــه علــى المعــاش ويعتقــد أن المحكمــة ســتحكم برجوعــه إلــى وظيفتــه التــى قــام 
باســتغالها وتلفيــق التهــم للمئــات معتقــدا أنــه بذلــك يحافــظ علــى النظــام ويحمــى الدولــة، وينتهــى 
الفيلــم بارتكابــه جريمــة قتــل ثــم اإلنتحار،كمــا قــدم بشــكل كوميــدى مبالــغ فيــه مــن خــال شــخصية 
علــى بيــه فــى فيلــم »علــى بيــه مظهــر« حيــث يــرى البطــل فــى نفســه صفــات خارقــة ويعتقــد أنــه 
أذكــى ممــن حولــه فيتعالــى عنهــم، إذ يعتقــد أن إمكانياتــه الخارقــة تتيــح لــه فرصــة الثــراء الســريع.

تــم تقديــم مــرض البارانويــا مــن خــال شــخصيات ثانويــة مثــل شــخصية الممثــل  - كذلــك 
المشــهور الــذى يحــب نفســه ويحــب أن يكــون دائمــا محــط األنظــار، ويذهــب متخفــى للعــاج فــى 

عيــادة الطبيــب النفســي وذلــك مــن خــال فيلــم »حــب البنــات«.
- الشــيزوفرينيا أو الفصــام: مــن أبــرز الشــخصيات التــى قدمتــه شــخصية مهنــدس الطيــران 
حســن فــى فيلــم آســف لإلزعــاج، حيــث يشــعر باإلضطهــاد مــن اآلخريــن، يخلــق شــخصيات 
ويتحــدث إليهــا فــى خيالــه، حتــى أنــه يتحــدث إلــى والــده المتوفــى، وتظهــر عليــه أعــراض هلوســة 

ســمعية وبصريــة.  
- اضطراب تعدد الشــخصيات: ظهر هذا المرض فى أفام فترة الســتينات والســبعينات فقط، 
وذلــك مــن خــال أفــام »بئــر الحرمــان«، »اإلختيــار«، »ذات الوجهيــن«، وياحــظ أن األفــام 

الثاثــة عــن روايــات أدبيــة. 
- الصدمــة العصبيــة وإضطــراب مــا بعــد الصدمــة: ظهــر هــذا المــرض فــى أفــام فتــرة الســتينات 
والثمانينــات، كشــخصية ناديــة فــى فيلــم »الليلــة األخيــرة« التــى فقــدت الذاكــرة بشــكل مؤقــت نتيجــة 

صدمــة عصبية.
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- مــرض االكتئــاب: وقــد تــم تقديمــه مــن خــال شــخصيات ثانويــة كشــخصية األم التــى تعانــى 
مــن اإلكتئــاب بســبب خافاتهــا المســتمرة مــع زوجهــا ممــا يقودهــا إلــى اإلنتحــار وذلــك فــى فيلــم 
»برتيتــا« كذلــك ظهــر اإلكتئــاب الســريرى مــن خــال شــخصية مــارى التــى تنــام داخــل تابــوت 

ترفــض مغادرتــه فــى مستشــفى األمــراض النفســية وذلــك مــن خــال فيلــم »جبــر الخواطــر«. 
- الوســواس القهــرى: ومــن أبــرز الشــخصيات التــى قــدم مــن خالهــا »لــوزة« فــى فيلــم »جبــر 
الخواطــر« التــى ظهــرت تطهــر كل شــىء حولهــا، حتــى أنهــا غســلت نقــود زوجهــا فطلقهــا وانتهــى 
بهــا الحــال داخــل مستشــفى األمــراض النفســية وقــد تــم تشــخيص المــرض خــال الحــوار الدرامــى 

للفيلم. 
- التأخــر العقلــى: وقــد ظهــر خــال أفــام فتــرة التســعينات فقــط مــن خــال شــخصيات رئيســية 

فــى أفــام: تــوت تــوت، ديــك البرابــر، مبــروك وبلبــل.
- باإلضافــة إلــى أمــراض نفســية وعقليــة أخــرى ظهــرت خــال األفــام الســينمائية عينــة الدراســة 
الشــيخوخى،  الخــوف  الســرقة، الزهايمــر أو  التوحــد، مــرض  لــكل منهــا مثــل:  بنســبة 1.8% 
المازوخيــة أو االســتمتاع والتلــذذ بالشــعور باأللــم، اإلنهيــار العصبــى، فقــدان الذاكــرة المؤقــت، 

الصــرع، الهــوس الجنســي، اضطــراب الشــخصية الحديــة.

2- طرق العالج النفسي التى تم إستخدامها فى األفالم السينمائية عينة الدراسة:
- ظهــرت طــرق العــاج النفســي المســتخدمة بنســبة %73.3 مــن األفــام عينــة الدراســة، وقــد 
تبيــن وجــود عاقــة طرديــة متوســطة بيــن إظهــار األفــام لطــرق العــاج النفســى المســتخدمة وبيــن 
ســنوات إنتــاج الفيلــم، حيــث أن األفــام التــى تــم إنتاجهــا خــال فتــرة األلفينــات وضحــت جميعهــا 
طــرق العــاج النفســي المســتخدمة، ويمكــن أن نعــزى ذلــك إلــى زيــادة الوعــى بالمــرض النفســي، 
واإلســتعانة فــى بعــض األفــام بمتخصــص لمراجعــة المعلومــات الطبيــة النفســية التــى يتــم تناولهــا.
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شكل رقم )2( يبين نوع العالج النفسي الذى تم استخدامه فى األفالم السينمائية
 

-جــاءت الجلســات النفســية الفرديــة فــى مقدمــة طــرق العــاج النفســى التــى قدمتهــا األفــام 
الســينمائية عينــة الدراســة، حيــث أن هــذه الطريقــة ثريــة دراميــا النهــا تأخــذ طابــع الســرد حيــث يقــوم 
المريض بســرد أحداث حياته للوصول للمشــكلة،وقد ظهرت كوســيلة للعاج فى أفام الســتينات 
كفيلــم »الليلــة األخيــرة«، »بئــر الحرمــان«، »مطــاردة غراميــة«، »نصــف عــذراء« ،وقــد تزامــن 
التمدد على ســرير المعالجة أو الشــيزلونج مع الجلســات النفســية الفردية خال هذه الفترة، حيث 
تــم توظيــف ذلــك دراميا،ففــى فيلــم »بئــر الحرمــان« أجــرى الطبيــب النفســي عــدة جلســات نفســية 
للمريضــة حتــى اســتطاع التواصــل مــع الشــخصية األخــرى التــى تتقمصهــا ، وفــى فيلــم »مطــاردة 
غراميــة« اتخــذت الجلســات النفســية طابــع كوميــدى حيــث يقنــع الطبيــب مريــض مصــاب بعقــدة 
نفســية نتيجــة قصــر القامــة بــأن يــردد جملــة مضحكــة، كذلــك تــم اســتخدام عبــارة »مــدد علــى 

الشــيزلونج« حيــث تــم إعتبــاره قطعــة أساســية فــى العيــادة النفســية فــى العديــد مــن األفــام. 
- اســتمر اســتخدام الجلســات النفســية الفرديــة خــال الفتــرات الزمنيــة المختلفــة كوســيلة أساســية 
للعــاج كفيلــم »أيــن عقلــى« الــذى تــم خالــه توظيــف الجلســات النفســية دراميــا ، واســتخدام 
حــركات الكاميــرا الســريعة والموســيقى المائمــة التــى تعكــس الصــراع الداخلــى لــدى المريــض 
بيــن الريفــى المتمســك بالتقاليــد كوالــده وبيــن شــخصية المثقــف المتحــرر الــدارس بالخــارج، كذلــك 
فيلــم »أرجــوك إعطنــى هــذا الــدواء« حيــث تــم اســتخدام إضــاءة خافتــة وموســيقى خــال الجلســات 
النفســية باإلضافــة إلــى الديكــور البســيط للعيــادة وألــوان الحائــط التــى توحــى باأللفــة، وتنــاول 
الفيلــم خــال الحــوار الدرامــى طريقــة التمــدد علــى الشــيزلونج كطريقــة تقليديــة مــن طــرق العــاج 
حيــث ذكــر الطبيــب العائــد مــن الخــارج حديثــا انــه »غيــر متمســك بهــذه الطريقــة التــى تشــبه 



املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال - العدد ) 32 (  يناير / مارس - 2021

181

طريقــة الكشــف التــى يتبعهــا أى جــراح قبــل دخــول العمليــات وأنــه يتــرك المريــض يختــار الوضــع 
المناســب الــذى يرتــاح فيــه ليتكلــم معــه كأنــه يتكلــم مــع نفســه وهــو الغــرض مــن الجلســة النفســية«. 
- كذلــك اســتمر تقديــم الجلســات النفســية الفرديــة كوســيلة أساســية فــى العــاج النفســى خــال 
البنــات«، »زنقــة  الدكتــور عمــر«، »كــده رضــا«، »حــب  األلفينــات كأفــام »عصابــة  أفــام 

ســتات«.
- جــاء العــاج الدوائــى بنســبة %12.7 ضمــن أســاليب العــاج المســتخدمة، يليــه الحقــن 
المهدئــة بنســبة %9.5، والتــى ظهــرت كوســيلة عــاج هامــة خــال أفــام الســتينات والســبعينات 
والثمانينــات كأفــام »الليلــة األخيــرة« ، »عفريــت مراتــى« ، »ذات الوجهيــن«، »الدنيــا علــى 
جنــاح يمامــة«، »الهــروب مــن الخانكــة«، وفــى فيلــم »أيــام الغضــب« تــم تقديــم نــوع مــن أنــواع 
الحقن المهدئة كوســيلة للعاج وتهدئة المرضى رغم تحفظ األخصائية النفســية على اســتخدامه 
ألنــه يؤثــر علــى صحــة المريــض، بينمــا لــم تظهــر الحقــن المهدئــة كوســيلة عــاج نفســي فــى 
فتــرة التســعينات واأللفينــات، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )Girish, Banwarl )2011 التــى 
توصلــت إلــى أن أكثــر طــرق العــاج اســتخداما فــى األفــام الهنديــة التــى تناولــت الطبيــب النفســي 

