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 :ملخص البحث

 

استهدف هذا البحث الكشف عن تأثٌر البتر على الصورة الجسمٌة عند المصاب بداء السكري 

ما اذا كانت عملٌة  البتر عند مرٌض السكري تؤدي الى اضطراب الصورة الجسمٌة  والكشف عن

 .لدٌه والكشف عن  درجة اضطراب الصورة الجسمٌة لدى هاته الفئة من المرضى 

فالشخص الذي خضع لعملٌة بتر أحد اعضاء جسمه نتٌجة تعرضه الحد مضاعفات داء السكري 

المؤدٌة الى البتر ٌمر بمراحل نفسٌة كثٌرة اولها واهمها اثار ومخلفات الصدمة النفسٌة جراء 

 ....اجراء هاته العملٌة   والتً تتشكل وتظهر اهم اعراضها فً القلق والتجنب والحزن

فاضطراب الصورة الجسمٌة عند المبتور المصاب بالسكري ٌؤثر على حٌاته بصفة عامة من 

خالل احساس الشخص بالتهدٌد ألنه فقد عضو من اعضاء جسمه الذي ٌعتبره جزء من كٌانه 

 .الشخصً وتقدٌره لذاته

فمن خالل عرض النتائج المتحصل علٌها مع الحاالت المدروسة وتفسٌرها اثبتت صحة 

الفرضٌات المقدمة حٌث وجدنا ان الشخص المبتور المصاب بالسكري ٌعانً من اضطراب 

الصورة الجسمٌة   حٌث   ومن خالل تطبٌق اختبارصورة الجسم تبٌن  وتاكد لنا ذلك اضافة  الى 

تسجٌل درجات كبٌرة  عند تطبٌقه  حٌث اختلفت درجة االضطراب من حالة الى اخرى وأن البتر 

عند المصاب بالسكري ٌؤثر على الصورة الجسمٌة من خالل تغٌر حالته النفسٌة وتبدل افكاره 

وتصوراته حول وضعٌة جسمه عن طرٌق تطبٌق مقٌاس صورة الجسم على الحالتٌن المدروستٌن 

و من خالل القٌام بدراسة الحالة توصلنا الى ان اضطراب الصورة الجسمٌة عند المبتور المصاب 

بالسكري ٌشكل اكبر عائق نفسً لدٌه وذلك من خالل تأثٌر هذا االضطراب على حٌاته بصفة 

عامة وتختلف درجة التأثٌر هذه حسب المتغٌرات التً تتدخل فً تسجٌل درجة هذ االضطراب 

حسب كل حالة وقد ختمت الدراسة بجملة من االقتراحات والتوصٌات  المقدمة على ضوء النتائج 

 .المتحصل علٌها

 



 
 ب

 ماثور

 

 

 

  عهيم هى سجنها و انجسم المىطن اننفسانجسم انسهيم 

 

                   " فرانسيس بيكىن "                 

 

                       

 انعقم انسهيم في انجسم انسهيم     

                    

        "مثم عربي                                 " 
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 االهداء

 

 اهدي ثمرة عملً وبذرة جهدي فً سبٌل نٌل العلم والمعرفة الى الوالدٌن 

 العزٌزٌن اللذان كان لهما الفضل الكبٌر بعد هللا تعالى فً وصولً لهذا 

 المقام والى اخواتً واخوتً والى كل افراد العائلة من قرٌب ومن بعٌد 

 والى جمٌع اساتذتً وجمٌع الزمالء والزمٌالت

 

 عربٌة        

 

 

 

 



 

 
 د

 

 

 الشكر

 

اشكر هللا عزو جل الذي اعاننا ووفقنا إلتمام هذا العمل واشكر 

الوالدٌن الكرٌمٌن واالستاذة زٌنب زرٌوح اسٌا لقبولها 

االشراف على تأطٌر مذكرتً وعلى الدعم المقدم من طرفها 

كما اشكر جمٌع االساتذة الذٌن كان لً الشرف لطلبً العلم 

على ٌدهم   واشكر جمٌع عمال وعامالت قسم علم النفس 

 على المساندة وكل من ساهم فً انجاز هذا العمل المتواضع

 

 عربٌة                
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  :مقدمة عامة

ٌعتبر مرض السكري من االمراض االكثر اصابة وشٌوعا فً مجتمعنا فقل ما نجد اسرة ال ٌخلو أحد 

افرادها باإلصابة بهذا المرض نظرا لتوفر العوامل واالسباب المساهمة فً االصابة بهذا المرض المزمن 

من طبٌعة ونوع النظام الغذائً المتبع والى تأثٌر الظروف االجتماعٌة واالقتصادٌة والعوامل النفسٌة التً 

تعتبر عامل مهم وبارز فً االصابة حٌث ٌعد مرض السكري من بٌن االمراض التً لها تأثٌر وعالقة 

 بالصورة الجسمٌة لدى المصاب به وهذا حسب الدراسات واالبحاث التً اقٌمت حول هذا الموضوع

 حٌث تعتبر الصورة الجسمٌة من بٌن المواضٌع التً لقت اهتمام مهم فً اآلونة االخٌرة وذلك ألهمٌتها 

ودورها فً تحقٌق الصحة النفسٌة والعقلٌة لألفراد وهذا لما لها من مكونات وعناصر تشمل وتتعلق بالجانب 

 النفسً والفكري واالجتماعً والجسمً لكل فرد

  فتعد عملٌة بتر أحد اعضاء جسم المصاب بالسكري نقطة حساسة جدا بالنسبة للشخص المبتور حول تغٌر 

صورته الجسمٌة نظرا لفقدانه أحد اعضاء جسمه وتغٌر شكله الخارجً وفً هذا اإلطار تناولنا موضوع 

الى الكشف عن تأثٌر البتر عند المصاب بالسكري على الصورة الجسمٌة لدٌه  البحث والدراسة فهدف 

 والبحث فً درجة اضطراب صورة الجسم لدٌه  اضافة الى كٌفٌة تاثٌر البتر على الصورة الجسمٌة 

 :وقد تضمنت هذه المذكرة ستة فصول هً كالتالً

الذي كان تحت عنوان تقدٌم البحث وتناولنا فٌه اشكالٌة البحث وفرضٌات البحث واسباب : الفصل االول

اختٌار موضوع البحث واهداف البحث واهمٌة البحث والتعارٌف االجرائٌة للمفاهٌم االساسٌة للبحث كم 

 تطرقنا الى الدراسات السابقة 

تحت عنوان الصورة الجسمٌة وركزنا فٌه على ماهٌة الصورة الجسمٌة وتعرٌف الصورة : الفصل الثانً

الجسمٌة اضافة الى الفرق بٌن الصورة الجسمٌة والمخطط الجسمً وانواع الصورة الجسمٌة ومكونات 

 الصورة الجسمٌة وتطرقنا الى العوامل التً تؤدي الى تغٌٌر الصورة الجسمٌة 

تحت عنوان داء السكري وتطرقنا فٌه الى عرض تعرٌف داء السكري واعراض داء : الفصل الثالث

السكري واعراض داء السكري اسباب داء السكري ومضاعفات داء السكري كما قدمنا شخصٌة المصاب 

 بداء السكري
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تمثل فً البتر وتم فٌه عرض مفهوم البتر واسباب البتر ومستوٌات البتر وانواع البتر وكٌف : الفصل الرابع

تتم عملٌة البتر اضافة الى التكفل بالشخص المبتور بعد العملٌة الجراحٌة وقلق عملٌة البتر وااللٌات الدفاعٌة 

 المستعملة من طرف المرٌض بعد اجراء عملٌة البتر

المتمثل فً منهج واجراءات الدراسة وتم فٌه عرض مكان الدراسة بالتفصٌل الى ادوات : الفصل الخامس

 البحث وتقنٌاته

تمثل فً عرض ومناقشة نتائج البحث وفٌه تم عرض دراسة الحالة االولى ملخص : الفصل السادس

نتائج االختبار للحالة االولى دراسة الحالة الثانٌة ملخص المقابالت للحالة  ضرالمقابالت للحالة االولى ع

 الثانٌة مناقشة الفرضٌات فً ضوء نتائج البحث

وبعد هذا قمنا بتقدٌم االستنتاج والخالصة النهائٌة المستوحاة من اإلطار النظري للبحث اضافة الى محتوى 

توصل الٌها وعلى ضوء هذا قدمنا جملة من التوصٌات واالقتراحات للبحث واختتم البحث بذكر مالنتائج ال

 قائمة المراجع

 



     

                    مدخل الى الدراسة      : الفصل األول

 ـ اشكالية البحث 

 

 ـ فرضية البحث 

 

 ـ اسباب اختيار موضوع البحث

 

 ـ اهداف البحث

 

 ـ اهمية البحث

 

 ـ التعاريف االجرائية للمفاهيم االساسية للبحث

 

 ـ الدراسات السابقة 
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:مقدمة الفصل   

ان القٌام باي بحث ٌتطلب تحدٌد مجموعة من المراحل تتماشى وفق االهداف المسطرة من خالل القٌام 

باإلعدادات النظرٌة اوال والتً تتضمن المعلومات والمعطٌات الخاصة بموضوع البحث هذه المعلومات 

تتخللها اشكالٌة البحث وفرضٌة تستوجب بالضرورة القٌام بالعمل المٌدانً للتأكد من صحة االقتراحات 

ولإلجابة عن االشكالٌة المطروحة وتحقٌق الفرضٌة المقدمة وهذا ال ٌتم اال وفق لخطوات متبعة حسب 

:الحاجة الٌها سنذكرها فً االتً  

:ـ اشكالية البحث1   

 تعد الصورة الجسمٌة من بٌن المواضٌع التً  لها اهمٌة كبرى فً  تحٌق الصحة النفسٌة والعقلٌة لالفراد 

ولهذا فان الشخص المصاب بداء السكري ٌعتبر من المرضى الذٌن ٌعٌشون حٌاة مرتبطة بهذا الداء المزمن 

 عند المصاب رمما ٌتوجب علٌه حتمٌة االستعداد لتقلً اي مضاعفات مرتبطة بهذا المرض وٌعتبر البت

بالسكري من بٌن المضاعفات الخطٌرة فً حاالت ووضعٌات خاصة بهذا الداء والتً  له عالقة مباشرة 

:بتغٌر شكل الجسم لدٌه وعلى هذا تم وضع االشكالٌة التالٌة  

 ـ هل ٌوجد اضطراب للصورة الجسمٌة عند المبتور المصاب بالسكري؟ 

 ـ كٌف ٌؤثر البتر على الصورة الجسمٌة عند المصاب بالسكري؟

:ـ فرضية البحث2  

:فً ضوء اشكالٌة البحث المطروحة أمكن بناء الفرضٌة التالٌة  

:ـ الفرضية االولى  
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ـ ان بتر أحد اعضاء جسم المصاب بداء السكري ٌؤدي الى ظهور اضطراب فً الصورة الجسمٌة 

 لدٌه

:الفرضية الثانية  

 ـ ٌؤثر البتر عند المصاب بالسكري على الصورة الجسمٌة عن طرٌق احداث تغٌرات نفسٌة وفكرٌة 

:ـ اسباب اختيار موضوع البحث3  

 ـ معرفة طبٌعة ونوعٌة الصورة الجسمٌة جراء عملٌة البتر عند المصاب بالسكري

 ـ محاولة الكشف عن العال قة الموجودة بٌن الصورة الجسمٌة وبتر االعضاء عند المصاب بداء السكري 

 ـ كثرة وتزاٌد اعداد مبتوري االعضاء جراء االصابة بداء السكري ومعاناتهم النفسٌة جراء ذلك

 ـ محاولة الكشف عن االنعكاسات والصراعات النفسٌة واالجتماعٌة والفكرٌة للمبتور المصاب بالسكري 

:ـ اهداف البحث4  

 ـ اكتساب الخبرة فً مجال التعامل مع مثل هاته الحاالت 

 ـ الكشف عن ما اذا كان البتر غند المصاب بالسكري ٌشكل له اضطراب فً صورته الجسمٌة

 ـ البحث عن كٌفٌة تاثٌر البتر على الصورة الجسمٌة لدى المبتور المصاب بالسكري

ـ محاولة الكشف عن تصورات وافكار  الشخص المبتور المصاب بالسكري حول جسمه ومدى تأثٌر ذلك 

 على نفسٌته  وعالقاته االجتماعٌة 
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: تتجلى اهمٌة هذا البحث فً جانبٌن:ـ اهمية البحث5  

نظري أكادٌمً ٌخص اضافة معرفة جدٌدة الى جملة المعارف السابقة التً بحثت فً نفس : الجانب االول

موضوع الصورة الجسمٌة عند المبتور المصاب بالسكري او البحوث ذات الصلة بهذا الموضوع وكذلك 

 تقدٌم طرٌقة واسلوب منهجً عن الكٌفٌة التً ٌتم من خالها البحث فً موضوع من هذا النوع 

اجرائً تطبٌقً ٌتمثل فً التشجٌع على البحث العلمً فً مواضٌع الزال البحث فٌها ٌعترٌه : الجانب الثانً

 طابوهات ولكنها فً الواقع هً مواضٌع ذات قٌمة بحثٌة واجتماعٌة كبٌرة 

باإلضافة الى ذلك فان النتائج التً سٌسفر عنها البحث ستوظف فً تقدٌم بدائل فٌما تخص الكٌفٌة التً ٌجب 

 ان ٌتبناها الباحثون والعامة فً التعامل مع موضوع الصورة الجسمٌة عند المبتور المصاب بالسكري

:ـ التعاريف االجرائية للمفاهيم األساسية للبحث6  

:اـ صورة الجسم  

  هً التصورات الذهنٌة التً تتكون عند الفرد ولها ابعاد هذه االبعاد ٌكونها الفرد عن جسمه 

 سواء مظهره الخارجً او مكوناته الداخلٌة وذلك من اجل اظهار جاذبٌته واثبات كفاءته وما قد ٌصاحبه 

  فً ذلك من مشاعر موجبة او سالبة بحجم وشكل وتركٌب الجسم الذي ٌتعلق بهذه الصورة

:ب ـ البتر  

   قطع او نزع عضو او جزء من أطراف الجسم

:ج ـ داء السكري  
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 هو مرض مزمن ٌتمٌز بارتفاع مستوى السكر فً الدم اعلى من المستوى الطبٌعً نتٌجة 

 لعدم قدرة البنكرٌاس على افراز هرمون االنسولٌن او لعدم قدرة الجسم على االستفادة من هذا الهرمون 

 المنظم للسكر فً الدم

: ـ الدراسات السابقة7   

:ا ـ الدراسة االولى   

  بعنوان دراسة تجرٌبٌة مقارنة فً دٌنامٌات تعٌٌن صورة الجسم وصورة 1971دراسة الهواري عام 

 الذات لدى فئات اكلٌنٌكٌة مختلفة هدفت الى البحث عن دٌنامٌات صورة الذات وصورة الجسم لمعرفة

  مدى تاثٌرحاالت البتر وذلك بالمقارنة مع العادٌٌن حٌث تكونت العٌنة من 

  فردا من غٌر المعوقٌن واستخدم الباحث اختبار الروشاخ واشارت النتائج الى وجود 50 معوقا و50

 سلوكات غٌر سوٌة واستجابات سٌكوباتولوجٌة اخرى تمثلت فً انكار البتر والتمسك بصورة الجسم 

 السابقة وتضخٌم الذات فً بعض الحاالت  وظهور فشل فً اعادة تنظٌم صورة الجسم بعد التشوٌه وان 

 الشخص المعوق جسمٌا ٌعترٌه الخوف من المستقبل المظلم الذي ٌتهدده نتٌجة احساسه بالقصور البدنً 

