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 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكـر و عـرفـ

إلنجاز هذه المذكرة و  يو أعانن يأوال بالحمد و الشكر هلل سبحانه و تعالى الذي وفقن اتقدم
 "اللهم لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضا " قولأعليه  

للنجاح أناس يقدرون معناه و لإلبداع أناس يحصدونه لذا نقدر جهودك المضنية فأنت أهل 
 تقديرك اللشكر و التقدير و واجب علي

 الكبرى  يكل الثناء و التقدير الدكتورة المحترمة المشرفة و األخت يلك من

 " حـــــــــــــــــمزاوي زهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة"

عبء هذا العمل بنصائحها و توجيهاتها من خالل إشرافها على هذه  يخففت عن التي
 ألف خير يالمذكرة جزاكي اهلل عن

 النجاز هذا العمل يتقدم بجزيل الشكر إلى جميع من ساهم في مساعدتاو بالمشاعر الطيبة 

 (ت العمل معي و مساعدتيلمدير قاعة الرياضة محمد نجيب ، و الحاالت التي قب) 

 امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
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 :المذكرة ملخص

هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن فعالية رياضة كمال االجسام في ترميم الجرح 
ولكي يتم التحقق من هذه االهداف، استخدمت . النرجسي، وانعكاسه على صورة الذات

ادي المتمثل في دراسة الحالة، معتمدة في ذلك على المقابلة العيادية الباحثة المنهج العي
حيث اشتمل مجتمع البحث على . والمالحظة العيادية، واختبار رسم الشخص لماكوفر

لمحمد نجيب لرياضة كمال االجسام بوالية  بالقاعة الرياضيةممارسي رياضة كمال االجسام، 
سنة، من بعدها تم اختيار حالتان من الممارسين ( 03-51)مستغانم، تتراوح أعمارهم مابين 

لرياضة كمال االجسام بطريقة عشوائية للدراسة االساسية، ومن خالل تطبيقنا لألدوات 
خلصت الدراسة الى  السابق ذكرها على الحاالت، ومن اجل اختبار صحة الفرضيات، قد

 :النتائج التالية

 على وانعكاسه النرجسي الجرح ترميم في االجسام كمال رياضة ممارسةل فعالية هناك 

  .االجسام كمال رياضة ممارسي لدى الذات صورة
 كمال رياضة ممارسي لدى النرجسي الجرح ترميم في االجسام كمال رياضة تساعد 

 .االجسام
 كمال رياضة ممارسي لدى الذات صورة على ايجابا ينعكس النرجسي الجرح ترميم 

 .االجسام
 االنكار في متمثلة نفسية سيرورات االجسام كمال رياضة ممارسي يتبع 

 الجرح ترميم عمليةل والموائمة التكيف في تمثلت معرفية وسيرورات والتعويض،

 .النرجسي
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Abstract :   

   The current  study has aimed at discovering the effectiveness of bodybuilding 

in the reparation of the narcissistic wound and its reflection in the self, and for 

achieving these aims, the researcher has used the clinical approach in terms of 

the case study which is based on clinical interview, clinical observation and 

Machover’s draw-a-person test (DAP). The research community has included 

the practitioners of bodybuilding in Mohammed Nadjib gym in Mostghanem 

city. They were aged between 15-30 years old. Then, two of the practitioners 

were chosen randomly for the basic study.  Through applying the previous 

mentioned methods and for testing the reliability of the hypothesizes, the study 

has come at the following results: 

-There  is effectiveness of  the  bodybuilding  in  reparation  of  the  narcissistic 

wound  and  its  reflection  of  the  self’s  picture  for  the  practitioners  of  this 

sport. 

-The  bodybuilding  helps  in  reparation  the  narcissistic  wound  for  its 

practitioners. 

-The  reparation  of  the  narcissistic  wound  has  a positive  imapact  on  the 

self’s  picture  of  the  practitioners  of  bodybuilding. 

-The practitioners  of  bodybuilding  follow  psychological  processes  in  terms 

of  denying  and  reparation  and  also  they  follow  cognitive  processes  in 

terms  of  adaptation  in  the  process s of  the  narcissistic  wound’s  reparation. 

 

 

 

 



 ج
 

 فهرس المحتويات
 

 الصفحة الموضوع
 ب الشكر و العرفان
 ت ملخص المذكرة

 ث ملخص المذكرة باللغة االنجليزية
 ج فهرس المحتويات

 ش فهرس الجداول
 ص االشكالفهرس 
 0 مقدمة

 وال فهرس الموضوعاتأ     

 الصفحة تقديم الدراسة: الفصل االول
 4 التعريف بمشكلة الدراسة

 09 الفرضيات
 01 دواعي اختيار الموضوع

 01 اهمية الدراسة
 01 اهداف الدراسة

 04 االجرائية المفاهيم
 01 صورة الذات: الفصل الثاني

 01 تمهيد
 01 الذات: اوال

 01 التطورات التاريخية لمفهوم الذات-0
 01 اراء بعض العلماء و الباحثين حول مفهوم الذات-9
 91 مفهوم الذات-1

 91 لغة 1-0



 ح
 

 91 اصطالحا 1-9
 91 مراحل نمو الذات-4

 91 االحساس بالذات الجسمية 4-0

 91 هوية الذات 4-9
 91 تقدير الذات  4-1
 91 امتداد الذات 4-4
 92 الذاتبروز صورة  4-1
 92 نمو الذات المنطقية العقلية 4-1

 92 الذات المتميزة 4-2
 92 انواع مفهوم الذات-1

 92 مفهوم الذات االيجابي 1-0
 92 مفهوم الذات السلبي 1-9

 91 ابعاد مفهوم الذات-1
 92 ابعاد الذات في سن المراهقة-2
 10 ابعاد الذات عند الراشدين-1
 11 النظريات المفسرة للذات-2

 11 التحليلية -2-0
 11 الفرويدية القديمة 2-0-0
 11 سيغموند فرويد 2-0-0-0
 14 كارل يونغ 2-0-0-9
 11 الفرويدية الجديدة 2-0-9
 12 كارل روجرز و مفهوم الذات 2-9
 12 النظرية السلوكية 2-1



 خ
 

 11 نظرية السمات و العوامل 2-4
 11 اهمية الذات -01

 12 صورة الذات: ثانيا 

 12 .صورة الذات تعريف-0

 41 .النظريات المفسرة لصورة الذات-9

 41 النظرية التحليلية 9-0

 49 النظرية الظواهرية 9-9

 41 النظرية االجتماعية 9-1

 44 كيفية تشكل صورة الذات-1

 44 صورة الجسد 1-0

 44 التعلم 1-9

 44 باالخرينعالقات  1-1

 44 اشكال صورة الذات-4

 41 ابعاد صورة الذات-1

 41 مفهوم الذات العامة 1-0

 41 مفهوم الذات المكبوتة 1-9

 41 مفهوم الذات الخاص 1-1

 41 اتجاهات صورة الذات المختلفة 1-4

 41 الخالصة

 42 الجرح النرجسي: الفصل الثالث



 د
 

 11 تمهيد

 11 اصل مفهوم النرجسية-0
 10 مفهوم النرجسية-9

 10 لغة 9-0
 10 اصطالحا 9-9

 11 التاريخي للنرجسيةالتطور -1
 11 انماط النرجسية-4

 11 النرجسية الظاهرة والنرجسية المستترة 4-0
 11 النرجسية الظاهرة 4-0-0
 11 النرجسية المستترة 4-0-9
 11 النرجسية االولية و الثانوية 4-9
 11 النرجسية االولية 4-9-0
 11 النرجسية الثانوية 4-9-9
 11 المبالغة بالحذرالنرجسية الغافلة و  4-1
 11 النرجسية الغافلة 4-1-0
 11 النرجسية المبالغة بالحذر 4-1-9
 11 النرجسية االستعراضية و المنغلقة 4-4
 12 النرجسية االستعراضية 4-4-0
 12 النرجسية المنغلقة 4-4-9
 12 النرجسية الماسوكية 4-1
 12 النرجسية الجنسية 4-1

 11 النفسي موقع النرجسية في الجهاز-1
 11 الشخصية النرجسية-1
 11 سمات الشخصية النرجسية و دينامياتها-2

 11 مفهوم الذات النرجسي 2-0



 ذ
 

 11 النرجسية و عالقتها بالموضوع 2-9
 10 الدائرة المفرغة للنرجسية 2-1
 19 صورة الذات في الشخصية النرجسية 2-4
 14 االجتماعيالشخصية النرجسية شكل من اشكال الذكاء  2-1

 11 ية النرجسيةصاضطراب الشخ نشأة اسباب-1
 11 االسباب النفسية 1-0
 11 االسباب المعرفية 1-9
 12 االسباب االجتماعية 1-1

 12 النرجسية الدفاعات -2
 11 الصفات التي تميز اضطراب الشخصية النرجسية -01
 11 معايير التشخيصية الضطراب الشخصية النرجسية -00
 12 المتعددة للنرجسيةاالستخدمات  -09
ميكانيزمات الدفاع المستخدمة لدى اضطراب الشخصية  -01

 النرجسية
21 

 21 االنكار 01-0
 20 االسقاط و االنسحاب 01-9
 20 االستدماج 01-1

 20 االستبدال 01-4
 29 الحرج النرجسي -04

 29 الضعف و العظمة 04-0
 24 الخالصة

 21 رياضة كمال االجسام: الفصل الرابع
 21 تمهيد
 21 لمحة تاريخية عن رياضة كمال االجسام-0
 22 مفهوم رياضة كمال االجسام -9



 ر
 

 22 من أوائل بناة االجسام-1
 22 كمال االجسام في العالم-4
 11 كمال االجسام العربية-1
 10 كمال االجسام في الجزائر-1
 10 مبادئ رياضة كمال االجسام -2

 10 مبدأ الخصوصية  2-0
 19 االثقالمبدأ حمل  2-9
 19 مبدأ التكيف 2-1
 19 مبدأ التدرج 2-4

 11 التدريب في الوقت الحاضر-1
 14 العوامل االساسية لزيادة الكتلة العضلية 1-0

 11 اسباب رياضة كمال االجسام-2
 11 بناء الجسم -01

 11 انماط االجسام 01-0
 11 "االندومورفي"النمط السمين  01-0-0
 12 "الميزومورفي" النمط العضلي  01-0-9
 12 "االكتومورني"النمط النحيف  01-0-1

 11 التغذية و كمال االجسام  -00
 12 المكمالت الغذائية 00-0
اهم المكمالت الغذائية و ما انواعها و الرياضات التي تستخدم  00-9
 فيها

21 

 20 الصحة و كمال االجسام -09
 20 تعريف الصحة  09-0
 29 كمال االجسام و الصحة 09-9

 29 كمال االجسام و تأثيرها على العقل -01



 ز
 

 24 مزايا رياضة كمال االجسام -04
 21 مخاطر المرضية لكمال االجسام  -01

 21 عند االطفال 01-0
 21 عند البالغين 01-9

 21 موانع رياضة كمال االجسام -01
 21 الخالصة

 21 االجراءات المنهجية: الفصل الخامس
 22 تمهيد 
 22 الدراسة االستطالعية -0
 011 ادوات الدراسة االساسية-9
 014 الدراسة االساسية -1
 011 اجراءات تطبيق الدراسة االساسية-4
 012 الخالصة-1

 011 عرض و تحليل النتائج و مناقشة الفرضيات: الفصل السادس
 012 تمهيد

 012 عرض و تحليل النتائج: اوال
 012 الحالة االولىعرض و تحليل النتائج  -0
 090 الحالة الثانية نتائجعرض و تحليل -9
 010 استنتاج عام لكل الحاالت-1
 019 تفسير و مناقشة الفرضيات: ثانيا

 019 مناقشة الفرضية العامة-0
 014 مناقشة الفرضية الجزئية االولي-9
 011 مناقشة الفرضية الجزئية الثانية-1
 011 مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة-4
 012 االستنتاج العام : ثالثا



 س
 

 041 الخاتمة
 040 صعوبات الدراسة

 040 تالتوصيا
 049 قائمة المراجع

 042 المالحق
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ش
 

 فهرس الجداول: ثانيا 
 

 الصفحة الجدول الرقم
 42 اتجاهات صورة الذات المختلفة 0
 22 خصائص حاالت الدراسة االستطالعية 9
 011 خصائص حاالت الدراسة االساسية 1
 001 سير المقابالت للحالة االولىعرض  4
 001 عرض شبكة المالحظة للحالة االولى 1
 099 عرض سير المقابالت للحالة الثانية 1
 091 عرض شبكة المالحظة للحالة الثانية 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ص
 

 فهرس االشكال: ثالثا 
 

 الرقم الشكل الصفحة
 0 ابعاد الذات في سن المراهقة 10
عند الراشدابعاد الذات  19  9 
 1 مبادئ رياضة كمال االجسام 11



1 
 

 :المقدمة

المرتبطة بالجانب  يندرج بحثنا ضمن البحوث األكاديمية التطبيقية لعلم النفس العيادي

الرياضة من بين االنشطة التي يتجه اليها االفراد ، بكثرة لترفيه عن تعتبر الرياضي ، حيث 
من بين الرياضات التي تشهد اقباال كبيرا  ،النفس و منها لكسب قوته و غيرها من االسباب

مست ،رواجا واسعا في كل العالم  لقت من طرف الشباب هي رياضة كمال االجسام ، التي
 هي ذلك الى باإلضافة لكنها االنسان لجسم مفيدة ياضةر  هي العديد من الفئات الشبانية ،

 هذه لالكتشاف العلمي البحث بمنظار لاللقاء بنا جعل ما هذا ايضا، النفسي للجانب مفيدة

 من غيرها عن الرياضة هذه باختيار قام لماذا و للفرد االجسام كمال رياضة في النفسية االهمية

 ما نقص لتعويض مثال .المفتولة للعضالت تعراضيةاس رياضة باعتبارها الموجودة الرياضات
 جسده بصورة وثيقا ارتباطا مرتبطة لذاته الشخص صورة أن وبما حياته في ما فراغ لمليء او

 اضطرابات الى يؤدي الفرد لدي الذات صورة في خلل اي و الرياضة هذه بنائها في تساهم التي

 رياضة و الذات صورة و النرجسي الجرح) التالية الدراسة هذه متغيرات بين لجمع ارتأينا .نفسية

 كمال رياضة ان بما و النرجسي الجرح من كل على الرياضة تاثير لمعرفة (االجسام كمال

 .الذات صورة على انعكاسهب  ربطه حاولنا الجسم اعضاء بناء تستهدف االجسام

ان صورة الجسم تتكون قبل صورة الذات كما ان صورة الجسم ( 5790 )الدسوقي يرى حيث
تشكل ايضا تسميات العبارات ، هذه التسميات اللفظية المبكرة تعمل على تشكيل صورة 

 . الذات

الجرح النرجسي نقص خبرة في االحساس بمحبة النفس على ان  (1355)غزال امال  وتري
ن طرف المحيط، عامة نجد االم ثم يليها و هو ينتج عن رعاية غير كافية و عدم التقبل م

 .االب

 :حيث اشتملت دراستنا على ستة فصول تضمنت ما يلي
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تطرقنا فيه ايى تحديد المشكل مع اقتراح الفرضيات و ذكر اهمية و اهداف : الفصـل االول
 .الدراسة ، باالضافة اللى تحديد المفاهيم االجرائية

ات بداية بمفهوم الذات وابعاده و مراحل نموه تناولنا متغير صورة الذ: الفصل الثاني
باالضافة الى ابرز النظريات المفسرة له ،و التطرق لمكونات و ابعاد و اشكال و مفههوم 

 .صورة الذات و في االخير اهم النظريات المفسرة له

شمل على الجرح النرجسي بداية بالمفهوم النرجسية ، و تطورها و انماطها و : الفصل الثالث
ماتها و اسبابها باالضافة الى موقعها في الجهاز النفسي باالضافة الى صفاتها و معايير س

 .تشخيصها و ميكانيزماتها الدفاعية ، بعد التصرق لمفهوم الجرح النرجسي

حاولنا االلمام بجميع عناصرعا من مفهوم و تناولنا فيه رياضة كمال االجسام : الفصل الرابع
تناولنا عالقتها بالتغذية و تأثيرها العقل و على الصحة ،  تطور و مبادئ و اسباب و

 .في االخير مونع ممارستها باالضافة الى مزايها و عيوبها و مخاطرها و

الذي يحتوي على االجرائات المنهجية للدراسة ، المتمثلة في الدراسة : الفصل الخامس
تليها الدراسة االساسية مع  االستطالعية من اجل تحديد مجتمع الدراسة و ادوات الدراسة ،

تحديد المنهج و مجتمع الدراسة و حاالت الدراسة ، ادواتها و في االخير اجرأتها وصعوبات 
 .الدراسة

تضمن عرض نتائج الدراسة و تفسيرها و مناقشة الفرضيات و اخير : الفصل السادس
 . الخاتمة و اقتراح التوصيات التمام جونب اخرى تشبه دراستنا الحالية
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 الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االول      

 تقديـــــــــــــــــــــــــــــم الدراسة
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   الدراسة اهداف -5
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 :الدراسة  اشكالية-0

ميالد الفرد يخرج من بطن امه ال يعلم شيئا وليس لديه اي مفهوم حاضر عن ذاته، عند 
لكن بفعل النمو التدريجي للفرد يأخذ هذا المفهوم بالتباين، هذا بعد اكتمال مفهوم الذات من 
خالل مراحل النمو، بناءًا على المعرفة التي يحملها الفرد عن نفسه، يكّون انطباعا عاما عن 

سلبيا او ايجابا، هذا االنطباع عبارة عن صورة ذهنية ألفراد عن ذواتهم حيث تعد  ذاته، اما
من اهم المفاهيم السيكولوجية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الذات فال نكاد نفهم انفسنا إال 

 .من خالل الصورة التي نبنيها عن ذواتنا

مفهوم الفرد عن نفسه بكل ما فيها : "على انها( 51، ص5777)حيث عرفها فؤاد البهي  
من خصائص او قدرات او سمات تكون قريبة من الواقع او بعيدة عنه، تشتمل على جميع 

 ".خصائص الفرد الجسمانية الفيزيقية و العقلية و النفسية و ما الى ذلك

من خالل تصوره لذاته وعالقته مع الناس او  فهي تعتبر تمثيال معرفيا للشخص، يتكون
االشياء التي تكون لها اهمية كبيرة بالنسبة له، من خالل تصوره عن ابعاد ذاته، الذات كما 
يعتقد الفرد بوجودها في الواقع وهو ما اصطلح عليها بالذات الواقعية، الذات كما يتمنى الفرد 

ما يتصورها الفرد هي الذات المدركة هذه ان يكون عليها و هي الذات المثالية، الذات ك
 .االبعاد هي التي تحدد لنا ما اذا كانت صورة الذات ايجابية او سلبية

" بكة الميسوم"وهناك العديد من الدراسات التي تطرقت لمتغير صورة الذات من بينها، دراسة 
 المتغيرات بعض ضوء في العائلة في الفتاة لدى الذات صورة  عنوان تحت ( 1351،1352)

 المستوى تأثير على التعرف محاولة الى هدفت ، "للوالدين التعليمي المستوى- العائلة نوع"

 ، العائلة في نفسها عن الفتاة تكونها التي الصورة تلك على العائلة نوع و للوالدين التعليمي
 المثالية الذات صورة عن الواقعية الذات صورة تختلف كانت اذا ما عن التعرف الى باإلضافة

 الذات و الواقعية الذات صورتي بين العالقة على التعرف محاولة ، مختلفة عينات خالل من
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 ، بالبيت الماكثة و الطالبة و العاملة الفتاة في المتمثلة عينة من كل لدى الذات تقبل و المثالية
 و المقارن السبب بشقيه الوصفي المنهج اتبع ، المثالية و الواقعية الذات لصورة مقياس أستعمل

 تبعا الكلية العينة افراد بين فوارق وجود التالية النتائج الى الدراسة هذه توصلت ، الرتباطي

 التفريقية الذات صورة و الجسمية الذات صورة البعد من كل في متغيرات بين المشترك لتفاعل

 افراد بين دالة وارقف وجود عدم الى باإلضافة الواقعية الذات لصورة الكلية درجة و الجنسية

 التعليمي المستوى المتغيرات بين المشترك للتفاعل تبعا الفتاة لدى الذات تقبل في الكلية العينة

 .المثالية الذات صورة في فروق وجود و العائلة نوع و للوالدين

 لدى الذات صورة عنوان تحت دراستها في (1352) "االسعدي جواد رضا زينب" اشارت كما

 الجامعة طلبة لدى المثالية و الواقعية الذات صورة على التعرف كان ،هدفها التربية كلية طلبة

 العلوم و الفيزياء تخصص الجامعة طالب في العينة تمثلت ، التخصص و النوع حسب

 و الواقعية لذات مقياس في المتمثلة التالية االدوات الدراسة هذه في استعملت النفسية و التربوية
 صورة الى باإلضافة ذواتهم يتقبلون التربية كلية طلبة ان الى الدراسة هذه وصلتت ، المثالية

 االقسام طلبة بين االحصائية لداللة فروق توجد ال ، االناث من واقعية اكثر الذكور لدى الذات

 .الذات صورة في االنسانية االقسام طلبة و العلمية

 نظر وجهة إلثبات تهدف كانت منها كل ىاالخر  عن مختلف هدفها كان المذكورة الدراسات كل

 فقط والمثالية الواقعية الصورة وهما أال الذات صورة من فقط جانبين على ركزوا لكنهم معينة،

 جل ان هذا الى اضافة الفرد، حياة على تؤثر وكيف المدركة الذات صورة الى يتطرقوا ولم

 االختبارات من نوع أي ستخدمواي ولم الذات صورة لقياس المقاييس على اعتمدوا الدراسات

 .الخ ... الروشاخ اختبار الشخص، رسم اختبار مثل االسقاطية

 االم اذهاننا الى يتوافد للطفولة ذكرنا فعند الصغر، منذ تتولد ذواتنا عن المدركة والصورة فالذات

 الن ان،االنس حياة في االم اهمية على تركز جلها او الدراسات بعض لهذا بأمه، الطفل وعالقة
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 مع ،توجهاتها بمختلف شخصيتنا تتكون خاللها من التي الجنينية المرحلة في يبدأ اتصال اول

 مراحل من مرحلة وانما باثولوجي يعتبر ال منها البعض نمونا في بها نمر التي المراحل ان العلم

 طفل كل بها يمر نفسي وتطور نمو مرحلة هي التي النرجسية مثل للتقدم، منها البد التي النمو

 .المراهقة لمرحلة النرجسية بعد ما الى االنسحاب الطفل قدرة عدم عند إال باثولوجية تعتبر وال
 الليبيدية تملكية عن عبارة هي النرجسية" (12ص ،1333) زيور مصطفى نيفين عرفتها التي

 هي اذ ".فرويد حسب هذا المثالية لالنا كمصدر الذات واعتبار اتخاذ بفعل تحدث الذات لحب

 يريد ربما او ذاته الفرد بها يرى كيف تعكس حيث عادية غير مرضية بصفة الذات حب

 .رؤيتها

 صورة اما االم عن االنفصال عند ذواتنا عن واضحة صور ايضا تتكون ذلك الى باإلضافة 

 ردو  لها يكون او الطفل حياة في االم دور يكون ال عندما هنا والسلبية سلبية، او ايجابية لذات
 يسمى ما يتولد هنا المدركة، الذات صورة في وتشوه للذات تقبل عدم يحدث عندها سلبي

 النفس بمحبة االحساس في الخبرة نقص عن عبارة هو الذي النمو مرحلة في النرجسي بالجرح

 المحيط طرف من تقبل عدم و الوالدين من كافية غير رعاية عن ينتج  وهو

 المحاولة في النرجسي الصدع عنوان تحت دراستها يف (1355) "أمال غزل" اشارت كما

 لالنا االنا تضخم لإلنقاض طريقة احسن وجود يظهر ال" J .BERGERET   لتعريف االنتحارية

 للصدع الدفاعية النتائج احد هو المفخمة المثالي فاالنا ، الواقع كل تناقض استدعاء إال المثالي

 "باألم خاصةال للمتطلبات كأثر يحدث االولي النرجسي

 ان تريد التي االم ومتطلبات لتصورات نتيجة او االشباع عدم بفعل يحدث النرجسي فالجرح

 لهذا ونتيجة طفل ام عالقة في اضطرابات يحدث هنا عليها تحصل ولم ابنها في عليها تحصل

 .النرجسي بالجرح يسمى ما نموه مع الطفل عند يتولد
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 متغيرات بعدة ربطه و جوانب عدة من النرجسي للجرح تطرقت التي الدراسات من العديد هناك

 الجرح عنوان تحت (1350،1351) " هجيرة مخطاري" دراسة في المتمثلة الدراسة منها

 مدى و العقيم للمرأة النفسية الحالة على التعرف منها الهدف كان العقيم المرأة عند النرجسي

 الجرح بالتحديد و الشخصية اتاضطراب عن الكشف الى باإلضافة ، به شخصيتها تأثر

 كانت العيادي المنهج الدراسة هذه في الباحثة اتبعت بالعقم المصابة المرأة اي عندها النرجسي

 اذا ما لمعرفة او للقياس TAT الموضوع تفهم اختبار استخدمت واحدة حالة عن عبارة العينة

 من تعاني الحالة ان ليهاع المتحصل النتائج خالل من فتبين ال ام نرجسي جرح عندها كان

 حالة على دالة اعراض ظهور خالل من نفسية فعل ردود في ظهر الذي و نرجسي جرح

 بالتمركز االجتماعي االنسحاب و العزلة ، القصص مابين صمت و كف الحالة عند اكتئابية

 عجزبال الشعور ، الحالة عن االحباط على دالة اعراض ، الحياة في الرغبة فقدان الذات حول

 .الغير و الذات اتجاه عدوانية مشاعر ، بالنفس الثقة فقدان و النقص و

 لدى النرجسي الجرح" عنوان تحت دراستها في(1353،1355) "يسمينة عكوشة" ذكرت كما 

 المعاناة و الصراعات مختلف فهم الى منها هدفت  "الجسدية الحروق نتيجة المشوهات النساء

 من رفع و لمساعدتها الحالة معاناة يفهمون المقربين جعل و تهمحيا مراحل عبر يعيشونها التي

 هذه في الباحثة اتبعت المستويات، جميع من الفئة بهذه التكفل بأهمية توعية ، معنوياتها

 بطريقة اختيارهم تم للحروق تعرضوا حاالت خمس من العينة تكونت العيادي، المنهج الدراسة

 تكون ، الرشد سن هو سن ، انثي الجنس هم الباحثة وضعتهم شروط ألربع مراعاة قصدية

 ، االطراف و الرئتين و كالوجه بارزة و محددة اماكن في و الثالثة و الثانية الدرجة من الحروق
 النتائج الى توصلت حيث الموضوع تفهم TAT اختبار االسقاطي اختبار الباحثة استعملت

 فيها اثرت المفحوصة بها اصيبت التي الحروق سببتها التي الجسدية التشوهات ان في تمثلت



 تقديم الدراسة                                                             الفصل االول  
 

8 
 

 رفض اكده ما هذا و النرجسي و الحسي لكمالها تهديد و نرجسي جرح لها سبب هذا و كثيرا

 .جسدها لتأمل فضر  من به صرحت ما و المشوهة الجديدة الجسدية لصورتها المفحوصة

 وربطه النرجسي الجرح تناولت التي ذكرها السابق الدراسات في تداوله تم ما خالل من

 ألنها االكبر المتضرر واعتبروها فقط بالمرأة المصطلح هذا خصصوا حيث جمالية بمتغيرات

 ويتأثر يشعر الذي الرجل عن وتغاضوا طبيعتها خالل من عنها المعروف وهذا بجمالها تهتم

 وتربيته لطبيعته راجع دائما هذا باحتياجاته، يبوح ال لكنه المرأة من أكثر ربما االمور من بكثير

 .يجوز ال مجتمعاتنا معتقدات حسب ألنه الشرقية

 الرجل عند النرجسي الجرح نربط جعلنا ما هذا الرجل توجهات عن تختلف المرأة توجهات الن

 في او الدراسات في نجده لم الذي االمر باب،الش اولويات من هو الذي الرياضي بالجانب

 تطرقت دراسة اول دراستنا تعتبر حيث .الباحثة علم حسب اليها المتطرق الدراسات معظم

 مساعدة في الرياضة فعالية لمعرفة الرياضي بالجاني الشباب لدي النرجسي الجرح وربطت

 .تجاوزه لىع الفرد

 كمال رياضة خالل من الطفولة منذ الناشئ يالنرجس الجرح ترميم في ساهموا فئات هناك

 عالمنا في ليس الشباب من معتبرة شريحة مست التي الرياضات من تعتبر ألنها االجسام،

 .والعمرية الجنسية الفئات بمختلف العالم انحاء كل في بل وحسب العربي

 هذا زدادا الحديثة العصور وفي عضالته وقوة بجسمه الخليقة بدء منذ االنسان اهتم حيث

 احساسا يعطي الذي الجيد والقوام الصحة لنشاط حقيقي تعبير ألنها االجسام ببناء االهتمام

 .اجتماعيا ناجحا فيصبح الئقا، مظهرا للفرد ويعطي بالجمال

 الكتلة زيادة على الغذائية المكمالت تأثير "نبيل اسعادي" و " مراد واعلي ايت" من كل اشار

 االجسام كمال رياضة لتعريف (1352) االجسام كمال لرياضي الصحي والجانب العضلية
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 لتوازن والتمارين التدريبات طريق عن البشري الجسد تطور استعراضية رياضة انها على

 الشكل لتحسين اعضاء وباقي "الرجل اليد، الصدر، الظهر، البطن، " الجسدي المحتوى

 .الجسم في الموزعة و المنتشرة و للجسد النامية و المفتولة العضالت وزيادة المظهري

 :يلي ما منها نذكر االجسام كمال رياضة متغير تناولت التي الدراسات من العديد هناك

 عن باالسترجاع عالقته و الزائد التدريب عنوان تحت (2012) "علي جمال سكانة" دراسة

 فترة بداية لقب زائد تدريب ظهور نسبة معرفة الى الدراسة هذه هدفت االجسام كمال رياضي

 و صغيرة تكون للجسم التجفيف عملية على زيادة اليوم في مرتين التدريب فيها يكون التي
 في الزائد بالتدريب المصاب االجسام كمال رياضي عن مبكرا الكشف يمكن كان اذا ما معرفة

 هجالمن الباحث استخدام االسبوع في مرتين التدريب فيها يكون التي الفترة في وجوده حالة

 اعمارهم يتراوح الذي USBH لفريق ذكور االجسام كمال رياضي من العينة تكونت ، الوصفي

 تمثلت العب عشرة ستة من عشوائية بطريقة رياضيين اربع الباحث اخذا سنة 15،19 بين ما

 اطالع بعد RUFIER ET DICKSON اختبار و الزائد التدريب عن لكشف اختبار في االدوات

 PATRICK الباحث عرف حيث TEST DE RUFFIER-DICKSON بعنوان لمقا على الباحثة

BACQUAERT (13555،ص) اختبار تعريف RUFFIER ET DICKSONقياس اختبار  انه على 

 ،إليقاع االيقاع إلعطاء METRONOME و العلمية لمصادر مسح ،و القلب ضربات معدل قيمة

 الزائد التدريب لحالة المبكر الكشف اليةالت النتائج الى الباحث توصل ، االختبار اداء اثناء

 الى عادو اللذين و الحالة عندهم ظهرت الذي العينة افراد اغلبية عند االيجابية اثاره له كانت

 التي الوتيرة ان تقوم التي االولى الفرضية رفضت ، كبيرة بنسبة قليلة ايام عدة بعد العادية حالة

 التحضيرية الفترة في الزائد التدريب ظهور الصعب فمن الدراسة بداية في التدريبات فيها تتم

 منذ بالتدريبات يلتحقوا لم كونهم راجع ظهورها سبب و الزائد لتدريب حاالت ثالث ظهر ألنه

 عن المبكر الكشف يمكن انه ثبت و التدريب حمل مع التأقلم من يتمكنوا فلم الموسم بداية
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 التي الفترة في الزائد التدريب وجود حالة في دالزائ بالتدريب المصاب االجسام كمال رياضي

 الزائد التدريب و االسترجاع بين عالقة وجود الى باإلضافة اليوم في مرتين التدريب فيها يكون

 بين RUFFIER ET DICKSON مؤشرات كانت زائد تدريب هناك كان كلما حيث نتائج خالل من

 .السيء الى كافي غير

 المكمالت تأثير تحت (1352")نبيل اسعادي" و "مراد اعلي و ايت" دراسة الى باإلضافة

 هذه من الهدف االجسام كمال لرياضي الصحي الجانب و العضلية الكتلة زيادة على الغذائية

 الكتلة زيادة ، المورفولوجي الجانب على الغذائية المكمالت تأثير معرفة او تأثير الدراسة

 كمال رياضي في الدراسة عينة تمثلت ألجساما كمال لرياضي الصحي الجانب و العضلية

 و االصلى المجتمع من العينتين الرياضة و التغذية مجال في اطباء و اخصائي و االجسام
 ، التدريبي البرنامج ، التدريب في االقدمية ، السن ، الوزن " وفقا منظم بشكل اختاروها العينة
 قياسات في لألدوات استخداماته تمثلت تجريبيال المنهج الباحث اتبع "الغذائية المكمالت نوعية

 االنجاز بلوغ و العضلية الكتلة لزيادة مفيدة الغذائية المكمالت ان الى توصل االنثروبومترية

 معظم خاطئ بشكل استعملت ان ضارة و خطيرة هي و صحيح بشكل اخذت ما اذا الرياضي

 و الصحي و الرياضي الجانب من له تطرقت او ربطت المتغير لهذا بالنسبة السابقة الدراسات
 .الفرد حياة في بالغة بأهمية يتميز او يعتبر الذي النفسي الجانب أهملوا

 للجانب مفيدة هي ذلك الى باإلضافة لكنها االنسان لجسم مفيدة الرياضات جل انا صحيح

 ياضةر  في النفسية االهمية هذه عن نبحث جعلنا ما وهذا الجسدي الجانب مع توازيا النفسي

 الموجودة الرياضات من غيرها عن الرياضة هذه باختيار قام انه وكيف للفرد االجسام كمال

 في ما فراغ لمليء او ما نقص لتعويض مثال .المفتولة للعضالت استعراضية رياضة باعتبارها

 بنائها في تساهم التي جسده بصورة وثيقا ارتباطا مرتبطة لذاته الشخص صورة أن وبما حياته

 سنحاول ما هذا نفسية اضطرابات الى يؤدي الفرد لدي الذات صورة في وخلل الرياضة ههذ
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 عدم طريق عن به يشعر الذي النرجسي بالجرح الذات صورة تأثر عن والبحث عنه الكشف

 جسم بناء في دورها خالل من االجسام كمال رياضة فيه تساهم ما وهذا لنفسه وحبه تقبله

 .للرياضي االستعراضي

 بصورة مرتبطة النرجسي للجرح السابقة الدراسات معظم انّ  علمها حسب على الباحثة ظتالح

 او امومة) من والوظائفي والجمالي، واالنفعالي، النفسي، بجانبها بالمرأة ومرتبطة الجسم،

 تأثير هناك كان فيما والبحث الذات بصورة تربطها ان الباحثة ارتأت لهذا ،(الجمالي مظهرها

 االجسام كمال رياضي اخترنا حيث االجسام كمال برياضة ربطهما تم االخيران وهذان بينهم،

 .الفرد حياة على الرياضة هذه فعالية معرفة اجل من وعقليا بدنيا السالمين

 الدراسة متغيرات نجد لم اليها والمتطرق المذكورة راساتوالد االشكالية جل في ورد ما خالل من

 في منجزة دراسة اول تعتبر وبهذا مدروسة او بعضها مع متداولة انجازها صدد في نحن التي

