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شكر و عرفان 
الحمد هلل كثٌرا، ال أحصى ثناء علٌه، إذ وفقنً و أعاننً و من على 

 .بالوصول إلى هذا المستوى الذي لم أكن ألصل إلٌه لواله، فلله الحمد

فً البداٌة و عرفان بالجمٌل أتقدم بالشكر و التقدٌر ألستاذتً المشرفة 

حمزاوي زاهٌة على دعمها و تشجٌعها لً طٌلة سنة الدراسٌة، و .د

التً لم تبخل علً بتوجٌهاتها و نصائحها القٌمة التً كانت عونا لً فً 

إتمام هذه المذكرة بالرغم من الظروف التً نمر به جراء جائحة 

 .الفٌروس كورونا

 كما ٌسرنً التوجه بعظٌم الشكر إلى جمٌع أساتذتً فً قسم علم 

بن احمد قوٌدر أدامه هللا مثاال ٌجتنى به . النفس و باألخص أستاذي د

 .فً عطاءه العلمً و كرم أخالقه

 توفى حقهما إلً والدي إنو ال انسً شكري إلً من ال ٌمكن للكلمات 

العزٌزٌن أدامهما هللا لً اللذٌن كانا دعما و سندا لً فً مشواري 

 األكادٌمً، و إلى إخوتً 

 . فجزآكم هللا خٌرا

 

 " سارة                                         " 
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 :الممخص

هذفد  انذراصح انحانُح إنً انكشف عٍ ذأثُز صىرج انجضذ عهً يضرىي ذقذَز انذاخ نذي 

، ويا دافعهًا إلجزاء Botoxانُضاء  انًقثالخ عهً عًهُاخ انرجًُم تانرحذَذ انثىذىكش

انجزاحح انرجًُهُح، نكٍ َرى انرحقق يٍ هذِ األهذاف، اصرخذيد انثاحثح انًُهج انعُادٌ، 

حُث شًم يجرًع انثحث َضاء انًقثالخ عهً انثىذىكش فٍ عُادذٍُ ذجًُم فٍ كم يٍ والَح 

صُح، و تهغد حاالخ انذراصح  50صُح إنً  25وهزاٌ وغهُزاٌ، ذرزاوح أعًارهى يا تٍُ 

يٍ إعذاد )حانح تطزَقح عشىائُح، ثى اصرخذاو يقُاس صىرج انجضذ   20االصرطالعُح 

، و يقُاس ذقذَز انذاخ نكىتز صًُث، و تعذ انرأكذ يٍ جم انخصائص انضُكىيرزَح (انثاحثح

كًا اعرًذخ انثاحثح . ألدواخ انذراصح، طثقد تكم عُاَح الصرخذايها فٍ انذراصح األصاصُح

حاالخ تطزَقح ( 04)عهً انًقاتهح انُصف يىجهح وشثكح انًالحظح، وهذا يٍ خالل اخرُار 

عشىائُح يٍ يجرًع انذراصح يٍ اجم انرأكذ واخرثار صحح انفزضُاخ، وقذ خهصد انذراصح 

 :إنً عذج َرائج كاألذٍ

ذؤثز صىرج انجضذ عهً ذقذَز انذاخ عُذ انُضاء انًقثالخ عهً عًهُاخ انرجًُم انثىذىكش - 

Botox. 

 . تصىرج صهثُح َحى جضذهاBotox ذعاٍَ انُضاء انًقثالخ عهً عًهُاخ انرجًُم انثىذىكش -

 .َكىٌ يضرىي ذقذَز انذاخ يُخفض نذي انُضاء انًقثالخ عهً عًهُاخ انرجًُم انثىذىكش -

 .Botoxَىجذ اخرالف  فٍ أصثاب  عُذ انُضاء فٍ ذكزار حقٍ انثىذىكش   -

 .Botoxهُاك اخرالف فٍ أتعاد صىرج انجضذ نذي انُضاء انًقثالخ عهً انثىذىكش  -

 .Botoxهُاك اخرالف فٍ يضرىَاخ ذقذَز انذاخ نذي انُضاء انًقثالخ عهً انثىذىكش  -

 . يٍ اجم كضة صىرج انًثانُح االجرًاعُحBotoxدافع انُضاء  إلجزاء حقٍ انثىذىكش  -
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résumé: 

L’étude présentée vise à découvrir Sur l'effet de l'image corporelle sur le niveau 

d'estime de soi des femmes venant en chirurgie plastique, notamment le Botox, Et ce 

qui les a motivés à pratiquer la chirurgie plastique, afin de vérifier ces objectifs, la 

chercheuse a utilisée l'approche clinique, Là où la recherche a inclus des femmes qui 

vont au Botox dans deux cliniques de beauté dans les wilayas d'Oran et de Relizane, 

âgées de 25 à 50 ans, Et les cas de l'étude de l'enquête a atteint 20 cas au hasard. 

Ensuite, utilisez l'échelle de l'image corporelle (préparée par la chercheuse) et 

l'échelle de l'estime de soi de Cooper Smith, Après avoir confirmé la plupart des 

caractéristiques psychologiques des outils d'étude, ils ont été soigneusement 

appliqués pour une utilisation dans l'étude de base. La chercheuse s'est également 

appuyée sur l'interview semi-dirigée et le réseau d'observation, Il s'agit de 

sélectionner (04) cas au hasard dans le champ d'étude afin de confirmer et tester la 

validité des hypothèses. L'étude a conclu plusieurs résultats comme suit: 

- L'image corporelle affecte l'estime de soi chez les femmes venant en chirurgie 

plastique Botox. 

- Les femmes qui font du Botox ont un effet négatif sur leur corps. 

- Le niveau d'estime de soi est faible pour les femmes qui vont avoir botox chirurgie 

plastique. 

- Il existe une différence dans les raisons qui poussent les femmes à répéter les 

injections de Botox. 

- Il existe une différence dans les dimensions de l'image corporelle des femmes qui 

viennent au Botox. 

- Il y a une différence dans les niveaux d'estime de soi chez les femmes qui vont au 

Botox. 

- La motivation des femmes pour le Botox est de gagner l'idéalisme social. 

 

 

 

 

 

 

 



     

 د
 

abstract: 

The study presented aims to discover On the effect of body image on the level of 

self-esteem of women coming in plastic surgery, especially Botox, And what 

motivated them to practice plastic surgery, in order to check these objectives, the 

researcher used the clinical approach, where the research included women who go 

to Botox in two beauty clinics in the wilayas of Oran and Relizane, aged 25 to 50, and 

the cases of the survey study reached 20 random cases. 

Then use the body image scale (prepared by the researcher) and Cooper Smith's 

self-esteem scale. After confirming most of the psychological characteristics of the 

study tools, they were carefully applied for use in the baseline study. The researcher 

also relied on the semi-structured interview and the observation network. This 

involves selecting (04) cases at random in the field of study in order to confirm and 

test the validity of the hypotheses. The study concluded several results as follows: 

- Body image affects self-esteem in women coming for Botox plastic surgery. 

- Women who use Botox have a negative effect on their bodies. 

- The level of self-esteem is low for women who are going to have botox plastic 

surgery. 

- There is a difference in the reasons why women repeat Botox injections. 

- There is a difference in the dimensions of the body image of women who come to 

Botox. 

- There is a difference in the levels of self-esteem in women who go to Botox. 

- The motivation of women for Botox is to win social idealism. 

 

 







 

 



     

 ه
 



 

الفهرسالمحتوٌات



ا................................................................................شكروتقدٌر

ب.............................................................ملخصالرسالةباللؽةالعربٌة

ج...........................................................ملخصالرسالةباللؽةالفرنسٌة

د.........................................................ملخصالرسالةباللؽةاالنجلٌزٌة

ه..........................................................................فهرسالمحتوٌات

ل.............................................................................فهرساالجداول

م.............................................................................فهرساالشكال

01........................................................................................مقدمة

 تقدٌم الدراسة : الفصل االول

04...............................................................التعرٌؾبمشكلةالدراسة-1

09.......................................................................فرضٌاتالدراسة-2

 10..............................................................دواعًاختٌارالموضوع-3

 11..........................................................................أهمٌةالدراسة-4

 11.........................................................................أهداؾالدراسة-5

 11.......................................................................المفاهٌماإلجرائٌة-6

  15..............................................................صورة الجسد: الفصل الثانً

تمهٌد



     

 و
 

14   ........................................................نبذةعنمفهومصورةالجسد-1

15 ...................................................................مفهومصورةالجسد-2

. 19........................................................المفاهٌمالتحلٌلٌةلصورةالجسد-3

22 ......................................................صورةالجسداالٌجابٌةوالسلبٌة-4

.22  .....................................................النظرٌاتالمفسرةلصورةالجسد-5

 22.................................................................النظرٌةالتحلٌلٌة-5-1

 23................................................................النظرٌةالسلوكٌة-5-2

23 ......................................................النظرٌةاالجتماعٌةالثقافٌة-5-3

24     ..................................................................اهمٌةصورةالجسد-6

 24.....................................................مكوناتصورةالجسدوعناصرها-7

25 ......................................................................ابعادصورةالجسد-8

. 26.......................................صورةالجسدووانعكاساتهاعلىسلوكالفرد-9

.27............................................................نمووتطورصورةالجسد-10

.28............................................................مرحلةماقبلالوالدة-10-1

29...................................................................مرحلةالطفولة-10-2

29..................................................................مرحلةالمراهقة-10-3

 29.....................................................................مرحلةالرشد-10-4

30 ................................................................مرحلةالشٌخوخة-10-5

.30.......................................................صورةالجسدٌةومفهومالذات-11

31 ..............................................................صورةالجسدٌةوالثقافة-12

. 32...............................................تعرٌؾاضطرابتشوهصورةالجسد-13



     

 ز
 

. 33....................................................أؼراضاضطرابصورةالجسد-14

. 34..........................................محكاتتشخٌصاضطرابصورةالجسد-15

.34.........................................................االناالجلديواألؼلفةالنفسٌة-16

35.................................................................تعرٌؾاالناالجلدي-16-1

35............................................................وضائؾاالناالجلدي-16-2

 Les Enveloppes Psychiques.......................................36األؼلفةالنفسٌة-16-2

 40...................................................................تقدٌر الذات:الفصل الثالث

41.........................................................................................التمهٌد

41....................................................................................الذات:أوال

.41.............................................................................تعرٌؾالذات-1

.41.............................................................................تقدٌرالذات:ثانٌا

.41......................................................................تعرٌؾتقدٌرالذات-1

43.......................................................................مراحلتقدٌرالذات-2

.43......................................................................المرحلةاألولى-2-1

.43......................................................................المرحلةالثانٌة-2-2

.43.......................................................................المرحلةالثالثة-2-3

.44......................................................................نظرٌاتتقدٌرالذات-3

.44...............................................................نظرٌةكارلروجرز-3-1

  Copper Smith............................................................45نظرٌةكوبرسمٌث-3-2

Rosenberg.........................................................................45نظرٌةروزنبرغ-3-3

45".........................ذاتالتدرجالهرمًللحاجاتاإلنسانٌة"نظرٌةماسلو-3-4



     

 ح
 

william James.........................................................45نظرٌةولٌامجٌمس-3-5

Charle Horton Cooley...............................................................45نظرٌة-3-6

.48.................................................................الحاجةالىتقدٌرالذات-4

.49........................................................العواملالمؤثرةفًتقدٌرالذات-5

49..............................................................حسبماسلوومٌتلمان5-1

.49..................................................................العواملالشخصٌة-5-2

.49......................................................متؽٌراتنفسٌةعقلٌة-5-2-1

.50...................................................صورةالمرءعنجسمه-5-2-2

.50....................................................................العواملالمحٌطة-5-3

.50................................................................العواملاألسرٌة-5-3-1

50............................................................العواملاالجتماعٌة-5-3-2

50................................................................حسبفهمًوقطان-5-4

51...........................................العواملالتًتتعلقبالفردنفسه-5-4-1

51.....................................العواملالتًتتعلقبالبٌئةالخارجٌة-5-4-2

51....................................................................مستوٌاتتقدٌرالذات-6

51.....................................................................مستوىاألعلى-6-1

51...........................................................الذاتالشعورٌةالخاصة-6-2

51.....................................................................الذاتالبصرٌة-6-3

52..................................................الذاتالعمٌقةاوالذاتالمكبوتة-6-4

52.....................................................................أساسٌاتتقدٌرالذات-7

52.............................................................المكوناألساسًالعام-7-1



     

 ط
 

52....................................................المكونالشخصٌةوالخاصة-7-2

52.......................................................................أهمٌةتقدٌرالذات-8

53.......................................................................قٌاستقدٌرالذات-9

Rozenberg.............................................53مقٌاستقدٌرالذاتلروزنبارغ-9-1

Copper Smith......................................53مقٌاستقدٌرالذاتلكوبرسمٌث-9-2

Gordon .........................................................53مقٌاستقدٌرالذاتلجاردن-9-3

.53..........................................................العواملالمهددةلتقدٌرالذات-10

 56.....................................(التجمٌلٌة الجراحة)عملٌات التجمٌل : الفصل الرابع

57........................................................................................التمهٌد

57...................................................لمحةتارٌخٌةعنالجراحةالتجمٌلٌة-1

.57.................................................عملٌاتالتجمٌلفًالهندالقدٌمة-1-1

.58.....................................................عملٌاتالتجمٌلعندالرومان-1-2

.58.........................................عملٌاتالتجمٌلفًالعصورالفرعونٌة-1-3

59................................................................تعرٌؾعملٌاتالتجمٌل-2

59...................................................................تعرٌؾالجراحة-2-1

.59.............................................................................التجمٌل-2-2

 .La Chirurgie Esthétique.................................59تعرٌؾالجراحةالتجمٌلٌة-2-3

.60..........................................................خصوصٌاتالجراحةالتجمٌلٌة-4

.61........................................................موانعالعملٌةالجراحٌةالتجمٌلٌة-5

62.................................................................أنواعالجراحةالتجمٌلٌة-6

 Chirurgie Reparatrice.....................62عملٌةالتجمٌلالجراحٌةالترمٌمٌة-6-1

Chirurgie Correctrice.......................63جراحةالتجمٌلالتقوٌمٌةاوالتصحٌحٌة-6-2



     

 ي
 

64...........................................أنواعالتقنٌاتالمستعملةفًعملٌةالتجمٌل-7

64...............................................عملٌاتالتجمٌلباستخداماللٌزر-7-1

65................................................عملٌاتالتجمٌلباستخدامالفلٌر-7-2

Botox....................................65عملٌاتالتجمٌلباستخدامحقنالبوتوكس-7-3

.65...................................................فوائدحقنالبوتوكس-7-3-1

66.........................................................تحضٌرللعملٌة-7-3-2

Hyaluronic Acide Filler........66عملٌةالتجمٌلباستخدامالحمضالهٌارونولٌك-7-4

67......................................................أهداؾالواقعٌةللجراحةالتجمٌلٌة-8

67......................................................الجراحةالتجمٌلٌةوالطبالنفسً-9

Dysmorphophobie.........................................................68رهابالتشوه-9-1

68.......................................................اكتئابووسواسالقهري-9-2

68..........................................................................االكتئاب-9-3

68.........................................................................النرجسٌة-9-4

الخالصة

 اإلجراءات المنهجٌة للدراسة: الفصل الخامس

لتمهٌدا

71..................................................................الدراسةاالستطالعٌة-1

71.........................................................................أدواتالدراسة-2

74.............................................................مقٌاسصورةالجسد-2-1

81..............................................................مقٌاستقدٌرالذات-2-2

82..................................................................المقابلةالعٌادٌة-2-3

83.....................................................................الدراسةاالساسٌة-3



     

 ك
 

86.............................................................اجراءاتتطبٌقالدراسة-4

الخالصة

 عرض وتحلٌل النتائج ومناقشة الفرضٌات: الفصل السادس

تمهٌد

 عرض و تحلٌل نتائج البحث: اوال

90"..............................نورهان"عرضوتحلٌلنتائجالبحثللحالةاالولى-1

98".................................لمٌس"عرضوتحلٌلنتائجالبحثللحالةالثانٌة-2

106"..................................نادٌة"عرضوتحلٌلنتائجالبحثللحالةالثالثة-3

.113"........................................شهد"عرضوتحلٌلالنتائجللحالةالرابعة-4

 120..................................................تفسٌر نتائج ومناقشة الفرضٌات: ثانٌا

121................................................................مناقشةالفرضٌةالعامة-1

123......................................................مناقشةالفرضٌةالجزئٌةاالولى-2

.125......................................................مناقشةالفرضٌةالجزئٌةالثانٌة-3

.126.......................................................مناقشةالفرضٌةالجزئٌةالثالثة-4

128.....................................................مناقشةالفرضٌةالجزئٌةالرابعة-5

129....................................................مناقشةالفرضٌةالجزئٌةالخامسة-6

.130....................................................مناقشةالفرضٌةالجزئٌةالسادسة-7

.132............................................................................استنتاجعام-8

.135.....................................................................................خاتمة

136...........................................................................صعوباتالبحث

.137.......................................................................مقترحاتوتوصٌات

.138..............................................................................قائمةالمراجع



     

 ل
 

.144....................................................................................المالحق

 :فهرس الجداول

72..........................................ٌوضحعددالحاالتالدراسةاالستطالعٌة-1

72..................................ٌوضحتوزٌعاالفرادمجموعةالبحثحسبالسن-2

73.............ٌوضحتوزٌعاالفرادمجموعةالبحثحسبمناطقاجراءالبوتوكس-3

73.........................ٌوضحتوزٌعافرادالمجموعةالبحثحسبالحالةالمدنٌة-4

75.............................................ٌوضحالفقراتالتًتمحذفهابعدالتحكم-5

76...........................................ٌوضحالفقراتالتًثماضافتهابعدالتحكم-6

.78.......ٌوضحمعاملارتباطبٌرسونبٌنكلبعدمنابعادمقٌاسوالدرجةالكلٌة-7

79.............................................................نتائجمعاملثباتكرونباخ-8

84..............................................ٌوضحتارٌجاجراءالبوتوكسالولمرة-9

84....................................ٌوضحتوزٌعافرادمجموعةالبحثحسبالسن-10

84..............ٌوضحتوزٌعافرادمجموعةالبحثحسبمنطقةاجراءالبوتوكس-11

.84.........................ٌوضحتوزٌعافرادمجموعةالبحثحسبالحالةالمدنٌة-12

.91............................................ٌوضحسٌرالمقابالتمعالحالةاالولى-13

95....................................ٌوضحتحلٌلشبكةالمالحظةمعالحالةاالولى-14

95...................................ٌوضحنتائجمقٌاسصورةالجسدللحالةاالولى-15

97......................ٌوضحنتائجمقٌاستقدٌرالذاتلكوبرسمٌثللحالةاالولى-16

98..................................................ٌوضحسٌرالمقابالتللحالةالثانٌة-17

103.....................................ٌوضحتحلٌلشبكةالمالحظةمعالحالةالثانٌة-18

.104.................................ٌوضحنتائجمقٌاسصورةالجسدللحالةالثانٌة--19

105......................ٌوضحنتائجمقٌاستقدٌرالذاتلكوبرسمٌثللحالةالثانٌة-20



     

 م
 

110................................................ٌوضحسٌرالمقابالتللحالةالثالثة-21

.110...................................ٌوضحتحلٌلشبكةالمالحظةمعالحالةالثالثة-22

111.................................ٌوضحنتائجمقٌاسصورةالجسدللحالةالثالثة--23

.112......................ٌوضحنتائجمقٌاستقدٌرالذاتلكوبرسمٌثللحالةالثالثة-24

.113...............................................ٌوضحسٌرالمقابالتللحالةالرابعة-25

117..................................ٌوضحتحلٌلشبكةالمالحظةمعالحالةالرابعة-26

118................................ٌوضحنتائجمقٌاسصورةالجسدللحالةالرابعة-27

119....................ٌوضحنتائجمقٌاستقدٌرالذاتلكوبرسمٌثللحالةالرابعة-28

121.......................ٌوضحدرجاتومستوٌاتتقدٌرالذاتلحاالتالدراسة-29

 128.......................ٌوضحنتائجالحاالتاالربعةالبعادمقٌاسصورةالجسد-30



 

 :فهرس االشكال

46"..........................................لماسلو"التدرجالهرمًللحاجاتاالنسانٌة- 1

51......................................................العواملالمؤثرةفًتقدٌرالذات-2

.54....................................................ٌمثلالعواملالمهددةلتقدٌرالذات-3

64.........................................................ٌمثلانواعالجراحةالتجمٌلٌة-4



     

1 
 

 :مقدمة

تشكلوظٌفةالجسدومظهرهجانبمهًمامنجوانبالحٌاة،وٌتمثلذلكفًتفاعالت

األخرٌٌنأوردودأفعالهماتجاهجسمأيمناوكذلكعندماٌتفاعلمعالعالماالجتماعً

 .(Jackson.1995.p201)المحٌطبنا

وٌعدمظهرالجسدمناألمورالرئٌسٌةالتًتشؽلبالالكثٌرمنالناس،وٌظهرذلكجلٌا

فًنظرةالخارجٌةالتًتخصالتأثٌراتاالجتماعٌةللمظهروالنظرةالداخلٌةالتًتشٌر

إلىالتجاربآوالخبراتالشخصٌةالتًتختصبالمظهرأوبماٌبدواعلٌهالفردفً

الواقع،والنظرةالداخلٌةبمعناهاالواسعهًماأطلقعلٌهعلماءالنفس،ماٌسمىبصورة

،والتمٌٌزبٌنالنظرةالداخلٌةوالنظرةالخارجٌةٌعتبرذوأهمٌةBodyImageالجسد

 . (Cash.1990.p59)بالؽةألنناالنرىأنفسنابالطرٌقةالتًٌرانابهااآلخرون

إنالفردٌبدلجهدمناجلتعدٌلمظهرهالجسديسعٌا(cash.2004)كاشوٌرى

للوصولالىالصورةالتًوضعهاعننفسه،ومشاركةاآلخرونفًتصمٌمها،وهنا

ٌنجماالختالؾالحاصلمابٌنالصورةالفعلٌةللجسدوالتًٌحملهاالفردوالصورة

المثالٌةاوالنموذجٌةالتًٌسعىالنٌكونعلٌها،منالتقوٌماتالتًٌعدلها،فكلماكانت

النتٌجةالتًٌخلصإلٌهاأنصورةجسدهتبتعدعنالصورةالمأمولةآوالمرؼوبةتزداد

 .درجةعدمالرضاعنالصورةالحالٌةللجسد

ومعظمالتجاربوالخبراتالمتعلقةبالجسدبالنسبةلعدٌدمناألفرادخاصةالمرأة،و

التًتعتبررمزالجمالواألنوثة،أحٌاناتكونمملوءةأومشحونةبنوعمنعدمالرضاو

االنشؽالالزائدعنالحداوالمبالػفٌهالذيتشعربهذاتٌا،لذلكتقومبمحاوالتعدٌدة

لتؽٌٌرمظهرهابلجوئهاالىعٌاداتالتجمٌلمناجلتصلٌحذلكالنقصوكسبصورة

مثالٌةالتًترؼببها،هذابؽضالنظرإذاماكانهذاالنقصواقعٌااوخٌالٌا،ومع

تطوٌروسائلالتكنولوجٌاأصبحتعملٌاتالتجمٌلتشهدتطوراوإقباالمتزاٌدا،و

أصبحتجلساتالنساءالتخلوعنأشهرعٌاداتالجراحةالتجمٌلٌة،منبٌنهاالبوتوكس

الذيٌعتبركحلسحريلدىالنساءوذلكمناجلتحقٌقأهدافهمورؼباتهموكسب

الجسدالمثالًمناجلالرضاعنمظهرهمرضاالناسعنهم،وبذلكٌكونقدكسبواثقة

.بنفسهموتقدٌرالذواتهم

:وشملتدراستناستةفصولتضمنتماٌلً

تطرقناالىتحدٌدالمشكلمعاقتراحالفرضٌات،وذكرأهمٌةواهذاؾ: الفصل االول

.الدراسة،باإلضافةالىتحدٌدالمفاهٌماإلجرائٌة
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شملصورةالجسد،حٌثتناولتالباحثةالتعارفوالمفاهٌمالمرتبطةبصورة: الفصل الثانً

.الجسد،وأبرزالتفسٌراتالنظرٌة،والتطرقإلبعادومكوناتوأنواعصورةالجسد

تناولنامتؽٌرتقدٌرالذات،بداٌةبمفهومالذاتوخصائصهثم: الفصل الثالث

اإللمامبأهمالتعارٌؾوالتفسٌراتالنظرٌةله،والتطرقلمكوناتوأبعادوخصائص

.تقدٌرالذاتوفًأخٌرمستوٌاته

الذيٌتضمنالجراحةالتجمٌلٌة،تناولناأهمالمفاهٌموالدراساتوأنواعو: الفصل الرابع

وخصوصٌاتالجراحةالتجمٌلٌة،موانعالجراحةالتجمٌلٌة،اهذاؾوأخٌراالجراحة

.التجمٌلٌةوطبالنفسً

الذيٌحتويعلىاإلجراءاتالمنهجٌةللدراسة،المتمثلفًالدراسة: الفصل الخامس

االستطالعٌةمناجلتحدٌدالخصائصالسٌكومترٌةألدواتالدراسة،تمتلٌهاالدراسة

صورةالجسدو"األساسٌةمعتحدٌدالمنهجومجتمعالدراسةوالحاالتوأخٌرامقاٌٌس

".تقدٌرالذات

.وٌتضمنعرضنتائجالدراسةوتفسٌرومناقشةالفرضٌات: الفصل السادس

.وأخٌراخاتمةواقتراحاتوبعضالتوصٌات
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: مدخل الدراسة- 1-  

 قد عرف بعصر التكنولوجيا والثورة العممية وثورة االتصاالت فمعل 20إذا كان القرن     - 
 سيكون عصر ثورة الجراحات التجميمية وعمميات اإلصالح شكل اإلنسان فمن 21القرن 

ينظر خمل الناس اليوم في شتى بالد العالم من الغرب إلى الشرق ودرييم المحموم وراء ىذه 
العمميات التجميمية و تسابقيم في ابتكار أسيل الطرق و أسرعيا بل و اقميا تكمفة لتغيير 

. أشكاليم و تصميح ألوانيم و أحجاميم سيدرك بان ما ىو قادم أمر خطير و فظيع

 األخيرة إقباال متزايدا بين أوساط 10أن عمميات التجميل ىذه شيدت في السنوات   - 
الشباب و الفتيات في بالدنا اليوم بشكل ممفت لألنظار و بدون ترتيب مما أدى إلى انتشار 
مراكز التجميل و أطباء أخصائي التجميل في كثير من الدول العربية، مع ترويج من إعالم 
صاخب ال ييم إال المكاسب المادية حتى أصبح موضوع الجمال و العمميات التجميمية ىو 
الشغل الشاغل لكثير من الفتيات و لم تعد مجالسيم تخمو من الحديث عن أشير عيادات 
التجميل خاصة المتخصصة في شفط الدىون و تكبير الصدر و تجميل األنف، و إخفاء 

بعض العيوب الظاىرة مثل ظيور التجاعيد و عالمات التقدم في العمر و غيرىا من خالل 
التي أصبحت من الصيحات المنتشرة | Botoxعدة إجراءات و تقنيات منيا حقن البوتوكس 

في مجال التجميل نظرا لفعاليتيا في عالج التجاعيد و الترىالت ظيرت كحل سحري و 
بسيط لكل من لديو خوف من ظيور عالمات التقدم في السن و القمق من أثار العمر 

.  مفتاحا لمخالص و إحساس بأمانBotoxفأصبح البوتوكس 

 في مذكرتيا الماجستير في عمم النفس العيادي بعنوان النرجسية نجادي.دكما ذكرت     - 
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى ىشاشة  " (2009)و الجراحة التجميمية عند المرأة سنة 

 10النرجسية لطمب الجراحة التجميمية، اعتمدت عمى المنيج العيادي و تكونت العينة من 
 سنة و استعممت روشاخ و 50 إلى 25نساء مقبالت عمى العممية الجراحية تتراوح سنيم من 
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المقابمة العيادية كأداة و بالتالي أظيرت النتائج إن الجراحة التجميمية عند المراة محاولة 
لترميم نرجسيتيا اليشة و التي تظير من خالل المقابمة العيادية و اختبار الروشاخ و تميزىا 

". باكتئاب و اختالل مفيوم الذات و صعوبة التكيف مع الواقع

 بشكل كبير عمى عضالت الوجو و تركيبيا و توزيعيا و Botoxيعتمد البوتوكس    - 
البوتوكس ببساطة ما ىو إال نوع  من البكتريا التي تعمل عمى إرخاء العضالت المتصمبة أو 
المصابة بالتوتر و االنقباض مثل تمك الموجودة في الجبية و الحاجبين و التي تسبب ظيور 

التجاعيد عمى الوجو و تقمل من جمالو و انسياجية البشرة، فما أن يحقن البوتوكس حتى 
. ترتخي تماما و تختفي التجاعيد و تعود البشرة لشكميا األممس و الناعم

أصبح البوتوكس  " (2019)كما ذكرت ىبة ومصطفى في مقاليا حقن البوتوكس سنة   - 
الخيار األسرع و األفضل عند المرأة لمحاربة كابوس الشيخوخة الذي أصبح يطارد الكثيرات 
من النساء دون مراعاة خطورتيا و ىذا راجع إلى الشعور بالنقص و الدونية و عدم الثقة في 

. النفس و عدم تقدير الذات و عدم الرضي عن صورة الجسد و تقدير الذات

 ىو التقييم Self-Esteemفان تقدير الذات ، إذا كان مفيوم الذات ىو رأينا في ذاتنا  - 
ىو اإلدراك ألتقييمي لمذات أو  (1999)االيجابي أو السمبي لمذات او بتعبير موجيدام 

" إحساسنا اتجاه ذاتنا، و ينعكس تقدير الذات في اتفاق الناس أو اختالفيم مع العبارات مثل 
و تشير الدراسات الى ". أنا راضي عن نفسي بشكل عام " أو " اشعر إنني شخص ذو قيمة

إن الناس بصفة عامة ينظرون إلى أنفسيم عمى أنيم فوق المتوسط في كل شيء تقريبا و 
-Self. يمكن اعتبارىذه العممية نوعا من تعزيز الذات أو تجميل صورتيا

Enhancement  - و يشير باتان و اآلخرونPattan(2006) إلى أن تقدير الذات 
يعكس إحساس الفرد بقيمتو أو احترام الذات و أي مدى الفرد يعجب و يستحسن و يحب 
نفسو و يعتبر تقدير مكون تقييمي لمفيوم الذات و ىو يستخدم لكي ينسب إلى اإلحساس 



     

6 
 

الشامل الحترام الذات و ىناك مفاىيم مثل تقدير المظير الخارجي، أو تقدير الجسم تستخدم 
. لكي تدل عمى تقدير الذات

يبدأ الفرد في تكوين نظرة حول ذاتو، تتضمن أفكارا و اتجاىات و معاني و مدركات   - 
حوليا، و بتعبير أدق يكون الفرد مفيوما حول ذاتو تتمثل في أفكار و مشاعر و ادراكات 

حول جسمو و تنمو لديو صورة ذىنية حول جسمو متضمنة الخصائص الفيزيقية و 
الخصائص الوظيفية و اتجاىاتو نحو ىذه الخصائص و ىذا ما يطمق عميو صورة الجسد 

Body Image و التي تعد من المظاىر النفسية اليامة لدى الفرد و الذي يكون ليا تأثير 
 " زينب شقيرسمبي عمى الفرد يعيش حالة من عدم التوافق أو حالة من عدم السواء و ترى 

بان صورة الجسد ىي صورة ذىنية و عقمية يكونيا الفرد عن جسمو سواء في مظيره 
الخارجي أو في مكوناتو الداخمية و أعضائو المختمفة و قدرتو عمى توظيف ىذه األعضاء و 

اتباث كفاءتيا و ما قد يصاحب ذلك من مشاعر أو اتجاىات موجبة أو سالبة عن تمك 
الصورة الذىنية لمجسم و تكون ىذه االتجاىات إما ميسرة أو معيقة لتفاعالت اإلنسان مع 

 (.7ص.2010.كاشف و األشرم )ذاتو و األخريين 

إما من ناحية التاريخية فمفيوم صورة الجسد بدا االىتمام بو في مجال النرولوجي   - 
Neurologie و الطب النفسي Psychiatries الذي درس اتجاىات الفرد بونيو  و يعتبر

 الذي درس االضطرابات لسطح الجسم و األطراف ببك و (1900)نحو جسمو قبل مطمع 
ممن ميدوا لدراسة صورة الجسد ثم يأتي ىنري ىي داول مؤسس لنظرية حول الجسد ليوضح 
كيف أن لكل مناسبة إجمالية لتكامل أجزاء الجسد، و من ثم معيار يحكم بو عمى أوضاع و 

 دراسة صورة الجسد مند حقبة مبكرة و شمدرتحركات جسمو و لقد تعمق المحمل النفسي 
 (1953)شمدراىتم بدراسات الفارقية عند الفصاميين و المصابين بإصابات مخية و يعرف 

شكل الجسد كما نتصوره في أذىاننا و الطريقة التي يبدوا بيا الجسد في " صورة الجسد بأنيا 
 (.160ص .2008.فايد)" أنفسنا و العممية التي تخبرىا كوحدة مميزة
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فما يكونو الفرد من اتجاىات نحو جسمو قد تكون سمبية أو ايجابية و قد تكون ىذه   - 
 ، 2006، الزائدي ) األخريينع االتجاىات ميسرة أو معيقة لتفاعالت اإلنسان مع ذاتو وم

 (.10ص

تكون صورة الجسد ايجابية عندما يكون لدينا تصور واقعي ألجسامنا و التمتع بيا كما   - 
و تنطوي صورة الجسد ايجابية عمى فيم صحي و مظير جذاب تأتي ىذا في كثير من ، ىي

أشكال و اإلحجام، و إن المظير الجسدي يعبر عن شخصيتنا أو قيمتنا كشخص، وجود 
صورة الجسد السميم يعني أن نحافظ عمى تقييمنا ألجسادنا منفصل عن شعورنا الحترام 

الذات، و أنيا تضمن أننا ال نتفق قدرا غير معقول من الوقت في قمق بشان الغداء، الوزن، 
السعرات الحرارية لذلك فان اعتماد أسموب الحياة صحي فعال لو اثر ايجابي عمى مواقفنا 

. اتجاه أجسادنا

و بالمقابل فان الصورة الجسد السمبية يمكن أن تسبب اضطراب أكثر خطورة عمى صحة - 
و ىذا االضطراب يمكن . الفرد النفسية و الجسدية مثل اضطراب تشوه الجسد، و شدود البنية

أن يكون سبب اإلجياد بالنسبة لألفراد الذين لدييم مثل ىذه المشكمة فضال عن العائمة و 
باإلضافة إلى إنفاق الكثير من الوقت و المال في التوجس حول . األصدقاء المحيطين بيم
و األفراد الذين يعانون من ىذا االضطراب يعانون من قمق او . أجسادىم آو أجزاء منيا

من معروف إن بعض الناس الذين لدييم تصورات . اكتئاب و تجنب المواقف االجتماعية
سمبية يحاولون أجراء جراحات أو عمميات تجميمية محاولة منيم إلصالح التشوه الحقيقي او 
التخيمي، و لكن في نياية المطاف لم يستفدوا أي شيء، أالن العوامل الكامنة وراء ذلك لم 

. تخضع لمعالج النفسي او الجراحة النفسية

و صورة الجسد و ما تتضمنو من أفكار و مشاعر و ادراكات تندرج تحت مفيوم الذات  - 
و تشكل بعدا من أبعاد أساسية السيما انو يضمن صفات و خصائص تشكل في مجمميا 
مكونا من مكونات مفيوم الذات، و عمى ىذا فانو إذا كانت ىناك متغيرات متباينة سواء 
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كانت نفسية داخمية او بيئية خارجية تعوق قدرة الفرد عمى التواصل الفعال و التوافق السميم 
فان صورة جسد الفرد السمبية نحو جسمو او عدم رضاه عنيا، قد يكون . مع البيئة المحيطة

احد ىذه العوامل التي تعوق توافقو مع ذاتو و بيئتو و معاناتو من اضطرابات سموكية تعكس 
 (.03،ص2008حياة،)عدم اتزانو و سوء توافقو 

و قد أشارت معظم الدراسات التي أجريت عمى عينات مختمفة إلى وجود عالقة ارتباطيو  - 
 Strickland (2004)ستريكالندبين صورة الجسد و تقدير الذات و في ىذا المجال يشير 

إلى أن صورة الجسد السمبية ترتبط بانخفاض تقدير الذات لدى الذكور و اإلناث فالكثير 
منيم يدركون أنفسيم من خالل أجسادىم حيث أن رد الفعل اتجاه أجسادىم قد يعطييم 

مشاعر ايجابية او سمبية تتعمق بيم، و ينتج عن ىذه المشاعر أما تقدير مرتفع لمذات أو 
تقدير منخفض و يرتبط تقدير الذات المنخفض الناتج عن المظير الجسدي لإلناث أكثر 

عمى اعتبار أن اإلناث أكثر قمقل و انشغاال بالمظير الجسدي، لذلك فين غالبا ما يشعرن 
 إلى ىذه العالقة يقول أن Dea (2002)ديابالقمق حول شكمين و وزنين، و قد أشار 

تحسن تقدير الذات بعد مدخال منطقيا لعالج صورة الجسد السمبية، فاألفراد ذوي صورة 
الجسد السمبية لدييم تقدير منخفض لمذات، و بالتالي فان تنمية و تحسن تقدير الذات يؤدي 
إلي تحسن صورة الجسد و يجعميم اقل حساسية لمضغوط و المضاعفات الناتجة عن عدم 

 معنى الجمال الضمني و Bulmann (2009)بييالمانالرضا منيا و كذلك تناول 
الصريح و تقدير الذات في كشف عن جاذبية الجسمية لدى األفراد الذين يشكون من 

اضطراب صورة الجسد، حيث دلت نتائج تمك الدراسة الى وجود عالقة سمبية بين عدم 
الرضا عن جاذبية الجسدية و اضطراب صورة الجسد و كذلك عالقة مع تقدير الذات، و قد 
تنبأت الدراسة بان اضطراب صورة الجسد يمعب دورا ىاما في انخفاض او ضعف في تقدير 

. الفرد لجاذبية البدنية و الذي يؤدي بالتالي الى ضعف تقدير الذات
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في مذكرتيا لنيل شيادة دكتوراه في عمم النفس حمزاوي زىيو .دكما أشارت دراسة   - 
ىدفت  " (2016)" صورة الجسد و عالقتيا بتقدير الذات عند المراىق" العيادي بعنوان 

الدراسة الى معرفة إذا كانت صورة الجسد تأثير عمى تقدير الذات عند المراىق، اعتمدت 
تمميذ و تمميذة  (579)الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي المقارن و تكونت العينة من 

 سنة، و استعممت األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج 20-14تتراوح أعمارىم ما بين 
spss و تطبيق اختبار تفيم الموضوع و مقياس تقدير الذات و مقياس صورة الجسد و 

" بالتالي أظيرت النتائج إن المظاىر الجسدية تترك أثرا عمى مفيوم الذاتي لممراىق

 قسم عمم النفس عبد الرقيب احمد البحري و مصطفىعبد المحسن الحديبيكما أشاروا   - 
اضطراب صورة الجسد و عالقاتيا بتقدير الذات و أعراض الشخصية "في دراستيم بعنوان 

ىدفت الدراسة " اكمينكية - دراسة وصفية (2013)" التجنبية لدى المراىقين المعوقين بصريا
الحالية الى كشف عن اضطراب صورة الجسد في عالقاتو بتقدير الذات و أعراض 

الشخصية التجنبية لدى المعوقين بصريا و فرق بينيما طبقا لبض المتغيرات الديموجرافية 
مراىقا معيقا بصريا طبق عمييم مقياس صورة الجسد  (149)عمى عينة تكونت من 

لممراىقين المعقين بصريا و مقياس تقدير الذات و مقياس الشخصية التجنبية و اختبار 
SSGT لتكممة الجمل و استمارة و مقابمة االكمنكية و المالحظة الغير المباشرة و أوضحت 

النتائج الدراسة عمى وجود عالقة ارتباطيو سالبة بين بعد أبعاد المقياس صورة الجسد 
". لممراىقين المعوقين بصريا و مقياس تقدير الذات

 في دراستيا بعنوان صورة الجسد و سامية محمد صابر محمد عبد النبيكما أشارت   - 
ىدفت الدراسة " ( 2010)عالقاتيا بتقدير الذات و االكتئاب لدى عينة من طالب الجامعة 

الى معرفة طبيعة العالقة بين صورة الجسد و تقدير الذات و االكتئاب لدى عينة من طالب 
- تقدير الذات- الجامعة إناث و ذكور و معرفة الفروق بين الجنسين في صورة الجسد

بالفرقة الثالثة و الرابعة لتعميم العام و األساسي ثم تطبيق  (287)االكتئاب تكونت العينة من 
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مقياس تقدير الذات و مقياس االكتئاب و أوضحت النتائج أن ىناك عالقة ارتباطيو سالبة 
بين صورة الجسد و تقدير الذات و االكتئاب و عدم وجود فروق بين الجنسين في مستوى 

وجود - وجود فروق بين الجنسين في مستوى تقدير الذات لصالح اإلناث- صورة الجسد
". فروق بين الجنسين عمى مستوى االكتئاب لصالح اإلناث

صورة الجسد "في مذكرتيا لنيل شيادة الدكتوراه بعنوان نورة عبد الستار كما ذكرت   - 
ىدفت " ( 2008)" وعالقاتيا بتقدير الذات و االكتئاب لدى الطالبات المرحمة الثانوية

الدراسة الى كشف عن عالقة بين صورة الجسد و تقدير الذات واالكتئاب لدى طالبات 
المرحمة الثانوية مع التعرف عمى اثر المستوى االقتصادي و االجتماعي لألسرة في عدم 

الرضا عن صورة الجسد لدى المراىقات و توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيو سالبة 
، في صورة الجسد و تقدير الذات و االكتئاب و من أىم التوصيات التي وصمت إلييا الباحثة

وضع برامج و سياسات ىادفة لتوعية المراىقات عن طريق اإلرشاد و التوعية اآلباء و 
األميات بالتغيرات الجسمية و النفسية التي تصاحب مرحمة المراىقة عن طريق نشر الوعي 

". الصحي و الثقافة األسرية

صورة الجسد و عالقاتيا بتقدير الذات " في دراستو بعنوان حسن إيمان سيدكما أشار   - 
ىدفت الدراسة إلى التعرف عن األبعاد السيكودينامية " (2006)" لدى مبثوري األطراف

 30لمبتوري األطراف و األصحاء في صورة الجسد و تقدير الذات و تكونت العينة من 
 مبثوري األطراف و استخدمت الباحثة المنيج االكمينكي و 15 أصحاء و 15شخص 

استخدمت األدوات سيكومترية تمثمت في اختبار تقدير الذات و مقياس صورة الجسد و 
اختبار تفيم الموضوع و توصمت الدراسة إلى وجود - المقابمة االكمنكية- اختبارات اكمينكية

". فروق في سيكوديناميات بين مبتوري األطراف و األصحاء في صورة الجسد و تقدير الذات

 



     

11 
 

ىدفت معظم الدراسات األجنبية و العربية المتعمقة بالصورة الجسد و تقدير الذات إلى - 
أعراض الشخصية " البحث في متغيرات أخرى و تمثمت في دراسة ومصطفي عبد المحسن 

و دراسة سامية صابر في االكتئاب  (2013)" التجنبية عند المراىقين المعوقين بصريا
و توصمت إلى وجود عالقة ارتباطيو سمبية بين تقدير الذات و صورة الجسد و  (2010)

وجود " لدى الطالبات المرحمة الثانوية "(2008)دراسة نورة عبد الستار في االكتئاب أيضا 
. عالقة ارتباطيو في انخفاض في مستوى تقدير الذات وبعض المتغيرات األخرى

لذلك فان الدراسة الحالية تتمثل في كونيا تشترك مع دراسات السابقة من جزء من  - 
و تقدير الذات في حين اختمفت معيا في جزء - أىدافيا و ىو جزء المتعمق بصورة الجسد

 و الذي لم تدرسو اي Botoxالثاني و المتمثل في عمميات التجميل بالتحديد البوتوكس 
و ذلك بمدى تمفيو رواجا واسعا في مجتمعنا . دراسة معروضة لحد أالن و ىذا بعمم الباحثة

 ىوس الموضة لبعض النساء دون مراعىات خطورتو عمى صحتيم Botoxالحالي و أصبح 
. الجسدية بصفة عامة و النفسية بصفة خاصة

بناءا عمى العرض السابق الذكر يمكننا طرح تساؤل عام و ممم لمعطيات سابقة الذكر و  - 
: ىو كاألتي

ما تأثير صورة الجسد عمى تقدير الذات لدى النساء المقبالت عمى عممية التجميل 
البوتوكس؟ 

: تفرعت عنو مجموعة من التساؤالت و ىي - 

ما طبيعة صورة الجسد عند النساء المقبالت عمى عممية التجميل البوتوكس؟ - 

ما مستوى تقدير الذات لدى النساء المقبالت عمى عممية التجميل البوتوكس؟ - 

 ؟ Botoxىل ىناك اختالف في أسباب عند النساء في تكرار حقن البوتوكس - 
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 ؟ Botoxىل ىناك اختالف في أبعاد صورة الجسد لدى النساء المقبالت عمى البوتوكس - 

ىل ىناك اختالف في مستويات تقدير الذات لدى النساء المقبالت عمى البوتوكس - 
Botox ؟ 

؟ Botoxما دافعية النساء إلقباليما عمى حقن البوتوكس - 

: فرضيات الدراسة- 2-

:    الفرضية العامة

تؤثر صورة الجسد عمى تقدير الذات عند النساء المقبالت عمى عمميات التجميل - 
. Botoxالبوتوكس 

: الفرضية الجزئية األولى

 بصورة سمبية نحو Botox تعاني النساء المقبالت عمى عمميات التجميل البوتوكس ".-
. جسدىا

:     الفرضية الجزئية الثانية

يكون مستوى تقدير الذات منخفض لدى النساء المقبالت عمى عمميات التجميل البوتوكس - 

: الفرضية الجزئية الثالثة

 Botoxيوجد اختالف في أسباب النساء في تكرار حقن البوتوكس -  

: الفرضية الجزئية الرابعة

 Botoxىناك اختالف في أبعاد صورة الجسد لدى النساء المقبالت عمى البوتوكس - 
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: الفرضية الجزئية الخامسة

 Botoxىناك اختالف في مستويات تقدير الذات لدى النساء المقبالت عمى البوتوكس - 

: الفرضية الجزئية السادسة

 . من اجل كسب صورة المثالية االجتماعيةBotoxدافع النساء إلجراء حقن البوتوكس - 

: دواعي اختيار الموضوع- 4

لقد قررت كتابة ىذا الموضوع لمدى شعوري لحاجة الناس في ىذا الزمن إلى معرفة مدى - 
 بصفة خاصة عمى صحتيم Botoxخطورة العمميات التجميل بصفة عامة و البوتوكس

. الجسدية و النفسية بشكل كبير

إن ىذه المسالة تعد من القضايا الطبية المعاصرة التي فرضت نفسيا عمى الواقع الطبي، - 
تناوليا الباحثون والعمماء بالدراسة و التحميل و المناقشة كأطباء و لكنيا لم تتمقى نفس 

قد . االىتمام من الدراسة و البحث من الجانب النفسي الذي يعتبر العنصر األساسي في ذلك
يكون نتيجة لعدم تقبل صورة الجسد أو نقص الثقة في النفس، عدم تقدير الذات شعور 

 .بالدونية

 

 

: أىمية الدراسة- 5

تناولت الدراسة الحالية موضوعا ميما في الصحة النفسية فصورة الجسد ىي مكون ىام و 
أساسي في شخصية الفرد حينما تكون موجبة و صحيحة يكون السواء الرضا و عندما تكون 

. سالبة و منحرفة و مضطربة يكون الالسواء عدم الرضا
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ال توجد في حدود عمم الباحثة دراسة نفسية تناولت صورة الجسد و عالقاتيا بتقدير الذات 
. Botoxعند النساء المقبالت عمى عمميات التجميل بالتحديد البوتوكس 

إلقاء الضوء عمى اضطراب صورة الجسد أو معاش النفسي لدى النساء المقبالت و 
 . Botoxالمتكررات حقن البوتوكس

من خالل نتائج الدراسة يمكن لتخطيط لعمل برامج إرشادية و عالجية لتعديل النظرة 
. الخاطئة لدى النساء و المجتمع ككل الذين لدييم عدم الرضا عن صورة الجسد

: الدراسةاىداف - 6

تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير صورة الجسد عمى تقدير الذات لدى النساء 
. Botoxالمقبالت عمى عمميات التجميل بالتحديد البوتوكس

. كشف عن طبيعة صورة الجسد و تقدير الذات لدى المرأة المقبمة عمى حقن البوتوكس

 Botoxتعرف عمى دافعية المرأة إلقباليا عمى البوتوكس

تعرف عمى أبعاد تقدير الذات و صورة الجسد لدى المرأة المقبمة عمى حقن 
. Botoxالبوتوكس

: فاىيم اإلجرائيةالم- 7

تعرف الباحثة صورة الجسد إجرائيا بأنيا اإلدراك المعرفي و االنفعالي : صورة الجسد- 1
لممرأة اتجاه جسدىا ىذا اإلدراك الذي ينمو و يكتسب بناءا لعالقتيا  (الشعوري و أالشعوري)

مع األخر، و ينتج عنو أما الرضا او عدم الرضا عن صورة الجسد، أي عدم تقبل المرأة 
لجسدىا او عدم تقبميا لمظيرىا، ما قد يصاحبو من مشاعر او اتجاىات موجبة او سالبة 

عن تمك الصورة الذىنية المدركة، و يستدل عمييا بالدرجة التي تتحصل عمييا الحاالت من 
. خالل إجابتيم عمى فقرات مقياس صورة الجسد التي قامت الباحثة ببنائو
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التقييم التي تضعو المرأة حول ذاتيا، و ىو حالة شعورية كالثقة بالنفس و : تقدير الذات-2
و . في قدراتيا عمى التفكير االيجابي و ما تواجيو من تحديات الحياة و شعور باالطمئنان

يمكن قياسو من خالل إجابتيم عمى مجموعة من الفقرات الواردة في مقياس تقدير الذات 
لكوبر سميث يقيس االتجاىات التقيمية لدى الفرد اتجاه نفسو في الميدان االجتماعي األسري 

. الشخصي و المدرسي او الميني

تناولت الباحثة تعريف لعمميات التجميل عمى أنيا عمميات التي : عمميات التجميل- 3
تجري إلغراض وظيفية او جمالية و ىي بالمفيوم البسيط استعادة التناسق و التوازن لجزء 

. من أجزاء الجسد عن طريق استعادة مقاييس الجمال المناسبة ليذا الجزء

 و Botoxتناولت الباحثة في ىذه الدراسة مصطمح البوتوكس : Botoxالبوتوكس - 4
تعرفو عمى انو يعتبر وسيمة فعالة إلزالة التجاعيد و يتكون من مادة عالجية ابوتولين ىي 

بروتين يسبب بارتخاء مؤقتا في العضمة التي حقن فييا الدواء مما يؤدي إلى اختفاء 
. التجاعيد التعبيرية
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  : صورة الجسد:الفصل األول-

: تمييد-  

نظرا لطبيعة األحكام التي .  يحتل الشعور بصورة الجسد حيزا كبيرا لدى الكثيرين-- 
و بالتالي يترجميا من خالل إحساس بنمط جسمو . يصدرىا اآلخرون و يستشعرىا الفرد

بكونو جذابا و مثاليا او منفرا مضطربا و صورة الجسد  تعد من المفاىيم األساسية في العموم 
اإلنسانية بوجو عام و مركز الصدارة في الفمسفة المعاصرة و التحميل النفسي بوجو خاص و 

ذلك لما ليا أىمية فائقة كظاىرة إنسانية ال تقل أىمية عن أي مفيوم أخر من المفاىيم 
النفسية و االجتماعية باعتبارىا ظاىرة معقدة و متعددة األبعاد حيت تتكون من خبرات الفرد 
و اتجاىاتو و تصوراتو إضافة إلى كونيا وظيفة دالة لعمميات التعمم االجتماعي و كوسيط 

 .معرفي لمسموكات و االنفعاالت

وبالتالي سنتناول في ىذا الفصل بعض العناصر المتعمقة بيذا المتغير انطالقا من مفيوم - 
صورة الجسد إلى أىمية و مكونات و أبعاد صورة الجسد و صوال إلى أىم النظريات المفسرة 

. لصورة الجسد

 : نبذة عن مفيوم صورة الجسد- 1

ذلك مند بداية  و1990-  1986فيتشر مفيوم الصورة لو تاريخ طويل حسب ما يراه - 
القرن العشريين حيث كان تركيز المفاىيم و الدراسات التي تناولت صورة الجسد عمى 

المرضى الذين لدييم إعاقة من ناحية العصبية و عمى رغم من أن ىذه الجيود التي أدخمت 
دراسة صورة الجسد إلى الساحة العالمية إال أن  الجوانب النفسية المتعمقة بما حظيت باىتمام 

 فذىبوا إلى ما وراء شيدلرفيتشرشونترضئيل  أما عمماء نصف القرن العشريين لمثال 
المجال العصبي لممريض و توصموا إلى إن المنظور السيكولوجي متنوع عن التجارب 

المتعمقة بصورة الجسد في الحياة اليومية و في أواخر القرن العشريين ظيرت العديد من 
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البحوث التي اىتمت بيذه الدراسة نتيجة لالىتمام المتزايد باالضطرابات االكمينكية و كان 
تناوليا لمموضوع بطريقتين و التي ركزنا عمى مفيوم االتجاه لصورة الجسد و الذي ينعكس 

في الطباع االنفعالي و الوجداني و المعرفي و السموكي مقارنة بصفات الجسدية او المظير 
 ( 31 ص 2006. الدسوقي)الجسدي 

و ىذا يتطمب من البحث عن مختمف المفاىيم و التعارف لمفيوم صورة الجسد من طرف - 
 . العديد من العمماء و المتخصصين في مجال عمم النفس

 

:  مفيوم صورة الجسد- 2

: مفيوم الصورة - 2-1

في أي > :تعرف الصورة من الناحية المغوية عمى أنيا شكل قال اهلل تعالى: لغة- 2-1-1
.  من سورة االنفطار08صدق اهلل العظيم اآلية < صورة ما شاء ركبك 

كما أنيا تعني الصفة و النوع يقال صورة آلمر كذا أي صفتو و ىيئتو و صورة الشيء - 
 ( 23 ص 2012بالقاسم  )ىي خيالو في الذىن او العقل 

تعني شخصية الفرد او تنظيمو الذي يظير لدى جون بياغ حسب : اصطالحا-2-1-2
يساىم المجتمع في تغيير صورة الفرد اتجاه األخريين او بمعنى آخر ىي الصورة  و المجتمع

( 1999. 186. جون)التي يخزنيا الفرد في فكرة حول نفسو او األخريين 

. عمى أنيا تمثيل ذىني لموضوع غالب و عمى عكس الفكرة المجردة سيالمي يعرفيا - 
سيالمي )الصورة تحتفظ و تنشا من النشاط العفوي لمعقل و من التحميل العممي الداخمي 

(  12ص .1980

: مفيوم الجسد- 2-2
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. يعرف الجسد من الناحية المغوية عمى انو يجسم جسم أي صيره جسما: لغة- 2-2-1

صدق اهلل العظيم " إن اهلل اصطفاه عميكم وزاده بسطة في العمم و الجسم :" قال اهلل تعالى- 
.  من سورة البقرة247اآلية 

و يعتقد أن الجسم ىو الحقيقة المجسدة تحدد شخصية الفرد و تأثر عمى اختياراتو و - 
عن إحساسو و . فالجسم لديو قانونو الخاص بو بنموه بوظيفتو و كبره. سموكياتو و عالقاتو

مشاعره و أفكاره و إضافة الى التعبير عن كيانو ىو دائما مع عالقة المحيط النسائي و مع 
الحقائق المادية  

: اصطالحا- 2-2-2

ىو كائن مادي مدرك يحتل منطقة من الفضاء لو ببطئ في بادئ األمر سيالمي حسب - 
( 340 ص 1980سيالمي )من خالل إحساسنا ثم عبر المرأة الثقافة 

يعرف الجسد عمى انو إدراك الفرد و تقييمو لوظائفو الجسمية و مظيره درويش  حسب 
 (.25 ص 2012بريالة )

 

 

: تعريف صورة الجسد- 2-3

إن صورة الجسد تشير الى مظير الخارجي لمجسد من حيث  1990طومسون يرى -
تقيم الشخص لكل ما يتعمق بمظيره الجسمي إذ يرتكز ذلك عمى مضمون اإلدراكي و 

ىو دقة اإلدراك لحجم الجسد ووزنو و المضمون الذاتي او الشخصي و ىو ييتم 
بجانب الرضا عن الجسد و االىتمام بو و المضمون السموكي و ىو يركز عمى 
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النوبي )تجنب المواقف التي تؤدي الى الشعور بعدم االرتياح اتجاه مظير الجسد 
( . 21 ص 2010

تعد من بين المفاىيم النفسية التي نسبت لمعرفة الجسد و األكثر استخداما من قبل - 
ظيرت بداية في المجال العصبي الفسيولوجي الى أن استدخميا . المنظرين التحميمين

 كمفيوم في المذىب التحميل النفسي و يعرفيا ىذا األخيرعمى 1935 عام شيمدر. ب
أنيا صورة جسدنا الخاص التي نشكميا بداخل ذىننا أي بمعنى أخرالطريقة التي 

(. 102ص.2009.نجادي)يظير لنا بيا جسدنا 
كما أن صورة الجسد تنبع من االستثمارات الدينامية الميبيدية و العدوانية و ىذه - 

الن صورة . الصورة في تغيير دائم كما أن تشكل صورة الجسد تفرض اعتراف بالحد
ىذا .  ىي سياق رمزي من تصورات الحدود ليا وظيفة مستقرةانزيوالجسد حسب 

األمر يضع الجسم كموضوع استثماري و صورتو كإنتاج ليذا االستثمار 
(. 102ص2009.نجادي)

إنيا عبارة عن صورة ( 1989)جابر عبد الحميد و عالء الدين الكفافي ويعرفيا - 
ذىنية نكونيا عن أجسامنا ككل بما فييا الخصائص الفيزيقية و الخصائص الوظيفية 
و اتجاىاتنا نحو ىذه الخصائص كما أن صورة الجسد تنبع من مصادر شعورية و 

جابر عبد )أخرى ال شعورية و تمثل مكونا أساسيا في مفيومنا عن دواتنا 
(. 248ص .1989.عالء الدين كفافي.الحميد

الى ان صورة الجسم ىي صورة  شعورية لدى Sutherland(1991 ) ساذرالندو يشير- 
الشخص عن جسمو و اتجاىاتو نحو ىذا الجسم و اعتقاداتو عن كيف يراه اآلخرون 

(Sutherland.1991.57 .)

