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 بعد بسم اهلل الرحمان الرحيم وهلل الحمد عمى كل النعم 

لى أمي الغالية أطال اهلل إإلى نور حياتي وبمسم جراحي ومعممتي األولى في الحياة 
 عمرها وأنعم عميها بالصحة والعافية 

 رشيد ومحمد  اأخوايسنداي في الحياة  و اصديقاي إلى

 إلى أبي الثاني والغالي زوج أمي أدامه اهلل بجانبنا 

لى جميع صديقاتي الالت جمعتني معهن الحياة في السراء والضراء إلى من  يوا 
 أضحكنني في حزني إلى جميع أخواتي دون ذكر األسامي خوفا من السهو والنسيان

 يبخموا عمينا بحرف في مساري الدراسي الكرام الذين لم  إلى أساتذتنا

لى أستاذي الكريم الذي عممني األخالقيات ووجهني في بحثي   وا 

 د.ميموني مصطفى    
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 كنا لنيتدي لو ال أن ىدانا اهلل " "الحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما

نحمد اهلل قبل كل شخص أن وفقنا إلتمام ىذا البحث المتواضع جعمو اهلل بداية 
 وأشمل  أفضللبحوث 

 أشكر أساتذتي الكرام في جميع مساري الدراسي

 وكل من عممني حرفا في ىذه الحياة وخاصة أساتذة عمم النفس  

 وأضاعف شكري وعرفاني ألستاذي الكريم الذي قبل تأطيري 

 ووجيني في بحثي ىذا د. ميموني مصطفى 

 الكرام الذين قبموا مناقشة مذكرتنا  األساتذةوأشكر 

 األستاذة المناقشة بمعباس نادية واألستاذة بوريشة جميمة كريسة المجنة 

لى كل من ساعدنا في بحثنا ىذا من قريب ومن بعيد إلى عمال   وا 

  شين عمى المساعدة وحسن اإلستقبالى د.تيريفمستش

 و إلى الحالتين المتين أعطينني من وقتين

ضافة   ونسأل اهلل أن يوفقنا في سبيل العمم والبحث إلفادة المجتمع وا 

 كل جديد لمبحوث النفسية .
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 ممخص البحث :

ويهدف  -دراسة نفسية أنثربولوجية-موضوع بحثنا هو صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات ناتجة عن حروق

لمكشف عن المعاش النفسي لمفتاة المصابة بتشوهات وتاثير مكان اإلصابة ومدة اإلصابة وتأثير المحيط من 

 .األسرة والمجتمع عمى صورة جسمها 

ختيار حالتين إناث مراهقتين بقسم الجراحة العامة  بالمؤسسة اإلستشفائية لموصول إلى النتائج المرجوة  قمنا بإ

صابتها قديمة أما  د.تيريشين غرداية متعرضتان لتشوهات في مختمف أعظاء الجسم األولى لها تشوهات ظاهرة وا 

صابتها جديدة وطبقنا المنهج العيادي بأدواته حيث وضفنا المقا بمة العيادية الثانية فمها إصابة غير ظاهرة وا 

والمالحظة العيادية وقمنا بتطبيق إختبار رسم الشخص لماكوفر لمكشف عمى صورة الجسم لدى الحاالت ، وفي 

 األخير توصمنا إلى النتائج التالية :

 عدم تقبل الفتاة المصابة بتشوهات لصورة جسمها . -

لديها قابمية أكثر لتقبل صورة كمما كانت إصابة الفتاة المصابة بتشوهات إصابة قديمة كمما كانت  -

 جسمها مع بقاء الجرح النرجسي .

كمما كانت أصابة الفتاة المصابة بتشوهات إصابة ظاهرة كمما قمت القابمية لتقبل صورة جسمها بسبب  -

 تأثير نظرة اآلخرين.

تأثير  لألسرة تأثير إيجابي في تقبل الفتاة المصابة بتشوهات لصورة جسمها عمى عكس المجتمع الذي له -

 سمبي في في تقبمها لجسمها ويزيد من شعور الفتاة المصابة بالدونية وعدم الثقة.
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 مقدمة
وىذا مايجعمو يحافظ عمى جسمو ومظيره اإلنبيار واإلعجاب بكل ماىو جميل، لإلنسان نزعة فطرية في 

خاصة عند ليبدو جميال وأنيقا أمام األخر وقد نجد في بعض األشخاص اإلىتمام الزائد بمظيره وجسمو وىذا 

في فاألنثى بعد أن  تكتشف جسميا تبدأ ياإلعتناء بو وتزيينو وتقميد كل إمراة أنيقة  ،اإلناث أكثر من الذكور

سية من يزداد إىتماميا بجسميا ووجييا باإلضافة اإلى الحساذالك وعندما تصل الفتاة إلى سن المراىقة 

 ،تؤثر في نظرتيا لذاتيا وفي صورة جسميا وأقل شائبة تظير عمى جسمياتعميقات اآلخرين ونظراتيم، 

ؤثر عمى الجانب العالئقي وتفإصابات الحروق واآلثار الناجمة عنيا تترك أثر بالغ في نفسية الفتاة المصابة 

ليا فالتشوه ىو مساس بجمالية جسميا ومكانتيا إجتماعيا ويعرضيا لقمق دائم وخوف من المستقبل ومن 

 .بات نفسية أخرى المواجية باإلضافة إلى إضرا

وىدفنا منو الكشف عن المصابين بتشوىات ناتجة عن حروق،  ومنو كان موضوع البحث صورة الجسم لدى

حيث  ،وتأثير مكان ومدة اإلصابة ومحيط الحالة عمى صورة جسمياالمعاش النفسي لمفتاة المصابة بتشوىات 

مدخل لمدراسة فيو أىداف البحث وأىميتة ودوافع إختياره  الفصل األولكان  خمسة فصولقسم البحث إلى 

خصص لصورة الجسم  :الثانيالفصل اما ، لدراسات السابقة ثم صعوبات البحثباإلضافة إلى اإلشكالية وا

ضرابات صورة الجسم ثم أثرىا النفسي واإلجتماعي بشكل عام .  ونموىا والعوامل المؤثرة فييا وا 

فكان لمحروق وتشوىاتيا ووصف فيو فزيولوجية الجمد وأنواع الحروق وأسبابيا وعالجيا :  الثالثالفصل أما 

نعكاساتيا النفسية والجسدية ثم التشوىات وأشكاليا ثم عالجيا والتكفل النفسي بالحاالت المصابة   بتشوىات.وا 

معطيات  ابعالر الفصل وفي األخير الفصمين الرابع والخامس خصصا لمدراسة الميدانية حيث فصل في 

والدراسة األساسية وقدمت فيو أدوات الدراسة من مقابمة ومالحظة  االستطالعيةالدراسة الميدانية  من الدراسة 



 
2 

و دراسة حالة باإلظافة إلى اإلختبار اإلسقاطي المطبق لمكشق عن صورة الجسم وىو إختبار رسم الشخص 

 لماكوفر .

ة معطيات الدراسة عرضت فيو الحالتين وتحميل اإلختبار ثم فكان لعرض النتائج ومناقش الخامسالفصل أما 

 مناقشة الفرضيات واإلجابة عن تساؤالت الدراسة وأخيرا الخاتمة والتوصيات وقائمة المراجع .
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 ختيار الموضوع:دوافع إ. 1

وبالتحديد  األنثىعند  أكثر وأىميتيافي تقبل الفرد لنفسو والرضا عنيا  لممكانة الميمة لصورة الجسم  -

 المصابة بتشوه. 

تقدير الذات وبعض المتغيرات النفسية دون  أوىتمت بصورة الجسم لدى ىذه الفئة دراسات إوجود   -

 نتربولوجي.إلى البعد األالتطرق 

الرغبة في معرفة نظرة المحيط ليذه الفئة ومدى تقبميم ليا  ولحالتيا الجديدة ومساعدتيا عمى تقبل  -

عادةذاتيا   االبتعاد عنيا  . أودون عزليا   األصحاءالمجتمع  أفرادبقية  إلىضميا  وا 

ختمف عن بعض عتباره مجتمع لو خصائص تمعرفة إديولوجية الحالة ومحيطيا  بإالرغبة في  -

 . األخرىعن المجتمعات  المجتمعات المجاورة اتجاه ىذه الفئة ومدى اختالفيا

 جانب التكفل الطبي . إلى اإلصابةالتكفل النفسي ليذه الفئة بعد  أىمية األىل إدراكعدم  -

 :اف  البحث هدأ. 2

ىذه  وتأثيرالكشف عن المعاش النفسي واالجتماعي لمفتاة المصابة بتشوىات ناتجة عن حروق  -

 عمى سيرورة حياتيا. األخيرة

جانب التكفل الطبي  إلىالتكفل والدعم النفسي  أىمية إلىنتباه الباحثين والعاممين في المجال لفت إ -

رشادلمحاالت وتوعية   . األىل وا 

العوامل  أىممعرفة ماىي  أردناة صورة الجسم السمبية ليذه الفئة منيا من الدراسات السابقة واضح -

 التي تؤثر في ىذه الصورة .

 بغضى نظرتو لذاتو وصورتو الجسمية مستو  خفض أوودور محيط الفرد في رفع  أىمية إظيار -

 النظر عن الصورة الحقيقية لجسمو.
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 مجتمع ليذه الفئة .التسميط الضوء عمى نظرة  -

 ثقافة الحالة في صورة الجسم وتقبميا . تأثيرمعرفة مدى  -

 البحث :  أهمية. 3

 نتربولوجي .أو البعد األلمبحوث النفسية والدراسات السابقة وىو الجانب  أخرجانب  إضافة -

 لمتكفل بيذه الفئة . األخرىجانب الطبيب في التخصصات  إلىاإلجتماعي إبراز دور النفساني و  -

 الفئة ومحاولة التخفيف منيا.تسميط الضوء عمى معاناة ىذه  -

والمحيط بصفة  واألسريوتوعوية لتقديم الدعم النفسي  إرشاديةتشجيع الباحثين عمى وضع برامج  -

 عامة لمفتاة المصابة بتشوىات .

 صورة الجسم لمفتاة المصابة بتشوىات ومحاولة لتغيير نظرة المحيط ليا. أىمية إلىلفت االنتباه  -

          فسي المبكر ليذه الفئة لتجنب اضطرابات مختمفة منيا تشوه صورة الجسملتكفل الن  ألىميةتنبيو  -

 الحالة النفسية ليذه الفئة . إىمالضطرابات النفسية الناتجة عن تقدير الذات وغيرىا من اإل نخفاظإ و

 : إشكالية البحث . 4

التي   اإلدراكيةوالمعتقدات والحدود التي تتعمق بالجسم فضال عن الصورة   األفكاريشتمل مفيوم الجسم عمى 

المحيط لو دور ميم في بناء  أنومن داخمو حيث نجد  اآلخرينمن  يأخذىايكونيا الفرد عن جسمو والتي 

لي يجابية وذلك عن طريق المعايير التي يضعيا المجتمع لمجسم المثاأو إصورة جسم الفرد سواء كانت سمبية 

وما ينتج عنو الشعور بالنقص وعدم الرضا عن صورة الجسم  ةور يجعل الفرد يسعى لموصول لتمك الصمما 

ضطرابات نفسية وخمل في الصحة النفسية ومعاناة مع ذاتو والمحيط عجزه عن مجاراتيا مما يولد لديو إعند 

أو جمالية مظيره حيث تتغير يفقد شخصا سميما وسويا صحتو الجسدية  يصبح األمر أكثرا ضررا عندما .

نأخد التشوه مثال عمى ذلك فمو تأثر عمى نفسية الفرد وعمى عالقاتو اإلجتماعية دون عدة أمور عنده ،و 
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حيث  Sideli et al(0202) وآخرونسيدلي في دراسة  رأيناكما نسيان صدمة الحادث التي يتعرض ليا 

جات كل من مقياس جودة الحياة  والرضا عن نخفاض در وا   وجود عالقة واضحة بين الحروق إلىتوصمت 

ونجد أن اإلناث المرضية مثل القمق االجتماعي والوسواس  األعراضزيادة في قائمة  إلى إضافةصورة الجسم 

عرضة  أكثرفيي ) النتائج  أظيرتكما  (740 0202)كاسوحة،أكثر تأثر بأعراض الحروق من الرجال

في الجسم مثل الوجو، ا ظاىر كان التشوه  إنخاصة  تركيزا عمى جسميا  أكثر ألنياضطرابات صور الجسم إل

 Kash  al (0653)  كاش وآخرونحيث توصمت دراسة   إناثىذا ما جعمنا نختار العينة  ،والرقبة واليدين

 إلى باإلضافة، ( 7001 0226)القاضي،ألجساميمتقديرا  أكثروالذكور  ألجسامين إدراكا أكثر اإلناث أن إلى

ىنزاز في الثقة بالنقس تمك النظرة التي تمألىا اآلخريننظرة  والفضول الشفقة  التي تشعر المصاب بالدونية وا 

ىذا  ،وبسبب التشوه  فضال عن التغيير الذي يواجيو في بعض عالقاتوفي بعض األحيان واالشمئزاز 

نطرح  اجمة عنو . مما سبقواإلنعكاسات النغمب المجتمعات في ىذا النوع من الحوادث مانالحظو في أ

 التساؤالت التالية7

 كيف تتعايش الفتاة المصابة بتشوىات مع صورة جسميا؟

 وتفرعت منو ىذه التساؤالت 7

 ىل تتأثر صورة الجسم لدى الفتاة المصابة بتشوىات بإختالف الزمن ؟ -

 ؟ مكان اإلصابة عمى صورة جسم الفتاة المصابة بتشوىات تأثيرىو  ما -

 ؟ في تقبل الفتاة المصابة بتشوىات لصورة جسمياألسرة والمجتمع ا تأثيرىو  ما -

 

 

 



 الفصل األول:                                                          مدخل الدراسة  
 

 

7 

 : البحثفرضيات . 5

 الفرضية الرئيسية :

 . الفتاة المصابة بتشوىاتجسم إضطراب صورة 

 الفرضيات الفرعية :

 كمما كانت إصابة الفتاة المصابة بتشوىات قديمة كمما كانت لدييا قابمية في تقبل صورة جسميا. -

 قمت قابمية تقبل صورة جسميا.كمما إصابة ظاىرة الفتاة المصابة بتشوىات  إصابةكمما كانت  -

 .جسميالألسرة والمجتمع تأثير سمبي في تقبل الفتاة المصابة بتشوىات لصورة  -

 الدراسات السابقة:. 6

 : الدراسات العربية 

بعنوان صورة الجسم وبعض متغيرات الشخصية  (706627ء الدين كفافي ومايسة النيالدراسة عال .0

الكشف عن طبيعة العالقة بين صورة الجسم وبعض متغيرات الشخصية لدى  إلى فت الدراسةدىحيث 

( 00-01بين ) أعمارىنطالبة قطرية تتراوح  602طالبة مصرية و  623من  العينةالمراىقات وتكونت 

من  أيزنكالباحثين ومقياس  إعداداس صورة الجسم من عميين مقي طبقبالمرحمة الثانوية والجامعية حيث 

ستقاللية واقل أكثر قمقا وا  المراىقات المصريات  أن إلىتوصمت الدراسة  األخيرجابر  وكفافي ،وفي  إعداد

ختالف د إوالشعور بالسعادة من القطريات ممن يماثمنين في العمر ووجو  أجسامينفي تقديرىن لصورة 

رتباطية جود عالقة إو  وأيضاالسن والقمق واالستقاللية في  لمتقدم المراىقات المصريات تبعالصورة الجسم بين 

ادة وتوىم المرض والشعور موجبة بين صورة الجسم وتقدير الذات ووجود عالقة سالبة بكل من القمق والسع

 ( 0662)كفافي،النيال،بالذنب 



 الفصل األول:                                                          مدخل الدراسة  
 

 

8 

كتئاب لدى تيا بكل من تقدير الذات واإلوعالقبعنوان صورة الجسم  (02247دراسة عبد الستار )  .0

رة الجسم وكل من تقدير الذات التعرف عمى العالقة بين صو  إلىالدراسة  فتدى طالبات المرحمة الثانوية

إلى وجود عالقة  توصمت الدراسة بمدينتي مكة ومحافضة جدة ،حيث طالبات المرحمة الثانوية كتئاب لدىواإل

ثر دال لكل من عدم طالبات  المرحمة الثانوية ،وجود أكتئاب لدى الذات واإل بين صورة الجسم وتقديريجابية إ

)عبد جتماعيإلى اإلختالف في المستوى اإلقتصادي واإلكتئاب يعزى لجسم واإلالرضا عن صورة ا

 (0224الستار،نورا،

بعنوان صورة الجسم لدى المصابين بتشوىات ناتجة عن  بسكرة ،7 ( 0200دراسة بريالة ىناء)  .6

الكشف عن فروق في صورة الجسم لدى المصابين بتشوىات ناتجة عن حروق  إلىالدراسة  فتدىحروق ،

تعديالت لممقياس عمى  إجراءمحمد النوبي مع  إعدادمقياس صورة الجسم من  طبقتعزى لعدة متغيرات ،و 

بالحروق من  اإلصابةلتشوىات في المظير الخارجي لمجسم بسبب  افرد تعرضو 022تتكون من  عينة

في صورة الجسم لدى  إحصائيةنو ال توجد فروق ذات داللة إلى أالدراسة توصمت مستشفى "تقرت" و"باتنة" و 

 صابة (،سبب الحروق ،درجة الحروق ومدة  اإل اإلصابةالمصابين بياده التشوىات تعزى لمتغيرات )مكان 

 (.0206بريالة،)

بعنوان تقدير الذات عند الفتاة المصابة بتشوىات 7 (0203دراسة بن لزرق عواد وبوزيان الجياللي) .1

الدراسة الى معرفة مستوى تقدير الذات عند الفتاة المصابة بتشوىات ناتجة عن  فتدىناتجة عن حروق ،

يعانين من تشوىات  إناثحاالت  6متكونة من  عينةمقياس تقدير الذات لروزنبرغ عمى  طبقحروق حيث 

مستوى تقدير الذات  أن إلى وتوصمت الدراسة 62و02بين  أعمارىنفي مناطق مختمفة من الجسم تتراوح 

 (.0204)عواد،الجياللي،وسن الفتاة اإلصابةلدى ىذه الفئة يكون منخفظا ويرتبط ذلك بدرجة ومكان 
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  األجنبيةالدراسات: 

آفة  أو( في فرنسا بعنوان المضاعفات النفسية الناجمة لتشوه 0642) Classes(a)كالسس دراسة  .0

عمى اآلثار النفسية التي تغير عالقة الفرد  التأكيدجسمية بعيدة عن خمل في الجانب الوظيفي مع )إجتماعية( 

تمس الوجو  بآفة األمرالنفسي يكون نفسو عندما يتعمق  األثرمع المجتمع والسؤال المطروح ىو ىل 

 أن إلىستخدمت المقابمة غير الموجية فتوصمت الدراسة حالة وأ 02وص ،تكونت العينة من صبالخ

 أساليبلم نفسي جد حاد ويظير لدييم قمق حاد وراء أو كمو يعيشون أالمصابين بتشوه عمى الوجو نصفو 

 (.736 0200عباس،)دفاعية مكثفة

رؤية  وأيضارؤية الذات لمتشوه  بعنوانElisabeth gougeon (0662 )إليزابت جوجيون  دراسة .0

مراكز المحروقين حيث  إحدى ستشفائي فيأجريت ىذه الدراسة في الوسط اإلاآلخرين ليذه الذات حيث 

جية التي تمكن الفرد المصاب من و الطرق العال األساليب إعطاءالدراسة التتبعية فركزت عمى  ستخدمتإ

كتساب القدرة والميكانيزمات الضرورية لمواجية المواقف وعمى تواجدىا في التصور الذىني وىذا مايدل عمى إ

ختالف موجود أن اإل إلى فتوصمت الدراسةالمشكل يكمن في التصورات التي يحمميا المصاب عن ذاتو  أن

منذ البداية حيث يعيش ىذا  ةاإلصابالمعالجين يترك المصاب يرى  األطباءومؤلم ولكن يجب تجاىمو وتنصح 

مانراه ليس ماىو الواقع ولكن كيف نتصوره في مجالنا  أنالتغيير جسميا وذىنيا ويتعمم كيف 

 (.7004 026)وفاء،المعرفي

بعنوان التعامل مع صورة الجسم  أمريكافي Fauerbach et al (0220 ) 7 فيرباخ وأخرون دراسة .6

التركيز عمى التعامل االنفعالي لدى  تأثيرفحص  إلىالدراسة  فتدىبالحروق ، اإلصابةالتالية لتشوىات 

مقياس صورة الجسم  طبقالمصابين بالحروق ، وتحديد نوعية المشاعر التي تركز عمى المواجية حيث 

الذين  مريضا من المرضى 45تتكون من عينة جتماعي لمتشوه عمى األثر اإلة بالمظير ومقياس قالمتعم

 وتوصمت الدراسةلمعالج لمدة شيرين  اخضعو   األمريكيةالمستشفيات  إحدىوىة في يعانون من الحروق المش
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 إضافةالعينة يعانون من درجة كبيرة من تشوه صورة الجسم الناتجة عن الحروق  أفراد أنالنتائج التالية 7  إلى

التعامل مع التشوىات كانت مقمقة ومضطربة وذلك  أساليبن إلى الخجل والقمق اإلجتماعي الناتج عن ذلك وأ

 (.732 0202)كاسوحة،ن المستشفى بعد شيرين من العالج من خالل خروجيم م

يطاليا بعنوان جودة الحياة ،صورة الجسم ( إ0202) Sideli et al سيدلي وأخرون دراسة .1

 إلىالدراسة  ىدفتعن الحروق.ى الذين يعانون من الصدمات النفسية الناتجة ىومضاعفات نفسية لدى المرض

ستخدم الباحثون مقياس جودة الحياة األعراض النفسية ،إالجسدية والنفسية وجودة الحياة وتقييم  اآلثارمعرفة 