(209ص:  2014رٌاض ناٌل العاسمً  )والنفسً واالجتماعً    

:ب ـ الدراسة الثانية    

 دراسة فرجاجة نورة الصورة الجسمٌة لمرٌض السكري بعد عملٌة البتر اثر اصابته بالغرغرٌنا مذكرة 

  لقد تناولت الدراسة 2005-2004تخرج لنٌل شهادة اللٌسانس فً علم النفس العٌادي جامعة وهران 

 موضوع الصورة الجسمٌة لمرٌض السكري بعد عملٌة البتر وهً دراسة عٌادٌة ألربع حاالت        

: ج ـ الدراسة الثالثة            

مذكرة تخرج تحت عنوان صورة الجسد عند المرٌض بعد اجراء عملٌة البتر من اعداد  بالسكحال فاطمة 

  مستغانم 2008ـ2007وقانة فاطمة   تحت اشراف االستاذة بالعباس نادٌة  
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:خالصة الفصل  

نستنتج مما سبق ذكره ان  العناصر التً اشٌر الٌها تعتبر البوابة لتقدٌم الفصول التالٌة  فلقد تم اعطاء نظرة 

 شاملة واساس  القٌام البحث 

 



 

  الصورة الجسمية                                  :    الفصل الثاني 

 

 ـ ماهٌة الصورة الجسمٌة 

 

 ـ تعرٌف الصورة الجسمٌة

 

 ـ الفرق بٌن الصورة الجسمٌة والمخطط الجسمً

 

 ـ انواع الصورة الجسمٌة 

 

 ـ مكونات الصورة الجسمٌة 

 

 

 ـ العوامل التً تؤدي الى تغٌر الصورة الجسمٌة
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:مقدمة الفصل   

تعد صورة الجسم من بٌن المفاهٌم االساسٌة فً علم النفس  وذلك لما لها من اهمٌة  فً تحقٌق الصحة 

النفسٌة والعقلٌة للفرد و لما لها من تاثٌر على  بناء مفاهٌم عدٌدة متصلة بمفهوم تقدٌر الذات              

      

: ـ ماهٌة الصورة الجسمٌة 1   

:تعد صورة الجسم متغٌر نفسً هام  وٌعرفها بول شٌلدر عالم فلسفة وطب االعصاب بانها  

هً صورة جسمنا التً نشكلها  فً اذهاننا او هً الطرٌقة التً ٌظهر فٌها الفرد بدٌن او نحٌف او طوٌل 

او قصٌرولهذا فان للصورة الجسمٌة اهمٌة كبرى فً تكوٌن شخصٌتنا اذ على اساسها ٌكون سلوكه 

وانفعاالته واستجاباته متاثرا بتلك الصورة التً ٌجدها الفرد فً عقله وكٌف ٌبدو جسده وماهو حجم 

اجزائه اضافة الى مشاعره تجاه هذه الصورة وبالتالً تقول ان  مفهوم صورة الجسد ٌضم مفهومٌن 

:متداخلٌن هما   

مفهوم الصورة العقلٌة المدركة للجسد وهو مفهوم معرفً ادراكً-ا  

مفهوم الشعور بالرضا او الرفض او الضٌق اتجاه هذه الصورة المدركة وهذا مفهوم معرفً شعوري-ب  

ٌمكن ان ٌضٌف بعض علماء النفس بعدا اخر ال ٌبتعد كثٌرا عن المفهوم االول وهو فكرة الشخص -ج

عن كٌف ٌراه االخرٌن وهو جزء من مفهوم  االدراك لصورة الجسد فال بد ان الناس ٌرون جسدي كما 

اراه ونالحظ ان الصورة العقلٌة للجسد لٌس مفهوما جامدا ٌتشكل وٌبقى ثابتا كما قد ٌظن البعض وانما 

هً مفهوم ٌتغٌر بشكل دائم ما دامت هناك حٌاة بابعادها االجتماعٌة و المعرفٌة فهً تتشكل وتتغٌر نتٌجة 

تفاعل الفرد مع االخرٌن وكذلك مع الصور التً ٌراها االخرٌن فً وسائل االعالم المرئٌة كما انها تتغٌر 

حسب المراحل العمرٌة للشخص وحسب ردود االفعال التً ٌتلقاها الشخص من االخرٌن اتجاه شكل 

 جسمه
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هً الصورة العقلٌة التً ٌكونها الفرد عن جسمه وتتكون  (مرٌم سلٌم ) وصورة الجسم من وجهة نظر 

هذه الصورة من االحساسات الداخلٌة و التفاعل االجتماعً مع االخرٌن والخبرات االنفعالٌة وٌتطور 

 ادراك الفرد لذاته من خالل ادراكه لصورته ولجسمه من جهة وادراكه لمن حوله من جهة اخرى

تصورا لمراحل ادراك الفرد لجسمه عبر مراحل حٌاته المتعاقبة وٌعتبر ان الذات  (بانسون )ووضع 

    (236 ص  1974, وٌلً  )الظاهرٌة ٌتراكم بعضها فوق بعض تطبٌقا فً جذوع الشجرة 

:ـ تعرٌف الصورة الجسمٌة 2  

:اـ تعرٌف الصورة   

  من سورة االنفطار8 االٌة " فً أي صورة ما شاء ركبك : "على انها  شكل لقوله تعالى : لغة 

كما انها تعنً الصفة والنوع  ٌقال  صورة امر ما  أي صفته وهٌبته  وصورة الشئ هً خٌاله  فً 

مذكرة صورة الجسد عند المرٌض بعد اجراء عملٌة البتر من اعدادبالمادي حورٌة  )الذهن  او العقل  

(                           2016ـ 2015وبالغربً ٌمٌنة   

 كذلك تعرف على انها  خبرة حسٌة  فً غٌاب االشارة الحسٌة  وهً تمثٌل داخلً  كخبرة سابقة 

(97 ص2001,جمال بالقاسم   )وفً علم النفس  عبارة عن انطباع  ٌبقى بعد ازالة المثٌر    

:اصطالحا   

: Vtson حسب 

 الصورة عبارة عن  اثار عصبٌة متعاقبة االدراك  ومرتبطة فبما بٌنها  بمجموعة من الروابط

: I .Pierre حسب 
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تعنً شخصٌة الفرد وتنظٌمه الذي ٌظهر لدى المجتمع  وٌساهم المجتمع  فً تغٌر صورة الفرد  اتجاه 

 نفسه  او اتجاه االخرٌن 

)jean, 1999او هً الصورة التً ٌخزنها الفرد فً فكره حول نفسه او االخرٌن(183ص 

: ب ـ مفهوم عام للجسم   

 هو مشتق من كلمة ٌونانٌة  CORPUS كائن  مادي محسوس  ومصدر الم فً ان واحد  ذلك اننا نتجنب 

االلم  ونمرر االفعال  والحركات  التً تجلب لنا  اللذة  فهو ٌعكس االحساسات  الداخلٌة  ولد دور  فً  

مذكرة صورة الجسد عند المرٌض بعد  )فهم العالقات  االنسانٌة  وهو المكان الوحٌد  للتجارب الحٌوٌة 

(                                2016ـ 2015اجراء عملٌة البتر من اعدادبالمادي حورٌة وبالغربً ٌمٌنة   

الجسم ٌطلق بحسب السٌاق القرانً على البدن الذي فٌه حٌاة وروح وحركة  اما الجسد فٌطلق على 

مبٌنا مؤهالته لٌكون  (طالوت  )التمثال الجامد او بدن االنسان بعد وفاته وخروج الروح  قال تعالى عن 

247البقرة االٌة " ان هللا اصطفاه علٌكم وزاده بسطة فً العلم والجسم : "ملكا على بنً اسرائٌل   

(21ـ20ص,2014رٌاض ناٌل العاسمً  )  

: من بٌن التعارٌف النظرٌة المتعددة لمصطلح الصورة الجسمٌة نذكر ما ٌلً   

:تعرٌف عبد السالم زهران  

هً تكوٌن عقلً معرفً منظم  ومتعلم للمدركات  والمفاهٌم والتنظٌمات الشعورٌة للفرد  فٌما ٌتعلق 

بذاته  كما هً علٌه الذات المدركة  وكما ٌعتقد بذاته  ان الخرٌن  ٌرونه الذات  االجتماعٌة  وكما ٌود ان 

  (40 :1992عبد الفتاح دوٌدز   )تكون  الذات المثالٌة  

هً عبارة عن صورة ذهنٌة نكونها ( : 1989) جابر عبد الحمٌد وعالء الدٌن كفافً تعرٌف  
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  عن أجسامنا ككل بما فٌها الخصائص الفٌزٌقٌة والخصائص الوظٌفٌة واتجاهاتنا نحو هذه 

  الخصائص كما أن صورة الجسم تنبع من مصادر شعورٌة وأخرى ال شعورٌة  وتمثل مكوناً 

(248:ص 1989عالء الدٌن كفافً ،  )".أساسٌاً فً مفهومنا عن ذواتنا  

ٌرى طومسون ان صورة الجسم تشٌر للمظهر الخارجً للجسم  من حٌث تقٌٌم الشخص لكل ما 

 ٌتعلق بمظهره الجسمً  اذ ٌرتكز ذلك على  المضمون االدراكً  وهو دقة ادراك حجم الجسم  ووزنه  

والمضمون الذاتً او الشخصً  وهو ٌهتم  بجانبً الرضا عن الجسم  واالهتمام به  والمضمون 

 )السلوكً  وهو ٌركز  على تجنب المواقف  التً تؤدي  للشعور بعدم االرتٌاح تجاه مظهر الجسم  

   (21: ص2010, محمد النوبً محمد علً

:ـ الفرق بٌن الصورة الجسمٌة والمخطط الجسمً 3  

التخطٌط الجسمً ٌبعث نحو المفهوم الحقٌقً  والواقعً للجسم  بٌنما  الصورة الجسمٌة  ثبعث نحو 

 الجسد الخٌالً 

 فمصطلح  الجسد  نفسه  ٌقصد به الشعور  النفسً لكونه  جسد مندمج  للسٌاق النفسً للوعً بالذات  

 وفً نفس السٌاق تتحدث Poulte هً االخرى عن وجود فرق  قائم بٌن التخطٌط  الجسمً والصورة 

الجسمٌة فالمخطط الجسمً  جزء منه ال شعوري  لكنه اٌضا شعوري  او ما قبل شعوري  وهو مرجع  

 الجسد الحالً فً الفضاء  فهو نفسه عند مختلف االقران  على عكس الصورة الجسدٌة  التً تعد غالبا 

 )ال شعورٌة  خاصة بكل شخص  فهً مرتبطة بالفرد  وبتارٌخه الخاص  كونها تمثل ملخص  شامل 

مذكرة صورة الجسد عند المرٌض بعد اجراء عملٌة البتر من اعدادبالمادي حورٌة وبالغربً ٌمٌنة 

(                           2016ـ 2015  
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فصورة الجسم مفهوم اكثر تعقٌدا من مخطط الجسم  ووثٌق الصلة  بعلم النفس  والذي ٌشٌر الى التمثل 

 الخاص  للفرد عن جسمه 

رٌاض ناٌل  العاسمً   )اما المخطط الجسمً  هو مصطلح  ٌشٌر الى التمثل  العضوي للجسد فً المخ  

(39: ص,2014  

                                                                                                                    

:                            انواع  الصورة الجسمٌة ـ4  

:اـ الصورة الجسمٌة الموجبة   

 وهً كل انعكاس اٌجابً على ما ٌؤدٌه الفرد من سلوك وما ٌظهره من انفعاالت وما ٌولٌه من سلوك وما 

 ٌظهره من انفعاالت  واهتمام ورعاٌة   وعناٌة بالجسم و المحافظة علٌه والحرص على ان ٌكون فً 

(314:  ص 1998,   محمد عودة الرٌماوي )احسن صورة  ممكنة  وهذا حسب متغٌرات عدة      

:                                                                               ب ـ الصورة الجسمٌة السالبة    

وٌلعب فٌها الفرد دورا مهما فً الشعور بالخجل من جسمه والشك فً قدراته واالحساس بالنقص عندما 

ٌتقارب جسمه مع   اجسام  اقرانه وقد ٌتطور االحساس وتتشوش النفسٌة  وقد ٌختار االنسحاب االنطواء 

   (180: ص2002, منى االنصاري)بعٌدا عن االخرٌن 

:ج ـالصورة الجسمٌة المتذبذبة   

 والمتمثلة فً الرضا عن الجسم تارة والرفض تارة اخرى بكل ما ٌحمله الرفض من عدم االسقرار 

 النفسً و القلق و الخوف من االشٌاء  والذي قد ٌكون وهمً  مما ٌجعل الشحص فً توتر مستمر 

 ٌنعكس لٌس على نفسه فقط  انما على العالقة مع االخرٌن  خاصة عندما  ٌكتشف االخر ان المزاج تارة 

  انطوائً وتارة انبساطً 

 

:ـ مكونات الصورة الجسمٌة 5  
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  عن1969تحدث العلماء عن مكونات الصوة الجسمٌة او الجسدٌة التً ٌمتلكها الفرد فقد تحدث شونتز 

: مكونٌٌن مهمٌن لصورة الجسم هما   

:ا ـ المكون االدراكً                                                                                                                                 

   وٌشتمل على المعلومات الخاصة  بوضع الجسم والتناسق بٌن اجزائه وٌسمى هذا المكون بالمخطط 

    ا لجسدي

:                                                                                ب ـالمكون المعرفً الوجدانً 

                                                                                               

  وٌشتمل على العملٌات المعرفٌة والمشاعر الوجدانٌة المترتبة على المكون االدراكً للجسم وٌسمى ذلك

  بصورة الجسم

:ـ العوامل التً تؤدي الى تغٌر الصورة الجسمٌة 6  

:ان الصورة الجسمٌة دٌنامٌكٌة دائمة التغٌر نظرا لتفاعلها مع عدة عوامل هً  

المرحلة العمرٌة التً ٌمر بها الشخص حٌث ان صورة الجسد فً العشرٌنٌات لٌست كصورة الجسد - 

 فً االربعٌنات

 ـ مخزون الذاكرة والحواس حٌث تتاثر الصورة الجسمٌة بما هو مخزن فً الذاكرة من صور ترى فً  

 وسائل االعالم

 ـ اراء وتعلٌقات االخرٌن حٌث ٌبدا تاثٌرها من عمر صغٌر من خالل تعلٌقات االهل ثم الزمالء فً

  المدرسة والعمل و الطرف االخر

 ـ الثقافة السائدة فً المجتمع وٌتعلق مثال بالفرد السمٌن الذي ٌجد صعوبة فً الدراسة والعمل وحتى 

 الزواج نظرا لتهم الغٌر علٌه حٌث ٌعتبر رمز للقبح و الغباء

 ـ القٌم االجتماعٌة الشائعة وٌتعلق بشكل وحجم الجسد المرغوب حٌث اصبحت الرشاقة رمز لالثارة 

 والنجاح

 ـ الحالة المزاجٌة حٌث تتاثر صورة الجسد بالحالة المزاجٌة خاصة النساء فهن ٌملن الى رؤٌة اجسادهن

  امام المراة اقل جاذبٌة واكثر ضخامة عندما ٌكن فً مزاج سئ

 ـ تغٌرات الجسم المحددة بٌولوجٌا كذلك التً تحدث اثناء البلوغ والحمل وسن الٌاس وكذلك الناتجة عن

  عاهة او مرض او حادث
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, محمد النوبً )ـ احساس الشخص اتجاه نفسه وتقدٌره الكلً لذاته وكذلك ما ٌتعرض له من عنف نفسً    

  (38 ـ 37: ص 2010

:خالصة الفصل  

نستخلص مما سبق ذكره ان للصورة الجسمٌة مكونات وعناصر مهمة  تدخل فً ضمن العوامل المؤدٌة 

