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مدخل الدراسة :                   ل األول الفص

اا بعد االستئصال  تها وحن نوث . أ



مدخل الدراسة :                   ل األول الفص

الثدي تشعر املريض بالغرابة وفك الرابطة مع إستئصالإن عملية "

"

تتأثر صورة اجلسم مبفهوم الفرد عن ذاته اجلسمية فمفهوم الذات السلبية ينعكس على صورة اجلسم "-2.9

 "

1987سنة " صورة اجلسم وبعض متغ"بعنوان : galganدراسة -3.9

لدى طالب اجلامعة من ذكور وإناث وأظهرت النتائج أن عدم الرضا عن صورة اجلسم يرتبطان بتقدير الذات 

.ومصدر الضبط واالكتئاب 

: 1988سنة :sarentunoدراسة -4.9

با

.النساء األصغر سنا 

لدى عينة " صورة اجلسم واضطراب الوظائف النفسية "بعنوان 1955سنة : thompsonدراسة -5.9

من املراهقات وتوصلت نت

.واضطراب األكل 



مدخل الدراسة :                   ل األول الفص

على عينة " صورة اجلسم وعالقتها بصورة إيذاء الذات "بعنوان :1966سنة  :tamelingدراسة -6.9

فهوم اإلناث :"1994- 1988دراسة حسني الكامل ودراسة إبراهيم سنة -7.9

.مقارنة مع الذكور الصم 

حيث أكد " "بعنوان 1966سنة .paxtonدراسة -8.9

.

:ب

املبكر هو اخلوف من اكتشاف املرض والرهبة من العالج وكذلك اخلوف من استئصال مالمح 

.األنوثة وفقدان الشعر نتيجة للعالج 

"أليك."دراسة  د - 10.9



مدخل الدراسة :                   ل األول الفص

40ليقل عن 

ا نمعان



ت



- انم ــــمستغ–

قسم علم النفس

:

:ةاألستاذتحت إشراف :الب من إعداد الط

فؤاد معمري

لجنة المناقشة

 :.

.: شرف الم

.:المناقش 

/: الجامعسنةال



أ



الصورة اجلسمية على نفسية املرأة وعلى احلياة اضطراب

االجتماعية

.التوازن للزوجني 

 :

: الفصل األول 

كزنا على ماهية الصورة اجلسمية وتعاريف الصورة اجلسمية وأمناطها الرئيسية : 



: الفصل الثالث 

، وتشخيص املرض كما حددنا األعراض 

: الفصل الرابع 

.قمنا فيه بعرض احلاالت وتطبيق االختبار ومناقشة النتائج : الفصل اخلامس 

والنتائج املتوصل إليها ، وبعد هذا قمنا بإعداد خالصة للبحث وإستنتاجات مستوحاة من اإلطار النظري

. باملوضوع ، وكتوجيه للباحثني املهتمني بنفس الظاهرة 



ج



ح
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ث



خاتمة
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اا وشكلها توعية املرأة املصابة بالسرطان لرفع املعنوي-  بل ذ تق أجل  من  لك  .ات وذ
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وعن استفسارنا .

 .

و األشعة الالزمة و خضعت



لوم على 

.الوالدين 

.دقيقة 32ودامت 2015جوان 07: أجريت يوم 

ومنذ مرضها بسرطان . –

.دقيقة 40ودامت 2015جوان  09: أجريت يوم 

. االستئصال 

أما عن رأي زوجها مبرضها . 

.



.دقيقة 45دامت 2015جوان 10: أجريت يوم 

قد استجابت احلالة بشكل عادي جدا 

صورا اجلسمية ، كما أنه لديها قلق وذلك نظرا للحياة الزوجية رؤيتها 

.