إن صورة الجسم ىي مكون ىام لمذات و يؤثر عمى Shroff( 2004 )شروف و يرى - 
و صورة الجسم تصف التمثيل و التصوير الداخمي لمييئة . الطريق الذي يدرك بو الفرد العالم
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الخارجية لدى الفرد و بنية صورة الجسد متعددة األبعاد و ترتبط بالمشاعر و األفكار التي 
تؤثر عمى السموك  األساس في صورة الجسد ىو االدراكات الذاتية لدى الفرد و الخبرات و 

 (الحجم و الوزن و الطول )التجارب و ىي تتضمن كال من المكونات اإلدراكية

االتجاىات نحو حجم الجسم و الوزن و أجزاء الجسم األخرى او الييئة  )و المكونات الذاتية 
(. Shroff .2004.1.2 )(الجسمية ككل

:  المعنى االجتماعي-  ا

 أن يوضح السمة االجتماعية لصورة الجسد إذ أكد عمى  أن schilderشيمدر حاول - 
صورة  الجسد ىي صورة اجتماعية بالضرورة و أن كل الجوانب صورة الجسدية تتشكل و 
تتطور من خالل العالقات االجتماعية و أن صورة أجسادنا ليست منفصمة عمى اإلطالق 

و يعني ذلك أن ىناك تأكيد واضحا . و لكنيا مقترنة بيا دائما. عن صورة أجساد األخريين
عمى السمة االجتماعية لصورة الجسد التي يراىا قوية و جمية و أن ثمة عالقة عميقة بين 

و يبذل الفرد جيدا متواصال ليربط بين صورة . صورة جسد الشخص و صورة جسد األخريين
 و Identificaciónو يمثل التقميد و التماىي أو التوحد . جسده و صورة جسد األخريين

رياض نابل . د)اآلليات االجتماعية لتشكيل ىذه الصورة Les projectionاإلسقاط 
 (. 24 ص 2015. العامي

: المعنى االنثروبولوجي-  ب

الى أن صورة الجسد ىي التصور الذي ( 1993)لوبرتون  يشير عمماء االنثروبولوجيا -
يكونو الشخص عن جسده و الطريقة التي يبدو لو بيا بشكل واع الى ىذا الحد او ذاك عبر 

فصورة الجسد ليست . سياق اجتماعي و ثقافي يضفي تاريخو الشخصي عميو طابعا خاصا
ليست واقعا و إنما قيمة ناتجة أساسا عن تأثير  المحيط و . من المعطيات الموضوعية
. التاريخ الشخصي لمفاعل
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و قد سمعت دراسات االنثروبولوجين إلى إعادة اعتبار لمجسد بوصفو داال ثقافيا يتعدى - 
يوصفيا طبقات نصبة تشتغل . عقالني إلى مظاىر أخرى كالمباس و الحمي الوشم و العرى

ىذه الطبقات وصمت عن الطريق الجراحة التجميمية  إلى تثير نظرة اإلنسان . داخل المتن
تمتد من . إلى جسده و صار الجسد األنثوي خصوصا مقاولة لالستثمار في مشاريع مريحة

أن صورة الجسد في نظر ( Nicole.1994)نيكول و يرى . الفيديو كميب إلى الدعارة
فمكل تأثير في صورة الجسد يرمز الى . االنثروبولوجي تتحدد من خالل العالقة مع األخريين

إذ ترتبط صورة الجسد و العالقات االجتماعية بشكل متبادل و . العالقة باآلخر و يمثميا
 (. 26ص .2015. العاسمي.د)ليس ألحدىما األسبقية عمى األخر 

: المعنى في عمم الفيزيولوجي-  ج

 وصفت صورة الجسد من قبل العمماء الفيزيولوجيا بأنيا مجموعة من األعضاء المرتبطة -
و تقوم بوظائفيا في إطار الكيان الكمي لمجسد من اجل . يبعضيا البعض عضويا و وظيفيا

و من خالل . عممية التقبل الذاتي و أن ىذا التقبل يعد حاسة سادسة يمتمكيا الفرد في جسده
تمك البحوث الالحقة تم التعرف عمى مجموعة من الحواس الجديدة مثل فئات الحواس البديمة 
لممس و األلم و حاسة البصر و األعضاء التي تمدنا باإلحساس بالتوازن فيناك تدفق حسي 

مستمر من أجزاء في حالة حركة من أجسامنا تمكننا من الشعور بان أجسامنا ممكا لنا 
 (. 27ص .2015.رياض)

: المعنى في الطب األعصاب-  د

يرجع البعض بداية اكتشاف مفيوم الجسد الى الباحثين في عمم األعصاب من خالل - 
. مالحظاتيم التشريحية لعينات من المرضى وجود تشوىات لدييم في إدراكيم لصورة الجسد

 من الميتمين أيضا Pickأصبح النيورولوجي األلماني يبك ( 1900)و في أوائل عام 
ليشير إلى االضطرابات الخاصة Autopoagnosieحيت قدم مصطمح . بصورة الجسد
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كما ان . باالتجاه نحو سطح الجسد كعدم قدرة عمى تمييز الجانب اليمين من الجانب األيسر
الفرد يطور في مسار نموه صورة مكانية الجسم تمك الصورة تعد بمثابة تمثل داخمي لجسمو 
لتتحول إلى شعور من خالل المعمومات التي تمده بيا الحواس لذلك فيو ينظر إلى الجسد 

من صورة الجسد بأنيا إحدى ابنيو الميمة في نسق األفكار الفرد الخاصة بمشكالتو العصبية 
(. 28ص . 2015.رياض)

: المفاىيم التحميمية لصورة الجسد- 3

إن مفاىيم صورة الجسد األكثر أىمية الموجودة في األدب قد وصفت عمى أساس التحميل - 
من نظرية التحميل النفسي و سوف نستخدميا كنقطة البدء في ىذا الفصل و أكثر مفاىيم 

إدراك الجسد و مفيوم الجسد و خطة الجسد . تجربة الجسد: صورة الجسد أىمية ىي
. النفسية

: تجربة الجسد-  3-1

إن لتجربة الجسدمعنى إدراكي عام و غامض في أكثر األحيان أنيا تشير إلى التجربة - 
اآلنية و المباشرة لمجسد كما قد يتصل بجدار الجسد نوعيتو و بناءه كعارضة لمتجربة 

إن الميمة األولى ىي التمييز بين االستخدامين و . المجردة و اإلدراك المتطور في الجسد
تقييد المعنى التابع لتجربة الجسد التي نجد فييا النوعية المعطاة في عممية اإلدراك الداخمي 

يمكن ان يكون لمرؤيا دور و لكنيا ال تعطي إدراكا متطورا، كان ىذا الشعور لمجسد 
المتضمن المعاينة النفسية و العصبية قد كتب عنو بطريقة نفسية في اإلحساس بجدار 

 و فيشر Schilderشيدلر ىذا المعنى موجود في عمل . الجسد، االنطباع عن الجسد
Fisherإن الشعور و تقديم الجسد عمى أية حال .  لوصف حاالت انفصام بالشخصية

مع العديد من المحميمين النفسيين إلى العناصر العاطفية شيدلر يسيران سوية، و قد أشار 
التي ىي ليست قوية كثيرا لدى " تجربة الجسد و ىي العواطف " المتضمنة في      
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لكنيا عكس ما يوجد في تجربة الجسد لدى الناس الذين يعانون من الفصام، فان ، المرضى
رياض نايل )درجة العتمة العاطفية لمجسد تصل إلى نقطة الصفر 

 (.46ص.2015.العاسمي

 

: إدراك الجسد-  3-2

يتضمن اإلدراك عكس التجربة المباشرة و غير المتطورة عرضا واضحا لمموضوع، و إن -
إن . إدراك الجسد ىو صورة مميئة بالمعاني لمجسد كموضوع جسدي في إحساس خاص

فمن الناحية العصبية و النفسية فان . تاريخيا" تجربة الجسد " لممفيوم ناحية أقوى بقميل من 
صورة الجسد بأنيا الصورة التي نكونيا في شيدلر فقد عرف . صورة الجسد تستخدم كمعنى

إدراك الجسد، انو من الصعب ان : ىذا النوع من صورة الجسد ىو ظاىريا إدراك ما. عقمنا
نبني طريقة عرض إلدراك الجسد الحالي عمميا، او صورة الذاكرة كما نوقشت في صورة 

و أن صور كما توصف . في أعمالو تتضمن كال المعنيينشيدلر التي أشار إلييا "الجسد
 Wepner and wernerويبنر و وينر"في عمل " إدراك الجسد"ىذا ىو معنى ،فيي ثابتة

الذين اعتبر إدراك الجسد مرتبط بعوامل حسية و لمسية كما ىو الحال في الكثير من " 
. االنجازات السموكية و تجاربيا

: الوعي بالجسد- 3-3

و يعني زيادة وعي الفرد بجسده، و ثراء مفاىيمو عن الحركة و إمكانياتيا ، فعمى الطفل - 
ان يستطيع تحديد أجزاء جسده، وان يفيم العالقة بين أجزاء جسمو بعضيا ببعض و الجسم 

لذلك نالحظ أن األطفال المصابين بقصور النواحي اإلدراكية و الحركية يكونون ضعافا . كمو
كابالن و في دراسة قامى بيا . في كل الجوانب المتعمقة بالحركة و المسار و الوعي بالجسد

(Caplan.2002 ) حول الوعي الجسدي لدى المراىقين من الذكور و اإلناث، صرحت
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و ربما ليست طاوالت بما فيو الكفاية لمناسبة نماذج الفتيات في ،اإلناث بأنين زائدات الوزن
المجتمع، بينما صرح الذكور بأنيم ليسوا عضميين بما فييم الكفاية لمناسبة نماذج الذكور في 

 (.47ص.2015.رياض نايل العاسمي)المجتمع 

 

: Body Conceptمفيوم الجسد -  3-4

 مفيوم الجسد مرتبط بالمعرفة الفعالة و التي تبت في المغة،فاالرتباط المغوي لمجسد يشير -
و الذي يعكس التشابو المقبول العام من عمم الكالم، وعمم التشريح ،إلى إطار المفيوم العام

المغة المتضمنة ليذه المعرفة، التي يجب أن تعممو تركيب حقيقة الجسد في الطريقة ،لمجسد
األساسية،و ىي بذلك تمعب دورا ىاما في عدة ميمات و تجارب، من اجل اختبار رسم 

في تجارب كممة الشيء المدرك يفحص مفيوم الجسد دون ان ( Draw Person)الرجل 
. يترك مستوى المغة

: ثبات صورة الجسد-   3-5

 إن العالقة بين التأثيرات و التغيرات في صورة الجسد ىي خصائص الفرد و صورة جسده -
فالمتغيرات ىذه ربما تتغير أثناء فترة النمو في . التي تبدوا كسمة شخصية راسخة تقريبا

فقد . تكوين الشخصية،إال أن ىذه الصورة تميل إلى االستقرار بعد تغير حقيقي في الجسد
ان اختبار الطفل ألجزاء جسدية صغيرة تشبو جسده يكون بسبب وراء عدم شيدلر ذكر 

فاألشخاص متوسطي العمر عمى سبيل المثال يميمون . تشكل صورة جسده بطريقة منتظمة
الى نقل جسدىم الفيزيائي في مدة مناسبة إلى فترة أبكر من حياتو،الن عممية الكبر من 
الناحية الجسدية تدرك من قبل الفرد نفسو بصورة اقل من إدراك األخريين ليا في سياق 

فالشخص البدين يستمر قي المغاالة بتقدير عرض و طول " الحديث عن صورة جسد ثابتة 
جسده حتى بعض فقدان جزء من وزنو و حدوث تغيرات مماثمة في مظيره،الن المغاالة في 
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 بعد شفائو منسجم مع Bulimiaحجم الجسم من القبل مريض شره الطعام العصبي 
. الدراجات اإلجمالية لموزن الزائد

 

: االتجاه نحو الجسد-  3-6

الكثير االتجاىات الفرد نحو جسده تحدث من خالل التفاعالت االجتماعية المختمفة مع -
في دراسة حول أطفال الروضة أن ىناك مشاعر سمبية " ليرند وجيرليت"فقد ذكر ،األخريين

بشكل واضح نحو بناء الجسد البدين عند األطفال البدنين و غير البدنين عمى حد سواء،و 
كذلك . ذلك لتقبل الطفل لقيم و اتجاىات المجتمع في فترة مبكرة كعمر رياض االطفال

. ينطبق اآلمر نفسو عمى المراىقين فيم أكثر حساسية نحو اتجاىات أقرانيم نحو أجسادىم

فنمو و التغيرات السريعة في الجسد يجعميم غالبا يتمنون أن ال ينحرفوا كثيرا عن المعايير 
. الجسدية في المجتمع الذي ينتمون إليو

 :الموقف من الجسد-  3-7

الموقف من الجسد ىو مسار تساؤل و جدل لدى العمماء، فيو حسب وجيت نظرىم تقييم - 
اإلدراك و : بمعنى أخر يتضمن طريقة خاصة في. محدد لمزاج الفرد في عالقاتو بجسده

تختمف بشكل كبير في .  غيرهالفرد عناالعتقاد و التفكير و الشعور و التصرف الذي يميز 
رياض نايل )يكره درجة ثباتيا كان يعبر الفرد عنيا في صيغة ما يحب وما 

(. 50ص.2015.العاسمي

: صورة الجسد االيجابية و السمبية- 4

نظرا لطبيعة األحكام التي يصدرىا .  يحتل الشعور بصورة الجسد حيزا كبيرا لدى الكثيرين-
و بالتالي يترجميا من خالل إحساس بنمط جسمو بكونو جذابا . اآلخرون و يستشعرىا الفرد
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و مثاليا او منفرا مضطربا و صورة الجسد  تعد من المفاىيم األساسية في العموم اإلنسانية 
بوجو عام و مركز الصدارة في الفمسفة المعاصرة و التحميل النفسي بوجو خاص و ذلك لما 

ليا أىمية فائقة كظاىرة إنسانية ال تقل أىمية عن أي مفيوم أخر من المفاىيم النفسية و 
االجتماعية باعتبارىا ظاىرة معقدة و متعددة األبعاد حيت تتكون من خبرات الفرد و اتجاىاتو 

و تصوراتو إضافة إلى كونيا وظيفة دالة لعمميات التعمم االجتماعي و كوسيط معرفي 
لمسموكات و االنفعاالت  

و ىنا يتساءل المرء كيف تختمف صورة الجسد االيجابية عن صورة السمبية ؟   - 

لدينا صورة الجسم ايجابية عندما يكون لدينا تصور واقعي ألجسادنا و التمتع بيا كما   - 
ىي و تنطوي صورة الجسد االيجابية عمى الفيم الصحي و مظير الجذاب تأتي ىذا في 

.  و إن مظير الجسدي يعبر عن شخصيتنا آو قيمتنا كشخص األشكال األحجامكثير من 
وجود صورة الجسد السميم تعني أن نحافظ عمى تقييمنا ألجسادنا منفصل عن احترام الذات و 

إنما ال تتضمن أننا ال نتفق قدرا غير معقول من الوقت في القمق بشان الغداء الوزن و 
السعرات الحرارية لذلك فان االعتماد عمى أسموب صحي فعال لو اثر ايجابي عمى مواقفنا 

. اتجاه أجسادنا

و بالمقابل فان صورة الجسد السمبية يمكن أن يسبب اضطراب أكثر   خطورة عمى صحة - 
الفرد النفسية و الجسدية مثل اضطراب تشوه الجسد و شدود البنية و ىذا االضطراب يمكن 

أن يسبب اإلجياد بالنسبة لألفراد المذين لدييم مثل ىذه المشكمة فضال عن العائمة و 
األصدقاء المحيطين بيم بإضافة إلى أنفاق الكثير من الوقت و المال في التوجس حول 
أجسدىم او أجزاء منيا و األفراد المذين يعانون من القمق أو االكتئاب و تجنب المواقف 

االجتماعية و من المعروف إن بعض الناس لدييم تصورات سمبية يحاولون أجراء عمميات 
جراحية تجميمية محاولة منيم إلصالح التشوه الحقيقي أو التخيمي و لكن في نياية المطاف 
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لم يستفدوا أي شئ إال العوامل الكامنة وراء ذلك لم تخضع لمعالج النفسي أو الجراحة 
 النفسية

: النظريات المفسرة لصورة الجسد- 5

 :  في تفسير صورة الجسد و تمثمت فيواختمفتتعددت النظريات - 

 

 

: النظرية التحميمية- 5-1

 Corpsطرح فكرة الجسد أليوامي. الجسد حسب وجية النظر المحممين-
Fantasmatique حسب ىذه المدرسة يستثمر و يضبط و يعاش أثناء الطفولة و الجسد 

. و الذي ال يصل بسيولة لمشعور او الوعي. كل مراحل الحياة بواسطة النشاط أليوامي
فالشعور الذي نممكو عن جسدنا ال يعد ارصانا ثانويا بمعنى ىو تعديل يحاول أن يظير 

تجاربنا الجسدية عمى شكل سيناريوىات متناسقة و مفيومة و عميو اليوامات األولى تنبعث 
من النزوات الجسدية و تكون مدمجة بإحساسات فسيولوجية و وجدانية 

(Reinhadt.J.C.1990.P 62) 

 بالجسد أليوامي تركزت أعمالو المتعمقة بالجانب الجسدي فرويد. الى جانب اىتمام س-
. عمى دور الحاجات البيولوجية لمفرد، أىمية النزوات، الجسد المذة والنرجسية

استعمموا لفظ الصورة الجسدية في تناولتيم و أعماليم لتمييز بين األنا النفسي بتواجد في -
. (Anzieu. D.1995. P110)بداية الحياة و األنا الجسدي مستثمر باليبيدو 

في نظرتو عن الميبيدو إلى أن المناطق االستثارة الجنسية ىي مناطق Freudفرويدوضع -
الجسد الحساسية الجسمية، و أن شخصية الفرد تتطور حسب تتابع سيطرة اإلحساسات 
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الجسمية، و يبدأ الفرد في تكوين الصورة عن جسمو عن طريق نمو األنا التي تييئ  السبل 
. لو ليكون قادرا عمى التميز بين ذاتو و بين األخريين

عن أىمية الجمد في صورة الجسد و الذي يمعب دورا ميما في  Anzieuانزيوتكمم - 
الذي يستعممو " األنا الجمد"الشعور بالوحدة الجسد و في تكوين األنا و التي أطمق عمييا 

 Jeamment)الطفل خالل مراحل نموه األولى كي يمثل نفسو عن طريق تجاربو الجسمية 
et Al.1996. p 193) 

 

:  النظرية السموكية-5-2

يرى أصحاب ىذه النظرية إن الفرد ينمو في بيئة اجتماعية يؤثر فييا و يتأثر بيا و - 
يكتسب منيا أنماط الحياة و المعايير االجتماعية، و التي تكون مجموعة من المحددات 

السموكية لدى الفرد و التي تكون صورتو عن جسمو تظير في مرحمة الطفولة  حيث يكون 
الفرد متأثر نحو األسرة الذم أو المدح التي يتمقاىا و تعميقات الوالدين و تقييم أجساد أبنائيم 

الجبوري و )فضال عن تعزيزات الرفاق و األصدقاء تؤثر في درجة قبول الفرد لجسمو 
(. 356ص.2007الحافظ 

الذات المحور األساسي لمشخصية،إذ تتضح شخصية الفرد بناء عن " Rogers روجرز- 
إدراكو لذاتو، فالخبرات التي يمر بيا او المواقف التي يتعرض ليا ال تؤثر في سموكو إال تبعا 
إلدراكو لذاتو، و لما كان لصورة الجسد أىمية كبرى من خالل تداخميا مع تقدير الفرد لذاتو،  
فان الفرد يقيم ما يتعرض لو من خبرات عمى ضوء فيما إذا كانت تشعره بالتقدير االيجابي 

لمذات، فالتجارب الماضية خاصة األحداث خبرات الطفولة التي تربط بصفات الفرد الجسمية 
ليا تأثير في إدراك الفرد لصورة جسمو كما أن ليا تأثير قويا و فعاال عمى التوافق 

إن لكل فرد حقيقتو و صورتو عن ذاتو كما خبرىا و أدركيا " روجرز"الشخصية، بحيث يعتقد 
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الجبوري و الحافظ )ىو، لذا فيي تعد عامل حاسم في بناء شخصيتو و صحتو النفسية 
(. 356ص .2007

: النظرية االجتماعية الثقافية- 5-3

 أن المنحنى االجتماعي الثقافي يعتبر االتجاه األكثر تدعيما و تأييدا الدسوفيينظر - 
لتغيير اضطرابات صورة الجسد حيت يركز عمى مستويات االجتماعية لمجمال التي تؤكد في 
المقام األول عن رغبة في النحافة و الرشاقة عمى اعتبار إن الرشاقة تتساوي الجمال و في 

انو كمما اعتقد الفرد أن ما ىو بدين أمر  Strieyilmoorستريجبل مور ىده الصدد يشير 
قبيح و ما ىو نحيف أمر جميل كمما اتجو نحو النحافة و كمما زاد توثره و قمقو و أصبح 

(. 124ص2007.الدسوفي)ميموما بشان البدانة 

و مما يشجع وجية النظر االجتماعية الثقافية أن النساء لديين رغبة و استعداد لتغيير 
أجسادىم و ترميميا لكي تتطابق مع مفيوم الجمال الذي يروج لو المجتمع من اجل آن 

.  بحظين باالىتمام من قبل الجنس األخر

: أىمية صورة الجسد - 6-

 إن صورة الجسد ىي جزء حيوي من إحساسنا بالذات، فيي تربط بتقدير ذاتنا و تتأثر -
بالعديد من العوامل النفسية و االجتماعية و الثقافية، فيي قد تأثر عمى رغباتنا في االنتماء 

. إلى المجتمع و أن نكون مقبولين اجتماعيا

إن المظير الجسمي عامل ميم في العالقات و في ( (Pipher.1995بيفر و يذكر - 
إن خبرة الجسد ميمة جدا James Et Breakey.1997بريكي جيمس الحياة، و ترى 

فالقمق النفسي في . و أن صورة الجسد ليا أىمية وجدانية و رمزية أيضا. لنمو النفسي البدني
حيث نجد ىذا االىتمام يتجمى من الزينة و . مجتمع اليوم مرتبط بصورة الجسد و اىتمام بو

تحسين تمك الصورة من خالل العمميات التجميمية و الترقعية و غيرىا من األساليب التي 
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فقد . تستخدم لتحسين تمك الصورة بدءا من مرحمة الطفولة المتأخرة و حتى مرحمة الشيخوخة
االجتماعي إن - أشار العديد من الباحثين و الميتمين بصورة الجسد عمى مستوى النفس

صورة الجسد تمعب دورا ميما في اتخاد القرارات المينية و فعالية الذات و ىذه الصورة ترتبط 
. القمق الغضب،االكتئاب و عدم الرضا الجنسي و القمق االجتماعي: بانفعاالت مختمفة مثل

أن تصور الفرد لذاتو الجسمية في وقت ما يحدد شعوره في دلك الوقت أما ببكو يرى - 
و قد يكون تصوره لحالتو . بالقوة أو بالضعف، بالحيوية أو بالفتور . بالسرور او باأللم

. الجسمية أىم من تحديد مشاعره و أحاسيسو

يظير ىذا الىتمام بموضوع الجسد في حرص الفرد أن يظير في أحسن صورة في أعين - 
. كما يظير ىذا في العادات اليومية مثل الوقوف أمام المرآة لتحسين المظير العام. األخريين

و متابعة احدث الموضة و ما تفعمو النساء في تقميد مظيرىم لما يظير في وسائل اإلعالم 
و المجاالت عمى أنيم نماذج و رمز الجمال في مجاالت مختمفة مثل الفن و األزياء و 

كل ىذا يجعل المرأة تنفق جيدا و وقتا كبيرين في االىتمام بمظيرىا الذي ىو .الموضة
فإذا كانت الصورة تمقى ارتياحا و تقديرا من قبل المرأة كان . غالف لتصورىا عن جسميا

ذلك دافعا إلى ارتياحيا و أمنة عمى نفسيا و االتجاه االيجابي نحو الحياة و يرضى عنيا 
و بالمقابل إذا كانت صورة الجسد . األخريين بانخراطيا معيم في عالقات اجتماعية فعالة

غير مرضية و تمقى تقديرا منخفضا فيكون ىذا دافع لخجميا و ابتعادىا عن األخريين و ىذا 
و قد يوقعيا ىذا في صراع كبير بين . ما يؤثر سمبا عمى توافقيا النفسي و االجتماعي

رغبتيا في التفاعل السوي مع األخريين و خوفييا من انتقادىم ليا و يجعميا تعاني من 
 .االكتئاب و المشكالت السموكية و االنفعالية

: مكونات صورة الجسد و عناصرىا- 7
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إن صورة الجسد ىي الصورة التي يرسميا الفرد لييئتو الجسدية في عقمو و عادة ما يحدد - 
اإلدراك الحسي لمفرد بجسده مستوى تقديره و ثقتو بنفسو و تتكون ىذه الصورة من مشاعر 

الفرد الداخمية و التغيرات التي تحدث لمظيره الجسدي و خبراتو و تجاربو الوجدانية و 
احالمو او أمنياتو الخيالية و مايقولو اآلخرون عنو، و قد يؤدي التصور الخاطئ لصورة 

. الجسد الذاتية إلى التوقع و تجنب األنشطة الجنسية و االضطرابات عادات األكل

و بناء عمى ذلك تحدث العمماء عن مكونات الصورة الجسدية او الجسمية التي يمتمكيا -
:  عن مكونين ميمين لصورة الجسد ىماشونترالفرد تشتمل صورة الجسد، فقد تحدث 

و يشتمل عمى المعمومات الخاصة بوضع الجسم، و التناسق بين : المكون اإلدراكي- ا
. أجزائو، و يسمى ىذا المكون بالمخطط الجسدي

و يشتمل عمى العمميات المعرفية و المشاعر الوجدانية : الوجداني- المكون المعرفي- ب
 .المترتبة عمى المكون اإلدراكي لمجسم، و سمي ذلك بصورة الجسد

: إلى أن صورة الجسد مكونة من مكونين ىما (1995)كفافي و نيال  و ذلك أشار  -

يعرف مثال الجسد عمى انو النمط الجسدي الذي يعتبر : Body Idealالمثال الجسدي - ا
فمفيوم ثقافة الفرد في المثال . جذابا و مناسبا من حيث العمر و من جية نظر ثقافة الفرد 

أشار . الجسدي لو دور ال يستيان بو بما يكونو من صورة نحو جسده و تقدير ذاتو
 إلى أن صورة الجسد خبرة نفسية تخضع لمتعديل و التطوير، و عمى الفرد أن جوتسمان

و أن يتأكد أن صورة الجسد . يتقبل كل التغيرات الجسمية و الشكمية و البنائية التي تعتريو
و إن اقتنع الفرد بأنو يقترب من .التي تبدو جذابة في العشريين البد و أن تتغير في األربعين

الجاذبية الجسمية في ىذه الفترة العمرية المعينة و بما يتفق و معايير الثقافة مجتمعو كان 
. المثال الجسدي لديو في نطاق السواء



 صورةالجسد    

35 
 

يشتمل مفيوم الجسد عمى األفكار و المعتقدات و الحدود التي تتعمق : مفيوم الجسد- ب
و عمى ىذه فان من . بالجسد فضال عن صورة اإلدراكية التي كونيا الفرد عن جسده

. المقومات الصحة النفسية إن يكون الفرد مفيوما سميما حول جسده من طرق صحية لمتغذية
فالفرد المغترب ال يستجيب إلى . و متطمبات الصحة قد تشعر الفرد باالغتراب عن جسده

تمبية متطمبات الجسد و حاجاتو و غالبا ما يعانون من اضطرابات 
 (.20ص.2010.النوبي)سيكوسوماتية

و يبدو مما سبق أن مكونات صورة الجسد تتضمن تنوع واسع و تشمل المكون اإلدراكي - 
و أن لكل مكون عناصر تحدد وفق ىدف .... و المعرفي الوجداني و المثال الجسدي

الدراسة التي يسعى أي باحث لتأكد من ىتو المكونات، الرضا عن صورة الجسد من حيث 
. الخ.....المظير، و التناسق، أو الشكل أو الحدود أو القمق أو التشوه

 :أبعاد صورة الجسد- 8

يتفق الباحثون في صورة الجسد عمى نحو متزايد،أن صورة الجسد مفيوم متعدد األبعاد - 
Multidimensional أربعة أبعاد لصورة الجسد و ىي كفافي و نيال ووضع كل من 

بعد يتعمق بالوزن، بعد يتعمق بالجاذبية الجسمية، بعد يتعمق بالتآزر العضمي و بعد : كالتالي
. (64ص .1996.كفافي و النيال)يتعمق بتناسق األعضاء الجسم

المعارف و :  أن صورة الجسد متعددة األبعاد و حددا ثالث سماتمكاب و بانفيمدو يرى -
. االنفعاالت الخاصة بالجسم و سموك الحمية، و صورة الجسم المدركة

يتعمق البعد المعرفي باألفكار و المعتقدات عن شكل الجسم و البعد االنفعالي يتضمن 
البعد الثاني أىمية الجسم و سموك الحمية . المشاعر التي عند الشخص عن مظير جسمو
البعد األخير صورة الجسد المدركة يمكن . يمكن أن يوصف انو سموك ارتباط بنمو الحمية
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 Mecabe).أن يوصف دقة األفراد عندما يحكمون عمى شكميم و حجميم و وزنيم
etBanfield. 2002. P 373). 

المظير الشخصي العام، و التناسق :  صورة الجسد إلى ستة أبعاد و ىيشقيرو تقسم - 
بين مكونات الوجو الظاىرية، الجاذبية الجسمية،و التآزر بين أشكال الوجو و باقي أعضاء 
الجسم الخارجية و داخمية، و التناسق بين حجم الجسم و شكمو و مستوى التفكير         

(. 204 ص 1998.شقير)

عن أبعاد صورة الجسد فأبعاد صورة الجسد لديو متعددة Juliesparhawkو قد تحدث -
البعد المعرفي و تتضمن صورة الجسد المعرفية، و االعتقادات و التعبيرات : األبعاد تتمثل

الذات عن الجسد، و صورة الجسد االنفعالية التي تشمل عمى خبرات المظير سواء كانت 
عدم الرضا عن صورة  )و خبرات غير المريحة (رضا عن صورة الجسد)خبرات مريحة 

. (398ص.2000.األشرم) (الجسد

عمى رغم من أن الباحثين يتفقون أن صورة الجسد أبعاد متعددة في التركيب لكن ال - 
: يتفقون عمى طبيعة ىذه األبعاد، و يمكن تقسيم صورة الجسد إلى ثالثة أبعاد

:  Perceptual Body Imageصورةالجسد المدركة-  ا

ىي كل ما يتعمق بتصور و معرفة الفرد عن شكل و حجم و وزن جسمو و مظيره و أجزاء 
. جسمو

: Emotionel Body Imageصورة الجسد االنفعالية-  ب

و ىي المشاعر و األحاسيس و معتقدات و اتجاىات نحو صورة جسده المدركة من حيت 
. الرضا و عدم الرضا

: Social Body Imageصورةالجسد االجتماعية - ج
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و ىي مدى قبول االجتماعي لخصائص الفرد الجسمية، شكل حجم ووزن و مظير و أجزاء 
و حركة جسمو، ووجية نظر األخريين و تصوراتيم و مدى تقبميم لو، فال يستحيب ىذا 
النمط من اإلفراد من ذوي المعمومات غير الدقيقة حول مفيوم الجسد إلى تمبية متطمبات 

الجسد و حاجاتو بل غالبا ما يعانون من بعض األمراض السيكوسوماتية 
.   (69ص.2009.القاضي)

: صورة الجسد و انعكاساتياعمى سموك الفرد-9

سنة و تسمى بالذروة في النمو القدرات الجسدية ( 34-19)تكون ىذه المرحمة ما بين -
حيت يصل القمب و الرئتين و بقية األجيزة الجسم في تكامل الوظيفي أي أن اإلنسان ينفجر 
طاقة حيوية و لكن ىذه األجيزة الجسدية يكون أدائيا معرض إلى النحدار نتيجة كثير من 
العوامل منيا الظروف البيئية و التوترات الجسدية و االنفعالية التي قد تسبب السمنة و التي 
تشعر الفرد بالقمق و التوتر و عدم الراحة نتيجة لقمة التمثيل ألغدائي مع االحتياجات الجسد 
إضافة إلى تأثير الراحة الذىنية و العقمية و كذلك قمة ممارسة األنشطة البدنية فضال عن 
التغذية الصحية إضافة إلى الراحة النفسية التي تجعل الفرد دائما ينفجر طاقة و حيوية و 
عكس ذلك سوف يولد لدي الشخص مشاعر سمبية اتجاه جسده سواء كانت ىذه المشاعر 
موجبة اتجاه الجسد كمو أو اتجاه جزء معين منو،و عدم الرضا ىو غالبا نتيجة الختالل 

صورة جسده مما يؤثر عمى حياة الفرد و عمى تفاعالتو االجتماعية حيث يدفعو إلى تجنب 
المشاركة مع األخريين و يسبب إحباطا و بالتالي ينعكس عمى تصرفاتو و سموكو و قد وجد 

 أن السمنة تعتبر عامال مؤثرا عمى مفيوم صورة الجسد، و في مفيوم الذات مما يولد براون
لدى الفرد إحباطا و بالتالي ينعكس عمى سموكو وذلك فان ىذه الصورة تؤثر عمى نمو 

الشخصية و نطورىا، فما يكونو الفرد من اتجاىات ميسرة أو معوقة لتفاعالت الفرد مع ذاتو 
 (.10ص. 2009.عباد)و األخريين

: نموو تطورصورة الجسد- 10
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يبدأ الفرد في تكوين نظرة نحو ذاتو تتضمن أفكار واتجاىات و معاني و مدركات وتعبير 
أدق يكون الفرد مفيوما حول ذاتو كما يكون الفرد في الوقت ذاتو أفكارا و مشاعر و ادركات 

حول جسمو ،وتنمو لديو صورة ذىنية نحو جسمو متضمنة الخصائص الفيزيقية و 
الخصائص الوظيفية و اتجاىاتو نحو ىذه الخصائص، و ىذا ما يطمق عميو صورة الجسد 

Body Image . و بمرور السنوات فان الفرد ينضم صورة جسده خالل تكامل المدركات
العديدة التي ىي عممية تبدأ من مراحل النمو األولى فالجياز العصبي لمجنين و الرضيع 
و ،يتمقى إحساسات متتالية كما أن الرضيع ينمي مدركات معينة من البيئة الخارجية باضطراد

مع تقدم النمو الحركي فانو يكسب المعمومات عن جسمو من التأثيرات الحشوية و الممسية و 
حركات الفم و اليد، التي تعد بمثابة المقدمة لمعالقة الميمة لموجو، و في عممية االمتصاص 

و اإلطعام، فان الفم ىو المنطقة األولى التي تستثار، كذلك تأثيرات الممسية من خدود و 
و ابتداء من األسبوع الخامس عشر بعد . تجويف الفم كل ذلك يتصل بدور امتصاص اليد

الوالدة، فان عالقة الفم تصبح أوثق، فيستعمل الطفل كمتا يديو و ذراعيو ليمسك صدر األم، 
و بعد ذلك محل حممة الثدي لمحصول عمى المذة و تخفيف التوتر، و الحركات االستطالعية 
لمرضيع ليديو فوق جسمو و اتصال اليدين باآلم و استخداميما في إمساك األشياء في الفراغ 

ىذه ىي . تعطى اإلحساسات األولى الحركية و الممسية التي تقف وراء النموذج الوضعي
العمميات التي يؤسس عمييا الطفل بدايات الوعي بالذات الفردية و اإلحساس باألنا و 

إحساسات بالمذة و األلم، تعد تمك الخبرات الحسية األولى ذات أىمية كبرى في نمو صورة 
. الجسد

إدراك صورة الجسد ليست بالحالة الساكنة، فيي يمكن أن تتبدل مع مرور الوقت أو - 
بضعة لحظات و ىو إحساس يتغير بمراحل العمر المختمفة، في ما يتقدم الشخص في السن 

و قد تصبح أقوى و اضعف عمى مدار الحياة .تتغير المؤثرات عمى صورة الجسد
(Jwiesfarhawk.2003.p8.) 
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إن االتجاىات نحو صورة الجسد تبدأ في سن صغير (Harris.1995 )ىارسو يذكر -  
جدا و تستمر طوال فترة الطفولة و المراىقة و طول مراحا الحياة متى ما كان الفرد حيا و 
في حالة نمو و نضج و تغير و مفيوم صورة الجسد يبدا مبكرا في الطفولة، فأكثر األطفال 

لدييم الوعي بالذات  يمكن أن يدركوا ذاتيم البدنية المنعكسة في المرأة 
(Cash.1997.p43.) 

 إلى أن تطورات صورة الجسد Fisherأشار ستار و فيشر : مرحمة ما قبل الوالدة- 10-1
و ما ، تبدأ قبل الوالدة و تتضمن الصورة المسبقة التي يكونيا الوالدين عن المولود الجديد
فعندما . يحبون ان تكون ىذه الصورة تامة بشكل أو بأخر تتأثر بالصورة الجسدية لموالدين

يولج الطفل تتم المقارنات بين الصورة المتخيمة و الصورة الحقيقة عن الطفل أي بين صورة 
فعندما تكون الصورتين متقاربة نوعا ما فإنيما . الوالدين المثالية و مظير الطفل الفعمي

إضافة إلى إشباع حاجاتو المادية و المعنوية، كما ىذا سوف . سوف يستقبالن الطفل بمحبة
يؤدي إلى إحساس الطفل بقيمتو، و ىذا الشعور بالمقابل ىو األساس لصورة الجسد اآلمنة 

 (.73ص2015.رياض)في المستقبل

 ينظر الطفل في مرحمة الطفولة المبكرة إلى جسمو بشكل عام و :مرحمة الطفولة- 10-2
كمي فيو ال يدرك التفاصيل الدقيقة التي تميز أبعاد جسمو و لكن إدراكو يتطور مع نياية 
ىذه المرحمة و يبدأ في المقارنة بين جسمو من حيث الشكل و الحجم أقرانو و ينتبو بصفة 

(. 24ص.1995.كفافي)خاصة إلى خاصية الطول و القوة البدنية 

 إلى أن تطور الشعور ة الالشعور الشخصي و (Shilder.1935)شيدلر و قد أشار 
فاألم ىي الركيزة األساسية لما تريد الفتاة . المواقف الطفل من جسده من خالل الطرف األخر

 Woolley)لولي وكيرني كوكفقد أشارت دراسة .ان تكون و تحدد شخصيتيا من خالل أميا
Et keamey-Cook.1986) إلى أن األميات المواتي ينتقدن أجسادىن يبدو أن لديين 
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صورة مشوىة عن الجسد، و ىذا ما ينعكس عمى صورة بناتين، حيث يشعرن بوجود 
. مشكالت تتعمق باضطرابات اآلكل

في ىذه المرحمة يبدأ الطفل بادراك جسمو بشكل عام حيث يؤثر فييدا اإلدراك شكل الوالدين 
و يتأثر بجماعة األقران حيث يقوم الطفل بمقارنة جسده مع . و صورتيما و نظرتيما لمطفل

. األخريين و ىدا أما أن يزيد ثقتو بنفسو و يحب جسده او شعوره بالنقص و عدم الثقة

تعد سنوات البموغ و المراىقة قاسية خاصة عمى تشكل صورة : مرحمة المراىقة- 10-3
و يشير العمماء . الجسد بسبب التغيرات التي تحدث فييا نتيجة لطبيعة ىذه المرحمة النمائية

إلى إن عدم الرضا عن صورة الجسد المدرك قد تشكل في فترة التي يصل فييا الفرد 
لممراىقة، حيث ينظر المراىق لكل عضو من أعضاء جسده كأنو جزء قائم بذاتو و ىذه 
المرحمة تعج بمثابة مرحمة الفحص الجزئي الدقيق لجسده و غالبا ما يكون المراىق غير 
راضي عن شكل بعض أجزاء جسمو و تتأثر صورة جسد المراىق السمبية بتعميقات و 

(. 24ص.2004.السطيحة )تقييمات األخريين السمبية 

 بتحدد معيار الجاذبية في ىذه المرحمة من خالل إقبال األخريين Deyonديونكما أشار 
(. 24ص.1995.كفافي )عمى تكوين صداقات و عالقات اجتماعية مع المراىق 

. عندما يصل الفرد إلى مرحمة الرشد و ىي مرحمة ىدوء نسبي:  الرشدمرحمة- 10-4
يتوافق مع صورة جسمو و يقتنع بيا من حيث الطول و مالمح الوجو و لكن توجد درجة عدم 

(. 78ص.2015.رياض)الرضا عن الذات الجسمية فيما يخص الوزن خاصة عند النساء 

في ىذه المرحمة يدرك المسن التغيرات الواضحة عمى جسده و : مرحمة الشيخوخة -10-5
لكنيا ال تمثل في كثير من الحاالت محورا جادا في تفكيره بقدر ما يشغمو سالمة صحتو و 
إن يجد من يرعاه و ييتم بو فترجع صورة الجسد في مرحمة الشيخوخة إلى الشكل الكمي 

 انو في (Zauner.1979)زونرو من ىذا يرى . و تبتعد عن الخصوصية و الجزئية. العام
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سن الشيخوخة عندما يتراجع الجسد فان التعديالت أو تكيفات أساسية أخرى لصورة الجسد 
 )مطموبة حتى ال يصل ارتداء لصورة الجسد إلى مرحمة الطفولة األولى 

(. 25ص1995.الكفافي

صورة الجسد مثميا مثل أي محرك من مدركات أو قدرات الفرد فيي تنمو عبر مراحل العمر 
الطفولة إلى الشيخوخة و تتشكل بنظرة الفرد لذاتو و نظرة األخريين لو باإلضافة إلى 
. المعايير االجتماعية لمجسد المثالي التي يحاول كل الفرد الوصول إليو خاصة النساء

 

:  الصورة الجسدية و مفيوم الذات- 11

تعد الناحية الجسمية من المصادر الحيوية المشكمة لمفيوم الذات و التي تتضمن بنية الجسد 
و مظيره و تناسقو فالصورة الجمالية لمذات ليا تأثير االيجابي في رؤيا الفرد لنفسو و تصوره 

. لذاتو الن ذلك يدعو غالبا إلى االستجابات القبول و الرضا واالستحسان

صورة الذات حسب بيرون ىي الخصائص التي يمحقيا الفرد ال شعوريا ياناه الجسدي و 
. الناتجة عن كل معاش جسدي و اليوامات المتعمقة بالذات  التي تحدد العالقات باألخريين

تخطيط الجسد، صورة الجسد و تصور الذات : و عميو مفيوم الذات ليرتبط بثالث عناصر
(Perron.1991.p15). 

دراسات النفسية عديدة تناولت ىذا المفيوم و أثبتت االرتباط الوثيق بين الرضي عن صورة 
. الجسد و تقدير الذات

 بعالئقية و ليبيدية شخصية سواء كانت ىذه لوليني بتجارتبنى صورة الجمالية لمذات حسب 
الصورة جميمة أو بشعة أو مشوىة يبقى دائما فكرة العالئقية الالشعورية لصورة الذات 

 (.108ص .2010.نجادي )االيجابية 
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:  الثقافة و صورة الجسد- 12

لمعوامل الثقافية دور ال يستيان بو في إدراك الفرد لصورة جسده فيناك من الثقافات التي - 
تشيد بطول القامة و كبر الحجم أجزاء الجسد، إذ أنيا تعبر عن المكانة و القوة و الييبة، في 

حين تعتبرىا ثقافات أخرى داللة عمى السموك المضاد لممجتمع، بينما تشير إلى الصحة 
و يبدو واضحا أن معظم الثقافات تفضل زيادة الوزن و الحجم و . النفسية في ثقافات أخرى

و ىذا ما . القوة عن المتوسط لدى الذكور، في حين تحبذ أن تقل عن المتوسط عند اإلناث
يبين أن الذكور أكثر شعور بالرضا عن صورة أجسادىم التي اتسمت بكبر الحجم في حين 

. شعرت اإلناث بالرضا حين كانت أجسادىم ضئيمة و أوزانيم اقل من المعيار الطبيعي
التحديات الثقافية بما ىو مرغوب و جذاب حول صورة الجسد قد تغيرت عبر الزمن، حيث 

و تؤكد الدراسات . حاولت النساء تحويل شكمين ليتكيف مع نموذج الجمال في عصرىن
الشعبية إن نموذج الجمال الحالي الخاص بالنساء يتسم بالنحافة و إن وسائل اإلعالم ىي 

و قد بينت الدراسات إن النساء ذوي الوزن الزائد يوصفن .التي تحمل ىذه الرسالة و نشرىا
و ىذا مما يؤدي إلى تطور صورة سمبية . بالقبح و الكسل و الضعف و العجز و الفوضى

. لجسدىن

 إن التكيف الثقافي يؤثر عمى صورة الجسد بشكل كبير، فالثقافة ترفع Heinpergو يرى 
قيمة بعض األشياء و تخفض قيمة أخرى، و تحدد ما الجيد؟ و ما الجميل اليام؟ كل ىذا 
يعرف داخل الثقافة، و إن التركيز الثقافي عمى المظير الخارجي ضار لممجتمع، و يؤدي 

. إلى نتائج سمبية تؤثر عمى صورة جسد الفرد

و أن صورة الجسد مفيوم دينا مي يتضمن التفسيرات الشخصية، و يتأثر اجتماعيا و 
ثقافيا،و إن الثقافة تؤثر عمى ما يكمو الناس؟ ما يمبسونو؟ و كيف يصففون 

(.  Heinperg.1995.p338)شعرىم؟
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إن ظاىرة اليوس بالجسد المثالي عند الفتيات في الغرب و إن صح القول لدى الفتيات 
الشرقيات و خصوصا في المنطقة العربية نتيجة افتتاح الزائد عمى العالم الموضة في الغرب 
بفعل الفضائيات و وسائل االتصال المختمفة من جية، و تحسين الوضع االقتصادي نساء 
ىذه المجتمعات من جية ثانية أصبحت ظاىرة مقمقة ليا تأثيرىا النفسي و البدني، و أن ما 
يعد مثاليا في مجتمعنا الشرقية قد يكون مغايرا بعض الشيء عن المجتمعات الغربية بحكم 
العادات و التقاليد التي تمنع المرأة من إظيار مفاتن جسدىا باعتبارىا حرمة يجب أن تستر 

. من أعين الناس

و يبدو من ىذا العرض إن العوامل الثقافية تمعب دورا ميما في النظر إلى صورة الجسد و 
إن صورة المفضمة لمجسد يكتنفيا الكثير من التغير و التبدل نتيجة لممعيار الذي يمميو 

 أصبح سمعة فوكوبمعنى أخر، إن الجسد البشري كما يقول .المجتمع و ثقافتو و متطمباتو
استيالكية كأي سمعة قابمة لمعرض و الطمب و أن قيمتيا و كماليتيا تتغير بتغيير األذواق و 

. األمكنة و الثقافات

: تعريف اضطراب تشوه صورة الجسد-  13

المعروف سابقا رىاب Body Dysmorphic Disorderيعتبر اضطراب تشوه الجسد 
 و يشار إليو أحيانا عمى انو اضطراب بنية الجسد أو Dysmorphophobiaخمل البنية 

ىو اضطراب Body Dysmorphia Or Dysmorphic Syndromeمتالزمة التشوه 
لصورة الجسد ، حيث يشعر الفرد بالقمق Somatoform Diserderنفسيجسدي الشكل 

و قد يكون ىذا . المفرط حول مظيره الجسدي برغم من عدم وجود خمل أو عيب فيو
االضطراب كحالة مرضية مميزة و ليس عرضا الضطرابات أخرى، كعرض من أعراض 

اضطرابات األكل أو من اضطرابات الوسواس القيري و ىو ومنتشر في الوقت 
(. 295ص2015.رياض)الحاضر
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يعد اضطراب صورة الجسد شكل من أشكال االضطرابات النفسية التي يكون فييا عدم 
الرضا عن المظير الجسدي ىو السمة األساسية المحددة و ىذا االضطراب الجسدي تم 

 ( DSM 3)إدراجو  في دليل التشخيصي و اإلحصائي الثالث لممعدل االضطرابات النفسية 
حيث كان يشار إليو من حاجتو التاريخية عمى انو القمق عمى الجمال و الصحة و الجسد 

BeautyHypochondria و الخوف من التشوه او العجزDymorphophobia و 
 (dsm4) تشمل محكات الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع المعدل االضطرابات النفسية
انشغال الفرد الزائد عن الحد بعيب التخمي او المبالغ فيو في مظير الجسدي 

 و من األمور التي تضيف الحيرة و االرتباك بشان التشخيص و (10ص2006.الدسوقي)
تتمثل في الصعوبة في التمييز بين الحالة النفسية و المرضية أو سيكوباثولوجية و بين 

لذلك أضاف الدليل التشخيصي و اإلحصائي ،االنشغاالت العادية أو الطبيعية بشان المظير
الرابع لالضطرابات النفسية محكا يقضي بان انشغال الفرد يجب أن يكون حادا أو شديدا بما 

و األفراد الذين يعانون من ىذا االضطراب يكونون غاية  في . يكفي إن يسبب خمال وظيفيا
االنشغال و اليم إلى الحد الذي تسيطر عمييم فكرة إن جزءا ما من جسدىم يعتبر قبيحا أو 

عيبا و يكتنفيم الضيق و الكرب بشان مشكمتيم الجسدية لدرجة إن عمميم و حياتيم و 
عالقاتيم االجتماعية تتأثر بذلك و يعتقدون دائما إن ىناك شيئا خاطئا يتعمق بنسيج جمدىم 

أو تشوه أو عيب في شكل األنف أو الفم أو الحواجب أو الصدر أو 
و في اغمب األحوال تكون العيوب خيالية و مبالغ . (297ص.2015.رياض)........البطن

. فييا إلى حد كبير

تعريفا ليذا االضطراب (Phillips And Albertini.1999)فيميبس و البرتينيفقد ذكر 
بأنو انشغال مفرط من جانب الشخص ذو مظير جسمي عادي بعيب طفيف في مظيره 

 الجسدي و ربما ال يكون ليذا العيب وجود عمى اإلطالق سوى في مخيمة ىذا الفرد
 (.395ص. 2012.واآلخرون.عباس)
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يمكن القول أن اضطراب تشوه صورة الجسد ىو حالة نفسية يعاني منيا الفرد بالتحديد المرأة  
نتيجة لتصورىا خاطئ لمظيرىا الخارجي كما يبدو ليا أو كما تعتقد إن األخريين يرون ىذه 

لذلك تشعر بالقمق المفرط في المناسبات . العيوب و النواقص التي ليس ليا أي أساس
. االجتماعية التي تجعميا تنسحب من تمك المواقف نتيجة ألفكار خاطئة

 

 

: أعراض اضطراب صورة الجسد- 14

 يتميز ىذا االضطراب بانشغااللمريض نتشوه متخيمفي المظير الجسدي لدى شخص -
طبيعي المظير، و غالبا ما يكون شخصا طبيعيا في شكميم، و مظيره و لكن درجة التشوه 

. التي يتوىميا ال تستحق منو كل ىذا االنشغال

قد يصاب المريض بإعراض اكتئابية نتيجة عدم رضا الفرد عن جسده و إحساس بالنقص - 
 مما يدفعو إلى االنطواء و البعد عن الناس، كما يشعر الشخص باالشمئزاز من جسده

 (. 17ص.2010.مشاعل)

إن جودة الحياة لدييم ىشة، فيم يعانون من مشكالت متعددة كمرض السكري،الطالق و - 
بمعنى أخر إن أسموب الحياة يبدو . اضطرابات اآلكل و غيرىا من المشكالت التغدية

مضطربا و مشوشا و يكتنفو كثير من األلم النفسي و األسري و االجتماعي 
(Phillips.2000.p170). 