هــى العــاج الدوائــى والجلســات الفرديــة. )22(
- تــم إســتخدام العــاج الكهربــى خــال أفــام فتــرة الثمانينــات حيــث تــم تقديــم جلســات الكهربــاء 
كوســيلة لتخويــف المرضــى وترويعهــم مثــل فيلــم »إضــراب المجانيــن«، أو إلبتــزاز المرضــى 
واإلســتياء علــى األمــوال التــى يتركهــا األهــل لهــم خــال الزيــارة فــى مستشــفى األمــراض العقليــة 
والنفســية مــن قبــل أحــد الممرضيــن وإجبــار بعــض المرضــى علــى التســول خــال الزيــارة وإال 
يتعرضــوا لجلســات الكهربــاء، وذلــك فــى فيلــم »أيــام الغضــب«، كمــا تــم اســتخدام العــاج الكهربــى 
كوســيلة إرهاب وغســيل مخ لنشــطاء سياســيين منهم صحفى يتم حبســه فى المستشــفى لمدة 29 
عــام وتعريضــه لجلســات الكهربــاء كوســيلة تعذيــب، ومذيعــة تليفزيونيــة يتــم تعريضهــا لجلســات 
الكهربــاء كوســيلة لمحــى المعلومــات التــى تعرفهــا عــن جريمــة قتــل، وذلــك فــى فيلــم »الخــروج مــن 
الخانكــة«، كمــا تــم اســتخدام العــاج الكهربــى كوســيلة عقــاب يخــاف منهــا المريــض، ويتوســل 
للطبيــب كــى ال يســتخدمها ففــى مشــهد تراجيــدى فــى فيلــم »خلــى بالــك مــن عقلــك« يتــم تصويــر 
معانــاة المريــض وألمــه خــال جلســة العــاج الكهربــى الــذى يصفــه الطبيــب أنــه وســيلة غيــر 
مكلفــة تحقــق نتيجــة فوريــة، إال أن األخصائــى النفســي يحطــم الجهــاز فــى مشــهد آخــر بســبب 
األلــم الــذى يســببه للمريــض، وتختلــف الصــورة التــى قدمتهــا األفــام الســينمائية للعــاج الكهربــى 
عــن الواقــع الفعلــى حيــث أجمــع األطبــاء النفســيين خــال مجموعــة النقــاش المركــز أن العــاج 
الكهربــى عــاج فعــال جــدا فــى حــاالت المــرض النفســي وأنــه ال يســتخدم بالصــورة التــى قدمتهــا 
الدرامــا، ويتفــق ذلــك مــع دراســة )Andrew McDonald ,Garry  )2009 التــى أشــارت إلــى 
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أن التنــاول الســلبى لجلســات العــاج الكهربــى يوثــر ســلبيا بشــكل كبيــر علــى اإلتجاهــات نحــو 
العــاج الكهربــى، وأنــه يختلــف عــن الواقــع، وأن جمهــور األفــام الســينمائية الذيــن لــم يتعرضــوا 
للعــاج الكهربــى بشــكل شــخصى أو مهنــى لــن يســتطيعوا التمييــز بيــن الواقــع الطبــى وبيــن 

متطلبــات الســرد الدرامــى فــى األفــام الســينمائية.)23(
- قــدم التحليــل النفســي واإلختبــارات النفســية بنســبة %4.7 مــن أســاليب العــاج النفســي 
المســتخدمة، ففــى فيلــم »خلــى بالــك مــن عقلــك« تــم إســتخدام  التحليــل النفســى واإلختبــارات 
النفســية كاإلجابة على بعض األســئلة ، أو الرســم حيث يرســم المريض أشــخاص ورســومات يتم 
تحليلهــا نفســيا، وقــد ظهــر ذلــك خــال الحــوار الدرامــى فــى الفيلــم، فالمريــض الــذى يرســم نفســه 
بشــكل مختلــف تمامــا قــد يكــون مريــض بــإزدواج الشــخصية، والمريضــة التــى رســمت شــخص مــا 
أبــدى تعاطــف نحوهــا تكــون خطــوة فــى طريــق الشــفاء، كمــا قــدم فيلــم »جبــر الخواطــر« التحليــل 
النفســى كوســيلة للعــاج، كذلــك العــاج بالدرامــا مــن خــال إعــادة تمثيــل المشــاهد التــى أثــرت 

ســلبا علــى المريــض.
ويمكــن تفســير نــدرة إســتخدام طــرق التحليــل النفســي والعــاج بالدرامــا كمــا جــاء خــال الحــوار 
الدرامــى فــى فيلــم »أيــام الغضــب« مــن خــال مديــر المستشــفى الــذى يرفــض إســتخدام تلــك 

الوســائل بإعتبارهــا مكلفــة ماديــا وقــد ال تحقــق أهدافهــا علــى أرض الواقــع.
-تــم اســتخدام الجلســات العاجيــة الجماعيــة بنســبة %3.2، حيــث قدمــت مــن خــال فيلــم 
»عصابــة الدكتــور عمــر« كطريقــة مــن طــرق العــاج، وقدرتهــا علــى حــث المرضــى لإلســتجابة 
والتفاعــل مــع مشــكاتهم النفســية، كمــا تــم اســتخدامها فــى فيلــم »جبــر الخواطــر« كوســيلة مؤثــرة 
علــى المرضــى خاصــة عندمــا تــم إعــادة تمثيــل األحــداث الحقيقيــة التــى أثــرت علــى المرضــى 

خــال الجلســات الجماعيــة بمشــاركة المرضــى أنفســهم.   
- تــم اســتخدام »التنويــم المغناطيســى« كوســيلة للعــاج النفســي، وقــد قــدم كوســيلة يتحكــم فيهــا 
الطبيــب النفســى فــى المريــض لدرجــة دفعــه الرتــكاب جرائــم قتــل دون وعــى كفيلــم »المنــزل رقــم 
13«، أو لطمــس الحقائــق واألســرار والتحكــم فــى المريــض كفيلــم »البيــت الملعــون«، كذلــك قــدم 
فيلــم »نصــف عــذراء« جلســات التنويــم المغناطيســى التــى اســتطاع مــن خالهــا الطبيــب بعــد )7( 
جلســات مــن التحكــم فــى المريضــة تمامــا دون أو وعــى منهــا، وقــد تــم توظيــف ذلــك دراميــا مــن 

خــال اإلضــاءة والموســيقى وتســليط الضــوء علــى المريضــة خــال هــذه الجلســات. 
 - تــم اســتخدام »المهدئــات« كوســيلة للعــاج النفســي ، كمــا فــى فيلــم »القاتلــة«، كذلــك تــم 
اســتخدام المهدئــات خــال جلســات العــاج النفســي فــى فيلــم »أيــن عقلــى« مــن خــال مهــدىء 
فــوار يعطيــه الطبيــب للمريــض خــال الجلســة، وقــد تــم تنــاول تأثيــر تنــاول المهدئــات كطريقــة 
للعــاج النفســي خــال الحــوار الدرامــى فــى فيلــم »أرجــوك إعطنــى هــذا الــدواء«، حيــث جــاء علــى 
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لســان الطبيــب النفســى خــال الحــوار الدرامــى أن المهدئــات تؤخــذ عنــد الحاجــة وأن رفضهــا يزيــد 
مــن قــوة المريــض، كذلــك ظهــر خــال الحــوار اعتقــاد البطلــة أن المهدئــات قــد تــؤدى إلــى التعاطــى 

حتــى إذا كتبهــا الطبيــب النفســي .
- ظهــرت خــال األفــام الســينمائية عينــة الدراســة طــرق عــاج نفســية أخــرى، بنســب 1.6% 
كالعــاج بالصدمــة أو الغمــر الــذى تــم تقديمــه كوســيلة عــاج حديثــة غيــر تقليديــة فــى فيلــم 
»عصابــة الدكتــور عمــر« مــن خــال تعريــض المرضــى لمواقــف معينــة بشــكل كوميــدى، تجــارب 
بإســتخدام الهندســة الوراثيــة وهــى طريقــة عــاج تــم تقديمهــا فــى فيلــم »جبــر الخواطر«باإلعتمــاد 
علــى الجينــات الوراثيــة ، العــاج بالجلســات الروحانيــة والوســطاء الروحانييــن وقــد تــم تقديمهــا 
خــال فيلــم »البيــت الملعــون« وقــد تــم مزجهــا بإطــار مــن الرعــب مــن خــال توظيــف اإلضــاءة 

. point of view angle  والمؤثــرات الصوتيــة، واســتخدام زوايــا معينــة فــى التصويــر

ثالثا- نتائج تتعلق بشخصية المريض والطبيب النفسى:
1- نــوع واتجــاه الــدور الــذى يقــوم بــه الطبيــب والمريــض النفســي فــى األفــالم الســينمائية 

عينــة الدراســة:

جدول رقم )3( نوع واتجاه الدور الذى يقوم به الطبيب والمريض النفسى
    نوع الشخصية

نوع واتجاه الدور

مريضطبيب

%ك%ك
ور

الد
ع 

%4867.6%3561.4رئيسىنو
%2332.4%2238.6ثانوى

%71100.0%57100.0مجموع

ور
الد

اه 
تج

%68.5%3052.6إيجابىا
%2433.8%1831.6سلبى

%2535.2%915.8يجمع بين اإليجابى والسلبى
%001622.5غير محدد

%71100.0%57100.0 مجموع

- قدمت شخصية الطبيب النفسى 57 مرة خال األفام السينمائية عينة الدراسة، 61.4% 
منها شــخصيات رئيســية، وقد قدمت شــخصية الطبيب النفســى بشــكل إيجابى بنســبة 52.6%، 

مقابل %31.6 قدمت بشــكل ســلبى.
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- قدمت شــخصية المريض النفســى 71 مرة ،%67.6 منها شــخصيات رئيســية، وقد ظهرت 
عاقــة إحصائيــة عكســية ضعيفــة بيــن نــوع الــدور، وتاريــخ إنتــاج الفيلــم، حيــث بــدأ فــى الظهــور 
كشــخصية رئيســية بنســب كبيــرة فــى األفــام منــذ الســتينات وحتــى 2000 ، حتــى أنــه خــال فتــرة 
الســبعينات ظهــر المريــض النفســي كشــخصية رئيســية فــى كل أفــام عينــة الدراســة، وذلــك لبــدء 

اإلهتمــام بالمــرض النفســي،وإهتمام األفــام برصــد األبعــاد النفســية لشــخصية المريــض النفســى.
 - وقــد قدمــت شــخصية المريــض النفســي بشــكل إيجابــى بنســبة %8.5 فقــط، ويمكــن تفســير 
ذلــك بــأن المريــض النفســي يحمــل ســمات ســلبية تتعلــق بالمــرض النفســي تؤثــر علــى إتجــاه الــدور 

الــذى يقــوم بــه.

