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  وتقدير شكر

الذي  ألستاذ الدكتور رياض العاسميا ائق االحترام والتقدير أتوجه بالشكر ألستاذي الفاضل ومشرفيبف    

في حياتي الدراسية والمهنية  كان منارة تفيض بالنور في طريق إنجاز هذا البحث الذي أعتبره مميزا  

بيل تنويري وتعليمي إلتمام في س المستمرالدقيق واإلرشاد والتوجيه  بالنصح والذي لم يبخل علي   ،العملية

 .البحث على أكمل وجه

يكون لمالحظاتهم الذين س  ، األفاضل أعضاء لجنة الحكموالنفسي رئاسة قسم اإلرشاد وشكري الجزيل ل    

كلية ي لكل أعضاء الهيئة التدريسية فأتوجه بشكري وامتناني وكذلك  ،األثر الهام في استكمال هذا العمل

 .بحثي هذا خالل قيامي بتطبيق الذين دعموني التربية

 في العالج االختصاصي وأخص بالذكر األستاذ ،املةال يفوتني أن أشكر العاملين في العيادات الشو   

 .في إتمام عملي وساعدني كثيرا   فاض عطاء خبرته علي  أحمد زعويط الذي  النفسي

ومشرفين وأطباء، اء أصدقر كل من كان له مساهمة في دعمي وتشجيعي من إخوة ووأخص بالشك

 .وباألخص مركز الرعاية النفسية الشاملة والقائمين عليه من أطباء واختصاصيين زمالء في العملو

نبع التفاؤل خالل مسيرة  كانت ،تهم اإليجابيةني بتوقعال أفراد أسرتي وعائلتي الذين أحاطوال أنسى فضو

 ..بحثي 

 ....قني للقيام بهذا البحثهلل الحمد والمنة أن وفأوال  ودائما  وأبدا  و
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 اإلهداء

 

 ..إلى العينين الساهرتين على راحتي والنور الذي أبصر به الحياة 

 أمي وأبي                                                   

 ..واألمان عممدتني بالدأالتي  إلى القلوب الدافئة

 إخوتيو أخواتي                                                  

 ..كل من علمني حرفًا ونطقت به علمًا إلى

 الفضلأهل العلم و                                                  

 ..وفرحًا الزهور العطرة التي فاحت بطيبها محبة وإخاءإلى 

 أصدقائيصديقاتي و                                                

 ..روا  التي نبضت باألمل بالرمم من المر  واأللمإلى  تلك األ

 فريق نبضة أمل

 ............إلى أولئك الراحلين ولم يغيبوا عني يومًا 

 
 



 

 د
 

 المحتويات فهرس

 الصفحة العنوان
بشكروتقدير

جاإلهداء
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 الفصل األول
 الدراسة إلى مدخل

 مقدمة

التقليديةمنذآلفثة رفتالوراع  إلىأنوض السنينثمتطو  ومفاهيمها حماندلقوانينهارتتدريجياا
تقت وكانتالوراثة تركصالمعروفة، للتعبيريبالجيناترعلىدراسة عملها وعر وكيفية فعننفسها،

نتيجةا كيف تظهر قد الواحدة الوراثية الصفة الصفات لعمل أن تنتقل الجينات، من زوجين من أكثر
 أوسواءGenetic traitsالوراثية الجيناتكانتطبيعية انتقال عنطريق آخر إلى جيل من مرضية
Genesعلىالكروموزوماتويحدثذلك تحملنءأثناالمحمولة مناألم فعددصإخصاببويضة

.فعددالكروموزوماتوالجيناتمناألبصن طةخليةذكريةتحملسالكروموزوماتوالجيناتبوا

يصفةفيأ،منهاأن فاتالوراثيةاتضحتحقائقعديدةصندلعنانتقالالامنخاللدراساتمو
.اآلخرمناألبدهماقادممناألمونوراثيانأحالفرديحددهاعلىاألقلعامال

بمعنىأنتكونقويةبحيثتظهريتوقفظهورالصفةالوراثيةعلىماإذاكانتهذهالصفةسائدة
أوصفةمتنحيةلتستطيعأنتظهرإل.معوجودعاملوراثيواحدفقطيحددهذهالصفةفيالشخص

 (.2112،04العريض،)الشخصمعوجودعاملينوراثيينيحددانهذهالصفةفي

 األبيض"Thlassemiaمرضالثالسيميا"يعدُّ البحر بأنيميا يسمى ما المتوسطأو أمراضالدممن
التيتالز اإلنسانمنذالوراثية م ثاتيحدثنتيجةخللفيالمورمن مزهومرض فولدتهوحتىوفاته،

ونتيجةلذلكتتكسرخالياالدمباكرااول(Hemoglobinالهيموغلوبين)المسؤولةعنتصنيعخضابالدم
يستطيعنقيالعظامتعويضهذاالنقصالكبيرمنكرياتالدمالحمراءممايؤديلحدوثفقرشديدفي

عنطريق إلىتعويضه يحتاج الدمالدم السورية)نقل الصحة وزارة ،2119 ر ثالعتاللتوت (.0،
الماندليةبصفةجسديةمتنحيةفيغالبها،فمنيملكجينغلوبينمعيبااواحدااالهيموغلوبينيةبنمطالوراثة

ذاتزاوجحامالنفلكلطفلينجبانهفرصة(متغايرالزيجوت)يسمىحامالا لتلقي¼ويكونلعرضي ااوا 
.ويكونبالتاليمتماثلالزيجوتجينمعيبمنكلوالد



 مدخل الدراسة  الفصل األول

3 
 

الثالسيمياتكون.هاالسريريةإلىأنماطكبرىووسطىوصغرىفالثالسيميااعتمادااعلىوخامتتصن 
اضطراباا وتعد  علىنقالكبرىوخيمةا معتمداا المريض، للمحافظةعلىحياة الثالسيميالالدم تعد  بينما

(معأوبدونتضخمالطحال)أماالثالسيمياالوسطىفتتميزبفقردممعتدل.لةلعرضي ةالصغرىخ 
.(08-2102،06توما،)للدم(منتظماا)طلبنقالادوريااتتلذلكفهيل

،وشـحوبلـونالبشـرةممنـذالطفولـة،فـيالجسـشـديد ومناألعراضالناجمةعنهـذاالمـرضضـعف 
وتغيــرشــكل،لوجــهوتفلطــحعظــاما،وتضــخمالطحــال،فقــدانالشــهية،ةاللــونعلــىالجلــدبني ــوظهــوربقــع 

فضـيإلـىالوفـاةالجت عـوهذهاألعراضإذالـمت ؛الحديدفيأعضاءالجسمالمختلفةالهيكلالعظميوتراكم
(.2111،2قسمالتثقيفالصحيالبحريني،)فيسنمبكرة

الكبرىلمرضىالعالجالوحيدو كلشهر)إجراءعملياتنقلدممتكررةبشكلمنتظمهوالثالسيميا
إلأنهمطريقةقدينموننموااطبيعيااويصلونإلىالعقدالثالث،والمرضىالذينيعالجونبهذهال،(تقريباا

ألخرىمنالجسمفيكلمرةي عط ونفيهادمااجديدااتتجمعكميةمنالحديدفيالكلىوالكبدواألجزاءا
بصحتهم يضرُّ آخر،مما لعالج يحتاجون أجسامهملذا في المتراكم الحديد كمية التخلصمن وهو

بواسطةوضع لمدة تحتالجلد 02-8)تتراوحمنمضخة وذلكلتخليص( الحديدساعة من جسمهم
(.2112،220،العريض)أومنخاللاألقراصالخالبةللحديدالمتراكم

بالنسبةللمريضوأهلهمماينعكسكبيرةاأعراضالمرضالسابقةالذكروسبلعالجهتخلقتحديات و
عأسرتهوأقرانه،وعلىحالتهالنفسية،فضالاعنالتأثيرالسلبيلمرضسلبااعلىعالقاتهالجتماعيةم

الثالسيمياعلىمتابعةالدراسة،ودخولعالمالعملوحتىتكوينأسرةفيالمستقبلممايجعلالمريض
تدنيصورةالجسدلديهوقلقهمنالموتمتكررة يمربإحباطات   Thalassaemia) وخبراتمؤلمةمنها

International Federation,2008,147) عميقاا، أثراا الخبراتالمؤلمة للفردولهذه النفسي الجهاز ،على
فالهو،الهوواألناواألنااألعلى:الذيبي نفرويدأقسامه،فالجهازالنفسيلإلنسانيتكونمنثالثةأقسام

األناأما،الوحيدةالتيتسودفيالهووالالشعورهوالكيفية،الواقعأوالمنطقلذيليراعيالجزءالفطريا
الشعورية العملياتالنفسية فيه يمث ،الذيتقع الذيفهو وهو العقل وسالمة الحكمة زمامل يقبضعلى

ومهمة،فيالطبيعةاإلنسانيةماهوسام يأعرفبالضميرويمثلاألنااألعلىوهوماي ،الرغباتالغريزية
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اله بين التوفيق محاولة نشأاألنا ذلك في فشل ذا وا  األعلى واألنا والذهانيةو العصابية تالضطرابات
(.0982،07فرويد،)

وتشكلدينامياتالحياةالنفسيةمايعرفبالبناءالنفسيالذيهومجموعةمنالعملياتالنفسيةالمتفاعلة
نطلقعليه البعضوالتيتشكلما زالبناءالنفسيالممي"والمؤثرةعلىبعضها وتتمثلالعناصرالمشيدة"

م،األناالقلق،الصراعات،ميكانيزماتالدفاع،الحاجات،الذات،العالمالخارجي،العالقةباأل:لذلكالبناءفي
(.2110،41،دحشا)وصورةالذاتواآلخر

منوألنمرضالثالسيميايسببالكثير،بةعنصرمهممنعناصرذلكالبناءوألنصورةالجسدبمثا
يهالنظرإلىالتغيراتالجسديةعبرمراحلالنموالمختلفةوالتيقدتكونتشوهاتجسديةكانلبدمنتوج

.والتقصيةبالدراسوتناوله،هذاالمفهومالمعقد

بحدوثالوفاةتسببيتؤثرعلىالصحةالجسديةللمريضيتضمنهمنمضاعفاتبمامرضالثالسيمياو
ذالمي  قلبي ةوالتيغالبااماتكونالسبمريضالمعالجةالفعالةلتراكمالحديدجالعال وا  بيكونعرضةاألذية 

الثاني العقد في للوفاة ،الرئيس المرضى%81يموت يعالجوا–من لم من-إن األول العقد في
لصحةمنالفتراضاتالتيتفترضارتباطقلقالموتبحالةاالكثيرهناك(.2100،56،سجرج)العمر

الجسمية،وازديادقلقالموتلدىمنيعانونمنأمراضجسمية،وكثيرةهيالدراساتالتيحاولتأنتثبت
إلأنالنتائجالتيتوصلتإليهابعضالدراساتكانتمفاجئةللباحثين،ففيبعض؛صحةهذينالفرضين

لقالموتوفيدراساتأخرىمنقمستوىعال يومنلديهمأمراضجسديةيكونونذالدراساتتبينأن
.ليسهنالكعالقةبينهما،فالعالقةإذنمعقدةبينالصحةالجسميةوقلقالموتهتبينأن

(.0987،001عبدالخالق،)

وصــراعاتالفــردقــدتظهــربشــكلأمــراضإنالنزاعــاتواإلحباطــاتالمتكــررةوبحســبالتحليــلالنفســيفــ
كــذلكهــدفاالــبعضاألشــخاصيعبخــرونمــنخاللــهعــنضــيقهموقــديصــبحالمــرض،مــثالاالقرحــةكعضــوية

نأينقـــصأوقصـــورجســـمانيإإلأنـــهقـــديحصـــلالعكـــسإذ،(05-0994،04،حـــرب)وعـــنمعانـــاتهم
بيــران"وجـدو،مركــبالـنقصلديــهوقـديكــونسـبباافــيخلـق،ي خلـقمــعاإلنسـانقــديسـببلــهشـعوراابــالنقص

قديسببالشعوربالنقص،ويتكـونلـدىالشـخصعقـدةالـنقصإذاكـانوفلأنأياختالفعنالمأ"فولف
اإلصـابةبمـرضوراثـيإن إذ،(08-2110،07،ماكبرايـد)اضـطهادخـاصيالشـكلمحـلهذاالختالفف
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ذلكنتيجةبالجزمالنستطيعنكوينمركبنقصأوعقدةما،إلأنتتسببقديالدموتداعياتهذاالمرضف
.ديةبيناألفرادفيتقبلالمرضوالتعايشوالتكيفمعهالفروقالفر

علىفهمالتركيبةاإلنسانيةالفريدةلمرضىالثالسيميا،باإلضافةإلىفهمالدراسةالحاليةتركزلذلك
النظرأبعاده ذلك ويترتبعلى المختلفة نظرةاإلىا التوازنأة مجز غير كليةااإلنسان تحقيق ومحاولة

قوىالذاتلتفسيوالتكامل الشخصيةبين جوانبالسلوكودينامية 2111الفرماوي،)ر ،68 يشكل( وهذا
لمرضىالثالسيميامعتمدةعلىالمنهجالتحليليالنفسيفيكشفللبناءالنفسي دافعااللقيامبإعداددراسة 

البناءعلىالمستوىالشعوريوالالشعوريمنحيث التبايناتفيهذا حباطاتووسائلالصراعاتواإل:
مرضى بين األولية األدواتاإلكلينيكيةالالدفاع باستخدام أصحاء، أفراد وبين الحالةثالسيميا كدراسة
كانهناكاختالف ،والسعيإلىواختبارتفهمالموضوعللكبار إذا ةفيالنظرةإلىالصورالكشففيما
نهاالفردعنجسدهو .األسوياءمنأخرىمنالمرضىوعينةلدىقلقالموتمشاعرالتييكو 

 :دراسةال مشكلة -أول  

كلمناامولود(4.4)حوالي:سبالتاليةبالن(2105)ماعائياتصإلحوفقاامرضالثالسيميانتشري
حية(10,000) ولدة صميكونون وبالثالسيمياابين العالم، أنحاء جميع المرضبوراثةيتسببفي

يتبعألنهلتأثيربنفسالقدرمنافيالذكورواإلناثسالسلالهيموغلوبينفيبروتيناتالجينيةالطفرات
فيجميعأنحاءالعالممنالسكان(٪5)مايقربمنو.لتؤثرفيهالفروقالجندريةوراثيجسمينمط
ءوهؤلبدونأنتظهراألعراضعلىالجميعالهيموجلوبينجزيءمنأوبيتاألفاسالسلفيطفرةلديهم

.للمرض-امتينصالناقلينال-مثلوني

العالم%(1.7)إن  سكان من الجينللنتيجةسريريةأعراضلديهمتظهر بروتيناتطفرات في ية
حيثتبلغنسبةمنتظهرعليهمسالسلالهيموغلوبين انتشارهضمنمجموعاتعرقيةمحددة ،ويزداد

.(Smith,2015,Html)المجموعالكليمن%(21-5)األعراض

باعتبارهاإحدىبلدانحوضتنتشرالثالسيمياالكبرىبيتابشكلكبيرفيالجمهوريةالعربيةالسورية
ائياتصتشيرإحو،ويفاقمالمشكلةفيالمجتمعالسوريانتشارزيجاتاألقارباألبيضالمتوسطالبحر
بالثالسيمياااابصممريضاا(8211)إلىمايفوق(2102)والمشروعالوطنيللثالسيميالعامحةصوزارةال

الكبرىمسجلينفيمراكزالثالسيميافيالمحافظات،معتمدينعلىالنقلالدوريللدموالمعالجةالخالبة

https://plus.google.com/111335971411224729009?rel=author
https://plus.google.com/111335971411224729009?rel=author
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حيثتشيرإحصائيات.يمراكزالثالسيميافيالمحافظاتفللحديداللذينوفرتهماالدولةللمرضىمجاناا
و الصحة للثالسيمياوزارة الوطني المشروع 2102لعام يفوق ما وجود اامصاباامريض8211إلى

 (2102،48توما،)فيمراكزالمحافظاتبالثالسيمياالكبرىمسجلين

قرابةالنصفمليف ل ك وي  وهذا،ونسنوياابحسبمركزالثالسيمياعالجمريضالثالسيميافيسوريا
الماديةعالجالكلفةل تحم ونليستطيعإذ،علىالدولةوعلىالفردالمريضوأهلهلعبئااكبيرااكلهيشك 

يسببلهوفيحالفقده قد ضغطاامهذا نفسياا، تجل وضيقاا الولقد مالحظةمنخاللدراسةتمشكلة
الت المجموعة علغيراتالجسدية المريضتيتطرأ مناقشتهى مشكالتألعراضمرضهوكيفية ووجود

إلىالدراسة بحاجة إلىالسطحوالتقصيكامنة إلظهارها النفسيةو، منالناحية يؤثرمرضالثالسيميا
فهوعلىسبيل؛الفردذاتهوالنظاماألسريوالمجتمعبشكلعامعلى:الجتماعيةعلىثالثةمستويات

وفيطريقةالتفاعلاألسريمعالمريضىتغييراتدائمةفيالوظائفوالمهاماألسرية،المثاليؤديإل
وهذاكلهينعكسعلىالبناء،(Georganda,1994, html)بالتعاملمعالمريضممايخلقطرقااخاطئةا

دراكهلصور الذاتواآلخروا  دراكهلصورة ةوتتضمنالعواملالنفسي.البيئةمنحولهةالنفسيللمريضوا 
تناولت(2116طافش)صورةالجسدوقلقالموت،ففيدراسة:فيحياةالمريضوالشخصيةالتيتلعبدوراا

السماتالشخصيةلمرضىالثالسيمااحتلتسمةالنظرةالسلبيةللحياةوعدمالكفايةالشخصيةالمرتبةالثالثة
النفعالي التجاوب وعدم للذات السلبي التقدير كان بينما الخامسةوالرابعة المرتبة دراسة،في وفي

تويل )منأهمالنتائج،وفيدراسةكانعدمرضىالمرضىعنصورةالجسد(Khurana 2116خورانا)
TOWEL2105)تبينأنالمرضىيبذلونجهدااإضافيااليكونواكاألسوياءبسببمايعانونهمنصراع

.الشكلوأسلوبالحياةمستمربينمشاعرهملكونهممختلفينعناألسوياءفي

المصا الفرد بالثالإن أوب الكبرى سيميا المستمرالوسطى والتصال الطبية المعالجة ظل في ينمو
،ويمكنتالفعنأقرانهفيمرحلةالطفولةظهرالمريضأويشعرباخبمقدميالرعايةالصحية،لذلكقدي 

فقديشعرالمراهقروخصوصااإذاتأخرالبلوغ،أكبوفيعمررهعنجسمه،أنيجدصعوبةافيبناءتصو 
ويمكنأنتتفاقماألزمةالعاطفيةوتكونفترةالمراهقةحرجةوقديواجهمشاكلفيتالؤمه،بمشكلةأنهعالة

(.0996،21األحمد،)معأقرانهاألصحاءفيمرحلةالشباب
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ولس أث ترافقتشخيصمرضالثالسيميا بوصمة هذاللىتشك رتعنواتعديدة عنأجسادهم صورهم
المفهومالذييرتبطبصورةالذاتوتقييمالذاتبشكلوثيق،ويسببوجودالمرضمشاعراامؤلمةامختلفةالدى