 

: محكات تشخيص اضطراب صورة الجسد- 15
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 حدد اضطراب (DSM 4)دليل التشخيصي اإلحصائي لإلمراض النفسية و العقمية الرابع 
: صورة الجسد أو اختالل الشكل الجسدي و ذلك عمى النحو التالي

 انشغال كبير من جانب الفرد بعيب متخيل في مظيره الجسدي و يصبح ىذا االنشغال -ا
. مفرطا إذا كان ىناك و لو قدر ضئيل من الشدود في تكوين الجسد أو أبعاده المختمفة

 يسبب ىذا االنشغال قدرا كبيرا من الكرب لمفرد تكون لو داللتو من الناحية االكمينكية -ب
كما أن يسبب لو خمال في أدائو الوظيفي االجتماعي أو الميني أو غير ذلك من المجاالت 

. األداء الوظيفي ذات األىمية

 ال يرجع ىذا االنشغال إلى إي اضطراب عقمي كعدم الرضا عن شكل معين و حجم -ج
(. 28ص.2010.النوبي)الجسد في حالة فقدان الشيية العصبي عمى سبيل المثال 

: فيحدد عمى أساس النحو اآلتيDSM-5أما بالنسبة إلى 

 االنشغال بواحد أو أكثر من العيوب المتصورة أو بتشوىات في المنظر الجسدي التي ال -ا
. يمكن مالحظتيا أو تظير بشكل طفيف لألخريين

في مرحمة ما أثناء االضطراب، القيام بسموكيات متكررة مثل تفحص النفس في المرآة - ب
التبرج المفرط أو األفعال العقمية مثل مقارنة المظير مع األخريين و ىذا يكون ردا عمى 

. مخاوف المظير

 تسبب االنشغاالت إحباطا سريريا ىاما أو ضعفا في األداء في المجاالت االجتماعية و -ج
(. 103ص .1994.أنور)المينية أو غيرىا من المجاالت األداء اليامة األخرى 

: األنا الجمدي و األغمفة النفسية- 16

: تعريف األنا الجمدي- 16-1
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األنا الجمدي ىو غالف الجسدي، إذ تحدثنا عن الفكرة فيي صورة : " اصطالحا- 16-1-1
تعويضية لالنا، الفكرة تربط بين الصورة و الصورة التعويضية، و وظائف األنا الجمدي يبدأ 

 (D.Anzieu.1987.P01)" تشكميا انطالقا من التحام الصورة و الصورة التعويضية 

 في بناءه لمفيوم األنا الجمدي عمى معطيات ايثولوجية،  D.Anzieuانزيو. دلقد اعتمد 
جماعية، اسقاطية و عمى عمم األمراض الجمدية و كذا العيادة التحميمية التي ساىمت بصورة 

. كبيرة في تحديد ىذا المفيوم

انو الرمز او الصورة  " 1974 األنا الجمدي ألول مرة سنة  D.Anzieu انزيو.ديعرف 
التي تعبر عن آنا الطفل في مراحل البدائية من نموه، إلى أن يتمثل ىو بنفسو انطالقا من 
تجربتو مع سطح جسده و ىو كل عمل نفسي يستند عمى وظيفة بيولوجية و بيذا فأالنا 

 Anzieu.D.1995.P 01)" الجمدي يجد السند انطالقا من مختمف الوظائف الجمدية 

يعتبر األنا الجمدي مفيوم مزدوج األصل، يصف تجربة ممموسة خاصة بالفرد و التي تربط 
األفكار بتجارب سطح جسده، فيو يسمح بالوقوف عمى مجاالت نفسية جديدة مما يجعل 
الظواىر التي ال يمكن فيميا في السابق مفيومو مثل الدينامية النفسية لبعض الحاالت 
االكتئابية انطالقا من فيم كيف يعمل التفكير عمى ربط العواطف مع المعارف في حيز 

. (Anzieu.D.Etall.2003.p05) يتمثل في الغالف النفسي 

: وظائف األنا الجمدي- 16-1-2

 عام  ثالثة وظائف لالنا الجمدي و ىي تتمثل في ثالثة أشكال "انزيو.د"ذكر 

. وظيفة الغالف الحاوي و الموحد لمذات- ا

.  وظيفة الحاجز الواقي و الحامي لنفس-ب
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 وظيفة مرشح لتغيرات ووصف اآلثار األولية و تسجيمييا، و ىي وظيفة تعمل عمى إثراء -ج
. التصورات و تحقيق وجودىا

 توسعت ىذه الوظائف إلي سبعة وظائف أخرى، انطالقا من أعمال مختمفة قام بيا -
:  و ىي تتمخص فيما يميانززيو و زمالئو.د

و ىي  Le Maintenance:وظيفة الحفاظ عمى النفساو وظيفة الصيانة و المحافظة - ا
بطريقة حمل األم لمرضيع وينيكوت .و.دعبارة عن وظيفة بيولوجية مرتبطة حسب 

"Holding" ، فباعتبار إن أالنا الجمدي ىو جزء من األم خاصة يدييا، التي استدخمت آو
أدمجت عند الرضيع، و التي تحافظ عمى النفس في حالة التوظيف، مثمما تحمي و تحافظ 

. األم عمى جسم طفميا

كما يغمف الجمد الجسد، فأالنا الجمدي يقوم :  La Contenanceوظيفة االحتواء -ب
. بتغميف كل الجياز النفسي لمفرد

و الذي يقترب بالمفيوم الذي جاء بو :   Le Pare Excitationوظيفة صد االثارات- ج
 .(Par-Excitation)فرويد في وظائف األنا 

فأالنا الجمدي يحقق عممية انفرادالذات و التي تؤدي :  L’individuation وظيفة التفرد-د
. إلى إحساس الشخص بفر دانيتو

التي تؤدي إلى بناء إحساس :  Linter Sensorialité وظيفة بين الحساسية-ه
 Barriere " حواجز االتصال"  و سماه فرويداشتراكي، حيث ىذا المفيوم بالذي جاء بو 

De Contact .

من حيث :  Soutien De L’exitation Sexuelleوظيفة احتواء اإلثارة الجنسية- و
. القدرة عمى تحمميا و تصريفيا و تسامييا
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 انزيو.دو التي تتصل حسب :  Recharge Libidinaleوظيفة إعادة حمل الميبيدو- ي
 Inscription Des Traces بوظيفة تسجيل اآلثار الحسية الممسية 

Anzieu.D.1995.p.128).) 

صيانة األفكار، احتواء التصورات و :  يمكن تمخيص وظائف األنا جمد إذن في-
الوجدانيات، موحد لمذات، حاجز واقي لمنفس، صاد االثارات، ارتشاح التبادالت و تسجيل 

أثار االتصاالت األولية مع المحيط، اتصاالت تبادلية حسية، التفرد، دعم و احتواء االثارات 
 (Demijolla-millor A.Etall.2005.p 1093)الجنسية و الشحنات الميبيدية

 

 

:  Les Enveloppes Psychiquesاألغمفة النفسية - 16-2

:  مفيوم األغمفة النفسية - 16-2-1

 من خالل نشره 1976 سنة "انزيو.د"ظيرت ألول مرة فكرة الغالف عند المحمل النفسي 
" ، كما اظير لفظ الغالف في الطبعة األولى لكتابو (الغالف السمعي لالنا)لمقال حول 

 باندماج مصطمح الغالف 1986و لكن بصورة وصفية، ثم عاد في سنة " الجمدي-االنا
 .(Anzieu.D.1995.p 8 )بصورة فعمية 

، 1920في ما وراء مبدأ المذة سنة  " فرويد.س" تمتد جذور مصطمح الغالف إلى الكتابات 
إال انو قد أشار رمزيا الى .  لم يتكمم عن األغمفة النفسية بصفة مباشرةفرويدفنجد بالرغم إن 

فكرة وجود كيس حيوي يحتوي عمى غالف قشري يتمثل دوره في عممية االستقبال و صد 
 )االثارات، حيث يتضمن فييا حماية الجياز النفسي من مختمف االثارات الخارجية

Freude.S.1993.p.68) .
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 الغير المباشرة في تمميح إلى فكرة الغالف النفسي من خالل تداخل فرويدتتمثل إسيامات - 
:  بين طبقتين و تفاعل بين عمميتين ىما

. Par Excitation" صد االثارات"التي تتمثل من خالل عمل جياز : الطبقة الخارجية-ا
إلى " صد االثارات"و ىي عممية تشبو إلى حد ما عمل الغالف النفسي، حيث تسعى وظيفة 

حماية الجياز النفسي من مختمف الصدمات و األخطار الخارجية التي قد تؤدي إلى 
. اختاللو

 Barrières De" الحواجز االتصال"التي تتمثل من خالل عمل : الطبقة الداخمية-ب
Contactخارج و داخل-داخل: ، و ىي عممية تسعى إلى استقبال و نقل بين االثارات-

" انزيو "  من فكرة "حواجز االتصال"حيث يقترب عمل ، داخل المرتبطة بالحاجات الداخمية
". األنا الجمدي" حول 

 فيما "فرويد.س"نجد منيم :  تعتمد إذن نظرية األغمفة عمى مساىمات عدة الباحثين -
من خالل مصطمح " فيدرن.ب"و " حواجز االتصال" و " صد االثارات" يخص مصطمح 

". الحاوي"من خالل مفيوم " بيون.ر"و " حدود األنا"

:  خصائص الغالف النفسي- 16-2-3

تتم التعرف عمى الخصائص الييئوية األكثر عمومية لمغالف النفسي من خالل الطرق 
:  التالية

األغمفة النفسية تعرف انتماء المكونات النفسية إلى : Appartenance االنتماء - ا
الساحة النفسية الداخمية، الساحة النفسية الحسية و الساحة النفسية : ساحات معينة ىي

. لألخريين
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األغمفة النفسية تحقق االتصال بين مختمف الساحات النفسية : Connexitéاالتصال - ب
. فيما بينيا

 و يمكن في إمكانية تحقيق الدمج انطالقا من الساحة النفسية : Compacitéااللتحام -ج
 Anzieu.D.et all.2003.p)فيتم دمج مختمف أجزاء الجياز النفسي لتحقيق وحدة كاممة

62) 

:  أنواع األغمفة النفسية- 16-2-4

: تتمثل جممة أنواع األغمفة النفسية المتداولة في 

  :L’enveloppe de sonoreالغالف السمعي - ا

 بتقديم فرع أخر من الغالف السمعي 2003" ليكورت.ا" ثم قام 1974 سنة انزيوفقد حدده 
: المتمثل في الغالف الموسيقى، و يضم الغالف السمعي الذي ينظر إليو من زاوية واجيتين

 .الواجية المفظية و الواجية الموسيقية

 

 

: L’enveloppe De Chaleurالغالف الحراري - ب

الغالف الحراري إذا كان من الواضح انو ال يزال معتدال يظير أمنا نرجسيا في تنازل ما 
يكفي لمدخول في عالقة من التبادل مع األخر، بشرط أن يكون عمى قدر من االحترام 

. المتبادل لمفرد و االستقالل

:  غالف الذاكرة- ج
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الجمدي باعتباره يعبر عن اليوامات االدراكات الفكرية -و ليذا الغالف عالقة ميمة باألنا
 Anzieu.D.1995.p)لمجد و التي تكون مسؤولية عن تكوين األنا الجمدي بحد ذاتو 

183-224) 

ظافة إلى ىذه األنواع توجد أنواع أخرى منيا الغالف المعاناة، الغالف ألشمي، الغالف ا- 
. الذوقي، الغالف العضمي و غالف الحمم

: مكونات األغمفة النفسية- 16-2-5

: انطالقا من ثالث مستويات ىي" ىوزل.د"تتكون األغمفة النفسية حسب 

  القشرةPellicule : تمثل السطح النفسي
لمجسد و ىي مفيوم حدي غير تصوري في حد ذاتو، يشكل التمثيالت العالئقية 

 .األولى لألغمفة النفسية التي ىي قريبة جدا من أداء الجسم
  الغشاءMembrane : حيث يتكون من

خالل التجارب و اآلثار التي تسجل عمى القشرة عند االلتقاء بموضوعات اإلشباع 
 .النزوية

  التموضعHabitat : تتكون من خالل
المادة الحسية عمى أساس قوانين الحدود الزمانية و المكانية لمعالم عمى شكل ترتيب 

من خالل عممية تعيين حدود " ىوزل.د"متناغم حيث تعمل األغمفة النفسية حسب 
 :االنا عمى شكل ثالثي

. حدود ما بين المساحة الداخمية و المواضع الداخمية- 
.  حدود ما بين المساحة الداخمية و المواضع الداخمية-
. (Anzieu.D.Etall. 2003.p 64.65) حدود مع العالم الحسي و الداخمي-

: خالصةال- 
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بعد عرض اإلطار النظري الخاص بصورة الجسد، تبين لمباحثة أن صورة الجسد تمثل صورة 
ذىنية و عقمية يكونيا كل فرد منا عن جسمو أو بمعنى أخر طريقة إدراك كل واحد منا 

لجسده و مظيره، و ليذه الصورة أىمية كبيرة عمى حياة األفراد و النساء بالتحديد و 
تفاعالتيم اليومية مع األخريين ، باختالف النظريات يختمف تفسير صورة الجسد، إال أنيا 

تشترك في اضطراب صورة الجسد و الذي ىو عبارة عن انشغال الفرد الزائد عن الحد لعيب 
متخيل في الجسد، وىذا يعني أن صورة الجسدية تمعب دورا ميما في تحديد مفيوم الفرد 

. لذاتو الجسدية
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. تقدير الذات: الفصل الثاني- 

: تمييد- 

 يعتبر مفيوم تقدير الذات من المفاىيم السيكولوجية اليامة في حياة الفرد حيث يؤثر عمى -
. شخصيتو من جميع الجوانب و يممي عمى الفرد السموكات التي تعكس تقدير ذاتو

إذ يشكل تقدير الذات . و يعد تقدير الذات من اإلبعاد الرئيسية لمفيوم أوسع و اشمل لمذات
جانبا ميما منيا و يتصل اتصاال وثيقا بمختمف جوانبيا، لذلك فان التوصل إلى الفيم 

الصحيح لمفيوم تقدير الذات يدفعنا إلى إلقاء الضوء عمى الذات أوال  و بعض المفاىيم 
المتعمقة بيا  و بالتالي في ىذا الفصل نحاول إيضاح مفيوم الذات و تقدير الذات من خالل 

. بعض المفاىيم التحميمية و تفسير عمى حسب كل نظرية

الذات : اوال

: تعريف الذات- 1

الذات ىي كينونة الفرد او الشخص، تنمو و تنفصل تدريجيا عن المجال اإلدراكي و تكون 
بنية الذات نتيجة لمتفاعل مع البيئة و تشمل الذات المدركة و الذات المثالية و الذات 

االجتماعية و قد تمتص قيم األخريين و تسعى لمتوافق و االتزان و الثبات و تنمو نتيجة 
زىران )لمنضج و التعمم و تصبح المركز الذي تنظم حولو كل الخبرات 

(. 90ص.1988.حامد

يستخدم الذات عادة لمداللة عمى الشخصية ا واالنا حيث يجري اعتبارىا بمثابة عامل يعي 
(. 296ص .2006.محمود عواد )ىويتو المستمرة و صورتو
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. ىو المحتوى من الجياز العقمي و لكن ليس واحد من مكوناتو" Heinz kohutحسب - 
و ىو تجريد نفسي تحميمي، قريب من المعاش و يتضمن طاقة غريزية و مفيم بالرغبة في 

. Jean Claude.1998.p35))" االستمرارية، و يتميز بطابع الدوام

الذات ىو ما يجعل الشخص ىو نفسو واقعيا و داخميا، كفرد بغض النظر عن التغيرات - 
. H.bloch Et Autre.2001.p 165)).الحاصمة عمى وعيو

تقدير الذات : ثانيا

: تعريف تقدير الذات- 1

نظرا ألىمية تقدير الذات في بناء شخصية الفرد، اىتم العديد من الباحثين بيذا المفيوم من -
: و تتمثل في.خالل دراستيم، ووضعوا لو تعريفات كثيرة، كل حسب نظرتو

تقدير الذات عمى انو تقييم يضعو الفرد لنفسو و يعمل عمى Cooper Smith يرى -
المحافظة عميو و يتضمن تقدير الذات اتجاىات الفرد االيجابية و السمبية نحو ذاتو، و ىو 
مجموعة االتجاىات و المعتقدات التي يستدعييا الفرد عندما يواجو العالم المحيط بو و ذلك 

 .Cفيما يتعمق بتوقعات الفشل و النجاح و القبول و القوة الشخصية
Smith.1984.p10) .)

 إن تقدير الذات ىو مفيوم يعكس اتجاه الفرد نحو نفسو Rosenbergروزنبرغ و يرى - 
و إن الفرد يكون اتجاىا نحو كل الموضوعات التي يتعامل معا و الذات إحدى ىذه 

الموضوعات فيو يرى أن تقدير الذات العالي لدى الفرد يعني شعوره بأىمية نفسو و احترامو 
 (.27ص .2001.الشناوي و اآلخرون)لذاتو في صورتيا التي ىي عمييا

بأنو القدرة عمى أن يحب الفرد نفسو و يحترميا عندما يخسر تماما، و ماكمفنو يرى - 
يحبيا عندما ينجح، و ىو أكثر من مجرد شعور طيب اتجاه الذات و انجازاتيا، حيث يتعمق 
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بالطريقة التي نحكم بيا عمى أنفسنا و عمى قدراتنا، و عمى رؤية أنفسنا من منظور 
(. 105ص.2008.سعاد جبر سعيد)قيمتنا

 )إن معنى تقدير الذات ىو حسن تفسير المرء لذاتو و شعوره بجدارتو و كفايتو كفافييرى -
(. 101ص.1989.كفافي

عمى انو أسموب الذي يدرك بو األفراد أنفسيم في  poner( 1981)بونر و يعرفو - 
(. 10ص.1998.عكاشة )عالقاتيم مع اآلخرين

و يرى عبد الفتاح عمى إن تقدير الذات ىو نظرة الفرد و اتجاىو نحو ذاتو، فنظرتو عن - 
ذاتو تنبثق من عالقتو مع اآلخرين في المجتمع و األدوار التي يمارسيا سواء في األسرة أو 

(. 239ص .1998.عبد الفتاح )في مينتو

أول من وضع إطار متكامال لنظرية الذات من الناحية  (1951)كارل روجرز و يعرفيا 
النظرية و التطبيقية، و يتضح ذلك في أسموبو المعروف بالعالج المتمركز حول العميل، و 

 لمشخصية، حيث يعرفيا بأنيا تنظيم عقمي "روجرز"تعتبر الذات مفيوما محوريا في نظرية  
معرفي منظم من المدركات و المفاىيم و القيم الشعورية التي تتعمق بالسمات المميزة لمفرد و 
عالقاتو المتعددة، و بعبارة أجرى أن تقدير الذات ىي اتجاىات الفرد نحو ذاتو و التي ليا 

،   مكون سموكي و أخر انفعالي

و من خالل التعريفات التي تطرقنا إلييا و التي اختمفت من باحث إلى أخر، يمكن إن - 
نعرف تقدير الذات بصورة شاممة بأنو تقييم المرء الكمي لذاتو إما بطريقة ايجابية أو بطريقة 
 .سمبية، و ىذا يشير إلى مدى إيمان الشخص بنفسو بأىميتيا و قدرتيا و استحقاقيا لمحياة

 

 :مراحل نمو تقدير الذات-  2
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:  يمر تقدير الذات بعدة مراحل وتتمثل في -

 يولد الطفل و ىو غير مزود بتقدير لذاتو الكامل ( شيرا18-0): المرحمة األولى- 2-1
، يقضي معظم أوقاتو في التعرف عمى والديو كما يقوم  شير18-0في مرحمة ما بين 

الوالدين مباشرة بتمبية متطمباتو اليامة، و ىذا عن طريق التفاعالت و العالقات خصوصا 
. مع األم

يبدأ الطفل ينمو و يطور نفسو لمواجية محيطو الخاص، ىذا النمو يمعب دورا ىاما جدا في 
تطوير تقدير الذات و نموه فادا تم تمبية متطمباتو األساسية فيو يشعر بالراحة، كما أن شعوره 

. بالقبول من طرف محيطو و خاصة الوالدين

 يبدأ االتصال االجتماعي فينا تبدأ العاطفة المكتسبة  شير12 - 10 بعدىا و عند السن
لدى الطفل في طريقة التواصل، فكمما تشبع عاطفيا و ايجابيا كل ما كان التواصل مع 

محيطو ايجابي و متوازن و بالتالي يحدث التكيف النفسي و خاصة مع   
. (Engles.2004.p4)الوالدين

 Les Banbins سميت ىذه المرحمة ( سنوات3- شير18): المرحمة الثانية- 2-2
في ىذه ، ألنيا تتميز بالفضول الكبير و االبتياج التمقائي، و ىدا لتعرف عمى المحيط الطفل

المرحمة يضع الطفل صورة او تقدير لذاتو، بمعنى يصبح يدرك ذاتو اما أجابيا او سمبيا، 
تتميز ىذه المرحمة بوضع قوانين و قواعد لمطفل و تكون مرنة، بتوفير الراحة و األمن لو، 

الن شعوره باألمن يولد لمطفل الثقة بينو و بين والديو زيادة .دون حرمانو من ممارسة طفولتو
. (Engels.2004.p 5-6)عمى ىذا يكسبو التقبل االجتماعي

مرحمة ما قبل التمدرس و أثناء : ( سنوات6 سنوات الى 3):المرحمة الثالثة- 3-3
تتميز باالستقاللية في العالقات االجتماعية خارج المحيط األسري و تكون مع ، التمدرس

األطفال او الراشدين او المعممين، تساىم ىذه المرحمة في نمو تقدير الذات الجيد او 
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يتمتع الطفل في ىذه المرحمة بقدرات حسية و حركيّة، يستطيع فعل بعد األمور . الضعيف
.  Debrouillardiseدون مساعدة الوالدين و ىذا ما يسمى 

في ىذه المرحمة يستطيع الطفل تعديل انفعاالتو بشكل جيد من المرحمة األولى، و نالحظ 
. الطفل انو يستطيع مواجية مشاعر اإلحباط بطريقة أحسن

تعد ىذه المرحمة ميمة من المراحل األخرى، تتميز بالفعالية في نمو تقدير الذات حتى يتم 
استقرار العالقات االجتماعية فيي تميد الطفل ليتعمم مفيوم االستقاللية بشكل واضح و بذلك 

يمكنو المرور الى مرحمة المراىقة بطريقة سميمة و تقل الصراعات 
 (.(Engles.2004.p 8النفسية

: نظريات تقدير الذات- 3

 : تعددت نظرياتتقدير الذات و اختمفت منباحث الى أخر و تتمثل في

: Rogers( 1961)نظرية كارل روجرز- 3-1

 عن الذات من أىم النظريات المعاصرة إذ يمثل مفيوم Rogersتعتبر نظرية روجرز - 
الذات الجوىر لمشخصية اإلنسانية و ىذا إذا نظرنا لطبيعة اإلنسان و ىذه النظرة ىي من 

 Rogersتؤكد عمى وجود قوة دافعة لدى اإلنسان و ىي النزعة لتحقيق الذات فحسب 
مفيوم الذات ىو الحجر الزاوية الذي ينظم السموك اإلنساني إذ يتأثر بخبرات الفرد و قيم 
اإلباء، و أىدافيم و فكرة المرء عن نفسو المتعممة، و ىي ارتقائية مند الوالدة، حيت تبدأ 

. بالتمايز خالل مرحمتي الطفولة و المراىقة

: و يحدد روجرز المصادر األساسية التي تساىم في تكوين صورة الفرد لذاتو

. قيم اآلباء و أىدافيم و التصورات التي يواجييا الفرد لممحيط- 

. تجارب و خبرات الفرد المباشر- 
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. التصورات التي يكونيا الفرد عن الصورة المثالية المرغوب الوصول إلييا- 

فالفرد إذا أدرك نفسو بصورة واضحة فسيتصرف بما يتالءم مع صورتو عن 
 (.358ص.2008.الداىري)نفسو

و يتجو روجرز إلى أن الفرد يستجيب لمجالو الظاىري منظم و يسعى دائما إلى تحقيق - 
ذاتو و ىو ما يمكنو من التغمب عمى المشاكل التي تواجيو و يتجو في نضجو نحو 

حيث يؤدي تطور الوعي ، االستقالل و التمايز و االتساع و يصبح بذلك أكثر وعيا بذاتو
بالذات حسب روجرز الى نمو حاجتين مترابطين تيدفان إلى حفظ الذات و تدعيميا، و ىما 
الحاجة إلى االعتبار ايجابي من اآلخرين، أي الحاجة التي تدفع الفرد إلى الحصول عمى 

التقبل و الحب و الرعاية و االحترام من طرف المحيط، و دلك من خالل التنشئة االجتماعية 
. لمفرد

تنمو من خالل خبرات الذات المرتبطة " التفكير الذاتي" و كذا الحاجة إلى االعتبار الذاتي 
بإشباعيا أو إحباطيا، يتحقق التكيف مع المحيط من خالل االتساق بين الحاجة لالعتبار 

(. 29ص.2008.نوار)الذاتي و بين االعتبار االيجابي الذي يتمقاه من اآلخرين،

  :Cooper Smithنظريةكوبر سميث- 3-2

يرى تقدير الذات عمى انو ظاىرة تتضمن كل من عمميات تقييم الذات و ردود الفعل او 
االستجابة الدفاعية و إن كان تقدير الذات يتضمن اتجاىات تقيمو نحو الذات فان 

االتجاىات تتسم بقدر كبير من العاطفة فتقدير الذات عند كوبر سميث ىو الحكم الذي 
يصدره الفرد عن نفسو متضمنا االتجاىات التي يرى أنيا تصنعو عمى نحو دقيق و ينقسم 

: تعبير الفرد عن تقديره لذاتو إلى قسمين

 .و ىو إدراك الفرد لذاتو ووصفو ليا: التعبير الذاتي -
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و يشير إلى األساليب التي تفصح عن تقدير الفرد لذاتو و التي : التعبير السموكي -
 .تكون متاحة لممالحظة الخارجية

 :بين نوعين من تقدير الذات" سميث"و يميز  -
 .و يوجد عند اإلفراد الذين يشعرون بالفعل أنيم ذوي قيمة: تقدير الذات الحقيقي -
 يشعرون أنيم غير ذوي قيمة و لكنيم و يوجد عند األفراد الذين: تقدير الذات الدفاعي -

ال يستطيعون االعتراف بمثل ىذا الشعور و التعامل عمى أساسو ميا نفسيم و مع 
 .(Sordella.2004.p48)اآلخرين

: Rosenberg( 19964)نظرية روزنبيرغ - 3-3

حول محاولتو دراسة نمو و ارتقاء سموك تقييم الفرد لذاتو و " روزنبيرغ " تدور أعمال  -
ذلك من خالل المعايير السائدة في المجتمع المحيط بو، و قد اىتم بصفة خاصة 

بتقييم المراىقين لدواتيم، و وأوضح انو عندما يكون تقدير مرتفع لمذات فيعني ىذا ان 
الفرد يحترم ذاتو و قيميا بشكل مرتفع بينما التقدير المنخفض أو المتدني يعني رفض 

 (.89ص .1992.سميمان)الذات او عدم الرضا عنيا 
و طرح ، أن تقدير الذات مفيوم يعكس اتجاه الفرد نحو نفسو " روزنبيرغ" و اعتبر  -

و ما ذات إال ، فكرة ان الفرد يكون اتجاىا نحو كل الموضوعات التي يتعامل معيا
 (.126ص .2001.الشناوي)احد ىذه الموضوعات 

"  ذات التدرج اليرمي لمحاجات اإلنسانية" نظرية ماسمو - 3-4

(1943-1954)Maslow Hierarchical Needs  :

لمحاجات من أكثر النظريات شيوعا A.Maslow"ابرىام ماسمو" تعد نظرية عالم النفس -
تقدير الذات حاجة البد من ماسمو في مجال العمل و المؤسسات بصفة عامة، يعتبر 

إشباعيا عندما يشعر الناس أنيم محبون و يمتمكون شعورا باالنتماء فتنشئ عندىم الحاجة 
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و " احترام الذات، احترام الذي يمنحو اآلخرون" لالحترام و ىناك نوعان من حاجات االحترام 
إشباع الحاجة لالحترام الذات تسمح لمفرد بالشعور بالثقة، بقوتو و قيمتو و بكفاءتو و يصبح 
أكثر قدرة و إنتاجا في كافة مجاالت الحياة، و عندما يفتقر الى تقدير ألذاتو يشعر بالكآبة و 

 إن احترام و تقدير الذات ماسموالعجز و تعوزه الثقة الكافية لمواجية المشكالت و قد أوضح 
) لكي يكون أصيال يجب أن يبقى عمى تقييم واقعي لقدرات الشخص

(. 112ص.1990.عشوي

 
ماسمو لالتدرج اليرمي لمحاجات اإلنسانية : 01الشكل 

 : مستويات ووزعيا عمى النحو التالي05 الحاجات اإلنسانية إلى ماسموو قد قسم  -
و تسمى أحيانا الفسيولوجية أو الطبيعة العضوية كحاجات : الحاجات األساسية - ا

. و ىي ادني تنظيم لمحاجات اإلنسانية،المأكل و المشرب و المسكن و الراحة
و ىي الحاجات التي تتعمق بالحماية الفرد من : الحاجة إلى المأمن و الضمان- ب

و . الذي الجسدي و النفسي أو الضمان الدخل و محافظة عمى مستوى معيشي الئق
: يرى البعض أن ىناك دعامات ثالثة يقوم عمييا الشعور العاممين باألمن و ىي
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 موقف الرؤساء من العاممين و اتجاىاتيم النفسية نحوىم، فالفرد ال يشعر باألمن -
. أن لم تقابل جيوده و نشاطو باستحسان من ألرؤسائو و المشرفين عميو

 معرفة الفرد لما يراد منو، كمعرفتو لألنظمة و الموائح التي تخص المنظمة و فرص -
التقدم في عممو و درجة قبول عممو و لذا فان تنمية ذلك يتم عن طريق تحديد 

. االختصاصات و الواجبات ليتعرف الفرد عمى ما يراد منو
 (.231،ص1998زويمف،) ثبات نظم الثواب و العقاب -
و تتمثل في مشاركة األخريين و : الحاجات االجتماعية أو الحاجة إلى االنتماء- ج

التفاعل االجتماعي و الحاجة إلى الصداقة و الحب و العطف و القبول من 
 ،األخريين

و تعتبر الحاجات االجتماعية نقطة انطالق نحو الحاجات اعمي و بعيدة عن 
. الحاجات الولية

التقدير من  و كالحاجة إلى االحترام: الحاجة إلى االحترام و تقدير الذات- د
األخريين و التميز عنيم، و تتصل بما يؤديو و يقدمو الفرد ضمن مجال عممو 

فباستطاعتو تحمل مختمف األعباء و المسؤوليات الموكمة إليو، و قدرتو عمى االبتداع 
الطرق و األساليب التي تعتبر كإسيامات إضافية في المجال الميني، إذ يعزز ذلك 

 بان ماسموالشعور باالحترام الذات لنفسو و من طرف اإلفراد المحيطين بو، و يقول 
. ىذه الحاجة تأتي عقب إشباع الحاجات الثالث السابقة

و تمثل الحاجة إلى تحقيق األىداف و الطموحات :  الحاجة إلى تحقيق الذات-ه
" ماسمو"تنظيم لحٌاة،وتعدهذهالحاجةاعلًمستوىفًالتي رغبيا الفرد في ا

(. 210،ص1995سالم و اآلخرون،)اليرمي لمحاجات 
 تظير ماسموفي سمم  (حاجات المستويات الثالثة األخيرة )ان الحاجات العميا 

متأخرة في الحياة الفرد و ىي الزمة لسعادتو و غالبا يؤدي كبتيا إلى أمراض 
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نفسية،و ليا طرق شتى إلشباعيا، كما أن الحاجات الدنيا ىي حاجات ضرورية 
 (.231،ص19زويمف،) لممحافظة عمى بقاء الفرد و أن طرق إشباعيا محددة

ويعرف تقدير الذات عمى انو الجسر : William Jamesنظرية وليام جيمس - 3-5
الميم بين التمنيات و النجاحات، و يضيف ان تقدير الذات ىو الشعور بقيمة الذات و مركزه 

في الداخل و عمق الفرد، و ينحصر ثقل ىذه القيمة عمى األىمية التي يولييا الفرد إلى 
 (Dupas.2012.p40).مختمف أنواع األنا

: يقترح وليام صيغة تقدير الذات عمى النحو التاليو

Estime de soi = Reussites (realisation) aspiration 
(pretention) 

. كما ان الفرد يمكنو تعديل وتعيير درجة تقدير ذاتو بتقبل ذاتو والشعور بيا او العكس

ويضيف وليام ان الحكم عمى القدرات والكفاءات التي تممكيا الذات ال يكون لو عمى تقدير 
. الذات إالإذا كان يتعمق بالميادين التي تمثل أىمية كبرى بالنسبة لمفرد

بالنسبة لو يعتبر أساس تقدير الذات Charle Horton Cooley 1902نظرية - 3-6
ىو ذا طبيعة اجتماعية فيو يركز عمى عالقة الفرد مع اآلخرين المحطين بو خاصة األفراد 
ذوي األىمية العظمى، او الذين ليم دور أساسي في حياتو فمن طريق التعامل و التفاعل 
معيم و عن طريق العالقة الجيدة و االيجابية تتكون لدى الفرد نظرة و حكم ايجابي عن 

 ان تقدير الذات ىو Cooleyذاتو، و منو يصبح لديو تقدير ايجابي لذاتو، حيث يؤكد كولي 
نتاج التجارب المتكررة التي يمر بيا الفرد في محيطو و ذلك بالتفاعل مع جسده و 

 .(Dupas.2012p45)مجتمعو
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و منو نستنتج ان النظريات التي تناولت تقدير الذات تؤكد أىمية الدور الذي تقوم بو األسرة 
و نوع الرعاية في نمو و تطور ىذا المفيوم لدى اإلفراد، كمفيوم تكيفي يتأثر الى حد كبير 

بالمؤثرات البينية و طرق و أساليب التنشئة االجتماعية، و لذلك اىتم العمماء النفس بالخبرات 
المبتكرة التي يخبرىا الطفل في سن حياتو المبكرة السنوات الخمس األولى حيث تمعب دورا 
ميما في تكوين و بناء شخصيتو و تشكيل سموكو نحو االستقالل و االعتماد عمى النفس و 

بعكس ذلك تترسخ لدييم الرغبة بالعزلة و االنسحاب و البعد عن التفاعل االجتماعي و 
اآلخرين و الشعور بالنقص و الدونية،و ضعف قدراتيم عمى اتخاد القرارات، دون اعتماد 

. عمى غيرىم

: الحاجة الى تقدير الذات- 4

ان حاجاتنا الى الشعور و بما نحن عميو و بما نحن عميو و ما نقوم بو، ىو ضمن معاييرنا 
الخاصة التي تربط بمفيوم الذات و مستوى الطموح عندنا، و ما نفكر بو عن أنفسنا يدور 
حول مفيومنا لمقيم و المعايير، و ما ىو صواب و ما ىو خطا فجميعنا تؤدي لمجوانب 

الميمة لحاجاتنا لتقدير الذات،ألنيا تدور حول منظومة القيم التي اكتسبيا الفرد أثناء عممية 
التطبيع االجتماعي لو و التي يحاول من خالليا المجتمع ان يعد طريق حياتو، و ان يشرب 

قيمة المعاييره و التي ال يستطيع الفرد ان يختمق تمك المعايير و قيم االجتماعية دون ان 
كما ييدف اإلنسان في سموكو الن يشعر بقيمتو و أىمية . يشعر بإحباط يتصل بتقديره لذاتو

الدور الذي ييدف اإلنسان في سموكو، فكل منا لو ادوار مختمفة يقوم بيا يشعر بقيمتو في 
حد ذاتو كانسان و يود ان يمقى تقدير األخريين لما يقوم بو من عمل في حياتو، ان يشعر 

ترجع حاجاتنا الى إدراك و معرفة أىمية تقدير . و يكون العمل ذو وزن و قيمة، بالنجاح
الذات من ان الفكرة الفرد عن ذاتو منذ الطفولة ال يقتصر تأثيرىا عمى سموكو الحالي بل 

يمتد الى سموكو المستقبمي و يؤثر في تنمية االجتماعية المقبمة حيث يميل دوي تقدير الذات 
المرتفع الى الحرية و االستقالل و االبتكار و القدرة عمى التعبير عن أرائيم بعكس ىؤالء 
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الذين يتميزون بتقدير ذات منخفض و إذا كان الفرد يعزز انجازاتو و يستمد تعزيزات سموكو 
(. 62،ص2007عبيد،) من ذاتو فيتوقع منو في ىذه الحالة درجة مرتفعة من تقدير الذات

: العوامل المؤثرة في تقدير الذات- 5

بما ان تقدير الذات ىو من البنياتاألساسية لتكوينشخصية الفرد و بما ان من الخصائص 
التي تميز الكائن اإلنساني، ىي تأثيره المباشر بجميع العوامل سواء كانت عوامل داخمية 

: فكل ىده العوامل تعمل عمى رفع او انخفاض من تقدير ذات الفرد نذكر منيا

:  إلى وجود عدة عوامل تؤثر في تقدير الذات نذكر منيا ماسمو و ميتممانأشار - 5-1

. كالنظام االستبدادي في األسرة، و التربية االستبدادية في المدارس: العوامل الثقافية-ا

 مثل اإلسراف في الحماية القائم عمى التسمط من قبل :عوامل ترجع إلى الطفولة المبكرة-ب
الوالدين ، و تسمط من قبل الغير، و منافسة مع اإلخوة األكبر، و إلحاح الوالدين في 

االستثارة غيرة الطفل بمقرناتو مع األطفال اآلخرين، و الصرامة المفرطة في النظام والعقاب، 
وعدم استخدام المدح أو االحترام أو التقدير،و محباه في األسرة و انعدام االستقالل، طول 

. اعتماد عمى الغير، و عقاب بالعقاب أو التخويف أو اإلفزاع

كالعيوب الجسمية و ضالة النجاح، و الفشل و : عوامل ناشئة عن المواقف الجارية-ج
شعور باالختالف عن الغير، و الترفع أو الرفض من قبل األفراد اآلخرين،و العجز عن 

الوفاء مما تتطمبو أمور الحياة من الصفات الذكورة أو األنوثة و صرامة المثل و شعور بإثم 
 (.28ص.2003.الضيدان )و الذنب و نظرة الغير لو عمى انو صغير

 :و ىناك عوامل أخرى تتمثل في 

: العوامل الشخصية- 5-2

: و تنقسم الي عدة  وحدات و تتمثل في
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انو كمما كان ىناك تشابو في ( 1991) ميخائيل يرى: متغيرات نفسية عقمية- 5-2-1
صورة الفرد مع األخريين كان تقدير لمذاتو مرتفع و اي تغيير مالحظ في مظيره يجعمو 
يشعر بالقمق و التوتر و ىذا يؤدي الى االنسحاب من عالقاتو مع االخرين و بالتالي 

(. 95ص .1991.اسعد)االنطواء و قد يصل في بعض االحيان الى العزلة

ان لصورة الجسد اثر فعال في التفاعل الفرد : صورة المرء عن جسمو- 5-2-2
(. 174ص .2004.الظاىر)االجتماعي

الى اىمية صورة الجسم في تكوين مفيوم الذات لدى الفرد حيث بين ( 1993)اشار دبيس 
ان العيوب و العاىات الجسدية قد تؤدي الى تنمية مشاعر النقص، و تحول دون تحقيق 

(. 2011ص.1993.دبيس)النمو السوي

نمخص العوامل المحيطة في العوامل األسرية و العوامل : العوامل المحيطة- 5-3
 Christophe Lellord.1999.p 35).( .االجتماعية

 التي ينمو فييا إناألسرة ىي النواة األساسية و البيئة األولى: العوامل األسرية- 5-3-1
الغرد و يكتسب من خالليا أىم ألخبراتو سواء كانت نفسية أو اجتماعية و قد توصمت 

ألوالدي و منح االستقاللية و الحرية لألبناء بطريقة متوازية و العديد من الدراسات أن الدعم 
معتدلة مرتبط بطريقة ايجابية بالتقدير المرتفع لمذات لدى األبناء، فإذا وثق الوالدين بأبنائيم 

 Danielet ) و يعتبرونيم أشخاص مسؤولين فيذا يمنحو تقدير لذاتو ايجابي و مرتفع
all.1978.p805.815) .

إن الخبرات االيجابية ىي التي تنسجم مع مفيوم الذات و : العوامل االجتماعية-5-3-2
تقديرىا، و مع المعايير االجتماعية و ىي التي تؤدي بالفرد إلى الشعور بالطمأنينة و 

السعادة، بينما تترك الخبرات السالبة التي تنتج عن نعارض قوانين الضبط المعيارية مع 
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مفيوم الذات، و تقديرىا قيمة سالبة و الشعور باإلحباط و التوتر و اليزيمة و بالتالي بروز 
 (.58ص.1993.سعد)اضطرابات في العالقات االجتماعية

أن مفيوم الذات عند الفرد و تقديره ليا يرتبط بما يعيشو من ( 1993)يرى سعيد عمي 
. خبرات، و يتوقف تأثيره عمى طبيعة ىذه الخبرات

يشير إلى أن ىناك نوعين من العوامل المؤدية الى  فيمي والقطان أما بالنسبة إلى- 5-4
تكوين تقدير ذات مرتفع أو منخفض، فمنيا ما يتعمق بالفرد نفسو، و منيا ما يتعمق بالبيئة 

: الخارجية

ثبت ان درجة تقدير الذات لدى الفرد تتحدد : امل التي تتعمق بالفرد نفسو العو-5-4-1
من خالل خموه من القمق او عدم االستقرار النفسي بمعنى انو إذا كان الفرد متمتعا بصحة 
نفسية جيدة، ساعد ذلك عمى نموه نموا طبيعيا و يكون تقديره لذاتو مرتفعا اما اذا كان الفرد 
من النوع القمق غبر المستقر فان فكرتو عن ذاتو تكون منخفضة و بالتالي ينخفض تقديره 

. لذاتو

تكون متصمةبالظروف التنشئة و : العوامل التي تتعمق بالبيئة الخارجية- 5-4-2
فيمي و  ) االجتماعية و الظروف التي تربى و انشا فييا الفرد و كذلك نوع التربية

 (.78،،ص197،القطان

 

 

 

 

 :يمكن تمخيص ىذه العوامل في الشكل التالي- 
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. العوامل المؤثرة في تقدير الذات: (2)شكل رقم 

: مستويات تقدير الذات- 6

: تعددت مستويات تقدير الذات و اختمفت من باحث الى اخر نذكر منيا

 ان ىناك مستويات مختمفة لمذات، فالفرد يشعر Vernon (1964)يقول فيميب فيرنون- 
ان لو ذاتا مركزية او ذاتا خاصة مختمفة عن الذات االجتماعية التي تكشف لمناس و 

: ىي" فيمون" مستويات الذات حسب رأي 

و يتكون من عدة نوات اجتماعية العامة التي يتعرضيا الفرد : المستوى األعمى- 6-1
. لممعارف و الغرباء و األخصائيون النفسيين

 كما يدركيا الفرد عادة و يعبر عنيا لفظيا و يشعر بيا :الذات الشعورية الخاصة- 6-2
. يكشفيا الفرد عادة ألصدقائو الحممين فقط

 التي يتحقق منيا الفرد عادة عندما يوضع موقف تحميمي شامل مثل :الذات البصيرة- 6-3
. ما يحدث في عممية العالج النفسي الممركز حول العميل أو اإلرشاد النفسي
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 التي تتوصل إلى صورتيا عن طريق العالج :الذاتالعميقة او الذات المكبوتة- 6-4
 (.78ص.2017.حمزاوي )النفسي التحميمي 

: أساسيات تقدير الذات- 7

مكونات عامة و مكونات شخصية و خاصة و : ىناك أساسيين لتقدير الذات نذكر منيا
: و تتمثل في. تختمف من شخص إلى أخر

الن كون الشخص وفي لذاتو يساىم ، ىو احترام الذات: المكون األساسي العام- 7-1
بشكل كبير في تقديرىا و لمحصول عمى ذلك يتوجب أن يحترم الشخص احتياجاتو األساسية 
و ردة فعمو و حدوده و حتى كيانو الذي يساعده عمى االبداع و جميع المجاالت التي يكون 

. فييا فعال لذاتو

و ىي كثيرة و متنوعة حيث أنيا تختمف من : المكونات الشخصية و الخاصة- 7-2
شخص إلى أخر و كل شخص يمكنو التعرف عمييا بشكل شخصي بكتابة جميع السموكات 
التي تنقص من الفرد لذاتو و أىم مكوناتو لتقدير ذاتو و األىم في ىذه العممية أن تكون ىذه 

 في (jean)المكونات تتناسق مع أفكاره و كالمو و أفعالو حيث لخص األخصائي 
ppa(jean.2012) أي pensee. Paroles. Action .

: أىمية تقدير الذات- 8

تأتي أىمية تقدير الذات خالل ما يصنعو الفرد لنفسو ويؤثر بوضوح في تحديد أىدافو و 
استجاباتو نحو اآلخرين و نحو نفسو، مما جعل المنظرين في مجال الصحة النفسية يبرزون 

احد األوائل الذين  (1931)" ايريك فروم"تأثير أىمية تقدير الذات في حياة األفراد، و كان 
الحظوا االرتباط الوثيق بين تقدير الشخص لنفسو و مشاعره نحو اآلخرين و أن تقدير ذات 

.  منخفض يعتبر شكال من أشكال  العصاب
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أن تقدير الذات يشير إلى نظرة الفرد االيجابية عمى نفسو، بمعنى أن  (1989)كفافي يرى 
ينظر الفرد إلى ذاتو نظرة عالية تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافية، كما تتضمن إحساس 

الفرد بكفاءتو و جذارتو و استعداده لتقبل الخبرات الجديدة، و بصفة عامة يرتبط تقدير الذات 
(. 111،ص1989كفافي، )بالسموك الذي يعبر عن النمو أكثر مما يعبر عن الدفاع

أن معظم المشاكل االجتماعية و الشخصية سببيا مرتبط بتقدير ذات " روث وايمي"و تؤكد 
حيث الحظت أن معظم المصابين باالضطرابات نفسية يعانون من مشاعر الثفاىة ، منخفض

و عدم الكفاءة، و الشعور أمام األزمات و الضغوط و قمة احترام الذات، وكثرة استخدام 
، كمما كانت ادراكات الفرد نحو ذاتو ايجابية كان الفرد  (Jean.2012). الحيل الدفاعية

ناجحا و طموحا و منجزا حيث يؤثر ذلك عمى جميع سموكياتو و تعامالتو و عالقاتو، و إذا 
تبين العكس أي إذا ما كان الفرد يحمل ادراكات سمبية نحو ذاتو فانو سيشعر بالفشل و 

و ينتابو االعتماد عمى األخريين، و يصبح غير راضي عن نفسو محتقرا ليا، فيقول ، العجز
(Leif.1971) أن دوافع السيطرة عند الفرد ما ىو إال تعبير عن الحاجة إلى تقدير لذاتو 

(Jean.2012) .