  .الباحثة علم حسب على وهذا النفس وعلم الرياضة بين تجمع التي المجال هذا

 :التالي التساؤل نطرح هنا ومن

 وانعكاسه النرجسي الجرح ترميم في االجسام كمال رياضة ةلممارس فعالية هناك هل 

 االجسام؟ كمال رياضة ممارسي لدى الذات صورة على

 :هي التساؤالت من مجموعة عنه وتفرعت

 ممارسي لدى النرجسي الجرح ترميم في االجسام كمال رياضة لممارسة فعالية هناك هل 

 االجسام؟ كمال رياضة
 رياضة ممارسي لدي الذات صورة على سلبا ام ايجابا ينعكس النرجسي الجرح ترميم هل 

 االجسام؟ كمال
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 كمال رياضة ممارسي لدى النرجسي الجرح ترميم عملية في المتبعة السيرورات هي ما 

 االجسام؟
 :الفرضيات-9

 :العامة الفرضية

 على انعكاسها و النرجسي الجرح ترميم في االجسام كمال رياضة لممارسة فعالية هناك 

 .االجسام كمال رياضة ممارسي لدى الذات رةصو 

 :االولى الجزئية الفرضية

 كمال رياضة ممارسي لدى النرجسي الجرح ترميم في االجسام كمال رياضة تساعد 

 .االجسام

 :الجزئية الثانية الفرضية

 كمال رياضة ممارسي لدى الذات صورة على ايجابا النرجسي الجرح ترميم ينعكس 

 .االجسام

 :الجزئية الثالثة الفرضية

 الجرح ترميم عملية في المعرفية و نفسية سيرورات االجسام كمال رياضة ممارسي يتبع 

 .النرجسي

 

 

 :الموضوع ارياخت دواعي-1
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 المتعددة الرياضات دون من الشباب من العديد استهوت رياضة ، االجسام كمال رياضة تعتبر

 الذي باالهتمام تحظى لم انها إال العربية مجتمعاتنا في منتشرة الظاهرة هذه ان رغم االخرى،

 من الكثير على لإلجابة الظاهرة لهذه العلمي البحث بمنظار القاء وجوب ارتأينا لهذا تستحقه،

 كمال رياضة مثل الرياضة، من معين نوع الى الميل هذا كان ان لفهم راودتنا التي التساؤالت

 النوع لهذا لتوجه بهم ادت مخفية نفسية ذاتية امور هناك ان ام تقليد و توجه فقط هو االجسام

 رياضة تعتبر و الخارجية اعضائه و الجسد تستهدف الرياضة هذه لالن الرياضات، من

 .استعراضية

 :الدراسة اهمية-4
 ارتأينا لهدا يستحقه الذي باالهتمام يحظى لم النفسي الجانب من مهمش موضوع يعتبر 

 صورة خاصة بصفة يمس ألنه بحث وضوعكم الظاهرة هذه او الموضوع هذا تناول

 الجوانب عن بعيدا مغاير جانب من الذات وصورة بالذات وثيقا ارتباطا المرتبطة الجسد

 .الظاهرة هذه فيه تساهم الذي المعالج المساعد الجانب من واخذها الباثولوجية المرضية
 وهما اال نبينجا ربط مع مجتمعاتنا في بكثرة منتشرة ظاهرة الحالي الموضوع يتناول 

 .بينهما التوافق مدى ومعرفة النفسي والجانب الرياضي الجانب
 :الدراسة اهداف-1
 النرجسي الجرح ترميم في فعالية لها االجسام كمال رياضة كانت إذا معرفة. 
 الذات صورة على النرجسي الجرح ترميم انعكاس معرفة. 
 قبل من النرجسي الجرح ترميم في النرجسي الجرح ترميم في المتبعة السيرورات معرفة 

 ام مفقود شيء تعويض اجل من الرياضة لهذه اتجهوا حقا وهل الرياضة هذه ممارسي

 .ال
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 في المتمثل النفسي الجانب تتضمن العلمي البحث في جديدة دراسة اضافة اجل من 

 لهذه الشباب توجه ظاهرة وهو اال الرياضي والجانب الذات وصورة النرجسي الجرح

 .االجسام كمال رياضة الرياضة
 :االجرائية المفاهيم-1

 :الذات صورة 2-5
 وامكانياته وقدراته لواقعه وتقويمه الفرد خبرات خالل من مكونة التصورات من جملة هي

 لماكوفر الشخص رسم اختبار تحليل الحالة دراسة خالل من المبينة باآلخرين وعالقاته

 .الحاالت على المطبق
 :النرجسي الجرح 2-1
 في خبرة نقص هو وبالتالي االحباطات من مجموعة من يتولد شعور عن عبارة 

 الذي الذات صورة في ونقص بالنفس الثقة عدم عنه ينتج الذات بمحبة االحساس

 .لماكوفر الشخص رسم واختبار الحالة دراسة خالل من سيقاس
 :االجسام كمال رياضة 2-0

 مناطق تستهدف متعددة تمارين عن عبارة الراشدون، الرجال يمارسها رياضة هي

 اجل من العضلة ارهاق طريق عن وهذا الشكلية بنيتها تغيير بهدف الجسم من مختلفة

 ممارسة خالل من تتشكل جديدة، خاليا بإنشاء فيها تحطم ما بناء على الجسم اجبار

 .االجسام كمال رياضة في متخصصة رياضية قاعات في القوة تمارين
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 :تمهيد

هناك العديد من المفاهيم السيكولوجية المهمة في علم النفس حيث تعد صورة الذات من بين 
المفاهيم التي ترتبط ارتباطا وثيقا الذات، فال نكاد ان نفهم انفسنا اال من خالل الصورة التي 

طريق فهمنا الجيد لها ، لالن اي تصور يبنيه الفرد عن ذاته نبنيها عن ذواتنا ، و ذلك عن 
يحدد له عنوانه في المجتمع ، فتفاعلنا مع االخرين يبني عن طريق نظرتنا و تصوراتنا 

 .لذاتنا

 . من خالل هذا الفصل سنتطرق لمفهوم صورة الذات و محاولة االلمام به 

 الــــــــــذات: اوال

 : وم الذاتالتطورات التاريخية في مفه -1

ان مفهوم الذات يمثل مفتاح الشخصية و المدخل الرئيسي لخصائصها و مقوماتها في 
مختلف جوانب تفاعلها مع البيئة و عالقاتها الدينامية معها، حيث يشكل مفهوم الذات 

و يعي به ذاته كما انه  Phénoménal Fieldالمجال الظاهري الذي يعيش فيه الفرد 
من قدرات عقلية و دوافع نفسية تحكم سلوكه و توجهه في مختلف يتأثر بما يتمتع به 

المجاالت، فال تفهم الشخصية ككل و كذلك سلوك الشخص الظاهري سويا كان ام 
 .منحرفا اال في ضوء هذه الصورة الكلية التي يكونها عن ذاته

له  لم يعرف االنسان الذات كما عرفها في الوقت الحالي من حيث كونها مصطلحا نفسيا
و على اختالف الحضارات اال  دالالته، فال توجد لغة في العالم سواء كانت قديمة ام حديثة
كنه النفس لذا فاننا نجد جذور  و استخدمت الفاظا مثل انا، نفسي و لي ، التي تدلل على

هذا المفهوم قديمة جدا حيث تشير المصادر و االبحاث الى ان بدايتها قبل الميالد على 
اختالف المفهوم، و ان بعض االفكار السائدة في الوقت الحاضر و التي ترجع  الرغم من
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اصولها الى هوميروس الذي ميز بين الجسم المادي و الوظيفة غير المادية للكائن االنساني 
، و أحيان بالذات  Soul.spirit-Psyche  و التي اطلق عليها فيما بعد بالنفس او الروح

Self   او االناEgo . 

م حيث ادرك المعنى الدقيق للعبارة .ق 527او  593ان مفهوم النفس قد ادخله سقراط و 
 (.57،ص1351محمد كاضم،")اعرف نفسك "المنقوشة على معبد دلفي 

 :اما المخطوطة الهندية التي يرجع اصلها الى القرن االول قبل الميالد فتذكر

د النفس صديقة لنفسها، و هي ايضا النفس تمجد نفسها، و التعتقد انها دنيئة او سيئة و تع
قد تكون العدوة الوحيدة لنفسها ، و لهذا فهي تكبح نفسها بنفسها و حينما تضل فهي تقهر 
نفسها، و تخضع و ذلك لالستنادها على اساس ال يتزعزع و قد اهتم المفكرون العرب و 

بين النفس و  المسلمون بموضوع النفس، فقدم أخوان الصفا مفاهيم بشأن طبيعة العالقة
الجسد، حيث ذكروا انه يمكن التعرف على ماهية النفس من خالل ما يظهر من افعالها في 
الجسد النها تسكن فيه ، و قد قسموا النفس إلى ثالثة قوى هي النباتية و مسكنها الكبد       

تعمل و الحيوانية و مسكنها القلب،و الناطقة و مسكنها الدماغ،و هي ليست متفرقة و انما 
 .بشكل متكامل

م و يرى مفهوم الذات على انه الصورة المعرفية 5309-723و نجد الفيلسوف ابن سينا 
 .للنفس البشرية

  : م فيقول ان للنفس اربع واجهات هي5555-5312اما الغزالي 

النفس الملهمة ، و النفس اللوامة ، و النفس البصيرة ، و النفس االمارة بالسوء و يقول ان 
 (.15،ص1351محمد كاظم،)البشرية تولد صفحة بيضاء خالية من اي نقشالنفس 
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و ظهر مبدأ الثنائية في اوربا الغربية في القرن السابع عشر لالدراك او الشعور 
Consciouses  و المضمون او المحتوىContent  و كان الفيلسوف الرياضي الفرنسي

لجسم و الروح او النفس في كتابة و قد اهتم بمسألة الثنائية بين ا 5212-5172ديكارت 
و هذا " انا افكر اذن انا موجود"حينما اطلق مقولته الشهيرة  5255المعروف مبادئ الفلسفة 

 .يعني انه ال يمكن انكار وجود الشخص مازال التفكير واقعا

و هذا ما يدلل على ان هناك تفاعال ميكانيكيا بين العقل و الجسم و ديكارت اول من ناقش 
 .رك او الذات كجوهر مفكرالمد

 Selfتارة و اعتبار الذات  Soulو قد تكلم بعد ذلك المفكرون عن مفهوم الذات بكونه الروح 
 5221-5910و جورج بيركيلي  locke  5202-5953تارة اخرى امثال جون لوك 

Berkeley  5953 و هيوم  Humel  5992-5213و توماس براون Brown  و جيمس
 (.11،ص1351محمد الجيزاني،)5202و كانت  Mill 5217ميل 

 :أراء بعض العلماء و الباحثين حول مفهوم الذات -2

تعددت االراء و االفكار حول مفهوم الذات بين العلماء بتعدد اتجاهاتهم المختلفة فكل منهم 
حيث سار العلماء و الباحثون في اتجاهاتهم .ربطها بمنظور المدرسة التي ينتمي اليها

 : ل مصطلح مفهوم الذات بمسارين هماالنظرية حو 

  االول اعترض على استعمال هذا المفهوم،لالنه يرجع الوظائف النفسية غير المفهومة
و من اتباع هذا االتجاه  Central Agencyبشكل تام الى محرك مركزي غامض 

فونت حيث يرى ان علم النفس سوف يتأخر كعلم باستخدامه هذا المفهوم، اما 
فيرى ان مفاهيم النفس و الذات يجب ان تحتل مكانا صغيرا في  Guilfordكيلفورد 

اي نظرية متطورة عن السلوك و الشخصية، و الشئ الجدير بالذكر عنده ان ايا من 
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الذي يعتقد بأن كل االشياء لها  Animisnالمصطلحين يقترب من المذهب الحيوي 
لعضوي و هو ما يعتبر روح و جسم و ان الروح هي اساس الحياة و مصدر النمو ا

 .غريبا تماما عن العلم
  اما المسار الثاني فيؤكد على ضرورة مفهوم الذات فقد اعتبر بعض الكتاب

  5251-5753و جيمس  Dewey 5217-5711االمريكيين و منهم ديوي 
James  بعد ان شعروا بان المفاهيم  5273الذات مفهوما ضروريا حتى عام

 .قدت ما للعمل العقلي الوظيفي من وحدهالتحليلية لعلم النفس قد ف

و بدأ بعض العلماء يستخدمون مفاهيم مثل صورة الذات، و تحقيق الذات و توكيد الذات، و 
 .الذات الواقعية ، و الذات المثالية، و تقبل الذات

و في القرن التاسع عشر اتسعت دائرة النقاش حول مفهوم الذات بعد ان اصبح علم النفس 
  .ا به يدرس السلوك اإلنسانيعلما معترف

نقطة االنتقال بين الطرق القديمة و الحديثة  James 5251-5753و يعتبر وليام جيمس 
الذات العارفة و اعتبرها ال قيمة  : في دراسة الذات ، و قد حدد اسلوبين لدراسة الذات هما

و التذكر و  لها في فهم السلوك اذا هي تتضمن مجموعة من العمليات العقلية كاالدراك
  : التفكير، اما الذات كموضوع و هي الذات التجريبية العملية تتضمن

الذات كما يعتقدها الفرد بوجودها في الواقع ، و هوما ما اصطلح عليه بين علماء - أ
 ".الوقعية"النفس بالذات المدركة 

 .الذات كما يراها االخرون و هي تقابل ما اصطلح عليه بالذات االجتماعية- ب
كما يتمنى الفرد ان يكون عليه و هو تقابل ما اصطلح عليه بالذات  الذات- ت

 .المثالية
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و يمثل كل ما  The Extended Selfو اضاف جيمس بعدا اخر سماه بالذات الممتدة 
 .يمتلكه الفرد، و ما يشترك به مع االخرين مثل العائلة ، الوطن ، العمل

 ( 10-11،ص1351محمد الجيزاني،) 

على انها تنظيم يحدد للفرد شخصيته و رؤيته، و هذا التنظيم يفسر  5750 حيث عرفها ادلر
خبرات الكائن الحي و يعطيها معناها و تسعى الذات الكتساب الخبرات التي تكفل للفرد 

 .اسلوبه المتميز في الحياة ، و اذا لم توجد تلك الخبرات فانها تعمل على خلقها

انصار المدرسة الظواهرية على ان مفهوم الذات الذي هو من  5750و يعرف فيكتور ريمي 
ال يزيد عن كونه هدفا مدركا منظما ناتجا عن حاضر و ماضي المالحظة الذاتية و ان ما 

يعتقده الفرد عن نفسه اي الخريطة التي يرجع اليها االنسان لفهم نفسه و خاصة اثناء 
ر الفرد و مشاعره، و اماله، لحظات االزمات و تلك التي تتطلب االختيار و تتكون من افكا

 .و مخاوفه، و وجهات نظره عن نفسه و ما سيكون عليه

 Self consistency صاحب نظرية اتساق الذات  Lecky 5751الذات عن ليكي 
theory  ان فكرة الفرد عن نفسه و عن العالم المحيط به تحدد في نظام متسق موحد من

و التي هي نتاج للخبرات التي مر بها ، لذلك فان  القيم و المفاهيم التي تحدد شخصية الفرد
 .الحاجة االساسية لدى الفرد هي المحافظة على وحدة و اتساق مفاهيم و قيم الذات

 (11،ص1351محمد الجيزاني،) 

يتضح من ذلك ان ليكي يتحدث عن مفهوم الذات العام، و ال يحلل الى مكوناته كمفهوم 
 .ي و المثالي و الخاصالذات الواقعي المدرك و االجتماع

األنا بانها مجموعة من  Sherif and  Cantril 5759و يعتقد شريف و كانتريل 
االتجاهات من نوع ما اظنه في نفسي، ما اعطيه قيمة، ماهو لي ، اتعين به ، و يقوالن اذا 
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تعرض االعتبار الذاتي عند شخص لمأزق فان مواقف االنا تكون في حالة التحضر الى ان 
 .ه لبذل جهد اكبر و عمل اكبرتدفع

الذات على انها مدركات الفرد و مفاهيمه فيما يتعلق  Murphy 5759و يعرف مورفي 
عبارة عن  Egoبوجوده الكلي او كيانه ، اي الفرد كما يدرك نفسه ، و في رأيه ا ناالنا 

زمات جهاز من االنشطة المعتادة التي تدعم الذات او تحميها عن طريق استخدام ميكاني
 (.10،ص1335قحطان الظاهر،)معينة مثل التبرير و التقمص و التعويض

و هما من انصار مذهب الظواهريات فقد   Snygg and Coms 5757سينج و كومز 
ذهبا الى ان السلوك كله بدون استثناء يتوقف على مجال الظاهري الذي هو الكون مثل ما 

 .بتغير الحاجات و االنشطة المتصلة بهيبديه في لحظة ما ، و المجال الظاهري يتغير 

و يعتبر ان مفهوم الذات الجانب االكثر اهمية و االكثر تحديدا للمجال الظاهري و قد اعتبر 
او يرى الذات موضوعا و عملية في ان واحد ، و قد وضحا سبب اعتبارها كذلك من خالل 

 :المثال التالي

ناتجا ،و لكنها بحكم وجودها تؤثر الصخرة تتكون من جزيئات معينة، و يتكون بذلك 
فيالالعالم من حولها ، او في العالم الذي تقع فيه ، و بذلك تكون ايضا عملية ديناميكية ، و 

بالطريقة نفسها تتكون الذات من ادراكات تتعلق بالفرد و لهذا التنظيم من االدراكات اثار 
 .حيوية و مهمة على سلوك الفرد 

 .رى الذات هي االساس في ثبات السلوك البشري و انتضامهفي Cattel 5713اما كاتل 

و هي الذات الحقيقية او العقلية ،  Real selfو قد قسم الذات الى قسمين الذات الواقعية 
 .اما الذات المثالية فهي الذات الطموح
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لية ان الذات العقلية او الحقيقية هي التي تمثل حقيقة الفرد و كما يقر بها ،اما الذات المثا
 .فهي كما يود الفرد ان يرى نفسه

نشر كتابه االنا و الذات و اكد فيه ا ناالنا هي مجموعة من  Symonds 5715سيموندر 
العمليات النفسية اما الذات فهي االساليب التي يستجيب بها الفرد لنفسه، او هي الطريق او 

عة جوانب هي كيف الكيفية التي يتصرف بها الشخص مع نفسه ، و تتكون الذات من ارب
يدرك الفرد ، و يقيم سلوكه ، و كيف يحاول من خالل مختلف االعمال تعزيز نفسه او 
الدفاع عنها ، و ما يعتقده انه نفسه و الذات طبقا لسيموندس ربما تكون شعورية او ال 

شعورية ، وبذلك فهو يحذر من ان اعتبار ما يقوله الشخص عن نفسه ، هو تعبير مضبوط 
و  5710-5700ة مشاعره معززا سيوندس من كالمه هذا نتائج تجارب دولف عن حقيق
 .التي اكدت ان التقييم الشعوري يختلف عن التقييم الالشعوري للذات 5753هنتلي 

يرى ان الذات بناءا معرفيا يتكون من افكار الشخص عن مختلف  Sarbin 5711ساربين 
مفهومه عن اعضاء الحس لديه الذات  نواحي وجوده فمفهومه عن جسمه الذات البدنية و

الحسية و عن سلوكه االجتماعي الذات االجتماعية ، و يعتقد ساربين ان هذه الذوات تتكون 
 .من شكل ارتقائي منظم الذات البدنية اوال ثم الذات الحسية و اخيرا الذات االجتماعية

تسق من التفاعل فيتفق مع كولي و ميد في كون الذات ت Sullivan 5710اما سوليفان 
 .االجتماعي

و يرى نظام الذات الذي يعد بناءا من النواهي و الضوابط التي توجه سلوك الفرد ، بما 
يحقق له االمن و يجنبه القلق و التوتر منذ الطفولة ، حيث يمتثل لرغبات والديه تجنبا للقلق 

و يسلك " ام الذاتنظ"الناشئ من فقدان حبهما ، فيصطنع لنفسه ضوابط السلوك التي تشكل 
 .وفقا للقيم االجتماعية
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سوليفان يعطي اهتماما كبيرا لتفاعل الطفل مع الناس ذوي االهمية  و ال بد من الذكر ان
الخاصة كاالم و االب في حين يؤكد كل من كولي و ميد على ضرورة التفاعل مع المجتمع 

 (.12-11،ص1335قحطان الظاهر،)بشكل عام 

بدال من الذات او الذات  Propriumاستخدم مصطلح الجوهر  Allport 5719البورت 
الممتدة المميزة ، و الجوهر طبقا اللبورت تمثل مكانا مهما في نظريته عن الشخصية ، 
وسبب عدم استخدام الذات هو لتجنبه قابلية استخدام هذا المصطلح في اكثر من مرة 

 (.19-12،ص1335قحطان الظاهر،)

االراء اختلفت بين العلماء لمفهوم الذات فمنهم من هم يقللون من من خالل ما ذكر فان 
شأنه كجزء من شخصية الفرد و منهم من هم مؤيدين و متبنين مفهوم الذات في نظرياتهم 

 .نظرا الهميته في بناء و تشكل شخصية الفرد على حسب نظرة كل عالم

 : مفهوم الذات -3

مؤنث ذو و يقال ذات ليلة او ذات يوم او ذات مرة او ذات الشئ الى  :لغة  1-0
 (.153،ص 1333معلوف،)بمعنى نفسه و عينه ، جوهره 

هناك العديد من التعاريف المختلفة لمفهوم الذات مستعملة من طرف  :اصطالحا  1-9
 :علماء النفس من بينها

معتقدات تقويمة يملكها الفرد لديه مفهوم الذات يتألق من مجموعة  Burns 5721بيرنز 
تقدير الذات و صورة : حول ذاته باالضافة لوصف الذات و تحدد هاتان المجموعتان

 :الذات ، اذن مفهوم الذات يتضمن

 .كيف يرى االنسان نفسه:صورة الذات- أ
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مدى عمق المشاعر الفرد حول االبعاد المختلفة : شدة االنفعاالت و التقويم- ب
دى الفرد احكام ايجابية او سلبية حول هذه االبعاد لصورة لذاته ، و ما اذا كان ل

 .الذات
االستجابة التي يحتمل ان يقوم بها الفرد كنتيجة لتقييمه : االحتمالية السلوكية- ت

 ( 21-25،ص1359-1352حمزاوي،)لذاته 

انه هو فكرة الفرد عن نفسه اي الصورة التي يكونها ( 501،ص5721)عرفه راجح عزت 
من خالل ما تتسم به من صفات و قدرات جسمية و عقلية و انفعالية  عن نفسه بنفسه

باالضافة الى القيم و المعايير االجتماعية التي ينتمي اليها ، كما يذكر الطموح ، فهو 
الذي يوجه الفرد في اختيار اعماله و اصدقائه و زوجته و مهنته و الكتب التي يقرأها و 

 .االماكن التي يرتادها

ت لدى راجح عزت عبارة عن فكرة يكونها الفرد عن نفسه من صفات و قدرات مفهوم الذا
 .جسمية و عقلية و انفعالية اضافة الي القيم و المعايير االجتماعية التي ينتمى اليها

مفهوم الذات هو تكوين معرفي منظم و متعلم ( 597،ص5799)و يعرف حامد الزهران
لذات يصوغه الفرد كتعريف نفسي لذاته ، و للمدركات الشعورية و التقييمات الخاصة ل

يتكون مفهوم الذات من افكار الفرد الذاتية المتسقة المحددة لالبعاد عن العناصر 
 .المختلفة لكينونته الداخلية و الخارجية

حسبه الذات هي عبارة عن تنظيم معرفي للمدركات الشعورية و التقييمات الخاصة للذات 
 .لذاته ، المكون من االفكار الذاتية المتسقة يكونها الفرد كتعريف نفسي
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هي كل منظم و منسق يتكون من ادراك الفرد لخصائصه و : تعريف الذات عند روجرز
لعالقاته مع الغير ، و هي تتكون نتيجة لتفاعل الفرد مع بيئته ، و هي االطار المرجعي 

 (.555،ص 2016-2015بكة ميسوم،)لتحديد السلوك

كلي منظم مكون من ادراك الفرد لقدراته و امكاناته و لعالقاته حسب روجرز هي نسق 
 .مع الغير، بالتالي يعتبرها اطار مرجعي لتحديد السلوك

الذات لديه هي بمثابة المنطقة الروحية التي تحدد المعتقدات :  lewinتعريف ليوين 
به معناه  و هو مفهوم الذات ال يقصد" فضاء الحياة"الحالية تجاه النفس ، و اصطالح 

المعروف ، هو فضاء الطبيعي اذا يشمل عالم الفرد من الخبرات الشخصية كفضاء 
يتحرك فيه الفرد الى جانب هذا فان تقييم االمور و االفكار و االدراكات و االشياء 

 (.55،ص5725والس د ـ البين بيرت جرين،)الهامة و كذلك خطة المستقبل و االحداث

حدد المعتقدات تجاه النفس ، و هو العالم الخاص بالفرد حسب ليون الذات هي التي ت
كما يتمثل في الجانب " فضاء الحياة"الذي يحتوى على خبرات الشخصية و الذي سماه ب

 .التقيمي الذي يصنعه الفرد لالفكار و االدراكات و االشياء الهامة له

اية االنسان هي مركز الذي يجمع كل انظمة النفس ، و هي غ: مفهوم الذات عن يونغ
من حياته ، و سعيه فيها ، و هي كمال الشخصية ، و اعلى مراتب الوجود الشئ ، ال 

يبلغها الفرد اال بعد نمو كل النواحي النفسية لديه نمو تتكامل به الذات عندها ينتقل 
 (.592،ص1331نبيل موسي،)مركز الشخصية من االنا الى الذات

مة النفس حيث اعتبرها غاية االنسان من حياته الذات عند يونغ هي نسق يحتوى كل انظ
 .ال يبلغها الفرد اال بعد نمو نواحيه النفسية لكي تتكامل به الذات
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 :مراحل نمو الذات -4
يري جوردن البورت ان المعيار الوحيد الصادق لوجودنا الشخصي هو احساسنا بذاتنا 

الميالد و حتى سن الرشد لهذا تمر الذات في نموها بالمراحل التالية و التي تبدأ من 
 :و هي

 :االحساس بالذات الجسمية -5-5
من الميالد الى السنة االولى من العمر و تتألف الذات من االحساسات الجسمية  

سواء كانت تشعر باللذة او االلم كما ان االحساس بالذات ينمو كذلك من االحباطات 
 .المتكررة التي تصدر عن العالم الخارجي

 :الذاتهوية  -5-1
في السنة الثانية من العمر، الهوية الشخصية تنمو تدريجيا عند الطفل نتيجة لما 

يطلق عليه من اسم و ما يرتديه من ملبس و شعوره بانتمائه الى بيئته تميزه عن غيره 
 .و كذلك عن طريق التفاعل االجتماعي

 :تقدير الذات -5-0
الى االستقالل و ذلك بمخالفة  حوالي السنة الثالثة من العمر، الطفل هنا يسعي

االوامر حيث يحاول ان يعتمد على نفسه للقيام ببعض االعمال و اذا ما واجهه عائقا 
فهو يعتبره موجها نحو تقدير الذات النه يشعرهبضعفه و بذلك يتطور لديه االحساس 

 .بالذات و فرض شخصيته على االخرين
 :امتداد الذات -5-5

مر، تمتد الذات لتشمل على االشياء الخارجية وثيقة الصلة في السنة الرابعة من الع
بالطفل ، حيث يدفعه التعلم الى تقدير ما يحبه و يملكه من االشياء مهمة في حياته 

 .كااللعاب مثال
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 :بروز صورة الذات -5-1
من اربع الى ست سنوات في هذه المرحلة ينمي الطفل الضمير الذي يكونه بمثابة 

ذاته ، فمن خالل التفاعل االجتماعي يحدد الطفل سلوكه العقلي و االطار الرجعي ل
تصرفاته، و ما هو متوقع منه و بهذا تبدأ الذات المثالية في الظهور عن طريق 

 .التقمص
 :نمو الذات المنطقية العقلية -5-2

من ست سنوات الى اثني عشر سنة ، الطفل في هذه المرحلة يوفق بين متطلبات 
ت الواقع و ذلك عن طريق التفكير المنطقي و البناء للوصول الى الذات و مقتضيا

حل للصعوبات التي تحول دون تكيفه للظروف المتغيرة و اذا فشل في ايجاد الحلول 
 .فانه يلجأ الى تبريرات منطقية حفاظا على الذات

 :الذات المتميزة -5-9
لشخص بتميزه من اثني عشر سنة فما فوق حيث تتحدد معالم الشخصية و يشعر ا

 (.025-023، ص1330سمير احمد، )عن االخرين
 :انواع مفهوم الذات -5

 :مفهوم الذات االيجابي -1-5
يتمثل في تقبل الفرد لذاته و رضاه عنها ، حيث تظهر لمن يتمتع بمفهوم ذات 

ايجابي بصورة واضحة و متبلورة يلمسها كل مع الفرد و يحتك به ، حيث يكشف 
االخرين الذي يظهر فيه دائما رغبة في احترام الذات و  عنها اسلوب تعامله مع

 .تقديرها و المحافظة على مكانتها االجتماعية
 :مفهوم الذات السلبي -1-1

ينطبق على مظاهر االنحرافات السلوكية و االنماط المتناقضة مع اساليب الحياة 
توقعة من االفراد العادية لالفراد و التي تخرجهم عن االنماط السلوكية العادية و الم
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االسوياء في المجتمع و التي نحكم على من تصدر منه بسوء التكيف االجتماعي او 
 (.11،ص1352-1351بلقاضي فؤاد،)النفسي و تصنفه في فئة غير االسوياء

 :ابعاد مفهوم الذات -6
يعتبر وليام جيمس من اوائل الذين تكلموا عن الذات و عن ابعادها و لذالك فهو يرى 

ات في اوسع معانيها هي تعني كل شئ يستطيع االنسان ان يدعيه له ، بأن الذ
جسده  و سماته ، قدراته ، ممتلكاته المادية ، اسرته ، اصدقائه ، و يرى الذات 

 :كموضوع انها تتضمن االبعاد التالية
 .هي الذات التي يطمح ان يكون عليها الفرد:  الذات المثالية -5
 .يدركها الفرد و يعتقد بوجودهاهي التي : الذات المدركة -1
و تتضمن انفعاالت الفرد و رغباته و اتجاهاته " الروحية: "الذات النفسية -0

 .الوجدانية
 .و تتضمن وجهة نظر االخرين نحو الفرد: الذات االجتماعية -5
الذات الممتدة فهي تحتوي باالضافة الى جسم الفرد ، اسرته و : الذات المادية -1

 .ممتلكاته

 :يز بين ثالثة ابعاداما كاتل فم

 .و هي تقابل االنا كعملية او كفاعل: الذات البنائية- أ
- ب الواقعية او الفعلية و هي رؤية : بقسميها الواقعي و التأملي: الذات التأملية 

 .الفرد لنفسه و اقراره بها
- ت  .و هي الفرد كما يود ان يرى نفسه: الذات المثالية 

 (15،ص1352-1351بلقاضي فؤاد،)
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تم ذكره الحظت الباحثة ان كل من وليام جيمس يختلف عن كاتل فوليام وفقا لما 
حدد ابعاد الذات كالتالي الذات المثالية ، الذات المدركة ، الذات النفسية ، الذات 

 .االجتماعية ، الذات المادية
اما كاتل فحددها في ثالث عناصر هم الذات البنائية ، الذات التأملية ، الذات 

رغم اختالف القائم في تحديد ابعاد الذات اال ان كل من العالمين كاتل  المثالية ،على
 .و وليام جيمس اشتركا على بعد واحد  اال و هو الذات المثالية

 :ابعاد الذات في سن المراهقة -7

الجوانب او االبعاد المختلفة للذات و التي يمكن مالحظة وجودها اثناء فترة المراهقة  
 .تميل الى االتحاد و التمازج مع مرور الزمن و نتيجة لزيادة الخبرة 

هذه االبعاد ما يتصل بادراك الفرد الحقيقي لقابلياته و امكانية ، و هذا  االول - أ
نفسه الى العالم الخارجي ، ان مفهوم يتصل بالصورة التي يقدمها الفرد عن 

الخاص بادراك الفرد لحقيقة ذاته يتأثر الى حد كبير بفكرته عن جسده و مظهر 
الخارجي و ملبسه و قابلياته و امزجته و قيمة و معتقداته و ميوله و اتجاهاته و 
طموحه ، الى غير ذلك و هو فكرة الفرد عن ذاته و هي التي تسير اعمالها و 

 .ا و توجه سلوكنا وجهة معينةنشاطتن
فيما يتصل بذات المراهق فهو ما يدعى بمرحلة االدراك  اما البعد الثاني- ب

لذاته ، و في هذا نجد ان مفهوم الذات عنده  Transitory االنتقالي او العابر
يتذبذب كثيرا ، اذ انه ينتقل من الحالة التي يكون فيها تسلطيا و تعويضيا و غير 

رحلة التي يصبح فيها واقعيا و متزنا ، هذه المرحلة هي التي واقعي الى الم
تتصادم فيها الدوافع الداخلية للذات بالدوافع الخارجة عنها ، فالفرد هنا يكون اميل 
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الى االهتمام بمشاكله الداخلية اكثر من اهتمام باالنتاجية و التحصيل و يكون 
 .لب من النوع السلبيادراك الذات في هذه المرحلة االنتقالية على االغ

فهو الخاص بالذات االجتماعية للفرد ، من حيث كيفية نشوئها و  البعد الثالث- ت
تطورها ، ان المراهق في حاالت التفاؤل يرى ان الناس االخرين ينظرون اليه 

بطريقة حسنة ، و عندما يكون مكتئبا فانه يتصور ان الناس ال يعيرونه االهتمام 
ه حق قدره ، و المراهق عندما يشعر انه غير مطمئن الالئق به و ال يقدرون

اجتماعيا فانه ال يحاول اخفاء شعور عدم االطمئنان هذا ، انه ال يرى ان القبول 
االجتماعي الذي يضيفه عليه االخرون كاف للقضاء على االتجاهات السلبية 
لتأثير عنده و هذا يعني انه رغم تأثير االخرين على شخصية المراهق ، فان هذا ا

 .قلما يكون تاما او مسيطرا
البعد الرابع هو ما يتصل بالذات المثالية ، و هي الذات التي يطمح في - ث

الوصول اليها ، و ال يخفى ان هذا االمر يتصل بمستوى القدرات و القابليات 
الموجودة عند المراهق و بحسن ادراكه لحقيقته ، و بالطموح و مدى بعده او قربه 

مكاناته ان نجاح المراهق في رسم ذاته المثالية بشكل يمكن من من طاقاته و ا
تحقيقها او الوصول اليها يعتمد على نوعية الخبرات التي يمر بها و على نوعية 

 .االرشاد و التوجيه الذي يتلقاه من االخرين فيما يتصل بذلك
 (021-023،ص1331عدس،)
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 الذات في سن المراهقةابعاد : من تصميم الباحثة (0)الشكل رقم  

 
 

 :ابعاد الذات عند الراشدين -8
الدراك الذات هو النظر اليها على انها خيط متصل من خبرات و الذكريات ان - أ

ادراك الذات بهذه الصورة يسهل علينا دراستها و التنبؤ بأحوالها الن الحاضر 
 .بكون قائما على الماضي ، و ان المستقبل سيقوم عليها معا

الذات لالدراكها هو النظر اليها على انها نتاج الخبرات و التفاعالت مع - ب
االخرين ، ان مفهومنا لذاتنا يحدده الى درجة كبيرة مستوى تقبل االخرين او 

رفضهم لنا ، اننا في العادة نحاول عن طريق االستجابات الدفاعية انكار وجود 
ذلك و من ثم العمل على  ما ال يحبه االخرون فينا بدال من محاولتنا تقبل

ابعاد
الذات
فيسن
 المراهقة

ادراكالفرد
الحقيقي
لقابليتهو
 امكانياته

االدراك
االنتقالياو
 العابرلذاته

 الذاتالمثالية

الذات
االجتماعية

 للفرد
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ان الصحة الجيدة للفرد تتمثل في عدم انكار ما يراه . اصالحه و تالقيه
 .االخرون فيه من عيوب و العمل على اصضالحها بالقدر المستطاع