شخصا يعاونون من  26( عمى عينة تتكون من  scl-62المرضية ) األعراضومقياس صورة الجسم وقائمة 

األمراض في مستشفى (  0202-0224سنوات ) 6لمدة  حيث امتدت الدراسة الطولية صدمات الحروق ،

وكانت حروقيم  ذكور %34و إناث %04(سنة و  21-00بين ) أعمارىميطاليا والتي تراوحت الجمدية في إ

متمركزة في الوجو واليدين ،  اإلصاباتم أو حريق في السيارة ومعظسطوانات الغاز ناجمة عن إنفجار أ

درجات كل من مقياس جودة الحياة والرضا  وانخفاضوجود عالقة واضحة بين الحروق  إلىتوصمت الدراسة 

كتئاب ثل القمق االجتماعي والوسواس واإلالمرضية م األعراضزيادة في قائمة  إلى إضافةعن صورة الجسد ،

 بأعراض تأثرا أكثر اإلناث أنالنتائج  تظير األعراض ،كما أالتي كشفت عنيا قائمة  األعراضوغيرىا من 

 (.0202،40)كاسوحة،الحروق من الرجال

 : التعقيب عمى الدراسات السابقة 

 : من حيث الهدف -

العربية فبعضيا ركز عمى الفروق بين الجنسين في  أو األجنبيةسواء  لقد تباينت ىذه الدراسات في أىدافيا 

ومنيا التي ( التي ربطتيا بالتشوه 0202) وآخرونسيديمي صورة الجسم وعالقتو ببعض المتغيرات مثل دراسة 

تار ( وعبد الس0663وبعض المتغيرات مثل دراسة كفافي والنيال ) األصحاءبدراسة صورة الجسم لدى ىتمت إ

 أخرىمع متغيرات  أوىتمت بالحروق وتشوىاتيا سواء مع صورة الجسم (.وىناك الدراسات التي إ0224)
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إليزبيت  ( و0220) Fauerbach et alكتقدير الذات والقمق االجتماعي مثل دراسة فيرباخ واخرون 

Elisabeth (0662( وبن لزرق وبوزيان )وبصفة عامة معظم ىذه الدراسات حاولت الك02203.) شف عن

بزمان ومكان  رين نفسيما و لكنأو العالقة بين ىذين المتغيحد المتغيرين وبعض المتغيرات العالقة بين أ

 . محضعنيا فقد كانت دراسات نفسية  غير الدراسة الحالية وباختالف األىداف

 يث العينة :من ح -

حسن المصابين بتشوىات مثل دراسة  ىجمع بعضيا عمعمى إختالف األىداف إختمفت العينات فقد أ

العينة  أفرادختار (.وبعضيا إ0203وبن لزرق وبوزيان )( 0202( ،ودراسة  سيديمي واخرون)0223)

ناث عمى إمن ذكور  أصحاء أشخاص في ىذه  تأثرا األكثروخاصة المراىقات كونيا الفئة  أعمارىمختالف وا 

 .( 0663الدراسة مثل دراسة كفافي والنيال)

 : األدواتمن حيث  -

تخدم أنفسيم والتي الباحثين  إعدادستخدم مقاييس من أدوات الدراسات عمى حسب أىدافيا فمنيا من إختمفت إ

مثل مقياس  آخرينستخدمت مقاييس لباحثين وأخرى إ( 0663)"كفافي والنيال  "الدراسة مثل دراسة أىداف

 Fauerbach et alصورة الجسم ومقياس تقدير الذات لكوبر سميث وغيرىا مثل دراسة فيرباخ واخرون 

(022 ). 

 النتائج: من حيث  -

عض المتغيرات النفسية التي درست صورة الجسم وعالقتيا ببفبالنسبة لمدراسات تباينت نتائج ىذه الدراسات 

 تأثرا أكثر اإلناثن ة بين تقدير الذات وصورة الجسم وأالعالقة الموجب إلىغمبيا توصمت والشخصية فأ

جودة الحياة وعمى تقدير  سمبي عمى تأثيرنو عموما لتشوىات الحروق ذات منخفض وأبالحروق وليا تقدير 

رتفاع لمق ختالف الجنس وبنسب متفاوتة إلى تشوىات في صورة الجسم عمى إ إضافةجتماعي مق اإلالذات وا 

 . جتماعي ومتغيرات خاصة بالحروق ذاتياإلى متغير الشخصية والمحيط اإلتعزى 
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تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات التي جمعت بين متغيري صورة الجسم وتشوىات الحروق مثل دراسة 

 .(0200( ودراسة بريالة )0202) Sideli et al ( وسيديمي0220) Fauerbach et alفيرباخ واخرون 

 وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عدة جوانب 7 -

o ربولوجية وليست نفسية بحثة.الدراسة الحالية دراسة نفسية أنث 

o  الدراسات السابقة .ختمف عن العينة في يمجتمع العينة  أيتختمف في الزمان ومكان الدراسة 

o تجاه الفتاة اديولوجية العينة ومجتمعيا إلى معرفة إختالف الدراسات السابقة تيدف الدراسة عمى إ

 .إلصابتياىذا المجتمع في صورة جسم العينة ونظرتيا  تأثيرالمصابة بتشوىات ومدى 

 : اإلجرائيةالتعاريف . 7

 : صورة الجسم 

الفتاة المصابة بتشوىات حول جسميا ومظيره وىذه الصورة تتطور وتتأثر ىي الصورة الذىنية التي تكونيا 

 بالمحيط وعالقاتيا مع اآلخرين فإما تكون سمبية أو إيجابية .

 : الحروق 

دوب ونآالم تتسبب في الناتجة عن النار أو الماء الساخن الجمد نتيجة الحرارة  أنسجةفي  إصاباتىي 

 حسب درجات ىذه الحروق.ة غير ظاىر  أو ةوتشوىات في الجسم سواء ظاىر 

 تشوهات :الفتاة المصابة ب 

سنة التي تعرضت لحروق بسبب النار أو الماء الساخن وخمفت لدييا  02إلى 02ىي الفتاة المراىقة من 

نكماشات في الجمد وتخل بالمظير الخارجي  في مختمف أطراف الجسم ظاىرة  تشوىات من ندوب وا 

 وباطنة .
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 : صعوبات البحث. 8

 رة الكتب في المكتبات خاصة التي تخص متغير الحروق والتشوىات .نذ -

 صعوبة الحصول عمى الحاالت وعدم مكوثيا لمدة طويمة في المستشفى . -

 ختبارات في مكان الدراسة .عدم توفر اإل -

بدائياتحفظ الحاالت  -  مقاومة كبيرة . وا 

 .الخصوصية مع الحاالت في المقابالت إلىفتقار اإل -
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 تمهيد:  

عف مجموعة تصرفاتو وطريقة عيشو تعتبر شخصية الفرد ميزة اإلنساف النفسية ، وىي في الوقت ذاتو تعبر  

حيث يركز  المجتمعلؾ يكوف صورة لشخصيتو مف وتفكيره ومزاجو إنطبلقا مف آراء وتعاليؽ اآلخريف ، فيو بذ

الفرد عمى صورة جسمو إنطبلقا مف أراء اآلخريف وأحكاميـ التي تشعره بنمط جسمو وكونو مقبوال إجتماعيا أو 

أصيح اإلعبلـ يروج ألنماط ومعايير خاصة لمجسـ المثالي مما بعد أف  ةخاصمعزوال وغير مرغوب بو ، 

 جسمو إذا لـ يوافي ىذه المعايير .يجعؿ الفرد يشعر بعدـ الرضى عف صورة جسمو والخجؿ مف 

 مفهوم صورة الجسم :. 1

 المعنى المغوي : . 1.1

والجسد تجسيد ، كما نقوؿ عف الجسـ تجسـ     وتقوؿ فيو  د في قاموس مختار الصحاح البدف ،يعني الجس

جعؿ لو صورة ، أيضا الزعفراف ونحوه مف الصبغ ، قاؿ  تعالى :"عجبل جسدا". أي أحمر مف ذىب . صورة 

الحكيـ "   ىو العزيز  إالكيؼ يشاء ال الو  األرحاـمجسمة . وفي التنزيؿ العزيز :"ىو الذي يصوركـ في 

 أو بآلة التصوير ،الحائط ونحوىما بالقمـ  أوالشخص رسمو عمى الورؽ  أووصورة الشيء  (،6،عمراف آؿ)

تصور : تكونت لو صورة وشكؿ وتصور الشيء أي  : وضعو وضعا يكشؼ عف  جزيئاتو ، األمروصور 

( في أي صورة ما 7تخيمو واستمرت صورتو في ذىنو . وفي التنزيؿ العزيز :" الذي خمقؾ فسواؾ فعدلؾ )

 . (19: 201،)رياض(  8-7نفطار اال(") 8شاء ركبؾ)

 صطالحي : المعنى اإل. 1.1

 "إلى:   sillamyسيبلمي "يشير مصطمح الجسـ حسب
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المعرفة  ، إنسانية أووكتمة عضوية حيوانية  أبعادلو ثبلثة  ،الفضاءمادي مدرؾ يحتؿ منطقة مف ىو كائف 

ثـ عبر مرآة الثقافة  إحساساتنامف خبلؿ  األمرفي بادئ  ببطأتتطور  أجسامناالتي لدينا عف 

( 340.1980.Sillamy ). 

ختمفت التعاريؼ وتشابيت في نفس الوقت مف تعاريؼ عربية لقد إ : تعاريف لصورة الجسم. 1.1

تخدـ موضوعنا مف تعريؼ نفسي واجتماعي  وأخرى أجنبيانختار تعريفا  أففارتأينا  أجنبية وأخرى

 وانتربولوجي .

 :   Rosen et al (1991) تعريؼ روزيف وآخروف -أ

صورة الجسـ ىي صورة ذىنية إيجابية أو سمبية يكونيا الفرد عف نفسو وتعمف عف نفسيا مف خبلؿ مجموعة  

 .(16: 2006،)الدسوقيمف الميوؿ السموكية التي تظير مصاحبة لتمؾ الصورة 

 الرؤية النفسية فمدينا تعريؼ كفافي : أما

 :تعريؼ كفافي والنياؿ -ب

وتسيـ في تكوينيا خبرات الفرد مف خبلؿ مايتعرض لو مف  ،ذىنية يكونيا الفردتصور عقمي أو صورة  ىي

 (. 96: 1995)كفافي وآخروف،رة الجسـ قابمة لمتطوير والتعديؿوبناءا عمى ذلؾ فإف صو  ،أحداث ومواقؼ

 والمعنى اإلجتماعي لصورة الجسـ :

 :" Schilderتعريؼ شيمدر "-ج

 لجسـ ىي صورة إجتماعية إذ أكد عمى أف صورة اوضح السمة اإلجتماعية لصورة الجسـ ،ي أفحاوؿ 

وأف كؿ جوانب الصورة الجسمية تتشكؿ وتتطور مف خبلؿ العبلقات اإلجتماعية وصورة أجسادنا بالضرورة ،

واصبل ليربط بيف صورة جسمو ليست منفصمة عمى اإلطبلؽ عف صورة أجساد اآلخريف ويبدؿ الفرد جيدا مت

: 2015، )رياضت اإلجتماعية لتشكيؿ ىذه الصورة اآلليا واإلسقاطويمثؿ التقميد والتماىي  ،وجسـ اآلخريف

24.) 
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 ولدينا التعريؼ األنثربولوجي : 

والطريقة ي التصور الذي يكونو الشخص عف جسمو، يشير عمماء األنثربولوجيا إلى أف صورة الجسـ ى-د

جتماعي وثقافي يضفي تاريخو الشخصي عميو طابعا خاصا.فصورة الجسـ ليست يبدو بيا عبر سياؽ إالتي 

نماليست واقعا  إنيامف المعطيات الموضوعية  المحيط والتاريخ الشخصي  تأثيرعف  أساساقيمة ناتجة  وا 

   .(  145: 1993،)لوبرتوف لمفاعؿ

 خصائص صورة الجسم:. 1

 عدة خصائص تميزىا منيا : لصورة الجسـ        

دراكات إلى اإلبرة الشخصية وتقييمو لجسده ، وتشير ليست موضوعية : ىي الخ صورة الجسـ -

 (.15: 2010،)مشاعؿبالجانب الجسدي مف شخصية الفردوالمشاعر التي تتعمؽ  األفكار أووالتصورات ، 

 التتشكؿ وال تتطور بمعايير ثابثة فيي متصمة بنظرة الفرد وتمثيبلتو الشخصية . أنيا أي

لمظيرىـ يقوموف بتكويف  رسما تخطيطياتؤثر عمى العمميات المعرفية :فالناس الذيف يكونوف  -

ال يوجد لدييـ رسـ تخطيطي لصورة  الذيف األشخاصمعمومات ضمنية عف مظيرىـ بطريقة مختمفة عف 

 .الجسـ 

عبلقات  بإقامةالتفاعؿ واالىتماـ  بأنماطجتماعيا: فيي متصمة ـ إستخراج صورة الجستقدير أو إيتـ  -

 انطباع عف الذات. بأوؿ اآلخريفخاصة تزود  إعبلفوتفاعؿ الفرد، فصورة الجسـ تعتبر لوحة 

دي والمحافظة عميو ،وتؤ عتناء بالمظير األنماط اإله األنماط السموكية : حيث تتضمف ىذتؤثر عمى  -

إلى الشعور وتؤدي جتماعي ،وتتضمف كذلؾ المواقؼ التي تقـو بدور سمبي إلى تقدير الذات واإلستحساف اإل

 (.13: 2007س مف صورة الجسـ )فرغمي،باليأ
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،  اآلخريفمحددة : ىي تتشكؿ وتتغير نتيجة تفاعؿ الشخص مع  أوصورة الجسـ ليست ثابثة  -

 إذف،(3: 2008)المطيري، جتماعية لمفرداإل-والنفسية بالتغيرات البيولوجية  أيضاالموقفية ،وترتبط  واألحداث

 األخصائي(.ىذا يجعؿ 46: 2012)عطية، األخرىىي مفيـو يتغير باستمرار وىي ترتبط بنواحي النمو 

حيث يجب عميو البحث عف لصورة الجسـ السمبية حاليا  األساسيوىو العامؿ  أاليركز عمى ىذا الجانب 

 . لتحوؿ في صورة الجسـ والعوامؿ المؤدية ليانقطة ا

 :وابعادهامكونات صورة الجسم . 1

مكونيف  صورة الجسـ تشمؿ  أفيرى "كفافي  "قسـ النفسانييف صورة الجسـ بيف مكونيف أو ثبلثة حيث أف

 ميميف :  

العمر ومف وجية نظر ثقافة :وىو النمط الجسمي الذي يعتبر جذابا ومناسبا مف حيث يالمثاؿ الجسم -

قتراب مفيـو المثاؿ الجسمي ػكما تحدده ثقافة الفرد ػمف صورة الفرد الفعمية لجسمو يسيـ أو إتطابؽ الفرد ، 

وتباعد مفيـو مثاؿ الجسـ السائد في المجتمع مف صورة الفرد بأخرى في تقدير الفرد لذاتو ،  أوبطريقة 

 تختؿ صورة الفرد عف ذاتو وينخفض تقديره ليا. إذلجسمو يعد مشكمة كبيرة 

  المكوف الثاني قيتمثؿ في :  أما

والمعتقدات والحدود التي تتعمؽ بالجسـ فضبل عف  األفكاريشتمؿ ىذا المفيوـ عمى  إذمفيـو الجسـ:  -

 .(21 :1995،)كفافيلفرد حوؿ جسمو التي يكونيا ا اإلدراكيةالصورة 

نفعالي مكوف إ تتكوف مف صورة الجسـ  (إلى أف2006)والدسوقيBreakey   (1997) بريكي أشاروقد     

ظير ضا عف الحياة.وبصفة عامة يقسـ المالر  إلىالشعور السار وغير السار ومكوف معرفي يشير  إلىيشير 

 :ثبلثة مكونات إلىالجسمي 

 الفرد لحجـ جسمو. إدراؾدقة  إلىر او المعرفي :ويشي اإلدراكيالمكوف  -
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االىتماـ والقمؽ بشاف صورة  أونشغاؿ،إلى عدد مف الجوانب مثؿ الرضا واإلالمكوف الذاتي :ويشير  -

 الجسـ.

التعب التي  أوجتماعية التي تسبب عدـ الراحة موكي : يركز عمى تجنب المواقؼ اإلالمكوف الس -

 ترتبط بالمظير الجسمي.

تفاؽ عمى طبيعة ىذه عاد في تركيبيا دوف اإلأبلصورة الجسـ عدة  أفيرى الباحثوف ف ومف ناحية األبعاد

 :أبعادثبلثة  إلىفيقسميا  "Gottesman"جوتسمف  أما األبعاد

 صورة الجسـ المدركة : -

 جسمو . وأجزاءوىي كؿ مايتعمؽ بتصور ومعرفة الفرد عف شكؿ وحجـ ووزف جسمو ومظيره 

 نفعالية :اإلصورة الجسـ  -

 الفرد نحو صورة جسمو المدرؾ )مف حيث الرضا وعدـ الرضا(.تجاىات وأحاسيس ومعتقدات وا  وىي مشاعر 

 جتماعية :صورة الجسـ اإل -

 جزاء وحركة جسمو (أوىي مدى القبوؿ االجتماعي لخصائص الفرد الجسمية )شكؿ وحجـ ووزف ومظير و 

 ( Gottesman, 1966: 90).وتصوراتيـ ومدى تقبميـ لو  اآلخريفووجية نظر 

 : أهمية صورة الجسم. 4

لصورة الجسـ أىمية بالغة في حياة الفرد ترجع لكوف المظير والصورة العامة لمفرد تؤثر ترى الباحثة أف  

فإما أف تكوف سمبية في نظرتو لذاتو  تؤثرعمى نفسيتو وعمى عبلقاتو فيو يتأثر بنظرة اآلخر لو والتي بدورىا 

لقبوؿ واإلنتماء . ىذا يجعؿ لصورة الجسـ أو إيجابية وىذا راجع لكوف اإلنساف إجتماعي ويسعى دائما إلى ا

تؤدي عبلقة وطيدة بالحالة النفسية لنا فإيجابيتيا تزيد مف تقديرنا لذواتنا ومف إنجازاتنا في الحياة أما سمبيتيا 

 وعدـ الكفاءة مما ينتج عنو إضطرابات نفسية عديدة .  والدونيةوالشعور بالنقص إلى نكراف الذات 
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امؿ ميـ في العبلقات وفي المظير ع أف" Pipherيذكر "بيفر   حيث "رياض"و "كفافي"و "بيفر"وىذا مايراه  

 أىميةف صورة الجسـ ليا جسـ ميمة لمنمو النفسي البدني ،وأخبرة ال أف وترى "بريكي جيمس"الحياة ، 

ف ، بدوف شؾ يفترض وجود عبلقة ىامة بيأىميتوف مظير الشخص الجسمي لو وأل ،أيضاوجدانية ورمزية 

 (.22: 2014ألجسامنا وحالتنا النفسية )عبازة ،تقييماتنا 

جتماعية نا وتتاثر بالعديد مف العوامؿ اإلفيي ترتبط بتقدير ذات ،بالذات إحساسناصورة الجسـ جزء حيوي مف  

 جتماعيا إلى المجتمع وأف نكوف مقبوليف إنتماء فيي قد تؤثر عمى رغباتنا في اإل ،والثقافية

 نفعاليا عمى تفاعبلتنا االجتماعية.أف صورة الجسـ تؤثر معرفيا وا  ىذا يدعـ فكرة 

ية نفسيـ جذابيف وىذا ضروري لنمو الشخصإف نمو صورة الجسـ اإليجابية تساعد الناس في رؤية أ

 كثر صحةفالناس الذيف يحبوف أنفسيـ ويفكروف بأنفسيـ عمى نحو إيجابي عمى األرجح يموتوف أ ،الناضجة

ـ السمبية لدييـ تقدير ذات فالناس دوي صورة الجس ،تؤثر عمى حياة الفرد أفـ السمبية يمكف بينما صورة الجس

 (.5: 2004،بالمبلبس الفضفاضة والقاتمة )فايد أجساميـ إخفاء، يحاولوف منخفض

، باأللـ أوبالسرور  إما تصور الفرد لذاتو  الجسمية في وقت ما يحدد شعوره في ذلؾ الوقت، أف "بيؾ"و يرى 

مف حالتو الجسمية الفعمية في  أىـوقد يكوف تصوره لحالتو الجسمية  ،رالفتو  أو، بالحيوية الضعؼ أوبالقوة 

 .وأحاسيسوتحديد مشاعره 

صية صورة الجسـ تؤثر عمى نمو الشخ أف "كفافي والنياؿ" أوضحوصورة الجسـ فيما  أىميةوتتضح 

، وقد تكوف ىذه االتجاىات ايجابية أوتجاىات نحو جسمو قد تكوف سمبية فما يكوف الفرد مف إ ،وتطورىا

إدراكا لشكؿ الجسـ ، كما تتضمف صورة الجسـ  اآلخريفمع ذاتو ومع   اإلنسافمعوقة لتفاعبلت  أوميسرة 

سالب يكوف المفيـو ال األحيافانو في كثيرا مف  التأكد. لذا وجب ألجزائورتباطات الداخمية وحجمو وحدوده واإل

  ضطراب صورةأو إالسمنة المفرطة  أفراددى ضحا لوىذا مانجده وا، ه في صورة الجسـالتشو  إلىلمذات رجعا 
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أو بثر في أحد ، الشخص الذي يعاني مف عاىة جسدية أوكصورة الجسـ لمشخص قصير القامة  ،الجسـ

يجابي المفيـو اإلصاحب ، وعمى العكس مف ذلؾ يجسده أعضاءتشوىات وحروؽ في بعض  أو، طرافوأ

 .(45: 2015،)رياضذات فضبل عف التقدير المرتفع ليابالرضى نحو ال لصورة الجسـ شعورا

 نمو صورة الجسم :. 5

تجاىات ومعاني ومدركات ، تتضمفالفرد في تكويف نحو ذاتو يبدأ  يكوف الفرد مفيوما  أدؽ، وبتعبير أفكارا وا 

دراكات حوؿ جسمو وتنمو لديو صورة ذىنية نحو أفكارا ومشاعر وا  في الوقت ذاتو  كما يكوف الفرد ،حوؿ ذاتو

:  2015 ،نحو ىذه الخصائص )رياض واتجاىاتو الوظيفيةوالخصائص  الفيزيقيةص جسمو متضمنة الخصائ

71  .) 