الى تكوٌن صورة جسم سلبٌة او اٌجابٌة وٌدخل ضمن هاته العناصر مختلف المراحل واالحداث التً 

 تصادف الفرد فً حٌاته  وتعتبر االصابة بداء السكري واحدة منها

 



 

داء السكري: الفصل الثالث  

 ـ تعريف داء السكري 

 

 ـ انواع داء السكري

 

 ـ اعراض داء السكري 

 

 ـ اسباب االصابة بداء السكري

 

 ـ مضاعفات داء السكري

 

 ـ شخصية المصاب بداء السكري
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:مقدمة الفصل  

ٌعد داء السكري  بٌن االمراض التً لها دور فً تغٌر نفسٌة ونمط العٌش لدى الفرد المصاب به وذلك 

 لما له من اثار نفسٌة وجسمٌة تدخل فً تكوٌن صورة الجسم 

:ـ تعرٌف داء السكري1  

:التعرٌف العلمً لداء السكري - ا  

 ٌعرف داء السكري بانه اختالل فً عملٌة اٌض السكر الذي ٌؤدي الى ارتفاع مستوى السكر الجلوكوز 

 فً الدم بصورة غٌر طبٌعٌة السباب مختلفة قد تكون نفسٌة او عضوٌة او وراثٌة   وٌحدث نتٌجة وجود 

 خلل فً افراز االنسولٌن من البنكرٌاس فقد تكون االنسولٌن التً ٌتم افرازها اقل من المطلوب او ٌكون

  (مقاومة االنسولٌن  )او ان الكمٌة المفرزة كبٌرة  (قصور االنسولٌن ) هناك توقف تام عن انتاجه 

( 20- 19:  ص 2008, محمد بن سعد الحمٌد)   

:ب ـالتعرٌف النفسً   

تعد ظاهرة االصابة بداء السكري راجعة الى الحالة النفسٌة الجسدٌة  وهذا حسب علماء النفس الجسمً 

بحٌث ٌرون المصاب بداء السكري  ذو حساسٌة شدٌدة وقابلٌة للتاثر بذلك الموقف االنفعالً  ومواجهته 

 م كانت تعتبر االصابة 19بنفس ردة الفعل  الذي اصابه عند التعرض للقلق الوالدي  فمنذ بداٌة القرن 

مرفت عبد  )بداء السكري  مرتبطة بالدرجة الولى  بالصدمات النفسٌة التً ٌتعرض لها الفرد فً حٌاته 

(33 ص2010,ربه   

: Dunn Tahersall تعرٌف 

فقد اعتبر داء السكري كاصابة نفسٌة من جهة مشٌر بذلك لمجموع التفاعالت القائمة بٌن نفسٌة المصاب 

و جسده واثر العوامل العاطفٌة واالنفعالٌة على انضباطٌة والجسم وتوازنه ومن جهة اخرى كاصابة 

جسدٌة نفسٌة وذلك نظرا للمتغٌرات النفسٌة الناجمة عن االصابة الجسدٌة بهذا الداء فمن خالل  العدٌد 

من الدراسات اسندت الصابة بالسكري الى ارتفاع  نسبة السكر فً كل من الدم والبول  وهذا نتٌجة 

 لتحول الطاقة النفسٌة عبر الجهاز العصبً 
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: Bergeret تعرٌف 

داء السكري هو اضطراب وظٌفً مزمن ٌؤدي الى خلل عضوي وسببه راجع الى عدوانٌة ضد المحٌط 

الخارجً وما ٌثٌره من ضغوطات واحباطات تؤثر بشدة فً نفسٌة الفرد وتجعله عرضة لالصابة 

(60:دس ص,مراد بوزٌت )بالسكري   

 

:انواع داء السكري -2  

 

:تقسم منظمة الصحة العالمٌة السكري الى ثالثة انماط رئٌسٌة وهً  

:اـ سكري النمط االول   

 ماٌطلق علٌه بسكري االطفال او السكرالمرتبط باالنسولٌن وٌتمٌز هذا النمط من السكري بخسارة خالٌا

  بٌتا المنتجة لالنسولٌن فً خالٌا النغهارس بالبنكرٌاس  مما ٌؤدي الى نقص االنسولٌن والسبب هو خلل

   من حاالت10 فً نظام المناعة وال توجد وسٌلة للوقاٌة من االصابة لهذا النمط من السكري الذي ٌمثل

  مرض السكري فً امرٌكا الشمالٌة واوروبا مع اختالف التوزٌع الجغرافً ومعظم المصابون بالمرض 

 كانوا اما بصحة جٌدة او ذوي اوزان مثالٌة عندما بدات اعراض المرض بالظهور وتكون استجابتهم 

 لمفعول االنسولٌن عادٌة ال توجد مقاومة خصوصا فً المراحل االولى ٌمكن لهذا النمط ان ٌصٌب 

 االطفال او البالغٌن ولكنه معروف تقلٌدٌا بسكري االطفال الن معظم المصابون به من االطفال 

:سكري النمط الثانً - ب  

 ما ٌطلق علٌه بالسكري الغٌر المرتبط  باالنسولٌن او سكري البالغٌن او المرتبط بالبدانة وٌختلف هذا

  النوع عن النمط االول من حٌث وجود مقاومة مضادة لمفعول االنسولٌن باالضافة الى قلة افراز

  االنسولٌن وال تستجٌب مستقبالت االنسولٌن الموجودة فً االغلفة الخلوٌة لمختلف انسجة الجسم بصورة 

 صحٌصة لالنسولٌن

 فً المراحل االولى تكون مقاومة االنسولٌن هً الشذوذ الطاغً فً استجابة االنسجة لالنسولٌن 

 مصحوبة بارتفاع مستوٌات االنسولٌن فً الدم وفً هذه المرحلة ٌمكن تقلٌل مستوى غلوكوز الدم عن

  طرٌق وسائل وادوٌة تزٌد من فعالٌة االنسولٌن وتقلل انتاج الجلوكوز من الكبد وكلما تطور المرض تقل 

 كفاءة افراز االنسولٌن من البنكرٌاس وتصبح هناك حاجة لحقن االنسولٌن
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:سكري الحمل - ج  

 وهو من انواع داء السكري ااقل انتشارا وٌظهر اثناء الحمل فقط فً النساء اللواتً لم ٌصبن بداء 

 السكري فً السابق وغالبا ٌعود سكر الجلوكوز فً الدم الى معدالته الطبٌعٌة بعد الوالدة لٌعاود الظهور

  فً الحمل التالً وهكذا وتشٌر الدراسات الى ان حوالً ثلث الى نصف النساء المصابات سكر الحمل قد 

 ٌصبن بالنوع الثانً من السكر فً غضون عشر سنوات 

 وتظهر عادة اعراض سكر الحمل كالعطش وكثرة التبول والتعب المبكر او االجهاد السرٌع خالل 

 االسبوع الرابع والعشرون وفً بعض االحٌان ٌكون المرض بدون اعراض حٌث ٌكتشف ارتفاع السكر

  (    41: ص2008, محمد بن سعد الحمٌد ) للمرة االولى عند الفحص الشهري لدم الحامل 

:ـ اعراض داء السكري 3   

:االعراض الطبٌة -ا  

 تختل وظٌفة االعضاء عندما ٌقل او ٌتوقف انتاج االنسولٌن بحٌث ٌنتج الكبد كمٌات هائلة من السكر

L’hyperglycemi لٌتراكم فً الدورة الدموٌة وهذا ما ٌسمى ب 

La glucoserie وتتخلص الكلٌتان من الفئض الموجود من السكر فبً البو لو هذا ما ٌسمى ب 

التً ال تحتوي علٌه طبٌعٌا ٌشاهد كعرض عند المرٌض بكثرة البول وباستمرار وبكمٌات كبٌرة فً اللٌل 

  (60دس  ,  مراد بوزٌت) 

:ـ االفراط فً شرب الماء    

 وٌعتبر من االعراض التً تدل على االصابة بداء السكري فنجد عند المرٌض كثرة الشرب واالفراط فٌه

  وذلك  للعطش الذي ٌشعر به او ٌمتلكه مع العٌاء الكبٌر

: ـ النحافة    

التً ترجع الى انعدام االنسولٌن فتضعف العضالت و االنسجة الدهنٌة حٌث ٌنقص الوزن بعدة كٌلو 

 غرامات 

: ـ الجوع   

 بحٌث ٌحس المرٌض بالرغبة فً االكل بالرغم  من تناوله للطعام فً فترة زمنٌة معٌنة 

: ـ اعراض فً العٌنٌٌن   

 عدم وضوح الرؤٌة او اضطرابات فً االبصار واالضطرابات الجلدٌة  والتقرحات
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:   ـ اعراض على مستوى الجلد   

 الشعور بالحكة الشدٌدة والمزعجة

 كثرة التعرق والرعشة خاصة فً حاالت انخفاض  نسبة السكر فً الدم                   

:االعراض النفسٌة -ب    

:ـ االضطرابات العصبٌة  1   

 ٌصاب المرٌض باضطرابات عدٌدة كالخوف من تفاقم المرض وسرعة االثارة  والٌاس من الحٌاة  حٌث 

 نجد اٌضا  القلق الذي غالبا ما ٌكون السبب االساسً  الرتفاع نسبة السكر فً الدم  ولهذا ٌجب على 

عبد الرحمان  )اسرة المرٌض تفهم الوضع  وتقوٌة  معنوٌاته وعدم تعرٌضه  الي ضغط نفسً 

(66 ص2000العٌساوي  

:  ـ االرق النفسً والجنسً 2   

 االرق النفسً  ٌظهر كثٌرا لدى المصابٌن بداء السكري والذٌن ٌعانون  من قلق شدٌد مما ٌجعلهم 

 عاجزٌن  على مداومة اعمالهم  واالرق الجنسً ٌمس الرجل اكثر من المراة  ولذلك ٌكون الرجل

  المصاب بداء السكري  من اكثر الناس قلقا  وخوفا من عدم قدرته على الممارسة الجنسٌة بشكل عادي

  وطبٌعً دون اٌة متاعب  او شكوك مما ٌمكن ان ٌؤثر على تقدٌر ذواتهم  وٌشكل لهم اضطرابات نفسٌة 

   (68: ص 2000,   عبد الرحمان العٌساوي) 

:ـ اسباب االصابة بداء السكري 4  

ان اسباب االصابة الحقٌقٌة  بداء السكري  ال تزال غامضة فهناك عدة فرضٌات تحاول  شرح الٌة 

:حدوث السكري من بٌنها   

ان االدم ٌحتوي على مادة كٌمٌائٌة تدمر االنسولٌن  او تسبب عجزه  وٌرى البعض ان  شٌئا ما ٌضلل  

خالٌا بٌتا  وهً احد الخالٌا المكونة  لالنسولٌن  وقد تكون هناك اجزاء  من الجسم تقاوم   عمل 

االنسولٌن فٌضطر  البنكرٌاس الى زٌادة االفراز  مما ٌزٌد حد الطاقة  وٌؤدي االرهاق الى  وقف 

االفراز كلٌة  وهناك نظرٌة تقول ان  مرض السكري  مرض وراثً  وان انتشاره ٌختلف  من ساللة 

 الى اخرى 
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 وفً هذا الصدد ما زال ٌصعب على العلماء  التمٌٌز بٌن العوامل البٌئٌة  وتاثٌها كالغذاء  مثال  وتاثٌر 

العوامل الوراثٌة  ولكن القول بالوراثة  لٌس تفسٌرا مطلقا  مما ٌعطً الفرصة للتفسٌر بالرجوع  الى 

االسباب البٌئٌة المكتسبة  وٌؤٌد هذا ان مرض السكري  مرض سٌكوسوماتً  أي ٌرجع الى اسباب 

نفسٌة  بٌنما تتخذ اعراضه شكال جسمٌا  وتقدم االستاذة  الدكتورة  الهام محمود عثمان  تاطٌدا لهذه 

  (265 ص2000, عبد الرحمان العٌسوي   ):  الحقٌقىة حٌث بٌنت 

 ـ ان التعرض المتكرر والحاد للضغوط  النفسٌة  والعاطفٌة  تعد عامال هاما لالصابة  بهذا الداء

ـ قد ٌحدث فشل او خلل  فً البنكرٌاس  اذا كان المرٌض ٌتعاطى انواع معٌنة من العقاقٌر  مثل 

الكورتٌزون  كما ان مرض السكري قد تنتج عنه االضطرابات الهرمونٌة  مثل االختالل الكظري  او 

 الدرقً والحمل

ـ التزال السمنة  من اسباب السكري التً تلقى اكبر قدر من االهتمام  فمعظم المصابٌن بالسكري  من 

البالغٌن  ووزنهم  زائد عن المعدل الطبٌعً  ومن المعتقد  ان خالٌا الجسم  االكثر سمنة  تجعل  زٌادة 

انتاج االنسولٌن  حتى ٌسهل نقل الجلوكوز  الى الخالٌا  حٌث ان هذا ٌشكل  عبئا على البنكرٌاس  فهذا 

 قد ٌؤدي الى حدوث خلل فٌه 

ـوفً الفترة االخٌرة وجدت فكرة تقول  ان السكر لٌس مجرد نتٌجة لنقص  االنسولٌن وحده انما هو فً 

الواقع  مرض ٌشترك فً ظهوره هرمونات ولقد لقٌت  هذه الفكرة تاٌٌدا  واسع النطاق  ومن بٌن 

االسباب المؤدٌة الى هذا  الدراسات  التً تفصل  اداء  الجلوكاجون لوظٌفته  واللوكاجون هرمون تنتجه 

خالٌا الفا  الموجودة  فً  البنكرٌاس   وٌؤدي انتاجه  الى رفع نسبة السكر  فً الدم   وقد رات بعض 

البحوث االخٌرة  التً اجرٌت فً كلٌة الطب  فً داالس  بجامعة  تكساس بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  

 ان ارتفاع نسبة السكر فً الدم  الو الصدمة السكرٌة  او الغٌبوبة قد تنتج عن نقص فً االنسولٌن  وحده
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ـ هناك صلة مؤكدة بٌن االصابات الفٌروسٌة كالتهاب غدة النكاف   وغٌرها من االمراض  وبٌن كٌفٌة 

اداء البنكرٌاس لوظٌفته  وقد تم فً هذه االثناء  القٌام بتجارب  على الحٌوانات  حٌث تم حقن احد 

عبد الرحمان العٌسوي  )الحٌوانات صناعٌا بفٌروسات فانتشر السكر  بٌن مجموعة حٌوانات التجارب 

(267ص2000,  

: ـ اسباب نفسٌة   

تحاول المدرسة التحلٌلٌة ارجاع اسباب االصابة بداء السكري الى عوامل نفسٌة  شعورٌة  وال شعورٌة  

كالجمود عند المرحلة الفمٌة  او المرحلة الشرجٌة  وٌحاول بعض علماء النفس  ارجاعه الى نمط 

 الشخصٌة 

 وتنتهً بالخرق الطفٌف  للقانون  وتتوسطها امور اقوى  كالوقوع فً المدٌونٌة  او الرهانات او 

االفالس  كذلك من العوامل النفسٌة  قمع الشعور بالغضب  فقد ٌؤدي ذلك  الى االصابة  باالمراض 

(28 ص1991,  الهام محمود عثمان )القلبٌة  الوعائٌة  وهذا ٌرتبط بنوع السلوك الذي ٌمارسه الفرد   

 ان رغبة المصاب بداء السكري الى الغذاء  وحاجته النفسٌة الى تناوله  1968" الكسندر"  ـ ٌرى 

وحاجته الى الرعاٌة والعطف هً النكوص الى عهد الطفولة  ورغبته فً الحصول على المشاعر التً 