: قياس تقدير الذات- 9

لمقد أشار العديد من الباحثين في عمم النفس إلى ضرورة وجود أداة لقياس تقدير الذات لذي 
الفرد و ذلك من اجل اتجاد التدابير الالزمة بشكل دقيق و موضوعي في التشخيص و 
التدخل العالجي المناسبين، و ليذا الغرض أنجزت عدة مقاييس، و نذكر منيا ذات 

: االستعمال الواسع

: Rosenberg (1962)" روزنبارغ" مقياس تقدير الذات ل - 9-1

عبارات موجبة  (05)بنود او عبارات بواقع  (10)لتقدير الذات من " روزنبارغ"يتكون مقياس 
 لقياس تقدير الذات لدى الطمبة 1962و العبارات الباقية سالبة، و لو بعد واحد صمم سنة 



 تقدٌر الذات     

74 
 

الثانويات و المدارس العميا، و مند تطوره و ىو يستعمل مع مجموعة اجري من الراشدين من 
مختمف األعمار و من اكبر النقاط القوة فيو تطبيقو و استخدامو في بحوث مختمفة مع 

(.  81،ص2019سماعين،) عينات كبيرة و لسنوات عديدة

:  cooper Smith (1967)" كوبر سميث"مقياس تقدير الذات ل - 9-2

، يوجد لو حاليا نموذجين احدىما مخصص 1967اعد ىذا المقياس في األصل سنة 
و يستعمل لقياس تقدير الذات في المجاالت االجتماعية و العائمة ، لألطفال و اآلخر لمكبار

(. 68،ص 2010جاب اهلل،)و الشخصية 

يقيس االختبار مجموعة من االتجاىات و معتقدات الشخص و " كوبر سميث " و حسب 
توقعو النجاح او الفشل، و مقدار الجيد الذي ينبغي أن يقوم بو، فمن الناحية النفسية يوفر 

. الثقة بالنفس لمرد وفق التوقعات لمنجاح و القبول، و قوة الشخصية

: Gordon (1982)" قوردون"مقياس تقدير الذات ل - 9-3

مقاييس فرعية و ىي االرتقاء و يمثل القدرة  (04)لتقدير الذات " قوردون"يتضمن مقياس 
عمى التأثير عمى الغير، و الصالبة و تمثل المواظبة لموصول إلى اليدف، و االستقرار 

االنفعالي، و عكسو القابمية لالنفعال و القمق االجتماعي و يمثل القدرة عمى تكوين 
 (.82،ص 2019سماعين، )العالقات

: العوامل الميددة لتقدير الذات لدى الفرد- 10

يؤدي التعرض لمنقد المستمر إلى إحساس الفرد بعدم أىميتو و انو غير : النقد- 10-1
. محبوب و ليس لو دور في المجتمع و ال أىمية

 و تتمثل في المعاممة بين األبناء تؤديان إلى إحساس بانخفاض :التفرقة و التميز- 10-2
. من قسمة الفرد و عدم أىميتو
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تؤدي إلى إحساس الفرد بعدم القيمة و انو غير : اإلساءة الجسدية و العقمية- 10-3
. مرغوب فيو

و تتمثل في األلقاب التسمية الغير المحبوبة و الغير : التسمية و األلقاب- 10-4
المرغوب فييا يطمقيا الوالدين أحيانا عمى أبنائيم تؤدي إلى انخفاض تقديرىم لنفسيم و 

و تعتبر بذلك رسائل توصى بعدم الجدارة و ..... غبي، كسول، ولد سيء: متمثمة في
. األىمية و البد من استبداليا

يحتاج الراشدون و حتى المراىقون إلى قدر جيد من المالحظات : التغدية الراجعة- 10-5
حول الجيود التي يبدلونيا لتتطور لدييم فضيمة ما أو سموك ما، و ىم بحاجة الن تقيم 

. سموكيم و يالحظ و يعترف بو، مما يؤدي بالتالي إلى المزيد من تقدير الذات لدييم

ليا دور كبير في التشجيع آو اإلحباط، فتقدير الذات يتطور : المغة المستخدمة- 10-6
عندما تستبدل كممات التخجيمو الموم بأخرى تظير االعتراف بالفضائل الذي يؤدي بذلك الى 

(. 216،ص 2007الشريم،)تدعيم السموك المرغوب و يزيد التقدير لذاتو 

:  و نستخمص في االخير مجموعة من العوامل الميددة لتقدير الذات المتمثمة في -
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 .يمثل العوامل الميددة لتقدير الذات عند الفرد: (03)الشكل رقم 

 

: خالصةال

من خالل ىذا الفصل استنتجت الباحثة أن تقدير الذات عبارة عن صورة لمذات آو نظرة - 
الفرد لذاتو تعتبر من العناصر األساسية في بناء الشخصية و ىي مرتبطة بنجاحات الفرد آو 
فشمو، ان كان ناجحا كانت نظرة األخريين لو عمى انو شخص ناجح فيصبح لو تقدير لذاتو 

و حب و ثقة في النفس، كما ال يمكننا االستغناء عن المساندة خاصة من طرف العائمة 
المتمثل في الدعم و التشجيع يدفع الفرد لمنجاح أكثر و ىذا ما يمنحو تقدير مرتفع، و 

العكس إن لم يتمقى الدعم و التشجيع و المساندة من العائمة و حتى المجتمع يصبح يحس 
و ذلك فان لتقدير الذات . بالضياع و الفشل و بالتالي يصبح لديو تقدير لذاتو منخفض

نوعان إما يكون الفرد و بالتحديد المرآة نظرة ايجابية اتجاه ذاتيا فتشعر بالرضا و التقدير و 
الثقة بالنفس و إما تكون نظرتيا عكس ذلك فتكون سمبية فتشعر بعدم الكمال و عدم الثقة 

.       بالنفس و الفشل في كل مراحل حياتيا
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. (الجراحةالتجميمية)عمميات التجميل : الفصل الثالث- 

:  التمييد

إن عمميات التجميل شيدت في السنوات العشر األخيرة إقباال متزايدا بين أوساط النساء - 
بشكل ممفت لألنظار و بدون تريث، مما أدى إلى انتشار مراكز التجميل و األطباء و 

األخصائي التجميل في الكثير من الدول العربية، و أصبحت المنافسة بينيا واضحة، مع 
ترويج ليا من وسائل إعالم كالتمفاز و الراديو و كذا المجاالت،و حتى شبكة االنترنت، و 

ازدياد شعبيتيا، ال ييميم إال المكاسب المادية حتى أصبح موضوع الجمال و عمميات 
التجميل ىو الشغل الشاغل لكثير من النساء و لم تعد مجالسيم تخموا من الحديث عن أشير 

عيادات التجميل و بشكل خاص تمك المتخصصة في إزالة التجاعيد و ارتفاع الحاجب و 
أي البوتوكس، و ىذا اإلقبال يكون في الكثير من األحيان يصاحبو جيل و ، نفخ الشفتين

عدم الدراية بيذا المجال، فالجراحة ليست عصى سحرية تغير من المظير الجسدي بل 
ناكحقائقووقائعالبدمنالتعمقفٌها،ولهذاسنتطرقبشكلمفصلإلىهذاالمجالوه

.كلمحتوٌاته

: لمحة تاريخية عن جراحة التجميل- 1

قد ال يخفى عمى البعض إن اإلنسان و عمى مر العصور معرض لإلصابة بحوادث و 
تشوىات قد تعيق مسار حياتو مما يستمزم التدخل الجراحي الضروري أو ألتجميمي و ىذا 
يبرز وجود جذور ليذه الجراحة رغم أنيا ال تظير بصورة واضحة إال بعد الحرب العالمية 

.  الثانية

:  ستتطرق الى اىم المحطات التاريخية لتطور الجراحة التجميمية، و تتمثل في 
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 تعد الحضارة اليندية القديمة ىي أول الحضارات :عمميات التجميل في اليند القديمة-1-1
التي عرفت عمميات التجميل بحسب ما اقره المؤرخون، حيث شيدت اليند إجراء أول عممية 
لتجميل األنف في التاريخ و كان ذلك خالل القرن السادس قبل الميالد، بناء عمى ذلك يمكن 

ىو أول جراح تجميل في التاريخ و قد كان يعتمد في سوسروثا اعتبار الطبيب اليندوسي 
عممو عمى أسموب ترقيع الجمد حيث كان يستفيد من النسيج الجمدي بمناطق الجسم المختمفة 

. لترقيع أماكن التشوه و إخفاء اثأر النذبات و ىيكمة األنف و غير ذلك

 احد أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ العمميات التجميل الشيير سوسروثايعتبر اليندي 
ليس فقط لكونو أول شخص يجري جراحة تجميمية في التاريخ اإلنساني، إنما الن التقنيات 
التي ابتكرىا و استخدميا في جراحاتو تم االعتماد عمييا لفترة طويمة و من خاللو انتشرت 

 كانت عمميات التجميل البدائية م. ق600 عام عمميات التجميل في أسيا الوسطى و بحمول
 .(292ص.1959.حسن زكي). من اإلجراءات الطبية الشائعة في أسيا الوسطى

و في بداية القرن األول قبل الميالد و في زمن : عمميات التجميل عند الرومان- 1-2
اإلمبراطورية الرومانية مارس الجراحون إجراءات الجراحة الترميمية اقل تعقيدا مما صنعو 

الينود مثل تجميل إصابات األنف و األذن و إزالة النذبات الناجمة عن الحروب او 
المصارعات، و قد كانت أسباب وراء ىذه العمميات إما ألسباب ترميمية لمجنود المصابين او 

ومع انحدار اإلمبراطورية الرومانية و بداية عصر . ألسباب تجميمية ألفراد الطبقة العميا
الظالم خسرت تقدميا في مختمف المجاالت و خاصة المجال الطبي بالتحديد الجراحة 

. التجميمية

و في أواخر القرن الثامن عشر ولدت الجراحية من جديد حيث بدأت حقبة الجراحة الحديثة 
 في مجمة Joseph carpueجوزاف كربوي  عندما قرأ 1794عام 

(Gentlemenmagazine) في لندن رسالة تصف الطريقة اليندية في تصنيع األنف، قام 
بدراسات كثيرة عمى ىذه التقنية ثم بدا الممارسة في انكمترا حيث أجراىا عمى جثتين أوال قبل 
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تعممت ىذه التقنية عمى سائر .... إن يقوم بتصنيع األنف بشكل تام عمى األحياء مرتين
أوروبا و ثم استخداميا عمى الجنود المصابين أثناء الحروب حيث تميزت ىذه الحقبة بكونيا 
بطولية في الجراحة و كانت معظم الجراحات تقوم بشكل سريع و بدون تخدير حيث ساىمت 

. في تطوير الكثير من أدوات الجراحة

شيد المجال الطبي تطورا عظيما في : عمميات التجميل في عصر الفرعوني- 1-3
الحضارة المصرية القديمة و بالتالي لم يكن غريبا أن تكون من الحضارات المؤثرة في 

عمميات التجميل، لكن المؤرخين لم يعتبرىا أولى الحضارات التي عرفت ىذا المجال الطبي 
:  و ذلك لعدة أسباب، من أىميا

. لم تكن عمميات التجميل شائعة بدرجة كبيرة في مصر القديمة*  

. اقتصرت العمميات التجميمية عمى معالجة رضوض الوجو و كسور الفك و ما يشابييا* 

لم تخضع مصر القديمة لعمميات التجميل بدرجة كبيرة بينما ألنيا كانت تمارس في * 
. األساس لترميم ىيئة المومياوات

رغم عدم ممارسة الفراعنة  ليذا النمط الجراحي بصورة كبيرة إال أنيم يشكمون حمقة ميمة من 
تاريخ عمميات التجميل، نظرا لما ابتكروه من أدوات جراحية ساىمت بتحقيق نتائج مثالية في 

عمميات شد الوجو و تجديد الكسور و تجميل عظمة األنف، لكن تمك اإلجراءات كانت 
تجرى لألموات لمحفاظ عمى ىيئتيم، و يرجع السر في ذلك إلى اعتقاد الفراعنة المتعمقة 

بالموت و أن إنسان يبعث عمى نفس ىيئتو، ليذا لم يقدموا أبدا عمى القيام بأي إجراءات قد 
ىبة .د )تغير المالمح و أن فعموا لكانوا أكثر الحضارات تقدما في تاريخ التجميل 

(. 2016.مصطفى

لقد أصبحت الجراحة الترميمية و التجميمية مصطمحات متداخمة في أعين الناس، لكن 
الحقيقة ليست كذلك في السياق الطبي و التاريخي، فالجراحة الترميمية و ىي األقدم بالنشوء 
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و التي تشير إلى إجراءات الجراحية اليادفة إلى إعادة تشكيل التشوىات بيدف مظير قريب 
. من الطبيعي و ليست ألغراض تجميمية بحثو

: تعريف عمميات التجميل أو الجراحة التجميمية - 2

قبل التطرق إلى جراحة التجميل البد من التنويو إلى أنيا تتشكل من مصطمحين لكل منيما 
. داللتو المغوية و االصطالحية فالجزء األول متعمق بالجراحة، أما الثاني فيو يخص التجميل

:  تعريف الجراحة2-1

جرحو، يجرحو، جرحا، و : ىي مصدر لمفعل جرح بكسر الجيم، يقال: ةلغ- 2-1-1
. جمعيا جراح و جراحات

تعتبر الجراحة فرع من فروع الطب يكون العالج فيو كمو أو بعضو : اصطالحا- 2-1-2
قائما عمى إجراء عمميات يدوية، إما عند األطباء فالجراحة فن من فنون الطب يعالج 

اإلمراض باالستئصال أو اإلصالح أو الزراعة أو غيرىا من الطرق التي تعتمد عمى الجرح 
(. 432ص.1968.ابن المنظور)و الشق و الخياطة 

 : التجميل- 2-2

فعمو الثالثي جمل، يقال جمل الرجل جماال فيو جميل و المرأة الجميمة أي : ةلغ- 2-2-1
حسنة في الخمق أو في الخمقة، و ىو عكس القبح و منو تجمل أي تزين، تجممو تجميال أي 

. زينو

و ، بمعناه العام ما يكون بإعطاء الشيء العادي مسحو من الجمال: اصطالحا- 2-2-2
. يكون بإحالل الجمال محل القبح و الكمال بدل النقص، باالرتقاء بالجميل إلى وضع أجمل
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: La Chirurgie Esthétiqueتعريف الجراحة التجميمية - 2-3

يعد التجميل بالجراحة من احدث أشكال و مظاىر التجميل، فقد تقدمت الجراحة التجميمية 
في ىذا العصر تقدما كبيرا و خطت خطوات ىائمة، بحيث يمكن أن نقول إن ىذا المجال 

من التجميل وليد العصر الحاضر، إذ لم يكن موجودا قديما بيذا التنوع و التقدم التقني، و قد 
أسيم التقدم الطبي الممحوظ في مجال الجراحة ي إجراء العديد من اإلجراءات الجراحة 
التجميمية التي مكنت الجراحين من إدخال تعديالت كثيرة عمى قوام الجسم و أعضائو 

و من ىذا المنطمق البد من معرفة ىذا نوع من الجراحة و التي تعددت و اختمفت . الظاىرة
: نذكر منيا

 ىي الجراحة التي تيدف إلى تحسين بعض األنسجة أو بعض أعضاء الجسم التي -
عمي )تعرضت إلى تشوىات بسبب حرق أو حادث مرور أو ما شبو ذلك 

(. 80ص .1995.مكاوي

من المعاصرة ما ذكر أنيا عالج عيوب خمقية تتسبب في إيالم صاحبيا بدنيا و نفسيا و - 
عبد )إما تحسين شيء في الخمقة بحثا عن جوانب من المال أكثر مما ىو موجود 

(. 545ص.1986.العزيز

تعني التدخل الجراحي أو إجراء الجراحة الالزمة في بدن المرأة أو أعضائيا المختمفة - 
(. 402ص .1997.زيدان )لتحسين ىذه األعضاء أو تجميميا 

عمى أنيا مجموعة من العمميات المتعمقة Louis Dartigueلويس دارتج  و عرفيا الطبيب 
بالشكل و التي يكون الغرض منيا عالج عيوب طبيعية أو مكتسبة في الظاىر الجسم و 

(. 13ص .2004.طالل)تؤثر في القيمة الشخصية أو االجتماعية لمفرد 

أنيا إجراء عممية جراحية فأكثر أو ما يتوب عنيا ابو بكر اليواني الجاف عرفيا الدكتور - 
(. 37ص.2010.اليواني )من أىل الخبرة لجسم اإلنسان لحاجة المال أو الكمال أو كمييما 
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تعتبر الجراحة التجميمية من الفنون الجراحة يرمى إلى تصحيح التشوىات الخمقية - 
Congénital Malformations ،مثل قمع السن الزائد أو تعديل شكل األعضاء المشوىة 

. كتعديل األذن، األنف أو حوادث مختمفة كالحروق و الجروح

و يقصد عموما بجراحة التجميل ىي تمك التي تجري ألغراض وظيفية أو جمالية، تيدف 
الستعادة التناسق و التوازن لجزء من أجزاء الجسم عن طريق استعادة مقاييس الجمال 

المناسبة، و يقصد بو ذلك النوع من الجراحة الذي يتم إصالح تشويو خمقي أو مكتسب ال 
. (J.L Grignon.2002.p 40)يؤدي صحة األجسام في شيء

: خصوصيات الجراحة التجميمية- 4

: سوف نتطرق االن الي عناصر خصوصيات الجراحة التجميمية

ال تنجم عن حاجة جسدية ممحة وال عن قرار طبي محض بل من قرار شخصي و - 4-1
. ىذا في حد ذاتو يشكل تحوال و انقالبا في األدوار في العالقة بين الطبيب و المريض

تضم مجموعة من المرشحين من بينيم مراىقين و راشدين و غالبا أطفال و يكثر - 4-2
. التدخل الجراحي ليذه الفئة في جراحات الترميم و إعادة البناء

يتوجو لمجراحة التجميمية في غالب من ىم من الطبقة الثرية في المجتمع و ذوي - 4-3
التدخل المرتفع، فبالرغم من انتشار ىذا النوع من الجراحة إال انو يبقى مكمفا و ليس في 

. متناول الجميع

ميدان الجراحة التجميمية لم يعد حكرا عمى الجنس األنثوي فقط، و إنما أصبح - 4-5
. لمرجال نصيب في تمك أيضا
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لمتصبح الجراحة التجميمية ميدانا طبيا خاصا بل تحولت في فترة األخيرة إلى سوق - 4-6
تجارية و مادة استيالكية يجرى الطمب عمييا كأي سمعة قابمة لمتسويق و يعود ىذا الدور 

. لإلعالم في ترويج ليا مبسطا مضاعفاتيا و أخطارىا

شفط الدىون و تكبير ، إعادة تشكيل األنف، من أكثر العمميات الجراحية رواجا- 4-7
أما العمميات الغير الجراحية أكثر رواجا تقميل التجاعيد باإلبر أو حقن ، الثدي و جفن العين

. وغيرىا..... التقشير الكيماوي،االستئصال المكروي لمجمد، البوتوكس
(. 72ص.2006.جيرير)

: موانع العممية الجراحية التجميمية- 5

: تتمثل موانع العممية الجراحية التجميمية في 

البد من قرار الجراحة أن يكون فرديا و ليس ناجما عن رغبة احد المقربين كالزوج - 5-1
. مثال، أو صديق أو تحت أي ضغط أو تأثير كان

يقوم الفرد بإجراء عممية جراحية تجميمية إذا كان يعاني من مشاكل صحية و - 5-2
أمراض تظيرىا الفحوصات ما قبل الجراحة و أن لم تظيرىا يجب اإلعالن عنيا من قبل 

. المريض الن احتمال مواجية المضاعفات و األخطار يكون كبيرا

طمب المرأة لمجراحة التجميمية من خالل مرورىا من المرحمة االنتقالية و بالتالي - 5-3
ينجم عنيا التغيير الجدري لحياتيا، فالكثيرات يكن مدفوعات بمشاكل كالطالق، خيبات أمل 

. فاالستقرار النفسي و السالمة العاطفية ميمين جدا

لمجراحة اىداف غير واقعية و غير مدركة، فميما بمغت من تطور تقني تكنولوجي - 5-4
تبقى نتائجيا نسبية و معرضة لمخطر المضاعفات و حتى لمفشل فكثيرا من النساء باتين و 

. ىن حامالت لصور فوتوغرافية ألشير الممثالت أو الفنانات و يرغبن بشدة التشبو بين
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المخدرات و التدخين احد أىم الموانع الجراحية و يؤثر عمى مسارىا و عمى الشفاء - 5-5
ما بعد الجراحة ألنو يقمل من كمية األكسجين في الدم و يعيق الشرايين التي توصل الدم إلى 

. الجرح فال تشفى و انما تزداد نذوبا و قبحا

البد من توفير المعمومات الكافية و مؤىالت لمطبيب الجراح و خبرتو عن التقنيات - 5-6
. المستعممة من اجل سالمة و أمان المرفق الجراحي

: انواع عمميات الجراحة التجميمية - 6

لعممية التجميل الكثير من األنواع المعروفة و الغير المعروفة الذي يمجا إلييا معظم 
األشخاص في مختمف أنحاء العالم و خصوصا نجوم العرب و األجانب فيم ينفدون  المزيد 
من أجراء أنواع  العمميات التجميل حتى يظيرون بأجمل وجو و أفضل صورة أمام جميورىم 

و ىذا دافع الستطاعة اليوس سيطرة عمى بعض الفئة . و يصبحون أكثر جاذبية و جماال
من النساء خاصة، و جعميم يصممون عمى إجراء نوع من أنواع الجراحة التجميمية حتى 

يحصمن عمى اقرب شكل ممكن لممثل المفضل بالنسبة ليم، و فئة أخرى تكون لدييم 
تشوىات خمقية بسبب حادث أدى إلى تشويو وجوىيم و أجسادىم ، لذلك يبحثون عن حل 
قوي و فعال يستطيع معالجة ىذه المشاكل، لذلك يمجئون إلجراء كثير من أنواع العمميات 

. لتغيير و تجميل شكميم

: Chirurgie Reparatriceعمميات التجميل الجراحة الترميمية - 6-1

تيدف ىذه الجراحة إلى إعادة األعضاء و بنيات و األنسجة الداخمية المتدىورة اثأر حوادت 
رضاء لكن مبدئيا ليست متمفة او منعدمة ىذا  او حروق او تشوىات خمقية، الى حالة أكثرا 
النعث يتضمن استعمال مواد تشريحية مييأة و مالئمة لمنطقة الجراحة بحيث يثم تنميطيا 

:  و من أىم العمميات .عمة نسق طبيعي
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و ، يعتبر ىذا النوع من الجراحات المنتشرة: عممية إعادة تشكيل الثدي وتجميمو- 6-1-1
التي يمقى إقباال متزايدا من النساء في وقتنا الحالي، فيذا الجزء من الجسم و خاصة النساء 
يعتبر جزءا أساسيا و حيويا و ىو رمز األنوثة و الجمال و األمومة، فاي عيب يصيب ىذا 

لذا يتطمب من الجراح . الجزء يكون مشكمة، فتتم ىذه العممية عمى الثدي اماتكبيره او تصغيره
إحداث فجوة إلدخال المواد أو أجزاء فييا، و قد يستعمل السيمكون كمادة تعويضية يمكن 

. استعماليا في اغمب الحاالت التكبير، يتم إدخال المادة إما تحت األنسجة أو خمفيا

تعتبر الحروق : العمميات التي تجرى إلزالة التشوىات الناتجة عن الحروق- 6-1-2
حادثة من بين الحوادث التي قد تصيب اإلنسان نتيجة تعرضو لمنار أو لمواد حارقة، تؤدي 

إلى تمف األنسجة الجمد الذي يعد اكبر عضو في الجسم حيث يمتد و يستخدم كحماية 
يتم الترقيع عن طريق استئصال المناطق المحروقة من الجمد و .لألعضاء الميمة في الجسم

استبداليا بجمد سميم يؤخذ من مناطق أخرى معينة من الجسم المصاب كالبطن و 
(. 6ص.1990.حسام الدين)....الفخذين

 :(Chirurgie Correctrice)جراحة التجميل التقويمية أو التصحيحية - 6-2

تعتبر ىذه الجراحة أكثر انتشارا و توسعا في العصر الحديث، نظرا لعدم تقبل الناس و 
خاصة النساء التعايش مع عيوبيم الشكمية، البسيطة او الخمقية أي ولد بيا الشخص، او 
التجاعيد و الترىالت نتيجة تقدم بالعمر، و رغبة منيم في التخمص منيا و الحصول عمى 

. فيي تيدف الي اإلصالح و التقويم. شكل جميل او مقبول و جاذبية في أعيناألخريين

ييدف ىذا النوع من الجراحة الي : الجراحة المتعمقة بتجميل او تقويم األنف- 6-2-1
و تتم ىذه العممية من داخل األنف و ، تقويم عيوب األنف من الطول او تقوس او تضخم

ص .2009.رجب كريم)استئصال االنحراف او تعديمو، ليصبح مشوقا و متناسقا و طبيعيا
15 .)
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يكون نتيجة لمتقدم في السن تحدث تجاعيد و : جراحة شد الوجو و الرقبة- 6-2-2
ترىالت في جمد الوجو و الرقبة، مما يعل الوجو يفقد رونقو و بشاشتو، و قد يصاب الشخص 
باليأس و عدم تقبمو لشكمو خصوصا إذا كان ميتما بالمظيره الخارجي، فيمجا إلى مثل ىذه 
العمميات من اجل شد الوجو والرقبة و إزالة التجاعيد و تصحيح تيردل الجمد، بإزالة طبقات 

. الجمد الزائد فيتم التخمص منيا

تيدف ىذه الجراحة إلى إزالة الدىون المتراكمة الناتجة عن : جراحة شفط الدىون- 6-2-3
السمنة، تكون في إي جزء من أجزاء الجسم إال الغالبية يقوم بالشفط في منطقة البطن و 

قد يقوم الجراح بعمل فتحة صغيرة . اإلرداف و الفخذين، و ىذا راجع لسيولة تخزين الدىون
في الجمد يقوم بإدخال أنبوبة معدنية رفيعة متصمة بجياز شفط قوي، فيقوم بإدخال و إخراج 
األنبوبة عدة مرات تحت الجمد، فتخرج الدىون الزائدة الى جياز الشفط، و ىناك ما يستخدم 

. الميزر او الموجات فوق الصوتية إلذابة الدىون أوال و بعدىا شفطيا

و قد توصمت دراسة حديثة الى تعديل جيني لإلنزيم المسؤول عن التمثيل الغذائي لمدىون في 
 (.17ص2009..رجب كريم )الجسم 

تتمثل في تكبير الشفاه و ذلك بحقن الكوالجين او : جراحة تقويم الشفاه- 6-2-4
و تعتبر ىذه من الطرق الطبيعية غيرا لعالجية و تتم تحت تخدير . البوتوكس فتصبح ممتمئة

 .موضعي لمشفتين و ىي الطريقة أكثر أمانا و فاعمية، و تدوم ستة أشير

 

: و بالتالي نستخمص األنواع بالشكل التالي
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يمثل أنواع الجراحة التجميمية (: 04)الشكل 

 

: أنواع التقنيات المستعممة في عمميات التجميل- 7

التقنيات المستعممة في عمميات التجميل ليا دور ميم في نجاح العممية التجميمية و تختمف 
حسب حالة التجميمية و يمكن استخدام أكثر من تقنية إلجراء عممية واحدة، و من بين 

: التقنيات المنتشرة حاليا نذكر منيا ما يمي

تيدف ىذه العممية إلى عالج عيوب الوجو و : عمميات التجميل باستخدام الميزر- 7-1
التخمص من اثأر الشيخوخة من خالل مختمف أنواع الميزر، تجمع ىذه العممية بين عدة 

:  عمميات تجميمية نذكر ما يمي

 عممية شد الجفون. 
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 عممية إزالة الشعر الزائد بالميزر. 
 عممية تنحيف الذقن بالميزر. 
 عممية تنحيف األنف بالميزر. 
 عممية إزالة تجاعيد  الوجو بالميزر. 
 عممية تقشير الوجو بالميزر. 
 عممية إزالة اثأر الجروح و تخمص من العيوب من الوجو بالميزر .

ىي مواد تركيبية او طبيعية يتم حقنيا في : عمميات التجميل باستخدام الفيمر- 7-2
الخطوط و الثنيات و أنسجة الوجو،وذلك لتقميل من تجاعيد و مظير الشيخوخة،و استعادة 

: و يتكون الفيمر من أنواع نذكر منيا . المظير الممتمئ الذي يتناقص مع التقدم في السن

 فيمر حمض الييالورونيك. 
 فيمر ىيدروكسيالباتيت الكالسيوم. 
  بوليLحامض المبنيك . 
 بولي ميثيل ميثاكريالت. 
 فيمر الدىون الذاتية. 

:  Botox Injectionعمميات التجميل باستخدام حقن البوتوكس - 7-3

أصبحت حقن البوتوكس ذات شعبية واسعة حيث أثبتت أنيا وسيمة فعالة لمتخمص من 
يستخدم البوتوكس إلزالة التجاعيد التعبيرية في الوجو و الرقبة و . التجاعيد في حاالت كثيرة

 ىي بروتين يسبب ارتخاء مؤقتا في ABotulinumالمادة العالجية . إعطائيا مظيرا شابا
العضمة التي حقن فييا الدواء مما يودي الى اختفاء التجاعيد التعبيرية، و ىي مادة أمنة و 

. تستخدم عمى نطاق واسع مند فترة طويمة
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ييدف حقن البوتوكس الي منع تقمص عضالت الميميكا المسؤولة عن تعابير الوجو و التي 
تسبب ظيور التجاعيد في المستقبل، يتم القيام بيذه العممية إلغراض جمالية غالبا لدى 

يعتبر البوتوكس أيضا من احد األدوية اليامة . النساء المواتي يرغبن بمظير أكثر شبابا
. لعالج التعرق الزائد لراحة اليدين و اإلبطين

 عدة فوائد Lana Btarssaالنا بطارسة لخصت الدكتورة : فوائد حقن البوتوكس- 7-3-1
: لمبوتوكس تتمثل في 

  يمكن استخدامو إلزالة التجاعيد التعبيرية الناتجة عن عضالت الوجو مثل خطوط
 .الجبية، حول العينين و الفم و الذقن

 يستخدم لمرفع الحاجب و رفع الجفن العموي المتيدل بدون جراحة. 
  يحقن بطريقة معينة فيمنع شتر الشفة العموية عند االبتسامGummy Smile. 
 يحقن في العنق ليعالج التجاعيد الموجودة فيو. 
 يستخدم لعالج التعرق الزائد. 
 يعتبر البوتوكس عالج فعال لمتجاعيد و الوقاية من زيادتيا في التقدم في العمر. 
  لمحقن البوتوكس مضاعفات بسيطة و عابرة و غير خطيرة 
 و يمكن التوقف عنو دون مضاعفات ، يمكن تكرار حقن البوتوكس كل ستة أشير

(Shahar.2018.p 06.07). 

: تحضير لمعممية- 7-3-2

  قبل القيام بحقن البوتوكس، البد من إجراء لقاء تمييدي، يقوم من خاللو الطبيب
باتفاقو مع المريض عمى المنطقة التي سيتم معالجتيا، وفقا لنوعية الجمد، سمكو، 

 .مممسو و كمية التجاعيد و رغبة المريض
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  يتم إجراء الحقن تحت التخدير الموضعي لمجمد بواسطة المرىم، أو أحيانا دون حاجة
 .إلى التخدير

  عمى المرضى تناول األدوية و خاصة من نوع االسبيرين أو مضادات أخرى
 .و يطمب منيم توقف عنيا لفترة معينة قبل حقن البوتوكس. لاللتياب

 عدم شرب الكحول لفترة معينة قبل إجراء عممية حقن البوتوكس. 

 :إلجراء حقن البوتوكس البد من إتباع الطرق التالية و تتمثل في: إجراء العممية- 7-3-3

  يقوم أطباء الجمد أو أخصائيون الجراحة التجميمية بالتخدير الموضعي و ىو عبارة
 .عن مرىم يوضع فوق الجمد يقمل بشكل طفيف األلم من وخز الحقن

  يتم إدخال حقنة رفيعة تحت جاد الوجو في خط العضالت، في زوايا الفم أو
 ...الجبين

  يتم إدخال البوتوكس بواسطة إبرة داخل الحقنة، أحيانا قد يحصل نزيف خفيف في
 .منطقة إدخال اإلبرة و الذي يتوقف خالل دقائق معدودة

  دقيقة20 إلى 10يستغرق اإلجراء خالل . 

  Hyaluronic Acide Fillerعمميات التجميل باستخدام حقن الحمض الييارونوليك- 7-4

 لتجديد مناطق معينة من الوجو، مثل خطوط Hyaluronicالييارونوليكيستخدم الحمض 
حول األنف، و الخطوط العمودية حول الذقن، و حول العينين، و ىذا النوع شائع بسبب 

سيولة حقن ىذه المادة، و أمانيا و  تكمفتيا قميمة بالنسبة لمطرق األخرى، ىو عبارة عن مادة 
 في الجمد، الذي االيالستين و الكوالجينطبيعية يصنعيا الجسم، يوجد بين فراغات ألياف 

يفقد بشكل طبيعي خالل التقدم في السن، و يدوم مفعول ىذه الحقن لمدة سنة 
(shahar.2018.p 16). 
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: األىداف الواقعية لمجراحة التجميمية-8

تتمثل األىداف الواقعية في التفيم الكمي لممرأة لما تستطيع ان تحققو الجراحة التجميمية ليا و 
: ما ال تستطيع، و قبل اتحاد القرار البد من طرح بعض األسئمة حول نفسيا و تتمثل في

 لماذا أريد ان اخضع لمعممية التجميمية؟ 
 ما الذي أريد تحقيقو من خالل العممية الجراحية؟ 
 ىل يرى األخريين ما يراه و ما أمل تحسينو من خالل العممية الجراحية؟ 
 ما خطر عمى صحتي و حياتي من جراء العالج الالزم لموصول الى ما أريد تحقيقو ،

 و ىل انأ مستعدة لمقبول ىذا الخطر؟ 
 أي توقع امتمكو لمنتيجة الطبيعية لمجراحة التجميمية؟ 
 ىل ىذا القرار قراري بمفردي؟ 
  ىل األشخاص الذين يدعمونني في حياتي اليومية، يدعمون أيضا رغبتي بإجراء

 العممية الجراحية؟

إذا استطاعت اإلجابة عمى ىذه األسئمة بثقة، فعمييا إن تحدد ىي و طبيبيا إذا ما كانت ىذه 
: األىداف واقعية و تكون بذلك سميمة و قابمة لمتحقق، و تتميز ىذه األىداف ب

 ليست مفرطة الشدة 
 أىداف خاصة بالمريض فقط  
 ال تغير مجرى الحياة 
  ديان  )أفراد الذين يتمتعون بالسالمة العاطفية و يريدون تحسين مظيرىم ألنفسيم

 (.60ص.2006،جبرير
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: الجراحة المتجميمية و الطب النفسي- 9

تكبير الصدر ، شيد الطب النفسي فيما يتعمق بالجراحة التجميمية تطورا في السنوات األخيرة
نحت الخصر، شد لوجو، ترميم األنف، نفخ الخدينو الشفتين، و ىذا ،شفط الدىون،و المؤخرة

بعض ما تتضمنو قائمة الجمال لدى أطباء التجميل، تحمم السيدات في خوض غمار واحدة 
منيا عمى اقل، تتييأ نفسيا و ماديا، تتحد قرارىا و تخطو خطوتيا و تطرق باب ىذا العالم 
الواسع،و ما أن يفتح ليل حتى تغرق في بحور اليوس لموصول الى الكمال في الجمال، 
تنتقل من عممية إلى أخرى،و كميا أمل ان ترضى او يرضى اآلخرون عن مظيرىا، لكن 

. عبثا فبعد كل خطوة تقطعيا لموصول إلي النياية الطريق تشعر ان المسافة تزيد أكثر

: Dysmorphophobieرىاب التشوه - 9-1

 La Dysmorphophobie و من المختصين من ربط طمب الجراحة التجميمية برىاب التشوه 
حيت تكون المريضة كل الوقت مشغولة بفكرة وجود عيب في شكميا فمثال أنيا تشكو من ان 
انفيا كبير أكثر من الالزم و أن شفتييا اصغر من الالزم و أن شكميا عموما قبيح و منفر 
وفي غالبية الحاالت ال يكون ىناك أي عيب حقيقي في الشكل، و في حاالت أخرى يكون 
ىناك عيب بسيط ال يستحق كل ىذا االنشغال و القمق فالمريض النفسي ىنا يحول معاناتو 
) النفسية إلى أعراض جسمانية فكأنو ينكرىا ىو شخصيا او يخاف من رفض المحيطين بو 

(. 153ص .2004.ميدي

:  االكتئاب و الوسواس القيري- 9-2

ىناك بعض النساء يقدمون عمى عمميات التجميل في البداية باعتبارىا تجربة او وسيمة 
تجعميم أجمل من ذي قبل، إال أنيم بعد العممية ال يقنعون بما وصموا إليو فيعيدون البحت 

في كل جزء في جسميم و يعتقدون انو يحتاج الى إصالح و يكررون التجربة مرة أخرى، و 
يتحولون الى مدمنين لمسعي الى األجمل، و اعتقادىم ان الجميالت مرغوبات في كل 
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المجاالت سواء من ناحية الزواج او الوظائف العمل، و بعد العممية غالبا ما يصاب ىؤالء 
النساء بإحباط خاصة في ظل عدم وصول الى الصورة المثالية لدييم، و يقاومن ىدا الشعور 

بتكرار التجربة و يدخمن في دوامة و يكن عرضة لإلصابة بالوسواس القيري، و ىو ما 
 .يسمى اضطراب الشخصية الوسواسية

:  االكتئاب- 9-3

و أحيانا يكون ىناك دوافع إلجراء العممية التجميمية و يكون ليا داللة و مغزى عميق، 
كميا عوامل محرضة ... كفقدان شخص، وضعية اجتماعية، مينية، عائمية كالطالق او فراق

. (Lollini M.f.1990.P 54)عمى طمب الجراحة 

ىذه العوامل تفجر أزمة اكتئابية في وجود إحساس بخطر فقدان الذات، ىذه المخاوف تعاش 
عمى شكل جرح نرجسي متعذر ترميمو، و أخر فرصة لمخالص من ىذه التبعية االكتئابية 
بنظر عمالء الجراحة التجميمية ىو ىذه الجراحة فيي تشكل دافع ضد مشاعر التدني و 

 أن طمب الجراحة Once Rutenbergاالنكروتنبارغاالنييار بل حدادا، و في ىذا السياق يرى 
التجميمية و ان كان في غالب منطقيا، و لكنو يظل محاولة ىروب من االكتئاب و محاولة 

. (Latouche.2002.p 40.41)سد اقل جزء من ىذا النقص  

اذا أدرجت العديد من الجراحة التجميمية في خانة الكآبة و ظيرت عمى انيا مشروعة، 
األحرى ىو تسيير و تجاوز ىذه المراحل التي تكون وجودنا و نستطيع ان نجد السالم 
الداخمي، الحكمة ىي في قبول الجسد و و االستمتاع في رؤية الوقت و ىو يمر عمى 

 . وجوىنا

: النرجسية- 9-4

معظم النساء يطمبون عمميات التجميل من اجل جسد مثالي، و ذلك بعدم تقبل صورتين 
الجسدية أممين الوحيد التوجو لمجراحة التجميمية لكسب الكمال النرجسي، و ىنا المراة تمعب 
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دور كبير في تقبل او رفض صورة الجسد ليس مجرد انعكاس بسيط، ىناك من ال يتحممن 
أنفسين و ينفرن من صورة المعاكسة لديين، او ال ينظرون الى جزء معين من أجزاء الوجو، 
و ىناك من ال ينفكون عن التطمع الى صورتين و يتفحصون انفسيم ال ينفكون من التطمع 

. الى صورتين و يتفحصون أنفسين بين الحين و األخر دون ممل او شبع

المراة تعكس صورتنا الذاتية في تناظر المعكوس، بالنظر الى جزء اليساري من جسدنا، " 
يصبح األيمن لصورتنا ظاىرا وىكذا بالتبادل لكن لرؤيتو يجب عمى المتأمل التخمص من 

 (Anzieu.d.1991.p 42)" انبياره النرجسي و ابتياجو الطفولي ليرى نفسو جميال و كامال

: الخالصة

تقصد الباحثة بعمميات التجميل او الجراحة التجميمية في ىذه الدراسة تمك اإلجراءات الطبية 
التي يقوم بيا متخصصون من أطباء التجميل في جسم المراة بيدف تصغيره او تعديمو او 

تصحيحو، سواء كان لحاجة عالجية او رغبة في وصوليا الى صورتيا المثالية، مستخدمين 
. في ذلك التخدير الكمي او الموضعي، و مواد و األدوات الجراحية و تقنيات المختمفة
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 :الجانب التطبٌقً

 

: تمييد

بعد التطرق إلى الجانب النظري و المتمثل في فصول الدراسة التي شممت متغيرات البحث، 
تناولت الباحثة في ىذا الفصل الدراسة االستطالعية من اجل بناء أدوات البحث و تجربتيا 

 ثم المجتمع  ،قبل استخداميا، تمييا الدراسة األساسية موضحة منيج الدراسة المستخدم
الدراسة االستطالعية الختيار الحاالت لمدراسة األساسية، ىذا ما سيتم مراعاتو في ىذا 

. الفصل من خالل تحديد أىم اإلجراءات المنيجية المالئمة لطبيعة موضوع الدراسة

 : الدراسة االستطالعية -1

تعتبر الدراسة االستطالعية خطوة ميمة في مجال البحوث الميدانية، وىذا من اجل تفادي 
. العراقيل التي يواجيا الباحث أتناء إجراء الدراسة

: اليدف من الدراسة االستطالعية ىو : أىدافيا- 1-1

 توتحديد ميدان الدراسة والتعرف عمى صعوبا. 
 تحديد الحاالت المناسبة حسب متغيرات الدراسة. 
 بناء أدوات البحث واستخداميا في الدراسة األساسية. 
 التأكد من خصائص السيكومترية لألدوات الدراسة .

 :إجراءاتيا-1-2

( 20)قامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة  عمى حاالت في الدراسة االستطالعية مكونة من 
م اختيارىن بمساعدة الطبيب ت، و قد ( سنة50 إلى 25)حالة، تتراوح أعمارىم ما بين 

الجراح و بعد موافقتين عمى المقابمة العيادية، و من توفرىن عمى شروطنا األساسية، اي 
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البد ان تكون الحاالت المقبالت أو المتكررات لمحقن البوتوكس بإحدى العيادات التجميل في 
عن )والية وىران و غميزان ، لإلجابة عمى مقاييس الدراسة المتمثمة في االستبيان االلكتروني 

،   وثم توزيع (مقياس صورة الجسد)، و ذلك لحساب صدق و ثبات أدوات الدراسة (بعد
: كالتيحاالت الدراسة االستطالعية 

 مجتمع دراستنا مثلحالة فقط والذي ي (20)العيادة جديدة لذلك لم نجد سوى : مالحظة
 .االستطالعية

 

. يوضح عدد الحاالت الدراسة االستطالعية (01)الجدول رقم 

الجنس العدد النسبة المئوية 
أنثى  20 100%

يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن الحاالت الدراسة تشمل فئة النساء فقط حيث كان 
(. %100)امرأة بنسبة  (20)عددىم

: حدودىا-1-3

: الحدود الزمانية-أوال

 10/05/2020 الي 10/04/2020بين تم جمع البيانات خالل فترة تتراوح ما - 

: والمكانية الموضوعية الحدود-ثانيا

امرأة، تتراوح  (20) من الحاالت تتكونتحددت الدراسة االستطالعية في مجموعة من 
من  (جديدة)عيادة في .  مجتمع الدراسةوالمتمثمة في سنة، 50 سنة الى 25م ما بين هاعمار

عيادات خاصة لإلمراض الجمدية بوالية وىران ال نستطيع ذكر العنوان كامل من اجل السرية 
وكذلك طمب ورغبة الحاالت، يتكون ىذا الييكل من خمسة مستويات مخصصة إلمراض 
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الجمدية، عمم الجمال و الجراحة، أمراض الجياز اليضمي االستكشافي و الداخمي، الطوارئ 
 سرير مع 34الطبية و الجراحة و الفحوصات اإلشعاعية و البيولوجية، بإضافة إلى 

غرف عمميات، ثم قمنا بتطبيق أدوات الدراسة المتمثمة في استبيان  (05)حمامات مجيزة، 
. االلكتروني لصورة الجسد من اجل حساب الصدق و ثبات المقياس

قمنا بإنشاء استبيانو الكترونية و ثم توزيعيا عمى الحاالت الدراسة االستطالعية عن بعد، 
. (، فايسبوكاليميلا )باستعمال وسائل التواصل االجتماعي 

:  البشريةالحدود-ثالثا

امرأة  (20)تحددت الحاالت الدراسة االستطالعية في مجموعة من النساء، تكون عددىم من 
 (بعدعن ) وىذا بتطبيق، ( سنة50سنة الى 25) ما بين وتتراوح أعمارىممتكررة البوتوكس، 

. (من إعداد الباحثة) استبيان الكتروني والمتمثمة فيأدوات الدراسة 

. يوضح توزيع األفراد مجموعة البحث حسب السن: (02)الجدول رقم 

النسبة المئوية النسبة عدد العينة السن 
  %65 13 40 الى 25من 

 %35 07 50 الى 40من  100%
 سنة عددىم 40 الى 25تالحظ من خالل الجدول ان النساء التي تتراوح أعمارىم ما بين 

 50 الى 40، اما النساء التي تتراوح أعمارىم ما بين (%65)بنسبة مئوية تقدر ب  (13)
(. %35)بنسبة مئوية تقدر ب  (07)سنة عددىم 

 

 

يوضح توزيع أفراد مجموعة البحث حسب مناطق إجراء البوتوكس : (03)الجدول رقم 
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مناطق اجراء 
البوتوكس 

النسبة المئوية النسبة عدد العينة 

  %80 16 والشفتينالجبية 
 %10 02 والخدودالحاجب  100%

 %10 02الجفون 

الحظ من خالل الجدول ان غالبية النساء كانت تشترك في إجراء حقن البوتوكس في مناطق 
الحاجب و " ، و(%80)امرأة، اي بالنسبة مئوية  (16) و يتراوح عددىم والشفتين الجبية 
، و توجيين إلجراء حقن البوتوكس (%10)أي بالنسبة مئوية  (02)يتراوح عددىم " الخدود

عمى ىذه المناطق بسبب كثرة التجاعيد و كذلك لتكبير الشفتين و يعود أىميتو و داللتو 
باعتباره جزءا تكوينيا خارجيا في وجو المراة و داللة عمى األنوثة و رمز الجمال، اما 

(. %10)فيي حالة واحدة اي بنسبة مئوية تقدر ب " لمجفون"بالنسبة ّ 

. يوضح توزيع أفراد مجموعة البحث حسب الحالة المدنية: (04)الجدول رقم 

الحالة المدنية النسبة العدد 
عازبة  40% 08
متزوجة  40% 08
متطمقة  20% 04
المجموع  100% 20

نالحظ من خالل الجدول أن عدد النساء مقبالت عمى حقن البوتوكس كان متساويا من 
( %40)، وتقدر بنسبة "متزوجة (08)عازبة و  (08)حيت الحالة المدنية وتتمثل فيّ  

 (.%20)، وتقدر بنسبة (04)لمعازبات، أما المطمقات فكان عددىم  (%40)لممتزوجات، 
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: اشتممت أدوات الدراسة عمى المقاييس التالية: أدوات الدراسة- 2

  (إعداد الباحثة  )مقياس صورة الجسد. 
 مقياس تقدير الذات لكوبر سميث. 

: و فيما يمي عرض ليذه المقاييس

: مقياس صورة الجسد: أوال

قامت الباحثة بإعداد مقياس صورة الجسد لمتعرف عمى صورة الجسد لدى النساء المقبالت 
عمى عمميات التجميل البوتوكس، وتأثير صورة الجسد عمى تقدير الذات لدى النساء مقبالت 

. ومتكررات حقن البوتوكس

: خطوات بناء المقياس: ثانيا

: بناء مقياس صورة الجسد: الخطوة األولى

: م بناء المقياس بعد التصميم األولي لممقياس ويحتوي عمىت- 

 المطموب من أفراد العينة القيام بوما التعريف بيدف المقياس و. 
 فيوم صورة الجسدمتعريف بال. 
  البيانات األولية ألفراد عينة البحث والتي تشمل الحالة العائمية، ومناطق وعدد إجراء

 .حقن البوتوكس
 اطالع ، بعد ((06)انظر لمممحق رقم ). كتابة األبعاد والفقرات في صورتو األولية

 : بعض المقاييس التي تناولت موضوع صورة الجسد منياعمى
 .مقياس قمق المستقبل:  بعنوان(2002)لزينب شقير مقياس صورة الجسد - 
مقياس صورة الجسد : بعنوان( 2010) محمد نوبي مقياس صورة الجسد- 

. العاديينولألشخاص المعوقين بدنيا 
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مقياس صورة الجسد : بعنوان( 2016)حمزاوي زاىية .ا مقياس صورة الجسد -
 .لممراىق

: تحديد أبعاد صورة الجسد: الخطوة الثانية

  بعد اطالع عمى الجانب النظري بمفيوم صورة الجسد وأبعاده،والدراسات المتعمقة
بصورة الجسد ثم استخالص البنود المناسبة ألبعاد المقياس وصياغتيا بما يتناسب 
مع الموضوع البحث وطبيعة الحاالت المدروسة، ثم إعداد ىذا المقياس الن الباحثة 
لم تجد مقياسا جاىزا يتناسب مع أىداف البحث ونوعية الحاالت و لذلك عمدت إلى 

. بناء مقياس استبيانو خاصة بالبحث
  فقرات و تتمثل في10وكل بعد يتكون من  ( أبعاد05)يتكون المقياس من : 

كل ما يتعمق بتصور و معرفة الفرد عن شكمو و حجم و : (الجسمي)البعد الذاتي - 
( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).وزن جسده و مظيره و أجزاء جسده

من  )ىي المشاعر و األحاسيس الفرد نحو صورة جسده المدرك : البعد االنفعالي-
( 11،12،13،14،15،16،17،18،19،20.)(رضا و عدم رضا عن صورة جسده

ىي األفكار و المعتقدات و االتجاىات و كيفية تفكير الفرد نحو : البعد المعرفي-
( 21،22،23،24،25،26،27،28،29،30). جسده

ىو تصميح او ترميم او تغيير لجزء من أجزاء : (حقن البوتوكس)البعد التجميمي - 
( 31،32،33،34،35،36،37،38،39،40).الوجو لشعور بالرضا

شكل حجم ) مدى قبول االجتماعي لخصائص الفرد الجسدية :البعد االجتماعي- 
. ووجية نظر األخريين و تصوراتيم و مدى تقبميم لو (وزن مظير أجزائو

( 41،42،43،44،45،46،47،48،49،50 )
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. تحكيم المقياس: الخطوة الثالثة

بعد البناء األولي لممقياس صورة الجسد، تم عرض الصورة األولية لممقياس الممحق رقم 
عمى نخبة من المختصين في ميدان عمم النفس بجامعة مستغانيم المرفقة في الممحق  (06)

وقد اشتممت عمى تعريف اإلجرائي، وتعريف كل بعد من أبعاد المقياس و ما . (04)رقم 
: وطمب من سيادتيم الحكم عمى المقياس في ضوء مايمي. يقيسو كل بعد

. وضوح األبعاد- 1

. مناسبتيا لموضوع الدراسة- 2

. إضافة او حذف ما ترونو مناسبا- 3

. مناسبة الفقرات لغويا- 4

 (.03)في الممحق رقمالمرفقة . مناسبة كل فقرة لمبعد المنتمية إليو- 5

. التعديل: الخطوة الرابعة

بعد عرضو عمى عدد من األساتذة المتخصصين في عمم النفس، وفي ضوء توجييات السادة 
: المحكمين قامت الباحثة بما يمي

. إعادة صياغة بعض الفقرات- 

. إضافة البعد المعرفي- 

. إضافة بعض الفقرات الجديدة- 

حذف مجموعة من الفقرات التي لم يتفق عمييا المحكمين، كما ىي موضحة في الجدول - 
:  التالي
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يوضح الفقرات التي تم حذفيا بعد التحكيم  (05)جدول رقم 

البعد الذي حذفت منو العبارات المحذوفة الرقم 
 أنا راضية عن مظيري كما ىو أالن  2

 
 
 

البعد الذاتي 

لون شعري مناسب لمون بشرتي  6
بعد استعمال البوتوكس أحب مظيري كثيرا  9

أفضل استخدام األدوية المنحفة بدل من الرياضة  10
إلنقاص وزني 

أفضل وضع العدسات الالصقة لجمب االنتباه أكثر   15
ارغب في إزالة التجاعيد في وجيي  16
احتاج لجراحة تجميمية إلحداث تناسق مع جسمي  17
انفي غير مناسب مع وجيي  18
ارفض ارتداء مالبس صيفية تظير معالم جسمي  21
 تعجبني نوعية شعري  1

 
البعد االنفعالي 

أنا راضية عن وجيي  2
أنا راضية عن شكل شفتي  4
آنا راضية عن وجنتي  5

ارغب في تغيير في جبيتي  12
أرى أن الوشم عمى بعض أجزاء جسمي يزيد من  13

مظيري الجاذبية   
 

البعد االجتماعي تزعجني المالبس الواسعة  2
تزعجني التعميقات االيجابية نحو جسمي  7
و بعد الحذف لبعض الفقرات قامت الباحثة بإضافة و تعديل مجموعة من العبارات و تم -

انظر لمممحق )، عبارة (54)عبارة بدل من  (50)االعتماد عمى الصورة الثانية لتصبح 
و قد رتبت الباحثة عبارات المقياس ترتيبا حسب األبعاد بداية بالبعد الذاتي ثم .  ( (07)رقم

. يميو البعد االنفعالي، البعد المعرفّي، البعد التجميمي و أخيرا البعد االجتماعي
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 :و في الجدول التالي الفقرات التي تم إضافتيا بعد التحكيم كما ىو موضح- 

 

 

يوضح الفقرات التي تم إضافتيا بعد التحكيم  (06)الجدول رقم 

البعد الذي أضيفت فيو العبارات المضافة الرقم 
ارغب في وشم عمى حاجبي  9

 
البعد الذاتي 

اشعر أنني بال جسد من كثرت عيوبي   10
 

البعد االنفعالي 

 كثرت التفكير بالبوتوكس تجعمني اشعر بالتوتر  1
 
 
 

البعد المعرفي 

اشك في قدرتي عمى تحقيق أي نجاح بسبب  2
البوتوكس 

اعتقد أن البوتوكس يجعل تفاصيل وجيي متناسقة  3
استطيع تكرير عممية البوتوكس من اجل وصول إلى  5

الصورة المثالية التي ارغب فييا 
أفكر في إجراء جراحة تجميمية الحدات جاذبية في  7

جسمي 
أدرك إن إزالة التجاعيد في وجيي تزيدني جماال  8

لديا معرفة وثيقة من أن جل مشاىير الموضة  10
يتمتعون بشكل انف جذاب 

شكل وجيي الجذاب بعد عممية البوتوكس يجعمني  8
اكثر إقباال عميو  

 
 

البعد التجميمي  ىوسي بالجمال يجعمني أكثر توجيا لعممية البوتوكس  9
إطاللتي المشرقة بعد أول عممية بوتوكس زادتني ثقة  10
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 في نفسي
الصورة المثالية االجتماعية ميمة لكسب الثقة  10

 
البعد االجتماعي 

:  الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة: الخطوة الرابعة

: صدق المقياس- 1

 كان يقيس فعال ما وضع لقياسو، عمما انو توجد عدة طرق لمتأكد إذايعتبر المقياس صادقا 
: وقد اعتمدت الباحثة لحساب الصدق بطريقتين. من الصدق

 :الصدق-1-1

جرى التأكد من صدق المقياس بطريقة االتساق الداخمي بتطبيق المقياس عمى عينة الدراسة 
امرأة قامت بإجراء حقن البوتوكس، وتم حساب معامل ارتباط  (20)االستطالعية مكونة من 

 كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكمية وذلك باستخدام البرنامج بين درجةبيرسون 
 (.09)الممحق رقم ) ( .SPSS)اإلحصائي

 
يوضح معامل ارتباط بيرسون بين كل البعد من أبعاد المقياس و الدرجة :(07)الجدول رقم 

الكمية 

معامل االرتباط بيرسون بين البعد و الدرجة  البعد
 الكمية

 الداللة االحصائية

البعد الذاتي 
 

دال إحصائيا عند مستوى داللة  **0.849
0.01 

البعد االنفعالي 
  

دال إحصائيا عند مستوى داللة  **0.924
0.01 

دال إحصائيا عند مستوى داللة  **0.876البعد المعرفي 
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 0.01 
البعد التجميمي 

 
دال إحصائيا عند مستوى داللة  **0.666

0.01 
البعد 

 االجتماعي
دال إحصائيا عند مستوى داللة  **0.926

0.01 
تراوحت قيم معامالت االرتباط بيرسون بين األبعاد و الدرجة الكمية لممقياس ما بين القيمة 

، مما يؤكد (0.01)، و ىي كميا دالة عند مستوى داللة  (0.926)والقيمة  (0.666)
تماسك فقرات المقياس في كل بعد، وىذا يدل عمى أن المقياس متسق داخميا ، ويعتبر ذلك 

 .مؤشرا يعتد بو في االستدالل عمى صدق التكوين الفرضي لممقياس

 :الثبات- 2

 .جرى التأكد من ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية و طريقة ألفا لكرونباخ

:  طريقة التجزئة النصفية 2-2
قامت الباحثة باستخراج ثبات المقياس عن طريق استخدام طريقة التجزئة النصفية لدرجات 

( 20)، إذ تم تفريغ االستمارات البالغ عددىا (الفردية والزوجية)المقياس بأسموب الفقرات 
استمارة، ثم قسمت الدرجات إلى نصفين، النصف األول يمثل الفقرات ذات األرقام الفردية، 
والنصف الثاني يمثل الفقرات ذات األرقام الزوجية، وتم بعد ذلك استخراج معامل االرتباط 

 (براون– سبيرمان )بين درجات النصفين، تم تصحيحو باستخدام معادلة  (بيرسون)البسيط 
( 09الممحق رقم  )(: 05)مثمما ىو موضح في الجدول رقم 
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نتائج معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية : (05)جدول رقم 

 
عدد 

 الفقرات
معامل الثبات باستخدام 

 التجزئة النصفية
معامل الثبات بعد التصحيح باستخدام معادلة 

 (براون-سبيرمان )
50 0.889 0.941 

 
وبعد تصحيحو بمعادلة  (0.889)تم تسجيل معامل ارتباط بين نصفي المقياس بقيمة 

 .، وىو معامل ثبات مرتفع لممقياس(0.941)سبيرمان براون ارتفع إلى 
 

 :الثبات بطريقة ألفا لكرومباخ - 2-3
لكل بعد من األبعاد الخمسة التي يتكون منيا  (α)قامت الباحثة بحساب المعامل 
 (.06الممحق رقم ) .المقياس،ولمدرجة الكمية لممقياس

: يبين ذلك (....)الجدول رقم 
 نتائج معامل الثبات ألفا لكرونباخ: (08)جدول رقم 

 
 معامل الثبات ألفا لكرومباخ عدد الفقرات البعد

البعد الذاتي 
 10 0.746 

البعد االنفعالي 
 10 0.827 

البعد المعرفي 
 

10 0.858 

 0.461 10البعد التجميمي 
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البعد االجتماعي 
 10 0.878 

الدرجة الكمية لمقياس 
صورة الجسد 

 
50 0.940 

 

نالحظ أن قيم معامل الثبات باستخدام  (...)من خالل القيم المعروضة في الجدول رقم 
بالنسبة لألبعاد  (0.878)والقيمة  (0.746)طريقة ألفا لكرونباخ تراوحت ما بين القيمة 

وتعتبر ىذه القيم دليال عمى االتساق والترابط الجيد  (الذاتي، االنفعالي، المعرفي واالجتماعي)
 .بين فقرات كل بعد من األبعاد األربعة

 وىو متوسط  (0.461)أما البعد التجميمي معامل االتساق يساوي 
وىي قيمة مرتفعة تعبر  ( 0.940 ) أما بالنسبة لممقياس ككل فقد بمغ معامل الثبات قيمة 

 . عن ثبات مقياس صورة الجسد
. كيفية تصحيح االختبار: الخطوة الخامسة

تم طباعة المقياس في صورة كراسة باإلضافة إلى االستمارة تسجيل بيانات النساء الموجودة 
،عمى ان يعطي كل اختيار من االختيارات الرباعية درجة معينة (05)في الممحق 

. وذلك بناء عمى مفتاح التصحيح (01،02،03،04)

:  فكانت العبارات االيجابية تصحح عمى النحو التالي- 

  (كثيرا)لإلجابة  (04)أربعة درجات 
  (أحيانا)لإلجابة  (03)ثالثة درجات 
  (نادرا)لإلجابة  (02)درجتين 
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  (أبدا)لإلجابة  (01)درجة واحدة 

: وتعكس الدرجات في حالة العبارات السمبية- 

  (كثيرا)لإلجابة  (01)درجة واحدة 
  (أحيانا)لإلجابة  (02)درجتين 
  (نادرا)لإلجابة  (03)ثالثة درجات 
  (أبدا)لإلجابة  (04)أربعة درجات 

و يمكن معرفة رضا الفرد عن صورة جسده من عدمو بجمع درجات كل بعد عمى حده، ثم 
جمع أبعاد المقياس لتعطى الدرجة الكمية لصورة الجسد، فالدرجة العميا تعني صورة ايجابية 

عدم رضا )، و الدرجة الدنيا تعني صورة سمبية لمجسد ( عن صورة الجسدرضا)لمجسد 
.  (لصورة الجسد

:  صورة الجسدمستويات-1

 عمى ثالثباتو ثيظير مقياس صورة الجسد الذي قامت الباحثة ببنائو وتأكد من صدقو و
: فئات لمستويات صورة الجسد عمى النحو التالي

" درجة  (175)بالعمم أن الدرجة الكمية ىي " 

تقول انو لديو درجة منخفضة من  (60-20)اذا تحصل المفحوص عمى الدرجات من - 
. صورة الجسد

نقول انو لديو درجة متوسطة من صورة  (90-60)اذا تحصل المفحوص عمى الدرجات - 
الجسد 

نقول انو لديو درجة مرتفعة من صورة  (175-90)اذا تحصل عمى الدرجات أكثر من - 
 .الجسد



 االجراءات المنهجٌة للدراسة                   

112 
 

: مقياس تقدير الذات لكوبر سميث- 2

 جمع المعمومات ومميزا فييعتبر اختبار تقدير الذات من االختبارات التي تمعب دورا ىاما 
 لقياس اتجاه تقييم الفرد (08الممحق رقم) حيث انو صمم من طرف الباحث كوبر سميث،

 عبارة معدة 25في المجاالت االجتماعية واألكاديمية، العائمية والشخصية، وتتكون من 
: لقياس تقدير الذات، مقسمة ىذه العبارات الي جزئيين

: عبارات سمبية وتتمثل في- 

(3،6،10،11،12،13،15،16،17،18،21،22،23،24 .)