2- الــدور اإلجتماعــى الــذى يقــوم بــه الطبيــب والمريــض النفســي فــى األفــالم الســينمائية 
عينــة الدراســة:

جدول رقم )4( الدوراإلجتماعى الذى يقوم به الطبيب والمريض النفسى
                                 نوع الشخصية

الدور اإلجتماعى

مريضطبيب

%ك%ك

عي
تما

الج
ر ا

دو
ال
%2526.6%58.6زوج أو زوجة

%55.3%35.2أب
%0088.5أم

%001010.6أخ أو أخت
%1718.1%46.9أبن أو أبنة
%2930.9%4679.3غير محدد

%94100.0%58100.0 مجموع

- لــم يحــدد الــدور االجتماعــى للطبيــب النفســي بنســبة %79.3 مــن الشــخصيات، إذ تــم 
التركيــز علــى دوره المهنــى فــى عــاج المرضــى، بينمــا لــم يحــدد الــدور اإلجتماعــى للمريــض 
النفســي بنســبة %30.9 فقط من الشــخصيات، وذلك ألن معظم األفام الســينمائية التى قدمت 

المريــض النفســي اهتمــت بتقديــم حياتــه وأدواره اإلجتماعيــة.
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3- السمات الديموجرافية للطبيب والمريض النفسي فى األفالم السينمائية المصرية:

جدول رقم )5( السمات الديموجرافية للطبيب وللمريض النفسى
نوع الشخصية

المتغيرات الديموجرافية

مريضطبيب

%ك%ك

وع
%4360.6%5087.7ذكرالن

%2839.4%712.3أنثى
%71100.0%57100.0مجموع

دى
صا

إلقت
ى ا

تو
مس

ًال %1318.3%610.5مرتفع جدا
%1419.7%1424.6مرتفع

%79.9%47.0متوسط
%79.9%23.5منخفض

%3042.3%3154.4غير واضح
%71100.0%57100.0 مجموع

ية
اع

تم
إلج

ة ا
حال

%1825.4%47متزوجال
%45.6%47أرمل

%0045.6مطلق
%2332.4%1526.3غير متزوج
%2231.0%3459.6غير واضح

%71100.0%57100.0 مجموع

- %87.7 مــن األطبــاء النفســيين فــى األفــام الســينمائية مــن الذكــور، بينمــا %12.3 إنــاث، 
وتعطــى هــذه النتيجــة مؤشــرا علــى وضــع مهنــة الطبيــب النفســي داخــل إطــار ذكــورى فــى األفــام 
الســينمائية المصريــة، حيــث لــم تظهــر شــخصية الطبيبــة النفســية فــى أفــام فتــرة الخمســينات 
والســتينات والســبعينات كشــخصية رئيســية أو ثانويــة، وبــدأت فــى الظهــور فــى فتــرة الثمانينــات 
كشــخصية رئيســية إيجابيــة اإلتجــاه مــن خــال شــخصية األخصائيــة النفســية فــى فيلــم »أيــام 
الغضــب« 1989،وفــى فتــرة األلفينــات زاد ظهــور الطبيبــات النفســيات ، ،وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع دراســة )Girish, Banwarl )2011 التــى توصلــت إلــى أن نحــو ثلثــى األطبــاء النفســيين 

الذيــن قدمــوا فــى األفــام الســينمائية الهنديــة كانــوا مــن الذكــور. )24(

4- مدى مالئمة المظهر الخارجى للطبيب النفسي لدوره فى المجتمع:
- شــخصيات الطبيب النفســي تظهر بمظهر مائم لدوره فى المجتمع بنســبة %94.7 مقابل 
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%5.3 غيــر مائــم، منهــا شــخصية د.خشــبة فــى فيلــم »مطــاردة غرامية«،د.ثــروت فــى فيلــم 
»جبــر الخواطــر«، د.ســامح فــى فيلــم »الفيــل األزرق 1«.

لــدى %3.5 مــن شــخصيات األطبــاء النفســيين أبرزهــا  - ظهــرت لزمــات حركيــة ولغويــة 
اللزمــات اللغويــة لــدى د.خشــبة فــى فــي مطــاردة غراميــة، واللزمــات الحركيــة لــدى د.ســامى فــى 
فيلــم »عفريــت مراتــى«، وقــد تبيــن وجودعاقــة بيــن ظهــور لزمــات لغويــة وحركيــة معينــة لــدى 
الطبيــب النفســي وبيــن ســنة إنتــاج الفيلــم ، بحيــث اقتصــرت ظهــور لزمــات لغويــة وحركيــة علــى 
فتــرة الســتينات وذلــك فــى إطــار تقديــم الطبيــب النفســى بصــورة كوميديــة مضحكــة ال تتفــق مــع 

واقعــه ودوره فــى المجتمــع. 

5- المهن التى يمارسها المريض النفسي فى األفالم السينمائية المصرية:
- المريــض النفســي فــى األفــام الســينمائية عينــة الدراســة يعمــل بنســبة %47.9، وال يعمــل 

بنســبة 29.6%.
- ظهــر المريــض النفســي كطالــب جامعــى %13.9، مهنــدس %11.1، إلــى جانــب مهــن 
أخــرى ظهــرت بنســبة ال تتعــدى %2.8 منهــا: أســتاذ الجامعــة، مترجمــة، بائــع جرائــد، مصــور 
فوتوغرافــى، طبيــب بيطــرى، كاتــب ومؤلــف مشــهور، ممثــل مشــهور، مطربــة، صحفــى، محامــى، 
طبيــب شــرعى، شــيخ، ضابــط شــرطة، كوافيــرة، مدرســة، ناظــرة مدرســة، مستشــار بنكــى بدرجــة 

دكتــوراة، موظــف.

6- السمات الشخصية للمريض النفسى:

جدول رقم )6( نوع السمات الشخصية للمريض النفسي
%كنوع السمات

34.2سمات إيجابية

3853.5سمات سلبية

2433.8يجمع بين االثنين

68.5غير محدد

71100.0المجموع

-الســمات الســلبية للمريــض النفســي ظهــرت بنســبة %53.5 بينمــا ظهــرت الســمات اإليجابيــة 
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بنســبة %4.2، ويمكــن أن نعــزى ذلــك إلــى ســيطرة بعــض الســمات الســلبية المتعلقــة بالمــرض 
النفســي علــى شــخصية المريــض.

شكل رقم )3( يبين السمات اإليجابية للمريض النفسي

- مــن أبــرز الســمات اإليجابيــة التــى اتســم بهــا المريــض النفســي: المواظبــة علــى العــاج وزيــارة 
الطبيــب، الجديــة فــى العمــل، المرونــة وتقبــل مرضه النفســي.

- اتســم المريــض النفســي بالــذكاء، وقــدرات مرتفعــة فــى بعــض المجــاالت منهــا القــدرة الفائقــة 
فيلــم  فــى  التوحــد  شــخصية مريــض  خــال  مــن  وذلــك  معقــدة  إجــراء عمليــات حســابية  علــى 
فيلــم  فــى  المشــهور  والمؤلــف  كالكاتــب  والقصــص  الكتابــة  مجــال  فــى  قــدرات  »التوربينــى«، 
»اإلختيــار«، فــى مجــال الطــب الجنائــى مــن خــال شــخصية الطبيــب الشــرعى فــى فيلــم »رد 

فعــل«.
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شكل رقم )4( يبين السمات السلبية للمريض النفسي

- مــن أبــرز الســمات الســلبية للمريــض النفســي فــى األفــام الســينمائية أنــه مصــدر للســخرية 
والفكاهــة حيــث قــدم المريــض النفســي أحيانــا بشــكل كوميــدى مضحــك يثيــر الســخرية، وقــد 
أوصــى األطبــاء النفســيين وكتــاب ومخرجــى األفــام فــى مجموعــات النقــاش المركــز بضــرورة 

تجنــب هــذا التنــاول لشــخصية المريــض النفســي. 
- المريــض النفســى مصــدر خطــر علــى نفســه واآلخريــن، كمــا أن ردود أفعالــه عنيفــة ال يمكنــه 
التحكــم فيهــا، وقــد تــؤدى هــذه الســمات إلــى الخــوف المجتمعــى مــن المريــض النفســي وعــدم تقبلــه.

- المريــض النفســي وصمــة عــار لنفســه وألهلــه حيــث ظهــر ذلــك مــن خــال الحــوار الدرامــى 
فــى العديــد مــن األفــام.

  
7- السمات الشخصية العامة والمهنية للطبيب النفسي:

جدول رقم )7( نوع السمات الشخصية للطبيب النفسى
%كنوع السمات

2747.4سمات ايجابية
1424.6سمات سلبية

1119.3يجمع بين االثنين
58.8ال يوجد

57100.0المجموع
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- الســمات الشــخصية اإليجابيــة ظهــرت بنســبة %47.4 مــن شــخصيات الطبيــب النفســي، 
مقابــل %24.6 ســمات ســلبية، وتوجــد عاقــة إجصائيــة بيــن إتجــاه الــدور وظهــور الســمات 

العامــة فالشــخصيات التــى تأخــذ أدوار ســلبية تحمــل ســمات ســلبية والعكــس.
- توجــد عاقــة عكســية ضعيفــة بيــن الســمات العامــة للطبيــب النفســي والنــوع، حيــث تظهــر 
الطبيبــات النفســيات تحملــن ســمات إيجابيــة فــى كل الشــخصيات التــى قدمــت، بينمــا األطبــاء 
النفســيين يحملــون ســمات إيجابيــة بنســبة أكبــر مــن الســمات الســلبية، حيــث تظهــر الطبيبــة 

النفســية واثقــة مــن نفســها، تســاعد المريــض وتدافــع عــن حقوقــه.

شكل رقم )5( يبين السمات الشخصية اإليجابية للطبيب النفسي

- تأتى ســمتى االتزان والعقانية و التفانى وبذل الجهود لعاج المرضى فى مقدمة الســمات 
اإليجابيــة للطبيــب النفســي ، حيــث قــدم الطبيــب النفســى العديــد مــن األدوار التــى تفانــى خالهــا 
فــى عــاج المرضــى وحــل مشــكاتهم كشــخصية الطبيــب النفســي فــى فيلــم بئــر الحرمــان، الليلــة 

األخيــرة، أيــن عقلــى، خلــى بالــك مــن عقلــك، ريــال فضــة، جبــر الخواطــر.
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شكل رقم )6( يبين السمات الشخصية السلبية للطبيب النفسي

- تأتــى فــى مقدمــة الســمات الشــخصية الســلبية التــى اتســم بهــا الطبيــب النفســى أنــه شــخصية 
كوميديــة مضحكــة ، وقــد قدمــت شــخصية الطبيــب النفســى بهــذه الصــورة علــى مــدار الفتــرات 
الزمنيــة المختلفــة، كشــخصية د.خشــبة فــى فيلــم »مطــاردة غراميــة«، شــخصية الطبيــب ومديــر 
المستشــفى فــى فيلــم »إضــراب المجانيــن«، شــخصية د.ثــروت فــى فيلــم »جبــر الخواطر«،وقــد زاد 
اســتخدام هــذه الســمة فــى شــخصيات الطبيــب النفســي التــى قدمــت فــى فتــرة األلفينــات كشــخصية 
د.عبــد العزيــز كاظــم فــى فيلــم »إبقــى قابلنــى«، وشــخصية د.مهيــب فــى فيلــم »حــب البنــات«، 
شــخصيتى د.عمــر وأســتاذه د.فخــرى فــى فيلــم »عصابــة الدكتــور عمــر«، شــخصيتى د.علــى 
منيــر ووالــده الطبيــب النفســي فــى فيلــم »زنقــة ســتات« وذلــك فــى إطــار األفــام الكوميديــة التــى 