كان ٌحس بها اثناء  فترة الرضاعة هذا النكوص هو العامل االساسً المؤدي الى زٌادة السكر فً مجرى 

الدم  وهذا ٌمثل حالة اشباع ورغبة داخلٌة فً للغذاء والعطف وذلك لعجز المرٌض عن اشباع هذه 

.الرغبة وتحقٌقها من الخارج   

ـ وٌرى بعض المحللون وجود عالقة وثٌقة بٌن مرض السكر واالمراض العقلٌة  من مبدا ان الطاقة التً 

تقوم بعملٌة تشغٌل الدماغ  هً السكر وزٌادة كمٌة السكر فً الدم دلٌل على عدم  االستخدام االمثل لهذه 

(88ص , 1999امٌن روٌحة )الطاقة   
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:ـ مضاعفات داء السكري 5   

:اـ الغٌبوبة السكرٌة   

تعرض المرٌض لغٌبوبة نتٌجة حدوث اضطراب حاد على مستوى الغلوكوز فً الدم  وهذه الغٌبوبة 

سواءا كانت غٌبوبة  ارتفاع نسبة السكر فً الدم او غٌبوبة انخفاض السكر او االفراط  فً تناول الطعام 

اوفً تناول كمٌة من الحلوٌات والسكرٌات  وهذه الغٌبوبة ناتجة عن ارتفاع  نسبة السكر فً الدم  عن 

معدله الطبٌعً   وهذا نسبة لقلة النسولٌن او انعدامه فتعجز حالٌا الجسم عن احراق السكرٌات  ومن 

اعراضها  صداع متواصل  غمة النفس قلة الشهٌة لالكل قئ شدٌد  دوران فً الراس  وٌشعر المرٌض 

بعطش شدٌد  واذا اهملت هذه االعراض  من طرف المصاب  وذوٌه  فقد ٌنتهً بالمرٌض  بالغٌبوبة 

(86ـ 85 ص1964, جمال غوردون )التامة    

اما النوع الثانً من الغٌبوبة وهو انخفاض نسبة السكر فً الدم  وتحدث عادة عند تناول  جرعة زائدة 

من عالج السكر  االنسولٌن   او نتٌجة القبام  بمجهود عضلً  شاق على  غٌر العادة  او اهمال تناول  

وجبة الطعام  الرئٌسٌة  وٌصاب المرٌض بالغٌبوبة  اذا انخفضت نسبة السكر  فً الدم  من لنسبة 

المناسبة  له من االنسولٌن  واعراض تتمثل فً تسارع ضربات القلب  هبوط عام  خلوهة المعدة  رعشة 

فً االصابع والركب  صداع شدٌد  وكذلك  تنمٌل الشفتٌن  واللسان  وغشاوة الرؤٌة  تصبب العرق  

وشعور المرٌض  بحرارة تسري  فً جسمه  واذا اهملت هذه االعراض  ولم تعالج  بتناول قطعتٌن من 

ـ 79المرجع السابق ص ) دقٌقة  من حدوثها  ٌبدا المرٌض ٌتخبط حتى  ٌغمى علٌه 15السكر  خالل 

80)   

:ب ـالتفاعل االنسولٌنً   

 ٌحدث نتٌجة اهمال المصاب لنفسه وتاخاره عن تناول الطعام  بعد الحقن  بكمٌة االنسولٌن الموصوفة له 

السٌما  االنسولٌن ذو التاثٌر السرٌع  فتنخفض كمٌة السكر المرتفعة  تحت النسبة الطبٌعٌة  وٌحدث ذلك 
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عندما  ٌقوم المرٌض  بحركات عنٌفة بعد تناول كمٌة االنسولٌن  الالزمة  ووجبته الغذائٌة  المعتادة   

(21  ص1988, اٌمن الحسٌنً )  

: ج ـ المضاعفات البصرٌة   

تشكل اهم المتغٌرات التً تحدث فً الجهاز البصري بسبب االصابة بمرض السكري  وهب التهابات 

الشبكٌة  اظالم العسة  التهاب الجزء الحجابً  للعصب البصري  وذلك برؤٌة الشئ  شٌئٌٌن  وازدواجٌة 

البصر  باالضافة الى حدوث تغٌرات اخرى  عاى حدة البصر   وهذه المضاعفات  تحدث نتٌجة  

 اللرتفاع  او انخفاض  نسبة السكر فً المحٌط البصري 

:دـ اضطرابات الكلٌتٌن   

  نتٌجة ارتفاع نسبة السكر فً الدم  ومن اهم االعراض  التً ٌشكو  منها المرٌض فً هذه الحالة  هً  

لزوجة البول  بسبب خروج  كمٌة من  البروتٌنات  واحساس  عام بالتعب  واالنهاك نتٌجة  تجمع بعض 

المواد  فً الدم  والتً لم ٌتم اخراجها  بواسطة الكلٌة  وفً المراحل  االولى من مرض السكري   ٌزداد 

تدفق  الدم فً الكلٌتٌن  عما هو علٌه  مما ٌسب بداٌة  التلف الذي  ٌحدث  للشعٌرات  الدموٌة  داخل هذه 

14 13  ص1988,   الوحدات  اٌمن الحسٌنً  

:ج ـ مضاعفات القدم   

 تعتبر اصابة القدمٌن من  اهم المضاعفات  المزمنة  لمرضى السكري  وقد ٌعانً المرٌض  مشكالت 

عدٌدة  فً القدمٌن  و وذلك لما تتعرض له  فً بعض االحٌان  القدمان من  اصابات تبدو  فً اول االمر 

 بسٌطة مما  ٌشجع المرٌض على اهمالها  وعدم السؤال عنها    وٌجدر الذكر  ان المضاعفات  هذه فً 

 العادة   تحدث للمرضى كبار السن  الذٌن ٌشتكون  من مرض السكر  لمدة طوٌلة  وهم فً لعادة  

(147  ص1987,   محمد رفعت)ٌهملون  كل ما ٌخص  مرضهم  من وقاٌة وعالج     
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:ـ شخصٌة المصاب بالداء السكري 6  

لقد قام عدد من العلماء باجراء اختبارات نفسٌة على مرضى السكري فً محاولة منهم لتحدٌد شخصٌة 

االنسان المعرض لالصابة بهذا المرض وقد وضح عدد من الباحثٌن من جامعة كلومبٌا بعض المالمح 

:ومنهم الباحثة دٌمبر  التً ترى ان المرٌض بالسكري ٌمتاز بالمالمح النفسٌة التالٌة   

 ـ تارٌخ طوٌل مع االجهاد النفسً والجسد

 ـ معانات من الحرمان لفترة طوٌلة

 ـ االستسالم والٌاس لكل  شئ بسرعة

 ـ احاسٌس شدٌدة بالكابة

 ـ القدرة الكبٌرة على النقد والشكوى و اثارة الخالفات

 ـ الشعور بعدم االستقرار و القلق

 ـ مشاعر وهمٌة من التعاسة والظلم

 ـ عالقة غٌر جٌدة مع االخرٌن وخاصة االهل

 ـ الهروب من تحمل المسؤولٌة

  (130ـ129 ص 1999,صالح حسن الداهري )ـ ضعف الثقة بالنفس والتردد     

:خالصة الفصل  

نستخلص مما سبق ذكره فً هذا الفصل ان لداء السكري  اسباب واعراض  ومضاعفات خطٌرة  تنتج 

عن عدم احترام العالج الخاص بهذا المرض واالخذ بعٌن االعتبار مختلف الخطوات المهمة لتجب أي 

 مضاعفات خطٌرة تكون نتٌجتها  عملٌة البتر



  البتر:الفصل الرابع 

 ـ مفهوم البتر

 

 ـ اسباب البتر

 

 ـ مستويات البتر

 

 ـ انواع البتر 

 

 ـ كيف تتم عملية البتر

 

 ـ التكفل بالشخص المبتور بعد العملية الجراحية 

 

 ـ قلق عملية البتر

 

 ـ االليات الدفاعية المستعملة من طرف المريض بعد اجراء عملية البتر
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:مقدمة الفصل  

ٌعد البتر من بٌن المضاعفات الخطٌرة الناتجة عن االصابة بداء السكري والتً تتسبب فٌه الغرغرٌنا 

 السكرٌة فهو من  االعاقات الجسدٌة المرتبطة بالحركة  والتً لها صفة الدوام كما انها تؤثر على 

  ممارسة الفرد لحٌاته الطبٌعٌة  سواء كان ذلك التأثٌر كلٌا او جزئٌا 

:مفهوم البتر -1  

:اـ البتر جراحيا    

 هو تدخل جراحً ٌقتضً نزع عضو او قسم من االعضاء بقطع العظم او اللحم فً حٌن ان البتر 

 استعجالً للجروح ٌجب فٌه قطع اقل ما ٌمكن للحصول على افضل جذع أي ما تبقى من العضو 

 المقطوع 

:ب ـ البتر نفسيا   

 هو تشوه ٌسبب عدوان خرجً ناتج عنه فقدان عضو او مجموعة من االعضاء من الجسم

 هذا التشوه معقد ال ٌنتج عنه فقدان عضو تشرٌحً من الجسم فقط ولكن تنتج عنه صدمة نفسٌة جراء ذلك 

:ج ـ المفهوم الشامل  

 ٌتضح ان البتر حالة من العجز تؤدي الى اعاقات جسمٌة حركٌة والتً تترتب عنها عدم وجود العضو

  التً وجد من اجلها هذا العضو واهمٌته فقدانا ة نفسه العضو المبتور  وبالتالً ٌفقد االنسان هذه الوظٌف

 دائما مسببة له صدمة نفسٌة مما ٌؤثر على حٌاته الشخصٌة واالجتماعٌة والمهنٌة بدرجات متفاوتة 

  (176 ص2001,  سعٌد سلٌمان عبد الرحمان  )تتوقف على حالة البتر ونوعه  

:اسباب البتر- 2  

 

  الصعوبة ى فً منتهءان القٌام بعملٌة البتر مهما كان سببها  وشكلها ال ٌعد امرا سهال  ولكن شً

 

 سوآءا فٌما ٌخص الشخص المعنً باألمر او بالشخص الذي ٌقوم بها فاألسباب عدٌدة ناتجة عن 
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عدة تشوهات و اصابات مرضٌة فً الغالب  وهذا خارج  عن بعض الحوادث التً ٌفقد من خاللها 

الشخص  ذراعه او رجله  وباألخص فً حوادث المرور او العمل  ومن بٌن االسباب المنتشرة  

 والتً ٌجد فٌها االطباء  والجراحون انفسهم  مجبرٌن على بتر العضو ما   

)Garnier delmard 1989 ,P 36    ): او طرف ما وحسب المنجد الطبً توجد االسباب التالٌة

االمراض االلتهابٌة كاألورام البٌضاء  واالمراض   المؤدٌة الى فقدان نخاع العظام -1  

االمراض الوعائٌة الشرٌانٌة االلتهابٌة-2  

الصدمات التً تسبب اصابات  فٌمكن ان تؤدي الى تورم بعض االنسجة المصابة بالتأكل -3  

االورام السرطانٌة التً تؤدي غالبا الى بتر بعض االعضاء-4  

كون احد االطراف الجسمٌة اصبح مزعجا نتٌجة تشوهات والدٌة او تأكل او استحالة بعض -5

 الحركات العملٌة كحركة االصابع

وجود عدة كسور على مستوى نفس الطرف -6  

تقطع االوردة فً طرف معٌن مصحوبة ببرودة  وتحولها الى لون بنفسجً مما ٌدل على-7  

 استحالة الدورة الدموٌة العادٌة

)Nouveau la rousse medicale illustre, p64(                                

 3- مستويات البتر                                                         

:ا ـ المستويات المفصلية   

لما قبل الرجل بتر- الركبة- العرقوب- الورك- الٌد- المرفق-الكتف   
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:المستويات الجزئية - ب  

والبتر ٌقسم وفق للمستوٌات التً فٌها البتر لذلك من الضروري - الربع السفلً- الربع االوسط-الربع العلوي

:اختٌار المكان المناسب  فً أي طرف ٌعتمد على ما ٌلً  

 نوع الحركة المطلوبة (1

 موضع وامتداد النسٌج السلٌم (2

 موضع االجهزة التعوٌضٌة (3

مذكرة الصدمة النفسٌة عند المبتور المصاب  )مظهر الجذع وهً الجزء المتبقً من الطرف المبتور (4

 (2012ـ2011بالسكري من اعداد جلٌجل عربٌة وبن طاطا خدٌجة 

 

 4- انواع البتر 

 ٌكون البتر اما بدئٌا او ثانوٌا

:البتر البدئي -ا  

 ٌشار الٌه حٌن ٌكون العضو متأذٌا بشدة  وال امل فً الحٌاة بسبب انقطاع الشراٌٌن االساسٌة  واالعصاب

:البتر الثانوي -ب  

 ٌشار له حٌنما تحدث الغنغرٌنا الغازٌة او حٌنما ٌحدث موت متأخر فً العضو بسبب نقص فً االرواء 

)Garnier delmmard, 1989P36 )الدموي     
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:كيف  تتم عملية البتر          -5 

استنادا الى المنجد الطبً الروس  ٌرى بان البتر هو عملٌة جراحٌة  دقٌقة تتطلب  نوع من الكفاءة  من قبل 

الجراح  تهدف الى استئصال  طرف او عضو معٌن  والذي اصٌب  بتلف ما  واصبح سببا  فً اضطراب 

وظٌفً  ٌعتب مهما  خاصة فٌما ٌتعلق  ببتر االطراف  اذ ٌجب اخذ الشكل  الوظٌفة للجذعة  وذلك ببتر 

اسفل ما ٌمكن  اما فٌما ٌخص  اعادة البتر ال تقام غالبا  ولكن فقط عندما  ٌتم البتر بطرٌقة سٌئة خاصة  

 عندما ٌبقى الجزء العظمً  اكبر من الجزء الرخو

من هنا ٌظهر بان امكانٌة وضع  عضو اصطناعً ٌخضع لطبٌعة  الجذعة التً تتشكل  عن طرٌق اعادة  

التربٌة  مباشرة بعد القٌام بعملٌة البتر   بهدف اعطاءها شكال ٌتحمل العضو االصطناعً  فنهاٌة الجزء 

العظمً ٌجب ان تكون مغطاة  بطبقة عضلٌة غلٌظة  لمنع ضغط الجلد  على العظم  فاالعضاء االصطناعٌة 

لها دور مهم جدا  فً التئام الجرح  والتجمٌل  حٌث تسمح للفرد بإٌجاد صورة  كاملة لجسمه  حٌث ال ٌظهر 

  النقص  على المستوى الخارجً  وٌتمثل دوره اٌضا  فً التخفٌف  من االلم  

)Decamps Marc Alain,1986P106 ) وتقبل الفرد لذاته      

 6- التكفل بالشخص المبتور بعد العملية الجراحية  :

:اـ االسعافات الشاملة   

 الموضعً  ترتكز على وضعه فً وضعٌة مائلة  ء الجراحة  للوقاٌة من االستسقادفً فترة ما بع

وتضمٌد ضاغط  للجذع  من المهم اٌضا  وقاٌة حاالت الفساد  والبقٌة من االسعافات تكون بفضل 

التدلٌك  ألعضاء الجذع  ومنحه احسن  طراوة  وان تنقٌة الجلد  ٌجب ان تكون الموضوع  الٌومً 
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مذكرة الصدمة  ) من اجل الحفاظ  الصحً  من خالل الغسل بالصابون  والحمض  والضمادات 

(2012ـ2011النفسٌة عند المبتور المصاب بالسكري  من اعداد جلٌجل عربٌة وبن طاطا خدٌجة   

