
 

 

 *مستغانم * ادٌسب بن الحمٌد عبد جامعة

 اإلجتماعٌة العلوم كلٌة

 قسم العلوم اإلجتماعٌة

 شعبة علم النفس

 مذكرة التخرج

 للحصول على شهادة الماستر فً علم النفس

 تخصص العٌادي و الصحة العقلٌة

 تأثير اإلعاقة الحركية على صورة الجسم والتوافق النفسي

 واإلجتماعي لدى المراهق
بالمؤسسة اإلستشفائٌة الٌومً المتخصص فً  (إناث و ذكور )دراسة عٌادٌة لثالثة حاالت

 إعادة التأهٌل الحركً و الوظٌفً بلدٌة مزغران والٌة مستغانم
 

 (ة)مقدمة ومناقشة علنا من طرف الطالب 

 ولد قدور حنان          و               مكً نوال

 أمام لجنة المناقشة

 الصفة           المؤسسة األصلٌة                   الرتبة: اإلسماللقب و 

 جامعة مستغانم           رئٌسا               أ.مساعد أ             أ. دوٌدي سامٌة

 جامعة مستغانم         مشرفا و مقررا               أ. مساعد أ             أ.بورٌشة جمٌلة

 جامعة مستغانم         مناقشا             أ. محاضرب           د.حمزاوي زهٌة

                  

1026/1027:  الجامعية السنة  



 

 اإلهـــــداء

 

 :بعد أما الشكر و الحمد هذا لمقامً وصلت بفضله الذي...... كالمً أبدأ هللا بسم -

 

 عمرهما، فً هللا أطال العزٌزٌن و الكرٌمٌن الوالدٌن إلى العمل هذا أهدي -      

 .األخوات و اإلخوة أسرتً، أفراد كل 

  البحث هذا فً ساعدنً الذي الكرٌم الزوج إلى و النجاح، و بالتوفٌق لهم تمنٌاتنا   

و فً األخٌر إلى  و ذكرهم على نأتً لم و الصداقة و الرحم صلة به تجمعنً من كل إلى و

رهم صدٌقتً المشاركة فً هذا البحث مكً نوال وإلى كل من ٌحبهم قلبً و غفل عن ذك

 قلمً أهدي لهم ثمرة جهدي .

 نوال و حنان
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 الشكر كلمة

 

  الصحة ألهمنا الذي و العلمً، البحث هذا إتمام فً وفقنا الذي جل و عز هللا نحمد -

 .العزٌمة و العافٌة و

 .كثٌرا حمدا هلل فالحمد

 قدمته ما كل على*  جمٌلة بورٌشة* المشرفة األستاذة إلى التقدٌر و الجزٌل بالشكر نتقدم -

 دون الموقرة، المناقشة لجنة أعضاء إلى بالشكر نتقدم كما قٌمة معلومات و توجٌهات من لنا

 من العلمً البحث هذا إثراء فً ساعدونا الذٌن األساتذة كل و النفس علم قسم رئٌس نسٌان

 * مستغانم* بادٌس ابن الحمٌد عبد جامعة

العاملٌن و القائمٌن على المركز اإلستشفائى الٌومً للمعاقٌن  إلى أٌضا بالشكر أتقدم و -

حركٌا بمزغران ب األخص ألً مدٌر المركز و رئٌس المصلحة  و مختصٌن نفسانٌٌن 

على تقدٌمهم لنا كل الدعم كما أتقم بالشكر ألى كل من ساعدنا من قرٌب أو بعٌد على إتمام 

 هذا العمل .  
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 ملخص الدراسة

 

الدراسة الحالٌة هدفت إلى التعرف على تأثٌر اإلعاقة الحركٌة على صورة الجسم و التوافق 

 النفسً و اإلجتماعً لدى المراهق.

 و إنطلقت الدراسة من التساؤل الرئٌسً المتمثل فٌما ٌلً :

ما مدى تأثٌر اإلعاقة الحركٌة على صورة الجسم والتوافق النفسً و اإلجتماعً لدى 

 المراهق.

 )لمعرفة دلك قمنا بإجراء البحث على عٌنة المصابٌن باإلعاقة الحركٌة لثالث حاالت 

سنة بمؤسسة اإلستشفائٌة الٌومً  22و 16تتراوح أعمارهم بٌن  (إناث  1دكور ، 2

المتخصص فً إعادة التأهٌل الحركً و الوظفً بمزغران ،تم تطبٌق المنهج العٌادي من 

مثلة فً المقلبلة العٌادٌة النصف الموجهة  و المالحظة العٌادٌة خالل اإلستعانة باألدوات المت

ومقٌاس صورة الجسم لمحمد النوبً محمد علً و دلٌل المقلبلة العٌادٌة و فً االخٌر تم 

 التوصل إلى النتائج التالٌة : 

 تأثٌر اإلعاقة الحركٌة على صورة الجسم لدى المراهق

 و اإلجتماعً لدى المراهق .تأثٌر صورة الجسم علً التوافق النفسً 
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 :عامة مقدمة

 و أٌضا، النفسٌة و الجسدٌة الجوانب من دراسة اإلعاقات أنواع من الحركٌة اإلعاقة تعتبر -

 حدة من تزٌد نفسٌة ضغوطات و كبٌر صراع و أزمة تسبب التشخٌص مرحلة أن شك ال

 التً و الجسمٌة الصورة ٌمس أن هو سوءا األمر ٌزٌد مما و المعاق المراهق لدى المعاناة

 كلما و. جدا حساسة فترة تعد التً المراهقٌن من الكثٌر تشغل التً المهمة األمور من تعد

 ذلك أشعره كلما ثقافة فً السائد المثالً الجسد معاٌٌر مع متطابقة الفرد صورة كانت

 .صحٌح عكس و بالرضا شعوره و الجسدٌة بجاذبٌة

 قٌام و بالحركة خالل من ٌقوم الذي الجسم أجزاء من مهم جزء تمس الحركٌة اإلعاقة إذ -

 التوافق ممارسة و العائقٌة الحٌاة إعداد فً أٌضا دور له و التوجه و الحركة تتطلب بأعمال

 .أقرانه مع إختالط و المجتمع مع

 و المعاق المراهق على الجسم صورة تأثٌر بهدف الحالٌة الدراسة تناولنا اإلطار هذا فً و -

 و رغباته إشباع فً األساس تعتبر الجسم صورة ألن االجتماعً و النفسً توافقه على

 المحٌط مجتمع فً اآلخرٌن مع و نفسه مع التوافق و التوازن تحقٌق و جسمه عن الرضا

 .به

 :كالتالً فصول سبعة على المذكرة هذه تضمنت قد و -

 تحدٌد و الموضوع إختٌار دوافع و للدراسة النظري اإلطار إلى تطرقنا :األول الفصل -

 التعارٌف إلى تطرقنا كما البحث أهداف و أهمٌة و البحث فرضٌة و البحث إشكالٌة

 .الدراسة مصطلحات

 أنواعها، الحركٌة، اإلعاقة تعارٌف على بالتعرف قمنا الفصل هذا فً :الثاني الفصل -

 من الصحٌة الرعاٌة و الوقاٌة طرق و مشاكلها تصنٌفاتها، أشكالها، إحتٌاجات، أسبابها،

 .اإلعاقة
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 النظرٌات و مراحلها و مشكالتها و المراهقة لتعارٌف بالتطرق قمنا :الثالث الفصل -

 .البلوغ مرحلة و لها المفسرة

 الجسم، صورة إضطراب مكوناتها، الجسم، صورة تعارٌف فٌه تناولنا :الرابع الفصل -

 .لها المفسرة النظرٌات الجسم، لصورة المؤثرة العوامل

 تعارٌف جهة من اإلجتماعً، و النفسً التوافق تعارٌف فٌه تناولنا: الخامس الفصل -

 و معاٌٌر و التوافق أبعاد و مؤشرات و اإلجتماعً التوافق و النفسً التوافق و التوافق

 .الحسن و السًء التوافق مظاهر و اإلجتماعً و النفسً التوافق تعٌق التً العوامل

 تقنٌاته و البحث أدوات أعطٌنا و الدراسة بمكان بالتعرٌف قمنا: السادس الفصل -

 .البحث فً المستخدمة

 .النتائج مناقشة و إختبار تطبٌق و الحاالت بعرض فٌه قمنا :السابع الفصل -

 النتائج و النظري إطار من المقترحة إستنتاجات و البحث خالصة بإعداد قمنا هذا بعد و -

 العملٌة و العلمٌة توصٌات و إقتراحات من بمجموعة قمنا ضوئها على و إلٌها، المتواصل

 .الظاهرة بنفس المهتمٌن للباحثٌن كتوجٌه و بالموضوع المرتبطة إشكالٌة للتساؤالت كحلول
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الدراسة إلى مدخل:   األول الفصل  
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 دوافع إختٌا ر الموضوع

البحث أهمٌة  

البحث أهداف -  

الدراسة مصطلحات  
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 تمهيد:

 المسطرة األهداؾ وفق تتماشى المراحل من مجموعة تحدٌد ٌتطلب بحث بأي القٌام إن -

 المعطٌات و المعلومات من الهائل الكم تتضمن التً النظرٌة بتحضٌرات القٌام خالل من

 .البحث بموضوع الخاصة

 المٌدانً بالعمل القٌام علٌها تستوجب تساؤالت و إشكالٌات تتضمنها المعلومات هذه و -

 إتباع حسب األخٌر وهذا المطروحة، إشكالٌات عن إجابة و اإلقتراحات صحة من للتأكد

 :منه و منهجة خطوات

 الخفٌة صراعات و تأثٌرات عن الكشؾ و التعرؾ تحاول األساسٌة و الحالٌة الدراسة فإن -

 مدى و االجتماعً المحٌط و لنفسه جسمه لصورة تصوره و حركٌا المعاق المراهق لدى

 .االجتماعً و النفسً توافقه

 هذه على الضوء لقاء إلى أدى مما المجتمع فً كبٌرا حٌزا الحركٌة اإلعاقة شؽلت لقد -

 المراهقٌن خاصة و الالزمة المساعدات تقدٌم و الجهود بذل فً االهتمامات تبلورت و الفئة

 اإلعاقة، بطبٌعة تتناسب التً الدراسة و االجتماعٌة المعاهد إنشاء أو الرعاٌة بتوفٌر ذلك و

 و المشكالت و الحاجات على التعرؾ و المتعددة اإلعاقات بتصنٌؾ الباحثون قام كما

 فقط لٌس المعوقٌن هؤالء طاقات استثمار ٌمكن حتى لإلعاقة، الممكنة العالجٌة األسالٌب

 أن معوق كل حق فمن فٌه ٌعٌشون الذي االجتماعً المحٌط لخدمة أٌضا بل أنفسهم لخدمة

 .بالحٌاة ٌستمتع أن و إمكاناته و قدراته بكل المجتمع مع ٌتفاعل

 معوق،: مثل بها ٌتسمون مصطلحات المعوقٌن هؤالء على اإلنسانً المجتمع أطلق قد و -

 كلها تدور فإنها المصطلحات تباٌنت مهما و خاصة، حاجة ذو عامه، ذو عاجز، معاق،

 مواصلة و مواجهة عن ٌعرقله شًء ٌنقصه فرد المعاق أن هو و أال واحد شًء حول

 العزٌز عبد علً رشاد. د)  العادي الفرد عن مختلؾ شخص أنه و االجتماعً التفاعل

800>، 28) 

 التتابعٌة دراسته فً حاول حٌث الحركٌة اإلعاقة حول *  Hearn* هرن دراسة أوضحت -

 عن لكشؾ األطفال شلل إلى إعاقته ترجع التً و المعاقٌن من مجموعة على أجرٌت التً

 تسمح الحركٌة اإلعاقة: ٌلً ما إلى توصل لقد و لدٌهم اإلعاقة تخلفها التً النفسٌة اآلثار

 خاطئة مبادئ اكتساب طرٌق عن أو التخلؾ طرٌق عن سواء لمعاق نفسٌة خسارة بحدوث

 .الزمان و للمكان



مدخل إلى الدراسة                           الفصل األول  

 

 
5 

 و اإلنطواء و الزائدة الحساسٌة فً متمثلة شخصٌة بظهور الحركٌة اإلعاقة تسمح و -

 .القلق و العزلة

 من عٌنة على أجرتها دراسته فً Fan roy* (1957) *روي فان* أٌضا أكد و -   

 و الفرد حٌاة على الحركٌة اإلعاقة تأثٌر معرفة هو منها الهدؾ كان و حركٌا، المعاقٌن

 الحاجات إشباع تعرقل فهً اإلحباط إلى تؤدي الحركٌة اإلعاقة أن إلى الباحثة توصلت

  .لذاته تحقٌقه تعٌق و استقاللٌة من تعد و المختلفة

 (82، ص  8028نفٌت ناجً انٌس مترٌوس، )

 أثر درجة معرفة إلى هدفت التً minchometa * (1995) *مٌنكوم* دراسته تجد كما -

 .آخرون و شدة

( ?=) من الدراسة عٌنة تألفت و جسمٌا، المعاقٌن الشباب لدى النفسٌة الناحٌة على اإلعاقة -

 أن الدراسة بٌنت قد و دراسته لؽرض الذات تقدٌر مقٌاس استخدم قد و حركٌا، معاقا

 لهم أٌضا الخفٌفة اإلعاقة ذوي أن و للمعاقٌن، بالنسبة الذات تقدٌر من تقلل الشدٌدة اإلعاقة

 .الشدٌدة اإلعاقة أصحاب من أقل لكن و الذات تقدٌر فً انخفاض

 مسار فً حاسما منعطفا البعض ٌعتبرها و الفرد حٌاة مراحل من هامة مرحلة فالمراهقة -

 السبب لعل و المرحلة هذه تناولت التً آداء و التفسٌرات بتنوع سمح ما هذا و النمو

 مختلؾ و المراهق عند النمو مسار ٌعرفه الذي التسارع ذلك هو التنوع هذا فً الرئٌسً

 فً علٌه تفرض التً و علٌه تظهر التً اإلنفعالٌة الحٌاة و العقلٌة و البٌولوجٌة التؽٌرات

 و للبلوغ المصاحبة النمائٌة بالتؽٌرات أوال المرتبطة المتطلبات من عدٌدة أوجها نفسه وقت

 قٌم و معاٌٌر و ضوابط من و المختلفة الحٌاة ظروؾ تفرضه ما أخرى جهة من و ٌعقبه ما

 ˙ التنشئة أسالٌب و

  )     9? ص. 8000بوجادو،) 

 المرحلة تلك فً طبٌعً بشكل وظائفه أداء فً بصعوبات ٌمر حركٌا فالمعاق بالتالً و -

 ٌمر منها و تصٌبه التً إعاقة حول المجتمع مع صراعات و بأزمات فٌها ٌمر التً العمرٌة

 .أقرانه جماعة مع محاكاته خالل من و اإلعاقة بنوع مرتبطة النفسٌة بالمشاكل

 مرحلة فهً بذاته قائم ال جزء كأنه و جسمه أعضاء من عضو كل المراهق ٌنظر و -

 التً المفاجئة للمؽٌرات نتٌجة جدٌدة معاناة فً المراهق ٌبدأ و المدقق الجزئً الفحص

 .جسمه تعتري
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 أن( المراهقة و الطفولة) النمو نفس علم عن( 0??2 حامد، السالم عبد) دراسة أوضحت -

 ٌجد قد المعوق المراهق أن أكدت و المعاق الطفل لدى الذات معرفة هً الرسالة هذه أهدؾ

 من التقبل و الرفاق لجماعة لإلنتماء محتاج فهو حاجاته اشباع المستحٌل من أو الصعب من

 العوائق على التؽلب و مكانٌات تأكٌد أن الدراسة أكدت لذلك االجتماعً النجاح و اآلخرٌن

 من الذات معرفة هو و الهدؾ هذا نحو العمل ٌجب ذلك ضرورٌة المعوق المراهق لدى

 .المعوق لدى الذات تحسٌن أجل

 على المؤثرة العوامل إلى استهدفت و Wolman * (1994) * وولمان لدراسة بالنسبة أما -

 العوامل معرفة و الفقري، بالعمود المصابٌن  جسمٌا المعاقٌن المراهقٌن لدى تقدٌرالذات

 و حركٌا معاق( =20) من الدراسة عٌنة تكونت قد و األسرٌة، و الشخصٌة و الدٌمؽرافٌة

 األسرٌة العالقات أن األخٌر فً الدراسة خرجت و للدراسة كأداة المقابلة استخدام تم

 اٌجابً دورا له كان االجتماعٌة بالمشاركة المعاقٌن ألبنائهم الوالدٌن سماح مدى و الحمٌمٌة

 ظهر فقد الذات تقدٌر على السلبً اإلتجاه أما. المعاقٌن لدى موجب الذات تقدٌر تكوٌن فً

 النتائج عالقة أن النتائج بٌنت و للمعاق نظرتهم و اآلخرٌن، اتجاهات المدرسٌة المشاكل فً

  .لذواتهم اٌجابٌة صورة أو فكرة، تكوٌن فً األثر أعظم لها المعاقٌن بأبنائهم

 لدى الجسم صورة تتأثر و جسمه أجزاء شكل عن راضً ؼٌر المراهق ٌكون ما ؼالبا و -

 آخرون و* دٌون* أشار كما الجاذبٌة معٌار ٌتحدد و. اآلخرٌن تقٌمات و بتعلٌقات المراهق

 مع اجتماعٌة وعالقات  صدقات تكوٌن على اآلخرٌن إقبال خالل من المراهقة مرحلة فً

 .المراهق

 و الذات مفهوم و الجسم صورة استكشاؾ هدفت بدراسة (Beotus 1996) *بٌتوس قام -

 و الشوكً النخاع بإصابات المعاقٌن لدى اإلعاقة مع التكٌؾ فً المؤثرة العوامل كذا

 النتائج أظهرت العادٌٌن األفراد و الظهر أسفل بإصابات المعاقٌن، األفراد مع مقارنتهم

 فً العادٌٌن األفراد مع الشوكً الحبل بإصابة المعوقٌن بٌن اختالؾ وجود عدم للدراسة

 المصابٌن المعوقٌن األفراد بٌن اختالؾ ٌوجد ال أما. الذات مفهوم و الجسم لصورة تقدٌرهم

 و الجسم لصورة تقدٌرهم فً الرباعً بالشلل المصابٌن أقرانهم مع السفلً النصفً بالشلل

 .الذات مفهوم

 بالجسم أقل اهتمام لدٌهم الذكور أن Geoffry E Horrison** (2001) دراسة أظهرت و -

 .اإلناث عن منخفض ذات بتقدٌر ذلك ٌرتبط و الجسم عن الرضا عدم و

 المراهقات و المراهقٌن أن * Ata et al* (=800) األجنبٌة الدراسات احدى من تبٌن و -

 .أجسامهما عن الرضا عدم لدٌهما سوء حد على
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 فالفرد إشباعها، إلى ٌسعى التً االجتماعٌة النفسٌة الحاجات من عددا معه اإلنسان ٌحمل -

 مع التوافق تحقٌق إلى ٌؤدي ما المتعددة، و المختلفة لحاجاته المتوازن باإلشباع مرتبط

 معٌارا التوافق ٌعتبر هذا على مجتمعه و شخصٌته بٌن التوازن أي المجتمع مع و النفس

 ننظر نفسٌا الفرد توافق مدى على للتعرؾ أنه حٌث علٌه داال و الناجح االجتماعً للتفاعل

 اجتماعً اإلنسان أن* فروم*ٌرى و معه، اتساقه و االجتماعً تفاعله فً نجاحه مدى إلى

 .مجتمعه عن انفصاله عن ناتجة أؼلبها فً مشاكله أن و بطبعه

 و الشخصً التوافق مستوى معرفة إلى هدفت التً *Kobekeva* كوبكوؾ دراسة نجد -

 و المعاقات و المعاقٌن من( ;22) الدراسة عٌنة تكونت و حركٌا المعاقٌن لدى االجتماعً

 التً الخاصة و العامة المدارس من انتقالهم تم و( >2-28)  بٌن ما أعمارهم تتراوح التً

 كالٌفونٌا اختبار هً و الدراسة أدوات عدة الباحث استخدم قد و حركٌا، المعاقٌن تعلم

 المعاقٌن المراهقٌن أن النتائج أهم كانت و الذات تقدٌر مقٌاس و القلق مقٌاس و الشخصٌة

 عن العزل و التجنب كذلك و للمجتمع المضادة السلوكٌات من عالٌا قدرا ٌظهرون حركٌا

 االجتماعً التوافق فً صعوبة ٌواجهن المعاقات المراهقات أن و العادٌٌن المراهقٌن باقً

 كذلك و أنفسهن عن رضا أقل و الذات تقدٌر تدنً مستوى من كبٌرا قدرا ٌعانٌن كما أكثر

  .زمٌالتهن و معلماتهن و أباءهم تقبل بعدم شعورهن

 :السابقة الدراسات على التعقيب- 

 دراسة مثل دراسة لكل المسطر الهدؾ فً اختالؾ نجد السابقة الدراسات من انطالقا -

*Hearn * دراسة و *Fanroy* و. الفرد حٌاة على أثرها الحركٌةو اإلعاقة تناولت 

 دراسة و. الذات مفهوم و الجسم صورة استكشاؾ إلى هدفت التً( >??2) بٌتوس دراسة

Geoffry E Horrison *(2001) ودراسة (Ata et al) عدم إلى هدفت األجنبٌة الدراسات 

 صورة لدٌه تكون حركٌا المعاق فالمراهق و المنخفض الذات تقدي و أجسامهم عن الرضا

 عن الناجم اجتماعٌة عالقات تكوٌن عن عجزه و عنها الرضا عدم و جسمه نحو سلبٌة

 و االجتماعً و النفسً التوافق ٌعوق ما هذا و المحٌطة، البٌئة مع الفعال التواصل نقص

      .توافقه سوء و اتزانه عدم تعكس اضطرابات و معاناة له ٌسبب

 طرحنا اإلشكالٌة التالٌة: ومن خالل الدراسات السابقة و إطالعنا حول موضوع الدراسة ،

تأثٌر اإلعاقة الحركٌة على صورة الجسم و التوافق النفسً و اإلجتماعً لدى ما مدى *

 *المراهق

 و على ضوء هده اإلشكالٌة اطرح التساؤالت الفرعٌة التالٌة: 
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 هل تأثر اإلعاقة الحركٌة على صورة الجسم لدى المراهق ؟ -

 هل تأثر صورة الجسم على التوافق النفسً و اإلجتماعً لدى المراهق المعاق حركٌا ؟ -

 و لإلجابة على هده التساؤالت نقترح الفرضٌات التالٌة :

الفرضٌة العامة : تأثر اإلعاقة الحركٌة على صورة الجسم و التوافق النفسً واإلجتماعً 

 .لدى المراهق

 الفرضيات الفرعية :

 .اقة الحركٌة على صورة الجسم لدى المراهق تأثر اإلع -

 .تأثر صورة الجسم على التوافق النفسً و اإلجتماعً لدى المراهق المعاق حركٌا -

 :الموضوع إختيار دوافع -

 البالػ أثرها و الحركٌة لإلعاقة المؤدٌة أسباب فً تكمن الموضوع إختٌار الدوافع لمعرفة -

 :منه و االجتماعً و النفسً توافقه و المراهق لدى الجسم صورة على

 اإلعاقة فً تتمثل التً و كثٌرة متؽٌرات ٌشمل موضوع إلى السابقة البحوث تطرق عدم -

 .االجتماعً و النفسً توافقه على و المراهق لدى الجسم صورة على أثرها و الحركٌة

 و النفسٌة الضؽوطات عن كشؾ و خاصة حركٌا المعاقٌن المراهقٌن بالفئة إحاطة -

 .حٌاته على تؤثر التً الصراعات

 من التخفٌؾ طرٌق عن مساعدتهم و اآلخرٌن مع التواصل تعٌق التً العوامل عن الكشؾ -

 .ٌعٌشونها التً معاناة

 ذات مع و اآلخرٌن مع توافقه و الجسمٌة لصورة تقبل هناك كان إذا معرفة -

 :البحث أهمية -

 :جانبٌن فً البحث أهمٌة تتجلى -

 السابقة المعارؾ جملة إلى جدٌدة معرفة إضافة ٌخص أكادٌمً، نظري: األول الجانب -

 جدٌدة معرفة إضافة و حركٌا المعاق عند الجسم صورة الموضوع نفس فً بحثت التً

 تقدٌم كذلك و االجتماعً، و النفسً توافقه و حركٌا المعاق عند الجسم صورة فً تمثلت

 .النوع هذا من موضوع بحث خاللها من ٌتم التً الكٌفٌة عن منهجً أسلوب و طرٌقة
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 فٌها الزال مواضٌع فً العلمً البحث على تحفٌز فً ٌتمثل تطبٌق إجرائً: الثانً الجانب -

 إلى بإضافة. كبٌرة إجتماعٌة و بحثٌة قٌمة ذات مواضٌع هً الواقع فً لكنها و ؼموضات،

 ٌجب التً كٌفٌة تخص بدائل تقدٌم فً ستوظؾ الدراسة عنها ستفسر التً النتائج فإن ذلك

 على الجسم صورة أثر المواضٌع هذه مثل مع التعامل فً العامة و الباحثون ٌتبعها أن

 .االجتماعً و النفسً توافقه و حركٌا المعاق

 :البحث أهداف -

 إلى نهدؾ دراستنا فً و نتائج، إلى الوصول هو دراسة لكل الرئٌسٌة األهداؾ بٌن من -

 لدى االجتماعً و النفسً التوافق و الجسم صورة على الحركٌة اإلعاقة تأثٌر عن الكشؾ

    :إلى نسعى و المراهقٌن،

 .الحساسة المواقؾ مع التعامل مجال فً الخبرة إكتساب -

 .البحث إشكالٌة فً الواردة التساؤالت و البحث فرضٌات على اإلجابة -

 .الدراسة العٌنة لدى الجسم صورة و الحركٌة اإلعاقة على تأثٌر توجد ما إذا معرفة -

 أفراد لدى اإلجتماعً و النفسً التوافق و الحركٌة اإلعاقة بٌن تأثٌر توجد ما إذا معرفة -

 .العٌنة

  التوافق مظاهر فً( إناث و ذكور) الجنسٌن بٌن فردٌة فروق هناك كانت إذا معرفة -

 .اإلجتماعً و النفسً الحسن و السًء

 .المعاق المراهق تعٌق التً المشاكل مختلؾ على التعرؾ -

 المراهق لدى اإلجتماعً و النفسً التوافق و الجسم صورة بٌن تأثٌر هناك كان إذا معرفة -

 .حركٌا المعاق

 له، السلبٌة النظرة خالل من المعاق للمراهق الجسم صورة إضطراب فً دور للمجتمع -

 .المعاناة عنه التخفٌؾ مدى و معه التعامل مجال فً توعٌة من بد ال لهذا

 :الدراسة مصطلحات -

 .الدراسة فً المستعملة اإلجرائٌة للتعرٌفات عرض ٌلً فٌما -

 :الحركية اإلعاقة (2
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 نتٌجة التحرك عدم و بالعجز الفرد تصٌب التً إعاقات من تعد األؼاقة الجركٌة مكتسٌة 

 طرؾ من المساعدة ٌحتاجون لذا و الجوانب مختلؾ فً واجبهم آداء عن تمنعهم و إصابة

 .آخرٌن

 :الجسم صورة (2

 شعوره درجة و لحظة أي فً و سكونه و حركة فً جسمه عن الفرد ٌتصوره ما كل هً -

الرضا و لحسب مقٌاس صورة الجسم لمحمد النوبً مدمد  عدم و جسمه أجزاء عن بالرضا

 .علً

 :النفسي التوافق (9

 كذا و الجدٌدة المواقؾ لمواجهة سلوكاته من التؽٌٌر فً الفرد قدرة هو النفسً التوافق -

 .حرٌته و بقٌمته شعوره و لآلخرٌن و لنفسه الفرد تقبل

 :اإلجتماعً التوافق (:

 من حالة هو و اآلخرٌن مع منسجمة عالقات إقامة على الفرد قدرة هو االجتماعً التوافق -

 .البٌئة تفرضها التً القواعد و المعاٌٌر وفق التجاوب و اإللتزام

 :االجتماعي و النفسي التوافق (5

 المجتمع و مطالبه و رؼباته بٌن التوازن إحداث و المشكالت تجاوز على الفرد قدرة هو -

 .العام التوافق تحقٌق بالتالً و فٌه ٌعٌش الذي

 و دوافعه بٌن التوازن و التوافق تحقٌق فً المعاق المراهق الفرد قدرة هو دراستنا فً -

 و طموحاته و رؼباته بٌن التوافق ألي إجتماعٌة لقواعد وفقا( النفسٌة) الذاتٌة رؼباته

 التً الدرجة فً االجتماعً و النفسً التوافق تتمثل كما و فٌها، ٌعٌش التً البٌئة ظروؾ

 عن عبارة التً و العٌادٌة المقابلة دلٌل تطبٌق عند ذلك و المعاق المراهق علٌها ٌتحصل

 .السًء و الحسن التوافق مظاهر فً تتمثل المعاق المراهق على تطرح تساؤالت

 :المراهقة (6

 مجموعة بوجود تتمٌز الرشد، سن إلى الطفولة بٌن ما تمتد الفرد حٌاة من الزمنٌة فترة هً 

 من تبدأ التً المرحلة تلك هً دراستنا فً أما الفٌزٌولوجٌة، و البٌولوجٌة التؽٌرات من

 فترة هً و المتأخرة المراهقة تمثل وذكور و إناث  سنة 80 حتى تمتد و عشر =2 السن

 .ؼٌر المتمدرسٌن جامعً أولى و الثانوي الثالثة السنة تعادل تمتد
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 تمـــهــــــيـــــد

  

 أولئك ٌرى ما عند إال النعمة بهذه ٌشعر ال اإلعاقة هذه من ٌعانً ال الذي اإلنسان إن

 من و الجسمٌة جوانب من جانب عجزفً أو قصور من ٌعانون الذٌن الناس من األفراد

 بل السبب ذات من  لٌست و الشدٌد ومنها المتوسط منها و بسٌط هو ما الجسمٌة إعاقات

    .مكتسب هو ما و خلق منها

 ألنهم العزل و االجتماعً النبذ من ٌعانون قدٌما كانوا حركٌا و جسمٌا المعاقون فاألفراد

 إحساسات لدٌهم تكون المرحلة هذه فً المراهقٌن فئة خاصة و المجتمع على عبئا ٌشكلون

 خالل من الفئة بهذه اهتماما أخذ ثم من و جسمهم صورة عن رضا و الثقة عدم و بالنقص

 معرفة إلى الفصل هذا فً نتطرق سوؾ هنا من و معهم التعامل و للعمل أهٌل و تدرٌب

  .حركٌة بإعاقة ٌتعلق ما كل و خصائصها و حركٌة إعاقة نوع

  الحركية اإلعاقة تعاريف 1

 أو عٌب به الذي أو المستوى دون هو ما القدرات من ٌملك الذي الفرد بؤنه المعوق ٌعرؾ

 .(5791الحنفً، المنعم عبد) أقرانه منافسة على قادر ؼٌر ٌجعله وظٌفً أو تشرٌحً نقص

 فً عاهة أو خلل أو لفقد نتٌجة ٌعوقها أو حركته عاق سبب لدٌه الذي هو بدنٌا المعاق -

  نفسه ٌعول أن على و التعلم على قدرته فً تإثر العظام أو العضالت

 51ص )5797 حمزة، مختار)

 نتٌجة االجتماعً التكٌؾ أو التعلم فً خطٌرة مشكلة أو جسدي تشوه وجود بالعجز ٌقصد

 من ٌعانون الذٌن األفراد إلى لإلشارة المصطلح ٌستخدم ما ؼالبا و ما ضعؾ وجود

 .( 51ص 5797الروسان، فاروق) جسمٌة صعوبات
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 أعضائه وظائؾ فً العجز درجات من بدرجة مصابا ٌكون عندما بدنٌا المعاق الفرد ٌعد و

 المفاصل و األطراؾ عن للحركة المدعم الجهاز أو الحركة أعضاء كانت ،سوآءا الداخلٌة

 .51ص  5771 عنان، محمود) الرئتٌن و القلب مثل البٌولوجٌة الحٌاة أعضاء أو

 معاناته إلى إصابته أو إعاقته أدت و سنة( 51) عن عمره ٌقل بؤنه المقعد الشخص ٌعرؾ و

 علٌه ٌصعب شخص هو و عضالته و أطرافه استخدام تعٌق مكتسبة أو خلقٌة عٌوب من

 السالم عبد و الشٌخ ٌوسؾ) سنه نفس من العادٌٌن األشخاص مع المساواة قدم على التنافس

          .54ص5791 الؽفار عبد

 و التدرٌب إعادة و التؤهٌلٌة التربوٌة البرامج من خاص أنواع إلى ماسة بحاجة فهو لهذا و