قدمــت منــذ أواخــر التســعينات.
- تأتــى ســمة »وصولــى ومنافــق« فــى المرتبــة الثانيــة، يليهــا »مضطــرب نفســيا أو مختــل 
يحتــاج لعــاج«، ومــن أشــهر الشــخصيات الطبيــب النفســي التــى اتســمت بهــذه الســمة د.يحيــى 
راشــد ود.أكــرم فــى فيلــم الفيــل األزرق، وهــو إتجــاه قــدم خــال الحــوار الدرامــى فــى عــدد مــن 
األفــام كفيلــم »حــب البنــات« حيــث أثــار فكــرة أن »أكثــر مرضــى نفســيين هــم األطبــاء النفســيين 

أنفســهم«. 
- ســمة »العدوانيــة«، واإلجــرام وارتــكاب الجرائــم وقــد قــدم ذلــك فــى األفــام التــى تــم إنتاجهــا 
قبــل عــام 2000 مــن خــال شــخصية د.عاصــم الــذى يســتغل المريــض فــى إرتــكاب جريمــة 
قتــل بإســتخدام التنويــم المغناطيســى فــى فيلــم »المنــزل رقــم 13«، د.أنــور الــذى يســتغل الفتيــات 
ويخدعهــن مســتغا مهنتــه وبإســتخدام التنويــم المغناطيســى يدفــع إحــدى الفتيــات لمحاولــة قتــل 
خطيبهــا وذلــك فــى فيلــم »نصــف عــذراء«، د.صــاح الطبيــب النفســي القاتــل الــذى يســتغل مهنتــه 
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فــى اإليحــاء للمريضــة بأشــياء غيــر حقيقيــة للتســتر علــى جريمتــه فــى فيلــم »البيــت الملعــون«، 
د.صبــرى مديــر مستشــفى األمــراض النفســية والعصبيــة فــى فيلــم »الهــروب مــن الخانكــة« الــذى 
يســتغل وظيفتــه بشــكل إجرامــى ويقــوم بعمــل غســيل مــخ للمرضــى للتســتر علــى هــذه الجرائــم، 
كمــا يعــذب السياســيين فــى قســم داخــل المستشــفى أطلــق عليــه »العــزل«، وقــد قدمــت هــذه الســمة 
بشــكل تراجيــدى فــى هــذه األفــام، بينمــا ظهــرت خــال أفــام األلفينــات مــرة واحــدة وقدمــت بشــكل 
كوميــدى مــن خــال شــخصية د.علــى منيــر المــزور المحتــال المتحــرش الــذى يســتغل أســرار 

المريضــات.   

جدول رقم )8( نوع السمات المهنية للطبيب النفسي
السمات المهنية للطبيب 

%كالنفسي

3154.4سمات ايجابية
1526.3سمات سلبية

47.0يجمع بين االثنين
712.3ال يوجد

57100.0المجموع

- ظهــرت الســمات المهنيــة اإليجابيــة بنســبة %54.4 مــن شــخصيات الطبيــب النفســي التــى 
تــم تقديمهــا فــى األفــام الســينمائية، الســمات الســلبية بنســبة %26.3، وقــد ظهــر كل األطبــاء 
يحملــون ســمات مهنيــة ســلبية فــى أفــام فتــرة الخمســينات، كذلــك شــهدت فتــرة الثمانينــات ظهــور 
ســمات مهنيــة ســلبية لألطبــاء النفســيين، وفــى أفــام الســبعينات والتســعينات وأفــام األلفينــات 
حتــى 2010 لــم تظهــر أى ســمات مهنيــة ســلبية لألطبــاء النفســيين، بينمــا ظهــرت ســمات مهنيــة 

ســلبية لألطبــاء فــى األفــام التــى تــم إنتاجهــا بعــد 2010.
- كذلك تبين وجود عاقة عكســية متوســطة بين إتجاه الدوروالســمات المهنية للطبيب، حيث 

ان الشخصيات ذات اإلتجاه السلبى يحملوا سمات مهنية سلبية.
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شكل رقم )7( يبين السمات المهنية اإليجابية للطبيب النفسي

- جــاءت ســمة »احتــرام مبــادئ المهنــة« فــى مقدمــة الســمات المهنيــة اإليجابيــة للطبيــب 
النفســي، يليهــا »اإلنصــات بإهتمــام للمرضــى« ، ثــم تقديــم النصــح والمشــورة دائمــا للمريــض.

شكل رقم )8( يبين السمات المهنية السلبية للطبيب النفسي

- جــاءت ســمة »عــدم إحتــرام مبــادىء المهنــة« فــى مقدمــة الســمات المهنيــة الســلبية، يليهــا 
»تســريب أســرار المرضــى وإســتغالها فــى أغــراض دنيئــة« ثــم إســتغال وظيفتــه لتحقيــق مكاســب 

وأهــداف شــخصية.
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رابًعا- نتائج تتعلق بالعالقات اإلجتماعية السائدة والمشكالت المتعلقة بالمرض النفسي:
1- العالقات اإلجتماعية السائدة بين الطبيب والمريض النفسي:

جدول رقم )9( نوع العالقات اإلجتماعية السائدة بين الطبيب والمريض النفسي
%كالعالقات االجتماعية السائدة بين الطبيب والمريض

1226.7عالقات ايجابية

817.8عالقات سلبية

1022.2االثنين معا

1533.3لم تظهر

45100.0المجموع

 26.7% مــن األفــام عينــة الدراســة قدمــت عاقــات إيجابيــة بيــن الطبيــب والمريــض النفســي، 
األطبــاء  بيــن  وســلبية  إيجابيــة  عاقــات  قدمــت   22.2% ســلبية،  عاقــات   17.8% مقابــل 

والمرضــى.

شكل رقم )9( يبين العالقات االجتماعية اإليجابية السائدة بين الطبيب والمريض النفسي

-ظهــرت عاقــات إيجابيــة بيــن الطبيــب والمريــض النفســي فــى 22 فيلــم مــن األفــام الســينمائية 
باســتمرار  المريــض  حالــة  متابعــة  للمرضــى،  والمشــورة  النصــح  تقديــم  أهمهــا  الدراســة،  عينــة 
والتواصــل معــه، ومســاعدة المرضــى فــى حــل مشــاكلهم، التواصــل مــع المرضــى بــا غــرور أو 

تعالــى.
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شكل رقم )10( يبين العالقات االجتماعية السلبية السائدة بين الطبيب والمريض 
النفسي

األفــام  مــن  فيلــم   18 فــى  النفســي  والمريــض  الطبيــب  بيــن  الســلبية  العاقــات  ظهــرت   -
الســينمائية عينــة الدراســة، أهمهــا العاقــات العاطفيــة غيــر المتوازنــة بيــن الطبيــب والمريــض 
والتــى جــاءت فــى مقدمــة العاقــات اإلجتماعيــة الســلبية بيــن الطبيــب والمريــض، وتتفــق هــذه 
 Beth A. Vayshenker, Joseph DeLuca, Timothy Bustle, النتيجــة مــع دراســة
 )Philip Yanos)2018التــى توصلــت إلــى أن األفــام الســينمائية تقــدم العاقــة العاجيــة 

بشــكل ســلبى فــى نطــاق العاقــات الرومانســية.)25(
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2- العالقات اإلجتماعية السائدة بين األطباء النفسيين وزمالئهم:

جدول رقم )10( نوع العالقات اإلجتماعية السائدة بين األطباء النفسيين وزمالئهم
العالقات االجتماعية السائدة بين 

%كالطبيب وزمالئه

817.8عالقات ايجابية

36.7عالقات سلبية

12.2االثنين معا

3373.3لم تظهر

45100.0المجموع

بنســبة %17.8 مــن األفــام عينــة  النفســيين  بيــن األطبــاء  العاقــات اإليجابيــة  - ســادت 
.6.7% بنســبة  الســلبية  العاقــات  بينمــا ظهــرت  الدراســة، 

-ظهــرت العاقــات اإليجابيــة بيــن األطبــاء فــى 9 أفــام مــن األفــام الســينمائية عينــة الدراســة، 
أهمهاعاقــة التعــاون والمســاعدة، إبــداء النصــح والمشــورة، عاقــة أســتاذ بتلميــذ، عاقــة احتــرام 

وتقديــر.
- ظهــرت العاقــات الســلبية بيــن األطبــاء فــى 4 أفــام مــن األفــام الســينمائية عينــة الدراســة، 
أهمهــا عاقــة التحــدى، وعاقــات التنافــس غيــر الشــريف، والتنافــس علــى عاقــة عاطفيــة قديمــة، 

إلحــاق األذى، واالشــتراك فــى اســتغال الوظيفــة.

3- أهم المشكالت المرتبطة بالمرض النفسي كما قدمتها األفالم السينمائية:
%77.8 مــن األفــام عينــة الدراســة قدمــت مــن خــال ســياقها الدرامــى مشــكات مرتبطــة 

بالمــرض النفســي، مقابــل %22.2 لــم تقــدم مشــكات مرتبطــة بالمــرض النفســي.
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شكل رقم )11( يبين المشكالت المرتبطة بالمرض النفسي التى قدمتها األفالم 
السينمائية

- جاءت مشكات » رفض المجتمع للمريض النفسي وعدم تقديم الدعم النفسي والمجتمعي 
لــه«، » اســتغال الطبيــب النفســي أو بعــض العامليــن فــي مجــال الطــب النفســي للمريــض 
وايهامــه بأشــياء خاطئــة«، » المريــض النفســي مصــدر خطــر علــى نفســه واآلخريــن« فــى مقدمــة 

المشــكات التــى قدمتهــا األفــام الســينمائية عينــة الدراســة.

خامسا- اختبارات الفروض
الفــرض األول: تختلــف الحقــب الزمنيــة إلنتــاج األفــالم فــي نــوع العالقــات الســائدة بيــن 

الطبيــب والمريــض النفســي.

جدول رقم )11( العالقات االجتماعية السائدة بين الطبيب والمريض
مؤشرات إحصائيةمتوسط الرتبالعددتاريخ انتاج الفيلم 

العالقات االجتماعية 
السائدة بين الطبيب 

والمريض

9.236كا2 326.67الخمسينات
6درجة الحرية616.58الستينات

0.161الداللة اإلحصائية727.21السبعينات
1026.80الثمانينات

 
630.67التسعينات

616.17من 2000 ل 2010
716.57من 2010 ل 2020

 45المجموع
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- بتطبيــق إختبــار كروســكال )Kruskal- wallis H( للفــروق بيــن العاقــات اإلجتماعيــة 
دالــة  ثبــت عــدم وجــود اختافــات  الفيلــم،  إنتــاج  لســنة  الطبيــب والمريــض وفقــا  بيــن  الســائدة 
احصائيــا عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.05 ،ومــن قــراءة  متوســطات الرتــب ال ياحــظ وجــود 
فــروق واضحــة بيــن نــوع العاقــات الســائدة بيــن الطبيــب والمريــض فــى الفتــرات الزمنيــة المختلفــة.