 مرحمة قبل الوالدة :.1.5

الصورة المسبقة التي ، وتتضمف رات صورة الجسد تبدأ قبؿ الوالدةتطو  أف إلى "fisher "ستار وفيشرأشار

بالصورة  تتأثر وبآخر، بشكؿ تكوف ىذه الصورة تامة أفومايحبوف  يكونيا الوالديف عف المولود الجديد،

ي أفعندما يولد الطفؿ تتـ المقارنات بيف الصورة المتخيمة والصورة الحقيقية عف الطفؿ، الجسدية لموالديف .

سوؼ  فإنيماعمي . فعندما تكوف الصورتيف متقاربة نوعا ما بيف صورة الوالديف المثالية ومظير الطفؿ الف

سوؼ يؤدي الى احساس ، وكؿ ىذا اشباع حاجاتو المادية والمعنوية إلى إضافة، يستقببلف الطفؿ بمحبة

 .( 73: 2015رياض،في المستقبؿ) اآلمنة، وىذا الشعور بالمقابؿ ىو االساس لصورة الجسد الطفؿ بقيمتو
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 الطفولة :مرحمة .1.5 

فيو اليدرؾ التفاصيؿ الدقيقة التي  ،جسمو بشكؿ عاـ و كمي إلىينظر الطفؿ في مرحمة الطفولة المبكرة 

في المقارنة بيف جسمو مف حيث الشكؿ  ويبدأ، يتطور مع نياية ىذه المرحمة إدراكوولكف  جسمو . أبعادتميز 

 (.24 :1995،خاصيتي الطوؿ والقوة البدنية )كفافي إلىوينتبو بصفة خاصة  اقرأنو وأجساـوالحجـ 

نطباعا لمفيوـ األبوية تشكؿ بصمة وا  تجاىات والمواقؼ ألف اإل ،أثناء ىذه المرحمةميما  األبوةويكوف شكؿ 

 الطفؿ عف ذاتو وجسمو ووظائفو.

يمعبوف دورا ميما في  األقرافوىؤالء  ،قراف لو بمثؿ عمرهألوؿ فانو يحتؾ بأعندما يدخؿ الطفؿ المدرسة 

 (. 76: 2015،تطوير صورة الجسد)رياض

لوالديف وصورتيما حيث يؤثر في ىذا اإلدراؾ شكؿ اجسمو بشكؿ عاـ  إدراؾالطفؿ في   يبدأفي ىذه المرحمة 

إما أف يزيد ثقتو ، ويتأثر بجماعة األقراف حيث يقـو الطفؿ بمقارنة جسمو مع اآلخريف وىذا ونظرتيما لمطفؿ

 ويحب جسده أو شعوره بالنقص وعدـ الثقة .بنفسو 

 مرحمة المراهقة :.1.5

 أجساميـىذه المرحمة يواجو المراىقوف زيادة الوعي عف  وأثناءتعرؼ المراىقة بسف البموغ وتغيرات النمو 

صا لذاتو وحيرة حوؿ جسمو لنفسو وفح إدراكا أكثرويصبح المراىؽ التغيرات البدنية التي تحدث ، بسبب 

 (.41 :2009،)وفاء النامي

صورة الجسـ لدى المراىؽ  وتتأثر، جزء قائـ بذاتو وكأنوعظاء جسمو ينظر المراىؽ لكؿ عضو مف أ 

تحدد معيار الجاذبية في ىذه المرحمة مف خبلؿ ب "Deyon ديوف"أشار . كما اآلخريفبتعميقات وتقييمات 

 (.24: 1995،)كفافي المراىؽجتماعية مع قات إعمى تكويف صداقات وعبل اآلخريف إقباؿ
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 مرحمة الرشد: .4.5

عندما يصؿ الفرد الى مرحمة الرشد ػوىي مرحمة ىدوء نسبي ػ بتوافؽ مع صورة جسمو ويقتنع بيا مف حيث 

الطوؿ ومبلمح الوجو ولكف توجد درجة عدـ الرضا عف الذات الجسمية فيما يخص الوزف خاصة عند النساء 

 (.78 :2015،)رياض

 الشيخوخة : مرحمة.5.5 

فكيره بقدر مايشغمو سبلمة ، ولكنيا ال تمثؿ محورا جادا في تالمسف التغيرات الواضحة عمى جسمويدرؾ 

عاـ الشكؿ الكمي ال إلى، فترجع صورة الجسـ في مرحمة الشيخوخة بأمورهف يجد مف يرعاه وييتـ صحتو وأ

 (.25 :1995 ،)كفافيوتبتعد عف الخصوصية والجزئية

الطفولة صورة الجسـ مثميا مثؿ أي مدرؾ مف مدركات أو قدرات الفرد فيي تنمو عبر مراحؿ العمر مف   

لي وتتشكؿ بنظرة الفرد لذاتو ونظرة اآلخريف لو باإلضافة إلى المعايير اإلجتماعية لمجسـ المثا إلى الشيخوخة 

بالشكؿ الكمي ثـ تتجزأ وتصبح خاصة في  تبدأ. وما نبلحظو أف ىذه الصورة التي يحاوؿ كؿ فرد الوصوؿ ليا

المراحؿ الوسطى مف حياة الفرد فييا يركز الفرد عمى جسمو ويحاوؿ العناية بو ويسعى الف يكوف مقبوال 

 ومحبوبا لدى اآلخريف ثـ ترجع صورة الجسـ لتكوف بشكؿ عاـ وال تستحود عمى حيز كبير مف تفكير الفرد.

 صورة الجسم : العوامل المؤثرة في نمو وتشكل. 6

رد نفسية بنسب متفاوتة حسب عمر الف أوبيولوجية  ،الجسـ بعدة عوامؿ داخمية وخارجيةتتاثر صورة  

وتتمخص  ،رأكثبنسبة  الجسمية عمى ىذه الصورة التأثيرخد عامؿ منيا زماـ ومواقؼ الحياة ففي كؿ مرحمة يأ

 ىذه العوامؿ في:
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 العوامل البيولوجية:.1.6

ضطرابات العصبية أف بعض اإلكما  ية دورا ميما في نمو صورة الجسـ والوراثتمعب الخصائص البيولوجية 

 أووصفات الجمد مثؿ الطوؿ  ألجساميـ األفراد إدراؾتؤثر عمى طريقة  أفالخصائص البيولوجية يمكف  أو

 البشرة ،وحجـ الصدر ، وتقاطيع الوجو والبشرة .

ات لمظيرىف وغير العديد مف التغيرات الجسمية السريعة وتجعؿ النساء مدركوفي مرحمة المراىقة تحدث 

 (.35: 2005)العزاوي،أجساميفف آمنات وقمقات بشأ

 اصورة الجسـ سببي إضرابات أف األعصاب إلى عمماء  أشارفقد  وفي مجاؿ العوامؿ البيولوجية والعصبية،

بينيما  فبعد  عبلقة وثيقةل األبحاثنتائج  أشارت  األساس، وعمى ىذا ب في مخطط الجسـ في الدماغضطراإ

 ،في الفص الجداري إصاباتتشوه صورة الجسـ لدييـ  باضطرابالمصابيف  األفرادف حدوث الموت وجد وأ

 الفص الجداري بمثابة صورة الجسـ )ففيو يشيد الفرد صورة لذاتو(  أف اعتبرو إ ومف ثـ

       معينة مف الفص الجداري . أجزاءفي  واإلصابةيربطوا مابيف تشوه صورة الجسـ  أفثـ حاولوا ومف 

إال بالفص الجداري  باإلصابةكثيرة  أحيافضطراب صورة الجسـ في نو بالرغـ مف إرتباط إأويرى " كريتشمي" 

 (.2015:80مف المخ وخصوصا في منطقة التبلموس)رياض، أخرىفي مناطؽ  باإلصابةنو قد يرتبط أ

 والوالدان:  األسرة .1.6

قتداء ما عف طريؽ اإلإبالنسبة لمطفؿ  أمورعدة  الدور الكبير لموالداف في تعمـ واكتسابو  التأثيرالكؿ يعرؼ 

فصورة الجسـ مثميا مثؿ جوانب وسمات الشخصية تكتسب بنسبة  ،المقارنة وغيرىا أوالتعزيز والعقاب  أو

 . واألسرةكبيرة مف الوالداف 
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 أوقيؿ  ويقمدوف طوؿ الوقت ما ،المعمومات والرسائؿ المحيطة بيـ سفنجات يمتصوفمثؿ اإل األطفاؿإف 

طفميـ قد حجـ جسـ  أوىذا التركيز المتطرؼ عمى وزف  ،فقط يحاولوف المساعدة اآلباء أف، وبالرغـ مف فعؿ

 مما يفيد . أكثريضر 

 .نظاـ غدائي وعدـ الرضا عف صورة الجسـ إتباعقد تقدـ نمادج تؤكد عمى النحافة وتدعـ  األسريةالبيئات 

الجامعة عف أف تقارير فتيات في دراسة ليما  Reives et Cash  (1996)كؿ مف ريفيز وكاش أوضحفمقد 

صورة جسـ سمبية  األمياتذا كاف لدى فإ ،أجساميفتتوازى مع تقاريرىف عف صورة  أمياتيف أجساـصورة 

 .(2002:14تكوف البنات كذلؾ والعكس صحيح )البيبلوي، أجساميفعف 

 المدرسة والمعممون :.1.6

في المدرسة والطفؿ يرى  أياموسرة فالطفؿ والمراىؽ يقضي معظـ واأل اآلباءؿ عف دور لممعمموف دور ال يق

 المزؿ وىو يتحدث عما قالو المعمـ ومافعمو  إلىيرجع  أففي المعمـ القدوة التي يراىا في والديو فمنذ 

صورة لوالمراىقيف  األطفاؿ إدراؾالمعمميف يمعبوف بعض الدرو في  أفStacy"(2004 )لذا ترى ستايسي 

مف لذا ف ،األكاديمينجازىـ بلب لتقييـ معممييـ عامؿ ميـ في إالط إدراؾ أفجسميـ ، وتبيف الدراسات 

(،وقد 43: 2009)القاضي، ألجساميـوالمراىقيف  األطفاؿ إدراؾيؤثر المعمموف عمى كيفية  أف أيضالمعقوؿ ا

أنيـ طبلبيـ بناء عمى جاذبيتيـ  كما  أداءالمعمميف يبنوف توقعاتيـ عف  (أف1977)"Ademsآدمز " أشار

   .( 32: 2008)االشـر ،ءالوسمامع التبلميذ  أكثر إيجابانتباىا ويتفاعموف يعطوف إ

 ، وتعميقات المعمميف تؤثر كثيرا عميو.عند التمميذ حيث يرى فيو القدوة قمنا لممعمـ مكانة خاصة وكما

فيستمع الطفؿ  يدلي المعمـ ببيانات بخصوص صورة النحافة وقد يدلي بتعميقات عف زيادة الوزف،أف فيمكف 

                      راؾ الفرد لجسمو، مما يجعؿ المعمميف مؤثريف في كيفية ادما يقولو ويقبموف الرسائؿ كما ىيل

 (.9: 2007) فرغمي،
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 : واألقران األصدقاء .4.6

جؿ التعارؼ االجتماعي الذي أندادىـ مف أالشارع فرصة لممراىقيف لمتبلقي مع  أوالنادي  وأالمدرسة  تييئ

تعقيدا مف التي  أكثرجتماعية األقراف يتعمـ المراىؽ ميارات إ، ومف خبلؿ مجموعة سعيا حثيثا إليويسعوف 

جادبية بالنسبة لو،  أكثر، والمجموعة األسرةتعقيدا مف التي تعمميا في  أكثروالمجموعة  ،األسرةتعمميا في 

ذاتو والتعبير عف شخصيتو وىويتو في صورة مف التنافس والتحدي عمى العكس مف  إلثباتفيي فرصة 

 (.43: 2005)حاتـ،والموجودة بدوف تنافس األسرةمركزه الثابت نسبيا في 

 Freidman (1997) فرايدماف  المراىقة ويذكر مبل قي بناء صورة الجسـ خاصة أثناءدورا مك األقرافيمعب 

كما يواجيوف نفس المشاكؿ ويممكوف نفس النظرة  ،العاطفي باألمافبعضيـ البعض األصدقاء يزودوف   أف

آلخر عمى سموكيات غير صحية مثؿ بتشجيع كؿ منيـ ل األصدقاءقد يقـو  ،أخرى. مف ناحية العالـ إلى

تحطـ  أوقد تصنع  أنيامباشرا ذلؾ  تأثيراتؤثر  . فالعبلقة باألصدقاءرجيـ غير الصحيوال األكؿضطرابات إ

 (.30: 2010النوبي،تقدير الذات)

ورة الجسـ المثالية ويعمموف العديد مف األفراد الذيف يتفقوف مع صمف  األصدقاءوالمراىقيف  األطفاؿويختار 

ف ىذه الفترة ىامة ، ألاآلخريفيبحثوف عف الصداقات التي تكوف مقبولة مف  أيضا، ليكونو مقبوليف األشياء

 أوتعميقات السمبية فال ،المظير قد تؤثر عمييـ مدى الحياة أوتعميقات بخصوص الوزف  وأيفي حياتيـ 

ر عمى تقدير الذات ومفيـو الذات وقيمة الذات لدى الفرد وقد يحمؿ بعض تؤث أفيمكف  األقرافالمثيرة مف 

                                                                      (.4: 2007سف الرشد)فرغمي، إلىىذه الرسائؿ معو 

 مف العبلقات ةالخطر عض العوامؿ (  لمعرفة ب 2010) Cantin et al كنتيف وآخروف وفي دراسة قاـ بيا

مستويات  ،األقراف إيذاء، السمبية المتعمقة بالمظير الجسدي نظاـ غذائي، إتباع) حوافز : مثؿ األقرافبيف 

المتعمقة بالمظير بيف  األحاديثمف نفس الجنس، تكرار  باألقرافعدـ الرضا عف صورة الجسـ مقارنة 
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حسب التغيرات الممحوظة في مستوى عدـ الرضا عف صورة الجسـ مع بداية مرحمة المراىقة األصدقاء ( 

: الجنس األفراد مثؿبعض خصائص  أف إلى، توصؿ والثاني ثانوي األوؿ( تمميذا مف المستوى 594وعمى )

              رتبط بعدـ الرضا عف صورة الجسـ، إتقدير الذات العاـ لدى الطمبةومؤشر كتمة الجسـ  و 

(117 :2010،Cantin.) 

 والثقافة : اإلعالموسائل .5.6

اإلعبلـ . فكؿ وسائؿ في تقدير الذات وصورة الجسـ واألصدقاء األسرةوالثقافة لجانب  اإلعبلـتؤثر وسائؿ 

تبعث برسالة  وكأنياتكوف جدابة ونحيفة وجميمة  أفنو لكي تنجح في الحياة فبلبد المختمفة توضح لمفتاة أ

 . أىمية أكثرالمظير  أفمؤادىا 

اإلعبلـ وسائؿ  تأثير( حوؿ 2004)  Agliata et Tantleff Dunnيا أغمياتا وتانتمؼ داف في دراسة قاـ ب

تشكؿ قوة نافذة عمى تصور شكؿ المظير الجسدي  ولدييا  اإلعبلـوسائؿ  أف إلى عمى صورة الجسـ  أشار

توي عمى الصورة المثالية تمفزيونية تح إلعبلنات( مشاركا 157، وقد تعرض )سمبي عمى صورة الجسـ تأثير

               ئاباكثر اكتا أصبحو ذيف تعرضو لصورة الجسـ المثالية أالمشاركيف ال أفالنتائج  لمجسد أظيرت

                      (Agliata et Tantleff Dunn,2004 :7.) 

  عف المجبلت واألفبلـ،حيث تنجـ نماذج الجاذبية ىاـ في تقييـ الفرد لصورة الجسـ عامؿ اإلعبلـ أجيزة إذف

 اإلعبلـ أجيزةىو جيد وجميؿ وميـ مف خبلؿ  نتعمـ القيـ والمعايير الثقافية لما أنناالممثبلت/الممثميف كما 

عمى المظير يعرض  فالتأكيد، والكتب والصحؼ وبرامج التمفزيوف والمجبلت واألفبلـ اإلعبلناتممثمة في 

 (.35: 2007تصاؿ)عبد الستار،األجيزة البصرية لئلفي كافة عمى نحو واسع 
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 : الحياتية الحاسمة في الماضي األحداث. 6.6

السمبية الخاصة في تشكيؿ اضطراب صورة الجسـ لدى الطفؿ فمثبل قد يسخر منو  األحداثىذه تتداخؿ  

: 2009،ر)زافر كوبوسامة وأبياضا  أكثر ألنوقد يميز معممو رفيقو  أوزمبلئو في الروضة لكونو بديف 

182). 

 جتماعية غيرإلالكفاءة والعبلقات ا أو ،مر المتعمقة بالمظير الجسميدومف صدمات الطفولة مثؿ مشاعر الت 

حيث  الجنسي واإليذاء، األسرةوضعؼ المساندة والدعـ مف قبؿ  ،، والعزلة االجتماعيةاألقرافالفاعمة مع 

الجنسي غالبا ما يعيشوف خبرة مؤلمة جدا مع  اإليذاءلدى الطفؿ، فضحايا سبب في تدمير صورة الجسـ يت

اف الضحية قد تشعر بمسؤوليتيا تجاه االيذاء ومف ثـ تعتقد  إلى باإلضافةتذكرىـ بخبرة سيئة  ألنيا أجساميـ

 (.31: 2010او العقاب )النوبي،اف جسميا كموضوع ، يستحؽ االزدراء 

 فقد      مف العوامؿ التي مف المحتمؿ اف تمعب دورا في تطور اضطراب صورة الجسـ .-واالعتداء البدني

الجنسي  أووجود عبلقة بيف التعرض لمعنؼ الجسدي  إلى Unwing Allen et (2003)"اليف ويونج" أشارت

المزيد مف الجيد  ىإلتحتاج  األبحاث، واف كانت ضطراب صورة الجسـا  في المراىقة و  أوسواء في الطفولة 

 (.83: 2015)رياض،في ىذا المجاؿ

جتماع عدة إجسـ وغالبا مانجد الالخمؿ في صورة  إحداثعامؿ واحد قادر عمى  أفبالنظر ليذه العوامؿ نجد 

وتعقيدا حيث يجد النفساني صعوبة في تحميؿ العوامؿ الحقيقية المؤثرة في  اضطراب سوءعوامؿ مما يزيد اإل

بعض  حكـ في ىذه العوامؿ لكف يمكف مؤليستحيؿ الت أووالوصوؿ لمعبلج المناسب فكما نعرؼ يصعب الفرد 

 وتغييرىا. إليياويسيؿ الوصوؿ  أيديناالعوامؿ التي بيف  بإصبلحالثغرات 
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 صورة الجسم والثقافة :.7

مجتمع( مع بيئتيـ االجتماعية  أوتفاعؿ الناس في جماعة منظمة ) أسموبالثقافة نسؽ مف المعمومات يحدد 

المرجعي ىو مجموعة القواعد والتنظيمات   اإلطاروالثقافية . وبيذا المعنى يستخدـ المفظ حقيقة بحيث يكوف 

 والمعايير الثقافية وطرؽ التفاعؿ داخؿ الجماعة. 