 مجتمع مع ٌتكٌؾ و ٌعٌش أن ٌستطٌع حتى العقلٌة و الحركٌة إمكاناته و قدراته تنمٌة

 .(5751حسٌن، المإمن عبد محمد) الحٌاة فً معهم ٌندمج و المستطاع بقدر العادٌٌن

 إلى الشدٌد من متباٌنا اختالفا الحركٌة أو الجسدٌة اإلعاقة حاالت تختلؾ الحال بطبٌعة و

 وسمات مإشرات و عالمات الجسدٌة اإلعاقة من فئة لكل أن إلى إضافة المتوسط أو البسٌط

 الحدٌدي ومنى الخطٌب جمال) األخرى الجسدٌة االضطرابات من ؼٌرها عن تمٌزها

 . ( 59ص 5779

 7711.أ.م.الو في الفيدرالية الحكومة تعريف

 و عضالته استخدام على الفرد قدرة على تإثر شدٌدة جسمٌة إصابة هً الحركٌة اإلعاقة

 قد. مكتتب هو ما منها و خلقً هو ما منها و ملحوظ بشكل األكادٌمً أدائه على تإثر

 الحركٌة بوظائفه القٌام من الفرد ٌمنع جسدي عائق بؤنها أٌضا الحركٌة اإلعاقة عرفت

 القدرة فقدان أو العضالت فً ضمور إلى أدت إصابة أو مرض نتٌجة طبٌعً بشكل

 فً باختالل مصحوبة العلٌا و  السفلى األطراؾ فً معا كلتٌهما أو الحسٌة أو الحركٌة

 و طبٌة و نفسٌة برامج إلى الحٌاة فً أهدافه لتحقٌق الفرد ٌحتاج و الحركً التوازن

  مهنٌة و تربوٌة و اجتماعٌة
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 : ٌلً ما نستنتج النتائج هذه خالل من

 أو عظمٌة كانت سواء اإلعاقة هذه حدوث عن المسإولة األعضاء جمٌع فً خلل وجود

 .ؼٌرها أو عضلٌة أو عصبٌة

 بها ٌقوم أن ٌجب التً بوظائفه القٌام على القدرة بها المصاب الفرد تفقد اإلعاقة هذه إن

 .الجسمٌة الحٌاتٌة بنشاطاته المتعلقة و الجسم

 .مهنً و اجتماعً و نفسً و طبً تدخل إلى بحاجة الحالة هذه أن

 .مكتب أو خلقً ٌكون قد سببها أن

 . (59-59 ص 5771 -أحمد سهٌر) 

 :الحركية اإلعاقة أشكال

              أو الحركٌة األجهزة إصابة عن تنتج و الحركٌة أو الجسدٌة اإلعاقة أشكال تتعدد             

    االجتماعٌة و العقلٌة و انفعالٌة و النفسٌة النواحً على بالؽا تؤثٌرا ٌإثر مما العضوٌة إصابة

 األرجل أو األٌدي كفقد حركٌة بعاهات المعقدٌن الجسدٌة اإلعاقة أنواع أهم من و للمعوق،

 و المخ و الصدر أو القلب كؤمراض مزمنة بؤمراض المصابٌن و األطفال ،وشلل أحدهما أو

 .انتشارا الحركٌة اإلعاقة أنواع ألكثر عرضا ٌلً فٌما و الجذام و السكري الصرع

 :األطفال شلل (7

 فٌما به اإلصابة نسبة تقل و سنة( 51-5) سن بٌن خاصة بصفة و األطفال بٌن تنشر إعاقة

 نٌرولوجٌة اضطرابات إلى ٌرجع أطفال شلل أن العلمٌة الدراسات أثبتت السن،و هذا بعد

 قدرة عدم عالماته من و خطٌرة تؤهٌلٌة و تربوٌة مشكلة المرض هذا ٌشكل و عصبٌة

 التكٌؾ و التوافق على قدراته على ٌإثر و التآزر صعوبة و بسهولة الحركة على الطفل

 .االجتماعً و النفسً
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 :الدماغي الشلل (2

 صورة على ٌظهر ما ؼالبا و الدماؼً بالتلؾ ٌرتبط حركً اضطراب عن عبارة هو و

 سلبا ٌإثر و الطبٌعً للنمو إعاقة الدماؼً الشلل و الحركً التوازن عدم أو ضعؾ أو الشلل

 تصل و طفل 533 لكل 13 المعتمد انتشاره ونسبة الطفل لدى النمو المظاهر مختلؾ على

 .طفل 533 لكل 1 إلى النامٌة الدول فً

 :المفتوح الفقري العمود (3

 التخلؾ مراحل أثناء العصبٌة القناة انسداد عدم عن ٌنتج الخطورة بالػ والدي تشوه ٌعتبر و

 .طفل 5333 لكل 1 انتشاره نسبة و طبٌعً بشكل

 : الدماغي استسقاء (5

 و الدماغ حجٌرات توسع إلى ٌإدي و الدماغ فً الشوكً المخً للسائل طبٌعً ؼٌر تجمع

 و الشلل و العقلً التخلؾ إلى ٌقود مما الدماغ تلؾ بالتالً و العصبٌة الخالٌا على الضؽط

 .التشنجٌة النوبات

 :البثر (5

 .مكتسبا أو والدٌا ٌكون أن إما البثر و منها جزء أو األطراؾ نمو عدم أو إزالة به ٌقصد

 :العضلً الوهن (4

 و بالتعب شعور و اإلرادٌة العضالت فً شدٌد ضعؾ فٌه ٌحدث عضلً عصبً اضطراب

 تعرؾ وال فرد 530333 لكل 5 انتشاره نسبة و ما بنشاط القٌام بعد خاصة و اإلعٌاء

 .عنها المسإولة األسباب
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 :الهشة العظام /7 (1

 نادر مرض هو و للبروتٌن العظام الفتقار للكسر العظام قابلٌة المرض أعراض من و

 .ألؾ أربعٌن لكل واحد ٌصٌب

 :الفقري العمود انحناء (9

 على خطٌرة سلبٌة تؤثٌرات لها ٌكون قد التً و الفقري للعمود االنحناءات من العدٌد هناك

 .الجنؾ و البزخ و الحدب و الصعر شٌوعا االنحناءات هذه أكثر و الجسم وظائؾ

 :الشوكي النخاع إصابات (7

 الشلل حاالت عنها تنجم التً الشوكً النخاع إلصابات األشخاص من األالؾ مئات ٌتعرض

 المراهقٌن من المصابٌن هإالء من األكبر عدد أن االنتباه الملفت من و الرباعً أو السفلً

 .المجتمع أو الفرد على سواء كبٌرة اجتماعٌة و نفسٌة عواقب له ٌكون مما

 :الروماتيزمية المفاصل اضطراب (71

 و الحوض و الكاحل و الركبة خاصة و المفاصل على ٌإثر مزمن العظمً اضطراب

 للوقاٌة الطبٌعً للعالج الشخص ٌحتاج ما ؼالبا و الذكور من أكثر اإلناث ٌصٌب و الرسػ

 -113) ص( 5779الحدٌدي، منى و الخطٌب جمال. )المسكنة العقاقٌر و التشوهات من

115 )  . 

 :حركيا المعوقين احتياجات

 :يلي فيما تتمثل و: توجيهية و صحية احتياجات (7

 كل تشمل هً و البدنٌة الرعاٌة خالل من البدنٌة اللٌاقة استعادة:  مثل بدنٌة احتٌاجات -أ

 تقوٌم و تعوٌضٌة أجهزة و العالج تتضمن و للمعوق الصحٌة الحالة تحسن التً الخدمات
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 اكتساب و استعادة على المعوق تساعد أخرى تجهٌزات و مساعدات أي و األعضاء

 .بدنٌة استقاللٌة

 التنمٌة و التكٌؾ على المساعدة و النفسٌة بالعوامل االهتمام: مثل إرشادٌة احتٌاجات -ب

 .الشخصٌة

 االهتمام مع التعلٌم سن فً هم لمن المتكافئ التعلٌم فرص إفساح: مثل تعلٌمٌة احتٌاجات -ج

 .الكبار بتعلٌم

 .المهارى للمستوى تبعا التدرٌب مجاالت فتح: مثل تدرٌبه -د

 :اجتماعية احتياجات (2

 .إلٌه المجتمع نظرة تعدٌل و بمجتمعه المعوق صالت توثٌق: مثل عالقٌة -أ

 و االتصال و االنتقال واستمارات المادٌة و التربوٌة و المساعدة الخدمات: مثل تدعٌمه -ب

 المختلفة االجتماعٌة القٌم تدعم كلها و الجمركٌة و الضرٌبٌة اإلعفاءات

 :مهنية احتياجات (3

 التً التؤهٌلٌة العملٌة من االنتهاء لحٌن فٌه االستمرار و المبكر المهنً التوجٌه سبل تهٌئة -أ

 .استمرارٌتها تؤمن و المهنٌة القٌم تصون

 .االجتماعً و المهنً التؤهٌل مراكز و المكاتب فتح فً التوسع -ب

 الصؽٌر الطفل خصوصا و المعوق الطفل تؤهٌل و لتثقٌؾ مشروع بإنشاء االهتمام -ج

    .115 ص -139 -العزٌز عبد علً رشاد: د.)السن
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 :الحركية باإلعاقة عالقة ذات العصبية االضطرابات

 :الشوكي الحبل اصابات (7

 وظٌفته تتمثل و االخرى الجسم األعضاء و الدماغ بٌن الوصل حلقة الشوكً النخاع ٌعتبر

 ٌعتبر فهو العضالت إلى الحركٌة المعلومات بنقل و الدماغ إلى الحسٌة المعلومات نقل فً

 بؤي الحبل هذا إصابة تعتبر و االنسان جسم داخل الحسٌة و الحركٌة العملٌات عن المسإول

 فً الضرر شدة و موقع على اإلعاقة خطورة على تعتمد و وظٌفٌة إعاقة تلؾ أو خلل

 :منها و الشوكً الحبل لها ٌتعرض قد التً االصابات من و الشوكً الحبل

 .النارٌة العٌارات -

 .الرٌاضٌة اإلصابات-

 .السٌارات حوادث-

 .السحاٌا التهابات-

 .المفتوح الصلب-

 و البولٌة المجاري التهابات فً تتمثل عدٌدة مشكالت من اإلصابة هذه أصحاب ٌعانً و -

 مهارات و الحٌاتٌة الحركٌة المهارات فً صعوبة و الجلدٌة التقرحات و التنفسً الجهاز

 .االنفعالً التكٌؾ فً مشكالت من و بالذات العناٌة

 :المفتوح الفقري العمود (2

 العصبٌة القناة انسداد عدم عن ناتجة خطرة والدٌة تشوه حالة المفتوح الفقري العمود ٌعتبر

 معروؾ ؼٌر هو و حالة 30331 انتشاره نسبة تبلػ و طبٌعً بشكل التكون مرحلة ثناء ال

 مظاهر أهم من و بحثة وراثٌة عوامل إلى ترجع اإلصابة من قلٌلة نسبة أن و تماما االسباب

 :ٌلً ما الحالة هذه
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 .البعض بعضها عن الفقري العمود فقرات تباعد-

 على ٌحتوي ال الذي و الشوكً النخاع بالسائل المملوء الفقري العمود من نشوء بروز-

 .عصبٌة أنسجة

  .الدماغ التهابات و الدماغ استسقاء بحالة الحالة هذه ترتبط و -

 :األطفال شلل (3

 األطفال ٌصٌب خاص فٌروس من المسببة الحركٌة اإلعاقة أشكال من األطفال شلل ٌعتبر-

 دماغ ٌصٌب فٌروس و الفرد لدى الحركً النمو اضطرابات ؼلى المرض هذا ٌإدي حٌث,

 و الشنج و العام ضعؾ المرض مظاهر أهم من و, الفقري العمود خالٌا ٌصٌب أو الطفل

 و الخلل أو التلؾ ٌتركه ما على ذلك و شاملة أو جزئٌة اإلصابة تكون قد و, العام الشلل

 فإنه الطفل جسم من السفلً األطراؾ فً اإلصابة كانت إذا و اإلصابة شدة ذلك ٌعتمد

 هذا للمساعدة طلبه سٌدعً الذي األمر المستقل التنقل و الحركة فً مشكالت من سٌعانً

 .التعلم على قدرته على أو الطفل عند العقلٌة القوى على ٌإثر ال المرض

 :الرأس إصابة (4

 مرحلة أن ،خاصة متكررة و شائعة ظاهرة الرأس منطقة فً إلصابات األطفال تعرض إن

 العالم على التعرؾ فً الطفل رؼبة بسبب ذلك و كبٌر جسمً بنشاط مصحوبة الطفولة

 األلعاب بعض ممارسة عن ناتجة الرأس منطقة فً اإلصابات تكون قد و به، المحٌط

 تسبب رأسه على ضربة إلى ٌتعرض ،كؤن الطفل له تعرض جسدي عنؾ أوعن الرٌاضٌة

 ذلك ٌإدي قد ،و فٌه الحركة مراكز على ٌإثر الذي األمر الدماغ فً خلال أو ارتجاجا له

 أحٌانا ،و الضربة تلك عن ناتجة عضلٌة بتشنجات إصابته و الطفل عند الصرع حالة إلى

 . العقلٌة اإلعاقة أو الموت إلى اإلصابة تإدي

 للمواد األطفال تناول أو اإلصابات هذه مثل حدوث فً كبٌرا دورا السٌر حوادث تلعب 

 مع تكٌفه دون ٌحول الذي األمر اإلصابة بهذه طوٌلة لمدة و الطفل حٌاة تتؤثر قد و السامة
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 تخطٌط فحوصات إجراء و المتواصلة الصحٌة للرعاٌة حاجته و المدرسة و األسرة محٌط

 من كؤن لذلك الطفل هذا حٌاة طٌلة أو طوٌل زمن إلى بحالة الخاصة األدوٌة تناول و الدماغ

 العزة حسنً سعٌد.)األخطار هذه لمثل التعرض من حماٌتهم و باألبناء العناٌة األباء واجب

 .95-93 ص -1333-

 :الحركية اإلعاقة األسباب

 .الحمل أثناء األم ؼذاء كفاٌة عدم-

 .رٌسس عامل تجانب عدم -

 .الوالدة أثناء اإلصابة أو األوكسٌجٌن نقص-

 .التؽذٌة سوء عن الناتج الدم فقر -

 التهاب و الملخٌة السحاٌا و األطفال شلل الجذام،: مثل الفٌروسٌة و البكتٌرٌة األمراض -

  الدماغ

 .للعقاقٌر األم تعاطً-

 .األخرى العنؾ أعمال و الحروب و الطبٌعٌة الكوارث -

 .البٌئة ملوثات -

   .91ص  1331 - الدٌن عز أحمد النجا أبو(

 :الحركية لإلعاقة األخرى األسباب 

 عن حدوثها إلى تإدي التً العوامل أو الحركٌة اإلعاقة تراث تحلٌل ٌكشؾ الحقٌقة فً -

 نوعٌن إلى األسباب هذه تحدٌد ناحٌة من المشكلة هذه بتحلٌل المهتمٌن بٌن اتفاق شبه وجود

 :هما أساسٌن
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 :الوالدية الوراثية العوامل أو األسباب (7

 هً و الجنٌنً بالتكوٌن المتصلة الحً الكائن داخل الموجودة المإثرات حصٌلة هً و -

 فً الموجودة الجٌنات طرٌق عن أخر إلى جٌل من تنتقل التً الحاالت تشمل

 بعض و السكر لمرض األسر بعض عند الموجود االستعداد مثل الخالٌا فً الكروموسومات

 انخفاض و لها االستعداد و الوراثٌة العقلٌة األمراض كذلك و المزمنة القلب أمراض حاالت

 النمو نقص إلى ٌإدي الدرقٌة الؽدة إفرازات فً الوراثً النقص أن ما الذكاء مستوى

 .العقلً و الجسمً

 فً الوالدة إعداد حجم من/( 1) ٌقارب بما تقدر إصابات حدوث على العوامل هذه تإثر و -

 حدوث ٌسبب معظمهما لكن و الرضع األطفال لدى مبكرة وفاة حدوث إلى ٌإدي كما العالم

    .أخرى حركٌة أو جسمٌة إعاقات

 (م1339 ربٌع، و طارق(

 :االجتماعية و البيئة األسباب (1

 مع تسٌر و الوفاة حتى الحمل منذ دورها تلعب بدأت التً الخارجٌة المإثرات حصٌلة هً

 تعرض تعنً الوالدة قبل ما مإثرات تشمل و تفاعلٌة عالقة فً نشؤتها منذ الوراثة قوى

 الحمل بداٌة فً األم إصابة فمثال معٌن بمرض األم إصابة نتٌجة معنٌة إلصابات الجنٌن

 تؽذٌة أن كما القلب و العٌن إلصابات الجنٌن تعرض احتمال إلى تإدي األلمانٌة بالحصبة

 .الطفل على تؤثٌر لها الصحٌة حالتها و األم

 قد الطبٌعٌة والدته موعد قبل الطفل والدة فمثال الوالدة عند تكون التً المإثرات أما -

 اإلصابات و الحوادث فمنها الوالدة بعد المإثرات ،أما المخ فً بنزٌؾ إصابته إلى ٌإدي

 و األطفال شلل: مثل الشدٌدة باألمراض اإلصابة و الحروب إصابات و الجروح و العمل

 . (م1339ربٌع، و طارق.  )ذلك ؼٌر و الدرن و الروماتٌزمٌة الحمل
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 أو النامٌة الدول فً سوآءا اإلعاقة لحدوث الرئٌسٌة العوامل إحدى األسباب هذه تشكل و -

 عدد¾  بها ٌولد التً و النامٌة الدول مستوى على أكثر بصورة تظهر لكنها و المتقدمة

 البٌئة توافر عدم عن العوامل تلك تنتج كما العالم مستوى على سنوٌا المولودٌن األطفال

 النمو ناقصً األطفال ووالدة الحمل فترات أثناء الجنٌن على تإثر التً المالئمة الصحٌة

  فترة أثناء بؤنٌمٌا إصابة و التؽذٌة سوء نتٌجة كبٌرة بدرجة

    .(م1339ربٌع، و طارق .)الحمل

 :الخاصة االحتياجات لذوي الصحية الرعاية 

 :الحركية اإلعاقة

 من كبٌرة طائفة تضم و الخاصة احتٌاجات لذوي المصاحبة الصحٌة المشكالت أهم من إنها

 ،إما المركزي العصبً الجهاز أو المخٌخ أو المخ فً عضوي تلؾ عن الناجمة األمراض

 العضلٌة الجسم وظائؾ من أكثر أو وظٌفة فً خلل إلى ٌإدي ،مما مكتسب أو وراثً سبب

 .التوازن و المشً و الحركة عملٌة فً هاما دورا تلعب التً و كلٌهما أو

 جسٌم خلل إلى المرض هذا ٌإدي حٌث الدماؼً الشلل حاالت هً الحاالت هذه أبرز لعل و

 العضلً التوافق و التوازن فً ضعؾ أو شلل أو قصور عن ٌسفر و العصبٌة الوظائؾ فً

 .العصبً

 إلى تحتاج التً و خاص بشكل الحركً التوافق و التوازن ضعؾ حاالت إلى هنا ٌشٌر و 

 العالجٌة الخطة لوضع أسبابها و اإلصابة طبٌعة لتحدٌد دقٌق فحص أو وافٌة دراسة

 الدقٌقة المهارات اكتساب فً كبٌرا فشال تعانً التً الحاالت من الفئة هذه أن حٌث المناسبة

 .الكتابة و القلم إمساك مهارة ،مثل

 ملموسا تقدما ٌحرز أو التدرٌب و العالج من ٌستفٌد الحاالت هذه بعض أن بالذكر جدٌر و

 الذي و األخر البعض أما العصبً العضلً العصبً التوافق و الحركً األداء مجال فً

 نحو حاالتهم تتجه قد العكس على بل تقدم أي ٌحرزون ال ؼالبا فإنهم وراثٌة ألسباب ٌعود
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(  ألسباب السابق المرجع نفس.  )الرعاٌة و للمتابعة ٌحتاجون و الزمن مع مستمر تدهور

 .بدران أحمد و النجا أبو

 :حركيا المعاقون منها يعاني التي المشاكل

 جمال– على مجتمعاتنا لتركٌز سبب ذلك و البدنٌة اإلعاقة مع التكٌؾ على القدرة عدم1

 .اإلعاقة هذه مع التعامل من أكثر -الجسم

 فٌه ٌراعً تؤهٌلً برنامج خالل من المعاقٌن لهإالء التؤهٌلٌة التدرٌبٌة البرامج نقص2

 .المعاقٌن لهإالء خدمات توفٌر و النفسٌة و االجتماعٌة الجوانب البعض

 ٌتم التً الحقٌقة أن من بالرؼم طبٌعً شخص أنه على بدنٌا المعاق الشخص مع التعامل3

 من ؼٌره عن-متماٌز– كشخص بدنٌا المعاق الشخص مع التعامل ٌجب انه إلٌها التواصل

  .األشخاص

 ألما توقعه أو األطراؾ إحدى فقد كسبب بدنٌا المعاق منها ٌعانً التً النفسٌة الضؽوط4

– البدنٌة اإلعاقات.  )له األخرٌن نظرة بسبب أو المفقود العضو استخدام عدم من ٌحدثه

 )سلٌمان سٌد الرحمان عبد

 :الحركية اإلعاقة تصنيفات -

 و إلٌها المإدٌة األسباب على قائم التصنٌؾ على اإلعاقة التصنٌفات من العدٌد اعتمدت لقد

 :ٌلً فٌما تتمثل

 :الحركية الخلقية اإلعاقة (7

 أسبابها تعود و الوالدة بعد أو الوالدة منذ تكشؾ و الطفل مع تولد التً اإلعاقات تلك هً و

 من أكثر او عضو وظٌفة علٌها ٌترتب عضوٌة إعاقة عن عبارة هً و الوراثة إلى ؼالبا

 هشاشة( الحنفاء القدم) الساقٌن تقوس مثل األطراؾ ناقص والدته منذ الجسم أطراؾ

 .ذلك ؼٌر و أنواعه بكافة الشلل و المشوهة و المعقودة و القصٌرة األطراؾ العظام،
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 :المكتسبة الحركية اإلعاقة (2

 و الفرد مع تولد الحركً،ال النشاط أو الحركٌة القدرة فً عجز أو خلل عن عبارة هً

 و األمراض و كالحوادث بٌئٌة أسباب ذات ؼالبا تكون ما،و العمرٌة الفترة خالل تصٌب

     .النفسٌة و الجسمٌة المعاق الفرد حالة على تؤثٌر عنها ٌنجم

 ) 17 ص -1339- الطائفً حسن المجٌد عبد(

 :الحركية اإلعاقة من الوقاية طرق

 وفق الفعالة الوقائٌة البرامج تصمٌم متطلب الحركٌة اإلعاقة فً الوقوع من الوقاٌة إن

 تقتصر الوقاٌة أن إلى اإلشارة تجدر و الحدٌثة العلمٌة المعرفة ضوء فً واضحة المعاٌٌر

 ثالث على عدٌدة اجراءات تنفٌذ تشمل أن ٌجب لكنها و اإلعاقة حدوث منع محاولة على

 النمو على انحراؾ هو الحركً االنحراؾ إن. االضطراب حالة لتطور موازٌة مراحل

 النهاٌة فً إعاقة إلى ٌتطور العجز أو عجز إلى التحول ثم أوال الضعؾ شكل ٌؤخذ الطبٌعً

 تسعى و الثنائٌة بالوقاٌة ٌسمى ما هذا و أصال الضعؾ حدوث تمنع الجهود تنصب و األمر

 هذه سؤتناول و الثالثٌة بالوقاٌة ٌسمى ما هذا و إعاقة إلى العجز هذا وصول عدم إلى أخٌرا

 .التفسٌر و التوضٌح من بشًء المراحل

 :األولية الوقاية

 :ٌلً ما اإلعاقة لمنع األولٌة الوقاٌة طرق تشمل -  

 تتعلق عدٌدة فحوصات إجراء بعد البعض لبعضهما الزوجة و الزوج اختٌار (5

 لها تسلهما فً الخلقٌة التشوهات لحدوث تفادٌا الرٌزٌسً العامل و الدم بؤمراض

 .الحركٌة باإلعاقة عالقة

 ألخذ األسرٌة الرعاٌة و الحضانة ذوي من العامل لألم المستمر اإلرشاد تقدٌم (1

 .ؼٌرها و الجدري و العصبة و الدفتٌرٌا بؤمراض الخاصة المطاعٌم
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 تحدث التً األدوٌة تناول عدم و الحمل فترة أثناء للطبٌب الحامل األم مراجعة (1

 عدم و األولى شهور ثالثة فً الحمل مراحل فً خاصة الجنٌن لدى خلقٌة تشوهات

 .الدوائٌة للجرعات زٌادتها

 عدم و لألشعة و التؽذٌة سوء لمشاكل تعرضها عدم و العامل األم بصحة اإلهتمام (5

 .التدخٌن و للكحول تعاطٌها

 . مختص طبٌب إشراؾ تحت و خاص مستشفى فً الوالدة حدوث وجوب (1

 .المنزل فً الوالدة تكون كؤن عسرة والدة حدوث تجنب (4

 .الحمل أثناء الوالدي للتسمم األم تجنب (9

 :الحركية اإلعاقة من الوقاية طرق   * Secondary Prevention  *: الثانوية الوقاية

 قبل و المرض حدوث ٌعد حثٌثة جهود بدل على المرحلة هذه فً المربٌن جهود تنصب و -

 تسعى و أمكن ما مدته تقصٌر و المرض شدة من للحد ذلك و اإلعاقة و العجز حدوث

 خفض بهدؾ الصحٌة و الجسمٌة قدراته استعادة من الطفل تمكٌن إلى الثانوٌة الوقاٌة

 عن المبكر الكشؾ -: ٌلً ما الثانوٌة الوقاٌة طرق تشمل و األطفال بٌن العجز حاالت

 الجسمً بالعجز االصابة حاالت

 المبكر الجراحً و العالجً التدخل -

 .التخلؾ من لمنعه الطفل بٌئٌة إثراء -

 .التفاقم من حالته مع و صحته على للحفاظ للطفل المتواصلة الطبٌة الرعاٌة توفٌر -

 من للتخفٌؾ لألطفال الترمٌمٌة و التصحٌحٌة و التعوٌضٌة األدوات و األسالٌب استعمال -

 .لدٌهم الجسمٌة اإلعاقة شدة
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 **Trible Prevention   : الثالثية الوقاية- 

 واحد الطفل حالة تدهور من الحد إلى تهدؾ و العجز حدوث بعد ٌؤتً الوقاٌة هذه دور إن -

 على السٌطرة و الحركً العجز حالة من الناجمة و المصاحبة و المرافقة تؤثٌرات من

  :ٌلً ما الثالثٌة الوقاٌة تتضمن و ذلك أمكن ما المضاعفات

 لألسرة الجنٌنً اإلرشاد خدمات توفٌر -

 .األسري اإلرشاد خدمات توفٌر -

 .الصناعٌة األطراؾ استعمال -

 .الخاصة التربٌة مراكز تقدمها التً التؤهٌل خدمات من اإلستفاذة على الطفل مساعدة -

 .ألسرته و للمصاب النفسً العالج تقدٌم -

 .اإلعاقة هذه نحو نظرته تحسٌن و للمجتمع اإلتجاهات تعدٌل

 .بٌئته مع التكٌؾ على المصاب مساعد -

 للموسٌقى كاإلستماع بإعاقته تتعلق ال نشاطٌة و تروٌحٌة برامج فً المصاب اشراؾ -

 (151-151ص ،1339 العزٌز، عبد سعٌد.)مثال

 الثانٌة الطبعة 1331 األولى العزٌز، عبد سعٌد الدكتور الخاصة، اإلحتٌاجات ذوي ارشاد

  www.doralthagafa.com. عمان. التوزٌع و للنشر الثقافة دار ،1339
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 الخالصة

 

 عام بشكل أسبابها و أشكالها و الحركٌة، اإلعاقة مفهوم إلى تعرضنا الفصل هذا خالل من

 بعد ما مفهومها حٌث من الفصل هذا شملت التً الحركٌة اإلعاقة موضوع حددنا أن إال

 بمختلؾ عالقة ذات األساسٌة العناصر إلى فتطرق إصابات و حوادث عن الناتجة الوالدة

 و ؼٌرها، و النصفً الشلل و الدماؼً الشلل أنواع كل و الشوكً، النخاع كإصابات أنواعها

 الشخص على أخٌرة هذه فالتعكس اإلعاقة هذه إلى المإدٌة العوامل و أسباب إلى تطرقنا

 األسرة على ذاته بعد المعاق ٌإثر كما اجتماعٌة، و منها النفسٌة المستوٌات عدة فً المعاق

 حركٌا للمعاق الخاصة الرعاٌة تستدعً سلبٌة آثار من الحركٌة اإلعاقة عن ٌترتب ما كل و

   االجتماعً و المهنً الدمج و الجسدي التؤهل و النفسً التكفل طرٌق عن
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 :تــــــمــــهـــٌـــد

 

 العمر هذا فً فاألفراد بدقة التفكٌر فٌها ٌتحدد األساسٌة التؽٌرات مرحلة المراهقة تعتبر

 بها ٌقومون التً الفكرٌة العملٌات على تنعكس التً قدرتهم على ٌبرهنون

 إلٌها ٌنظر و للمشكالت المراهقٌن حل طرق و خصابص فً و الكٌفٌة التؽٌرات هذه و 

 الجسمٌة التؽٌرات و االنفعالٌة لالضطرابات مرحلة أنها أٌضا

 :المراهقة تعرٌف .1

 راهق قولنا و* النمو* معناها و *Adolescence* الالتٌنً اللفظ من المراهقة كلمة :ةلغ

 اإلقتراب على الداللة تمكن هذا فً و مستطردا نموا نمٌا أنهما بمعنى الفتاة راهقت و الفتى

  .النضج الحلم، من

 (469: ،4991الجسمانً، العالً عبد) 

 نهاٌة تتجلى و تقرٌبا عشر الثامنة حتى و البلوغ بداٌة من تمتد الفرد عمر من مرحلة 

 المراهقة

 جسم من قرٌبة صورة إلى المراهق جسم هٌبة الوصول و النمو لعملٌة نسبً باكتمال 

 :المعنً اما الراشد

 إصطالحا :

 أي الرهق من فٌؤتً*  المإلؾ قبل من المعتمدة العربٌة المعاجم فً ورد كما 

 أدنوا أي القبلة، أرهقوا: له حدٌث فً( سلم و علٌه هللا صلى) محمد نبٌنا ٌقول حٌث اللحاق 

 البن ، العرب لسان فً كذا) قاربه: الحلم رهق ،و للحلم مقارب أي: المراهق ؼالم و منها

 و مرهق و مراهق، هو قٌل الحلم قارب إذا الصبً( سٌده البن المخصص) فً و( منظور

 .* الحلم أرهق قد
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 بها نقصد التً و  الفٌسٌولوجٌة التؽٌرات من مجموعة:  جوهرها فً المراهقة تشمل و -

 مدحت(.) األعضاء وظابؾ علم الفسلجة) تعنً حٌث الجسم أعضاء وظابؾ فً التؽٌرات

 )112- 114 ،ص 4111،2142 الحجازي الرزاق عبد

 :المراهقة تعرٌف

 تعتبر و الرشد نحو النمو ٌعنً الذي و الفعل من مشتقة األصل التٌنٌة كلمة المراهقة

 نضج إلى الطفولة نضج عدم من التحول و النمو من فترة المجتمعات كل فً المراهقة

 مرحلتً بٌن الواصل الجسر بمثابة تعتبر فإنها المعنى بهذا و للمستقبل إعداد فترة و الرشد

 مسإولٌات ٌتحملون و نموهم ٌكتمل أن قبل عبوره من لألفراد البد الذي و الرشد و الطفولة

 .مجتمعهم فً الكبار

 (4ه،ص4129. م2119شرٌم، حكمت رؼدة.د(

 :المراهقة مراحل .2

 :المبكرة المراهقة (4

 ال طفلك أن اعتقادك رؼم و تقرٌبا سنة 41 و 44 العمر بٌن المبكرة المراهقة فترة تمتد

 بٌن المراهق ٌتؤرجح العمر هذا ففً جدا مهمة و كبٌرة بتؽٌرات ٌمر فإنه صؽٌرا ٌزال

 و صعبا األمر ٌجعل ما األهل به ٌهتم أن فً رؼبته بٌن و كراشد ٌعامل أن فً رؼبته

 ،ففً المراهقة من الفترة هذه على* الشباب حب* مرحلة اسم إطالق ٌمكننا. للوالدٌن مربكا

 تطرأ التً التؽٌرات و الخارجً بمظاهره ٌتعلق فٌما الثقة بضعؾ المراهق ٌشعر الفترة هذه

 . علٌه

 :الوسطى المراهقة (2

 باالستقاللٌة المراهق شعور المرحلة هذه سنوات ،أهم تقرٌبا سنة 41 و 41 بٌن مرحلة تمتد