:اعادة التربية - ب  

:  تمثل مرحلة هامة  لتحضٌر العمٌل الستعمال  الرمامات ومن اهدافها   

 [متعلقة بتقوٌم  اعوجاج األعضاء ] تحضٌر الجذع الستخدام الرمامة  وحل المشاكل التجبٌرٌة 

ولهذا فان المدلك الطبً سٌستكمل التدلٌك  ٌستعمل رباط مطاطً  لمقاومة االستسقاء الموضوعً  

تدلٌك لتلٌٌن االثر  تدعٌم االعضاء  العلوٌة  وتدعٌم االعضاء " اودٌما"  

ٌجب تخفٌض التصلبات  المفصلٌة  للتهٌئة  ووضعٌات  حتى ٌتم الحصول على  السٌمات المفصلٌة 

  الفٌزٌولوجٌة

 عند اتمام  هذا التحضٌر  المتعلق  بالجذع  فان المختص  بإعادة التربٌة  ٌستعمل  الرمامة  

 التدرٌبٌة  هذه االخٌرة  تكون مدمجة  مع الجبس  او بمادة  مطاوعة  بالستٌكٌة

 ان استعمال  الرمامة  التدرٌبٌة  تسمح  للشخص  المبتور  بتقوٌة جذعه  وفً نفس الوقت  الوقاٌة 

 من االستسقاء  الموضوعً  ومن الحاالت  الفاسدة  واٌضا  ٌنتج عنه  تحسن الدورة الدموٌة 

 على المستوى  الوظٌفً  ٌتاح للمبتور  ان ٌحصل  على مخطط المشً  الحركً  الذي كان قد فقده 

  جراء بتر احد  اعضائه  مما قد ٌسهل  تكٌف الجذع  الستعمال الرمامة

:التجهيز  الجهيزي - ج  

 ان التكفل  بواسطة الترمٌم  الجبٌري  للمبتور  ٌمثل اخر  مرحلة  فً سلسلة  التكفل  هدفه  تحقٌق 

مذكرة صورة الجسد عند المرٌض  ) رمامة  وظٌفٌة  لكً ٌتٌح  للمبتور  اٌجاد وظائفه المفقودة  

(2008ـ2007بعد اجراء عملٌة البتر من اعداد سكحال فاطمة وقانة فاطمة   
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:ـ قلق عملية البتر7  

ٌكون  لعملٌة البتر  دائما وابدا  اثار نفسٌة  على الشخص  المبتور  سواء كان  ذلك قبل  او بعد  

فان الحدة فقدان الموضوع  ٌكون كشرط محدد للقلق  فالقلق  فً "  فروٌد" اجراء العملٌة  فحسب

 هذه المرحلة  ٌكون كرد فعل  ضد الخطر  الذي ٌحمله  فقدان الموضوع

ان التهدٌدات  ضد الوحدة الجسمٌة  غالبا ما تكون  مصدر قلق  " هاٌوال وبارنسً"كما ٌرى  

 الذي ٌفسر  بان الحزن  من ءبحٌث تعتبر  على حسب علم النفس المرضً  كجرح نرجسً  الشً

 اجل الطرف المبتور  وتغٌر شكل الجسم من بٌن االشٌاء االكثر صعوبة

 ومن بٌن وجهة نظر التحلٌل النفسً  هناك مصطلح  اخر  وهو عقدة االخصاء  انها نابعة  من 

التخوف الالشعوري  على التشوه الجسمً  حتى  ولو كانت  العملٌة الجراحٌة  بعٌدة عن المنطقة  

   عن الموضوع  انفصال الجزء من االنا لالجنسٌة  فقلق الخصاء  له كذلك  محتوى  االنفصا

 فالدفاعات  المختلفة ضد التخوفات المقام علٌه العملٌة الجراحٌة  االستئصالٌة الى المراحل  االولى 

هو تبٌان الداللة  "  تٌشور ولوذٌن " لتطور الشخصٌة  ومن االعمال التً قام بها  العالمان 

  ألعضاء الجسم  وقد ذكر  ان هناك بعض  االشخاص  ٌضطربون الج الن بعض  ةاالنفعالً

 اجزاء جسمهم  تكون مهددة  لكونها تملك  وظٌفة رمزٌة  فً تكٌٌفهم النفسً

 وقد ٌرتبط التوازن  بعضو من االعضاء  انه مكان نرجسً  ولو ان هذا العضو  تقام علٌه  عملٌة 

استئصالٌة  فعلى الشخص  ان ٌستحضر التغٌر  الصعب  واال سٌكون لدٌه عجز دائم فقلق عملٌة  

االستئصال ٌرتكز على قواعد خٌالٌة اذا كان  السبب ظاهر  ومعلوم  وبإمكان   الجراح  ان ٌتدخل 

مذكرة الصدمة النفسٌة عند المبتور المصاب بالسكري من  ) وذلك  عن طرٌق تحضٌر المرٌض 

(2012ـ2011اعداد جلٌجل عربٌة  وبن طاطا خدٌجة  
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:االليات الدفاعي المستعملة من طرف المريض بعد اجراء عملية البتر   -7 

 ان ما ٌتعرض  الٌه  المبتور  بعد عملٌة البتر  من اضطرابات  نفسٌة كالصدمة النفسٌة  واالحباط 

و عدم التوافق النفسً  والضغط النفسً  الحاد  والشعور بالنقص  نجد المبتور  ٌستعمل عدة 

مٌكانٌزمات  دفاعٌة  وهً مرتبطة  بشخصٌة كل مبتور  وفٌما ٌمر  المرٌض  بعدة وضعٌات   

: محاولة منه  للتكٌف  مع وضعه الجدٌد  وتخفٌف االمه  النفسٌة وهً كاالتً   

وٌعتبر اساس  كل مٌكانٌزمات  الدفاع النفسٌة   وٌستخدم للتخفٌف  من حدة  الصدمة :  ـ الكبت

النفسٌة  والتوتر كما ٌساهم فً تنمٌة  الكثٌر من االضطرابات البدنٌة  والهدف هو توفٌر الراحة  

 واالتزان  ولكن فً ظرف زمنً  محدد  الن المرٌض  سرعان ما ٌصدم  بالواقع 

هو مفهوم موجه نحو االخرٌن هو رد فعل رئٌسً  للشعور باإلحباط  والصراع  ٌظهر : ـ العدوان

 على شكل  عدم الرضا  وتقدٌم االنتقادات لألطباء 

وفٌه ٌقوم المرٌض  بتقدٌم تفسٌرا  عن اسبابه حالته  المرضٌة  ومن صور التبرٌر  القاء : ـ التبرير

  على االخرٌن  ولو الطبٌعة البشرٌة ةالمسؤولً

 )  وهنا ٌتم تحوٌل الطاقة النفسٌة  المتعلقة بالدوافع المكبوتة  الى اعراض تفٌد المجتمع :ـ التسامي

( 465ص,1955حنفً عبد المنعم   

هو االلٌة التً ٌستعملها المرٌض  لتغطٌة الشعور بالنقص  عن طرٌق اظهار  :  ـ التعويض

 الخاصٌة  االقل  عٌبا  واالكثر طلبا  نسبٌا كوسٌلة  لتحقٌق  قدر مستطاع  من االشباع  او الرضا

هو الهروب واالبتعاد  عن مصادر القلق  والتوتر  ومواقف االحباط  والصراع :  ـ االنسحاب

  (273ص,1988كمال دسوقً )الشدٌد  وذلك عن طرٌق  احالم الٌقظة النوم و العزلة   
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:خالصة الفصل  

  دنستخلص من هذا الفصل ان عملٌة  البتر تعتبر عملٌة حساسة جدا  ولها تأثٌر على تغٌر نفسٌة الفر

 وافكاره وذلك لما لها من تأثٌر على تغٌر شكل الجسم                                                     



  

 

  منهج و إجراءات البحث:     الفصل الخامس 

 

 

 ـ مكان الدراسة

 

 ـ ادوات البحث وتقنياته
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:مقدمة الفصل   

ٌعد هذا الفصل بوابة الجانب المٌدانً لهذا البحث ففٌه سٌتم ذكر االساسٌات لتً ارتكز علٌها العمل 

  التطبٌقً او المٌدانً

/مكان  ومدة الدراسة: اوال  

 اجرٌت الدراسة بمصلحة الطب الداخلً  جناح  نساء ورجال بمستشفى شٌغفارا  بوالٌة مستغانم ودامت

2017 افرٌل 26مارس الى غاٌة 26مدة التربص المٌدانً  شهر ابتداءا من    

 بدات مجرٌات الدراسة حٌث تم انتقاء الحاالت بعد موافقة رئٌس المصلحة واالطباء والحاالت

: ـ البطاقة الفنية للمؤسسة االستشفائية  العمومية بمستغانم  

:ا ـ الهيكل البشري للمؤسسة  

 شبه 430 طبٌب جراح 50 طبٌب اخصائً 80 موظف مقسمٌن على النحو التالً  900ٌوجد به 

 موظف اضافة الى اخصائٌٌن نفسانٌٌن والباقً موزع على الصٌدلٌة  عمال التنظٌف 90طبً  

 سرٌر و 557  يعمال المطبخ عمال الحراسة واالستقبال وسائقً سٌارات  االسعاف كما ٌحتو

:ٌوجد به  اجنحة للمصالح مقسمة كالتالً   

 جناح  ا ، جناح ب، جناح ج، جناح د

:جناح ا  

 مصلحة الجراحة العامة رجال  نساء

 مصلحة جراحة العظام نساء

  االنعاش 

 قسم العملٌات الجراحٌة
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:جناح ب   

 مصلح الطب الداخلً 

 مصلحة امراض المعدة واالمعاء الدقٌقة

 مصلحة امراض االعصاب 

 تشرٌح الخالٌا

 مصلحة الكشف باألشعة

:جناح ج  

 مصلحة امراض االنف والحنجرة

 مصلحة جراحة العظام  رجال 

  مصلحة االمراض الصدرٌة 

:جناح  د   

  مصلحة جراحة االطفال 

 طب االطفال

 الطب الشرعً 

  مصلحة طب العمل

: التعرٌف بالمصلحة التً اجرٌت فٌها الدراسة   

:تتكون من  (نساء )مصلحة الطب الداخلي  

 ـ قاعة التمرٌض 

(رجل ـ امرأة  )ـ مكتب رئٌس المصلحة   

 ـ صٌدلٌة 
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 ـ مكتب الطبٌب 

 ـ مرحاض 

ج , ( 2)ب , (1)ا  (اثنان مقابل اثنان  ) غرف للمرضى كل غرفة تحتوي على  اربعة اسرة 4ـ 

(4)د ,  (3)  

:الهيكل البشري   

(لٌل 3) و ( نهار5 ) ممرضات 8ـ   

  اطباء اختصاص طب داخلً 2ـ 

  اطباء اختصاص  امراض القلب 3ـ 

 ـ اخصائٌة امراض الجلد 

 ـ  اخصائٌة امراض الكلى 

اطباء اختصاص امراض الدم 3ـ    

 ـ عاملة النظافة 

 ـ اخصائٌة تغذٌة 

 ـ اخصائٌة نفسانٌة
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:تتكون من  : (رجال )مصلحة الطب الداخلي   

 ـ قاعة للتمرٌض 

 ـ مكتب رئٌس المصلحة 

 ـ مكتب الطبٌب 

  غرف للمرضى  كل غرفة تحتوي على اربع اسرة 5ـ 

 ـ غرفة خاصة بعالج المسجونٌن 

 ـ مطبخ 

 ـ مرحاض 

:الهيكل البشري   

 اطباء 2 اطباء فً الطب الداخلً ـ طبٌبة مختصة فً امراض الكلى ـ  2: تحوي المصلحة على 

 اطباء  اختصاص امراض الغدد ـ 2اختصاص امراض القلب ـ  طبٌبة مختصة فً امراض الجلد ـ  

  عامالت نظافة2ـ  ( نساء 4رجال  و3 ) ممرضٌن 7اخصائٌة نفسانٌة ـ 
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:ادوات البحث وتقنياته : ثانيا   

 اعتمدنا فً هذه الدراسة على اسالٌب اكلٌنٌكٌة تقوم على المنهج العٌادي 

:المنهج العيادي  

 هو المجال الذي ٌفتح لالخصائً النفسانً  فً الحصول على ادق واكبر قدر من المعلومات حتى 

ٌتمكن  من اصدار حكم قٌم نحو الحاالت المدروسة  عن طرٌق  دراسة الحالة  من خالل المقابلة 

( 45:ص1995, عبد الرحمان الوافً)والمالحظة     

 فاعتمدنا فً بحثنا هذا على  استخدام هذا المنهج الذي ٌتٌح لنا االلمام بكل عناصر موضوع البحث  

:ـ المقابلة 1  

حسب الباحث مورٌس انجرس فان المقابلة هً اداة  بحث مباشرة تستخدم فً مسائلة االشخاص  

البحوثٌن فردٌا اوجماعٌا قصد الحصول على معلومات كٌفٌة  ذات عالقة باستكشاف العلل العمٌقة 

(114 ص 2010, احمد بن مرسلً  )لدى االفراد   

 وقد تم استخدام المقابلة العٌادٌة  فً العمل المٌدانً مع الحاالت المدروسة  حٌث   امدتنا المقابلة  

 بكثٌر من المعطٌات حول موضوع الدراسة  مع كل حالة
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:ـ المالحظة 2   

ادٌة الدقٌقة بهً االداة المهمة جدا والتً ٌجب ان ٌمتاز بها  كل اخصائً نفسانً وهً المالحظة الع

    (47 ص1999مزٌان  )  لسلوك الحاالت المراد دراستها 

ـ هً الركٌزة االساسٌة فً دراسة الحالة حٌث تتٌح  الفرصة لمالحظة سلوك الفرد اثناء المقابلة 

على انها مجموعة من المهارات الضرورٌة لالكلٌنٌكً والتً تتجلى فً " جولٌان روتر " وٌعرفها  

مالحظة المرٌض بوجه عام  من المظهر الخارجً الى تغٌرات الوجه ، حركات الجسم ، 

االنفعاالت ، ردود االفعال  ، مقارنا اٌاها بالكل الذي ٌكون علٌه المفحوص اثناء الجابة على سؤال 

ما حٌث تتناول المالحظة عدة جوانب منها  المظهر العام كالملبس  والحركات والتعابٌر اللفظٌة  

واالنفعاالت الظاهرة  ومختلف االضطرابات السلوكٌة فهً االداة االساسٌة المكملة  لكل من المقابلة 

( 76:  ص2002محمود عبد منسً ، )واالختبارات    

 وتم استخدام المالحظة العٌادٌة اثناء د راسة الحاالت لكً  نزٌد من اثراء موضوع البحث وتاكٌد 

بعض المعطٌات المتحصل علٌها  اثناء المقابالت المجرات مع الحاالت  حٌث قمنا باستغاللها اتم 

 االستغالل لكً تخدم نتائج البحث 

: وصف االختبار   

هو احدى االدوات المكملة للمقابالت العادٌة والمالحظة بحٌث تمكن االخصائً من التعرف على 

عدة نقاط اساسٌة فً تشخٌص الحالة  وقد اعتمدنا فً دراستنا على مقٌاس الصورة الجسمٌة  

 للمعوقٌن بدنٌا والعادٌٌن  للدكتور محمد النوبً محمد علً 

وهو عبارة عن اداة تقٌس لنا مدى اضطراب الصورة الجسمٌة  وقد تم بناءه بناءا على  االطار 

1998السٌكولوجً لبعض االختبارات  التً تناولت صورة الجسم كاختبار زٌنب شقٌر    
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2001واختبار محمد الشبراوي    (عٌنة من ذوي االضطرابات السٌكولوجٌة )  