متطابقة والمعايير ورة الفرد لجسمو صوكمما كانت  ،يكونو الفرد مف تصورات حوؿ جسمووتسيـ الثقافة فيما 

                      التي تحددىا الثقافة حوؿ الجاذبية الجسمية شعر الفرد بالرضا عف ذاتو الجسمية

 (.28: 1995،والنياؿ )كفافي

، فالثقافة ترفع قيمة بعض ي يؤثر عمى صورة الجسـ بشكؿ كبيرالتكيؼ الثقاف أف Heinperg ىنبيرغ ويرى

التركيز ف ا  لياـ ؟ كؿ ىذا يعرؼ داخؿ الثقافة، و ا  ، وتحدد مالجيد ؟ ومالجميؿ و  ىاألخر وتخفض قيمة  األشياء

 نتائج سمبية تؤثر عمى صورة جسـ الفرد.  إلى، ويؤدي عمى  المظير الخارجي ضار لممجتمعالثقافي 

عمى  ف الثقافة تؤثرأجتماعيا وثقافيا و إ، ويتاثر دينامي يتضمف التفسيرات الشخصية صورة الجسـ مفيوـ إف

 (. Heinperg,1995 :338كمو الناس؟ ومايمبسونو؟ وكيؼ يصففوف شعرىـ؟)أما ي

العربية دخوليا معترؾ الحياة العممية  المرأةومف العناصر الفاعمة التي تؤثر في تشكيؿ صورة الجسـ عند 

صورتيا الجسمية في ، مما يجعميا قد تيمؿ بعض الشيء التقميدية األسرية أعبائيا إلى إضافةخارج المنزؿ 

حيزا كبيرا مف تفكيرىا واىتماميا، وال تجد الفرصة لتجعؿ مف  تأخذولويات الحياة أف وذلؾ أل ،ومظيرىا العاـ

 األفضميةشائعا في المجتمع ويحوز  أصبحقريبة مف المثاؿ الجسمي الذي  أوصورة جسميا الواقعية مطابقة 

 (.30: 1995)كفافي والنياؿ،ستحسافواإل
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 بين صورة الجسم ومخطط الجسم:الفرق .8

كما  ابية( التي يكونيا الشخص عف جسموااليج أوصورة الجسـ ىي الصورة الذىنية )السمبية  أفكما نعرؼ 

ومبلمح  ،الحركي، ومرونة العضبلت-تبدو في صورة الجسـ العاـ، والجاذبية الجسمية، والتآزر العضمي

 خ.الوجو وحجـ ولوف العينيف ،وتناسؽ المشية...ال

، والقابؿ لمتعديؿ ة الداخمية بالنسبة لمشخص المدرؾذلؾ الجزء مف الدورة الحسية التاممخطط الجسـ فيو  أما

الحسية،  األسطححيث يقبؿ المخطط التعميمات لدى توفرىا في  إدراكو، والمحدد بما يجري الخبرةعف طريؽ 

 .(37: 2015)رياض،موماتويتغير بواسطة تمؾ المع

 (. 37: 2015)رياض، يوضح الفرق بين صورة الجسم ومخطط الجسد(: 11رقم)الجدول           

 مخطط الجسـ                  صورة الجسـ              

تعقيدا مف مخطط الجسـ ،ووثيؽ الصمة بعمـ  أكثرمفيـو 

 التمثؿ الخاص لمفرد عف جسمو. إلىالنفس والذي يشير 

 التمثؿ العضوي لمجسد في المخ إلىمصطمح عصبي يشير 

 وأفعالودراكات الفرد إالطريقة:التوسط مابيف  اآلخريفسموؾ الفرد عمى  تأثيرالطريقة:

تمثؿ وسط بيف الجسد البيولوجي والذات والخبرات 

 المتعمقة بالعالـ الخارجي

جؿ التنظيـ أدينامية التي يكتسبيا الفرد مف  تمثؿ طاقة

الوقائع الجسمية والجيد الذي يشكؿ والتكامؿ والتنسيؽ بيف 

 الجسد في عبلقتو بالبيئة

صورة دينامية مستمرة مف اليدـ والبناء في عبلقتيا 

، ومتفاعمة في المواقؼ ، تتغير في كؿ وقتباآلخريف

 العادية غير المقمقة

بناء معرفي مطمؽ يحوي عمى كؿ المدركات قبؿ المفظية، 

 ت المختزنة في الماضيالتنظيـ الذي يربط االنطباعا ومبدأ

 تحمؿ مضاميف ال شعورية  تحمؿ مضاميف شعورية وال شعورية 
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 تحمؿ مضاميف حيادية  تحمؿ مضاميف ايجابية وسمبية 

 تحمؿ خبرات ذاتية  تحمؿ خبرات ذاتية وموضوعية 

 بتأممياتتضمف التمثيؿ العقمي لذواتنا والتي تسمح لنا 

وتؤثر بشكؿ فعاؿ في سموكنا وتقدير لذاتنا، وىي لوحة 

 عف جسدنا األولىباالنطباعات  اآلخريفشخصية تمد 

عادةتتضمف استمرار تكويف  تكويف الحدود و الروابط بيف  وا 

 الجسد والعالـ الخارجي 

 

بالسجؿ  تعمؽإف الصورة الجسمية تنتمي لمسجؿ الخيالي ويتطمب تمييزىا عف المخطط الجسمي الذي ي

، والصورة الجسمية ال شعورية وقاعدتيا وجدانية والتخطيط الجسدي شعوري وقاعدتو حركي والمعرفي-الحسي

عصبية  وفي الحالة األولى الجسـ معاش كوسيمة لمعبلقة مع اآلخر وفي الحالة الثانية يستعمؿ الجسد كأداة 

 لمثأثير في المكاف وفي األشياء.

 صورة الجسم:  اضطراب. 9

ضمف اإلضطرابات التي ليا صمة بالوسواس القيري ألنو يمس  DSM-5يعتبر إضطراب صورة الجسـ في 

عدة   نذكر .ة أو مبالغ فييا تسيطر عمى الفردتصورات وأفكار يكونيا الفرد حوؿ نفسو قد تكوف خاطئ

 تعاريؼ لو ومعايير تشخيصو وبعض العبلجات النفسية لو.

 الجسم:. تعريف إضطراب صورة 1.9

، خاطئ لمظيره الخارجي كما يبدو لواضطراب صورة الجسـ ىو حالة نفسية يعاني منيا الفرد نتيجة لتصور 

مف الموضوعية  لذلؾ يشعر  أساس أيليا يروف ىذه العيوب والنواقص التي ليس  اآلخريف أفكما يعتقد  أو
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والقمؽ المفرط عمى مظيره في المناسبات االجتماعية التي تجعمو ينسحب مف تمؾ المواقؼ نشغاؿ الباؿ إب

 (.297: 2015ئة حوؿ مظيره)رياض،طالخا األفكارنتيجة ليذه 

مظير نيماؾ مفرط مف جانب شخص ذي إ:بأنوAlberitini et Fhilips("1999 )يعرفو "البرتيني وفيمبس""

سوى في  اإلطبلؽه الجسمي،  وربما ال يكوف ليذا العيب وجود عمى جسمي عادي بعيب طفيؼ في مظير 

 (.395: 2012،ة ىذا الفرد)عباس وآخروفمخيم

عض العيوب ببنشغاؿ زائد عف الحد إ بأنيا(  فقد عرفتيا 1994لمطب النفسي ) األمريكيةالجمعية  أما

 .عاديا  أوالتخيمية في المظير الجسمي لدى شخص يبدو طبيعيا 

نشغاؿ الزائد عف الحد والمغالي فيو يتمثؿ في عدـ القابمية اإل إلىحالة نفسية تؤدي  بأنياالدسوقي ويعرفيا 

تصدع في حياة الفرد الذي يعاني مف ىذا  أوختبلؿ وتمزؽ إ إلىلممظير الجسمي مما يؤدي في النياية 

 (.18: 2006)الدسوقي،ضطراباإل

لمف يبلحظو  أوطبيعيا لممبلحظ  أوف مف الجسـ قد يبدو عاديا يىو نفور ذاتي لجزء مع

(Tompson ,1990 :2.) 

المظير الجسمي بصفة عامة  أونشغاؿ زائد عف الحد بعيب ما في المظير الوجيي بصفة خاصة إوىو 

 .(Veale et al ،1996 :717)فيؿ واخروف  تجنب المواقؼ االجتماعي إلىبو يؤدي بصاح

نشغاؿ الفرد حوؿ مظيره إ(DSM-IV,1994ضطرابات العقمية )لئل واإلحصائيعرفو الدليؿ التشخيصي ي

في المجاالت االجتماعية ختبلؿ إ أوالجسمي مع ظيور خمؿ في تصوره والذي يسبب توترا وقمقا شديدا ، 

متخيؿ  أو. ومع ذلؾ قد ينطوي عمى عيب فعمي اآلخريفغير ذلؾ مف المواقؼ التفاعمية مع  أو، والمينية

 .(297: 2015)رياض،
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ىو إنشغاؿ الفرد الزائد لجسمو أو جزء منو وخمؿ في تصوره حولو ويكوف مصاحبا لمشاعر عدـ الرضى 

نسحابا وتجنب  وعدـ التقبؿ لو حيث قد يكوف بسبب عيب ظاىر أو متخيؿ فقط ما سبب قمقا وتوترا لمفرد وا 

 اعية .المواقؼ اإلجتم

 :معايير تشخيص إضطراب صورة الجسم. 1.9

 DSM-5 (F45.22 )الجسـ بالنسبة لي  صورةضطراب إ  

A- بتشوىات في المظير الجسدي التي ال يمكف مبلحظتيا  أوالمتصورة  كثر مف العيوبأو أاالنشغاؿ بواحد

 .لآلخريفتظير بشكؿ طفيؼ  أو

B- أوبسموكيات متكررة )مثؿ تفحص النفس في المرآة التبرج المفرط(ضطراب، القياـ اإل أثناء ما في مرحمة 

 (ردا عمى مخاوؼ المظير. اآلخريفالعقمية)مقارنة المظير مع  األفعاؿ

C- غيرىا أوفي المجاالت االجتماعية والمينية  األداءضعفا في  أوسريريا ىاما  إحباطاتسبب االنشغاالت 

 .األخرىاليامة  األداءمف مجاالت 

 كاف:  إذاد ما تحدي-

الكتمة العضمية  أف أوليا كتمة جسدية صغيرة جدا  أولو  أفنشغاؿ الفرد بفكرة إمع شذوذ البنية العضمية : 

مف الجسد كما ىو الحاؿ في كثير  أخرى. ويستخدـ ىذا المحدد حتى لو كاف الفرد مشغوال بمناطؽ غير كافية

 مف االحياف.

 كاف : إذاتحديد ما -
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مشوىا(  أبدو أناقبيحا،  أبدو أنا)مثؿ:ضطراب تشوه صورة الجسـ إف معتقدات ألدرجة البصيرة بش اإلشارة

 .( 103: 1994 )أنور، 

 العالج: .1.9

منيج التحصيف النفسي  أحياناالنفسي، ويطمؽ عميو  واإلرشاديحتؿ المنيج الوقائي مكانا ىاما في التوجيو  

ضطراب النفسي لدى اإل أومنع حدوث المشكمة  إلى. حيث ييدؼ النفسية واألمراضضد االضطرابات 

 قبؿ اىتمامو بالمرضى. واألصحاء باألسوياءنو ييتـ أ أيالطفؿ، 

 : تياآلوتتمثؿ عناصر الوقاية في 

 بإزالةاالضطراب وذلؾ  أومحاولة منع حدوث المشكمة  األوليةتتضمف الوقاية  : األوليةالوقاية  -

عف طريؽ عدة وسائؿ منيا : التشجيع،حرية االكتشاؼ،حرية التجريب، حرية التعبير عف المشاعر  األسباب

 خفضعمى العبلقات الحوارية البناءة، ومحاولة  والتأكيدالمؤلمة  األحداث،المساندة االنفعالية خبلؿ مراحؿ 

 إلىوصوال  ة لمفرد نيائي ىو توفير بيئة صحيالضطرابات الشخصية واليدؼ إ إلىالضغوط التي تؤدي 

 (.383: 2015مجتمع صحي مف الناحية النفسية واالنفعالية والبدنية )رياض،

 األسرةيركز عمى دور المحيط مف  ألنومنيج يجب تبنيو في كؿ المجتمعات  أىـوفي نظر الباحثة ىذا 

 أفوكؿ مف يحيط بالفرد في مساندة الفرد ومساعدتو عمى تقبؿ ذاتو وجسمو وصورتو الجديدة  واألقارب

 تعرض لحادث مثؿ البتر والتشوه..الخ

وتتمثؿ في محاولة الكشؼ المبكر وتشخيص اضطراب صورة الجسـ في مرحمتو  الوقاية الثانوية : -

الذاتية حوؿ الجوانب االيجابية مف  األفكاروليد ،وتلمسيطرة عميو ومنع تطوره وتفاقمو  اإلمكافبقدر  األولى

 الجسد.
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بالعبلج المعرفي السموكي  األخصائييفغمب أوىنا ينصح  الوقاية مف الدرجة الثالثة )العبلج(: -

محاولة  إلىوف ؤ يمج أوالجراحة التجميمية  إجراءاالشتراؾ في ىذا العبلج ويفضموف يريد المرضى  ال وأحيانا

جمدية عمى استعداد  أمراض وأطباءباف ىناؾ جراحيف لمتجميؿ  دالنصح لممرش إسداءلذلؾ يجب  ،نتحاراإل

عدـ الرضا حيث يرى  إلىتكوف مفيدة وتؤدي  ىذه العبلجات ال أفVeale(2000 )فيؿ  أكدلعبلجيـ لكف 

مف  آخرجزء  إلىنشغاؿ المبالغ فيو ينتقؿ ف اإلإالمرضى لجراحات تجميمية في منطقة ما ف إجراءنو بعد أ

 (.126: 2006)الدسوقي ،الجسـ 

مجموعة  أفوالعقاقير الطبية حيث تشير نتائج العديد مف الدراسات  أمكف إذاوىناؾ العمميات التصحيحية 

ضطراب صورة الجسـ إفائدة في عبلج  أو( ذات فاعمية SSRI) متصاص السيروتونيفإ إعادةمثبطات 

 (.Hollander et al ،1990 :1036)ىوالند واخروف.

    صورة الجسم: إلضطرابالنفسي واالجتماعي  األثر .11

مف ردود أفعاؿ  يتأثرحيث  مظير الفرد يؤثر في حالتو النفسية وحتى عبلقاتو االجتماعية  أفماال شؾ فيو 

 بو بسبب شكمو ماتجاه مظيره وجسمو وحتى تعميقاتيـ وقد يبلقي الفرد رفض وعدـ إىتماـ اآلخر ااآلخريف 

وىذا يجعمو في مقارنة دائمة لجسمو مع اآلخريف أو اإلنعزاؿ واإلنسحاب مف  والدونيةيسبب شعور بالنقص 

 المواقؼ اإلجتماعية تفاديا لمحرج والتوتر .

التي   األساسية األمور مف البدييية ىو كوف المظير الجسمي يشكؿ ىاجسا واحد األمورمف يرى الدسوقي أنو 

بشكؿ واضح فيما يتعمؽ بالنظرة . ويظير ذلؾ أعمارىـختبلؼ إعمى  شخاصاألتشغؿ باؿ الكثير مف 

جتماعية لمشكؿ والمظير والنظرة الداخمية التي تشير لمتجارب والخبرات التي اإل بالتأثيراتالخارجية التي تيتـ 
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التمييز بيف النظرة الداخمية  أفيبدو عميو عمى الواقع، حيث يشير الدسوقي  تختص بمظير الفرد وما

 (.15: 2006)الدسوقي،اآلخروفبالطريقة التي يرانا بيا  أنفسناال نرى  ألننابالغة  أىميةوالخارجية يعتبر ذو 

 الخالصة :

مف الجماعة مايجعؿ مف نظرتو لذاتو مرتبطة إرتباطا كميا باآلخر فالجزء  يتجزأبف بيئتو وجزء ال اإف الفرد 

األكبر مف صورة الجسـ يكتسبو الفرد مف محيطو وينمو ويتأثر بو وحتى نظرتو لجسمو وذاتو والجسـ المثالي 

الفرد يا أو إيجابيا في نفسية بذه األخيرة أف يكوف ليا دورا سمحيث يمكف ليفي تصوره يكتسبو مف البيئة 

 وتقبمو لذاتو وصورة جسمو.
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 تمهيد: 

، وتحدث نتيجة ت والعيادات الطبيةالتي تتم معاينتيا في المستشفيا اإلصابات أكثرتعد الحروق الجمدية من 

 أو ،الميب أللسنةالصمبة وكذلك عند التعرض المباشر  األجسام أوتعرض الجمد لمحرارة المرتفعة من السوائل 

بالممسات الكيربائية . ويتم تصنيف الحروق بناءا عمى درجة خطورتيا، حيث تتميز  واإلصابةلمواد كيمياوية 

كل درجة  بخصائصيا ومضاعفاتيا، التي تتطمب طرق عالج مختمفة وذلك حسب موضع الحرق ومساحتو 

النفسي  واألثرالتي تتركيا ىذه الحروق خاصة عمى مستوى اليدين والوجو والرقبة  وعمقو وال ننسا التشوىات

 لممصابين بيذه الحروق والتشوىات. الناجم عنيا وضرورة التكفل النفسي

 الحروق :. 1

قبل التطرق إلى الحروق وأنواعيا يجب وصف  الجمد وطبقاتو فالجمد يغطي كل الجسم وىو ما يعطي جمالية 

 ،وتحدد درجات الحروق وآثارىا حسب تضرر الجمد ومدى عمق ومساحة اإلصابة عمى الجمد.لمجسم 

 الجمد :. 1.1

 .(135: 1971،وآخرونوالحيوان وظاىر بشرتو)محمد  اإلنسانىو غشاء جسد 

 األولمساحة ويشكل خط الدفاع  األعضاء أكثروىو  اإلنسانيعد الجمد الغطاء الخارجي الذي يغمف جسم و 

يمكن اآلخر حيث يمكن من التعرف عمى  ،مي الجسد من االعتداءات الخارجية، غالف يحلمجياز المناعي

جتماعي يتصل بعضالت الجسم التي تقع تحتو بواسطة نسيج ضام كما يتصل مباشرة مع إوصفو كناقل 

االعتداءات الخارجية من خالل  بآثاربرودة وضغط فيحتفظ الجمد  ،تمقى المثيرات الخارجية من حرارةالبيئة وي

 (.103: 2008الندب)باليوشات،
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من قدرة الجمد تخترق  أكثرالجمد لو قدرات محدودة في حماية الجسم عندما تكون القوة الخارجية  أنبمعنى 

التي مست الجمد وطبقاتو وىذا  األذىيترك اثر من ندوب وتشوىات حسب درجة  الدفاع فيو وىذا ما أنظمة

                         بغض النظر عن سبب الحروق. أثاريتركو الحروق من  ما

ويوفر الجمد حاجزا فريدا يقي بصورة  ، رقيق ويمتمك ثخانة مختمفةواألخمصين، عدا الراحتين اإلنسانجمد  إن

الجمد من خسارة د ، كما يحسطة العوامل الكيميائية المختمفةختراق بواأو اإلمحدودة من القوى الميكانيكية 

الجمد السميم  إن. الطبيعية واالصطناعية واألضواءالحرارة والبرودة  تأثيراتويقي من  ،الماء من الجسم

فرازاتو توفر منطقة دفاع فاعمة نوعا ما إ  أوذيات الكيميائية أال تؤدي األتجاه العضويات المجيرية بشرط وا 

 .(13: 2015،لعمل الدولي مكتب ا) في ىذا الدفاع اإلخالل إلىالميكانيكية 

 من اختراقو األمراضحيث يكون غطاء خارجيا يغمف الجسم ويمنع مسببات  األولخط الدفاع ويعد الجمد 

ويعتمد الجمد في مقاومتو لمميكروبات عمى قوة تماسكو ولوجود الطبقة الخارجية السميكة، وفي نفس الوقت 

(، وكل 5PH-6درجة الحموضة الخاصة  بو وىي ) وأيضاالعرق بما يحتويو من مواد قاتمة لمجراثيم  إفرازه

منع امتصاص  أوالجسم  إلىمنع دخوليا أو ىذه العوامل تساعد عمى قتل الجراثيم ومنع دخوليا لمجسم 

 (.32: 2009،وآخرونسموميا )بدح 

فاثناء التعرض لمحروق يصبح  ،خول الجراثيميكون الجسم عرضة لد ولكن في حال تضرر طبقات الجمد

الجسم غير محمي واذا لم يتم التكفل بالحروق بالطريقة المناسبة سيكون عرضة لمتجرثم ومضاعفات اخرى 

 . أكثروبالتالي تغير في لون البشرة بعد الشفاء من الحروق وتشوه 

 ىما : أساسيتينطبقتين  إلىويمكن تقسيم الجمد 
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 : البشرة - أ

 طبقتين: إلىالجسم وىي تنقسم  بأنسجةوىي الطبقة الخارجية التي تحيط 

قرنية تحتوي عمى مادة الكيراتين تنسمخ من الجمد الطبقة السطحية : وىي خارجية تتكون من خاليا  -

 عمى شكل قشور رقيقة.