 أكثر المراهقون ٌصبح أنفسهم إلثبات الماسة حاجاتهم بسبب و الخاصة شخصٌته فرض و

 و األهل القوانٌن و قٌم و ألفكار االنصٌاع فٌرفضون العابلة ضمن نزاعا و تصادما

 الؽٌر أو الممنوعة األمور المراهقون من الكثٌر ٌجرب و لهم، ٌحلو ما فعل على ٌصرون

 و متؤخرة، لساعات المنزل خارج السهر و الكحول شرب و كالتدخٌن األهل، عند المحبذة

 ٌصبح ،و الخاص رأٌهم فرض فً لألهل التحدي من كنوع المشبوهٌن، األشخاص مصادقة

 الدعم، و النصٌحة على للحصول األصدقاء على ٌعتمد و مخاطرة، و مجازفة أكثر المراهق

 و ثقتهم، ٌخسروا ال لكً ألطفالهم شدٌد تفهم إظهار المرحلة هذه فً األهل على لٌس و

 .العابلة مع و االخرٌن مع تعامالتهم و لتصرفاتهم واضحة قوانٌن ٌصنعوا الوقت بنفس
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 :المتأخرة المراهقة (3

 التخرج بعد ما إلى الدراسة و المادٌة الشإون فً االهل على األوالد من المرحلة هذه تمتد

 فترة المرحلة هذه تمتد قد مجتمعنا فً و سنة 24 إلى 41 ٌستطٌع أٌضا العمل مرحلة و

 إنهاكهم رؼم مستقلة، بطرٌقة ٌعملوا أن المرحلة هذه فً الشباب معظم العتماد نظرا أطول

 و قراراتهم تجاه أكبر بثقة ٌشعرون ألنهم ،و شخصٌتهم و هوٌتهم معالم برسم تتعلق بقضاٌا

 .النصٌحة لطلب منهم الكثٌر ٌعود شخصٌتهم

 www.gulfbids.com.الخاصة احتٌاجات ذوي الخلٌج أطفال( 

 :البلوغ تعرٌف .1

              العقلٌة و النفسٌة و الفٌزٌولوجٌة التحوالت من مجموعة بالبلوغ ٌقصد و          

 تطور و الجسدي النمو أبرزهما عالمات و مإشرات خالل من رصدها ٌمكن التً

 على القدرة و الهرمونٌة   التحوالت و الثانوٌة الجنسٌة العالمات بروز و التناسلٌة األعضاء

 و الذهنٌة القدرات تطور مع تترافق  كما المنوٌة الحٌوانات إنتاج و اإلباضة و التناسل

 ( 11 – 11هـ : 4121م /  2111،  بوراوي سكٌنة.)العاطفً و االنفعالً النمو و المعرفٌة

 :البلوغ و المراهقة بٌن الفرق .4

 ٌعنً فالبلوغ. بٌنهما الخالط من كثٌر ٌحدث حٌث البلوغ، بٌن و المراهقة بٌن التمٌٌز ٌنبؽً

 فهً المراهقة أما اإلنجاب، من تمكنها التً النضج حالة إلى التناسلٌة األعضاء وصول فقط

 النفسٌة و العقلٌة و الجسمٌة التؽٌرات من العدٌد تشمل حٌث امتدادا و تنوعا و شموال أكثر

  .الروحٌة و األخالقٌة و االجتماعٌة و

 فٌقال اقترب، أي راهق العربً، العقل من المراهقة لفظ ٌشتق اللؽوي االشتقاق ناحٌة من و

 و النساء مبلػ بلؽت و الفتاة حاضت إذا و الرجال مبلػ بلػ و الحلم قارب إذا الؽالم راهق

 .ذاته النضج لٌس و النضج من االقتراب إلى المراهقة تشٌر النفس علم فً

 بصورة اخرى إلى مرحلة من ٌنتقل ال االنسان أن الصدد فً إلٌه االشارة تجدر مما و

 ال فالمراهق. الزمن من طوٌلة فترات عبر و تدرٌجٌا االنتقال ٌتم إنما و فجابٌة، طفرٌه

 تصل قد الزمن، من طوٌلة فترة مدة على إنما و ضحاها، و عشٌة بٌن الرجولة إلى ٌتحول

 .تدرٌجٌة بصورة ٌتم فاالنتقال. سنوات عشر إلى

 نمو ٌحدث المراهقة فً و لبداٌتهما المإشر هو و حسب، و المراهقة جوانب أحد البلوغ و

 مشاعره و اتجاهاته فً و أعضابه وظابؾ فً و المراهق جسم فً متالحق و سرٌع
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 كنفه، فً ٌعٌش الذي الحضاري للنمط وفق هذه المراهقة فترة تقتصر أو تطول و ووجدانه

 ٌشتؽل حٌث االقتصادي، االستقالل تحقٌق لسهولة البدابٌة المجتمعات فً قصٌرة فهً

 المتحضرة المجتمعات أما. البدابٌة الزراعة أو الصٌد أو كالرعً بسٌطة بؤعمال المراهقون

 المهنً و الفكري و العملً اإلعداد من المراهق استقالل ٌتطلبه لمل نظرا تطول فإنها

 و السابدة االقتصادٌة االجتماعٌة األنظمة مساٌرة على المراهق لٌقوي الطوٌل المتخصص

 .بالتعقٌد الحدٌثة الحضارة ظل فً تتسم التً

 .(  241 -219 هـ:4126:   م2111،العٌسوي محمد الرحمان عبد د) 

 :للمراهق النمو جوانب .1

 :الجسمً النمو

 هً المراهقة و. بالمراهقة المتؤخرة الطفولة تصل التً القنطرة هو البلوغ: البلوغ معنى

  .للراشد األعداد مرحلة

 :عوامل بثالث الزمنً المدى ٌتحدد

 :الجنس

 .سنة 41 إلى سنة 42 سن حوالً من المدى هذا ٌمتد للذكور بالنسبة

 .سنة( 42-41) سن حوالً من المدة هذه تمتد لإلناث بالنسبة

 :الوراثٌة العوامل

 .األفراد منها تنحدر التً الساللة تحدد التً العوامل هً و

 :الطبٌعٌة الجؽرافٌة البٌبة*ج

 المناطق سكان من أسرع ٌبلؽون الحارة المناطق فمكان الفرد، فٌها ٌعٌش التً البٌبة هً و

 .الباردة

 :البلوغ ظهور عن المسؤولة األسباب

 الهرمونات إفراز ذلك ٌتبع و نضجها و التناسلٌة الؽدد تنشٌط فً النخامٌة الؽدة تبدأ 1

 أعضاء نمو على بدورها الجنسٌة الهرمونات تعمل و اإلناث و الذكور عند الجنسٌة

 .التناسلٌة
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 إزالة أن على التجارب دلت قد و للفرد الجنسً النضج فً المخٌة القشرة تتحكم و هذا 2 

 .مستمر جنسً تهٌج حالة فً جعلها قد قطة المخ من أجزاء بعض

 إلى تإدي البروتٌن فكثرة الفرد ٌتناوله الذي الؽذاء كمٌة و بنوع البلوغ ٌتؤثر كما /3 

 كما للفرد الجنسً النشاط على ٌإثر و البلوغ بدأ ٌإخر الؽذاء نقص أن كما بالبلوغ التبكٌر

 التجوٌع تجارب ذلك على تدل

 .الحروب أثناء األفراد على و الفبران على أجرٌت التً 

 :الجسمً النمو مظاهر 

 :فً المرحلة لهذه الجسمً النمو مظاهر تبدو

 :الغددي النمو

 .الجنسٌة الؽدة لنشاط نتٌجة المراهقة فً التٌموسٌة الؽدة و الصنوبرٌة الؽدة تضمر

 تإثر التً النمو هرمونات إفراز فً وظٌفتها فتمارس المخ أسفل تقع التً النخامٌة الؽدة أما

 النمو على الجنسٌن من كل عند الجنسٌة الؽدد هرمونات تإثر ثم العظمً النمو على

 .الجنسً

 :الدرقٌة الغدة 

 وذلك نهاٌتها قرب ذلك بعد إفراز ٌقل ثم المراهقة بداٌة فً الؽد هذه هرمونات إفراز ٌزٌد 

 .الجنسً للنضج نتٌجة

 و عام بوجه الجنسً النمو على تإثر التً القشرة خاصة و( الكظرٌة) الكلوٌة فوق الؽدة

 ؼدد عن عبارة كلها الؽدد هذه و الجنسً النمو فً أسرع و زٌادة إفرازها زٌادة بسبب

 .الدم فً إفرازاتها تصب القنوات عدٌمة صماء

 :بداٌتها و البلوغ السن

  :البنات عند

 على المإثرة العوامل الختالؾ تبعا ٌختلؾ هو و( سنة 41-41) سن بٌن البلوغ سن ٌتراوح

 عند بدءالحٌض سن ٌرتبط و لها طمث أول بحدوث الفتاة عند البلوغ بدء ٌتحدد كما النضج

 ٌبلؽن النموالهٌكلً فً األنضج و وزنا األطول البنات أن أي العمر و الوزن و بالطول الفتاة

 .نضجا و ووزنا طوال األقل زمٌالتهن عن مبكرا
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 بحدوثؤول الفتى عند البلوغ ٌتحدد و سنة( 41-42) سن بٌن البلوغ سن ٌتراوح :الذكور عند

 الشارب شعر ظهور الصوت ؼلظة: مثل الثانوٌة الجنسٌة الصفات ظهور كذلك و قذؾ

  -491 : 2114،محضر صالح بنت عفاؾ و ًسمن الحلٌم عبد محمود. د) إلخ.... واللحٌة

211. (  

 :العقلً النمو

 مرحلة فً بٌولوجً الؽٌر و الجسمً النمو فً التؽٌرات أن( 4946* )ترمان*الباحث ٌرى

 لكنها الحٌاة طول تستمر ال العقلٌة فالقدرات العقلً، النمو فً بالتؽٌرات تقترن المراهقة

 الباحث أما التدرٌجً، االنخفاض فً تؤخذ ثم تقرٌبا 46 سن فً ذروتها إلى تصل

 العمر فً التقدم مع ٌنخفض ال الذكاء أن بٌن( 4911* )شً* كذلك و( 4911*)بالترر*

 .النضج سن خالل االزدٌاد فً ٌستمر و ٌتحسن قد لكنه الزمنً

 . (111 :2114 الزؼبً، محمد أحمد   (

 تسٌر للمراهق العقلٌة فالحٌاة نضجها و العقلٌة القدرات بنمو المراهقة فترة تتمٌز العموم فً

 المعقدة العالقات إدراك إلى الحركً و الحسً اإلدراك مجرد من أي المعقد إلى البسٌط من

 و العامة العقلٌة بالقدرة ٌسمى و العام الذكاء ٌنمو المرحلة هذه فً و المجردة المعانً و

 بالعملٌات القٌام على المراهقة قدرة تزداد و الخاصة القدرات و االستعدادات تتضح كذلك

 .التعلم و التخٌل، التذكر، كالتفكٌر، العلٌا العقلٌة

 .( 191:  2114 ،الزؼبً  محمد أحمد (

 :اإلبتكاري العقلً النمو إلى الحاجة

 الحقابق تحصٌل إلى الحاجة و السلوك و الفكر قاعدة توسٌع و التفكٌر إلى الحاجة تتضمن-

 إشباع و النفس عن التعبٌر إلى الحاجة و متنوعة و جدٌدة خبرات إلى الحاجة تفسٌرها، و

 .التقدم و النجاح أجل من الممارسة و العمل طرٌق عن الذات

 األمن تحقٌق إلى ٌإدي الحاجات هذه إشباع أن نستخلص الحاجات من ذكرناه ما خالل من-

 باألمن ٌشعر الذي الشخص و أمنة جماعة إلى االنتماء و التوافق بالذات، الثقة أو النفسً

 أنه* شٌرترز بٌتر* الباحث ٌقول و النفسً التوافق و التوازن من حالة فً ٌكون النفسً

 إلى ٌإدي إشباعها و النمو مطالب أنها لكن نقص أنها على لٌس الحاجات إلى النظر ٌجب

 .النفسٌة الصحة و التوافق
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 )16 :4991 زهران، السالم عبد حامد(

 :اإلنفعالً النمو

 :المراهقة فً االنفعالً النمو أهمٌة

 اإلنفعالٌة التؽٌرات ألن نظرا ذلك و كبٌرة، منزلة المراهقة مرحلة فً اإلنفعالً النمو ٌحتل

 نالحظ فنحن الجسٌمة، الناحٌة فً معٌنة بتؽٌرات تصاحب الجنسً الدافع حول تركز التً

 التؽٌرات تكون و المراهقة محل فً تقرٌبا النهابً شكله ٌؤخذ الفتاة أو الصبً جسم أن

 التؽٌرات هذه تحدث و اإلنسان، عند النمو عن ناتجة تؽٌرات اخر المرحلة هذه فً الحادثة

 مراحله فً الطفل بها مر أن ٌسبق لم جدٌدة حالة ٌولد الجنسً الدافع أن كما فابقة، بسرعة

 فً أثره و بقٌمته نسلم أن البد فإننا الجنسً الدافع عن الكالم تجنب حاولنا مهما و السابقة،

 التحرٌم او التقدٌس من بجو تحاط كانت التً الجنسٌة المشاكل أن الواقع و الفردى، سلوكنا

 األكبر الفضل و جرأة، و صراحة بكل النفس علم ٌعالجها التً المشاكل من األن أصبحت

 تلك إلى ٌعود أنه كما النفسً، التحلٌل أعالم من زمالبه و فروٌد العالمة إلى ٌعود ذلك فً

 .حصرهم عن المقام هذا ٌضٌق هإالء و المراهقة مشاكل عالجوا الذٌن العلماء من الفبة

 .(21/21: 2116د احمد على حبٌب ،) 

 :المراهقة فً االنفعالً االنحراف مشاكل -

 فً نلمس لكننا و المراهقة فً تحدث التً االنفعالٌة للخصابص العامة الخطوط رسمنا

 فترة فً تنشؤ كثٌرة مشاكل ثمة أن اجتماعٌٌن كؤخصابٌٌن و كمربٌٌن و كآباء العامة حاستنا

 .المشاكل هذه بعض فقط سنذكر لكننا و المراهقة مشاكل تفصٌل هنا نحاول لن و المراهقة

 نحو عادة ٌتجهون النمو نواحً من ناحٌة أي فً بزٌادة ٌتمٌزون الذٌن األحداث أن نالحظ -

 وجه على ذلك تالحظ و المجتمع ٌقرها ال بؤسالٌب اإلفراط هذا مظاهر عن التعبٌر

 العام االنفعالً النشاط فً ملحوظ ازدٌاد ٌحدث حٌث المراهقة مرحلة فً الخصوص

 فً هو و المجتمع ٌقره ال تعبٌرا المراهق عنه فٌعبر مناسبا عقلٌا نموا ٌقابله ال للمراهق

 االنحراؾ المراهقة مشاكل أكبر من أن نالحظ فنحن الربٌسٌة لوظٌفة فً انحراؾ أساسه

 من الجنسً الدافع ضؽط و ناحٌة من المجتمع ضؽط تحت أنه شك ال و الجنسً السلوك فً

 عن الجنسً لإلشباع أسالٌب عن البحث إلى األحٌان بعض فً المراهق ٌضر أخرى ناحٌة

 نفس من فردٌن بٌن الجنسٌة المعاملة المثالٌة بالجنسٌة تقصد و المثالٌة الجنسٌة طرٌق

 أن شك ال و المساحقة تسمى و اإلناث وبٌن اللواط تسمى و الذكور بٌن هً و الجنس
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 األساسً ؼرضها ألن نظرا األصلً هدفها عن ٌبعدها الجنسٌة الوظٌفة فً االنحراؾ

 .اإلشباع مجرد ال النوع حفظ و التناسل

 جسمٌة متاعب ستجلب فإنها تمكنت لو العادٌة هذه إن الحاالت هذه مثل فً الخطورة و -

 قصة لٌست و الممكنة االجتماعً السلوك أسالٌب أحط إلى تإدي قد المستقبل فً

 الرجال من ؼٌره مع الجنسٌة العملٌة ٌمارس الذي الرجل حول تدور كانت التً اإلسكندرٌة

 .األذهان عن ببعٌدة قتلهم إلى األمر به ٌنتهً ثم

 و الجناح، نحو المراهق مٌل هً المراهقة فترة فً نصادفه ما كثٌرا التً الثانٌة المشكلة و -

 الجرابم أن هنا نذكر أن ٌجب و البٌبة مع التوافق عدم مظاهر من مظهر إال هو ما الجناح

 أن نرى فبٌنما الكبار جرابم إلى نظرتنا عن تختلؾ نظرة إلٌها ٌنظر أن ٌجب األحداث فً

 ما األحداث جرابم أن نجد المجرم نفس فً متؤصلة عامة أصبح الكبار عند اإلجرامً المٌل

 حقٌقة الصؽٌر بالناشا احتاطت التً الظروؾ لمختلؾ طبٌعٌة سٌكولوجٌة استجابة إال هً

 إلٌه نشٌر أن نود ما لكن و نفسٌة أو جسمٌة أو بٌبٌة ظروؾ إلى ٌعود قد الحدث جناح أن

 .الحدث جناح على المراهقة مرحلة فً االنفعالٌة الخواص أو االنفعالٌة األزمات أثر أن هنا

 ؼٌر جنسٌة معاشرة أو سرقة أو اعتداء أسالٌب فً ٌتمثل المراهقٌن جناح أؼلب إن -

 المدرسة أو المنزل فً حرمان نتٌجة السلوك من األسالٌب هذه و جنسً اعتداء أو طبٌعٌة

 فٌتجه الفراغ ألوقات تنظٌم عدم أو االنفعالٌة المظاهر من ما مظهر فً شدٌد كبت أو

 أسالٌب بعض أوال فٌؤتون الجارفة نزعاتهم و رؼباتهم إلرضاء الشوارع نحو الناشبون

 تإدى االجتماعً التوافق عدم األسالٌب بعد فٌما تتطور التً و* شقاوة* نسمٌها التً السلوك

 .األحداث محاكم إلى النهاٌة فً

 المراهقون التجه تبصر و ولٌن برفق المراهقة مشاكل عولجت إذا أنه نتذكر أن ٌجب و -

 .للمراهقٌن األوقات تنظٌم ضرورة إلى اإلشارة ٌجب هنا و طٌبة اتجاهات

 و الثقافٌة الجمعٌات و الصبٌان نوادي و الشباب معسكرات و الرٌاضٌة وكالفرق -

 .هنا حصره إلى سبٌل ال مما ذلك إلى ما و االجتماعٌة المإسسات

 ال الضٌق فالمنزل المحلٌة السلطات على ٌلقى أن ٌجل التنظٌم هذا فً األكبر العبء و -

 ٌتولى و الدولة علٌها تشرؾ مإسسات فً به العناٌة من بد فال نشاطه و للمراهق ٌتسع

 .الشباب شإون رعاٌة فً متخصصون علٌا اإلشراؾ

 فقد المراهقة مرحلة فً أصولها تتبع ٌمكن التً النفسٌة األمراض من مجموعة ثمة و -

 جراء من ٌعترٌه التً القلق هً للمراهق االنفعالً النمو فً الربٌسٌة الخاصٌة أن ذكرنا
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 الراشدة الحكٌمة القٌادة ٌتٌسر لم أنه قلنا و النفسٌة، حالته فً و جسمه فً الحادث النمو

 الشعور أو بهستٌرٌا فٌصاب المستقبل فً علٌه ٌإثر قد تلك فإن الفترة هذه فً و للناشا

 .بالنقص

 النفسً التكوٌن من الخارجً المظهر فً اضطراب عن ناتجة أمراض كلها هذه و -

 .الهام دورها بالمراهق المحٌطة البٌبٌة الظروؾ مختلؾ فٌه تلعب للمراهق

 هذه مثل فً الدارج القلٌل فإن ؼٌرها و األمراض هذه طبٌعة أناقش أن هنا أود لست و 

 و المنزل فً الطٌبة المعاملة أن:  نقول أن ٌكفى و ٌنفع مما أكثر ٌضر الموضوعات

 هً لنفسه المراهق ترك عدم و الفراغ أوقات التنظٌم المدرسة فً المستمرة المساعدة

 .األمراض هذه بذور كل على للتؽلب الناجمة الوسابل

 . ) 11-11 ،2116 حبٌب، علً أحمد. د(

 :االجتماعً النمو

 السابقة النمو فترات فً علٌه كان كما مؽاٌرا شكال المرحلة هذه فً االجتماعً النمو ٌؤخذ

 و المراهقٌن، من ؼٌره مع جدٌد نوع من اجتماعٌة عالقات تكوٌن فً المراهق ٌبدأ حٌث

 أوقاته معظم ٌقضً و كبٌر، حد إلى أسرته عن المراهقة بعد ٌزداد المرحلة هذه بداٌة فً

 تكوٌن فً أثر أكبر لها الجماعة هذه بؤن القول ٌمكن ثم من و األقران، جماعات مع

 .سلوكه قٌمة و مٌوله و المراهق اتجاهات

 و األسرة من بكل النسبً األثر تحدٌد أن( 4991) صادق أمال و حطب أبو فإاد ٌرى و

 فعندما سلوكه، توجٌه فً منها بكل المراهق نظرة على كبٌر حد إلى ٌعتمد األقران جماعة

 إلى ٌتوجه الصؽٌر المراهق أن نجد العموم، وجه على بالحٌاة مرتبطة مشكالته تكون

 جماعة إلى ٌلجؤ الخاصة و الراهنة بالموافق مرتبطة المشكالت هذه كانت إذا أما والدٌه،

 أن. األقران بجامعة تؤثرا أكثر الرٌؾ المراهق أن القول ٌمكن عامة بصفة و. األقران

 رؼبة زٌادة مع حدة األقران جماعة أثر ٌزداد و باألسرة، تؤثرا أكثر الرٌؾ مراهق

 المراهق ٌلتزم الؽاٌة هذه لتحقٌق و. الجماعة هذه فً مقبوال عضوا ٌصبح أن فً المراهق

 تفوقه أن مثال الصؽٌر المراهق ٌكتشؾ فحٌن الجماعة، تحدده الذي السلوكً بالنمط

 على بالحصول شؽفا أقل ٌصبح فؤنه الجماعة، أعضاء بقٌة عن مختلفا ٌجعله الدراسً

 .إلٌها ٌنتمً التً الجماعة أفراد من واحدا ٌكون أن ٌفضل و االمتحانات، فً علمٌة درجات
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 :للمراهق االجتماعً السلوك على تطرأ التً التغٌر مظاهر أهم

 ٌحقق أن ٌستطع حتى الزعامة، فً الرؼبة و االجتماعٌة االستقاللٌة إلى المراهق ٌمٌل 1

 .المستقبل فً مسإولٌاته التحمل مستعدا ٌكون حتى المرحلة، هذه فً النمو مطالب

 فً ٌفعلونه ما ٌفعل حٌث الراشدٌن، أحد شخصٌته تقمص أو تبنً المراهق ٌحاول 2

 تعبر سلوكٌة أنماط اصدار فً المراهق رؼبة تظهر ثم من و المختلفة، االجتماعٌة المواقؾ

 االجتماعً المستوى ذات األسرة مراهقً لدى ٌظهر ما ذلك على األمثلة أشهر و ذلك، عن

 .التدخٌن أو السٌارات قٌادة فً قوٌة رؼبة صورة فً المرتفع، االقتصادي

 فً استقاللٌة أكثر ٌصبح حٌث ناجحة، اجتماعٌة عالقات تكوٌن على المراهق قدرة نمو3

 األخر الجنس من النفور من ٌتحول كما عموما، األخرٌن نحو اتجاهاته تتبلور كما عالقاته،

 فابقة بسرعة ٌحدث الذي الفسٌولوجً بالنمو ٌرتبط التحول هذا و به، االهتمام و الشؽؾ إلى

 .المرحلة هذه فً

 للنظر، الملفة األلوان ارتداء و اللبس و بالمظهر االهتمام فً ذلك ٌتمثل و بالذات العناٌة 4

 على ٌحصل أن هو المراهق ٌتمناه ما أقصى ٌصبح بحٌث الموضة خطوط أحدث مساٌرة و

 ٌتسم كما االجتماعٌة، للوجاهة تحقٌقا مستوردة بلوزة على المراهقة و مستورد، بنطلون

 .االجتماعً التقبل تحقٌق بهدؾ االهتمام جذب فً الرؼبة باالستعراضٌة، المراهق سلوك

 :االجتماعً النمو متطلبات

 مع ٌتناسب بما استثمارها و فراؼه أوقات شؽل على المراهق مساعدة اآلباء على ٌجب 1

 .السوٌة ؼٌر االجتماعٌة للتجمعات فرٌسة المراهق ٌترك ال حتى اهتماماته، و مٌوله

 و الخلقٌة القٌم تعلٌم على الحرص مع السلٌمة السلوكٌة المعاٌٌر و القٌم بتعلٌم اإلهتمام 2

 .الدٌنٌة

 له الحرٌة ترك و البٌبة خدمة مشروعات و االجتماعٌة األنشطة فً المراهق اشتراك 3

 مع مباشرة ؼٌر بصورة التوجٌه ٌكون و اختٌارهم، حسن إلى توجٌهه مع أصدقابه الختٌار

 بعض فً رأٌه أخذ و أرابه فً دابما مناقشته و علٌه االرادة أو الرقابة بفرض اشعاره عدم

 .ثقته تكسب حتى به تتعلق التً القرارات

 و للمراهق االجتماعً و الشخصً التوافق و بالنمو العناٌة المربٌن و اآلباء على ٌجب 4

 على قدرته تنمٌة و مواهبه صقل و السلطة، ممارسة من التخفٌؾ و االجتماعً ذكابه تنمٌة

 .االجتماعٌة المسإولٌة تحمل على تدرٌبه و التفكٌر،
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 ذاتٌة تحقق التً االجتماعٌة، و المدرسٌة باألنشطة االهتمام المدرسة و األسرة على ٌجب5

 .للحٌاة ناجحة فلسفة تكوٌن و نفسه فهم على تساعده و المراهق

 . ) 414- 469 م:2111 الدسوقً، محمد مجدى. د(  

 :المراهقة نظرٌات .6

A. jezal Theoryجٌزل نظرٌة: 

 الفكرة تركزت حٌث ،4961 عام منذ اهتماماته و* هول ستانلً* بآراء* جٌزل أرنولد* تؤثر

 الشاملة الفطرٌة العملٌات بؤنها ٌعرفها التً و بالنضوج، ٌتعلق فٌما جٌزل لدى الربٌسٌة

 قد و الوراثٌة، العملٌات طرٌق عن تتكٌؾ و تتعدل التً و تكوٌنه، و الفرد لنمو

 حاول حٌث األخر، بعد عاما السلوك ألصناؾ بوصفه الباحثٌن باقً عن* جٌزل*تمٌز

 الصفات بٌن سنوٌة تذبذبات إلى ٌشٌر فهو النهابٌة، نتٌجتها إلى السلوك مراحل تحلٌل

 .السلبٌة و االٌجابٌة

 و النمو تسبب التً الفطرٌة العملٌات فً و أوال الجسمً بالمفهوم المراهقة جٌزل ٌحدد و -

 عالقاته فً و المراهق، اختبارات فً و لالستنتاج، القابلٌة فً و المتزامن، التطور

 بعٌن المراهق ٌؤخذ أن البد فإنه السٌكولوجٌة الناحٌة من أما. ثانٌا األخرٌن مع الشخصٌة

 .واحد أن فً ضعفه نواحً و قوته، نواحً االعتبار

 :النفسً التحلٌل نظرٌة

 واقتفوا هول ستانلً أراء أٌدوا الذٌن القدامى العلماء أحد  s.freud  فروٌد سٌجموند ٌعتبر

 وجود على تؤكٌدها حٌث من المراهق حول قبلت التً القدٌمة اآلراء تدعٌم حاول فقد أثره،

 المجتمع فً للذكور البارز الطلٌعً الدور و اإلناث، و الذكور صفات بٌن حاد اختالؾ

 فً األب بسلطة ٌإمن الذي المجتمع تركٌب فروٌد ٌإكد كما. اإلناث دور مع بالمقارنة

 من البد عاما اتجاها أصبح و عشر، التاسع القرن نهاٌة فً فٌٌنا مدٌنة فً االجتماعٌة الحٌاة

* فروٌد* لكن و. هناك الناس أكثر قبل من مقبوال االتجاه هذا كان كما به، االلتزام و اقراره

 سن إلى الطفل ٌصل عندما مرة ألول تظهر الجنسٌة الؽرٌزة أن ٌرى الذي* هول* ٌخالؾ

 المراهقة، و للنمو النفسً التحلٌل نظرٌة دٌنامٌات ؼٌر ذلك أن* فروٌد*ٌرى حٌث البلوغ،

 النضج نتٌجة تظهر النفسً االتزان فً االضطرابات من فترة المراهقة تعتبر حٌث

* األعلى األنا* أن ترى و. نشاطها عودة و اللٌبٌدٌة، القوى ٌقظة من ذلك ٌتبع ما و الجنسً،

 بعض فً قادرة ؼٌر ٌجعلها مما مستمرة، ؼٌر بصورة للضعؾ ٌتعرض قد الفترة هذه فً
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 الجنسً اإلشباع صور فً الفرد ٌوقع مما الضارة* الهً* هجمات مقاومة على األوقات

 .العدوانً السلوك صور من العدٌد فً انخراطه و الصحٌحة، ؼٌر

 (.22/ 24م :  4992قناوى،) 

    Erikson.S Theory-أرٌكسون نظرٌة: 

 على الثقافٌة التؤثٌرات حول تدور التً األدلة بٌن ٌجمع أن أوزٌل مثل( 4)أرٌكسون حاول

 إحساس و الذات على التعرؾ أزمة هً األولى المراهقة أزمة أن ٌعتقد فهو الشخصٌة، نمو

 الثقافٌة للمحددات أفضلٌة تعطً أرٌكسون نظرٌة أن ؼٌر. لذاته تقٌٌمه و هو، بمن الشخص

 .فروٌد نظرٌة تعطٌه مما أكثر

 الطفولة مرحلة فً بؤنه الصدد هذا فً* فروٌد*ٌشٌر و. الباٌلوجٌة الناحٌة من صحٌح

 من الجنسٌة باللذة الطفل ٌشعر حٌث العضوٌة، المتعة على مقتصرة الجنسٌة الحٌاة ستكون

 من أو حٌنا الطفل جسم من اللذة و التمتع هذا ٌؤتً قد و الجنسٌة، األعضاء مالمسة خالل

 .أخر حٌنا جسمه خارج

 األعلى األنا و ( id) الهً بٌن تتوسط و .( ego ) األنا قوة فتزداد المراهقة مرحلة فً أما

(super ego) و المراهق، عند أهمٌة المجتمع فً السابدة الخلقٌة القٌم و للمبادئ ٌصبح و 

 على القٌود بعض فرض على قادرا ٌجعله ما القوة من المرحلة هذه فً الذات نمو ٌصبح

 للتربٌة األساسٌة الوظابؾ إحدى من أن:*الصدد هذا فً فروٌد ٌقول و. الهً اندفاعات

 و الجنسٌة الؽرٌزة إخضاع طرٌق عن الفرد سلوك على السٌطرة هً القوٌمة االجتماعٌة

 دون الحٌلولة و مطالبه، و المجتمع واقع مع ٌنسجم لكً محدود ضٌق نطاق فً حصرها

 .*التناسلٌة الفعالٌة فً قٌود أو حدود ؼٌر من انطالقها

 عن التنفٌس إرجاء إلى جاهدا ٌسعى أن للمجتمع الخٌر من أنه أٌضا* فروٌد*ٌرى كما

 تحطٌم شؤنه من الذي و القٌود كل سٌحطم الؽرٌزة لهذه الشدٌد االندفاع أن حٌث الؽرٌزة،

 بناء ٌإكد و. قواعدها تثبٌت و لبنابها كثٌرا البشر عانى قد التً و المدنٌة و الحضارة صرح

 سن إلى وصولها قبل لألطفال الجنسٌة الحٌاة فً المبكر التدخل ضرورة على ذلك على

 .المدمرة العاصفة تنتهً حتى االنتظار من بدال البلوغ

 من المراهق ٌنتقل حٌث الجنسً، النمو ٌتطور المراهقة مرحلة فً أنه أٌضا فروٌد ٌرى و

 إلى حب كموضوع األم و باألب الطفلٌة االهتمامات من و الذاتٌة، الجنسٌة اإلثارة حالة

 التقدم أن ٌرى و. الؽٌري الجنسً الحب موضوعات اختٌار و للراشدٌن، الجنسً السلوك
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 استٌاء إلى فٌإدي الدافع هذا كبت أما الجنسً، الدافع بهذا السمو إلى ٌعود الحضاري

 .األحٌان من كثٌر فً تمرده و سخطه و المراهق

 االستقالل إلى الحاجة فً تكمن بؤنها فروٌد فٌرى ثورته و المراهق صراعات مصدر أما

 و قلق من ذلك إلٌه ٌإدي أن ٌمكن ما و اقتصادٌا و اجتماعٌا و انفعالٌا الوالدٌن سٌطرة عن