: وعبارات ايجابية تتمثل في- 

(1،4،5،7،8،9،14،19،20 .)

: تعميمة تطبيق االختبار- 2-1

اقرأ كل . فيما يمي مجموعة من العبارات التي تصف كيف يشعر بعض الناس اتجاه أنفسيم
عبارة منيا،ثم حدد ما اذا كانت تنطبق عميك أوال تنطبق، و اذا كانت العبارة تنطبق عميك 

تحت  (X)تحت كممة تنطبق و أما اذا كانت ال تنطبق عميك فضع عالمة  (X)فضع عالمة 
. كممة ال تنطبق

: طريقة التصحيح- 2-2

: بإتباع الخطوات التالية (كوبر سميث)يمكن الحصول عمى درجات مقياس 

إما اذا كانت االيجابية ال  (1)اذا كانت االيجابية تنطبق عمى العبارات السمبية تمنح درجة - 
(. 0)تنطبق تمنح الدرجة 
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و اذا كانت االيجابية ال  (0)اذا كانت االيجابية تنطبق عمى العبارات السمبية تمنح الدرجة 
بعد ذلك تجمع عدد الدرجات المتحصل عمييا و يضرب المجموع . (1)تنطبق تمنح الدرجة 

 (.4)الكمي لمدرجات الخاصة بكل حالة  في العدد 

 

: مستويات تقدير الذات- 2-3

ثالث فئات لمستويات تقدير الذات عمى النحو " لكوبر سميثّ "يظير مقياس تقدير الذات 
: التالي

تقول انو لديو درجة منخفضة من  (40-20)اذا تحصل المفحوص عمى الدرجات من - 
تقدير الذات  

نقول انو لديو درجة متوسطة من تقدير  (60-40 )اذا تحصل المفحوص عمى الدرجات - 
. الذات

. نقول انو لديو درجة مرتفعة من تقدير الذات (60)اذا تحصل عمى الدرجات اكثر من - 

. بعدما تم التعرض

: المقابمة العيادية- 3

تعتبر المقابمة وسيمة ىامة في جمع المعمومات والبيانات عن العميل وىي لب وصميم 
المنيج اإلكمينيكي، اعتمدت عمييا الباحثة من اجل رصد بيانات حاالت الدراسة، وقد قامت 

الباحثة بمقبالت عيادية نصف موجية مع كل حالة، من اجل الفيم األكثر لصورتيم 
و ىذا بعد تحديد شبكة المقابمة المكونة من مجموعة من األسئمة .الجسدية، وتقديرىم لذواتيم

التي تدرس ىذا الجانب، و ىذا بعد رصد معمومات عامة حول الحاالت، من حيث البيانات 
(. 02)و  (01)انظر لمممحق رقم . العائمية و الصحية و االجتماعية
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: نتائج الدراسة االستطالعية- 4

تعرف عمى العيادات كل من عيادة وىران، وعيادة غميزان، بعد أخد الموافقة من ىذه ال- 
. األخيرة

. حاالت (04)تحديد حاالت الدراسة األساسية وتمثمت في - 

من ) التي تم الحصول عمييا، من مقياس صورة الجسد والثباتتأكد من معامالت الصدق - 
، يتميز بشروط سيكومترية مرتفعة عمى حاالت الدراسة، مما يجعميا صالحة (إعداد الباحثة

 .لالستعمال بكل اطمئنان

 

 

 

: الدراسة األساسية- 3

: منيج الدراسة- 3-1

 المناىج الميمة و األساسية في مجال أحداعتمدت الباحثة عمى المنيج العيادي الذي يعد 
.  الدراسات النفسية و لقد اعتمدت عميو لكونو المنيج المالئم لطبيعة الدراسة

عمى انو تمك الخطوة التي تتناول السيرة في إطارىا الخاص، تسجل بكل دانيال الفاش يعرفو 
األمانة الممكنة، طريقة الحضور و التحرك لكائن إنساني حقيقي و كامل ماخود ضمن 

 الصراعات التي تنشطيا و نشأتيا، استخراجوضعية، و تبحث عن إجالء معناىا، بنيتيا، 
(. D.Lagache.1949)الخطوات التي تؤول لحل ىذه الصراعات 
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إذن اعتمدت الباحثة عمى المنيج العيادي من اجل دراسة السموكات والمواقف الفردية انطالقا 
من الدراسة المتعمقة لمحاالت باالرتكاز عمى المقابمة والمالحظة التي تميز بكونيما تقنيتين 
. ميمتين في التقصي عن الدوافع الالشعورية المساىمة في تكوين صورة الجسد وتقدير الذات

:  الدراسةحدود-3-2

 20/05/2020 الى 01/02/2020من : الحدود الزمنية. 
 أجريت الدراسة بوالية وىران وغميزان، شممت عيادتين األولى خاصة : الحدود المكانية

 .باألمراض الجمدية والثانية خاصة بالتجميل

: حدود البشرية- 3-3

  بطريقة تم اختيارىا( 04 )المكونة منقامت الباحثة بتحديد حاالت الدراسة األساسية 
 : تتوفر فيين الشروط التاليةوحرصنا أنعشوائية، 

  سنة لتكون أكثر نضجا50 إلى 25أن تكون المرأة سنيا ما بين . 
 
  والجداول التالية توضح .  البوتوكساو متكررة مقبمة عمى البوتوكس تكون الحالةأن

 :مميزاتيا

 

 

 

 

 يوضح تاريخ اجراء البوتوكس لمحاالت  الول مرة : (09)الجدول رقم 
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شيد نادية لميس نورىان الحاالت 
مركز عيادة 

التجميل 
وىران غميزان وىران وىران 

تاريخ إجراء 
البوتوكس ألول 

مرة 

بداية إجراء 
البوتوكس مند 

 سنوات 3

بداية إجراء 
البوتوكس مند 

 سنوات 7

بداية إجراء 
البوتوكس مند 

سنتين و نصف 

بداية إجراء 
البوتوكس مند 

 سنوات 6
 

 

. يوضح توزيع أفراد مجموعة البحث حسب السن (10)جدول 

 

البوتوكس قاموا باجراء  ن غالبية أفراد مجموعة البحث من النساء أنالحظ من خالل الجدول 
 . سنة42و 25 و تترواح أعمارىم مابين

 

 

 يوضح توزيع أفراد مجموعة البحث حسب منطقة إجراء البوتوكس (11)جدول 

 
مناطق إجراء البوتوكس 

 

 
الجبية 

 

 
الشفتين 

 
الحاجب 

 
الوجنتين 

 
الجفون 

    X Xالحالة األولى 

المجموع  42 40 34 25السن 
 04 4 3 2 01 الحاالت
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 نورىان 
الحالة الثانية 

لميس 
 X X X  

الحالة الثالثة 
نادية 

X X   X 

الحالة الرابعة 
شيد 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
يوضح توزيع أفراد مجموعة البحث حسب الحالة المدنية : (12)الجدول رقم 

النسبة العدد الحالة المدنية 
 %25 01مطمقة 

 %25 01متزوجة 
 %50 02عازبة 

 %100 04المجموع 
نالحظ من خالل الجدول أن غالبية أفراد مجموعة البحث من النساء المقبالت عمى حقن 

 و يحتمل أن يكون دافعين إلجراء البوتوكس  ىو التقميد أو %50البوتوكس ىن عازبات 
طمب الزواج ىدفو جمب االنتباه و الحفاظ عمى الجمال بتصورىن و تصور األخريين، إما 

  و يحتمل أن طمبيا لمحقن البوتوكس مرتبط بمعاشيا %25فئة المطمقات فقد سجمن بنسبة 
النفسي بعد الطالق و محاولة إلثبات الذات و ربما البحث عن شريك أخر، إما فئة 

 ويحتمل أن يكون دافعين إلجراء الجراحة خوف من نفور %25المتزوجات فسجمن نسبة 
. الزوج و فقدانو، فالبد من حفاظ عمى جمالين

: أدوات الدراسة األساسية- 3-5

: اعتمدت الباحثة في الدراسة األساسية عمى األدوات التالية-
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 (نصف موجية): المقابمة العيادية: أوال

ىي عالقة مينية بين المريض والمعالج تسودىا الثقة بين الطرفين بيدف جمع المعمومات 
من اجل التعمق وفيم الحالة من مختمف الجوانب النفسية و االجتماعية و المعرفية 

تسير من قبل الفاحص و في نفس الوقت .لممفحوص و محاولة فيمو و تقميل من معاناتو
. المفحوص و ترك بعض الحرية لمحديث

اعتمدنا عمى المقابمة نصف موجية ألنيا مالئمة لدراستنا و كان ىدفنا جمع المعمومات 
الكافية عن الحالة، و ترك ليا مجال لمتحدث عن معاشيا النفسي و الجسدي و عن سبب او 

و ىذا عمى شكل مجموعة من . دافعيا إلجراء حقن البوتوكس خاصة متكررات الحقن
المغمقة أي ليست مفتوحة لترك المفحوص يتحدث مطوال و ليس مغمقة – األسئمة المفتوحة 

.  إلى حد منع الفاحص من تحدث بأريحية، و إنما تساعده عمى التحدث بحرية كافية

تتكون المقابمة من مجموعة من المحاور حسب متغيرات البحت ولكل محور مجموعة من 
(.  02)األسئمة انظر لمممحق رقم 

 صورة الجسد: المحور األول. 
 تقدير الذات: المحور الثاني. 
 عمميات التجميل البوتوكس: المحور الثالث. 

 

: شبكة المالحظة: ثانيا

ىي أداة من أدوات جمع البيانات التي تعتمد عمى األسموب العممي في التوصل الي 
المعمومات المستيدفة من إجراء البحوث االجتماعية خاصة تمك التي تتصل بتأثير البرامج 

. عمى سموكيات المستفيدين في زمن محدد
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اعتمدنا عمى شبكة المالحظة من اجل مالحظة السموكات الغير المفظية، السموكات المفظية، 
 قدر ممكن من المعمومات عن الحالة أكبرتعابير الوجو ولغة الجسد وىدفنا الحصول عمى 

. ولتدعيم المقابمة والمالحظة قمنا بتطبيق مقاييس صورة الجسد وتقدير الذات.وسموكيا

:  تطبيق الدراسةإجراءات-4

حاالت بوالية وىران  (04) طبقت الباحثة مقاييس الدراسة عمى حاالت الدراسة مكونة من -
: وغميزان حيث ثم إتباع اإلجراءات التالية

إجراء مقابمة مع الطبيب التجميل و الذي ساعدنا كثيرا في التعرف عمى نظام عمل العيادة - 
و إعطاءنا معمومات كافية حول موضوعنا و عن دوافع غالبية النساء مقبالت عمى 

. البوتوكس

ليم خبرة و دراية بموضوع بحثنا و أبعاده لالستفادة "أساتذة وباحثين " رجوع إلى أشخاص - 
. من آراءىم و أفكارىم

. اختيار مجموعة بحثنا باقتراح من الطبيب و بعد موافقتين عمى المقابمة العيادية- 

تحديد مواعيد تتناسب مع الحاالت و ىذا بمساعدة الطبيب و يكون في موعد إجراءىن -
لمحقن البوتوكس، و تكون إما مقابمة واحدة أو مقابمتين و قد نجمع بين الحصتين في حصة 

 20واحدة إذا تعذر عمى المفحوصة لقاء في يوم أخر و كذلك لسيولة البوتوكس يستغرق 
. دقيقة فقط

التعارف بين الباحثة و مجموعة بحثيا من اجل توضيح اليدف من الدراسة، و شرح - 
 .تعميمات المقياسين و استمارة المقابمة
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: مالحظة- 

كان ىذا المخطط لو إلجراء الدراسة األساسية لكن بسبب األوضاع التي تمر بيا البالد - 
بصفة خاصة والعالم ككل بصفة عامة، بسبب تفشي الوباء المتمثل في الفيروس المسمى 

 او كورونا، فقرروا بحجر صحي و توقيف الدراسات و ىذا سبب لنا عائق  covid-19ب
. كبير في دراستنا خاصة في الجانب التطبيقي أي لقائنا مع الحاالت

.  قررنا بإنياء دراستنا عن بعد بمساعدة أساتذتنا و كذلك عون من الحاالت- 

قمنا باتصاالت عديدة مع الحاالت في شتى وسائل التواصل االجتماعي، من اجل تعرف - 
عمى الحاالت أكثر، من بيانات أولية و سوابق مرضية و دوافعين إلجراء العمميات التجميل 

. المتمثمة في حقن البوتوكس

: الخالصة

اشتمل ىذا الفصل عمى أىم خطوة في الدراسة، فبعد تحديد اإلجراءات األساسية لمدراسة - 
من منيج وحاالت وأدوات، و تطبيق المقاييس، سوف نعرض في الفصل التالي نتائج 

.  الدراسة األساسية و مناقشتيا بترتيب حسب عرض الفرضيات
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 الفصل السادس

عرض وتحلٌل النتائج ومناقشة 

 الفرضٌات
تمهٌد

 عرض و تحلٌل نتائج البحث: اوال

"نورهان"عرضوتحلٌلنتائجالبحثللحالةاالولى-1

"لمٌس"عرضوتحلٌلنتائجالبحثللحالةالثانٌة-2

"نادٌة"عرضوتحلٌلنتائجالبحثللحالةالثالثة-3

"شهد"عرضوتحلٌلالنتائجللحالةالرابعة-4

 تفسٌر نتائج ومناقشة الفرضٌات: ثانٌا

مناقشةالفرضٌةالعامة-1

مناقشةالفرضٌةالجزئٌةاالولى-2

مناقشةالفرضٌةالجزئٌةالثانٌة-3

مناقشةالفرضٌةالجزئٌةالثالثة-4

مناقشةالفرضٌةالجزئٌةالرابعة-5

مناقشةالفرضٌةالجزئٌةالخامسة-6
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مناقشةالفرضٌةالجزئٌةالسادسة-7

استنتاجعام-8

الخاتمة

صعوباتالبحث

مقترحاتوتوصٌات

قائمةالمراجع

المالحق
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 وتحميل النتائج ومناقشة الفرضياتعرض : األولالفصل - 

: وتحميل النتائجعرض : أوال

 بسبب عدم قدرتنا عمى التقاء مع الحاالت قمنا بإجراء مقابالت عن بعد :مالحظة- 
ّاثر فينا ىذا األخير بسبب عدم التزام الحاالت حيث باستعمال وسائل التواصل االجتماعي، 

 آو بما Covid-19بموعد المقابمة وكذلك بسبب شعورىم باليمع والقمق الناجم عن فيروس 
 .مقابالت مع كل حالة (04)يسمى بالكورونا، لذلك قمنا بإجراء فقط 

 – نورىان-:  وتحميل النتائج الحالة األولىعرض-1

: األوليةالبيانات -1-1

نورىان .ج: االسم-

 سنة 25: السن-

 عزباء :العائميةالحالة -

ليسانس : المستوى الدراسي-

 حالقة تجميل :المينة-

متوسط :المعيشيالمستوى -

وىران : اإلقامة-

 والشفتينالجبية : مناطق إجراء البوتوكس-

  مرات3 :عدد مرات إجراء البوتوكس-
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  سنوات3مند : بداية إجراء البوتوكس- 

 

 

 

 

 

يوضح سير المقبالت لمحالة األولى : (13)الجدول رقم 

 : العامةالسيميائية-1-2

، متوسطة (ممون شعر) أشقر، ذو شعر (عدسات الصقة)عينين زرقاء المون : المظير- 
. القامة، ذو بنية جسدية متوسطة

. وأنيق، تتميز الحالة بيندام نظيفمرتب: اليندام- 

اليدف منيا المدة التاريخ المقابمة 
األولى 

 
مقابمة تمييدية لكسب ثقة المفحوصة د 30 10/02/2020

الثانية 
 ( بعدعن)

وعالقتيا أخد معمومات شاممة عن الحالة د 45 22/03/2020
 األسرة  مع

الثالثة 
 (عنبعد)

واالجتماعي  النفسي التطرق لممعاشد 45 27/03/2020
 حقن البوتوكس ودافعيا إلجراء

الرابعة 
 (عنبعد)

 وتقدير الذاتتطبيق مقياس صورة الجسد د 45 03/04/2020
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.  الحديث، سريعة الكالمضطرب ومتوترة أثناءم:السموك- 

. وطموحة مشتتة أفكارىا:التفكير- 

.  يظير من خالل المقابالتوىذا ما جيد :اإلدراك- 

. ذات انتباه جيد:االنتباه- 

.  نفسياتقمب وغير مستقرة م:المزاج- 

.  مع والدييا خاصة من ناحية االبومشاحنات، ألخويياتتصف بحبيا الكبير :العاطفة- 

غياب التواصل البصري، متشتتة  : االتصال بالحالة- 

:  الحالةتقديم-1-3

 سنة، عزباء، تقيم بوىران، و مستواىا الدراسي ليسانس، تعمل 25نورىان تبمغ من العمر 
حالقة تجميل، في إحدى صالونات في وىران الخاصة بالتجميل الفنانين و األثرياء، ىي 

 03 إخوة، متمدريسين، 04األولى بترتيب أخواتيا حيث تعيش في أسرة تضم أب و األم و 
ذكور و أخت واحدة،أما بالنسبة لمستواىا المعيشي و االقتصادي فيو متوسط، الحالة 

، عيناىا (ممون الشعر )متوسطة البنية و طوليا مناسب لسنيا، سمراء المون و شعرىا أشقر 
، مشوشة و متوترة أثناء الحديث و غير مستقرة نفسيا، غياب (عدسات الصقة)زرقاء المون 

. (أثناءالحديث ال تنظر إلى الباحثة و إنمامتشتتة )تواصل البصري في حديثيا 

 الحقن في ومنطقة إجراء سنوات 03 مرات، كانت األولى مند 03قامت بإجراء البوتوكس 
 عمى إجرائيا في واستفسار الطبيب، جاءت أخر مرة إلجرائيا عمى شفتييا والشفتينالجبية 

(. الحاجب)أماكنأخرى

:  المقابالتممخص-1-4
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 وأىميتو في ىذه الحاالت، ودورهلقد حاولنا في المقابمة األولى التعريف باألخصائي النفساني 
 أن المعمومات وطمأنينتياوتعرفنا عمى الحالة وسبب إجرائيا او دافعتييا لمحقن البوتوكس 

التي تقدميا تستخدم إلغراض عممية فقط، وىذا ما جعميا ترتاح وتتجاوب معنا بارحيو، حيث 
عرفت بنفسييا وتحددت عن عائمتيا وأفرادىا بصورة سطحية، مركزة عمى مكان عمميا 

وزبائنيا خاصة من ناحية الثراء والمال وكان ىذا دافعيا إلجراء حقن البوتوكس لكي تكون 
الحظنا نوع من األلم في حديثيا، حاولت . بنفس الصورة معيم، ىذا عمى حسب قولييا

 الزممك respectباه تعيش غاية وقاع ناس دايرتمك )إخفائو بابتسامة دقيقة حيث قالت 
  ( وىذه سنة الحياةantiqueتكوني شابة وال مكونتيش شابة أنت راجعي روحك 

كانت الحالة مرتاحة في حديثيا و كأنيا تحتاج لتفريغ و مقاسمت الناس لشعورىا بالفخامة 
 les classeأنا شابة و بالصتي غير مع  )في حديثيا مركزة عمى مكان عمميا كما قالت 

et les riches ، و مزال نزيد و نزيدparce que بعدىا بسرعة (بالصتي تخميني ندير ىاك
في حديثيا غيرت الموضوع و بدأت بوصف أسرتيا و عالقتيا مع أفراد عائمتيا و من 

انأ بويا  )تصريحاتيا الحظنا أن ليا عالقة مضطربة مع األب و خاصة األم حسب قوليا 
 جاو معايا وال عاونوني يبغوا jamaisفدار و ماما تزيد معاه و  les problèmesىو سباب 

 فحسب الحالة األب غير راغب في عمميا و كذلك األم و لكن ىي ترفض (غير والدىم 
التخمي عن العمل ألنيا عمى حسبيا تزيد الوصول الى الشيرة و مكان عمميا ىو الوحيد في 

بويا و ماما ميبغونيش نخدم ديك الخدمة  يقولولي ليخدم مع العاىرات  )حيث قالت .ذلك
 و أخوىاالثاني احمد و ألختيااال إنيا قريبة (صافي ىي تاني كيفيم بصح انأ نخدم و نوصل

تجد الدعم و المساعدة منيما فقد كانت تتحدث عنيما بنوع من الود و الحيوية، اما في ما 
انا منحكيش مع قاع الناس، نحكي  )يخص عالقتيا االجتماعية فقد كانت محدودة بقوليا 

و كأنيا ال  ( غير ىما ليدرولك قيمة و شان و قدرparce queغير مع صحاب دراىم،
. ييميا اال المال و الشيرة
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تحدث الحالة عن دافعيا و سببيا اإلجراء حقن البوتوكس، ذكرت في االول عن معاشيا - 
انا ممي كي كنت صغيرة و ىما يقولولي فمك صغير و ما )النفسي في صغرىا حيث قالت 

كانت منذ صغرىا صورة مشوىة عن شفتييا و في احد االيام راىا ولدىا في  (يشبعش
مدرسة مع شاب فضربيا عمى فميا مما تسبب ليا جرح و انتفخ شاربيا فازداد جماليما عمى 

لقاني مع واحد شواربي نتفخوا parce que، كي كنت صغيرة بابا ضربني )حسب قوليا 
 و من تمك الحادثة اصبح لدييا استعداد الجراء عممية التجميل و (ووليت شابة زادني الزين

اما الدافع او السبب الثاني ىو مكان عمميا اي من ناحية الزبائن كميم ذو . تغيير من شفتييا
كما قالت . طبقة عالية ولدييم تجارب مع عمميات التجميل خاصة البوتوكس وتكبير الصدر

 الحالة ( باه نولي شابة كيفيمbotoxىما لي خالوني نروح ندير les clientsانا )الحالة 
كانت متعايشة مع صورتيا في تقميد االخريين لموصول الى الشيرة دون مراعات نفسيا فاما 
االسرة فقد كانت غير راضية عمى البوتوكس، لكن من ناحية اخييا واختيا كانت بالنسبة ليم 

الصورة المثالية وجمال وفخر االسرة،عند دخوليا لممنزل تحكي تفاصل يوميا ليم متركزا 
. عمى ان العالم يحتاج الي مال والجمال من اجل تحديد قيمتك ومكانك في المجتمع

 ىذه بدأتتشعر نورىان بعدم االرتياح ويضاعف قمقيا وشعورىا بالنقص وحسب الحالة - 
 حقن البوتوكس لموصول الى صورتيا بإجراءالنظرة لشكميا وىي تحاول ان تتقبل نفسيا 

".  الشيرة " المثالية من اجل تحقيق ىذفيا 

 les تاع cote من انا)لكن فيما يخص المجتمع فاألمر يختمف حيت صرحت الحالة- 

gents  قاع يبغوني و يشوفوني attirante surtout كي زدت نفخت شواربي داك وين 
فمن حديث الحالة كأنيا تريد جمب االنتباه من اجل التعاليق االيجابية و ىذا  (زادوا ىبموا 

. يزيدىا من ثقة في نفسييا و رضي عن شكميا
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بعد طرح لمحالة مجموعةمن األسئمة تختمف من عدة محاور ىناك من أجابت عمييم - 
وىناك من استعممت آليات الدفاع اليروب واإلنكارالمتمثل في تغيير الموضوع او االيجابية 

وتصمت، الحظنا ان الحالة ىميا الوحيد ىو محاولة جمب االنتباه وذلك من خالل " ال"ب 
. طريقة كالميا ونبرات صوتيا وحركاتيا الجريئة

:  الكيفي لممحاور المقابمة النصف موجيةتحميل-1-5

قمنا بتحميل محاور المقابمة النصف موجية ولكل محور يضم مجموعة من األسئمة، حيث 
. فقط" ال"او " نعم"قامت الحالة بإجابة عمى بعض األسئمةأمااألسئمةاألخرى فكتفت بكممة 

نستنج من خالل اإلجابات الحالة عمى محاور المقابمة نصف موجية ان الحالة نورىان كانت 
في تعميقات السمبية حول مظيرىا و " األسرة"تعاني من نقص في صورتيا الجسدية و سببيا 

شكميا خاصة شفتييا و رفض المجتمع ليا و ىذا سبب ليا شعور بالدونيةو نقص الثقة في 
عبد .دنفسييا، و عدم تقدير ذاتيا، خاصة بعد مقارنتيا مع أصدقائيا و زبائنيا و حسب 

 07الدافع إلجراء عمميات التجميل يتمثل في " في دراستو أن ( 2019)الحميد حمدي
مسايرة الموضة و حب التقميد، عدم الثقة في النفس، التنافس و الغيرة بين : أسباب و ىي

األقران، أو بعض التشوىات أو العيوب الخمقية، التسويق و الدعاية التي تقوم بييا مراكز 
التجميل، و أخيرا سبب اقتصادي لبعض الفئات التي ترى أنيا من خالل ىذه العمميات 

". الجراحية تستطيع الحفاظ عمى وظائفيا

مما كان ىذا دافع ليا إلجراء حقن البوتوكس لتصميح شكميا و صورتيا حول نفسيا و حول 
نظرة المجتمع ليا و كسب حبيم و تقبميم ليا و تعميقاتيم االيجابية مما جعميا تقع في حب 

 و كذلك (بزاف متامنش شعال نبغي روحي فوق الالزم )نفسييا و ىذا حسب تصريحيا 
نالحظو في استغراق وفتيا في نظر الى المرأة و أخد صور سيمفي كثيرة ليا، متركز عمى 

كل خطرة شعال ميم عندي وحد الساعة  )شفتييا الذي كان مصدر القمق ليا، حسب قوليا 
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 شواربي surtoutكمما نخرج و كل دقيقة نشوف في روحي و نتصور نموت عمى التصاور 
attirante) تريد الحالة جمب األنظار حول نفسيا مما يجعميا تجمب انتباه المجتمع ليا ،

خاصة في المناسبات و في لباسيا و ىذا يزيدىا حب و تقتيا في نفسيا، كما صرحت الحالة 
لوال كنت نروح لعراس يدوىالي في الزين بصح دروك ديتياليم و ممي نروح و انا نبين  )

، كان لدى الحالة استعداد لإلجراء البوتوكس مند صغرىا ألنياتعرضت الى (في روحي
حادث مما سبب ليا انتفاخ بشفتييا فزادىا جماال و إقباال عمى نفسيا، لم تجب الحالة عمى 

". ال"و الصمت او إجابة ب " اليروب"بعض األسئمة استعممت آليات الدفاع 

بعد تصميح النقص التي كانت تعاني منو الحالة أصبح جسدىا نقطة ضعفيا، أصبحت 
تعاني من مخاوف وتوتر شديد خاصة بعد بروز بعض المتغيرات الطبيعية في جسدىا 

فيذا يشعرىا باليأس واالكتئاب، وكذلك بعد إجرائيا لمحقن " حب الشباب" خاصة بشرتيا مثل 
 الحقن، فتشعر بالقمق ان تشوه صورتيا النرجسية أثرتظير عمى وجييا نقاط حمراء من 

. بعدما قامت بتصميحيا وترميميا

ىدفيا بعد تصميح صورتيا يتمثل في وصوليا الى الشيرة من اجل كسب المال وعيش حياة 
.  الرفاىية

 ":نورىان "األولىتحميل شبكة المالحظة لمحالة - 1-6

الموضحة فيالجدول " نورىان" لممقابمة قمنا بمالحظة بعض السموكات عمى الحالة أثناءإجراءنا
 :التالي

 

 

 األولىيوضح تحميل شبكة المالحظة لمحالة : (14)الجدول رقم 
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المالحظة 
 

 والتحميلالتفسير 

تواصل بصري والحفاظ 
عميو 

 

ما ظير في المقابمة كانت متفيمة وىذا يدل عمى االىتمام 
وتتجاوب معنا بأريحية 

 باأليديتشكيل سقف مدببة 
موجية نحو الفاحصة 

 

 والرفض وكان ىذا من باألمانوىذا يدل عمى عدم شعورىا 
 المحاور المقابمة نصف موجية، حيث كان أحدأسئمةخالل 

 ألنو جسميا غير متناسقة أجزاءالسؤال عن خجميا من بعض 
سوف يسبب ليا جرح نرجسي في صورتيا التي قامت 

بتصميحيا حديثا 
 

التحدث بسرعة 
 

ىذا يدل عن عصبيتيا وىذا من خالل تحدثيا عمى تعميقات 
 السمبية نحو شكل شفتييا، ورفض المجتمع ليا، مما أسرتيا

نتج ليا نظرة سمبية نحو جسدىا 
صوت مرتفع يتخممو 

الضحك 
 تريدجمب األولىكأنيايدل عمى لفت االنتباه خاصة في مقابمتنا 

 أنظارالحضور ليا
 رأييا الحالة عمى واإلصراريدل عمى الدفاع عن النفس والعنادتشبيك اليدين نحوالصدر 

فيا اي الوصول الى الشيرة، وكسب المال و دفي تحقيق ه
 الحقن عدة مرات إلجراءمستعدة 

 معا او ما األصابعوضع 
 Steeplingستيبمينغ يسمى 

 معا الثباث السيطرة والسمطة، وىذا ما أطرافاألصابعوضع 
 عالقات إلنشاء تحدثيا حول عدم تقبميا أثناءظير مع الحالة 

في نظرىا لم يوجد شريك مناسب ليا ألنواجتماعية، 
 

":  نورىان"نتائج مقياس صورة الجسد لمحالة األولى عرضوتحميل -1-7
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حيثيمثل  (عن بعد )قامت الباحثة بتطبيق مقياس صورة الجسد عمى الحالة األولى نورىان 
البعد الذاتي : المقياس صورة الجسد الخمسةألبعاد التحميل الكمي (03)الجدول رقم 

، البعد االنفعالي، البعد المعرفي، البعد التجميمي، البعد االجتماعي، حيث ان (الجسمي)
، النتائج موضح في الجدول (40)، و ادني درجة ىي (175)الدرجة الكمية لممقياس ىي 

 :التالي

 

" نورىان"  الجسد لمحالة االولى مقياس صورةيوضح نتائج : (15)الجدول رقم 

الرتبة الدرجة ابعاد مقياس صورة الجسد 
 الثانيةالرتبة  27 (جسمي)البعد الذاتي 

الرتبة الرابعة  18 البعد االنفعالي 
الرتبة الثالثة  25البعد المعرفي 

الرتبة الخامسة  17البعد التجميمي 
 األولىالرتبة  34البعد االجتماعي 

  أبعاد05  درجة120الدرجة الكمية 

في مقياس صورة  (120)ة جانطالقا من الجدول أعاله تحصمت الحالة نورىان عمى الدر
الجسد، و ىي درجة متوسطة مقارنة بالمجموع الكمي لممقياس وعمى حسب مستوياتو، 

( 120)، و بيذا فالدرجة (40)و أدنى درجة ىي  (175)أيأناعمي درجة لممقياس والتي ىي 
قياس صورة الجسد مدرجة متوسطة، حيث يدل من خالل اإلجابة عمى محاور المقابمة و 

لدييا تبين انيا تمتمك صورة متوسطة نحو جسدىا، و تتمثل في تقبميا لبعض األجزاء و 
رفضيا لألجزاءاألخرى، و ىذا بسبب شعورىا بالنقص لعدم امتالكيا لمصورة المثالية 
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االجتماعية، فقررت التقميد بإجراء حقن البوتوكس و عمميات الجراحية من اجل الوصول الى 
. الرضا المجتمع ليا و بالتالي تكون قد أرضت  نفسيا من اجل تحقيق ىدفيا و ىي الشيرة

وىذا  تيتم الحالة بنفسيا كثيرا :(المرتبة الثانبة )احتل ( الذاتيالبعد)تحميل البعد األول- 
 ثقة بنفسيا، وليا استعداد لتكرير الحقن في العديد من وىذا زادىاأجرائيا لحق البوتوكس بعد

 .مناطق وجييا

 لدى الحالة انفعال سمبي :(المرتبة الرابعة) احتل ( االنفعاليالبعد)تحميل البعد الثاني- 
وضعيف حول جسدىا، وذلك من خالل شعورىا باإلحراج في مظيرىا، وقمقيا من التقدم في 
العمر، انزعاجيا من تعميقات أصدقائيا السمبية نحو شكميا، وىذا من خالل تناقض أفكارىا 

 البوتوكس من اجل التغيير الى األفضل إلىوعدم الثقة في نفسيا لذلك تحاول اليروب 
 .واألجمل

 من خالل درجة الحالة :(المرتبة الرابعة) احتل ( المعرفيالبعد)تحميل البعد الثالث - 
نستنتج أنيا تمتمك مشاعر وأحاسيس ومعتقدات ايجابية نحو جسدىا وىذا دليل عمى الرضا 

بجسميا بعد إجرائيا لمبوتوكس 

 تحصمت الحالة عمى درجة :(المرتبة الخامسة) احتل ( التجميميالبعد)تحميل البعد الرابع - 
منخفضة وىذا بسبب عدم رضا عن نفسيا، وىوسيا بالتجميل، وتصميح النقص بالجراحة 

وىذا دليل . ثقة وتقديرا لنفسيايعوضيا ويزيدىاالتجميمية، ومن اجل جمب االنتباه ليا وىذا
 عمى تكرار العمميات التجميمية البوتوكس لموصول الى الصورة الجسدية االيجابية

 تحصمت الحالة عمى :(المرتبة األولى) احتل ( االجتماعيالبعد)تحميل البعد الخامس - 
ليل عمى أن المجتمع كان دافع دالجتماعي لصورتيا وىذا بسبب قبوالدرجة جد مرتفعة وىذا 
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ليا إلجراء البوتوكس، لكسب مكانة في المجتمع، وتغيير نظرة األخريين وتصوراتيم 
 .لألفضل، ومدى تقبميم ليا

": نورىان"  تقدير الذات لمحالة األولى نتائج مقياس وتحميلعرض-1-6

و "   نورىان"األولى لمحالة (عنبعد)قامت الباحثة بتطبيق مقياس تقدير الذات لكوبر سميث 
: و كانت النتائج كالتاليCovid-19ىذا  بسبب انتشار الفيروس 

 األولىيوضح نتائج مقياس تقدير الذات لكوبر سميث لمحالة : (16)الجدول رقم 

درجات المقياس  
 

المستوى الدرجة الكمية 

 
ايجابات 
الحالة 

 

 )-()+( 
 

 
 
 

48 

 
مستوى متوسط 

(40-60 ) 07 05 
 

 12المجموع 
، وىذه (48) الحالة عمى االختبار وتحصمت عمى درجة الكمية إجابةاتضح لنا من خالل 

، وىذا المجال يعبر عن تقدير ذات متوسط،حيت (60-40)النسبة تنتمي الى مجال 
 سمبية، ما يعبر عمى ان الحالة تقدير  درجة07و درجة ايجابية، 05تحصمت الحالة عمى 

 .ذات متوسط

 

:  ممخص الحالة- 1-7
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 تعاني من ضعف في الشخصية وذلك من خالل "نورىان"يتضح من خالل دراسة الحالة 
، لموصول الي الصورة المثالية االجتماعية، لكسب ود (، و مغنيينالمشاىير)لألخريينتقميدىا 
 بالتالي تكون قد رضية بنفسيا و تقبمت المجتمع، و ليا، و مكانة في األخريينو محبة 

.  ليا، و ىذا ما يكسبيا ثقة و تقدير لنفسيااألخريينجسدىا بتقييم نظرة 

الجسد  في مقابمة نصف موجية و مقياس صورة أتىو بالتالي نستطيع ان نقول ان ما 
 مقياس تقدير الذات لكوبر سميث مع نتائجعمى مستوى متوسط، يتوافق  (120 )بدرجة
 .عمى مستوى متوسط (48)بدرجة 

 

": لميس" الثانيةنتائج الحالة وتحميل عرض - 2

: األولية البيانات 2-1

لميس .د: االسم- 

 سنة 34: السن- 

 ( لطفالنأم) متزوجة :الحالة العائمية- 

( فرنسية) ليسانس :المستوى الدراسي- 

 ( بمباس التقميدي الجزائريخاصة)خياطة: المينة- 

متوسط : المستوى المعيشي- 

وىران : اإلقامة- 

الحاجب، الشفتين، الخدود : مناطق إجراء البوتوكس- 
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 مرات 8: عدد مرات إجراء البوتوكس- 

  سنوات7: مدة بداية إجراء البوتوكس- 

 

 

 يوضح سير المقبالت لمحالة الثانية: (17)الجدول رقم 

 :السيميائية العامة- 2-2

، ذو شعر اسود، طويمة القامة ذو بنية ( الصقةعدسات)عينين رمادية المون : المظير- 
. جسدية ضعيفة

. لباسيا منتظم عمى الموضة:اليندام- 

. ىادئة و قميمة الكالم:السموك- 

 أفكارىا مشتتة في بعض األحيان، يظير عمييا التفيمو تجاوب:التفكير- 

اليدف منيا المدة التاريخ المقابمة 
مقابمة تمييدية لكسب ثقة المفحوصة د 30 29/02/2020األولى 
الثانية 

 ( بعدعن)
أخد معمومات شاممة عن الحالة وعالقتيا مع د 45 21/03/2020

األسرة  
الثالثة 

 (عنبعد)
واالجتماعي التعرف عمى المعاش النفسي د 45 31/03/2020

 . حقن البوتوكسودافعيا إلجراء
الرابعة 

 (عنبعد)
وتقدير الذاتوأخد تطبيق مقياس صورة الجسد د 45 12/04/2020

 المتبقية المعمومات
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 جيد و ىذا ما ظيرمن خالل المقابالت:اإلدراك- 

 .ذات انتباه جيد:االنتباه- 

 .ىادئة و صمت في بعضاألحيان:المزاج- 

. تتصف بحبيا الكبير لزوجياو والدييا:العاطفة- 

. تتميز بتواصل بصري جيد: االتصال بالحالة- 

:  تقديم الحالة2-3

مستواىا  (سيق  ) سنة تقيم بضواحي والية وىران 34الحالة لميس تبمغ من العمر - 
 02 بنات و 02 و أم و أب، أفراد 06، من عائمة تتكون من (فرنسية)الدراسي ليسانس 

. ، كميم متمدرسين و مستواىم المعيشي متوسطإخوانيا في ترتيب األكبرذكور، ىي 

الحالة تتميز ببنية جسدية ضعيفة جيدا، طويمة القامة متناسقة مع سنيا، قميمة الكالم، - 
، بيضاء البشرة، شعرىا اسود، عيناىا رمادية المون والتجاوبىادئة، تظير عمييا التفيم 

، لباسيا منتظم، ذو حركات بطيئة وكالم ىادئ، و صمت في بعض ( الصقةعدسات)
. األحيان

 سنوات و مكان إجراء 07 مرات كانت األولى مند 8قامت بإجراء حقن البوتوكس - 
. ، جاءت أخر مرة الجراءىا عمى شفتييا(الحاجب، الشفتين، الوجنتين" البوتوكس 

 :المقابالت عرض 2-4

لقد كانت المقابمة تمييدية لزرع الثقة و االرتياح لدى الحالة و قد وجدنا صعوبة في - 
 مرات و ىذا بسبب نبش جروحيا 07المتكرر أكثر من تواصل معا بسبب بكائيا و صمتيا 

التي تحاول جاىدة أن تنساىا او باألحرى التعايش معيا فقد كانت الحالة ىادئة و خجولة، 
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قامت الباحثة بالتعريفاألخصائي النفساني و دوره و طبيعة بحثنا و سرية بعدم ذكر كل 
اسميا بالكامل و مكان عمميا ىي و زوجيا و كذلك بعدم تحديد مكان العيادة التجميمية، 

قفطان، " تعمل نورىان في مجال الخياطة لدييا محل خاص باأللبسة التقميدية 
ىي فخورة بعمميا، تقوم أيضابأعماإلضافية و تتمثل في تعميم الخياطة في ....." منصورية

عدة مراكز في والية وىران، زواجيا تقميدي و لدييا طفالن، تعيش حياة مستقرة لكن يتخمميا 
بعض المشاكل، زوجيا يعمل في محل كذلك بوالية وىران خاص بالمساحيق التجميل، كان 
لديو صورة مثالية نحو الجمال و ذلك بسبب الزبائن متنوعات القامة و الحجم و الوزن و 

اغمبين خادعات لمعمميات التجميل، فكان ىذا دافع لو التجاه زوجتو نحو ىذا المجال، كان 
كثير التعميقات السمبية حول حياتيا و جسدىا ككل، مما جعميا تصبح منعزلة و كتومة و ال 

. تريد اختالط بالناس و ىذا كان فقط لفترة من حياتيا

تحدثت عن أسرتيا بشكل جميل جيدا مع ضحك و ابتسامة طويمة وجدت الود و الراحة من 
جانب اميا و مساندة و األمان من طرف أبييا فقد وصفتو بالبطل و رجمي الوحيد حسب 

 et mon père c’est leولديا يبغوني بزاف ىما حاجة عزيزة عندي ماما عينيا  )تصريحيا

seule homme pour moi )  فيو يقوم بكل ما بوسعو إلسعادىا، لدييا اخوين و اخوتين و
عالقة بينيما جيدة، و ىي اجتماعية ولدييا عالقة جيدة مع أصدقائيا و األقارب،فحسب 
الحالة كانت دائمة مشاركة في األنشطة االجتماعية في جامعتيا، بعدانتياء من دراستيا 

الجامعية قرر أبوىا تزويجيا من ابن صديق لو، كانت ال ترد طمب والدييا، تزوجت الحالة 
 زوجيا أحبت سنة، عام األول من الزواج كان مستقر و 26 سنوات اي كان سنيا 08مند 

تزوجت براجل كان مكتوبي انا بغيتوا  )لكن ىو لم يستطيع ان يحبيا، كما صرحت الحالة 
 كان كثير التعميقات السمبية في طريقة الكالم، المباس، و ("بكاء.... "بصح ىو مابغانيش

 يقولي toujoursكان  )حتى في تفاصيل وجييا، و جسميا الضعيف، حيث قالت الحالة 
 كان زوجيا كثير ("بكاء... "انت مرتي وال صحبي، كولي عقدة باه تسمني و تجيك المبسة
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كان يقولي نسا راىم يجو عندي دايرين البوتوكس  )الكالم عن زبائنو حيت صرحت الحالة 
 لم تستطيع الحالة في البداية تقبل ىذا األمر، قامت (جاييم شباب راني باغي نشوفو عميك

 عدة تمارين رياضية من اجل زيادة في وزنيا، و شرب العديد من العقاقير و بأجراء
لكن دون جدوه في ذلك، كان زوجيا غير راضيعن تفاصيموجييا .... مشروباتو غيرىا

بتحديد، كانت الحالة كثيرة التجاعيد و الياالت سوداء تحت العينين، بعد مرور عام من 
زواجيا تعرضت الحالة لمخيانة الزوجية من طرف زوجيا، رجعت سبب في ذلك لنفسيا، 

فقررت اتجاه لمعالم الجراحة التجميمية، قامت بإجراء عممية تكبير اإلرداف و الثدي و حقن 
البوتوكس في مناطق مختمفة في الوجو، كانت المنطقة األولىإزالة التجاعيد في الجبية و 
عينين، و بعدىا الشفتين و الحاجب و ليس فقط لمرة واحدة و إنما لعدة مرات، و ذلك 
لتصحيح صورتيا نحو زوجيا، و مند ذلك الوقت و ىي عمى ىذا الحال، كسبت حب 

كي درت  )زوجيا، و كذلك حب األخريين ليا خاصة في مجال العمل، كما صرحت الحالة 
l’esthétique حسبت راحمي ربحتوا معميش نخسر صحتي و نربحوا ىو و ناس 

complet) 

اما من ناحية االجتماعية فكانت تعتبر كفخر و رمز الجمال الن عمميا يفرض ذلك، - 
 مرات و كسبت حب االخريين ليا و تعميقات االيجابية و ىذا زاد 04عممت في دار األزياء 

 ىو سر  parce queغادي نقعد مع البوتوكس  )في ثقتيا بنفسيا، كما قالت الحالة 
 ile le جمالي و ىو لي رجعمي راجمي و ربحت خدمتي و ناسو في ىذا الوقت 

fautتكون شباب و انا راني مستعدة ندير كل شيء) 

 التعميقات السمبية نفسيا بسبب في وعدم الثقةكانت لدى الحالة صورة سمبية نحو جسدىا - 
 اجراء الجراحة التجميمية من اجل وصول الى التجميل، قررت عمى وبعد إلحاحومن زوجيا، 
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 صورتيا نحو جسدىا وبذلك تصحيح الثقة بنفسيا وكذلك لكسبالصورة المثالية لدى زوجيا 
.  لذاتيا، و كان حميا الوحيد عمميات التجميل من بينيا البوتوكسوكسب تقدرىا

 

 

 :ل المقابالت تحمي2-5

 لممقابمة نصف (صورة الجسد )نالحظ من خالل اجابة الحالة عمى بعض أسئمة محاور
واه )موجية ان الحالة راضية عن جسميا و ذلك برضى زوجيا و المجتمع ليا، كما قالت 

، دافعيا إلجراء عمميات التجميل من بينيا البوتوكس ىو (مدام راجمي و الناس راضيين عميا
نظرة زوجيا ليا، و تعميقاتو السمبية مما جعميا تشعر بالدونية و عدم تقبل صورتيا، و بعد 

واه )إجرائيا لمجراحة التجميمية تقبمت نفسيا بعدما تقبميا زوجيا و المجتمع، كما صرحت 
 و فكرة الجسم الجميل بنظرتيا يكون ،(بزاف راضية عمى جسمي، بكري مكنتش راضية عميو

 الزم يكون شباب كيما راىم باغيين الناس pour moi )صرحت بنظرة المجتمع، كما 
 و ،( ليكcontreيشوفوك عالبالي غاية الناس ال تدرك بصح تاني متقدرش كامل جايين 

. دلك يجعميا تكسبحب و إعجاب زوجيا و تقبل الناس ليا

لدييا مخاوف من مالمحيا السابقة التي كادت من خالليا خسارة زوجيا و تعرضت لمخيانة 
الزوجية، مما جعميا تشعر بالنقص و خيبة و اشمئزاز من نفسيا، لذلك أوجدت ان الحل 

الوحيد في كسب زوجيا ليا ىي إرضائو و تحقيق لمطالبو حول ما بريد ان يراه ا وان يحققو 
مكانوش ييموني بصح  (التجاعيد) )من خالل إجرائيا لمجراحة التجميمية، كما صرحت

 .(دروك الزم منخمييمش يبانوا، راجمي ميحبيمش نخاف يكرىني



عرض و تحلٌل النتائج و مناقشة الفرضٌات                        
              

140 
 

) و بالتالي نستنتج ان الحالة تكون راضية عن صورة جسدىا برضا زوجيا عمييا، كما قالت 
 الذات، شخصية اتكالية، ذو بنية نفسية ىشة، وعدم تقبلضعف االنا .(انا راجمي ىو مرايتي

. ال تتمتع باالستقاللية العاطفية

أما بالنسبة لألسئمة محاور تقدير الذات فنستنتج ان الحالة لميس كسبت الثقة بنفسيا بسبب 
تحديت المجتمع و كل مرا شافت في  )التحديات التي واجيتيا و نجحت فييا، كما قالت 

، لدى الحالة استعداد لخوض تجارب جديدة و عدم الخوف و المخاطرة، (راجمي و عجباتوا
و ذلك بإجرائيا لعديد من عمميات التجميل، و تكرار العديد من حقن البوتوكس، و ىذا ما 

. زاد حب و تعمق زوجيا ليا

كانت تشعر الحالة بإحراج من خالل نظرة السمبية ليا مما جعميا تشعر بألم كبير و رغم 
كسب حب و ود األخريين اال أنيا لم تنسى ما تعرضت إليو من خيانة مما جعميا تشعر 

واىكنت منسواش كامل يشوفوني  )بإحساس بالدونية ، و تتعشى مع ألميا، كما قالت 
مازال مانسيتش بصح الحمد اهلل دروك  (بكاء) ضرني ىذا الشي  vraimentماشي شابة 

 تزيد الثقة بنفسيا كمما كسبت الكالم الجميل و االيجابي من خالل المجتمع ،(راني غاية
، و كذلك من خالل نجاحيا في عمميا  و ىذا بنظرىا راجع الى عمميات (شخصية اعتمادية)

 و نزيد l’énergie ىدرة الحموة نحسيا تزيدلي  accepteواه  )التجميل، كما قالت 
 (نبغي روحي بزاف و تخميني نزيد ندير البوتوكس

نالحظ من خالل إجابتيا عمى محور الخاص بالعمميات التجميل ان الحالة لميس ليا 
استعداد في تكرير الجراحة التجميمية خاصة البوتوكس من اجل كسب زوجيا وحب االخريين 

 البوتوكس ىو سبب سعادتيا و انو ميم ليبدو الشخص اجمل، و تعتبره كحل وان ليا، 
. مثالي و وحيد من اجل وجو جميل و مثير

": لميس" شبكة المالحظة لمحالة الثانية تحميل-2-6
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لميس الموضحة في " عمى الحالة السموكياتاثناء اجراءنا لممقابمة قمنا بمالحظة بعض 
:  الجدول التالي

 

 

 

يوضح شبكة المالحظة لمحالة الثانية : (18)الجدول رقم 

المالحظة 
 

 والتفسيرالتحميل 

تواصل 
بصري جيد 

 ظير في المقابمة، كانت الحالة متفيمة وتتجاوب وىذا مايدل عمى االىتمام 
 بأريحيةمعنا 

وضع اليد 
عمى الخد 

عدة )
 (مرات

 

 المقابمة نصف موجية وكررتيا أسئمة والتمعن وىذا من خالل التأمليدل عمى 
عدة مرات، نذكر واحدة منيم، وتتمثل في سؤالنا ليا عن كيف ترى نفسيا 

 بأنيابكل ىدوء وابتسامة أجابت منومة مغناطسيا، اإليجابيةوكأنيافكانت 
 زوجيا ليا، و ىذا يدل عمى مدى حبيا لنفسيا إعجابجميمة، خاصة عند 

 زوجيا بيا إعجابخاصة عند 
شبك اليدين 
امام الصدر 

 

، و ىذا ما الرأي عمى اإلصرارو ىذا يدل عن الدفاع عن النفس و العناد و 
قمنا بمالحظتو عمى لميس، بعدما كانت تتحدث عن الخيانة الزوجية التي 
تعرضت ليا، و ىذا ما دفعيا الى الدخول في عالم التجميل، و يدل عمى 

 األجملامساكيا في رأييا و دفاع عنيمتغييرىا نحو األفضل و 
فرك األذن 

 
يدل عمى التردد و عدم القدرة عمى اتخاذ القرار، و ىذا ما قمنا بمالحظتو 

عندما كانت تتحدثمميس عن مدى تكرارىا لمحقن البوتوكس دون توقف حتى 
تكسب صورة ايجابية نحو نفسيا و حولنظرةالمجتمع ليا 
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اتساع بؤبؤ 
مع )العين 
 (ضحك

 

يدل عمى السعادة و الفرحة و ىذا من خالل تحدثمميس حول وقوع زوجيا في 
حبيا و في جماليا بعد التغيير الذي قامت بو من أول مرة ليا و كذلك تقبل 

الناس ليا و كسب مكانة جيدة في المجتمع 

 

 

": لميس" المقياس صورة الجسد عند الحالة الثانية عرضوتحميل نتائج-1-7

 حيثيمثل (بعدعن )قامت الباحثة بتطبيق مقياس صورة الجسد عمى الحالة الثانية لميس 
 : التحميل الكمي لمقياس صورة الجسد والذي يتضمن األبعاد التالية(07)الجدول رقم 