- وبمراجعــة نتائــج الدراســة التحليليــة تبيــن أن فتــرة الخمســينات والثمانينــات واأللفينــات مــن 
أكثــر الفتــرات التــى ظهــرت بهــا عاقــات ســلبية بيــن األطبــاء والمرضــى حيــث ظهــرت خــال 
الخمســينات عاقــة اســتغال الطبيــب للمريــض، وإيهــام المريــض بأشــياء غيــر حقيقيــة، وفــى 
بيــن  فــى تقديــم عاقــات ســلبية جديــدة  الســينمائية المصريــة  بــدأت األفــام  الثمانينــات  فتــرة 
الطبيــب والمــرض منهــا عاقــة اســتخدام جلســات العــاج الكهربــى لتعذيــب المريــض ،ومســح 
المعلومــات التــى يعرفهــا ،ويتفــق ذلــك مــع ظهــور نوعيــة معينــة مــن األفــام خــال هــذه الفتــرة 
مثــل فيلــم »أيــام الغضــب«، »الهــروب مــن الخانكــة« أظهــرت مستشــفى األمــراض النفســية 
والعصبيــة بصــورة ســلبية حيــث يتــم انتهــاك حقــوق المرضــى واســتخدام العــاج بالصدمــات 
الكهربيــة بشــكل مختلــف عــن دوره فــى الواقــع، ويتفــق هــذا االســتخدام لجلســات العــاج الكهربــى 
مــع دراســة )kalra & Bhugra )2018  التــى أشــارت إلــى انتهــاكات الحقــوق فــى عاقــات 
العــاج النفســي، وهــو مــا يتضــح فــى الصــور الغيــر دقيقــة للعــاج بالصدمــات الكهربيــة فــى 
إلــى  أشــارت  التــى   Pascal Sienaert)2016( األفــام األمريكيــة والهنديــة، )26( ودراســة 
أن العــاج بالصدمــات الكهربيــة يرتبــط اســتخدامه فــى معظــم األفــام الســينمائية بالتعذيــب 

والتحكــم فــى الســلوك.)27( 
- تبيــن مــن النتائــج عــدم صحــة الفــرض األول حيــث تبيــن عــدم وجــود فــروق دالــة احصائيــا 

فــي نــوع العاقــات الســائدة بيــن الطبيــب والمريــض النفســي وفقــا لســنة إنتــاج الفيلــم.



املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال - العدد ) 32 (  يناير / مارس - 2021

198

الفــرض الثانــى: تختلــف الحقــب الزمنيــة إلنتــاج األفــالم فــي اتجــاه الــدور الــذي يقــوم بــه 
الطبيــب النفســي والســمات العامــة للطبيــب النفســي.

جدول رقم )12( اتجاه الدور الذي يقوم به الطبيب النفسي

 

بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  اتجــاه 
لطبيــب ا

تاريخ انتاج 
متوسط العددالفيلم

مؤشرات إحصائيةالرتب

8.741كا2 512.20الخمسينات
6درجة الحرية730.29الستينات

0.189الداللة اإلحصائية331.50السبعينات
1630.59الثمانينات

 

631.50التسعينات
مــن 

2000835.94ل2010

ل   2010 مــن 
20201226.63

 57المجموع

- بتطبيــق إختبــار كروســكال )Kruskal- wallis H( للفــروق بيــن إتجــاه الــدور الــذى يقــوم 
بــه الطبيــب وفقــا لســنة إنتــاج الفيلــم، ثبــت عــدم وجــود اختافــات دالــة احصائيــا عنــد مســتوى 
معنويــة أقــل مــن 0.05 ومــن قــراءة متوســطات الرتــب لــم ياحــظ وجــود فــروق إحصائيــة واضحــة 

بيــن إتجــاه الــدور الــذى يقــوم بــه الطبيــب فــى الفتــرات الزمنيــة المختلفــة.
- وقــد تبيــن مــن نتائــج الدراســة التحليليــة أن فتــرة الخمســينات مــن أكثــر الفتــرات التــى قــدم فيهــا 
الطبيــب النفســي فــى أدوار ســلبية اإلتجــاه، ويمكــن أن نعــزى ذلــك إلــى عــدم الوعــى بأهميــة الطــب 
النفســى فــى المجتمــع خــال هــذه الفتــرة حيــث تتأثــر األفــام الســينمائية بالصــور النمطيــة الســائدة 
فــى المجتمــع، وتعــد فتــرة األلفينــات حتــى 2010 مــن أكثــر الفتــرات التــى قــدم فيهــا الطبيــب 
النفســي فــى أدوار إيجابيــة، حيــث قــدم الطبيــب النفســي خــال معظــم األفــام التــى تــم إنتاجهــا 
خــال هــذه الفتــرة كشــخصية إيجابيــة تقــدم فــى فــى إطــار كوميــدى تســعى لمســاعدة المرضــى 
وحــل مشــكاتهم، ويتســق هــذا اإلطــار مــع إتجــاه الســينما المصريــة فــى هــذا الوقــت حيــث تــم 
اإلهتمــام بتقديــم األفــام الكوميديــة منــذ أواخــر التســعينات مــن خــال شــخصيات رئيســية مــن 

شــباب الفنانييــن. 
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جدول رقم )13( السمات العامة للطبيب النفسي

 

السمات العامة للطبيب

متوسط العددتاريخ انتاج الفيلم
مؤشرات إحصائيةالرتب

4.850كا538.602الخمسينات
6درجة الحرية727.50الستينات

0.563الداللة اإلحصائية325.00السبعينات
1625.53الثمانينات

 
625.00التسعينات

835.63من 2000ل2010
1229.08من 2010 ل 2020

 57المجموع

- بتطبيــق إختبــار كروســكال )Kruskal- wallis H( للفــروق بيــن الســمات العامــة للطبيــب 
وفقــا لســنة إنتــاج الفيلــم، ثبــت عــدم وجــود اختافــات دالــة احصائيــا عنــد مســتوى معنويــة أقــل 
مــن 0.05 ومــن قــراءة متوســطات الرتــب ال ياحــظ وجــود فــروق واضحــة بيــن الســمات العامــة 

للطبيــب فــى الفتــرات الزمنيــة المختلفــة.
- تبيــن مــن النتائــج عــدم صحــة الفــرض الثانــى حيــث تبيــن عــدم وجــود فــروق دالــة احصائيــا 

فــي إتجــاه الــدور الــذى يقــوم بــه الطبيــب النفســى وســماته العامــة وفقــا لســنة إنتــاج الفيلــم.

الفــرض الثالــث: تختلــف الحقــب الزمنيــة إلنتــاج األفــالم فــي اتجــاه الــدور الــذي يقــوم بــه 
المريــض وكذلــك الســمات العامــة للمريــض النفســي.

جدول )14( اتجاه الدور الذي يقوم به المريض

 

ــه  ــوم ب ــذي يق ــدور ال اتجــاه ال
ــض المري

متوسط العددتاريخ انتاج الفيلم
مؤشرات إحصائيةالرتب

5.716كا732.002الخمسينات
6درجة الحرية751.71الستينات

0.456الداللة اإلحصائية735.50السبعينات
1231.67الثمانينات

 
1135.59التسعينات

1836.67من 2000ل2010
932.22من 2010 ل 2020

 71المجموع
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- بتطبيــق إختبــار كروســكال )Kruskal- wallis H( للفــروق بيــن إتجــاه الــدور الــذى يقــوم 
ــم، ثبــت عــدم وجــود اختافــات دالــة احصائيــا عنــد مســتوى  بــه المريــض وفقــا لســنة إنتــاج الفيل
معنويــة أقــل مــن 0.05 ومــن قــراءة  متوســطات الرتــب ال ياحــظ وجــود فــروق واضحــة بيــن 

إتجــاه الــدور الــذى يقــوم بــه المريــض فــى الفتــرات الزمنيــة المختلفــة.

جدول )15( السمات العامة للمريض

السمات العامة للمريض

متوسط العددتاريخ انتاج الفيلم
مؤشرات إحصائيةالرتب

15.120كا719.572الخمسينات
6درجة الحرية742.36الستينات
0.019الداللة اإلحصائية731.36السبعينات
1237.08الثمانينات

 

1125.32التسعينات
1843.17من 2000 ل 2010

من 2010 ل 
2020944.72

 71المجموع

- بتطبيــق إختبــار كروســكال )Kruskal- wallis H( للفــروق بيــن الســمات العامــة للمريــض 
وفقــا لســنة إنتــاج الفيلــم، ثبــت وجــود اختــاف ذى داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 
0.01 ومــن قــراءة متوســطات الرتــب ياحــظ أنــه توجــد اختافــات دالــة احصائيــا حيــث شــهدت 
فتــرة األلفينــات)2010 – 2020 وفتــرة 2000 – 2010( أكثــر الفتــرات الزمنيــة التــي ظهــرت 
فيهــا شــخصيات المرضــى تحمــل ســمات ســلبية أو تجمــع بيــن الســمات الســلبية وااليجابيــة، ومــن 
أخطــر الســمات الســلبية للمريــض النفســى التــى ظهــرت خــال الفتــرة مــن 2000-2010 أن 
المريــض النفســي مصــدر للســخرية والفكاهــة ويتفــق ذلــك مــع التنــاول الكوميــدى المثيــر للســخرية 
للمريــض النفســي خــال تلــك المرحلــة وهــو مــا تــم رصــده كذلــك مــن قبــل مجموعتــى النقــاش 
المركــز لــكل مــن األطبــاء النفســيين وكتــاب ومخرجــى الدرامــا، وقــد ميــز كتــاب وومخرجــى األفــام 
الدراميــة بيــن التنــاول الكوميــدى لشــخصية المريــض النفســي، وبيــن التنــاول المثيــر للســخرية 
لشــخصيته، فالكاتــب يمكــن أن يســتخدم القالــب الكوميــدى لكــن دون ســخرية مــن المريــض وهــو 
مــا لــم تنجــح فيــه الســينما المصريــة خــال هــذه الحقبــة مــع إنتشــار نوعيــة معينــة مــن األفــام 
الكوميديــة، كذلــك ظهــرت ســمات ســلبية خطيــرة للمريــض النفســي خــال هــذه الحقبــة منهــا أن 
ردود أفعالــه عنيفــة ال يمكنــه التحكــم فيها،وأنــه وصمــة عــار لنفســه وألهلــه، ومــن أبــرز الســمات 
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الســلبية للمريــض النفســي خــال الفتــرة مــن 2010 إلــى 2020 أنــه مصــدر خطــر علــى نفســه 
واآلخريــن وهــو مــا يتفــق مــع دراســة )Scott Parrott, CarolineT. Parrott)2015 التــى 
توصلــت إلــى أن الشــخصيات التــى تــم تصنيفهــا علــى أنهــا مصابــة بمــرض عقلــى تكــون إحتماليــة 
إرتكابهــا للجرائــم وإتســامها بالعنــف أكبــر مــن باقــى الشــخصيات، كمــا أن فــرص تقديمهــم كضحيــة 
للجريمــة أكبــر أيضــا، )28( كذلــك ظهــرت ســمات ســلبية أخــرى للمريــض النفســي خــال هــذه 
الحقبــة منهــا أن ردود أفعالــه عنيفــة ال يمكنــه التحكــم فيهــا، وعــدم تقبــل حقيقــة مرضــه النفســي.