 .مطالبه و حاجاته لتحقٌق المناسبة الظروؾ توفر عدم عند عدوان و كؤبة

 فٌها تفقد التً الفترة أنها على المراهقة إلى ٌنظر أرٌكسون أن( 4911) قشقوش ٌذكر و

 تحدٌد موضع أثناءها الذات صورة تصبح و سلطاتها، و قوتها من بعضا الطفولة قلق صور

 فً السامٌة الذات فٌها تكافح التً العملٌة أنها أساس على العملٌة هذه إلى ٌنظر كما. جدٌد

 الفرد ٌحرز أن إلى أنداك تهدؾ ال الخطوة هذه أن من الرؼم على.. الكٌنونة أو الهوٌة سبٌل

 .المراهقة طور فً كامال ذاتٌا استقالال

 عالقة ذات منها كل متوالٌة و متعاقبة نمابٌة بؤزمات ٌمر الفرد سلوك أن أرٌكسون ٌرى و

 و اإلنسان حٌاة دورة من كال أن نجد لذلك و المجتمع، فً األساسٌة العناصر بؤحد وثٌقة

 المجتمع فً مضى الداخلٌة الفرد حٌاة تفتحت كلما أنه أي معا، ٌتطوران مإسساته و نظمه

  .النمو لمراحل المناسب التتابع ٌتضمن نحو على لٌتكٌؾ

  (.11-21  -ه4111 م2141 محمد، أحمد الزعبً)

 :المراهقة مشكالت .7

 فترة هو الشباب و. الفرد حٌاة فً أساسٌة و طبٌعٌة ظاهرة المراهقة مشكلة ان شك ال      

 متوفقا راشدا ٌصبح حتى المساعدات من كثٌر إلى ٌحتاج المراهق و. الهموم و المشكالت

 التصرؾ إلى اإلنسان تدفع منا، كل فً كامنة جسدٌة و نفسٌة حالة المراهقة ألن حٌاته، فً

 تنص التً اإللهٌة األوامر اتباع إلى تدعو األهل من مستمرة رقابة إلى تحتاج و الخاطا،

 بها اإلنسان تزود ٌفترض دٌنٌة قٌم إلى تحتاج أٌضا المراهقة و االختالط، عدم على

 .الرذٌلة فً الوقوع من لٌتحصن

 : المراهق لها ٌتعرض التً المشكالت أهم من و

 .( البلوغ)  المتؤخر أو المبكر النضج 1

  .االجتماعٌة الكفاٌة2

 .الفراغ مشكلة 3
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 .إلخ....الحٌرة و القلق 4

 :البلوغ .المتأخر أو المبكر النضج: أوال

 تنسحب التً أثارها تترك هً و إناثا، و ذكورا الجنسٌن أفراد بها ٌمر فترة المراهقة        

 مهما سواء، حد على السٌبة و الجٌدة بصماتها تمحو أن للسنٌن ٌمكن ال و كلها، حٌاتهم على

 المكانة إحتالل و الهوٌة تحدٌد و الشخصٌة بناء مرحلة هً المرحلة فهذه حاولنا،

 تكون و أٌامها، تخطه الذي المستقبل ٌكون المرحلة، هذه تكون كما فإنه لذا االجتماعٌة،

 .خاللها حصلت التً الٌومٌة الحٌاتٌة الممارسات و التصرفات ترسمها التً الصورة

 لدى أكبر أثارا تترك ما ؼالبا أنها بل الشباب، عند شؤنا أقل لٌست الفتٌات عند المراهقة و

 أو مضطرب بشكل عشناها إذا وطبتها من التحرر علٌهن ٌصعب اللواتً المستقبل أمهات

 .خطٌرة أو كبٌرة لمشكالت خاللها تعرضنا إذا

 :االجتماعٌة الكفاٌة: ثانٌا

 فً نقص من ٌعانونه ما إلى راجعا لٌس ذلك و للنبذ المراهقٌن بعض أو المراهق ٌتعرض

 باإلندماج تسمح التً االجتماعٌة المهارات لتعلم الفرصة لهم تتح لم ألنهم إنما شخصٌاتهم،

 .الجماعة فً

 تمٌز أن فٌنبؽً اجتماعً تقبل موضع ٌكون أن فً رؼب إذا الفرد أن فً شك من لٌس و

 من نراه ما و اللذه، نوازع على السٌطرة على القدرة و اإلدراكٌة المهارات من بمجموعة

 المنبوذٌن هإالء فإن لذلك االجتماعً، التفاعل نقص إلى ٌرجع انما التعسة الذٌجات فشل

 إلى خجلهم ٌتحول أن االجتماعٌة، بالمهارات تحلٌهم عدم ٌإدي أن ٌمكن إنما األسباب، لهذه

 المشكالت حدوث و االضطرابات أحد إلى األمر ٌصل كما صحٌة، ؼٌر مرضٌة درجة

 ٌتؽٌر حتى معاونة إلى حاجة فً الجماعة تتجاهله الذي أو المضطرب فالمراهق. االنفعالٌة

  .ٌنبؽً كما المهارات ٌكتسب و الجماعة تتقبله و سلوكه

 :الفراغ مشكلة: ثالثا

 إناثا و ذكورا المراهقٌن منها ٌعانً التً المشكالت أهم من الفراغ مشكلة أن شك ال

 :إلى فٌها السبب ٌعود و للشباب األساسٌة و األولى المشكلة باعتبارها

 مٌدان إلى األب و األم خروج إلى أدى الذي األمر الٌوم عالم فً المعٌشٌة األعباء تزاٌد 1

 عن األم و األب ؼاب بالتالً و المعٌشة مستوى لتحسٌن لألسرة الالبق الدخل لتوفٌر العمل

 فلجؤ اآلباء، و األبناء بٌن الحوار النعدام بالؽربة األبناء فشعر ممكنة فترة أكبر المنزل
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 و حوار إلى األبناء ٌستمع قد بالتالً و خبرة أقل هم الذٌن أقرانهم مع الحوار إلى األبناء

 .الفاحشة و الرذٌلة فً الوقوع إلى بهم تإدي قد التً أقرانهم نصابح

 أو المدرسة فً كانوا سواء األبناء لدى للدراسة المخصصة الزمنٌة الفترة انحسار 2

  الجامعة،

 و االقتصادي التضخم نتٌجة مبكرا العمل مٌدان إلى الخروج إلى الشباب بعض إضطرار 3

  .الحٌاة تكالٌؾ ارتفاع

 :الحٌرة و القلق بحور و المراهقات فتٌاتنا: رابعا

 علٌها، طرأ الذي الكبٌر للتحول متؤهبة المراهقة سن فً الفتاة أن منها مفر ال التً الحقٌقة

 ألنها المستقلة القرارات اتخاذ و اإلنفراد فً الرؼبة إلى ٌدفعها هذا و ، تماما له واعٌة

 .الٌوم فتاة بل األمس، طفلة تعد لم بؤنها تشعر

 فهً إلٌها ٌصدرانه فٌما والدٌها مناقشة فً لجاجتها و عصٌانها و تمردها كان هنا من و

 الجمل هذه مثل إلى منهن نستمع بالطبع و المستقل، الرأي صاحبة بمظهر لتظهر( ال) تقول

 من إلخ... عاوزاه انا اللً أعمل حر أنا أو... مٌلزمنٌش اللً اٌه و ٌلزمنً اللً أعرؾ أنا

 فً المراهقة ٌخٌؾ ٌعد لم الذي الؽضب ذلك بعنؾ، الوالدٌن ؼضب تثٌر التً الجمل هذه

 .العناد على إصرارا ٌزٌدها أنه بل السن هذه

   ) .12-29 : 2111 -سرٌة نور عصام(
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 الخالصة 

 

 تؤخذ و الشخصٌة فٌها تتبلور التً المرحلة هً المراهقة مرحلة أن سبق مما نستخلص -

 اإلنبثاق مرحلة فهً المرحلة، هذه خالل المراهق رعاٌة و تربٌة علٌه و الثابتة مالمحها

 القٌام إلى به ٌإدي مما القلق و النفسً للضؽط أنها ثم الجسمً النمو خالل من الوجدانً

 تكوٌن إلى به للوصول الرعاٌة و به اإلعتناء ٌجب لذا التوافق، عدم و عدوانٌة بسلوكٌات

 له ٌسمح دراسً مستقبل إمتالك و بنابه و المجتمع لصالح تعمل متوافقة سوٌة شخصٌة

 .به المحٌط المجتمع مع توافقه و هذات مع للتعاٌش أفضل المستقبل و الحٌاة فً بالنجاح
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 :تــمــهــــيـــد

 المفاهٌم لقٌاس الصور هذه ٌستعمل و الجسمٌة لذاته مثالٌة عقلٌة صورة فرد كل ٌحمل -

 و الوجدانٌة، الجسم صورة مفاهٌم و الفرد إدراك من كل ٌتبدل و الجسم، بصورة المتعلق

 إجتماعٌة النفس الحالة تتأثر و إجتماعٌة النفس الفعل ردود و إدراك على منهما كل ٌؤثر

 و النفسً الضؽط و التوتر و كالقلق الجسمٌة صورة تعٌق التً العوامل هذه بمثل ؼالبا

 و النفسً توافقه على ٌعكس أمر هذا و الحٌاة، عن الرضا و الذات تقبل مخاوؾ و إكتئاب

 .االجتماعً

 :الجسم لصورة تعاريف (1

 :لغويا و إصطالحي في صورة الجسم 

 صورة الحسم لغتا:

هً من كلمة الجسدو إلشتقاق طلمة الجسد أي صار ذا جسد، وهو ما ٌعرؾ ب اسر 

التجسد ، كلمة هللا طبٌعٌةبشرٌة فً أحشاء مربع العدراء و الجسم هو بدن  و البدن 

 هوكل من له طول و عرض و عمق.

 إصطالحا :

حً من جسمه  كثٌرا فً مكان صورة الجسم هو جسدو هو مفهوم سملكه كل فرد 

ٌستقل طبٌعة وجوده من كل أشكال أخرى و صورة الجسم هو مفهوم دٌنا ملكً 

مجمد النوبً ، محمد علً )خاضع للتعدٌل تحت تأثٌر عناصر و تعامالت مختافة 

 (001ص0202،

 عند الذي العقلً التصور أو الصورة هً الجسم صورة أن ،(0433) دسوقً كمال ٌرى1

 من مستمدة هً و لحظة أٌة فً الحركة فً أو الراحة أثناء الخاص جسمه عن المرء

 و الخارج، فً األشٌاء و باألشخاص اإلحتكاك و الهٌئة التؽٌرات و الباطنة اإلحساسات

 .الخٌالت و اإلنفعالٌة الخبرات

 )040ص – 0433-دسوقً كمال) 

 الخصائص فٌها بما ككل أجسامنا عن تكونها ذهنٌة صورة عن عبارة الجسم صورة 2

 تنبع الجسم صورة أن كما الخصائص، هذه نحو إتجاهاتنا و الوظٌفٌة الخصائص و الفٌزٌقٌة
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   .ذواتنا عن مفهومنا فً أساسٌا مكونا تتمثل و شعورٌة ال أخرى و شعورٌة مصادر من

 (043ص ،0434 كفافً، الدٌن عالء الحمٌد، عبد جابر(

 الفرد تفاعل على بالػ أثر لها الجسم صورة أن على* ستافٌري* تعرٌؾ جاءنً لقد /3

 خالل من ذلك ٌتضح و الشخصٌة، تطور و نمو على التفاعل هذا نتائج ٌؤثر و االجتماعً،

 ذوات من أو قصٌرة قامة ذو بأنهم المثال سبٌل على أنفسهم ٌدركون الذٌن األفراد محاولة

 ما ؼالبا فإنهم لذا و سلبٌة، أحكام من علٌهم اآلخرون ٌصدره قد مما خوفا المفرطة السمنة

 .التوتر و الخجل سلوكهم ٌمٌز ما أكثر و عزلة و إنطواء أكثر نجدهم

 ٌكونها التً عقلٌة و ذهنٌة صورة بأنه( 0222*)شقٌر زٌنب* تعرٌؾ الباحث ٌتبنى و4

 و المختلفة، أعضائه و الداخلٌة مكوناته فً أو الخارجً مظهره فً سواء جسمه عن الفرد

 أو) مشاعر من ذلك ٌصاحب قد ما و كفاءتها، إثبات و األعضاء هذه توظٌؾ على قدرته

 )424 :0222، زٌنب شقٌر. )للجسم الذهنٌة الصورة تلك عن سالبة أو موجبة( إتجاهات

 باعتقادنا تقترن الصورة تلك عقله، فً نفسه عن صورة له كالمنا أن لنا ٌتضح سبق مما

  على تعتمد شخصٌة خبرة الجسم فصورة لنا، اآلخرٌن إدراك كٌفٌة عن

 كما. أنفسهم ٌدركون كٌؾ و. أجسامهم األشخاص ٌدرك كٌؾ و نفسه، الفرد ٌرى كٌؾ

 بأنها الجسم صورة تعرؾ كما الذات، تصورات و مشاعر و األفكار الجسم صورة تشمل

 .الجسمٌة ذاتهم عن الناس نظر وجهة

 :السالبة و الموجبة الجسم صورة (2

 و واقعً واضح نحو على الجسم شكل ٌدرك عندما موجبة جسم صورة الفرد لدى ٌكون -

 و جسمه ٌتقبل عندما و الحقٌقة، فً هً كما للجسم المختلفة األجزاء ٌرى عندما و حقٌقً،

 تقول الجسمٌة الهٌئة أن ٌعرؾ عندما و أحجام، و أشكال عدة فً تبدو األجسام أن ٌعرؾ

 الذات بتقدٌر ترتبط الموجبة الجسم صورة و كإنسان، الفرد قٌمة عن و الشخصٌة عن القلٌل

 شكل و حجم ٌدرك عندما سالبة الجسم صورة الفرد لدى ٌكون و بالنفس، الثقة و المرتفع

 القلق و الخزي و بالخجل ٌشعر عندما و الواقع، فً هو ما عكس محرؾ، نحو على الجسم

 عدم أو اإلحترام علٌهما ٌترتب الجسم شكل و حجم بأن ٌشعر عندما و جسمه، تجاه

 و النفسً التوافق و المنخفض الذات بتقدٌر ترتبط السالبة الجسم صورة و اإلحترام،

 .(  e  ksandoval.  0223. )الحسن أو السًء االجتماعً

 الجسم صورة عن الرضا عدم أن إلى( 0441) النٌال أحمد ماٌسة و كفافً الدٌن عالء ٌشٌر

 .لذاته تقدٌره و الفرد مفهوم إلنخفاض مصدر هً
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 ) 04 ،0441 النٌال، أحمد ماٌسة كفافً، الدٌن عالء(

 ٌرتبط و موجب، نحو على النفسً الحزن و باألسى الجسم عن الرضا عدم ٌرتبط

 .سالب نحو على النفسً للتوافق بمؤشرات

 :الجسم صورة إضطراب (3

 فٌها ٌكون التً و النفسٌة، اإلضطرابات أشكال من شكال الجسم صورة إضطراب ٌعد -

 الجسمانً اإلضطراب هذا و المحددة، األساسٌة السمة هو الجسمً المظهر عن الرضا عدم

  النفسٌة لإلضطرابات المعدل الثالث الشخصً اإلحصائً الدلٌل) فً حدٌثا إدراجه تم

dsm.iii.r)الفرد إشؽال بأن ٌقضً محكا الرابع الشخصً و اإلحصائً الدلٌل أضاؾ و 

 دسوقً، محمد مجدي.    )وظٌفٌا خلال ٌسبب أن ٌكفً بما شدٌدا أو حادا ٌكون أن ٌجب

0221: 24-02( 

 :الجسم صورة في الجنسين بين اإلختالفات (4

 توالت ثم اإلناث، مجتمع على ٌركز الجسم صورة فً البحث و عدٌدة سنوات منذ -

 قد و أٌضا، الرجال المجتمع على تؤثر الجسم صورة أن الحدٌثة النتائج أثبتت و األبحاث

 عن الرضا عدم و اإلستٌاء طبٌعة فً إناث و ذكور بٌن إختالفات هناك أن النتائج أظهرت

 و إناث بٌن الجسم صورة فً فروق توجد ال أنه وجدت الدراسات فبعض الجسم، صورة

 و إناث، عن صحٌحة جسم صورة لدٌهم الذكور أن رأت أخرى دراسات بٌنما ذكور،

 عن الرضا عدم لدٌهن الالتً النساء أؼلبٌة أن الجنسٌن بٌن وجد الذي الوحٌد اإلختالؾ

 كانوا الجسم صورة عن الرضا عدم لدٌهم الذٌن الرجال بٌنما الوزن، إنقاص ٌردن الجسم

 عن ٌتأثرون اإلناث أن حٌث الوزن زٌادة ٌرٌد آخر و الوزن، إنقاص ٌرٌد فرٌق بٌن

 .النحافة مثالٌة فكرة فً الذكور

 الشخص نظر و وجهة من الجسم صورة تشوه ٌعنً الجسم صورة فً إضطراب ٌعد و -

 هً بما تكون أن جسمه أجزاء ٌرفض كأن الجسمً مظهره عن رضاه لعدم نتٌجة نفسه

 و ذلك، إلى ما و القصر أو الطول و لإلناث بالنسبة الصدر حجم و الوزن و كالشكل علٌه

 تعٌق التً العوامل هذه أحد تكون قد عنها رضاه عدم أو جسمه نحو السلبٌة الفرد صورة

 من معاناته فً سببا ٌكون قد و ذاته، الوقت فً له المحٌطة بٌئٌة و ذاته مع توافقه

 .توافقه سوء و إتزانه عدم تعكس و سلوكٌة إضطرابات

  )02-02 :0202 علً، محمد النوبً محمد(

 :الجسم صورة على المؤثرة العوامل (5
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  :العائلة و اآلباء .0

 العائلة األفراد قبل من السلبٌة المالحظات أن  noworsdi  و ikeda من كل ٌذكر

 عادات على التعلٌق و المضاٌقة أن إلى بإضافة الجسم، صورة على السلبً تأثٌر لها

 أن كما الطعام، مع صحٌحة ؼٌر عالقات نمو إلى تؤدي الطفل لدى األكل

 صحً ؼٌر بشكل للرجٌم ممارسته إلى تؤدي قد الطفل وزن عن األسرة المالحظات

 و الرجٌم ٌمارسون الذٌن اآلباء أن ( davis ،0444) ٌضٌؾ و مبكرة، سن فً

 و بالقلق توحً قوٌة رسائل ٌرسلون أجسامهم، عن سلبً بشكل دائما ٌتحدثون

 العوامل من. أجسامهم تجاه سلبٌا شعورا ٌشعرون مما الطبٌعً الوزن من اإلنزعاج

 هذه مثل تتحقق ال فعندما األسرة قبل من المنطقٌة ؼٌر التوقعات المؤثرة، األخرى

 قد و بالذنب، اإلحساس و اإلحباط، و الكفاءة، بعدم األطفال ٌشعر التوقعات،

  أو الرجٌم طرٌق عن السلبٌة الشحنات هذه ٌفرؼون

 .أجسامهم على للسٌطرة كوسائل الشاقة التمرٌنات

 :األقران و األصدقاء .0

 ٌذكر و المراهقة، أثناء خاصة الجسم صورة بناء فً مكمال دورا األقران ٌلعب 

(0442،friedmen  )كما العاطفً، باألمان بعض بعضهم ٌزودون األصدقاء أن 

 ٌقوم قد أخرى، ناحٌة من. العالم إلى النظرة نفس ٌملكون و المشاكل نفس ٌواجهون

 األكل إضطرابات مثل صحٌة ؼٌر سلوكٌات على لآلخر منهم كل بتشجٌع األصدقاء

 تصنع قد ألنها ذلك مباشرا تأثٌرا تؤثر باألصدقاء فالعالقة الصحً، ؼٌر الرجٌم و

 .الذات تقدٌر تحطم أو

 :الثقافة و اإلعالم وسائل .4

 صورة و الذات تقدٌر فً األصدقاء و األسرة بجانب الثقافة و اإلعالم وسائل تؤثر 

 أن بد فال الحٌاة فً تنجح لكً أنه للفتاة توضح المختلفة اإلعالم وسائل فكل الجسم،

 أهمٌة أكثر المظهر ألن مؤداها برسالة تبحث كأنها و جمٌلة و نحٌفة و جذابة تكون

 أن ( pipher 0444) ٌذكر و اإلجتماعٌة، المشاركة و الطباع و الشخصٌة من

 فترة أثناء تزداد السلبٌة الجسم صورة و بالنفس الثقة إنخفاض و الذات تقدٌر نقص

 التؽٌرات حٌث و النفسٌة الضؽوط سن هو البلوغ سن فإن هنا من و المراهقة،

 .اإلرتباك و القلق إلى تؤدي التً اإلنفعالٌة و     الجسمٌة

 :الجنسي اإليذاء .4

 فضحاٌا الطفل، أو المراهق لدى الجسم صورة تدمٌر من الجنسً اإلٌذاء ٌسبب 

 بخبرة تذكرهم ألنها أجسامهم مع جدا مؤلمة خبرة ٌعٌشون ما ؼالبا الجنسً اإلٌذاء

 أن تعتقد ثم من و اإلٌذاء تجاه بمسؤولٌتها تشعر قد الضحٌة أن إلى باإلضافة سٌئة
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 ٌتعرضن الالتً الفتٌات أن كما. العقاب أو اإلزدواء ٌستحق كموضوع، جسمها

 أن أو المراهقة مرحلة فً الدخول من ٌخفن قد مبكرة، سن فً الجنسً لإلٌذاء

 قد بالتالً و األكبر، بشكل لإلٌذاء سٌعرضهن ذلك أن ٌعتقدن حٌث سٌدات، ٌصبحن

 مرحلة فً الدخول و النمو عملٌة إلٌقاؾ فٌه مبالػ بشكل للجوع أنفسهن ٌعرضن

 تعرضن قد األكل إضطرابات لدٌهن ممن% 12 أن الحدٌثة الدراسات ترى األنوثة،

 شاهدن أو الجنسً، أو العاطفً، أو الجسدي اإلٌذاء سواء اإلٌذاء أشكال لبعض

 للفتٌات األوالد إلٌذاء شائعا نموذجا الجنسٌة المضاٌقة تعتبر و اآلباء، بٌن العنؾ

 هذه تشمل و بالمدارس، الدرس قاعات أو الممرات فً ذلك ٌحدث إذا الصؽار

 أو مدٌر ٌعجز ما ؼالبا و اإلشارات، النكات، الكاذبة، اإلشاعات اللمس،: المضاٌقات

 مضاٌقة من تزٌد الفتٌات شكوى إن حٌث المشكالت، لهذه التصدي عن المدارس

 . األمرٌكٌة الجمعٌة بها قامت الدراسة تؤٌد و لهن، األوالد

 فترة أثناء للمضاٌقة تعرضن الطالبات من% 22 أن فتذكر ذلك ( aauw ) الجامعة لفتٌات

 للتحرش تعرض الربع و لإلشاعات، تعرض الثلث و للمس، تعرضن% 22 المدرسة،

. الجسم صورة و الذات تقدٌر على سلبا تؤثر المضاٌقات هذه أن *pipher *ٌذكر الجنسً،

 (40-04ص ،0202 علً، محمد النوبً محمد)

 :الجسم صورة مكونات (1

 على ٌعرؾ و الجسمً المثال فً ٌتمثل أولهما مهمٌن، مكونٌن على الجسم صورة تشمل -

 الفرد، ثقافة نظر جهة من و العمر، حٌث من مناسبا و جذابا ٌعتبر الذي الجسمً النمط أنه

 تتعلق التً الحدود و المعتقدات و األفكار بأنه ٌعرؾ و الجسم مفهوم فً الثانً ٌتمثل بٌنما

 ماٌسة و كفافً عالء. )جسمه حول الفرد ٌكونها التً اإلدراكٌة الصورة عن فضال بالجسم

 (00-00ص ،0442 النٌال،

 إنفعالً مكون من تتكون الجسم صورة أن (  James breabey .0442 ،022) ترى و -

 .الحٌاة عن الرضا إلى ٌشٌر معرفً مكون و السار، ؼٌر و السار الشعور إلى ٌشٌر

 :مكونات ثالثة إلى الجسمً المظهر ٌقسم عامة بصفة و -

 .جسمه لحجم الفرد إدراك دقة إلى ٌشٌر و إدراكً مكون -

 القلق و اإلهتمام أو اإلنشؽال و الرضا: مثل الجوانب من عدد إلى ٌشٌر و ذاتً مكون -

 .الجسم صورة بشأن
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 أو التعب أو الراحة عدم للفرد تسبب التً المواقؾ تجنب على ٌركز و سلوكً مكون -

 (01ص ،0221 الدسوقً، مجدي. )الجسمً بالمظهر ترتبط التً المضاٌقة

 عن الفرد فصورة بالفرد، و باآلخرٌن ترتبط الجسم صورة أن ٌالحظ سبق ما خالل من -

 .للفرد الجسمً بالمظهر كذلك تتأثر للفرد اآلخرٌن نظرة و له، اآلخرٌن بنظرة تتأثر جسمه

 

 

 

 :المراهقة مرحلة خالل الجسم صورة نمو (2

 الجسم التؽٌرات بسبب الجسم صورة على خاصة قاسٌة المراهقة و البلوغ سنوات ٌعتبر -

 .اإلنسانً

 تٌأس قد المدرك الجسم صورة عن الرضا عدم أن إلى* جولون* و* كوستانكً* ٌشٌر و -

 تقدٌر مستوٌات ان أٌضا بحثهما ٌظهر و للمراهقة، الفرد فٌها ٌصل التً الفترة فً جٌدا

 .المدرك الجسم صورة عن الرضا بعدم إٌجابٌا تتعلق اإلكتئاب و القلق و الذات

 المراهقون ٌواجه المرحلة هذه أثناء و النمو، تؽٌرات و البلوغ بسن المراهقة تعرؾ و -

 أكثر المراهق ٌصبح و تحدث، التً البدنٌة التؽٌرات بسبب أجسامهم عن الوعً زٌادة

 هذه فً الجسمً النمو ٌزداد و النامً جسمه حول حٌرة و لذاته فحصا و لنفسه إدراكا

 بٌن الفروق تتضح كما الجسم، نسب و الوزن و الطول حٌث من سرٌعة بصورة المرحلة

 (034ص ،0224 حسونة، أمل. )الجسمً النمو و الجسم شكل فً الجنسٌن

 هذه تعتبر حٌث بذاته، قائم جزء كأنه و جسمه أعضاء من عضو لكل المراهق ٌنظر و -

 شكل عن راض ؼٌر المراهق ٌكون ما ؼالبا و الدقٌق، الجزئً الفحص مرحلة المرحلة

 إٌمان. )اآلخرٌن تقٌٌمات و بتعلٌقات المراهق لدى الجسم صورة تتأثر و الجسم، أجزاء

 (12ص ،0224 السطٌحة،

 :الجسم لصورة المفسرة النظريات (3

 بنٌة اإلستقرار عدم المعرفً اإلتجاه فً البحث أثبت :الجسم لصورة المعرفي النموذج -أ

 إلى أو سالب إنفعال إلى الحالً الجسم لحجم التقٌٌم ٌرجع أن ٌمكن حٌث الجسم، صورة

 من ٌزٌد السالب المزاج أن( 0444 آخرون و*كلبارلز*  دراسة أظهرت فمثال الضؽوط،
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 الجسم صورة فٌجعل( الطعام شره) البولٌمٌا من ٌعانٌن الالتً النساء لدى الجسم حجم تقٌٌم

 (  p0  ، 2002، reas 2. )أردأ و أسوء

 أو المحرفة الجسم صورة أن ترى 0421 -0424 اإلكتئاب عن* لبٌك* المعرفٌة النظرٌة

 .لإلكتئاب معرفٌا عرضا تكون المشوهة

 

 

 

 :الجسم لصورة الثقافية اإلجتماعية و النمائية النظريات -ب

 و تنمو الجسم صورة أن كٌؾ تشرح و تفسر الثقافٌة و االجتماعٌة و النمائٌة النظرٌات -

 صورة تتطور و تنمو أثنائها فً و هامة، كفترة ة ٌساعد النظرٌات تلك فهم أن و. تتطور

 تهدؾ و الجسم، صورة النمو فً ٌسهم الذي* البلوغ وقت: *مثل عوامل هناك أن و الجسم،

 االجتماعٌة و الثقافٌة النظرٌات

 المظهر و الهٌئة بخصوص االجتماعٌة، الثقافٌة الوسائل و االجتماعٌة المقارنة عقد إلى

 .الجسم صورة تطور و نمو فً هامة كعوامل الجمال و الخارجً

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صورة الجسم                                                         الفصل الرابع  

 

 
51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خــالصـــة

 

بعد عرض اإلطار النظري لصورة الجسم، تبٌن أنها تمثل صورة ذهنٌة و عقلٌة ٌكونها كل 

فرد منا عن جسمه، أو طرٌقة إدراك كل واحد منا لجسمه و مظهره، و لهذه الصورة أهمٌة 

كبٌرة على حٌاة األفراد و تفاعلهم الٌومٌة مع اآلخرٌن فً جمٌع مراحل النمو، ناهٌك إذا 

لة المراهقة. أٌن ٌتمحور األمر كله على تحقٌق الهوٌة و بناء الشخصٌة تعلق األمر بمرح

سوٌة، كما أن الرضا أو عدم الرضا عن هذه الصورة الجسمٌة تتأثر بمجموعة متعددة من 

العوامل الشخصٌة و الثقافٌة و األسرٌة و االجتماعٌة، األمر الذي ٌعكس على تفسٌر 

ؽال الفرد الزائد عن الحد لعٌب متخٌل فً إضطراب صورة الجسم الذي ٌشٌر إلى إنش

 .الجسم
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 :تــــمـــهــيـــد

 ألن أهله ما هو و مواقفها و مراحلها جمٌع فً بالشخصٌة إرتباط شدٌد مصطلح التوافق ٌعد

 قد و النفسٌة الصحة كذا و النفس، علم فً شٌوعا و إنتشارا األكثر المفاهٌم أحد ٌكون

 النفسً اإلستقرار و األمن إلى الحاجة فٌه ازدادت الذي العصر هذا فً أهمٌته تضاعفت

 المفهوم هذ تحدٌد سبٌل فً متعددة جوانب التوافق دراسة فً المهتمون اتخذ قد و واالجتماعً،

 الثانً و نفسه الفرد أحدهم أساسٌٌن قطبٌن بٌن مستمر دٌنامٌكً التفاعل عملٌة أنه ٌجمعون و

 مطالبه مختلف تحقٌق و البٌولوجٌة حاجاته إلشباع الفرد ٌسعى أي االجتماعٌة، و المادٌة البٌئة

 على دلٌل للتوافق نظرا او أفراده بٌن ٌعٌش التً للجماعة و لذاته مالئمة وسائل ذلك فً متبعا

 بٌنها من التوافق مظاهر أهم لمعرفة الفصل هذا خصصنا جٌدة النفسٌة بالصحة الفرد تمتع

 و السًء فٌه المإثرة العوامل و خصائصه مختلف فً االجتماعً و النفسً التوافق مظاهر

 .منه الحسن

  :التوافق معنى (1

 أي الشًء وفق من مؤخوذة: التوافق أن العرب لسان فً وورد التظاهر، و اإلتفاق: لغة  

 أن هو الفلسفة فً التوافق أن الوسط معجم فً جاء و توافقا، معه اتفق و وافقه، قد و الئمة،

 العربٌة، اللغة معجم) السلوك و الخلق فً الشذوذ ٌتجنب و الجماعة، مسلك المرء ٌسلك

 الوفاق بمعنى أي التظاهر ٌعنً أنه( 441 ص ،4899 الرازي،) ٌبٌن و( 4411 ص 4891

 .كاإللتحام الشٌئٌن بٌن الموافقة من

 :إصطالحا التوافق تعريف

 من و الباحثٌن و العلماء اتجاه و إهتمام حسب ذلك و التوافق على قدمت التً التعارٌف تعددت

 :نجد التعرٌفات أهم بٌن
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 :الزاروس تعريف

 الضغوط و المتطلبات على التغلب على الفرد تساعد التً النفسٌة العملٌات مجموع هو التوافق

 هو التوافق أن إلى التعرٌف هذا ٌشٌر( 448ص -4889 القذافً، محمد رمضان) المتعددة

 المواقف مختلف مواجهة أجل من الفرد بها ٌستعٌن أن ٌمكن التً النفسٌة العملٌات عن عبارة

 .لها ٌتعرض أن ٌمكن التً

 ٌواجه عندما عاداته و سلوكه تغٌٌر على الفرد قدرة هو* التوافق أن :راجح عزت أحمد يرى

 هذه ٌناسب تغٌٌرا نفسٌة، صراعات أو خلقٌة، أو اجتماعٌة، أو مادٌة، مشكلة أو جدٌدا، موقفا