01X

02X

03X

04

باملدرسة 

X

05X

06X

07X

08X

Xأتفادى حضور املناسبات اإلجتماعية كاألفراح أو العزاء 09

10X

Xأشعر بعدم الرضا عن جسمي 11

12

جسمي

X

Xأرى أن مالبسي أقل وجاهة من زمالئي 13

14X

Xأرى أن شكلي بشع ومقزز 15



Xأتقبل جسمي كما هو عليه 16

17X

Xأرى أن هناك تناقض بني أفكاري وشكلي 18

xأشعر باإلحراج من مظهري عند خروجي مع زمالئي 19

20X

21X

22 )

) شكلي 

X

23XX

24X

Xأحكم على الناس تبعا ألشكال جسمهم 25

26X

27X

28X

29X

ال أستطيع التفاعل مع الناس بطريقة طبيعية بسبب 30

جسمي 

X



) 1+2+ (تقبل أجزاء اجلسم املعيبة 

- )3 +3+3+3(

) 2+2+2+3+2+2( -التناسق العام ألجزاء اجلسم 

) 2+3+3+2+0+2( -املنظور النفسي لشكل اجلسم 

) 3+2+3+3+3+3( -املنظور االجتماعي لشكل اجلسم 

)2+0+3+2+2+2( -احملتوى الفكري لشكل اجلسم 

اطمة ف

.سنة 30

.السنة الثالثة ثانوي 

حجاج مستغامن 

خياطة 

عزباء 

.ال يوجد 



.مقابالت 4:

.متوسطة القامة ، ممتلئة اجلسم، شعر أسود و بنيتان " ف"احلالة : البنية املورفولوجية-

.لباسها مقبول جدا و مرتبة الشكل و نظيفة : اللباس -

..شاحبة نوعا ما : مالمح الوجه -

رف دوء و لكن تقلقها أبسط األشياء : املزاج و العاطفة - تص .ت

تتجا: االتصال -

.

.تتكلم بلغة واضحة : اللغة -

- :.

ذكية و يظهر ذلك من خالل رصيده: الذكاء -

.

9 -

.بالنشاطات 



.شبه منعزلة حيث تتفادى من األعراس و العزومات : مع األهل -

.ال توجد عالقات : مع احمليط اخلارجي -

.دقيقة 35ودامت 2015ماي 31: أجريت يوم

لية  وكسب 

.ثقة احلالة 

" ف"تعيش احلالة 

كانت على وشك الزواج و . 

أصيبت. 

.الطبيةحوصاتالقيام باألشعة و الف



.دقيقة 40ودامت 2015جوان 03: أجريت يوم 

.

.

.دقيقة 30ودامت 2015جوان 07: أجريت يوم

.

" ف"تقول احلالة 

.



" :

.خاصة الضيقة 

.

أا كسرت كل زجاج البيت خاصة اليوم الذي أتت فيه أم العريس لتأخذ كل ما " ف"تقول عمة احلالة 

.

.دقيقة 30ودامت 2015جوان 09: أجريت يوم 

االختبار 

اا خلطبيها واخلوف والتوتر بسبب املرض هذا من جهة وعد قد ف عد  ب لك  رى وذ أخ من جهة  ا  تقديرها لذا م 

.وحتطم حلمها بأن تصبح أما ، وهذا ما جعل وضعيتها النفسية تتعقد أكثر فأكثر 



01X

02X

03X

04

باملدرسة 

X

05X

06X

07X

08X

Xكاألفراح أو العزاء االجتماعيةأتفادى حضور املناسبات 09

10X

Xأشعر بعدم الرضا عن جسمي 11

12X

Xأرى أن مالبسي أقل وجاهة من زمالئي 13

14X

Xأرى أن شكلي بشع ومقزز 15

Xأتقبل جسمي كما هو عليه 16



17X

Xأرى أن هناك تناقض بني أفكاري وشكلي 18

Xأشعر باإلحراج من مظهري عند خروجي مع زمالئي 19

20X

21X

22 )

) شكلي 

X

23X

24X

Xأحكم على الناس تبعا ألشكال جسمهم 25

26X

27X

28X

29X

ال أستطيع التفاعل مع الناس بطريقة طبيعية بسبب 30

جسمي 

x



) 2+1+ ( تقبل أجزاء اجلسم املعيبة 

-)3+0+3+3(

) 2+2+3+2+1+2( -التناسق العام ألجزاء اجلسم 

) 2+0+2+3+3+2( -املنظور النفسي لشكل اجلسم 

) 3+3+3+3+2+3( -املنظور االجتماعي لشكل اجلسم 

)2+2+2+3+0+2( -احملتوى الفكري لشكل اجلسم 

 "

" . عند املرأة املستأصلة الثدي 

.90من أصل 68حيث أن درجة االضطراب 

تتان 

.