- تبيــن مــن النتائــج التحقــق مــن صحــة الفــرض الثالــث بشــكل جزئــى حيــث توجــد فــروق دالــة 
احصائيــا فــي الســمات العامــة للمريــض النفســي وفقــا لســنة إنتــاج الفيلــم، بينمــا لــم تظهــر فــروق 

دالــة إحصائيــا بيــن إتجــاه الــدور الــذى يقــوم بــه المريــض النفســي وســنة إنتــاج الفيلــم.

الفــرض الرابــع: توجــد فــروق دالــة احصائيــا فــي الســمات العامــة والمهنيــة للطبيــب النفســي 
وفقــا لنــوع الشــخصية واتجــاه الــدور.

أواًل: وفقا لنوع الشخصية

جدول رقم )16( يوضح اختبار مان ويتنى الختبار الفرق بين النوع والسمات العامة للطبيب

 السمات العامة للطبيب

متوسط العددالنوع
الرتب

مجموع 
مؤشرات إحصائيةالرتب

70.000قيمة مان ويتني5031.101555.00ذكر
-2.735قيمة 714.0098.00Zأنثى

.006الداللة اإلحصائية  57المجموع

- بتطبيــق اختبــار مــان ويتنــى للفــروق بيــن الســمات العامــة لشــخصية الطبيــب حســب نــوع 
الشــخصية )ذكــر – أنثــى(، اتضــح وجــود إختــاف ذى داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل 
من 0.01 ، ومن قراءة متوسطات الرتب وقيمة z ياحظ أن الفارق كان لصالح الذكور،حيث 
أن األطبــاء النفســيين الذكــور كانــت ســماتهم أكثــر ســلبية مــن اإلنــاث، فقــد ظهــرت الطبيبــة 
أو األخصائيــة النفســية فــى األفــام الســينمائية المصريــة التــى تناولــت المــرض النفســي منــذ 
الثمانينــات مــن خــال شــخصية األخصائيــة النفســية إيجابيــة اإلتجــاه فــى فيلــم »أيــام الغضــب« 
1989، ثم زاد ظهور الطبيبات النفسيات فى األفام السينمائية المصرية خال فترة األلفينات 
ولوحــظ أنهــا تقــدم فــى إطــار إيجابــى كشــخصية الطبيبــة النفســية المتفانيــة فــى عملهــا التــى تدافــع 
عــن حقــوق مريضهــا حتــى الوصــول للمحكمــة وذلــك فــى فيلــم »التوربينى«،والطبيبــة النفســية 
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الواثقــة مــن نفســها التــى تســتطيع أن تقــدم العــون النفســي للمريــض مــن خــال فيلــم » الشــيخ 
جاكســون«، كذلــك األخصائيــة النفســية المثقفــة الباحثــة التــى تعــد رســالة دكتــوراة عــن مرتكبــى 
الجرائــم األســرية، وهــى شــخصية شــديدة الــذكاء اســتطاعت أن تتوصــل إلــى الضحيــة التاليــة التــى 

ســيقتلها المريــض النفســى وذلــك مــن خــال فيلــم »رد فعــل«.

جدول رقم )17( يوضح اختبار مان ويتنى الختبار الفرق بين النوع والسمات المهنية للطبيب

 

السمات المهنية للطبيب

متوسط العددالنوع
الرتب

مجموع 
مؤشرات إحصائيةالرتب

قيمة مان 5030.061503.00ذكر
122.000وتيني

-1.424قيمة 721.43150.00Zأنثى

الداللة   57المجموع
.154اإلحصائية

- بتطبيــق اختبــار مــان ويتنــى للفــروق فــى الســمات المهنيــة للطبيــب حســب نــوع الشــخصية 
)ذكــر- أنثــى(، اتضــح عــدم وجــود اختــاف ذى داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 

0.05 بيــن النــوع والســمات المهنيــة للطبيــب.

ثانيا: وفقا التجاه الدور

جدول رقم )18( يوضح اختبار مان ويتنى الختبار الفرق بين اتجاه الدور والسمات العامة للطبيب

 

السمات العامة للطبيب

متوسط العدداتجاه الدور
مؤشرات إحصائيةالرتب

21.292كا1839.562سلبي
2درجة الحرية937.78يجمع بين االثنين

0.000الداللة اإلحصائية3020.03ايجابي
 57المجموع

- بتطبيق اختبار كروســكال )Kruskal- wallis H(   للفروق فى الســمات العامة للطبيب 
حســب إتجــاه دوره فــى الفيلــم الســينمائى،اتضح وجــود إختــاف ذى داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
معنويــة أقــل مــن 0.01 ، ومــن قــراءة متوســطات الرتــب وقيمــة كا2 ياحــظ أن الفــارق كان 
لصالــح الشــخصيات التــى كان إتجــاه دورهــم ســلبى، حيــث كانــت ســماتهم العامــة أكثــر ســلبية.
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جدول رقم )19( يوضح اختبار مان ويتنى الختبار الفرق بين اتجاه الدور والسمات 
المهنية للطبيب

 

ــة  ــمات المهني الس
ــب للطبي

متوسط العدداتجاه الدور
مؤشرات إحصائيةالرتب

20.053كا1840.972سلبي
2درجة الحرية931.50يجمع بين االثنين

0.000الداللة اإلحصائية3021.07ايجابي
 57المجموع

- بتطبيــق إختبــار كروســكال )Kruskal- wallis H( للفــروق بيــن الســمات المهنيــة للطبيــب 
وفقــا إلتجــاه دوره فــى الفيلــم الســينمائى،  اتضــح وجــود إختــاف ذى داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
معنويــة أقــل مــن 0.01 ، ومــن قــراءة متوســطات الرتــب وقيمــة كا2 ياحــظ أن الفــارق كان 
لصالــح الشــخصيات التــى كان إتجــاه دورهــم ســلبى، حيــث كانــت ســماتهم العامــة أكثــر ســلبية.

- تبيــن مــن النتائــج التحقــق مــن صحــة الفــرض الرابــع بشــكل جزئــى حيــث تبيــن وجــود فــروق 
دالــة احصائيــا فــي الســمات العامــة للطبيــب النفســي وفقــا لنــوع الشــخصية، حيــث كان األطبــاء 
النفســيين مــن الذكــور ســماتهم الســلبية أكثــر مــن اإلناث،كذلــك تبيــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 
فــى الســمات العامــة والمهنيــة للطبيــب النفســى وإتجــاه الدورحيــث كان األطبــاء النفســيين ذوى 

األدوار الســلبية ســماتهم العامــة أكثــر ســلبية. 

- نتائج جلسات النقاش المركز:
المحور األول: المرض النفسى كما تقدمه األفالم السينمائية

- أجمــع األطبــاء النفســيون فــى مجموعــة النقــاش المركــز أن األفــام الســينمائية قدمــت صــورة 
غيــر واقعيــة لبعــض األمــراض النفســية مثــل: اضطــراب تعــدد الشــخصيات وهــو مــرض نــادر 
قدمتــه األفــام الســينمائية فــى شــكل مبالــغ فيــه، كمــا قدمــت االنتقــال بيــن الشــخصيتين بشــكل 
ال يرتبــط بواقــع المــرض، مــرض الفوبيــا والعقــدة النفســية قدمــا بشــكل كوميــدى مبالــغ فيــه يضــر 

بالمريــض النفســي.
- بينمــا حاولــت األفــام الســينمائية تقديــم بعــض األمــراض النفســية بشــكل مقــارب للواقــع مثــل 
مــرض الفصــام الــذى ظهــر فــى بعــض األفــام الســينمائية مثــل: آســف علــى اإلزعــاج )2008( 

فقــد قــدم الفيلــم جانــب كبيــر مــن أعــراض المــرض كاألوهــام، والهــاوس. 
- كمــا رأى األطبــاء أن األفــام الســينمائية المصريــة لــم تقــدم بعــض األمــراض مثــل: مــرض 
االضطــراب الوجدانــى ثنائــى القطــب، كذلــك قدمــت مــرض اإلكتئــاب أقــل كثيــرا مــن صورتــه 
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الحقيقيــة، حيــث اســتخدمت كلمــة إكتئــاب فــى كثيــر مــن األفــام دون تقديــم أعــراض مــرض 
اإلكتئــاب.

لــم يقــدم فــى األفــام  - أجمــع كتــاب ومخرجــى الدرامــا علــى أن المــرض النفســي بالفعــل 
الســينمائية بشــكل مقــارب للواقــع، وقــد أرجــع المخــرج الســينمائى ســيد عيســوى ذلــك إلــى عــدم 
التفرقــة بيــن المــرض النفســي والجنــون فــى بعــض األفــام الكوميديــة، ألن الهــدف هــو اإلســتمتاع 
وليــس مقارنــة العمــل بالواقــع، حتــى عنــد ظهــور مريــض نفســي فــى الفيلــم الســينمائى يكــون الهــدف 
هــو الحالــة الفنيــة وليــس تقديــم حــل أو عــاج للمــرض، كذلــك ألن الكتابــة ترتبــط فــى كثيــر مــن 
األحيــان باإلجتهــاد ورؤيــة الكاتــب ،وهــدف الكاتــب دائمــا يكــون أبعــاد الشــخصية الثاثة،والدرامــا 