، البعد االنفعالي، البعد المعرفي، البعد التجميمي، البعد االجتماعي، (الجسمي)البعد الذاتي 
، انطالقا من جدول (40)، وأدنى درجة ىي (175)حيث ان الدرجة الكمية لممقياس ىي 

 :تحميل المضمون اتضح ان

 

 

يوضح تحميل نتائج مقياس صورة الجسد لمحالة الثانية : (19)الجدول رقم 

الرتبة الدرجة أبعاد مقياس صورة الجسد 
 الرتبة الثاني 24 (الجسمي)البعد الذاتي 

 الرتبة الرابعة 15البعد االنفعالي 
 الرتبة الثالثة 23البعد المعرفي 

 الرتبة الثالثة 23البعد التجميمي 
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 الرتبة االولى 34البعد االجتماعي 
  أبعاد05  درجة119الدرجة الكمية 

و  (119)بعد تطبيق المقياس مع الحالة لميس، كان مجموع الدرجات المتحصل عمييا ىي 
ىي درجة ضعيفة مقارنة بالمجموع الكمي لممقياس وعمى حسب مستوياتو، أي أن اعمي درجة 

درجة  (119)، و بيذا فالدرجة (60)و ادني درجة ىي  (175)لممقياس و التي ىي 
ضعيفة، و ىذا بسبب عدم الرضا عن جسميا بعد التغيير،الن دافعيا لمتجميل بسبب زوجيا 

و المجتمع، و كذلك اختالل إدراكي لجسدىا مما جعميا تعاني من عدم توافق جسدىا 
الحقيقي بنظرىا و بين شكمو في عيون األخريين ليا، و ىذا ما جعميا تعاني من توتر و قمق 

و انزعاج، و ليا استعداد في تكرير حقن البوتوكس لموصول الى الصورةالمثالية في نظر 
. زوجيا و المجتمع

 تيتم الحالة بنفسيا و مظيرىا : (المرتبة الثانية )احتل (البعد الذاتي )تحميل البعد األول - 
 و الذي ساعدىا في تغيير و تعديل صورتيا و بالتالي و ىذا بعد إجراء حقن البوتوكس،

 .اصبح لدييا  صورة ايجابية نحو جسدىا

تعاني الحالة من عواطف : (المرتبة الرابعة) احتل (البعد االنفعالي )تحميل البعد الثاني - 
متناقضة، خميط بين المتعة و األلم، و ىذا ما ظير في إجاباتيا عمى الفقرات،  تشعر 

بإحراج من مظيرىا، و قمق في تقدم في العمر، تفتقر الثقة في نفسيا، و أحيانا تشعر أنيا 
بال جسد من كثرة عيوبيا 

 تعاني الحالة من قمق و :(المرتبة األخيرة ) احتل (البعد المعرفي )تحميل البعد الثالث - 
زوجيا و المجتمع من دفعيا إلجراء الحقن، لذلك لم تقتنع بصورتيا، و ىذا راجع الى توتر 

 .ليا استعداد إلجراء البوتوكس عمى عدة مناطق في الوجو
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بالرغم من نجاحيا في عمميا، و ليا استعداد في تكرار الحقن لموصول الى الصورة المثالية 
 .التي ترغب بيا من اجل إرضاء زوجيا و المجتمع ككل

 تكسب الحالة ثقة بنفسيا من :(المرتبة الثالثة) احتل (البعد التجميمي )تحميل البعد الرابع - 
خالل لجوئيا لعمميات التجميل، لم تقتنع من تغيير واحد، و إنما ترغب في تغيير كل مناطق 

وجييا، لكسب إطاللة رائعة و مشرقة و ىذا يزيدىا ثقة و حب األخريين ليا 

 احتل ىذا البعد الدرجة :(الرتبة األولى) احتل (البعد االجتماعي )تحميل البعد الخامس - 
األولى و ىذا بسبب رغبتيا برضا الناس عنيا، حيث تؤثر فييا أراءاألخريين حول جسميا و 

و لكن بعد البوتوكس أصبح لدى الحالة صورة جسدية اجتماعية جيدة التعميقات السمبية ليا، 
انعكس إيجابا عمى عالقاتيا و نحو جسدىا وفي نظرىا الصورة المثالية ميمة لكسب الثقة 

 .في النفس

 

":  لميس" عرض و تحميل نتائج مقياس تقدير الذات لمحالة الثانية - 2-7

قمنا بإجراء االختبار عن بعد و المتمثل في مقياس تقدير الذات لكوبر سميت، و أالن سوف 
:  نقوم بتحميل النتائج المتحصمة عمييا و متمثمة في

 "لميس" يوضح نتائج مقياس تقدير الذات لكوبر سميث لمحالة الثانية : (20)الجدول رقم 

المستوى الدرجة الكمية درجات المقياس  
 

ايجابات 
الحالة 

 

 )-(
 

)+( 
 

 
 
34 

 
مستوى منخفض 

(20-40 )  
04 

 
05 
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 09المجموع 
، و ىذه النسبة (34)اتضح لنا من خالل اجابة الحالة عمى االختبار و تحصمت عمى درجة 

، و ىذا المجال يعبر عن تقدير ذات منخفض و ضعيف،حيت (40-20)تنتمي الى مجال 
 درجة سمبية، ما يعبر عمى ان الحالة تقدير ذات 04 درجة ايجابية، و 05تحصمت عمى 

. منخفض

: ممخص الحالة- 2-8

بعد تطبيق مقياس صورة الجسد و مقياس تقدير الذات، توصمنا الى أن الحالة غير راضية 
عن صورة جسميا، و ىذا بسبب خضوعيا لمعمميات التجميل و حقن البوتوكس، بسبب 
إرضاء زوجيا و المجتمع، و وصول الى الصورة المثالية االجتماعية، تعاني الحالة من 
تناقض بين أفكارىا و أفعاليا، و تتمثل في عدم رغبتيا في إجراء عمميات التجميل، و 

بالمقابل البد من إجرائيالترضي زوجيا، و ىذا ما جعميا تفتقر الثقة في نفسيا و عدم تقدير 
. ذاتيا

و بالتالي نستطيع ان نقول ان ما اتى في مقابمة نصف موجية و مقياس صورة الجسد 
عمى مستوى منخفض، يتوافق مع نتائج مقياس تقدير الذات لكوبر سميث  (119)بدرجة 
. عمى مستوى منخفض (40)بدرجة 

: عرض و تحميل النتائج المتحصل عمييا من الحالة الثالثة- 3

:  البيانات االولية3-1

نادية .ح: االسم- 

 سنة 42: السن- 
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 عازبة :الحالة العائمية- 

 ليسانس  :المستوى الدراسي- 

مكتب اداري في شركة تركيب السيارات :  المينة- 

جيد : المستوى المعيشي- 

غميزان : االيقامة- 

الجبية، الشفتين،الجفون، الوجنتين : مناطق اجراء البوتوكس- 

  مرات4: عدد مرات إجراء البوتوكس- 

 و نصف 2: مدة بداية إجراء البوتوكس- 

 

 

 

 

 

 

يوضح سير المقبالت لمحالة الثالثة : (21)الجدول رقم 

اليدف منيا المدة التاريخ المقابمة 
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: السيميائية العامة- 3-2

، ذو بشرة بيضاء، شعرىا اسود، متوسطة (عدسات الصقة ) عينين زرقاء المون :المظير- 
القامة و ذو بنية ضعيفة 

.  لباس منتظم و متناسق عمى الموضة:اليندام- 

 متوترة أثناء الحديث :السموك.- 

 متشتتة في بعض األحيان :التفكير- 

جيد  : اإلدراك- 

غير مستقرة نفسيا  : االنتباه- 

 متوترة  :المزاج- 

  حبيا الكبير لعائمتيا خاصة أخواتيا  :العاطفة- 

األولى 
 

مقابمة تمييدية لكسب ثقة المفحوصة د 30 26/02/2020

الثانية 
 ( بعدعن)

 وعالقتيا معأخد معمومات شاممة عن الحالة د 45 24/03/2020
األسرة  

 
الثالثة 

 (عنبعد)
التعرف عمى المعاش النفسي واالجتماعي د 45 08/04/2020

ودافعيا إلجراء حقن البوتوكس 
الرابعة 

 (عنبعد)
 ذتطبيق مقياس صورة الجسد وتقدير الذات وأخد 45 19/05/2020

المعمومات المتبقية 
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.  تمتاز بتواصل بصري جيد:االتصال بالحالة- 

: تقديم الحالة- 3-3

 سنة، عزباء، تقيم بوالية غميزان، مستواىا الدراسي ليسانس في 42نادية تبمغ من العمر - 
مادة الفرنسية، تعمل في مكتب إداري في شركة صنع السيارات في غميزان، ىي األولى في 

 أشخاصأب و أم، و اخوتين ، أما بنسبة لمستواىا 05ترتيب أخواتيا، تضم عائمتيا 
االقتصادي فيو جيد، فيي متوسطة القامة، نحيفة، ذو بشرة بيضاء المون، شعرىا اسود، 

، متوترةأثناء الحديث و غير مستقرة نفسيا، ذو حركات (عدسات الصقة )عيناىا زرقاء المون 
متكررة باألرجل و أيدي، مظيرىا متناسق من حيث المباس، تواصل بصري طبيعي، وال 

تعاني من أمراض جسدية، و كانت مساعدة و متفاىمة معنا في الحديث، قامت باجراء حقن 
الجبية،  ) مرات، كانت االولى مند سنتين و نصف، و مكان اجراء الحقن 04البوتوكس 

. جاءت اخر مرة الجراءىا عمى جفونيا (الشفتين، الجفون،الوجنتين

:  المقابالتممخص-3-4

لحالة و كذلك معرفة سبب دافعيا  افي المقابمة األولى التي تعتبر تمييديةو ىدفيا كسب ثقة
إلجراء عممية التجميل بالتحديد البوتوكس، و طمانيتيا أن المعمومات التي تقدميا نستخدميا 
ألغراض عممية فقط، و سرية في عدم ذكر مكانيا بالتحديد سواء عمميا او عيادة إجرائيا 

لمبوتوكس، ىذا ما جعميا ترتاح و تتجاوب معي بأريحية، حيث عرفت بنفسيا و تحدثت عن 
 أفراد، عالقة جيدة بين أميا و أبييا و اخو تييا ليس ىناك اي 05عائمتيا المكونة من 

مشكل، ضحت بحياتيا و شبابيا من اجل عائمتيا ألنيا كانت تعاني من الفقر و ىذا ما 
 نبغييم بزاف ma famille مع les problèmesحمد اهلل معنديش  )صرحت بو الحالة 

surtout mes sœurs عمى جاليم ضحيت بحياتيparce que  كنا محطمين و انا لي
 تعرضت الحالة لحادث في صغرىا لم تذكر سنيا أثناءأصابتيا، حيث (رفدتيم الحمد اهلل
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أصيبت في شفتييا تحديدا شافيا العموي، مما سبب ليا تشوه، كانت الحالة تعمل في مطعم، 
بعدىا عند حالقة التجميل، بعدىا منظفة المنازل فقط من اجل كسب لقمة عيشيا، و كانت 
تعاني من نقص بسبب الجرح الموجود بشفتييا أرغميا عمى عدم النظر إلىالمرآة، حيث قالت 

 اثر فيا بزاف، cicatriceأنا خدمت كل شيء غير باه نوكل دارنا و نزيد نقرا، داك  )الحالة 
تعاني الحالة من شعور بالنقص و عدم الثقة في النفس، و ىذا ، (موليتش نشوف في مرايا 

  vraimentأنا نحس روحي ناقصة بزاف منيش كما شيرات لوخرين و  )بتصريحيا 
 بعدىا قررت أن تخضع لعممية تجميل من اجل إصالح ( في روحيconfianceمعنديش 

شفتييا و نجحت العممية و أصبحت تريد المزيد و دخمت في عالم البوتوكس، أول مكان 
إجراء البوتوكس كان عمى شفتييا فيي رمز األنوثة و جمب االنتباه األخريين، و تصبح لدييا 

 والت عندي قيمة كبيرة esthétiqueكي درت  )مكانة و اىتمام من طرف األخر، كما قالت 
لم تكتفي الحالة بالبوتوكس في  ( قاع ناس والو يشوفوا فيا زدت بغيت روحيmilieuxفي 

شفتييا فقط و إنما كررت الحقن في الجبية و ذلك بإزالة التجاعيد و في الوجنتين بانتفاخيما 
) و ىذا ما زاد التقة في نفسية الحالة، و نجحت في كسب مكان عمميا و قوتيا، حيت قالت 

 من ma famille قاع منقدرش نخدم وال نخرج botoxوesthétiqueأنا كون مدرتش 
أصبحت الحالة ال تفرق المرآة، ترفض الحالة العالقات الخاصة بالزواج بسبب عدم (المزيريا

.  لقائيا لشريك مناسب و مثالي ليا

": نادية"عرض و تحميل نتائج المقابالت لمحالة الثالثة - 3-5

نالحظ من خالل محور صورة الجسد إن الحالة كانت تعاني من نقص بسبب اثر الذي عمى 
شفتييا، اثري حادث تعرضت إليو مند صغرىا، مما ولدى ليا شعور بالذنب و احتقار نفسيا، 

واه كانوا يشوفوني ناقصة و )و ىذا بسبب شفقة الناس ليا و تعميقاتيم السمبية، كما قالت 
و بنظرىا الجسد الجميل ىو الجسد الذي ، (يشفقوا عميا و ىذا شيء يضورني بزاف
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 شباب الزم تتيالي فيو و متخمي corps ) تحافظي عميو من كل حادث، كما صرحت 
 لدى الحالة دعر من الحادث التي جرى ،( مرا رمز الجمال surtoutحتى حاجة توشيو 

ليا مما سبب ليا تشويو صورتيا مما جعميا تشعر بالدونية و عدم الرغبة بجسدىا، و ما 
كانوا مايشوفوش  )زادىا كرىا عدم تقبميا المجتمع خاصة في مجال العمل، كما صرحت 

، لم تستطيع الحالة تقبل جسدىا بعد ((بكاء)فيا و ميقدروش يخدموني عندىم كرىوني 
الحادث مما جعميا تيرب من نفسييا حتى من المرأة،  بعدىا قررت ان تخضع لعمميات 

التجميل من اجل إصالح شفتييا، و نجحت العممية أصبحت تريد المزيد و دخمت في عالم 
البوتوكس أولمكان إجراءىا ىي شفتييا ألنيا رمز األنوثة و جمب االنتباه االخريين و تصبح 

 والت عندي esthétiquesكي درت  )لديك مكانة و اىتمام من طرف األخر، كما قالت
، قامت الحالة ( كامل الناس والو يشوفو فيا زدت بغيت روحيmilieu قيمة كبيرة في 

بتصميح صورتيا و النقص التي كانت تعاني منو، و بالتالي تكون قد رضت عن جسميا و 
. شكميا بصفة عامة

   اما بالنسبة لممحور تقدير الذات فنالحظ ان الحالة كانت تعاني من فقر الثقة في نفسييا 
مما جعميا تشعر بالعجز الذاتي و انييار احتراميا لذاتيا، وىو اقرار سمبي اتجاه الذات 

مكانتش عندي ثقة في  )بانعدام الفائدة و المنفعة و الضرورة في المجتمع، كما صرحت 
و اعتداءات االخريين ولد ليا نظرة ذاتية سمبية تتسم بالدونية ،(نفسي نحس روحي بال فايدة 

اتجاه النفس و قمة احترام االخرين ليا،قامت الحالة بتحديات مما زادىا تقة في نفسييا و 
تتمثل في تحدي االخريين ليا النيا قامت باجراء الجراحة التجميمية و تصميح ضعفيا، كما 

 و ربحت خدمة lesthitique  و تحديتيم و درت  courage الحمد اهلل درت  )صرحت 
 مما زادىا تقديرا لنفسيا ىي تحمل مسؤولية اسرتيا في انفاق عمييم، بعدما ،(و ناس 

. تحصمت عمى عمل جيد في احدى شركات تركيب السيارات في والية غميزان
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   اما بالنسبة لممحور األخير الخاص بالعمميات التجميل فكانت الحالة جد متسرعة في 
االيجابية عمى األسئمة، يغمرىا الفرح و السعادة ألنيا في نظرىا عمميات التجميل كان حميا 

 خرجوني من esthétiqueالحمد اهلل  )الوحيد في كسبيا إطاللة رائعة و مثيرة، كما صرحت 
 قامت الحالة بإجراء الجراحة التجميمية الول مرة عمى شفتييا، ،(ظممة و رجعوني مراا شابة

لكنيا لم تكتفي بذلك، فقررت دخول في عالم البوتوكس مما زادىا جماال و جمبا لالنظار 
 والو botoxممي درت  )االخريين و اىتماميم بيا و كسب مكانة و عمل، كما صرحت 

، بالرغم من معرفت الحالة أضرار البوتوكس اال انيا الزالت (كامل يبغوني بيو لقيت خدمة 
عالبالي بصح معندي  )مسرة عميو النو بنظرىا سر جماليا و اناقتيا و نجاحيا، كما قالت 

. (مندير والفتوا و ىو سر شبوبي

": نادية"تحميل شبكة المالحظة لمحالة الثالثة - 3-6

 الجدول والموضحة في" نادية " السموكيات لمحالةاثناء اجراءنا لممقابمة قمنا بمالحظة بعض 
:  التالي

تحميل شبكة المالحظة عند الحالة الثالثة : (22)يوضح الجدول رقم 

 وتحميلتفسير المالحظة 
تواصل بصري جيد 

 
وتتجاوب  ظير في المقابمة كانت متفيمة وىذا مايدل عمى اىتمام 

 بأريحية معنا
حك الرأس أثناء 

الكالم 
 

و ىذا يدل عمى أن الشخص يتذكر بعض االشياء و ىذا ما 
الحظناه مع الحالة عندما كانت تتحدث عن الحادث الذي جرى ليا 

في صغرىا 
 عمى التردد و عدم القدرة عمى اتحاد القرار و ىذا ما رأيناه وىذا يدلفرك األذن 

أثناء تصريح الحالة عن ترددىا في إجراء عمميات التجميل و ذلك 
من خوفيا أن تشوه صورتيا لممرة الثانية 
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بقاء الرأس متجيا 
نحو األمام دون 

التفات يمينا و يسرا  

يدل ىذا عمى اىتمام بمحدثو، و بالحوار الدائر بينيما، و ىذا ما 
ظير خالل تحدثنا عن عمميات التجميل 

": نادية"عرض و تحميل نتائج مقياس صورة الجسد عند الحالة الثالثة - 3-7

 حيثيمثل (عن بعد )قامت الباحثة بتطبيق مقياس صورة الجسد عمى الحالة الثالثة نادية 

 : التاليةاإلبعاد يمثل التحميل الكمي لمقياس صورة الجسد والذي يتضمن (11)الجدول رقم 

، البعد االنفعالي، البعد المعرفي، البعد التجميمي، البعد االجتماعي، (الجسمي)البعد الذاتي 
، انطالقا من جدول (40) درجة ىي ادني، و (175)حيث ان الدرجة الكمية لممقياس ىي 

 :تحميل المضمون اتضح ان

 

 

 

 

يوضح تحميل نتائج صورة الجسد لمحالة الثالثة : (23)الجدول رقم 

الدرجة الرتبة  مقياس صورة الجسد أبعاد
 الثانيةالرتبة  25 (الجسمي)البعد الذاتي 

الرتبة الرابعة  17البعد االنفعالي 
 الرتبة الثالثة 23البعد المعرفي 

 الرتبة الثالثة 23البعد التجميمي 
 الرتبة االولى 34البعد االجتماعي 
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  ابعاد05 122 الدرجة الكمية
و  (122)بعد تطبيق المقياس مع الحالة نادية، كان مجموع الدرجات المتحصل عمييا ىي 

ىي درجة متوسطة مقارنة بالمجموع الكمي لممقياس و عمى حسب مستوياتو، أي أن اعمي 
درجة  (122)، و بيذا فالدرجة (60)و ادني درجة ىي  (175)درجة لممقياس و التي ىي 

متوسطة،، حيث يدل من خالل اإلجابة عمى محاور المقابمة و قياس صورة الجسد لدييا 
تبين انيا تمتمك صورة متوسطة نحو جسدىا، و تتمثل في تقبميا لبعض األجزاء و رفضيا 

لألجزاءاألخرى، و ىذا بسبب شعورىا بالنقص لعدم امتالكيا لمصورة المثالية االجتماعية، و 
تعرضيا لموصمة االجتماعية من تمييز و استبعاد، و رفضيا من قبل المجتمع، و ىذا من 

 Goffmanغوفمان خالل تعرضيا لمحادث مما نجم عنو ندبة في شفتييا، كما تطرق
 أشكال، و احتمت التشوىات الخارجية او الظاىرة 03لموصمة االجتماعية و التي قسميا الى 

. (Goffman.1963)المرتبة األولى و تتمثل في الندبة، الجذام، البدانة، النحولة المرضية 
وىذا ما جعميا تعاني من توتر وقمق وانزعاج، وليا استعداد في تكرير حقن البوتوكس 

. لموصول الى الصورة المثالية االجتماعية

 تيتم الحالة بمظيرىا كثيرا و ىذا : (البعد الثاني)احتل (البعد الذاتي )تحميل البعد األول - 
 البوتوكس، مما زادىا ثقة في نفسيا، ترفض النظرة السمبية الموجية ليا من قبل إجراءبعد 

المجتمع، و لدييا استعداد لتكرير الحقن لموصول إلى الصورة المثالية و كذلك من اجل 
 . عن جسدىاتإرضاء الناس عن شكميا و بالتالي تكون قد رضي

 تعاني الحالة من شعور :(المرتبة الرابعة) احتل (البعد االنفعالي)تحميل البعد الثاني - 
انفعالي ضعيف، و يتمثل في إحراجيا من مظيرىا، و شعورىا في بعض أحيان أنيا بال 
جسد، و ىذا ناتج عن نقص التي كانت تعاني منو، برغم من ترميم صورتيا، مما جعميا 

تشعر بالقمق و التوتر و في بعض أحيان شعورىا باكتئاب 
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 تتمتع الحالة بتفكير معرفي :(المرتبة الثالثة) احتل (المعرفيالبعد )تحميل البعد الثالث - 
. جيد مما يجعميا تعالج المعمومات مستقبال بما لدييا من خبرة مكتسبة حول نفسييا

 تعاني الحالة من ىوس :(المرتبة الثالثة) احتل (البعد التجميمي )تحميل البعد الرابع - 
التجميل، مما يجعميا تقبل عميو عدة مرات، من اجل إطاللة مشرقة و ممفت  لألنظار 

 األخير يحتل البعد :(المرتبة األولى)احتل (البعد االجتماعي )تحميل البعد الخامس - 
البوتوكس الذي قام بتحسين صورتيا الجسدية االجتماعية، ، و ىذا راجع الى األولىالمرتبة 

 . و أصبح لدييا قبول اجتماعي و مكانة في المجتمع

": نادية"تحميل النتائج مقياس تقدير الذات لكوبر سميث لمحالة الثالثة - 3-8

قمنا بإجراء االختبار عن بعد و المتمثل في مقياس تقدير الذات لكوبر سميت، و أالن سوف 
:  نقوم بتحميل النتائج المتحصل عمييا و متمثمة في

 "لميس" يوضح نتائج مقياس تقدير الذات لكوبر سميث لمحالة التانية : (24)الجدول رقم 

المستوى الدرجة الكمية درجات المقياس  
 

ايجابات 
الحالة 

 

 )-(
 

)+( 
 

 
 
40 

 
مستوى متوسط 

(40-60 )  
05 

 
05 

 10المجموع 
، و ىذه النسبة (42) الحالة عمى االختبار و تحصمت عمى درجة إجابةاتضح لنا من خالل 

 تحصمت ث، و ىذا المجال يعبر عن تقدير ذات متوسط،حي(60-40)تنتمي الى مجال 
. درجة سمبية، ما يعبر عمى ان الحالة تقدير ذات متوسط05 درجة ايجابية، و05عمى 
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: ممخص الحالة- 3-9

بعد تطبيقأدوات الدراسة و المتمثمة في المقابمة نصف موجية، و مقياس صورة الجسد، و 
مقياس تقدير الذات، نالحظ ان الحالة تمتمك صورة متوسطة نحو جسدىا، و تتمثل في 
تقبميا لبعض األجزاء و رفضيا لألجزاء األخرى، و ىذا بسبب شعورىا بالنقص لعدم 

امتالكيا لمصورة المثالية االجتماعية، و تعرضيا لموصمة االجتماعية المتمثمة في الرفض و 
 ان اثر الحادث الذي في شفتييا، شغل إالالتمييز، بالرغم من امتالكيا بعد معرفي جيد، 

حيزا كبيرا من تفكيرىا و اثر عمييا بالسمب، مما جعميا تفقد الثقة في نفسيا، و شعورىا 
 حقن البوتوكس و الجراحة إلجراء ليا، و كان ىذا دافع ليا األخريينبالذنب و شفقة 

 ليا، و األخريينالتجميمية، من اجل تصميح النقص الذي تشعر بو، و بالتالي كسب نظرة 
. مكانة في المجتمع، و ىذا ما زادىا ثقة في نفسيا و رضا عن شكل جسدىا

 في مقابمة نصف موجية و مقياس صورة الجسد أتىو بالتالي نستطيع ان نقول ان ما 
عمى مستوى متوسط، يتوافق مع  نتائج مقياس تقدير الذات لكوبر سميث  (122)بدرجة 
. عمى مستوى متوسط  (42)بدرجة 

: عرض و تحميل البيانات الحالة الرابعة- 4

: األوليةالبيانات - 4

شيد : االسم- 

سنة 40: السن- 

مطمقة : الحالة العائمية- 

ماجستر : المستوى الدراسي- 
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 و الرحالت اإلسفاروكالة : المينة- 

جيد : مستوى المعيشي- 

وىران  : اليقامة- 

الشفتين، الجبية، الوجنتين، الجفون، الحاجب :  البوتوكسإجراءمناطق - 

 مرات 8 من أكثر:  البوتوكسإجراءعدد مرات - 

 سنوات 6بداية إجراء البوتوكس مند : البوتوكسإجراءمدة بداية - 

يوضح سير المقبالت لمحالة الرابعة : (25)الجدول رقم 

 :السيميائية العامة-4-2

، ذو بشرة سمراء، شعرىا اصفر، طويمة (عدسات الصقة ) عينين رمادية المون :المظير- 
. القامة و ذو بنية جسدية قوية

اليدف منيا المدة التاريخ المقابمة 
األولى 

 
مقابمة تمييدية لكسب ثقة المفحوصة د 30 17/02/2020

الثانية 
 ( بعدعن)

أخد معمومات شاممة عن الحالة وعالقتيا مع د 45 22/04/2020
األسرة  

 
الثالثة 

 (عن بعد)
التعرف عمى المعاش النفسي واالجتماعي د 45 02/05/2020

ودافعيا إلجراء حقن البوتوكس 
الرابعة 

 (عن بعد)
تطبيق مقياس صورة الجسد وتقدير الذات وأخد د 45 17/05/2020

المعمومات المتبقية 
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 لباسيا منتظم و جريء :اليندام- 

 و خاصة اليدين،  باألرجل ذو حركات كثيرة :السموك- 

 ذو تفكير جيد :التفكير- 

 كثيرة الكالم و متوترة  :اإلدراك- 

 جيد ، متفيمة و تتجاوب معنا  :االنتباه- 

متوترة  : المزاج- 

. حب والدييا و ىوسيا بالموضة و التجميل: العاطفة- 

. تتميز بتواصل بصري جيد: مع الحالة االتصال- 

: تقديم الحالة- 4-3

 سنة، تقيم في وىران، مستواىا الدراسي ماجيستر، و شاركت 40الحالة شيد تبمغ من العمر  
، اما إخوة وليس لدييا أم و أبفي عدة مسابقات لتعميم المغات، من عائمة تتكون من 

.  و الرحالت في مدينة وىراناألسفارمستواىا المعيشي فيو جيد، تعمل في وكالة 

تتميز الحالة ببنية جسدية قوية، طويمة القامة، كثيرة الكالم، متوثرة، يظير عميا التفيم و 
، لباسيا (عدسات الصقة )تجاوب، دو بشرة سمراء، شعرىا اصفر، عيناىا رمادية المون 

 و خاصة اليدين، لدييا تواصل بصري جيد، ال باألرجلمنتظم و جريء، دو حركات كثيرة، 
.  جسدية، و كانت مساعدة معنا في الحديثأمراضتعاني من 
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 إجراء سنوات ، و مكان 8 مند األولى مرات كانت 8 من أكثر حقن البوتوكس  بإجراءقامت 
 إجراءىا مرة من اجل أخرالحقن الشفتين، رفع الحاجب،الوجنتين، الجفون و الجبية، جاءت 

. عمى شفتييا

: ممخص المقابالت- 4-4

 حاولت الباحثة ان تكون تمييدية،و ىذفيا كسب ثقة الحالة و كذلك معرفة األولىفي المقابمة 
 حقن البوتوكس، كانت الحالة ىادئة و متوترة في بعض االحيان ، تتجاوب إلجراءدوافعيا 

انا  )معنا بسيولة، حيت عرفت بنفسيا، و تحدثت عن عائمتيا بشكل جميل حيت قالت 
mesparents ،يحبوني بزاف  parce que انا وحيدتيم يقمشوني، و رباوني احسن تربية 

، كانت الحالة تعاني من ىوس الموضة، تقوم باسراف كل امواليا عمى المالبس و (واهلل
المجوىرات و كذلك سفر الى خارج البالد فقط من اجل اخد صور مع الممثالت و مشاىير 

انا ممي كنت صغيرة نموت عمى حاجة سموىا  )العالم، و ىذا ما صرحت بو الحالة 
styleet la mode كانوا يقولولي انتmiss de mode لخاطش شابة و نعرف نمبس ،) ،

كان لدى الحالة ثقة زائدة حول نفسيا لكن ىذا فقط راجع لتقميد مشاىير العالم و تقميص 
نقدر نقمد اي  parce que في روحي confianceانا عندي  )لشخصيتيم، كما قالت 

لم تجد شيد اي مانع او عائق الرتكابيا ىذا . (style ou bien la beauty قي soiوحدة
السموك وانما تعزيز و مساندة من طرف والدييا مند صغرىا، لدى الحالة احالم كثيرة و 

 j’ai  beaucoup des ) جريئة تريد ان تحققيا و كميا متعمقة بجراحة التجميمية،كما قالت 

rêves et jeveux les réaliser  انشاء اهلل، راني باغية نولي كيما جوال في الوجو، مادااك
، قامت الحالة بزيارة عدة اماكن حول العالم و ىذا من مساعدة (مايا ذياب تيبمني في خدود

 و ىدا يعتبر (...انا رحت دبي، ماليزيا، فرنسا، اسبانيا )في مكان عمميا، حسب قوليا 
 عدة مرات ان ولتكفخر و تباىي و منبع لمسعادة لدييا، زاد ىوسيا كمما زادت في سنيا، ح
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 في nchange نحب a chaque fois ) كما صرحت .  كمي لجسميا لكنيا تتراجعرتقوم بتغيي
courp تاعي كيما ىيفاء نحبيا بزاف، بصح n annule  في  dernier minute ) لدى

الحالة نرجسية كبيرة ترغب في التقميد و تغيير جسميا مثل احد المشاىير لكسب الود و 
االحترام و اإلعجاب من المجتمع ىذا من ناحية، و من ناحية اخرى تخاف بعد اجراء 

 k changa شفت جاد وىبي  )الجراحة التجميمية بتشويو صورتيا النرجسية، كما صرحت 
تحدثت الحالة عن زواجيا لم . (كيما ىيفاء، ايا معجبنيش بزاف مشي كيما راني باغيا

ترغب بذكر تاريخ زواجيا، كانت تعتبره كخطأ ارتكبتو و غير نادمة عمى ذلك، و كان سبب 
 la انا تزوجت و طمقت كانت  )طالقيا ان زوجيا لم يتعود عمى روتين حياتيا كما قالت 

faute تاعي et je suis fière de moi مقدرش ، y accepteايااا انا طمقتواي طبايع ،) 

تعاني الحالة من قمق و توتر دائم و العامل الوحيد في ذلك ىو غيرتيا، تريد ان تكون رمز 
الجمال واألجمل من بين النساء ليس فقط ىذا بل حتى في مالبسيا و طريقة كالميا و حتى 

 و سيطرة عمييا غريزة أخوة عاشت وحيدة دون ألنياطريقة مشييا، و ىذا راجع الى طفولتيا 
حب االمتالك، كان كل شيء متوفر ليا دون مشاركة احد، كان غرضيا جمب االنتباه و 
أنظار حول نفسيا و كسب المحبة و الود و التعميقات االيجابية حول جسدىا، و قامت 

و  (تغيير في شكل الشفتين، شكل الذقن، و توسيع العينين  ) عدة عمميات التجميل بإجراء
 حقن البوتوكس في عديد من إجراءرغم كل ىذه التغيرات لم تكتفي بمظيرىا، مما دفعيا الى 

 و ىذا يزيدىا ثقة و تقدير لجسميا و ذاتيا ،(الشفتين، الجفون، الوجنتين، الجبية ) مناطق
. حسب تصورىا

": شيد"عرض و تحميل نتائج محاور المقابمة نصف موجية لمحالة الرابعة - 4-5

نالحظ من خالل محور صورة الجسد ان الحالة راضية عن جسدىا، و ذلك من خالل تقميد 
اآلخرين مثل المشاىير و عارضات األزياء، و ىذا يزيدىا ثقة في نفسيا، كما صرحت  
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 style ou bien قي soi وحدة أي نقدر نقمد parce que في روحي confianceانا عندي )

la beauty)، لدييا تصورات سمبية حول الجسد الجميل، و في نظرىا ان الجسد الجميل ان 
 لو، و ىذا راجع الي طفولتيا من خالل تعميقات األخريينيكون مصر انتباه و اىتمام 

  ممكة جمال من خالل لباسيا، و جماليا، كما صرحت إنيااألخريين ليا، عمى 

كانوا يقولولي انت style et la modeانا ممي كنت صغيرة نموت عمى حاجة سموىا  )
miss de mode تضخم االنا لدى الحالة استعداد في ،(، لخاطش شابة و نعرف نمبس

تغيير شكميا بأجزاء عدة عمميات جراحية، و ذلك لعدم تقبميا لبعض أجزاء جسدىا، تعاني 
الحالة من قمق و توتر دائم و ذلك ناتج عن غيرتيا من الممثالت و المشاىير، قامت بأجراء 

. عدة عمميات لتغيير مظيرىا و شكل جسدىا بصفة عامة، في مناطق مختمفة

أما المحور الثاني المتمثل في تقدير الذات فنالحظ ان الحالة تكسب ثقة  زائدة في نفسييا و 
ىذا راجع الى تقميد المشاىير و تقمص شخصيتيم، و نجاح العمميات التجميمية، و ىذا ناتج 

انا  )عن ضعف الشخصية، ، تشعر الحالة من قوة اثناء مديحيا و تقديرىا، كما صرحت 
، تحكم الحالة عن (نبغي كي يقولولي انت شابة وال تشبيي فالنة نحس بالسعادة و الفرحة

قيمتيا من خالل مقارنتيا مع اآلخرين خاصة المشيورات و األغنياء، و ذلك في لباسيم و 
، topانا نبغي نعاند نحس روحي  )مجوىراتيم و حتى في طريقة مشييم، كما صرحت 

surtout و  في حوايجيم les accessoires)، تعتبر الحالة نفسيا منبع فخر و جمال 
 .األخريينلعائمتيا،  و ذلك من خالل تعزيز وليدييا  ليا، و تشجيع 

) واجيت الحالة عدة تحديات خاصة بالجمال و الموضة و نجحت في ذلك، كما صرحت 
  تممك شجاعة و ثقة أنيا، في نظر الحالة (انا تحديت شعال من وحدة في الزين و ربحت
انا بزاف  )، كما صرحت (شخصية عنيدة)في نفسيا، و إصرارىا في شيء حتى تحققو 

courageuseو كي ندير حاجة في راسي نديرىا ميما كانت ) .
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اما في ما يخص المحور األخير و المتمثل في عمميات التجميل فنالحظ ان الحالة تعاني 
من ىوس التجميل و الموضة، و ذلك من خالل رغبتيا الممحة في تقميد اآلخرين، قامت 
بإجراء عدة عمميات تجميمية في مختمف مناطق جسميا، لدى الحالة أحالم كثيرة و جريئة 

 j’ai  beaucoup des rêves ) تريد ان تحققيا و كميا متعمقة بجراحة التجميمية،كما قالت 

et jeveux les réaliser انشاء اهلل، راني باغية نولي كيما جوال في الوجو، ماداك مايا 
 لم تقم الحالة بعد بعممية و لم ترضى بيا، و إنما كمما آجرت ،(ذياب تيبمني في خدود

عممية ترغب بالمزيد أكثر، زاد ىوسيا كمما زادت في سنيا، حاولت عدة مرات ان تقوم 
 في nchange نحب a chaque fois )كما صرحت . بتغيير كمي لجسميا لكنيا تتراجع

courp تاعي كيما ىيفاء نحبيا بزاف، بصح n annule  فيdernier minute) تعرف ،
الحالة عواقب و أضرار الجراحة التجميمية خاصة البوتوكس و بالرغم من ىذا و ترغب 

. بالمزيد، لمحفاظ عمى صورتيا النرجسية

": شيد"تحميل شبكة المالحظة لمحالة الرابعة - 4-6

الموضحة في الجدول " شيد" اثناء اجراءنا لممقابمة قمنا بمالحظة بعض السموكات  لمحالة 
: التالي

يوضح تحميل شبكة المالحظة لمحالة الرابعة : (26)الجدول رقم 

 وتحميلتفسير المالحظة 

تواصل بصري جيد 
 

 ظير في المقابمة كانت متفيمة وتتجاوب وىذا مايدل عمى اىتمام 
معنا بأريحية 

حك الرأس أثناء 
الكالم 

 

و ىذا يدل عمى أن الشخص يتذكر بعض االشياء و ىذا ما 
الحظناه مع الحالة عندما كانت تتحدث عن طفولتيا 
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و ىذا يدل عمى التردد و عدم القدرة عمى اتحاد القرار و ىذا ما فرك األذن 
رأيناه أثناء تصريح الحالة عن ترددىا في إجراء عمميات التجميل 

لكامل جسدىا و ذلك من خوفيا أن تشوه صورتيا النرجسية 

بقاء الرأس متجيا 
نحو األمام دون 

التفات يمينا و يسرا  

يدل ىذا عمى اىتمام بمحدثو، و بالحوار الدائر بينيما، و ىذا ما 
ظير خالل تحدثنا عن عمميات التجميل و عن ثقة في نفسيا في 

تقميد اي ممثمة او مغنية كانت  
مع )اتساع بؤبؤ العين 

 (ضحك
 

يدل عمى السعادة و الفرحة و ىذا من خالل تحدث شيد حول وقوع 
الناس في حبيا و كسب تشجيعم ليا و تعزيز من والدييا، و انيا 

تعتبر فخر و مصدرالجمال 
 

 

": شيد"عرض و تحميل نتائج المقياس صورة الجسد عند الحالة الرابعة - 4-7

 حيثيمثل (عن بعد )قامت الباحثة بتطبيق مقياس صورة الجسد عمى الحالة الثالثة نادية 

 : يمثل التحميل الكمي لمقياس صورة الجسد والذي يتضمن األبعاد التالية(15)الجدول رقم 

، البعد االنفعالي، البعد المعرفي، البعد التجميمي، البعد االجتماعي، (الجسمي)البعد الذاتي 
، انطالقا من جدول (40) ىي وادني درجة، (175)حيث ان الدرجة الكمية لممقياس ىي 

: تحميل المضمون اتضح ان

يوضح تحميل الكمي لمنتائج مقياس صورة الجسد لمحالة الرابعة : (27)الجدول رقم 

الدرجة الرتبة ابعاد مقياس صورة الجسد 
 الرتبة الثانية 35 (الجسمي)البعد الذاتي 

الرتبةالثالثة  30البعد االنفعالي 
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الرتبة الرابعة  32البعد المعرفي 
 الخامسةالرتبة  28البعد التجميمي 

 الرتبة االولى 37البعد االجتماعي 
  ابعاد05 172 الدرجة الكمية

و  (172)بعد تطبيق المقياس مع الحالة نادية، كان مجموع الدرجات المتحصل عمييا ىي 
ىي درجة مرتفعة مقارنة بالمجموع الكمي لممقياس و عمى حسب مستوياتو، أي أن اعمي 

درجة  (172)، و بيذا فالدرجة (60)و ادني درجة ىي  (175)درجة لممقياس و التي ىي 
جد مرتفعة،، حيث يدل من خالل اإلجابة عمى محاور المقابمة و قياس صورة الجسد لدييا 
تبين أنيا تمتمك صورة ايجابية حول نفسيا، من خالل رضاىا عن جسدىا، و تقبل أجزائو و 
ذلك من خالل تقميد اآلخرين مثل المشاىير و عارضات األزياء،لدييا تصورات سمبية حول 

الجسد الجميل، و في نظرىا ان الجسد الجميل ان يكون مصدر انتباه و اىتمام االخريين لو، 
و ىذا راجع الي طفولتيا من خالل تعميقات األخريين ليا، عمى أنيا ممكة جمال من خالل 
 .لباسيا، و جماليا و أناقتيا، وبالتالي  وقعت في حب ذاتيا مما جعميا تعاني من نرجسية

 نالحظ أن الحالة تيتم بنفسيا :(الرتبةالثانية) احتل (البعد الذاتي )تحميل البعد األول - 
كثيرا، و ىذا بعد إجراء عمميات التجميل، و تغيير مالمحيا باستعمال البوتوكس، تممك نظرة 
أجابية حول نفسيا، لدييا رغبة في تكرار حقن البوتوكس في عدة مناطق من وجييا من اجل 

 .وصول الى الصورة المثالية التي ترغب بيا

 تممك الحالة انفعال جيد مما :(الرتبة الثالثة) احتل (البعد االنفعالي )تحميل البعد الثاني - 
عجابيا  بنفسيا، و حب ذاتيا،  ولدى ليا عاطفة ايجابية، و تتمثل في اىتماميا بمظيرىا وا 
لدييا نظرة ايجابية لممستقبل زاىر ليا، و ىذا بفعل التغيرات التي قامت بيا من خالل تقميد 

 .المشاىير
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  تتمتع الحالة بتفكير معرفي :(الرتبة الرابعة) احتل (البعد المعرفي )تحميل البعد الثالث - 
 .عالج المعمومات مستقباليصعب عمييا ممما مقبول 

 تعاني الحالة من ىوس :(الرتبة الخامسة) احتل (تجميمي الدالبع )تحميل البعد الرابع - 
الموضة و التجميل، قامت بعدة جراحات تجميمية من اجل تقميد المشاىير و عارضات 

األزياء لموصول الى مكانة حبيم من قبل المجتمع، و كذلك من اجل الحفاظ عمى صورتيا 
 .النرجسية

 يحتل البعد األخير المرتبة :(الرتبة األولى) احتل (البعد االجتماعي )تحميل البعد الخامس 
ذلك من خالل  قيمة المجتمع و  ىذا رجع الى نظرتيا االيجابية نحو جسدىا و كاألولى و 

أىمية نظرتيم ليا، لذلك تقوم بتغيير جسميا لمكسب حبيم و اىتماميم بيا، و ىذا أصبح 
أمر عادي، ألنيا محل أنظار األخريين مند صغرىا، و بالنسبة ليا أن الصورة المثالية 

 .االجتماعية ميمة لكسب الثقة

": شيد"عرض و تحميل النتائج مقياس تقدير الذات لكوبر سميث لمحالة الرابعة - 4-7-

قمنا بإجراء االختبار عن بعد و المتمثل في مقياس تقدير الذات لكوبر سميت، و أالن سوف 
:  نقوم بتحميل النتائج المتحصل عمييا و متمثمة في

 

 "لميس " الثانيةيوضح نتائج مقياس تقدير الذات لكوبر سميث لمحالة : (28)الجدول رقم 

 درجات المقياس  
الدرجة الكمية 

 
المستوى 

 
ايجابات الحالة 

 )-(
 

)+( 
 

 
 

 
مرتفع 
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14 

 
09 

و ما فوق  (60) 92

 23المجموع 
، و ىذه النسبة (92) الحالة عمى االختبار و تحصمت عمى درجة إجابةاتضح لنا من خالل 

و ما فوق، و ىذا المجال يعبر عن تقدير ذات مرتفع،حيت تحصمت  (60)تنتمي الى مجال 
.  درجة سمبية، ما يعبر عمى ان الحالة تقدير ذات مرتفع14 درجة ايجابية، و 09عمى 

: ممخص الحالة- 4-8

 دراسة الحالة و ىذا بعد تطبيق أدوات الدراسة و المتمثمة في المقابمة نصف موجية، أسفرت
و مقياس صورة الجسد، و مقياس تقدير الذات، نالحظ ان الحالة ليا صورة ايجابية حول 

جسدىا، و تكون راضية عنو من خالل تقميد اآلخرين مثل المشاىير و عارضات األزياء، و 
 ىذا يزيدىا ثقة في نفسيا،

و في نظرىا ان الجسد الجميل ان يكون مصدر انتباه و اىتمام األخريين لو، و ىذا راجع 
الي طفولتيا من خالل تعميقات األخريين ليا، عمى أنيا ممكة جمال من خالل لباسيا، و 

جماليا،لدى الحالة استعداد في تغيير شكميا بإجراء عدة عمميات جراحية، و ذلك لعدم تقبميا 
لبعض أجزاء جسدىا، تعاني الحالة من قمق و توتر دائم و ذلك ناتج عن غيرتيا من 
الممثالت و المشاىير، و كذلك خوف في تشوه صورتيا النرجسية مما يسبب ليا جرح 

نرجسي، قامت بإجراء عدة عمميات لتغيير مظيرىا و شكل جسدىا بصفة عامة، في مناطق 
مختمفة،لدييا ثقة  زائدة في نفسييا و ىذا راجع الى تقميد المشاىير و تقمص شخصيتيم، و 
نجاح العمميات التجميمية، و ىذا ناتج عن ضعف الشخصية، ، تشعر الحالة من قوة أثناء 
مديحيا و تقديرىا، تعاني من ىوس الموضة، لم تجد مانع في ارتكابيا ىذا السموك و إنما 

. تعزيز من قبل والدييا، و كمما زاد حبيا في نفسيا زادت ثقتيا و تقدير لذاتيا
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و بالتالي نستطيع ان نقول ان ما اتى في مقابمة نصف موجية و مقياس صورة الجسد برجة 
عمى مستوى مرتفع، يتوافق مع  نتائج مقياس تقدير الذات لكوبر سميث بدرجة  (172)
 عمى مستوى مرتفع (92)

 

 

: استنتاج العام لمحاالت- 5

و في األخير، بعد  تطبيق المقابالت و مقاييس كل من صورة الجسد و تقدير الذات،و 
تحميل نتائجو تبين أن الحاالت األربعة كانوا يعيشان عدم تقبل لصورة ألجسدىن، و اختمفت 
األسباب من حالة إلى أخرى،  مما نتج عنو شعورىن بالنقص و الدونية و شعور بالذنب و 

بالتالي عدم الرضا عن صورتيم الجسدية و ىذا اثر عمى تقدير ذواتيم، لكن بعد إجراء 
عمميات التجميل و حقن البوتوكس، قاموا بتصميح النقص و ترميم صورتيم الجسدية و 

. كسب ثقة في نفسيم و تقديرا لذواتيم، و شعورىم بالرضا

تزيد ثقتيم بنفسيم بسبب نظرة األخريين ليم، فصورة الجسد ليست تصور ذاتي فقط فيي 
تبنى أيضا من خالل معايير المجتمع و نظرتيم، لذلك نجد الحاالت يرغبن في تغيير 

صورتيم من اجل تقبميم المجتمع و كسب الكالم الجميل و التعميق االيجابي و ىذا بفضل 
. الجراحة التجميمية و حقن البوتوكس 

 

 :تفسٌر النتائج و مناقشة الفرضٌات: ثانٌا

انطالقا من الجانب النظري وبعد االطالع عمى الدراسات السابقة حول متغيرات بحثنا وصوال 
الى الجانب التطبيقي حيث أجريت المقابالت و طبق مقياس صورة الجسد و مقياس تقدير 
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 األساسية وفقاحاالت سوف نقوم بعرض النتائج الدراسة  (04)الذات لكوبر سميث عمى 
. لفرضيات الدراسة و التأكد من صحتيا و الخروج بنتيجة عامة لمدراسة

: مناقشة الفرضية الرئيسية- 1

تؤثر صورة الجسد عمى تقدير الذات عند النساء المقبالت : " و التي تنص عمى ما يمي- 
." Botoxعمى عمميات التجميل البوتوكس 

من اجل مناقشة ىذه الفرضية اعتمدنا عمى المقابالت و تطبيق مقاييس كل من صورة 
الجسد و تقدير الذات،و تحميل نتائجو تبين أن الحاالت األربعة كانوا يعيشان عدم تقبل 

دىن، و اختمفت األسباب من حالة إلى أخرى، بحيث كان دافع الحالة نورىان  الصورة أجس
الى اجراء حقن البوتوكس من خالل مكان عمميا و زبائنيا لكي تكون في نفس الصورة 

بعدما تعرضت الى العنف النفسي و الخيانة من طرف " لميس"معيم، اما الحالة الثانية 
زوجيا فكان ىذا سبب لطمب الجراحة التجميمية و إجراء حقن البوتوكس، اما الحالة الثالثة 

فكانت تعاني من تشوه في شفتييا مما نتج عنو عدم تقبل المجتمع و بالتالي عدم منح فرص 
فكانت " شيد"لمعمل، لذا قررت المجوء الى عالم التجميل، اما في ما يخص الحالة األخيرة 

تعاني من ىوس الموضة و التجميل و تقميد المشاىير و عارضات األزياء من اجل كسب 
. مكانة في المجتمع

 كانت الحاالت تعاني من شعور بالنقص و الدونية و شعور بالذنب و بالتالي عدم الرضا 
عن صورتيم الجسدية و ىذا اثر عمى تقدير ذواتيم، لكن بعد إجراء عمميات التجميل و حقن 
البوتوكس، قاموا بتصميح النقص و ترميم صورتيم الجسدية و كسب ثقة في نفسيم و تقديرا 

. لذواتيم، و شعورىم بالرضا
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يوضح درجات ومستويات كل من مقياس صورة الجسد وتقدير الذات : (29)الجدول رقم 
 .الحاالت األربعةلدى 

تقدير الذات صورة الجسد الحاالت  
المستوى الدرجة المستوى الدرجة 

نورىان 
 

متوسط  12متوسط  120

لميس 
 

ضعيف  40ضعيف  112

نادية 
 

متوسط  42متوسط  122

شيد 
 

مرتفع  92مرتفع  172

ن مستوى مقياس صورة الجسد يتوافق مع مستوى مقياس تقدير انالحظ من خالل الجدول 
. الذات مع كل الحاالت األربعة

و بالتالي نستطيع أن نقول أن الحاالت تزيد ثقتيم بنفسيم بسبب نظرة األخريين ليم، فصورة 
الجسد ليست تصور ذاتي فقط فيي تبنى أيضا من خالل معايير المجتمع و نظرتيم، لذلك 
نجد الحاالت يرغبن في تغيير صورتيم من اجل تقبميم المجتمع و كسب الكالم الجميل و 
التعميق االيجابي ورضا عن صورتيما الجسدية و ىذا بفضل الجراحة التجميمية و حقن 

الى أن اإلناث أكثر من الذكور في  (Nezlar.J B. 1999)البوتوكس، كما أشارت دراسة 
. ارتباط صورة الجسد بالتفاعل االجتماعي

و بالتالي الرضا عن صورة الجسد ينعكس أجابا عمى تقدير الذات، اي كمما كان رضا عن 
صورة جسد مرتفع، ارتفع تقدير ذات، فان كانت نظرة  المراة ايجابية نحو جسدىا فيذا 
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يكسبيا ثقة في نفسيا و تقديرا لذاتيا، و العكس فان كانت المرأة تنظر الي جسدىا نظرة 
سمبية، فينتج عنيا عدم تقبل جسدىا، و بالتالي شعورىا بالنقص و الدونية، و ىذا يؤثر عمى 

. ثقتيا في نفسيا و عدم تقدير ذاتيا

 ان صورة الجسد و تقدير الذات في عالقة تأثير و تأثر، أي كمما كانت صورة الجسد 
مرتفعة يكون تقدير الذات مرتفع، و العكس صحيح، و ىذا ما تبين لنا من خالل تحميل 

. نتائج مقاييس صورة الجسد و تقدير الذات

مونى . دكما أشارت : و ىذا تؤكده مجموعة من الدراسات العربية و األجنبية منيا دراسة
ان الفتاة ال تقف عمى تقييم لصورة جسدىا فقط، و إنما ينعكس عمى " في دراستياحمودة 

عالقاتيا و تفاعالتيا االجتماعية أيضا، ففي حالة تقبميا ينعكس ذلك ايجابيا عمى تكوين و 
إقامة عالقات اجتماعية، فكمما كانت الفتاة تقيم صورة جسدىا ايجابيا، كمما كانت أكثر رضا 

" عن صورة جسدىا، و بالتالي عن ذاتيا

فعالية الذات الرياضية بمثابة وقاية لمفتاة من " في دراستو أن ((Tarr.T.2010تارو أشار 
". إصابتيا من اضطراب تشوه صورة الجسد

ان كانت فعالية الذات " في دراستو أن  ((Kinsaul.J.et. apl.2014كانسوالو ىذا ما أكده 
مؤشرا قويا لصورة الجسد ايجابية، و كانت فعالية الذات بمثابة واقي لمنساء من اضطراب 

". تشوه صورة الجسد

صورة الفرد عن جسمو سواء كانت سمبية "  الى أن (2006)عطية و فايد و أشارت دراسة 
او ايجابية تشكل متغيرا ذو تأثير في قدرات الفرد عمى توافق االيجابي مع ذاتو و مع 

". األخريين
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كمما كانت زيادة في فعالية " الى ان( (Stesse.S.et.All.2006ستاسو أكدت دراسة  
". تقدير الذات كان الرضا عن صورة الجسد

الرضا الجسدي ينبئ بتقدير ذات جيد، " بان  ((Schweitzer.1999شويتزر ىذا ما أكده 
سواء كانت متطورة او ال بطريقة متناظرة، و بيذا الحاالت التي تتسم برضا جسدي مرتفع 