الدراك الذات تتلخص في النظر اليها على انها مجموعة من القيم و االهدف ، ان بعض 
غيرة ، الغرور ، العار ، الذنب ، و غيرها يتعقد معناها المفاهيم الدارجة مثل الطموح ، ال

تماما اذا تم ادراكها منفصلة عن الذات ، فنظام القيم و االتجاهات قد بني حول عدد من 
المواقف الهادفة و التي باستطاعتها ان تثير الشعور اما باحترم الذات او التقليل من شألها ، 

التي تقوم الذات على اساسها تمكننا من معرفة الشئ اذن فمعرفة مجموعة القيم و االهداف 
 (.020،ص1331عدس،)الكثير عن طبيعة تلك الذات و عن االتجاه العام لها

 ابعاد الذات عند الراشد: من تصميم الباحثة ( 9)الشكل رقم  

 

 
 

 

ابعادالذاتعند
 الراشد

الذاتهيعبارةعن
 قيمواهداف

الذاتعبارةعن
 تفاعالتمعاالخرين

الذاتعبارةعن
 خبرات
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 : النظريات المفسرة لذات -9
نظرياتهم كل منهم على مفهوم الذات و لي اهميته قام العديد من العلماء تناوله في 

 .حسب توجهه العلمي
 :التحليلية -2-0
 : الفرويدية القديمة -2-0-0
 : سيغموند فرويد -2-0-0-0

 "الهو،االنا،االنا االعلى"الجهاز النفسي يتكون من ثالث مكونات لدى كل فرد هي 
  id:الهو- أ

ن اذا هو منبع الطاقة الحيوية لدى االفراد و هو ايضا اقدمها من حيث التكوي
يوجد الفرد و هو مزود به و يحتوي ما هو ثابت من تركيب الفرد و جسمه و هو 

ايضا يظم الغرائز و الدوافع الفطرية الجنسية و العدوانية لذلك فهو بعيد عن 
المعايير و القيم االجتماعية و يسيطر على نشاطه مبدأ اللذة اي يتجه الى اشباع 

 (.07،ص1352نة االسدي،زي)دوافعه بطريقة عاجلة في اي صورة
 ego:االنا - ب

تنمو االنا من خالل مرحلة الرضاعة حيث ينفصل عن الهو كنتيجة للضغوط 
التي يفرضها الواقع على الفرد ، و يعمل االنا من الناحية الوظيفية كوسيط بين 

الواقع و رغبات الهو ،حيث يسعي الى اشباع هذه الرغبات بطريق مشروع 
، كما انه في صراعه هذا يقع تحت ضغوط االنا العليا و " مبدأ الواقع"اجتماعيا 

خاصة عندما يضعف امام رغبات الهو المرفوضة ، و تحقيق ذلك ، يعمل على 
تأجيل االشباع عند الحاجة ، و قد يعمل من خالل ميكانيزمات الدفاع لحل 

 .الصراع بين حاجات الهو ، و متطلبات الواقع و قيم االنا العليا
 (pdf،5الغامدي،محاضرة حسين )
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  super ego:االنا العليا- ت
فهو متسع المثاليات و الضمير و المعايير االجتماعية و الصواب و الخيرو الشر و 
الحالل و الحرام فهو سلطة داخلية او رقيب نفسي ينمو مع نمو و تطور الفرد و هي 

 . هنا تمثل لدى فرويد صورة الفرد لذاته
الهو ،االنا ،االنا "انه كلما تباعدت المكونات الثالثية  لذا فان فرويد يؤكد على

سيؤدي الى سوء توافق الفرد مع نفسه و مع البيئة االجتماعية من حوله و " االعلى
كلما ارتبطت الطموحات بأهداف االنا ارتبط ذلك بأنماط السلوك المهمة بالنسبة للفرد 

 (.53ص،1352زينة االسدي،)و كان تأثيرها اكبر على شخصيته
و يرى ايضا ان العالقات او الدور االجتماعي لدى االفراد و هو سلوك وراءه دافع 

" الهو،االنا،االنا االعلى"يعمل لتحقيق رغبة الدافع يصدر عن ما هو موجود داخل
كلها تساعد على تكوين الصورة الذاتية لدى االفراد فاما ان تكون سلبية او ايجابة 

الى صورته التي يتمناها و حسب مايراه فيه االخرون او  عندها يحاول الفرد ان يصل
 (.01،ص5729جابرعبد الحميد،)يحصل عليه من خبرات في حياته

 : كارل يونغ -2-0-0-9

تتكون الشخصية عند يونغ من االنا و الالشعور الشخصي و الالشعور الجمعي و الذات ، 
رية و الالشعورية ، فهي ليس حيث تمثل الذات تكامل الشخصية بجونبها المختلفة الشعو 
 .االنا و ال هي بالقناع ، انها حصيلة و ليست امرا موروثا

ليست مركز الدائرة فحسب بل هي ايضا محيطها الذي يضم ..."ان الذات كما يقول يونغ
الشعور و الالشعور ، انها مركز هذا الكل او الصيغة االجمالية كما ا ناالنا مركز 

ح لها بمد الشخصية بالوحدة و التوازن و الثبات و ال يتم ذلك قبل و هذا ما يسم...الشعور
 .سن االربعين
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كما يرى يونغ ان الوصول الى تحقيق الذات هي غاية االنسان و هو هدف بعيد المنال ، 
 :يعتمد على عدة عناصر اهمها

  الشعور ، الالشعور  –كالنكوص ، التقدم " االقطاب"تحقيق التوازن بين المتناقضات
 .الخ...فعاليات دنيا ، فعاليات العليا  –االنبساطية ، االنطوائية  –

  ليس االنسان مجرد مجمع الماضي ،بل هو مجمع ايضا لالحالم و االهداف و
 .االمال للمستقبل ، انه ينظر الى المستقبل و هذا ما يعطيه خبرات اكثر

 وية و سلوكه ال يمكن للمراهق ان يصل الى تحقيق ذاته ، ذلك ان طاقته الحي
 .االنبساطي االندفاعي يجب ان يتحول الى الجوانب الروحية و العقلية

 ان الشخصية كلما ازدادت خبرة و تنوعت كلما زاد تحقيق ذاتها اكثر .
 (29-22-21،ص1350ميزاب،)

يالحظ ان الذات عند يونغ ليست الشخصية و ال االنا بل هي المنسق لهذا الكل من اجل 
شود و الذي من الصعوبة الوصول اليه قبل سن االربعين ، و هو غاية خلق التوازن المن

الشخصية االنسانية ، الذي قلما تصل اليه ، و يعتبر هذا توجه جديد في مفهوم الذات اذ 
جعله يونغ متميز عن االنا و متميز عن الشخصية لكنه يضم عناصرهما ضمن محتوياته 

ل بعدما يحل محل نظام االنا ، حيث يرى بل هو سبب توازن و عدم توازن الشخصية كك
ان يونغ اعطى تفسير ، اخر لمفهوم الذات مختلفا عن معنى " Sillamy N 1992سالمي "

االنا فاالنا موضع وعي ، بينما الذات هي موضوع كلي للشخص بما فيه الوعي ، و فسر 
الخرين و ليست  يونغ ذلك بأن الذات ليست دائما تفهم باالنا بل الذات هي االخر و كل ا

 (.29،ص1350ميزاب،)فقط االنا الفردانية ، انها ال تلغي العالم بل تحتويه
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 :الفرويدية الجديدة -2-0-9

و على الرغم من " نمو الذات"قدعالج مفهوم  Harry stuck sullivanهاري ستاك سولفان 
الهو،االنا،االنا "د تأثره بكل من فرويد و ادلر ، اال انه عارض نظم الشخصية كلها عند فروي

حيث " االنا"و مال الى استعمال مصطلح نظام الذات او نموذج الذات ليطلقه على " االعلى
رأي ان االنسان يتعلم منذ صغره كيف يتعامل مع االخطار التي تهدد امنه و كذلك الوسائل 

يل الى المختلفة و الضوابط السلوكية و تعرف هذه الوسائل بنظام الذات ، و هو نظام يم
االنعزال عن بقية الشخصية ، و اليحقق نجاحا في االستفادة من الخبرة ، و بذلك ال يستطيع 
الفرد اطالق احكام موضوعية على سلوكه و اعاقته عن الحياة البناءة مع االخرين ، و هذا 

في التصور الفرويدي " نظام الذات و وظيفة االنا"فيه تشابه الى حد كبير بين وظيفة 
ي هذه الوظيفة ، ينمو نظام الذات كي يكون في منأى عن االنتقادات الذات ، و هو بمقتض

غير قادر على االستفادة من الخبرة ، و منه ثم يعرض كل تغيير يتعرض له او يطرأ عليه ، 
كما اشار الى ان الفرد يحمي نفسه باستمرار حتى ال يفقد تقديره لذاته ، و من ثم يشعر 

 . يتوقع الرفض من قبل االخرينبالقلق و التوتر و 

على ان الذات تنبثق من التفاعل االجتماعي و هذا ما يراه " سوليفان"و بناء على ذلك يوافق 
غير انس ولفان يختلف عنهما في انه يرى ان الطفل يتفاعل مع " كولى و ميد"كذلك كل من 

نظام "، كما انه جعل  االخرين من ذوي الداللة و خاصة صورة االم بدال من المجتمع االكبر
من جهة مهم لتجنب الحصر في المجتمع الحديث ، و من جهة اخرى اعتبره حجرة " الذات

 .عثرة في وجه التغيرات المستحبة في الشخصية ، و هذاتناقض في وظيفة نظام الذات

و عليه ان مفهوم الذات بالنسبة لهذا التيار هو ذلك النظام الدينامي للمفاهيم و القبم و 
االهداف و المثل التي تقرر الطريقة التي يسلكها الفرد بمعني ، اعطاء اهمية للفرد و 

التجربة و التي يخوضها و التي تعتبر ذاته ، مع االهتمام بالعوامل الداخلية لهذه التجربة 
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ال البعد االجتماعي في تكوين الذات او يقلل كذلك من الذات ايمانا منه ان الفرد دون اهم
 (.73-22،ص1350ميزاب،)يدرك ذاته عن طريق االليات الداخلية

 :كارل روجرز و مفهوم الذات -7-1

يؤكد على ان مفهوم الذات متعلم فالفرد الذي تتاح له فرصة التفاعل مع البيئة ، يكون مفهوم 
ف عن الذي يكونه فرد اخر عاش في كبت ، كما ترى هذه النظرية ان مفهوم ذات مختل

د مع نموه و وعيه و ادراكه بوجوده الشخصي و ما يقوم به نتيجة ر الذات يتكون لدى الف
لتفاعله مع البيئة و من االحكام التقويمية لالخرين و بناء القيم المرتبطة بالخبرات و التي 

حيانا يحصل عليها بصورة مباشرة و احيانا يتبناها و لكنها تدرك تشكل جزء من بناء الذات ا
 .بطريقة مشوهة و ليس كما لو كانت مباشرة كذلك

ان اي خبرة تحدث للفرد تتحول الى صورة رمزية تدرك على انها عالقة بناء الذات يحاول 
الخبرة مع تبنيها و هذا يعني ان االدراك االنتقائي يتحدد بمحك اساسي و هو مدى انتشار 

 (.50،ص1331اخالص عبد الحفيظ،)فكرة الفرد عن ذاته

 :النظرية السلوكية  -7-0

ترتكز هذه النظرية على السلوك من حيث تعلمه و كيفية تعديله حيث يرى السلوكيون ان 
سلوك الفرد خاضع لظروف البيئة ، فتصرفات االفراد سواء كانت سوية ام شاذة فهي في 

و الشخصية حسب المدرسة السلوكية هي انماط المنسقة من السلوك  نظر السلوكيون متعلمة
علينا ان نحدد ما يفعله و ما يقوم به من تصرفات بحيث انا لكي نحدد شخصية فرد ما فاي 

 .تكون لها صفة االستقرار
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 :نظرية السمات و العوامل -7-5

اساسي في دراسة من رواد هذه النظرية نجد البورت الذي يرى ان مفهوم الذات مفهوم 
الشخصية ، و ان معظم مناقشات البورت لالنا او الذات تدور حول الجوهر المميز للفرد 

الذي يحتوي على كل المظاهر المجتمعة لشخصية فرد ما ، و التي تعتبر فريدة و مميزة له 
مل فتحصل منه فردا مختلفا عن بقية االفراد و تحقق له وحدة ذاتية و هذا الجوهر المميز يش
االحساس الجسمي و التفكير المنطقي و الكفاح الجوهري و مفاهيم صورة الذات و امتداد 

 (.77،ص1353ابوزيد،)الذات و تقدير الذات

من يرى انها  ماختلف العلماء حول مفهوم الذات كل حسب توجهه و نظرته للمفهوم ، فمنه
و منهم الشخص لوجوده ، ون من تفاعل االجتماعي و منهم من يرى انها تتكون من فهم كتت

من يري انها سلوك و افعال متعلمة دائمة فيه ، اال ان مفهوم الذات هو مفهوم يجمع بين 
 .كل هاته التوجهات

 :اهمية الذات  -11

تظهر اهمية مفهوم الذات من حيث انه يشكل احد دوافع الفرد الداخلية و له دورا ثالثيا فيما 
يتعلق بتحديد السلوك فهو اوال يعمل للحفاظ على االتساق الداخلي للفرد فالنسان يتصرف 

بطريقة يحافظ بها على اتساقه الداخلي ، فان كان للفرد مشاعر او مدركات غير متناسقة او 
، و " التنافرالمعرض"ة ،فأنه ينتج عن ذلك من عدم الراحة النفسية و التي تسمى متعارض

سيقوم الفرد و عندئذ بأي عمل ليعيد اليه توازنه و يؤمن له الشعور بالراحة و الطمأنينة ، و 
الدور الثاني الذي يلعبه مفهوم الذات في تحديد السلوك هو انه يشكل الطريقة التي تفسر بها 

لشخصية ، فالفرد يعطي لكل خبرة معنى ، فقد يحدث نفس الشئ لشخصين الخبرات ا
مختلفين ، فيفسره االول بطريقة تختلف عن تفسير الشخص الثاني له ، و الدور الثالث 

لمفهوم الذات هو انه يقدم مجموعة من التوقعات حيث يحدد ماذا يتوقع ان يعمله االفراد في 



 الفصل الثاني                                                                          صورة الذات

 

39 
 

ة من التوقعات تعتبر المظهر الرئيسي او المركزي المواقف المختلفة ، و هذه المجموع
 (551، ص1335جودة، )لمفهوم الذات

 صــــــورة الـــــــذات: ثانيا

 :تعريف صورة الذات-0
صورة الذات تعني نظرة الفرد لنفسه و ما يستخلصه من مقاربة باالخرين من حيث 

اع العام عن الذات الشكل و المظهر العام و السلوك و من هذه الصورة يتكون االنطب
سلبيا كان ام ايجابيا ، و غالبا ما تؤدي صورة الذات السلبية الى احترام ضعيف 

للذات ، فصورة الذات تكون اهتمام الفرد ، فهو يهتم كثيرا بصورته المكونة عن نفسه 
لذلك تراه يهتم بمظهره الخارجي من ناحية لون و طبيعة البشرة و تصفيفة الشعر و 

و يمضي الساعات الطوال امام المرآة ليقنع نفسه بصورته النهائية ، هيكل الجسم 
بالرغم من ذلك ال يقتنع تماما الن لديه صورة الذات خيالية يصعب عليه 

 (.159،ص1332بطرس حافظ،)تحقيقها
بمعنى ان صورة الذات عند الفرد هي نتاج التفاعل االجتماعي ، و من يتحدد 

 .تالي هي اهتمام الفرداالنطباع العام للذات ، و بال

صورة الذات هي تلك الصورة التي يرسمها الشخص لنفسه ، تتكون في عقله مبكرا منذ 
 (.23لطفي الشربيني،بدون سنة،ص)الطفولة

 حسبه صورة الذات نوعان  Tomiتعريف طومي 

و هو شعور بالذات و ادراكها عن طريق التعبير عن الميول و : صورة خاصة- أ
 .التقدير الذاتي
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هو ما يمثله دور االخرين في تحديد كما ان صورة ادراك : صورة االجتماعية- ب
 .الفرد لذاته

جمع طومي في تعريفه بين الصورة الخاصة و االجتماعية لالن ادراك الذات ينبع من 
 .داخل الفرد و يعزز هذا االدراك االخرين

رة الجسم تشكل و يرى كمال دسوقي ان صورة الجسم تتكون قبل صورة الذات كما ان صو 
. ايضا تسميات العبارات ، هذه التسميات اللفظية المبكرة تعمل على تشكيل صورة الذات

 (5790،122دسوقي،)

يرى دسوقي ان صورة الجسم و صورة الذات مرتبطان لالن صورة الذات تظهر عن طريق 
 .الجسم، ما ان كان الفرد لديه صورة ذات ايجابية ام سلبية

على انها صورة الذات هي عبارة عن ذات كما يتصورها ( 197،ص5792)و عرفها الحنفي 
 .او يتخيلها صاحبها و قد تختلف هذه الصورة بشكل كبير عن الذات الحقيقية

صورة الذات هي عبارة عن صورة تتصرف من خاللها بشكل متكرر على ما نعتقد انه 
 .قعه منا انفسنايتوقعه الناس منا و ليس الى ما يتوقعه منا الواقع او ما تتو 

(C.Terrier, 2017,p1) 

من جل التعاريف المذكورة ، و على اختالف توجهات اصحابها يمكننا ان نستخلص ان 
صورة الذات هي مجموعة التصورات التي يكونها الفرد عن نفسه ، قد يكون فعليا او غيبر 

هم في تحقيقه جل هذا ما تسا. ذالك و من هنا تتكون الصورة السلبية او االيجابية للذات
الرياضات و خاصة رياضة كمال االجسام فالرياضي يكون صورة عن ذاته غير التي كانت 

 .عنده بفعل نتائج المتحصل عليها من ممارسة رياضة كمال االجسام

  :النظريات المفسرة لصورة الذات-9
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 :النظرية التحليلية 9-0

حوثها على الشخصية من النواحي اعتمدت النظرية التحليلية حسب وينفرد هوبز في معظم ب
و هو كا ما يتعلق بالظواهر الحاضر فورا في اذهانها ، اما " الشعور"الشعورية او ما نسميه 

و هي مدفونة تحت الوعي و استدعاؤها يكون " ما قبل الشعور"من الناحية االخرى فهي 
 .سهال و هو عموما يتضمن الظواهر النفسية الغائبة حاليا عن الشعور

و هو يمثل الغالبية العظمى من الشخصية و لقد " الالشعور"ا من الناحية االخرى و هي ام
جلب انتباه العديد من العلماء و الفالسفة ، و يمكن محتواه انه يحتل الغرائز الجنسية 

العدوانية المكبوتة خالل الطفولة و تظهر كل هذه الظواهر في صورة مخفية فهي تظهر في 
 .للسان و االخطاء و غيرهااالحالم ، زالت ا

الذات كمفهوم نفسي تحليلي الليبيدي النرجسي و يكون هذا القطب  dureuzوحسب دورو  
 .مناقضا للقطب الموضوعي اي العالم الخارجي

 .بمعني ان تصورات الذات موجودة في نظام االنا ، الشعورية منها و القبل الشعورية

( انا)الجزء الالشعوري لالنا ، فيقول فرويد اقترح ان حسب فرويد الذات مرادفة للهو ، و هي 
الكيان الذي له نقطة بداية الجهاز النفسي لالدراك العالم الخارجي و يحتفظ بتسميته الذات 

 .لكل العناصر النفسية االخرى التيشد فيها االنا ، سالكا بطريقة الشعورية

ذات يمثل الجزء الالشعوري بمعنى ان فرويد هذا حسب فكتوري سمير نوف ان مصطلح ال
من االنا ، الذي يستمر تكوينه طيلة مراحل النمو، فعندما نتكلم عن الذات فأننا نربطه 

بشخص كامل باعتباره فرد له القدرة على التميز بين مواضيع العالم المحيط به ، و بهذا فان 
 .التمثيالت الذات كما يراها هي الذات الجسمية و العقلية معا
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يبا ان تتكون صورة االنا خالل االشهر االواى انطالقا من االحاسيس القيمة و فليس غر 
اللمسية و الحسية الحركية التي تشكل جوهر التجربة الجسدية المعاشة للرضيع، و تجدر 
المالحظة ان صورة الجسد ترتبط ارتباطا وثيقا بنمو االنا و خاصة بوضائف االدراك و 

االنا ككيان جسدي و ليس ككيان سطحي و لكن كيانا متوافقا اختيار الواقع ، يوجه فرويد 
مع االسقاط السطحي و مثال هذه الصور تسند الى وعي باالحاسيس و الحسية الحركية و 

 .الحشويسة و انساق الفكر التي يرتبط بها االدراك غير المباشر لذاته الجسمية و النفسية

ثة ابقت الهو ، االنا ، االنا االعلى، و يوصف عامة فان نظرية التحليل النفسي الحدي
كمكونات للجهاز النفسي ، اين تلعب صورة الذات محتوى الجهاز النفسي ، فعملية تكوين 
الذات تنمو تقريبا بنفس المراحل التي يتم فيها تكوين االنا في التحليل النفسي التقليدي ، 

ين الذات و الموضوع الممنوع ، فالصور االولى للذات تنتقل من االدراك التدريجي للتميز ب
 .ثم تنعدم تدريجيا بنقل االحاسيس الطبية و المؤلمة

 :النظرية الظواهرية 9-9

ان اصحاب النطرية الظواهرية يركزون على ان الناس ككائنات متكاملة ال يمكن ان يدرس 
ذات بوصفها اجزاء مكونة باالضافة الى ذلك يعتمد هؤالء على المالحظات خاصة تقارير ال

 .و يعتبر كارل روجرز هو ممثل هذا االتجاه

حيث الحظ روجرز من خالل المقابالت العالجية ، االهمية البتي تأخذها بعض الصور 
التي يشكلها المريض عن نفسه من خالل احواله ، و وجد ان االنا عنصر مركزي في الخبرة 

الذات على اساس مكون  الذاتية و من خالل العديد من التجارب توصيل الى تحديد مفهوم
 .من الدراسات و عالقة االنا بالغير و المحيط و الحياة بصفة عامة
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 MesW.jaو من ابرز العلماء الذين مهدوا الطريق للنظريات المعاصرة حول صورة الذات 
، الذي قام بتمثيل دراسة  5273سنة " ادراك الذات"و من بين اعماله كتابه الشهير 

كالسيكية في ميدان صورة الذات و كل الباحثين يعتبرونه اساسي لكل ابحاثهم ، كما وضع 
 .و توصل الى تحديد المكونات االساسية لصورة الذات و التي سماها مكونات الذات

 :النظرية االجتماعية 9-1

شمل نظريات علم النفس االجتماعي حسب عبد الرحمان على اثر المحيط و نتيجته الى ت
 Zillerدراسة الذات من منظور من االنا في عالقته مع االخرين ، حسب ما جاء به زيلور 

الذي عمل على تدعيم فرضية البعد االجتماعي للذات ، فقد اكد على ان صورة الذات 
لمتبادلة مع الوسط الموجود فيه تخضع الى سلوك ، و تغيرات خاصة خالل انماط العالقات ا

في العالقات فيظهر مفهوم الذات لديه على انه تلقين خارجي ، اي العالقة التي تربط الذات 
باالخر و بذلك تكون صورة الذات شئ متعلم اي انها استجابة تظهر فيها المؤثرات 

 .االجتماعية

ا العالم الى الذات من المنظور الوراثي و االجتماعي  حيث نظر هذ  Sarbinاما عن سارين 
و قال بان للذات عدة جوانب او وضائف تتكون تدريجيا خالل نمو و تطور الفرد ، و هي 

 :ما بلي

تبرز الذات الجسدية من تجارب و تصرفات الطفل الذي يقوم بها من خالل االسبوع االول 
 .ا اي االم و االخرينو هي اساس اختالف االنا و ما خارج عن االن

 .الذات المستقلة و الفاعلة التي تنمو من خالل تجربة الطفل و تأثيراته على االشياء

تتطور الذات البدائية المبنية ابتداء من الشهر السادس تسمح للطفل بالتمييز بين االشخاص 
 .و االشياء ، كما تسمح له بالتعرف و التعبير عن حالته الخاصة
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الجتماعية عند ظهور اللغة عند الطفل ، و بروز االنا عند الطفل فيصبح له تتكون الذات ا
قيم و عادات اجتماعية و يراعيها و يخترمها ، كما يصبح يفهم االخر بين ادوارهم 

 (.95-22،ص 1351-1355كوثر بن حملة ، )االجتماعية الخاصة 

 :كيفية تشكل صورة الذات-1
كون من عدة جوانب متداخلة بعضها مع صورة الذات التي نملكها عن انفسنا تت

 :بعض يمكن ان نجمعها بشكل تقريبي في ثالثة فئات
 :صورة الجسد -1-0

و هي الصورة الوحيدة التي يكونها من خالل جسدنا نظرا لالنه هو العنصر الوحيد و 
النهائي الملموس الذي لدينا و تحت تصرفنا الذي من خالله يحكم علينا الناس ، لما له من 

 .رئيسي على صورتنا تأثير

 :التعلم -1-9

لالن الفرد هو نتاج التعلم اي ما يتلقاه فالطفل عندما يتعرض لمضايقات من 
قبل والديه او اساتذته سيكون لديه ميل قوي لخفض قيمة نفسه طوال حياته ، 

مهما كانت انجازاته الشخصية من خالل التقدير و المتابعة المنخفضة و 
 .العكس صحيح

 :ينعالقات باالخر  -1-1
و ذلك بفعل او من خالل مقارنة انفسنا باالخرين خاصة ثالثين سنة االولى من 
حياتنا ، لذلك من االحسن ان نتفاعل مع االخرين او مع اشخاص لديهم طموح 

 . في حياتهم لالقتداء بهم في الحياة
(christian h , godefroy,son anné ,p3)  
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 :اشكال صورة الذات-4
 :كما حددها البورت

  ة الذات االجتماعيةصور. 
 صورة الذات المدركة. 
 صورة الذات األكاديمية. 
 صورة الذات المثالية. 
 (.50،ص 1352زينة األسدي ،)صورة الذات المؤقتة 

 :ابعاد صورة الذات-1

 :يمكن التركيز على ثالثة ابعاد رئيسية لصورة الذات  

يظم مفهوم صورة الذات العام عددا من المفاهيم صورة  :مفهوم الذات العام  1-0
 :الذات و هي 

تتمثل في الفكرة التي يأخذها الفرد عن قدراته و امكانياته  :مفهوم الذات الواقعية- أ
و قد يكون لديه صورة عن ذاته كشخص له كيان ذو قوة جسمية له القدرة على 

 .التعلم
تصور الفرد عن ذاته داخل  هو يقصد بع :مفهوم صورة الذات االجتماعية- ب

المجتمع و تقبله في مجتمعه و سلوكه االجتماعي فقد يرى في نفسه شخصا 
مرغوبا او منبوذا من االخرين و تؤثر الطريقة التي ينظر بها الناس اليه لالن كل 
فرد له نظرة عن ذاته تتكون من خالل نظرة االخرين اليه و يرى جورج ميد في 

لذات يعود الى التفاعل االجتماعي بين الفرد و البيئة هذا الصدد ان تكوين ا
المحيطة به و كذلك النشئة االجتماعية ، فالذات نتاج اجتماعي متسلط يعكس 

 .االدوار في الحياة
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هو مفهوم المدرك للذات المثالية كما يعبر عنها :مفهوم صورة الذات المثالية- ت
ة للشخص الذي يود ان الشخص و تشمل المدركات و التصورات التي تحدد صور 

 .يكون هذه المستويات الشعورية و يعرضها الفرد لألصدقاء و المجتمع

 

 :مفهوم صورة الذات المكبوتة 1-9

و هي تتضمن افكار الفرد المهددة عن ذاته و التي نجح دافع التأكيد و التحقيق و 
التواصل  تعزيز الذات في تجنيد الحيل الدفاعية فدفعت بها الى الالشعور و يحتاج

 .اليه الى التحليل النفسي

 :مفهوم الذات الخاص 1-1

هو اخطر المستويات فهو يختص بالجزء الشعوري من خبرات الذات و معظم 
محتويات مفهوم الذات الخاص خبرات محرمة او محرجة او مؤلمة غير مرغوب فيها 

اظهارها اجتماعيا ، تعبير الذات بمفهوم الخاص بمثابة عورة نفسية ال يجوز 
 (.552،557، ص1332اسماعيل صبري، )

 :اتجاهات صورة الذات المختلفة 1-4

صورة الذات لديها العديد من االتجاهات التي تصب فيها داخلية منها نفسية و 
 خارجية منها ظاهريا و في ما يلي جدول يبين لكم هذه االتجاهات
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 .اتجاهات صورة الذات المختلفة( 5)الجدول رقم 

 اتجاهات الصورة المختلفة

 االنا و االنا (  5
 

اتجاهات الموفولوجية ( 1
 و الفيزيولوجية

 

التراجع ، المظهر، ( 0
لهجة ،االيماءات ، 

 المواقف ، التوتر العضلي 
،لون البشرة ، احترام الذات 

 .، النرجسية
اتجاهات العظمة النفسية و  االنا و االخر

العالقات الخارجية 
 الداخلية العالئقية و

االنسحاب ، االنفتاح ، 
التحدي ،الحماية ، حالة 
االنا ، مواقف الحياة، 

 .االحترام
اتجاهات الجمالية و  المظهر

المالبس و مستحضرات 
 التجميل

اللون ، القص ، الملبس ، 
التجميع ، الراحة ،المكياج 

، تسريحات الشعر، 
االنسجام ،االسلوب ، 

 .الذوق
المجتمع ،و اتجاهات  انا و انت

 ثقافة السلوك
مسافات ، االفخاخ ، 

عروض تقديمية 
االنثروبولوجية ، الروابط ، 

 .االغراء، االخالق
الموضات ،االخالق  اتجاهات التاريخية  نحن

الحميدة ، نمط الحياة ، 
 .المظهر المناسب

(marie pierson .2005.p30 
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 : الخالصة

ع البيئة التي يعيش فيها ، ابتداء من مرحلة يتشكل مفهوم الذات من خالل تفاعل الفرد م
الطفولة و عبر مراحل نموه المختلفة ، هذا ما جعل العلماء و الباحثين يعطونه اهمية كبيرة 

لالن الفرد يتطور مع كل اتساع يحدث له في بيئته ،هناك العديد من المفاهيم المرتبطة 
يعد من بين المفاهيم االقراب الى  بمفهوم الذات من بينها صورة الذات هذا المفهوم الذي

الذات ، لالن االفراد يتصرفون وفقا لتصورهم عن ذواتهم ، حيث تعتبر صورة الذات كموجه 
 للسوك ، فاتزان الشخصية يكون نتيجة تلك المعتقدات التي يكونها الفرد عن نفسه،

ريق تعديل هذا ما جعل العديد من المفكرون ان تعديل سلوك االنسان ال يتم اال عن ط
 .صورتهم لذواتهم
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 :تمهيد

كل منا نرى في ذواتنا ، ذلك الجانب المميز الذي نشعر اننا متميزين عن غيرنا فيه ، فكل 
يساعده على مصاعب الحياة ، فالتصور الجيد الذي  شخص يرى الجانب الجمالي في ذاته

يبنيه الفرد عن ذاته يؤدي به الى ان يكون شخصا محبوبا اجتماعيا متكيفا مع االخر ، لكن 
هناك بعض االفراد اللذين ال يستطيعون تحقيق هذا بسبب نظرتهم و معتقداتهم السيئة عن 

و لديهم نقص الثقة بذواتهم ،او ما يسمي ذاتهم ، يعانون من العزلة ، و الشعور بالدونية ، 
الجرح النرجسي الذي خصصنا له هذا الفصل لنتطرق له و نحاول من خالله جمع القدر 

 .الكافي من المعلومات بمتغير دراستنا هذا

 :أصل مفهوم النرجسية -0

 تروى كما وNarcissus (نرجس) االشخاص احد اسم من Narcissism النرجسية لفظ اشتق
 اثناء شاهد قد ،و جميل بمظهر يتميز الشخص هذا كان ، القديمة االغريقية االسطورة
 احد في هادئة بحيرة في المنعكسة صورته الريف في لألسطورة وفقا االيام احد في تجواله
 يستطع لم ألنه باليأس ملئ ،و صورته في متمثلة نفسه حب في بجنون ووقع ، الغابات
 بجوار االرض على سالت التي القليلة النقاط من و ، نفسه فقتل المحبوب الى الوصول
 من درجات توجد... النرجس بزهرة هذا يومنا حتى الوقت هذا من عرفت زهرة نمت الماء،
 المادي بالجسد فقط يختص ال هذا و البشرية االجناس لجميع شائعة النرجسية او الذات حب
 ككائن ذاته عن صورته و االخرين لدى جسمه صورة عن المرء بفكرة ايضا لكن و ،

 (.0،ص1987البحيري، الرقيب عبد)اجتماعي 
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 : مفهوم النرجسية -1

نبت من الريحان ، و هو من فصيلة النرجسية ، و منه انواع تزرع لجمال  : لغة 1-0
شذوذ جنسي ، فيه يشتهي : زهرها و طيب رائحته ، و زهرته تشبه بها االعين النرجسية 

  (751، ص1335العربية ،مجمع اللغو )المرء نفسه 

توجد العديد من مفاهيم النرجسية المتطرق اليها من قبل علماء النفس : اصطالحا  1-1
 :منها ما يلي

 سلوك يتسم الذات، عشق انها على النرجسية( 52، ص1337) الخالدي اديب يعرف
 مراحل اولى بأنها النفسيون المحللون يفسرها و العظمة،  المباهاة بالمفاخرة هنا الشخص
 .الصغير اهتمام محور الذات تكون عندما الجنسي النفسي التطور

 حب الى او بجسده المرء افتتان الى تشير النرجسية (183، ص2000)العيسوي  حسب
 . الذات عشق اوالى االنانية او الذات عبادة او الذات

 يرسمها التى المثالية الصورة مع توحده او الفرد تقمص هي النرجسية Harney هورني عند
واقعية  غير بصورة المضخمة او المعظمة و البراقة الصفات تلك عشقه و لذاته

 (185،ص2000العيسوي،)

 حول متمركز يكون ما غالبا الجنسي الدافع ان الليبيدو حسب النرجسية فرويد يعرف و
 مع منغمسا يكون النرجسي الشخص هنا و ، للذة هدفا و موضوعا اتخاذها و الذات،
 (13،ص1987البحيري، الرقيب عبد)له  امتداد كانوا لو كما يعاملهم و االخرين

 (. 511فرج طه،بدون سنة،ص)أي النرجسية تعني ذلك الحب الموجه الى صورة الذات

 (  557لطفي الشربيني،بدون سنة ، ص)النرجسية هي مفهوم حبي مرضي للذات



 الفصل الثالث                                                                  الجرح النرجسي

 

52 
 

 تتميز العقلي االضطراب لتحديد فرويد ملهااستع عبارة  النرجسية "سالمي .ن" حسب و
بالذات  اللبيدو عالقة خالل من و للذات خارجية لمواضيع اللبيدي االستثمار بسحب

 (. 26،ص2010-2009نجادي،)

اذا ان هناك تعريفين للنرجسية من وجهة نظر ما وراء علم النفس كعملية تنظيم للجهاز 
لعالقة ليبيدو للعمل بالنسبة لالخر ،اضافة الى النفسي ، او من وجهة نظر عيادية كنمط 

و ليبيدو ( ليبيدو نرجسي)التمييز بين النظرة الطاقية التي يتعارض فيها ليبيدو االنا 
 (.912-911روالن دورون،بدون سنة ،ص)الموضوع

 موضوع عالقات تقوم اذ ، نرجسية مرحلة من الكالم يمكننا ال كالين لميالني بالنسبة اما
 نرجسية "حاالت" هو عنه الكالم يمكننا ما جل و ، ( امه و الطفل بين ما ) دايةالب منذ