 (119 :4891 راجح، عزت أحمد*) الجدٌدة الظروف

 :بالتوافق المرتبطة مصطلحات (2

 :التكيف (4

 كل فً كانوا و التوافق، لكلمة مرادفة تكٌف كلمة النفس علم فً الباحثٌن من الكثٌر إستخدم

 .ٌومنا إلى مازال اإلستخدام و بٌنهما، واضح الفرق أن مع الشًء نفس به ٌقصدون مرة

 سواء الحً الكائن فً تغٌٌر هو* الحٌاة علم و البٌولوجٌا علم فً معروف هو كما فالتكٌف -

 على المحافظة و حٌاته على محافظة على قدرة أكثر ٌجعله مما الوظٌفة فً أو الشكل فً

 .(48ص ،4881 العٌسوي، الرحمن عبد*) جنسه

 اإلنسان بها ٌتمٌز التً بالخصائص ٌرتبط بحٌث النفس علم ٌخص التوافق أن سبق مما نستنتج

 و فٌه ٌعٌش الذي المحٌط مع التفاعل و اإلستقرار و لإلتزان خاللها من ٌسعى التً و فقط،

 أما محٌطه، و ذاته بٌن التوافق خالل من االجتماعً و النفسً االستقرار تحقٌق أجل من ذلك

 .الحٌوان و اإلنسان بٌن ٌشترك فهو اإلنسان، بٌنها من الحٌة الكائنات أكثر ٌخص التكٌف
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 :النفسية الصحة (2

 لعل و النفسٌة الصحة و التوافق مصطلح بٌن الترادف حد إلى ٌصل قد كبٌر إرتباط هناك

 الشخصٌة العالقات و بٌئٌة لمواقف جٌدا توافقا ٌتوافق الذي الشخص أن ٌرجع ذلك فً السبب

 الفرد قبل من التعدٌل و التشكٌل على القدرة أن و جٌدة، نفسٌة بصحة لتمتع دلٌل من ٌعد

 استخدام إلى ٌلجإون الباحثٌن بعض جعل ما هذا الحاجات، إشباع و المتطلبات لمواجهة

 .النفسٌة الصحة لقٌاس التوافق مقاٌٌس أحٌانا و التوافق، لقٌاس النفسٌة الصحة مقٌاس

 .(9ص. 4884 اللطٌف، عبد الحمٌد عبد مدحت(

 الحالة اعتبارها ٌمكن و المجتمع و للفرد كبٌرة أهمٌة النفسٌة للصحة أن نستنتج سٌق مما -

 ٌحمل ذاته لحد النفسٌة الصحة فمفهوم. محٌطه مع و نفسه مع متوافقا الفرد فٌها ٌكون التً

 و قدراته إستغالل و ذاته تحقٌق على الفرد قدرة أي االجتماعً و النفسً التوافق مصطلح

 .إمكاناته

 :التوافق مؤشرات (3

 :ٌلً فٌما التوافق مإشرات حصر ٌمكن      

 :للحياة الواقعية النظرة (1

 مع تعاملهم فً واقعٌن هم و أفراح من فٌها ما بكل الحٌاة على ٌقبلون أشخاص بٌن ٌتمٌز -

 فً األشخاص هإالء التوافق إلى هذا ٌشٌر و بسعادة، الحٌاة على مقبلٌن و متفائلٌن اآلخرٌن

 .فٌه ٌنخرطون الذٌن اإلجتماعً المجال

 :الفرد طموح مستوى (2

 إمكاناته مستوى فً عادة المشروعة طموحاته تكون المتوافق الشخص و طموح فرد لكل -

 .اإلنجاز دافع خالل من تحقٌقها إلى ٌسعى و الحقٌقٌة
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  :نفسية حاجات بإشباع اإلحساس (3

 حاجاته جمٌع بؤن ٌحس أن ذلك مإشرات أحد فإن اآلخرٌن مع و نفسه مع الفرد ٌتوافق كً -

 ٌتعلق ما كل و شرعٌة، بطرٌقة( الجنس الشراب، الطعام،) مشبعة المكتسبة و األولٌة النفسٌة

 .اآلخرٌن من محبوب بؤنه إحساسه و كاألمن الفٌزٌولوجٌة، و البٌولوجٌة بحاجاته

 :الشخصية سمات من مجموعة توافر (4

 :هً التوافق إلى تشٌر التً السمات أهم من و

 :اإلنفعالي الثبوت -أ

 و بالصبر األمور تناول على قدرته فً تتمثل المتوافق، الشخص تمٌز التً السمات أهم 

 خالل من مكتسبة سمة هً و( الكراهٌة الغٌرة، الخوف، الغضب،) المختلفة إنفعاالته فً تحكم

 .اإلجتماعٌة التنشئة عملٌة

 :األفق إتساع -ب

 ٌتسم كذلك السلبٌات من اإلٌجابٌات فرز و األمور تحلٌل على الفائقة بقدرته الفرد ٌتصف

 .قوانٌنها و أسبابها فهم و الظواهر تفسٌر على القدرة و العلمً التفكٌر و بالمرونة

 :الذات مفهوم -ج

 كما واقعه مع ٌتطابق عنده الذات مفهوم كان فإن توافقه، عدم من و الفرد التوافق إلى ٌشٌر

 .متوافق ٌكون اآلخرون ٌدركه

 :اإلجتماعية المسؤولية -د

 عاداته و بقٌمته المجتمع إزاء و اآلخرٌن إزاء بمسإولٌاته الفرد ٌحس أن السمة بهذه المقصود

 .مفاهٌمه و

 :المرونة -هــ
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 على الحكم فً و قراراته إتخاذ فً التطرف عن بعٌدا أي تصرفاته فً متوازنا الفرد ٌكون أن

 بعض فً اآلخرٌن ٌساٌر حٌث مغاٌرا و مساٌرا الشخص ٌجعل التطرف عن البعد و األمور،

 و اإلعتمادٌة عن اإلبتعاد و أخرى نظر وجهة رأى إذا ٌغاٌرهم أن و ذلك تتطلب التً المواقف

 .اإلستقاللٌة

 :اإليجابية اإلجتماعية اإلتجاهاتو 

 تبنً التً االتجاهات مع فالتوافق حٌاته، تسٌر التً االتجاهات من مجموعة الشخص ٌملك -

 فً السائدة التقالٌد و للقٌم الوالء و الواجب آداء المسإولٌة، تقدٌر، العمل، احترام مثل المجتمع

 .المتوافق الشخص إلى تشٌر االتجاهات هذه كل المجتمع،

 :(قيمي نسق) القيم من مجموعةق 

 التعاطف، و الناس حب) إنسانٌة قٌم المثال سبٌل على للقٌم المتوافق الشخص إمتالك فً ٌتمثل

 .(54-15ص -1441 الداهري، حسٌن صالح(.)الشجاعة الرحمة،

 ذاته مع سواء اإلٌجابً توافقه على ٌدل السمات بهذه الفرد تمتع أن نستنتج سبق ما خالل من

 الذي المجتمع مع أو المواقف، مختلف مواجهة على قدرته و بالمسإولٌة اإلحساس طرٌق عن

 .فٌه السائدة القوانٌن و التقالٌد و للعادات إحترامه طرٌق عن فٌه ٌعٌش

 :التوافق أبعاد (4

 نجد حٌث مختلفة مستوٌات على تبرز التً و السلوك تثٌر مواقف ففٌها الحٌاة مجاالت تتعدد -

 .السٌكولوجً االجتماعً، البٌولوجً، المستوى منها

 :البيولوجي البعد (1

 تغٌر أن إلى تمٌل الحٌة الكائنات إن القول فً* شبٌن* الباحث مع* لورانس* الباحث ٌشترك

 أن ٌنبغً الظروف تغٌر أي بٌئاتها، فً المتغٌرة للظروف إستجاباتها فً نشاطها أوجه من

 إلشباع جدٌدة طرق ٌجد أن الحً الكائن على ٌنبغً أنه السلوك فً تعدٌل و تغٌٌر ٌقابله
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 لطبٌعة إدراك هناك أن أي المتغٌرة، الظروف مع بالمرونة تتسم عملٌة:* هو فالتوافق رغباته

 .(44-41ص ،1444أحمد، كامل سهٌر. )البٌئة و الفرد بٌن المستمرة الدٌنامٌة العالقة

 تستدعً التً و الخارجٌة للمإثرات الفٌزٌولوجٌة الفرد إستجابة البٌولوجً التوافق ٌتضمن كما

 اإلنسان جسم من أعضاء هً و بالعقل المتصلة المستقبالت أو الحس أعضاء بدورها

 تستقبل التً كالعٌن غٌرها، دون البٌئة تغٌرات من معٌنة بؤنواع اإلحساس فً تخصصت

 إلى للمرئٌات ال األصوات إلتقاط أجل من المجهزة األذن و الضوئٌة، بالموجات اإلحساسات

 )445ص ،4811دسوقً، كمال.      )إلخ...للذوق اللسان و للشم األنف أعضاء جانب

 بما تعدٌلها أو سلوكٌاته من التغٌٌر الحً الكائن على أنه ٌرى البٌولوجً المستوى أن نستنتج

 فً متخصصة مختلفة بؤعضاء مجهز الفرد أن كما به، المحٌطة الظروف مع ٌتناسب

 .البٌئة تغٌرات من معٌنة بؤنواع اإلحساس و اإلستجابة

 :السيكولوجي البعد (2

 الصراعات هذه حسم على القدرة أي المتصارعة دوافعه بٌن التوفٌق على الفرد قدرة به ٌقصد

 :فً تتمثل و إٌجابٌة بصفة المشاكل حل على القدرة و مرضٌة بصورة فٌها التحكم و

 .المسإولٌة تحمل و سلوكه توجٌه على الفرد قدرة: النفس على اإلعتماد

 النجاح تحقٌق على قادرا ٌرونه أنه و له، اآلخرٌن بتقدٌر الفرد شعور: الذاتٌة بالقٌمة اإلحساس

 .به ٌقوم بما القٌام على قادرا بؤنه شعوره و

 ٌضع أن ٌستطٌع أنه و سلوكه توجٌه على قادرا بؤنه الفرد شعور: الذاتٌة بالحرٌة الشعور

 .مستقبلٌة خطط

 مرغوب بؤنه ٌشعر و أسرته بحب ٌتمتع أي العصابٌة األعراض من الخلو و باإلنتماء الشعور

 النوم على القدرة كعدم النفسً اإلنحراف إلى تشٌر التً المظاهر و األعراض من ٌشكو ال و

 التوافق إلى ٌنظر السٌكولوجً فالمستوى البكاء، و المستمر الخوف أو المزعجة األحالم بسبب
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 فً مكانته و الذاتٌة بقٌمته اإلحساس و المسإولٌة تحمل و توجٌه على الفرد القدرة أنه على

 بإعتماد لها ٌتعرض أن ٌمكن التً المشاكل حل و دوافعه بٌن التوفٌق على قدرته و المجتمع

 .نفسه على

 :اإلجتماعي البعد (3

 الحٌاة لظروف مقابلته فً الفرد أسلوب هو االجتماعً المستوى على التوافق أن* روش*ٌرى

 التولٌد و للتشكٌل شدٌدة قابلٌة مع مرونة أكثر الفرد أسالٌب تكون أن ٌنبغً لذلك مشاكله حل و

 أن و اإلجتماعٌة، التنشئة و البٌئة عناصر من كل تكوٌنها فً ٌشترك عملٌة التوافق أن أي

 عباس. )الثقافٌة و الفردٌة الفروق إلى راجع األفراد بٌن التوافق سرعة فً فً فروق هناك

 .(19-14ص ،4898 عوض، محمود

 السلوك مظاهر خالل من ٌظهر و النفسً و البٌولوجً للتوافق كنتٌجة التوافق هذا ٌؤتً

 مشاكله حل فً الغالبة و الخاصة الفرد طرٌقة عن ٌعبر فالتوافق الجماعة، أو للفرد الخارجً

 ٌولد فالفرد التكٌف من نوع إال هو ما عنه ٌصدر السلوك كل أن ذلك الناس، مع تعامله فً و

 التهذٌب إلى تحتاج التً النفسٌة و العصبٌة و الجسمٌة اإلستعدادات من مختلفة بؤنواع مزودا

 هذا بفضل و اإلجتماعً التطبٌع بعملٌة تقوم األخٌرة هذه أن إذ األسرة، و المجتمع ٌقدمه الذي

            إلخ...إهتمامات و مهارات و معلومات و خبرات ٌكتسب و الفرد دوافع تتعدل التفاعل

 )49-41ص ،4888 أحمد، كامل سهٌر(   

 و الكامل، و اإلٌجابً االجتماعً التوافق لتحقٌق أهمٌة له مستوى كل أن سبق مما نستخلص

 و مثٌر لكل متخصصة بؤعضاء مزود هو و ٌولد الفرد أن حٌث اآلخر ٌكمل مستوى كل أن

 و لوجٌهها نفسه على اإلعتماد إال علٌه ما و االجتماعٌة و النفسٌة اإلستعدادات من مجموعة

 .السلوكٌات هذه تهذٌب فً المجتمع و األسرة دور إهمال دون ذلك و المسإولٌات تحمل
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 :للتوافق المفسرة نظريات (5

 :نجد التوافق فسرت التً النظرٌات أهم من

 :البيولوجية النظرية (1

 النواحً على النظرٌة هذه تركز* جالتون*و*كلمان**مندل*و*داوٌن*الباحثٌن موسٌها من

 أنسجة تصٌب أمراض إلى تعود التوافق سوء أشكال كل أن ترى حٌث للتوافق البٌولوجٌة

 مراحل خالل المكتسبة منها و الموروثة منها أشكال فً األمراض هذه تحدث و المخ و الجسم

 إلى تعود أو المحٌط، من مإثرات عن ناتجة جسمٌة إضطرابات و إصابات من الفرد الحٌاة

 .للضغوطات تعرضه نتٌجة للفرد الهرمونً التوازن على تإثر التً نفسٌة إضطرابات

 التام التوافق بالتالً و النفسٌة الصحة على تعتمد التوافق عملٌة أن النظرٌة هذه أصحاب ٌرى

 هذه ظل فً بالتوافق ٌقصد و المختلفة الجسم وظائف سالمة أي( الجسمً التوافق) للفرد

 التوازن اختالل فهو التوافق سوء أما بٌنها، فٌما الجسم وظائف نشاط انسجام النظرٌة

 .الجسم وظائف من وظٌفة أو نشاط أو الهرمونً

 )444ص ،1449سعٌد، رٌاش(

 :النفسي التحليل نظرية (2

 ما غالبا الفرد لدى التوافق عملٌة أن ٌرى* فروٌد*الباحث نجد النظرٌة هذه روادها أبرز من

 فالشخص سلوكٌاتهم من لكثٌر الحقٌقٌة األسباب ٌعون ال األفراد أن بحكم شعورٌة ال تكون

 عبد.)إجتماعٌا مقبولة بوسائل الضرورٌة المتطلبات إتباع ٌستطٌع الذي الشخص هو المتوافق

  (14ص ،1444 الشاذلً، محمد الحمٌد

     الصحة و التوافق مفتاح أن إعتمد فقد دراسته فً ٌونج*الباحث أما
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 الذات اكتشاف أهمٌة على أكد كما توقف، دون الشخصً النمو إستمرار فً ٌمكن النفسٌة

 التوافق و النفسٌة الصحة أن و المتوافقة السوٌة الشخصٌة فً التوازن أهمٌة و الحقٌقٌة

 .اإلنبساطٌة و اإلنطوائٌة مٌوالثنا بٌن الموازنة ٌتطلبان

 )91ص ،4884 اللطٌف، عبد الحمٌد عبد مدحت(

 أن على ٌركزون أنهم نجد النفسً التحلٌل النظرٌة لرواد اآلراء هذه عرض خالل من -

 تحدث شعورٌة ال عملٌة التوافق أن* فروٌد*الباحث ٌرى حٌث الشخصٌة، فً ٌكون التوافق

 .ذلك ٌدرك أن دون للفرد

 و حقٌقتها على الذات معرفة أهمٌة على أكد و الشخصٌة بنمو إهتم فقد* ٌونج*للباحث بالنسبة -

 بالصحة التمتع و التوافق لتحقٌق اإلنبساطٌة و اإلنطوائٌة المٌوالت بٌن الموازنة ضرورة

 .النفسٌة

 و بالهوٌة الواضح اإلحساس بالثقة ٌتسم أن البد المتوافق فالشخص* أرٌكسون*الباحث أما -

 على القدرة و التنافس و الهدف نحو التوجه باإلستقاللٌة، الشعور الحب، و األلفة على القدرة

  .التوافق سهولة و النضج على دلٌل المتغٌرة الظروف مالئمة

 :النفسي التوافق (5

 :النفسي التوافق تعريف

  توافقه و ذاته مع الفرد توافق أنه على النفسً التوافق مفهوم النفس علماء ٌطرح

 فالفرد به، ٌتؤثر و فٌه ٌإثر إنما و اآلخر عن ٌنفصل ال المستوٌٌن كل و به، المحٌط الوسط مع

 قدرة هً الذاتً التوافق أن بقولهم النفس علماء ٌضٌف و إجتماعٌا المتوافق هو ذاتٌا المتوافق

 ال بحٌث الدوافع هذه مع المتصارعة اإلجتماعٌة أدواره بٌن و دوافعه بٌن التوفٌق على الفرد

 (119ص ،1448 دلو، أبو جمال. )الداخلً صراع هناك ٌكون
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 و التوترات من بالخلو حٌاته تتسم و نفسه عن الفرد رضً النفسً بالتوافق ٌقصد كما

 دوافعه إشباع من فٌتمكن النقص و القلق الذنب، بمشاعر تقترن التً النفسٌة الصراعات

 .الجمٌع تغضب ال و ترضٌه بصورة

 )41ص ،4818 فهمً، مصطفى(

 :النفسي التوافق معايير (7

 :اآلتً فً النفسً التوافق معاٌٌر تحدٌد تم قد* شافر و الزاروس*أشار لقد

 :النفسية الراحة (1

 حل و العقبات مواجهة ٌستطٌع الذي هو النفسً بالتوافق المتمتع الشخص أن بها ٌقصدون

 .المجتمع ٌقرها و نفسه ترضاها بطرٌقة المشكالت

 :العمل في الكفاية (1

 من مهارتهم و قدراتهم به تسمح ما وفق فٌها الكفاٌة و اإلنتاج و العمل على الفرد قدرة تعتبر

 الستغالل الفرصة له تتاح فنٌا، عمال أو مهنة ٌزاول الذي فالفرد النفسٌة، الصحة دالئل أهم

   .النفسٌة السعادة و الرضا له ٌحقق ذلك كل و الحٌوٌة أهدافه تحقٌق و قدراته كل

 :إجتماعية بعالقات الفرد إستمتاع مدى (3

 و بالصداقات االحتفاظ على و إجتماعٌة عالقات إنشاء على غٌرهم من أقدر األفراد بعض إن

 .الروابط

 :الجسيمة األعراض (1

 أعراض شكل فً ٌظهر ما هو التوافق سوء على الوحٌد الدلٌل ٌكون االحٌان بعض فً

 .مرضٌة جسٌمة
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 :بالسعادة الشعور (5

 أو الصراع من خالٌة شخصٌة هً و دائمة سعادة فً تعٌش التً هً السوٌة الشخصٌة

 .المشاكل

 :المسؤولية تحمل و الذات ضبط على القدرة (6

 إشباع إرجاء على قادرا ٌكون و رغباته، فً ٌتحكم أن ٌستطٌع الذي هو السوي الشخص أن

 لدٌه فهو دواما أكثر أبعد، آجل ثواب سبٌل فً عاجلة قرٌبة لذات ٌتنازل أن و حاجاته بعض

 .األمور عواقب إدراك على و ذاته ضبط على قدرة

 :الفرد إتجاهات ثبات (7

 اإلنفعالً اإلستقرار على كذلك و الشخصٌة، فً التكامل على ٌعتمد الفرد إتجاهات ثبات إن

 .كبٌر حد إلى

 :واقعية أهداف إتخاذ (8

 و للطموح مستوٌات و أهدافنا نفسه أمام ٌضع الذي هو النفسٌة بالصحة المتمتع الشخص

 المتكامل فالتوافق المنال بعٌدة األحٌان غالب فً له تبدو كانت لو و حتى إلٌها للوصول ٌسعى

 حسٌن.  )األهداف تحقٌق سبٌل فً المستمر العمل و الجهد بذل بل الكمال، تحقٌق معناه لٌس

 (54-51ص ،1441 باهً، حسٌن مصطفى و حشمت أحمد

 الفرد سلكها تصرفات و سلوكٌات هً النفسً التوافق معاٌٌر القول ٌمكن سبق ما خالل من

 .النفسً اإلستقرار أجل من

 :النفسي التوافق إتمام تعيق التي العوامل (8

 ٌرجع داخلً بعضها حاجاته إشباع و أهدافه تحقٌق من تمنعه كثٌرة لعوائق اإلنسان ٌتعرض

 حسٌن*أجمل لقد و فٌها ٌعٌش التً البٌئة إلى ٌرجع خارجً اآلخر البعض و بذاته لإلنسان

 :التالٌة النقاط فً العوائق أهم ،(1441* )باهً حسٌن مصطفى و حشمت أحمد
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 :الجسماني النقص (1

 تنتابه الذي( المرٌض) العلٌل فالشخص توافقه، مدى على للفرد العامة الجسمٌة الحالة تإثر -

 .السلٌم الشخص عادة ٌجابهها ال مشاكل لمجابهة عرضه ٌكون و كفاءته تقل األمراض

 :الثقافة تقرها التي بالطرق الحاجات إشباع عدم (2

 أصبح الحاجة استثٌرت إذا و المكتسبة، اإلجتماعٌة حاجاته و الجسمانٌة حاجاته الفرد ٌرى

 إعادة و التوتر إلزالة مشبع من للحاجة بد ال و توازنه إختالل و توتر حالة فً اإلنسان

 .الحاجات هذه إشباع ٌتم التً الطرق الثقافة تحدد و التوازن

 :المواقف و اإلنفعاالت تناسب عدم (3

 .اجتماعٌا و جسمانٌا الضار أثرها لها و الفرد توازن من تخل المستمرة الحادة اإلنفعاالت إن

 :الذات أدوار بين الصراع (4

 :فً المتمثلة و العوائق من مجموعة وجود التكٌف عدم و الصراع إلى عادة ٌإدي ما

 قدرته عدم و أهدافه تعارض أو تناقض عن ٌنشؤ الذي و النفسً الصراع منها و نفسٌة عوائق

 ال و الصٌدلة و الطب دراسة فً الطالب ٌرغب مثل المناسب الوقت فً منها أي إختٌار على

 فً الدراستٌن من بؤي اإللتحاق من ٌمنعه قد النفسً صراع فً فٌقع بٌنهما الفصل ٌستطٌع

 .المناسب الوقت

 تحقٌق من الفرد ٌمنع عائقا اإلمكانٌات توفر عدم و المال نقص ٌعتبر اقتصادٌة و مادٌة عوائق

 .باإلحباط الشعور له ٌسبب ما هذا و رغباته و أهدافه

 تعٌق قد التً و المجتمع فً الموجودة القوانٌن و التقالٌد و العادات فً تمثل و إجتماعٌة عوائق

 .عالقاته تنظٌم و سلوكٌاته بضبط ذلك و حاجاته إشباع و أهدافه تحقٌق عن الشخص
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 :اإلجتماعي التوافق (9

 :اإلجتماعي التوافق تعريف

 :أهمها نستعرض سوف لذا و اإلجتماعً للتوافق عدٌدة تعارٌف و مفاهٌم هناك

 صالت ٌعقد أن على الفرد قدرة هو:* بؤنه االجتماعً التوافق* فهمً مصطفى*الباحث ٌعرف

 .اإلضطهاد و الشعور و اإلحتكاك و ٌخشاها ال

 المختلفة اإلستجابات مجموعة أن االجتماعً التوافق أن ٌرى هنا* عطٌة محمود*الباحث أما

 .اإلجتماعً باألمن شعوره و الفرد تمتع على تدل التً

 )11ص ،1441 حشمت، أحمد حسٌن(

 الثقافة األلفة، اإلنسانً، التعامل العمل إطار فً باآلخرٌن العالقات فتشمل االجتماعٌة البٌئة أما

 اإلنسانٌة المصالح و العامة األهداف و العادات و القٌم االجتماعٌة، المعاٌٌر الفكري، التبادل

 عند تماما تضطرب العامة االجتماعٌة الشخصٌة و الفردٌة المتغٌرات هذه...المشتركة

  .العدوانً الشخص

 )119ص ،1448 دلو، أبو جمال(

 و االجتماعٌة البٌئة مع الفرد توافق أو تكٌف عملٌة االجتماعً التوافق أن القول ٌمكن إذن

 .لظروف خضوعها أو لمتطلباتها تلبٌته و فٌها إندماجه حسن

 :اإلجتماعي التوافق معايير(11

 :التالٌة بالمعاٌٌر اإلتباع ٌجب االجتماعً التوافق لتحقٌق

 ٌكون أن بمعنى اآلخرٌن مكان فً نفسه ٌضع أن و ذاته ٌتقبل كما اآلخرٌن الفرد ٌتقبل أن -

 .اآلخرٌن ٌعقلها التً الطرٌقة بنفس التصرف و الشعور و التفكٌر على قادرا
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 ٌد ٌمد أن و مساوئهم و ضعفهم نقاط عن متغاضٌا اآلخرٌن مع متسامحا الفرد ٌكون أن

 لذاتهم القابلٌن األشخاص بؤن* براندٌت* الباحثة عن* هٌرلوك* الباحثة فسرت كما المساعدة،

 مساعدة و التطور على قدراتهم و       إلمكانٌاتهم مدركٌن أنفسهم هم ٌكونوا أن فً أحرار

 .ذاتهم تحقٌق على اآلخرٌن

    فً بحرٌة ٌشارك أن له ٌتٌح اآلخرٌن مع سوٌة إجتماعٌة عالقات إقامة فً الفرد نجاح

 ٌتراجع لن هو و الجماعة لصالح إمكاناته و مهارته ٌسخر أن منه ٌتطلب كما الجماعة أنشطة

 سٌحظى المقابل فً و معنٌة المواقف فً نفسه قدرة من ٌحٌط أن على قادرا سٌكون إنما و

 .اآلخرٌن و األفراد أنشطة و مهارات نتائج من سٌستفٌد أن كما إحترامها و الجماعة بقبول

 على أساسا تقوم الجماعة أهداف كانت فإذا الجماعة، أهداف مع متماشٌة الفرد أهداف تكون أن

 الهدف هذا مع تتعارض ال أن ٌجب الشخصٌة أهداف أن بمعنى اآلخرٌن حقوق إحترام

 هنا من و الجماعة أهداف و الفرد أهداف بٌن التضارب و التناقض حدث إال و الكبٌر اإلنسانً

 .الصراع ٌنشؤ

 التشاور التعاون، بذلك ٌقصد و اآلخرٌن الجماعة أفراد بٌن االجتماعٌة بالمسإولٌة الفرد شعور

 أمور تخص تنظٌمٌة أو.        إجتماعٌة مشكالت من ٌواجه ما مناقشة أو حل فً معهم

 المحافظة و اآلخرٌن آلراء الفرد إحترام ضرورة كذلك و أعمالهم، و حٌاتهم تنظٌم و الجماعة

  .مشاعرهم على

  )19-15ص ،1441 باهً، مصطفى و حشمت أحمد حسٌن (    

 الجماعة مساٌرة إلى مٌله فً تمكن للفرد االجتماعً التوافق على القدرة أن تتضح سبق مما -

 .المودة و باأللفة اإلحساس و
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 :االجتماعي التوافق تعيق التي العوامل(11

 دون تحول عقبات ٌولجه أنه إال اإلتزان و التوافق تحقٌق هو للفرد رئٌس الهدف أن رغم

 تعود قد و االجتماعً، توافقه تعٌق داخله أو ذاته الفرد فً خاصٌة إلى تعود قد ذلك، تحقٌق

 .فٌها ٌعٌش التً البٌئة إلى

 :الفردية بقدرات الخاصة العقبات (ا 

 السمع، كنقص عضوي عائق كان سواء مختلفة عوائق إلى ٌتعرض حٌاته مراحل فً الفرد إن

 و الذكاء كإنخفاض عقلً عائق ٌكون أو عضوي، قصور و الصحة فً ضعف أو البصر،

 .اإلستعداد و اآلداء فً نقص بالتالً

 و اآلخرٌن مع عالقات إقامة على القدرة و الثقة عدم التعب، كالقلق، نفسً العائق ٌكون قد و

 إقامة على قدرته عدم فً ٌظهر كما عنها، الدفاع ٌستطٌع ال و نفسه عن الرضا بعدم شعوره

 .األسرة مع طٌبة عالقة

 :اإلجتماعية العقبات (ب

 دون تحول التً االجتماعٌة البٌئة هناك الفرد، ٌواجهها التً السابقة العقبات إلى بإضافة -

 و السٌئة كالعادات الفرد لدى المهارة من التقلٌل شؤنها من التً االجتماعً لتوافقه الفرد تحقٌق

 .السٌئة المعاملة خالل من األسرة تسببها التً االنفعالٌة الصراعات

 و عادات لمختلف تقبله و االجتماعٌة المهارات إكتساب على الفرد قدرة عدم فً تظهر كما -

 .الخاصة األسرٌة التقالٌد لبعض اإلمتثال عدم و المجتمع، تقالٌد

 سوى علٌه ما و للفرد االجتماعً التوافق تعٌق تبقى العقبات هذه أن سبق مما نستخلص و -

 .بالرضا الشعور إلى للوصول معها التؤقلم أو تجاوزها
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 :اإلجتماع النفسي التوافق(12

 خالل الحٌاة فً الهامة متطلبات من أنه على التوافق فً المختصٌن و النفس علماء ٌرى -

 :تتمثل محددة تعارٌف نجد ذلك رغم نموه مراحل جمٌع

 :االجتماعي النفسي التوافق تعريف

 إال تحدث لن التوافق فعملٌة نبٌلة خصائص من به ٌتمٌز ما رغم و بطبٌعته إجتماعً اإلنسان -

 خٌر* ٌرى إذ المجتمع متطلبات ضوء فً صراعات تجاوز و إندماج من الفرد ٌحققه ما بقدر

 جهة من حاجاته و رغباته بٌن التوفٌق  فً الفرد قدرة هو االجتماعً النفسً التوافق بؤن* هللا

 و الشخصً باألمن الفرد شعور فً مظاهرها تبدو أخرى، جهة من المجتمع متطلبات و

 المٌول من الخلو و العقلٌة الصحة و التحور و باإلنتماء شعوره و بقٌمته إحساسه و االجتماعً

 .11 ص ،4894 هللا، خٌر السٌد. )للمجتمع المضادة

 :هً أساسٌة عناصر ٌشترط( االجتماعً النفسً) العام التوافق تحقٌق أن( 4851)و  ٌرى و -

 .القوة و الضعف جوانب معرفة خالل من بذاته الفرد وعً -1

 .آرائهم واحترام رغباتهم و بحاجاتهم و باآلخرٌن الوعً زٌادة -2

 .درجاتها و أهمٌتها و أبعادهم و بمشاكلهم الوعً زٌادة -3

 بٌن التوفٌق على الفرد قدرة هو االجتماعً النفسً التوافق أن نستخلص سبق ما على بناء -

 و اجتماعٌة عالقات بناء على قدرته و فٌها ٌعٌش التً البٌئة و متطلبات و رغبات من ذاته

 .المجتمع من المفروضة القوانٌن و التقالٌد و بالعادات اإللتزام

 :االجتماعي النفسي التوافق عملية(13

 بٌنهما التكامل بؤن* أحمد فائز* ٌرى بحٌث التكامل عملٌة االجتماعً النفسً التوافق ٌعتبر

 فعالة، بطرٌق المجتمع إلى ٌنتمً الذي الفرد تتضمن وجهٌن ذات عملٌة فالتوافق واضحا، ٌبدو
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 و ٌدرك لكً الفرد داخل فً الكامنة الطاقة لتحقٌق الوسائل للمجتمع ٌقدم الوقت نفس فً و

 عالقة فً معا ٌرتبطان المجتمع و الفرد أن بحٌث المجتمع، فً تغٌٌر لٌحدث ٌفكر و ٌشعر

 (449ص ،1449سعٌد، رٌاش. )تؤثٌرٌة تبادلٌة

 بٌن من فٌه ٌعٌش الذي االجتماعً المحٌط و الفرد بٌن و نفسه و الفرد بٌن اإلنسجام فعملٌة

 التوافق بؤن* هللا عبد مجدي* الباحث ٌرى األساس هذا على و الفرد، حٌاة فً األبعاد أهم

 بٌنهما، مبدئً فرق ثمة أن ٌرى من وجود رغم منفصل إطار فً ٌتم ال االجتماعً النفسً

 التوافق أما التعبٌر و التعدٌل إطار فً النفسً لتوافقه الفرد بناء كٌفٌة ٌتضمن النفسً فالتوافق

  مجاالت فً الذاتٌة التوافقات لهذه الشخص استخدام كٌفٌة فٌتضمن االجتماعً

 التً المواقف مواجهة فً اآلخرٌن مع ٌتفاعل و صحٌا و مهنٌا و تربوٌا االجتماعٌة، حٌاته