 عاما  وعلى هذا االساس صاغ الباحث المقٌاس فً  16 ـ 14للمراهقٌن فً المراحل العمرٌة من 

:جمل خبرٌة تتمثل االجابة علٌها فً   

"3........"كثٌرا   

"2........."احٌانا  

"1.........."نادرا  

"0............"ابدا  

 وانحراف  16.01 طالبا وطالبة بمتوسط عمري قدره 124وقد تم تقنٌنه على ٌد عٌنة مكونة من 

 من المراهقٌن 74 اناث  و18 ذكور و32 من  المعاقٌن بدنٌا   بواقع 50  منهم 0.73معٌاري قدره

  عاما فقام الباحث بحساب 17ـ 15 اناث  تتراوح اعمارهم ما بٌن  22 ذكور  و52العادٌٌن بواقع  

الصدق بعدة طرق منها  صدق المحكمٌن وصدق التكوٌن الفرضً  والصدق العاملً لألبعاد  ومن 

 بعد وقد قام الباحث 15 عبارة موزعٌن على 30هنا ٌكون  المقٌاس  فً صورته النهائٌة مكون من 

:بترتٌب العبارات بطرٌقة دائرٌة كما ٌوضح الجدول التالً   

 م العبارات كثٌرا احٌانا نادرا ابدا

 01 انظر الى شكلً نظرة سلبٌة    

 02 ارى اننً مقٌد الحركة بسبب جسمً    

 03 امٌل لتغٌٌر بعض مالمح وجهً    
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افضل البقاء فً المنزل  عن الذهاب فً رحلة  مع     

 زمالئً بالمدرسة

04 

 05  جذابايال ٌروناشعر ان الناس      

 06  فً غرفتًالمرأةاحاول التجنب النظر فً     

 07 اشعر ان اجزاء جسمً مختلفة  عن االخرٌن    

 08  فهم طبٌعة جسمً ىقادر علاشعر باننً غٌر     

 09  او العزاءكاألفراحاتفادى حضور المناسبات  االجتماعٌة     

المرأةاحزن عند النظر  الى شكلً فً       10 

 11 اشعر بعدم الرضا عن جسمً     

 12 اتجنب الحركة الكثٌر لعدم وجود تناسق بً اجزاء جسمً    

 13 ارى ان مالبسً اقل وجاهة من زمالئً    

 14 ارفض ارتداء مالبس البحر فً الصٌف    

 15 ارى ان شكلً بشع ومقزز    

 16 اتقبل جسمً كما هو علٌه    
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 17 اشعر بانه االفضل  اجراء تغٌٌر  فً شكلً ووجهً     

 18 ارى ان هناك تناقض  بٌن افكاري وشكلً     

 19  من مظهري  عند خروجً مع زمالئًباإلحراجاشغر     

 20 ٌقلقنً مظهر جسمً    

 21 تزعجنً التشوهات الموجودة فً جسمً    

 )احتاج لجراحة تجمٌلٌة  الحداث  تناسق فً جسمً     

(شكلً  

22 

 23 افتقر الى الثقة فً شكلً     

 24 اتجنب االختالط بالناس  لشعوري بعدم قبولهم شكلً    

 25 احكم على الناس تبعا الشكال جسمهم     

 26 ارى اننً اتمتع بالقبول لدى الناس     

 27 ٌبتعد عنً الناس  لشعورهم بان شكلً غرٌب     

 28 اشعر بالقلق حول عٌوبً الجسمٌة    

 29 ال استطٌع البقاء طوٌال  فً مكان ٌتواجد به الناس     
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 ال استطٌع  التفاعل مع الناس بطرٌقة طبٌعٌة بسبب     

 جسمً

30 
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:جدول خاص بمعايير ومقاييس تصحيح نتائج االختبار   

ارقام العبارات  واتجاهها                          البعد 

 ( +16 ،26)  

  (11،6 ،1،21 )ــ 

 تقبل اجزاء الجسم المعٌبة 

 التناسق العام الجزاء الجسم  (2،7،12،17،27،22 )ــ 

 المنظور النفسً  لشكل الجسم   (18، 8،3،13،28،23 )ــ 

 المنظور االجتماعً لشكل الجسم  (14،9،4،29،24،19 )ــ 

 المحتوى الفكري  لشكل الجسم  (5،10،15،20،25،30 )ــ 

 

:خالصة الفصل   

بعدما تم التطرق الى ذكر العناصر االساسٌة للقٌام بالعمل المٌدانً والتعرف على االدوات المستعملة فً 

 ذلك سٌتم التطرق  وعرض عصارة هذا العمل وهذا فً الفصل التالً  



 

  عرض و مناقشة نتائج البحث :       الفصل السادس 

 

 ـ دراسة الحالة األولى

 

 ـ ملخص المقابالت  للحالةاألولى

 

 ـ عرض نتائج االختبار للحالة األولى

 

 ـ دراسة الحالة الثانية 

 

 ـ ملخص المقابالت للحالة الثانية 

 

 ـ عرض نتائج االختبار للحالة الثانية 

 

 ـ مناقشة الفرضيات في ضوء نتائج البحث
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:مقدمة الفصل   

ان أي بحث واي دراسة تختتم بذكر النتائج وعرضها وهذا للتاكد من  تحقٌق او عدم تحقٌق فرضٌات البحث 

 التً كانت من االساسٌات التً بنً  علٌها البحث  وهذا ما سٌتم  ذكره فً هذا الفصل                       

:دراسة الحالة االولى  

:البيانات االولية -1  

فتٌحة: االسم   

  سنة56:السن 

مماش والٌة مستغانم: المقر   

متزوجة : الحالة االجتماعٌة   

  ذكور3 اناث و4: عدد االوالد 

: السٌمٌائٌة العامة   

: ـ البنية المورفولوجية 2   

 الحالة متوسطة القامة نحٌفة الجسم  ذات  شعر بنً وعٌنٌٌن بنٌتٌن 

مقبول ونظٌف:  اللباس   

تبدوعلى  الحالة مالمح الحزن والتعب مع نظر حاد : مالمح الوجه   
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: المزاج والعاطفة   

ابدت الحالة تجاوب ملوحظ مع االسئلة الموجهة لها وابدت ارتٌاح نفسً  لها: االتصال   

: ـ النشاط العقلي 3   

تتكلم الحالة درجة واضحة  ومفهومة  مع صوت منخفض  : اللغة   

تفكٌر متمركز حول احداث المرض : محتوى التفكٌر   

تتمٌز بذاكرة جٌدة مرتبطة اكثر بتارٌخها المرضً :الذكاء والذاكرة   

  : ـ النشاط الحركي4 

 تتمٌز بثبات حركً ملوحظ  ومطول 

:ـ العالقات االجتماعية 5  

االب متوفى و الزوج واالم عل قٌد الحٌاة : مع االهل   

جٌدة: مع المحٌط   

:ـ عرض المقابالت  للحالة االولى  

: مقابالت كانت  مقسمة كالتالً 4اجرٌت مع الحالة   

:المقابلة االولى   

  دقٌقة30 ودامت  مدة 2017 افرٌل  4 اجرٌت ٌوم  
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وخصصت هذه المقابلة الخذ موافقة "   4"السرٌر " ا" تمت داخل مصلحة الطب الداخلً نساء الغرفة 

الحالة للدراسة  وجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة  والبٌانات االولٌة الخاصة بالحالة  وكان 

الهدف االساسً منها هو العمل على كسب ثقة العمٌل و محاولة خلق جو من  االستعداد واالرتٌاح النفسً 

 للعمل النفسانً 

:المقابلة الثانية   

  دقٌقة40 ودامت مدة 2017 افرٌل 6اجرٌت ٌوم 

تمت هذه المقابلة فً نفس الغرفة  وخصصت  للتعرف  على التارٌخ المرضً للحالة  وبداٌات االصابة بداء 

السكري   وعن االحداث التً رافقت الكشف عن المرض والى التعرف على ردود االفعال من الحالة ومن 

باقً افراد العائلة اتجاه هذا الحدث الجدٌد   حٌث صرحت الحالة ان مدة اصابتها بهذا الداء طوٌلة  من 

 سنوات   وكان  السبب الرئٌسً والمفجر   لالصابة بهذا الداء حسب تصرٌحها  هو حادث وفاة 8حوالً 

ابن ابنتها الذي دهسه ابوه بالسٌارة عن طرٌق الخطا وتسبب فً وفاته  حٌث شكل لها هذا الحادث صدمة 

نفسٌة  اثرت على مجرٌات الحٌاة الطبٌعٌة لها وعلى اسرتها   حٌث بدات تظهر علٌها االعراض  المرتبطة 

بهذا المرض بشكل واضح  و كبٌر  اٌاما قلٌلة بعد الحادث االلٌم  وبعد قٌامها  بجمٌع الفحوصات والتحالٌل 

 تم اكتشاف المرض والتاكد من ان االعراض التً كانت تعانٌها الحالة   كانت حقٌقة مرتبطة  بداء السكري 

 فالحالة حسب تصرٌحها كانت فً حالة شك فانها مصابة بداء السكري حٌث كانت تعانً اعراض المرض 

 قبل الحادث وكانت على معلومة بهذا المرض  ومختلف اعراضه على المصاب به  
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فحول المرض وارتباطاته  بافراد العائلة  فصرحت ان الزوج واالب كانا مصابان بهذا المرض   ماجعلها 

تعٌش فً قلق وخوف دائمٌن لالصابة بنفس المرض والعٌش فً ترقب  للكشف عنه     وساهم هذا بالنسبة 

 لها  فً اثبات ان خلفٌة  اصابتها بالمرض   ربما كان له صلة  وعالقة كبٌرة بالجانب الوراثً  

:المقابلة الثالثة   

  دقٌقة30 ودامت مدة  2017 افرٌل 9اجرٌت ٌوم 

خصصت هذه المقابلة  للتعرف على الحالة النفسٌة للحالة بعد اجراء عملٌة البتروالكشف ردود افعال الحالة 

وافراد اسرتها على وضعٌة جسمها الحالٌة  ومجرٌات االحداث النفسٌة  المصاحبة لهاته العملٌة الحساسة 

راهً  )فمجرد دخول الغرفة للقٌام بالمقابلة صرحت ابنتها لنا  ان امها فً حاجة الى تنفٌس انفعالً  بقولها 

وهذا ما ٌفسر لنا االالم النفسٌة التً تعانٌها  الحالة    حٌث صرحت لنا الحالة خالل  (خاصها بسٌكولوج 

المقابلة  ان المعانات النفسٌة الكبٌرة لدٌها  بدات مع  ظهور مضاعفات داء السكري فصرحت  انها خضعت 

لعملٌة بتر اصبع االبهام للٌد  الٌمنى بسبب االصابة بالغرغرٌنا السكرٌة  منذ حوالً اربع سنوات   وعملٌة 

 ٌوم بعد دخولها المستشفى  حالٌا  فاالصابة بالغرغرٌنا كانت فً حالة متطورة 15البتر الثانٌة  كانت من  

وتمت  عملٌة البتر على مستوى االصبع الكبٌر للرجل الٌسرى فحسب ما صرحت به الحالة هاتان العملٌتان 

 كانتا لها بمثابة عملٌتان   وجب القبام بهما لتفادي  حدوث مضاعفات اخرى  سلبٌة وخطٌرة

ٌوم اجرٌت لها العملٌة الثالثة  على مستوى الرجل الٌمنى من الركبة 15    وبعد القٌام بالعملٌة الثانٌة  ب

الى القدم  حٌث صرحت الحالة ان عملٌة البتر االخٌرة شكلت لها  اثارا نفسٌة عمٌقة  اثرت كثٌرا على 

نفسٌتها ونفسٌة عائلتها  وشكلت لها خوفا من ردود افعال  افراد اسرتها ومن ناحٌة  عالقاتها االجتماعٌة 

وخاصة التفكٌر واالنشغال الهام برد فعل الزوج وموقفه اتجاه  هاته العملٌة ومدى  تغٌر النظرة لجسم 
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وفٌما ٌخص ردود الفعل االسرٌة تجاه وضعٌة جسم   (رانً خاٌفة على راجلً)زوجته   وصرحت قائلة  

وعادت بالتصرٌح فٌما  (ولدي قال لً نروح لتونس ونشري لك كرع ٌال بغا غالً  )الحالة  صرحت 

مازال ما نشوف رجلً كً راهً  ورانً نحس به كاٌن مانٌش  )ٌخص موقفها اتجاه عملٌة البتر  فقالت 

(قادرا نشوف فٌه    

واضافت  قائلة فً ما تعلق باحداث العملٌة االخٌرة   فالحالة لم تكن على استعداد نفسً لنوعٌة  عملٌة البتر 

 حٌث لم  ٌصرح لها الطبٌب بالحقٌقة  بان العملٌة ستشمل نصف الرجل  بل  قال لها  ستكون على مستوى 

جزء من ماخرة  القدم او القدم  فقط وهذا زاد فً تازم  حالتها النفسٌة  بعد اجراء  العملٌة  االخٌرة 

 فأصبحت حزٌنة  قلٌلة الكالم والحوار  ومنغلقة على نفسها  

: المقابلة الرابعة   

  دقٌقة30 ودامت حوالً 2017 افرٌل 10اجرٌت ٌوم 

خصصت هذه المقابلة اساسا  لتطبٌق مقٌاس صورة الجسم  على الحالة حٌث استهلت المقابلة بفسح المجال 

امام الحالة بالتعبٌر على اراءها ومشاعرها   حٌث بدت على الحالة  مالمح االرتٌاح النفسً  لما تم  العمل 

علٌه   مسبقا  ثم تم تحضٌر الحالة  الجراء هذا المقٌاس حٌث اظهرت  الحالة موقفا اٌجابا اتجاه تطبٌق هذا 

و تم تطبٌق المقٌاس فً  جو نفسً مالئم  وتمٌزت وضعٌة الحالة اثناء   (رانً واجدا  )المقٌاس  قائلة  

تطبٌق المقٌاس  بالتركٌز العالً مع االسئلة المطروحة والحرص على تقدٌم االجابة الدقٌقة  وتخللت وضعٌة 

طرح االسئلة تقدٌم بعض الشروحات  وتذلٌل بعض الصعوبات  المتعلقة بنوعٌة االسئلة  وبعد اتمام عملٌة 

(عجبتنً االسئلة  )التطبٌق  قدمت لنا الحالة تقٌٌم عام لمحتوى اسئلة المقٌاس  قائلة   
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:ملخص المقابالت للحالة االولى   

من خالل المقابالت التً اجرٌت مع الحالة  نستخلص  ان اصابة الحالة بداء السكري تزامنت مع احداث  

  فً  اشكلت لها صدمة نفسٌة اثرت  كثٌرا فً نفسٌتها  ونفسٌة العائلة  وان مرض السكري غٌر كثٌر

مجرٌات الحٌاة الطبٌعٌة لدٌها بعد ما كانت ال تعانً أي مرض  وما زاد فً  تغٌر نفسٌتها  ونظرتها لهذا 

الداء االحداث المرتبطة بمضاعفات داء السكري  والمتمثلة فً عملٌات البتر التً خضعت لها  وخاصة 

عملٌة البتر االخٌرة التً غٌرت كثٌرا من نظرتها لنفسها وللعالم الخارجً  فالحالة    تعٌش فً خوف دائم 

من مستقبلها المجهول  وذات تفكٌر كبٌر بردود افعال االخرٌن على وضعٌتة جسمها الحالٌة  وخاصة افراد 