 ،1987بونتاليس، و جان البالنش)مستدخلة  موضوعات الى الليبيدو بعودة تعرف
 (.516ص

 انغماسه و الشخص تفرد عن عبارة انها نستخلص النرجسية لتعريف ذكره سبق ما خالل من
 غير بصورة بنفسه يهتم الشخص هنا حيث لذاته يحددها التي المثالية صورته حب في

 هناك الجسدية و منها ،الذاتية ،االجتماعية العقلية الجوانب كل يمس  االهتمام هذا اعتيادية
 و الرجال ايضا نجد لنفسها بحبها المعروفة المرأة غرار على بأنفسهم يهتمون ممن العديد
 لألجساد بنائهم بحكم االجسام كمال رياضة مثل استعراضية رياضات يمارسون من خاصة
 .ذواتهم عن المكونة صورتهم في ينغمسون و بها يتباهون ضخمة
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 :التطور التاريخي للنرجسية -1

 ألفريد" الفرنسي النفسي المختص طرف من (1887) عام في النرجسية مرة الول استخدمت
 تناول على يشتمل حيث "الفيشية" باالشياء القهري التعلق من شكل وصف في ذلك و "بينه

 .جنسي كموضوع ذاته الشخص

 باستحواذ يتعلق فيما 1898 سنة نرسيس اسطورة الى اشار من اول "اليس.هـ" يعتبر و
 .المرأة في لصورتهن المغرورات النساء

 حالة اصفا و العقلي الطب مجال في النرجسية مفهوم ادخل من اول 1899 "نايك.ب" اما
 زميله بمقاله علمه رغم و الجنسي االنحراف و الشذوذ من نوعا تشكل التي الذات حب من

 السطورة الظاهري االتجاه عن تحدث انه على اليه االشارة يرغب لم انه اال سابقا "اليس.هـ"
 المصطلح صاحب حول النزعات بعض ايقظ ما نرجس

 .(69-68،ص2010-2009نجادي،)

 بيال)النفسي  التحليل في مفهوما بوصفه 1908 عام ادخله قد  Sadgerسادجر كان
 (.9،ص2000غرانبرغر،

 اختيار لبيان استخدم حيث 1910 عام فرويد عند مرة ألول النرجسية مصطلح يظهر و
 من ،ينطلقون جنسيا موضوعا انفسهم من يتخذون فهؤالء المثليين الجنسين عند الموضوع
 احبتهم ان ألمهاتهم سبق كما حبهم من يتمكنوا كي يشبهونهم من عن يبحثون و النرجسية

 . انفسهم هم

 هي النرجسية ان الى فرويد يشير Shrebert شرايبر حالة في ورد كما 1911 عام في و
 يبدأ هنا الموضوع محبة بين و الذاتية الغلمة بين ما الجنسي التطور من وسيطة مرحلة
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 توحيدا يتيح مما ، لحبه موضوعا ، الخاص جسده من و ، نفسه ذاته من يتخذ ان الشخص
 (.512 ،ص1987بونتاليس، و البالنش جان)الجنسية للنزوات اول

النرجسية هي ما قدمه فرويد في لحظة مهمة في علم الميتابسيكولوجي و التحليل النفسي من 
خالل وضع نرجس بجانب اوديب لالنه يظهر النطاق الالواعي الحترام الذات في تكوين 

 .5755المرجع لالدخال النرجسية سنة  الرغبة االنسانية هي

(Poul Assoun.2002 .p46) 

 النرجسية توجه" بعنوان مقال التحليلي النفس علم فصيلة مجلة في ظهر 1962 عام في و
 بأي يبحث الذي النرجسي الشخص اتجاه بين التناقض فيه شرح سالو ـ للوأندرياس "المزدوج

 عالقة دون يعيش ان يمكنه ال الذي النرجسي لهذا االخر االتجاه بين و ، يتفرد ان عن ثمن
 .دائما مزدوج توجه ذات هي النرجسية حسبه الواقع و دائمة انصهارية

 الرابطة مصطلحات لمعجم النرجسية مصطلح تعريف قدم  موروفاين 1967 عام في اما
 "االنا" على السيكولوجي االهتمام تمركز انها على النفسي للتحليل االمريكية

 (.11-10،ص2000بيالغرانبرغر،)

من خالل ما سبق نالحظ ان مفهوم النرجسية مر بالعديد من المحطات والتعريفات و 
التحاليل من قبل العلماء و الباحثين كل منه على حسب توجهه لكنهم تقريبا كلهم اتفقوا على 

نمو انها انحراف جنسي، مع شرح كل عالم نظرته له، النرجسية هي مرحلة مهمة في 
شخصية االنسان لهذا السبب اختالف العلماء في شرحها كل منه على طريقته و توجهه 

 .نظرا ألهميتها
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 :انماط النرجسية-4

 :للنرجسية انماط متعددة تلم بجوانب النرجسية وفيما يلي عرض لهذه االنماط

 :المستترة النرجسية  الظاهرية و النرجسية 4-0

 :الظاهرة النرجسية4-0-0

 العظيم النجاح بخياالت االنشغال و ، العظمة شامال النرجسي لدى الذات مفهوم فيها يكون
 الشديدة حاجته ،مع الظاهرة الذاتية الكفاية و ، االستحقاق و بالتفرد المفرط االحساس و ،

 قدرة لديه ليس و ، الكاذب بالتواضع يتصنع و فيحتقرهم هو اما له االخرين تقدير و الحترام
 .الجماعة انشطة في الفعالة المشاركة او الوجدانية مشاركة على

 :المستترة النرجسية4-0-9

 الملحوظ الميل و ، الكئيبة الذاتية شكوى و بالدونية الشعور متضمنا فيها الذات مفهوم يكون
 فال شخصية البين العالقات اما ، الهزائم و للنقد الملحوظة الحساسية و الضعف و ، للخجل
 حسد لديه و ، فيهم الثقة و االخرين على االعتماد على القدرة فيها النرجسي لدى يكون

 .ممتلكاتهم و االخرين لمواهب

 :الثانوية و االولية النرجسية 4-9

 :االولية النرجسية 4-9-0

 يشعر التي السعيدة الحالة هي و ، االخرين حب الذات حب فيها يسبق التي النرجسية هي
 اولي ذات حب هذا و االبتكار و الخلق و االبداع محور و مركز هي ذاته ان الطفل فيها
 متقدمة مراحل في مرضيا مظهرا يكون حين في طبيعيا امرا االنسان طفولة في وجوده يعد
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 الخاصة االنا لغريزة (الجنسي) اللبيدي المتمم هي االولية النرجسية تكون بذلك و نموه من
 .(19-18،ص2011بظاظو، انسام)الموضوع لحب االساس تشكل و الذات حفظ و بصيانة

 : الثانوية النرجسية 4-9-9

 الطاقة استخدام اي معه التوحد و اخر موضوع امتصاص عن الناجم الذات حب هي
 و الشخص الذات الى االخرين من الحب رجوع هي بالتالي و الذات في الحيوية النفسية
 بأنها توصف فهي لذلك و االخرين، الى اخرى مرة الحب يعد لم ما مرضية تصبح التي

 .االنا نحو توجيهه اعادة و الخارجي العالم من اللبيدو انسحاب

 

 :الحذر في المبالغة النرجسية و الغافلة النرجسية 4-1

 :الغافلة النرجسية  4-1-0

 الى باالضافة ، عدوانيا و متغطرسا و االخرين فعل بردود واع غير النرجسي فيها يكون
 ال هو ،و لالهتمام محور يكون ان الى حاجته حيث غيره بأدوار اهتمامه عدم و انطوائه
 .لمشاعره االخرين باذاء يتأثر

 :الحذر في المبالغة النرجسية  5-1-9

 صراعات نحو خجول و ، يكبت و االخرين فعل بردود جدا حساسا النرجسي هنا يكون
 االهتمام محور كونه يتحاشي حيث ، بذاته اهتمامه من اكثر باالخرين اهتمام لديه و الذات

 جرح السهل من و ، االنتقادات او لالهانات دليل على للوقوف لالخرين جيدا يستمع و
 .الذل او بالخزي للشعور عرضة و مشاعره

 :المنغلقة النرجسية و االستعراضية النرجسية 4-4



 الفصل الثالث                                                                  الجرح النرجسي

 

57 
 

 :االستعراضية النرجسية4-4-0

 و متفرد، فرد بأنه الخيال بل الواقع على يعتمد ال الذي الذات عن فيه المبالغ االحساس فيها
 القدرة ذي الموضوع التمثيالت مع العظيمة الذات تمثيالت الندماج ذلك و عادي غير
 .الكلية

 :المنغلقة النرجسية5-4-9

 بالذات احساسه ليؤكد عليهم االعتماد بمعني ، االخرين تقديس على الذات اعتماد فيها يكون
 قوية اكتئاب بمشاعر يمر فانه المثالي االخر من اهانة او انتقاد يالحظ عندما و ، العظيمة
 و خجول و محتقر و مهاجم انه النرجسي فيشعر ، العدوان و العنف من نوبة تصاحبها
 .(20-19،ص2011بظاظو، انسام )مقبول غير و لالنتقاد عرضة

 :الماسوكية النرجسية 5-1

 هي و ، النرجسيين للمرضى الحقيقية السمة هي و Self Defeating الذات بخث تعني و
 ضعيف بأنه اعترافه تسليمه و مع عظيما كونه على االصرار فيها الفرد يحاول دفاعية حيلة
 يحرمني لم و احد، يهزمني لم" بأنه االدعاء في الماسوكية دفاعاته تظهر و ، له سند ال و

 ."الجشعة رغباتي من احد

 :الجنسية النرجسية  1 -5

 عند لكن الذكور و االناث عند موجودة هي و الجنسي للسلوك اناني نموذج عن عبارة هي و
 حاد عاطفى بتوقف تتسم عالقة من طويلة مدة عانى فرد كل اكبر، انتشارها معدل الذكور
 عالقة الى الوصول صعوبة بمعني الجنسية، النرجسية من يعاني ان المحتمل من فانه

 .(21-20،ص2011بظاظو، انسام)االخر الطرف مع متبادلة مشبعة جنسية
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 :موقع النرجسية في الجهاز النفسي -1

 االولية بالنرجسية" يسميها الحالة تلك و ، البداية في اللبيدو كل تخزن االنا ان فرويد يعتبر
 في ، قبل من موجودة النرجسية ان معتبرا ، البداية في نرجسي اذن اللبيدو فكل ،"المطلقة

 هي كما بيولوجية شبه قوة اللبيدو و ، بعد موجودة ليست كذلك بوصفها االنا ان حين
 الهو و النرجسية بين بمعني اي ، الدافعية اللذة و النرجسية اللذة بين فارق ثمة اذن النرجسية

 اجل من الهو، يقدمه الذي اللبيدي الحامل الى تلجأ ان تماما يمكنها االولى ان مع ،
 وصفه ما بين تخلط ان يمكنها ، النرجسية جوانب بعض ، االضافي و المباشر االشباع
 التكوين هذا و ، نفسه الوقت في العليا باالنا تخلط و ، المثالية واالنا  االنا مثال باسم فرويد

 واحد وجه اال له ليس و محتواه يخص فيما ، ذلك مع تاريخي اصل من ، االنا مثال اي ،
 النرجسي  االشباع نحو متجه االخر فالوجه ، االنا نحو متجة

 (28-27،ص2000غرانبرغر، بيال)

اعتبرا فرويد ان النرجسية عبارة عن ليبيدو في الجهاز النفسي واعتبر النرجسية لذة وسماها 
 . بالنرجسية االولية المطلقة

 :الشخصية النرجسية -1

 انه و الذات، اهمية و حب و بالعظمة، عادي غير بشعور النرجسية الشخصية تمتاز
 ينتظر الناس، خاصة اال يفهمه ان يمكن ال فريد خاص نوع من وانه ا الوجود، نادر شخص

 وصولي ابتزازي، استغاللي، هو و افكاره، و لشخصيته خاص نوع من احتراما االخرين من
 حول متمركز و غيور، الشخصية، مصالحه تحقيق في ظروفهم و االخرين مزايا من يستفيد
 اقل او االستصغار بعين يراهم ،فالكل لالخرين التقييم و رؤية في مفرطة حساسية لديه ذاته،
 .(108،110،ص2015غباري، ثائر)دائما منه
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الشخصية النرجسية عبارة عن انانية وشعور العظمة واالحساس بأهمية الذات والتميز بصورة 
 (557لطفي الشربيني، بدون سنة، ص)مرضية 

  -UMVF،(4102)حيث اشارت اللجنة التحريرية للجامعة االفتراضية للطب الفرنكونية ، 
Université Médicale Virtuelle Francophone  لمقال لها بعنوانles névroses ,les 

psychoses et les troubles narcissiques   الى تعريف الشخصية النرجسية على انها شعور
لشخص انه فريد و مختلف و متفوق، هو شعور بالحاجة الى ان بعظمة بالذات، يشعر ا

 .يكون في مركزاالهتمام، لديه تعبيرات العاطفة غير متطابقة و متغيرة، يحب الظهور

فصاحب الشخصية النرجسية يعشق ذاته لدرجة تقف حائال امام عينيه و عقله فيرى الناس 
خرين باالستغالل و االنتهازية و االنانية اقل قدرا منه و شأنا منه ، كما تتسم عالقته مع اال

و نرجسيته تجعله شديد الحرص على نفسه و على صحته حتى يبدو دائما شابا قويا و 
يعاني كلما تقدم في السن و يداهمه االطتئاب الحقيقي اذا انتزعت من يديه السلطة او ابتعد 

 (.11،ص 1352-1359تركية مصطفى ، )عن دائرة الضوء و االهتمام

طراز ثابت من " الشخصية النرجسية على انها( 511، ص1335)و يعرف تيسير حسون 
و الحاجة الى التقدير و االفتقار الى القدرة على التفهم ( في الخيال او السلوك)العظمة 
، يبدأ في فترة مبكرة من البلوغ و يتظاهر في مجموعة متنوعة من  Empathyالعاطفي 
 ".السياقات

يف المتطرق اليها و التي ذكرت سابقا نستنتج ان الشخصية النرجسية ذات من خالل التعار 
طابع استغاللي، انتهازي ، متعظم بذاته مفتخرا بيها ، لديه شعور غير عادي من العظمة 
بدون سبب و بسبب ،هو في حاجة ماسة الى التقدير و ان يثنى اليه من قبل االخرين ، هذا 

ال االجسام ، فهم رغم االلم الذي يشعر بيه خالل ما نالحظه عند ممارسي رياضة كم
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حصص التدريب اال انه يتحمله من اجل نتائج افضل تجعله يتحصل على التقدير و 
 .االعجاب من قبل االخرين

 :سمات الشخصية النرجسية و دينامياتها -2

في هذا العنصر ارتأينا الى عرض سمات الشخصية النرجسية و هذا لتعددها و لمعرفة 
 . ماذا تمس النرجسية في شخصية الفرد

 : مفهوم الذات النرجسي 9-0

 النرجسية للشخصية Self-concepts الذات مفهوم ان الى السابقة الدراسات معظم تشير
 قابل لديهم الذات مفهوم ،فأن ذلك مع و ، بالعظمة ايضا شاعرة و متطرف بشكل ايجابية
 نتيجة اال هو ما بذواتهم النرجسيين انشغال بأن الباحثون أكد لقد و ، متقلب و للكسر

 تختلف ان المتوقع من فأنه ثم من و ، للذات مشوش نمو كذلك و مشوشة مبكرة لعالقات
 استقرار بعدم هذه الذات مالمح ترتبط ان فالبد ذلك الى باالضافة ، لديهم الذات مفاهيم
 الخاصة الذات معرفة ان .النرجسية الذات تنظيم بعمليات كذلك و لديهم الذات تقدير

 كما ، الخارجي االجتماعي التعزيز على كبير بشكل تعتمد ربما و تشوه قد بالنرجسيين
  بالعظمة الشاعرة للذات التعزيزي االسلوب علية يطلق ما يمتلكون النرجسيين ان نالحظ

Self-aggrandizing  االفراد من اكثر االيجابية النتائج تعزيز الى يحتاجون انهم بمعنى 
 ،149 ،ص2007البحيري، الرقيب عبد.) سلبية لمواقف يتعرضون عندما نرجسية االقل

152 ) 

 : بالموضوع العالقة و النرجسية  2-9

 العالقات نظرية و الذات سيكولوجية و ، االنا سيكولوجية فان ، قبل من نوقش كما
 و ، لتطورها الالسوية و السوية االنماط و النرجسية فهم في تبصرا تقدم تحديدا بالموضوع
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 العالقات نظرية مصطلح Greenberg & Mitchell 1983 متشل ، جرينبيرج استخدم لقد
 و داخلي العالم في يعيشون االفراد بان القاتلة النفسي التحليل رؤية لتوضيح بالموضوع
 .واحد ان في خارجي

 لتحقيق االخرين استغالل نحو النرجسي الشخص يتجه االجتماعية التفاعلية العالقات في و
 النفسية حاجاته الشباع االخرين النرجسي الشخص يستخدم و ، الذات كموضوعات اغراضه
 للحفاظ االخرين يستخدم النرجسي الشخص ان كما ، تنقصه التي الذات باالنشطة للقيام
 فراغ فعال يمأل فما ، بالموضوع العالقات منظور من و ، بالذات المتماسك االحساس على
 هذه و . االستدماجات من تعقيدا اكثر حصيلة لكن و ، فقط الذات موضوعات ليس الذات

 تصورات او امنياتهم و مشاعرهم و افكارهم و االخرين تمثيالت بمثابة تكون االستدماجات
 البحيري الرقيب عبد)الحياة  من متعددة مراحل في امنياته و مشاعره و افكاره و الفرد ذات

 (.166،167ص ،2007،

 :للنرجسية المفرغة الدائرة  9-1

 للتوحد خارجية لعناصر اختيارها و الخارجي العالم على النرجسية الشخصية انعكاس ان
 النرجسي الشخص يشعر اذ النرجسية الشخصية اليه تسعى ما غاية هو عظمتها لتأكيد معها

 هشاشة على فيتغلب الداخلي عالمه في بالبهجة (نفسه امام عظمته اثبات من يتمكن حين)
 تحقق الخارجي العالم من عناصر على اعتماده ينكر و Fragile Self Esteem لذاته تقديره

 .الداخلي الرضى له

 ما يستمدوا ان في فشلوا الذين النرجسيين االشخاص بعض الى النرجسي الفشل فكرة تشير و
 لكنها و نظرى وجهة من صالحة الصياغة هذه و . الخارجي العالم من الرضى لهم يحقق
 صيغات ثالثة النرجسيين المرضى مع تعامله في الشخص يالحظ حيث ، دقيقة غير

 :كالتالي التحديد وجه على هي النرجسي للفشل كلينيكية
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 الشخص فيها يصاب التى المواقف في هذا يحدث و النرجسية حاجات احباطات- أ
 تحقيق في الشخص معه يتوجد الذى الموضوع فشل اثر على االمل بخيبة النرجسي
 هذا يكون االكلينيكية الناحية من و الخارجي للعالم عظمته تأكيد او له الرضى
 بعد و ، اليه المشار الموضوع قيمة من تقليل و غاضب فعل برد مصحوبا االحباط
 اخرى موضوعات عن النرجسى الشخص يبحث هذه االحباط حالة من الخروج
 .جديدة نرجسية حلقة يبدأ و معها ليتوحد

 التى الفترات تلك او المتعاظمة الذات اشباع عملية تواجهه الذي الزمني الفاصل- ب
 معه يتوحد موضوع بال يصبح و  العظمة مصدر عن النرجسى الشخص فيها يتخلى

بالشعور  اكلينيكيا تتسم الفترات هذه ، جديدة نرجسية حلقة معه يبدأ ان يستطيع او ،
 .بالفراغ وو الملل

بعد تكرار هذه الدورة عدة  Narcissique Décompensationعدم التعويض النرجسي - ت
مرات يتعرض خاللها الشخص النرجسي لالحباط تلوى االخر على اثر خيبة االمل 
التي يجدها في الموضوعات التى يتوحد معها ،يشعر الشخص النرجسي ان السبب 
في حالة عدم الرضى الدائمة انما يكمن في ذاته ، و شعوره بالعظمة الذاتية ليس اال 

عبد الرقيب )يقطع عالقاته عندئذ بالعالم الخارجيوهما كبيرا، ف
 (.590،595،ص1339البحيري،

 :صورة الذات في الشخصية النرجسية 9-4

اوضح الكثير من الباحثين ان الشخصية النرجسية تتميز بالثنائية ، اى انها ذات بناء ثنائي 
الذات  ، فعلى المستوى االول السطحي او الظاهري ، توجد Tow-levehedالمستوى 

العظيمة بصورة سائدة و مسيطرة و هي بناء داخلى نفسي نرجسي فريد و غير واقعي ، و 
على المستوى الثاني ، و هو االكثر عمقا و الذي تحميه و تقيه العظمة ، توجد الذات 
الحقيقية للشخصية النرجسية ، و هي الذات الحاسدة و المفزوعة و المحبطة و المحرومة 
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الشخصية النرجسية عن نفسها ضد االحباطات في المجال البينشخصي ، فانها تدافع .انفعاليا
تتقمص الذات العظيمة و مثالية ، و بذلك تتغلب على الواقع المسبب لالحباط و االعتماد 

 (.551،ص1339عبد الرقيب البحيري،)غير المقبول على االخرين

هم ،جميعهم يعتبرون علبى حسب المنشغليين بالتحليل النفسي على اختالف توجهات
االضطرابات النرجسية انها اضطراب في الذات،و لقد عرف قاموس اكسفورد االنجليزي 

Oxford English Dictionary  الميل الى عبادة الذات ، و االنغماس "النرجسية  على انها
و بالتالي هذا دفاع االشخاص الذين يعانون من هذا االضطراب " في الكمال الشخصي لها

رجسي ، و في الواقع فان االضطراب الحقيقي عكس عبادة الذات ، فهو عدم القدرة على الن
 . حب الذات ، و من هنا عدم القدرة على حب االخرين

فالمرضى النرجسيون يعانون من عيوب شديدة في العالقة بالموضوع و التى تظهرهم ال 
ع مبكر في مرحلة الطفولة ، يهتمون بأمور غيرهم ، و يرجع ذلك الى انهم مثبتين على دفا

و مهما تكون االسباب فان هناك عالقة سيئة بين الطفل و امه و يقابلها الطفل بعدم كفاءة 
 .االب ، و كذلك التجارب العدوانية االخري في الطفولة

و على هذا النحو من الحرمان الذي يمر به االطفال في مراحل نموهم المختلفة ليكونوا افرادا 
باالستقالل   Mature dependence ة فيمن حولهم، يبدلون االعتماد الناضجقليلي الثق

و يكتشفون  Omnipotence و ضالالت القدرة المطلقة   Pseudo-independencزائف
حياتهم على انها شئ عدم النفع او غير ذى قيمة و فارغة، يرجع اصل االضطراب 
النرجسي الى عملية التوحد التى يكون بها خلل او عيب منذ البداية مما يؤدى الى تكوين 

 .االنا بصورة سيئة

افراد بان فيسعي النرجسيون الى اثبات الذات ، فالعديد من االكلينيكيين يصفون النرجسيين ك
احتياجاتهم الذاتية في الطفولة لم تشبع و ذلك راجع الى اما الحماية الزائدة او االهمال من 
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قبل الوالدين ، و بالتالي يبحثون عن اشباع هذه االحتياجات في عالقتهم عند الكبر فعلى 
تناقض سبيل المثال يعزى كيرنبرج االضطراب الى ام نابذة، و قد اشار كوت الى التدعيم الم

 . الذي يعتمد على الحالة المزجية لالم

 (552،559،ص،1339عبد الرقيب البحيري،)

توضح نظرية العالقات بالموضوع و النظرية االكلينيكية ان النرجسيين يستخدمون العالقات 
الشخصية للقيام بعملية التنظيم الذاتي و تدعيم الذات ، و بسبب عالقاتهم االجتماعية 

اضجة فإنهم لم يتمكنوا من بناء هويتهم الذاتية و بالتالي فهم يحاولون ان المبكرة غير الن
 .يكملوا ذلك في عالقاتهم عند الرشد

يبحثون دائما عن جذب االنتباه و نيل االعجاب من االخرين و بالتالي نتوقع منهم ان يقدموا 
جتماعي و لكن انفيهم بطرق يستطيعون من خاللها ان يكتسبوا اعلى قدر من االستحسان اال

هذا االستحسان نت االخرين يتوقف على ما هو مالئم و مناسب و ما يحقق لهم الفائدة 
القصوى و بالتالي فإنهم ال يهتمون باالستحسان االجتماعي إال من اجل بناء الذات 

 (.557،ص1339عبد الرقيب البحيري ،)المتضخمة و الشاغرة بالعظمة

 :اشكال الذكاء االجتماعيالشخصية النرجسية شكل من  9-1

يحدد اطار الذكاء االجتماعي ان التنظيمات الخاصة بالسلوك االجتماعي ترتبط بمجهود 
الفرد لحل المشكالت الموجودة في الحياة اليومية ، و اذا نظرنا الى الشخص النرجسي نجد 

م ضبط ذواتهم انه يسعى دائما الى االهتمام باإلظهار العظمة التي يشعر بها ،و المتوقع منه
و التصرف الجيد ،و لكن الواقع مختلف تماما حيث يسعى النرجسيون في االفادة من 
عالقاتهم االجتماعية و من خالل سلوكياتهم الذاتية التى تكسبهم احتراما من قبل االخرين و 

 .يحدث ذلك في المقابالت االولى
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كل عام و غير مميز في من الواضح ان النرجسيون يطبقون استراتيجياتهم المفضلة بش
العالقات و المهام المختلفة ، و لذلك فانه على الرغم من ان استراتجيات الشخصية 
النرجسية ذات مغزى و لها قيمة حيث تعمل من اجل بناء و تفخيم الذات، فان سوء 
استعمالها في العالقات الشخصية يضعف الذات التى يحاولون بناءها و بالتالي يسهم هذا 

لها ، و على الرغم من انهم قد يكونون غافلين عن تأثير هذه السلوكات على االخرين في زوا
، فاننا نرى ان تأثير ذلك يؤدي الى عدم قدرتهم على بناء عالقات اجتماعية و شخصية 

 .حميمية و دافئة

النرجسيون يحتاجون فعال الدفء و الشعور بااللفة ، فاكلينيكيا هم اشخاص لديم مشاعر 
و انهم غير سعداء و فارغين و كتئبين و ليس لديهم هدف فبينما يقضون حياتهم باردة 

العامة منشغلين في تدعيم شعورهم بالعظمة التى ينجحون في تحقيقها جزئيا ، فان الشك 
 .الذاتى و الشعور بعدم الجدارة يبقى تحت السطح و يغزو تدريجيا حياتهم الخاصة

 (523،525،ص1339عبد الرقيب البحيري ،)

ان الذكاء االجتماعي يساعد النرجسيين على التوافق الماهر مع االخرين مفتقد ، الن 
استخدامهم او سوء استخدامهم للعالقات االجتماعية يبدو غير ذكي ، و هذا واضحا من 
التناقض في كون صورة الذات الشاعرة بالعضمة تعتمد على التغذية الرجعية المرتدة 

جد ان سلوكياتهم تؤدى الى استجابات سلبية من قبل االخرين ، فهم االجتماعية و مع ذلك ن
عبد .)في عالقاتهم االجتماعية يسعون الى الحوصول على االعجاب اكثر من االستحسان

 (525،ص 1339الرقيب البحيري ،
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 : اسباب نشأة اضطراب الشخصية النرجسية -1

 :النرجسية منها ما يليهناك العديد من االسباب المؤدية الى اضطراب الشخصية 

 :االسباب النفسية 2-5

نتاج عن فشل صدمى في وظيفة االم للمشاركة الوجدانية، ومن الفشل في عمليات  -
التطور المنتظمة للتقديس والذي يحدث تثبيت عند مستوى الذات العظيمة الطفلية 

 .القديمة التي تنعكس كلها في التحوالت النرجسية
 .د بالنقصاالحساس الدائم لدى الفر  -
عدم قدرة الفرد على الثقة باألخرين واالعتماد عليهم، وبالتالي تنشأ لديه عالقات  -

 .عديدة سطحية يحاول بها الوصول على الثناء منهم فقط
 .إظهار الفرد تحمل المسؤولية، لكنها في الحقيقة واهية، ليثبت انه عظيم -
ائم الن يغير قيمة ليحصل وجود نقلة اخالقية لدى الفرد بمعنى انه على استعداد د -

 .على ما يريده و في نفس الوقت يظهر للناس انه عفيف قنوع
 .ادعاء المعرفة من اجل ابهار االخرين و إظهار القدرة على حسم االمور -
 .االحباط  -

 :االسباب المعرفية  2-1

االعتقاد باالراء المثالية عن الذات، اي يعتقدون ان ال مثيل لهم و هذه الفكرة  -
مستوحاة من خيالهم و احالمهم اليومية و هذا سبب طلبهم المستمر الن يشهد بهم 

 .الناس رغم انهم ال يتعاطفون مع مشاعر االخرين
 .اعتقادهم بأنهم لهم الحق في فرض سيطرتهم و تسليط و تسلطهم على االخرين -
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 :االسباب االجتماعية  2-1

االقربون و امداده بأهمية ذاته و تقديره تأثير المحطين بالفرد و خاصة الوالدان و  -
 .بصورة مبالغ فيها ، و تميزه عن غيره بل و االقالل من اهمية االخرين

استغالل االخرين بشتى الطرق للفوز بتحقيق االهداف و ذلك للوصول الرقى مستوى  -
 (12-11،ص  1355انسام بظاظو،.)اجتماعي ممكن

 
 :الدفاعات النرجسية -2

ط بين الدفاعات النرجسية و اليات دفاع الشخصية النرجسية، فالوظيفة من المهم عدم الخل
نرجسية تحمي احترام الذات او تعززه، لذلك يمكن ان يكونوا موجودين داخل شخصيات غير 

 . نرجسية ، تعانيس جميع اضطرابات الشخصية من مشاكل على مستوى النرجسية

فشل في وظيفة التي ترمز الى العصاب هو دفاع ضد اصابة النرجسية ، في الواقع 
االخصاء مما خلق قلقا من االخصاء ، لذلك يحتفظ الناس بشعور عدم االكتمال ، لالن 
التعافي النرجسي لم يكن فعال خالل الطفولة من خالل القيام بذلك ، حيث تظل االنا االعلى 

 .غير ناضجة مع مطالب عالية

جسية ان تقدم نفسها بطرق مختلفة ، من بين الشخصيات العصبية يمكن للدفاعات النر 
الشخصية المهووسة ، يمكطن ان تكون هناك صفات متعارضة باالضافة الى الرغبة في 
االداء ، ان الدفاعات النرجسية في الشخصية الهستيرية هي االخرى عارضة العالقات 

ينطبق  الموضوعية ، و كذلك نظام القيم يكون اليزال سليما في االعصاب ، هذا الحال ال
للذلك يمكن ان تكون الذفاعات النرجسية داخل هياكل شخصيات .على الشخصية النرجسية

 Marie Lachance,2015,p32-33). )اخرى ، وضيفتها حماية النرجسية
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 :الصفات التي تميز اضطراب الشخصية النرجسية -01
 . المستوى المنخفض من التنظيم النفسي الداخلي البنائي للذات -
 .و االعتماد على الدفاعات( تشتيت الهوية)الهوية الحادة اضطراب في  -
 .الذات الشاغرة بالعظمة خادعة متضخمة -
 .رؤية الموضوع على انه مكمل و متمم للذات -
 .الرغبة الى االكتمال نتيجة احساسه الداخلي بعدم الجدارة واالستحقاق -
يشتركون من يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية هي االفتقار الى التعاطف  -

Empathy  مع االخرين، فهم ينظرون الى االخرين على انهم ال يستحقون االهتمام
 (.1حسن الفنجرى، بدون سنة ،ص)الذي يبرر التعاطف معهم

ات التي الصف( 521، ص1333)حيث حدد الباحث انعام احمد جاسم في مجلة االستاذ 
 يتميز بها افراد المصابون باضطراب الشخصية النرجسية 

 .االنشغال بخياالت من النجاح والقوة، الحب المثالي والتألق والجمال -
 .نقص في فهم كيف يشعر االخرين -
 .تخيل االخرين انهم يحسدونه -
 .لديهم حساسية ضد النقد -

 :المعايير التشخيصية الضطراب الشخصية النرجسية -00

نعتمد في تشخيصنا الضطراب الشخصية ( 511، ص1335)ر حسون حسب تيسي
في المعايير التشخيصية الواردة في الدليل التشخيصي  035.25النرجسية الذي ترميزه، 

الذي يستدل عليه بخمسة او أكثر من  DSM4الرابع لالضطرابات النفسية والعقلية 
 :التظاهرات التالية
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، يبالغ في االنجازات و المواهب و يتوقع ان مثل )لديه شعور عظمة بأهمية الذات  -5
 (تعترف به كمتفوق دون ان يحقق انجازات مكافئة

مستغلرق في خياالت عن النجاح الالمحدود او القوة او التألق او الجمال او الحب  -1
 .المثالي

و فريد و يمكن فهمه او يجب ان يصاحب فقط من قبل اناس " متميز"يعتقد انه  -0
 .عليا او من قبل مؤسسات خاصة مميزين او من طبقة

 .يتطلب تقديرا مفرطا -5
اي التوقعات غير المعقولة عن معاملة  Entitlement( التخويل)لديه شعور بالصدارة  -1

 .تفضيلية خاصة او االمتثال التلقائي لتوقعاته
 .استغاللي في عالقاته الشخصية ، اي يستغل االخرين لتحقيق ماربه -2
يرفض االعتراف او التماهي بمشاعر و حاجات :م العاطفييفتقر الى القدرة على التفه -9

 .االخرين
 .غاليا ما يكون حسودا لالخرين او يعتقد ان االخرين يكنون له مشاعر الحسد -2
 .يبدي سلوكيات او مواقف متعجرفة و متعالية -7

 
 :االستخدامات المتعددة للنرجسية -09

( 73،75،ص1351)التربوية أشار عبد الوافي بوسينة في مجلة العلوم النفسية و 
 :لالستخدامات المتعددة للنرجسية كالتالي

 

 

 



 الفصل الثالث                                                                  الجرح النرجسي

 

71 
 

 :النرجسية كمرحلة نمو - أ
بالنسبة للجزء االول من السنة االولى للحياة ، نجد ان الطفل الصغير يتمركز كليا  

حول الذات، فيكون هو المركز ، و بها يمر الطفل خالل هذه المرحلة بالنرجسية 
 .االولية حتى الوصول لبداية التمركز حول االخرين

 : النرجسية والعالقات بالموضوع - ب
اخر في عالقة االنا بالموضوعات الخارجية ،  يستخدم مصطلح النرجسية في مجال

و هنا يكون الشخص النرجسي منغمسا مع االخرين و يعاملهم كما لو كانوا امتدادا له  
او انه معجب بهم النهم قادرون على قضاء اشياء مفيدة له ، و هكذا فالنرجسيون 

 .ينقصهم احترام االخرين النهم يحاولون تعظيم انفسهم
 :ير للذاتلنرجسية كتقدا - ت

يمر النرجسيون بخبرات لتقدير الذات المرتفع و المنخفض على التوالي معتمدين على 
االحداث الخارجية، فتقدير الذات اليومي للنرجسي مرتبط بمدى سلبية او االيجابية 
التفاعل و العالقات االجتماعية، و يمكن القول ان النرجسية تصبح مرادفة لتقدير 

 .ن النرجسية السوية و تعني تقدير ايجابي لذات الفردالذات حينما نتكلم ع
 
 : ميكانيزمات الدفاع المستخدمة لدى اضطراب الشخصية النرجسية -01

 :االنكار 50-5

يستخدم ميكانيزم الدفاع بصورة مرضية الن طبيعة االضطراب يعبر عن خياالت ومتطلبات 
ي االعتبار، واالعتماد على هادفة الى الحفاظ على تقدير ذات مرتفع وعدم وضع االخرين ف