وصلتنسبةوجودأعراضالقلقإذالمرضىكانأوضحهاالخوفمنالموت،القلق،الغضبوالكتئاب،
وقدليكونمشكلةاتواجد مثل(Shaligram 2117 ليغرامشا)فيدراسة%62ونسبةالكتئاب%67إلى

نمايكمنالخطرفيعدمالحديثعنه ذالميعبرالفردعنهاهذهالمشاعروا  يعانيمناأوالتطرقإليها،وا 
فيالتوافقالنفسيوالتفاعلمعالواقع،فالفرديطو رخوفهمناألشياءالتيليتحدثعنهاكخوفهمشكلة 
(.Georganda,1990,100)موتمثالامنال

الدراسةستسعىإلىل استكشافالعواملالنفسيةعلىالمستويينالشعوريوالالشعوري،ذلكفإنهذه
باستخدامالمقاييسالسيكومتريةمنجهة،والطرقاإلسقاطيةوفنياتالدراسةاإلكلينيكيةمنجهةأخرى،

:تيالدراسةبالتساؤلاآلويمكنتحديدمشكلة

مرضىنمنياثنلدى يختلفالبناءالنفسيلمرضىالثالسيمياعنالبناءالنفسيلمرضىأسوياءهل
و تقيسهأدواتالمنهجاإلاألفراداألسوياءنمنياثنالثالسيميا تاتالومقياسدراسةالحالة)كلينيكيكما

.(سقاطياإل

 :دراسةال أهمية -ثانيا  
:منناحيتينأساسيتيناأهميتهالدراسةالحاليةستمدت

 :من الناحية النظرية -أولا 

والتيتشملمرضىمنخصوصيةوأهميةالموضوعوالفئةالمستهدفةفيه،الدراسةتتجلىأهمية  -
.الثالسيمياوذلكمنخاللتناولآثارالمرضعليهموعلىتكوينهمالنفسيوالجسمي

والجوانبالنفسيةالمتغيراتوعالقتهببعضهومتالزماتنظريحولمرضالثالسيمياتقديمتصور  -
 .تصوريحولهؤلءاألفرادومعاناتهموأسرهمممايساهمفيخلقمفهوم

فيجانبينهامينطبيخوتعتبرا - منالدراساتالمتعمقة الحالية إذونفسيلدراسة فيآنواحد
وتأثيراتهالنفسيةالتكوينية،ينيةالجمنالناحيةالتكوينيةالبيولوجيةتتناولأبعادمرضالثالسيميا

 .كماتدرسجانبيننفسيينهامينهماصورةالجسدوقلقالموت
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 :وتتجلىأهميةالدراسةمنالناحيةالتطبيقيةبالعتباراتاآلتية :من الناحية التطبيقية -ثانياا 

تمس يعدُّ - التي واألصيلة الحديثة المواضيع من الدراسة المجشريحةاموضوع متمثلةامن تمع
عاملمعهمبشكلبمرضىالثالسيمياممايرفعمنقدرةاألفرادالمحيطينبهؤلءالمرضىعلىالت

.مفيتقديمالطمأنينةلهمأفضلوبطريقةتساه
إضافة،مرضىثالسيمياوعينةمناألسوياءالكشفعنالتبايناتفيالبنيةالنفسيةبينعينة -

 .الجسدوقلقالموتإلىالكشفعنالفروقفيصورة

الثالسيميا - لمرضى النفسية البنية ماهية إسقاطيةتحديد اختبارات خالل علىمن يساعد مما
المرضىويسهمفي خططإعدادالوصولإلىتشخيصلالضطراباتالنفسيةالتييعانيمنها

 .نفسيةلهؤلءالمرضىعالجيةبرامجو

الدراسةتنبعأهمية - في–فيسوريةةنفسيتناولتمفاهيمطبيةوةيعلمدراسةأولاكونههذه
حيثلمتلحظالباحثة،دراسةالبناءالنفسيلمرضىالثالسيمياهتنحوتوج –حدودعلمالباحثة

 .علىالمستوىالعربيفيمايتعلقبالمفاهيمالمدروسةأيدراسةفيهذاالمجال

اافيتوجيهالعديدمنالدراساتوالبرامجستكونسببدراسةالحاليةتوصلإليهاالتالنتائجالتيس -
 في يساهم مما المستقبل في والعالجية نواةاإلرشادية المجتمعزرع من لفئة داعمة عالجية

 .تهانبهاسلي

 :دراسةأهداف ال -ثالثا  

:تهدفالدراسةالحاليةإلى

 .صورةالجسدوقلقالموتلدىعينةمرضىالثالسيمياالكشفعنالعالقةبين -0

 .تعزىلمتغيرالجنسالتيالكشفعنالفروقفيصورةالجسدلدىمرضىالثالسيميا -2

 .تعزىلمتغيرالجنسالتيالكشفعنالفروقفيقلقالموتلدىمرضىالثالسيميا -2

الفروق -4 منالكشفعن األسوياء من وعينة الثالسيميا مرضى  عينة أفراد بين الجسد فيصورة
 .الجنسين

منقلقالموتيمتوسطدرجاتفالكشفعنالفروق -5 وعينة مرضىالثالسيميا  عينة بينأفراد
 .األسوياءمنالجنسين
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النفسياستكشافا -6 أسوياءلتباينفيالبناء وأفراد الشخصية)منحيثبينمرضىثالسيميا سمة
مؤثراتالضغوطوالعواملالبيئيةوال الحاجاتالرئيسية، ،"البطلالذييتقمصالفردحالتهالشخصية"

دراكصورةالبيئة(السيطرةوالعطف)الخارجية،أساليبالتعاملالوالدية  وصورةاألموصورةاألب،وا 
 القصص طبيعة قلقها، وطبيعة الحالة مخاوف األعلى، األنا (النهايات)شدة توالصراعا،

المستخدمة الدفاع وسائل واإلحباطات، ) األدواتاإلكلينيكية تفهم(التشخيصية)باستخدام اختبار
.الموضوعللكبارودراسةالحالة

 :دراسةفرضيات ال -رابعا  

:إلىاختبارالفرضياتاآلتيةتسعىالدراسة

عالقةل -3 إحصائيةتوجد ذاتدللة بين ودرجة الجسد صورة عينةدرجة أفراد الموتلدى قلق
 .السيمياثالمرضى

تعزىالسيمياثلدرجاتصورةالجسدلدىمرضىاطاتسمتولةإحصائيةبينلدذاتوجدفروقتل -2
 .لمتغيرالجنس

تعزىالسيمياثللدىمرضىادرجاتقلقالموتاتمتوسطلةإحصائيةبينلدذاتوجدفروقتل -1
 .لمتغيرالجنس

4-  إحصائية ذاتدللة فروق توجد ل اتمتوسطبين الجسد عينةلدىدرجاتصورة مرضىأفراد
 .سوياءمنالجنسينالثالسيمياوعينةمناأل

إ -5 ذاتدللة فروق توجد ل حصائية اتمتوسطبين الموتدرجات عينةأفرالدى قلق مرضىد
 .الثالسيمياوعينةمناألسوياءمنالجنسين

كماتقيسهأدواتالمنهج أسوياءفراديختلفالبناءالنفسيلمرضىالثالسيمياعنالبناءالنفسيألل -6
.تاتالسقاطيالومقياسلةدراسةالحاكلينيكياإل

 :الدراسة حدود -خامسا  

مريضااومريضة(51)منوالتيتماختيارهابشكلعشوائيلدراسةعينةاتتكون:الحدود البشرية -0
بنقلالدمبشكلدورييتلقونعالجاا)21-08(والذينتتراوحأعمارهممن،الكبرىثالسيميابالنابيصم

.منطالبجامعةدمشق(غيرالمرضى)نمناألسوياءيآخر(51)وفيمركزالعياداتالشاملة
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من مؤلفة النفسي البناء لديها سيدرس التي العينة :أفرادأربعةوستكون منهما مرضىاثنان
والمنخفضةعلىيتماختيارهمبناءاعلىدرجاتهمالمرتفعةيقابلهمااثنانمناألسوياء(روأنثىذك)ثالسيميا

.وفقاالدراسةالحالةمقاييسالدراسةو

المنهجالوصفيالتحليلـي:استخدامالمنهجينالتاليينالدراسةالحاليةسيتمفي:الحدود الموضوعية -2
 .الجسدوقلقالموتةاستخداممقياساضطرابصوروذلكب

.ةالحالةسودرامنخاللتطبيقاختبارالتاتاإلسقاطيالمنهجاإلكلينيكيتخدمساو
ـــةفـــيالعـــاتـــ:الحددددود الزمانيدددة -2 ـــق(2104-2105)ينممإجـــراءالدراســـةالحالي مـــدةاســـتمرالتطبي

أمافيمايتعلقبالتطبيقبمعدليومينفياألسبوع(تطالعيةسةالسللدرا2104أيار-ارذآ)في:شهرين
لدراســةالوصــفيةل(2104كــانونالثــاني–تشــرينالثــاني)تغرقتالفتــرةالممتــدةبــينســالعملــيلــتدواتا

الحصــولعلــىالموافقــاتعــداالوقــتالمســتغرقفــي(2105انســارونيذآ)كلينيكيــةرينللدراســةاإلوشــه
 .2104عامبدايةشهرينفيالالزمةلذلكمنمديريةالصحةالذياستغرق

ق وب ل :الحدود المكانية -4 الجديدة الكائنفيالزاهرة عينةالمرضىفيمبنىالعياداتالشاملة أـما
.جامعةدمشقانتفياألسوياءفك

 :الدراسة حاتمصطل -اا سادس

 :( Psycological Structure) البنية النفسية -1
تنظيمثابتنسبياامناألحداثالتيتنطويعلىسياق:البناءالنفسيبأنهRabport"رابابورت"يعرف 

 .ذيمعنىمناألفعالوالظواهرالعقلية
يعرف   بأنهالبن shwates.F"فردشواتز"بينما النفسي التحولتذاتتنظيم :اء من مدىا لد ي و  وظيفي

.(0995،7العاسمي،)المعنى
حباطاتهورغباته: بنية النفسيةلفا هيجملةالسماتالتيتميزكلفردبالعينة،وتكشفعنصراعاتهوا 

 (.التشخيصية)وذلككماتقيسهااألدواتاإلكلينيكية
 : (Thalassaemia) الثالسيميا -2

منمجموعة :بأنه (Thalassaemia International Federation)للثالسيمياولي التحادالد فهعر 
ناجزيءألفاوبيتااللتينتكو (A2B2) تكوينأحدالسلسلتيناألمينيتينتتميزبنقصفي،أمراضالدم
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الدم بالهيموغلوبين،المسم ((HBAخضاب  ى نقص وينتج ذلك الخعن إمداد الحمراءفي اليا
 .(Thalassaemia International Federation,2008,14) بالهيموغلوبينوفقرالدم

الهيموغلوبينوانخفاضعددخالياالدمويوصفبانخفاضمستوىفيوراثي اضطراب :فأيضااويعر 
والتعبوغيرهاعنالمعدلالطبيعيويرجعالسببفيظهورأعراضاألنيمياكاإلجهادءالكرياتالحمرا

وزارةالصحة)إلىنقصالهيموغلوبينوهيالمادةالموجودةفيخالياالدمالمسؤولةعنحملاألوكسجين
،2105،html.)

صفةجسميةبمناآلفاتالوراثيةتنتقلمجموعة :Thalassaemia Syndrom  متالزمات الثالسيميا
يديةالتيتدخلفيتركيبالهيموغلوبين،تتميزصاغرة،وتتصفبتثبطونقصتشكلبعضالسالسلالببت

بدرجThalassaemia Syndroms متالزماتالثالسيميا الكرياتالحمر منتكون الالفعالاتمختلفة
.وفرطالنحالل

وهناك.أوطفرةنقطية(حذف)الغلوبينوتتمثلاألذيةالوراثيةبخبنيصيبالعيبالوراثيأحدسالسل
بينمجموعتينمنعادةاز مي ي ضطراباتالوراثيةتؤديإلىمتالزماتسريريةمتعددة،طيفواسعمنال

 بيتا)الثالسيميا والثالسيميا ألفا الثالسيما المتضررة( السالسل نمط األ.حسب إلىذتؤدي الوراثية ية
ق إلىالسالسلغيرألفا،يرافقها أوأكثرمنوركميفيتركيبواحدصاضطرابنسبةالسالسلألفا

(.2100،55،سجرج)ابةصلةالمسلسبالسح(F,A2,A)ويةسالهيموغلوبيناتال
سالسلإنتاجصهياضطراباتوراثيةتتميزبنق :Thalassaemia Syndroms  متالزمات الثالسيميا

هايةافيتركيبالهيموغلوبينوفيالنصنقالغلوبينسالسلببانخفاضتركيبسوي(ألفاوبيتا)الغلوبين
 دم فقر ناصينتج الكريات الحمراصالصقغير الكريات هيموغلوبين فعالية عدم نتيجة ويمكنءباغ ،
الثال المنقساعتبار الدم فاقات من للتكاثر،صيميا النحالليةة الدم وفاقات شاأو بخضاب ذالمتعلقة

(.0994،596حاقوآخرون،سإ)
 : (Body Image)صورة الجسد -3

نأوبناء "هذاالمفهوممنحول (Schilder & Fisher)صوصااشيلدروفيشراتفقالعلماءوخ إنهمكو 
لتداخلالعديدمنالعواملالنفسيةوالجتماعيةوالفيزيولوجيةوالثقافيةنتيجةانوعااما،د ومعق متعدداألبعاد،

سميةالداخليةوالخارجيةعنخصائصهالجإلىمدركاتالفردالتييحملهافةاله،إضاالمساهمةفيتشكُّ
 (.2104،8العاسمي،)
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الجسCash كاشفوعر  دراكاته:بأنهادصورة وا  وتصوراته ومشاعره، واعتقاداته، أفكارالشخص،
والتوظيفات،والسن،والعنصر،لكالمظهر،ذواتجاهاتهوأفعالهالتيتتعلقبمظهرهالجسميعامةا،يشمل

.(Cash,2004,192)والجنس
خاصةاتجاهالذاتمتعدداألبعادنحوجسمالفرد،:صورةالجسدبأنهاCusack كوساكفعر اكم

وجمالهحجمه، شكله، وعر فها وباآلخرين :بأنها Foshayفوشاي، بنفسه مقارنة بمظهره الفرد وعي
.(2118،24األشرم،)

 :(Death Anxiety) قلق الموت -4
لكـدروالضـيقواأللـم،والقلـقيتملكاإلنسان،ويسببلهكثيـراامـناالخوفالغامضالشديدالذيالقلقو

أنكمائماا،ومتوتراألعصاب،ومضطرباا،النزعاج،والشخصالقلقيتوقعالشردائماا،ويبدومتشايعني
 0962فرويد،)ويفقدالقدرةعلىالتركيزويبدوعاجزااعنالبتفياألمور،خصالقلقيفقدثقتهبنفسه،الش

،2-4.)
أنماوقد عدة على القلق تتناول التي الدراسات الموتاحتوت قلق بينها ومن القلق من وط يعد؛

حالةانفعاليةغيرسارة" فهبأنهإذيعر ،منأكثرالتعريفاتالمقتبسةلقلقالموتتمبلرالتعريفالذيقدمه
."فيوفاتهبهاتأملالفردل يعج 
ةانفعاليةتتضمنمشاعرذاتيةمنعدمالسروروالنشغالالمتعمدعلىتأملأواستجاب:"هولترفهوعر 

(.0987،29عبدالخالق،)"لمظاهرالعديدةالمرتبطةبالموتتوقعأيمظهرمنا
اذماءالتعاطفعندمايفكرالمرشعوربالرهبةوالتوجسأو:قلقالموتGovender فجوفيندرويعر 
.(Govender , 2005, 12)فيأثنائهيحدثبعدالموتأوس
والمخيفةالتيتنشألدىالفردالمؤلمةالسلبيةمجموعةالمشاعر:الباحثةأنقلقالموتهوستعتمدو

بمايتضمنهمنتفكيرفيتفاصيلالموتوكلمايتعلقبهلديهأونتيجةالتأملالعميقبحقيقةالموت
.حدثبعدالموتلدىاآلخرين،والتوقعالمؤلملماسي
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 الثانيالفصل 

 النظري اإلطار
 (Thalassaemia)االثالسيمي :أول  

 :سيميا وتطورهنشأة مرض الثال -أول  
األبيضا البحر بالد في خصوصاا بكثرة مرضمنتشر األوسطمرضالثالسيميا والشرق لمتوسط

آسيا وجنوب ي ، ويج س لم عامل و(م0925)وصفإل من؛ فيشتكون السابعة سن في األطفال يصيب
.وسرعةالتنفسعندالمشيالضعفوالشحوبواسمراراللون،

ولميوصفوصفهأحداألطباءبأنهالحالةالتييتضخمالطحالفيهاحتىيكادينفجرداخلالبطن،
الطبيبتوماسكولي(0925)بدقةإلعام بوصفهفيمقالةمنديتروحيثقام يتبالولياتالمتحدة

ودمجت،بمعنىفقرالدمAnaemiaبمعنىالبحرعنداإلغريقوthalesأطلقعليهثالسيمياعلمية،
أنهناك Rietteثماكتشفالعالم،أوفقرالدمالبحري،يانأنيمياالبحراألبيضالمتوسطالكلمتانلتعن

منفقرالدممصحوببالصنوعااخف الحالة،وصغرحجمكرياتالدمالحمراء،فراءيفاا ولوحظأنهذه
.فالحاملونللمرضر توجدعندوالدياألطفالالذينيشكونمنالثالسيمياومنثمع 

عنالتركيبالجينيIngramشرحالعالم(0959)فالمرضبالكاملوفيعامعر (0921)فيعام
.(2112،206،العريض)ةتوارثهفسببالمرضوطريقللهيموغلوبينوعر 

 :التعريف باملرض -ثانيا  
 أكثر أونمط إنشاء نقص أو غياب بسبب الخضاب تشكيلفي باضطراب يتميز دموي مرض السيمياثال

 عمر ينقص ث م ومنالطبيعي الخضاب نسب في لضطراب يؤديمما الغلوبين، بيتيد عديدات سالسلمن

المتوسط األبيضالبحر حوض دول في شائع مرض السيمياثوال،دم روفق انحالل ويحدث الحمراء الكرية
(.0999،57ياسمينة،)

الخضابضابالطبيعيلدىالبالغينالخيعتبر منالخضابالجوال%98والذييمثلAمبدئياا
.تقريباا
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الخضاب أربعسالسلAيتكون من بي: وسلسلتين ألفا وسلسلتين بتا له  (B2ɑ 2)يمكنأنيرمز
 تتوضع ألفا مورثات من نسختين الصبغي على لتركيب06غلوبين غلوبين ألفا عن بديل يوجد ول

.الهيموغلوبين
غلوبينعلىالصبغي بيتا الوراثيةإلىسالسل00تتوضعمورثة للمورثاتالتيتحولالشيفرة مجاورة

.ديلتاغلوبين-غاما–مشابهةلبيتا
 الرباعي التركيب يشك A2الغلوبينليمث (α2δ2)إن والذي البالغين%2-0ل خضاب بشكلمن

ساسيفيالحياةالجنينيةولكنهالذييعدالخضاباألFيمثلالغلوبين(α2γ2)والتركيبالرباعي.طبيعي
.منخضابالبالغينالطبيعي%0شكلأقلمني

عندماسالسلألفابشكلمبكرومباشروالتؤديألفاتالسيمياالناجمةعنفقدانالمورثةإلىنقصتكون
حاويةعلىسالسلألفافإناأللفاثالسيميالتحدثأيتبدلتفيالتوزعتصبحكافةخضاباتالبالغين

.Fو A، A2النسبيللخضابات
.H وتسمىالخضابB4فياألشكالالشديدةلألفاثالسيمياقدتتشكلسالسلبيتاالرباعية

ضــــئيلوهــــوفــــةكبيــــرةلتوكســــجينولكنــــهيوصــــلاألوكســــجينإلــــىالنســــجبشــــكلإل Hيملــــكالخضــــاب
يخضـــــــعلتبـــــــدلتتأكســـــــديةفـــــــيحـــــــالتاللتهـــــــابوعنـــــــدالتعـــــــرضلتدويـــــــةوثابـــــــتخضـــــــابغيـــــــر

.(الخ...سلفوناميد)المؤكسدة
التغيراتتالسيمياعنالتغيراتالوراثيةالمفاجئةأكثرمنفقدانالمورثاتالكبيروتنتجعنهذهBتنجم

وفيRNAعنإنهاءتركيبالسلسلةقبلاألوانأوعناضطراباتاستنساخ(الطفرات)الوراثيةالمفاجئة
.النهايةتكونالنتيجةنقصأوغيابتركيبسالسلبيتاغلوبين

عنالشذوذاتالتيتؤديإلىغيابتركيبتالسيمياهائلةومتغايرةويعبرBإنالشذوذاتالجزيئيةل
.+Bب بينمايرمزللشذوذاتالمسببةلنقصالتركيبBºالغلوبينبسالسل

بالمقارنةمعFو 2AثالسيمياإلىزيادةنسبالخضابBويؤدينقصتركيبسالسلبيتاغلوبينفي
وعندوجود.محلسالسلبيتاالمفقودة(غاماوديلتا)BبينماتحلالغلوبيناتالمشابهةلAالخضاب

أغشيةنقصسالسلبي يؤديألذية تصبحغيرثابتةومترسبةمما الزيادة المفرطة فإنسالسلألفا تا
تخريبالخالياالحمراءالمتطورة)الكرياتالحمراء،وتسببهذهاألذيةانحاللالدمداخلالنقيالوصفي

.باإلضافةإلىالنحاللفيالدمالمحيطي(ضمننقيالعظم
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لوصفيتحتوطأةفاقةالدمالشديدةوعدمفعاليةالجملةالحمراءالتييصبحالنقيمفرطالنشاطبشكو
التضخمالوصفيلعناصرالجملة نتجتعنتخريبالكرياتالحمراءالتيفيطورالتطوريؤديهذا

،0994،إسحاقوآخرون)الحمراءفينقيالعظامإلىتشوهاتعظميةوترققعظميوكسورعظمية
597.)