 الصحة بالتالً االجتماعً توافقه عدم أو توافق مدى النفسً بتوافقه ٌثبت مما للمشاكل تعرضه

 .(114 ص ،4885 هللا، عبد محمد مجدي. )النفسً المرض و

 إشباع األهداف تحقٌق فً أهمٌة ذات للفرد االجتماعً النفسً التوافق عملٌة تبقى أخٌرا

 قدرة و االستقرار تحقٌق و التوتر استبعاد و النفس رضا إلى العملٌة هذه تهدف إذا الحاجات

 و اآلخرٌن مع السعادة ٌتضمن مما البٌئة بٌن و بٌنه توافق عالقة إلحداث سلوكه تعدٌل

 .االجتماعً و النفسً الرضا تحقٌق كذلك و االجتماعٌة معاٌٌره و المجتمع بؤخالقٌات اإللتزام

 :االجتماعي النفسي التوافق مظاهر (11

 :الحسن التوافق و السيء التوافق

 الدوافع إشباع و األهداف تحقٌق و اإلحباطات على التغلب ٌعنً التوافق أن سبق مما نستنتج -

 و اإلنسجام تحقٌق و جانب، من االجتماعٌة القٌم تقبلها و اآلخرون ٌقبلها بطرٌقة الحاجات و

 أصبح ذلك تحقق فإذا آخر، جانب من النفسً الصراع انعدام و الحاجات و الدوافع بٌن التوافق

 ٌقصد و الفرد تشمل عناصر ثالثة على التوافق طبٌعة تعتمد و حسنا، توافقا متوافق الشخص

 من بد ال و الموقف ٌشاركونه الذٌن اآلخرون و الحاجات و للشخص النفسً التركٌب بها
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 حاجاته تشبع و أهدافه تحقق أن بمعنى التوافق لٌحدث العناصر هذه بٌن االنسجام تحقٌق

 االجتماعً كذلك و الشخصً التوافق ٌتم و النفسً االستقرار فٌحدث اجتماعٌا مقبولة بطرٌقة

 تحقٌق عن الفرد عجز أن إلى( 95ص ،4894 الهابط،) ٌشٌر و( 91ص ،4811 الدسوقً،)

 تم أو الدوافع هذه بٌن التنسٌق فً عجز أو اجتماعٌة لضغوط نظرا حاجاته إشباع و دوافعه

 و التوافق سوء إلى ٌإدي حوله من ٌرضى وال االجتماعٌة القٌم مع ٌتنافى بشكل إشباعها

 .نفسٌة إلضطرابات الفرد ٌتعرض

 :الحسن التوافق: أوال

 الصحة و السوي التوافق إلى تشٌر التً الشخصٌة سمات بعض بوضع( 4858) كولمان قام

 :ٌلً بما النفسٌة

 و ذاته ٌقبل كما موضوعٌا لذاته تقٌمه ٌكون و نفسه الفرد ٌفهم حٌث: اإلٌجابً الذات مفهوم1

 .ٌحترمها

 .بالواقعٌة ٌتسم إدراكا لبٌئته لذاته الفرد إدراك خالل من ٌتحقق و: الواقع إدراك2

 .النفسً الضغط و القلق و الصراعات من تحررها و الشخصٌة وحدة3

 .الحٌاة مشاكل مواجهة على القدرة4

 .المستقل القرار إتخاذ و الذات ضبط و الثقة تتطلب و اإلستقاللٌة5

 قدراته ٌستخدم بحٌث درجة أقصى إلى الفرد إمكانات تنمٌة عبر الذات تحقٌق6

  (455ص ،4891 طحان،.)بفاعلٌة

 و السوي التوافق تحقٌق فً تسهم التً العوامل بتحدٌد( شوٌن و شاٌفر) من كل قام بٌنما

 :هً و النفسٌة الصحة

 .وجه أحسن على القدرات استخدام و عنها الرضا و الذات قبول
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 .مناسبة جسمٌة صحة وجود

 .المودة و الصداقة عالقات ووجود معهم، اإلٌجابً التوافق و اآلخرٌن قبول -

 .اإلجتماعٌة الخدمات و النشاطات فً المساهمة

 .لها الواقعً التنفٌذ و القرارات إتخاذ على القدرة

 .المواهب سٌما ال الذات عن الفعال و المناسب التعبٌر

                     (501. 500.  .1974)   

 :مستوٌٌن على الحسن التوافق أن بالذكر جدٌر و -

 األجهزة تقوم أن علٌه ٌترتب مما المختلفة الوظائف بٌن التوازن إلى ٌشٌر و :شخصي -1

 .قوٌة صراعات دون بوظائفها النفسٌة

 التوافق ٌتؤثر و فٌها ٌعٌش التً البٌئة مع منسجمة عالقات الفرد نشئ أن ٌعنً و :إجتماعي -2

  (41- 45ص ،4891 كفافً،.)الشخصٌة فً الداخلً اإلنسجام بمدى االجتماعً

 :كاآلتً بعضها إلى اإلشارة ٌمكن الحسن التوافق مظاهر عن العلماء تحدث قد و

 تقدٌر فً الواقعٌة ٌتطلب الحسن فالتوافق للحقٌقة، مناسب إدراك إلى ذلك ٌشٌر و :الواقعية -

 المشاكل له ٌسبب قد مما لألمور خاطئ تقدٌر إلى بالفرد ٌإدي الواقعٌة عن البعد ألن األمور

  األفعال ردود فً اإلتزان الواقع فهم ٌتطلب كما االجتماعٌة و الشخصٌة

 من أٌضا اعتبر فقد: الذات لضبط – بالنسبة أما المحٌط، العالم فً ٌجري ما تفسٌرها فً و

 كبح فً الشخص مقدرة على ٌدلل إرادٌا السلوك ضبط فممارسة الحسن التوافق المظاهر

 .سلوكه فً التحكم على الشخص بقدرة بالنفس العمٌقة الثقة و إندفاعاته
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 مع منتج نشاط فً قدراته إستغالل فً الفرد نجاح ٌعنً و: العمل فً الكفاٌة و اإلنتاجٌة -

-184ص.)اإلتفاق من مزٌد نحو بها التقدم و الذات تحسٌن محاولة و التفاإل عنصر وجود

 التوافق ذو اإلنسان و: اإلحباط مواجهة على القدرة – الطحان أضاف وقد(  4891:  184

 أحداثها و الحٌاة متاعب إزاء قوٌة صالبة و اإلحباط مواجهة على بقدرته ٌتصف الحسن

 لمواقف العقالنٌة المواجهة و الصمود و التحمل من عالٌة بدرجة ٌتصف و كما الٌومٌة

 مإشرات أبرز من ٌعتبر ذلك أن إلى أشار حٌث التخبط أو اإلنفعال علٌها ٌطغى أال اإلحباط

: ناجحة اجتماعٌة عالقات إنشاء على القدرة – إلى أٌضا أشار كما عام، بشكل الحسن التوافق

 موته حتى والدته منذ بالجماعة مرتبطا اإلنسان ٌظل و أساسٌة حاجة لإلنتماء الفرد الحاجة إن

 نشاطات فً ٌشارك و العمل أو المدرسة جماعة إلى ٌنتقل ثم األسرة إطار فً ٌعٌش فهو

 فً اآلخرٌن مع ناجحة عالقات تكوٌن على قادر الحسن التوافق ذو الفرد و متعددة إجتماعٌة

 و بإحترامها ٌنعم و الجماعة من مقبوال ٌكون أن أي إلٌها ٌنتمً التً الجماعات مختلف

 التً و: الذات مع الصحٌحة العالقة – تعتبر و كما(. 491-494ص ،4891 طحان،.)تقدٌرها

 :أبعاد ثالثة فً تتمثل

 ٌرفضها ال أن و قصورها، بنقاط و بإٌجابٌاتها ذاته اإلنسان ٌقبل أن ٌعنً و :الذات تقبل -أ

 .اآلخرٌن رفض إلى ٌإدي الذات رفض ألن

 تقدٌر فً ٌبالغ ال أن و لدٌه الضعف و القوة نقاط المرء ٌعرف أن ٌعنً و :الذات فهم -ب

 .منها ٌقلل ال و خصائصه

 على التغلب محاولة و القوة جوانب بتؤكٌد ذلك ٌكون و ذاته تطوٌر إلى الفرد ٌسعى أن -ج

 .الضعف و القصور

 ال السوي اإلنسان ان ٌعنً ال هذا و الحسن التوافق مظاهر من: باألمن الشعور ٌعتبر كما -

 مثٌرة مواقف توجد عندما بالقلق ٌشعر بل صراع بحاالت ٌمر ال و بالقلق الشعور به ٌنشا

 التهدٌد و الصراع مصادر إزالة و المشكالت لحل ٌسعى و بفعالٌة المواقف ٌواجه لكنه للقلق

 من كالمظهرٌن: اإلنفعالً اإلتزان و الدراسً النجاح أضٌف و( 44-11ص ،4891 الكفافً،)
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 هناك لكن فحسب العقلٌة بالقدرات ٌرتبط ال الدراسً النجاح أن حٌث الحسن التوافق مظاهر

 النجاح تحقٌق ٌدل لذلك الدراسً التحصٌل فً دورا تلعب دافعٌة أخرى و انفعالٌة عوامل

 مناسبا قدرا و اإلنفعالً اإلتزان من قدرا ٌملك الفرد أن على الدراسً

 اإلنفعالً لإلتزان بالنسبة و المثابرة، و الجهد بذل من ٌتمكن بحٌث الدافعٌة و الحماس من

 ثم تواجهه التً للمواقف المختلفة الجوانب إدراك الشخص فٌها ٌستطٌع التً الحالة إلى فٌشٌر

 الفشل و النجاح من سابقة تجارب و خبرات و دوافع من لدٌه ما و الجوانب هذه بٌن الربط

 توافقا إستجابته توافق فً و الموقف مقتضٌات و تتفق التً اإلستجابات تحدٌد فً ٌنجح بحٌث

 نفسه الوقت فً و  نشاطها فً اإلٌجابٌة المساهمة و البٌئة مع التوافق إلى بالفرد ٌنتهً مالئما

 )454ص ،4891 زٌد، أبو. )السعادة و بالرضا الشعور من حالة إلى الفرد ٌصل

 :السيئ التوافق: ثانيا

 ٌنعكس و االجتماعً و الذاتً محٌطه و الفرد بٌن اإلتزان تحقٌق فً بالفشل إلٌه ٌشار و -

 مخٌمر،) الصراعات حل و التوتر خفض فً و حاجاته إشباع فً الفرد فشل فً التوافق سوء

 (14ص ،4811

 :كاآلتً الطحان ذكرها مظاهر لها فإن -

 معهم معٌار أنه بعضهم ٌرى و التوافق لسوء أساسً مظهر هو و :بالتعاسة الشعور .1

 و الخارجً المراقب لدى ٌبدو قد الظاهر الفرد سلوك ألن النفسً، اإلضطراب لكشف

 و القلق و الخوف مثل اإلنفعالٌة المظاهر بعض أن إلى عدٌدة دراسات أشارت قد

 القلق سوء على مإشرات هً التوجس

 التوافق ٌكون و مظاهره و التوافق فً أساسً عامل الذات فهم: لذاته المرء فهم عدم .1

 لنفسه الفرد ٌضع عندما سلبٌا التوافق ٌكون و كما قدراته فً الفرد ٌبالغ عندما سلبٌا

 تسهم حٌث فً الفشل إلى الذات تقدٌر فً المبالغة تقود كما قدراته من أقل أهداف

 .الذات تحقٌق عدم إلى سلبٌا تقدٌرها
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 إٌجاد على الفرد قدرة عدم إلى الجامد السلوك ٌعود و :المرونة نقص أو الجمود .4

 غاٌاته تحقٌق فً فشلها عند حتى علٌها إعتاد التً السلوك ألنماط بدٌلة سلوكٌة أسالٌب

 طرائق أو أفكاره تغٌٌر التوافق سًء الشخص ٌرفض حٌث المرونة نقص بسبب ذلك و

 .البٌئة فً الجدٌدة للمتغٌرات إلستجابة سلوكه

 من مظهر رفضها و الحسن التوافق مظاهر من مظهر الذات تقبل إن: الذات رفض .1

 هناك أن كما القلق و الصراع إلى ٌإدي قد للذات الرفض هذا و السًء التوافق مظاهر

 .الشخصٌة ثبات فً الضعف و الذات رفض بٌن إرتباطا

 بسبب ما غالبا ناجحة إجتماعٌة عالقات إنشاء فً الفرد فشل عن تظهر و :العزلة .1

 ٌعود و الذات عن الرضا عدم و السعادة فقدان و بالكآبة إحساسا بالعزلة الفرد شعور

 توافق فً فشل أنه أي االجتماعً التقدٌر و اإلنتماء إلى حاجاته ٌشبع الفرد أن إلى ذلك

 .إطارها فً ٌعٌش التً الجماعة مع مثمر

 أمام اإلرتباك و الحٌرة من ٌعانً القرار إتخاذ ٌحسن ال من :المسؤولية تحمل عدم .5

 و النفسً التوتر ٌولد مما للصراع عرضه تجعله الحٌرة هذه و ٌوجهها التً المواقف

 إلى القرار اتخاذ على القدرة عدم ٌشٌر و اإلضطراب، و للقلق عرضه الفرد ٌجعل

 وثٌقا إرتباطا المسإولٌة ترتبط و االستقاللٌة فً ضعف و المسإولٌة تحمل فً ضعف

 ٌصل لم الفرد أن أي المسإولٌة تحمل عدم ٌعنً بالتالً و اإلنفعالً و العقلً بالنضج

  (484ص ،4891 الطحان،.)الالزمٌٌن الوجدانً و اإلجتماعً النضج إلى

 أمراض عن تنتج التوافق فً الفشل أشكال جمٌع أن ٌرون البٌولوجٌة النظرٌة أصحاب أن إال

 إكتسابها أو توارثها، ٌمكن األمراض هذه مثل و اإلنسان، مخ بخاصة و الجسم أنسجة تصٌب

 كمرض المزمنة األمراض و العدوى، و الجروح، و اإلصابات طرٌق عن الحٌاة خالل

 (11ص ،4884 اللطٌف، عبد.)الفرد على الواقع الضغط عن الناتج القلب و السكري

 الشخص عند التوافق سوء إلى تإدي التً العوامل عن للحدٌث ٌنقلنا ما هذا و

 :التوافق سوء في المؤثرة العوامل .7
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 على النفسٌة و البٌولوجٌة و الفٌسٌولوجٌة اإلنسان حاجات بتحقٌق وثٌقا إرتباطا التوافق ٌرتبط

 و توتر و إضطراب عنده ٌنشؤ فقد هذه لحاجاته اإلنسان تحقٌق ٌمنع ما طرأ ما فإن سواء حد

 :منها عوامل عدة إلى التوافق سوء ٌرجعون النفس علماء فإن األساس هذا على و التوافق سوء

  :النفسية و الجسمية الحاجات إشباع عدم .9

 الحً الكائن توازن إختالل إلى ٌإدي الجسمٌة و النفسٌة الحاجات إشباع عدم ألن ذلك

 إذا أما أفضل توازن حقق ذلك له تحقق فإذا إتزانه استعادة محاولة إلى الكائن ٌدفع مما

 )15ص ،4894الدرٌنً،)باقٌن التوتر و التفكك فٌضل ٌنجح لم

 :إلى لتحقٌقها اإلنسان ٌسعى التً الحاجات عوض عباس ٌقسم و -

 درجة على المحافظة إلى الحاجة و اإلخراج إلى الحاجة و أكسجٌن و الماء و للطعام الحاجة -أ

 حاجات فهً األمومة دوافع و الجنسً الدافع أما البٌئة أخطار من وقاٌته و الجسم الحرارة

 .النوع بقاء تكفل

 هذه و اإلجتماعً التطبٌع عملٌة خالل الفرد فٌكتسبها ثانوٌة دوافع هً و: المكتسبة الدوافع -ب

 إلى ٌإدي إشباعها عدم إن االجتماعٌة، و اإلنسانٌة العالقات إستمرار على تساعد الدوافع

 .األمل فقدان و التعاسة و اإلغتراب و بالقلق الشعور

 )15ص ،4885 عوض،(

  :االجتماعية األزمات و البيئية الضغوط .8

 مسإولٌة الطفولة فً اإلنسان إلٌها ٌتعرض التً المإلمة الخبرات أن على النفس علماء ٌتفق

 الرشد فً النفسٌة االضطرابات ٌرجع ففروٌد النفسٌة لالنحرافات المهنٌة العوامل تنمٌة عن

 الطفل عالقة إضطراب ٌعتبرون الجدد الفروٌدٌون و الطفولة فً تحل لم التً الصراعات إلى

 السلوكٌة المدرسة أصحاب أما النفسٌة، االنحرافات عوامل أهم من الطفولة مرحلة فً بوالده

 مرسً،.) الطفولة مرحلة فً خاصة االجتماعٌة التنشئة عملٌة فً ألخطاء متعلمة سلوكٌات

 )194 ص ،4899
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 عمرٌة مرحلة أي فً و الطفولة فً المإلمة الخبرات أو السارة بالخبرات مرهون التوافق فً

 إلى ٌإدي ذلك فإن اجتماعٌة أو إقتصادٌة كانت سواء شدٌدة بؤزمات اإلنسان ٌمر فعندما

 العوامل إحدى و القتل و العنف مظاهر مشاهدة و الحروب أن كما القلق و التوتر و إضطراب

 .السلوك إضطراب إلى تإدي التً

  :العقلية و النفسية و الجسمية اإلعاقات .44

 أو المفرط فالقصر التوافق عملٌة فً تإثر المؤلوف عن النابٌة الخاصة الجسدٌة فالمظاهر

 ٌكون و اجتماعٌة مناقشة فً للفشل مصدر ذلك ٌكون قد و الناس ٌإثره مما لٌس الزائدة البدانة

 فً إعاقة وجود ذلك مثل و التوافق فً اإلضطراب إثارة و بالنقص شعور إمكان ذلك فً

 تإدي كدمات و قبح من وجهه فً ٌكون قد ما أو السمع و البصر فً أو الرجلٌن أو  الظهر

 عقبات من أن إلى آخرون و الملٌجً ٌشٌر و( 11ص ،4881 مٌاسا،) سلوكٌة اضطرابات إلى

 و إجتماعٌة أو عقلٌة أو جسمٌة كانت سواء بكفاٌة النشاطات ألداء الكافٌة غٌر القدرة التوافق

 كالسمع الحس أجهزة فً قصور و الشكل شذوذ و الصحة ضعف منها ذلك عن أمثلة ٌضرب

  القدرات مجموعة فً و غٌرها و العمى أو

 مزاولة أو المدرسً العمل آداء على القدرة عدم و اإلستعدادات، سوء و الذكاء إنخفاض العقلٌة

 عودة) ٌختلفا لم و( 481 ،ص4814 آخرون، و الملٌجً. )الذهن إستخدام تتطلب التً أعمال

 لكن و العلماء هإالء عن كثٌرا التوافق سوء أسباب تحدٌد فً( 411 ،ص4891 مرسً، و

 الحواس فً نقص أو جسمٌة عاهات و تشوهات من الجسدٌة لإلعاقة ذلك فً األولوٌة جعل

 و النفسٌة العوائق ذلك ٌلً البنٌة ضعف و القلب ضعف مثل أهدافه و الفرد بٌن تحول التً

 الخلل هً أو الحركٌة النفس المهارات و العقلٌة القدرات ضعف أو الذكاء نقص بها المقصود

 الصراع مثل النفسٌة العوامل كذلك و أهدافه تحقٌق عن الشخص تعوق الشخصٌة نمو فً

 إختٌار و بٌنها المفاضلة على قدرته عدم و أهدافه تعارض أو تناقض عن ٌشئ الذي النفسً

 الحٌلولة فً االقتصادٌة العوامل و المادٌة العوامل إلى أشار كما المناسب الوقت فً منها أي

 المادٌة اإلمكانٌات توفر عدم و المال نقص اعتبر حٌث التوافق لحالة الشخص الوصول دون
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 و باإلحباط الشعور لهم ٌسبب قد و الحٌاة فً أهدافهم تحقٌق فً الناس من كثٌرا ٌمنع عائقا

 قوانٌنه و تقالٌده و عاداته فً المجتمع ٌفرضها التً فالقٌود االجتماعٌة العوائق إلى أشار أخٌرا

 .الفرد لدى التوافق سوء أسباب أحد تكون قد العالقات تنظٌم و السلوك لضبط

 :اإلجتماعي و النفسي التوافق قياس

 :التالٌة األسالٌب باستخدام التوافق قٌاس ٌمكن

 :بالمصدرٌن تؤتً هً و :المالحظة

 و الطبٌعٌة للمواقف توافقهم أثناء األفراد المالحظة دراسة تشمل و :الميدانية الدراسات

 برٌنو* التحلٌلً التوجه ذو النفس عالم به قام ما المالحظات هذا على الحً المثال و الطارئة

 الفٌزٌقٌة و السٌكولوجٌة للظروف سٌكولوجٌة تحلٌالت و حسابات قدم حٌث( 4854*)بتلهٌم

 نفسه هو كان قد و بها قاموا التً التوافق أشكال و المسجونون لها تعرض التً العادٌة غٌر

 )11ص ،1444 شاذلً،. )بنفسه الخبرة عاش سجٌنا

 المواقف( ٌبتدع) ٌصطنع المجرب أن فً المٌدانٌة الدراسات عن تختلف :التجريبية الدراسات

 المنحى عن تتمٌز لكن الشدة معتدلة تكون و الطبٌعٌة الحٌاة فً مثٌالتها من أبسط فتؤتً

. الهامة السببٌة العوامل عزل إمكانٌة و مضبوطة و دقٌقة قٌاسات إجراء إمكانٌة: المٌدانً

 (411ص ،1441 شرٌت، و علً)

 :مثل النفسٌة الصحة و التوافق تقسً التً :اإلستخبارات و المقاييس و اإلختبارات

 .مهنا محمود عطٌة إعداد من االجتماعً و الشخصً التوافق إختبار

 زهرا السالم عبد حامد تؤلٌف الخاص الذات مفهوم إختبار
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 :ةــــــالصـتخ

 طرٌقها عن و النفسٌة، الصحة و النفس علم فً المواضٌع أهم من التوافق موضوع ٌعتبر

 التً التعرٌفات أهم تقدٌم الفصل هذا فً حاولنا لقد و اإلجتماعٌة و النفسٌة ذاته الفرد ٌحقق

 تناولنا كما مستوٌاته و بالتوافق المرتبطة المصطلحات أهم تناول مع التوافق لمصطلح قدمت

 المظاهر و المعاٌٌر أهم و التعارٌف بتقدٌم جهة على كال االجتماعً التوافق و النفسً التوافق

 التوافق تحقٌق إلى الفرد وصول و االجتماعً أو النفسً سواء التوافق تعٌق أن ٌمكن التً

 و المتطلبات وفق دوافعه و حاجاته و أهدافه تحقٌق على القدرة ٌعنً االجتماعً و النفسً

 هً تحقٌقها إلى حٌاته فً الفرد إلٌها ٌسعى التً أهداف أهم من و المحٌط ٌفرضها التً شروط

 وتقبل تحسٌن و جٌدة النفسٌة الصحة تحقٌق و معه تكٌفه و االجتماعً الواقع مع إتصال الغاٌة

 مع التوازن و بالتوافق شعور و سوٌة شخصٌة إمتالك و اآلخرٌن مع و بنفسه جسمه صورة

 من ٌخلو أنه ٌعنً نفسً و إجتماعً توافق عنه هناك كان إذا المعاق فالمراهق ذاته

 نفسً و إجتماعً توافق و جسمه صورة لتقبل إتزان إمتالك بالتالً و الصراعات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل السادس     مناهج و إجراء ات الدراسة                                   

 

 
78 

 :اإلستطالعٌة الدراسة :أوال

تعد الدراسة اإلستطالعٌة بمثابة دراسة األولٌة للدراسة األساسٌة و هذا من خالل 

إجراء الدراسة النٌدانٌة ، وهً خطوة هامة للقٌام بالبحث من خالل التعرف على 

على تطبٌق األداء فً الدراسة األساسٌة  دروف المحٌطة بفئة الدراسة حتً تساغدنا

و منه تن تخدٌد إٌطار العام التً تحٌط فٌه الدراسة و إختٌار عٌتةالدراسة المتمثلة 

 فً المعاقٌن حركٌا مكتسب.

 تحدٌد المجال الزمانً و المكانً للدراسة: (1

 .الوظٌفً و الحركً التأهٌل إلعادة الٌومً اإلستشفائٌة بمصلحة الدراسة أجرٌت

 رئٌس و على المركز و عٌنة من مجتمع الدراسة ثم حٌث الدراسة مجرٌات بدأت

 .7907ماي  79حتً  7907أفرٌل  99من  وذالك  المصلحة

 :بمزغران الٌومً اإلستشفائٌة للمؤسسة الفنٌة لبطاقةا (7

 و الحركً التأهٌل إعادة فً المتخصص الٌومً اإلستشفائً المؤسسة عن لمحة

 :الوظٌفً

* مستغانم والٌة**بمزغران* الوظٌفً و الحركً التأهٌل إعادة مركز تأسٌس تم لقد

 ٌستقبل الذي الوالٌة هذه فً الوحٌد المركز فٌعتبر ،7907 نوفمبر بتارٌخ مؤسسة

 خالل من و الجسم، أعضاء أحد أو الوظٌفة و الحركة فً عجز لدٌهم الذٌن األشخاص

 لم أنه إال جدٌد ببناء ٌمتاز أنه فوجدنا الوظٌفً و الحركً التأهٌل إعادة لمركز مالحظتنا

 من كبٌر لعدد حمله عدم و مساحته لضٌق راجع ذلك و جٌدة بطرٌقة ٌخطط أو ٌصمم

 و العائق هذا ٌتجنبون بالمركز العاملٌن أن إال العالج، لطلب ٌسعون الذٌن األشخاص

 .كبٌر عددهم كان مهما إلٌهم الجئ كل ٌستقبلون

 :الوظٌفً و الحركً التأهٌل إلعادة الٌومً اإلستشفائٌة للمؤسسة البشري هٌكل (3

 ممرضٌن( 4) أربعة و العالج، فً متخصصٌن أطباء( 7) سبعة على المركز ٌحتوي

 (.0)واحدة سكرتٌرة و العالج، فً متخصصٌن

 :الحركً التأهٌل إعادة فً المتخصص الٌومً للمستشفى البنائً الهٌكل (4

 :ٌلً ما على ٌحتوي أنه وجدنا داخله فً بما للمركز إستكشافنا و مالحظتنا خالل من
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 :المكاتب -أ

 المدٌر مكتب -

 المرضى باإلستقبال خاص مكتب -

 األطباء مكتب -

 الممرضٌن مكتب -

 :الفحوصات قاعات -ب

 الحمراء لألشعة مخصصة قاعة -

 التدلٌك آلة فٌها توجد            الفٌزٌائً للعالج مخصصة قاعة -

   الضغط آلة فٌها توجد                                                 

 الكهرباء طرٌق عن الفٌزٌاء آلة فٌها توجد                                         

 

  :المٌكانٌكً التأهٌل قاعة -ج

 و الحائط فً الصقة األجهزة فً تتمثل و الوظٌفً و الحركً العالج اآلالت على تحتوي

 الجسم للعضالت الحركً التأهٌل إعادة على تساعد التً األرض فً ثابتة أخرى

 جدٌد من للوقوف المرٌض ٌساعد الذي سرٌر ٌوجد كما ،(الٌدٌن الرجلٌن) المصابة

 دوائر شكل على أجهزة توجد كذلك و العادٌة بوظٌفتها الجسم عضالت عمل لعدم راجع

 و الحركة صعوبة لدٌه الذي المرٌض توازن إسترجاع على تقوم بدورها التً مثلثات و

 .الحمل أجهزة على فتحتوي العادٌٌن اآلخرٌن كبقٌة و الوقوف

 تكوٌن كٌفٌة و الوظٌفً و الحركً التأهٌل إعادة للمركز المرٌض الدخول شروط (5

 :الطبً ملفه

 طبٌب) العصبٌة األمراض فً مختص طبٌب طرف من تشخٌص لدٌه ٌكون أن ٌجب

 بالتوجه الطبً الملف تكوٌن طرٌقة تكون و ،(األطفال طبٌب أو القلب أمراض أو العظام

 و لمراقبته الوظٌفً و الحركً التأهٌل إعادة فً المختص الطبٌب مكتب إلى المرٌض
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 فً و التأهٌل فً المتخصصٌن إلى المرٌض ٌتوجه بعدما و طبً ملف له ٌكون ثم معاٌنته

 .العالج قاعة إلى ٌوجه األخٌر

 :الحركً التأهٌل إلعادة و الٌومً المستشفى ٌستقبلها التً الحاالت (6

 و ذكور) الجنسٌن كال الوظٌفً و الحركً التأهٌل إعادة فً المتخصص المركز ٌستقبل

 الكسور و العظام باإللتهاب مصابٌن – الحركٌة اإلعاقات) تستقبلهم التً فالحاالت ،(إناثا

  – الجسم أعضاء أحد مبتورٌن – الرٌاضة و العمل و المرور حوادث إصابات

 (.المزمنة األمراض عن الناجمة العضلٌة و العظمٌة إضطرابات

 التأهٌل إعادة فً دوره تحدٌد و الٌومً المستشفى ٌتبعها التً العمل منهجٌة (7

 :الحركً

 إلٌه، الجئٌن للمرضى خاصة أسبوعٌة برامج بإقامة الحركً التأهٌل إعادة مركز ٌقوم

 المراهقٌن، و األطفال و للنساء( الخمٌس و الثالثاء و األحد) األٌام هذه خصصت حٌث

 :ٌلً فٌما ٌتمثل و فقط للرجال( األربعاء و اإلثنٌن) لٌوم بالنسبة أما

 .الحركً التأهٌل أجل من اإلٌجابٌة أو السلبٌة العالجٌة بالتمرٌنات القٌام

 الفرد لٌاقة و الصحة على المحافظة فً هاما دورا لها ألن البدنٌة بالتمارٌن القٌام

 .المصاب

 .قدراتها لتنمٌة صحٌحة سبل تحدٌد و العضالت عمل كٌفٌة فهم

 من للتقلٌل بدنً الحركً تأهٌل تأثٌر تحت إعاقة درجة كانت مهما المعاق وضع

 .كلٌا منها التخلص أو المخاطر

 من هذا و ذلك عكس أو مؤلمة تكون أن بالضروري لٌست و منظمة التمرٌنات إقامة

 .الجسم أجهزة تأهٌل إعادة أجل

 :حاالت ثالثة على بدراستنا قمنا لقد هذا كل خالل من و

 أعمارهم تتراوح حاالت على 7907 ماي 79 غاٌة إلى أفرٌل 99: فً المقابالت أجرٌت

 الحركٌة اإلعاقة سبب معرفة هو المقابالت هذه من الهدف كان ،(سنة 79 -06) بٌن ما
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 على اإلعاقة هذه تؤثر كٌف عن كشف و العائق لهذا المراهقٌن الفعل ردود هً كٌف و

 .اإلجتماعً و النفسً توافقه و الجسم صورة

 بأخصائً خاص مكتب وجود لعدم هذا و السكرتٌرة، مكتب فً هذه بدراسة قمنا لقد

 .مستغانم والٌة* بمزغران* الوظٌفً و الحركً التأهٌل إعادة بمركز النفسانً

 إضافة حالة كل مع مقابالت أربعة أجرٌت قد و دقٌقة، 45 -75 من مقابلة كل امتذ

 فً معنا التفاعل و بتواصل الحاالت بدأت و اإلختبار فٌها طبق التً الخامسة مقابلة

 *.موجهة نصف* المقابالت كل كانت و الحدٌث تبادل

هً التً تسمح للباحث اكتشاف مجال  نستنتج أن الدراسة اإلستطالعٌةبناءا على ماسبق 

المكانً للعمل و بالتالً فإن المؤسسة االستشفائٌة الٌومً بمزغران وخاصة المصلحة 

التً تخص موضوع البحث المطروح و منه فالمصلحة تحتاج التوسٌع و ذلك لكثرة 

 الحاالت التً تستقبلها المؤسسة.
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 :األساسٌة الدراسةثانٌا: 

 اعتمدنا قد و العٌادي المنهج على تقوم إكلٌنٌة أسالٌب علىبإ عتماد  الدراسة هذه فً قمنا