التــى تقدمهــا، حيــث أن المحــور الدرامــى هــو األســاس بالنســبة لكثيــر مــن الكتــاب والمؤلفيــن.
الســينمائية  األفــام  تقــدم  أن  المقبــول  غيــر  مــن  أنــه  جــال  هالــة  والمخرجــة  الكاتبــة  ورأت 
معلومــات طبيــة غيــر حقيقيــة، وهــى أخطــاء وقعــت فيهــا الســينما المصريــة، فحتــى األفــام 
الكوميديــة يجــب أن تدقــق فــى المعلومــات التــى تقدمهــا عــن األمــراض النفســية، فــا يوجــد أى 
مانــع مــن تنــاول المــرض النفســي بشــكل كوميــدى دون ســخرية مــن المريــض، فالفيلــم الكوميــدى 
قــد يحمــل ضحــكا ولكــن ليــس ســخرية مــن المريــض النفســي،وهو شــيء لــم تنجــح فيــه الســينما 
المصريــة بشــكل كبير،كمــا أشــارت إلــى أن بعــض األفــام التــى تناولــت المــرض النفســي اقتبســت 
مــن أفــام أجنبيــة مثــل فيلــم التوربينــى إال أنــه عنــد اإلقتبــاس حــدث خطــأ فــى نقــل المعلومــات، 
وأضــاف د.أشــرف محمــد الكاتــب الســينمائى وأســتاذ الســيناريو بمعهــد الســينما أن تقديــم المــرض 
النفســي فــى األفــام الســينمائية يقــدم بهــدف الدرامــا، فــإذا كان العمــل الدرامــى يحتــاج أن تكــون 
أحــد عناصــره مريــض نفســي وتبنــى علــى ذلــك األحــداث دراميــا يجــب أن تتواجــد الشــخصية، 
كمــا رأى المخــرج عــز الديــن ســعيد أن تنــاول الســينما للمــرض النفســي لــم يكــن ناضــج بشــكل 
كافــى فــى معظــم الفتــرات الزمنيــة، خاصــة عنــد اإلقتبــاس مــن أفــام أجنبيــة، حيــث تــم التعامــل 
بشــكل ســطحى دون التعمــق فــى الشــخصية وتحديــد خصائصهــا، بينمــا أضــاف الكاتــب والمخــرج 
حــازم متولــى أن المــرض النفســي هــو أداة دراميــة وليــس محــور الدرامــا، وأن رخصــة اإلبــداع تتيــح 
للســينمائى المبــدع إمكانيــة تقديــم شــخصية مــا بشــكل معيــن حتــى إذا خالــف الواقــع بشــكل مــا، 
لكــن هنــاك حــدود لإلبــداع وفــى حالــة شــخصية المريــض النفســي و الشــخصيات التــى لهــا أبعــاد 
نفســية معينــة ال بــد مــن الرجــوع للمختــص لمعرفــة األفعــال التــى يمكــن للشــخصية أن تقــوم بهــا.   

 المحور الثانى: أساليب العالج النفسى كما قدمتها األفالم السينمائية
بتنــاول األدويــة والعــاج  العــاج  الدوائــى وهــو  العــاج  النفســي كل مــن  العــاج  - يشــمل 
أن  النفســيين  األطبــاء  وقــد رأى  الجماعيــة،  أو  الفرديــة  النفســية  الجلســات  ويشــمل  الســلوكى 
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الجلســات النفســية قدمــت بشــكل أكبــر وأن الشــيزلونج ظهــر كجــزء أساســي مــن عيــادة الطبيــب 
النفســي، مما جعل بعض المرضى يندهشــون من عدم وجوده فى العيادات النفســية فى الواقع.

- بالنســبة للعــاج الدوائــى تقدمــه األفــام علــى أن لــه تأثيــر فــورى بمجــرد تناولــه، وهــو أمــر 
غيــر صحيــح، فاألدويــة يظهــر تأثيرهــا بعــد فتــرة وليــس كمــا يظهــر فــى األفــام بمجــرد تنــاول 

الــدواء.
- فــى بعــض األفــام ظهــر أنــه بمجــرد الوصــول إلــى المشــكلة النفســية التــى يعانــى منهــا 
المريــض فــى الجلســات يشــفى المريــض، وقــد أجمــع األطبــاء النفســيين إلــى أنــه فــى هــذه النقطــة 

يبــدأ تشــخيص المــرض ويبــدأ العــاج.
-العــاج بجلســات الكهربــاء: قــدم فــى بعــض األفــام الســينمائية كنــوع مــن أنــواع العقــاب 
للمرضــى، وأنــه مؤلــم جــدا بالنســبة لهــم، إال أن العــاج بجلســات الكهربــاء يعتبــر عــاج فعــال، 

غيــر مؤلــم، يحقــق نتائــج جيــدة.
- اجمــع الكتــاب والمخرجيــن علــى ضــرورة تحــرى الدقــة عنــد تنــاول الموضوعــات المتعلقــة 
بالطــب النفســي، وأضــاف المخــرج عــز الديــن ســعيد أهميــة التعــرف علــى نــوع المــرض، ومــدى 

قابليتــه للعــاج ونــوع العــاج، واالســتعانة بمتخصــص لتحديــد ذلــك. 

المحور الثالث: صورة الطبيب كما تقدمها األفالم السينمائية
- خلطــت الدرامــا بيــن الطبيــب النفســى واألخصائــى النفســى، فاألخصائــى النفســي ال يكتــب 
أدويــة أو عــاج للمريــض، وال يقــوم بتشــخيص حالتــه، وإنمــا قــد يجــرى جلســات نفســية ســلوكية 

للمريــض تحــت إشــراف وتوجيــه الطبيــب النفســي، أو قــد يقــوم بإجــراء إختبــارات نفســية.
- كثيــرا مــا قدمــت األفــام الســينمائية الطبيــب النفســي كشــخص مضطــرب نفســيا، أو شــخص 

يقــوم بتحليــل الشــخصيات التــى يتعامــل معهــا طــوال الوقــت.
- أصبــح الطبيــب النفســى فــى بعــض األحيــان موضــع شــك بالنســبة للمرضــى ألن األفــام 
المرضــى  أســرار  يســتغل  أنــه  أو  منهــا،  جــزء  أو  المشــكلة  فــى  كســبب  كثيــرا  تقدمــه  النفســية 

أنــه مجــرم يســعى إلخفــاء جريمتــه.    ومعلوماتهــم، أو 
- قدمــت شــخصية الطبيــب مديــر مستشــفى األمــراض النفســية كشــخص يســىء التعامــل مــع 

المرضــى، يســتخدم جلســات الكهربــاء كعقــاب لهــم، أو كشــخص مجــرم.
- وفــى جلســة النقــاش المركزالخاصــة بالكتــاب والمخرجيــن أكــدت الكاتبــة والمخرجــة هالــة 
جــال أن الطبيــب النفســي فــى األفــام الســينمائية هــو شــخصية دراميــة يتــم تقديمهــا حســب 
الســياق الدرامى،وأضــاف المخــرج الســينمائى ســيد عيســوى أنــه لــم يتــم تقديــم الطبيــب النفســي 
فــى األفــام الســينمائية بشــكل ســيىء أو للســخرية بشــكل متعمــد، وإنمــا تظهــر شــخصيته حســب 
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الســياق الفنــى لألحــداث فالدرامــا لــم تتعمــد تقديــم مهنــة معينــة بشــكل ســلبى فــى أى فتــرة زمنيــة، 
وأضــاف الكاتــب والمخــرج عــز الديــن ســعيد أن الطبيــب النفســي قــدم دراميــا فــى الكثيــر مــن 
األفــام الســينمائية بشــكل ســطحى حتــى أنــه أحيانــا كان العــاج النفســي يقــوم بــه شــخص عــادى 
يقــدم النصــح مثــل صديــق الــزوج فــى فيلــم »عفريــت مراتــى«، وأضــاف الكاتــب والمخــرج حــازم 
متولــى أن الطبيــب النفســي لــم يقــدم بشــكل يصدقــه المشــاهد فــى معظــم األفــام وكثيــرا مــا يظهــر 

فــى األفــام الســينمائية ليســرد كلمــات تحــرك األحــداث فــى اإلتجــاه الــذى يحــدده الكاتــب.    

المحور الرابع: العالقات اإلجتماعية بين الطبيب والمريض النفسى
- يــرى األطبــاء النفســيين أن العاقــة بيــن الطبيــب والمريــض النفســى فــى معظــم األفــام 
الســينمائية ظهــرت كعاقــة عاطفيــة، عاقــة الصداقــة بيــن الطبيــب والمريــض وظهــور الطبيــب 
النفســى كصديــق، حــال للمشــكات فــى بعــض األفــام الســينمائية، بينمــا يــرى األطبــاء أن 
العاقــة بيــن الطبيــب النفســى والمريــض فــى الواقــع ليســت عاقــة صداقــة أو عاقــة عاطفيــة 

وإنمــا هــى عاقــة طبيــب بمريــض وليــس صديــق.
ويــرى الكاتــب والمخــرح حــازم متولــى أن هــذا يتفــق مــع أن العاقــات فــى الدرامــا قــد تقــدم بشــكل 

يختلــف عــن الواقــع، وأن األمــر يحتــاج إلــى إعــادة نظــر مــن جانــب كتــاب الدرامــا.

المحور الخامس: أهم المقترحات
اقترح األطباء النفسيين مجموعة من المقترحات:

- عــدم تقديــم المــرض النفســى فــى شــكل كوميــدى ســاخر بهــدف إثــارة الضحــك وأن يكــون 
المريــض النفســي محــط ســخرية اآلخريــن، كذلــك أال يقــدم المــرض النفســى بشــكل مبالــغ فيــه، 
وذلــك ألن المريــض كثيــرا مــا ال يذهــب للطبيــب ألن المــرض النفســى كمــا تقدمــه الدرامــا أصبــح 

يثيــر الذعــر أو الســخرية.
- يجــب أن تزيــد الدرامــا الوعــى بأهميــة الذهــاب إلــى الطبيــب النفســي، وأال يتــم الدمــج بيــن 

العــاج النفســى والعــاج باللجــوء للدجــل والخرافــات.
- يجــب أن تقــدم الدرامــا صــورة إيجابيــة للطبيــب النفســى، فهنــاك الكثيــر مــن النمــاذج الناجحــة 

مــن األطبــاء النفســيين، لكــن فــى الدرامــا يتــم تقديمهــم بشــكل ســلبى.
- ضــرورة الرجــوع إلــى أطبــاء متخصصيــن عنــد كتابــة األعمــال الدراميــة لتقديــم المــرض 

النفســى وأعراضــه بشــكل صحيــح 
كذلك اقترح الكتاب والمخرجين مجموعة من المقترحات:

- عــدم اإلعتمــاد علــى كليشــهات معينــة متكــررة وشــخصيات نمطيــة عنــد تنــاول المــرض 
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النفســي وشــخصيات المريــض والطبيــب النفســي، ويجــب فــى البدايــة التعامــل بشــكل علمــى ثــم 
اللعــب بالدرامــا لتحديــد شــكل الشــخصية وتعاملهــا مــع اآلخريــن كــى ال يكــون التنــاول ســطحى.