 اسرتها  وباالخص الزوج 

  :عرض نتائج االختبار  للحالة االولى 

 م العبارات كثيرا احيانا نادرا ابدا

   X 01 انظر الى شكلً نظرة سلبٌة 

  X  ً02 ارى اننً مقٌد الحركة بسبب جسم 

  X  ً03 امٌل لتغٌٌر بعض مالمح وجه 

 X    افضل البقاء فً المنزل  عن الذهاب فً رحلة  مع

 زمالئً بالمدرسة

04 

  X  05 اشعر ان الناس  الٌرونً جذابا 
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   X ً06 احاول التجنب النظر فً المراة فً غرفت 

  X  07 اشعر ان اجزاء جسمً مختلفة  عن االخرٌن 

   X  ً08 اشعر باننً غٌر قادرعلى فهم طبٌعة جسم 

  X  09 اتفادى حضور المناسبات  االجتماعٌة كاالفراح او العزاء 

X    10 احزن عند النظر  الى شكلً فً المراة 

  X   ً11 اشعر بعدم الرضا عن جسم 

   X ً12 اتجنب الحركة الكثٌر لعدم وجود تناسق بً اجزاء جسم 

  X  ً13 ارى ان مالبسً اقل وجاهة من زمالئ 

X    14 ارفض ارتداء مالبس البحر فً الصٌف 

   X 15 ارى ان شكلً بشع ومقزز 

 X   16 اتقبل جسمً كما هو علٌه 

   X  ً17 اشعر بانه االفضل  اجراء تغٌٌر  فً شكلً ووجه 

X     ً18 ارى ان هناك تناقض  بٌن افكاري وشكل 

  X  ً19 اشغر باالحراج من مظهري  عند خروجً مع زمالئ 
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   X ً20 ٌقلقنً مظهر جسم 

   X ً21 تزعجنً التشوهات الموجودة فً جسم 

   X   تناسق فً جسمً ألحداثاحتاج لجراحة تجمٌلٌة  ( 

(شكلً  

22 

   X  ً23 افتقر الى الثقة فً شكل 

  X  ً24 اتجنب االختالط بالناس  لشعوري بعدم قبولهم شكل 

   X  25  جسمهم ألشكالاحكم على الناس تبعا 

   X  26 ارى اننً اتمتع بالقبول لدى الناس 

X     27 ٌبتعد عنً الناس  لشعورهم بان شكلً غرٌب 

   X 28 اشعر بالقلق حول عٌوبً الجسمٌة 

   X  29 ال استطٌع البقاء طوٌال  فً مكان ٌتواجد به الناس 

   X  ال استطٌع  التفاعل مع الناس بطرٌقة طبٌعٌة بسبب 

 جسمً

30 
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 جدول خاص بمعايير ومقاييس تصحيح نتائج االختبار 

ارقام العبارات  واتجاهها                          البعد 

( +3 ،3)  

  (3،0 ،2،2 )ــ 

 تقبل اجزاء الجسم المعٌبة 

 التناسق العام الجزاء الجسم  (2،2،3،3،3،0 )ــ 

(2،3،2،0،3،3 )ــ   المنظور النفسً  لشكل الجسم  

 المنظور االجتماعً لشكل الجسم  (1،2،0،2،2،3 )ــ 

 المحتوى الفكري  لشكل الجسم  (2،0،3،3،3،3 )ــ 

: 

المحتوى  المجموع

الفكري 

 لشكل الجسم

المنظور 

االجتماعً 

 لشكل الجسم

المنظور 

النفسً 

 لشكل الجسم

التناسق العام 

الجزاء 

 الجسم

تقبل اجزاء 

 الجسم

 البعد

 الدرجة 13 13 13 10 14 63
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:دراسة الحالة الثانية   

:ـ البيانات االولية 1  

الحاج:االسم   

  سنة75:السن 

امً : المستوى الدراسً   

بلدٌة مماش والٌة مستغانم: المقر   

فالح : المهنة    

متزوج: الحالة االجتماعٌة   

  بنات و ذكر 3:  بنات ـ من الزوجة الثانٌة 5 ذكور و4:من  الزوجة االولى :عدد االوالد 

: ـ السيميائية العامة 2  

قصٌر القامة  ونحٌف الجسم مع شعر اسود وعٌنٌٌن بنٌتٌن " ح " الحالة :  ـ البنٌة المورفولوجٌة   

مقبول ونظٌف :ـ اللباس   

تبدو علٌه مالمح  التعب االرهاق : ـ مالمح الوجه   

ذو مزاج  متقلب وعاطفة صرٌحة : ـ المزاج والعاطفة   

ذو اتصال فعال: ـ االتصال   

: ـ النشاط العقلي 3  

ٌتكلم درجة واضحة ومفهومة  مع ذكر بعض المصطلحات باللغة الفرنسٌة: ـ اللغة   
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ذو تفكٌر مركز حول ذكر احداث الماضً  ومعاناته من المرض :ـ محتوى التفكٌر   

ذاكرة قوٌة وذكاء عالً: ـ الذكاء والذاكرة   

:  ـ النشاط الحركي 4  

 ـ هادئ وقلٌل الحركة   

: ـ العالقات االجتماعية 5  

جٌدة : ـ مع االهل  

جٌدة: ـ مع المحٌط الخارجً   

:عرض المقابالت للحالة الثانية  

: مقابالت  وكانت كالتالً 4اجرٌت مع الحالة    

: ـ المقابلة االولى   

  دقٌقة 35  ودامت حوالً 2017 افرٌل 13اجرٌت ٌوم 

وخصصت هذه المقابلة اساسا لتقدٌم " 2" السرٌر " ب " تمت داخل مصلحة الطب الداخلً  رجال  الغرفة  

انفسنا  وتقدٌم بعض التوضٌحات فٌما ٌتعلق بنوعٌة وطبٌعة والهدف من  العمل النفسانً اضافة الى التعرف 

على الحالة ومحاولة جمع اكبر قدر ممكن  من البٌانات والمعلومات االولٌة الخاصة بها وكان الهدف 

 االساسً  منها هو العمل على كسب ثقة العمٌل 

: المقابلة الثانية ـ  

  دقٌقة45  ودامت حوالً 2017 افرٌل 16اجرٌت ٌوم 

تمت فً نفس المكان  وخصصت هذه المقابلة للتعرف على التارٌخ المرضً للحالة المتعلق بداء السكري  

وموقفه  وحالته النفسٌة  جراء االصابة   حٌث صرح ان مرض السكري لم ٌكن المرض الوحٌد الذي عانى 

وال ٌزال  ٌعانً  من مضاعفاته بل   سبق وان كان له تارٌخ مع امراض واضطرابات  المعدة فً الماضً 
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وحتى االن    بسبب القلق الذي ٌعٌش معه دائما وصرح انه ال ٌحب أي احد ٌتدخل فً حٌاته الشخصٌة او 

نبغً كً نحط حاجا فً بالصا  ما  )ٌحاول ان ٌغٌر شئ من اغراضه وانه دقٌق فً هذه االمور قائال 

و انه  ٌتناول دواء خاص لمعالجة القلق   حٌث    (نبغٌش حتى واحد ٌجً وٌبدل لها البالصا نبغٌها تقعد تم  

عامٌن قبل اجراء العملٌة تزوج  ) سنة 42 قام بعملٌة جراحٌة  على مستوى المعدة لما كان فً عمره 

ومنذ اجراء العملٌة  فهو ٌعانً من اضطرابات هضمٌة   (الزوجة الثانٌة بعدما توفٌت  الزوجة االولى  

متمثلة فً  الحموضة واالرتجاع المعدي والقئ  ما جعله فً حالة خوف من اعادة اجراء نفس العملٌة التً 

اعتبرها دقٌقة وحساسة   وصرح ان ما ٌشغله كثٌرا  هو  االضطرابات المعدٌة التً  زادت فً ارتفاع نسبة 

 القلق الذي ٌعانً منه والتً  ال تفارقه 

 سنوات وصرح انه لم 3 وفٌما ٌخص الحدٌث عن مرض السكري   وتارٌخ االصابة به فكان قبل حوالً 

ٌتقبل اصابته بهذا المرض  فً البداٌة لكن مع مرور الوقت اصبح  ٌتعاٌش  بصفة تدرٌجٌة مع هذا المرض 

  فال احد من عائلته كان مصاب بهذا الداء  سوى زوجته الثانٌة  التً  كانت له السند النفسً  وقدمت له 

المساعدة   كونهما مصابان بنفس الداء  فهً حرٌصة معه على  اخذ الدواء  و تطبٌق الحمٌة الغذائٌة  فقد 

صرح انه لٌس مهتم  باتباع  العالج  على الطرٌقة  الصحٌحة وانه غٌر مبالً باخذ  الدواء  فً مواعٌده 

 وهذا ما اكدته لنا  الزوجة اثناء تواجدها معه فً المستشفى  

:  المقابلة الثالثة   

  دقٌقة45  ودامت حوالً 2017 افرٌل 18اجرٌت ٌوم 

خصصت هذه المقابلة  للتعرف على  مجرٌات احداث عملٌة البتر وموقف الحالة وبعض افراد عائلته   

جراء  اجراء  هاته العملٌة حٌث صرح انه لم ٌكن على فكرة و استعداد الجراء عملٌة البتر والتً كانت 

فلم ٌكن على اطالع    (االصبع الكبٌر  والسبابة والوسطى  )على مستوى االصابع الثالث للرجل الٌمنى 

وتفهم لطبٌعة مضاعفات المرض الذي ٌعانٌه  مما  كون لدٌه  فكرة ان العالج سٌشمل  تنقٌة االصبع الكبٌر 

الذي كانت ظاهرة فٌه الغرغرٌنا  بشكل واضح   لكن التوقع كان عكس ذلك فالغرغرٌنا السكرٌة كانت 

متقدمة فً االصابع المبتورة  مما اوجب على الطبٌب المشرف  بترها  وهذا ما جعله فً حالة   نفً وانتقاد 

وعدم قناعة  بالعالج المقدم له   وانه لم ٌكن من الواجب بتر االصابع بل القٌام  بوصف الدواء وتنقٌة   
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الجلد سطحٌا فقط واستكمال  العالج  عن طرٌق الطب البدٌل فالحالة ٌؤمن كثٌرا بالتداوي باالعشاب  

 وٌفضله على العالج الطبً 

وفٌما ٌخص ردود االفعال بعض افراد اسرته فصرحت زوجته ان  عملٌة البتر  كانت  ضرورٌة جدا الن 

االصابة  كانت متقدمة كون الحالة  رفض الدخول الى المستشفى من اجل  العالج ما ساهم  فً تطور 

المرض  بعدما كانت الغرغرٌنتا تشمل االصبع الكبٌر فقط  وان الحالة اصبح شارد الذهن و شدٌد التفكٌر 

 فً وضعٌة جسمه وحزٌن على فقدان اصابعه 

:المقابلة الرابعة    

  دقٌقة 40  ودامت حوالً 2017 افرٌل 23اجرٌت ٌوم 

خصصت هذه المقابلة  اساسا لتطبٌق مقٌاس  صورة الجسم واستهلت هذه المقابلة  باالستفسار عن الحالة 

النفسٌة و الصحٌة العامة  حٌث بدت لنا الحالة فً وضعٌة  نفسٌة مرٌحة واظهرت لنا نوع من الفرحة  

وكان هذا بادٌا من خالل مالمح الوجه  وتم تحضٌر الحالة ألجراء المقٌاس من خالل توفٌر االجواء 

المالئمة  وتقدٌم بعض الشروحات الخاصة بطرٌقة االجابة على االسئلة   وتخللت عملٌة تطبٌق المقٌاس 

تقدٌم بعض  التوضٌحات بالنسبة لألسئلة التً كان ٌعترٌها  بعض الغموض لدى الحالة فكانت االجابة على 

االسئلة تتم بطرٌقة موضوعٌة و عكس هذا االهتمام والتركٌز المقدم من طرف الحالة  فً تطبٌق المقٌاس 

 والحرص على تقدٌم لنا  االجابة الدقٌقة  

:  ملخص المقابالت للحالة الثانية   

من خالل مقابالتنا المجرات مع الحالة الثانٌة  نستخلص ان  الحالة  لٌس فً حالة تقبل تام إلصابته بداء 

السكري وهذا ما تبٌن من خالل  طرٌقة  تعامله مع المرض وعدم اهتمامه  بالعالج وهذا ما اثر نفسٌته بعد 

اجراء العملٌة   مما شكلت له عملٌة البتر  تنبٌه  خطٌر اثر على نفسٌته ما جعله كثٌر الحزن والتأسف على 

االعضاء المبتورة   واحساسه بالذنب اتجاه وضعٌة جسمه  وهذا ما الحظناه من خالل تعابٌر الوجه اثناء 

الحدٌث عن عملٌة البتر و التً توحً بذلك وساهم هذا فً تراجع وتغٌر  الحالة فً نظرته وسلوكه فً 

 التعامل مع داء السكري واصبح اكثر اهتماما وحرصا على معالجة المرض  
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:عرض نتائج االختبار للحالة الثانية   
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 م العبارات كثيرا احيانا نادرا ابدا

  X  01 انظر الى شكلً نظرة سلبٌة 

   X ً02 ارى اننً مقٌد الحركة بسبب جسم 

X    ً03 امٌل لتغٌٌر بعض مالمح وجه 

   X  افضل البقاء فً المنزل  عن الذهاب فً رحلة  مع

 زمالئً بالمدرسة

04 

   X 05  جذاباياشعر ان الناس  ال ٌرون 

   X ً06 احاول التجنب النظر فً المرأة فً غرفت 

  X  07 اشعر ان اجزاء جسمً مختلفة  عن االخرٌن 

   X 08  فهم طبٌعة جسمً ىاشعر باننً غٌر قادر عل 

   X 09 اتفادى حضور المناسبات  االجتماعٌة كاألفراح او العزاء 

  X  10 احزن عند النظر  الى شكلً فً المراة 

X     ً11 اشعر بعدم الرضا عن جسم 

  X  ً12 اتجنب الحركة الكثٌر لعدم وجود تناسق بً اجزاء جسم 
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  X  ً13 ارى ان مالبسً اقل وجاهة من زمالئ 

  X  14 ارفض ارتداء مالبس البحر فً الصٌف 

X    15 ارى ان شكلً بشع ومقزز 

   X 16 اتقبل جسمً كما هو علٌه 

X     ً17 اشعر بانه االفضل  اجراء تغٌٌر  فً شكلً ووجه 

X     ً18 ارى ان هناك تناقض  بٌن افكاري وشكل 

X    ً19 اشغر باإلحراج من مظهري  عند خروجً مع زمالئ 

   X ً20 ٌقلقنً مظهر جسم 

  X  ً21 تزعجنً التشوهات الموجودة فً جسم 

  X   ًاحتاج لجراحة تجمٌلٌة  ألحداث  تناسق فً جسم( 

(شكلً  

22 

X     ً23 افتقر الى الثقة فً شكل 

  X  ً24 اتجنب االختالط بالناس  لشعوري بعدم قبولهم شكل 

   X  25 احكم على الناس تبعا ألشكال جسمهم 
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X     26 ارى اننً اتمتع بالقبول لدى الناس 

  X   27 ٌبتعد عنً الناس  لشعورهم بان شكلً غرٌب 

   X 28 اشعر بالقلق حول عٌوبً الجسمٌة 

   X  29 ال استطٌع البقاء طوٌال  فً مكان ٌتواجد به الناس 

  X   ال استطٌع  التفاعل مع الناس بطرٌقة طبٌعٌة بسبب 

 جسمً

30 
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ارقام العبارات  واتجاهها                          البعد 

( +2 ،3)  

  (2،3 ،0،0 )ــ 

 تقبل اجزاء الجسم المعٌبة 

  الجسمءالتناسق العام لألجزا  (3،2،2،0،0،3 )ــ 

(0،3،2،0،0،3 )ــ   المنظور النفسً  لشكل الجسم  

 المنظور االجتماعً لشكل الجسم  (3،3،2،0،2،3 )ــ 

 المحتوى الفكري  لشكل الجسم  (3،2،0،3،3،2 )ــ 

 