كل ما هو مثالي النفسهم واثبات قدرتهم على التواجد في كل موقف بعرض اوامرهم والتمادي 
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في توهمهم بالقوة ويقومون بالتوحد مع نرجسيين مثلهم لالستمرار في القليل من قيمة االخرين 
 .ت افراد او انشطةوانكار كل ما هم غير قادرين على سيادته او السيطرة عليه سواء كان

 :االسقاط واالنسحاب 50-1

يستخدم النرجسي كل من االسقاط واالنسحاب ليحمي نفسه من العالم السيئ، و المتمثل في 
تجاهل والديه له منذ طفواته و شعوره بالغضب و الكراهية اتجاههما و هذا يعني فقدانه النا 

لذاته و االشياء المحيطة به و الذي  و عجزه على التفريق بين الجوانب الفعلية و المثالية
يتحول الى الشعور بعظمة الذات مما يجعله ينسحب من ذاته االساسية، او الصحية لتنشأ 

 (.29،ص 1350-1351جبلي كريمة ، )لديه ذاتا اخرى مرضية

 :االستدماج 50-0

يعتبر عكس عملية االسقاط النفسي، فالشخص ينسب لنفسه ما يراه لدى االخرين من 
 (01، ص1355-1350بلحياني فوزية،.)فضائله مفترضا انه االفضل و ان هؤالء اقل منه

ان ميكانيزمات الدفاع لدى االشخاص ( 535، ص1332)بينما حسب عبد الرحمن إبراهيم 
 :المصابين باضطراب الشخصية النرجسية

 . باإلضافة الى اليات الدفاع النفسية االنكار توجد الية اخري هي االستبدال

 .هي عن نقل مشاعر من شخص او موقع غير مقبول الى قابل للتحمل :االستبدال  50-5
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  Blessure Narcissique: الجرح النرجسي -04

الجرح ( 99-92، ص1355)حيث عرفت الباحثة غزال امال في مجلة التنمية البشرية 
ير كافية النرجسي على انه نقص خبرة في االحساس بمحبة النفس و هو ينتج عن رعاية غ

يقول   J. Bergeretو عدم التقبل من طرف المحيط، عامة نجد االم ثم يليها االب، و حسب 
ال يظهر وجود احسن طريقة النقاض تضخم االنا لالنا المثالي اال استدعاء تناقض كل 
الواقع ، االنا المثالي المفخم هو احد النتائج الدفاعية للجرح النرجسي االولى ، يحدث كأثر 

 .للمتطلبات الخاصة لالم

الجرح  (73-29،ص1351) Marie-prierre lachanceو حسب ماري بريير الشانسي   
النرجسي عبارة عن غضب لدى االفراد ذوي الشخصية النرجسية و هذا الغضب هو استجابة 
لحاجات كبيرة او للعار، يهدف هذا التصرف من العدوان الى ربط اليالم فيما يتعلق بماضي 

ان الشخص ذو الشخصية النرجسية حساس للغاية تجاه  Bergeretسلبي تماما حيث افترض 
اقة اعتمادة عليه، السيطرة على العدوان و الدوافع بشكل عام غير قادرة كونه ناتج عن ط

على خلق هدا النوع من الشخصية حيث يتم دمجه بشكل سئ في الشخصيات مما يؤدي 
 .الى محو االغالق الكامل للهياكل التي نتظم هذه التوترات

لية للفرد و حيث تحدث ان هذا الغضب النرجسي او الجرح النرجسي يدمر النفس الداخ
 .يهيمن عليها ، يمكن ان يؤدي الى االنتحار

 :الضعف والعظمة 55-0

 و كيرمبرغ   Green وجرين   Kohutو كوهوت  Gruntergerحيث يصف كل من جرندورجر
Kermberg  و برجريت Bergeret  االفراد ذوي الشخصية النرجسية التي ال تتوقف جميعها

ض المؤلفين صورة مستضعفة منه ، مع تدني احترام مع ملف تعريف مماثل ، حيث يرسم بع



 الفصل الثالث                                                                  الجرح النرجسي

 

73 
 

الذات و المثل العليا للغاية ، يقدم البعض االخر مظاهر المرضية مع ميزات العظمة و 
 .غياب عالقة مع الموضوع

هناك بعض الشخصيات النرجسية تخلط بين خيالهم في الكمال مع وجودهم الذاتي ، ان 
 .الي مع الذات و عرضه على الشخصية الخارجيةالشخصية النرجسية يتم فيها دمج المث

يتميز جراند سايك القديم بفقدان الثقة و الضعف النرجسي ، و  Kohutوفقا لكوهوت 
االضطرابات في انظمة المثل العليا ، و الشعور بالخجل ، حسبه الشخص الذي يبحث عن 

 .احترام الذات المميز هو الذي يقدم اكبر الميزات عظمة و لديه عدم االعتراف بعدم

ال يوجد توتر بين الذات و النفس المثالية داخل عظمة الذات  Kermbergوتبعا  لكيرمبرغ 
بسبب اندماج الحاالت اي الذات و المثالية هذا حسبه يؤدي الى توسيع الذات بينما يتم 
فصل الجوانب غير المقبولة للذات و يوفر الحماية ضد اي صراع عاطفي، لكن هذا على 

 .حسب تدهور العالقات بين االشخاص

الذي يفترض ان وجود الذات الكبرى يسبب غياب االعتماد  Kuhutوت  على عكس كوه
الحقيقي في مواجهة المواقف لالن الذات مرتبطة بنفسها، حيث الذات العظيمة هي تؤدي 

 .الى مستويات اعلى من االمراض النرجسية

 ((Marie – prierre lachance,2015,p91-93 

لجودة العالقة بين الوالدين والطفل في وقف على اهمية الحاسمة  Kuhutحيث يؤكد كوهوت 
 .النرجسي االخير

ألنه إذا اهتمت بالطفل فسوف يعرف كيف يعتني بنفسه، لكن اذا اهملوه، فيمكنه اهمال 
لصياغة مفهوم الغضب النرجسي لتفسير تجارب  Kuhutنفسه مما يسلط الضوء كوهوت 

 .Raynold Bhlly,2015,p14-15))الممكنة في االحتقار و االنكار و االهانة 
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 :الخالصة

من جل ما ذكر الجرح النرجسي هو نتاج خبرات ناقصة في حب الذات يمكن ان يتعرض 
لها اي شخص هناك من ال يستطيع تخطي هذا الجرح فتتكون عنده عقدة نقص و عدم الثقة 

هم من بالذات و احتقار تام لنفسه و عليه باخصائي نفساني ليعيد تكوين صورته بذاته ،و من
يتخطاها بطرق اخرى دون ان يحتاج الى اي تدخل ، من بين هذه الطرق الرياضات بشتي 
انواعها خاصة رياضة كمال االجسام لالنها تستهدف البنية الجسدية اي صورة الجسد التي 
هي مرتبطة بصورة الذات ارتباطا وثيقا و بالتالي اذا ما تم اعادة بناء تصور الشخص عن 

 .ه نظرة ايجابية لذاته و بالتالي ترميم في الجرح النرجسيذاته اصبح لدي
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 :تمهيد

تعتبر رياضة كمال االجسام رياضة تطوير الجسم عن طريق التدريبات المتعددة والبرامج 
حيث تهدف لتحسين المظهر الخارجي للجسم، تعتبر من بين أصعب الرياضات المكثفة، 

على . ألنها تجعل صاحبها يحمل العديد من االجهزة الثقيلة للوصول الى النتائج المراد لها
وفي  الرغم من صعوبتها وااللم المترتب عنها اال انها تلقى رواجا كبيرا في الوسط الشبابي

من تطورها التاريخي، ومفهومها، وبداياتها في كل من الدول  هذا الفصل سنتطرق الة كل
الغربية و العربية منها، مبادئ التي ترتكز عليهم، عوامل زيادة الكتلة العضلية، انماط 
االجسام، عالقة كمال االجسام بالتغذية و العقل، اهم المكمالت الغذائية و مزايا و مخاطر 

 . هذه الرياضة

 :ة كمال االجساملمحة تاريخية عن رياض (0

كان االنسان يسعى منذ القديم للوصول الى مرحلة من الكمال في كل شئ و من ضمن ما 
كان يسعى اليه ، الوصول بالكمال في بدنه كما في عقله ، و لعل التماثل القديمة في كل 
من مصر و العراق ،و اليونان بنحتها لألجسام البشرية بشكلها المثالي و ذلك باإلظهار 

ت الجسم بشكل متكامل ، و السيما في التماثيل اليونانية القديمة ألكبر دليل على عضال
 .ذلك

هذه الرياضة لم تعرف بشكلها الحالي إال في نهايات القرن التاسع عشر الميالدي و بدايات 
االلماني ، الذي عرف عنه انه كان  Eugen Sandowالقرن العشرين على يد يوجين ساندو 

      جسمه في المهرجانات و امام الجمهور ، إال ان اول من ارسى   يستعرض عضالت 
    " جو ويدر"و ثبت قواعد و اساليب و احكام رياضة كمال االجسام المعاصرة كان السيد 

االتحاد الدولي لكمال "م اسس االخوان ويدر 5752، ففي عام " بن ويدر"و اخوه الدكتور 
بحيث اصبحت رياضة كمال االجسام تمثل نمط حياة  iflrb األجسام و رمزه باللغة االنجليزية
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بالنسبة للكثيرين من الرجال و النساء حول العالم ، من ضمن ما ارساه االخوان  القواعد 
الواجب اتباعها في البطوالت ، و من بينها هذه القواعد اسلوب العرض باألوضاع االجبارية 

جب على الالعب او الالعبة ادائها وفق نسق السبع ، و اسلوب الوقفة الطبيعية التي يتو 
معين ، حتى يتمكن الحكام من مقاربة الالعبين المشاركين ضمن مسابقة او بطولة ما من 

" الوقفات السبع االجبارية "بطوالت كمال االجسام ، و قد اصبح اسلوب العرض االجباري 
و القارية و " القطرية"حلية اسلوب واجب اتباعه في جميع بطوالت العالم لكمال االجسام الم

في جميع بطوالت العالم لكمال االجسام ، سواء كانت للهواة او المحترفين  جنبا الى جنب 
 .مع اسلوب العرض الحر الذي غالبا ما تصاحبه الموسيقي

 (515،ص 1355احمد احمد ، )

 :مفهوم رياضة كمال االجسام (9

الهدف منها زيارة حجم العضالت هي رياضة ( 020،025، ص 1351)عرفها جمال فرج 
و تقاطعيها و تزداد مطاولة العضالت فضال عن قوتها ، رغم كون القوة العضلية ليست هي 

 .المستهدف االساسي

يتنافس و يستعمل العبو كمال االجسام بطرائق و مبادئ خاصة في تدريبات القوة العضلية 
جسم ، و بالمقابل يتمرن للحصول على اقصى حجم عضلي ، مع ادني مستوى لشحوم ال

اغلب الالعبين على القوة العضلية و مطاولتها ، و ال يعطون اهتماما خاصا لخفض شحوم 
الجسم تحت المستوى الطبيعي ، و يرعى هؤالء التركيز على التمارين المربكة لبناء القوة 

لتبدو  العضلية االساسية ، في حين يستخدم العبو كمال االجسام غالبا ، تمارين العزل
 .عضالتهم واضحة للعيان مع تطوير التناظر العضلي ألجسامهم
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كذلك تختلف طبيعة التدريب قبل المنافسة لبناء االجسام عن غيرهم، فهم يحاولون الحفاظ 
 .على اكثر ما امكن من النسيج العضلي و ذلك بالخضوع لنظام غذائي خاص

جسم البشري الى حالة من هي الوصول بعضالت ال( 7بدون سنة،ص )حسب خالد هيكل 
الكمال و النمو بشكل جمالي ، عن طريق التمرين المكثف المنظم لكل عضلة من عضالت 
الجسم ، مع تناول الغذاء الكافي و اتباع قواعد الراحة و النوم لنمو العضالت بشكل مميز و 

 .انيق

متابعين و هو نظام يكتسب المزيد و المزيد من ال MM . Eckert(2012.P7)حسب ايكرت 
مع ذلك ، فان اهداف الجميع متنوعة و بينما يريد البعض تضخيم عضالتهم لتكييف 
اجسامهم للقياس ،فان البعض االخر ببساطة يريد قوة اكثر و قدرة اكبر على التحمل و في 
كلتى الحالتين يجب فهم مبادئ الرياضة و اتباع نظام قاسي من التدريب و ايضا من برامج 

 .غذائية

هي مجموعة العمليات و الوسائل  Georges .Lambert (1979.p2)ها جورج المبرت عرف
 .التي تسمح تحسين قوة العضالت المرتبطة بجودة جسدية اخرى

هو طريقة لتدريب الرياضي ،  Habib Biucett (son annie .p5 )بالنسبة لحبيب بيوست 
عضالت على انها عضو قادر تهدف الى زيادة الحجم و القوة العضلية و يالحظ تعريف ال

 .على التعاقد و ضمان الحركة او مقاومة القوى الخارجية

طريقة جيدة لتواصل مع "كمال االجسام هي  (p244, 1998)ارلوند   Arnoldأما تعريف 
الواقع ، ألنه عندما ال يكون لدينا منفذ مادي تتصاعد التوترات في داخلنا يتفاعل الجسم مع 
حاالت االحباط ، ان ممارسة الرياضة و رياضة كمال االجسام بصفة خاصة ، تعطينا منفذا 

 ." لهذه التوترات و ترضي حاجة الجسم الى النشاط الهائل



 رياضة كمال االجسام             الفصل الرابع                                                   

 

79 
 

فالعديد من االشخاص العاديين يكون لديهم ضعف صورة الذات كل هذا ينتهي عند ممارسة 
هذه الرياضة، وبناء قوة العضالت وااللتزام بها، له تأثير على نفس والعقل الفرد ومع اهتمام 
الواقع بإنجازاتهم التي لم يستطيع االشخاص االخرين الوصول اليها ، هنا يأتي الفخر و الثقة 

 .لنفسبا

من خالل ما سبق ذكره نستنتج ان رياضة كمال االجسام، رياضة باإلضافة الى انها رياضة 
استعراضه جمالية ، فهي تعتمد على تقوية العضالت و تضخيمها من اجل جعل الجسم 
اكثر بروزا و ضخامة ، هذه الميزة في رياضة كمال االجسام ساعدت و تساعد العديد من 

ثقتهم بنفسهم باإلضافة الى  بناء صورة جديدة عن ذواتهم الن لها االشخاص ، الستعادة 
 .تأثيرا قوي على عقول و انفس الرياضيين الممارسين لرياضة كمال االجسام

 : من اوائل بناة االجسام (1

كان من رواد كمال االجسام في الثالثينات كل من ايرل بيدرمان  الذي كتب بعض الكتب 
، و زيش برا يتيارت و جورج ها كنشميدت و ايمي نمينا ، و  التوضيحية عن كمال االجسام

جورج جوبت ، و فن هايترال الذي كان من رواد فن استعراض العضالت ، و مونتي سالدو 
، و لونيستون اليون ، و سيج كالين ، و الفرد موس ، و جو نورد كوسيت ، و ليونيل سترو 

لف باركوت الذي الف كتابا عن الثقافة نجفورت و البطل التشيكي جوستاف فريتنسكي و رال
البدنية ، و االن ميد الذي كان بطال خارقا علما انه فقد احدى رجليه في الحرب العالمية 

 .(55-53،ص  1353رعد عبد ربه ،)األولى

 :كمال االجسام في العالم (4

ة ان هذه الرياضة هي من اهم الرياضات إلبراز صفة القوة في جميع العصور ، فهي قديم
قدم التاريخ و موجودة بحكم البيئة و الحياة االجتماعية ، التي كان يعيش فيها االنسان في 
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عهود التاريخ ، حيث كان يقوم برفع الصخور و االحجار الكثيرة لسد مداخل الكهوف التي 
يسكن فيها ، او للقضاء على الوحوش المفترسة او لصيد عدد من الحيوانات الكبيرة بها 

قدم هذه الرياضة ،إال ان الباحثين لم يتواصلوا الى معرفة بداية تاريخها بصورة بالرغم من 
دقيقة ، كما هو الحال في سائر االلعاب الرياضية االخرى ، إال ان العرب و االغريق و 
الرومان ، و المصريين القدماء و قدامى العراقيين قد زاولوا هذه الرياضة كل حسب طريقته 

 .(1، ص  5722عبد نصيف ، )الخاصة

 :كمال االجسام العربية (1

تأسست االتحادات العربية كمال االجسام منظومة تحت مظلة اتحادات رفع االثقال في كل 
من مصر و العراق و سوريا و لبنان و االردن و السعودية و هي الدول التي كانت رائدة في 

كل من االردن و  هاتين الرياضيين ، ثم رفع االثقال و تأسست اتحادات خاصة بها في
االمارات و قطر و البحرين و سوريا و مصر و العراق و ليبيا و عمان و اليمن ، و الزالت 
في بعض الدول تندرج تحت اتحاد مشترك مع رفع االثقال ، و قد تأسس االتحاد العربي 

 .5771و نظم اول بطولة له في نفس المدينة سنة  5773لكمال االجسام في القاهرة سنة 

اكثر من العب كمال االجسام عربي على الصعيد المحلي و العربي و العالمي خالل  برز
 :مسيرة كمال االجسام العربية و كان من ابرزهم

، محمود جراشة " مصر"، عادل فهيم " مصر"، عبد الحميد الحبذي " لبنان"مليح عليوان 
، انوار " لبنان"بذر ، احمد ح" االردن"، مصطفى حسين " لبنان "، سمير بنوت " االردن"

" لبنان"، ادوارك القواق " مصر"، احمد حمودة " مصر"الشحات مبروك " مصر"العماوي 
 .(55-50،ص  1353رعد عبد ربه ، )



 رياضة كمال االجسام             الفصل الرابع                                                   

 

81 
 

كمال ( 073، ص 1355)تناول الباحث مهدي سحساحي في مجلة علوم االنسان والمجتمع 
 :االجسام في الجزائر

 :كمال االجسام في الجزائر (1

االستقالل لم تكن هناك ممارسة حقيقية لرياضة كمال االجسام كغيرها من الرياضات قبل 
بدأت هذه الرياضة في االنتعاش على يد بعض المهاجرين  5721االخرى ، اما بعد 

القادمين من اوروبا ، و خاصة بعد انشاء االتحادية الجزائرية لرفع االثقال ، و ترأس فرع 
، و اول مشاركة للرياضيين  5721في نوفمبر " شويا عبد الرحمان  بن"الثقافة البدنية السيد 

 .ببريطانيا في بطولة العالم لرابطة كمال االجسام 5720الجزائريين كانت في جوان 

فقد شارك فيها اربعة رياضيين و هم مختاري احمد ، امداني عصام ، مصطفاوي طاهر ، 
ام عدد كبير من الشباب خاصة في لمبارك احمد ، و استطاعت هذه الرياضة جلب اهتم

من طرف وزارة الشباب و  5791المدن ، ثم تم توقيف هذه النشاطات ابتداء من سنة 
الرياضة بتأثير من الروس من اجل توجيه الشباب الى الرياضات االخرى ثم اعادة بعثها من 

تحادية جديد على يد السيد مختاري احمد ، و هو تقني سامي في الرياضة ، و شرعت اال
رابطة تظم اكثر  11في تنظيم دورات تكوينية للمدربين و الحكام حيث تعد االتحادية حوالي 

 قاعة في العاصمة 533قاعة عبر كامل الوطن منها اكثر من  5333من 

 :مبادئ رياضة كمال االجسام (2
 :مبدأ الخصوصية 2-0

دريب يتشابه مع الخصوصية تتوافق مع انه افضل طريقة لتطوير االداء تكون من خالل الت
اسلوب المسابقة نفسها، و كلما كان التدريب اكثر تخصصا لما ادى ذلك الى مرجوع تدريبي 

 .(59كمال درويش، بدون سنة،ص )مرتفع خالل المنافسة 
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 :مبدأ حمل االثقال 2-9

كما زادت االثقال عن اول تدريب يسمي هذا مبدأ حمل االثقال فالحمل الذائد يعني فرض و 
طلبات جديدة زائدة على اجهزة الجسم و في حالة تكيف الجسم مع الوضع يتم اضافة مت

 .(550،ص 5770البرت فوركاسل ،)زيادة الثقل و هذا يسمي مبدأ حمل االثقال

 :مبدأ التكيف  2-1

 :اي تكيف الجسم مع التغيرات التي تحدث و يتعرض لها ، بالتدريج و من مظاهره

 كمية الدفع القلبي التحسن في التنفس و الجهاز الدوري و. 
 تحسن في تحمل العضلي و القدرة و القوة. 
  التحسين في صالبة العظام و قوة االوتار و االنسجة الضامة 

 (501، ص 1332قاسم حسن ، )

 :مبدأ التدرج 2-4

ان كل التدريبات الرياضية تقام بالتدرج ألنه اذا أدت بسرعة و متتالية يمكن ان تؤدي الى 
اضرار جسيمة على الجسم و يصبح غير قادر على التكيف، لذا يجب اتاحة الوقت الكافي 

 للجسم لكي يتكيف، اي يجب التقدم ببطء في التدريبات الرياضية 

لباحثة الشكل التالي لتوضيح مبادئ ، حيث صممت ا(52، ص 5777محمد بريقع، )
 :رياضة كمال االجسام كالتالي
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 مبادئ رياضة كمال االجسام( : 1)الشكل رقم 

 

 :التدريب في الوقت الحاضر 1

لقد كان التدريب في القديم يشبه الى حد كبير تدريبات الرباعيين الذي يقتصر على االوزان 
اما االن فان التدريب اصبح اشمل و اقوى مما الثقيلة و لفترة ثالث مرات في االسبوع ، 

 .كان

لقد تعلم الجميع ان االوزان الثقيلة لوحدها ال تحقق جسم جيد انما يجب اداء سلسالت عديدة 
و تمارين متنوعة لتطوير العضلة من كافة جهاتها و اطرافها و زاويتيها ، ( les séries)من 

ريبية المناسبة في الوقت المناسب لالعب و اضافة الى التغيير المستمر باألساليب التد
للعضلة لغرض تحقيق بناء متجانس للعضلة الواحدة طبقا لموقعها بين المجاميع العضلية 

 .االخرى و انسجاما مع الهيكل الجسمي لالعب

لقد تطورت تقنيات اللعبة تطورا كبيرا و بالمقابل تطورت الوسائل و القواعد التدريبية اضافة 
ادوات التدريب و اجهزتها لكي تحقق تلك االهداف ، و اصبحت الشركات تطور الى تطور 

 .اجهزتها بالطريقة التي تلي تطور العمل التدريبي العضلي و طموح الالعب

مبدأالتدرجايالتدرجفي
 التدريب

مبدأالخصوصيةايتخصيص
 التدريب

مبدأالتكيفايانالجسم
يتكيفبالتدريجلالثقالالتي

 يقومبحملها

مبدأحملاالثقالزيادة
الحمولةعلىالجسمكلماتكيف

 معالتيسبقت

مبادئرياضةكمال
 االجسام
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 :العوامل االساسية لزيادة الكتلة العضلية 1-0

 :هي  Mac Ardleيرتبط التضخم العضلي بستة عوامل حددها ماك اردل 

 .نوعيتهالتدريب و  -5
 .العامل الوراثي -1
 .العوامل البيئية -0
 .التأثيرات الهرمونية -5
 .الحالة الغذائية -1
 .تنشيط الجهاز العصبي -2

كما انه هناك عوامل اخرى تتعلق بالتنسيق بين المجموعات العضلية ، الن العمل البدني 
 :يتحقق من خالل ما يلي

 .ملالعضالت االساسية و هده لها المسؤولية المباشرة بذلك الع- أ
العضالت المساعدة و هذه تعمل مع االولى و تسهل عملها فيما لو - ب

 .استخدمت بشكل صحيح
العضالت المضادة او المعاكسة و هذه دورها هو عكسي في حالة العمل - ت

المختلفة فانبساط االولي يؤدي الى االنقباض الثاني و هكذا في البيسابس و 
 .الثريسابس

 ( 59-52،ص 1352-1351ايت واعلى مراد ، )
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 :اسباب رياضة كمال االجسام 2

ان اسباب ممارسة الناس لرفع االثقال تختلف باختالف الناس انفسهم ، فقد تكون صالة 
االثقال هي االكثر االماكن ديمقراطية في كل الرياضات و المجتمعات ، فاألفراد من 

ة ، و الفئات العمرية الجنسين ، من مختلف االعراق ، المستويات االجتماعية ، االقتصادي
يمارسون رفع االثقال ، و قد يكون السبب هو تحسين االداء الرياضي ، تحسين المظهر 
البدني ، تحسين مستوى اللياقة البدنية ، مجرد االستمتاع بالنشاط الرياضي ، او مزيج من 

 .(9،ص 1331محمد بريقع ، )كل ذلك

جاهات الي قاعة االثقال باالختالف من خالل ما تم عرضه نستنتج انه تختلف اسباب ات
ن يمارسها من اجل و منهم م فمنهم من يريد ان ان يحسن مظهره رياضيونال توجهات

 .هم من يمارسها من اجل ان تبني لهم عنوان و شخصيةاالستمتاع و من

 :بناء الجسم 01

الرياضي يقوم الكثيرون برفع االثقال لتحسين شكل و تكوين الجسم دون ادنى اهتمام باألداء 
، و يكون لحجم و تحديد العضالت االولوية االولى على مكاسب القوة و التحمل ، و يشير 
بناء الجسم الى مورفولوجية او شكل و تكوين الجسم و الذي يعتمد في االساس على 
الصفات الوراثية و العوامل الجينية ، و في حين يمكن تبديل هيئة او بنية الجسم بقدر 

دما تقوم بالتمرين فانك تحرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية اكثر من طفيف فقط ، فعن
حالة عدم التدريب ، و بالتالي فانك تبدأ في فقدان الوزن ، بشرط بقاء استهالكات الغذاء 
على نفس معدالتها ، برنامج القوة يؤدي الى زيادة في النسيج العضلي مع انخفاض الدهون 

الجسم فتحصل على وسط انحف و اردف و االفخاذ مشدودة ، مما يحدث تغيير في ابعاد 
 .(9، ص 1331محمد بريقع ، )مع تحسين في مظهر العام للجسم
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 :انماط االجسام 01-0

ان العالقة بين نمط الجسم و القوام قد شغلت العديد من الباحثين ، و قد بدأ شيلدون في 
التوصيف القوامى لبعض االنماط النصف االول من القرن العشرين حيث حاول استكشاف 

 22الجسمية و بعد دراسة ألربعة االالف حالة من طالب الجامعة استطاع ان يستخلص 
 نمط جسميا مختلفا تدخل جميعها تحت االنماط الثالثة االساسية االتية

 ":االندومورفي"النمط السمين   53-5-5

يكثر فيه الدهن في " االستدارة التامة للجسم "في هذا النمط يكون الجسم متميزا ب  
المناطق المختلفة من الجسم و في هذا التكوين الجسمي تكون اعضاء الهضم اكثر نموا 

 .بالنسبة لباقي اجهزة الجسم و يكون للشخص تجويف بطنى و صدر متضخم

 :كذلك يتميز هذا النمط 

 بالترهل. 
 الجلد رخو الناعم. 
 الرأس الكبير و مستدير. 
 الرقبة قصيرة و سميكة. 
 االكتاف ضعيفة. 
 الثديان ممتلئان و مترهالن لكثرة ترسب الدهون فيهما. 
 الحوض عريض. 
 االرداف تامة االستدارة بها تكتالت دهنية. 
 (05- 03خالد هيكل،بدون سنة،ص)االرجل ثقيلة و قصيرة. 
 لديه بطء شديد في رد الفعل. 
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 ":الميزومورفي"النمط العضلى  01-0-9

استقامة القامة و قوة البنية و كذلك يتميز هذا النمط العالمة المميزة في هذا النمط هو 
 :ب

 انه نمط صلب في مظهره الخارجي. 
 العظام كبيرة و سميكة. 
 العضالت نامية. 
 عظام الوجه بارزة. 
 الرقبة طويلة و قوية. 
 عظام الترقوة ظاهرة. 
 االكتاف عريضة و عضالتها ظاهرة و قوية. 
 كبر اليدين و طول االصابع. 
  منطقة الجذعتكتل عضالت. 
 الخصر نحيف و الحوض ضيق. 
 االرداف ثقيلة و قوية. 
 الرجالن متناسقان. 

 ":االكتومورفي"النمط النحيف  01-0-1

 .في هذا النمط يبدو الجلد كما لو كان فوق العظم مباشرة إال من بعض عضالت قليلة

 :كذلك يتميز هذا النمط بـ

  صغيرة و بارزةو هزيل ، عظامه " رقيق "انه ذو بنيان جسماني ضعيف. 
 نحافة الوجه مع بروز االنف. 
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 الرأس كبير نوعا ما. 
 الرقبة طويلة و رفيعة. 
 استدارة الكتفين. 
 الصدر طويل و ضيق. 
 طول ملحوظ في الذراعين. 
 الرجالن طويلتان و حادتان و رفيعتان. 
 (05خالد هيكل ، بدون سنة،ص)يملك سرعة عالية في رد الفعل وحده في الحركات. 

الرياضي معرفة الجسم الذي يمتلكة من اجل معرفة برنامج التدريب الذي من  يجب على
 .المفترض ان يتبعه من اجل الوصول االسرع الهدافه المرجوة من ممارسة الرياضة

 :التغذية و كمال االجسام 00

يبرمج بعض المتدربون القوة العضلية غذائهم لزيادة قوتهم او كتلتهم العضلية و من 
بروتين هو المطلب االكبر لبناء العضالت الهيكلية ، و ينصح المتدربون المعروف ان ال

من وزن الجسم في كل يوم ( كغم/غم 00 -5.5)باألثقال يتناول غذاء عالي البروتين حوالي 
، يحتاج الجسم الى البروتين ألجل نمو الخلية و ( 15-13)، ( كغم/غم 3.9-5.1)

 .ة يخزن في الكبد و يشتغل كمادة طاقةاصالحها و ليس االساس بتناوله ان يحول 

من وزن ( كغم/غم 9-1)كما يحتاج الجسم كذلك الى تجهيز مناسب من الكاربوهدرات 
الجسم ليكون كمصدر لطاقة الجسم و يخزن بشكل كاليكوجين في العضالت ، ان وجبة 

لنوفر الطاقة و ( ساعة 0-1اعتياديا قبل )غذائية خفيفة متوازنة مهمة ألجل التدريب 
دريب ، مع ضرورة تناول الماء خالل مدة التدريب الن االحماض األمينية لمواجهة شدة الت

كال من البروتين المستهلك و البروتين المستعمل يزدادان في هذا الوقت و يتم تناول 
الغلوكوز غالبا او اي سكر بسيط لتعويض السريع عن الكاليكوجين المفقود خالل مدة 
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ن يحتوي شراب االستشفاء التدريب ، و االجل تأمين اقصى تمثيل غذائي للعضلة يجب ا
و ( اعتماديا بشكل مصل) و البروتين ( دكستروز)الذي تتناوله على الغلوكوز 

الذي يحوي على بيبتيدات ثنائية و ثالثية و ليوسين ، و قد يتناول البعض ( الهايدروسيليت
 .(021-025،ص 1351جمال فرج،)من المتدربين باألثقال احماض االركوجينيك

رب اكلة افسدت "كما قال الحكماء قديما ( 51-7،ص 1331)عيد و يضيف اسامة س
 :في ما يلي نصائح تغذية ألبطال العالم في كمال االجسام"  أكالت

 .عدم اكل طعاما معرضا لألتربة- أ
 .مضغ االكل جيدا و عدم التسرع في تناوله- ب
 .اكل وقت الجوع فقط- ت
ا كان من عدم اداء اي مجهود بدني عقب افراغ من تناول الطعام و اذ- ث

 .الضروري فيكون بعد مرور ساعتان على االقل
 .عدم شرب الماء بكثرة اثناء تناول الطعام و ليكن فقط للضرورة- ج
االكثار من اكل الفواكه و الخضروات و الطازجة و البيض و اللبن لمساعدة في - ح

 .توليد الطاقة و القوة و النشاط و الحيوية للجسم
فيتامين أ ، : ي كمال األجسام عدم اهمالها هي الفيتامينات التي يجب على العب- خ

 .فيتامين ج ، فيتامين د
 :المكمالت الغذائية 00-0

يبحث الرياضيون بشكل متواصل عن وسائل ترفع من مستوى ادائهم الى الحد الني يفوق 
قدراتهم الفردية بهدف تحقيق انجازات رياضية و الوصول الى المراكز المتقدمة على كافة 

يث لم تعد زيادة االحمال التدريبية و جرعاتها تفي بطموحات الرياضيين ، لذا المستويات ، ح
يشهد الوسط الرياضي سباق عنيف في الوصول على وسائل تؤمن التطور المنشود و بأقل 
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ما يمكن من التأثيرات الجانبية و ال يخفى على الكثير من العاملين في المجال الرياضي 
االدمان الذي تسببه لمتعاطيها لذا اتجه الكثير من الرياضيت االضرار القاتلة للمنشطات و 

الى البحث عن البديل ، و تعد المكمالت الغذائية احدى هذه البدائل التي القت رواجا كبيرا 
لكونها تؤخذ من مصادر غذائية طبيعية و تعمل على توفير بيئة مالئمة لنمو عضالت 

خاص بالنشاط الرياضي الممارس ، فما المكمالت الجسم باالضافة الى البرانامج الغذائي ال
حيوانية ، نباتية ، و غيرها من )الغذائية هي تركيبة مستخلصة من مكونات غذائية طبيعية 

      و هي منتجة جاهزة بمختلف االشكال و االحجام( المواد الداخلة ضمن الوجبة الغذائية
ذائية او المركب الغذائي الذي يهدف تحتوي على المادة الغ( اقراص ، كبسوالت ، مساحيق) 

الرياضي الى زيادة نسبته في الجسم او الخاليا العضلية للحصول على طاقة الالزمة او 
لزيادة مساحة الخلية العضلية و ذلك حسب الفعالية التخصصية الجل الحصول على اعلى 

نجد انها تكون انجاز رياضي ، و عند البحث عن اهم المكونات المكمالت الغذائية فاننا 
 :جاهزة وفق نسب محددة من المادة التي تحتويها و قد تحتوي مادة واحدة او اكثر

 .كرياتين نقي( كرياتين مونوهايدرات)الكرياتين االحادي  -5
و الذي يحتوي على الكربوهيدرات و ( كاربوكرياتين)الكرياتين مركب من مادتين  -1

 .الكرياتين معا
الذي يتكون من ( كريابروتين)الكحرياتين المركب الثالثي من ثالث مواد مثل  -0

 معا و هو حامض اميني ( مصل اللبن)و الكرياتيبن و البروتيين ( الكربوهيدرات

 .(13-57، ص  1351طارق الفقيه ، )

 :اهم المكمالت الغذائية و ما انواعها و الرياضات التي تستخدم فيها 00-9

و السالسل الفرعية لالحماض االمينية و الكرياتين من اهم المكمالت ان الكربوهيدرات ، 
الغذائية ، اضافة الى المكمالت الغذائية ، و الفيتامينات و مواد اخري خاصة ، و تشكل 
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من غذاء الرياضي و يمكن ان يتناولها الرياضي في ( %93 - %23)الكاربوهيدرات حوالى 
المواد سريعة االمتصاص و االكسدة لتحرير  االلعاب الجماعية و الفردية و هي من

المركبات المختلفة و خاصة عذائي المسافات المتوسطة ، و توجد في الكبد و العضالت 
بكميات قليلة يحتاجها الجسم في التمرينات المكثفة حيث تمده بالطاقة السريعة كذلك فان 

عب و مواصلة التمرين ، المخزون الكاليكوجين ضروري لمواصلة التمرين و التخلص من الت
بالحديث عن االحماض االمينية فهي اساس بناء البروتينات و ضرورية لنمو العضلي و 

حامض اميني و العديد منها ال يصنع في الجسم لذا يمكن  01امداد الطاقة حيث هناك 
الحصول عليه عن طريق المكمالت الغذائية ، تاحتاجة العضالت في بناء خالياها و في 