.العٌادٌة المقابلة و العٌادٌة المالحظة على  

 : منهج الدراسة

 ٌتصف أن إلى ٌذهب الذي اإلكلٌنٌكً النفس علم موضوع فهو :العٌادي المنهج (0

 شاملة وحدة و بوضعٌته الفرد دراسة ٌتناول أنه و الشمولٌة من ممكن قدر بأكبر

 وحٌدة كحالة ٌدرس العٌادي المنهج أن(:* العزٌز عبد حسٌن)  فٌقول تقبل ال

 (.065ص -0985العزٌز، عبد حسٌن* )وكلٌة

 الذي و الكٌفً التحلٌل على معتمدٌن* حالة لدراسة* العٌادي بالمنهج البحث ٌستلزم و

 لكل إكلٌنٌكٌة صورة رسم بهدف ذلك و الفردٌة الحاالت دراسات فً عمقا أكثر ٌعتبر

 حالة دراسة ٌعتبر العٌادي فالمنهج للسلوكٌات، الالشعورٌة الدٌنامٌكٌة معرفة و حالة

 ،0988 المعطً، عبد.)دراستها المراد الحالة عن المعلومات لجمع هامة وسٌلة

 (040ص

 :إختٌارها كٌفٌة و البحثمواصفات حاالت  (7

 لعناصر متمثلة و البحث، مجتمع من جزئٌة مجموعة عن عبارة هً :العٌنة تعرٌف

 حتى األصلً المجتمع على العٌنة تلك نتائج تعمٌع ٌمكن بحٌث التمثٌل أفضل المجتمع

 (708ص ،7997 آخرون، و عباس خلٌل محمد) المجتمع لذلك ممثلة تكون

 المراهق تخص قصدٌا تحدٌدها تم التً أي القصدٌة العٌنة على دراستنا فً اعتمدنا قد و

 إقتصرت بحٌث الوظٌفً، و الحركً التأهٌل إعادة مركز فً الحركٌة بإعاقة المصاب

 كل من كانوا( سنة 79-06)سن بٌن ما أعمارهم تتراوح المراهقٌن عٌنة على دراستً

 التً للحاالت إختٌارنا فً والتزمنا كالهما ٌستقبل المركز ألن إناثا و ذكورا الجنسٌن

 .الحركٌة اإلعاقة لدٌهم
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 وصف أدوات البحث المستخدمة:

 :العٌادٌة المقابلة (0

( المفحوص و الفاحص) أي شخصٌن بٌن مواجهة موقف فً لفظً تفاعل بأنها فتعرف

 فً ناجحة وسٌلة فهً محددة بحثٌة مشكلة أو ظاهرة حول البٌانات على الحصول بهدف

 (066-065ص 0998 آخرون، و زوٌلف حسن مهدي. )الفرد سلوك دراسة

 مع التعامل فً العٌادي المنهج علٌها ٌستند التً الطرق أهم و أول هً المقابلة أن كما

 حل إٌجاد إلى للوصول عنه المعلومات جمع فً المعلومات جمع كذا و المفحوص،

 عالجً

(99-0989- c.chilland ) 

 تتضمن أسئلة عن عبارة العٌادٌة المقابلة بدلٌل قمنا حٌث الموجهة المقابلة تقنٌة واستعملنا

 .للحالة االجتماعً و النفسً التوافق مظاهر

 مكوناتها و الظاهرة لسلوك المشاهدة أو المراقبة عملٌة أنها تعنً :العٌادٌة المالحظة (7

 تفاعالتها و عالقتها و اتجاهاتها و سٌرها متابعة و البٌئٌة، و اإلنسانٌة و المادٌة

 التنبؤ و المتغٌرات، بٌن العالقة تحدٌد و تفسٌر ٌقصد هادف و منظم علمً بأسلوب

 وسٌلة بأنها عرفت كما حاجاته، تلبٌة و اإلنسان لخدمة توجٌهها و الظاهرة بسلوك

 .معلوماته و لخبراته إكتسابه فً العادي اإلنسان ٌستخدمها

 و عالقة ذات و معٌنة لظاهرة األولً الفكري و البصري التشخٌص كونها عرفت و

.                                                                      الباحث اختاره الذي البحث بالموضوع ارتباط

 (69ص نفسه، المرجع آخرون، و زوٌلف حسن مهدي)

 مقٌاس صورة الجسم :اإلختبار وصف (3

 األخصائً تمكن بحٌث المالحظة و العٌادٌة للمقابالت المكملة األدوات إحدى هو

 فً إعتمدنا قد و الحالة، تشخٌص فً أساسٌة نقاط عدة على التعرف من النفسانً

 بدنٌا للمعوقٌن* علً محمد النوبً محمد* للدكتور الجسمٌة الصورة إختبار على دراستنا

 .العادٌٌن و



الفصل السادس     مناهج و إجراء ات الدراسة                                   

 

 
84 

 بالتعرف بناءه تم قد و الجسمٌة، الصورة اضطراب مدى لنا تقٌس أداة عن عبارة هو و

 زٌنب* كإختبار الجسم، صورة تناولت التً اإلختبارات لبعض السٌكولوجً اإلطار على

 (السٌكولوجٌة االضطرابات( )0998* )شقٌر

للمراهقٌن، و على هذه األساس صاغ الباحث  7990و إختبار محمد الشبراوي       

   العبارات اإلختبار فً صور جمل خبرٌة تتدرج اإلستجابة علٌها ب:

*3كثٌرا .......* -  

*7أحٌانا........* -  

*0نادرا........* -  

*9أبدا........* -  

و  06.90طالبا و طالبة متوسط عمري قدره  074و قد تم تقنٌته على ٌد عٌنة مكونة من 

فقام الباحث بحساب الصدق  57معوق بدنٌا و مراهقٌن عادٌٌن  59منهم  9.73 إنحراف

بعدة طرق منها، صدق المحكمٌن و صدق التكوٌن الفرضً و الصدق العاملً، و من 

أبعاد، و قد قام  05عبارة موزعٌن على  39هنا ٌكون اإلختبار فً صورته النهائٌة من 

ٌوضح الجدول التالً: الباحث بترتٌب العبارات بطرٌقة دائرٌة و  

  (055،056،ص7909مجمد النوبً ، مدمد علً 

 

 

 

 

 

 



الفصل السادس     مناهج و إجراء ات الدراسة                                   

 

 
85 

 

جدول الخاص بمعاٌٌر و مقاٌٌس تصحٌح نتائج االختبار: -  

 البعد أرقام العبارات و إتجاهها

(+06،76)  

- (0،70،00،6)  

 تقبل األجزاء الجسم المعٌبة

- (7،7،07،07،77،77)  التناسق العام ألجزاء الجسم 

- (8،3،03،78،73،08)  المنظور النفسً لشكل الجسم 

- (04،9،4،79،74،09)  المنظور االجتماعً لشكل الجسم 

- (5،09،05،79،75،39)  المنظور الفكري لشكل الجسم 

 

طرٌقة تصحٌح المقٌاس: -  

( عبارة و أمام كل عبارة أربعة استجابات 39ٌتكون المقٌاس فً صورته النمائٌة من ) -

(. و إذا تكون الدرجة 3،7،0،9أحٌانا، نادرا، أبدا( و توزٌع الدرجات علٌها كالتالً ))كثٌرا، 

( و الدرجة الصغرى هً )صفر(، و قد تم وضع ورقة اإلجابة 99الكبرى للمقٌاس هً )

 المقٌاس و كذلك مفتاح التصحٌح.
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 دراسة الحالة األولى: -1

 :10جدول رقم 

 ٌوضح سٌر المقاببلت

 هدفها التارٌخ و المدة عدد المقاببلت

 7412 -40 -4 المقابلة األولى

 د 72مدتها 

جمع المعلومات األولٌة و كسب 

 الثقة

 7412-40-11 المقابلة الثانٌة

 د 02

 تارٌخ الحالة

 7412-40-11 المقابلة الثالثة

 د 03

 الحالة الصحٌةتارٌخ 

 

  7412-42-2 المقابلة الرابعة

 د          04 

 

 

 المعاش النفسً للحالة
   7412-42-3 المقابلة الخامسة

 د04

 7412-42-4 السادسةالمقابلة 

 د 04

 تطبٌق اختبار صورة الجسم
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 تقديم الحالة: -

 اللقب: م -

 الجنس: ذكر -

 مراهق: -

 سنة 74السن:  -

 ماسرى 1442-14 -01تارٌخ و مكان المٌبلد:  -

 مكان اإلقامة: ماسرى -

 ترتٌب اإلخوة: األول -

 المستوى الدراسً: السنة الرابعة متوسط -

 هل كرر السنة: ال -

 الحالة المدنٌة: أعزب -

 المهنة: مصلح السٌارات 

 المستوى المعٌشً للعائلة:متوسط -

 من قبل المختص النفسً طلب رإٌة المختص النفسً: غرض علمً -

 المبلحظة السٌمٌائٌة: -

 الشكل المرفولوجً: -

 كلغ 10الوزن:  -

 م 1721القامة  -

 لون البشرة: سمراء -

 لون العٌنٌن: سوداوٌتٌن -

 عبلمات الخاصة: إعاقة فً الرجل و الذراع الجهة الٌمنى من الجسم  -

 الهندام و المظهر الخارجً: منظم نظٌف و متناسق -

 التعبٌر الجسدي: قلق و توتر فً بعض المرات -
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التعبٌر اللغوي: تعبٌر جٌد و لكن متقطع الكبلم فً بعض المرات عند التحدث على 

 اإلعاقة التً تخصه.

 ملخص المقابالت: -

سنة مراهق هو األول فً إخوته، أعزب، توقف عن  74الحالة *ع* ٌبلغ من العمر 

ألنه رسب و لم ٌنجح فً نٌل الشهادة، مع مرور الدراسة فً السنة الرابعة متوسط 

الوقت أصبح ٌشعر بالندم حٌث قال *رانً نادم* حبست قراٌتً  كنت صغٌر و ما 

كنتش نعرف* ٌعمل مصلح السٌارات مع األب ٌساعده فقط و ذلك بسبب إعاقته حٌث 

قال *نبغً نعاونه بصح مٌن ما نطٌقش نقنط* كان الطفل مرغوب فٌه ولد والدة 

إى حٌن إصابته ب اإلعاقة  ٌعٌة، ونمو حسن حركً طبٌعً فً السنتٌن األولىطب

، الظروف العاطفٌة غٌرة بٌن اإلخوة بشكل طبٌعً المٌول إلى األم ألنها كانت المكتسبة

تلبً له معظم طلباته، بحٌث قامت بتربٌة أوالدها فً ظروف حسنة من الناحٌة الدٌنٌة 

 عوبة كبٌرة.و األخبلقٌة و الجنسٌة لم تجد ص

كان الحالة ٌعٌش فً حً قرٌب من المدٌنة، وجد صعوبة فً مرحلة الطفولة و 

المراهقة بسبب اإلعاقة الحركٌة خاصة خبلل التمدرس ألن إعاقته كانت تعرقله فً 

جمٌع تصرفاته بحٌث وجد التكٌف أصعب الذي أرى به إلى التوقف عن التمدرس 

م المتوسط قائبل *حبست القراٌا كنت صغٌر و زٌادة عن رسوبه فً أخذ شهادة التعلٌ

ثانً غبنتنً اإلعاقة تاعً و بعد مرور سنتٌن من التوقف عن الدراسة قام الحالة *ع* 

بالدخول إلى التكوٌن الحرفً ألخذ شهادة حرفً خٌاط، المستوى المعٌشً متوسط و 

ٌن ٌعٌشون فً ٌحاول مساعدة العائلة ال توجد سوابق قضائٌة كما أن الوالدٌن متواجد

 المنزل واحد غٌر منفصبلن و الحالة محبوب من طرف والدٌه من الطفولة حتى اآلن

ٌعمل األب مصلح سٌارات و األم ماكثة فً البٌت صحة األب جٌدة و ال ٌعانً من 

أمراض أما األم تعانً من مرض الربو. أما بالنسبة للتعامل توجد مرونة مع بعضهم 

ٌان ٌكون األب قاسً فً إتخاذ القرارات بطبٌعة هو البعض و لكن فً بعض األح

المسٌطر، عبلقته وطٌدة بٌن والدٌه و أخوه و أخته الصغرى، عاش طفولة سعٌدة مع 

عائلته رغم إعاقته أما فً بداٌة المراهقة أصبح ٌمٌل إلى األصدقاء كما قال *عندي 
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درات لكنه ال صحابً بصح عندي واحد أنتٌم تاعً* جرب التدخٌن، الكحول و المخ

ٌتعاطى أٌا منها و ذلك بسبب إعاقته كما قال* أنا غٌر جربتهم مشً صحً مهلوكة و 

 نزٌد نهلكها بهادو الصوالح*.

أنام جٌدا لكن فً بعض المرات متقطع بسبب أمور الصحة و العمل ألنً أواجه بعض 

 المشاكل فً مشروعً الجدٌد و ٌتمثل فً فتح محل للخٌاطة 

مع األصدقاء جٌدة خاصة مع صدٌقه المقرب أما اآلخرون ألنهم طبٌعة العبلقة 

ٌضاٌقوننً فً بعض المرات و ال ٌراعون إعاقتً حٌث صرح عبل هادي* ناشع 

 روحً مل عباد* تطلعاتً إلى المستقبل أحب انجاز مشروعً و نجاحه.

 أصٌب *عماد* بالحمى لما كان فً عمره سنتٌن و بقً على حاله لمدة طوٌلة فً حٌن

أخذه إلى المستشفى كان قد فات األوان و سببت له  إعاقة الجهة الٌمنى من الجسم و 

سبب ذلك فً حٌن إصابته لم ٌكن األب موجود فً البٌت و كانت األم لوحدها لم 

تستطع أخذه ألن األب كان صعب و متسلط لدرجة خوف األم من أخذ إبنها للمستشفى 

ل حٌث صرح قائبل *انا ملً نعقل على روحً تربى *عماد* بإعاقته و اآلن هو متقب

معوق مشتت صحتً كاملة حتى تغٌضنً اإلعاقة نتاعً* ٌعٌش حٌاة طبٌعٌة ٌحاول 

الـتؤقلم مع الحٌاة االجتماعٌة رغم إنزعاجه من نظرة اآلخرٌن له كمعاق ألنه متقبل 

تمثل فً إعاقته و ٌحاول عٌش حٌاته و تطوٌر مستقبله كما ٌواظب على أخذ العبلج الم

جلسات تدلٌك مرتٌن فً األسبوع و الذهاب إلى قاعة السباحة و الرٌاضة ٌحاول تطوٌر 

 حٌاته و الوقوف على رجلٌه لٌعٌش حٌاة سعٌدة مع عائلته.

و بالتالً بسبب إعاقته أحٌانا ٌقلل من قٌمته و تقلقه المشاكل التً ال ٌستطٌع حلها 

حة النفسٌة و لكن بالرغم من ذلك ٌسعى إلى بسرعة تستعره بالقلق و التوتر و عدم الرا

تطوٌر نقاط القوة لدٌه و محاولة التغلب على نقاط الضعف و مواجهة الضغوط التً 

 ٌتلقاها و فً األخٌر قمنا بتطبٌق إختبار صورة الجسم.
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 ملخص دراسة الحالة: -

 تحليل السيمائية العامة: -0

القامة ممتؤل الجسم ذو شعر أسود و البنٌة المورفولوجٌة: الحالة *ع*. طوٌل  -

العٌنان سوداوٌتان و البشرة سمراء ٌتمتع بهندام نظٌف و مظهر متناسق و توجد 

لدٌه ابتسامة على مبلمح الوجه عند التحدث أما بالنسبة للتعبٌر جٌد و واضح فً 

الكبلم، لدٌه تعبٌرات القلق و التوتر فً حالة التكلم عن إعاقته ٌتواصل بشكل 

 ً و ٌجٌب عن األسئلة المطروحة بوضوح.طبٌع

اللغة بسٌطة و مفهومة، محتوى التفكٌر جٌد ٌتكلم على إعاقته كثٌرا و كذلك  -

مشروعه فً العمل، الذكاء لدٌه متوسط، أما الذاكرة فهو ٌتذكر جمٌع التفاصٌل و 

 لدٌه ذاكرة جٌدة.

سبب إعاقته النشاط الحركً: حركات بطٌئة و صعوبة فً القٌام باألعمال ب -

الجهة الٌمنى من الجسم عبلقته جٌدة مع األهل أما المحٌط الخارجً لدٌه صدٌق 

 واحد مقرب و اآلخرون ٌتعامل معهم سطحٌا.

  (  GAFتقٌٌم األداء الوظٌفً على سلم ):الوظيفيالتحليل  -

الحالة لدٌه أداء وظٌفً أعلى فً المجال واضع من األنشطة مشكبلت الحٌاة ال  -

 أشد أنه قد أفلت زمامها ٌسعى إلى اآلخرون لصفاته اإلٌجابٌة العدٌدة.تبدو 

األعراض غائبة أو فً حدها األدنى قلق جفٌف فً بعض المرات أداء وظٌفً  -

جٌد على كافة الصعٌد، مهتم و منخرط فً مجال واسع من األنشطة، مإثر 

ت و انشغاالت اجتماعٌا مشبع بشكل عام بالحٌاة لٌس هناك ما هو أكثر من مشكبل

 ٌومٌة مثل مشكبلت العمل و النجارة فً بعض األحٌان مع العائلة.

األعراض الموجودة فهً عبارة من تكاسات ٌمكن توقعها على شدة نفسٌة و  -

لٌس هناك ما هو أكثر من اختبلل  اجتماعٌة صعوبة التركٌز بعد شجار مع العئلة

طفٌف فً األداء الوظٌفً و االجتماعً أو المخً، بعض األعراض الخفٌفة مثل 

المزاج منخفض و أرق خفٌف أو بعض الصوبة فً األداء الوظٌفً االجتماعً أو 
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المهنً  و لكن بصورة عامة ٌقوم بؤداء وظٌفً جٌد نوعا ما و ٌقٌم بعض 

 ابٌة.العبلقات الشخصٌة االٌج

 تحليل اآلليات الدفاعية: -

من خبلل المقاببلت التً أجرٌت مع الحالة *ع* قد قمنا بإستخراج  آلٌة الكبت  -

و التً تتمثل فً تعبٌر كوسٌلة للدفاع الستبعاد القلق و كالدوافع و االنفعاالت 

دا األفكار الشعورٌة المإلمة و المحزنة و بالتالً ٌلجؤ الفرد إلى الكبت لٌبقى بعٌ

عن الشعور للتخفٌف من القلق و ابعاد الدوافع الً البلشعور و منه الفكرة لم تمت 

و إنما تم اإلحتفاظ بها و ٌقومها و ٌبدأ التغٌر منها فً صورة األحبلم و اإلحساس 

مٌن طلعتلً الحمى كون قفزو  *بالضٌق و زالت اللسان حٌث صرح الحالة قائبل 

و آلٌة  *ا هو اللً ماجراش علٌا فً صغريبٌا كون مارانٌش هاك و تانً باب

أخرى ٌعبر عن الدوافع غٌر مرغوب فٌها من قبل المجتمع بصورة تجعلها أمر 

إٌجابً فبواسطتها ٌستطٌع الفرد أن ٌرتفع السلوك العدوانً المكبوت إلى فعل 

آخر مقبول حٌث صرح الحالة * خٌر ما نقعد قانط و نلوم فً والدٌا و ال نخطً 

درت دٌبلوم و رانً باغً نحل حانوت تع الخٌاطة* و كذلك قمنا الطرٌق. 

باستخراج آلٌة التعوٌض حٌث الحالة ٌعانً من بعض مشاعر النقص و الفصور 

بسبب اإلعاقة حٌث قال *رانً داٌر مجهودي باش نبان كٌفً كٌما الناس و نخدم 

 و نعاون دارنا*.

 تحليل األعراض اإلكلينيكية: -

تً أجرٌتها مع الحالة و المعلومات و التفسٌرات التً تم جمعها حسب المقاببلت ال

و خاصة المعاش النفسً و الصحً قمت بإستخراج بعض األعراض المتمثلة 

 فً:

 التغٌرات االنفعالٌة كالقلق و اإلكتئاب الخفٌف. -

 الشعور بالتعب و ذلك لبذل الطاقة و الجهد كثٌر التعوٌض و الشعور البدنً -

 نفسً الكبٌر الناجم عن سلوك اآلخرٌن حول اإلعاقة لدى الحالةالتؤثر ال -

 الخوف و التوتر فً حبة التحدث عن اإلعاقة. -
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 تحليل نتائج االختبار: -

لقد ظهر عند الحالة حسب النتائج أن لدٌه إضطراب لصورة الجسم متوسط  -

و التً تعتبر درجة  44من أصل درجة  02حٌث وجدنا درجة االضطراب 

 ٌة.متوسط

 فرضٌة التشخٌص: -

من خبلل اجراءنا للمقاببلت و تطبٌق االختبار صورة الجسم نعرض أهم  -

النتائج األساسٌة فً ضوء الفرضٌة الموضوعة. اإلعاقة الحركٌة تإثر على 

 صورة الجسم و على الجانب النفسً لدى المراهق المعاق.

 التشخٌص:  -

من خبلل تفسرنا النتائج و تطبٌق االختبار صورة الجسم أبرزت النتائج على 

وجود أثار على الجانب النفسً من أعراض القلق و التوتر و اإلكتئاب و الخوف 

و عدم التقبل و الرضا أن هناك أثر واضح للحالة و هذا ما ذهبت إلٌه النتائج 

 الفرضٌة.

 استنتاج عام :    

قة الحركٌة تؤثر سلبا على نفسٌة المصاب مما ٌإدي إلى اختبلل ٌتضح لنا اإلعا - 

التوازن النفسً الجسدي من جهة و التوازن العبلئقً بٌنه و بٌن المحٌط من جهة 

ثابتة مما ٌإدي إلى الشعور بالنقص و عدم الرضا عن الذات و بالتالً ال بد  

الجتماعٌة و خاصة التكفل بالحالة نفسٌا و طبٌا لتحسٌن الظروف المعٌشٌة و ا

 النفسٌة.
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 دراسة الحالة الثانية: -

 : ٌوضح سٌر المقاببلت47جدول رقم 

 هدفها مدتها و تارٌخها عدد المقاببلت

 د 72مدتها:  المقابلة األولى

12/40/7412 

كسب الثقة الحالة و جمع 

المعلومات األولٌة و التعرف 

 علٌها

 د 02مدتها:  المقابلة الثانٌة

14/40/7412 

 معرفة تارٌخ الحالة الطفولٌة

 د 04مدتها:  المقابلة الثالثة

74/40/7412 

معرف التارٌخ الصحً للحالة 

 و المعاش النفسً

 د 72مدتها:  المقابلة الرابعة

70/40/7412 

معرفة المظاهر النفسٌة و 

 االجتماعٌة للحالة

 72/40/7412 المقابلة الخامسة

 د 72مدة 

 د 74مدتها:  السادسةالمقابلة 

71/40/7412 

تطبٌق مقٌاس صورة الجسم 

 للحالة
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 تقديم الحالة الثانية: -

 اإلسم: *س* -

 اللقب: *ز* -

 الجنس: أمثى -

 مراهقة -

 14السن:  -

 تارٌخ و مكان المٌبلد: تادلس  -

 إناث( 7أوالد و  0) 1عدد اإلخوة:  -

 مكان بٌن اإلخوة: األخٌرة -

 الدراسً: الثالثة متوسط المستوى -

 هل مكررة السنة: ال -

 الحالة المدنٌة: عزباء -

 المهنة: ماكثة فً البٌت -

 المستوى المعٌشً للعائلة متوسط -

 طلب رإٌة المختص النفسً غرض علمً من قبل المختص النفسً -

 المبلحظة السٌمٌائٌة: -

 الشكل المرفولوجً: -

 20الوزن:  -

 م 1712القامة:  -

 لون البشرة: سمراء -

 لون العٌنٌن: بنٌتٌن -

 العبلمات الخاصة إعاقة حركٌة عدم تناسق حركة الجسم خاصة عند المشً -

 الهندام: نظٌف و متناسق -
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 التعبٌر اللغوي محتوى الكبلم: تعبٌر جٌد و كبلم منطقً و مفهوم -

 باطالمٌزاج و العاطفة: متقلبة المزاج من الحالة العادٌة إلى اإلح -

 

 ملخص المقابالت: -

سنة أمضت طفولتها جٌدة مع إخوتها و والدٌها  14الحالة *س* تبلغ من العمر  -

كانت طفلة مرغوب فٌها، ظروف الحمل و الوالدة و النمو الجسمً الحركً 

طبٌعً و سلٌم، من الناحٌة العاطفٌة غٌرة بٌن اإلخوة عادٌة كانت تمٌل إلى األب 

ة صغٌرة فً ضواحً مستغانم تربت تربٌة حسنة من قبل وفاته تسكن فً قرٌ

الناحٌة األخبلقٌة و الدٌنٌة عاشت طفولة سعٌدة مثل باقً إخوتها و صدٌقاتها 

بحٌث فً دخولها إلى سن المراهقة أحرمت من الدراسة من طرف أخوها 

األصغر ألن ثقافتهم حول الدراسة محدودة حسب المنطقة التً ٌقطنون فٌها لم 

تكوٌن حرفً، ماكثة فً المنزل بحٌث كانت تقوم بؤشغال المنزل الٌومٌة تتلقى أي 

حٌن أصٌبت بالمرض الذي أدى بها إلى اإلعاقة الحركٌة، قضت دراستها سابقا 

بشكل عادي و ظروف اجتماعٌة حسنة، أما فً وقت الحالً األب متوفً و األم 

دها منذ وفاة والدهم سنة تحملت مسإولٌة أوال 14على قٌد الحٌاة تبلغ من العمر 

حالتها الصحٌة جٌدة ال تعانً من أٌة أمراض كانت الحالة متعلقة بوالدها جٌدا أما 

بعد وفاته أصبحت متعلقة باألم أكثر من السابق ألن تقضً معها معظم أوقاتها و 

ترافقها فً كل أمورها ألن كل إخوتها متزوجون إال واحد موجود معهم فً 

 ٌرا بعمله.المنزل لكنه منشغل كث

الحالة *س* ترفض إقامة عبلقات جدٌدة و خاصة من الجنس اآلخر عبلقتها مع  -

األقارب محدودة تفضل البقاء فً المنزل و قضاء أوقاتها مع أمها و التلفاز و 

الهاتف و األنترنٌت ألن طبعها صعب و ال تحب اإلختبلط مع الناس. أصٌبت 

تناسب حركة أطراف جسمها و ذلك  الحالة *س* بإعاقة حركٌة تتمثل فً عدم

منذ ثبلثة سنوات لم تكن تعانً من قبل بؤٌة أمراض مزمنة فً ٌوم من األٌام 

نامت و لكن فً الصباح وجدت نفسها ال تستطٌع الحركة قامت األم بؤخذها إلى 
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الطبٌب و صرح لها بؤن المرض التً أصٌبت به وراثً الحالة لم تستوعب 

ها و لكن مع مرور الوقت تقبل أفراد األسرة لكن المرض و حتى أفراد أسرت

الحالة لم تتقبل اإلعاقة إلى ٌومنا هذا حٌث قالت *أنا مانٌش متقبلة مرضً عبل 

هدي منبغً نهدر مع حتى واحد باش مٌسقسونٌش على مرضً* و قالت أٌضا 

 *أنا ماشً مرٌضة عبله ٌسقسونً بزاف*.

الحالة تجد صعوبة فً تعاٌشها مع المرض و لكنها تسعى إلى العبلج مع  -

مختلف األطباء الشفاء ألن اإلعاقة سببت لها مشاكل عدٌدة فً حٌاتها الٌومٌة، لم 

تستطع تقبلها و قالت أٌضا *أنا مانٌش قادرة نتقبل مرضً لخاطرش كنت 

تقوم الحالة  نورمال كٌفاه مرضت كٌما هاك مراهٌش داخلتلً فً راسً*

بنشاطات حسب قدرتها كما أنها ترفض شكل جسمها الذي سبب لها إحباط و 

إكتئاب نفسً و أصبحت تعتقد أن جمٌع الناس ٌنظرون إلٌها بسخرٌة بسبب 

 جسمها.

 ملخص دراسة الحالة: -

الحالة *س* طوٌلة القامة نحٌفة الجسم سمراء البشرة  تحليل السيميائية العامة: -

نٌتٌن تعانً من إعاقة حركٌة تتمثل فً عدم تناسق حركة الجسم تعبر و و عٌنٌها ب

تتكلم بشكل طبٌعً أو لها مزاج متقلب تعانً من اإلحباط و اإلكتئاب فً معظم 

األوقات و تبدو غٌر سعٌدة فً حٌاتها بعد إعاقتها ألنها كانت تعٌش حٌاة طبٌعٌة 

 بالمرض.و وجدت صعوبة فً تؤقلمها مع الظروف بعد اإلصابة 

 التحليل الوظيفي: -

األعراض الموجودة فً عبارة و هً إرتكاسات ٌمكن توقٌعها على شدة نفسٌة  -

إجتماعٌة و صعوبة التركٌز بعد جدل عائلً ألٌس هناك ما هو أكثر من إختبلف 

 طفٌف فً األداء الوظٌفً االجتماعً.

عوبة فً بعض األعراض الخفٌفة مثل مزاج منخفض و أرق خفٌف أو بعض الص

األداء الوظٌفً االجتماعً و لكن بصورة عامة ٌقوم بؤداء وظٌفً جٌد نوعا ما و 

 ٌقوم بعض العبلقات.
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فً اختبار الواقع أو التواصل و الكبلم أحٌانا غٌر منطقً أو  بعض اإلختبلل

غامض أو غٌر مبلئم أو اختبلف كبٌر فً عدة مجاالت مثل العبلقات العائلٌة أو 

 )نفس المربع(. osm 4المربع،المحاكاة أو التفكٌر أو المزاج. 

 تحليل اآلليات الدفاعية:

الهدف حٌث استطعنا إستخراج إن الحالة *س* قمنا معها بعدة مقاببلت مختلفة 

آلٌة من اآللٌات تكمن فً الكسب و ذلك من خبلل مبلحظتنا كبلم و تصرفات 

الحالة و العبارات و طرٌقة التعبٌر البلشعورٌة على المواقف التً تسبب لها 

القلق و التوتر و االنفعال و بالتالً تستخدمها العائلة كآلٌة لتخفٌف من تلك الدوافع 

الشعور الضٌق و االحساس بالذنب و ثبلث لسان. كما أنها تستخدم  المكبوتة فً

إلبتكار فً معظم األوقات األشٌاء التً تسبب لها القلق و كل ما ٌهدد و ٌلحق 

األذى بالذات  و هذا ما أدى العائلة بشكل سًء و لم تستطع استبداله بالتقبل حٌث 

نولً ملٌحة و منقعدش صرحت قائلة *أنا منٌش طاٌقة نتقبل مرضً كو نتقبله 

مدرارة بزاف كٌما دروك* قالت أٌضا *خطرات مٌن أمً تسقسٌنً كاش حاجة 

على مرضً نقولها نتٌر اكً مرٌضة مشً أنا* و بالتالً الحالة تدرك واقعها 

 لكنها تلجؤ إلى ابعاده عن دائرة الوعً.

 تحليل األعراض اإلكلينيكية:

ل الحالة فإنها لدٌها أعراض تعبر حسب ما وصلنا إلٌه من جمع المعلومات ه 

 عن حالتها و هً:

 قلق و توتر فً معظم األوقات 

 اضطرابات جسدٌة الشكل غٌر ممٌزة 

 ظهور رعشة الناسق و ظهور حركات جزئٌة 

 اإلتفاق فً اقامة عبلقات مع األقران المناسبة للمستوى التطوري 

 انعدام التبادل االنفعالً و االجتماعً. 

 

 نتائج االختبار: تحليل
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حسب ما توصلنا إلٌه من نتائج عن الحالة و تطبٌق االختبار و تفسٌره فإن الحالة  

من  23تعانً من اضطراب فً صورة الجسم حٌث وجدنا درجة االضطراب 

درجة. و تعتبر درجة مرتفعة و أن الحالة تعانً من عدم تقبل إعاقتها  44أصل 

 و غٌر راضٌة على شكلها.

 تشخيص:فرضية ال 

حسب دراستنا و إجراء المقاببلت و تطبٌق اختبار صورة الجسم و مبلحظتنا  

لؤلعراض نفترض أن اإلعاقة الحركٌة تإدي إلى اضطراب فً صورة الجسم 

 للمراهق المعاق حركٌا.