 :املناطق اجلغرافية للثالسيميا -ثالثا  




ــــينســــكانالحــــوضاألبــــيضالمتوســــطتالحــــظبشــــكلشــــائ إليطــــاليينوالســــوريينونســــميمــــنهما،عب

بينمـــاتالحـــظ،كـــذلكفإنهـــاقـــدتصـــيباألمـــريكيينالســـودواألفـــريقيينوســـكانالشـــرقاألوســـط،واليونـــانيين
 .ةبشـكلكبيـرفـيالسـكانالشـرقيينمثـلالهنـدوالباكسـتانوجنـوبشـرقآسـياكالصـينالثالسيمياالبسيط

Thalassaemia International Federation,2008,19)).
 :اأنواع الثالسيمي -رابعا  
 وαفقط.ثالسمياδودلتاγ وغاماβوبيتاαألفامكنالتمييزبينأربعةأنواعللثالسيمياتعرفبي   
βيمياهيالمهمةسريرياا،وثالس γوδنداشتراكهامععتكونمهمةسريرياافقطβاألحمد،)ثالسيميا

0996،2).
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 :ف أنواع الثالسيميا إلىتصن  

يتكونالهيموجلوبينمنأربعسالسلجينيةمنالنوعألفا،واثنتينمناألبواثنتـينمـن:ثالسيميا ألفا -
،وتختلـفحـدتهاحسـب(ثالسيمياألفـا)ذهالسالسلينتجمايسمىصورفيهاألم،وعندحدوثخللأوق

،ويعــد(الثالسـيمياالســاكنة)درجـةالخلــل،فعنـدحــدوثاخـتاللفــيواحـدفقــطمـنالسالســلالجينيـةتســمى
وعنـدحـدوثخلـلفـيسلسـلتين ؛الشخصحـامالاللجـينالمصـاب،وليعـانيالمصـابأيأعـراضظـاهرة

االشـخصالحامـللهـذهالجينـاتأعراضـتنتجحالةالثالسـيمياألفـاالبسـيطة،ويعـانياجينيتينمنالنوعألفا
  .وقدلتكونظاهرةلكنيمكناكتشافهامنخاللفحصالدم،اابسيطةجد

ينتجفقردمشديدوتراوحاألعراضالتي يكونالقصورفيثالثسالسلجينيةمنألفا وعندما
ويظهرتحليلالدم،مرضهيموجلوبينهـ)وتسمىالحالةةإلىالشديدة،يعانيهاالشخصمابينالمتوسط

ويصابالمصاببتضخمفيالطحالوتشوهفي،الةكرياتدمحمراءصغيرةومشوهةللمصاببهذهالح
التالفة؛العظام الحمراء لتعويضالخاليا نشاطها بسببزيادة ا، المصابلنقل منويحتاج ليتمكن لدم

ذاحدثالقصورف،بيعيالحياةبشكلط  (الشديدة الثالسيمياألفا)يأربعسالسلجينيةفتسمىالحالةوا 
(Major Alpha Thalassemia) ،وتتسببفيوفاةالجنينقبلالولدةأومباشرةبعدالولدة.

(Chohen,et.2004.14)  

 :ثالسيميا بيتا -

 ،وثالسيميابيتاالوسطى،وثالسيميابيتاالصغرىتامكنتقسيمالثالسيميابيتاسريريااإلىثالسيميابيي

.الكبرى
وبنقصتشكلهبسببغيابسالسلبيتاغيابااتاماا Aتتميزبغيابالهيموغلوبين:ثالسيميا بيتا الكبرى - أ

 .أوبنقصتشكلها

قليلـةتبدأأعـراضالمـرضبـاكرااعنـدالطفـلبظهـورالشـحوبواليرقـانفـياألشـهرال:التظاهرات السريرية
نتــــاجالهيموغلــــوبين حــــلليحــــلمAبعــــدولدتــــه،أيبعــــدالوقــــتالــــذيتبــــدأفيــــهالسالســــلبيتــــابــــالتكونوا 

:عدةأشهرحتىالسنتينوهي،وقديتأخرظهوراألعراضFالهيموغلوبين
 .فقردممزمنمعلونيرقانيوحصياتصفراوية -0

لـىتكـون -2 الـدمخـارجالنقـيوترسـبالحديـدضخامةفـيالكبـدوالطحـالتعـودإلـىفـرطالنحـاللوا 
 .الزائد
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ممـايـؤديإلـىتراكمالحديدبسببفرطالمتصاصمـنجهـةونقـلالـدمالمتكـررمـنجهـةأخـرى -2
ــداءالهيموســيديرينيوالصــباغالــدموي،وتليــفالكبــدوتشــمعهوالضــطراباتالقلبيــةالتــيتتميــز ال

 .ااقصورالقلبالحتقانيباضطراباتالنظموضخامةالقلبوالتهابالتأموروأخير

تكثــــراألخمــــاجبــــالمكوراتالرئويــــةوالمســــتدميةالنزليــــة،والســــحائيات،ويحــــدثالخمــــج:األخمــــاج -4
 (2100،55جرجس،).باليرسنيةالمعويةالقولونية

ـــالاألكبـــرعمـــراا -5 ـــرأسو،التغيـــراتفـــيعظـــاماألطف ـــرحجـــمال لجـــدارتمـــددعظـــامالجبهـــةواو،كب
،كبــرحجــمالفــكالعلــويتمــددعظــامالــوجنتينبشــكلواضــح،و،واضــحالخــارجيللجمجمــةبشــكل

بــروزفــيالشــفةوالقواطــعالمركزيــةالعلويــة،نانعــنالوضــعالطبيعــيالفســيولوجيوانحــرافاألســ
تغيـراتالعظـامالسـابقةتـنعكسعلـىمالمـحالوجـه،صعوبةالغلقالطبيعـيوالسـلسللفـموبالتالي

 .انبعاجفيالجزءاألنفياألسفلعيونمائلة،لطفلالمنغوليلتماثلوتشابهمالمحالوجهل

تقريبــااللصــغارحيــثيكــونمعــدلالنمــوالبــدنيطب)صــغرحجــمقــوامالشــخص -6 ولكــنعمليــة،يعيــاا
مظهــرالبشــرةبرونــزيتــأخرالنضــجالجنســي،النمــوتتعطــلعنــدالبلــوغبســبباألنيميــاالمزمنــة،

 .البطنوانتفاخهنتيجةلتضخمالطحالوالكبدبروز،نتيجةلإلصابةبالصفراءمنمش

،ألوكسـجينالمزمنـةعالمـاتنقـصا:عندالطفلومنهـاعالماتتصاحبتطوراألنيميافقرالدم -7
نقــصقـــدرة،ســطحاألمـــاميالســفليللقفــصالصــدريآلمالعظــاموالمنطقــةالمعديــةوال،الصــداع

 .التحمللممارسةالتمارينالرياضية

خللفيعمليةالبنـاءوالهـدمللحديـدفـيالزيادةالمستمرةلحامضاليوريكفيالدم،و،رعفةمتكررة -8
،ضافةإلـىتكـوينأنسـجةتليفيـةفيـهوهذهتؤثرعلىالقلبوالطحالفتؤديإلىتضخمهإ،الجسم

 .وبالتاليإلىتليفالكبدفيمرحلةالطفولة
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 :سيميا الكبرىالمضاعفات التي قد تحدث نتيجة لإلصابة بالثال

.عدمانتظامفيضرباتالقلب/خلل،تضخمفيالعضلة :مضاعفات قلبية -
منالحالتمرضكبد%81-71رمنإذيطو :ت عالقة بالكبد والغدة الصفراويةمضاعفات ذا -

تعودلستجابةالشخصللعالجأوفيروسية السبابربما الترافقبينهماأومزمنغيرمحددة
Thalassaemia International Federation,2008,93)). 

 :كمايأتيوالعقد اللمفاوية ،البنكرياس ،مضاعفات تصيب الطحال -

وزالبطنحيثيعيقعمليةالتنفسيؤديإلىانتفاخوبرجدااقديصبححجمهكبيراا:لطحالا -0
 .واألعمالالوظيفيةلتعضاءالموجودةفيالبطن

أعراضالمرض:البنكرياس -2 في بينا في،كما للحديد والهدم البناء عملية في الخلل فإن
 .الجسمتؤثرعلىالبنكرياسوحدوثتليففيهممايسببمرضالسكري

 .تصاببالتضخمفيالبطنومناطقأخرىمنالجسم:العقد الليمفاوية -2

 (Luckmann, et. al 1987 , 1053) 

 


 :العالج
 04-9سبةهيموجلوبينبينالحتفاظبنمعمحاولة(سابيعأ4-2كل)الدمبشكلدورينقل

والمحافظةعلىدل/جرام فقطيمكنأننمنعالكثيرمنالمضاعفاتوالتغيراتالمستمرة بهذا ،
 .معدلالنموالطبيعي
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ولكننتيجة،ثلالتهابالكبدالوبائيواإليدزتهاباتملالحساسية،الحكة،ال:مضاعفاتنقلالدم
كماأنإعطاء،تهذهالمضاعفاتبنسبةكبيرةدقل مقبلإعطائه،فقالدصللطرائقالحديثةلفح

.(2112،226،العريض)منالحساسيةل األدويةالمضادةللهيستامينقل 
 عنـــدمايصـــلثيـــرمـــنهـــذهالكريـــاتالحمـــراءفإنـــهنتيجـــةلعمليـــاتنقـــلالـــدمالمتكـــررةوتكســـرالك

الحديـدقـدترسـبتفـيأنسـجةجسـمه،وهـذايـؤديالمريضإلىالعقدالثانيمنالعمرتكونكمية
الـتخلصمـنالحديـدإلىتلفاألنسـجةواضـطرابعمـلاألعضـاءمثـلالكبـدوالقلـبوالكليـةويـتم

تحــتالجلــدوالتــيتكــونإمــامــنخــاللوضــعمضــخة[ديســفرال]مــنخــاللخالبــاتالحديــدالزائــد
،ومنمضاعفاتعبرأخذأقراصوأمراتفيالسبوع(5-2)منساعة(02-8)حبينلمدةتتراو

نبضــاتالقلــب،الصــداع،لكــنءبــط،،الرعشــةأوالحــرارةالشــعوربــالبرودة لــدواءالحساســية،هــذاا
اعنـــــــدمايكـــــــونتحـــــــتالمراقبـــــــةوالعنايـــــــةتقـــــــلهـــــــذهاألعـــــــراضوتعـــــــالجفـــــــيحينهـــــــالمـــــــريض

(Chohen,et.2004.16). 

 الطحال التخلصمن إل:عملية أصبحتالحاجة إذا ومتكررةوذلك كثيرة الدم عملياتنقل ى
تقلالحاجةإلىنقلالدمويقل،ومنبسببسرعةالنخفاضفيمستوىالهيموجلوبين فوائدها

 .حجمالكبدوحجمنخاعالعظمويجبأنتعطىالمضاداتالحيويةقبلالعمليةوبعدها

 وتأثرالطحال،وفقرإذيكونالمريضعرضةلاللتهاباتبسببضعفالبنية،:تهاباتلعالجال
 .الدم،لذايجبتفاديهذهاللتهاباتوالوقايةمنهاوعالجها

 مشكالتالنمومثلتأخرالنموومرضالسكريعالجالغددو. 

 قراصالفوليتأخدأ. 

 أنسـجتهالشـخصمناسـبوقريـبحتـىيناسـبدمـهصيجـبأنيتـوافرشـخ:زراعةنخاعالعظـام
ذانجحـــتهـــذهالعمليـــةفالمـــريض، ـــرةهـــويعتبـــرعالجـــااشـــافياا،وا  إلأنهـــاباهظـــةالتكـــاليفوكثي

 .المضاعفات

 (2112،222،العريض)تعديلالتركيبةالجينية،العالجبالجينات. 

 :ثالسيميا بيتا الوسطى - ب

دل،وهـيلتحتـاجإلـىنقـل/غ01-7تعرفبأنهافقردممعتدلالشدةيتراوحفيهنسبةالهيموغلوبينبـين
لــدموالســيرالســريريللمــرضأقــلممــافــيالثالســيمابيتــاالكبــرى،يترافــقالمــرضســريرياا،شــدةفقــراالــدم
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الثالسيميةالخاصة،وفرطبيلروبينالدمواتساعاألجـوافوتأخرالنمو،والسحنةبضخامةالكبدوالطحال،
:النقويةاتساعااشديدااإذالمينقلالدم،يعتمدالتدبيرعلى

 .ملغيومياا،تجنباللحومواألغذيةالغنيةبالحديد0قدارإعطاءحمضالفوليكبم -

 .استخالبالحديدفيالمتقدمينبالسنمنالمرضى -

 .قديحتاجبعضالمرضىإلىنقلالدم -

 إلىاستئصالالطحالقديلجأأحيانا -

 :ثالسيميا بيتا الصغرى_ ج
02-01فيهالهيموغلوبينبينشكللعرضيللثالسيميةالصامتة،يتميزالمريضبفقردمخفيفيكون

.دل/غ
ـــوبين :ودلتددداثالسددديميا بيتدددا  _د ـــلإنتـــاجالهيموغل فـــيالحـــالتالمتخالفـــة%21-5بنســـبةFتترافـــقوخل

وحيداافيالحالت Fويالحظوجودالهيموغلوبين.الزيجوت،وتشبهسريريااومخبريااالثالسيميةبيتاالصغرى
(2100،59جرجس،)ريريةالثالسيميةالوسطىالمتماثلةالزيجوتوتشبهالصورةالس

 :ت الوقائية من املرضاإلجرا-خامسا  
التيتتطلبنقلدمللمريضمدىالحياةفالمصابينبالثالسيمياالكبرىويمكنالوقايةمنإنجابأط

:بإحدىالوسائلالممكنةالتالية
بصورةإجباريةللخطييبينو(Hb-electrophoresis)عملتحليلدمهيموجلوبينالكتروفوريسييز -

الموافقةعلىارتباطهذينيتمالموافقةأو"HbF"وبالطالععلىالنتيجةنسبةقبلالزواج، عدم
 .الخطيبينوذلكقبلالزواج

إذا - أو منإصابتهما الخطيبينللتأكد لعينةمندم حاملينلجيناتعملدراسةجينية كانا ما
يعازللخطيبينبنتائجال  .دراسةبحيثماإذاكانيسمحبارتباطهماأولالمرضوا 

قأوالالحقبأنهمايتمالرتباطبينزوجينحاملينللمرضفيبعضالدولمععلمهماالمسب -
للمرض بأ،حاملين الحمل األنابيببإجراسبحيثيتم منويءلوبأطفال حيوان إخصاببين

الرحم، خارج ووبويضة اإلخصابسليم أن تأكد فإذا عمليةأن إكمال بعدها يتم سليم الجنين
 .منثمالولدةلداخلالرحموالحم
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أسابيعمن01بالجنينبعدالتشخيصالمبدئيقبلالولدةبأخذعينةمنالسائلاألمنيونيالمحيط -
 الحمل، بعدأو الجنين دم من عينة الجنينأسبوعاا21بأخذ إصابة من للتأكد الحمل من
عملإجهاضفيحالةالتأكدمنإصابةالجنينوهذاو،الحملحينهاثيتمحي،يمياأملبالثالس

(.2116،61طافش،)يتمفيالدولالتيلتراعيالمبادئوالقواعداإلسالميةفيهذهالقضية
 :الحتمالت الوراثية لنتقال املرض -ا  دسسا

أما،نمنكلمناألبواألمينتقلالمرضوتظهرالثالسيمياالكبرىعنداجتماعمورثتينمرضيتي
.للثالسيميافيحالوجودمورثةواحدةمنأحداألبوينفيعتبرالشخصحامالا




:الوقايةتتممنخاللو

فحصمواليدوأقاربالمريض -
 الفحصقبلالزواج -

 النصحبعدمزواجاثنينحاملينللمرض -

 أمكناحتمالإصابةاألبناءالفحصأثناءالحملإذا -

عطـاؤهم المعلومـاتالكاملـة إجـراءدراسـاتإحصـائيةلمعرفـةالنسـبةالحقيقيـةلحـامليالمـرضوالمرضـىوا 
  .(2112،222،العريض)عنمرضهموتقديمالنصحلهم

 :التدخالت النفسية الجتماعية يف رعاية مرضى الثالسيميا -ا  سابع
فقالمرضىإلىآخرحياتهمويتطلبالعديدمنعالجاتكماذكرسابقااالثالسيميامرضمزمنيرا

لــذاكــانمــنالضــرورياألخـــذبالعتبــارالجوانــبالنفســيةوالثقافيــةوالنمائيـــةوالســلوكيةالمــؤثرةفــيحيـــاة
.المرضىوذويهم،والتيبدورهاتؤثرعلىنوعيةالحياة،والعالج،والدافعللبقاء