المحتوى  المجموع

الفكري 

 لشكل الجسم

المنظور 

االجتماعً 

 لشكل الجسم

المنظور 

النفسً 

 لشكل الجسم

التناسق العام 

ألجزاء 

 الجسم

تقبل اجزاء 

 الجسم

 البعد

 الدرجة 10 11 8 13 13 55
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:مناقشة الفرضيات في ضوء نتائج البحث : ثالثا   

على ضوء ما توصلنا الٌه من نتائج فً المقابالت  مع الحالتٌن  و تطبٌق دراسة الحالة  المتمثل فً المقابلة 

:والمالحظة  وتطبٌق مقٌاس صورة الجسم  استنتجنا ما ٌلً   

:ـ مناقشة الفرضية االولى والتي تنص على ما   

. ان بتر احد اعضاء جسم المصاب بداء السكري  ٌؤدي الى ظهور اضطراب فً الصورة الجسمٌة لدٌه   

ان عملٌة البتر التً ٌخضع لها المصاب بداء السكري تشمل فقدان عضو من الجسم الذي نعتبره جزء من 

الكٌان النفسً والعقلً لإلنسان فمنذ ان ٌلد الفرد ٌعٌش مع  هذا الجسم  وٌتفاعل معه وٌعتبره العنصر المهم 

لوجوده  كون االنسان هو جسم ونفس وروح وعقل ال ٌمكن فصل احدهما عن االخر فأي تغٌر ٌطرا على 

شكل الجسم ٌؤثر على باقً العناصر وبما ان الصورة الجسمٌة لكل منا  تشتمل على معتادات وافكار 

ومشاعر الشخص نحو جسمه  فال بد ان ٌحدث  تغٌر فً محتوى هاته المفاهٌم اذا ما شكلت له عملٌة البتر 

اضطرابا فً صورة جسمه  حٌث تحققت هذه الفرضٌة   وتوضحت مع الحالتٌن المدروستٌن من خالل 

تطبٌق مقٌاس صورة الجسم الذي ٌقٌس لنا اساسا  وجود او عدم وجود اضطراب فً الصورة الجسمٌة لدى 

الحاالت المطبق علٌها هذا المقٌاس  وعلى هذا تبٌن لنا ان كلتا الحالتٌن  تعانٌان اضطراب فً الصورة 

: الجسمٌة فكانت نتائج تطبٌق المقٌاس كاالتً   

 درجة والتً تعتبر درجة كبٌرة فً 99 درجة من اصل 63فالحالة االولى وجدت درجة االضطراب لدٌها 

 سلم تحلٌل النتائج الخاص بهذا المقٌاس  والذي ترمز الى  وجود اضطراب الصورة الجسمٌة

 وهذا ماٌبٌن و ٌلخص لنا وجود اضطراب  الصورة الجسمٌة عند الحالة االولى

 درجة  والتً تعتبر كذلك درجة 99 درجة من اصل 55اما الحالة الثانٌة  وجدت درجة االضطراب  لدٌه 

 كبٌرة فً سلم تحلٌل النتائج الخاص بهذا المقٌاس

  وهذا ما ٌبٌن  و ٌلخص لنا وجود اضطراب الصورة الجسمٌة عند الحالة الثانٌة 

:مناقشة الفرضية الثانية  والتي تنص على ما يلي   

.ـ ٌؤثر البتر عند المصاب بالسكري على الصورة الجسمٌة عن طرٌق احداث  تغٌرات نفسٌة وفكرٌة لدٌه   



 الفصل السادس                                                             عرض ومناقشة نتائج البحث

 

 67 

بما ان الصورة الجسمٌة تشمل على عدة مفاهٌم منها ما   ٌتعلق بعنصري النفس والفكر فانه لمن البدٌهً ان 

ٌظهر عند الشخص المبتور المصاب بالسكري افكار  وتصورات لم تكن لدٌه من قبل حول وضعٌة جسمه 

 الحالٌة  مما ٌؤثر فً تغٌر نفسٌته واحاسٌسه اتجاه هذا الجسم 

" ا  االنثى " فلقد تحققت الفرضٌة الثانٌة بنسبة كبٌرة  على الحالتٌن من خالل نتائج المقابالت  فالحالة 

عملٌة البتر اثرت كثٌرا  فً تغٌر نفسٌتها  وافكارها وهذا ما لمسناه من خالل حدٌثها فالحالة لم تكن على 

استعداد نفسً  لنوع العملٌة ما جعلها غٌر متقبلة لجسمها الحالً  اضافة الى تفائلها الكبٌر لتصحٌح الصورة 

الجسمٌة من خالل  تعوٌض العضو المفقود بعضو اصطناعً وهذا بدى اثناء حدٌثها عن ما  قرر االبن 

فعله من اجل هذا  فبدت علٌها مالمح الفرح اضافة الى تفكٌرها فً ردة فعل زوجها اتجاه وضعٌة وحالة 

جسمها وخوفها من ان ٌتغٌر  علٌها وهذا ما شكل لها تهدٌدا لعالقتها الزوجٌة  وهذا ما تاكد  اٌضا  من 

خالل الدرجات المرتفعة المتحصل علٌها فً جدول النتائج والخاص ببعدي المنظور النفسً لشكل الجسم  

وعدم تقبل اجزاء الجسم  والمحتوى الفكري لشكل الجسم حٌث شكل هذا البعد اعلى درجة من ضمن االبعاد 

  درجة14االخرى بحدود 

وهذه النتائج بٌنت  و لخصت لنا ان عملٌة البتر عند مرٌض السكري  تؤثر على صورته الجسمٌة من خالل  

 تغٌر  افكاره  وتاثٌرها على نفسٌته

فشكلت له عملٌة البترصدمة نفسٌة واحباط حقٌقً نظرا  لالفكار الذي كانت " ب  ذكر"   اما الحالة الثانٌة  

لدٌه حول طرٌقة العالج و التً كانت من المفروض ان تقدم له  واستبعاده تماما  المكانٌة اجراء عملٌة البتر   

ما شكل له اعراض  نفسٌة بدت ظاهرة ومالحظة  علٌه اثناء المقابالت من عالمات حزن  وتاسف خاصة 

اثناء الحدٌث عن مرضه وعن االعضاء المبتورة  وشعوره بالذنب اتجاه  وضعه الحالً   وهذا ما جعله 

دائم التفكٌر والسرحان  حول وضعٌة جسمه الحالٌة  وتحقق هذا اٌضا من خالل نتائج مقٌاس صورة الجسم 

  درجة 13فً  تسجٌل درجة كبٌرة  فً البعد الخاص بالمحتوى الفكري لشكل الجسم بحدود 

وهذه النتائج المتحصل علٌها لخصت لنا ان عملٌة البتر عند مرٌض السكري تؤثر على صورته الجسمٌة 

 من خالل  تاثٌرها على تغٌر نفسٌته  وكذلك  تغٌر محتوى التفكٌر  والتصورات حول جسمه 

 :خالصة الفصل 

نستنتج مما سبق ذكره فً هذا الفصل ان  النتائج المتحصل علٌها جراء اجراء  مقٌاس صورة الجسم ومن 

 خالل تطبٌق دراسة الحالة من المقابلة والمالحظة حققت لنا الفرضٌات المطروحة  فً اول البحث 
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:االستنتاج العام والخالصة النهائية   

اظهر البحث انه  ٌوجد اضطراب فً الصورة الجسمٌة عند المبتور المصاب بالسكري  حٌث هدف هذا 

البحث  الى اٌجاد اجابة فً ما اذا كانت عملٌة بتر احد اعضاء المصاب بالسكري تشكل له اضطرابا فً 

الصورة الجسمً لدٌه  اضافة الً البحث فً كٌفٌة تأثٌر البتر فً الصورة الجسمٌة عند المصاب بالسكري  

حٌث افترضنا انه ٌؤدي البتر عند المصاب بداء السكري الى حدوث اضطراب فً الصورة الجسمٌة لدٌه 

وان عملٌة البتر  تؤدي الى انعكاسات نفسٌة وفكرٌة تحدث لدى المرٌض  حٌث تحققت هاتٌن الفرضٌتٌن 

مع الحالتٌن موضوع الدراسة من خالل تطبٌق مقٌاس صورة الجسم ودراسة الحالتٌن دراسة عٌادٌه اسفرت 

الى اثبات  وتحقٌق فروض البحث  فتغٌر الصورة الجسمٌة  او اضطرابها عند المبتور المصاب بداء 

السكري  ناتج عن  احاسٌس وافكار شعورٌة وال شعورٌة  ففقدان المرٌض الحد اعضائه ٌعتبر موقف  

نفسً له عالقة ومرتبط اشد االرتباط  بحساسٌة فقدان الموضوع فً مٌدان التحلٌل النفسً  وٌرجع سبب 

اختالف درجة  اضطراب الصورة الجسمٌة  واختالفها  من حالة  الى اخرى حسب المكانة والدور التً 

ٌأخذها الجسم  فً افكار ومعتقدات  كل حالة نتٌجة  تأثٌر عدة عناصر مهمة تدخل فً تكوٌن  الصورة 

الجسمٌة لدٌه من بٌنها  المرحلة العمرٌة  والجنس و تاثٌر الثقافة السائدة فً مجتمعه والتنشاة االجتماعٌة 

اضافة الى درجة تقدٌر الشخص لذاته  وعلى ضوء نتائج البحث وجب االهتمام بموضوع الصورة الجسمٌة 

ومعرفة تاثٌرها فً نفسٌة  وافكار  الشخص المبتور المصاب بالسكري                                                 
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:توصيات واقتراحات البحث   

:حسب ما توصلنا  الٌه من خالل هذا  البحث نوصً ونقترح ما ٌلً  

 ـ ضرورة زٌادة الوعً والتحسٌس بأخطار ومضاعفات داء السكري 

 ـ ضرورة التحضٌر النفسً  الجٌد للحاالت قبل اجراء عملٌة البتر

 ـ الزامٌة وضرورة المتابعة النفسٌة للحاالت بعد اجراء عملٌة البتر 

ـ توعٌة اسر الحاالت باألعراض النفسٌة واالنعكاسات السلبٌة الخفٌة  لعملٌة البتر ومخلفاتها على افكار  

 المرٌض ونفسٌته اتجاه  صورته  الجسمٌة

ـ التعرٌف بالغرغرٌنا السكرٌة المؤدٌة للبتر لتفادي أي مضاعفات خطٌرة تودي بمرٌض داء السكري الى 

 البتر

ـ اعادة النظر فً كٌفٌة وطرٌقة تحضٌر الحاالت لعملٌة البتر من قبل الفرٌق الطبً وخاصة الطبٌب 

 المشرف على العملٌة  وذلك لتفادي عواقب سلبٌة بعد اجراء العملٌة 

ـ توعٌة الحاالت بضرورة تسرٌع عملٌة  العالج فً حالة االصابة بالغرغرٌنا السكرٌة  وذلك لتفادي تفشً 

 المرض وبالتالً زٌادة مستوٌات البتر الى اقصى حد
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 قائمة المراجع والمصادر

:مراجع باللغة العربية  

القران الكرٌم : المصادر   

247 سورة البقرة االٌة  8سورة االنفطار االٌة  

:الكتب باللغة العربٌة  

  دار الصفاء للنشر  والتوزٌع االردن1 مبادئ علم النفس  ط2001جمال بالقاسم  واخرون 

 دار االعصار العلمً 1 صورة الجسد المنحنى التكاملً للصحو المرض ط2014رٌاض ناٌل العاسمً 

 للنشر والتوزٌع  عمان

  مكتبة المنارة االزهرٌة مصر1جابر عبد الحمٌد  وعالء الدٌن كفافً معجم علم النفس والطب النفسً ط

   دار الصفاء للنشر والتوزٌع  عمان1 مقٌاس صورة الجسم  ط2010محمد النوبً محمد علً 

  دار الشروق للنشر والتوزٌع  عمان1 علم النفس الطفل  ط1998محمد عودة الرٌماوي 

 بروفٌل  ادراك الذات لطالبات المرحلة الثانوٌة  بمملكة البحرٌن  مجلة عبوم 2002منى االنصاري  

 التربوٌة 

  مكتبة فهد الوطنٌة الرٌاض 1 داء السكري اسبابه مضاعفاته وعالجه ط2008محمد بن سعد الحمٌد 

 التوافق النفسً وقوة االنا لدى مرضى السكري رسالة تخرج ماستر علم 2010مرفت عبد ربع عاٌش مقبل 

 النفس العٌادي غٌر منشورة 

مرض السكري اسبابه اعراضه طرق الوقاٌة دار الهدى للنشر دط (د س)مراد بوزٌت   

  دار الراتب الجامعٌة للنشر1الضطرابات النفسجسمٌة ط2000عبد الرحمان العٌساوي 

   مكتبة الملك فهد الوطنٌة  الرٌاض 1991الهام محمود عثمان 

  دار الراتب الجامعٌة للنشر 1 داء السكري اعراضه طرق الوقاٌة ط1994امٌن روٌحة 

 عزٌزي مرٌض السكري كٌف تنتصر على مرضك وتحٌا حٌاة طبٌعٌة  دار الهدى 1988اٌمن الحسٌنً 

 بدون طبعة الجزائر

  دار المعرفة للطباعة والنشر  بٌروت 1 السكر وعالجه ط1981محمد رفعت 
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  دار الكندي للنشر والتوزٌع 1الشخصٌة والصحة النفسٌة ط1999صالح حسن الداهري العبٌدي ناظم هاشم 

  االردن  

  مكتبة الزهراء الشرق 2  ط2001سعٌد سلٌمان  عبد الرحمان  االعاقة البدنٌة 

 محمود عبد الحلٌم منسً واخرون الصحة النفسٌة والمدرسٌة للطفل مركز السكندرٌة للكتاب

   مكتبة مدبولً القاهرة1994 سنة4حنفً عبد المنعم المعجم الموسوعً للتحلٌل النفسً ط

   ذخٌرة علم النفس المجلد االول االهرام بتصرف1988كمال دسوقً

:المذكرات   

مذكرة تخرج لنٌل شهادة اللٌسانس فً علم النفس العٌادي تحت عنوان الصدمة النفسٌة عند المبتور المصاب 

بالسكري من اعداد الطالبتٌن جلٌجل غربٌة وبن طاطا خدٌجة  تحت اشراف االستاذة زرٌوح زٌنب اسٌا 

جامعة مستغانم2012ـ 2011  

مذكرة تخرج لنٌل شهادة اللٌسانس فً علم النفس العٌادي تحت عنوان صورة الجسد عند المرٌض بعد 

اجراء عملٌة البتر من اعداد الطالبتٌن بسكحال فاطمة وقانة فاطمة تحت اشراف االستاذة بالعباس نادٌة 

  جامعة مستغانم2008ـ2007

مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر فً علم النفس العٌادي والصحة العقلٌة  تحت عنوان  اضطراب الصورة 

الجسمٌة عند الفتاة ذات الحروق فً الوجه  من اعداد الطالبتٌن بالمادي حورٌة وبالغربً ٌمٌنة تحت اشراف 

  جامعة مستغانم2016ـ2015االستاذة  بالعباس نادٌة  

:المراجع باللغة الفرنسية   

 ’Decamps Marc Alain l’invention du corp edition p. U. f collection psychologie  dـ1

aujourd ‘ hui PARIS 1986 

 Dictionnaire des termes de medecine edition maloin parisـ  Garnier delmard ـ 2

1989 

                                                                                ’Nouveau Larousse medical illustre ـ 3

 