". يميمون الي تقدير ايجابي

إن إشباع حاجات " في دراستو أن  ((Abraham Maslow.2002ابرىام ماسمو كما أشار 
تقدير الذات يؤدي الى إحساس بالثقة، بالقيمة، بالقوة، بالكفاءة، و بالقدوة و كون انو مفيد و 

عقدة )لكن الخوف من ىذه االحتياجات يولد اإلحساس باإلحباط . ضروري في العالم
ىذه اإلحساسات تولد بدورىا التثبيط او اتجاىات تعويضية . ، الضعف و عدم القدرة(النقص

(. 265ص.2017.حمزاوي.د )و ىذه بدورىا تؤثر في صورة الجسد " او عصابية

". تحققت" وبالتالي تكون الفرضية األولى قد

: مناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى- 2

 Botox تعاني النساء المقبالت عمى عمميات التجميل البوتوكس : "التي تنص عمى ما يمي
". بصورة سمبية نحو جسدىا 

 عمميات التجميل البوتوكس، و قبلأظيرت النتائج الى طبيعة صورة الجسد سيئة عند النساء 
التي ولدت  و ترغب بتغييرىا الى األفضل، وجسميةصورتيا الالمرأةلذلك من خالل عدم تقبل 

 و شعورىا بعدم الكفاءة، و الضعف، و عدم القدرة عمى اتخاذ ذات الثقة باللدييانقص
القرارات، و ذلك من خالل عدة عوامل مختمفة تختمف من حالة الى أخرى،حيث كانت تعاني 

 من صورة سمبية و ذلك بسبب اكتسابيا أفكار خاطئة حول جسدىا، ترغب باكتساب نورىان
 فكان زوجيا يمتمك صورة لميس، أما "الشيرة" الصورة المثالية االجتماعية لمتحقيق ىدفيا 
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نحو الجمال و ذلك بسبب الزبائن متنوعات القامة و الحجم و الوزن و أغمبيتين خادعات 
ر راضية عن ي كثيرا مما جعميا غبمميسلعمميات التجميل و البوتوكس، و ىذا األخير اثر 

 سببيا كان مرتكزا حول شفتييا مما ولدى ليا صورة سمبية، نادية، أما (نظرة سمبية )جسدىا 
  بمقارنتيا مع المشاىير و الممثمين،  و ىناك عوامل أخرى  تتمثل في لمشيدأما بالنسبة 

التشوه اإلدراكي، عندما تفشل المرأة في تحقيق أىداف غير واقعية كالصورة المثالية يؤدي 
بيا الى حالة عدم الرضا عن الجسد و المزاج لسيء باإلضافة الى اإلفراط في االىتمام 

بالمظير و تقدير الذات كمعيار أساسي، و ىناك عوامل تسيم في تطوير الصورة السمبية 
عن الجسد لدى األفراد بشكل اكبر من غيرىم، مثل الضغط االجتماعي، كاألسرة و األقران، 

و بعض العوامل االجتماعية و الثقافية و الفردية، و وسائل اإلعالم تمعب دورا كبيرا في 
. تشكيل الصورة السمبية عن الجسد و انخفاض مستوى الرضا عن صورة الجسد

Greene.2011.p01)) ، العوامل النفسية من خالل الميل لمقارنة نفسك باألخريين، تشمل
 غير سموكياتالعواقب المحتممة كاكتئاب و القمق و انخفاض الثقة في النفس و استخدام 

صحية لتغيير تمك الصورة السمبية، و تتمثل في لجوئيم الى العيادات التجميل من اجل 
. التغيير لمحصول عمى الصورة المثالية

و عميو الحظنا ان النساء و عمى الرغم من اختالف لكل حالة إال إنين يعانين من نظرة 
سمبية حول صورتين الجسمية، و ىذا ما ثم استخالصو من خالل تحميل محاور المقابمة 

، تمك الصورة التي تحسنت بعد اقبالين لعمميات التجميل بوتكس بحصوليم نصف موجية
 عمى مستويات متوسطة عمى مقياس صورة الجسد

مارتين وبورغ  و ىذا ما تؤكده مجموعة من الدراسات األجنبية و العربية نذكر منيا دراسة 
(Martin and Baugh.2009)«  إن اإلناث من تتأثرن أكثر بصورة السمبية عن الجسد و 

" لديين انخفاض في مستوى الرضا عن أجسادىن
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اإلناث أكثر عرضة لعدم الرضا عن " في دراستو الى أن ((Healey.2014ىايميو أشار 
صورة الجسد،بسبب السمات الشخصية، فاألفراد ذو ميول الى المثالية و حد الكمال و الذين 
يشعرون لمحاجة لكل شيء في حياتيم،ليكونوا مثاليين و طموحين، و األفراد الذين يعانون 

". من انخفاض مستوى تقدير الذات و لدييم اكتئاب

 تكون سمبية وىذا راجع الى عدم رضا عن المرأةوبالتالي نستطيع أن نقول طبيعة صورة 
جسدىا من خالل عدة عوامل، وبالتالي تمجئ الى عمميات التجميل من اجل تغيير تمك 

. الصورة السمبية الى صورة ايجابية مثالية

". تحققت"وأخيرا نستنتج أن الفرضية الثانية قد 

: مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية- 3

يكون مستوى تقدير الذات منخفض لدى النساء المقبالت عمى :" و التي تنص كاألتي
" عمميات التجميل البوتوكس

أوضحت النتائج من خالل تطبيق مقياس صورة الجسد و تقدير الذات انو يوجد مستوى 
تقدير الذات منخفض لدى المرأة المقبمة عمى حقن البوتوكس، و ىذا من خالل تحقق 

الفرضية األولى التي تنص ان صورة الجسد تؤثر في تقدير الذات، لذلك نستطيع ان نقول 
إذا كان مستوى صورة الجسد مرتفع كمما كان تقدير الذات مرتفع أيضا، و العكس كمما 

. انخفضت درجات صورة الجسد، ينخفض مستوى تقدير الذات

و ىذا ما قمنا بمالحظتو من خالل نتائج مقاييس صورة الجسد و تقدير الذات لكال الحاالت، 
: و تمثل في 

نستنج من خالل اإلجابات الحالة نورىان عمى محاور المقابمة نصف موجية ان الحالة 
في تعميقات السمبية " األسرة"نورىان كانت تعاني من نقص في صورتيا الجسدية و سببيا 
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حول مظيرىا و شكميا خاصة شفتييا و رفض المجتمع ليا و ىذا سبب ليا شعور بالدونية 
و نقص الثقة في نفسييا، و عدم تقدير ذاتيا، خاصة بعد مقارنتيا مع أصدقائيا و زبائنيا 

مما كان ىذا دافع ليا إلجراء حقن البوتوكس لتصميح شكميا و صورتيا حول نفسيا و حول 
نظرة المجتمع ليا و كسب حبيم و تقبميم ليا و تعميقاتيم االيجابية مما جعميا تقع في حب 

. نفسييا

اما الحالة لميس تكون راضية عن جسميا و ذلك برضى زوجيا و المجتمع ليا، دافعيا 
إلجراء عمميات التجميل من بينيا البوتوكس ىو نظرة زوجيا ليا، و تعميقاتو السمبية مما 
جعميا تشعر بالدونية و عدم تقبل صورتيا و بالتالي عدم تقديرىا لذاتيا، و بعد إجرائيا 

. لمجراحة التجميمية تقبمت نفسيا بعدما تقبميا زوجيا و المجتمع

أما الحالة نادية كانت تعاني من نقص بسبب اثر الذي في شفتييا، اثري حادث تعرضت 
إليو مند صغرىا، مما ولدى ليا شعور بالذنب و احتقار نفسيا و عدم تقدير ذاتيا، و ىذا 

بسبب شفقة الناس ليا و تعميقاتيم السمبية، و بنظرىا الجسد الجميل ىو الجسد الذي تحافظي 
عميو من كل حادث، لدى الحالة دعر من الحادث التي جرى ليا مما سبب ليا تشويو 
صورتيا مما جعميا تشعر بالدونية و عدم الرغبة بجسدىا، و ما زادىا كرىا عدم تقبميا 

المجتمع خاصة في مجال العمل، لم تستطيع الحالة تقبل جسدىا بعد الحادث مما جعميا 
تيرب من نفسييا حتى من المرأة،  بعدىا قررت أن تخضع لعمميات التجميل من اجل 

إصالح شفتييا، و نجحت العممية أصبحت تريد المزيد و دخمت في عالم البوتوكس أول 
مكان إجراءىا ىي شفتييا ألنيا رمز  األنوثة و جمب االنتباه األخريين و أصبح لدييا مكانة 

. و اىتمام من طرف األخر

 .ذكورة في نتائج الفرضية العامةموىذا ما أكدتو مجموعة من الدراسات ال
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صورة الفرد عن جسمو سواء كانت "  الى أن (2006 )وفايد عطية  أشارت دراسة حيث
سمبية او ايجابية تشكل متغيرا ذو تأثير في قدرات الفرد عمى توافق االيجابي مع ذاتو و مع 

كمما كانت زيادة في " الى أن( (Stesse.S.et.All.2006وأكدت دراسة ستاس".األخريين
". فعالية تقدير الذات كان الرضا عن صورة الجسد

الرضا الجسدي ينبئ بتقدير ذات جيد، " بان  ((Schweitzer.1999شويتزر ىذا ما أكده 
سواء كانت متطورة او ال بطريقة متناظرة، و بيذا الحاالت التي تتسم برضا جسدي مرتفع 

". يميمون إلي تقدير ايجابي

". تحققت" و بالتالي تكون الفرضية الجزئية الثانية 

: مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة- 3

". Botoxيوجد اختالف في أسباب تكرار النساء حقن البوتوكس : " التي تنص عمى ما يمي

أظيرت النتائج انو يوجد اختالف في أسباب تكرار النساء لمبوتوكس، و ذلك حسب األسباب 
: التاليالمستخمصة من دراسة الحالة ك

  لذلك تكرر حقن صورتيا المثالية خاصة االجتماعيةعدم وصول المراة إلي ،
البوتوكس، و ىذا راجع الى عدم تقبل صورتيا السمبية من خالل نظرة الناس الييا، 

او باألحرى الوصمة االجتماعية، مما يحرميا من التقبل االجتماعي او تأييد المجتمع 
يحدث وصم الفرد عندما يحمل متغيرا نسبيا  "Goffmanغوفمان ليا، عمى حسب 

 "مقارنة بالنماذج الموجودة في الوسط االجتماعي المباشر
الوصمة تجعل الفرد مختمف عن األخريين، " أيضا Goffmanغوفمانو حسب رأي 

و يتم تقويمو بعقولنا من شخص كامل و عادي الى شخص مموث و خصم، بناء 
عمى المعاني االجتماعية لمعالمة، و أن العالمة و الصور النمطية المقترنة تقود أفراد 
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ص .2018.شرقي.د)" المجتمع لمعاممة الشخص الموصوم بأقل من اإلنسان
173.) 

 و تتمثل في مقارنة المراة مع األخريين مثل المشاىير و المقارنة االجتماعية 
و تقوم عمى ركيزة أساسية و . عارضات األزياء و ىذا ما تبين معنا مع الحالة الرابعة

ىي المكانيزمات و التي في األساس عبارة عن عمميات نفسية و تحفيزية مؤثرة عمى 
سموك و خبرات  األفراد، أثناء عممية المقارنة التى تتم بين الفرد نفسو و األخريين، 

يميمون باستمرار لتفحص ذاتيم مما قد يؤدي الى القمق المفرط حول صورتيم 
 .االجتماعية

و أن الفتيات الالتي قارنا أنفسين : " Botta (1999)بوتا و ىذا ما أشار إليو 
باألجساد الشخصيات التمفزيونية، كانوا أكثر عرضة ألمراض اضطراب صورة 

الجسد، الن أجسادىن ال تماثل مع أجساد المشاىير، باإلضافة الى ان الفتيات التي 
ظير عميين اضطراب صورة الجسد كانوا أكثر عرضة لالنخراط في سموكيات غير 

" الصحية بحثا عن الجسد المثالي
ارتفاع إدراك : " M.Groesz et Sarah (2002)قروايسز و سارةو أكدت دراسة 

صورة السمبية لمجسد بعد التعرض لصورة المثالية عن الجسد النحيف و أكدت النتائج 
عمى أن وجيات النظر االجتماعية الثقافية المعمنة بوسائل اإلعالم نحو فكرة النحافة 

".  تثير و تدعم عدم الرضا عن صورة الجسد
اإلناث أكثر "  الى أن J.Calson.Diane.(2002)ديان .   كمسونو أشارت دراسة

مقارنة أنفسين بأجساد المشاىير و النماذج المثالية التي تعرض في وسائل اقباال ب
 "اإلعالم

 عمى صورتيا النرجسية في تكرار حقن المرأة و تتمثل في محافظة النرجسية 
. البوتوكس و ىذا مظير معنا مع الحالة الرابعة
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الى ان معظم اإلناث تميل " في دراستيا ان  (2020)زىراء ابوالعنين  كما أشارت 
إلي ان تكون ميووسة بمظيرىا مما يؤدي في بعض األحيان الي العديد من العمميات 

"  التجميمية

يبحث الكثير من األشخاص الذين يعانون من اضطراب تشوه الجسمي من إجراءات تجميمية 
مثل وظائف األنف، وزراعة الثدي، او حقن البوتوكس، المشكمة ىي ان غالبية العظمى 

و بالتالي . ال تواجو اي تحسن او تفاقم األعراض بعد ذلك ( في بعض األبحاث83%)
(. 168ص .2019.أية يحي)تكرار العممية او الحقن 

و بالتالي نستطيع ان نقول ان النساء تختمف في تكرار البوتوكس و ذلك من خالل عدة 
عوامل و تتمثل في اكتسابيا لمصورة المثالية االجتماعية لتخمص من الوصمة االجتماعية، و 
كذلك بسبب تقميد األخريين مثل المشاىير و عارضات األزياء و تقمص شخصيتيم، و أخيرا 

. بسبب الحفاظ عمى صورتيا النرجسية التي اعتادت عمييا

". تحققت"و بالتالي نقول ان الفرضية الجزئية الثالثة قد 

: مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الرابعة- 4

ىناك اختالف في أبعاد صورة الجسد لدى النساء المقبالت : " و التي تنص عمى ما يمي
". Botoxعمى البوتوكس 

أظيرت النتائج انو يوجد اختالف كل من البعد الذاتي، المعرفي، االنفعالي، ألتجميمي، 
االجتماعي لصورة الجسد بين كل حالة من الحاالت المدروسة،كما ىو موضح في 

: لتاليالجدوال
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يوضح نتائج الحاالت األربعة ألبعاد مقياس صورة الجسد : (31)الجدول رقم 

البعد  الحاالت 
الذاتي 

البعد  
االنفعالي 

 

البعد 
 المعرفي 

البعد  
التجميمي 

البعد 
االجتماعي 

الدرجة 
 

الرتبة الدرجة الرتبة الدرجة الرتبة الدرجة الرتبة الدرجة الرتبة 

نورىان 
 

االولى  34الخامسة  17الثالثة  25الرابعة  18الثانية  27

لميس 
 

االولى  34الرابعة  23الثالثة  23الخامسة  15الثانية  24

نادية 
 

االولى  34الرابعة  23الخامسة  17الثالثة  23الثانية  25

شيد 
 

االولى  37الخامسة  28الثالثة  32الرابعة  30الثانية  35

الرتبة األولى عند كل الحاالت احتل  البعد االجتماعي من خالل الجدول أعاله نالحظأن
األربعة و ذلك من خالل اكتسابيم نظرة ايجابية نحو جسدىم ،و ىذا راجع الى  الحقن 

البوتوكس ، لكسب مكانة في المجتمع، و تغيير نظرة األخريين و تصوراتيم لألفضل، و 
مدى تقبميم لين، و تقبل لصورتين الجسدية، أما البعد الذاتي فاحتل المرحمة الثانية عند كل 

الحاالت  و ذلك من خالل اىتمام الدائم بمظيرىم و كسب ثقتيم من خالل الحقن و ليم 
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استعداد لتكرار لعممية عدة مرات و ذلك راجع الى عدم الوصول الى صورتيا المثالية أو 
محافظتيا عمى صورتيا النرجسية ، أما األبعاد المتبقية فتختمف الدرجة من حالة الى أخرى، 
و يرجع ىذا الى مدى انفعاليم الضعيف و شعورىم باإلحراج و القمق و انزعاج من التعميقات 

السمبية، أما فيما يخص البعد المعرفي فمن خالل اعتقادات و األفكار االيجابية حول 
مظيرىا و ىذا دليل عن الرضا الجسدي و ىذا ما ظير معنا مع الحالة األولى، أما فيما 

يخص البعد التجميمي فأغمبية الحاالت ىوسيم بالتجميل، وتصميح النقص بالجراحة 
. التجميمية، من اجل جمب االنتباه ليم و ىذا يزيدىم ثقة و تقديرا لذواتيم

". تحققت"بعد اطالع عمى النتائج المتحصل عمييا نقول ان الفرضية الجزئية الرابعة 

: مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الخامسة- 5

ىناك اختالف في مستويات تقدير الذات لدى النساء المقبالت عمى : " و التي تنص كاألتي
". Botoxالبوتوكس

بعد تطبيق المقياس تقدير لكوبر سميث و تفريغ النتائج، توصمنا الى أن ىناك اختالف من 
حيث ارتفاع و انخفاض الدرجات و ذالك من خالل االيجابات الحالة عمى الفقرات االيجابية 
و السمبية، أي إذا أجابت الحالة عمى الفقرات اإليجابية أكثر كمما كان تقدير لذاتيا مرتفع، و 
العكس كمما أجابت الحالة عمى الفقرات السمبية أكثر كمما كان تقدير لذاتيا منخفض، و ىذا 
راجع الى مدى تأثير صورة جسدىا عمييا، و ىذا من خالل الفرضية األولى أي عالقة تأثير 

: كما ىو موضح في الجدول األتي. و تأثر

 لحاالت الدراسة يوضح درجات ومستويات تقدير الذات :(31)جدول رقم 

تقدير الذات الحاالت 
المستوى الدرجة 
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متوسط  12نورىان 
ضعيف  09لميس 
متوسط  10نادية 
مرتفع  23شيد 

يتضح من خالل الجدول ان درجات مقياس تقدير الذات لكوبر سميث اختمفت من حالة إلى 
 عمى مستوى متوسط، و لميس تحصمت عمى 12أخرى، حيث تحصمت نورىان عمى درجة 

 درجات عمى مستوى 10 درجات عمى مستوى ضعيف، أما نادية فتحصمت عمى 09
.  و ىي أعمى درجة عمى مستوى مرتفع23متوسط، و أخيرا تحصمت شيد عمى  درجة 

نستطيع إن نقول إن إذا كانت المرأة راضية عن جسدىا، كمما زاد تقديرىا لذاتيا و ثقة في 
نفسيا و بالتالي تكون إجابات عمى الفقرات المقياس االيجابية مرتفعة، و ىذا من خالل عدة 

اليدوء و الثقة، اإلحساس بالتفاؤل، اإلحساس بالثقة، اإلحساس : مؤشرات و تتمثل في
بالنجاح، عدم الخوف من مواجية الصعوبات، سيولة التكيف، التقبل، لدييا أىداف واضحة، 

و يمكن إرجاع السبب .كما انيا ال تيتم بآراء اآلخرين، و سيطرة األفكار االيجابية عامة
كذلك الي طبيعة شخصية المرأة و كيفية إدراكيا االيجابي لممشكمة و تعامميا الجيد معيا، و 

. نجاحيا في تحقيق التقدم في حياتيا

أما إذا كانت الحالة غير راضية عن جسدىا، كمما فقرت الثقة في نفسيا و ىذا يؤثر عمى 
تقديرىا لذاتيا، و بالتالي تكون إجابات عمى الفقرات المقياس السمبية مرتفع، و ىذا من خالل 

عدم الراحة، إحساس بعدم الرضا عن جسدىا، االىتمام بآراء : عدة مؤشرات و تتمثل في
األخريين، خوف من الفشل، المشاعر االيجابية مختمطة مع الشك، غياب الدافعية، سيطرة 
المشاعر السمبية، و يمكن إرجاع األمر كذلك الى غياب الدعم االجتماعي و المساندة و 

. اإلرشاد النفسي
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و من ىنا نستنتج أن ىناك اختالف في مستويات تقدير الذات لدى النساء المقبالت عمى 
". Botoxالبوتوكس

". تحققت"و بالتالي نقول ان الفرضية الجزئية الخامسة 

: مناقشة نتائج الفرضية الجزئية السادسة- 6

دافع النساء إلجراء حقن البوتوكس من اجل كسب صورة المثالية :" و التي تنص كاألتي
". االجتماعية

من خالل تحميل محاور المقابمة نصف موجية و نتائج المقياس صورة الجسد و تقدير الذات 
لكوبر سميث الحظنا أن الحاالت األربعة كان ليم نفس الدافع إلجراء الجراحة التجميمية و 

، عدم " نادية"وذلك بسبب الوصمة االجتماعية كما الحظنيا عند . حقن البوتوكس بالتحديد
" لمشيد"، اما بالنسبة "لميس" تقبل الزوج لصورة زوجتو أو باألخص جسدىا و ىذا بالنسبة ل

فيتمثل دافعيما في تقميد األعمى و مقارنة بين جسدىن و جسد المشاىير و " نورىان"و 
. الممثمين، بحث عن الصورة المثالية االجتماعية و محافظة عمى صورتين النرجسية

عمى إدراك مجتمع المراىقين أو النساء بالصفة عامة، social mediaالسوشيال ميديا تأثير 
لمفيوم صورة الجسد خاصة بعد التطور التكنولوجي اليائل في مجال الصورة و اإلعالم و 

استخدام احدث برامج التكنولوجيا المتطورة لمتالعب بالصور اإلعالمية و خاصة عالم 
 إلظيار الجسد Photoshopلفوتوشوبالمشاىير من نجوم الفن و المجتمع مثل برامج 

و نتيجة لذلك سجمت عديد من الدول العالم ارتفاعا ممحوظا .بشكل مثالي خالي من العيوب
 .في إجراء عمميات التجميل

 عدد إيرانسجمت  : (ASPS),(Dw.n.d)المعيد األمريكيمعمميات التجميلحسب إحصائيات 
 من الدول العالم مصر و السعودية و لبنانمرتفع منإقبال عمى عمميات التجميل و تمييا 
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 األعمى من حيث معدل اإلجراء اليابان و سنغافورةالعربي، بينما دول شرق أسيا فكانت 
عمميات التجميل، أما بالنسبة ألوروبا فكانت األعمى من حيث إجراء عمميات التجميل، 

 كانت األولى عالميا في إجراء تمك العمميات نظرا الرتفاع أمريكا و ألمانيا و تمييا فرنسا
(. 183ص .2019.اية يحي)معدل السمنة لدييم 

ىناك عدة دوافع لعمميات التجميل، منيا :"  يتمثل الدافع في( 2019)خميفة .دراسة دحسب 
الدافع الشخصي الذي يتعمق بنظرة اإلنسان الى ذاتو، و ىناك من ال يؤمن بأنو يجب ان 
يمر بجميع مراحل العمر بكافة أشكاليا فيرفض التغيرات و ال يكون راضيا عن ذاتو، و 

 ".بالتالي يمجا إلجراء عمميات التجميل

الدافع إلجراء عمميات التجميل " في دراستو ان ( 2019)عبد الحميد حمدي.دو حسب 
مسايرة الموضة و حب التقميد، عدم الثقة في النفس، التنافس :  أسباب و ىي07يتمثل في 

و الغيرة بين األقران، او بعض التشوىات او العيوب الخمقية، التسويق و الدعاية التي تقوم 
بييا مراكز التجميل، و أخيرا سبب اقتصادي لبعض الفئات التي ترى أنيا من خالل ىذه 

". العمميات الجراحية تستطيع الحفاظ عمى وظائفيا

الدافع إلجراء الجراحة التجميمية "  في دراستيا أن (2019)مونى عمير . دوعمى حسب
يكون من خالل التنافس و الغيرة بين اإلقران، انتشار الموضة في المجتمع بصفة كبيرة، 

الدافع الرئيسي في انتشار عمميات التجميل " ان  (2019)موزة المالكي .دو حسب . "التقميد
ىو الرغبة في مسايرة الموضة، تسابق في مراكز التجميل من اجل الترويج و الدعاية، و ىذا 

". ناتج عن عدم الرضا بالجسد و فقر الثقة في النفس

: يتبنى النموذج المثالي من خالل عدة برامج نذكر منيا " (Holly Peek.2014)حسب 
 و يتبنى ىذا النموذج (America Next Top Model )برنامج مسابقة الجمال في أمريكا 

المثالي لمجسد النحيف كمعيار لمجمال، تقوم النساء في ىذه المسابقة بالتنافس من اجل 
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الحصول عمى لقب النموذج المثالي لتحقيق مكاسب مادية، لذلك ازداد إقبال عمى إجراء 
". عمميات التجميل و الجراحة من اجل كسب الجسد المثالي

دافع النساء لعمميات التجميل في أىميا ان :" في دراستو (2017)ناىد النقبى . دكما أشار 
المجتمع أصبح يعطي أىمية كبيرة لممظير الخارجي، من أىميا تقويم األسنان، شفط 

الدىون، تكبير الوجنتين بالحقن البوتوكس، تركيب الرموش شبو دائمة، تجميل األنف و 
". غيرىا

و بالتالي نالحظ ان دافعية النساء  إلجراء عمميات التجميل من بينيا البوتوكس، تختمف من 
امرأة الى أخرى و ذلك بسبب عدة عوامل راجع الى نقص الثقة بالنفس، و عدم الرضا عن 

. الجسد، و بالتالي عدم تقدير الذات

". تحققت"و أخيرا نقول ان الفرضية الجزئية السادسة 

: استنتاج عام- 7

  أظيرت النتائج الدراسة الحالية ان صورة الجسد تؤثر بتقدير الذات لدى المرأة المقبمة
، وتوصمت النتائج بشكل عام إلى وجود تأثير صورة Botoxعمى حقن البوتوكس 

الجسد عمى تقدير الذات، أي أن صورة الجسد وتقدير الذات في عالقة تأثير وتأثر، 
 العكس صحيح كمما مرتفع، وأي كمما كانت صورة الجسد مرتفعة يكون تقدير الذات 

. كانت صورة الجسد منخفضة يكون تقدير الذات منخفض
  اما الفرضية الجزئية األولى والتي تنص عمى ان النساء المقبالت عمى عمميات

 تعاني من صورة سمبية نحو جسدىا، وتوصمت النتائج Botoxالتجميل البوتوكس 
بشكل عام الى ان المرأة المقبمة عمى حقن البوتوكس حقا تعاني من صورة سمبية نحو 
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جسدىا، وىذا راجع الى عدم رضا عن جسدىا من خالل عدة عوامل، وبالتالي تمجئ 
. الى عمميات التجميل من اجل تغيير تمك الصورة السمبية الى صورة ايجابية مثالية

  اما الفرضية الجزئية الثانية والتي تنص عمى ان مستوى تقدير الذات يكون منخفض
أوضحت النتائج من خالل . لدى النساء المقبالت عمى عمميات التجميل البوتوكس

تطبيق مقياس صورة الجسد وتقدير الذات انو يوجد مستوى تقدير الذات منخفض لدى 
النساء المقبالت عمى حقن البوتوكس، وىذا من خالل تحقق الفرضية األولى التي 

تنص أن صورة الجسد تؤثر في تقدير الذات، لذلك نستطيع أن نقول إذا كان مستوى 
صورة الجسد مرتفع كمما كان تقدير الذات مرتفع أيضا، والعكس كمما انخفضت 

درجات صورة الجسد، ينخفض مستوى تقدير الذات 
  اما في ما يخص الفرضية الجزئية الثالثة و التي تنص عمى انو يوجد اختالف عند

، و أظيرت النتائج عمى انو يوجد اختالف Botoxالنساء في تكرار حقن البوتوكس 
، و ذلك من خالل عدة عوامل و تتمثل في Botoxفي تكرار النساء الحقن البوتوكس 

اكتسابيا لمصورة المثالية االجتماعية لتخمص من الوصمة االجتماعية، و كذلك بسبب 
تقميد األخريين مثل المشاىير و عارضات األزياء و تقمص شخصيتيم، و أخيرا 

. بسبب الحفاظ عمى صورتيا النرجسية التي اعتادت عمييا
  و اما في ما يخص الفرضية الجزئية الرابعة و التي تنص عمى ان ىناك اختالف في

، و توصمت النتائج الى Botoxأبعاد صورة الجسد لدى المرأة المقبمة عمى البوتوكس 
انو طبعا يوجد اختالف في أبعاد صورة الجسد لدى المرأة المقبمة عمى حقن البوتوكس 

Botox حيت احتل البعد االجتماعي الرتبة األولى عند كل الحاالت األربعة و ذلك،
من خالل اكتسابيم نظرة ايجابية نحو جسدىم ،و ىذا راجع الى  الحقن البوتوكس ، 
لكسب مكانة في المجتمع، و تغيير نظرة األخريين و تصوراتيم لألفضل، و مدى 
تقبميم لين، أما البعد الذاتي فاحتل المرحمة الثانية عند كل الحاالت  و ذلك من 
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خالل اىتمام الدائم بمظيرىم و كسب ثقتيم من خالل الحقن و ليم استعداد لتكرار 
لعممية عدة مرات و ذلك راجع الى عدم الوصول الى صورتيا المثالية أو محافظتيا 
عمى صورتيا النرجسية ، أما األبعاد المتبقية فتختمف الدرجة من حالة الى أخرى، و 

يرجع ىذا الى مدى انفعاليم الضعيف و شعورىم باإلحراج و القمق و انزعاج من 
التعميقات السمبية، أما فيما يخص البعد المعرفي فمن خالل اعتقادات و األفكار 
االيجابية حول مظيرىا و ىذا دليل عن الرضا الجسدي و ىذا ما ظير معنا مع 
الحالة األولى، أما فيما يخص البعد ألتجميمي فأغمبية الحاالت ىوسيم بالتجميل، 

وتصميح النقص بالجراحة التجميمية، من اجل جمب االنتباه ليم و ىذا يزيدىم ثقة و 
. تقديرا لذواتيم

  و في ما يخص الفرضية الجزئية الخامسة و التي تنص عمى ان ىناك اختالف في
،و توصمت Botoxمستويات تقدير الذات لدى النساء المقبالت عمى البوتوكس 

النتائج الى انو يوجد اختالف في مستويات تقدير الذات لدى النساء المقبالت عمى 
.  Botoxالبوتوكس 

  نستطيع إن نقول إن إذا كانت المرأة راضية عن جسدىا، كمما زاد تقديرىا لذاتيا و ثقة
في نفسيا و بالتالي تكون إجابات عمى الفقرات المقياس االيجابية مرتفعة، و ىذا من 

اليدوء و الثقة، اإلحساس بالتفاؤل، اإلحساس : خالل عدة مؤشرات و تتمثل في
بالثقة، اإلحساس بالنجاح، عدم الخوف من مواجية الصعوبات، سيولة التكيف، 
التقبل، لدييا أىداف واضحة، كما انيا ال تيتم بآراء اآلخرين، و سيطرة األفكار 

و يمكن إرجاع السبب كذلك الي طبيعة شخصية المرأة و كيفية .االيجابية عامة
إدراكيا االيجابي لممشكمة و تعامميا الجيد معيا، و نجاحيا في تحقيق التقدم في 

. حياتيا
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  أما إذا كانت الحالة غير راضية عن جسدىا، كمما فقرت الثقة في نفسيا وىذا يؤثر
عمى تقديرىا لذاتيا، وبالتالي تكون إجابات عمى الفقرات المقياس السمبية مرتفع، و 

عدم الراحة، إحساس بعدم الرضا عن : ىذا من خالل عدة مؤشرات و تتمثل في
جسدىا، االىتمام بآراء األخريين، خوف من الفشل، المشاعر االيجابية مختمطة مع 
الشك، غياب الدافعية، سيطرة المشاعر السمبية، و يمكن إرجاع األمر كذلك الى 

. غياب الدعم االجتماعي و المساندة و اإلرشاد النفسي
 يرا في ما يخص الفرضية الجزئية السادسة و التي تنص عمى ان دافع النساء خو أ

إلجراء حقن البوتوكس من اجل كسب صورة المثالية االجتماعية، و أظيرت النتائج 
ان دافع المرأة إلجراء حقن البوتوكس حقا من اجل كسب الصورة المثالية االجتماعية 

 .و محافظة عمى صورتين النرجسية
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: خاتمة - 

عدم الرضا عن صورة الجسد يبدوا أمرا عاديا في الوقت الراىن، إال أن االنشغال بالمظير 
الجسمي يعد أمرا مقمقا و مزعجا عند المرأة،  مما يجعميا ترفض صورتيا، و ىذا يسبب ليا  
قمق و انزعاج ونقص الثقة في نفسيا و ىذا راجع الى ضعف شخصيتيا و عدم قدرتيا عمى 
اتخاذ القرارات، و عدم القدرة عمى مواجية خوفيا، مما يجعميا ال تقدر ذاتيا، عمى رغم من 
إن مظيرىا يبدوا عاديا، و غالبا ما يحدث ىذا بسبب انشغال بالمواقف االجتماعية، التي 
يشعر فييا الفرد بذاتو و يتوقع أن يعطيو اآلخرون قدرا كبيرا من االىتمام و التركيز، لذلك 
تمجا معظم النساء إلى عمميات التجميل من بينيا البوتوكس، بالرغم من وجود عدة دوافع 

، من اجل  وصول الى (و ىذا ما أكدتو نتائج الدراسة)مختمفة و تختمف من امرأة إلى أخرى 
الصورة المثالية خاصة االجتماعية و التي تعد ميمة بنسبة ليا، و بذلك تكون قد كسبت 
تقبل االجتماعي و اىتمام األخريين بيا ، تعميقات االيجابية، مما يزيدىا ثقة في نفسيا و 
تقديرا لذاتيا، و ىذا ما توصمت إليو دراستنا و كانت مميزة من حيث أنيا تحمل مفيومين 

، و أكدت الدراسة إلى أن "تقدير الذات" و " صورة الجسد"أساسين لدى المرة ويتمثل في 
صورة الجسد ليا تأثير عمى  تقدير الذات عند المرأة المقبمة عمى حقن البوتوكس، كمما كانت 
نظرة المراة نحو جسدىا ايجابية كمما كان ليا ثقة و تقديرا لذاتيا و العكس صحيح، فالنظرة 
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االيجابية نحو جسدىا تجعميا تشعر باليدوء و الثقة، اإلحساس بالتفاؤل، اإلحساس بالثقة، 
اإلحساس بالنجاح، عدم الخوف من مواجية الصعوبات، سيولة التكيف، التقبل، تكون لدييا 
أىداف واضحة، و يجعميا تممك شخصية قوية، و إدراكيا االيجابي لممشكمة و تعامميا الجيد 

 .معيا، و نجاحيا في تحقيق التقدم في حياتيا

 

 

 

 

 

 

 

 

: صعوبات البحث

 ال يخمو أي بحث عممي من الصعوبات وما اعترضنا يخص الجانب النظري وخاصة ما 
 :يخص الجانب التطبيقي وتمثل فيما يمي

 .صعوبة في أخد موافقة من قبل الجامعة ألنيا مراكز خاصة وليست عمومية- 

 .حساسشخصي ورفض غالبية مستعممي البوتوكس التعاون معنا ألنو موضوع - 

.  دقيقة20لم نتمكن من لقاء كل الحاالت بعد حقن البوتوكس ألنو ال يستغرق وقت فقط - 
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الحجر الصحي الذي سبب لنا عائق كبير في تكممة مذكرتنا، وعدم القدرة عمى أجراء - 
 .مقابالت وتطبيق أدوات الدراسة

بسبب عدم قدرتنا عمى التقاء مع الحاالت قمنا بإجراء مقابالت عن بعد باستعمال وسائل -  
التواصل االجتماعي، اثر فينا ىذا األخير بسبب عدم التزام الحاالت بموعد المقابمة و كذلك 

 آو بما يسمى بالكورونا، لذلك Covid-19بسبب شعورىم باليمع و القمق الناجم عن فيروس 
 .مقابالت مع كل حالة (04)قمنا بإجراء فقط 

. قمة المراجع بالمغة العربية فيما يخص الجراحة التجميمية- 





















: توصيات و مقترحات

االىتمام بأجراء دراسات أخرى فيما يخص المواضيع الجراحة التجميمية خاصة فيما يخص - 
 .الجانب النفسي
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 فيما يخص الفئة، خاصةعمى األخصائيين النفسانيين وضع برامج عالجية لتوعية ىذه - 
 والمجتمع ككلالعالج المعرفي السموكي لتعديل النظرة الخاطئة عن صورة الجسد لدى النساء 

 مقاييس واختبارات لقياس متغيرات متعمقة بالجراحة التجميمية من األخصائيينبناءعمى - 
. اجل تسييل الدراسات والبحوث

توعية النساء في ىذا الزمن إلى معرفة مدى خطورة العمميات التجميل بصفة عامة - 
.  بصفة خاصة عمى صحتيم الجسدية والنفسية بشكل كبيرBotoxوالبوتوكس

توعية ولفت أنظار الناس واألىل وخاصة الوالدين لضرورة التنشئة األسرية واالجتماعية - 
. السميمة من اجل تفادي جل االضطرابات النفسية
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  :قائمة المراجع

 يونيو 24: ، الجديد في التجميل تجاعيد الوجو و الرقبة، أخر تحديثىتاحت شاىر -1
.  موضوع اكبر موقع عربي بالعالم2018

. ،ب ط، بيروت، دار الصادرلسان العرب، (1968)ابن المنظور -2
مدى شرعية جراحة التجميل و مسؤولية االطباء، ، (2010)ابو بكر اليواني الجاف  -3

. دراسة مقارنة، مصر، دار الكتب القانونية و دار شتات النشر و البرمجيات
مدى شرعية جراحة التجميل و مسؤولية األطباء، ، (2010)أبو بكر ىواني الجاف -4

. ، دار الكتب القانونية، دار شتات لمنشر و البرمجياتدراسة مقارنة
. DSM-5، معايير (1994)أخور الحمادي  -5
، مصر، دار 1، طمشكالت الطفولة و المراىقة، (1991)اسعد ميخائيل إبراىيم  -6

. األخالق
، حقن الفيمرو أنواعيا و استخداماتيا و مخاطرىا و نصائح قبل اإلجراءأية خري،  -7

. ، كل يوم معمومة طبية2019 يونيو 18: أخر تحديث
تقدبر الذات عند الفتاة المصابة ، (2017)بوزيان الجياللي / بن لزرق عواد -8

مذكرة تكميمية لنيل شيادة الماستر في عمم النفس بتشوىات ناتجة عن حروق، 
. العيادي و الصحة العقمية، جامعة عبد الحديد ابن باديس، مستغانيم

، ترجمة عادل ، العالج المعرفي و االضطرابات االنفعالية(2000)بيك ارون  -9
. موصطفى، القاىرة، دار االفاق العربية

مركز : ، ترجمة"الجراحة التجميمية" ( : 2006)م .د ، سزنكو كويشيل.جيربر -10
. ، الدار العربية لمعموم01التعريب و البرمجة، بيروت، ط

، النمو واالضطرابات النفسية في الطفولة و (2010)حاب اهلل، حورية احسن  -11
. Busines Xerox Centre الجزائر، طباعة المراىقة،



 قائمة المراجع                

191 
 

 ، 1،طالمسؤولية الطبية في الجراحة التجميمية،(1990)حسام الدين احمد  -12
. بيروت لبنان، منشورات الحمبي الحقوقية

مسؤولية االطباء و الجراحين المدنية في ، (1959)حسن زكي االبراشي -13
.  كمية الحقوق، جامعة القاىرةتشريع المصري و القانون المقارن، اطروحة دكتوراه،

صورة الجسد و عالقاتيا بتقدير الذات عند ، (2017)حمزاوي زاىية  -14
 تخصص عمم النفس الجماعات و المؤسسات، جامعة المراىق، اطروحة دكتوراه،

. 2وىران
،القاىرة، مكتبة ضطرابات صورة الجسد، ا(2006)مجدي محمد الدسوقي . د -15

. انجمو المصرية
دراسة لبعض العوامل المرتبطة بمفيوم الذات لدى ، (1993)دبيس سعيد  -16

. دراسة نفسية رابطة االخصائين النفسانيين المصرية، القاىرةالمشمولين، 
المسؤولية المدنية لجراح التجميل، دراسة ، (2007)رجب كريم عبد اهلل  -17

. دار النيضة العربيةمقارنة، 
صورة الجسد و عالقاتيا بتقدير الذات ، (2008)رضا االشرم محمد ابراىيم  -18

، دراسة سيكومترية اكمينكية، رسالة ماجستر، كمية التربية لذوي االعاقة البصرية
. جامعة الزقازيق

أفاق المعاصرة في الصحة النفسية ، (2000)رمضان رشيدة عبد الرؤوف  -19
.  دار الكتب العممية لمنشر و التوزيع، القاىرة،1لالبناء، ط

، عمان، دار مجدي 3، طادارة االفراد مدخل كمي، (1998)زويرق، ميري  -20
. لمنشر و التوزيع

، (1995)سالم فؤاد و رمضان زياد، الدىاب، لميمة و محاضرة محسن  -21
. ، االردن، مركز الكتب االردني5طالمفاىيم االدارية الحديثة، 



 قائمة المراجع                

192 
 

ط، دمشق، منشورات جامعة .، دعمم الشدود النفسي، (1993)سعد عمي  -22
. دمشق

، صورة الجسد و عالقاتيا بالسموك العدواني (2009)سعدون عباد ىيام  -23
 جامعة ديالي، مركز ابحاث الطفولة و لدى الطالبات كمية التربية الرياضية،

. االمومة
، الكويت، مكتبة 1، احكام الجراحة التجميمية، ط(1989)شبير محمد عثمان  -24

. الفالح
، مكتبة النيضة المصرية، ، مقياس قمق المستقبل(2005)شقير زينب  -25

. القاىرة
، عمان، دار 1، ط، التنشئة االجتماعية لمطفل(2001)الشناوي محمد  -26

. الصفاء لمنشر
تقدير الذات و عالقاتو بالسموك ، (2003)الضبدان، حميدي محمد ضيدان  -27

 رسالة ماجستر، اكادمية العربية العدواني لطمبة المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض،
. لمعموم االمنية،قسم العموم االجتماعية، الرياض، المممكة العربية السعودية

، ب ط، طرابمس، لبنان، المسؤولية المدنية لمطبيب، (2004)طالل عجاج  -28
. المؤسسات الحديثة لمكتاب

ط، دار .، دالذات بين النظرية و التطبيق مفيوم، (2004)الظاىر محمد  -29
. وائل لمنشر و التوزيع

مظاىر التشوه الوىمي ، (2012)عباس، لبنا فروق و الزبون، سميم عودة  -30
 االردونية في دراسات لمجسد و عالقتو بالقمق االجتماعي لدى الطمبة الجامعة

. ، االردن02، العدد 39العموم التربوية المجمد 
مفصل في احكام المراة و بيت المسمم في ، (1997)عبد الكريم زيدان  -31

. ، مؤسسة الكتاب دار الفرقان3، طالشريعة االسالمية



 قائمة المراجع                

193 
 

، عمان االردن، دار 1، طاالسس النفسية لنمو الطفل، (2007)عبيد البدير  -32
. المسيرة لمنشر و التوزيع

، القاىرة، مكتبة االنجمو الطب النفسي المعاصر، (1998)عكاسة، احمد  -33
. المصرية

صورة الجسم و بعض ، (1999)عالء الدين كفافي، مايسة احمد النيال  -34
، 39، العدد التغيرات لدى عينات من المراىقات دراسة ارتقائية ارتباطية عبر الثقافة

. مجمة عمم النفس
، دراسة نظرية و بحوث ميدانية: االنتروبولوجيا الطبية، (1996)عمى مكاوي -35

. ب ط، مصر، دار المعرفة االسكندرية
تقدير الذات و عالقتو بالتنشئة الوالدية و ، (1989)كفافي عالء الدين  -36

(. 359) مجمة العموم االجتماعية االمن النفسي، دراسة في عممية تقدير الذات،
، باب قاموس المحيط،(2005)محمد بن يعقوب ، الفيروز االيادي مجد الدين -37

. ، لبنان، مؤسسة الرسالة بيروت8الالم،ط
الوقاية - فقدان الشيية العصبي السباب التشخيص، (2006)محمد دسوقي  -38

. ة، مكتبة انجمو المصرية، القاىرةسمسمة االضطراباتالنفسي– العالج – 
، 1، طمناىج البحث في التربية و عمم النفس، (2002)محمد سامي ممحم  -39

. عمان، دار المسيرة لمنشر و التوزيع
، 1، طالمباس و الزنة في الشريعة االسالمية، (1986)محمد عبد العزيز -40

. مؤسسة الكتاب، مسار الفرقان
، 1، طالموقف الفقيي و االخالقي من زرع االعضاء، (1994)محمد عمي  -41

. دمشق، دار القمم
مقياس صورة الجسد لممعاقين بدنيا و ، (2010)محمد عمي محمد نوبى  -42

. ، دار الصفاء لمنشر و التوزيعط،عمان.جسميا، د



 قائمة المراجع                

194 
 

صورة الجسد لدى المراة و عالقاتيا بكل من ، (2010)مشاعل، فاتن  -43
االكتئاب و القمق االجتماعي و تقدير الذات لدى العينة من االناث في محافظة 

.  رسالة ماجيستر، جامعة دمشقاالذقية،
موسوعة عمم النفس و التحميل ، (1993)مصطفى كامل، عبد الفتاح  -44

. ، بيروت، دار سعاد صالحالنفسي
دراسة : النرجسية و الجراحة التجميمية عند المراة ، (2010)نجادي رقية  -45

مذكرة لنيل شيادة الماجستر في عمم النفس العيادي، كمية العموم االنسانية و حاالت، 
. االجتماعية، قسم عمم النفس و عموم التربية و االرطوفونيا جامعة الجزائر

صورة الجسد و عالقاتيا بتقدير الذات و االكتئاب ، (2007)نورا عبد الستار  -46
، رسالة دكتوراه، لدى الطالبات المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة و محافظة جدة

 .كمية التربية، جامعة االيمام محمد بن مسعود االسالمية
 

a. المراجع االجنبٌة: 

 

47- Akram. Mr ET AL Eds. Injectable In:  Procedural 

dermatology. New York. N-Y. Medical education and research. 

2018. 

48- American psychiatric association (1994). Diagnostic and 

statistical manual of mental disorder (4
th

 ed) washingtion Dc 

: Amencan psychiatric association. 

49- Anzieu.D ( une peau pour les pensées). Paris. Edition 

aspypee (1991).  

50- Body Dysmorphic Disorder. In:  Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder DSM-5. 5
TH

 – Ed- 

Arlington- Va:American Psychiatric Association. 2016. 



 قائمة المراجع                

195 
 

51- Cash T.F (1997) the body image workbook: an 7-step 

program learning to like your looks. Oakland – ca: new 

harbinger publications. 

52- Cash.T.F. (1990) .The psychologie of physical 

appearance: Aesthetics، attributes and image. In.T.F. Cash. 

T.Pruzensky (EDS) Body image Devlopment. Deviance. And 

change. New York-Guilford- Paris. 

53- Cooper Smith (1984) . Manuel Inventaire d’estime de soi. 

Première Ed: Centre de psychologie applique. Paris. 

54- Dupas Genevieve (2012) . L’importance de condition de 

l’estime de soi ladolecence pour le bien- etre psychologique 

de psychologie jeune et la rome du soution social- percus. 

These de Doctorat. Univercite du Québec a Mentreal. 

55- Glicenstein (J). Chirurgie Esthetique et Historique 

Annales Des Chirurgie Plastique esthétique. V48. 2003. 

56- H.Bloch Et Autre. de Psychologie: Larocisse. Paris. 

2001.Dictionnaire Fondamental  

57- Halgin R.P and whitbourne s.k (1997) abnormal 

psychology: the human experience of psychological disorder. 

London :  brown and benchmark. 

58- Heinperg. L. and. Thompson. J.K. (1995) . Body image 

and televised image of thinners and attractiveners A 

Controlled lapratory invertigation journal of social and 

clinical psychology. 

59- Hollander. E. Liebowitz M.R.Winchel. klumker A. and 

Klein D.F (1989) treatment of body dysmorphic disorder 

with serotonin reuptake blockers- American Journal of 

psychiatry. Vol 149. 

60- Jackson- L.A (1992) . Physical appearance and gender: 

Sociobiological and Sociocultural Perspectives Albany: Suny 

Preas. 

61- Jeamment PH ET Reynaud met Consoli S.M (1996) 

psychological medical. 2ed Masson. Pa.  



 قائمة المراجع                

196 
 

62- Jean Claude- Rano- Borbalon (1998) . Identité l’individu  

le Goupe. Siences Humaines. France. 

63- Klein.M. (1972). "Quelques conclusion theorique su 

sujet de vie des bebes . developpment de psychanalyse. 

64- Lalouche –X- Kortenberg A (mon corps et moi). Paris – 

Edition Payot (2002).  

65- Lollini .M.F(1990) l’irréparable outage. La 

psychothérapies analytique face a la chirurgie esthétique. 

Paris émergence éditions universitaire. 

66- Philips K.A (1991) Body dysmorphic disorder the 

distress of imagined ugliness. American journal of psychiatry. 

Vol 148. 

67- Phillips. K.A. (2000) . Quality Of Life For Patients With 

Body Dysmorphic Disorder. Journal of nervous and mental 

disease. 

68- Rosen-J-c Srebnik. D- Saltzberg. E and wendt- S (1991) 

development of a body image avoidance questionnaire 

psychological assessment. Vol.03. 

69- Schmidt- N.B. and Harrington. P(1995) Cognitive 

behavioral  : A Case report. Journal of behavior therapy and 

experimental psychiatry Vol 26. 

70- Sillamy.n (1980)  " dictionnaire de psychologie". Paris. 

Masson. 

71- Stacy a. Kelly (2000): amount of influence selected 

groups have on the perceived gropes master’s thesis the 

graduat College University of Wisconsin – stout. Menomonie. 

72- Thompson J.K- Penner- L.A-And Altabe N.N.(1990) 

Procedures. Problems and progress in the assessment of body 

image. In. T.f.Cash and T.Pruzinsky (Eds). Body image  : 

Development deviance and change. New York : Guilford press. 

73- Veal. D. boocok-A Gournag. K Dryden: w Shan F Wilson 

K and walburn. J (1996) body dysmorphic disorder. A survey 

of fifty cases British journal of psychiatry vol 169. 