دياتجديـــــةللتكيــــفوالتوافـــــقالنفســــيالجتمـــــاعي،ممــــايجعـــــلالــــدعمالنفســـــيوهــــذايفتـــــرضتحــــ
.الجتماعيمطلبااهامااتحتهذهالظروف
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 كيف تكون التدخالت النفسية ؟ 
نبغيعلىالختصاصيالنفسيأوالعاملالجتماعيأنيتابعقضاياالتشخيصونقلالدمألولي  -

 (.الزواج،الحمل،الوالدية)وأحداثالحياة(الحديدمنالجسمتخليص)مرةوبدءبرنامجعالجالستخالب

جــــراءمقــــابالتدوريــــةمــــعبقيــــةالعمــــل - علــــىدمــــجالمرضــــىفــــيفريــــقمتعــــددالختصاصــــاتوا 
 .الختصاصيينالمسؤولينعنمتابعةالمرضى

ألقـرانالعالقـاتمـعالعائلـةوا-0:إجراءتقييمشاملللمجالتالنمائيـةالنفسـيةالجتماعيـةمثـل -
 .األداءالمدرسي،والعملمنخاللالتقييمالعصبيوالنفسيالجتماعي-2واألشخاصالمؤثرين،

تقييمالـذات،الهويـة،ومهاراتالتعامـل،-5المشكالتالجنسية-4مصاعبومشكالتالمراهقة-2
 .البحثمنأجلاكتشافالقدراتوالطاقات-6الستقاللية

تصاصــاتويركــزعلــىإيجابيــاتالتواصــلبــينالمــريضوالمجتمــعأنيؤكــدالفريــقالمتعــددالخ -
 .والفريقالطبي

 .مساعدةالمرضىليطوروااتجاهإيجابيفيالتعاملمعمرضهموتطويرمهاراتإدارةالذات -

 .مناقشةالصعوباتالمتعلقةبالعالجمعالمرضىومعاألهالي -

 .لدمعالجالمخاوفالمرتبطةبالعالجمثلالخوفمننقلا -

.إعالمالمرضىبالخدماتالنفسيةالمتاحةلهم-
 .توجيهالمرضىإلىطبيبنفسيعندالضرورة-

ـــــــــافيالجتمـــــــــاعي - ـــــــــيوالثق ـــــــــدعمالنفســـــــــيالجتمـــــــــاعيفـــــــــياإلطـــــــــارالبيئ  .تـــــــــأمينال

(Sayaniet.al,2009,30) 
 :ثالسيميا والتكوين النفسي للفردال -ا  ثامن

وقــديــؤديأيخلــلأو،لفــردبــالتكوينالفيزيولــوجيوســالمةالجســمبربــاطقــوييــرتبطالتكــوينالنفســيل
هعلــىفالطفــلالغاضــبوالعنيــديفقــدســيطرت،وينإلــىمشــكلةفــيبقيــةالمنظومــاتاضــطرابفــيهــذاالتكــ

ونفســيااأقــلعرضــةواألطفــالاألســوياءبــدنياا،ســلوكهتجــاهالضــغوطالنفســيةأكثــرمــنالطفــلغيــرالقلــق
.عفيالمشكالتالنفسيةللوقو
ويظهـــرالمـــريضالمصـــاببالثالســـيمياالكبـــرىأنيميـــاحـــادةومتطـــورةتســـوقهلالعتمـــادعلـــىنقـــلالـــدم

فـي-اليونـان-وفيدراسةقامبهافريقمنمنظمةأطباءالعـالم؛ثمتتدهورحالتهمنجديدنمؤقتاافيتحس
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وينمـنالنتـائجأنمعظـمالمرضـىذتبـ،وعـائالتهماألردنلمعرفةالخصائصالنفسيةلمرضىالثالسـيميا
ويعـــانونمــــنمشـــاكلفــــيعالقــــاتهم،بســــببوصـــمةالعــــاروالغيـــابالمتكــــررفــــيالمدرســـةمتوســـط أداء 
والتـوتر،والـنقصفـيتـوفرمضـخاتالديسـفيرالويشكونمنالفقـر،جتماعيةومعالعاملينفيالمشفىال

(.2112،287،بهمردي)فيجوالعائلةوالعزلةالجتماعية

بسـببفشـلالقلـبالنـاتجعـن،كانمعظممرضىالثالسيمياالكبرىيموتونفيمرحلةالطفولةالمبكـرة
اولم ـ،ةلمـابعـدالعقـدالثالـثمـنالعمـرإلأنهقديعيشبعضالمرضىفيالدولالمتقدم،األنيمياالحادة

هــذهالفتــرةالتــييحياهــاةالحيــاةإلأنــهأثنــاءوتفــيمــد كــانمــذلهــذاالمــرضينتهــيإلــىالوفــاةمــعالتفــا
وكذلكقـدتجـدقصـوراا،تتركاإلصابةندوبااكبيرةفيحياةأصحابهافقديكونالنمولديهممعوقااالمصاب

وفشـلوظيفـيفـيالكبـدوغيرهـاممـايـؤدي،واحتمـالاإلصـابةفـيالقلـبوقلـةالنشـاط،فيالبلـوغالجنسـي
.عديدمنالضطراباتالنفسيةوالسلوكيةلدىهؤلءالمرضىإلىظهورال
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 اجلسد صورة -ثانيا  
 :مفهوم صورة اجلسد-أول  

وهوأداةلإلفصاحعنهمفهوماإلنسانعنذاته،المعب ر يشكلجسداإلنسانالمنطلقالتعريفياألولل
ماعية،فصورةالجسدتمثلانعكاساانفسيااعماتعتريهطبيعت هالبشريةمنأخالقوطباعوخصائصنفسيةواجت

للجانبالوظيفيوالعصبيوالشكليللجسموهذهالصورةتعتبرفكرةاإلنسانعننفسهوعالقتهمعالبيئة،فضالا
.عنكونهاضابطاايحددالسلوكالذييمارسهلفرد

وجهعام،وتحتلمركزمنالمفاهيماألساسيةفيالعلوماإلنسانيةب Body imageوتعدصورةالجسد
فصورةالجسدلهاأهميةفائقةكظاهرةإنسانيةل؛الصدارةفيالفلسفةالمعاصرةوالتحليلالنفسيبوجهخاص

تقلأهميةعنأيمفهومآخرمنالمفاهيمالسيكولوجيةباعتبارهاظاهرةمعقدةومتعددةاألبعاد،وتتكونمن
المعرفيةكوسيطإلىكونهاوظيفةدالةلعملياتالتعلمالجتماعيواتجاهاتهوتصوراته،إضافةخبراتالفرد

.(2102،04،العاسمي)معرفيللسلوكياتوالنفعالت

 :تعريف صورة اجلسد -ثانيا  

 :تشملصورةالجسمالكثيرمنالتعريفاتوالمجالت

ويوجه،ياتالطفولةلذييحملهالمرءلشخصفهيتلكالصورةالالشعوريةأوذلكالنموذجالالشعوريا
اقةالنفسيةفيتكويننصورةالجسمفيعالقتهابالواقعتمثلجوهرالطأويرىفرانسكو،اتهتجاهالخرينإدراك

دىبهاأيهيالطريقةالتييتب،بأنهاصورةأجسادناالتينتصورهافيعقولنا"شيلدر"وقدعرفها؛الشخصية
لتينشأتوا،وضعيللجسميعملكمقياسلتفسيرالدوافعالحسيةالواردةشكلموهي،الجسمألنفسناأولذواتنا

علىالمظهرالبصريلشكلالجسم،فقدلحظأنكللمسةتثير"شيلدر"قدأكدو،وتطورتعنأحاسيسفردية
:عالوةعلىذلكفقدتضمنمفهومهالمظاهرالتاليةصورةذهنيةعنالنقطةالملموسة،

دتشكلتصورةالجسدعنطريقاتصالالمادةمعالمحيط،وتبنىاألفعالعلىلق:العمل والتعبير -
.خطةحدسيةالتيتكونعمليةمعرفةالجسد،هيضرورةملحة

والتيتدوملفترة،وهيالنفعالتالهادئةوسماتالشخصيةالتييتصفبهاالجسد:المواقف العاطفية -
 .طويلةبحيثتصبحفيمابعدالموجهللسلوك
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النموذج:المظاهر الجتماعية - طريق عن األخرى األجساد تجارب مع متصلة جسدنا فتجربة
.الموضعي،فهناكعالقةاجتماعيةمعصورالجسد

الكش:البناء الشهواني للجسم - فعنهاعنطريقوهيالمظاهرالحركيةوالرمزيةللجسدوالتييتم
.(2102،26،العاسمي)التحليلالنفسي

هاالفردعنجسدهسواءفيمظهرهالخارجيأوفين صورةالجسدبأنهاصورةذهنيةعقليةيكو شقيرفتوعر 
ثباتكفاءتها،وماق،هالداخليةوأعضائهالمختلفةمكونات ديصاحبذلكوقدرتهعلىتوظيفهذهاألعضاءوا 

 .(2112،015،شقير)عنتلكالصورةالذهنيةللجسد(موجبةوسالبة)منمشاعرأواتجاهات

نهاعنأجسامنابشكلمتكاملمتضمنةصورةالجسمبأنهاالصورةالذهنيةالتينكو الكفافيوالنيالويعرف
.(47-0995،46،الكفافيوالنيال)واتجاهاتنانحوهذهالخصائصيقيةالخصائصالفيز

ــــــهومشــــــاعر"بأنهــــــاصــــــورةالجســــــمCashفكــــــاشوعــــــر  ــــــهأفكــــــارالشــــــخصواعتقادات دراكات هوتصــــــوراتهوا 
يشــــــــملذلـــــــــكالمظهــــــــروالســــــــن،والعنصـــــــــر،،هالتـــــــــيتتعلــــــــقبمظهــــــــرهالجســـــــــميعامــــــــةواتجاهاتــــــــهوأفعالــــــــ
(Cash,1997,2)والتوظيفاتوالجنس

 :مكونات صورة اجلسد -ثالثا  

وهويعبرعنالنمطالجسميالذييعتبر،تضمصورةالجسدمكونينهامينيتمثالنفيالمثالالجسدي
فبأنهاألفكاروالمعتقداتنالثانيفهومفهومالجسمويعر أماالمكو ،ئماامنحيثالعمروثقافةالفردومالذابااج

0995،الكفافيوالنيال)والحدودالتيتتعلقبالجسمفضالاعنالصورةاإلدراكيةالتييكونهاالفردحولجسمه
،20-22). 

تت(James,1997)ترىجيمسو الجسم وغيرأنصورة السار الشعور إلى انفعالييشير مكون من كون
.اةمعرفييشيرإلىالرضاعنالحينالسار،ومكو 

:لجسميبشكلعامإلىثالثةمكوناتيمكنتقسيمالمظهراو

نإدراكييشيرإلىدقةإدراكالفردلحجمجسمهمكو  -
والنشغالأويشيرإلىعددمننذاتيومكو  - والقلقبشأنصورةالالجوانبمثلالرضا هتمام

 .الجسم
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المضايقةالتيتسببللفردعدمالراحةوالتعبأونسلوكيويركزعلىتجنبالمواقفالتيمكو  -
 .ترتبطبالمظهرالجسمي

 :تطور صورة اجلسد -رابعا  


 اآلتي(Cash,2008,39)كاشيحدد منخالل وتطورها الجسد نموصورة بعمر: الجسد تتشكلصورة

حيثتؤثرخبراتالحياةعلىبعضاألشخاصبشكلإيجابيوتؤديإلىنموصورةإيجابيةللجسدالطفولة
يكونالفردراضيااعنها،بينماالبعضاآلخريتعرضونلعدمقبولألجسادهملذلكفإنأهمالعواملالتيتؤثر

 :علىنموصورةالجسد

.التييدركبهاالفردصورتهعنجسدهالتأثيراتالتطوريةالتاريخيةمنالماضيتشكلالطريقة -0
اليوميةالتيتمثلالخبراتوتالحاليةوالتأثيرا-2 بحياته تفكيرهالمواقفالتييمرفيها والتيتحددطريقة
.كيفيةتفاعلهمعمظهرهوشعورهو

عيةالثقافيةالرسائلالجتما:لتفاعلالعواملالتاليةوكمافيالمخططفإننموصورةالجسديتشكلمنخال
ومرئية صوتية رسائل شكل على إليه تنتقل والتي و، وزمالئهالخبراتالشخصية الفرد أقران ومع ،األسرية

السماتالشخصيةالمرتبطةبعواملالشخصيةومرونةالفردوعواملالخطورةو،السماتوالخصائصالجسديةو
 .صورةالجسدوتقييمهاواستثمارهافكلهذهالعواملتصبفيتشكيلمواقصيتهالمرتبطةبسماتشخ
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  :تتشكل وتتغري لتكوين صورة اجلسد العوامل التي -خامسا  

 وهذهالقيمتغيرتمنالقرنالماضي،ايتعلقبشكلوحجمالجسمالمرغوبالقيمالجتماعيةالشائعةفيم
الكسلوعدمةرمزالقبحوفبعدأنكانتالبدانةرمزللصحةوالقوةأصبحتفيالفترةالخير،بشكلملحوظ

.القدرةعلىضبطالنفس
 وكذلكمايتعرضلهمنعنفومنضررمادي،إحساسالشخصتجاهنفسهومستوىتقديرهالكليلذاته

.أومعنوي
 أو عنمرضما الحملوكذلكالناتجة البلوغوأثناء التيتحدثأثناء بيولوجياا المحددة تغيراتالجسد

 .(2102،7،عبود)عاهة جراحةأوحادثأو

 األحاسيسالبصريةواللمسية.
 ونصورةالجسمبأبعادهاالمتعددةالتجاربالعاطفيةوالقيمةالنسبيةلتأثيرهاعلىالفردالذييك.
 الجسديوردودمع،الخبراتالجتماعية التقاطعاتالجاريةبينانطباعاتالبعضاآلخرحولمظهرنا

.النطباعاتالفعلالشخصيةلدينالهذه
 وعملياتالستبطانالخاصةبنا،المقارناتألجسادناعلىالنحوالمستمدمنالمواقفالخاصةبناوتقييمنا

.(James,1997)والسلبيةالماضيةوالتجارباإليجابية
:يمايلتلخصهابتعددةتؤثرعلىنموصورةالجسموتذكراليزابيثأنهناكعواملمو
 :عوامل بيولوجية  -1
البيولوجيةوالوراثيةدوراامهمااوبالتاليقدتلعبالخصائص،تتحددبشكلكبيربالعواملالبيولوجيةوالوراثية

يمكنأنتؤثرعلى،الخصائصالبيولوجيةفينموصورةالجسد،كماأنبعضالضطراباتالعصبيةأو
لذا.وحجمالصدر،وتقاطيعالوجه،والتشوه،ةمثلالطولوصفاتالجلدأوالبشرألفرادلجسمهمطريقةإدراكا

كمايؤثرعلىالعواملاألخرىشكلالجسميمكنأنيؤثرعلىإدراكالفردلجسمه،فالمحددالبيولوجيلحجمو
.(2118،20،األشرم)التييمكنفعالاأنتسببصورةسلبيةللجسم

 :الوالدان واألسرة -2
وذلكمنخاللمايظهرانه،دينواألسرةفيتكوينصورةالجسدالوالأوضحتالعديدمنالدراساتدور
 .الحرصعلىالحفاظعلىوزنمالئموالعتناءبهمورعايةبمظهرأبنائهمانمناهتماموالوالد
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أووجودثقافةأسرية المباشرةوغيرالمباشرة تهتم،ويبرزأثرالوالدينمنخاللعملياتالنمذجةوالتوجيه
.(2100،51،ظافر)مظهرالجسديحتىلوكانمنمنطلقالهتمامالصحيبالوزنوال

:اإلعالم  -3
ذلكمنخاللو،مهماافيتسليطالضوءعلىالمدىالواسععلىالصورالمثاليةللجسديلعباإلعالمدوراا

علىالشكلأوالهيئةوهذاكلهيؤثر،لفازوالنجماتوالنجومالمشهورينالعروضالتلفزيونيةلممثالتوممثليالت
 .(2119،22،مشاعل)صورتهعنأجسادهمنالجمهوربهاالتييكو

:األقران /األصدقاء  -4
األقرانأيضاضغط،دسوجدستايسأنالضغوطاألسريةليستوحدهاالتيتروجلضطرابصورةالج

علىكيفيعتقدالفردجزئيااويذكركاشأنمشاعرالكفايةالجتماعيةتعتمد،يؤثرعلىصورةجسدالشخص
 إدراكأقرانهلمظهره

 :دةالثقافة السائ -5
لثقافيعلىصورةالجسدبشكليشيركاشأنصورةالجسدتعكسالسياقالثقافيغالبااويؤثرالتكيفا
نالت،تخفضقيمةاألخرىبعضاألشياءو،فالثقافةترفعقيمةكبير ركيزوتحددماالجيدوماالجميلوالهاموا 

ع ضارالثقافي الخارجي المظهر ولى الفردللمجتمع جسد صورة على تؤثر سلبية نتائج إلى يؤدي
.(25-2118،22،األشرم)

 :أبعاد صورة اجلسد -سادسا  

:وهي،عاديدورحولهامفهومصورةالجسدإلىوجودثالثةأب(Rowe,1995)يروأشار
للمخعنوضعالجسموأجزائهصاوهواإلحساساتال:األساس الفيزيولوجي - والتناسق،وشكله،عدة

.العضليبينأجزائه
،والهتمامالجماليبالجسدفتنانبالنفسوالجاذبيةالجنسيةويشتملعلىموضوعاتال:الجنسيالبناء  -

.منخاللالمالبسوأشكالالزينةاألخرى
الموض:األساس الجتماعي - على المرتبطةويحتوي الجتماعية من،بالحجموعات الخوف مثل

 .والقصورفيالحركاتالجسميةلآلخرين،وصورةالجسملآلخرين،الخجل
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،تقيـــيمالمظهــرالعـــام:لجســدتشـــتملعلــىالمكونـــاتالتاليــةإلــىأنصـــورةاأشـــارعبــاسوشـــويخوفــيمصــر
والنفعــــالت،توالتوقعــــاتوالمثاليــــا،الجســــميةوتقيــــيمالصــــحةواللياقــــة،وتقيــــيموزنالجســــم،والجاذبيــــةالجســــمية

.(2102،55،العاسمي)وتقييمالطول،السلبية
بعدو،يرتبطبالوزنوبعديتعلقبالجاذبيةالجسميةبعد :أربعةأبعادلصورةالجسدوهيالكفافيوالنيالدوحد 

.وبعديتعلقبتناسقأعضاءالجسم،يتعلقبالتذزرالعضلي
صورةالجسمالمدركةوصورةالجسمالنفعاليةوصورة:إلىثالثةأبعادقسيمصورةالجسدومماسبقيمكنت
(0995،64،الكفافيوالنيال).الجسمالجتماعية

 :ضا عن صورة اجلسد وحتقيق الذاتالر -سابعا  
دامكلبهالفردعندماتتاحلهالفرصلستخرعشفيتحقيقالذات،ويفعال للرضاعنصورةالجسدأثر 

م هدافالتياتتوفرفيهااألكم،لمساندةالفردوتشجيعهااوأساسااوتلعبالبيئةدوراامهم،كاناتهومواهبهطاقاتهوا 
اح القدراتواإلمكانياتدونإحباطحتىتتزايد بذلكواستخدام تمالتالنجاحعلىإمكاناتيتطلبتحقيقها

:ويتميزالشخصالراضيعنذاتهالجسديةبعدةخصائصمنها.الفشل
 تقبلالذاتواآلخرينوالطبيعة.
 قوةالدافعيةالنابغةمنحبالحياةوتعتبرحافزااللتفكيرواإلبداع.
 تجددمستمرفيتقديرمايستحسنهويعجبه. 