يا الطبقة الداخمية : وىي عبارة عن خاليا طالئية مطبقة، يحتوي الجزء السفمي منيا عمى خال -

ىي الميالنين والبشرة ال ىم الصبغات الممونة أممونة تعطي الجمد لونو المميز و  مفمطحة تحتوي عمى حبيبات

 دموية ويوجد فييا ثقوب صغيرة. أوعيةتحتوي عمى 

 : األدمة - ب

الدموية والجزء العموي منيا يحتوي عمى  األوعيةتتكون من نسيج ضام كثيف يحتوي عمى عدد كبير من 

 (.89: 2014البيضاء)العموجي، األلياف، بينما يحتوي الجزء السفمي عمى حزم من مطاطية ألياف

 الحروق: تعريف .1.1

كما يعد الحرق من  األطفالىي تخزين نسيجي بفعل مسبب كالحرارة مثال فيي شائعة الحدوث وخاصة لدى 

 (.342: 1995الحية)سييل دياب، األنسجة إلصاباتالرئيسية  اإلصابات

، وينتج عنيا تمزق  وتمف في تشارا التي يتعرض ليا البشرإ اإلصابات أكثركما تعد حوادث الحريق من 

، سواء دائمة أوجسمية ونفسية كبيرة تالزم الفرد بصفة مؤقتة  إلعاقةخاليا الجمد مما يجعل منيا مصدر 

 (.S.Joucdar ,2000 :19) الجمالي أوعمى الصعيد الوظيفي 

نتيجة التعرض لمحرارة . وبغض النظر عن مصدر الحرارة : النار،السوائل الحارة، المواد تحدث الحروق 

حسب كمية  اإلصابةمتداد إويتحدد  الكيميائية، فالنتيجة واحدة. تدمر الحروق بعض طبقات الجمد او كميا،



الحروق وتشوهاتها                                            الثالث:              الفصل   

 

 

41 

مقو وتتعمق خاصة بع ،جة الحرارة، ومدة التعرض لمحرارةالحرارة النافذة لمجمد والتي تعتمد بدورىا عمى در 

 (.www.arabnurses.comوامتداده )

 حدوث الحروق : أسباب .1.1

نعكاسات واإل باآلثار التنبؤ و  اسب بيانالحروق ميمة  لتحديد  درجة الحروق والتكفل الم أسبابتعد معرفة 

 المعروفة لمحروق: األسبابىنا  نذكر ،األسبابختالف إجسدية ليا فيختمف التكفل الصحي بال

 وىي التي تكون ناتجة عن : :الحروق الحرارية  .1.1.1

 المكشوفة. األجزاء إصابةتج عنيا الغازات الساخنة مثل غاز البوتان وين 

  المغمية )الماء،الزيت، الحميب،القيوة...(. أوالسوائل الساخنة 

  شتعال المالبس.إ عن طريق أوالنار وتحرق عن طريق التماس مباشر 

 وق ذات حر  إلىالصمبة الساخنة وتحرق عن طريق التماس المباشر، حيث تؤدي تؤدي  األجسام

 (.38: 2012بريالة ىناء،)مساحة محدودة لكنيا عميقة

  الحروق الكهربائية :. 1.1.1

نادرا عن طريق التعرض  لمصواعق والبرق، وىي  أوتصال بالمصادر الكيربائية وتنتج غالبا عن طريق اإل

خموع  أوحدوث كسور  إلىغالبا ما تسبب حروقا من الدرجة الثالثة وتتجمى خطورتيا في كونيا قد تؤدي 

رتفاع إشل الكموي بسبب الف أوحدوث عدم انتظام ضربات القمب  أيضامفصمية بشكل ثانوي بل قد تسبب 

 (في الدم .CPKكرياتنين كيناز )

صاب في معظم شد خطرا من الحرق لذلك يكون المأق الكيربائية صدمة عصبية دماغية نجم عن الحرو وت

م يعالج الحرق ث ،سميد القمب بالضبط عمى جدار الصدصطناعيا وتإالحاالت فاقدا لموعي، ويتطمب تنفسا 

 (.201: 2000)مصطفى القمش واخرون،المصاب إنقاذبعد 

http://www.arabnurses.com/
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  الحروق الكيميائية : .1.1.1

غازية.  أوسائمة  ،صناعية  سواء كانت عمى ىيئة صمبةتصال بالمواد الكيميائية الوتحدث عن طريق اإل 

 بعد مرور وقت إال األعراضكما قد ال تتسبب في حدوث  ،با ما تسبب حروقا عميقة بشكل خاصوىي غال

منظفات المراحيض، عمى التعرض ليا ونذكر عمى سبيل المثال : حامض الكبريتيك بشكمو الموجود في 

ىيبوكموريت الصوديوم بشكمو الموجود في المواد المبيضة ، والييدروكربونات الميمجنة بشكميا الموجود  في 

 (.48: 2015عبد المغيث،مزيالت الدىان وغيرىا)

 الحروق: أنواع. 1.1

التقسيمات وىذه  ،ثالث درجات إلىوتقسم الحروق  .في الجمد اإلصابةتصنف الحروق عمى حسب عمق 

 تحدد طريقة العالج ومدتو وخطورة الحالة والنتيجة المتوقعة عمى الجمد وىي كالتالي:

 الدرجة االولى :. 1.1.1

 أشعةالمكوث لمدة طويمة تحت  ومثال عمى ذلك ،مد لحرارة خفيفة ولمدة جد محدودةنتيجة تعرض الج وتأتي

وىذا لن يحدث تغيير فسيولوجي لسطح الجمد  قميالحمر ومؤلما أالشمس. في مثل ىذه الحروق يصبح الجمد 

 .المحروق

  الدرجة الثانية :. 1.1.1

 نوعين: إلىوىي تنقسم  ،قل لمدة طويمةأتعرض لحرارة  أو أقوىنتيجة حرارة  أعمقوىي حروق 

من  أتىتموءة بمادة لزجة وىي مدرجة ثانية سطحية: يتكون عمى الجمد المحروق نوع من الفقاعات الم -

والمواد العضوية .  األمالح وتمتمئ بمزيج من الماء و األعمقنفصال طبقة الجمد السطحية عن الطبقة إ
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               اثر عمى المدى البعيد أي تترك يوما وال 14الى 10وعادة ما يستغرق عالجيا حوالي 

(Carsinh et al ,1998 :7 ). 

)مدحت ابو الحروق الماء المغميحدث تموث والتيابات مكروبية ولم تعالج جيدا، ومثال ليذه  إذا إال

 (.81: 2005النصر،

درجة ثانية عميقة : يتمون الجمد المحروق بمون احمر داكن مع بقع بيضاء موزعة وياتي الحرق ىنا  -

يوما(  30-21عمى اغمبية سماكة الجمد وليس كل السماكة .   وبالتالي فان العالج يستدعي وقتا اطول )

 Carcinh)ي سماكتو ومطاطيتوثر( او تغيير فالجمد )داكن او فاتح اكوغالبا مايترك اثرا دائما كتغير في لون 

et al ,1998 :7.) 

 الدرجة الثالثة : . 1.1.1

 أوالدىون  إلىوتقضي عمى سماكة الجمد المصاب بل وتتعداه لتصل  ،واألعمق األخطرالحروق ي وى

 إصابة أنيكون خشنا كما  األحيانوفي بعض  ،ام.عادة مايكون الجمد قاسي وشمعيحتى العظ أوالعضالت 

 . ويتميز عالجو بطول مدتو وغالبا مايكون جراحيا،باأللمقد تكون شديدة جدا لدرجة عدم الشعور  األعصاب

 (.47: 2015)عبد المغيث،الدائم الذي يتركو كبيرا جدا ومشوه واألثر

وىي التي  ،آثار عمى البشرة تدوم طويالنجد أن الحروق من الدرجة الثانية العميقة والثالثة ىي التي تترك 

ضطرابات في صورة اإلحراج والقمق بالنسبة لممصابين وتؤدي إلى عدم مواجية المواقف اإلجتماعية تسبب  وا 

لى جانب التكفل الطبي وبعده حين يواجو الفرد صورة جسمو الجديدة ويواجو إويحتاجون تكفل نفسي ،الجسم 

 اآلخرين بيذه الصورة .

 :إلىمساحتيا وتقسم الحروق كذلك بالنسبة ل
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  ( %10من)قل أالكبار و  (من مساحة الجمد عند%15قل من )أحروق بسيطة : وىذه تكون مساحتيا

 .األطفالمن مساحة الجمد عند 

  كبر من السابقة وتحتاج لعالجيا في المستشفى ولسيولة أحروق شديدة : وىذه تكون مساحتيا

الجسم ماعدا المنطقة التناسمية من مساحة  (%9كل منيا ) أجزاء إلىحساب مساحة الحروق قسم الجسم 

 (.173: 2005)طبي سيام ،(%1التي تحسب)

 المبينة في الجدولين: السالو  ونقوم بحساب مساحة الحروق عن طريق قاعدة التسعات

 (: يمثل كيفية حساب مساحة اجزاء الجسم المصابة بالحروق لمراشد1الجدول رقم )               

 (.                                47: 2015)عبد الغيث،                                           

 النسبة من مساحة الجسم المنطقة 
 %9 الراس

 %9 الطرف العموي
 %18 الطرف السفمي

 %18 الصدر
 %18 الظير

 %1 االعضاء التناسمية
 %1 كف اليد

              

 

 

 

 



الحروق وتشوهاتها                                            الثالث:              الفصل   

 

 

45 

 

 سنة. 11قل من أ واألطفالالجسم المصابة بالحروق لمرضع  أجزاء(: يمثل كيفية حساب مساحة 1الجدول رقم )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

           

 

 

 

 النسبة بالنسبة لمجسم المنطقة

 %18 والرقبة  الرأس

 %9 كل طرف عموي

 %18 والصدر منطقة البطن

 %18 منطقة الظير

 %14 كل طرف سفمي
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 (http://www.proz.com)تخطيطي يوضح كيفية حساب مساحة الحروق في الجسم  :(1رقم) رسم                          

 

 

حيث نجد  ،الطفل إلىحساب مساحة الحروق يختمف من الراشد  أنمن الرسم التخطيطي والجدولين نالحظ 
او  حتى االطراف السفمية أومنطقة البطن والصدر والظير  أو الرأسالحروق عند الطفل عندما تكون في  أن

من نسبة الجسد في  %10كبر من أن نسبة كل منيا تصنف كحروق شديدة أل عضاءأحروق تغطي عدة 
 قاعدة التسعات.

السفمية   طرافاألمن مساحة الجسم مثل  %15من  كبرأنجد الحروق الشديدة تكون بنسبة  بالنسبة لمراشد أما
 .اءأعضالحروق التي تغطي عدة  وأيضا %18ظير فنسبتيما تقدر  ب الالصر و  أو
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الطفل مثل الوجو  أوضا حسب حساسية  المنطقة سواء الراشد أينصنف شدة وخطورة الحروق  أنويمكن 
 والمناطق الحساسة . والرأس

 إنعكاسات الحروق : .1.1

 نعكاسات الجسمية : ال  .1.1.1

 ن كل تمف تنجم عنو تعقيدات فزيولوجية منيا:إف ميما كانت طبيعة الحروق

  : خمل ىيدرو الكثروليتي 

...( داخل الجسم، ىذا الخمل كترونيات)البوتاسيوم،الصوديوم،مغنيزيوملضطراب حركة المياه واإلإيتمثل في 

 التابعة لمحرق. األولى. وىي ظواىر قاسية خالل الساعات األولىساعة  72يكون مسيطرا خالل 

 قالبية(:) اإل ايضيةاأل التغدية 

، فتسبب في زيادة األساسييض الى ضعف قيمة األ أحيانايض، تصل في عممية األ إفراطتسبب الحروق 

 . اإلصاباتعمق 

 عتداءات الجرثومية : اإل 

ظيور  إلىوسط صالح لحياة البكتيريا، حيث يوفر ليا شروط مالئمة لتكاثرىا مما يؤدي  اإلصابةيعد مكان 

 أكثرالى مسممات دموية جرثومية  إضافة اإلصابةالحد من االلتئام والزيادة في عمق  إلىنات تؤدي تعف

 خطورة من الجراثيم نفسيا، حيث تولد مقاومة عنيفة لممضادات الحيوية.

 : التشوىات 

الندب تجعل المنطقة المصابة مخالفة لمطبيعة  أنتتمثل في الندب والتشوىات التي تخمفيا الحروق بحيث 

 منيا: أشكاللمفرد، تضم ىذه الندب عدة  األولىالجسدية 

 ختالالت في لون الجمد :اإل -
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ببطئ شديد وبصفة غير  أحياناتتحسن  أنيا إالوتتمثل في عقدان المون في بقع كبيرة مع زوال انطباعاتيا 

 مطمقة تستمزم عممية تجميل.

 الجمدية : اتنكماشاإل -

المريض في  إصابةفي حاالت غيابو كميا، حيث تمتئم  أوتحدث غالبا في حاالت العالج غير المتبع جديا 

 ، الوجو، واليدين.ساحة وتحدث عامة عمى مستوى العنقفقدان ثمث الم إلىمما يؤدي  وضعية غير مالئمة

 : مرض التخثر الدموي 

 الدرجة الثانية . أي، حتى عند المصابين بالحروق المتوسطة لموفاة األساسية األسبابحد أيعد 

 : المحام 

يكون عمى شكل حبل ليفي، مزعج بعض الشيء يقمص تحرك المفاصل وىو عمى شكل حزمة ليفية حقيقة، 

 والتي يجب ان تعالج بسرعة لتفادي االنكماشات.

 :االعاقة الوظيفية 

عضاء الجسم اال انو يتاثر بالحرق فيفقد ىذه المرونة كما ان يتمتع الجمد الطبيعي بمرونة تتناسب مع حركة ا

 االنسجة الميفية التي تتكون بعد الحرق تعد غير مرنة.

 السرطانية: اإلصابة 

كانت ذات  إذاسرطانية خاصة  أمراضالجروح المزمنة بعد عدة سنوات من التطور، تتسبب في ظيور  إن

لمسرطان                                   وىذا بنزع المحام باعتباره سديدعالج ليا الوقاية  أحسن، ويكون أنثويةخاليا 

(Joucdar(c),1991:57,58 .) 

 نعكاسات النفسية:ال  . 1.1.1

 من  أكثرسمبية عمى الصحة النفسية والجسدية  أثاراالتي تترك  اإلصابات أكثرالحروق من  إصاباتتعد  
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لمشخص المتضرر. وغالبا يتم تجاىل الجوانب النفسية واالنفعالية لمرضى الحروق بشكل كونيا خبرة مؤلمة 

المراحل المختمفة لمتكيف  أنحيث  نتعاش الجسدي،اإل مى رعاية عمميةكبير. في حين يتركز العمل دائما ع

النفسي والجسدي والتحديات التي تواجو المريض مستقبال تشكل مشكمة في غاية الصعوبة من حيث توافق 

الجسدية من  اإلصابةالمريض عمى مستوى الرضا عن صورة الجسد والقمق االجتماعي، حيث تمنعو ىذه 

 التفاعل الواضح في المواقف االجتماعية المختمفة .

نفعاالت النفسية يمكن ضطرابات واإلمعتبرة تحمل مظاىر مختمفة من اإل نفسية وجسديةصدمة  رقالحو 

 مصاب . أيالتي بيدىا  األولىمراحل جزئية لردود الفعل  4تميز

  حالة الصدمة :األولىالمرحمة : 

من يتولد عنيا ضغط  كبير لدى المصاب فيخمف لديو حالة  اإلصابة أيامحالة الصدمة التي تظير خالل 

 .القمق 

المتواصل  إحساسويجد المحروق نفسو في مواجية اآلالم الحادة والمستمرة  والتي تعزز مع  األوقاتفي ىذه 

عميو عن طريق التدخالت الطبية المختمفة خصوصا عند عممية التضميد المؤلمة فالتكفل العالجي  باالعتداء

خربة من الجمد ومايميز الفترة النسيج الم أجزاءجد صعب فطوال فترة العالج يقوم المعالجون بإقتالع 

البس خاصة معقمة يبقى يرتدون م أو، العالج أثناء األحيانغمب أائية األولى بقاء المصابين عراة ستشفاإل

 أنجزء ميم منيا مكشوف مما يجعل المصابين يرجعون لموضعيات البدائية لمطفل في حالة التعري ، كما 

في حالة قمق حاد الخصوصية العالجية لممحروقين تفرض عزل المصابين في مصمحة مغمقة مما تجعميم 

 لألخيرفيو بحاجة  تعاممو مع جسده. الوضعيات الطفمية في إلىفي ىذه الفترة يبعث المصاب لنكوص 

يدرك المعالجون كمواضع  أخرىفي العالج ومن جية المتمثمة  الطمأنينةحاجاتو الخاصة ويبحث عن  إلشباع
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 Anzieuالكبار وىذا راجع لمتدخالت الطبية الصعبة والمؤلمة ) لألشخاصعتداءات سيئة تمثل اإل

gd ,1995 :229.) 

 إلى باإلضافةالعالج  أثناءالتي يواجييا  اآلالم إلى باإلضافةالمريض يعيش حالة قمق سببيا الحادثة  أن أي

والجديدة لجسده بعد العالج خاصة وىو عمى عمم بدرجة حروقو والنتائج المترتبة  األخيرةالخوف من الصورة 

 عنيا عمى مستوى الجمد .

الجسمية القبيحة التي  اآلثارالناتج عن الخوف من  واأللمووحدتو الجسدية  بإصابتوفبالنسبة لممصاب بالقمق 

 (.Tubian et baux ,1976 : 3)  حادثمعايشتو المستمرة لم إلعادة باإلضافةتنشط بدون انقطاع، 

 : المرحمة الحادة 

 إصابةئا والقمق الحادين، وذلك عندما يكتشف المحروق شيئا فشي األلمىذه المرحمة تظير عالمات من 

، حيث تظير عميو عالمات التبديل والتغيير الجسدي التي تجعمو يعيش غالبا حالة غضب وحدتو الجسدية

نكار ، وليس صل ليىذا قد ح أنصدق أالغضب عمى شكل: ) ال  يبدأ، فمع بداية وعي المصاب بالتشوه وا 

 األخرىالعائمة، حيث غالبا ما تذكر ىي  إلىتتعدى ىذا الشعور  أنيحصل لي ( ويمكن   أنمن العدل 

 الحادث .

التعرف عمى جسده عدم الرغبة في  أو، وذلك بعد التعرف ذاتو باإلنكارشعور  أيضاكما يظير المصاب 

الظاىرة، فيخاف المصاب من  األعضاء أومتمركزة في الوجو  اإلصابةكانت  إذاالمشوه خاصة  أوالمصاب 

 ، الخاصة بالحادث.واآلخرينتيام ولوم لمذات إ أفكار إظيار إلى باإلضافة، ىذا وأثارىاالبشاعة 

 ندماج :مرحمة بداية اإل       

 شيئا  تبدأ، ندماجعدم الشفاء، لكن مع بداية تطور اإل أفكارالحادة المرحمة  أيتدفق المرحمة  السابقة 

 المصاب بالعودة  أثنائيا يأمل، تجعل المحروق بعيدا عن الواقع األلمفشيئا مرحمة من العظمة تتبع ىذا 

 لجسمو. األولىالصورة  إلى
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 : مرحمة االكتئاب 

وبعدىا يتم االندماج التام  ىنا يتدخل  التي تمي الخروج من مصمحة االستشفاء  باأليامتتعمق ىذه المرحمة 

وبالتالي يظير الحزن عمى فقدان  األصميةستعادة الجمد لحالتو إندماج ال يعني اإل أنالواقع فيكتشف المصاب 

 لمشخص . األولىالصورة 

 إذاشدة   أكثراالحتقار تكون  وأفكارال يقدرون عمى رؤية المصاب  أنيمالعائمة  أعضاءيشعر بعض 

قمق رق كمي في النوم ويبقى يعاني من أ إلى إضافة لألنظارعرضة  األكثرتموضعت الندب في المناطق 

 ووسواس  كبيرين.

عدم استيعاب  إلى إضافةعند المحروقين ىو بقاء الخوف من النار  أيضااليامة التي تظير  األعراضومن 

، وذلك ضنا األفرادكتئابي يجذبيم نحو العزلة وتجنب إلجديدة فنجدىم يتموضعون في سياق الصورة الجسدية ا

من المحروقين من سرعان ما تختفي لديو ىذه  أيضاالحقيقية .كما يوجد  اإلصابةتشوىا من  أكثر أنيممنيم 

، الذنب األلمليسترجع بعدىا نشاطاتو وحياتو ولكن ىذا ال يكون قبل التعبير بصراحة عن مشاعر  األعراض

ة مما ستكون مختمف األمور أن، ومعرفة األخيرتحميل عقالني ليذا  إلى. ويستند قبول الواقع كتئاب السابقةواإل

 (.Giacalone,1991 : 3) ستخدام جسده الجديد )المشوه(إتي يتعرف فييا المصاب عمى كيفية قبل وال

 الحروق : إسعافات .1.1 

بما أنو ذكرت الحروق يجب ذكر اإلسعافات الالزمة ليا من الباب التوعوي الذي يجب عمى كل فرد أن يكون 

الصحيحة التي ال تترك آثار تشوىات بميغة ولحماية مطمع عميو ألجل إسعاف أي مصاب بالطريقة 

 المصابين من المضاعفات الجسدية والتجرثم وىذا عند التواجد في مكان الحادث أو إصابة فرد من األسرة .
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 : المحروقين في الحروق البسيطة  إسعاف.1.1.1 

 خمادالمريض عن النار  إبعاد  الشعمة بمف المنطقة المحروقة. وا 

 ن ذلك كعبات الثمج عمى الحروق مباشرة ألستخدام مإبارد ولكن ليس مثمجا، ويحذر من  سكب ماء

 يضاعف الحروق ويزيد من شدتو.

 لتياب ومضاد حيوي قوي يوضع عمى ضر طبي موضعي يحتوي عمى: مزيل لإلمستحذا توفر إ

 مناطق الحروق مباشرة .

  وتترك حروق الدرجة الثانية  ،والثانية غير عميقة األولىكانت الحروق من الدرجة  إذا إاليتم التدخل

 الدرجة الثالثة لمرعاية الطبية المتخصصة . أوالعميقة 

 .عدم فتح الفقاعات البالزمية وذلك لعدم تعرض المصاب لمعدوى 

    (52: 2009)قسم الحاالت الحرجة،

  ستعمال الكماد البارد عمى المناطق المصابة لتسكينيا.إيمكن 

  المصاب . تألمتعطى المسكنات حسب درجة 

 .تنظف منطقة الحرق بالماء الدافئ والصابون السائل ثم بمحمول السافون الممدد 

  تضمد منطقة الحرق بوضع قطع من الشاش مشبعة بمراىم مطيرة حتى ال تمتصق عمى سطح ىذه

 (.277: 2001المنطقة)خضير،

 .يغير الضماد كل يومين وتراقب حالة المصاب 

   المحروقين في الحروق الخطيرة: إسعاف.1.1.1

 .فأكثرمن سطح الجسم  %20التي تتناول  وىي الحروق  
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 وسبب ىذه الصدمة  المرضى المصابين بيذه الحروق معرضون لمدخول بصدمة قد تؤدي بحياتيم

النقص الشديد لحجم الدم نتيجة تسرب كميات كبيرة من الماء والكيرليات) الممح بصورة  األولىبالدرجة 

 خاصة( حيث يجب تعويض السوائل الضائعة فورا.

عميقة المخربة لمنيايات وليس درجة الحروق فالحروق ال األلمويعطى لممريض المسكنات حسب درجة 

    (.103-99يدي:)در ممريض من الحروق السطحية ل إيالماقل أالعصبية 

  من نفوذية الطرق اليوائية العموية خاصة عند المصابين بحروق في الوجو واستنشاق  التأكديجب

 الفحم. أكسيد وأولوالدخان الحار  لألبخرة

  المالبس الممتصقة بجسم المصاب . إزالةعدم محاولة 

 األشياءىذه  إزالةسوار يجب مساعدتو  في  أوخاتم كان المصاب يرتدي  إذا. 

 ن بعضيم البعض بالضمادات المعقمةفيمكن فصميم ع أصيبتالقدم قد  أوكانت أصابع اليد  إذا 

 مع بعضيا. األصابعلتحام إ وذلك لمنع ،حتى ال تمتصق بالجمد نظيفةال

 (.54: 2009)قسم الحاالت الحرجة،

 التشوهات :. 1

خاصة حروق  األلمالمتعرضين لمحروق ال يتصرفون بالطريقة الصحيحة من شدة  األشخاصكثير من 

 إلى باإلضافةالداكنة  األلوان شديدة حيث يبقى الجمد مميئا بالتصبغات و اآلم إلىالتي تؤدي  األولىالدرجة 

 التشوىات التي تتركيا الحروق العميقة التي تتمف الجمد وجماليتو.