،  درجة 90من أصل 71حيث أن درجة االضطراب 



اا  قد عد ف ب لك  أخرى وذ من جهة  ا  تقديرها لذاا هذ ا من جهة وعدم  ملرض هذ ا سبب  لتوتر ب قلق وا ال خلوف و ا

سنة ، كما ترى احلالة أن هذا االستئصال كان سببا 30

.
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.رضى ذا الداء اخلبيث 



:          ل الثاني الفص

أوطويل أوأوأوصورة جسمنا إا

يكون سلوكه وانفعاالته أساسهاعلىإذا

أجزائهاومتأثراواستجاباته 

مفهوم صورة اجلسد يضم مفهومني داخلني متداخلني أنإضافة

إدراكي- أ

أوالرفض أومفهوم الشعور بالرضا - ب

وهو فكرة الشخص األولالبتعدأخريضيق بعض علماء النفس بعدا أنميكن - ت

يرون  الناس أنلصورة اجلسد فال بد اإلدراكوهو جزء مهم من مفهوم اآلخرين

رة العقلية للجسد ليس مفهوما جامدا يتشكل ويبقى ثابتا  

. كما قد يظن البعض 

.االجتماعية واملعرفية 

ك.

.



:          ل الثاني الفص

) مرمي سليم(نظر وصورة اجلسد من وجهة

.

ويتطور إدراك الفرد لذاته من خالل إدراكه لصورته ..االجتماعي مع اآلخرين 

.وإدراكه ملن حوله من جهة أخرى . وجلسمه من جهة 

.تصورا ملراحل إدراك للفرد )banson(ووضع 

" بانسون " .

اجلسمية نذكر الصورةملصطلحاملتعددةالنظريةالتعاريفبنيمن: - 2

.ما يلي

درجة شعور الفرد بالرضا عن أجزاء جسمه أو ضعف الرضا 

) .1974wylie: 236( .عن أجزاء جسمه ووظائف تلك األجزاء 

1966: 20( .خالل ما

gottesman & caldwell . (

أبو حطب (

) 1984.22.وفهمي 



:          ل الثاني الفص

1999( والبيئة احمليطةتتطور بتفاعل الفرد مع اآلخرين.وأحاسيسه وأحكامه وإدراكه وسلوكه 

lighoston . (

إا إدراكه وفهمه حول  .

) .                                                               natha، 2001: 1( سمه ولآلخرين كيفية ظهور ج

بالرضا عنها أو اإلنزعاج منها

بالطول والضعف كما يتميز بسمك أجزاء اجلسم يتميز صاحب هذا النمط 

وبالطول املتوسط الذي يبدو ويسبب النحافة أي أطول من املتوسط ويتميز صاحب هذا النمط باألذرع 

.النحيفة والصدر الطويل 

يتميز بالقوام القوي ومنو األجهزة العلمية والنحيلة واألكتاف العريضة واجلذع 

.الذي يض



:          ل الثاني الفص

.

.القيم االجتماعية الشائعة فيما يتعلق بشكل وحجم اجلسم املرغوب 

.رمز  القبح والكسل وعدم القدرة على ضبط النفس

يوصف  فهناك مثال نوع التعامل االجتماعي على السمنة .لشائعة الوصمات االجتماعية ا

.واقل استجابة للعالج.

إحساس الشخص 

.ضرر مادي أو معنوي 

.مرض ما آو جراحة آو حادث آو عاهة ما 



:          ل الثاني الفص

 ")19.34 (

.

البيئة والتوترات 

والتوتر وعدم الراحة نتيجة لقلة ..اجلسمية 

فاظ على الوزن وذلك عن طريق ممارسة 

.األنشطة البدنية 

وعدم الرضا هو غالبا نتيجة الختالل صورة .منه 

.

"وقد وجد .

.سلوكه 

أن إصابة أي عضو من األعضاء ينعكس على الصورة اجلسمية وينجر عنه عدة اضطرابات 

.تكون بارزة للعيان 

..