 التجديدوالبتكار. 

نالفردالذييتمتعبهذهالخصائصعنذاتهالجسديةيكونقادر قويااعلىتحقيقحاجاتهويكونفردااااوا 
وبالتالييبدأبإشباعالحاجة،،فضالاعلىمكانتهعندالخرينممايشعرهبالثقةبالنفسوكفوءااواثقاامنقدراته

سإيجابيااعلىوهذاينعك،متمثالابالهتمامواأللفةوغيرهامنالصفاتاليجابية،لىالتقديرمنقبلالخرينإ
مكانياته هيالصورةالموجودةفيمخيلتناعمانرغبأنتكونعليهأجسادناويكونذلكمثاليةالجسدو،سلوكهوا 
 .(2116،052،سليموالشعراني)وتشملالمؤثراتكلهامثلالمعاييرالجتماعيةوالثقافية،التكوينفيالمظهرو

 :(Body Dysmorphic Disorder)  اضطراب تشوه شكل اجلسد -ثامنا  
ذاالنشغالبعيبمتخيلفيالمظهر - كانثمةشذوذجسديبسيطفإنقلقالشخصيكونمفرطااوا 

 .بوضوح
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يسببالنشغالضائقةمهمةسريريااأواختاللافياألداءالجتماعيأوالمهنيأومجالتأخرىمن -
.األداءالوظيفي

شكلوحجممثالعدمالرضاعن)ليفسرالنشغالبصورةأفضلمنخاللاضطرابعقليآخر -
.(2114،022،جمعيةالطبالنفسي)القمهالعصبيالجسدفي

وتتضمن متعددة، مجالت ذات ظاهرة الجسد صورة تشوه أن إلى أيضاا وبروش كوبر كل وأشار
:المجالتالتالية

 عنشكلهالذي(صورتهالمدركة)زيادةفيالمبالغةلتصورالمريضهوعبارةعن:تشوهصورةالجسد
.يختلفعنشكلهالحقيقي

 إنحجمالجسمالمثاليمنوجهةنظرالفرديختلفعنحجمهالحقيقي:مالرضاعنحجمالجسدعد.
 حيثيعدشعورالفردبالسمنةورؤيةجسدهسمينااأوقبيحااأمثلة:الهتمامبالجسدأوالقلقتجاهالجسد

.حيةعناهتماماتالمريضذيالتشوهالمرضيحولشكله
 وتشيرإلىعدمقدرةاألفرادعلىالتحديدالدقيقوالواضحإلحساسات:اضعدمالحساسيةتجاهاألمر

.داخليةمتنوعة،مثلالشعوربالجوع،أوالتخمة،واآلثارالمترتبةعلىذلك
 وفيضوءذلك،حاولالعلماءشرحالتباينبينكيفيةرؤيةالمريضلنفسهوجسدهوبينالطريقةالتي

أنتشوهصورةالجسدهيعبارةعنعدمالتطابقبينالصورةالعقليةركوب"ويقول.عليهافيالحقيقة
للجسدالتيتشكلتنتيجةلخبراتسابقةوالصورةالمدركةالحقيقية،وهذامايؤديعلىتضخيمإدراك

 .(2115،2،العاسمي)الفردللحقيقةبينماهوعقليوبينماهوواقعي

  :وك الفرد يف مرحلة الشبابعلى سل صورة اجلسد وانعكاساتها -تاسعا  

المرحلة فينموالقدراتالجسميةحيثيصلالقلبوالرئتينوبقية( 24-09)تمثلهذه الذروة سنة
هزةالجسميةالنسانيتفجرطاقةوحيويةولكنهذهالجن إ،أيالجسمإلىمرحلةالتكاملالوظيفيأجهزة

 معرضاا أداؤها إيكون من كثير نتيجة النحدار الجسمية،لى والتوترات البيئية الظروف منها العوامل
والنفعاليةالتيقدتسببالسمنةوالتيتشعرالفردبالقلق،والتوتروعدمالراحةنتيجةلقلةالتمثيلالغذائي

كوكذلكقلةممارسةاألنشطةالبدنيةولذل،معاحتياجاتالجسمإضافةالىتأثيرالراحةالذهنيةوالعقلية
.النفسيةهتمامبالصحةالجسديةويجبال
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وبخالفذلكسوفتولدلدىالفردمشاعرسلبيةاتجاهجسدهسواءكانتهذهالمشاعرموجهةاتجاه
،ممايؤثرعلىغالباانتيجةلختاللصورةجسده،وعدمالرضاهواتجاهجزءمعينمنهوأالجسدكله

الىتجنبالمشاركةمعالخرينويسببإحباطاابالتاليحياةالفردوعلىتفاعالتهالجتماعيةحيثيدفعه
.(2115،089،سليمان)ينعكسعلىتصرفاتهوسلوكه

 :(تعقيب الباحثة)على صورة اجلسد الثالسيميا تأثري -عاشرا  

مراضالمزمنةعلىطريقةإدراكالفردلذاتهولصورتهعننفسهلسيماإذاكانهذاالمرضتؤثراأل
 على للجسديؤثر الفيزيقي الشكل،الشكل فيها يتغير قد األمراضالتي من مرضالثالسيميا ويعتبر

ممايؤديإلىتشوهاتفيالعمودالفقريأو،الهيكليللجسمسواءكانذلكمنخاللالهيكلالعظمي
،الوجههذاباإلضافةإلىأنهقديؤثرعلىلونالبشرةومالمح،حالعظامالوجهيةأوقصراألطرافتسط

ذلككلهيحدثإن ،شكليةمشابهةمختلفةعناألشخاصالعاديينالثالسيميابمميزات أفراد مماقديسم 
لديهممضاعفاتشديدةللمرضوالذينليتعالجونبخالبنوكتفيحالتالمرضىالذينبشكلواضح 

لد،الحديد الجسد النظروالتفحصلمفهومصورة كلهيستدعيإلىضرورة ؤلءاألفرادواختبارىههذا
النظر خاللوجهة من عليهم السلبية وتأثيراتها ألجسادهم السلبية المرضى صورة عن تتحدث التي

.ابيننظرتهمالناقدةألنفسهموبأنهمغيرجذ 

الذاتوربم ينعكسعلىتقييم باستمرارمما قلقةومتوترة تجعلمنشخصياتهم يسببعدموالتيقد ا
.التكيففتترافقباضطراباتنفسيةأخرىكالكذبةوالقلقأقلموالقدرةعلىالت
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 املوت قلق -ثالثا  

 :مفهوم قلق املوت -أول  

 ألقتالتي الغيبية األسرار من سر  هيو الحياة، فيهذه إنسان لكل الحتمية الظواهر من الموت ظاهرة
 القصوى أهميتها وبالرغممن ةظاهرال هذه لكن ،مختلفاألعمار وفي حياته مجمل على وبعمق بظاللها

 بالقبول اإم  وتمثلت منقبلهم، متباينة  نظر  وجهات  عكست لتفسيرات ضتوالشعوب،تعر  األمم حياة في
 والهلع بالرهبة الشعور أو الحياةاآلخرة، في بالخلود الفوز في أمالا الكون سنن منة ن س ك بها والترحيب

والضياع التدهور نتيجة التواصل على فقدانالقدرة ومن ء،وفنا غموض من يكتنفها لما والنفورمنها،
 .سكراتالموت في دخوله لحظة اإلنسان يعتري الذي
 دراسته خالل من وذلك قلقالموت، مفهوم تعريف إلى تطرقوا الذين منأوائلالباحثين تمبلر يعتبر
 أطلق حيث الموت، على المقبل ردالنفسيةللف الحالة بتدهور الموت عالقة حول ببناءأداة تمثلت التي
 والضياعالذي نتيجةالتدهور التواصل على بفقدانالقدرة تتمثل والتي األخيرة اللحظة اسممرحلة عليها
 سيكومتريةجيدة بصفات األداة اتصفت وقد الموت، فيمرحلة الفرد دخول بسبب اإلنسانية الذات يعتري
.(2001،78،الحلووآخرون)وثباتها صدقها حيث من

 :املوت تعريف قلق -ثانيا  

شكاليتهفمعغ نهيتعذرالوصولإلىتعريفجامعلهذاالمفهوموسنوردإموضموضوعقلقالموتوا 
:الموتبأنهقلق الحنفيفر يعإذمنالعلماءلقلقالموتوضعهاعدد ضالتعريفاتالتيعفيمايأتيب
يستحوذالتفكير،تمعينالتفكيرفيمي أو،شخصعزيزكردفعللموت،الخوفمنالفناء،رهبةالموت

.(3992،566الحنفي،)نهيتذكلويتالشىبالتدريجأالشعوربالشخصبأو،هعلىالشخصفي

وخوفتتركز،وعجز،ومشاعرشك،بأنهاستجابةانفعاليةمكدرة(2005،339،عبدالخالق)هفكماعر 
.لشخصأوذويهلدىا،حولكلمايتصلبالموتوالحتضار

 :مكونات قلق املوت-ثالثا  

:حددالفيلسوفجاكشورونمكوناتثالثةللخوفمنالموتهي

.الخوفمنالحتضار -



 

34 
 

.الخوفمماسيحدثبعدالموت -
.الخوفمنتوقفالحياة -

يبعدينمنوجهةنظرسيكولوجيةبينجوانبأربعةللخوفمنالموتتتمثلف"ليستر"كذلكميز
:ثمتشتملهذهالجوانبعلىمايليومن.اآلخرون/الذات،الحتضار/الموت:قطبانكمايليلكلمنهما

.الخوفمنموتالذات -
 .الخوفمناحتضارالذات -
 .الخوفمنموتاآلخرين -
 .الخوفمناحتضاراآلخرين -

عدة الموتمزايا لقلق المكونة األبعاد في التعدد ،ولهذا لذلك افتراضمكوناتمتعددة قلقأن
عبدالخالق)يترتبعليهمنمزاياسيكومتريةمنحيثما،أفضلمنالمكوناألحاديالبعديعدُّ،موتال

3978،44).

 :نظرية املوت -رابعا  

نسانيتكونمنجسماإلنأفقدأكدالعالمآرثرفندلي،تفسيرالموتالنظريةالماديةوالتيحاولت
رييطابقثيإنالجسماأل.لجسماألثيرينفسهيالعقلأماالروحفهيا،فالجسمنراهماديااوالونفسوروح

لالجسملانفصاالموتإهذاالجسمالفيزيقييتماسك،وماتجعلفيالشكلالجسمالفيزيقيوهيالتي
.(2007،87،فندلي)األثيريعنالجسمالمادي

انيتكونمنذراتوهذهالـذراتمتكونـةوكمـانسالجسمهوالجانبالماديمناإلن ترىهذهالنظريةأ
ونات،التيتحتويعلىالبروتوناتوهينفسعدداللكترتروناتوهيالجزءالسالبوالنواةنعلممناللك

ننســبةالمسـافةبـيناللكترونـاتكنســبةولكنهـاتحمـلالشـحنةالموجبــة،والنيوترونـاتالمتعادلـةالشـحنة،إ
علــى،واعتمــاداانســانثيــرالــذييحملــهاإلهــذهالمســافةهــيعبــارةعــناألســيارةوالمســافةبــينالكواكــبال

رونــاتوالبروتونــاتوهــذامــايــؤديإلــىاســتمرارجــاذببــيناللكتهنــاكعمليــةتن ريــاتالفيزيائيــةفــإالنظ
دااعيــولكــنتوقــفاللكترونــاتعــنالحركــةيســببخــروجاألثيــرمــنالــذرةوانســحابهب.حركــةاللكترونــات

ةوالتـينـهانقطـاعقـوةالحيـاةعـنمالزمـةالمـادأفـيمكنوصـفالمـوتهنـاب،عنهاهومانعنـيبـهالمـوت
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فــيهــذاوقــدأخــذتالدراســاتThanatolgy فدراســةالمــوتبعلــمالمــوتعــر ت وهــيالحركــةوالهتــزاز
Mourningســىاألأو Griefنالحــزنأوالتــيتعتبــرركيــزالقيــاسعلــىالســلوكوالصــحة،المجــالبت

 .(2030،510الحلو،)هوردةفعلللفردفاقدالحياة(يالنفعاليوالجسد)

 :قياس قلق املوت -خامسا  

المقابلةالشخصيةيقاسقلقالموت والوسائل،وقوائمالختيار،والطرقاإلسقاطية،بعدةطرقأهمها
.ختباراتوال،والتقديراتاللغويةالفارقة،وزمنالرجع،الفيزيولوجية

 :قلق املوت كحالة أم مسة -سادسا  

 ولإلجابة ؟ وسمة حالة إلى التصنيف مبدأ عليه ينطبق فهل العام القلق أنواع من نوع الموت قلق إن   
،والتجريبية المعملية الفحوص منعديداا تضمنت تجربة أجريت لقد نقول فإننا التساؤل هذاعن

 سمة يعد  أن يمكن الموت قلق أن منها وداوسونبنتجرو ويستنتج العالج من أنواعأربعة فيها واستخدمت
 للمواقف الموت قلق حساسية لذلك نتيجة نفترض أن الممكن ومن" حالة"ظاهرة اعتباره مقابل في

 .به تذكر التيأو بالموت المرتبطة البيئية والحوادث

 . والتعديل للتغير يةقابل وأقل ااثبات أكثر جانباا أو بعداا" الموت قلق سمة" تعتبر

 الدرجة أن ظهر لقد؟القلق وسمة القلق حالة من وكل الموت قلق مقاييس بين العالقة هي ما ولكن 
 أكثر القلق بسمةترتبط" تيمبلر" وضعه الذي الموت قلق مقياس في المفحوص عليها يحصل التي الكلية
 الرغموعلى مصرية عينات وعلى أمريكية عينات على أجريت دراسة ذلك ويؤكد القلق بحالة ارتباطها من
 الحالة مفهوم فإن ،القلق وسمة القلق حالة من وكل الموت قلق مقاييس بين موجب ارتباط وجود من

 لحظة من تختلف الموت قلق من عكس على القلق حالة أن ذلك .الموت قلق على كثيرا ينطبقل والسمة
3978، الخالق عبد)األعم الغالب في الفعلية الموت مواقف باستثناء أخر إلىموقف ومن أخرى إلى
،49).
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 :أسباب قلق املوت -ا  سابع
وبديهيأنيصاباإلنسانبالخوفوالقلق،يواجهاإلنسانأكبرسر وغموض أعظم الموت يعدُّ

الفردوهذايرجعفيجانبمنهإلىدرجةوعي.تختلفباختالفاألفراد،بابشتىسولهذاالقلقأ،تجاهه
اءعزابعضالفالسفةوعلموقد،بموضوعالموتأوإلىزاويةالتيينظرمنهاالفردإلىهذاالموضوع

:وقدتوضحتهذهاألسباببمايلي،دينية،اجتماعية،فيزيولوجية،النفسهذاالخوفألسبابنفسية

 :ويتمثلبمايلي: الجانب النفعالي -
.ةالمعاناةمنأحدالضطراباتالنفسي -
.الخوفمنالوحدة -
.الخوفمننهايةالحياة -
.الخوفمنالعدم -

 :ويتمثلبمايلي :الجانب الفيزيولوجي -
.الخوفمنمصيرالجسدبعدالموت -
.الخوفمناأللمعندالحتضار -
(.الخ..،الحرق،القتل)لخوفمنالموتبطريقبشعةا -

 :ويتمثلبمايلي:الجانب الجتماعي -
وليسبالعمرالذي،إذتقاسالحياةدائماابماحققهااإلنسان،افتوقفالسعينحواألهد -

.قضاه
.تأثيرالموتفيمنسيتركهمالشخصمنأسرتهوخاصةاألطفالالصغار -
.الخوفمنمفارقةالناس -
.تؤثرفياألفرادبدرجاتمتفاوتةوالتييمكنأن،ثقافةالمجتمعتجاهموضوعالموت -
.ىمنيموتالخوفأنيحزناألحياءعل -
.التنشئةاألسريةالتييمكنأنتثبتالخوفمنالموتفيأفرادهامنذالصغر -

:ويتمثلبمايلي :الجانب الديني -
.الخوفمنالنتقالإلىحياةأخرى -
.الخوفمنةظالمالقبروعذابه -
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.الخوفمنالعقاببعدالموت -
 :الجانب الفلسفي -

.بهذهالثنائيةكمولدللحياةومحركللموتيالوعدوالروحوانفصالهماوكيفيةثنائيةالجس -
.الخوفمنالموتنتيجةعدمالفهمالواعيلمعنىالموت -
.(2033،65،صويص)توقيتالموتفيأيلحظةمفاجئةالخوفمن -

 :عالج قلق املوت -ثامنا  

 :العالج الدوائي

،مـــعأحـــدمضـــاداتالقلـــق ssrisأحـــدمجموعـــاتاداتالكتئـــابثالثيـــةالحلقـــاتأوتســـتخدمفيـــهمضـــ
وفـيإحـدى.(html،2006سـالم،)ويستمرالعـالجالـدوائيمـنسـتةشـهورلسـنةحسـباسـتجابةالحالـة

دوائيــااوجمعيــااومهنيــااوكانــتالنتيجــةأنقلــقدراســاتتمبلــرلعــالجقلــقالمــوتتلقــىأفــراددراســتهعالجــاا
(.2005،417ق،عبدالخال)دوائيااالموتينخفضبعدعالجالكتئاب

ورجالالدينالالعبين،وقدجرتالعادةعلىأنيكوناألطباءوالممرضاتوالعاملونالجتماعيون
ونةاألخيرةتزايداستخدامعلماءاآلفيولكن،رعايةلتشخاصالقريبينمنالموتاألساسينفيتقديمال

موتأقل"بشكلأكثردقةولموتالجيدألوصولإلىمايسمىاالنفسلخبراتهملمساعدةالناسعلىا
.حيثيمكنلعلماءالنفسفيهذهالفترةأنيعالجواالكتئابوالقلقالمرتبطبانتظارالموت"سوءاا

:وقدحددتالرابطةاإلمريكيةلعلمالنفسأربعةأدواررئيسيةلعلماءالنفسفيمرحلةنهايةالعمر

 الكتئابعندنشوئهفينهايةالعمرفضالاعنغيرهامنمشاكلقيامعلماءالنفسالسريريبعالج
.الصحةالعقليةالمرتبطةبانتظارالموت

 علماءالنفسأيضاايمكنأنيساعدواأفراداألسرةومقدميالرعايةمعتيسيرالتعبيرالعاطفيوالعمل
 .واإلجهادالعصبي،بفعاليةمعقضاياالحزنوالخسارة

 النفسيينفيالمستشفىوتقديمالرعايةالمخففةلآللممشاركةاألطباء. 
 والحزنوفهمالفروقبينالحزنالعادي،يقومعلماءالنفسبتعليمالناسعلىفهمالخسارةواألسى

(.2033،89،صويص)والكتئابالسريريفينهايةالحياة
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 :العالج السلوكي