 . تعريف التشوه:1.1

 التشوه في معجم المعاني الجامع :معنى 

 ، في الطبيعة الفزيائية تغير في احدث فيو خدوشا فصار قبيح المنظرشوه بمعنا قبح وشوه الوجو بمعنى 
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وفي لتيار متردد  أوي لموجات صوتية الشكل الموج أو، لصورة تحدثيا موجات ضوئية األصميالشكل 

بسبب عرض. وتعرض لتشوه  أوتغير غير سوي في التكوين الجسمي لمكائن الحي وقد يكون مكتسبا  األحياء

 (.www.almaany.com)جرح  أوفي وجيو: ىيئة الوجو بعدما لحقيا تغيير في الخمقة من جراء حرق 

في الخارج وتؤثر بشكل ما  تبتدئ اإلصابةنتائج  أن أيتحدث بجسم المرء من الخارج،  كإصابةيعتبر التشوه 

وقد يولد  األطرافحد أبتر  أوبالتمف  األذنين أوفي العينين  كإصابةفي سموكو الظاىر من ذلك مثال 

الكبد ال  أوالداخمية كالقمب  األعضاءالتمف الذي يصيب  أننقول  أنالشخص ىكذا بتشوه خمقي، ونستطيع 

ثر في أيكون ظاىرا ويكون لو  أنفشرط التشوه  األمراضيدخل في نطاق التشوىات بل يدرج في نطاق 

 (.61)اسعد،السموك الظاىري لمفرد

 التشوهات : أشكال.1.1

حيث تحدد التشوىات ناجمة عنيا وبدرجات خطورة مختمفة  آثارنجد عدة  أسبابيابتعدد الحوادث وتعدد 

 ويمكن تمخيصيا كالتالي:إنطالقا من خطورة حوادث الحرق 

 بسيطة :  إصابات.1.1.1

يعود  أن، ويمكن بالغة في الجسم، وقد تشفى دون عالج آثارتترك  أنيمكن معالجتيا والشفاء منيا دون 

الكدمات المختمفة والرضوض  اإلصاباتومن ىذه  ،حيةمشاكل ص أيةحياتو الطبيعية بعدىا، ودون  إلىالفرد 

 والجروح البسيطة .

 متوسطة :  إصابات. 1.1.1

ذا، عالج إلىتحتاج   ، كما قد اآلثار، وقد تترك بعض الجسممضاعفات في  إلىلم تعالج قد تؤدي  وا 

 .األطرافكسور  اإلصابات، ومن ىذه لم تعامل بطريقة سميمة إذاتحد من الحركة الطبيعية  في الجسم 
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 بميغة : إصابات. 1.1.1

ذا، وىي تحتاج لعالج سريع  في  آثاراالمصاب حياتو، وقد تترك  أفقدتلم تعالج في الوقت المناسب  وا 

والجروح  ،، الكسور المضاعفاتاإلصاباتتخمف عاىات دائمة حتى بعد العالج، ومن ىذه  أوالجسم، 

، فتخمق اإلنسانبميغة في نفس  اثأراكذلك من ىذه االصابات مايترك  وحروق الدرجة الثانية والثالثة  النافذة،

 .النفسيةضطرابات لدى المصاب الكثير من اإل

 . اصابات قاتمة :1.1.1

، وقد تؤدي وقد ال ينفع معيا العالج ، وال يمكن لمجسم الحياة بدونيا،اإلنسانىامة في جسم  أجزاءتصيب 

 (.  92: 2002الراس والعمود الفقري والصدر)السالمة، إصاباتالوفاة كبعض  إلىبالشخص 

لكن في بحثنا ىذا نيتم بنوع واحد من التشوىات عمى مختمف درجاتو وىو التشوه الناتج عن حروق والذي 

 أعضاءفي باقي  أيغير ظاىر  أوعمى الجمد سواء كان التشوه ظاىرا مثل الوجو اليدين والرقبة  اثأريترك 

 المخفية بالمباس. مالجس

 . عالج التشوه:1.1

تشوه في شكل الجسم  إلىعمى شكل ندبات تؤدي  تظيرالحروق التي  آثارمن  األشخاصيعاني الكثير من 

 مما يؤثر عمى الحالة النفسية لممريض وخاصة النساء.

 expanseurs)ثر بارز في معالجة التشوىات فمثال وجود الموسعات الجمدية)ألتطور جراحة الحروق  و

trissulaires مختمفة عن طريقيا  وأشكال بأحجامالتي تقوم بتوسيع الجمد الطبيعي المجاور لممنطقة المحروقة

( لو دور كبير (greffe cutaneeنستطيع تغطية مساحة محروقة واسعة بجمد طبيعي، وكذلك الترقيع الجمدي

 في تغطية مساحات محروقة واسعة.
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( cicatrices hypertriphiques)ندبات المتضخمة بال (corticoide retard)المتأخرحقن الكورتيكويد 

لو دور ال  (plaques silicones ) الصناعية الضاغطة لمحروق واألنسجةستعمال بعض الكريمات إوكذلك 

 (.(Combalier c ,2000 :103 الحروق في مناطق الجسم المختمفة آثاريستيان بو في تقميل 

التقنيات الحديثة في عالج الحروق السطحية وكذلك العميقة وذلك  أىمولدينا العالج بالميزر الذي يعتبر من 

الجسم عممية التئام الجرح من  يبدأجروح بيا وبالتالي  إحداث أوجزء من الندبة في الجمد  إزالةعن طريق 

الندبات الجمدية مكان الحرق في  بالمائة من العيوب و 15 إلى 10يقارب  الميزر ما أشعةجديد. حيث تعالج 

 (.www.almrsal.comجمسة ويتم تكرار الجمسات حسب الحاجة ) كل

 :التكفل النفسي بالمصابين بحروق. 1

في العمميات العالجية لألفراد المصابين بحروق جسدية يواجو المختص مرضى من ثقافات مختمفة ومتنوعة  

بثقافة الفرد التي من الممكن أن تؤثر  عمى المريض بشكل ليذا يجب  أن يكون المختص عمى عمم 

. كما يجب عمى المختص النفسي أن تمع والتقاليد واألنماط السموكيةكبير،وذلك من خالل معتقدات المج

يعمل عمى تكيف المريض مع المستشفى ألنو في البداية يواجو صدمة وصعوبة في التكيف مع الوضع 

 (. Blakeney,1988,03 الجديد)

الحاالت حيث عميو أن يقدم الدعم النفسي ويساعد الحاالت التألم  ىذهويكون دور النفساني مضاعفا في 

وتقبل الوضع ومواجية الصدمة باإلضافة إلى توعية األىل وتعريفيم بأىمية الدعم والسند الذي يقدمونو 

 لمحالة ونظرتيم لو في تعتبر جزء من صورة جسمو .

 

 

http://www.almrsal.com/


الحروق وتشوهاتها                                            الثالث:              الفصل   

 

 

57 

 خالصة :

 ختالف سنو وجنسوليا الفرد عمى إ خطر الحوادث التي يتعرضأن الحروق من بين أنستخمص مما سبق 

قل إلى أ أوعاىات مستديمة  إلى أو الموت  إلىحيث تؤدي بعض الحروق   األطفالوالمنتشرة خاصة عند 

شمئزاز عل نظرات اإلججتماعيا بميغا في حياة الفرد من ندوب وتشوىات تأثرا نفسيا وا  والتي تترك  األضرار

عن عدم التكفل  أيضارابات نفسية وقد تكون ناتجة إضظ اآلخرين مما يسبب عقد ووالعزل تالحقو من 

 أىميةعن  واألىلبعد مواجيتو لواقع جسمو الجديد بسبب جيل المحيط  أوالنفسي المناسب لمفرد بعد الحادث 

 الجانب النفسي لممصاب .
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 تمهيد:

يبنى عمى قاعدة عممية صحيحة فيو ينطمق من الجانب النظري ثم ينتقل بما أنو أي بحث عممي يجب أن 

سوف ننتقل بعد التطرق إلى الجانب النظري لمدراسة والدراسات السابقة إلى جانب تطبيقي وفي بحثنا ىذا و 

إلى الجانب التطبيقي وفي ىذا الفصل نعرض الدراسة اإلستطالعية واألساسية بما فييا مكان الدراسة وعينة 

 البحث والمنيج المستعمل وأدواتو المستعممة .

 االستطالعية : الدراسة.1

خطوة ميمة وىي  األساسيةبحثو  إجراءاتستطالعية دراسة يقوم بيا الباحث قبل الشروع في الدراسة اإل

طالع عمى التعرف واإلتتيح لمباحث  ألنياستطالعية ة في البحوث الميدانية وسميت باإلوضرورية خاص

 .األساسيةالميدان الذي ستجرى فيو الدراسة 

المستشفى  إطمعت عمى حيث ة بالدراسة االستطالعية في مستشفى د. تيريشين في غردايقامت الباحثة لقد 

والتي  األساسيةيستقبميا ونظام المستشفى واخترت الحاالت التي قمت معيا بالدراسة والحاالت التي  وأجنحتو

 توفرت فييا الشروط المناسبة لعينة الدراسة واطمعت عمى نوع التكفل الذي تتالقاه في ىذا المستشفى .

 : أهداف الدراسة اإلستطالعية.1.1

 التعرف عمى ميدان الدراسة ونظام المؤسسة .

 الحاالت التي يستقبميا الجناح والتكفل المقدم ليم.التعرف عمى 

 .لموضوع البحثإجراء مقابالت مع الحاالت والمالحظة إلختيار الحاالت المناسبة 
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في الدراسة اإلستطالعية ووجدت ومالحظة لقد قامت الباحثة بإجراء مقابمة مع الحاالت واألطباء في الجناح 

الجسم لدى الحاالت ىو إختبار رسم الشخص لمكوفر حيث ىو بسيط أن اإلختبار المناسب إلضيار صورة 

 في التطبيق ويتم بو إسقاط عدة جوانب من صورة الجسم في رسومات الحالة .

ىي عالقة إجتماعية مينية ديناميكية وجيا لوجو بين الفاحص والمفحوص تستخدم  المقابمة :.1.1

 اإلختبارات النفسية ألجل تشخيص وعالج مناسب.لغرض جمع المعمومات عن الحالة وتطبيق 

ىي األداة والركيزة األساسية ألي بحث سيكولوجي فيي تسبق المقابمة و دراسة الحالة :  المالحظة.1.1

واإلختبارات النفسية و تستعمل لغرض جمع المعمومات عن طريق تركيز الحواس واإلنتباه لكل الحركات 

ألطراف الحديث وىي أدق في جمع المعمومات وتحتاج لتسجيل ىذه  وسموكات الحالة واإلنصات الجيد

 المالحظات ألجل تحميميا مع معطيات المقابمة واإلختبارات .

ىو إختبار يأخد أصمو من إختبار رسم الرجل ل "جود نوف" :  إختبار رسم الشخص لماكوفر.1.1

اإلختبار لتحميل الشخصية ييذف إلى غير أن األخصائية النفسانية األمريكية "ماكوفر" ىي من حولت 

 مساعدة األشخاص عمى التعبير عن شعورىم بذاتيم وإلستخراج صورة الجسم في رسومات الشخص.

 :الدراسة األساسية . 1

 : اإلطار المكاني. 1.1

يقع في بمدية بنورة دائرة بنورة والية  2007ماي 20في ، أنشئغرداية إبراىيم( د.تيريشين EPHمستشفى )

 .غرداية 

    مصالح ووحدات المستشفى:

  األمعاءطب النساء ،طب الجياز اليضمي،طب وحدة  -التشريح : أمراضمصمحة. 
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  المسالك البولية. أمراضجراحة عامة ، وحدة -جراحة عامة:مصمحة 

 والحنجرة. األذن،طب األعصابطب وحدة   -

 العيون،غرفة العمميات.وحدة طب  -

  وحدة المعمومات الصحية،النظافة في المستشفى. -:األوبئةمصمحة عمم 

  سكا نير، إشعاعيوحدة طب  -المركزية : األشعةمصمحة. 

 :المجيري ،الكيمياء الحيوية . األحياءوحدة عمم  -المخبر المركزي 

 بنك الدم. -

  : وحدة رجال ، نساء . -مصمحة الطب الداخمي 

 الطبي. األوراموحدة عمم -                    

  :وحدة الخبرة الطبية  القضائي،طب السجن. -مصمحة الطب الشرعي 

  الوظيفي التأىيلووحدة  الفيزيائيمصمحة الطب : 

 العالج الطبيعي الميني، وحدة الفحص ،   -

 الحركي. التأىيلرطفوني، عمم النفس وحدة اال -

  : الكمى ،غسيل الكمى.وحدة طب  -مصمحة طب الكمى 

 : وحدة الرجال، النساء .  -مصمحة جراحة العظام ،عمم الصدمة 

 : وحدة تسيير المواد الصيدلية . -مصمحة الصيدلية 

 وحدة توزيع المواد الصيدالنية.-            

  الجراحي . اإلنعاشالطبي ،  اإلنعاشوحدة  -: األحياءمصمحة 

  :مصمحة الطوارئ الطبية الجراحية 
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 فرز المراقبة .وحدة الترحيب، -

 وحدة التشغيل . -

مريضا وتتم فيو عمميات جراحة العظام وجراحة  20 يأويحيث ،الدراسة في مصمحة الجراحة )نساء( أجريت

،  األطفالجراحة  األعصابجراحة عامة ، جراحة      الجياز التناسمي جراحة عامة 

الدرجة الثالثة  أماوالثانية  األولى.وتستقبل المصمحة فقط حروق الدرجة  ORL،الحنجرة(األنف،األذنجراحة)

 .العاصمة إلىفترسل 

 :اإلطار الزماني . 1.1

 01/02/2018غاية  إلى 21/01/2018الدراسة  الميدانية  في  الفترة  الممتدة  من   أجريت

 :  الحاالت. 1.1

مصابتين بتشوىات سنة  20اقل من  سنين   إناثمن حالتين  لقد كانت عينة الدراسة عينة قصدية تتكون

 .من المجتمع الميزابي من نواحي مدينة غرداية ناتجة عن حروق جزء منيا ظاىر 

 : وأدواته العيادي المنهج. 1.1

 ألجللقد اتبعت الباحثة في ىذا البحث المنيج العيادي الذي يعتمد عمى دراسة الحالة والمقابمة والمالحظة  

 لمظاىرة المدروسة. أعمقاولة فيم مح

 غير سوي . أودراسة معمقة ،مجممة كمية وتبعية لسموك معين سوي  بأنو حيث يعرف المنيج العيادي 

 بدراسة المريض كحالة ووحدة كمية فيشخص وىو المنيج الذي ييتم بدراسة السموك وتفسيره  حيث يقوم 

 وبعمل عمى عالجيا .االضطرابات النفسية 
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 دراسة الحالة: . 1.1.1                    

ىي طريقة لمحصول عمى معمومات شاممة عن الحاالت المدروسة، وىي طريقة لمتحميل الكيفي لمظواىر 

 والحاالت وىي تيتم بالموقف الكمي وبمختمف العوامل المؤثرة فيو.

تساعد عمى الكشف عن كيفية تطور اساليب السموك واالتجاىات عبر فترة معينة من الزمن اي انيا تساعدنا 

لكي يجمع بيانات مفصمة عن عمى المحافظة عمى تكامل الوحدة التي ندرسيا، كما انيا تتيح الفرصة لمباحث 

 (.135،136: 2001،وآخرونمجموعة من الحاالت)عمار 

 قابمة والمالحظة  لجمع البايانات عن الحاالت وتطبيق االختبار .وقد اعتمدنا عمى الم

 المقابمة العيادية : . 1.1.1

من يسوده الثقة بين الطرفين آلمريض والمعالج وتتم في جو نفسي ىي عالقة مينية دينامية وجيا لوجو بين ا

جتماعية لممفحوص اإل و م الحالة النفسية والمعرفية التعمق ومحاولة فيجل أجمع المعمومات من  بيدف

 الحمول الممكنة ومحاولة التقميل من معاناتو . إلىوالتوصل 

مدروسة سابقا ومقيدة ومقابمة حرة تكون تمقائية وغير  األسئمةثالثة أنواع مقابمة موجية فييا تكون وىي 

المقابمة النصف موجية يسيرىا الفاحص وفي نفس الوقت  وأخيرامسطرة حيث لمحالة الحرية فتوجيو النقاش 

 لممفحوص بعض الحرية في الحديث.

بالنسبة لمحالة وشرح حالتو وتساعد الباحث  أريحية أكثر ألنياتبعنا المقابمة نصف موجية إولطبيعة الدراسة 

 السؤال وتفيم قصد الحالة. إيصالفي  أكثر
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 المالحظة العيادية : .1.1.1

سيرىا ومكوناتيا المادية والبيئية ومتابعة  واألحداثىي عممية مراقبة ، مشاىدة لسموك الظاىرات والمشكالت 

، ير وتحديد العالقة بين المتغيرات، لقصد التفسوىادفعممي منظم ومخطط  بأسموبتجاىاتيا وعالقاتيا ا  و 

 (.30: 1995)العواممة، حتياجاتو إوتمبية  اإلنسان أغراضتوجيييا لخدمة  أوبسموك الظاىرة  والتنبؤ

فيو  يحدثيجمع معمومات عن سموك معين عمى النحو الذي  أنوىي طريقة منظمة يحاول فييا المختص 

 (.154: 2014، )صالحفي الموقف وتسجيل ىذا السموك 

 نوعين : إلىوتنقسم المالحظة 

 يجب مالحظتيا من طرف الفاحص. يتم فييا التخطيط مسبقا وتحديد الجوانب التيالمالحظة الموجية : - 

يتم فييا مالحظة كل شيء يبدر من المفحوص  أيىي غير مخطط ليا مسبقا المالحظة غير الموجية : -

 . آخرجانب عن  تفضيلدون 

كبر قدر من المعمومات وتحميل مناسب لمحالة أالتوصل الحصول عمى  ألجلوقد استعممنا النوعين معا 

 .تطبيق االختبار أثناءوسموكيا خاصة 

 ختبار رسم الشخص .إسقاطية المتمثل في ختبارات اإلحد اإلأالحظة قمنا بتطبيق ولتدعيم المقابمة والم

 (:Macoverختبار رسم الشخص )إ. 1.1.1

المشابية مثل اختبار  األخرىختبارات الرسم ا  و   Macover (1949)ختبار رسم الشخص إيعد 

Goodenough(1926 من )ختبار رسم الشخص يطمب من إففي  ،ختبارات التعبير المستخدمةإ أكثر

مختمفة ليتم في النياية استنتاج  وبأشكال ، ثم يتم تحميل الرسم آخرشخص  أويرسم نفسو  أنالمفحوص 

 (.125: 2015مخطط الجسم وصورة الجسم )العاسمي،
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 :اإلجراءكيفية -

ب منو رسم شكل شخص ونقوم بتسجيل الوقت منطممحاة،  ،وقمم رصاص 27-21قديم ورقة من نوعنقوم بت

اء الجسم ومراقبة كيفية ضعأفيو مختمف  أنجزتخد بعين االعتبار الترتيب الذي فيو الرسم، مع األ أنجزالذي 

نطمب من المفحوص رسم شكل  األولشابو ذلك وعندما ينتيي من الرسم  ما أورسمو في حدوث الشطب 

 الخاصة بالحالة ثم األسئمةوم بطرح قن ، وورقة ثانية مع نفس المنيجيةوعمى  لألولمن جنس معاكس  إنسان

 (.20: 2001)بدري،نتياء منوالخاصة بالرسم بعد اإل

ختبار نركز خاصة عمى تقديم التفسيرات الممكنة لمشخص المرسوم والتي يجب توسيعيا تصحيح اإل ألجل

 قسمين : إلىوينقسم التحميل  ،تياومراقب

 والفم المباس وكل التفاصيل . كالرأسالجسم  أجزاءيعالج محتوى الرسم مما يشمل مختمف -

 (.2: 2001ييتم بشكل الرسم وبنيتو مثل الوظيفة في الورقة حجم الرسم ،الحركات والتفاصيل) بدري، -

 :االختبار  أهمية -

وىو يحتاج لمدة ، ممحاة قمم رصاص 21/ 27رة، مجرد ورقتينىو سيل اإلستعمال ال يتطمب وسائل كثي

، لو أىمية إكمينيكية في كونو يقمل من المقاومة بإسقاط المشاعر د 20د إلى  5يرة في التطبيق بين قص

 واآلليات الدفاعية وصورة الجسم لممفحوص في رسوماتو .
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 أوال: عرض النتائج

 دراسة الحالة االولى : . 1

 البيانات االولية :. 1.1

 سم : ك . سامية اإل

 11السن : 

 الحالة العائمية : عزباء

 ثانوي3المستوى الدراسي: 

 المينة : موظفة استقبال في عيادة 

 دون المتوسط  المعيشي : المستوى

 : غرداية  اإلقامة

 صابة : الوجو والرقبة مناطق اإل

 صابة : درجة ثانية درجة اإل

 سنة 14مدة اإلصابة : 
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 يوضح سير المقابالت لمحالة االولى (:3) رقم جدول                               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقديم الحالة :. 1.1    

ستقبال إتعمل موظفة  ،ة ومستوىا الدراسي الثالثة ثانوي، عزباء تقيم في غردايسنة 11سامية تبمغ من العمر 

متمدرسين  ثالثة ذكور  إخوة وأربعةم واأل األبتظم  أسرةحيث تعيش في  إخوتيافي ترتيب  األولىىي 

لتمبية  األببالنسبة لمستواىا المعيشي واالقتصادي  فيو دون المتوسط حيث اليكفي راتب  أما. واحدة وأخت

 جميع احتياجاتيم .