- اإلهتمــام بالناحيــة العلميــة للمــرض وعــدم إعتمــاد الكاتــب علــى ذاكرتــه ومعلوماتــه ألن 
المــرض النفســي لــه أبعــاد كثيــرة وال بــد مــن الرجــوع لمتخصــص، ألن كاتــب الســيناريو ليــس لديــه 
معلومــات فــى كل المجــاالت، ويجــب أن يســتعين بمتخصــص نفســي كمــا يســتعين بمتخصصيــن 
فــى مجــاالت مختلفــة عنــد الكتابــة، وأكــد جميــع الكتــاب والمخرجيــن فــى مجموعــة النقــاش المركــز 
فــى  النفســي  بالطــب  المؤلــف، واالســتعانة  الدرامــا وإتجاههــا هــو مــن صميــم عمــل  أن نمــط 

اإلستشــارات العلميــة الطبيــة وليــس التركيبــات الفنيــة.
- كاتــب الســيناريو يجــب أن يــدرس الشــخصية وأبعادهــا بشــكل جيــد، ألن كل شــخصية لهــا 
بعــد نفســي، خاصــة الشــخصيات التــى تعانــى مــن أمــراض نفســية فيجــب تحديــد كيفيــة توظيــف 
الشــخصية بحيــث يخــرج الطــب النفســي بشــكل الئــق، ويخــرج المــرض النفســي بشــكل إنســانى 

وبصــورة موضوعيــة.
النفســي، وعــدم  بالجانــب  الخاصــة  المعلومــات  فــى  المصــادر  المعلومــات وتعــدد  - تدقيــق 
اإلعتمــاد علــى مصــدر واحــد، خاصــة أن كثيــر مــن الجمهــور يعتبــر الدرامــا مصــدر لمعلوماتــه 

لــذا ال بــد مــن إمــداد الجمهــور بهــا بشــكل صحيــح. 
- اإلهتمام بمرحلة جمع المعلومات والمعايشة، ودراسة الشخصية بشكل جيد.

خاتمة الدراسة:
- ســعت الدراســة إلــى التعــرف علــى المــرض النفســى كمــا تقدمــه األفــام الســينمائية المصريــة، 
وســمات شــخصية الطبيــب والمريــض النفســي المقدمــة فــي تلــك األفــام، ورؤيــة األطبــاء النفســيين 
وكتــاب ومخرجــى األفــام الروائيــة للمعالجــة الدراميــة للطــب النفســى، وللصــورة المقدمــة عــن 
الطبيــب والمريــض النفســى فــى الدرامــا، ومقترحاتهــم لتحســينها، وذلــك فــى إطــار أهميــة الدرامــا 
والطبيــب  النفســي  المــرض  حــول  أجريــت  التــى  العربيــة  الدراســات  الســينمائية،وندرة  واألفــام 
والمريــض النفســى، خاصــة مــع إنتشــار الدرامــا النفســية فــى الفتــرة األخيرة،وذلــك مــن خــال 
تحليــل مضمــون 45 فيلــم ســينمائى تنــاول المــرض النفســي كمحــور مــن المحــاور الرئيســية للفيلــم، 
و كان الطبيــب أو المريــض النفســي أحــد شــخصياتها الرئيســية،تم إنتاجهــا علــى مــدار فتــرات 
زمنيــة مختلفــة، وإجــراء جلســات نقــاش مركــز مــع أطبــاء نفســيين وكتــاب ومخرجــى أفــام روائيــة 
للتعــرف علــى آرائهــم حــول المعالجــة الدراميــة للمــرض النفســى فــى األفــام الســينمائية المصريــة.

- توصلــت الدراســة التحليليــة إلــى أن القالــب التراجيــدى يغلــب علــى القالــب الدرامــى المســتخدم 
فــى األفــام الســينمائية عينــة الدراســة، وجــاء اإلنتــاج الخــاص فــى مقدمــة الجهــات المنتجــة 
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لألفــام الســينمائية التــى تناولــت المــرض النفســي ، والقصــص المكتوبــة خصيصــا للســينما فــى 
مقدمــة مصــادر األفــام .

- جــاء مــرض الفوبيــا )أوالخــوف المرضــى( والعقــدة النفســية فــى مقدمــة األمــراض النفســية 
والعقليــة التــى قدمتهــا األفــام الســينمائية المصريــة عينــة الدراســة وتــم تقديمــه بشــكل كوميــدى 
وتراجيــدى خــال الفتــرات الزمنيــة المختلفــة ،كذلــك الهلوســة الســمعية والبصريــة الــذى تــم تقديمــه 
بشــكل منفصــل أو كأعــراض مصاحبــة ألمــراض أخرى،ومــرض البارانويــا الــذى ظهــر مــن خــال 
شــخصيات رئيســية وثانويــة فــى األفــام الســينمائية،إضطراب تعــدد الشــخصيات الــذى اقتصــر 
علــى أفــام الســتينات والســبعينات ،باإلضافــة إلــى إضطــراب مــا بعــد الصدمــة واإلكتئــاب والتأخــر 
العقلــى، التوحد،مــرض الســرقة، الزهايمــر، المازوخيــة أو االســتمتاع والتلــذذ بالشــعور باأللــم ، 
اإلنهيــار العصبــى، فقــدان الذاكــرة المؤقــت، الصــرع، الهــوس الجنســي، اضطــراب الشــخصية 

الحديــة.
- جــاءت الجلســات النفســية الفرديــة فــى مقدمــة طــرق العــاج النفســى التــى قدمتهــا األفــام 
الســينمائية عينــة الدراســة، حيــث أن هــذه الطريقــة ثريــة دراميــا النهــا تأخــذ طابــع الســرد يليهــا 
العــاج الدوائــى، والحقــن المهدئــة التــى ظهــرت كوســيلة عــاج هامــة فــى الســتينات والســبعينات 
والثمانينــات، كذلــك تــم إســتخدام العــاج بالصدمــات الكهربيــة خاصــة فــى أفــام الثمانينــات إال أنــه 
اســتخدم بشــكل يختلــف عــن إســتخدامه فــى الواقــع حيــث اســتخدم كوســيلة للتخويــف،أو للعقــاب، 
ومحــو الحقائــق وغســيل المــخ، كذلــك اســتخدمت طــرق التحليــل النفســي والجلســات العاجيــة 

الجماعيــة لكــن بنســب ضئيلــة.
- قدمــت شــخصية الطبيــب النفســي بشــكل إيجابــى بنســبة %52.6، مقابــل %31.6 قدمــت 
بشــكل ســلبى، بينمــا قدمــت شــخصية المريــض النفســي بشــكل إيجابــى بنســبة %8.5 فقــط، 
ويمكــن تفســير ذلــك بــأن المريــض النفســي يحمــل ســمات ســلبية تتعلــق بالمــرض النفســي تؤثــر 
علــى إتجــاه الــدور الــذى يقــوم بــه، ولــم يحــدد الدوراالجتماعــى للطبيــب النفســي بنســبة 79.3% 

مــن الشــخصيات، إذ تــم التركيــز علــى دوره المهنــى فــى عــاج المرضــى
- %87.7 مــن األطبــاء النفســيين فــى األفــام الســينمائية مــن الذكــور، بينمــا %12.3 إنــاث، 
وتعطــى هــذه النتيجــة مؤشــرا علــى وضــع مهنــة الطبيــب النفســي داخــل إطــار ذكــورى فــى األفــام 
الســينمائية المصريــة، وتوجــد عاقــة عكســية ضعيفــة بيــن الســمات العامــة للطبيــب النفســي 
والنــوع، حيــث تظهــر الطبيبــات النفســيات تحمــل ســمات إيجابيــة فــى كل الشــخصيات التــى 
قدمت، بينما األطباء النفســيين يحملون ســمات إيجابية بنســبة أكبر من الســمات الســلبية، حيث 

تظهــر الطبيبــة النفســية واثقــة مــن نفســها، تســاعد المريــض وتدافــع عــن حقوقــه.
-مــن أبــرز الســمات اإليجابيــة التــى اتســم بهــا المريــض النفســي: المواظبــة علــى العــاج وزيــارة 
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الطبيــب، الجديــة فــى العمــل، المرونــة وتقبــل مرضــه النفســي.
- مــن أبــرز الســمات الســلبية للمريــض النفســي فــى األفــام الســينمائية أنــه مصــدر للســخرية 
والفكاهــة حيــث قــدم المريــض النفســي أحيانــا بشــكل كوميــدى مضحــك يثيــر الســخرية، وقــد 
أوصــى األطبــاء النفســيين وكتــاب ومخرجــى األفــام فــى مجموعــات النقــاش المركــز بضــرورة 
تجنــب هــذا التنــاول لشــخصية المريــض النفســي، كذلــك أنــه مصــدر خطــر علــى نفســه واآلخريــن، 

ووصمــة عــار لنفســه وألهلــه.
- تأتــى ســمتى االتــزان والعقانيــة والتفانــى وبــذل الجهــود لعــاج المرضــى فــى مقدمــة الســمات 
اإليجابيــة للطبيــب النفســي، حيــث قــدم الطبيــب النفســى العديــد مــن األدوار التــى تفانــى خالهــا 
فــى عــاج المرضــى وحــل مشــكاتهم، بينمــا تأتــى فــى مقدمــة الســمات الشــخصية الســلبية التــى 

اتســم بهــا الطبيــب النفســى أنــه شــخصية كوميديــة مضحكــة.
- جــاءت ســمة »احتــرام مبــادئ المهنــة« فــى مقدمــة الســمات المهنيــة اإليجابيــة للطبيــب 
النفســي، يليهــا »اإلنصــات باهتمــام للمرضــى«، ثــم تقديــم النصــح والمشــورة دائمــا للمريــض، 
بينمــا جــاءت ســمة »عــدم احتــرام مبــادئ المهنــة« فــى مقدمــة الســمات المهنيــة الســلبية ، يليهــا 
»تســريب أســرار المرضــى واســتغالها فــى أغــراض دنيئــة« ثــم اســتغال وظيفتــه لتحقيــق مكاســب 

وأهــداف شــخصية
- %26.7 مــن األفــام عينــة الدراســة قدمــت عاقــات إيجابيــة بيــن الطبيــب والمريــض النفســي 
أهمهــا تقديــم النصــح والمشــورة للمرضــى، مقابــل %17.8 عاقــات ســلبية، أهمهــا العاقــات 

العاطفيــة غيــر المتوازنــة.
- جاءت مشكات » رفض المجتمع للمريض النفسي وعدم تقديم الدعم النفسي والمجتمعي 
لــه«، » اســتغال الطبيــب النفســي أو بعــض العامليــن فــي مجــال الطــب النفســي للمريــض 
وايهامــه بأشــياء خاطئــة«، » المريــض النفســي مصــدر خطــر علــى نفســه واآلخريــن« فــى مقدمــة 

المشــكات التــى قدمتهــا األفــام الســينمائية عينــة الدراســة
- أجمــع األطبــاء النفســيون وكتــاب ومخرجــى الدرامــا فــى مجموعــات النقــاش المركــز أن 
النفســي  النفســية، وللعــاج  لبعــض األمــراض  الســينمائية قدمــت صــورة غيــر واقعيــة  األفــام 
خاصــة اســتخدام جلســات العــاج الكهربــى، وأن الطبيــب النفســي لــم يقــدم بشــكل قريــب للواقــع، 
كذلــك العاقــات اإلجتماعيــة بيــن األطبــاء والمرضــى إذ رأى األطبــاء النفســيين أنهــا تقــدم فــى 
إطــار العاقــات العاطفيــة، وهــو مــا أكدتــه نتائــج الدراســة التحليليــة، وقدمــت مجموعــات النقــاش 

المركــز مقترحــات لتحســين التنــاول الدرامــى للمــرض النفســي.
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