 فنيـة طـرق مـن القلـق فـيعـالج يسـتخدم مـا الجـهلع يصـلحو القلـق أنـواع مـن المـوتنوعـاا قلـق يعـد
عـالج طـرق أكثـر هـو السـلوكي والعـالج التامـلالتـدريجيأوتمـارينالسـترخاءوكخفضالحساسية.محددة
 بـين مـن للشـفاء نسـب أعلـى إنهيحقق حيث من أفضلها كذلك وهووانتشاراا شيوعا تلفةلمخا بأنواعه القلق
.(3978،204،الخالقعبد)المتاحة العالجية الطرق كل

: (تعقيب الباحثة) قلق املوت والثالسيميا -تاسعا  

وبحســبالدراســاتالمختلفــةفقــد،مــنالتحــدياتوالصــراعاتالداخليــةيواجــهمرضــىالثالســيمياالعديــد
وهذايتقاطع،للقلقبحدذاتهتبينأنوجودمرضمزمنيعيشمعالشخصإلىغايةموتهيشكلمصدراا

ةبــأمراضبشــكلصــارخ،أوقــديســبباإلصــابإذأنمضــاعفاتهقــدتظهــرمــرضكالثالســيميا،مــعوجــود
يقــدتــؤديإلــىالوفــاة،أوجلطــةأوحتــىالتهــابالكبــدوغيــرهمــناألمــراضالتــمميتــةمثــلالفشــلالكلــوي

وتوقــعربــه،المــوتأوحتــىالتفكيــرالمســتملســيرة دائــم هــذايجعــلمرضــىالثالســيمافــيذكــر الفجائيــةو
ـــةىاألســـوأ،وعنـــدمايتـــوفىأحـــدالمرضـــ قـــدتجـــدالبقيـــةيتحســـبونأوحتـــىيتوقعـــونكيفيـــةحـــدوثالنهاي

.ويفكرونفيطريقةالحتضار
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 النفسي البناء لفهم أساسيات

 :معىن التحليل النفسي-أول  

بـرنظريـةنفســيةعـنديناميــاتوهــويعت،نظريــةالتحليـلالنفسـيفــيالشخصـيةيسـتندالتحليـلالنفســيإلـى
ري،وهوأيضااطريقـةعـالجنافعـةالطبيعةالبشريةوعنبناءالشخصية،ومنهجبحثلدراسةالسلوكالبش

:ويتميزفيالتحليلالنفسياتجاهان،وناجحة

.الذييعتبرأولمنوضعأساسهFreudالمرتبطباسمفرويد:التحليلالنفسيالكالسيكي

تقلةستطويراتمتعديالتو"آنافرويد"منهمابنته–الحديثوفيهأدخلزمالءفرويدوتالميذهالتحليلالنفسي
ويــديينالجــددكــارليونــغوادلــرخاصــةبهــمدخلــتمعظمهــافــيالنظريــةالشــاملةللتحليــلالنفســي،ومنالفر

.وسوليفانايريكفروم،أوتورانك،هورني،و

التحليلالنفسيالحـديثتكمـنفـيالختالفـاتالنظريـةكالسيكيوبينالتحليلالنفسياليالحظالفرق
(2005،232،زهران)أكثرمنهافينواحيالعالجوطريقةالتحليل

 فرويد، نظرية صلب والعدوان الجنس غريزيتي في المتمثلة البايولوجية حتمية تمثلأهمالمسلماتالنهائيةل
 فقـد النظريـة أجـزاء بقية في الحال هو وكما النفسية، الحياة في الديناميكية الطاقة مصدر اأنهم يرى حيث
 الـدافع هـو أحـدهما متصـارعين دافعـين بوجـود اعتقـاده خرهـاآ كـان مراحـل بـثالث الجـنسفـي نظريته مرت
 نهأ ذلك الحياة بدايات مع يبدأ الذي والجنس بالحب األول ويرتبط والدمار، الموت نحوواآلخر الحياة نحو

 وقـد األولـى المراحـل فـي النرجسـية فـي يظهـر وهـذا الـذات نحـو موجهـا الجـنس ويكـونياة،الح في األساس
 واآلخـر. األوديبيـة المرحلـة بـدايات مـع خارجيـة موضـوعات نحـو يوجـه ثـم المرضـية،الحـالت فـي تسـتمر
.(2034،1،الغامدي)اآلخرين ثم الذات نحوأساساا والموجه الموت نحو الدافعأو بالعدوان يرتبط
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 :مبادئ التحليل النفسي -ثانياا 

اإلنســانتحركــهالرغبــةفــياللــذةوتجنــباأللــم،:مبدددأ اللددذة  -3 :يحكددم السددلوك اإلنسدداني مبددادئ وهددي 
الكـــائنالحـــييهـــدفإلـــىاألشـــياءأناســـهإلـــىحالـــةمـــنالتـــوترالمـــؤلمووذلـــكأنالســـلوكيرجـــعفـــيأس

،فاإلنســـانيهـــدفبطبعـــهإلـــىتجنـــباأللـــملتوازناألفعـــالالتـــيتـــؤديإلـــىخفـــضالتـــوتروبلـــوغحالـــةاو
 .وتحصيلاللذة

لكنهأيضامرتبطبحـدودالواقـعالـذييكشـفلـهأنـهفاإلنسانليبحثفقطعناللذةو:مبدأ الواقع  -2
أنيؤجــللذاتــهالعاجلــةالمباشــرةمــنأجــللــذةأخــرىأكثــرأهميــة،فهــوإنكــانفــيلحظــةمــاعليــه

فيبحثهممـايترتـبعليـهوجـودتـدرجفـيمراتـباللـذةفالمبـدأالعـامالـييبحثعناللذةفهوواقعي
أناللــذةالمباشــرةأو"يميــزســلوكالكبــارعــنالســلوكالطفلــيحســبفرويــدهــومبــدأالواقــعمــؤداه

منأجلالـتخلصمـنألـمأعظـميمكنأنيؤجلمنأجللذةأكبروتجنباآللمفياللحظةالراهنة
 ."قبلةفيمناسبةأخرىم

فمـاإنيعتـاد،ييمـربهـاتكـرارالخبـراتالقويـةالتـيؤكـدفرويـدفيـهدورالعـادةو :مبدأ إجبار التكدرار -1
اإلنسانعلىالقيامبنشاطمابطريقةمعينةحتىيميلإلىتكرارهذاالنشـاطوبـنفسالطريقـةلدرجـة

.(2003،35،عباس)تجعلهيؤديهدونكثيرمنالتفكيرالشعوري
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  :(البناء النفسي)سيمكونات اجلهاز النف -ثالثا  

عندمانتحدثعنالبناءالنفسيفعليناهناأننتحدثوبعمقأكبرعماأسماهفرويدالجهازالنفسي
أولاالعضوالبدنيلهذهالحياةالنفسيةومسرحعملها:فمايسمىبالحياةالنفسيةماهوإلقسمين،للفرد

.وثانيااأفعالناالشعوريةالتيلنابهامعرفةمباشرة(أوالجهازالعصبي)أيالمخ

النفسيواألساسالذي لبالتحليل شعوريولشعوريهو هو إلىما النفسية الحياة تقسيم إن
.يرتكزعليهالذييجعلمنالممكنأننفهمالعملياتالمرضيةفيالحياةالعقلية

 شعوريولفظ مباشر طابع ذي حسي إدراك على العنصريعتمد أن الخبرة وتبين جداا ويقيني
النفسيكالفكرةمثالاليكونشعوريادائمافالفكرةالتيتكونشعوريةاآلنلتظلشعوريةفياللحظة

.التاليةمعأنهاتستطيعأنتصبحشعوريةمرةأخرىتحتشروطمعينة

 شعورياا،"ل شعوري"وقولنا يصبح أن ويستطيع كامن أنه عنغالباايعني مفهومنا نستمد ما
.(3972،25،فرويد)ونعتبرالمكبوتكنموذجلالشعورالالشعورمنخاللنظريةالكبت

نالجهازالنفسيوأقدمهذه وبحسبهذاالتقسيمفإنناأماممجموعةمنالبناءاتالنفسيةالتيتكو 
،كائناإلنسانيمعهعندولدتهالالبناءاتالنفسيةمايطلقعليهاسمالهوأوالهذاويشملكلمايحمله

أيفيالمقاماألولالدوافعالغريزيةالصادرةعنالتنظيمالبدنيوالتيتجدفيالهوأولنمطمنأنماط
.(3976،7،فرويد)التعبيرالنفسي

  :بناء الشخصية -رابعا  

هوالهو -3 هوموجودمنهوذلكالقسممنالجهازالنفسيالذييحويكلما ذموروثوما
ةالتيكمايحويالعملياتالنفسيةالمكبوت،حويالغرائزالتيتنبعثمنالبدنحيثي،الولدة

مكتسب،فصلتهاالمقاومةعناألنا وهول،ويطيعالهومبدأاللذة،ففيالهوجزء فطريوآخر 
 .،والالشعورهوالكيفيةالتيتسودفيالهواعيالمنطقأواألخالقأوالواقعير
فينشأعنه،يطرأعلىجزءمنالهوتغييرخاص،عالمالخارجيالواقعيالمحيطبناأثيرالوبت

أنهيسيطرعلى:ومنالخصائصالرئيسيةلتنا؛(3972،36،فرويد)تنظيمخاصنسميهاألنا
العضليكمايقومالحركاتاإلراديةنتيجةللعالقةالسابقةالتكوينبيناإلدراكالحسيوالفعل
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الخارجيةفيدخرخبراتوهويؤديهذهالمهمةبأنيتعلممعالجةالمثيرات،حفظالذاتبمهمة
ستقبلالمثيراتالمعتدلةويتفادىالمثيراتالمفرطةفيالقوةبالهربويتتعلقبهافيالذاكرة

محفاألناإماأنيس،يوصلهإلىالمنفعةوهويتعلمأخيراتعديلالعالمالخارجيتعديالا،بالتكيف
.مواتيةوظروف هذااإلشباعألحيان لللهوباإلشباعأول،فقديؤج 

يسعىوراءاللذةويتجنباأللمفهويخضعلعتبارالتوتراتالتيتحدثهاالمنبهاتالواردةاألنا  -2
فيستش لذةاعليه وانخفاضها ألماا ارتفاعها أن ،عر أوبيد لذةا يستشعره الدرجةما ليس ألماا

وكراسبمنرواسب،فياأللميستجابلهابنذيرالقلقلهذهالتوتراتوالزيادةالمتوقعةالمطلقة
 .(3946،28،فرويد)الطفولةالطويلةتتكونفياألنامهمةخاصةيطلقعليهااألنااألعلى

ة)الوالد مع للتوحد كنتيجة وذلك األوديبية المرحلة نهايات في العليا األنا تنمو -1 نفس( من
وتعملكقوةضاغطةويتمامتصاصالقيمالوالديةحولماهومقبولأوغيرمقبول،،الجنس

 .يبديتساهالفيالتعاملمعالهووأيضاعلىاألناعندماعلىالهومنجانب،
ذانظرنامرةأخرىإلىنشأةاألنااألعلىكماوصفناهاسابقاألدركناأنهيحدثنتيجةالفترة وا 

ونتيجةعقدة،واعتمادعلىالغيرأثناءطفولتهاإلنسانفيحالةضعفالطويلةالتييقضيها
نرىأن أوديبالتييبدولكبتهاعالقةبظهورمرحلةالكمونالتيتعطلنموالليبيدو،وهكذا

نماهوأمريمثلأهمالحوادثالتيمربهاتمايزاألنااألعلىعناألنالميحدثبالصدفة، وا 
 .(3972،59،فرويد)عنموكلمنالفردوالنو

 :مراحل التطور النفسي عند فرويد -خامسا  

وهوماأطلقعليهتسميةيرىفرويدأنالتطورالنفسيلإلنسانهوتاريخلتطورطاقةالحياةفيه،
الكتابوLibidoالليبيدو من كثير أن إل الحياة طاقة الكلمة األقربلهه الترجمة أن من الرغم على

.سأنهمرادفللجنترجموهاعلى

تتبعفرويد الليبيديةومي التطورالنفسيتبعااوقد للتطورلزبينخمسمراحلمواضعتمركزالطاقة
:وهيالنفسي

يكونالتعاملللطفلفيهذاالعمرمن،خاللالعاماألولمنالعمرتمتد:المرحلةالفموية -0
هالمرحلةهياألخذدونذةالمميزةلهمسخاللعمليةاإلرضاعولذةإشباعالجوعلديه،وال
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العاماألولينتقلمركزاإلشباعءمعانتهاوميكونموضوعالتعلقهوثدياألوالعطاء،
 وإلى أخرى، جيدذاألشخاصالمنطقة بشكل المرحلة هذه تجاوز من يتمكنون ل ين

م في النهم خالل من الالحقة حياتهم في عليها التركيز في ايستمرون أوداعبة لشفاه
 .قضماألظافروغيرهاعاداتالتدخينو

سنواتيكتشفالطفلفيهاقدرتهعلىالتحكمبعمليةإخراج(2-2)من:المرحلةالشرجية -2
يرافقذلكمنت كيزالقائمينعلىرعايتهعلىتعويدهعاداتاإلخراجرالفضالتمعما

التأثيووالنظافة، على قدرته الطفل اكتشاف من اللذة حولهتنبع من األحداث على ر
عنطريقضبطعمليةاإلخراجوتعتبرالسمةالنفسيةالمرافقة(كوجوداألموعنايتهابه)

 .لهفيهاعدمرغبتهبمشاركةاآلخرينهيالبخلوتمسكالطفلبأشيائهولهذهالمرحلة

ىسنواتتبدأهذهالمرحلةباشتدادفضولالطفلالتعرفعل(6-4)من:المرحلةالقضيبية -2
و وجسده بتلمسها فيبدأ هذايصلإلىالتعرفعلىأعضاءجسمهوالخاصةمنها يقود
اكتشافإلىأنيزداداهتمامهبالمنطقةويبدأفيمقارنةنفسهباآلخرينوالطفل يبدأ هنا

رحلةعقدةأوديببالنسبةللذكرمفهومالجنسالجتماعيومنالعقدالنفيةالمميزةلهذهالم
 اليبالنفسيةالدفاعيةالهامةفينظريةفرويدالكبتسومناألاللفتيات،عقدةالكترو

ةفيعيشخبرتهالمؤلميكونالطفلقدكبتمشاعرهو(سنالبلوغ-6)من:مرحلةالكمون -4
الخارجي،حالةمنالهدوءوالتوازن المرحلةهي،ويتحولفضولهإلىالعالم وتكونهذه

والاألنس القراءة الطفل لتعليم التي،كتابةب القيم لستدخال هنا سانحة الفرصة وتكون
 .يحملهااألبوانوتشكيلاألنااألعلى

الراشدة -5 الجنسية المرحلة أو البلوغ الفيزيولوجية:مرحلة بالفورة دتبدأ اكتمال فيها ورةويتم
 .بحالطفلشابايافعااصيوالعالقةالحميميةبالجسدواآلخر

فهوواحد،ابالنفسيعلىأنهخللفيالتطورريةفرويدأنهفسرالضطرفينظومنالنقاطالهامة
 حالتين قد:من بآلخرين الشخصالنفسيوعالقته نمو يجعل مما معينة تطورية التثبيتعلىمرحلة

وبدائيةتوق بساطة حالتها أشد في الطفالةفت من شيء مع وعدوانية أنانية نوازع لديه تظهر وقد ،
.ذاالعالمقتهبالشخصالذييرىأنههوالذييؤمنحاجاتهفيهالواضحةفيعال
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الحالةالثانيةفهيالنكوصوالعودةفيحالةمواجهةالصراع إلىمرحلةسابقةأما والقلقأوالشدة
كأنيبول:فيعودإلىاستخدامأساليبتكيفسابقةمثال،ةالنمائيةالتيوصلإليهاالشخصعلىالمرحل

،أويعودإلىحضنأمه،وكلماكانالنكوصإلىمرحلةأبكرازدادتآثارهحدةمنشدةالخوفاالإرادي
(2115،28،بالنونعيسةبركاتو)وخطورة

 :آليات الدفاع األولية -سادسا  

 :Suppression  الكظم -1

ةأكثرعبارةعنآليةدفاعيةتتمثلفيامتالكالنفسعندالغضبوالتوتر،وهيمناآللياتالشعوري
.منكونهاآليةلشعورية

 :Rationalizationالتبرير -2

عقالنيااخارجياا،ويمثل عطائهتفسيراا عبارةعنالتفسيرالالحقلسلوكمدفوعلشعوريااوغامضوا 
التبريرحيلةدفاعيةتقيالفردمنالعترافباألسبابالحقيقيةغيرالمقبولةلسلوكه،أوتحميهمن

وهوعبارةعنإيجادمبررمنطقيأوعقليلتصرفمامنأجلصد.أوالعجزالعترافبالفشل
القلق مشاعر من التخفيف وبالتالي والذنب الفشل لكل.مشاعر شاملة تكون أن للعقلنة ويمكن

مستوياتالسلوكعنداإلنسانإلىدرجةيتمفيهاإفراغأيتصرفمنمحتواهالنفعالي،وهيسمة
للمصابينبأمراضنفسيةجسدية،ويغلباستخدامالعقلنةفيكثيرمنمواقفمنالسماتالمميزة

الحياةاليوميةليبرربهاالمرءتصرفاتمنقامبهابهدفتخفيفحدةالشعورباإلثموالمسؤولية،أو
 .لتبريرعجزهعنبلوغأهدافيطمحفيالوصولإليها

 :Denial اإلنكار -3

.قلقمناإلدراكوتعويضهامنخاللأفكارالرغباتواألحالمالنهاريةهواستبعاداألجزاءالمثيرةلل
إنهحمايةمنواقعغيرمرغوبأومنالمشاعرالجارحةالمثيرةللقلقوذلكمنخاللإبعادهاعن

.ساحةاإلدراك

أنا،...أنالستمريضاابالسرطان"مثالذلك.ويتمفياإلنكارصدالواقعالمؤلموعدمالعترافبه
إلخ..أنالستعاقراا....لستمدمناا

ويعداإلنكاربوصفهشكالامنأشكالالمواجهةمخففاامنشدةبعضالجوانبالمثيرةللقلقوالتوتر
ويساعداإلنكارفيالسيطرةعلىموقفمامنأجلالتعاملمعهوالسيطرةعليهوتجنب.منالواقع
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إبطالمفعو فالشخصالذيعليه منبعضنتائجه، إنكارالخطرونتائجه يساعده موقوتة لقنبلة
أجلالتركيزعلىالكيفيةالتيسيتعاملمعهامعالخطر،فاإلنكاريساعدفيصدالقلقوالكتئاب

 .الناجمعنصدمةالنوبةوالتهديدالوجوديالمرتبطبها

 :Regression النكوص -4

ذا .متنوعة إحباط لمواقف حياته في اإلنسان يتعرض وشعرالمرء، لقدرات بالنسبة قوياا اإلحباط انك وا 
 في إليهايلجأ كان التي السلوك أشكال من شكل إلى يلجأ قد فإنه الموقف مع التكيف عن بالعجز
 كان الذي السلوكاختيار إلى يلجأ أن ويغلب،والخيبة العجز مواقف مواجهة في أبكر عمرية مراحل
 فال لطفل، جديد أخ يولدعندما يحدث ما وهذا لطمأنينةوا الراحة بعض على الحصول في معه ينجح

 .بقربه بأمه بالحتفاظ الماضيفي ينجح كان سلوك إلى يلجأ بأن إل الغيرة مشاعر يواجه أن يستطيع
األطفا على يقتصرلواألمر ا فالكبارل علىللنكوصيلجؤون أيضا محيطهم بالتالي ويجبرون