انسجة الجسم المختلفة ، يتناولها الرياضيون الكتساب البانء العضلي ، و لتطوير القوة بناء 
في رياضة رفع االثقال ، و كمال االجسام ، و القوة البدنية و كذلك في رياضات التحمل 

 :و اهم ما تعمل عليه المكمالت االمينية هو ما يلي( المسافات الطويلة و الدراجات)

 و هذا يؤدي الى تخزين الوقود ( كاليكوجين)اربوهيدرات المخزون تقليل استخدام الك
 .الالزم للطاقة

 تحسين القوة العضلية. 
  (ذلك يحتاج الى دراسات مكثفة إلثباته)قد تحسن قوة التحمل 
   (15-13، ص1351طارق الفقيه، )تكوين انسجة الجسم، وااللتأم. 
 :الصحة وكمال االجسام 09

 :تعريف الصحة 09-0

الفرد سليما من الناحية البدنية والعقلية والنفسية االجتماعية وليس مجرد خلو هي حال يكون 
جسمه من المرض او العجز وذلك نجد ان الصحة تعنى لياقة البدن التامة وسالمة العقل 

 .وصحة االنفعاالت العاطفية التي تجعل من البممكن ان يعيش الفرد حياته االجتماعية
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 :كمال االجسام والصحة 09-9
 ن رياضة كمال االجسام بكل ما يظهر في المجال الصحي وكل ما يفيد سالمة تستعي

الجسم وقوته وال ينحصر اعتماد العبي كمال االجسام على التمارين الرياضية وحدها 
في حماية اجسامهم من االمراض بل يمتد الى اجسامهم وعقولهم فهذا االهتمام يجب 

تغذية السليمة والحصول على فترات من ان يكون مزيجا من التدريبات الرياضية وال
 .الراحة واستعادة الطاقة والتحكم في االنفعاالت و عدم التدخين و ما الى ذلك

و قبل ان يظهر ، سهام الحقائق الطبية في المجال الرياضي كانت هنا كحقيقة قائمة 
ان بالفعل استندت الى التجربة العلمية و هي ان نمو العضالت و زيادة حجمها يقوم

على اقصى لياقة صحية للجسم كما يعتمد العب االجسام على اسلوب من الحياة 
 .يتوافق مع االساليب الطب اليوناني

  يتجنب العب كمال االجسام جميع العوامل المسببة لالمراض مثل التدخين و هم
مهتمون بالتغذية السليمة و الحفاظ على نسب الكوليستيرول بنسب منخفظة في 

 .فاظ على اوزان مثالية لهماجسامهم للح
و التمارين الرياضية التي يمارسونها العبي كمال االجسام ، تتحكم في كل ذلك 

 (7خالد هيكل ،بدون سنة ،ص.)اضافة لتحسين من كفاءة االوعية الدموية للقلب

باالضافة لما تقوم به رياضة كمال االجسام من تحسين في المظهر الخارجي فهي ايضا 
اتهم الصحية ليصبحو اقوى و افضل من كل الجوانب ليس فقط من الجانب تحسن لهم عاد
 .الجمالي للجسم

 :كمال االجسام وتأثيرها على العقل 01

ايضا   أثير كمال االجسام على العقل مهمكنا نتحدث عن تأثير العقل على الجسم ، لكن ت
المواد التي تشبه المورفين بشكل )ورفين لالندحيث يؤدي التدريب الشاق الى اطالق الجسم 
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مما يؤدي الى ارتفاع المزاج ، هناك العديد من التأثيرات المفيدة من الدم عالي ( طبيعي
 .االكسجين الذي يتم ضخه عبر نظام اجسام العبي كمال االجسام

      لكن كمال االجسام يمكن ان يكون له ايضا تأثيرا عميق على الشخصية و نمط الحياة
 .و النجاح في التعامل مع متطلبات البيئة الحديثة

بقدر ما يتطلب كمال االجسام ، فانه يعطي الكثير اكثر مما يأخذه من االنسان ، يقول 
Arnold   ، لقد عملت مع االالف من الشباب اللذين أرادوا ان يصبحوا العبي كمال االجسام

ريب االثقال مع المعالجين الفيزيائيين قمت بتدريس تدريب االثقال لسجناء و اقمت دورات تد
و علماء الطب و الخبراء و في كل خبراتي لم ارى ابدا حالة حقق فيها الفرد تقدما في كمال 
االجسام دون ان يعاني من نقص تقدير الذات و نقص في الثقة بالنفس، فرياضة كمال 

ف و نعم لالمل و التعلم االجسام تساعد الفرد على ابتعاد عن العصابات و المخذرات و العن
ع االشخاص االخرين فان تثقيف عقلك و صقل يو الحياة ، بالنسبة لهؤالء الرياضيين و لجم

 .مواهبك و خلق جسم شخصي بدنيا كلها طرق لتغذية اخترامك لذاتك بشكل واقعي

عندما يكون لديك جسم متناسق فليس من االنانية ان تفتخر به ، تعتبر رياضة كمال 
لك بها مصورتكم لذاتكم و يشعركم بالتحسن حيال نفسك و يغير الطريقة التي يعا االجسام
 (Arnold Schwarzenegger ,1998,p243) .الناس

من خالل قول ارنولد و تجربته نستنتج انه مزايا و فوائد رياضة كمال االجسام عديدة جدا 
ن نفسه و من بنية على كل من الجسم و العقل و النفس حيث انها عندما يطور الفرد م

جسده سوف تتغير صورته السيئة التي تولدت من مجموعة من الخبرات الناقصة حول 
 .محبته لذاته و لنفسه و قدراته
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 :مزايا رياضة كمال االجسام 04

 :من مميزات رياضة كمال االجسام انها

 زيادة في القوة العضلية. 
 زيادة التحمل العضلي. 
 زيادة في قوة العظام و االربطة. 
 زيادة في سمك الغضاريف. 
 زيادة كثافة الشعيرات العضلية. 
 كتلة العضلة تضخمها. 
 زيادة القدرة على التحمل. 
 زيادة المرونة. 
 زيادة حجم الدم و الهيموجاوبين. 
 زيادة مستويات انزيمات العضالت. 
 زيادة المهارة. 
 زيادة توازن النمو العضلي. 
 انخفاض في نسبة الدهون. 
 التوتر انخفاض االجهاد و. 
 مساعدة في منع االصابة. 
 تحسين كفاءة الجهاز الدوري التنفسي. 
 تبادل التمثيل الغذاءي لتحسين استخدام السعرات الحرارية. 
 زيادة تقدير الذات و الثقة بالنفس. 
 تحسين المظهر. 
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 زيادة االحساس بالصحة العامة. 
 (7-2، ص 1331محمد بريقع ،)الحث الطبيعي لالجهاد و االسترخاء. 
 :مخاطر المرضية لكمال االجسام 01

يمكن ان تؤدي مخاطر كمال االجسام لدى االطفال الى اضطرابات  :عند االطفال 51-5
 .غضروف النمو

تتواقف المخاطر عن البالغين مع مختلف امراض الجهاز العضلي  :عند البالغين 51-1
، افات (تمزق)او افات عينية ( التهاب االوتار)الهيكلي، افات االغوتار المجهرية 

م ال ،ضروفين ، الم عضلي بعد الجهدالعضلية اكثر او اقل اتساعا ، افات غ
 (Popineau Christople , son anné , p6-7) .عضلية متأخرة

 :موانع رياضة كمال االجسام 01

االشخاص اللذين يمنع عليهم ممارسة رياضة كمال االجسام هم االشخاص الذين يعانون من 
من امراض القلب و االوعية الدموية ، الذبحة الصدرية الغير مستقرة و ارتفاع ضغط الدم 
 غير منتظم ، عدم انتظام ضربات القلب غير منتظمة ، قصور القلب ، التضيق او
االعتالل الصمام امراض القلب الشديدة الضخامية ، القصور الوريدية لالن الجهد يتم اغالق 

 (Popineau Christiple , son anné ,p7).المزالج و يعيق الدورة الدموية العائدة

 :الخالصة

رياضة كمال االجسام عبارة عن مجموعة من التدريبات حتي ان كانت قاسية على الجسم و 
ائجها تظهر بعد وقت طويل من التدريب اال ان اقبالها ملحوظ من قبل الشبابّ ، رغم ان نت

رياضة تقوي الجسم تجعله جميل تأثر في كل جوانب حياة الفرد تظهر هذه التغيرات على 
 .شخصية الرياضي التي لم يكن يعرفها من قبل
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 :تمهيد

على الباحث المرور بمرحلتين أساسيتين تتمثل األولى في جمع  ،علميةإن القيام بأي دراسة 
قصد تكوين فكرة شاملة حول متغيرات  ،الدراسةقدر كافي من المعلومات المتعلقة بموضوع 

فيما تتمثل المرحلة الثانية في العمل الميداني الذي يحظى بأهمية خاصة وذلك  ،الدراسة
والتي تعتبر حجر األساس في  ،منهجيةصورة يكون من خالل جمع البيانات والمعلومات ب

الدراسة ومن ثم إثبات فرضياتها أو نفيها وال يتم ذلك إال عبر  وتحديد تساؤالت بحث
مجموعة من اإلجراءات المنهجية التي تهدف في األخير للوصول إلى حقائق حول الظاهرة 

 .المدروسة

دراسة الميدانية وتحديد وتخصص الباحثة هذا الفصل لعرض الخطوات األساسية في ال
 .أهدافها ومنهجها المتبع وكذا األدوات المستخدمة في الدراسة األساسية

 :الدراسة االستطالعية-0

على الجانب  لإلطالعتمثل الدراسة االستطالعية خطوة مهمة ينطلق منها الباحث 
جهها وباألخص من اجل تفادي العراقيل التي يوا ،عملهالميداني الذي سيعتمد عليه في 

 .الباحث اثناء اجراء الدراسة

 :الهدف من الدراسة االستطالعية هو :اهدافها 0-0
 تحديد ميدان الدراسة. 
 التعرف على الظروف التي ستتم فيها الدراسة. 
 التعرف على الصعوبات التي يمكن أن تواجهها الباحثة في الميدان. 
 التعرف على مجتمع الدراسة. 
 التعرف على خصائص الحاالت. 
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 اختيار األدوات المناسبة للدراسة. 
 :اجرائاتها 0-9

بعد اخذنا الترخيص من قسم علم النفس كان االجراء التطبيقي لدراستنا االستطالعية على 
 .مستوى قاعة الرياضة متخصصة في رياضة كمال االجسام لمحمد بوالية مستغانم

ت بعدة زيارات لقاعة تعرفت الباحثة على قاعة الرياضة الموجودة في والية مستغانم، قام
، قبلها وجهت الباحثة العديد من العراقيل والصعوبات وذلك راجع لعدم معرفتها  الرياضة

، بعد ما تم استقبالنا من طرف مدير القاعة الرياضية وقام بترحيب  الجيدة بمدينة مستغانم
يين اللذين فقة من مدير القاعة، اخذنا في مالحظة الرياضابنا وبفكرة بحثنا، أخذنا المو 

سنة فما فوق،  51يتوافدون للقاعة من اجل التدريب الحظنا ان تقريبا االعمار الموجودة من 
، فشهدنا ترحيب  قامت الباحثة بتعريف عن نفسها وما عملها وما الهدف منه للرياضيين

بعدها تمت مالحظتهم  ، تم اختيار حالتان من الرياضيين الممارسين بطريقة عشوائية بالفكرة
، و محاولة االحتكاك بهم من اجل اخد اكثر معلومات من اجل ضبط متغيرات عن كثب

 .البحث و ضبط تساؤالته و فرضياته

 :حدودها 0-1

 :الزمنيةالحدود  0-1-0

 1313فيفري الى غاية شهر مارس  51تم جمع البيانات خالل الفترة الممتدة من 

 : الحدود البشرية 0-1-9

رياضيين  53لحاالت الدراسة االستطالعية في مجموعة من الرجال عددهم تحددت ا
وفيما سنة  (03-51)تتراوح اعمارهم ما بين  يمارسون رياضة كمال االجسام بوالية مستغانم،

 .جدول يعرض لنا خصائص حاالت الدراسة االستطالعية يلي
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 ائص حاالت الدراسة االستطالعيةصيوضح لنا خ( 2)الجدول رقم

 االقامة مدة ممارسة الرياضة نوع الرياضة السن العدد
 كمال االجسام سنة 51 0

 
 مستغانم يوم 51

 وشهرانسنة  سنة  52 0 
 شهرين  سنة 13 0
 سنوات 2 سنة10 9

 سنتين سنة  10
 أشهر أربع سنة 15 0
 سنوات 5 سنة12 0
 سنوات7 سنة  19 0
 سنوات 1 سنة 17 0
 سنوات  53 سنة03 0

 حاالت 01= المجموع
 : الحدود المكانية 0-1-4

  .لمحمد بوالية مستغانم االجسامرياضة كمال البقاعة  الدراسة االستطالعيةأجرت الباحثة 

 :نتائج الدراسة االستطالعية -0-4

قاعة الرياضية و ذلك بعد اخذ البعد اجرائنا للدراسة االستطالعية تم التعرف من خاللها على 
، تم من خاللها تحديد حاالت الدراسة (5انظر الملحق رقم )األخيرة الموافقة من هذه 

ممارسين لرياضة كمال االجسام تتراوح  رياضيين رجال 53االستطالعية المتمثلة في 
، من ثم تحديد حاالت الدراسة االساسية و التي تمثلت في (سنة 03-51)اعمارهم من 

ان يفهم الرياضيون اهمية  عملنا علىحيث لرياضة كمال االجسام،  من ممارسيحالتين 
 . بحثنا الموجه لهذه الفئة
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 :ادوات الدراسة االساسية -1
 :دراسة حالة -1-5

يمكن تعريف دراسة الحالة على انها اإلطار الذي ينظم فيه االخصائي االكلينيكي كل 
 ،والمالحظة ،المقابلة :طريقوذلك عن  ،الفردالمعلومات والنتائج التي يحصل عليها عن 

-1352 زينب،غاني )الخ ...واالختبارات السيكولوجية  ،الذاتيةوالسيرة  ،الحالةوتاريخ 
 (23،ص1357

 :المقابلة العيادية -1-1

المعتمدة في منهج دراسة اعتمدت الباحثة على المقابلة العيادية التي تعد من اهم االدوات 
جمع و رصد قدر كافي من المعلومات، التي تساعده في حث من اجل ، يستخدمها الباالحالة

، من اجل فهم اكثر جوانب البحث العلمي فيلفرضيات المصاغة لالتفسير التحليل و 
شخصيتهم و صورهم لذواتهم بما في ذلك ترميمهم لجرحهم النرجسي ما اذا كان بفضل 

المكون ( 35 رقم انظر الملحق)ة رياضة كمال االجسام او ال ، و هذا بعد وضع دليل مقابل
من مجموعة من االسئلة المخصصة لدراسة هذا الجانب و ذلك بعد جمع المعلومات الكافية 
عن الحالة من حيث جميع الجوانب المحيطة بالحالة لمساعدتنا في تفسير و تحليل النتائج 

المقابلة  اعتمدت الباحثة على حيث .المتحصل عليها من اختبار االسقاطي رسم الشخص
       ات وضبط اتجاه المقابلة العياديةنصف موجهة من اجل جمع قدر كافي من المعلوم

 .و على مقابالت عن طريق مكالمة فيديو

 : العياديةالمالحظة  -1-0

كما أنها تكمن في  ،السلوكيةهي أسلوب مكمل للمقابلة فهي تستعمل في المواضيع 
 .(53 ص-1351 ،سميرة)المقابالت واالختبارات 
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يتمكن من خاللها  ،الحالةهي عبارة عن وسيلة من وسائل جمع المعلومات في دراسة 
عن طريق مالحظة كل ما يتعلق  ،منهاالباحث من رصد قدر كافي من المعلومات والتأكد 

وسلوكيات حركية وهندام وايماءات من لباس  ،(رياضي كمال االجسام)بالحالة 
 .الخ...ومظهر

من خالل استعمالنا تقنية المالحظة أردنا بها متابعة ما يصدر عن الحالة من التواصل  
وعلى بعدين هما السلوكي  لغة الجسدلفظي وغير لفظي باإلضافة إلى التركيز على 

 (. 1)انظر الملحق رقم  ،مالحظةوالمظهري وذلك بوضع شبكة 

 :اختبار رسم الشخص -9-4

و هذا االختبار يأخذ اصله " رسم شخص " او" ماكوفراختبار " يظهر االختبار تحت اسم 
مخترعته، وهو اختبار لقياس الذكاء، و لكن االخصائية النفسانية " قودنوف"من اختبار 

االمريكية ماكوفر، حولت هذا االختبار الى مستوح جديد و المتمثل في الشخصية، و في 
الرسم ، و ترجمة المتغيرات  عرضت هذا االختبار بشكل جديد، مع تنظيم تحليل 5757عام 

ان الشخص المرسوم ليس احد " المصرحة من الشخص، و يقول ابراهام عن هذا االختبار
اخر اال الراسم، و ان رسم الشخص اسقاط الذات لنفسها، فالجسم هو المكان الرئيسي لكل 

 ".التجارب الخاصة بالفرد و الشخص المرسوم يشير الى صورة هذا الجسم 

صورة الجسم كما يظهر لنا و  ل بغرض الكشف عن التقمص الجنسي للفرد،هو يستعمو 
دى تقبل المفحوص او رفضه التفرقة الجنسية بين الجنسين، وهو وسيلة جد هامة لمعرفة م

 (.5، ص5729ماكوفر، )شخصيته لجسمه و 

، و يتطلب اداؤه قلم رصاص و ممحاة و ( 5757)وضعت هذا االختبار كارين ماكوفر 
رجل او ولد او امرأة او "، و يطلب من المفحوص ان يرسم ( سم19×15)ورقة رسم بيضاء 
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و ان يرسم " رأس و ذراعين و االرجل و الجذع"و هذا يتطلب ان يرسم شخص كامال " بنت
المطلوب منه هنا رسما جميال او لوحة فنية ،و بعد ان رسما جيدا حسب استطاعته و ليس 

ينتهي من الرسم يطلب منه ان يرسم الجنس االخر ، فإذا كان قد رسم رجل يعطى ورقة رسم 
اخرى بنفس المقاسات المذكورة سابقا و يطلب منه رسم امرأة ، و على االخصائي في كل 

لتعليقات التي قد يبديها المفحوص اثناء امرة ان يقوم بتسلسل الرسم و تفاصيله ، كما يسجل ا
 . (25، ص 1355اسامة فرينة،) الرسم

 :مواد االختبار 9-4-0

  (.سم19×  15)ورقتان رسم قياس 
 قلم رصاص مبري. 
 ممحاة. 

 : مميزات اختبار رسم الشخص 9-4-9

 .سهل االستعمال -
 (.سم19×15)ال يحتاج ادوات كثيرة فقد ورقتي رسم  -
التحليل الصحيح للشخصية ألنه يقلل من المقاومة والدفاعات يساعد الباحث على  -

 .النفسية
يسقط المفحوص من خالل رسمه مشاعره واتجاهاته وصراعاته دون مقاومة وهذا من  -

شأنه ان يحدد لنا ما إذا كان لديه ترميم لجرح النرجسي لديه وذلك عن طريق 
 .معرفتنا لصورة ذاته التي سيسقطها في رسمه
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 :تعليمة االختبار 9-4-1

( امرأة او بنت ،رجل ،ولد)كان  إذا فيماسمحت ان ترسم لي شخص لك االختيار  إذاممكن 
 (.0، ص5723، باك. ن. جون)

ن  بعد االنتهاء من الرسم يقوم الفاحص بطلب من المفحوص ان يسرد له قصة على الرسم وا 
الرسم وطلب من تحجج انه ال يعرف فيقوم الفاحص بطرح مجموعة من االسئلة عن 

 .المفحوص االجابة عليها

 :ان التوجيه االسئلة بعد الرسم له اهميه كبيرة ويهدف الى امرين

  اعطاء الفرصة الكاملة للمفحوص إلسقاط مشاعره واتجاهاته وحاجاته في وصفه
 .وتعليقاته على الرسم

  اعطاء الفرصة للفاحص في ان يستوضح تفاصيل لم تتضح ربما في الرسم
 (2، ص5723باك ،.ن.جون)

 :تحليل االختبار 9-4-4

ى الورقة و سرعة الرسم و الضغط لو مكان وضعه ع ليعتمد تفسير الرسم على حجم الشك
ت االخلفية و المؤثر  استخدامعلى القلم و تنوع الخط المستخدم و تتابع االجزاء المرسومة و 

التلقائية او الجمود و ما اذا كان و امتداد الذراعين نحو الجسم او بعيدا عنه و  لألرضية
الرسم مرسوما جانبيا او اماميا و اذا كان الرسم تاما او ناقصا و مقدار التفاصيل و مراكزه و 
مقدار المحو و يجب مالحظة الحالة االنفعالية و الذي يعبر عنها الوجه و االتجاه العام 

ما فيه تفاصيل الجسم و لوضع الشكل و يجب مقارنة الشكلين و يتم تفسير المحتوى ب
  .(75،ص5729ماكوفر ،)المالبس

 (انظر الملحق رقم ثالثة)التحليل المعتمد من طرفنا 
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 :الدراسة االساسية -1

واإلجابة عليها من خالل الفرضية  ،المطروحةتهدف الدراسة الحالية إلى حل اإلشكالية 
المصاغة حول دراستنا على حاالت من ممارسي رياضة كمال االجسام وذلك بإتباع خطوات 

 .منهجية منظمة

 :منهج الدراسة 1-0

أنه منهج في البحث يقوم على استعمال نتائج فحص مرضى عديدين   witmerيرى ويتمر 
ودراستهم الواحد تلوا اآلخر من اجل استخالص مبادئ عامة توجب بها مالحظة كفاءتهم و 

 .قصورهم

والمنهج اإلكلينيكي يهدف للتشخيص ودراسة االضطرابات التي يعاني منها األفراد وعالجها 
شخص مضطرب يرغب في العالج والشفاء ووجود  ومن خاصية الموقف العالجي وجود

شخص مختص وهو المعالج حيث يالحظ اضطراب المريض وحاجته للعالج وتحسين حالته 
وهي عالقة  المفحوص،و ويتميز العالج بوجود عالقة احترام وثقة بين الفاحص  ،الصحية

و تقمص أو تفاهم وقبول على اإلطار النظري للدراسة ال تتحول هذه العالقة إلى حب أ
ويجب أن يتفهم المريض مقدار ما يبذله الطبيب من جهد وطاقة في سبيل شفائه  ،عطف

 (05ص-1350بختة وآخرون ،)

 :ويعتمد المنهج اإلكلينيكي على وسائل رئيسية أهمها

 .حالة، المقابلة العيادية، المالحظة اإلكلينيكية، االختبارات النفسية االسقاطيةالدراسة 
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 : مجتمع الدراسة 1-9

ممارسين لرياضة كمال " ذكور"اجريت الدراسة الحالية على حاالت من راشدين رياضيين 
االجسام ، بقاعة الرياضية متخصصة في رياضة كمال االجسام ، لي السيد محمد نجيب 

، كل عام يقوم صاحب  (1352)، تأسست سنة  موسى عبد القادر 09في شارع  المتواجدة
تتكون من طابقين الطابق العلوي و فيه مكان االستقبال و التوجيه ، مع ها، القاعة بتجديد

 أللعابالرياضية مثل الة المشي و الطابق السفلي المخصص  اآلالتوضع عدد قليل من 
لتمارين المكثفة كل  آالت 2تدريبية حوالي  آالتالقوة و كمال االجسام حيث يحتوي على 

لجسم ، يتغير عدد مشتركين الرياضيين من الحين الى الة مخصصة لتمرين جزء معين من ا
رياضيين ممارسي لهذه  53 مه موجودين كانوااالخر، فهو ليس مضبوط و لكن الذين 

  .في تلك القاعة الرياضة

 :حدود الدراسة االساسية 1-1

تمت الدراسة االساسية خالل شهر مارس الى غاية شهر ماي  :الزمانيةالحدود  1-1-0
 .1313من عام 

بعد موافقتهم على  بسيطة تم اختيار الحاالت بطريقة عشوائية :البشريةالحدود  1-1-9
 ،االجساممن ممارسي رياضة كمال  حالتانحاالت الدراسة هم . التعاون معنا في بحثنا هذا

. سنة 19سنة الى  10سنهم من  راشدين، يتراوح، من نفس الجنس ذكور مستغانم،والية ب
  :دول التاليالموزعة في الج
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 يوضح خصائص حاالت الدراسة االساسية( 3)الجدول رقم

الحالة  السن الحالة
 االجتماعية

الحالة 
 المدنية

مدة ممارسة 
 الرياضة

 سبب ممارسة الرياضة

  موظف 19 األولى
 أعزب

 

من اجل بناء عضالت  سنوات 7
 وابرازها أكثرالجسم 

 رياضة االقوياء ألنها سنوات 2 طالب  10 الثانية
 

اجريت الدراسة االساسية في قاعة رياضة كمال االجسام لمحمد  :المكانيةالحدود -1-1-1
 . موسى عبد القادر والية مستغانم 09نجيب شارع 

 :األساسية اجراءات تطبيق الدراسة-4

  طبقت الباحثة اختبار الدراسة على حاالت المكونة من  الدراسة،ادوات  اختياربعد
خالل الفترة الممتدة من  مستغانم،لوالية  االجسام،حالتان من ممارسي رياضة كمال 
 :حيث اتبعت االجراءات التالية. 1313شهر مارس الى شهر ماي من سنة 

 تقال الى بعد الحصول على اذن الموافقة من مدير قاعة رياضة كمال االجسام تم االن
 .القاعة بوالية مستغانم لالختيار حاالت الدراسة االساسية

  رياضة القاعة  في المتواجدين ينرياضيالتم اختيار الحاالت بطريقة عشوائية من
 .كمال االجسام بوالية مستغانمل
  الرياضيين بالتنسيق مع مدير القاعة الرياضيةمع تحديد مواعيد تناسب. 
  قمنا ببناء عالقة اولية مع الحاالت واخذ مواعيد تتناسب مع برنامجهم ما بعد

شغاالالتدريبي   .اليومية همتوا 
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 مع الحاالت في مكتب مدير القاعة الرياضية لكمال االجسام  قمنا بإجراء المقابالت
لكن المقابلة ما بعد االخيرة حدث فيها ظروف  عنهم،لجمع قدر كافي من المعلومات 

 .رونا فتم اجرائها عن طريق مكالمة فيديوو وباء ك أال وهي ظرف
  وتحليل نتائجه ،بعداخير تم تطبيق االختبار رسم الشخص عن. 

 :الخالصة

حيث حددت الحالية، دراسة الاشتمل هذا الفصل على اهم الخطوات التي اتبعتها الباحثة في 
وذلك  ،المتبعةباإلضافة الى توضيح ادوات الدراسة  ،للدراسةمن خالله االجراءات االساسية 

 .لجمع البيانات والمعلومات الالزمة لمناقشة الفرضيات وتحليل النتائج
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 الفصل السادس

 الفرضياتمناقشة و  وتحليل النتائجعرض 

 .تمهيد

 .النتائجوتحليل  عرض :أوال

 تفسير النتائج ومناقشة الفرضيات :ثانيا

 .استنتاج عام
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 : تمهيد

الى بعد عرضنا الشق النظري لهذه الدراسة سوف يتم من خالل هذا الفصل التطرق         
المقابالت العيادية )دراسة الحالة عرض نتائج الدراسة االساسية المتحصل عليها من خالل 

الى الفرضيات المصاغة في مناقشتها استنادا وصوال الى تفسيرها و  ،(تحليل رسم الشخصو 
 .الدراسة للتأكد من صحتها

 النتائج وتحليل عرض :أوال

 :دراسة الحالة االولى 0
 :البيانات االولية -0-0

 (م،أ) :االسم

 سنة 19:السن

 أعزب: الحالة المدنية

 .حقوق سليسان: المستوي الدراسي

 عارض في اعالنات للترويج للقاعات الرياضية: المهنة

 متوسط: المستوى االقتصادي

 مستغانم: االقامة

 5:عدد االخوة

 5: مرتبته بين االخوة

 كمال االجسام :نوع الرياضة



 ج و مناقشة الفرضياتالفصل السادس                                عرض و تحليل النتائ

 

111 
 

 سنوات 7: مدة ممارسة الرياضة

 مقابالت الحالة االولىال سير عرضيوضح : (4)رقمجدول 

 الهدف منها زمن المقابلة تاريخها المقابلة
الحالة  تعرف علىلمقابلة تمهيدية ل دقائق 53 31/30/1313 األولى

 باإلضافة، المعلومات العامة وجمع
 .الى محاولة كسب ثقته

 معلومات شاملة عن الحالةاخذ  دقيقة 03 31/30/1313 الثانية
 عالقتها بأسرتهاو 

تكوين الذاتي لدى الحالة المعرفة  دقيقة  53 37/30/1313 الثالثة
 .صورة الذاتتأثير الرياضة على و 

معرفة ما اذا كانا الحالة كان يعاني  دقيقة 03 53/30/1313 الرابعة
 من جرح نرجسي ام ال

ما يرتبط برياضة كمال  معرفة كل دقيقة 51 51/30/1313 الخامسة
 .ما المميز فيهااالجسام و 

عن  تطبيق االختبار رسم الشخص دقيقة 59 51/31/1313 السادسة
 .طريق مكالمة فيديو

 :السيميائية العامة للحالة -0-9

 .مهندم مع لبس البسة ضيقة :اللباس

 .جيدة: الصحة الجسدية

 .طويل القامة :الطول والهيئة

 .متوسط :الوزن
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 .رياضي قوي، متصلب ومشدود :وضع الجسم

 متوتر :تعابير الوجه

 .طبيعي :التواصل البصري

 .هادئ في بعض المرات ومندفع في البعض االخر :السلوك الحركي

 .ال توجد :عالج الدوائي

 سليمة :القدرات العقلية

 .واعي :الوعي

 .يقظ ومنتبه :االنتباه

 .قلق بعض الشيء :التركيز

 .سليمة: الذاكرة

 .سليم: االدراك

 .ال يوجد: هالوس

 واضحةلديه أفكار . مجرد :التفكير

 .طبيعي: المجرى التفكير

 .عظمة: المحتوى االفكار

 .قلق في بعض االحيان: المزاج

 .جيد: النطق
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 .متوسط االستجابة: معدل السرعة

 .متعاون وفي بعض االحيان مقاوم :التوجه والسلوك نحو الفاحص

 :تقديم الحالة -0-1

، مستواه  سنة، اعزب مقيم في والية مستغانم 19يبلغ من العمر ( م،أ)الحالة 
حقوق ، طويل القامة مناسب لجسمه في ال ليسانس تعليمي جامعي متحصل علىال

،  ، يظهر عليه انه رياضي بامتياز قوي البنيةسوداوان الرياضي ،شعره اسود ،عيناه 
، نظيف  ن يكون هادئكان الحالة متوتر بعض الشئ خالل حديثه معنا لكنه حاول ا

، يعمل في  جسمه المفتول إلبرازو مرتب الهندام ،يرتدي مالبس ضيقة نوعا ما 
مجال تقديم عروض اشهارية لقاعات الرياضة بحكم بنيته الرياضية هو االول من 

، بدأ ممارسة رياضة كمال  55والداه انفصال و هو في سن  حيث ترتيبه بين اخوانه،
بهذه الرياضة و كيف انها تجعل من  إلعجابهو ذلك  57االجسام و هو في سن 

  .انسان جديد الشخص

 : تحليل شبكة المالحظة للحالة األولى -0-4

مستندة من خالل المقابالت  الباحثة الحظتهاالسلوكيات التي عرض يلي فيما سيتم 
 :في ذلك على شبكة المالحظة التي قامت ببنائها الموضحة في الجدول التالي
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 لحالة االولىل ةمالحظالعرض شبكة  يوضح: (5)رقم جدول 

 التحليل والتفسير  (الوضعية)الموقف    المالحظات 
طي االذرع على 

 الصدر 
 أذرعهقام الحالة بتشبيك 

عن عالقته له عند سؤالنا 
 بأبيه

عدم الشعور و  قاومةمدليل على ال
راجع هذا لعالقته السيئة مع  باألمان
 .والده

 دالحالة بالصمت عنقام  الصمت
سؤالنا له عن معاملة ابيه 

 معه

والكبت، وهذا راجع  الهروبدليل على 
 .لمعاملة ابيه السيئة له

 لألسفلقام الحالة بالنظر  لألسفلالنظر  
عند سؤالنا عن عالقاته 

 الجنسية

، ألنه مارس دليل على الشعور بالندم
 .المحرمات

بطريقة  التحدث
 مفهومةواضحة و 

واضحا في جل كان ذلك 
 المقابالت

، وهذا ظاهر في كل مهتم بالتبادل
 المقابالت

الجلوس بطريقة 
 عارضية

في كل المقابالت نفس  
 طريقة الجلوس

دليل على ادعاء الغرور وانه يقول انا 
إلثبات نفسه في كل  موجود

 .المقابالت
اقتراب الجذع من 

 المتحدث
عند بدأ توجيه االسئلة عن 

 .االجسامرياضة كمال 
، وذلك لحبه وشغفة االهتمامالموافقة و 

 .في ممارسة هذه الرياضة
طريقة مشيته 

 االستعراضية 
بدئه لممارسة هذه  منذ

  الرياضة مشيته هكذا 
الثقة دليل على النرجسية وحب الذات و 

 .، للتبين مدى جمال جسمهبالنفس
حنى رأسه او الذقن 

 لألسفل
ما عن طفولته، و عند سؤالنا 

كان قد دخل في  إذا
 عالقات عاطفية

داللة على ان الشخص في وضع 
 .، لممارسته للمحرماتدفاعي

تخليل شعره 
 بأصابعه

محاولتنا التعمق عند سؤالنا و 
 في عالقاته الجنسية

، لعدم رغبته في دليل على العصبية
 التعرف على التفاصيل
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 عند اي مقابلة يكون لباسه لباسه الضيق
 .ضيق

محاولته تبين عضالته دليل على 
، بلباس ضيق يفصل لفت االنتباه لهاو 

 ويبين عضالته به
هو االمر  عماعند سؤالنا  سرعة الكالم 

الذي جعلك تتجه الى 
 العالقات المحرمة

، من اجل اخفاء دليل على التوتر
 .االمر

كان يتمنى  إذاعند سؤاله ما  نبرة صوت منخفضة
العيش حياة اخري مختلفة 

 عما عاشه

، لعدم تقبله للحياة داللة على الحزن
 .المعاشة

تكرار ضمير انا 
 كثيرا

 باألخصو في جل حديثه 
عند تحدث عن رياضة 

 كمال االجسام

، عند حب الذاتدليل على النرجسية و 
الحديث عن الرياضة وكيف هو ممتاز 

 . بها
 :عرض وتحليل المقابالت -0-1

واه واه راني فاهم ماذا بيا مكاش "بقوله  الحالة رحبت بفكرة موضوع دراستنا و مساعدتنا ،
هو شخص طموح و هذا لوحظ من خالل المقابالت التي اجريت معه ، شخص " مشكل

بزاف ناس ما "متوتر بعض الشئ يؤمن بالحسد و ان اناس كثيرين ال يحبونه لنجاحه لقوله 
يث كان عالقته مع ابوه و اخوته من االب غير جيدة اطالقا ح "يحبوكش توصل يحسدوك

عندي خويا واحد ،هذوك " يشعر ان ابوه تخلى عن امه ، و اخوته هو ليس معني بهم لقوله
االمكان التهرب عند سؤالنا عن عالقته مع ابيه  رالحالة حاول قد" الهيين مع امهم و باباهم

لكن بعد التحايل عليه و طرح السؤال بعدة طرق استطعنا اخذ " ما عشتش معاه بزاف" بقوله
مقابلة واحدة ، اذ ان عالقتهما سيئة جدا  نه في العديد من المقابالت و ليسمات ممعلو 