 التشخيص: 

 ن إلعاقةإإنطبلقا من المقاببلت و المبلحظات و نتائج المقٌاس لصورة الجسم 

لى صورة الجسم و عدم تقبل وضعها الحالً و خاصة عند الحركٌة تؤثٌر ع

 هذا ما توصلت إلٌه النتائج. ،الحالة

 استنتاج عام:

ن اإلعاقة الحركٌة تإثر بشكل كبٌر على نفسٌة المراهق فهذه الفئة تمر بخبرات إ

انفعالٌة ٌإثر على جهازهم النفسً كالشعور بالقلق و اإلحباط و الخوف و هذا ما 

 الحالة. كما أنها تحتاج إلى الرعاٌة الطبٌة و النفسٌة للتؤقلم مع الواقع.     وجدناه عند 
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 دراسة الحالة الثالثة: -

 سير حصص المقابالت: -

 مدتها عدد المقاببلت

 الٌوم

 هدفها

 د 72مدتها:  المقابلة األولى

11/40/7412 

كسب ثقة الحالة و جمع المعلومات 

 األولٌة

 د 02مدتها:  المقابلة الثانٌة

17/40/7412 

 معرفة تارٌخ الحالة الطفولٌة

د 02مدتها:  المقابلة الثالثة  

11/40/7412  

معرفة التارٌخ الصحً للحالة و 

 المعاش النفسً

د 04مدتها:  المقابلة الرابعة  

13/40/7412  

معرفة مظاهر النفسٌة و االجتماعٌة 

 للحالة

د 74مدتها:  المقابلة الخامسة  

72/40/7412  

 تطبٌق المقٌاس صورة الجسم للحالة
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 تقديم الحالة الثالثة:

اإلسم: *ك* -  

اللقب: *كرٌم* -  

الجنس: ذكر -  

مراهق -  

12السن:  -  

تادلس 14/42/1444تارٌخ و مكان المٌبلد:  -  

مكان اإلقامة: تونٌن -  

ذكور( 0بنات و  7) 2عدد اإلخوة:  -  

ترتٌبه بٌن اإلخوة: الصغٌر -  

المستوى الدراسً: سنة الخامسة إبتدائً -  

مرات ألنه كان مشاغب و ال ٌحب الدراسة. 0هل كرر السنة: نعم، كرر  -  

الحالة المدنٌة: أعزب -  

المهنة: الشًء -  

المستوى المعٌشً للعائلة: متوسط -  

طلب رإٌة المختص النفسً: غرض علمً من قبل المختص النفسً. -  

المبلحظة السٌمٌائٌة: -  

الشكل المنفولوجً: -  
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كلغ 21الوزن:  -  

م 1720القامة:  -  

لون البشرة: سمراء -  

لون العٌنٌن: أسود -  

العبلمات الخاصة: إعاقة الحركٌة عدم تناسق فً حركة الجسم فً األطراف السفلٌة  -

 )الرجلٌن( و خاصة عند التحرك و القٌام بالمشً.

الهندام: نظٌف و متناسق -  

اللغوي و محتوى الكبلم: تعبٌر جٌد و كبلم واضح و مفهوم التعبٌر -  

المزاج و العاطفة: متقلب المزاج و ذلك من خبلل القلق و التوتر من ناحٌة و الحالة عادٌة من  -

 جهة أخرى و أحٌانا ٌدخل فً حالة اكتئاب ألنه غٌر مقتنع بالعبلج.

ملخص المقابالت: -  

سنة مراهق هو صغٌر فً إخوته، أعزب توقف عن  12الحالة *كرٌم* ٌبلغ من العمر  -

الدراسة فً السنة الخامسة ابتدائً ألنه رسب و لم ٌنجح فً نٌل شهادة التعلٌم اإلبتدائً. كان 

طفل مرغوب فٌه و محبوب من طرف الوالدٌن و إخوته و أقاربه، ولد والدة طبٌعٌة و نمو 

لٌم حٌث مر بكل مراحل النمو من الوالدة حتى المراهقة إلى أن أصٌب الجسمً الحركً س

بإعاقته التً قامت بإتبلف الجهاز الحركً للحالة و لم ٌستطع التحرك كما فً السابق، الظروف 

العاطفٌة ٌمٌل إلى الوالدٌن كبلهما و لٌس لدٌه غٌرة ألنه صغٌر فً المنزل لقوله: *نبغٌهم فً 

نً و ما ٌحسونٌش بإعاقة تاعً* حٌث قاموا بتربٌته فً ظروف حسنة زوج و هما تانً ٌبغو

من الناحٌة الدٌنٌة و األخبلقٌة و الجنسٌة و لم ٌجدا صعوبة فً تربٌته إال أنه أصٌب بالحادثة 

التً أدت به إلى اإلعاقة. كان الحالة ٌعٌش فً حً من أحٌاء *تونٌن* و تكمن فٌها جمٌع 

وجد صعوبة المراهقة بسبب إعاقته التً كانت تعرقله فً جمٌع  الظروف المبلئمة للعٌش فٌها
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تصرفاته و أعماله بحٌث وجد فً التكٌف مع حالته قائبل:* ملً سرالً هذا الحادث و أنا مانٌش 

غاٌة* أراد *كرٌم* الدخول إلى التكوٌن الحرفً لتعلم الحبلقة الرجال و لم ٌساعده الحظ 

علم كوافٌر باه نعاون روحً*. ال توجد لدٌه سوابق قضائٌة بقوله:*كنت باغً ندخل للتكوٌن نت

كما أن الوالدٌن متواجدون ٌعٌشون فً المنزل واحد و غٌر منفصبلن و كرٌم محبوب من 

طرف والدٌن منذ الطفولة حتى اآلن بقوله: أنا مازوزي تاع الدار و ٌبغونً كامل* األب متقاعد 

 ٌعانً من أي األمراض، أما األم تعانً من الضغط و األم ماكثة فً البٌت، صحة األب جٌدة ال

الدم، أما بالنسبة للتعامل فٌما بعضهم هناك تفاهم و فً بعض األحٌان تحدث مناوشات فٌما بٌنهم 

ألن األب هو مسٌطر فً المنزل و اتخاذ القرارات، عبلقته جٌدة مع األب و اإلخوة و خاصة 

فولته ملًء بالحب و الحنان مع عائلته و أخته الكبرى كونه صغٌر فً المنزل، عاش ط

األصدقاء و األقارب رغم إعاقته، أما فً بداٌة المراهقة كان ٌمٌل إلى األصدقاء مقربون كما 

قال: *عندي صحابً بزاف بصح منحكٌلهمش كلش، عندي واحد أنتٌم ٌجً عندنا لدار و روح 

التدخٌن ألن األب و اإلخوة عندو ٌحكٌلً و نحكٌلو* لم ٌتعاطى أي شًء من المخدرات أو 

الكبار كانوا حرٌصون علٌه من رفقاء السوء لقوله: *أنا عندي صحابً ٌتعاطون و لكنً ال 

 أتعاطى معهم و با ما ٌبغٌنٌش من نجم معاهم*.

أنام جٌدا و لكن فً بعض األحٌان ٌكون متقطع و أحس بضٌق فً صدري و ال أستطٌع  -

ت تجً حاجة تغمنً على صدري و منجمش نتنفس نحس التنفس لقوله: *نرقد ملٌح و خطرا

بالموت*. و ذلك سبب اإلعاقة و تفكٌره الدائم بحالته الصحٌة. طبٌعة العبلقة مع األصدقاء جٌدة 

و خاصة مع صدٌقه المقرب و آخرون أحٌانا ال ٌتفهمون و ال ٌراعون إعاقته بحٌث ٌقول: 

أصحاب عادٌٌن*. *عندي صاحبً واحد برك ٌفهمنً و نفهمه و الباقً  

أصٌب *كرٌم* بالحادث على مستوى الظهر بحٌث أصٌب عموده الفقري بالعجز و الشلل لما  -

سنة حٌث أجري عملٌة جراحٌة على مستوى الظهر *بوهران* و بقً مزاول  17كان عمره 

 أشهر و من ثم لم ٌستطع تحرٌك رجلٌن و ساقٌه و قام الطبٌب بإعطائه الدواء و 1الفراش لمدة 

أشهر طلب منه الطبٌب المختص بحالته بقٌام بجلسات التدلٌك إلى حد اآلن و هو  1بعد مرور 

ٌقوم بإعادة تؤهٌل الوظٌفً و الحركً بالمستشفى الٌومً *بمزغران* تحسنت ساقٌه و هو ٌحس 



عرض النتائج و مناقشة الفرضيات                                 الفصل السابع  

 

 
103 

بهما و بقً األمر فً أسفل الرجلٌن بحٌث ٌقوم بالمشً بالعكازات الطبٌة، و هو أنا ٌعش حالة 

عٌة و ٌحاول التؤقلم معها رغم انزعاجه من نظره اآلخرٌن له كما أنه ٌتهاون أحٌانا فً أخذ طبٌ

العبلج المتمثل فً جلسات تدلٌك مرتٌن فً األسبوع بقوله: *رانً حاس بلً هذا العبلج مادالً 

ه والو مانٌش مقتنع به*، و بالتالً بسبب إعاقته ال ٌخرج من المنزل كثٌرا ٌحاول أن ٌلهً نفس

باألنترنٌت و من ناحٌة رغباته و متطلباته ٌشعر بالقلق و التوتر بحٌث ال ٌقوم بؤعماله الخاصة 

 لوحده مما تحدث له ضعف و ضغط نفسً و فً األخٌر قمنا بتطبٌق إختبار صورة الجسم.

ملخص دراسة الحالة: -  

تحليل السيميائية العامة: -0  

ط القامة، نحٌف الجسم ، الشعر أسود، العٌنان الحالة *كرٌم* متوس البنية المنفولوجية: -

سوداوٌتان و البشرة سمراء، ذو هندام نظٌف و متناسق، و توجد لدٌه ابتسامة على مبلمح وجهه 

عند التحدث، أما بالنسبة للتعبٌر جٌد و كبلمه واضح و مفهوم، لدٌه تعبٌرات القلق و التوتر فً 

ً و ٌجٌب عن األسئلة المطروحة بوضوح، اللغة حالة التكلم عن إعاقته، ٌتواصل بشكل طبٌع

بسٌطة و مفهومة، محتوى التفكٌر ٌتكلم عن إعاقته و عن أخته التً تزوجت حالٌا ألنه كانوا 

ٌتفاهمان، الذكاء لدٌه متوسط، أما الذاكرة فهو ٌتذكر جمٌع التفاصٌل و لدٌه ذاكرة جٌدة، النشاط 

لوقوف لمدة طوٌلة بحٌث ال ٌستطٌع المشً الحركً حركات بطٌئة جدا و ٌجد صعوبة فً ا

بدون *العكازات الطبٌة* و ٌجد صعوبة فً القٌام بؤعماله، عبلقته جٌدة مع األهل أما المحٌط 

 الخارجً لدٌه صدٌق مقرب و األخ و اآلخرون ٌتعامل معهم سطحٌا.

التحليل الوظيفي: -2  

ة، مشكبلت الحٌاة ال الحالة لدٌه أداء وظٌفً أعلى فً مجال واسع من األنشط -  -

تبدوا أبدا أنه قد أفلت زمامها، ٌسعى إلى اآلخرٌن لصفاته اإلٌجابٌة العدٌدة. 

األعراض غائبة أو فً حدها األدنى قلق خفٌف فً بعض المرات، أداء وظٌفً 

جٌد على كافة الصعٌد، مهتم و منخرط فً مجال واسع من األنشطة، مإثر 
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لٌس لدٌه ما هو أكثر من النشاطات و  اجتماعٌا، مشبع بشكل عام بالحٌاة

 انشغاالت الٌومٌة، مثل مشكبلت الشجار فً بعض األحٌان مع العائلة.

األعراض الموجودة فهً عبارة عن إرتكاسات ٌمكن توقعها على شدة نفسٌة  - -

اجتماعٌة، صعوبة فً التركٌز بعد شجار مع العائلة، لٌس هناك ما هو أكثر من 

ء الوظٌفً و االجتماعً أو المهنً.اختبلل طفٌف فً األدا  

تحليل اآلليات الدفاعية: - -  

من خبلل المقاببلت التً قمنا بها مع الحالة قمنا باستخراج آلٌة اإلنكار و التً  - -

تعتبر كالحٌلة الدفاعٌة إلستبعاد ما ٌثٌر له قلق و إبعاد كل مشاعر و الرغبات 

ذاتً. و هنا الفرد ٌلجؤ آللٌة التً ٌستطٌع تحقٌقها بنفسه و ذلك لشعور برضا ال

اإلنكار لٌبقى بعٌدا عن الشعور و هنا ٌدرك الفكرة أو الواقعة و لكنه ٌقوم 

بإنكارها حدوثها تماما بحٌث صرح قائبل: *مانٌش قاع متقبل هذا العبلج 

 الخطرش رانً عارف بلً ماغادي ٌدٌرلً والو*.

*كرٌم* و التً لجؤ إلٌها ألنه  كما قمنا أٌضا باستخراج آلٌة التعوٌض عند الحالة - -

ٌعانً من مشاعر النقص و القصور و الحرمان فً النواحً الحٌاتٌة، حٌث 

صرح قائبل: *رانً باغً نبرا كٌما ولد عمً و تدخل للتكوٌن و ندي شهادة 

 الحبلق و نحل حانوت ألن ما نجحتش فً قراٌتً*.

تحليل األعراض اإلكلينيكية: - -  

أجرٌتها مع الحالة و المعلومات التً تم جمعها و خاصة حسب المقاببلت التً  - -

 المعاش النفسً و الصحً قمت باستخراج األعراض المتمثلة فً: 

 الشعور بالعجز نتٌجة القٌود التً تفرضها اإلعاقة  -

 الشعور بالتوتر الداخلً و عدم اإلتزان اإلنفعالً نتٌجة اإلعاقة. -

ٌف.الشعور بالنقص و عدم التوافق و سوء التك -  

 اضطرابات فً النوم و باألخص األرق جراء تفكٌر فً اإلعاقة. -

الخجل و الحساسٌة من اآلخرٌن و خوف من السخرٌة منه بسبب إعاقته.  -  

-  
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 تحليل نتائج االختبار: -

من خبلل تطبٌقنا الختبار صورة الجسم أن الحالة تعانً من اضطراب  نستنتج - -

درجة، و التً  44من أصل  27فً صورة الجسم حٌث أن درجة االضطراب 

تعتبر درجة متوسطة. و أن الحالة ٌعانً من عدم تقبل ألجزاء جسمه المعٌبة و 

صورته هذا نظرا لعدم تقبله النادر لشكل جسمه و بالتالً فهو لٌس راض عن 

 الجسمٌة غٌر متقبل.

 فرضية التشخيص:

من خبلل إجراء المقاببلت و تطبٌق االختبار صورة الجسم نعرض أهم النتائج األساسٌة فً 

 ضوء الفرضٌة المطروحة.

 *اإلعاقة الحركٌة تإثر على صورة الجسم و على الجانب النفسً لدى المراهق المعاق*

 التشخيص:

طبٌق االختبار صورة الجسم أبرزت النتائج على وجود آثار على من خبلل تفسٌرنا للنتائج و ت

الجانب النفسً من أعراض القلق و التوتر و االكتئاب و عدم التقبل و عدم الرضا عن صورته 

وهدا حسب  الجسمٌة و منه هناك أثر واضح للحالة و هذا ما ذهبت إلٌه النتائج الفرضٌة

        إلحصا ئً   األعراض الموجودة فً الدلٌل التشخٌصً ا

DSM4 

 استنتاج العام:

ٌتضح لنا أن اإلعاقة الحركٌة تإثر سلبا على نفسٌة المصاب مما ٌإدي إلى إختبلل توازنه 

النفسً و الجسدي من جهة و توازنه الذاتً بٌن نفسه و بٌن توافقه مع المحٌط من جهة أخرى 

التوافق عن الذات و المجتمع مما ٌإدي إلى الشعور بالضغط النفسً و عدم الرضا و عدم 

المحٌط به و بالتالً ال بد بالتكفل بالحالة نفسٌا و طبٌا لتخفٌف من معاناته و توازنه و تحسٌن 
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الظروف المعٌشٌة و االجتماعٌة و خاصة النفسٌة و دمج المعاقٌن فً المراكز التربوٌة و 

تجاه اإلعاقة.المهنٌة لئلندماج  مع المجتمع و تخفٌف من التفكٌر بالسلبٌة ا  

 

 ومناقشتها: تاعرض النتائج الفرضي

:الدراسة ةمناقشة نتائج الفرضي  

بعد تطبٌقنا لمقٌاس صورة الجسم و اعتمادنا على دلٌل المقابلة العٌادٌة لمظاهر التوافق النفسً 

سنة، و جمع  74و  11 و االجتماعً لدى فئة المراهقٌن حركٌا تتراوح أعمارهم مابٌن

المعطٌات و البٌانات و تحلٌلها من خبلل النتائج المحصل علٌها للحاالت الثبلث من خبلل إجراء 

المقاببلت العٌادٌة النصف موجهة و المبلحظة العٌادٌة النصف موجهة و المبلحظة العٌادٌة، لقد 

 تمكنا من تحدٌد درجة مستوى الجسم لدٌهم.

 مناقشة نتائج الفرضية العامة: -

اإلعاقة الحركٌة على صورة الجسم و التوافق النفسً و االجتماعً لدى هل ٌإثر  -

المراهق من خبلل النتائج المتحصل علٌها للحاالت الثبلث، تبٌن لنا أن درجة 

صورة الجسم لدٌهم ما بٌن منخفض و متوسط حسب مقٌاس صورة الجسم حٌث 

درجة و بالتالً درجة صورة  44درجة من  21تحصل الحالة األولى على نتٌجة 

 الجسم متوسط.

درجة و بالتالً  44درجة من  02أما بالنسبة للحالة الثانٌة تحصلت على نتٌجة  -

 27صورة الجسم لدٌها منخفض حسب مقٌاس الحالة الثالثة تحصل على نتٌجة 

درجة و هذا ما بٌن لنا أن مستوى صورة الجسم لدٌه متوسط. 44درجة من   

صورة الجسم لدى المراهقٌن المعاقٌن  درجةن خبلل الحاالت الثبلث نستنتج أن  -

حركٌا و حسب تحلٌلنا للحاالت صورة الجسم ما بٌن )المتوسط و المنخفض( و 

كذلك بعد إطبلعنا على مظاهر توافقهم النفسً و االجتماعً، أنهم ذو توافق 

ًء و منخفض بالنسبة للحالة متوسط بالنسبة للحاالت األولى و الثالثة و توافق س
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الثانٌة و منه نستنتج أن اإلعاقة الحركٌة كانت لدٌها أثر و دور كبٌر فً انخفاض 

مستوى صورة الجسم لدٌهم و مستوى توافقهم النفسً و االجتماعً و بالتالً 

ٌمكننا إثبات فرضٌة العامة التً تنص على مدى تؤثٌر اإلعاقة الحركٌة على 

افق النفسً و االجتماعً لدى المراهق.صورة الجسم و التو  

 مناقشة نتائج الفرضية األولى: -

تنص الفرضٌة األولى على أنه: *قد تإثر اإلعاقة الحركٌة على صورة الجسم  -

لدى المراهق* و إنطبلقا من الجانب التطبٌقً و دراسة الحاالت إتضح أن 

عور بالنقص و الحاالت تعانً من االضطرابات النفسٌة كالقلق و التوتر و الش

عدم التقبل و رضا عن صورتهم الجسمٌة و خاصة فً الحالة الثانٌة تعانً من 

عدم تقبل التام لصورتها الجسمٌة و العزلة و اإلنطواء على النفس و الهروب من 

التواصل مع اآلخرٌن و اختبلط بهم و كذلك اضطرابات فً النوم و األرق و كما 

لبلمنطقً متمثلة فً الخوف من سخرٌة اآلخرٌن أنها تعانً الحالة من األفكار ا

ولقولها  من جهة و حب الظهور و لفت انتباه من جهة أخرى )تناقض وجدانً(

.مانبغٌش من ٌسقسونً على مرضً  

أما الحالة األولى فهو ٌعانً من بعض اضطرابات كالتعب و ذلك لبذل الطاقة و  -

الٌة كالقلق و التوتر و الجهد لتعوٌض القصور البدنً و كذلك تغٌرات االنفع

االكتئاب الخفٌف و تؤثر النفسً عن سلوك اآلخرٌن حول إعاقته و من بعض 

االضطرابات الجسمٌة كالصداع و اإلنهاك الجسمً و ٌعانً أٌضا بالشعور 

بالنقص عدم التوافق مه اآلخرٌن و تكٌف معهم و اضطرابات النوم و األرق و 

من سخرٌة منه بسبب إعاقته و منه  الخجل و الحساسٌة من اآلخرٌن و خوف

فالحاالت الثبلث تعانً من الخوف من المستقبل و الشعور بإحباط عند الفشل و 

.لقولها :نبغً نعاون بصح من نتفلق نقنط العجز عند القٌام بؤعمال بسبب إعاقته  

مما سبق نقول أن اإلعاقة الحركٌة تإثر على صورة الجسم لدى  و إنطبلقا -

 المراهق و علٌه الفرضٌة األولى تحققت.
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 مناقشة الفرضية الثانية: -

تنص الفرضٌة القائلة بؤن صورة الجسم تإثر على التوافق النفسً و االجتماعً  -

ق لدى المراهق المعاق حركٌا و من خبلل الجانب النظري و التطبٌقً و تطبٌ

دلٌل المقابلة العٌادٌة مع الحاالت اتضح لنا أن حالة األولى تظهر توافقا نفسٌا و 

اجتماعٌا متوسط و الحالة الثانٌة تظهر توافقا نفسٌا منخفض و الحالة الثالثة تظهر 

توافقا نفسٌا و اجتماعٌا متوسط و هذا راجع إلى بالنسبة للحالة األولى ٌعانً من 

االجتماعً )الخارجً( أي اآلخرٌن مما تولد لدٌه النقص سوء التوافق فً الجانب 

النفسً و عدم القٌمة مما أدى به إلى الهروب من اختبلط باآلخرٌن و ظهور 

اضطرابات نفسٌة كالقلق و التوتر الشدٌد و التقلب فً المزاج، أما الحالة الثانٌة 

سري و تظهر توافقا نفسٌة منخفض و تعانً من سوء التوافق فً الجانب األ

االجتماعً خاصة و هو راجع إلى مختلف المشكبلت األسرٌة و االجتماعٌة التً 

ذالك تعانً منها مما تولد لدٌها الشعور بالدونٌة و النقص و عدم األمن النفسً و

اضطرابات النوم و  لقولها : كن نسٌب ما نخرش مدار باش الناس ما ٌشوفونٌش 

سخرٌة اآلخرٌن و التناقض و وجود  ٌنتج عنها أفكار ال منطقٌة كالخوف من

اضطرابات جسمٌة )كالصداع و الرعشة( مما نتج عنها توافقا نفسً و اجتماعً 

منخفض فً جانب الصحً و جوانب أخرى و تعانً من اضطرابات نفسٌة 

كالقلق و إنطواء و التوتر النفسً و الشعور باإلحباط أو النقص و عدم التقبل و 

الخوف من المستقبل بسبب اإلعاقة، أما الحالة الثالثة عدم الرضا و التوافق و 

تعانً من سوء التوافق فً جانب االجتماعً مما ٌولد لدٌه النقص و عدم تقبله 

لآلخرٌن و لصورة جسمه و عدم اختبلط و دمج مع اآلخرٌن و ظهور 

اضطرابات نفسٌة كالقلق و الشعور بالعجز و عدم اتزان إنفعالً نتٌجة اإلعاقة و 

م التكٌف و تقبل و توافق مع اآلخرٌن و الخجل و الحساسٌة و خوف من عد

سخرٌة اآلخرٌن بسبب إعاقته و لذا عدم الرضا عن صورة جسمه و عدم توافقه 

لقوله ك نتقلق من صحابً ٌلعبو باللون  مع المحٌط الذي ٌعٌش فٌه بسبب إعاقته

.وأنا ماطٌقش  
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حركٌا ٌظهر توافق نفسً و  و انطبلقا مما سبق نقول أن المراهق المعاق -

اجتماعً متوسط أو منخفض أن صورة الجسم تإثر على التوافق النفسً و 

االجتماعً و علٌه فإن الفرضٌة الثانٌة تحققت على الحالة الثانٌة أكثر ثم الحالة 

 الثالثة و األولى.

 مناقشة نتائج العامة للفرضيات: -

مقابلة العٌادٌة، و تحلٌل نتائج و من خبلل تطبٌقنا لمقٌاس صورة الجسم و دلٌل ال -

كذلك بإستعانتنا بالمقابلة العٌادٌة النصف الموجهة مع الثبلث الحاالت مراهقٌن 

معاقٌن حركٌا، و تعرفنا على مستوى تقبلهم و توافقهم النفسً و االجتماعً، 

أسفرت النتائج الدراسة بإجمال أن لدٌهم مستوى صورة الجسم ما بٌن المنخفض 

درجة(، أما عن نتائج  02درجة و  27درجة و  21و هذا ما ٌعادل )و متوسط 

.من متمثل فً نفس مستوى صورة الجسمظاهر التوافق النفسً و االجتماعً كا  

من هنا تبٌن لنا أن المراهق المعاق حركٌا ٌعانً من مجموعة ضغوطات نفسٌة و  -

ه، و ضعف معاناة جسدٌة و نفسٌة و الذي خلف بدورها على نظرة سالبة لذات

األمن النفسً، و اإلحساس بالعجز، و النقص و هذا جراء إصابتهم بإعاقة 

الحركٌة الذي نتج عنها سوء التوافق مع نفسه و مع المحٌط و على عدم الرضا و 

تقبلهم لصورة الجسم و من خبلل هذا ٌإدي بهم إلى انخفاض كل من مستوى 

ً.صورة الجسم و مستوى توافقهم النفسً و االجتماع  

و على ضوء هذا تمكننا فً نهاٌة البحث من إثبات و تؤكٌد صحة كل الفرضٌات  -

 الدراسة و التً كانت تقود هذه الدراسة.
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 الخاتمة

 لما وي اإلحتٌاجات الخاصة التً تستدعً اإلهتمام و الرعاٌة الخاصة ، نظرذ تعتبر فئة من

المعاق حركٌا بشكل خاص ، دالك  المراهقمن تغٌٌر فً حٌاة المعاق بشكل عام  تخلفة اإلعاقة

فً مرحلة المراهقة والتً هً لٌست كما فً المراحل . بمختلف مراحل حٌاته و باألخص  

 فهً همزة وصل من مرحلة الطفولة و مرحلة الرشد.

حٌث سعت هده الدراسات المصغرة إلى معرفة تؤثٌر اإلعاقة الحركٌة على صورة الجسم لدى 

عاقة فة مٌتوى التوافق النفسً واإلجتماعً لدي المراهق المصاب باإلالمراهق و كدا معر

.الحركٌة  

تؤثر  لدى المراهق اإلعاقة الحركٌة تبٌن أن من خبلل النتائج المتوصل إلٌها فً هده الدراسة

على صورة الجسم باإلضافة إلى وجود مستوى متوسط من التوافق النفٌس واإلجتماعً عند 

الحركٌة .اقة المراهق المصاب باإلع  

ولهدا فإن النظر إلى هده الفئة بشكل عام والنظر إلى المراهق المعاق حركٌا بشكل خاص ، 

ٌجب أن تقوم على أساس أنه جزء ال ٌتجزء من المجتمع بجمٌع مجاالته باإلهتمام بهم ٌكون من 

عر الحب طرف األسرة أوال ودلك من خبلل تقبل إعاقتهم و تلبٌة حاجاتهم و إحاطتهم بكل مشا

و التقدٌر و الرعاٌة و عدم إحساسهم أنهم عبء علٌهم فهدا ٌاثر على تقبلهم لصورة حسمهم و 

 الرضا عنها و بتالً ٌنجم سوء التوافق النفسً و اإلجتماعً .
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01ملحق رقم   

 مقياس صورة الجسم

BODY IMAGE TEST 

)B.I.T( 

 إعداد

 دكتور : محمد النوبي محمد علي

 

البيانات العامة -  

االسم: .......... -  

اللقب:............ -  

الجنس: ذكر )      (  أنثى   )     ( السنة الدراسٌة -  

التعليمات -  

عزٌزي الطالب:   عزٌزتً الطالبة: -  

جسمك، و أمام كل عبارة أمامك مجموعة من العبارات التً توضح كٌفٌة تصورك لشكل  -

أربع إجابات هً: )كثٌرا( )أحٌانا( )نادرا( )أبدا(، و الرجاء قراءة كل عبارة جٌدا ثم وضع 

عالمة )  ( أمام اإلجابة التً تناسب حالتك، مع عدم ترك أٌة عبارة دون اجابة، علما بأنه 

 ال توجد اجابات صحٌحة و إجابات خاطئة فً هذه الجمل.

 

سم للمعوقٌن بدنٌا العادٌٌنمقٌاس صورة الج  

 م العبارة كثٌرا أحٌانا نادرا أبدا

 1 أنظر إلى شكلً نظرة سلبٌة    
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 مقٌاس صورة الجسم )للمعوقٌن بدنٌا و العادٌٌن(

 م العبارة كثٌرا أحٌانا نادرا أبدا

أرى أننً مقٌد الحركة بسبب     

 جسمً

2 

أمٌل لتغٌٌر بعض مالمح     

 وجهً

3 

أفضل البقاء فً المنزل عن     

الذهاب فً رحلة مع زمالئً 

 بالمدرسة

4 

أن الناس ال ٌرونً جذابا أشعر      5 

أحاول تجنب النظر فً المرآة     

 فً غرفتً

6 

أشعر أن أجزاء جسمً مختلفة     

 عن اآلخرٌن

7 

أشعر بأننً غٌر قادر على فهم     

 طبٌعة جسمً

8 

أتفادى حضور المناسبات     

 االجتماعٌة كاألفراح أو العزاء

9 

أحزن عند النظر إلى شكلً فً     

 المرآة

10 

 

 

 11 أشعر بعدم الرضا عن جسمً   
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أتجنب الحركة الكثٌرة لعدم     

 وجود تناسق بٌن أجزاء جسمً

12 

أرى أن مالبسً أقل وجاهة من     

 زمالئً 

13 

البحر فً أرفض ارتداء مالبس     

 الصٌف

14 

 15 أرى أن شكلً بشع و مقزز    

 16 أتقبل جسمً كما هو علٌه    

أشعر بأنه من األفضل إجراء     

 تغٌٌر فً شكلً

17 

أرى أن هناك تناقض بٌن     

 أفكاري و شكلً

18 

أشعر باإلحراج من مظهري عند     

 خروجً مع زمالئً

19 

 20 ٌقلقنً مظهر جسمً    

تزعجنً التشوهات الموجودة فً     

 جسمً

21 

أحتاج لجراحة تجمٌلٌة إلحداث     

 تناسق فً جسمً )شكلً(

22 

 

 

 مقٌاس صورة الجسم )للمعوقٌن بدنٌا و العادٌٌن(

 م العبارة كثٌرا أحٌانا نادرا أبدا
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 23 أفتقر إلى الثقة بشكلً    

أتجنب اإلختالط بالناس لشعوري     

 بعدم قبولهم شكلً

24 

أحكم على الناس تبعا ألشكال     

 أجسامهم

25 

 26 أرى أننً أتمتع بالقبول لدى الناس    

ٌبتعد عنً الناس لشعورهم بأن     

 شكلً غرٌب

27 

 28 أشعر بالقلق حول عٌوبً الجسمٌة    

ال أستطٌع البقاء طوٌال فً مكان     

 ٌتواجد به الناس

29 

أستطٌع التفاعل مع الناس  ال    

 بطرٌقة طبٌعٌة بسبب جسمً

30 
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02ملحق رقم   

 

 - دليل المقابلة العيادية:

 - مظاهر التوافق النفسي و االجتماعي:

هل تشعر بأنك نفهم ذاتك و ال تقلل من شأنها -  

هل تتقبل ذاتك بسلبٌاتها و اٌجابٌاتها. -  

هل تسعى إلى تطوٌر نقاط القوة لدٌك و تحاول التغلب على نقاط الضعف  -  

هل تحاول إٌجاد البدائل عند الفشل إلى الوصول ألهدافك -  

هل تشعر بالقلق و التوتر عند مواجهة المواقف الصعبة -  

هل تسعى لحل المشكالت و إزالة مصادر الصراع و مواجهة الموقف بفعالٌة. -  

تك السابقة عند الضرورة فً مواجهة المواقف التً تصادفك هل توظف خبرا -  

هل لدٌك القدرة على مواجهة الضغوط و العوائق دون أن تتأثر نفسٌا -  

هل تتقبل إمكانٌاتك و قدرتك على أداء الواجبات بشكل واقعً -  

م هل تشعر بالخوف و القلق و عدم الهدوء النفسً الذي ٌؤدي بك إلى التعاسة فً حالة عد -

 إنجاز مهمة ما

هل تنتابك الحٌرة و االرتباك أمام المواقف الصعبة التً تواجهها -  

هل لدٌك القدرة على تحمل المسؤولٌة و إتخاذ القرارات -  

هل تستجٌب للمواقف بطرٌق جامدة أم لدٌك القدرة على التعامل معها بمرونة و توظٌف  -

 خبراتك السابقة

ام فً حٌن فشل عالقاتك االجتماعٌةهل تشعر بالعزلة و عدم اإلنسج -  

هل تتقبل أم ترفض رضاك لذاتك . و هل عدم الرضا عن ذاتك ٌشعرك بالقلق و التوتر مما 

 ٌؤمر على شخصٌتك.

              

 


	01. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.pdf (p.1)
	02. مدكرة.pdf (p.2-11)
	03. chapitre 1.pdf (p.12-18)
	04. chapitre 2.pdf (p.19-34)
	05. chpitre 3.pdf (p.35-50)
	06. chpitre 4.pdf (p.51-58)
	07. chapitre 5.pdf (p.59-84)
	08.pdf (p.85)
	09. chapitre 6.pdf (p.86-94)
	10. chpitre 7.pdf (p.95-119)
	11. قائــــــمة المراجـــع.pdf (p.120-129)