 قائمة المراجع                

197 
 

 

 

 

 

 

 



 المالحق                

198 
 

المالحق 

( 01)ممحق رقم 

شبكة المالحظة 

: ترتكز أوال المالحظة عمى الجوانب التالية

تواصل العينين، االبتسام، إظيار االىتمام، االسترخاء، : التصرفات الغير المفظية- 1
. التجاوب

  اتجاه التطمعDiriction of Gaze 
  االبتساماتSmile 
  اإليماءات الجسديةPhysical Gestures 
 السموكات النمطيةStereotypic Behavior 
 وضع الجسد 

: السموكات المفظية- 2

  مدة الحديث 
 كمون االستجابة 
 اضطراب الكالم 
 شدة الصوت 
 النغمة العدائية 

: تعابير الوجو- 3

 الوجو ىو مرآة التي تعكس ما تختمج في النفس من أفكار و عواطف 
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 تأمل العيون 
 المالمح و التغيرات، اإليماءات، التواصل البصري 
 حركات العينين و الفم و الرأس 

:  لغة الجسد- 4

 حركات الجسم و إيماءاتو 
 ىز الرأس في الموافقة او الرفض 
 ىز األرجل، فرك األصابع 
  حركة وضع الرأس و االرجل

( 02)ممحق رقم 

محاور المقابمة 

صورة الجسد : المحور األول

ىل انت راضية عن جسدك؟ - 1

ما ىي تصوراتك نحو الجسد الجميل؟ - 2

ماذا ترغبين في التغيير عمى جسدك؟ - 3

كيف ترين نظرت الناس لك؟ - 4

ىل انت راضية عن مالمحك؟ - 5

كم تستغرقين من وقت في المراة؟ - 6

في المناسبات االجتماعية ىل تحاولين جمب االنتباه األخريين عندما تشعريين ان - 7
مظيرك يبدو جميال؟ 
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ىل تزعجك التجاعيد البارزة؟ - 8

ىل تخجمين من بعض أجزاء جسمك الغير متناسقة؟ - 9

؟ "األصدقاء" ىل تقارنين مظيرك بمظير األخريين - 10

ىل تشعريين األخريينأكثر جاذبية منك؟ - 11

ىل تفشمين في ايقامة عالقات اجتماعية بسبب مظيرك؟ - 12

بالرغم من بعض العيوب عمى جسمك ىل انت راضية عمى ذلك؟ - 13

عند النظر الى لمرآة ما ىي المناطق التي تجمب لك االنتباه؟ - 14

تقدير الذات : المحور الثاني

ما مستوى تقديرك لذاتك؟ - 1

ىل تعتزي بنفسك؟ - 2

ىل تكونين مرتاحة و متزنة عند تواجد الغرباء؟ - 3

ىل تشعريين بالغيرة و الحسد اتجاه األخريين؟ - 4

عندما يقوم اآلخرون بعمل شيء مميز ىل تظيرين تقديرك و إعجابك بشكل واضح؟ - 5

ىل تسعينابقوة لمحصول عمى التقدير و المديح؟ - 6

ىل انت صعبة اإلرضاء؟ - 7

ما الذي يعجبك في نفسك؟ - 8

ما ىي الصفات االيجابية التي تمتمكينيا؟ - 9
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ما الذي حققتو في حياتك؟ - 10

ما ىي التحديات التي واجيتيا و تغمبت عمييا - 11

ما الذي يقدروه اآلخرون فيك؟ - 12

ىل تشعريين انك تمتمكين عديد من الصفات المميزة؟ - 13

ىل ترغبين بان تكوني ممفةلألنظار؟ - 14

ىل ترغبين ان تكون أرائك مقبولة و كالمك مسموعا و أوامرك مستجابة؟ - 15

" Botoxالبوتوكس "عمميات التجميل : المحور الثالث

ما رأيك في حقن البوتوكس؟ - 1

ىل انت راضية عن حقن البوتوكس؟ - 2

ىل وصمت الى الصورة المثالية التي تبحثين عنيا - 3

ىل تعرفين ما ىي الصفات التي ستكتسبنيا بعد التغيير بواسطة البوتوكس؟ - 4

ىل تكونين واثقة بنفسك بعد التغيير؟ - 5

ىل تعارضين عمميات التجميل؟ - 6

ىل تعرفين ما مدى خطورة حقن البوتوكس؟ - 7

ما ىي الدوافع المادية الى قيامك بعممية التجميل البوتوكس؟ - 8

ىل ترغبين في تغيير عمى شكل وجنتيك؟ - 9

ما ىي المناطق التي تحتاج الي تغيير؟ - 10
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لماذا تفضمين حقن البوتوكس؟ - 11

ىل قيام بالبوتوكس ىو مبادرة من نفسك او تقميد األخريين مثل المشاىير او عارضات - 12
االزياء؟ 

ما ىي قدوتك من ناحية الفنية من خالل المشاىير التي تريدينا ان تصبح مثميا؟ - 13

ىل انت عمى دراية بعواقب التجميل؟ - 14

كيف بدأت فكرة البوتوكس لديك؟ --15

بعد تعرفك عمى أضرار و عواقب  حقن البوتوكس و بالتالي عدم وصولك الى الصورة - 16
 ىل تكررين العممية او تبحثين عمى حل اخر؟. المثالية لديك

 

( 03)ممحق رقم 

 كمينالرسالة الموجية لممح

 ..........         عناية الدكتور

..............    السالم عميكم و رحمة اهلل تعالى و بركاتو

الباحثة بصدد اعداد دراسة لنيل شيادة الماستر في عمم النفس تخصص عمم النفس العيادي 
 بعنوان

صورة الجسد وعالقتيا بتقدير الذات عند النساء المقبالت عمى عمميات التجميل البوتوكس 

قمنا بإعداد مقياس لصورة الجسد  
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فرجاء منكم التكرم و االطالع عمى فقرات المقياس و إبداءالرأي فييا من حيث  

وضوحيا  -1

مناسبتيا لموضوع الدراسة  - 2

إضافة او حذف ما ترونو مناسبا  - 3

مناسبة الفقرات لغويا  - 4

مناسبة كل فقرة لمبعد المنتمية إليو - 5

.  لكم الشكر الجزيل و التقدير

  الباحثة                                                                            
 جربيرسارة  

وزارة التعميم العالي لمبحث العممي 

جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم 

كمية العموم االجتماعية و اإلنسانية 

قسم عموم اجتماعية 

فرع عمم النفس 

تخصص عممالنفس العيادي 

: عنوان الدراسة- 

 صورة الجسد و تقدير الذات عند النساء المقبالت عمى عمميات التجميل البوتوكس 
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: اإلشكالية - 

  ما تأثير صورة الجسد عمى تقدير الذات عند النساء المقبالت عمى عممية التجميل 
البوتوكس؟ 

: الفرضية العامة- 

تؤثر صورة الجسد عمى تقدير الذات عند النساء المقبالت عمى عمميات التجميل  - 
البوتوكس 

:  أىمية الدراسة - 

تناولت الدراسة الحالية موضوعا ميما في الصحة النفسية فصورة الجسد ىي مكون 
ىام و أساسي في شخصية الفرد حينما تكون موجبة و صحيحة يكون السواء الرضا 

و عندما تكون سالبة و منحرفة و مضطربة يكون الالسواء عدم الرضا  

ال توجد في حدود عمم الباحثة دراسة نفسية تناولت صورة الجسد و عالقتيا بتقدير 
الذات عند النساء المقبالت عمى عمميات التجميل  

القاء الضوء عمى اضطراب صورة الجسد او المعاش النفسي لدى النساء المفبالت و 
المتكررات حقن البوتوكس 

من خالل نتائج الدراسة يمكن لتخطيط لعمل برامج إرشادية و عالجية لتعديل النظرة 
 الخاطئة لدى النساء و المجتمع ككل الذين لدييم عدم الرضا عن صورة الجسد

:  أىداف الدراسة 

تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير صورة الجسد  عمى تقدير الذات لدى 
النساء المقبالت عمى عممية التجميل بتحديد البوتوكس  



 المالحق                

205 
 

كشف عن طبيعة صورة الجسد لدى النساء المقبالت عمى حقن البوتوكس 

معرفة مدى اختالف صورة الجسد و تقدير الذات لدى النساء مقبالت عمى البوتوكس 
ألول مرة و المرأة المكررة لمبوتوكس  

تعرف عمى دافعية النساء إلقباليما عمى حقن البوتوكس 

تعرف عمى أبعاد تقدير الذات و أبعاد صورة الجسد لدى النساء المقبالت عمى حقن 
البوتوكس 

:  المفاىيم اإلجرائية

تعرف الباحثة صورة الجسد إجرائيابأنيااإلدراك المعرفي و : صورة الجسد - 1
لممراة اتجاه جسدىا ىدا اإلدراك االذي ينمو و  (الشعوري و الالشعوري )االنفعالي 

يكتسب بناءا لعالقتيا مع األخر و ينتج عنو اما الرضا او عدم الرضا عن صورة 
ما قد يصاحبو من . الجسد اي عدم تقبل المراة لجسدىا او عدم تقبميا لمظيرىا

مشاعر او اتجاىات موجبة او سالبة عن تمك الصورة الذىنية المدركة  

و يستدل عمييا بالدرجة التى تتحصل عمييا الحاالت من خالل إجابتيم عمى فقرات 
مقياس صورة الجسد التى قامت الباحثة ببنائو  

التقييم التي تضعو المراة حول ذاتيا و ىو حالة شعورية كالثقة : تقدير الذات - 2
بالنفس و في قدراتيا عمى التفكير االجابي و ما تواجيو من تحديات الحياة و شعور 

و يمكن قياسو من خالل إجابتيم عمى مجموعة من الفقرات الواردة في . باالطمئنان 
مقياس تقدير الذات لكوبر سميث يقيس االتجاىات التقيمية لدى الفرد اتجاه نفسو في 

الميدان االجتماعي األسري الشخصي و المدرسي او الميني  
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تناولت الباحثة تعريف لعمميات التجميل عمى انيا عمميات : عمميات التجميل - 3
التى تجرى إلغراض وظيفية او جمالية و ىي بالمفيوم البسيط استعادة التناسق و 
التوازن لجزء من أجزاء الجسد عن طريق استعادة مقاييس الجمال  المناسبة ليدا 

الجزء 

تناولت الباحثة في ىذه الدراسة مصطمح البوتوكس و تعرفو عمى : البوتوكس - 4
انو يعتبر وسيمة فعالة إلزالة التجاعيد و يتكون من مادة عالجية ابوتولين ىي بروتين 
يسبب بارتخاء مؤقتا في العضمة التي حقن فييا الدواء مما يؤدي الى اختفاء التجاعيد 

التعبيرية 

:  تعريف مقياس صورة الجسد

قامت الباحثة بإعداد مقياس صورة الجسد لتعرف عمى صورة الجسد لدى النساء 
المقبالت او مكررات لعممية التجميل بالتحديد البوتوكس و تاتير صورة الجسد عمى 
تقدير الذات عند النساء وفقا لمتغيري السن و عدد مرات إجراء حقن البوتوكس  

 أبعاد كل بعد يتكون من مجموعة من الفقرات و تتمثل في  04يتكون المقياس من 

كل ما يتعمق بتصور و معرفة الفرد عن شكمو و حجم  :(الجسمي)البعد الذاتي - 1
و وزن جسده و مظيره و أجزاء جسده 

ىي المشاعر و األحاسيس و معتقدات و االتجاىات الفرد نحو : البعد االنفعالي - 2
 (من رضا و عدم رضا عن صورة جسده )صورة جسده المدرك 

شكل حجم )مدى قبول االجتماعي لخصائص الفرد الجسدية : البعد االجتماعي  - 3
و وجية نظر األخريين و تصوراتيم و مدى تقبميم لو  (وزن مظير أجزائو 



 المالحق                

207 
 

 ىو تصميح او ترميم او تغيير  :(عممية التجميل البوتوكس)البعد التجميمي - 4
لجزء من أجزاء الوجو لشعور بالرضا  

:  مالحظة

قامت الباحثة بإضافة البعد التجميمي لممقياس  

 الجدول يبين البدائل األربعة لممقياس و درجاتو 

 الدرجات البدائل
 04 كثيرا
 03 احيانا
 02 نادرا
 01 ابدا

 

 

 

 

". 01، 02، 03، 04"ب " أبدا،نادرا،أحيانا ،كثيرا"تعطى الدرجات االيجابية لمبدائل 

 ".04، 03، 02، 01"ب " أبدا،نادرا،أحيانا ،كثيرا"تعطى الدرجات السمبية لمبدائل 

 

مالحظات غير صياغة ال تقيس البنود 

 الفقرات االيجابية              الفقرات السمبية               
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تقيس  (مناسبة)
غير )

 (مناسبة

واضحة واضحة 

  (الجسمي )البعد الذاتي
     اىتم بمظيري كثيرا -1
     . أفتقر الثقة في نفسي-2
أفضل ارتداء مالبس - 3

. واسعة
     

انظر إلى جسمي نظرة - 4
سمبية 

     

أحاول تجنب النظر - 5
لجسمي في المرأة 

     

يعجبني مظيري كثيرا بعد -6
استخدام البوتوكس 

     

     ارغب بتغيير شكل شفتي - 7
ارغب بتغيير شكل - 8

. وجنتي
     

     . ارغب بوشم عمى حاجبي- 9
ارغب بتغيير مظيري - 10

. الجسدي
     

البعد االنفعالي 
     اشعر باإلحراج في مظيري -1
تزعجني تعميقات أصدقائي - 2

السمبية نحو مظيري 
     

اشعر انو من - 3
األفضألجراء تغيير عمى 
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شكمي و جسمي 
تزعجني التجاعيد في - 4

وجيي 
     

اشعر بالقمق عمى جسمي - 6
. من التقدم في العمر

     

أتمنى ولو استطيع تغيير - 7
بعض مالمح وجيي 

     

أن ىناك تناقض بين ى أر- 8
أفكاري و حالتي 

     

      افتقر الثقة في نفسي-9
اشعر أنني بال جسد من - 10

كثرت عيوبي  
     

البعد المعرفي 
 كثرت التفكير بالبوتوكس 1-

تجعمني  اشعر بالتوتر 
     

 اشك في قدرتي عمى 2-
تحقيق أي نجاح بسبب 

البوتوكس 

     

 اعتقد أن البوتوكس يجعل 3-
تفاصيل وجيي متناسقة 

    

 البوتوكس ميم ليبدو 4-
الشخص أجمل 

     

 
 استطيع تكرير عممية 5-

البوتوكس من احل الوصول 
إلى الصورة المثالية التي 
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ارغب فييا 
 احكم عمى الناس تبعا 6-

.  ألشكال جسميم
     

أفكر في إجراء جراحة 7-
تجميمية إلحداثجاذبية في 

. جسمي 
 

     

 ادرك أنإزالة التجاعيد في 8-
. وجيي تزيدني جماال 

     

 أتصورأن شكل األسنان 9-
. المتناسقة داللة عمى األنوثة

 

     

 لدي معرفة واثقة من أن 10-
جل مشاىير الموضة يتمتعون 

. بشكل انف جذاب 
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البعد ألتجميمي  
أرى أن عمميات التجميل -1

تزيد الثقة في النفس  
     

     أعارض عمميات التجميل  - 2
     انفي يحتاج إلى تغيير - 3
ال أمانع استخدام مواد - 4

حقن البوتوكس في الجسم 
     

يمكن استخدام الوشم في - 5
الحواجب 

     

ارغب في حقن البوتوكس -  6
. في بشرتي إلطاللة رائعة

     

تغيير شكل ذقني يجعمني -7
. محل انتباه اآلخرين

 
 

 
 

   

شكل وجيي الجذاب  بعد - 8
عممية البوتوكس يجعل أكثر 

. إقباال عميو 

 
 

 
 

   

ىوسي بالجمال يجعمني - 9
. أكثر توجيا لعممية البوتوكس 

     

إطاللتي المشرقة بعد - 10
أول عممية بوتوكس زادتني ثقة 

. بنفسي

     

 البعد االجتماعي
 اىتم بالموضة ألنيا 1-

تجعمني شخص مميز 
     

 تؤثر فيا آراء اآلخرين -2
حول التغيير الذي قمت بو 
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لعممية البوتوكس 
اشعر بشفقة اآلخرين عند - 3

النظر إلى وجيي  
     

ال اشعر بارتياح عند - 4
حضور المناسبات  

     

     أفضل البقاء في المنزل  - 5
انزعج من نظرات - 6

األخريين لي  
     

أتجنباختالط بالناس - 7
لشعوري بعدم قبوليم لشكل 

جسمي 

     

أن مالبسي اقل ى أر- 8
وجاىة من أشخاص األخريين 

     

احكم عمى الناس تبعا - 9
ألشكال جسميم 

     

الصورة المثالية - 10
االجتماعية ميمة لكسب الثقة 
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( 04)الممحق رقم 

قائمة األساتذة المحكمين 

 

 
 الرتبة العممية

 
 الجامعة

 
 االسم

 
 الرقم

 
 أستاذ تعميم عالي

 
 مستغانيم

 
قويدر بن . د

 احمد

 
1 

 
 (ب)أستاذة محاضرة 

 
 مستغانيم

 
 بوريشة. ا

 
2 

 
 (ب)أستاذ محاضر 

 
 مستغانيم

 
 بمكرد.ا

 
3 

 
 (ا)أستاذة محاضرة 

 
 مستغانيم

 
 بوزيدي.ا

 
4 
 

 

( 05)ممحق رقم 

الرسالة الموجية لمحاالت  

: مقياس صورة الجسد
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ىذا استبيان عبارة عن مجموعة من االسئمة ىدفيا التعرف عمى صورة الجسد عند المراة 
المقبمة عمى عمميات التجميل بالتحديد البوتوكس ىدفو عممي محض، ساكون جد متشكرة اذا 

. اجبت عزيزتي عمى كل االسئمة و تكوني بذلك ساىمت في تطوير البحث العممي

الطالبة جربير سارة 

 (مختصر)االسم و المقب 

 ........ -

: السن

( -25-30 )

( -30-35 )

 ( -35-40 )

( -40-45 )

( -45-50 )

: الحالة االجتماعية

عازبة - 

متزوجة - 

مطمقة - 

ارممة - 

: المستوى الدراسي
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 ...........-

المينة 

 ........-

: المستوى المعيشي

جيد - 

متوسط - 

ضعيف - 

: االقامة

 .........-

: مناطق اجراء البوتوكس

 ..........-

: عدد اجراء البوتوكس

 ........-

 
 ابدا

 
 غالبا

 
 احيانا

 
 كثيرا

 
البنوذ 

 
  (الجسمي )البعد الذاتي

 اىتم بمظيري كثيرا-1    
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 .أفتقر الثقة في نفسي-2    
 

. أفضل ارتداء مالبس واسعة- 3    
انظر إلى جسمي نظرة سمبية - 4    
أحاول تجنب النظر لجسمي في - 5    

المرأة 
يعجبني مظيري كثيرا بعد -6    

استخدام البوتوكس 
ارغب بتغيير شكل شفتي - 7    
. ارغب بتغيير شكل وجنتي- 8    
. ارغب بوشم عمى حاجبي- 9    
ارغب بتغيير مظيري - 10    

. الجسدي
 البعد االنفعالي

اشعر باإلحراج في مظيري -1    
تزعجني تعميقات أصدقائي - 2    

السمبية نحو مظيري 
اشعر انو من األفضألجراء - 3    

تغيير عمى شكمي و جسمي 
تزعجني التجاعيد في وجيي - 4    
اشعر بالقمق عمى جسمي من - 6    

. التقدم في العمر
أتمنى ولو استطيع تغيير بعض - 7    

مالمح وجيي 
أن ىناك تناقض بين ى أر- 8    

أفكاري و حالتي 
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 افتقر الثقة في نفسي-9    
اشعر أنني بال جسد من - 10    

كثرت عيوبي  
البعد المعرفي 

 كثرت التفكير بالبوتوكس 1-    
تجعمني  اشعر بالتوتر 

 اشك في قدرتي عمى تحقيق أي 2-    
نجاح بسبب البوتوكس 

 اعتقد أن البوتوكس يجعل 3-    
تفاصيل وجيي متناسقة 

 البوتوكس ميم ليبدو الشخص 4-    
أجمل 

     
 استطيع تكرير عممية البوتوكس 5-

من احل الوصول إلى الصورة 
المثالية التي ارغب فييا 

 احكم عمى الناس تبعا ألشكال 6-    
.  جسميم

أفكر في إجراء جراحة تجميمية 7-    
. إلحداثجاذبية في جسمي 

 
 ادرك أنإزالة التجاعيد في وجيي 8-    

. تزيدني جماال 
 أتصورأن شكل األسنان 9-    

. المتناسقة داللة عمى األنوثة
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 لدي معرفة واثقة من أن جل 10-    
مشاىير الموضة يتمتعون بشكل 

. انف جذاب 
 

البعد ألتجميمي  
أرى أن عمميات التجميل تزيد -1    

الثقة في النفس  
أعارض عمميات التجميل  - 2    
انفي يحتاج إلى تغيير - 3    
ال أمانع استخدام مواد حقن - 4    

البوتوكس في الجسم 
يمكن استخدام الوشم في - 5    

الحواجب 
ارغب في حقن البوتوكس في -  6    

. بشرتي إلطاللة رائعة
تغيير شكل ذقني يجعمني محل -7    

. انتباه اآلخرين
شكل وجيي الجذاب  بعد - 8    

عممية البوتوكس يجعل أكثر إقباال 
. عميو 

ىوسي بالجمال يجعمني أكثر - 9    
. توجيا لعممية البوتوكس 

إطاللتي المشرقة بعد أول - 10    
. عممية بوتوكس زادتني ثقة بنفسي

 البعد االجتماعي
 اىتم بالموضة ألنيا تجعمني 1-    
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شخص مميز 
 تؤثر فيا آراء اآلخرين حول -2    

التغيير الذي قمت بو لعممية 
البوتوكس 

اشعر بشفقة اآلخرين عند - 3    
النظر إلى وجيي  

ال اشعر بارتياح عند حضور - 4    
المناسبات  

أفضل البقاء في المنزل  - 5    
انزعج من نظرات األخريين لي  - 6    
أتجنباختالط بالناس لشعوري - 7    

بعدم قبوليم لشكل جسمي 
أن مالبسي اقل وجاىة من ى أر- 8    

أشخاص األخريين 
احكم عمى الناس تبعا ألشكال - 9    

جسميم 
الصورة المثالية االجتماعية - 10    

ميمة لكسب الثقة 
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( 06)الممحق رقم 

الصورة األولية لمقياس صورة الجسد  

تقيس البنود 
 (مناسبة)

ال تقيس 
غير )

 (مناسبة

صياغة 
واضحة 

غير 
واضحة 

مالحظات 

البعد الذاتي 
     اىتم بمظيري كثيرا - 1
     انا راضية عن مظيري  - 2
تزعجني تعميقات - 3

اصدقائي السمبية نحو 
مظيري 

     

افضل شراء مالبس - 4
واسعة 

     

افضل شراء مالبس - 5
ضيقة 

     

لون شعري مناسب - 6
لمون بشرتي 

     

انظر الى جسمي نظرة - 7
سمبية 

     

احاول تجنب النظر - 8
لجسمي في المراة 

     

بعد استعمال البوتوكس - 9
احب مظيري كثيرا 
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افضل استخدام - 10
االدوية المنحفة بدال من 
الرياضة النقاص وزني 

     

ارغب بتغير شكل - 11
شفتي 

     

ارغب بتغيير شكل - 12
وجنتي 

     

ارغب بوشم عمى - 13
كتفي 

     

ارغب بتغيير مظيري - 14
الجسدي 

     

افضل وضع - 15
العدسات االصقة لجمب 

االنتباه اكثر 

     

ارغب بازالة التجاعيد - 16
في وجيي 

     

احتاج لجراحة - 17
تجميمية الحدات تناسق مع 

جسمي 

     

انفي غير مناسب مع - 18
وجيي 

     

ارى ان اسناني - 19
متناسقة 

     

ارى ان شكل ذقني - 20
مناسب لوجيي 

     

     ارفض ارتداء مالبس - 21
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صيفية تظير معالم جسمي 
البعد االنفعالي 

     تعجبني نوعية شعري - 1
     انا راضية عن وجيي - 2
اشعر بانو من افضل - 3

اجراء تغيير عمى شكمي و 
جسمي 

     

انا راضية عن شكل - 4
شفتي 

     

     انا راضية عن وجنتي - 5
توعجني التجاعيد في - 6

وحيي  
     

اشعر بقمق عمى - 7
جسمي 

     

اتمنى و لو استطيع - 8
تغيير بعض مالمح وجيي 

     

     افتقر الثقة في نفسي - 9
ارى ان ىناك تناقض - 10

بين افكاري و حالتي 
     

ارغب في تغيير في - 11
وجيي 

     

ارى ان الوشم عمى - 12
بعض اجزاء جسمي يزيد 

من مظيري الجاذبية 

     

البوتوكس ميم ليبدو - 13
الشخص اجمل 

     



 المالحق                

223 
 

اشعر باحراد من - 14
مظيري 

     

البعد االجتماعي 
     اىتم بالموضة - 1
تزعجني المالبس - 2

الواسعة 
     

اشعر بشفقة االخريين - 3
عند النظر الى وجيي 

     

ال اشعر بارتياح عند - 4
حضور المناسبات 

     

     افضل البقاء في المنزل - 5
انزعج من نظرات - 6

االخريين لي  
     

تعجبني التعميقات - 7
االيجابية نحو جسمي 

     

ال استطيع البقاء كثيرا - 8
في مكان يتواجد فيو الناس 

     

اتجنب اختالط بالناس - 9
لشعوري بعدم قبوليم لشكل 

جسمي  

     

اشعر بالقمق من - 10
نظرات الناس لي 

     

اشعر بشفقة االخريين - 11
عند النظر الى جسمي 

     

ارى ان مالبسي اقل - 12
وجاىة من اشخاص 
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االخريين 
احكم عمى الناس تبعا - 13

الشكال جسميم 
     

 
                         البعد التجميمي  

 

ارى ان عمميات - 1
التجميل تزيد الثقة في 

النفس 

     

اعارض عمميات - 2
التجميل 

     

     انفي يحتاج الى تغيير - 3
ال امانع استخدام مواد - 4

حقن البوتوكس في الجسم 
     

يمكن استخدام الوشم - 5
في الحواجب 

     

ارغب في حقن - 6
البوتوكس في بشرتي 

إلطاللة رائعة 

     

 

 

 

( 07)الممحق رقم 

الصورة النيائية لمقياس صورة الجسد 



 المالحق                

225 
 

 
 ابدا

 
 غالبا

 
 احيانا

 
 كثيرا

 
البنوذ 

 
  (الجسمي )البعد الذاتي

 اىتم بمظيري كثيرا-1    
 

 .أفتقر الثقة في نفسي-2    
 

أفضل ارتداء مالبس - 3    
. واسعة

انظر إلى جسمي نظرة - 4    
سمبية 

أحاول تجنب النظر - 5    
لجسمي في المرأة 

يعجبني مظيري كثيرا بعد -6    
استخدام البوتوكس 

ارغب بتغيير شكل شفتي - 7    
ارغب بتغيير شكل - 8    

. وجنتي
. ارغب بوشم عمى حاجبي- 9    
ارغب بتغيير مظيري - 10    

. الجسدي
 البعد االنفعالي

اشعر باإلحراج في مظيري -1    
تزعجني تعميقات - 2    

أصدقائي السمبية نحو مظيري 
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اشعر انو من - 3    
األفضألجراء تغيير عمى 

شكمي و جسمي 
تزعجني التجاعيد في - 4    

وجيي 
اشعر بالقمق عمى جسمي - 6    

. من التقدم في العمر
أتمنى ولو استطيع تغيير - 7    

بعض مالمح وجيي 
أن ىناك تناقض بين ى أر- 8    

أفكاري و حالتي 
 افتقر الثقة في نفسي-9    
اشعر أنني بال جسد من - 10    

كثرت عيوبي  
البعد المعرفي 

 كثرت التفكير بالبوتوكس 1-    
تجعمني  اشعر بالتوتر 

 اشك في قدرتي عمى 2-    
تحقيق أي نجاح بسبب 

البوتوكس 
 اعتقد أن البوتوكس يجعل 3-    

تفاصيل وجيي متناسقة 
 البوتوكس ميم ليبدو 4-    

الشخص أجمل 
     

 استطيع تكرير عممية 5-
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البوتوكس من احل الوصول 
إلى الصورة المثالية التي 

ارغب فييا 
 احكم عمى الناس تبعا 6-    

.  ألشكال جسميم
أفكر في إجراء جراحة 7-    

تجميمية إلحداثجاذبية في 
. جسمي 

 
 ادرك أنإزالة التجاعيد في 8-    

. وجيي تزيدني جماال 
 أتصورأن شكل األسنان 9-    

. المتناسقة داللة عمى األنوثة
 

 لدي معرفة واثقة من أن 10-    
جل مشاىير الموضة يتمتعون 

. بشكل انف جذاب 
 

البعد ألتجميمي  
أرى أن عمميات التجميل -1    

تزيد الثقة في النفس  
أعارض عمميات التجميل  - 2    
انفي يحتاج إلى تغيير - 3    
ال أمانع استخدام مواد - 4    

حقن البوتوكس في الجسم 
يمكن استخدام الوشم في - 5    
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الحواجب 
ارغب في حقن -  6    

البوتوكس في بشرتي إلطاللة 
. رائعة

تغيير شكل ذقني يجعمني -7    
. محل انتباه اآلخرين

شكل وجيي الجذاب  بعد - 8    
عممية البوتوكس يجعل أكثر 

. إقباال عميو 
ىوسي بالجمال يجعمني - 9    

. أكثر توجيا لعممية البوتوكس 
إطاللتي المشرقة بعد - 10    

أول عممية بوتوكس زادتني ثقة 
. بنفسي

 البعد االجتماعي
 اىتم بالموضة ألنيا 1-    

تجعمني شخص مميز 
 تؤثر فيا آراء اآلخرين -2    

حول التغيير الذي قمت بو 
لعممية البوتوكس 

اشعر بشفقة اآلخرين عند - 3    
النظر إلى وجيي  

ال اشعر بارتياح عند - 4    
حضور المناسبات  

أفضل البقاء في المنزل  - 5    
انزعج من نظرات - 6    
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األخريين لي  
أتجنباختالط بالناس - 7    

لشعوري بعدم قبوليم لشكل 
جسمي 

أن مالبسي اقل ى أر- 8    
وجاىة من أشخاص األخريين 

احكم عمى الناس تبعا - 9    
ألشكال جسميم 

الصورة المثالية - 10    
االجتماعية ميمة لكسب الثقة 

 
 

 

 

 

(08)الملحق رقم   

 مقٌاس تقدٌر الذات لكوبر سمٌث

 العبارات الرقم


التنطبق تنطبق

التضاٌقنًاألشٌاءعادة01

اجدالصعبعلٌاانأتحدثأمام02
مجموعةمنالناس



اودلواستطٌعانأؼٌرفًأشٌاءف03ً
نفسً



الأجدصعوبةفًاتخادقراربنفس04ً

سٌعداالخرٌنبوجودهممع05ً

أتضاٌقبسرعةفًالمنزل06
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احتاجوقتاطوٌالكًاعتادعلىاالشٌاء07
الجدٌدة



انامحبوببٌناالشخاصمننفسسن08ً

تراعًعائلتًمشاعريعادة09

استسلمبسهولة10

تتوقععائلتًمنًالكثٌر11

منالصعباناظلكماانا12

تختلطاالشٌاءكلهافًحٌات13ً

ٌتبعافكاريالناسعادة14

الاقدرنفسًحتىقدرها15

اودكثٌرااناتركالمنزل16

اشعربالضٌقمنعمل17ً

مظهرلٌسوجٌهامثلالناس18

اذاكانعنديشًءارٌداناقولهفان19ً
اقولهعادة



تفهمنًعائلت20ً

معظمالناسمحبوبوناكثرمن21ً

اشعرعادةكلماكانتعائلتًتدفعن22ً
لعملاالشٌاء



الالقًالتشجٌععادةفٌماأقومبهمن23
أعمال



ارؼبكثٌرافًانأكونشخصأخر24

الٌمكنلآلخرٌناالعتمادعلٌا25
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 (09)الملحق رقم 

 SPSSنتائج األسالٌب اإلحصائٌة الخاصة ب 

Correlations 

 D1 D2 D3 D4 D5 Total 

Total 

Pearson Correlation ,849
**
 ,924

**
 ,876

**
 ,666

**
 ,926

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000  

N 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 

Value ,892 

N of Items 25
a
 

Part 2 

Value ,881 

N of Items 24
b
 

Total N of Items 49 

Correlation Between Forms ,889 

Spearman-Brown Coefficient 

Equal Length ,941 

Unequal Length ,941 

Guttman Split-Half Coefficient ,941 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,746 10 

 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q11 q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 q19 q20 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 
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Cronbach's Alpha N of Items 

,827 10 

 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q21 q22 q23 q24 q25 q26 q27 q28 q29 q30 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,858 10 

 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q31 q32 q33 q34 q35 q36 q37 q38 q39 q40 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,461 10 

 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q41 q42 q43 q44 q45 q46 q47 q48 q49 q50 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 
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Cronbach's Alpha N of Items 

,878 10 

 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 

q19 q20 q21 q22 q23 q24 q25 q26 q27 q28 q29 q30 q31 q32 q33 q34 q35 q36 q37 

q38 q39 q40 q41 q42 q43 q44 q45 q46 q47 q48 q49 q50 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,940 50 

 

 

 

 

(10) الملحق رقم   

على مقٌاس صورة الجسد" نورهان" إجابات الحالة األولى   

 
 ابدا

 
 غالبا

 
 احٌانا

 
 كثٌرا

 
 البنوذ

 

(الجسمً )البعد الذاتً  

   x 1-اهتمبمظهريكثٌرا 


x    2-ًأفتقرالثقةفًنفس. 


 x   3-أفضلارتداءمالبس

.واسعة
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x    4-انظرإلىجسمًنظرة

سلبٌة
x    5-أحاولتجنبالنظر

لجسمًفًالمرأة
   x 6-ٌعجبنًمظهريكثٌرابعد

استخدامالبوتوكس
   x 7-ًارؼببتؽٌٌرشكلشفت
   x 8-ارؼببتؽٌٌرشكل

.وجنتً
   x 9-ًارؼببوشمعلىحاجب.
   X 10-ارؼببتؽٌٌرمظهري

.الجسدي

 البعد االنفعالً
x    1-ًاشعرباإلحراجف

مظهري
   x 2-ًتزعجنًتعلٌقاتأصدقائ

السلبٌةنحومظهري
   x 3-اشعرانهمن

األفضؤلجراءتؽٌٌرعلى
شكلًوجسمً

  x  4-ًتزعجنًالتجاعٌدف

وجهً
   x 6-ًاشعربالقلقعلىجسم

.منالتقدمفًالعمر
   x 7-أتمنىولواستطٌعتؽٌٌر

بعضمالمحوجهً
  x  8-أنهناكتناقضبٌنىأر

أفكاريوحالتً
x    9-ًافتقرالثقةفًنفس
  X  10-اشعرأننًبالجسدمن

كثرتعٌوبً

 البعد المعرفً
  x  -1كثرتالتفكٌربالبوتوكس

تجعلنًاشعربالتوتر
  x  -2اشكفًقدرتًعلى

تحقٌقأينجاحبسبب
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البوتوكس

   x -3اعتقدأنالبوتوكسٌجعل

تفاصٌلوجهًمتناسقة

   x -4البوتوكسمهملٌبدو

الشخصأجمل

   x 

استطٌعتكرٌرعملٌة5-

البوتوكسمناحلالوصول
إلىالصورةالمثالٌةالتً

ارؼبفٌها

   x -6احكمعلىالناستبعا

.ألشكالجسمهم

   x -7أفكرفًإجراءجراحة

تجمٌلٌةإلحداثجاذبٌةفً
.جسمً



   x -8ًادركأنإزالةالتجاعٌدف

.وجهًتزٌدنًجماال

  x  -9أتصورأنشكلاألسنان

.المتناسقةداللةعلىاألنوثة


   x -10لديمعرفةواثقةمنأن

جلمشاهٌرالموضةٌتمتعون
.بشكلانؾجذاب



 البعد ألتجمٌلً 
   x 1-أرىأنعملٌاتالتجمٌل

تزٌدالثقةفًالنفس
x    2-أعارضعملٌاتالتجمٌل
  x  3-انفًٌحتاجإلىتؽٌٌر
   x 4-الأمانعاستخداممواد

حقنالبوتوكسفًالجسم
   x 5-ًٌمكناستخدامالوشمف

الحواجب
   x 6-ارؼبفًحقنالبوتوكس

.فًبشرتًإلطاللةرائعة
   x 7-ًتؽٌٌرشكلذقنًٌجعلن
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.محلانتباهاآلخرٌن
   x 8-شكلوجهًالجذاببعد

عملٌةالبوتوكسٌجعلأكثر
.إقباالعلٌه

   x 9-ًهوسًبالجمالٌجعلن

أكثرتوجهالعملٌةالبوتوكس
.

   x 10-إطاللتًالمشرقةبعد

أولعملٌةبوتوكسزادتنً
.ثقةبنفسً

البعد االجتماعً

   x -1اهتمبالموضةألنها

تجعلنًشخصممٌز
   x 2-تؤثرفٌاآراءاآلخرٌن

حولالتؽٌٌرالذيقمتبه
لعملٌةالبوتوكس

x    3-اشعربشفقةاآلخرٌنعند

النظرإلىوجهً
x    4-الاشعربارتٌاحعند

حضورالمناسبات
x    5-أفضلالبقاءفًالمنزل
x    6-انزعجمننظرات

األخرٌٌنلً
x    7-أتجنباختالطبالناس

لشعوريبعدمقبولهملشكل
جسمً

x    8-أنمالبسًاقلىأر

وجاهةمنأشخاصاألخرٌٌن
   x 9-احكمعلىالناستبعا

ألشكالجسمهم
   x 10-الصورةالمثالٌة

االجتماعٌةمهمةلكسبالثقة
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 (11)الملحق رقم 

 إجابات الحالة الثانٌة على مقٌاس صورة الجسد

 
 ابدا

 
 غالبا

 
 احٌانا

 
 كثٌرا

 
 البنوذ

 

(الجسمً )البعد الذاتً  

   x 1-اهتمبمظهريكثٌرا 


x    2-ًأفتقرالثقةفًنفس. 


 x   3-أفضلارتداءمالبس

.واسعة
x    4-انظرإلىجسمًنظرة

سلبٌة
X    5-أحاولتجنبالنظر

لجسمًفًالمرأة
   x 6-ٌعجبنًمظهريكثٌرابعد

استخدامالبوتوكس
   X 7-ًارؼببتؽٌٌرشكلشفت
   x 8-ارؼببتؽٌٌرشكل

.وجنتً
   x 9-ًارؼببوشمعلىحاجب.
   X 10-ارؼببتؽٌٌرمظهري

.الجسدي

 البعد االنفعالً
  x  1-ًاشعرباإلحراجف

مظهري
  x  2-ًتزعجنًتعلٌقاتأصدقائ

السلبٌةنحومظهري
  x  3-اشعرانهمن

األفضؤلجراءتؽٌٌرعلى
شكلًوجسمً

   X 4-ًتزعجنًالتجاعٌدف

وجهً
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  X  6-ًاشعربالقلقعلىجسم

.منالتقدمفًالعمر
  x  7-أتمنىولواستطٌعتؽٌٌر

بعضمالمحوجهً
   X 8-أنهناكتناقضبٌنىأر

أفكاريوحالتً
   X 9-ًافتقرالثقةفًنفس
  X  10-اشعرأننًبالجسدمن

كثرتعٌوبً

 البعد المعرفً
 x   -1كثرتالتفكٌربالبوتوكس

تجعلنًاشعربالتوتر
  x  -2اشكفًقدرتًعلى

تحقٌقأينجاحبسبب
البوتوكس

 x   -3اعتقدأنالبوتوكسٌجعل

تفاصٌلوجهًمتناسقة

  x  -4البوتوكسمهملٌبدو

الشخصأجمل

   x 

استطٌعتكرٌرعملٌة5-

البوتوكسمناحلالوصول
إلىالصورةالمثالٌةالتً

ارؼبفٌها

  x  -6احكمعلىالناستبعا

.ألشكالجسمهم

 x   -7أفكرفًإجراءجراحة

تجمٌلٌةإلحداثجاذبٌةفً
.جسمً



  x  -8ًادركأنإزالةالتجاعٌدف

.وجهًتزٌدنًجماال

 x   -9أتصورأنشكلاألسنان

.المتناسقةداللةعلىاألنوثة


 X   -10لديمعرفةواثقةمنأن

جلمشاهٌرالموضةٌتمتعون
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.بشكلانؾجذاب


 البعد ألتجمٌلً 
  x  1-أرىأنعملٌاتالتجمٌل

تزٌدالثقةفًالنفس
x    2-أعارضعملٌاتالتجمٌل
 x   3-انفًٌحتاجإلىتؽٌٌر
x    4-الأمانعاستخداممواد

حقنالبوتوكسفًالجسم
 x   5-ًٌمكناستخدامالوشمف

الحواجب
 x   6-ارؼبفًحقنالبوتوكس

.فًبشرتًإلطاللةرائعة
  x  7-ًتؽٌٌرشكلذقنًٌجعلن

.محلانتباهاآلخرٌن
  x  8-شكلوجهًالجذاببعد

عملٌةالبوتوكسٌجعلأكثر
.إقباالعلٌه

   x 9-ًهوسًبالجمالٌجعلن

أكثرتوجهالعملٌةالبوتوكس
.

   x 10-إطاللتًالمشرقةبعد

أولعملٌةبوتوكسزادتنً
.ثقةبنفسً

البعد االجتماعً

   x -1اهتمبالموضةألنها

تجعلنًشخصممٌز
   x 2-تؤثرفٌاآراءاآلخرٌن

حولالتؽٌٌرالذيقمتبه
لعملٌةالبوتوكس

x    3-اشعربشفقةاآلخرٌنعند

النظرإلىوجهً
x    4-الاشعربارتٌاحعند

حضورالمناسبات
x    5-أفضلالبقاءفًالمنزل
x    6-انزعجمننظرات
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األخرٌٌنلً
x    7-أتجنباختالطبالناس

لشعوريبعدمقبولهملشكل
جسمً

 x   8-أنمالبسًاقلىأر

وجاهةمنأشخاصاألخرٌٌن
  x  9-احكمعلىالناستبعا

ألشكالجسمهم
   x 10-الصورةالمثالٌة

االجتماعٌةمهمةلكسبالثقة

 
 

 

 

 (12)ملحق رقم 

 إجابات الحالة الثالثة على مقٌاس صورة الجسد

 
 ابدا

 
 غالبا

 
 احٌانا

 
 كثٌرا

 
 البنوذ

 

(الجسمً )البعد الذاتً  

   x 1-اهتمبمظهريكثٌرا 


  x  2-ًأفتقرالثقةفًنفس. 


  x  3-أفضلارتداءمالبس

.واسعة
  x  4-انظرإلىجسمًنظرة

سلبٌة
 x   5-أحاولتجنبالنظر

لجسمًفًالمرأة
   x 6-ٌعجبنًمظهريكثٌرابعد

استخدامالبوتوكس
   x 7-ًارؼببتؽٌٌرشكلشفت
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   x 8-ارؼببتؽٌٌرشكل

.وجنتً
 x   9-ًارؼببوشمعلىحاجب.
 x   10-ارؼببتؽٌٌرمظهري

.الجسدي

 البعد االنفعالً
  x  1-ًاشعرباإلحراجف

مظهري
  x  2-ًتزعجنًتعلٌقاتأصدقائ

السلبٌةنحومظهري
  x  3-اشعرانهمن

األفضؤلجراءتؽٌٌرعلى
شكلًوجسمً

  x  4-ًتزعجنًالتجاعٌدف

وجهً
   x 6-ًاشعربالقلقعلىجسم

.منالتقدمفًالعمر
  X  7-أتمنىولواستطٌعتؽٌٌر

بعضمالمحوجهً
  X  8-أنهناكتناقضبٌنىأر

أفكاريوحالتً
  X  9-ًافتقرالثقةفًنفس
  X  10-اشعرأننًبالجسدمن

كثرتعٌوبً

 البعد المعرفً
 x   -1كثرتالتفكٌربالبوتوكس

تجعلنًاشعربالتوتر
 x   -2اشكفًقدرتًعلى

تحقٌقأينجاحبسبب
البوتوكس

   x -3اعتقدأنالبوتوكسٌجعل

تفاصٌلوجهًمتناسقة

   X -4البوتوكسمهملٌبدو

الشخصأجمل

   X 

استطٌعتكرٌرعملٌة5-
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البوتوكسمناحلالوصول
إلىالصورةالمثالٌةالتً

ارؼبفٌها

  X  -6احكمعلىالناستبعا

.ألشكالجسمهم

  X  -7أفكرفًإجراءجراحة

تجمٌلٌةإلحداثجاذبٌةفً
.جسمً



   X -8ًادركأنإزالةالتجاعٌدف

.وجهًتزٌدنًجماال

 X   -9أتصورأنشكلاألسنان

.المتناسقةداللةعلىاألنوثة


  x  -10لديمعرفةواثقةمنأن

جلمشاهٌرالموضةٌتمتعون
.بشكلانؾجذاب



 البعد ألتجمٌلً 
  X  1-أرىأنعملٌاتالتجمٌل

تزٌدالثقةفًالنفس
  X  2-أعارضعملٌاتالتجمٌل
 X   3-انفًٌحتاجإلىتؽٌٌر
  X  4-الأمانعاستخداممواد

حقنالبوتوكسفًالجسم
 X   5-ًٌمكناستخدامالوشمف

الحواجب
 X   6-ارؼبفًحقنالبوتوكس

.فًبشرتًإلطاللةرائعة
  X  7-ًتؽٌٌرشكلذقنًٌجعلن

.محلانتباهاآلخرٌن
   X 8-شكلوجهًالجذاببعد

عملٌةالبوتوكسٌجعلأكثر
.إقباالعلٌه

   X 9-ًهوسًبالجمالٌجعلن

أكثرتوجهالعملٌةالبوتوكس
.
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   X 10-إطاللتًالمشرقةبعد

أولعملٌةبوتوكسزادتنً
.ثقةبنفسً

البعد االجتماعً

   X -1اهتمبالموضةألنها

تجعلنًشخصممٌز
   X 2-تؤثرفٌاآراءاآلخرٌن

حولالتؽٌٌرالذيقمتبه
لعملٌةالبوتوكس

X    3-اشعربشفقةاآلخرٌنعند

النظرإلىوجهً
X    4-الاشعربارتٌاحعند

حضورالمناسبات
X    5-أفضلالبقاءفًالمنزل
X    6-انزعجمننظرات

األخرٌٌنلً
X    7-أتجنباختالطبالناس

لشعوريبعدمقبولهملشكل
جسمً

 X   8-أنمالبسًاقلىأر

وجاهةمنأشخاصاألخرٌٌن
  X  9-احكمعلىالناستبعا

ألشكالجسمهم
   X 10-الصورةالمثالٌة

االجتماعٌةمهمةلكسبالثقة

 
 

 

 

 (13)الملحق رقم 

 إجابات الحالة الرابعة على مقٌاس صورة الجسد

 
 ابدا

 
 غالبا

 
 احٌانا

 
 كثٌرا

 
 البنوذ
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(الجسمً )البعد الذاتً  

   X 1-اهتمبمظهريكثٌرا 


X    2-ًأفتقرالثقةفًنفس. 


 X   3-أفضلارتداءمالبس

.واسعة
X    4-انظرإلىجسمًنظرة

سلبٌة
X    5-أحاولتجنبالنظر

لجسمًفًالمرأة
   X 6-ٌعجبنًمظهريكثٌرابعد

استخدامالبوتوكس
  X  7-ًارؼببتؽٌٌرشكلشفت
 X   8-ارؼببتؽٌٌرشكل

.وجنتً
 X   9-ًارؼببوشمعلىحاجب.
X    10-ارؼببتؽٌٌرمظهري

.الجسدي

 البعد االنفعالً
 X   1-ًاشعرباإلحراجف

مظهري
 X   2-ًتزعجنًتعلٌقاتأصدقائ

السلبٌةنحومظهري
X    3-اشعرانهمن

األفضؤلجراءتؽٌٌرعلى
شكلًوجسمً

X    4-ًتزعجنًالتجاعٌدف

وجهً
 X   6-ًاشعربالقلقعلىجسم

.منالتقدمفًالعمر
 X   7-أتمنىولواستطٌعتؽٌٌر

بعضمالمحوجهً
 X   8-أنهناكتناقضبٌنىأر

أفكاريوحالتً
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X    9-ًافتقرالثقةفًنفس
X    10-اشعرأننًبالجسدمن

كثرتعٌوبً

 البعد المعرفً
X    -1كثرتالتفكٌربالبوتوكس

تجعلنًاشعربالتوتر
X    -2اشكفًقدرتًعلى

تحقٌقأينجاحبسبب
البوتوكس

 X   -3اعتقدأنالبوتوكسٌجعل

تفاصٌلوجهًمتناسقة

   X -4البوتوكسمهملٌبدو

الشخصأجمل

X    

استطٌعتكرٌرعملٌة5-

البوتوكسمناحلالوصول
إلىالصورةالمثالٌةالتً

ارؼبفٌها

 X   -6احكمعلىالناستبعا

.ألشكالجسمهم

X    -7أفكرفًإجراءجراحة

تجمٌلٌةإلحداثجاذبٌةفً
.جسمً



   X -8ًادركأنإزالةالتجاعٌدف

.وجهًتزٌدنًجماال

  x  -9أتصورأنشكلاألسنان

.المتناسقةداللةعلىاألنوثة


   X -10لديمعرفةواثقةمنأن

جلمشاهٌرالموضةٌتمتعون
.بشكلانؾجذاب



 البعد ألتجمٌلً 
X    1-أرىأنعملٌاتالتجمٌل

تزٌدالثقةفًالنفس
   X 2-أعارضعملٌاتالتجمٌل
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X    3-انفًٌحتاجإلىتؽٌٌر
 X   4-الأمانعاستخداممواد

حقنالبوتوكسفًالجسم
 X   5-ًٌمكناستخدامالوشمف

الحواجب
X    6-ارؼبفًحقنالبوتوكس

.فًبشرتًإلطاللةرائعة
 X   7-ًتؽٌٌرشكلذقنًٌجعلن

.محلانتباهاآلخرٌن
   X 8-شكلوجهًالجذاببعد

عملٌةالبوتوكسٌجعلأكثر
.إقباالعلٌه

   X 9-ًهوسًبالجمالٌجعلن

أكثرتوجهالعملٌةالبوتوكس
.

   X 10-إطاللتًالمشرقةبعد

أولعملٌةبوتوكسزادتنً
.ثقةبنفسً

البعد االجتماعً

   X -1اهتمبالموضةألنها

تجعلنًشخصممٌز
X    2-تؤثرفٌاآراءاآلخرٌن

حولالتؽٌٌرالذيقمتبه
لعملٌةالبوتوكس

X    3-اشعربشفقةاآلخرٌنعند

النظرإلىوجهً
 X   4-الاشعربارتٌاحعند

حضورالمناسبات
 X   5-أفضلالبقاءفًالمنزل
 X   6-انزعجمننظرات

األخرٌٌنلً
 X   7-أتجنباختالطبالناس

لشعوريبعدمقبولهملشكل
جسمً

X    8-أنمالبسًاقلىأر

وجاهةمنأشخاصاألخرٌٌن
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X    9-احكمعلىالناستبعا

ألشكالجسمهم
   X 10-الصورةالمثالٌة

االجتماعٌةمهمةلكسبالثقة

 
 

 

 

 ( 14)الملحق رقم 

 اجابات الحالة االولى على مقٌاس تقدٌر الذات لكوبر سمٌث

 

 العبارات الرقم


التنطبق تنطبق

Xالتضاٌقنًاألشٌاءعادة01

اجدالصعبعلٌاانأتحدثأمام02
مجموعةمنالناس

X

اودلواستطٌعانأؼٌرفًأشٌاءف03ً
نفسً

X

Xالأجدصعوبةفًاتخادقراربنفس04ً

Xسٌعداالخرٌنبوجودهممع05ً

Xأتضاٌقبسرعةفًالمنزل06

احتاجوقتاطوٌالكًاعتادعلىاالشٌاء07
الجدٌدة

X

Xانامحبوببٌناالشخاصمننفسسن08ً

Xتراعًعائلتًمشاعريعادة09

Xاستسلمبسهولة10
Xتتوقععائلتًمنًالكثٌر11

Xمنالصعباناظلكماانا12

Xتختلطاالشٌاءكلهافًحٌات13ً

Xٌتبعافكاريالناسعادة14

Xالاقدرنفسًحتىقدرها15

Xاودكثٌرااناتركالمنزل16



 المالحق                

249 
 

Xاشعربالضٌقمنعمل17ً

Xمظهرلٌسوجٌهامثلالناس18
اذاكانعنديشًءارٌداناقولهفان19ً

اقولهعادة
X

Xتفهمنًعائلت20ً

Xمعظمالناسمحبوبوناكثرمن21ً

اشعرعادةكلماكانتعائلتًتدفعن22ً
لعملاالشٌاء

X

الالقًالتشجٌععادةفٌماأقومبهمن23
أعمال

X

Xارؼبكثٌرافًانأكونشخصأخر24

الٌمكنلآلخرٌناالعتمادعلٌا25


X

 

 

 (15)ملحق رقم 

 إجابات الحالة الثانٌة لمقٌاس تقدٌر الذات لكوٌر سمٌث

 

 العبارات الرقم


التنطبق تنطبق

Xالتضاٌقنًاألشٌاءعادة01
اجدالصعبعلٌاانأتحدثأمام02

مجموعةمنالناس
X

اودلواستطٌعانأؼٌرفًأشٌاءف03ً
نفسً

X

Xالأجدصعوبةفًاتخادقراربنفس04ً

Xسٌعداالخرٌنبوجودهممع05ً

Xأتضاٌقبسرعةفًالمنزل06

احتاجوقتاطوٌالكًاعتادعلىاالشٌاء07
الجدٌدة

X

Xانامحبوببٌناالشخاصمننفسسن08ً

Xتراعًعائلتًمشاعريعادة09

Xاستسلمبسهولة10
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Xتتوقععائلتًمنًالكثٌر11

Xمنالصعباناظلكماانا12
Xتختلطاالشٌاءكلهافًحٌات13ً

Xٌتبعافكاريالناسعادة14

Xالاقدرنفسًحتىقدرها15

Xاودكثٌرااناتركالمنزل16

Xاشعربالضٌقمنعمل17ً

Xمظهرلٌسوجٌهامثلالناس18

اذاكانعنديشًءارٌداناقولهفان19ً
اقولهعادة

X

Xتفهمنًعائلت20ً

Xمعظمالناسمحبوبوناكثرمن21ً

اشعرعادةكلماكانتعائلتًتدفعن22ً
لعملاالشٌاء

X

الالقًالتشجٌععادةفٌماأقومبهمن23
أعمال

X

Xارؼبكثٌرافًانأكونشخصأخر24

الٌمكنلآلخرٌناالعتمادعلٌا25


X
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 (16)ملحق رقم 

 إجابات الحالة الثالثة على مقٌاس تقدٌر الذات لكوبر سمٌث

 

 العبارات الرقم


التنطبق تنطبق

Xالتضاٌقنًاألشٌاءعادة01

اجدالصعبعلٌاانأتحدثأمام02
مجموعةمنالناس

X

اودلواستطٌعانأؼٌرفًأشٌاءف03ً
نفسً

X

Xالأجدصعوبةفًاتخادقراربنفس04ً

Xسٌعداالخرٌنبوجودهممع05ً

Xأتضاٌقبسرعةفًالمنزل06

احتاجوقتاطوٌالكًاعتادعلىاالشٌاء07
الجدٌدة

X

Xانامحبوببٌناالشخاصمننفسسن08ً

Xتراعًعائلتًمشاعريعادة09
Xاستسلمبسهولة10

Xتتوقععائلتًمنًالكثٌر11

Xمنالصعباناظلكماانا12

Xتختلطاالشٌاءكلهافًحٌات13ً

Xٌتبعافكاريالناسعادة14

Xالاقدرنفسًحتىقدرها15

Xاودكثٌرااناتركالمنزل16

Xاشعربالضٌقمنعمل17ً
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Xمظهرلٌسوجٌهامثلالناس18

اذاكانعنديشًءارٌداناقولهفان19ً
اقولهعادة

X

Xتفهمنًعائلت20ً

Xمعظمالناسمحبوبوناكثرمن21ً

اشعرعادةكلماكانتعائلتًتدفعن22ً
لعملاالشٌاء

X

الالقًالتشجٌععادةفٌماأقومبهمن23
أعمال

X

Xارؼبكثٌرافًانأكونشخصأخر24

الٌمكنلآلخرٌناالعتمادعلٌا25


X
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 (17)الملحق رقم 

 إجابات الحالة الرابعة لمقٌاس تقدٌر الذات لكوبر سمٌث

 

 العبارات الرقم


التنطبق تنطبق

Xالتضاٌقنًاألشٌاءعادة01

اجدالصعبعلٌاانأتحدثأمام02
مجموعةمنالناس

X

اودلواستطٌعانأؼٌرفًأشٌاءف03ً
نفسً

X

Xالأجدصعوبةفًاتخادقراربنفس04ً

Xسٌعداالخرٌنبوجودهممع05ً

Xأتضاٌقبسرعةفًالمنزل06

احتاجوقتاطوٌالكًاعتادعلىاالشٌاء07
الجدٌدة

X

Xانامحبوببٌناالشخاصمننفسسن08ً

Xتراعًعائلتًمشاعريعادة09

Xاستسلمبسهولة10

Xتتوقععائلتًمنًالكثٌر11

Xمنالصعباناظلكماانا12

Xتختلطاالشٌاءكلهافًحٌات13ً

Xٌتبعافكاريالناسعادة14

Xالاقدرنفسًحتىقدرها15

Xاودكثٌرااناتركالمنزل16

Xاشعربالضٌقمنعمل17ً
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Xمظهرلٌسوجٌهامثلالناس18

اذاكانعنديشًءارٌداناقولهفان19ً
اقولهعادة

X

Xتفهمنًعائلت20ً

Xمعظمالناسمحبوبوناكثرمن21ً

اشعرعادةكلماكانتعائلتًتدفعن22ً
لعملاالشٌاء

X

الالقًالتشجٌععادةفٌماأقومبهمن23
أعمال

X

Xارؼبكثٌرافًانأكونشخصأخر24

الٌمكنلآلخرٌناالعتمادعلٌا25


X
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