و هذا  "كاين وال مكاش غير كيف كيف ما نحسش قاع بيه"حيث يعتبره انسان غريب عنه 
اال "تنج عن معاملة االب البنه فقد كان يجعله يشعر انه اقل من اقرانه و انه بال فائدة لقوله 
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، كنت نحس روحي قل من ي انو ماكاش يخصني هراوة من عندوشفشفيت على حاجة ن
، الحالة كان تلميذ متوسط في دراسته و هذا ما ظهر في " غيري بمعايرتو ليا و ضربو ليا

تحصيليه الدراسي ، في مرحلة المراهقة كان يحاول اثبات نفسه و لكن بطرق خاطئة لالنه 
درت طوايش بزاف بصح "الطريق الصحيح لقوله في نظره ال يوجد من يوجهه و يعيده الى 

يرى نفسه هو قدوة اخيه و ان  "كنت صغير ما نعرفش خرجت طريق بصح دوك الحمد هلل 
 "ما تعيطلي خويا ، شيبانية هي كلش في حياتي"امه تحبه كثيرا و تعتبره مثل اخيها لقوله 

ستطع و هذا حسب قول ه لكن لم ييحاول االب في العديد من المرات تليين قلب ابنه عل
نبقى بباك بصح هذا لوكان دارلها حساب بكري انا اصال ما  صاريقولي مهما "الحالة 

الحالة كون العديد من العالقات العاطفية العابرة وصلت به الى العالقات  "نعتبروش بابا
 52كان هذا في مرحلة المراهقة من سن رجولتهاثبات الجنسية التي كان يحاول من خاللها 

الحالة يحب نفسه  "انا فوت بزاف عفايس ماشي مالح بصح دوك الحمد هلل"فما فوق لقوله 
و في نظره هو شخص  "الحمد هلل انا الحاجات االيجابية كامل فيا و نحبهم "الحالية لقولة 

انا ما عنديش حاجة سلبية و "محبوب و هذا بسبب ممارسته لرياضة كمال االجسام  لقوله 
هذا دليل على ان لديه نوع من النرجسية، عند تحدثنا عن " نحيتهم بالسبوراذا كانو عندي 

تحب لي سنانه ة المرأ"ماذا تحب المرأة في الرجل قام بوصف نفسه تمام الوصف لقوله 
لديه فوبيا من   "شابين لي عندو فورما شابة ماشي لي مدلل تبغي لي طالع حرش

يبدأ اي عالقة ينسحب منها بسرعة و يتحجج العالقات الجدية و هذا ظاهر في انه عندما 
بأنه غير جاهز ماديا و بأنه يريد الذهاب خارج الوطن ، و هذا راجع الى ما عاشه مع امه 

 ةماعي يرى نفسه قبل ممارسة الرياضو ابيه و طالقهم و كيف عاش معهم  ، الحالة اجت
دودة يعيش يومه ، بدون البنية ، ثقته بنفسه ضعيفة يرى ان قدراته مح انسان عادي ضعيف

ليس لديه عنوان لكن بعد ممارسة رياضة كمال االجسام اصبح انسان اخر غير  جدوى، 
بفضل ممارسته لهذه الرياضة اختفى شعوره بعدم الثقة  عادي مهم لديد هدف ، لديه طموح 
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بالنفس و انه بال جدوى و هدف في الحياة ، محبط و اختفي الجرح النرجسي الذي نتج من 
خالل تلك االحباطات المعاشة في صغره انعكس ايجابا على صورة الذات من خالل 

بالحديد رجعت " لقولهاستعماله لبنية جسده الجديدة كدفاع و حجز ضد تلك االحباطات 
كي يقولو فالن  Titreباين بلي رياضي و تاعب على روحو عندي  Spécialانسان 

ة الجسدية المكتسبة من خالل هذه الرياضة جعلت و بالتالي صور  "يقولو موراها اهلل يبارك
منه انسان لديه اسمه و عنوان يفرض احترامه بجسده و مظهره و هذا انعكس على صورته 

حسبه الرياضة هي التي الذاتية بااليجاب نتيجة معاملة المجتمع له باالحترام و فخرهم به ، 
ى التخفيف من قلقه و توتره لقولة جعلت منه انسان لديد عنوان و انها هي التي تساعده عل

نحس كي نلعب انو عندي هدف حاجة مليحة راني ندير فيها كون ماشي السبور كون "
لي  مور"و ايضا " راني ضايع كون راني مزالني في طريق الخاطية و زدت كملت فيها 

و هذا دليل على ان صورته الذاتية ترتفع بعد كل حصة " نلعب نحس روحي سيد الناس
  .رياضية

 :للحالة األولى تحليل الرسم -0-1

 :الرسم األول -0-1-0

 :سيرورة التطبيق-أ

لما تمر به البالد من نظرا " مكالمة فيديو" قمنا بتطبيق اختبار رسم الشخص عن طريق 
، في بادئ ورقتين و قلم رصاص مبري و ممحاة ، طلبنا من الحالة احضاراوضاع صحية

، بعد التوضيح له اكثر بأنه و قال انه غير جيد في الرسم فساراالمر استغرب و حاول االست
دأ الرسم وكل لة بقلب الورقة و با، قام الحورة الرسم يكون متقن بل رسم عاديليس بالضر 

هذا "، في الرسم االول بدأ بقول يقول ال اعرف الرسم ان ال اجيده ، ومرة يضحك بدون سبب
سم الجسم قام بالصمت و عند انتقاله لر  ،س هذا الشعر و يضحك، هذا االنف ويضحكالرأ
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، عند االنتهاء طلبنا دقائق في الرسم 5حوالي  التركيز والضغط على قلم الرصاص، استغرق
، في بادي االمر استغرب ثم ضحك ثم بدأ في ان يسرد لنا قصة عن الشخص المرسممن 

يحب ان يشجع  انسان عادي يحب الناس"، قال انه ام بتجسيد نفسه في القصةالسرد و ق
، الناس يحترمونه ممارسة رياضة الناس على التقدم ألنه هذا الشخص لم يشجعه احد قبل

 52، اتبع نفس المنهج في رسمه للرسم الثاني، حيث استغرق حوالى "ألخالقه و لهيئته
دقيقة، مع استعمال المحو الكثير، لم يعلق في الرسم الثاني التزم الصمت ، عند انتهائه 

منه ان يسرد قصة عن الفتاة قال ال اعرف ، سألنا ماذا تفعل قال تدرس، ما عالقتها طلبنا 
بالشخص االول  قال ال اعرف ، هل يعرفون بعض قال ال يوجد اتصال بينهم لذا ال يعرفون 

 .بعضهم، هل من الممكن ان تكون عالقة جدية بينهم قال ممكن

 :األولتحليل الشكل لرسم - ب

ببنيته لقد كان الشكل االول من نفس جنس الحالة حيث انه رسم صورته الحالية  
و هذا  الجسمية القوية فهذا دليل على تقبل الذات و دليل على الهوية الجنسية السليمة

حاجياته  بإشباع، كان الرسم من جهة اليسار داللة على االندفاعية و انه مهتم بفعل 
اضي و هذا لما عاشه في ماضية و المعاناة التي واجهته ، بصورة انفعالية  و مهتم بالم

و هو متجه نحو الذات ، الرسم كان في قمة الصفحة و هذا دليل على انشغاله 
بالخياالت و التي هي مصدر اشباع له لما لم يستطع فعله في الواقع من انجازات  ، قام 

ت و يعتبرها عالمة من عالمات الحالة بقلب الورقة و هذا دليل على انه ال يقبل التعليما
يكره التعليمات التي كانت تعطى له  ألنهمقابالت لالضعف ، و هذا ظاهر من خالل ا

الرسم كان من المنظور االمامي و هذا دليل على انه  من طرف ابيه و هو في صغره،
الجسم داللة على نرجسية الجسم و التمركز حول الذات و بالتالي ان  بإبرازصريح، قام 

 .صورته لذاته مرتفعة
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 :للرسم األول تحليل المضمون- ت

الحالة رسم في البداية الرأس و مالمح الوجه ، حيث انها تدل على مالمح الشخصية ، رسم 
و هذا  لألخالقيةاسقاط  ألنهعلى ان الحالة لديه اضطراب جنسي الشعر كثيف و هذا دليل 

في مرحلة " الزنا"ما استدل عليه في المقابالت من خالل ممارسته للمحرمات الجنسية 
العين و هذا يدل على حب الذات و  بؤبؤالمراهقة ، قام الحالة برسم العينين اطار بدون 

التمركز حولها و هذا ما لوحظ من خالل المقابالت حيث ان الحالة لديه حب شديد لذاتها 
رياضة كمال االجسام ، قام الحالة بحذف الفم و هذا دليل على انه مكتئب بعد ممارسة 

 تعرض له ذيال التوبيخنتيجة شعوره بالذنب من جراء عدوانية الفمية و هذا ظاهر من خالل 
رسم الذقن و هذا داللة على خوف من المسؤولية و هذا ظاهر  .ابيه قبلفي فترة صغره من 

و هو يتحجج انه غير جاهز ماديا ، حذف االذنان و هذا  في انه لم يرتبط الى حد االن
نوعا ما و هذا  غليظدليل على انه ال يحب االنتقادات ،عنق الرسم الذي رسمه الحالة هو 

انا نتوسوس "دليل الى ان سلوكه توجهه االندفاعية و ليس الفكر ، و هذا ظاهر في قوله 
ر نوعا ما و هذا دليل على رسم االنف صغي" لناس اذا توسوست نضرب ما نفهمش

الطفيلية و ان الحالة لم يعيش طفولته كما ينبغي لهذا لديه ميول طفولي، رسم الحالة 
ضخمة دليل على القوة البدنية اضافة الى اليدان كبيرتان ايضا داللة الرة و يكبالاالكتاف 
ل و هذا ما كان رسم االصابع على شكل ازهار داللة على عدم القدرة على التناز  ،على القوة

يق و هذا دليل على انه لديه نوع من ضواضحا من طريقة كالمه ، رسم الحالة الخصر 
، رسم الكف و التقيد ايضا يمكن ان يكون داللة على نموذج الجسم المتناسق الرياضي 

دال على الكف و الكبح قام برسم االرجل مع الضغط على  طاالصابع االقدام على شكل خ
ريد ان يثبت نفسه في مجتمعه و بيئته ، في الرسم الحالة لم يرسم يدليل على انه القلم و هذا 

المالبس و تخلى عنها و هذا دليل على انه لديه نرجسية و حب الذات و اثباتها و ابرازها 
يتحقق بفعل جسمه الذي اكتسبه من رياضة كمال االجسام ، استعمل الخطوط الخفيفة في 
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اسلية نوعا ما دال على ان لديه تردد ينسب لهذه المنطقة ربما دليل رسم منطقة االعضاء التن
 .رمات حيث لديه نوع من الخوف حيالهعلى ما كان يمارسه في صغره من مح

 : الثانيالرسم  -0-1-9

تردده في محاولة دقيقة وهذا راجع لقلقه و  52من الرسم االول حوالي استغرق وقت أكبر 
 ليس بالضرورة .انه لدية تناقضات في االمور الجنسيةابرازه للمناطق الجنسية للمرأة إذا 

 : الثانيلرسم ل تحليل الشكل - أ

د فيها صورة قام الحالة برسم فتاة جسّ  الثاني،اتبع الحالة نفس منهج الرسم االول في الرسم 
أحالمه هذا كان ظاهرا في احدي المقابالت حيث صرح بأنه يحب الفتات ذات الجسم فتاة 

العتقاده ان تقبل  من جهة اليسار ورسم الرسمقام بقلب الورقة ايضا  الفاتن المفصل،
 وفي قمةالتعليمات دليل على الضعف هذا راجع لعدم قبوله لالوامر حيث يشعر انها مقيد ، 

وبين بالضغط على القلم خاصة الخطوط الخارجية داللة للتأكد على الحاجز بينها  ،الصفحة
 .يزه الخاصفهو يحاول الحفاظ على ح البيئة

 :الثانيلرسم ل تحليل المضمون - ب

رسم العينين فارغتين و هذا تأكيد على حبه لذاته و تمركزه حولها و انه لديه عدم نضج 
انفعالي ، رسم االنف صغير و هذا تأكيد على انه لم يعيش طفولته في صغره ، لم يرسم 
االذنان و هذا دليل على انه ال يحب االنتقادات و يتجنبها ، العنق هو الرابط بين الجسم و 

حياة و الضبط العقلي الفكري حيث رسمه رقيق و طويل بعض الشئ و هذا الالرأس اي بين 
دليل على انه شخص مثقف و متكبر و متطلب ذو االخالق الزائدة و هذا ما لوحظ خالل 

بصمة جيدة ، الشعر هو دليل على صراعات المرتبطة  وراءهالمقابالت انه يحاول ترك 
الجنسية فرسم الشعر الطويل و غير مضلل و بالرجولة و هو مؤشر على القوة و للحيوية 
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داللة على انه لديه تناقضات في خياالته و االمور الجنسية ، قام بتعريض االكتاف و ابراز 
ما  شيءالثديان في الرسم دليل على انه لديه نرجسية قوية حيث انه ال يستطيع اسقاط اي 

م و صورتها القوية ، رسم عدا سماته و رغباته الخاصة ، ايضا داللة على سيطرة اال
في رسمها داللة على عدم قدرته على التنازل و  االصابع على شكل زهرة اضافة الى حدة

، الرجلين هما مؤشر على امكانية التواصل ذنب نتيجة ممارسته العادة السريةلديه احساس بال
دليل على  و تدعيم توازن الجسم و حركته ، حيث رسم الحالة الرجلين مع تضليل حاد و هو

تأكيد الذات و ان المفحوص يحاول اثبات نفسيه في البيئة ظهر في الرسم ، رسم الحزام و 
هذا دليل على انشغاله الجنسي الزائد ، الحالة رسم الرجالن في وضع و كأنه يجريان في 
اتجاهان مختلفان و هذا دليل على ان الشخص لديه احباط شديد و رغبة قوية في التخلى 

ال يوجد فيه اشباع ، الحالة لم تعلق اثناء الرسم و هذه تعتبر رغبة في االنزواء و  عن موقف
 .االنسحاب

 :عام للحالة استنتاج -0-2

، فان لحالة يعاني تدعيم باختبار رسم الشخص لماكوفرمن خالل المقابالت و المالحظة و 
لك زواء و ذلديه رغبة في االن من عدم استقرار نفسي و ذلك جراء ما عاشه في طفولته،

الضرب من و   يخوبة كان يعاني من االهمال و الت، الحاللرغبته في ان يكون صعب المنال
طرف ابيه االمر الذي جعله يشعر بالنقص و الدونية مقارنة بأقرانه فتولد لديه جرح نرجسي 

على ابيه بحكم  نتيجة ما عاشه في طفولته ، كان يشعر انه ضعيف و غير قادر على الرد
، فقد  هم، عاش طفولة و مراهقة صعبة و ذلك النفصال ابويه عن بعضغير في السنانه ص

 ألنه" الزنا "ات مارس تجهه الى المحرميبشتى الطرق فكان  رجولتهجعله يريد اثبات نفسه و 
من يوجهه و يضبطه ،  هناك لم يكن هنفسيا في صغره و في فترة مراهقت تقراراسلم يعش ا

ر الحالة بالندم و االحباط جراء ما كان يمارسه ، برر ذلك بأنه كان يشعر بضعف و عيش
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حاليا الحالة و بعد ممارسته لرياضة كمال االجسام ، اصبح عدم االحتواء من طرف ابيه ، 
يهتم و يريد تجاوز ماضيه بنفسه ، و ان يضبط رغباته الجنسية حيث يعتبرها طوق نجاة من 

ه باإلنكار ، و تعويض ذلك بممارسة رياضة كمال االجسام فإذا شعر ماضيه الذي يهرب من
بأي توتر او قلق متنفسه ممارسة الرياضة ألنها تخفف عنه ، جعلته انسان يحب ذاته و 
يريد تطويرها اكثر فأكثر رغم كل االحباطات التي واجهته ، يحاول اثبات نفسه في البيئة 

يرات السلبية عنه فهو يحاول بممارسة رياضة حماية التي يعيش فيها و ايضا ابعاد كل المث
 .نفسه و جسده و حيزه الخاص به

 :دراسة الحالة الثانية-9
 :البيانات العامة -9-0

 (زع،) :االسم

 سنة 10 :السن

 أعزب :الحالة المدنية

 .علوم تجارية 5ماستر  :المستوي الدراسي

 طالب :المهنة

 متوسط :المستوى االقتصادي

 مستغانم :االقامة

 1:عدد االخوة

 5 :مرتبته بين االخوة
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 االجسام كمال :الرياضةنوع 

 سنوات 2 :مدة ممارسة الرياضة

 

 لحالة الثانيةلمقابالت سير العرض يوضح  (6)رقم  جدول

 الهدف منها زمن المقابلة تاريخها المقابلة
قابلة تمهيدية لتعرف على الحالة م دقائق 51 35/30/1313 االولى

 باإلضافةجمع المعلومات العامة عنه و 
 .الى محاولة كسب ثقته

اخذ معلومات شاملة عن الحالة و  دقيقة 53 32/30/1313 الثانية
 عالقتها بأسرتها

معرفة ما مدى تكوين الذاتي لدى  دقيقة  01 53/30/1313 الثالثة
الحالة و تأثير الرياضة على ذاته و 

 .تصوره لها
معرفة ما تأثير رياضة كمال االجسام  دقيقة  03 55/30/1313 الرابعة

 .على جوانب نفسيته
االم  طرفهدفها اخذ معلومات من  دقيقة 51 51/30/1313 الخامسة

 .حول ابنها
عن  تطبيق االختبار رسم الشخص دقيقة 59 59/30/1313 السادسة

 .طريق مكالمة فيديو
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 :العام للحالة لسيميائيةا -9-9

 .مهندم :اللباس

 .جيدة: الجسدية الصحة

 .متوسط القامة: الطول والهيئة

 .متوسط: الوزن

 . رياضي قوي: وضع الجسم

 متجاوب، ومتوتر في نفس الوقت: تعابير الوجه

 .طبيعي: التواصل البصري

 .هادئ نوعا ما: السلوك الحركي

 .ال توجد: عالج الدوائي

 سليمة :القدرات العقلية

 .واعي: الوعي 

 .ومنتبهيقظ : االنتباه

 .طبيعي: التركيز

 .سليمة: الذاكرة

 .سليم: االدراك

 .اليوجد: هالوس
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 واضحةلديه أفكار  .مجرد: التفكير

 .طبيعي: التفكير المجرى

 .عظمة: التفكير المحتوى

 .قلق في بعض االحيان: المزاج

 سليم: النطق

 .متوسط االستجابة: معدل السرعة

 .بعض االحيان مقاوممتعاون وفي : التوجه والسلوك نحو الفاحص

 :تقديم الحالة -9-1

 تعليمي، مستواه ال ، اعزب مقيم في والية مستغانم سنة 10 يبلغ من العمر( ع،د)الحالة 
، طويل القامة مناسب لجسمه الرياضي ،شعره اسود  تخصص علوم تجارية 5ماستر 
متوتر بعض  ، كان الحالة ، يظهر عليه انه رياضي بامتياز قوي البنية اسودا اللون،عيناه 

، نظيف و مرتب الهندام ،يرتدي  الشئ خالل حديثه معنا لكنه حاول ان يكون هادئ
، هو االول من حيث ترتيبه بين  ، طالب جسمه المفتول إلبرازمالبس ضيقة نوعا ما 

 سنة 52يعيش في وسط عائلته ، بدأ ممارسة رياضة كمال االجسام و هو في سن  اخوانه،
  .لنظر و ناجحلانسان ملفت  الشخصبهذه الرياضة و كيف انها تجعل من  إلعجابهذلك و 

 : عرض وتحليل شبكة المالحظة للحالة الثانية -9-4

مستندة في ذلك من خالل المقابالت  الباحثة الحظتهاالسلوكيات التي عرض يلي فيما سيتم 
 :على شبكة مالحظة التي قامت ببنائها الموضحة في الجدول التالي
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 عرض شبكة مالحظات الحالة( 7)قم الجدول ر 

 التفسيرو  التحليل (الوضعية)الموقف  مجال المالحظات 
عند بداية الحديث معه  صوت بالكاد مسموع 

 بصفة عامة وطرحنا لألسئلة
داللة على عدم االمان 

راجع لعدم معرفته  والتوتر
 .ماذا سنقوم بسؤاله

كان ذلك عند سؤالنا عن  الصمت
 انتحارهسبب محاولة 

، راجع الهروب داللة على
 لعدم رغبته في الحديث عنها 

ابتعاد الجذع عن المتحدث 
 مع ثني االرجل على بعض

عند طرحنا لسؤال متعلق 
 .بعالقته مع امه

 والمقاومةدليل على الرفض 
 لعدم رغبته في الحديث عنها

دليل على محاولة فرض  عند مشيه بصفة عامة المشي بطريقة استعراضية
، عن طريق والنرجسيةسيطرة 

 .بسط كتفيه والتعالي
، لعدم دليل على التوتر والثانيةفي المقابلة االولى  تبديل مكان الجلوس

 ارتياحه
، إلهمال داللة على الحزن عند تحدثه عن اهمال امه له نبرة صوت منخفضة 

 .االم له في صغره
وباألخص ديثه في جل ح تكرار ضمير انا كثيرا

تحدث عن رياضة كمال  عند
 االجسام

وحب دليل على النرجسية 
، عند التحدث عن الذات

 .الرياضة التي تعتبر شغفه
في حياته اليومية دائما هذا  لباس ضيق 

 اللباس
داللة على محاولة لفت 

 والتفاخر بجسدهاالنتباه 
، لعدم الهروبدليل على  عند سؤالنا عن عالقته بأمه  االبتعاد بالنظر 

 .رغبته في الحديث عن امه
  دليل على التوتر عند حديثنا عن ذاته الضحك بدون سبب مقنع
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 :للحالة الثانية وتحليل المقابالتعرض  -9-1

رغم وجود مقاومة من  ى الحالةعل ناتعرفمن خالل اجرائنا لمختلف المقابالت مع الحالة ، 
طرفه ، الحالة يعيش في وسط امه و ابيه ، عالقته االسرية لم تكن جيدة في الماضي ذلك 

بصح نورمالمو االم تكون  تنارفينيكانت تضربني و "نتيجة معاملة امه السيئة له لقوله 
ذنب كي نحس ب"  و هذا ما اكدته لنا امه لقولها" حنينة اذا ما كانتش حابتني عاله جابتني

نتفكر بكري شا كنت ندير كنت مبعداتو عليا كي نشوفو نتقلق ما كنتش عارفة واش بيا 
حيث تولد لدى الحالة ، حالة من الضياع و االكتئاب  "كي نشوفو نضربو و نزقي عليه

قتناع الحالة انه بال جدوى و ليس لديه دور في معاملة االم له مما ادى ذلك النتيجة اهمال 
هنا يظهر ان معاملة االم و اهمالها له ادي ذلك ان تشكيل صورة سلبية  فيها ونهك في الحياة

خممت في االنتحار و طبقتو كنت "مما نتج عنه محاولة في االنتحار لقوله عن نفسه، 
و هذا دليل على ان الحالة مكتئب و فاقد " نحس روحي وحدى حتى و عايش مع عائلتي

ه ه شعور بالغيرة من اخته ذلك نتيجة اهتمام و مديح امالحالة تولد لديلالمل من الحياة، 
 ."اختي مدلينها بزاف مش كيما انا "لالخته امامه لقوله 

يظهر على الحالة انه شخص اجتماعي نوعا ما ، خلوق يرى نفسه تغير بدرجة كبيرة عما  
كمال  كان عليه فقد اصبح انسان طموح في الحياة و هذا راجع في نظره الى ممارسة رياضة

حيث اصبحت نظرة الناس له تتغير من  ،أخرمن منظور  موراالجسام لالنها جعلته يرى اال
هذه  ،شخص ضعيف يعيش بال هدف الى شخص يتميز بقوة شخصية و بينته الجسمية

فقد اصبحت تمدحه و تشجعه على المضي قدما  امه  باألخصالنظرة مست حتى والداه و 
نفعني بزاف خال قاع التقالق لي فيا و تخمام لي كنت نخمم فيه الحديد "في ما يفعله لقوله 

من خالل ممارسة الحالة لرياضة كمال االجسام تحسنت صورته  "يروح حتي ماما فرحت بيا
الذاتية نتيجة تغير صورته ةالبدنية و تغيير افكاره من افكار سلبية الى افكار ايجابية و هذا 



 ج و مناقشة الفرضياتالفصل السادس                                عرض و تحليل النتائ

 

127 
 

حالة رياضة كمال االجسام هي هدفه و طموحه لالنها حسب الادى االم تهتم بابنها اكثر 
لواحد يكون "  تجعل منه شخص بارز في الحياة حتى و ان كان في مجال واحد لقوله

الرياضة اعطت له العديد من  ،"ممتاز في حاجة خير ما يكون ناقص في بزاف حوايج
بزاف ناس و  "وله االشياء منها تغير صورته الى االحسن وسط المجتمع الذي يعيش فيه لق

هذا  منها،منهم صحابي يجو يدو من عندي االستشارة في بزاف صوالح حتى الشخصية 
الحالة اصبح محل نظر من قبل المحيط الذي يعيش فيه نتيجة " الشي مكانش كاين بكري

 .، حيث اصبح قدوى لالخرينممارسته لرياضة كمال االجسام

 :للحالة الثانية تحليل الرسم -9-1

 :الرسم األول-9-1-0

 :سيرورة التطبيق - أ

تم تطبيق االختبار عن طريق مكالمة فيديو ، قمنا بشرح للحالة ماذا يفعل ، و ما هو هذا 
االختبار ، بعدها قام بجلب اوراق رسم و بدأ في الرسم رسم الرأس و المح الوجه بعدها 

ند االنتهاء طلبنا منه دقائق في الرسم ع 9الجذع لكنه لم يعلق اثناء رسمه ، استغرق حوال 
ان يسرد لنا قصة عن هذا الشخص ، لم يتقبل و قال ال اعرف قمنا بطرح اسئلة عليه ، هل 
هذا رجل قال نعم ، كم عمره قال في العشرينيات ، قولنا ماذا يفعل قال يدرس ، سألناه هل 

ل ال هو في صحة جيدة قال نعم فهو رياضي ، هل هو سعيد اجاب بنعم ، ماذا ينقصه قا
شئ ، ما ايجابياته اجاب بأنه شحص جيد ، محبب ، طيب القلب ، ال يحب اذية غيره ، 

دقيقة عند انتهائه من  51اتبع الحالة نفس المنهج في رسم الشكل الثاني ، استغرق حوالي 
الرسم طلبنا منه سرد لنا قصة عن الرسم الثاني قال امرأة ربت منزل ، سعيدة ، تحب 

 .اطفالها
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 : االوللشكل للرسم تحليل ا - ب

دليل على تقبل الذات و دليل على الهوية الجنسية  جنسه،رسم الحالة الشكل االول من نفس 
الرسم كان من جهة اليسار و هذا يشير الى انه مهتم بالماضي و هذا لما عاشه  ،السليمة

الصفحة و ، الرسم كان في اعلى ي واجهها، الحالة متجه نحو الذاتفي صغره و المعاناة الت
يعتبر مصدر من مصادر االشباع لديه لما لم يقع  يليل على انشغاله بالخياالت والذهذا د

نزعة من االنعزال ، يحب ان يكون صعب المنال ،هذا ما لوحظ له في الواقع، و انه لديه 
 .من خالل كالم امه انه ال يحب االحتكاك بالناس

 :تحليل المضمون - ت

ليل على انه سهل المنال ، رسم في بداية االمر الرأس و الرسم من المنظور االمامي د
مالمح الوجه حيث انها تدل على مالمح الشخصية ، رسم الشعر كثيف و هذا دليل على ان 

، قام الحالة برسم العينين مغلقتان ، و هذا يدل  الحالة لديه قلق متصل بالتفكير او بالخيال
نرجسية الجسدية و هذا ما لوحظ خالل على االنسحاب االجتماعي و التركيز على ال

المقابالت حيث ان الحالة لديها حب شديد لذاتها بعد ممارسة رياضة كمال االجسام ، رسم 
االنف صغير و هذا داللة على الطفيلية حيث انه لم يعش حنان و اهتمام االم في طفولته 

نتيجة شعوره بالذنب من فيحن الى ذلك ، قام الحالة بحذف الفم و هذا دليل على انه مكتئب 
جراء عدوانية الفمية و التوبيخات التي كان يتعرض لها ، في فترة صغره من قبل امه ، تم 

السيطرة االجتماعية ، رسم ،بالسيطرة  إلحساسهرسم الذقن و هذا يشير الى ان الحالة بحاجة 
ق نوعا ما غليظ و و هذه داللة على مقاومة السلطة ، رسم العن ، ترى بالكادالحالة االذنان 

هذا داللة على ان سلوكه تقوده االندفاعية اكثر من التفكير، و ذلك لعدم نضجه انفعاليا 
، رسم الجسم مفتول العضالت و هذه داللة على و النرجسية الجسدية   االم له لإلهمالنتيجة 

و هذا دليل رع طويلة نوعا ما الكتفين كبيران و ضخمان دليل على القوة البدنية ، رسم االذ
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، االرجل و هي مؤشر تقدير و اهتمام االم و احترام الناس طموح في اكتسابان الحالة  على
على امكانية التواصل و تدعيم توازن الجسم و حركته ، حيث رسم الحالة االرجل في وضع 

يجريان في اتجاهين مختلفين و هذا دليل على ان الشخص لديه احباط شديد و  مو كأنه
رسم اصابع القدم الحالة ، لنرجسيته  رغبة قوية في التخلي عن موقف ال يوجد فيه اشباع 

على شكل خط داللة على وجود كبت ، عدم رسمه للمالبس داللة على ان لديه نرجسية و 
ل الجسم ، و هذا بفعل رياضة كمال االجسام التي تركز اثبات لذات و ابرازها يتحقق بفع

تأكيد عليه هذا دليل انه منشغل بجسده ب قامرسم خط المنتصف و  ،على بناء عضالت الجسم
باستعمال جسده ير البيئة احاط الحالة الرسم كله بخط ثقيل داللة على ان الشخص يصد تأث

  .ة على انه ينزع الى االنزواء و االنسحابعدم تعليق الحالة اثناء الرسم دالل كحاجز دفاعي،

 :الرسم الثاني -9-1-9

الصراع الموجود قد يرجع الى دقيقة وهذا  51استغرق وقت أكثر من الرسم االول حوالي  
 .صورة االم ديه اتجاهل

 :تحليل شكل الرسم - أ

حيث قام برسم فتاة تمثل صورة  الثاني،اتبع الحالة نفس المنهج المستعمل في رسم الشكل  
الخطوط الخارجية داللة على الصفحة بالضغط  وفي اعلىرسم الرسم من جهة اليسار  ،أمه

 .الخاصفهو يحاول الحفاظ على حيزه  وبين البيئة،للتأكد على الحاجز بينه 

 :تحليل المضمون - ب

الحالة رسم الرأس و مالمح الوجه حيث رسم العينان مغلقتان و هذا تأكيد على انه يفضل 
، رسم االنف متجه نوعا ما الى و التركيز على النرجسية الجسدية ماعياالنسحاب االجت
الشفاه مع بروز االسنان داللة لة على سوء التوافق الجنسي لديه، رسم الفم و االعلى و هذا دال
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ملحة ، التأكيد على رسم الذقن داللة على حاجته الوانية الموجودة في معاملة امه لهعلى العد
و عدم  ، االذن بالكاد تظهر و هذا تأكيد على مقاومة السلطةجتماعيةلشعوره بالسيطرة اال

، الشعر طويل و ل االنا بنسبة له، رسم العنق هذا داللة على تكامالرغبة في السماع لالنتقاد
لل داللة على الخيال المتناقض في االمور الجنسية ، رسم الكتفان عريضتان و رسم ظم

، و هذا داللة على الكف و التقييد يقض، رسم الخصر  صدر داللة على قوة و سيطرة االم
د و هذا دليل على رسم االصابع بدون يبالحالة قامت رسم االذرع كبيرة داللة على القوة ، 

، رسم االم في صغره سواء لفظي او جسدي ، اي العدوان المتلقي من طرفالعدوان الطفلي
رسم االرجل مختلفة داللة و تأكيد عل المالبس داللة على انه لديه نرجسية المالبس ، 

، التأكيد على قف ال يجد فيه اشباع على االطالقاالحباط الشديد و رغبة في التخلي عن مو 
خط المنتصف دليل على انشغاله بجسده ، التأكيد على الرسم من خالل االحاطة بالرسم كله 

 . هذا دليل على انه يصد تأثير البيئة و حرص على محتوى الجسم

 :للحالةاستنتاج عام  -9-2

، فان اختبار رسم الشخص لماكوفربنتائج  استناداو  اتالمقابالت و المالحظ جل من خالل
كان يعاني في صغره و طفولته جفاء من امه و اهمال و تعرض لعدوان ( ع،ز)الحالة 

 باإلضافة الى سيطرتها عليه و هذا ما هو ظاهر في المقابالت و الرسم، سبب له هذا الكثير
من االلم و اعتبر نفسه انه بال جدوى ، كان له تأثيرا سيئا على عالقاته و حياته، نتج عن 
ذلك جرح نرجسي لديه، أّثر عليه و على طفولته و دليل ذلك انه حاول االنتحار ، اصبح 
يفضل االنعزال ألنه غير ناضج انفعاليا و هذا بسبب اهمال امه له في مرحلة الطفولة، 

اجتماعيا فهو يركز على نرجسيته الجسدية و يحاول تطويرها اكثر من اجل الحالة منسحب 
الوصول الى اهدافه و طموحاته ففي نظره هذه الرياضة هي التي ساعدته على الظهور و 
اثبات نفسه و هذا ما تأكد في المقابالت و ظاهر من خالل الرسم ، الحالة منشغل بجسده و 
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يتم اثبات نفسه فصورته الذاتية تطورت مقارنة بماضيه ، يعتبره هو المنفذ الذي من خالله 
هذا ما تأكد من خالل المقابالت، يحاول بكل الطرق ان يصد المثيرات من البيئة التي ال 

 .توجد فيها اشباع له ، فهو يحاول الحفاظ على جسده و حيزه الخاص

 :استنتاج عام لكل الحاالت-1

من خالل ما تم عرضه و التوصل اليه في كل الحاالت نستنتج ان الجرح النرجسي يتولد من 
اهمال اما االم او االب و من كثرة االنتقادات و التوبيخ التي يتعرض له العديد من االطفال 
في مرحلة طفولتهم، حاولوا تخطيه بطريقة ال شعورية بممارسة رياضة كمال االجسام بحكم 

لبناء عضالت الجسم فأصبح الجسد عبارة عن منفذ لخروج االحباطات و العراقيل استهدافها 
المعاشة في االسرة و المجتمع ككل فهم يحاولون الحفاظ عليه و تطويره قدر االمكان برغم 
االالم المتعرض لها من خالل ممارسة تدريبات قاسية على الجسم لكن لم ينفروها بل زادت 

، (لديهم نرجسية جسدية)ي قدما ، هم موجودون بفعل جسدهم رغبتهم و شغفهم في المض
، من خالل طريقة مشيهم االستعراضية و ذلك لفرض سيطرتهم و من خالل يحاولون اظهاره 

ارتدائهم لمالبس ضيقة ، من اجل بروز عضالتهم بشكل اوضح ، بالتالي رياضة كمال 
 . االجسام لها دور مهم لخروج الحاالت من الماضي الذي عايشاه
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 :تفسير ومناقشة الفرضيات: ثانيا

لثاني من الفصل و المتمثل في تفسير نتائج الدراسة االساسية ستقوم الباحثة بعرض الجزء ا
 .ومناقشتها حسب الفرضيات المصاغة والمقترحة

 :مناقشة الفرضية العامة 0

هناك فعالية لممارسة رياضة كمال االجسام في ترميم الجرح النرجسي : "التي تنص على
 ."وانعكاسه على صورة الذات

من اجل مناقشة هذه الفرضية اعتمدت الباحثة على نتائج دراسة الحالة المتمثلة في 
المالحظة، والمقابالت واختبار رسم الشخص لماكوفر وتحليل نتائجه، تبين لنا ان الحالتان 
يعيشان بثقة مرتفعة في النفس وصورة ذاتية ايجابية احسن من السابق، وذلك بفعل 