فيا أنفشلوا بعد بهم بالطرقاألخرىالهتمام  إلى النكوص كان وكلما ،لحصولعلىالهتمام
،ويالحظالنكوصفيسلوككباربرأك نفسي باضطراب التسبب في خطره كان أبكر عمرية مرحلة

،ويالحظفيحالةالمرض،السنالذينيتصرفونتصرفاتصبيانيةغيرمتناسبةمعالمرحلةالعمرية
السلوكا من النكوصوالتثبيت والنفسيةويعد النفسية األمراضوالضطرابات في جداا الشائعة ت

.الجسدية

 :Inhibition  الكف -5

حالةالتقيدالوظيفيلتنامنخاللعدمالقدرةعلىممارسةحركاتأوأفعالمعينةألنهااكتسبت
  .(2112،285رضوان،)جنسيااوفقنظريةالتحليلالنفسيمعنىا

 :Projection   اإلضفاء أو اإلسقاط -6

 أو شيءالخارج في الموجودة الصورة تختلط بحيث إدراكية صورة تشويه خالل مناإلسقاط يظهر

 في نرى أو ابأنفسنارتكبناها أخطاء على اآلخرين بلوم أحياناا نقوم .ىالفردلد داخلية بمكنوناتشخص

 لتغطية األخالقي، ادبالفس اآلخريننعت في كالمبالغة نحبها ول لدينا موجودة سلبية صفات اآلخرين

 أساساا جعلها حد إلى رالنتشا شديدة آلية اإلسقاطأن والواقع .(لدينا موجودة قوية جنسية دوافع من خوفنا

 ميوله تثير أن يغلب مثيرات إعطائه طريق عن اإلنسانأعماق إلى النفاذ تستطيع اختبارات بناء في
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 بقع اختبار أو اختبارالتاتللمفحوص انقدمه صور أساسعلى قصص رواية كاختباريةاإلسقاط

.باألصل موجودةغير وأشكالا حية كائنات فيها نرى التي الحبر

 :Identificationأوالتماهي التقمص -7

إنه به، مبالغ تقليد هو التقمصو ،ناجحين ويراهم يحبهم يكون حين وخاصة غيره، يقلد إنسان كل
يتقمص ،"كاآلخر نعيش" أن أو "اآلخر نكون" ألن محاولة كذلك ولكنه للسلوك، تقليد مجرد ليس

 أنيقررون تجعلهم لدرجة "بكثير منهم أفضل" أنهم يعتقدون نجوماا الحالت من كثير في المراهقون
 ."مثلهم يعيشوا"

 فيورغبته الشخصي، ومظهره وحياته نفسه عن الرضى بعدم المرء شعور ااإذ هو األساسي الجذر
 .آخر شخص مظهر أو بحياة تبديلها

 يحاولوهو بعينها مؤسسة نحو حتى أو معينة، جماعة نحو أو معين، شخص نحو التقمص يتجه قد
 .وتصرفاته حياته حيال به يشعر معيناا عيباا يغطي أن بهذا

 Compensation التعويض -8

 اءوسو.أخرى أحيان في يعيها ل أو النقاط، هذه اإلنسان يعي وقدةقو ونقاط ضعف نقاط إنسان لكل
 األحيان بعضوفي الرضى، كل بها يرضى أن عليه الصعب فمن ل أم ضعفه نقاط اإلنسان وعى
الفرد محاولةأنه حيث من التعويض، مكانة تأتي هنا من .شديد لتوتر منبعاا إليه بالنسبة تكون
 ل لديه صفة وجودعلى بها ليغطياألغلب على إيجابية) ما صفة يظهرأن (لشعوريااأو عوريااش

ا التعويض ويعتبر، عنها يرضى اا مفتاحا  آدلر ألفرد نظرية حسبالحياة في الفرد أسلوب لتكوين مهما
 مبالغاا يصبح حين مؤذياا، يكونمعينة حالت في ولكنه ةإيجابي التعويض نتيجة تكون الغالب في
 .بالضطراأو النحراف من شيء نحو بصاحبه يجنح وربما فيه،

 :Displacement  التحويل–9

 لكننا العواطف،هذه بعض عن نعبر .حولنا من واألشياء بل األشخاص، تجاه متنوعة عواطف نملك
 مديرربكثي منا أقوىشخص تجاه الغضب يتملكنا قد .اآلخر بعضها عن التعبير نستطيع ل أحياناا
 هذه مثل في .عليه الحصولحال بأي نستطيع ل شخص نحو حبنا عاطفة تتوجه أومثالا العمل
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 هنا .العاطفة هذه نحوه ليوجه بديلموضوع عن البحث وهو بالتحويل، أحياناا اإلنسان يقوم الحالت
ا العاطفة موضوع يصبح  علينا يوفر األمر هذا أن ومع .عليناخطراا أقل يكون شيئاا أو شخصا

 تصل قد شكالتم مواجهة في نبدأ كسلوك .نعتاده حين فإننا األحيان، من كثير في شاقة مواجهات
.بالضطرا حد

 :Reaction Formation تكوين العكسي ال-31

 أنهو المعاكس والرد .ونزعات ميول من عندك ما تبدي أن األحيان من كثير في تستطيع ل إنك
 أنمن يخاف الواقع في ألنه ذلك في ويبالغ حوله، المجتمع عنها يرضى ميولا ما شخص يظهر
 والتشهيراآلخرين نقد في التطرف هو ذلك مثال .أحيانا نفسه عن حتى يخفيها التي ميوله تظهر

 من ويخفف اآلخرين،أمام تظهر أو تتملكه أن يخشى قوية ميولا هو يملك حين في الجنسي، بسلوكهم
 بينما بالرشوة، جميعااواتهامهم الموظفين على اللعنات صب أو .هذه النقد عملية خالل من توتره
 فرصة توفير في أحياناا مفيدااالمعاكس الرد كان ولئن .ويمارسها الميول هذه مثل رالس في هو يمتلك
 .النهاية في كاضطرابيظهر قد تطرف إلى ينقلب يشتد حين فإنه النفس، لضبط أكبر

 :Sublimation التسامي أو اإلعالء -33    

 الفرصةيتيح آخر موضوع إلى المجتمع، يستنكره موضوع في المتجمعة الطاقة تحويل عن عبارة هو
 طريق عنالجنسية الطاقة تصريف أن نجد وهكذا ع،المجتم عنه يرضى أمر في الطاقة لتصريف

،بالجراحة التخصصباتجاه التسامي إلى اآلخرين جرح في الرغبة تحويل أو الرياضة، في الجهد بذل
 له هذا لتسبب منفذاا لهايجد أن دون األصلية الطاقة بحبس الشخص استمر فلو الحالتين كال وفي

 أشكال وفي والموسيقى األدبأشكال من كثير وراء التسامي يقف.والمعاناة الصراع من عالية بدرجة
 الوحيد فرويد يعتبره هنا ومنوتفان، بإخالص اآلخرين وخدمة التدين نحو العميق التجاه من

.به تعمقنا ولو حتى مرضيةهرمظا إلى يقود ل ألنه الدفاع، وسائل بين من تماماا اإليجابي

 :Repression  الكبت-32

 بالتحليلالمشتغلين لدى خاصة مكانة احتل وقد،دراماتيكية وأكثرها األولية الدفاع وسائل أخطر هو
 مواجهتهافي تجدي ل التي القوية الدوافع مع التعامل على قدرته من المكانة هذه تأتي .النفسي
 ول العاطفة،موضوع يغير ل فهو تطرفاا، الدفاع وسائل أشد كونه إلى إضافة األخرى، دفاع وسائل
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 هو ما كل ويخفي ،كلياايخفيها ببساطة إنه .طاقتها عن للتنفيس يلتف ول أخرى، بطرائق طاقتها يفرغ
 بل المشكلة يحل ل إنه ..بناءوسيلة وليس جذرية تحايل آلية الكبت أن يعني ذاه فجأة بها متعلق
 مصدر يجعله مما الخبرة، من واسعةمساحات يحاصر ألنه خطره، يأتي هنا ومن تماماا، امنه يهرب
.أكبر النفسية الضطراباتنشأة في تورطه يجعل وهذا شديد، وقلق توتر

 :Isolation العزل -31

تتلخصفيعزلأحداألفكارأوالتصرفاتوصولاإلىقطعروابطهببعضاألفكاراألخرى

نعملياتالعزلحالتالتوقفالمؤقتفيمجرىالتفكير،أوالصيغ،أوالطقوس،نذكرمنبي-أ
.وكلاإلجراءاتالتيتتيحإقامةهوةفيالتسلسلالزمنيلتفكارأواألفعال

أوانطباعمنخاللعزلهعنسياقهبواسطة-ب ما فكرة يدافعبعضالمرضىعنأنفسهمضد
القفزمنفكرةإلىفكرة=TATفيال.)دث،وليتمأيفعلتوقفمؤقتليسمحأليشيءبأنيح

 (.دونتسلسلمنطقي

 : Anulation Retroactiveاإللغاء الرجعي -34

الحركات،أو أو الكالم، أو بعضاألفكار، تصبح أن الشخصمنخاللها يجهد نفسية آلية هو
كيرااأوتصرفاالهمامعنىمضاداااألفعالالماضيةوكأنهالمتكنأصالا،وهويستخدملهذاالغرضتف

فيها الثانية تلغي مرحلتين، على تحدث اضطرارية أفعالا يحلل حيث لإللغاء، وصفاا فرويد قد م
بينتوجهينمتعارضينومتساويينفي،األولى يمثالنصراعاا الحقيقيفيكونهما ويكمنمعناها

تقريباا تعارضشدتهما دوماا التعارضهو هذا ، والكرهبينما (.51-2001،50عباس،)الحب
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 :تعقيب الباحثة

كالبناءالنفسيومعرفةسماتالشخصيةللشخصتقتضيمنالباحثالتعمقفي إنتناولموضوع 
والعواملالتيساهمتفينشوء وبتفكيره النمطالخاصفيه ونشوء وتعقبمراحلنموه مكنوناتالفرد

إ باإلضافة وجسمه، ذاته عن بالضغوطاتنظرته تحيطه التي البيئة مع بها يتفاعل التي الكيفية لى
يكونوجود فقد يكونخارجياا، ما ومنها تكونداخلية هناكمنالضغوطما وليخفىأنه والمثيرات،
أوفيتكوين لهفيإشباعبعضالحاجات، علىالفردومعيقاا مثالاضاغطاا مرضمزمنكالثالسيميا

إيجابيةعنذا فيصورة ته،فاألمراضالمزمنةبشكلعاموالثالسيميابشكلخاصيؤثرتأثيرااواضحاا
نأياضطرابأوتشوهفيهالبدأنيؤثرعلىتقديرالفردلذاته .صورةالفردعنجسدهوا 

وبالتاليفإنتحقيقالذاتالذييعتبرفيأعلىهرمالحاجاتسوفيتأثر،وقديترافقمعهاضطراب
ر،فتنشألدىالفردمشاعرقلقحولكيفيةالعودةإلىالهدوءوالتزانالداخلي،وتسهمآلياتفيالمشاع

الدفاعاألوليةعندكلشخصمريضفيالتخفيفمنتشوهصورتهلجسده،وقدينشأالصراعوتتكون
اجةإلىاإلحباطاتفيحالالفشلفيإيجادوسيلةإلشباعالحاجات،وكثيراامانجدلدىالمرضىالح

.تجنباألذىالذيقدينشأبسببشفقةاآلخرينأوتعرضهمللعدوانفيبعضالمواقف

لحاجة إشباعاا تمثل ألنها النفسي البناء في أساسياا عموداا تشكل ووسائله وأدواته العالج طرق إن
ن أو توافرها وفيحالعدم الذاتوالحفاظعلىالحياة إلىحماية وهيالحاجة أوعدمأساسية قصها

أخذهاقديشعرالفردالمريضبالقلقحولمصيره،ولكنفيبعضالحالتنالحظأنلدىبعضاألفراد
يسببلهم مما الدواء أخذ فيتوقفونعن والتكيفمعه التقبل حتى أو مرضهم لطبيعة إنكاراا المرضى

فإن كالثالسيميا تسرعبالمضاعفاتاالتيتؤديإلىالموتأحياناا،وفيمرض  ذاتها المرضبحد شدة
أحياناافيالمضاعفات،كلذلكقديسببمخاوفحقيقيةحولاستمرارالحياةوتكونمشاعرقلقحول
الكيفيةالتيتنتهيحياتهمبها،فالكثيرمنالمرضىيصاببأمراضخطيرةقدتكونمميتةمثلأمراض

إلخ...القلب،أوالفشلالكلوي

لعالجفإنالمرضىيتشاركونفيلقاءاتدوريةلتلقيعالجهمالمتمثلبنقلالدم،وبحكمنوعيةوآليةا
وعندإصابةأووفاةأحدهمفإنذلكينعكسعلىبقيةالمرضىبعدةأشكالفالبعضقديلجأإلىعزل
نفسهويغلبعلىمثلهذهالمرحلةالتفكيربالموتوالقلقحولموتالذاتواحتضارهاأوموتاآلخرين



 

50 
 

احتضارهم،واآلخرقديتوقفعنالعالجأوأخذالدواءكنوعمنالعقابأوالعدوانعلىالذاتمترافقاامعو
وهذا مرضهم أعراضومضاعفات مع يتوافقون قد بعضالمرضى أن إل بالموت، المستمر التفكير

 حاجات  أشبعت والتي تلقاها التي والنفسية األسرية والتنشئة للبيئة وفقاا منيختلف فخففت أساسية
.والقلق،أوالضغوطاتالصراع
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 الثالثالفصل 

 دراسات سابقة


 الدراسات العربية: أول  

 الدراسات األجنبية: ثانيا  

 .مكانة الدراسة احلالية بني الدراسات السابقة :ثا  ثال
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 الفصل الثالث
 سابقةالدراسات ال

وتـم تقسـيم،وايـاهبموضوعالبحثفيزاويةمـنزيتناولهذاالفصلمجموعةمنالدراساتذاتالصلة
والمحــورالثــاني،بمرضــةالثالســيمياالمحــوراألوليتنــاولالدراســاتالمتعلقــة:وراحــالدراســاتإلــىثالثــةم

ويتضـمن،بقلـقالمـوتوالمحورالثالثيتنـاولالدراسـاتالمتعلقـة،المتعلقةبصورةالجسميتناولالدراسات
وفـقالتسلسـلالتـاريخيإلجراءاهـامـن،والدراسـاتاألجنبيـةثانيـاا،راسـاتالعربيـةأولاكـلمحـورعرضـااللد
.وأخيراابينتالباحثةمكانةالدراسةالحاليةبينالدراساتالسابقة،األقدمإلىاألحدث

 :الدراسات العربية: أولا 
لالمصابينبالثالسيميامقارنةاستجاباتاألطفا: بعنوان في العراق (2111،جايد والشمس)دراسة  -3

.اإلسقاطي(الكات)واألسوياءعلىاختبار
هدفتالدراسةإلىمعرفةإذاكانتاستجاباتاألطفالالمصابينبالثالسيمياتختلفعن: أهداف الدراسة

السقاطي،وأيضاامعرفةالمكوناتالالشعورية(C.A.T)استجاباتاألصحاءعلىصوراختبارالكات
.نخاللمايعبرونعنهفياستجاباتهملصورالختبارأومايسقطونهعليهالشخصياتهمم
تطبيقالختبارعلىع:عينة الدراسة تم ناث"طفل(23)ينةقوامها بين"ذكوروا  (30-7)أعمارهم

.سنوات
السقاطي(C.A.T)استخدملتحقيقاألهدافالمذكورةأعالهاختبارالكات:أدوات الدراسة

أظهرتالنتائجأناستجاباتاألطفالالمرضىتختلفعناستجاباتأقرانهماألصحاء،:دراسةنتائج ال
كانت حين في والمستشفى الطبابة إلى المرضوالمراجعات لمضامين شارات وا  قصصاا تتضمن فهي

لتلكالصور، والحسية الواقعية المضامين إدراكهم تتضمن قصصاااستجاباتاألصحاء سردوا أنهم إذ
.كثرواقعيةوارتباطاابماتضمنتهتلكالصورأ

اجتماعيةللمراهقينوالحتياجاتالنفس لخصائصا: بعنوان في األردن (2111،بهمردي) دراسة -2
 .الكبرىوعائالتهم المصابينبمرضالثالسيميا (سنة37-32)بين
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الجتماعية-النفسيةمعرفةالخصائصوالحتياجات محاولة هو للدراسة الرئيس الهدف:أهداف الدراسة
الكبرىعلى تشخيصأثرالثالسيمياو. بالتالسيمياالكبرىوأمهاتهم سنةالمصابين(37-32)للمراهقين

   .نوعيةحياةالمرضىواألمهات

أماالطفلمصاببالثالسيمياالكبرىيراجعون(21)مريضااو (41)الدراسةمن تألفتعينة: عينة الدراسة
 .ناحكوميفيعم ال مستشفىالبشير

 . والمالحظةالميدانيةوالستبانة تماستخدامثالثأدواتهيالمقابلة :الدراسة أدوات
القلقبشكلحادعلى وكانتأبرزنتائجالدراسةلدىالمراهقينالمرضىظهورأعراض :الدراسة نتائج

ظهرتعالماتاإلنكارعلىتأثراا؛كما نسبةكبيرةمنالمرضىفيحينأنالتكيفاألسريكاناألقل
أبرزالنتائجلدى،نسبةلبأسبهامنهم األمهاتفلميتأثرالتكيفاألسريإلبشكلبسيط؛كان أما

والضيقبخصوصمرضأطفالهن؛والشعور القلقمنأكثرالخصائصظهوراا؛ ويساوراألمهاتالهم 
  .بالذنب

الشخصيةالمميزةلتطفالالمصابينبمرضدراسةالسمات :بعنوان في غزة (2112،طافش)دراسة -1
.الثالسيمياوعالقتهاببعضالمتغيرات

هدفتهذهالدراسةإلىالتعرفعلىبعضالسماتالشخصيةالمميزةلتطفالالمصابين:أهداف الدراسة
 .بمرضالثالسيمياالكبرىبمحافظاتقطاعغزة

ذكور(19)ةمنهمسن(32-9)تراوحتأعمارهممنطفالا(84)تكونتعينةالدراسةمن: عينة الدراسة
 .وهذهالعينةتمثلالمجتمعاألصليللدراسةإناث(15)و

استمارة،مقياستقديرالشخصيةلتطفال،ثباستخدامأداتيالدراسةوهماقامالباح:أدوات الدراسة
.تقديرالمستوىالجتماعيالقتصاديلتسرة

نتائج الدراسة إلىتوصلتا: لدراسة الثباتالنفعالي: العتماديةوعدم المرتبتين،أنسمتا احتلتا وقد
النظرةالسلبيةللحياةوعدمالكفايةالشخصيةفي األولىوالثانيةللذكورواإلناثككل،كماجاءتسمتا

للذكورواإلناثككل المرتبتينالثالثةوالرابعة لصالحا، بينماوبفارقطفيففياألوزانالنسبية لذكور،
المقياسوهي في األخيرة احتلتالسماتالثالثة : العداء/العدوان التجاوبالنفعالي، وعدم والتقدير،

.السلبيللذاتالمراتبالخامسةوالسادسةوالسابعةللذكورواإلناثككلأيضا
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  :الدراسات األجنبية -ثانياا 
ساك -3 المظاهرالعصابية" :بعنوانالهند  في (Moorjani and Issac,2003) دراسة مورجاني وا 