 اليدف منيا          زمن الحصة التاريخ       الحصة     

 مقابمة تمييدية لكسب الثقة  د30 21/01/2012 االولى   

عن  اخد معمومات شاممة د40 23/01/2012 الثانية   

 وعالقتيا مع االسرة  ة الحال

التعرف عمى المعاش النفسي  د35 25/01/2012 الثالثة   

 واالجتماعي 

 مقابمة مع االم   د30 22/01/2012 الرابعة   

 تطبيق االختبار واخد المعمومات د35 31/01/2012 الخامسة   

 المتبقية
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 أثناءمشوشة ومتوترة سود وعيناىا سوداوتين أمناسب لسنيا سمراء المون شعرىا  الحالة متوسطة البنية وطوليا

 غير مستقرة نفسيا .الحديث و 

طبية لمتكفل  أيامحظرت لممستشفى بسبب من باقي جسميا  9%ونسبة اإلصابة الحالة كانت قديمة  إصابة

حيث  ،المختصين من مستشفى العاصمة األطباءبالمصابين بالحروق والتشوىات حيث حظر مجموعة من 

مكانيةعن تشوىاتيا  تستفسر أن أرادت  عالجيا . وا 

 عرض المقابالت: . 3.1

لمحالتين حيث  األممازيغية )الميزابية ( لكال الحالتين كونيا المغة المقابالت بالمغة األ أجريتلقد مالحظة : 

 تصريحات الحاالت.قمنا بترجمة 

 : األولىالمقابمة 

 وتعرفت عمى  في ىذه الحاالت  وأىميتوالتعريف بالنفساني ودوره  األولىفي المقابمة الباحثة لقد حاولت 

ما عممية فقط ىذا  ألغراضالمعمومات التي تقدميا ستستخدم  أن وطمأنتيا وسبب دخوليا ليذا الجناح  الحالة

والحادث الذي  وأفرادىابنفسيا وتحدتث عن عائمتيا  اح وتتجاوب معي بأريحية حيث عرفتجعميا ترت

في  األلمنا نوع من ظيعنييا لكن الح ال شيء كأنوعن تشوىيا  تحدثت أنيارغم  تعرضت لو بصورة سطحية

 " هي حكاية قديمة ودرك والفت روحي  صاي هههه"بتسامة سطحية حيث قالت إب إخفائوحديثيا حاولت 

 .عند الحالة واإلنكار مما جمعمنا نؤجل الحديث عن حروقيا ونغير الموضوع لكي تخف المقاومة
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 المقابمة الثانية : 

فقد كانت الحالة مرتاحة في  والمحيط  األسرةوعالقاتيا مع  عن الحالةىذه المقابمة حاولنا جمع معمومات في 

 أسرتيا أفرادوالعائمية وعالقتيا مع تحدثث عن حياتيا الشخصية  ،مشاعرىاتحتاج لمتفريغ عن  وكأنياالحديث 

 قوليا     حسب واإلخوة األبليا عالقة مضطربة مع  أنومن تصريحاتيا الحظنا 

 والدىا غير راغب في عمميا  أنفحسب الحالة  معايا وخاوتي لوالد يتبعو فيه"انا بابا ديما يجبد المشاكل " 

عالقتيا مع  أما ،أسرتيا أفرادولكن ىي ترفض التخمي عن العمل بسبب وضعيم المادي ومحاولة مساعدة 

 ألختياقريبة  أنيا إال" يما ماتدير والو مايهمهاش همي "  فقد كانت عالقة باردة حسب تصريحاتيا  أميا

فيما يخص عالقاتيا  أما. لحيويةدث عنيا بنوع من الود وافقد كانت تتحالصغرى وتجد الدعم والمساندة منيا 

 .جتماعية فقد كانت عالقاتيا محدودة اإل

 المقابمة الثالثة :

الحالة عن سبب الحادث بتردد رغم  تحدثتومعاشيا النفسي فقد  إصابتياخصصت ىذه المقابمة لمحديث عن 

كان  وسنوات  5قديم فقد كانت تبمغ من العمر  أن الحادثحيث   األخرىطالقتيا في الحديث في المواضيع 

ق في وجييا ورقبتيا نقمب عمييا وتعرضت لحرو إف اإلناءترى ما في  أنولت الماء فوق النار يغمي وىي حا

 أىمياالتضميد الخاطئ من طرف  أن إالظاىرا لمحروق  أثرايبقى  ال أننو كان من المفترض أ وحسب الحالة

يقعدش  " لوكان ماغطاوليش الحروق وغموهم ماحسب تصريحيا  أىمياجعميا تمتصق بالجمد وىي تموم 

بأي  إخفائياورقبتيا تحاول دائما عمى وجييا  آثارفقد بقيت   التراس كاع هوما مايعرفوش اهلل يهديهم "

الناس "  ىذا من تصريحاتيا أمامياالجانبية  وأحاديثيم اآلخرينشيء فيي تشعر بالخجل والخوف من نظرة 

وحسب الي نعرفهم نورمال مي لعراس والناس الجدد مانبغيش عمى خاطر يسقسوني وال يتغامزو عميا" 
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 بدأتسنة حيث  15وصمت  أنبعد  إالالحالة كانت متعايشة مع صورتيا ولم تكن تركز عمى نفسيا وشكميا 

فقد كانت كانت معتادة  ألسرتيابالنسبة  أماالحروق في المرآة وتتضايق من شكميا  آثارتيتم بجسميا وتالحظ 

بالنقص ويحسسوني ي " هوما يشوفونليا صرحت قائمة  اآلخرينعمى صورتيا ومتقبمة ليا وبالنسبة لنظرة 

نا ظالح و" مع أنو نبغي نتعرف عميهم حتى وبطريقة غير مباشرةبمي خاصتني حاجة ومانيش كيما لبنات 

حيث تشعر  ،مع المجتمع وال تتمقى منو التقبلجد صعوبة في التعامل ت أنيا اآلخرينوحديثيا عن  أجوبتيامن 

 أنىذه النظرة لجسميا وىي تحاول  بدأترتياح ويضاعفون قمقيا وشعورىا بالنقص وحسب الحالة قد بعدم اإل

جراءتتقبل نفسيا   عممية تصحيحية لكنيا لم تجد من يساندىا ويخرجيا من ىذه الحالة النفسية . وا 

 المقابمة الرابعة :

 األمحيث كانت ، ونظرتيم ليا معيا واآلخرين األسرةمعرفة كيفية تفاعل  بيدف األمىذه المقابمة مع  أجريت

 أكدىذا ما  لكن تمقا رفض  ،ابنتيا وتحاول مساندتياومن حديثيا لمسنا تعاطف كبير مع مترددة في الحديث 

لصورتيا حيث  األسرة أفرادعمى تقبل  األم وأكدت .ليا أميانظرة الفتاة الدونية لنفسيا حتى شككت في نظرة 

وىذا ما " حنا والفناها ماعندناش مشكل كيفها كيف بنات الناس فالدار  ماتحسش روحها مختمفة " قالت

" حنايا البنت الحالة قائمة  أميختمف حيث صرحت  فاألمرولكن فيما يخص المجتمع  أيضاعبرت عنو الحالة 

الحظنا نظرة المجتمع الجد سطحية لمحالة  األمفمن حديث  تمبس النوادر تاع الشوف ويشوفوها بالنقص" 

لمحروق لم يكن بالغا بسبب قدم الحادثة  األثرىذا  أنمع ذكر ، بسبب ىذا التشوه خطبتياوحتى تم رفض 

 وتجدد بعض الخاليا .
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 المقابمة الخامسة :

 أنالحالة تجاوبا مع االختبار بعد  أبدت، فقد ختبار رسم الشخص لماكوفرإ إلجراءلقد خصصت ىذه المقابمة 

 .جري في جناح الجراحة العامة وحدة نساء أشرحنا ليا كيفية التطبيق ، وقد 

الرقبة فالبدن  إلىت نتقمإف واألذنينثم تفاصيل الوجو ثم الشعر  الرأسحيث رسمت  كرالذالحالة برسم  بدأت

 .الرجمين   شيء وآخروالذراعان 

 العالقة بين الشخصين : 

  شخصان غريبان عن بعضيما . -

 لم يمتقيا .  -

 غير محبوب.الشخص الثاني  أن األوليظن الشخص  -

 جيد. إنسان األولالشخص  أنيظن الشخص الثاني  -

 تحميل المقابالت :. 1.1

ولكن من ناحية   ،نفسي وأسري مشوشة التفكير استقرارمترددة تعيش عدم الحالة سامية فتاة مراىقة و 

إصابتيا فيي تجد دعم ومساندة من األسرة وليا عالقات محدودة مع اآلخرين رغم أنيا محبوبة من طرف 

  فأي ،درجة كبيرةبمتقبمة نوعا ما صورتيا ولكن ليس لكنيا تتجنب نظرة اآلخرين وأسئمتيم وىي  ،أصدقائيا

ليا أمل في معالجة آثار تمك الحروق وتحاول تقوية ثقتيا بنفسيا  تعميق من اآلخرين ييز ثقتيا بنفسيا،

 ل تقبل ذاتيا ولكنيا تحتاج لمدعم المادي والمعنوي.و وتحا
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 :تحميل الرسم . 1.1

 : األوللمرسم تحميل الشكل  -

 اليمين داللة عمى التفاؤل إلىالورقة ومائال  أعمىمن الجنس المغاير وكان الرسم  األوللقد كان الشكل 

كبيرا قميال  لمرأسفي العالج والتغير وكان رسميا  أممياتجاه نحو البيئة مثمما عبرت في المقابالت عن واإل

ختالف في ا  الجسم مثل اليدين والرجمين و  أجزاءوعدم وجود التناظر في نشغال بالخياالت دليال عمى اإل

 يدل عمى خمل في صورة جسم الحالة . ما األحجام

 تحميل المضمون : -

وضبط جتماعية مركز القوى العقمية و السيادة اإل أساساىي المركز اليام بموقع الذات وىي  الرأس إن: الرأس

الجسم وىذا ما  عضاءأو كبيرا نوعا ما وغير متناسق مع حيث رسمتحفزات الجسم فقد ركزت الحالة عميو 

بيا وغالبا يكون سمبيا  خراآل رأيتتوقع  أنوتحاول  األحداثتستبق  ألنيانشغاالتيا بالخياالت إيدل عمى 

 .ومحبطا بسبب نظرتيا 

يدل عمى  ماىذا ونالحظ مالمح  وتعابير في الوجو غير واضحة حيث ال يوجد تناظر في مالمح الوجو 

 . اآلخرينمشاعر الخجل والخوف من نظرة  إلخفاءمحاولتيا 

جل  أن ىما نقطة التركيز الرئيسية من والعيني ،كبير من وظيفة التواصل االجتماعيالعينان : يرتكز جزء 

العينين دون رسم واضح لوسطيا داللة عمى  إلطارورسم الحالة نجراح بالذات وقابميتيا لإل اإلحساس

 االنيماك في شؤون الذات .

 أنكرت ذحيث  الشك مثمما رسمتيا الحالة أووالغطرسة  زدراءااليعبر حاجب العين المرفوع عن الحاجبان : 

 .  اآلخرينتراه وتتوقع من  و وىذا مابالرسم الثاني غير محبوب وال يعج الشخص يرى

 محاولة لكسب القبول .برسم الفم بشكل يوحي 



  عرض النتائج ومناقشة الفرضيات                                     لخامساالفصل 
 

 
74 

 ورسمت الذراعان بطريقة عرضية   ،بضعف الجسم اإلحساسقامت الحالة برسم الرقبة طويمة داللة عمى 

التفاعل  المرن  إلىمما تشير  أكثرالضحل غير المؤثر  تواصميا  إلىميكانيكية وفي زوايا مستقيمة نشير 

 مع البيئة .

 تعويض مفرط من مشاعر القصور البدني  إلىالجسم يشير  أجزاءوجود كتفين عريضين عمى حساب 

 األبعادق ضطراب في تناسإداللة عمى والبدن والمنطقة السفمى  الرأستساق مناطق الجسم الثالث من إوعدم 

 الرئيسية لصورة الجسم 

 إلىيشير  وفي رسم الحالة نالحظ عدم رسم القدمان وىذا إمكانيتوو ين والقدمان تدالن عمى التواصل الرجم

 . ندماج والتغيير رغم محاولتيا اإل نسحاب نفسياالتردد واإل

 الرسم الثاني :

 تحميل الشكل : -

وبالضغط عمى القمم  خاصة  األولثل الرسم عمى الورقة مقامت الحالة برسم فتاة جسدت فييا صورة جسميا أ

فيي تحاول المحافظة عمى حيزىا الخاص الحاجز بينيا وبين البيئة  عمى  لمتأكيدلخطوط الخارجية داللة ا

ضطراب في تناسق إ إلىمما يشير  األحجامالجسم وعدم تناسق في  عضاءأعدم وجود تناظر في ونالحظ 

 الرئيسية لصورة الجسم . األبعاد

 تحميل المضمون : -

يبين حساسيتيا  ما األولمثل الرسم وىي بارزة  األذنطويمة لتشتيت االنتباه عن  أقراطلقد قامت الحالة برسم 

  ك النقد وتتجنب العالقات الجديدةجتماعي فيي حسب المقابالت تحاول تجنب ذلاإل والرأيلمنقد 
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ىذا  أحيث بدمرتبكة في تفكيرىا  أنياوىذا داللة عمى  لألعمىو عينان كبيرتان والنظر موجو ذلك  ألجل

رسميا لمشعر بشكل متموج وىذا داللة عمى تمتعيا بطموحات في  نالحظ و واضحا من خالل الحديث 

وىذا داللة  ةووضعت الشعر لجية واحدليا  اآلخرينفيي فتاة طموحة يعيق طموحيا نظرتيا ونظرة شديدة 

قامت برسم الرقبة  األولولكن مثل الرسم   إظيارىامن  عمى خجميا عمى تغطية مكان التشوه في الوجو و

بقطعة قماش مزركشة  مغطاة وأيضابضعف الجسم  إحساسياما يبين مع وضع الكتف  طويمة وغير متناسقة

لم تقم الحالة برسم القدمين مما يدل عمى انسحابيا  النفسي  األولومثل الرسم  أيضالتغطية مكان التشوه 

عمى وجود انشغال بدني   تدل  أزرارووجود  .اآلخرين رأيفيي مترددة في قراراتيا ومتخوفة من  والتردد

 .عندما تكون عمى انفراد  إصابتيانشغال بمكان فيي دائمة اإلمتمركز حول الذات 

 :ستنتاج عام لمحالة . إ1.1

وعدم إستقرار فإن الحالة تعيش قمق  ،كوفرامن خالل المقابالت والمالحظة وتدعيما بإختبار رسم الشخص لم

 حيث تممك الحالة صورة جسم سمبية ،ونظرتيا السمبية لصورة جسميانية نفسي يعود لشعورىا بالنقص والدو 

وليا رغبة في التعرف عمى األشخاص  وجرح نرجسي يرجع لمتغيرات التي مست جسميا وقممت من جماليتو

لدييا تقبل جزئي  وىذا رغم قدم إصابتيا وتعايشيا نوعا ما معيا، مع خوفيا من تساؤالتيم ونظراتيم الجدد

بسبب نظرة المجتمع وأيضا  يل لذالك ألن جزء من اإلصابة كان ظاىرا كنيا إحتاجت وقت طو لصورتيا ول

رغم  فقد وجدت الحالة صعوبة في التكيف مع بيئتيا الخارجية بعد اإلصابة  ،الدونية وعدم تقبميم لصورتيا

فصورة الجسم  ،دعم أفراد األسرة ليا وىذا ماجعميا تعيش قمق وصراع بين نظرتيا لذاتيا ونظرة اآلخرين ليا

ظرتيم لذا نجد الحالة تحاول تقبل صورتيا ني تبنى أيضا من معايير المجتمع و ليست تصور ذاتي فقط في

إلى شعورىا  باإلضافة ،بمعارفيا القدماء وىذا ما جعميا تفظل العزلة واإلكتفاء لكن تجد عراقيل من محيطيا

 .فض وعدم تقبل المجتمع لإلرتباط بفتاة مصابة بتشوىات ميما كانت درجتيا أو مكانياباإلحباط الناجم عن ر 
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 دراسة الحالة الثانية :. 2             

 البيانات االولية :. 2.2

 االسم : ب. عفاف 

 11السن : 

 الحالة العائمية : عزباء

 ثانوي2المستوى الدراسي: 

 دون المتوسط  المستوى المعيشي :

 : غرداية  اإلقامة

 : الرقبة الصدر والبطن اإلصابةمناطق 

 : درجة ثانية  اإلصابةدرجة 

         سنة   1مدة اإلصابة :                 

 يوضح سير المقابالت لمحالة الثانية (:5رقم )الجدول                                  

 

ت

ق

د

ي

 اليذف زمن الحصة التاريخ  الحصة 

 مقابمة تمييدية ولكسب الثقة  د 30 22/01/2011 االولى 

 جمع معمومات عن الحالة د  40 24/01/2011 الثانية

 الحديث عن اإلصابة وأثرىا  د 35 21/01/2011 الثالثة 

 المعاش النفسي واالجتماعي د 40 30/01/2011 الرابعة 

 تطبيق االختبار  د 30 01/02/2011 الخامسة 
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 م الحالة :. تقدي2.2  

سنة ىي تقيم في غرداية تدرس سنة ثانية ثانوي  من عائمة تتكون من ستة  11الحالة عفاف تبمغ من العمر 

خوتيا إخوتياصغر منيا ىي الثانية في ترتيب أفتاتان وولد  إخوةلدييا ثالثة  واألم األبجانب  إلى أفراد  وا 

 شي فيو جيد .الصغار متمدرسين وبالنسبة لمستواىا المعي

الحالة تتميز ببنية جسدية ضعيفة نظيفة ومرتبة متوسطة الطول كثيرة السرحان قميمة الكالم ىادئة لكن يظير 

 عمييا التفيم والتجاوب .

مر عمى الحادث مدة عام  وقدمت ،  %13لدييا تشوىات عمى مستوة الوجو الرقبة والصدر ونسبة إصابتيا 

مقابمة في  وأخرالمقابالت في جناح الجراحة العامة وحدة نساء  وأجريتالحروق  آثارمعاينة  ألجللممستشفى 

 المنزل .

 عرض المقابالت :.2.2

 : األولىالمقابمة 

ض رتياح لدى الحالة  وقد وجدنا صعوبة في التواصل معيا بسبب رفت مقابمة تمييدية لزرع الثقة واإللقد كان

كانت ترى في مقابمتيا نبش لجروحيا التي تحاول جاىدة  ألنيا أوالعنا والدتيا والدتيا مقابمة الحالة حيث اقن

حيث عرفنا ليا  األولجعميا تنساىا فقد كانت الحالة  خجولة ووجدنا صعوبة في حثيا عمى الحديث في 

وىذا  وأسرتيابالحديث بالتدريج لتتحدث عن نفسيا ومستواىا الدراسي  فبدأتالنفساني ودوره وطبيعة بحثنا 

جتماعية  مما جعميا تصبح في حياتيا الدراسية واإل أمورغيرت عدة  إصابتيا أنبتشجيع مستمر حيث 

 جدد وال محاولة البدا من جديد . أناسمنعزلة وكتومة وال تريد التعرف عمى 
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 المقابمة الثانية :

رتياح باديا وكان الود واإل أسرتياعن  تحدثت، فقد تجاوبا واقل خجال أكثرفي المقابمة الثانية كانت الحالة 

خوتيا أمياتجد الراحة والمساندة من  ألنياعمى مالمحيا  " ماما وخواتاتي يحبوني بزاف حسب تصريحيا  وا 

 أخاىاو ولصحتيا  إلسعادىابوسعو  فيما يخص والدىا حسب الحالة فيو يفعل كل ما أما ومتفاىمة معاىم " 

فحسب   واألقارب األصدقاءجتماعية وليا عالقات جيدة مع إانت ير في السن وحسب الحالة قد كفيو صغ

خارجيا وكانت محبوبة من  أوجتماعية والثقافية في المدرسة ت دائمة المشاركة في النشاطات اإلالحالة كان

لزفافيا  وكانت تدرس بالثانوية  أشيرالجميع وىي كانت مخطوبة قبل الحادث الذي وقع يوم العيد  وبقي عدة 

كما الحظنا تبدو عمى مالمحيا  أصبحت يد وىذا كمو تغير بعد الحادث حيثومستواىا الدراسي كان ج

 حديثيا فقد كانت مترددة ومتقطعة في حديثيا  . أثناءكتئاب والخجل من نفسيا وعدم الثقة اإل

 المقابة الثالثة :

نو مرت سنة عمى الحادثة في أعمى حياتيا فحسب الحالة  وأثرىا ياإصابتخصصت ىذه المقابمة لمحديث عن 

يوم العيد وكان سببيا تسرب  في قارورة الغاز وىي تطبخ مقتربة منيا فالتيبت النار والتصقت بمباسيا فمست 

النار فالتصقت بيا ىي أيضا  وقد فعل والدىا  إطفاءالحروق رقبتيا وصدرىا وبطنيا حيث أرادت والدتيا 

ى العاصمة لكن األثر بقي ظاىرا لمستشف أخدىا ثر عمى الجمد وأوسعو لعالجيا وحرص عمى عدم ترك بما

ن اإلصابة كانت عميقة وبقي لزفافيا عدة شيور ولكن بعد الحادثة الغي الزفاف من طرف خطيبيا بسبب أل

"ماكنتش قائمة التشوه الذي لحق بجسدىا ىذا ما جعميا تعيش صدمة الحادث وفسخ خطوبتيا حيث صرحت 

ير نا في مالمحيا الكثظالح و متوقعة يفسخو الخطبة عمى ىاد السبة بقالو شويا لمعرس كرىت كل شي" 

نعزال عن الناس والبقاء في المنزل لم تكن ترغب من األلم وكانت قميمة التعبير.  بعد الحادث قررت الحالة اإل

، لألسف لم تتمقى الحالة في الدراسة االستمرارفي مواجية نظرات الشفقة من اآلخرين ولم تكن قادرة عمى 
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جتماعية إلى فتاة منعزلة وكتومة رغم ا  فقد تحولت من فتاة حيوية و  إليوالحاجة  أمستكفل نفسي رغم انيا في 

 خفيف عنيا.لمت أميامحاوالت 

 المقابمة الرابعة:

حاولنا في ىذه المقابمة التعرف عمى معاش الحالة وقد الحضنا إعتراف الحالة بدعم أسرتيا خاصتا والدتيا 

يما مسكينة درات ىمي ودارت الي تقدر عميو التي وجدنا صعوبة في تقبميا لمقائنا بالحالة حيث قالت الحالة "

ة بالراحة واإلستقرار في الوسط العائمي تشعر بالدعم والمساندة من أىميا والحظنا شعور الحالباه تنسيني" 

"فالحق كاع واقفين معايا مايخمونيش عمى حياتيا من قوليا  وأثرىا إصابتيافيم يحاولون دائما شغميا عن 

ولكن ىذا لم وحدي ومايجبدوش كاع عمى الي صار باه ننسى يقولولي انساي وعيشي حاجة ماتبدلت" 

مجتمع ليا التي تمالىا الشفقة الالمرآة ومازاد ىاد الشعور ىو نظرة  أمامشعورىا بالنقص والنظر المطول يمنع 

اقل  بأنياستخفاف والدونية حسب الحالة حتى من زميالت الدراسة ما جعميا تشعر اإل األحيانوفي بعض 

لوكان مابانتش شكون غادي "قد مانغطييا عمى الناس تبان وحتى منيم ولن يتزوج بيا أحد حسب قوليا 

 .يديني بعد ماسمح فيا حتى خطيبي"

 المقابمة الخامسة :

ختبار في ىذه المقابمة لقد واجينا استغراب وتساؤالت من الحالة لكنيا وافقت عمى الرسم بعد قمنا بإجراء اإل

 أن شرحنا ليا الطريقة وقد كانت تطبيق االختبار في جناح الجراحة العامة وحدة نساء.