جسام، فهم يؤكدان ان هذه الرياضة اعطت لهم العديد من ممارستهم لرياضة كمال اال
رياضة كمال االجسام جعلته يبتعد عن المحرمات و اثبات ( م،أ)الميزات، فالحالة االولى 

نفسه له و ألبيه و لغيرهم، بأنه انسان ذو طموح وهدف حيث اتخذ من رياضة كمال 
لي الصورة الجسدية المكتسبة من خالل االجسام اسلوبا للحياة والتفوق على االحباطات، بالتا

هذه الرياضة جعلت منه انسان لديه اسمه و عنوان، يفرض احترامه بجسده و مظهره انعكس 
هذا على صورته الذاتية باإليجاب نتيجة معاملة المجتمع له باالحترام و فخرهم به، اما 

هتمام و المديح وذو فائدة فقد جعلته يثبت المه ولنفسه انه جدير باال( ع،ز)الحالة الثانية 
في المجتمع، فمن خالل ممارسته لرياضة كمال االجسام تغيرت نظرته للحياة واصبح يحب 
حياته وابتعد عن فكرة انه بال جدوى وال نفع وانه عالة على امه و على المجتمع و بالتالي 

ها، من تغيرت صورة ذاته لإلجاب منذ ممارسته رياضة كمال االجسام، فقبل ممارسته ل
حالة من الضياع االفكار السلبية التي كانت لديه انه بال جدوى و عالة على امه، تولد لديه 

نتج عن ذلك تشكيل صورة سلبية عن نفسه فحاول االنتحار، فكلى الحالتان و االكتئاب 
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يعتبران اجسادهم مصدر مهم لإلثبات ذواتهم حيث انهم متمركزين على ذواتهم و منشغلين 
  .يادة تطويره ذلك من خالل نتائج تحليل اختبار رسم الشخص لماكوفربكيفية ز 

صورة الذات  1332سنة التكيف و الصحة النفسية للطفلفي كتابه   حافظ بطرسحسب 
المظهر العام و السلوك و من هذه الصورة يتكون و  تعني نظرة الفرد لنفسه من حيث الشكل

ت السلبية الى ، و غالبا ما تؤدي صورة الذاايجابيام عن الذات سلبيا كان ام االنطباع العا
، فهو يهتم كثيرا بصورته المكونة عن احترام ضعيف للذات، فصورة الذات تكون اهتمام الفرد

نفسه لذلك تراه يهتم بمظهره الخارجي من ناحية لون و طبيعة البشرة و تصفيفة الشعر و 
 .هيكل الجسم

، فهي تبني اعضاء جسم الرياضي هيكل الجسم ه رياضة كمال االجسامهذا ما تهدف ل
هذا ما هدف جانبين ببنائها لعضالت الجسم، ترميم الجرح النرجسي و بصفة جمالية، تست

الثانية بير بين الحالة االولى و ظهر من خالل المقابالت مع الحاالت حيث يظهر تشابه ك
 خاللنرجسي مرمم من  في تحليلنا لرسم االول هذا لالن الحالتان كالهما يعاني من جرح

ن كالهما يريدان الوصول الى اعلى المراحل من ممارستهم لرياضة كمال االجسام، وأل
 .التكامل الجسدي

من خالل تجاربه الشخصية في عمله كمدرب لرياضة كمال   Arnoldحيث يؤكد أرنولد
سنة   The new Encyclopebia of Modern Bobyduilbingاالجسام في كتابة تحت عنوان 

و النجاح   عميق على الشخصية و نمط الحياة تأثير اكمال االجسام له رياضةان ( 0991)
الفرد  رياضة كمال االجسام تساعدوقال ايضا ان  .في التعامل مع متطلبات البيئة الحديثة

بالنسبة لهؤالء  الحياة،و التعلم و  لألملنعم والعنف و  راتالمخدعلى ابتعاد عن العصابات و 
ع االشخاص االخرين فان تثقيف عقلك و صقل مواهبك و خلق جسم ييين و لجمالرياض

عني ان رياضة كمال بم، ترامك لذاتك بشكل واقعيحشخصي بدنيا كلها طرق لتغذية ا
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الطريقة التي  تتغيرو  منفسكابالتحسن حيال  كمشعر ت حيث واتكملذ تكمصور  تعتبراالجسام 
 خالد هيكل االجسام هي رياضة استعراضية لقولبما أن رياضة كمال . لك بها الناسميعا

جسم البشري هي الوصول بعضالت ال ، الطريقالصحيحللصحةوبناءاالجسامفي كتابه 
اعد االشخاص العاديين على ، فهي رياضة تسالنمو بشكل جماليالى حالة من الكمال و 

سم مفتول وظاهر ا عن طريق اكتسابهم لجابرازهالظهور، مما يوسع دائرة تضخيم الذات و 
 .للعيان

 .بالتالي تحققت الفرضية العامة بالنسبة للحاالت المدروسة

 :الفرضية الجزئية االولى مناقشة-9

تساعد رياضة كمال االجسام في ترميم الجرح النرجسي لدي ممارسي : "التي تنص على
 ."رياضة كمال االجسام

يعاني من قلة اهتمام و توبيخات ، من خالل ما تم استنتاجه من الحالتين فان كالهما كان 
سواء كان من طرف االم او االب اثر ذلك على نفسيتهم و قابليتهم للحياة ادى لشعورهم 
بالضياع و ضعف ثقتهم بأنفسهم و ذواتهم، نتج عن ذلك جرح نرجسي ، حيث ان الحالة 

ت من اجل االولى نتيجة لالهمال و االحباطات المعاشة في صغر ، اتجه لممارسة المحرما
اثبات ذاته و رجولته ذلك قبل ممارسة رياضة كمال االجسام ، اما الحالة الثانية فقد اتجه 
لخيار انهاء حياته قبل ممارسة رياضة كمال االجسام لكن كالهما بعد ممارستهم لهذه 

أصبحوا اشخاص مقبلين على الحياة  كل منهم ابتعد عن نظرته الخاطئة في كيفية  ،الرياضة
ذواتهم للمجتمع ، فاعتبروا اجسامهم كدفاع ضد مثيرات البيئة حيث أصبح الجسد  اثبات

 . عبارة عن منفذ لخروج االحباطات و العراقيل المعاشة في االسرة و المجتمع
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، في كتابه حيث تحدث عن سمات الشخصية عبد الرقيب احمد البحيريهذا ما اكده 
الى اثبات الذات ،  يسعون النرجسيون " النرجسية و ربط النرجسية بصورة الذات و قال

بان احتياجاتهم الذاتية في الطفولة لم تشبع  كأفرادفالعديد من االكلينيكيين يصفون النرجسيين 
و ذلك راجع الى اما الحماية الزائدة او االهمال من قبل الوالدين ، و بالتالي يبحثون عن 

االضطراب  كيرنبرجاشباع هذه االحتياجات في عالقتهم عند الكبر فعلى سبيل المثال يعزى 
،  الذي يعتمد على الحالة المزجية لالم الى التدعيم المتناقض كوتالى ام نابذة، و قد اشار 

و بالتالي فقد كان اعتماد حاالت الدراسة من رياضي كمال االجسام، في ترميم جرهم 
من قبل االهل، على كمال االجسام باعتبارها اشبعت  النرجسي الناتج عن اهمال و نبذ

 .حاجياتهم و جعلتهم محط انظار المحيط الذي يعيشون فيه

 The New Encyclopebia of Modernفي كتابه  Arnoldولد حيث يؤكد ارن 

Bobyduilbing   خالل خبراته في تدريب رياضة كمال االجسام ، حيث قال  من 5772ة سن
لقد عملت مع االالف من الشباب اللذين أرادوا ان يصبحوا العبي كمال االجسام ، قمت 

االثقال مع المعالجين الفيزيائيين و بتدريس تدريب االثقال لسجناء و اقمت دورات تدريب 
علماء الطب و الخبراء و في كل خبراتي لم ارى ابدا حالة حقق فيها الفرد تقدما في كمال 

و بالتالي تعتبر هذه  االجسام دون ان يعاني من نقص تقدير الذات و نقص في الثقة بالنفس
 .النفس و تقدير الذات الرياضة كدافع لترميم الجرح النرجسي الناتج عنه نقص الثقة ب

وبتالي نستنتج ان فرضية القائلة ان رياضة كمال االجسام تساعد في ترميم الجرح النرجسي 
 .لدي رياضيين كمال االجسام صحيحة

 .مناقشة الفرضية الجزئية الثانية -1

ينعكس ترميم الجرح النرجسي ايجابا على صورة الذات لدي : "التي تنص على مايلي
 ".كمال االجسامممارسي رياضة 
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من خالل المقابالت وتحليل نتائج اختبار الرسم، تبين لنا ان ترميم الجرح النرجسي بفعل 
بناء عضالت الجسم عند حاالت ممارسي رياضة كمال االجسام، حيث ان هذه الرياضة 
. قامت باإلعطاء لهم الثقة بالنفس والتقدير الجيد لذات، التي تجعل من الفرد شخصا بارزا

االت وبعد ممارستهم لهذه الرياضة و ترميمهم لجرحهم النرجسي المتولد منذ الصغر تبين الح
هذا عن طريق مناقشتنا للفرضيات السابقة، اثر ايجابا على صورة الذات عند الحالتين ذلك 
من خالل المقابالت التي اجريت مع الحاالت، و ايضا من خالل تحليل نتائج اختبار الرسم، 

خالله اسقاطات صورة الذات االيجابية من خالل رسم صورة جسدهم  الذي ظهرت من
 .الجمالية، و كيف انهم اشخاص طموحين في حياتهم

في ان صورة ( 5790)هذا ما اكده كمال دسوقي في كتابه النمو التربوي للطفل والمراهقة  
الجسم تتكون قبل صورة الذات كما ان صورة الجسم تشكل ايضا تسميات العبارات، هذه 

 .التسميات اللفظية المبكرة تعمل على تشكيل صورة الذات

 comment avoir uneابها في كت Christian Godefroy كريستين غودفرو،  أشارت
bonne image de soi.  عن ان تشكل صورة الذات يكون عبر مراجل اولها صورة الجسد

وهذه المرحلة تتم من خالل دراستنا عن طريق رياضة كمال االجسام التي تستهدف بناء 
 .الجسد

 .وبالتالي هذه الفرضية مثبتة حسب حاالت الدراسة

 :الثالثةمناقشة الفرضية الجزئية -4

يتبع ممارسي رياضة كمال االجسام سيرورات نفسية ومعرفية : "التي تنص على مايلي
 ".في عملية ترميم الجرح النرجسي
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من خالل ما تم التوصل اليه في كل المقابالت للحالتين فان ممارسي رياضة كمال  
يهم، أهم االجسام يتبعون سيرورات نفسية ومعرفية في عملية ترميم الجرح النرجسي لد

السيرورات النفسية المستخلصة من دراسة الحالة نجد االنكار الذي هو عبارة عن وسيلة 
دفاع لتجنب الحقائق الغير مريحة من الناحية النفسية، مما جعل له وقت للتقبل والتأقلم 
لما حدث لهم في صغرهم، باإلضافة الى التعويض اي قاموا بتعويض النقص الذي كانوا 

بنجاحهم في بناء اجسدهم بطريقة متناسقة وجذابة من خالل ممارستهم  يعانون منه
لرياضة كمال االجسام، اما السيرورات المعرفية فتمثلت في التكيف بمعني انهم قاموا 
بالتعايش مع الوضع ومحاولة التأقلم مع البيئة التي يعيشون فيها، باإلضافة الى الموائمة 

يد حتى يتمكنوا من تخطي المثير المهدد لهم، هذا او المالئمة بأنهم وضعوا مخطط جد
 .حسب الحاالت الدراسة

 اختيارها و الخارجي العالم على النرجسية الشخصية انعكاس انيقول عبد الرقيب البحيري 
 اذ النرجسية الشخصية اليه تسعى ما غاية هو عظمتها لتأكيد معها للتوحد خارجية لعناصر
 عالمه في بالبهجة (نفسه امام عظمته اثبات من يتمكن حين) النرجسي الشخص يشعر

 على اعتماده ينكر و Fragile Self Esteem لذاته تقديره هشاشة على فيتغلب الداخلي
 .الداخلي الرضى له تحقق الخارجي العالم من عناصر

 .يقوم الفرد هنا بانكار ضعفه هذا يساعده في ترميم جرحه النرجسي

 العالقات فيان   Greenberg & Mitchell 1983و ميتشل حيث يقول كل من جرينبرج
 اغراضه لتحقيق االخرين استغالل نحو النرجسي الشخص يتجه االجتماعية التفاعلية

 للقيام النفسية حاجاته الشباع االخرين النرجسي الشخص يستخدم و ، الذات كموضوعات
 على للحفاظ االخرين يستخدم النرجسي الشخص ان كما ، تنقصه التي الذات باالنشطة
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 فراغ فعال يمأل فما ، بالموضوع العالقات منظور من و ، بالذات المتماسك االحساس
 .فقط الذات موضوعات ليس الذات

و بالتالي هنا يقوم الشخص بتعويض الفراغ و الضياع الذي يعيشه بممارسة رياضة كمال 
 .االجسام

السيرورات المعرفية في ترميم الجرح النرجسي عبارة عن التكيف و الموائمة و هنا الرياضي  
بعد ما تم تعويض الفراغ و الضياع الذي كان يشعر به لترميم الجرح النرجسي قام بالتكيف 

وضعوا مخطط جديد حتى يتمكنوا من تخطي المثير حسب االوضاع الجديدة التي يعيشها 
 .المهدد لهم

لتالي الفرضية القائلة ان ممارسي رياضة كمال االجسام اتبعو سيرورات نفسية وبا
 ومعرفية لترميم الجرح النرجسي تحققت حسب حاالت الدراسة
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 :االستنتاج العام: ثالثا

    من خالل الدراسة التي قمنا بها في هذا البحث على ممارسي رياضة كمال االجسام 
ا لهذه الرياضة عن غيرها من الرياضات ، و ما اذا كانت رياضة كمال و لماذا اتجهو 

االجسام لها فعالية في ترميم الجرح النرجسي ام ال ، و اذا كان هذا الترميم ينعكس ايجابا 
ام سلبا على صورة الذات لدي الرياضين ، لمسنا ان لرياضة كمال االجسام كما لها 

همية اكبر على الجانب النفسي ، فهي تعتير طريقة اهمية على الجانب الجسدي ، لديها ا
عالجية الشعورية يتجه اليها االفراد من اجل مساعدتهم على اثبات و ابراز انفسهم في 
المجتمع ، من خالل تركيزها على بناء عضالت اجسام الرياضيين ،تساعد على ترميم 

لصغر، هذا ما اسفرت الجرح النرجسي الناتج عن مجموعة من االحباطات المعاشة منذ ا
عنه نتائج الدراسة الحالية، حيث ان رياضة كمال االجسام تساعد على تخطى و ترميم 
الجرح النرجسي بفعل فأصبح الجسد عبارة عن منفذ لخروج االحباطات و العراقيل 

 . المعاشة في االسرة و المجتمع

لنرجسي يؤثر ايجابا اكدت الفرضية الثانية والتي تنص على ما إذا كان ترميم الجرح ا
على صورة الذات لدي ممارسي رياضة كمال االجسام، تبين هذا من خالل تحليل نتائج 
اختبار رسم الشخص، باسقاط صورهم الجسدية الحالية وبما ان صورة الذات مرتبطة 
بصورة الجسد ارتباطا قويا، فان الفرضية صحيحة وذلك من خالل تحسن صورتهم 

 .الجسدية

رياضي كمال االجسام يستعملون سيرورات نفسية تتمثل في االنكار        اتضح لنا ان
والتعويض وسيروروات معرفية تمثلت في التكيف والموائمة لترميم وتخطي الجرح 

 .النرجسي الناتج عن مجموعة من االحباطات المعاشة في الصغر

 



 

141 
 

 :الخاتمة

ه من وراء اجرائه لدراسة معينة وفي االخير يمكننا القول ان لكل باحث هدف يرجو تحقيق

في فعالية تأثير رياضة كمال االجسام على ترميم الجرح النرجسي هدف دراستنا متمثل و

 .وانعكاسه على صورة الذات

المقابلة العيادية والمالحظة المتمثلة في االدوات المطبقة في الدراسة ول عليه من خالو

، توصلنا الى جملة من النتائج المحصورة في دائرة العيادية واختبار رسم الشخص لماكوفر

رياضة كمال االجسام نستطيع القول ان ة فرضيات الدراسة المذكورة سابقا، أي مثبتة لصح

النرجسي، هذا االخير يعود ترميمه باإليجاب على صورة  لها دور فعال في ترميم الجرح

، لكن ال يمكننا تعميم النتائج المتوصل ئج الحاالت التي عملنا معهابالرجوع الى نتاالذات، 

 .ا ألنها تقتصر فقط على حالتيناليها من خالل دراستنا هذ

منه، فتكون بمثابة في الختام بحثنا هذا الذي يعتبر بداية جيدة لعمل الباحثين االخرين و

تكون عبارة عن تكملة لما قمنا به والتطرق لجوانب جديدة لهذه  ةث جديدابحافكار أل وسيعت

 .الدراسة
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 :صعوبات الدراسة

 :لدراسة منهال هاالعديد من الصعوبات خالل انجاز  الباحثة واجهت

 صعوبة في اخذ الموافقة من قبل الجامعة ألنها مؤسسات خاصة. 
 ضبط عنوان الدراسة صعوبة في. 
 قلة المراجع الخاصة بمتغيرات الدراسة. 

  ازمة الكورونا وفرض الدولة للحجر الصحي وبالتالي عدم القدرة على تكملة اجراءات
 .المقابلة مع الحاالت

 واجهت الباحثة صعوبة في تطبيق االختبار لعدم درايتيها به ودراستها له. 
 تهرب الحاالت من اكمال المقابالت. 
 لضغط النفسي المترتب عن وباء كوروناا. 

 

 :التوصيات و المقترحات

 االهتمام اكثر بمواضيع الرياضية من الجوانب النفسية. 
  االهتمام باجراء دراسات اخرى  في ما يخص مواضيع الرياضية و ربطها بجوانب

 .نفسية اخرى
  لالجل على االخصائيين صنع مقاييس و اختبارات لقياس متغير الجرح النرجسي

 .تسهيل الدراسات اخرى
  توعية و لفت انظار الناس و االهل و خاصة الوالدين لضرورة التنشئة االسرية و

 .االجتماعية السليمة من اجل تفادي جل انواع االضطرابات النفسية
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 :راجعـائمة المـــــــــــــــــــــق

 :المراجع باللغة العربية

،االسكندرية،دارالمعرفةالذات و التوافق سيكولوجية،(2111)ابراهيمابوزيد، .1

،بناء االجسام تقنيات التدريب و اخطار المنشطات ،(2111)احمدسعداحمد، .2

.عمان،دارالدجلة

،التوجيه و االرشاد في المجال الرياضي،(2112)اخالصمحمدعبدالحفيظ، .3

 .،مصر،تمركزالكتابللنشر1ط

،االردن،داروائل3،طالصحة النفسية،(2119)اديبمحمدالخالدي، .4

.للنشر

،كمال االجسام لبناء الجسم السليم و اعتدال القوام،(2115)اسامةسعيد، .5

 .القاهرة،مكتبةابنسينة

القيمة التشخيصية الختبار رسم الشخص في تمييز ،(2111)اسامةعمرفرينة، .6

،دراسةلنيلشهادةالجاستيراضطراب ما بعد الصدمة لدي عينة من االطفال 

.تخصصالصحةالنفسية،الجامعةاالسالمية،غزة

مفهوم الذات و اساليب التعامل مع ،(2116)صبري،محمداسماعيلايمان .7

.زوريالعلميةللنشروالتوزيع،داراليا5،مالضغوط النفسية 

برامج عالجية في تخفيف حدة اضطراب ،(2111)انساممصطفىالسيدبظاظو، .8

.،االسكندرية،المكتبالجامعيالحديث1،طالشخصية النرجسية لدى الراشدين

الغرور و عالقته باضطراب ،(2111)انعامافتهموسى،واحمدلطيفجاسم، .9

.،بغدادM،مجلةاالستاذ،المجلدالثاني،العددسية الشخصية النرج

تأثير المكمالت ،(2116-2115)ايتوأعليمراد،واسعادينبيل، .11

،الغذائية على زيادة الكتلة العضلية و الجانب الصحي لرياضي كمال االجسام 

.مذكرةلنيلشهادةماستر،تخصصصحةورياضة

،ترجمةمركزالتعريبومال االجسامك،(1993)البرتفوركاسل، .11

 .،لبنان،دارالعربيةللعلوم1البرمجة،ط

1،طالتكيف و الصحة النفسية للطفل،(2118)بطرسبطرسحافظ، .12

.،عمان،دارالمسيرة

صورة الذات لدى الفتاة في العائلة في ،(2116-2115)بكةالميسوم، .13

،رسالةلنيل"المستوى التعليم للوالدين نوع العائلة ،"ضوء بعض المتغيرات 

.شهادةالماجستيرفيعلمالنفساالسري،وهران
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 :المالحق

 : الملحق االول

 :دليل المقابلة-0

 بيانات شخصية حول الحالة: المحور االول

 والتقرب منهكما يساعد للتعرف عليه  المفحوص،الهدف منها جمع المعلومات العامة حول 
 .وكسب ثقته

 .االسم -
 .الجنس -
 .السن -
 .المستوى الدراسي -
 .الوضعية االجتماعية -
 .الحالة االقتصادية -
 .عدد االخوة -
 .االخوة ترتيب بين -
 .نوع الرياضة -
 .مدة ممارسة الرياضة -
 .الصحة الجسدية -
 .المزاج -
 .االدراك -
 .السلوك -
 .التفكير -
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 .النطق -
 .االتصال -

 .والعاطفيةالعالقات االسرية : المحور الثاني

 .كانلمعرفة تاريخه االسري كيف  ومراهقة الحالةالهدف منها التعمق في طفولة 

 .كيف هي عالقتك مع امك؟احكي لي -
 .هي عالقتك مع ابيك؟احكي ليكيف  -
 .كيف هي عالقتك مع اخوتك؟احكي لي -
 ما الذي ال يعجبك في عالقات االسرية و العاطفية؟ -
 كيف ترى نفسك في وسط اخوتك؟ -
 معك هل تعجبك؟ أمكماهي معاملة  -
 ما هي معاملة ابيك لك هل تعجبك؟ -
 من بئر اسرارك؟ -
 هل هناك غيرة اخوية؟ -
 هل هناك غير ابوية؟ -
 يغير من االخر؟من الذي  -
من المفضل؟ ولماذا؟ هل هذه حقيقة ام انت كنت  االخوة؟هل هناك تفضيل في  -

 كيف ذلك؟ ذلك؟تتوهم 
 هل انت في عالقة عاطفية؟ -
 ماذا يجذب الفتاة في الرجل؟ -
 ما نوع التجارب العاطفية؟ -
 هل هي خبرات حقيقية متبادلة او من طرف واحد؟ -
 ؟"جنسية"ام تطورت الى ما هو ابعد  هل العالقات كانت مجرد خبرات عاطفية -
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 صورة الذات: المحور الثالث

 .وتصوره لذاتهعلى ذاته  وتأثير الرياضة الحالة،الهدف منها معرفة تكوين الذاتي لدى 

 .من انت؟ احكي لي عن ذاتك -
 .هل تحب الجلوس لوحدك؟ لماذا -
 هل ترى نفسك شخص محبوب من طرف االخرين؟ -
 ينظرون اليك؟كيف ترى او تشعر ان الناس  -
 هل انت راضي عن نفسك؟ -
 هل تنتقد نفسك؟ في ماذا؟ -
 هل تنتقد االخرين؟ في ماذا؟ -
 هل تخاف؟ -
 ؟ ان وجدت من اي نوع؟لإلهاناتهل تتعرض  -
 .تقدر تحكيليكيف ترى نفسك قبل ممارسة رياضة كمال االجسام؟  -
 .بعد ممارسة رياضة كمال االجسام؟ تقدر تحكيلي تنظر لنفسككيف  -
 جسدك بعد ممارستك لرياضة كمال االجسام؟كيف ترى  -
 التدريب؟ وبعد حصةماهي نفسيتك قبل  -
 هل تنظر لنفسك في المراة؟ ماذا تقول لها؟ -
 هل تحب لفت االنظار بعضالتك؟ -
 هل انت قوي؟ -
 هل لديك اهداف في الحياة؟ -
 هل تستطيع تفسير قراراتك؟ -
 ما الذي يشغل تفكيرك؟ -
 ذاتك؟هل تحاول اقامة صورة مستقلة عن  -
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 ؟ومظهرك الخارجيهل تهتم بتحسين صورتك  -
 كيف تتصور نفسك في المستقبل؟ -

 الجرح النرجسي: المحور الرابع

 كيف كنت في صغرك؟هل تتذكر؟ -
 في ماذا تفكر عنما تكون لوحدك؟ -
 لماذا تفتقر؟ -
 ما الذي يزعجك في ذاتك؟ -
 كيف كان احساسك قبل ممارسة رياضة كمال االجسام؟ -
 عند اتجاهك لهذه الرياضة؟في ماذا كنت تفكر  -
 هل ترى ان هذه الرياضة جعلتك منعزل ام اقمت من خاللها عالقات مع االخرين؟ -
 ؟ومتى كانهل تعرضت لالنتقاد؟ ما نوعه؟  -
 انتقاد اثر فيك؟ أكثرماهو  -
 هل انت اجتماعي؟ -
 ما هو احساسك و انت تنظر الى اشخاص ضعيفي البنية؟ -
 هل تحب االقوياء؟ لماذا؟ -
 تهتم بنفسك و بمظهرك قبل التوجه لرياضة كمال االجسام؟هل كنت  -
 هل كنت سعيدا و راضي عن نفسك قبل ممارسة رياضة كمال االجسام؟ -
 ما مدى رضاك عن نفسك؟ -

 رياضة كمال االجسام: المحور الخامس

 ماهي الرياضة بالنسبة لك؟ -
 لماذا رياضة كمال االجسام؟ -
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 ما الذي يعجبك في هذه الرياضة؟ -
 لك رياضة كما االجسام كاضافة لحياتك؟ ماذا اعطت -
 هل انت عصبي؟ -
 هل تحب العدائية؟ -
 كيف كنت قبل ممارستك لرياضة كمال االجسام هل تتذكر؟ -
 ما هو شعورك بعد اول حصة؟ -
 هل تستطيع التخلى عن هذه الرياضة؟ -
 ضخامة؟ أكثرهل تريد ان تصبح  -
 منك ماذا تكون ردة فعلك؟ أحسنعندما تشاهد اشخاص  -
 قدوتك في الحياة؟من  -
 لماذا رياضة كمال االجسام؟ -
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 :الملحق الثاني 

 :شبكة مالحظة-9
الجانيين  وعلى مالحظة لغة الجسد  قرب،الهدف منها مالحظة الحاالت عن 
 السلوكي و المظهري و االتصالي

 :لغة الجسد 9-0
 .مالحظة حركة االيدين ، حركة االرجل ، حركة الجسم

 :السلوكيالجانب  9-9
 .طريقة الجلوس ، طريقة الوقوف ، طريقة المشي

 :الجانب المظهري 9-1
 .نوع اللباس ، االلوان المحببة ، قصات الشعر

 :الجانب االتصالي 9-4
وضوح الكالم ، نوعية الكلمات ، حركت االعين ، االيماءات ،  الكالم،سرعة 

 . الصمت 
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 :الملحق الثالث

 .لكارين ماكوفراختبار رسم الشخص -1

 :تم التحليل باالعتماد على اختبار ماكوفر و تحليل جون باك: تحليل اختبار ماكوفر

 :كمية التفاصيل

عدم وجود التفاصيل االساسية في الرسم الشخص داللة على ان المفحوص معروف  -
 .عنه انه متوسط الذكاء

 .و يشير غالبا الى بوبة االضمحالل العقلي 

ادراكا جيدا للعالقات النسبية و المكانية و مع ذلك يستحدم الحد الشخص الذي يظهر  -
 (لالن التفاصيل مقياس لالتصال مع البيئة) االدنى من التفاصيل لديه نزعة لالنزواء 

الشخص الذي يظهر ادراكا قليال للعالقات النسبية و المكانية يستخدم الحد االدنى  -
 .من التفاصيل قد يكون ضعيف العقل

د كبير من التفاصيل من الدالالت المرضية يدل على الحجة القهرية الى اظهار عد -
 .تحديد الموقف الكلي و هي دليل ايضا على حساسية المفحوص لبيئته

داللة على انفصاما صريحا عن عالم الواقعي ، و امكانية وجود التفصيل الخلطي  -
 .مرض عقلي

 :الرأس 

يعانون من مرض عضوي في المخ، و و غير متناسب يرسمه الذين رسم الرأس كبير  -
 .قد يرسمه الشخص النرجسي و الشخص المختال ، هو تعبير عن االنا المتضخم

 .رسم الرأس كأخر جزء من الرسم داللة على اضطراب في العالقات االجتماعية -
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حذف مالمح الوجه داللة على العدوانية و تميز السطحية و الحذر و تواصالته  -
 .االجتماعية

 .مح وجهية غامضة و ضئيلة داللة على االفراد الجبناءرسم مال -
رسم مالمح الوجه كثيرة داللة على االفراد العدوانيين السائدين اجتماعيا ، فهم  -

 .يعوضون قصورهم و ضعف توكيد ذاتهم

ان التوكيد على الفم قد يتم التعبير عنه من خالل حذف و التدعيم و اعصاء الفم  :الفم
اصا و يكون التوكيد في رسوم البدائيين و الناكصين و مدمني الكحول حجما حادا و شكال خ

 .و االفراد المكتئبين

بما ان الفم مصدر اشباع الحسي و الشبقس فانه يبرز بوضوح في رسوم االفراد ذوي  -
 .المشاكل الجنسية

 .الرسم التفصيلي للفم مع ظهور االسنان داللة على العدوانية الفمية الطفلية -
 .ثقيل داللة على العدوان و النقد االذع و السادسة احياناالفم بخط  -
 .الفم بخط ثقيل غير مكتمل داللة على العدوانية اللفظي -
 .الفم المرسوم على هيئة خط واسع مقلوب داللة على االستهزاء -
 .حذف الفم داللة على االفراد المكتئبين نتيجة العدوان الفمي  -

 : الشفتان 

 .داللة على اهتمامات النرجسية مسرفة في االنانيةظهور الشفتان مكتنزتان  -
 .الشفتان محكمتين اللتين تشبيهان قوس داللة على االنشغال بالجنس -

 :الذقن

محو الذقن او تدعيمه او بروزه للخارج داللة على تعويض الضعف و التردد و  -
 الخوف من المسؤولية
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سائدا و قويا من الناحية الذقن ايضا داللة على وجود دوافع قويية على ان يكون  -
 .االجتماعية

 :العينان

 .العينين حادة و ثاقبة داللة على العدوانية االجتماعية -
 .تحويل النظر داللة على االرتباك -
 .العين واسعة السواد بارزة واو محددة داللة على الشك  -
 .العين صغيرة داللة على االنهماك في شؤون الذات -
 .نسحاب االجتماعي و التركيز على النرجسية الجسديةالعينان مغلقتان داللة على اال -
رسم العين دون بؤبؤة داللة على حب التعامي و هي داللة على عدم النضج  -

 .االنفعالي و التمركز حول الذات

 :حاجب العين

 .الحاجب كثيف داللة على الشخصية البدائية الفظة -
 .الحاجب المرفوع داللة على الغطرسة و الشك -

 :االذن

ترسم االذن بارزة او التأكيد عليها او اظهارها من خالل الشعر دليل على ال  -
 .االستجابة للنقد او الرأي االجتماعي

 .االبراز المتوسط لالذن داللة على مقاومة السلطة -

 :الشعر

 .الشعر المرسوم في صدر الرجل داللة على الكفاح في سبيل الرجولة -
 .لقلق متصل بالتفكيرالشعر المظلل تضليال ثقيال داللة على ا -
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 .الشعر الطويل الغير مضلل داللة على الخيال المتناقض في االمور الجنسية -
 .اللحي و الشوارب داللة على رمزية الذكورية واضحة  -

 :االنف

 .االنف الطويل داللة على الحيوية الجنسية -
 .االنف الصغير داللة على الطفلية -
 .لجنسية العاجزةاالنف المؤكد داللة على تعويض مباشر عن ا -
 .التأكيد على فتحات االنف داللة على وجود عدوان -

 :العنق

 .العنق النحيل الطويل داللة على التثقف و االخالق -
 .العنق الممتلئ القصير داللة على الفظاضة و الحمق -
 .حذف العنق داللة على عدم النضج و التخلف و النكوص -
 .الرقبة الطويلة احساس بضعف الجسم -

 :اليدان الذرعان و

 .اليد في الجيب داللة على التملص و المراوغة -
 .اليدين كبيرتان داللة على القوة -
الحجم المفرط في اليدان يكون كتعويض عن الضعف او رد الفعل لبعض  -

 .االستخدامات المثيرة لالحساس بالذنب لليدين
و الذرعان ممتداتان بطريقة علرضية ميكانيكية داللة على النكوص و البساطة  -

 .التواصل القليل مع البيئة
 .جذف الذرعان داللة على االنسحاب من الناس و االشياء -
 .الذرع شديد الطول داللة على الطموح واو االنجاز و االكتساب -
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 :االصابع

 .اصابع بدون يد داللة على العدوان الطفلي -
 .االصابع كالرمح داللة على وجود عدوان صريح -
 .العدوان المكبوت النمط القفازي داللة على  -
 .رسم االصابع بعناية داللة على االنسحاب من التواصل االنفعالية -
 .رسم اليد منقبضة داللة على التمرد الداخلي و المكبوت -
 .االصابع الشاذة داللة على النكوص -
 االصابع بالمفاصل داللة على الوسواسية على العدوان  -
 .اصابع مث العصا داللة على  عدوانية -

 :و القدمان الرجالن

 .االتقان الزائد للرجلين داللة على تعويض للحركة و النشاط المفقود -
 مقاومة رسم الرجلين داللة على التردد و االنسحاب -
 .عدم اكمال الجزء السفلي داللة على اضطراب جنسي -
 .االرجل رقيقة و رفيعة داللة على التدهور -
ة في التخلى عن موقف ال يوجد احباط شديد و رغبة قويالرجالن مختلفان داللة على  -

 .فيه اشباع

 :اصابع االقدم

 .رسمها بشكل خط داللة على كبت و كبح للعدوانية -

 :االكتاف

 عريضة ضخمة داللة على القوة و السالمة البدنية  -
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 :الثديان

 . رسم الثديان و ابرازهما داللة على سيطرة االم

 : الجدع

 .الشعور بالنقصالجذع صغير داللة على انكار الحوافز او  -
 .الجذع طويل داللة على اتجاهات فصامية  -
 .ضيق الخصر داللة على الكف و التقيد -

 :المالبس 

 .رسم المالبس بكثرة داللة على نرجسية المالبس -
 .عدم رسم المالبس داللة على النرجسية الجسدية -
 .السيطرة الزر يرمز الى السلطة و السيطرة ، كثرت االزرار داللة على انه تحت  -
 .االزرار على االكمام داللة على وسواسية على الملمح االعتمادي -
 .الحزام داللة على االنشغال جنسي زائد -
 .ربطة العنق داللة على انشغال القضيبي -
 .تفاصيل اخرى مثال سيجارة داللة على شهوية فمية خفيفة  - -

 :التأكيد 

 .التأكيد في الرسم داللة على القلق

 : التسلسل 

 :ترض على المفحوص التسلسل في الرسم التسلسل في رسم الشخص يكون يف

 .الرأس ، المالمح، الرقبة ، الجذع ، الذرعان مع اصابع االيدي، االرجل مع القدمان
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 :الملحق الرابع-4

 :رسومات الحاالت

 :رسم الحالة االولى 4-0
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 الحالة الثانية 5-1
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 الرخصة : ملحق الخامس

 

 