والفم  واألنفبرسم العينان  بدأتحيث أسقطت فيو صورتيا الجسمية وقد  أوالدأت الحالة برسم من جنسيا ب

 فالرقبة وبقية الجسم . الرأسثم  أوال

 



 عرض النتائج ومناقشة الفرضيات                        :                         الخامس الفصل
 

 
82 

 العالقة بين الشخصين :

 ىما مخطوبان لبعض . -

 األول يحب الثاني كثيرا . -

 الثاني يظن أن األول ليس جيد. -

 تحميل المقابالت :. 2.2

نفسي كانت تعيش عفاف فتاة ىادئة وخجولة منعزلة تعيش الراحة و اإلطمئنان وسط األسرة والدعم الالحالة 

ولم يؤثر فييا الحادث وآثاره  .بعيا ولكن الحادث غير أمور كثيرةجتماعية  وحيوية بطإحياة طبيعية وىي 

قة من اآلخرين رغم محاوالت الجسدية بقدر ما أثر فييا فسخ خطوبتيا بسبب الحادث باإلضافة إلى نظرة الشف

أسرتيا إلخراجيا من أزمتيا النفسية إال أنيا الزالت تشعر بالنقص ولدييا صورة جسم سمبية وتشعر بالدونية 

وقد رسخ المجتمع ىذه المشاعر بنظراتو وتعميقاتو فيي اآلن تفتقر لمثقة ولتقدير الذات ولم تتقبل صورتيا بعد 

 قبميا وفرص زواجيا.الحادث وتشعر بقمق دائم من مست

 تحميل الرسم :. 5.2

 الرسم االول

 تحميل الشكل : -

رسمت الحالة الشكل األول من نفس الجنس كان حجم الرسم كبير وىذا يشير لعدم التوافق مع البيئة وكان 

 من جية اليمين وأكبر جزء كان ألسفل الورقة وىذا عمى ميوليا واتجاىيا لمبيئة وفي نفس الوقت ىو 

متصل باإلكتئاب فيي ال تجد الجو المريح في ىذه البيئة ويدل أيضا عمى تخييل يتضمن تقييما عاليا لمذات 

كبير جدا مما يشير إلى اإلنشغال بالخياالت ونالحظ عدم التناسق في األحجام ما يدل عمى  الرأسوكان رسم 

 خمل في صورة جسميا .
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 تحميل المضمون : -

عن صراع المبحوث فيما يتعمق بالتعبير الحر عن حفزاتو وقد رسمت الحالة  ولالمسؤ ىو العضو  الرأسإن 

الرأس بشكل كبير واألذن تتفرد غالبا بمعالجة خطية صراعية خاصة وتعتبر من الناحية الوظيفية عظوا سمبيا 

سميا ر  يتيا الواضحة من نقد اآلخرين،سونالحظ رسم الحالة لألذن كان بارزا تحت الشعر ىذا يشير إلى حسا

بالخيال ونعرف أن العين ىي عضو لإلتصال المباشر  أولمشعر مضمال ىذا يدل عمى قمق يتصل بالتفكير 

مع العالم الخارجي والوظيفة األساسية ليا ىي في  قبول أو رفض العالم حول الفرد نجد أن الحالة رسمت 

دين ىذا يشير إلى الخجل من العينين كبيرتين لكن نظرتيا كانت موجية لألسفل ورسمت تضميال عمى الخ

صورتيا وشعورىا بالنقص ونالحظ في رسم الحالة لألنف إظيارىا لفتحات األنف وىذا يدل عمى الغضب وقد 

وقد الحظنا أن الحالة وجدت صعوبة في رسم كل أماكن  ،إنزعاجيا وغضبيا من كالم اآلخريننفسر ذلك في 

عادة رسميا عدة مرات ىذا ماوالبطن فقد قا الذراعاناإلصابة من الرقبة إلى  نفسره بعدم تقبميا  مت بمسح وا 

يشير إلى  لإلصابة وقد رسمت الذراعان منبسطان وممتدتان  نحو البيئة ونالحظ عدم رسم الحالة لمقدمين ما

 التردد واإلنسحاب النفسي.

 الرسم الثاني :

 تحميل الشكل : -

 وخافتا حيث لم تكن ضاغطة عمى القمم وقدقامت الحالة برسم ثاني لجنس مغاير وكان الرسم صغير 

الرقبة من الرسم حيث يعتبر الرابط بين الجسم )حياة الدفعة( والرأس )الضبط العقمي الفكري( وحذف  حذفت 

 والذراعاننفعالي وضبطو ونالحظ عدم التناظر في الكتفين لة عمى صراع واضح بين التعبير اإلالعنق دال

بخصوص الحجم فقد كان صغيرا نوعا ما  أما، العجز البدني أوكتعبير عمى عدم اإلحساس بعدم التناسق 

 يدل أنو متجو نحو الذات. ومائال نحو اليسار ما
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 تحميل المضمون :  -

لقد كان رسم الحالة لمذكر واضحا في مالمحو  البشاشة وذو شعر مجعد ولكن مالبس رجالية أنيقة  من بدلة 

ط رسميا لمفم بخط مقموب يشير إلى تناغم إجباري منام تعبر عن دفعة الحياة القوية و وسروال بحز  مزركشة

ونالحظ رسميا لمذراعان ضعيفتان وىزيمتان مما يدل عمى القصور والضعف  سواء  ،كسب القبولومحاولة ل

 األزرار وأماالطفمية   ة ويدل عمى قصر الميارة اليدوي لألصابعكحقيقة فيزيقية او كإستجابة نفسية  ورسميا 

 في المباس فيي توحي لعقدة الخضوع لمسمطة واإلعتمادية من زاوية أخرى.

 إستنتاج عام لمحالة :. 2.2

ستنادا بإختبار رسم الشخص لماكوفر فإن الحالة عفاف لدييا صورة  من خالل المقابالت ومالحظة الحالة وا 

سبب ليا جرح نرجسي  أثرا سيئا عمى عالقاتيا ومستقبميا مانو كان ليا أحيث لم تتقبل ىذه الصورة خاصة 

فأصبحت تفضل اإلنعزال والتيرب  نظرات اآلخرين ولدييا خوف من المستقبل سببو خوفيا من عدم تقبل أي 

شريك ليا حيث تشعر بالدونية وأنيا أقل من األخريات وىذا من تعميقات اآلخرين ومن رفض خطيبيا ليا 

،وىذا جعميا تعيش في خجل من جسميا وخوف من مواجية اآلخرين واإلستماع  وعدم تقبمو كما ىي

لتعميقاتيم وبما أن الحروق كانت غير ظاىرة كميا فقد كانت تخجل من لبس مالبس ال تخفي تشوىيا ولكن 

والحالة الزالت تعيش صدمة الحادث الذي قمب حياتيا وىي  ،عمى إخفائيا خفف من قمقيا وخجمياقدرتيا 

ج إلى تكفل نفسي رغم تقبل األسرة لصورتيا ودعميم ليا إال أن عدم تقبل المجتمع ليا أثر سمبا عمى تحتا

لى الوقت لتخطي  صورة جسميا وثقتيا بنفسيا وتقديرىا لذاتيا باإلضافة إلى أن الحالة تحتاج إلى تكفل وا 

 عمى حياتيا  . أثرىا والصدمة 
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 ثانيا: مناقشة الفرضيات

إنطالقا من الجانب النظري وبعد اإلطالع عمى الدراسات السابقة  حول متغيرات بحثنا وصوال إلى الجانب 

نقوم بعرض النتائج وفقا  التطبيقي حيث أجريت المقابالت وطبق إختبار رسم الشخص عمى الحالتين سوف

 لفرضيات الدراسة والتأكد من صحتيا والخروج بنتيجة عامة لمدراسة .

 مناقشة الفرضية الرئيسية:  .1

 "عدم تقبل الفتاة المصابة بتشوهات لصورة جسمها"

من أجل مناقشة ىذه الفرضية إعتمدنا عمى المقابالت وتطبيق إختبار رسم الشخص لماكوفر وتحميل نتائجو 

تبين أن الحالتين تعيشان عدم تقبل لصورة الجسم وجرح نرجسي رغم إختالف الزمن ومكان اإلصابة بالنسبة 

لمحالتين فالحالة األولى سامية تعيش قمق وصراع داخمي يعود لرغبتيا في اإلندماج مع محيطيا وخوفيا من 

حباط ناجم عن خوفيا من المستقبل وعدم اإل رتباط، أما الحالة الثانية الزالت نظرة اآلخرين ولدييا قمق وا 

تعيش صدمة الحادث ولم تتكيف مع صورة جسميا  رغم أن التشوه لدييا غير ظاىر كمو حيث تعيش عدم 

نسحاب وخوف من المستقبل ، ونجد عند الحالتين  تقدير لمذات وخجل من جسميا وجرح نرجسي عميق وا 

أي مساس بالجسم ميما كانت درجتو أو نوعو  خمل في صورة الجسم رغم إختالف وضعيما وىذا يدل أن 

يؤدي إلى شعور بالنقص والخجل وقمق من المستقبل وعدة أعراض مرضية تسببيا سمبية صورة الجسم وىذا 

لى إديولوجية بيئتيا  عند الفتاة خاصة ألنيا أكثر إىتماما بجسميا وجماليتو ويرجو لشخصية وتكوين الفتاة وا 

 وصورتيا الظاىرة. التي تركز عمى جمال الفتاة

إكمنيكية سابقة بحثث عن تأثيرات التشوىات عمى صورة الجسم .ولدينا دراسة  دراسات عدة  وقد أطمعنا عمى

من إعداد بريالة  ىدفت لمكشف عن فروق في صورة الجسم لدى المصابين بتشوىات تعزى لعدة متغيرات
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و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ( ، لكن الدراسة توصمت عمى عكس دراستنا إلى أن2102ىناء )

صورة الجسم تعزى لمتغيرات )مكان الحروق وسبب الحروق ، دلرجة ومدة الحروق ( من إعداد بريالة ىناء 

(2102. ) 

 مناقشة الفرضية الجزئية األولى :. 2

 لتقبل صورة جسمها""كمما كانت إصابة الفتاة المصابة بتشوهات إصابة قديمة كمما كانت لديها قابمية أكثر 

نطالقا من الجانب النظري نجد أن الفرضية الجزئية األولى قد تحققت  من خالل المقارنة بين الحالتين وا 

سنة لدييا قابمية لتقبل تشوىيا وصورة جسميا فيي  01فبالنسبة لمحالة األولى سامية التي إصابتيا قديمة منذ 

من ردود فعميم والحالة تقوم بكل مابوسعيا لتقوية ثقتيا بذاتيا تحاول الدخول في المجتمع رغم ترددىا وخوفيا 

الميتزة من التشوه وتقبل صورتيا واإلندماج مع اآلخرين ، أما بالنسبة لمحالة الثانية عفاف فإصابتيا الزالت 

جديدة ولم تتخطى بعد صدمة الحادث خاصة أنيا أثرت عمى عالقاتيا وىذا ما جعل إلصابتيا وقع أعمق 

شخصيتيا فيي تحتاج لمتكفل النفسي والزمن لتخطي الصدمة وتقبل صورتيا الجديدة والتخمص من عمى 

القمق والخوف من المستقبل . من الحالتين نجد أن عامل الزمن لو تأثير عمى صورة الجسم وتقبميا ولكن ال 

 يغير ذلك الجرح النرجسي لدى الفتاة المصابة بتشوىات .

 ة الثانية :مناقشة الفرضية الجزئي.3

 "كمما كانت إصابة الفتاة المصابة بتشوهات إصابة ظاهرة كمما قمت قابمية تقبل صورة جسمها"

ما يمكن إستنتاجو من الحالتين وبالمقارنة أن حقا اإلصابة الظاىرة تقمل قابمية تقبل الفتاة المصابة لتقبل 

فيا من مواجية اآلخر فالحالة عفاف صورة جسميا فعندما يكون التشوه غير ظاىرا يقل قمق الحالة وخو 

لدييا إصابة غير ظاىرة نوعا ما ويمكن إخفائيا بالمباس فيي مادامت إصابتيا غير ظاىرة لآلخرين تشعر 
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بالراحة النفسية ويقل قمقيا وىذا يعني أن ليا قابمية لتقبل ىذه الصورة مادام تشوىيا مخفي غير أن جرحيا 

صورة السمبية ، أما بالنسبة لمحالة سامية فيي الزالت تؤثر فييا نظرة النرجسي يصعب عمييا تخطي ىذه ال

اآلخرين ألن إصابتيا ظاىرة رغم طول المدة فقد ساعدىا قدم إصابتيا في تقبل صورتيا لكن مواجية 

فيي في صراع بين نطرتيا لذاتيا اآلخرين ووكون إصابتيا في الوجو تجعل من تقبميا لصورتيا صعبا 

ن ليا حيث ال يمكنيا تجاىل تعميقات وأسئمة اآلخرين، ىذا يوصمنا إلى أن مكان اإلصابة لو ونظرة اآلخري

 دور أساسي في تقبل الفتاة المصابة لصورة جسميا.

( التي ىدفت إلى معرفة اآلثار الجسدية النفسية 2101سيدلي وآخرون ) Sideli et alإطمينا عمى دراسة  

األعراض النفسية وكانت العينة أشخاص مصابين بتشوىات ظاىرة وتوصمت والنفسية وجودة الحياة وتقييم 

نخفاظ درجات كل من مقياس جودة الحياة والرضا عن صورة الجسم  إلى وجود عالقة واضحة بين الحروق وا 

ضافة إلى زيادة في قائمة األعراض المرضية وكشفت أن اإلناث أكثر تأثرا بأعراض الحروق من الرجال،  وا 

 ؤكد فرضيتنا في تأثر مكان اإلصابة عمى قابمية تقبل والرضا عن صورة الجسم .ىذا ما ي

 مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة: .4

 "لألسرة والمجتمع تأثير سمبي في تقبل الفتاة المصابة بتشوهات لصورة الجسم "

ستنادا لنتائج اإلختبار نجد أن  جزء من الفرضية الثالثة تحقق من مقابالتنا مع الحالتين وأم الحالة سامية وا 

والجزء الثاني لم يتحقق حيث أن الحالتين تجدان دعم نفسي من األسرة وتأثير إجابي عمى صورة الجسم 

عمى عكس بقية اآلخرين من محيطيا الذي واجيتا منو عدم التفبل والعزل والتعميقات المؤثرة عمى 

أثر سمبا عمى صورة الجسم لدييما وحتى زاد في  نفسيتيما بعد أن كانتا محبوبتان و إجتماعيتان وىذا

 خوفيما من المستقبل والقمق عدم الثقة بالذات والشعور بالدونية .
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"عدم تقبل الفتاة المصابة بتشوىات لصورة  وفي األخير نجد أن الفرضية الرئيسية لمبحث التي مفادىا :

ض اإلختالفات في الدرجة والقابمية لتقبل ىذه قد تحققت عند كال من الحالة األولى والثانية رغم بع جسميا"

الصورة حسب مكان اإلصابة والمدة فنجد الفتاة المصابة بتشوىات ناتجة عن حروق تعيش الجرح النرجسي  

و شعور بالنقص والدونية وحساسية مفرطة من اآلخر و إنسحاب من المجتمع بجانب الخوف من مواجية 

 يا وخوف من المستقبل وعم اإلرتباط .اآلخر بسبب عدم تقبل ىذا األخير ل
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 الخاتمة :

إطمعنا عمى دراسات حول صورة الجسم وأخرى عن التشوهات جعمتنا نحاول التعرف عمى معاش المصابين 

حساسة قد إهتم بحثنا هذا عمى فئة من المجتمع وهي فئة جد بتشوهات وتأثير المحيط عمى صورة جسمهم ف

عند مجتمع معروف  وهي الفتاة المصابة بتشوهات ناتجة عن حروق وقد كانت الحاالت من فئة المراهقين

هدفنا به التعرف عمى معاشها النفسي مع صورة جسمها إنطالقا  بإديولوجيته الخاصة وهو المجتمع الميزابي

صور ذهني لممصاب حول جسمه حيث عرفنا أن صورة الجسم هي تمن نظرة اآلخرين ومكان ومدة اإلصابة 

ديولوجيته وعرفنا أن المصاب بتشوهات تتأثر صورة جسمه سمبا  وهذا التسور ليس بمعزل عن اآلخر وا 

هتمامها بجسمها  ويصاب يجرخ نرجسي وهذا يخص اإلنات أكثر من الذكور وهذا راجع إلى تكوينها النفسي وا 

ابة الفتاة بتشوهات يكون لها أثر نفسي بميغ فهي تؤثر وجمالها ولممجتمع أيضا يد في هذا اإلهتمام وعند إص

حتى عمى الجانب العالئقي لديها من هنا أردنا التفصي في إشكالية بحثنا التي تؤكد عمى عدم تقبل الفتاة 

المصابة بتشوهات صورة جسمها  اعتمدنا المنهج العيادي وأدواته من المقابمة والمالحظة واستنادا عمى 

خص لمكوفر حيث توصمنا إلى أن معاش الفتاة المصابة بتشوهات غير مستقر ويشوبه جرح  إختبار رسم الش

نرجسي و قمق وخوف وعدم تقبل لصورة الجسم وشعور بالدونية باإلضافة إلى اإلنسحاب والعزلة ، ماجعمنا 

دها في بناء نطرح تساؤل جديد وهو " هل التكفل النفسي لمفتاة المصابة بتشوهات إثر الحادث مباشرة يساع

 صورة جسم إيجابية ومتزنة " .
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 التوصيات واإلقتراحات :

عمى الألخصائيين النفسانيين وضع برامج تكفل بفئة المصابين بتشوىات والتأكيد عمى إجبارية  -

 تطبيقيا في المراكز والمؤسسات اإلستشفائية المعنية .

رشادية - لكيفية التكفل بالحروق ألجل المحافظة عمى جمالية البشرة قدر  وضع برامج تعميمية وا 

 المستطاع وعدم تعريض المصاب إلى مضاعفات جسدية.

إجراء بحوث ودراسات لتطبيق برامج عالجية لتحسين صورة الجسم لدى ىذه الفئة  ودمجيا في  -

 المجتمع بتقوية الثقة بالنفس وتقبل صورة الجسم لدييا.

ى أىمية دعميم ألبنائيم المصابين خاصة فئة اإلناث التي ليا تركيز أكبر عمى توعية الوالدين عم -

 جسميا وجماليتو.

ختبارات لقياس عدة جوانب من سمات الشخصية لدى المصابين  - عمى األخصائين صنع مقاييس وا 

 بتشوىات ألجل تسييل الدراسات والبحوث وأيضاالتشخيص.
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 : قائمة المراجع

 القرآن الكريم : .1

 (6سورة آل عمران ) -

 (8-7سورة اإلنفطار ) -

صورة الجسد وعالقتيا بالقمق اإلجتماعي لدى المصابين بتشوىات : 2015أسامة مراد كاسوحة، .2

 ماجستير في كمية التربية، جامعة دمشق. . رسالةجسدية

قة قتيا بتقدير  الذات لذوي اإلعاصورة الجيم وعال: 2008األشرم، رضا إبراهيم محمد،  .3

 . رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة الزقازيق.إكمينيكية (-)دراسة سيكومتريةالبصرية 

 . DSM-5معايير  : 1994أنور الحمادي ،  .4

، دار الميسرة لمنشر 1. ط الثقافة الصحية: 2009بدح محمد، مزهران سميمان ، بدران حسن، .5

 والتوزيع والطباعة، عمان.

 .دار الكتب الحديث ، الكويت. قياس الشخصية: 2000بدر محمد األنصاري ، .6

 اآلفات الجمدية الناجمة عن: 1995براون فالكوبمفيغ ودلف وينكدمان  ترجمة سهيل دياب ، .7

 ،إبن النفيس لمطباعة والنشر ،دمشق. 1.طأسباب فيزيولوجية كيميائية

. رسالة ماستر صورة الجسم لدى المصابين بتشوىات ناتجة عن حروق: 2013بريالة هناء، .8

 بكمية العبوم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة محمد خيضر بسكرة.

. ظاىرة   بعد اإلصابة بحروقطبيعة الصورة الجسمية والسير النفسي : 2008بمهوشات رفيقة ، .9

 جامعة الجزائر.
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نمذجة العالقات السببية بين المتغيرات : 2002البيالوي ، إيهاب عبد العزيز عبد الباقي ،أكتوبر .10

،  5لطفولة ، المجمدا. في معهد الدراسات العميا  المرتبطة  بإضطرابات األكل لدى المراىقات الكفيفات

 ، جامعة عين شمس .17العدد
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