 ".لدىمراهقينمصابينبمرضالثالسيمياالرئيسي
ر: أهداف الدراسة لدىم راهقيااس ةإلىتوضيحالمظاهرالعصابيةهدفتالد  لثالسيمياكنتيجةللمرض 

.المزمن
ينآخرينطبيعيينمنوتألفتالعينةمنست ةوثالثينمراهقاامصابينبالثالسيمياوأربع:عينة الدراسة

.وبالمنزلة القتصاديةالجتماعيةنفسها والخلفية العائلية (31-37)
العام،الخوف،القلقالجسديوالهوس:الختباراتالتاليةتاستخدم:أدوات الدراسة اختبارلقي ْاسالقلق 

بتعم قوالكتئابوالهستيرياوالعصابيةباإلضافةإلىإجراءمقابلةلكتشافا جراءمقابلةمع.لمشاكل  وا 
.آباءالم راهقينالمصابينبالثالسيميالتحديدالمشكالتالسلوكية المترافقةمعالعصابية

جدفروقفيالعصابيةبينالمراهقينالمصابينوالطبيعيينماعداالهستيرياحيثتبينو :تاِئج الدراسةن
 أعلى الثالسيميا ذوي المراهقين درجات العصابيةأن مقياس على اآلباء، مع المقابالت خالل ومن

.أوضحتمشكالتسلوكية م ْخت ل فة فيهؤلءالم راهقينترافقتمعالعصابية

األعباءالنفسيةالجتماعيةلدى" :بعنوانفي الهند  (Khurana et.al;2006) خورانا وآخروندراسة  -2
 . (مرضىالثالسيميا

الجتماعيةلمراهقينهنود–اسةإلىدراسةمظاهروسماتالحياةالتفسيةهدفتالدر: أهداف الدراسة 
.مصابينبالثالسيميامعتمدينعلىنقلالدم

 .تألفتعينةالدراسةمنعددمنالهنودالمراهقينالمصابينبالثالسيميا: عينة الدراسة
: أدوات الدراسة جدول مفحوصباستخدام كل مع مقابالتمبنية إجراء تتعلقتم أسئلة على يحتوي

واإلرهاق المراهقين باألعباء عند الجتماعية النفسية فيمختلفسماتالحياة لدىمرضىالثالسيميا
 .المصابينبالثالسيميا

لدىالمفحوصين إلى توصلتالدراسة: نتائج الدراسة الجسد الرضىعنصورة عدم وجود أقر، وقد
عائل على يؤثر لم المرض أن الجتماعيالمفحوصون أوعالقاتهم عب رتهم قلقهمة، عن المراهقون

صحتهم بشأن المستقبلي حياتهم وتعليمهمونهاية المرض70%، عالقة يناقشوا لم المفحوصين من
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اعتمادهم يتعلقبمصروفهمبمشكالتهممعأقرانهموأقروا وتوصلتبذلكالدراسةإلى،علىوالديهمفيما
 .ينالمصابينوجودعبءكبيرعلىالمراهق

المشكالتالنفسية :بعنوان (Shaligram, & et.al;2007) في الهند  وآخرون دراسة شاليغرام -1
.ةعندأطفالمصابينبالثالسيميانوعيةالحياو

هدفتالدراسةتقييمالمشكالتالنفسيةونوعيةالحياةلدىأطفالمصابينبالثالسيميافي: أهداف الدراسة
 .الهند

سنةيترددونعلىمراكز(36-7)تراوحتأعمارهممنطفالا(19)بلغتعينةالدراسة:ةعينة الدراس
 .خدمةمرضىالثالسيمياللرعايةاليوميةونقلالدم

 .تماستخداممقياساألمراضالنفسيةلتطفالالمجدولومقياسنوعيةالحياة: أدوات الدراسة 
لديهمدرجةمنخفضةجداافينوعيةالحياة،%84ومنهملديهممشكالتنفسية%44: نتائج الدراسة 

 بنسبة مرافقة قلق أعراض وجود تبين 68كما % بنسبة محدد واكتئاب عاطفية %62ومشكالت
 بنسبة تصرف نتيجة%49ومشكالت حادة لصعوبات تبعاا الحياة نوعية ضعف األطفال علل وقد ،

 بنسبة بمشكالتفي%64الضغوط أيضاا وترافقتالضغوط متساوية واكتئاببنسبة ،%11الحركة
وكذلكتمالتوصلإلىأنالمشكالتالنفسيةكانتبمثابةعاملتنبؤذودللةإحصائيةبالنسبةلضعف

.ةسينوعيةالحياةكماكانتالتأثيراتالجانبيةلالستخالبالخلويمنبئمستقلبالمشكالتالنف
هل ينبئ القلق وصورة الجسد : بعنوانفرنسا  في Gelie, & et.al;2007)) دراسة جيلي وآخرون -4

البقاء على قيد الحياة في و والدعم االجتماعي والتدريب على أساليب المواجهة بالقدرة على النجاة

 .الثدي في فرنسا  مرض سرطان
صورةالجسموالدعمالجتماعيتهدفالدراسةإلىمعرفةاألثرالتنبؤيلكلمنالقلق، :أهداف الدراسة

 .النجاةمنسرطانالثديوستراتيجياتالمواجهةفيالشفاءوا
امرأةمصابةبسرطانالثديفيفرنسافيدراسةتتبعيةلمدة(85)تألفتعينةالدراسةمن: عينة الدراسة
 .عشرسنوات
استبيانأسـاليبالمواجهـة،مقيـاسصـورةالجسـد،مقياسسمةالقلقومقياسقلقالحالة،: أدوات الدراسة

 .مقياسقلقالموتو

ونسـبةقلـقالحالـةالمنخفضـةيعتبـرانمتغيـرانمنبئـانبخطـرإنالـدعمالجتمـاعيالعـالي: نتائج الدراسة
.الموتعندىمرضىسرطانالثديوقلق
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حيثيتزايدقلقالموتفيالنسـاءاللـواتيكمالوحظأنهناكارتباطاادالابينقلقالموتوصورةالجسد،
.يصورتهنألجسادهنيسجلنتدنيف

المؤثرة :بعنوان في تايالند (Torcharus  et al, 2010)وآخرون دراسة توركاروس  -5 العوامل
 .ةلدىأطفالثالسيميافيتايالندالمرتبطةبنوعيةالحياو

.هدفتالدراسةإلىمعرفةالعواملالمتعلقةبنوعيةالحياةبينمرضىثالسيميا:أهداف الدراسة
.سنةا(37-5)مريضاابالثالسيمياتراوحتأعمارهمبين135تألفتعينةالدراسةمن: عينة الدراسة
تمإجراءمسحعرضيأجريفيثالثةمستشفياتمختارةفيتايالند،ومقياسالصحة: أدوات الدراسة

 .النفسيةالتابعةلنوعيةالحياة
يؤثر: نتائج الدراسة للدم المتكرر النقل إلىأن المرتبطةتوصلتالدراسة النفسية الصحة على سلباا

الحياةوالمهامالمدرسيةوأكدتضرورةوجودبرامجمساندةاجتماعيةونفسيةبينالمرضىوتقديم بنوعية
أنالنتائجالتيتوصلت يتعلقبالنواحيالتعليميةوالعالقاتالجتماعيةاألسريةكما لهؤلءفيما الدعم

نقلالدمبشكلمبكروعدمانتظارظهوراألعراضوالمضاعفاتالمترتبةإليهاالدراسةتؤكدعلىضرورة
.علىذلك

دراسةمضبوطةللسماتوالشخصيةعند :بعنوان (Messina et al ,2010) وآخرون دراسة ميسينا -6
.بالثالسيمياحواملمريضات

تتعلقبالنساءالحواملهدفتالدراسةإلىتناولقضاياالصحةاإلنجابيةوالجنسيةالتي: أهداف الدراسة
.المصاباتبالثالسيمياالكبرى

مريضةثالسيميااللواتييحضرنإلىالمشفىلنقلالدمبشكلمنتظم20تألفتالعينةمن:عينة الدراسة
 .متطوعةحبلىليستمريضةبالثالسيميا42ومجموعةمضبوطةتتألفمن

SCL-90-Rالرورشاخاإلسقاطيوقائمةاألعراضتمتقييمالشخصيةباستخداماختبار: أدوات الدراسة
دىالحواملالمصاباتأندرجةالنرجسيةوالضطراباتالجنسيةل توصلتالدراسةإلى: نتائج الدراسة

كانتأعلىبشكلدالمقارنةبعينةالحبلىالسوياتوتبينمنخاللالدراسةأيضااأنسمةبالثالسيميا
لذواتالثالسيمياوأننسبةكلمنالقلقوالكتئابكانتأعلىبشكلدالالقلقتتفاوتبينعينةالحوام

عندمريضاتالثالسيميامقارنةبالمجموعةالمضبوطةعلىالرغممنأنقيمالنتائجفيكلتاالمجموعتين
.غيرم ر ضية
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ال الخبرات النمائية لألطف:بعنوان في الباكستان (Towel et.al;2015) وآخرونتويل  دراسة -8
 .الباكستانيين المصابين بالثالسيميا بيتا

: أهداف الدراسة تناول إلى الدراسة هدفت المصابين األطفال لدى المعاشة النمو بالثالسيمياخبرات
.الكبرى

 .32-7طفلتراوحتأعمارهممن32تألفتالعينةمن:عينة الدراسة
.قةوتحليلالظواهرواستبياناتلتهلمقابالتمتعمتمتقييمالشخصيةباستخدام: أدوات الدراسة
مشاعرهم:نتائج الدراسة بين مستمر منصراع يعانون بيتا ثالسيميا مع يعيشون الذين األطفال أن

كاألسوياء، منأجلالكفاحليكونوا لكونهممختلفينعناألسوياءوبينالستراتيجياتالتييستخدمونها
مع العيش خبرة فهم أن إلى البحث األطفالوتوصل نظر وجهة من الثالسيميا تزودنامرض قد

حولخبراتهمالحياتيةوالتيقدتسدالفجوةفياألبحاثالمتوجهةنحوالمرضىالبالغينالذينباستبصار
 .يعانونمنمرضمزمن

 :تعليق الباحثة على الدراسات السابقة 

يلةجداا،ومعظمهالميتناولالموضوعمـنفإنالدراساتالعربيةعلىعينةمنمرضىالثالسيمياكانتقل
ناحيــةتشخيصــيةبــلكانــتالدراســاتوصــفيةأكثــروالتشخيصــيةالوحيــدةكانــتعلــىعينــةمــناألطفــال،
ووجدتالباحثةقلةالدراساتالمتوجهةنحـوالشـبابوالراشـدينمـنمرضـىالثالسـيمياسـواءكـانذلـكفـي

.الدراساتالعربيةأواألجنبية

العديــدمــنالدراســاتاألجنبيــةالتــيركــزتعلــىنوعيــةالحيــاةلــدىمرضــىالثالســيمياوهــذاقــدهنالــك
.يتقاطعمعالدراسةالحاليةالتيتعتبرصورةالذاتوصورةالبيئةجزءاامهماامنالجانبالتشخيصيفيها

هــــتنحــــوالجانــــبســــتكونالدراســــةالحاليــــةأولدراســــةعلــــىنطــــاقالجمهوريــــةالعربيــــةالســــوريةتوج
لنــدرةالةنظــرااصــاالعمــلباألذكمــايتميــزهــ،التشخيصــيالنفســيلفئــةمهمــةجــدااوهــممرضــىالثالســيميا

ممـاقـداألبحاثالتيتوجهتنحوفئةالشبابإذأنمعظمالدراسـاتتوجهـتنحـوفئـةاألطفـالواليـافعين
ولالبنيــةالنفســيةلمرضــىالثالســيمياحيــثيــتمتنــا،بحــثالحــاليســدثغــرةعلميــةمــنخــاللالفــييســاهم

ومقارنتهامعالبنيةالنفسيةلتسوياءممايلقيالضوءعلىزاويةكانتمظللةتشكلجزءاامنالمجتمعول
.يمكنصرفالنظرعنها
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 الفصل الرابع
ة الدراسة

 
 اوإجراءاته منهجي

باإلضــافة،أدواتالدراســةو،اعينتهــ،مجتمــعالدراســة،صــلالحــاليوصــفاالمــنهجالدراســةلالفيتنــاو
.لتساليباإلحصائيةالمستخدمة

 :دراسةال منهج -ل  أو

:وتعددأبعادهاالتكاملبينالمنهجيناآلتيين استدعتطبيعةالظاهرةالمدروسة

بحيث،وهوالمنهجالذييعتمدعلىجمعالبياناتالخاصةبموضوعالدراسة :المنهج الوصفي التحليلي
يروتنتهيفيآخروتخضعللتحليلوالتفس،تصنفوترتببعدذلكعلىشكلمعلوماتتتسمبالوضوح

ألخرىسبقوصفها لغية أو مؤيدة مفيدة معلوماتجديدة هيئة على 2112،حمصي)األمر ،082)
صورةالجسدوقلقالموتلدىمرضىهذاالمنهجمنخاللمعرفةالعالقةبينوقامتالباحثةبتطبيق

؛الثالسيميا الفروق الدراسةوتبيان متغيرات في بينهما اوذلك، واألساليبباستخدام المناسبة ألدوات
.اإلحصائيةالتيتوصفهذهالعالقاتبينالمتغيراتالمدروسة

المعم :المنهج اإلكلينيكي الدراسة ودوافعهاويعني السلوكية مشكالتها في الفردية للحالة قة وعالقتها،
بالبيئة لديهاوالمواقف، الجسد التيتؤثرفيصورة أو 0982،انقط)التيتثيرالقلقلديها وقد(50،

أفرادعينةالدراسةمنخاللاختبار استخدمتهالباحثةمنخاللالتحليلالنفسيللقصصالتيسردها
.دراسةالحالة،وتفهمالموضوع

 :الدراسة جمتمع -ا  ثاني

الكـائنالشـاملةمـنجميـعمرضـىالثالسـيمياالمتـرددينعلـىالعيـاداتللدراسةالمجتمعاألصلييتكون
الظــروفأعــدادالمرضــىبســببصــعوبةاإلحصــاءفــيظــلوليوجــدعــدددقيــقحــول،قشــمدةنــيدمفــي

ــــكالحاليــــة ــــوطنيحةصــــائياتوزارةالصــــتشــــيرإحو،مديريــــةالصــــحةفــــيدمشــــقلااقــــفووذل والمشــــروعال
بالثالســيمياالكبــرىمســجلينفــيمراكــزااابصــممريضــاا(8211)إلــىمــايفــوق(2102)للثالســيميالعــام

 .الثالسيميافيالمحافظات
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 :دراسةال عينة-ثالثا  

وعينــةالدراســة،عينــةالدراســةالســتطالعية:همــاافــيهــذهالدراســةتــم التعامــلمعهــعينــاتثــالثهنــاك
 .كلينيكيةينةالدراسةالوع،األساسية

منمرضىمريضةواامريض(21)الستطالعيةمنتكونتعينةالدراسة:الستطالعية عينة الدراسة-0
.أدواتالدراسةبهدفالتحققمنصدقوثباتبطريقةعشوائيةتم سحبهم،الثالسيميا

من :األساسية عينة الدراسة-2 األساسية الدراسة 51)تكونتعينة الثالسيميااامريض( مرضى من
والعالج الدم بنقل العالج يتلقون الكبرى الخالبللحديد، بطريقة اختيارهم تم مراعاةعشوائيةوقد مع

ومرضى(عينةمنغيرالمرضى)وللمقارنةبيناألسوياء،لوضعهمالصحينظرااقدرتهمعلىالمشاركة
المرضىللمقارنةبينهمغيرمنطالبالجامعةسوياءفرداامناأل(51)قامتالباحثةباختيار،الثالسيميا

.والجنس(21-08)الفئةالعمريةوراعتالباحثةالتجانسبينالعينتينمنحيث،وبينمرضىالثالسيميا

الحا:إلكلينيكيةعينة الدراسة ا-2 دراسة بإجراء ألربعقامتالباحثة ثالسيميااثنانمرضى:أفرادةلة
(ذكروأنثى)مناألسوياءاثنانو(أنثىذكرو) اختياراألفرادمنخاللكلذوغيرمصابينبالثالسيميا
لالدرجاتايوذ الجسدمرتفعة لديهمينذوالعلىمقياسصورة الجسد تدنيصورة من لكي،يعانون

.سقاطيعليهماإلولكييتمتطبيقاختبارالتات،حالةاليكونواموضعدراسة
:رادعينةالدراسةوفقاالمتغيراتالدراسةويوضحالجدولاآلتيتوزعأف

 الجنس أفراد العينة وفقاا لمتغيرتوزع ( 1)جدول 

 العينة
 الجنسالتوزع وفقاا لمتغير 

 إناث ذكور
 25 25 األسوياء
 25 25 المرضى

 :دراسةال أدوات -ا  رابع

أســئلتها؛قامــتالباحثــةمــنأجــلجمــعالمعلومــاتوالبيانــاتوالتحقــقمــنفرضــياتالدراســةواإلجابــةعلــى
،وذلكبعدالطـالععلـىعـددمـناألدواتالخاصـةالتـياسـتخدمتفـيكثيـرلصورةالجسدببناءمقياس

(0996)واســـتخدمتمقيـــاسقلــقالمـــوتلعبـــدالخـــالقمــنالبحـــوثوالدراســـاتالســـابقةالعربيــةواألجنبيـــة،
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وفيمـــايلـــي،(2110)ةإعـــدادالعاســـميودراســـةالحالـــ،(0925)لمـــورايومورجـــانواختبـــارتفهـــمالموضـــوع
.وصفلتدواتالمستخدمةفيالدراسةالحالية

 :وتتضمن: األدوات السيكومرتية -ول  أ
:اجلسد صورة مقياس -أول    
وقامـــت،لـــدىأفـــرادعينـــةالدراســـةصـــورةالجســـدببنـــاءمقيـــاسلالدراســـةقامـــتالباحثـــةلتحقيـــقأهـــداف

:ومنهاالدراساتالعربيةواألجنبيةفيبنائهمقاييسبالستعانةبالعديدمن

الجسد -3 صورة من Body Image Concern Inventory)مقياسالقلق رياضالعاسميإعداد(
المقياسبثمانيةبنودذحيثاستعانتالباحثةمنه(2005) المؤلفمنبعدينالمقياسمنا

 (جتماعيالضاالر-ذاتيالرضاال):هما
 Body Image Avoidance Questionnaire )(3993)ملروزينوآخرونمقياستجنبصورةالجس -2

(BIAQ))ترجمةالدسوقي. 
 .شصورةالجسدلكاوتشوهاتأساليبالتعاملمعتحدياتمقياس -1

(Coping with body-image threats and challenges: validation of the Body  

 Image Coping Strategies Inventory ) لThomas F. Cash . 
صــورةالجســم،صــورةالجســمالمدركــة:يتــألفمــناألبعــادالتاليــةذوالــ(2007)مقيــاساألشــرم -4

.صورةالجسمالجتماعيةوالنفعالية،

فـيصـيغتهالنهائيـةمـنصـورةالجسـدنمقياستكو  وبـدائلإجابـة،أبعـادثالثـةموزعـةعلـى،عشـرينبنـد 
وجميعبنودالمقياسسلبيةباستثناءالبنداألول،(غيرموافق،ايدمح،موافق)بحسبطريقةليكرتثالثية

،فيالعباراتاإليجابيـة (درجةواحدة)غيرموافقو،(درجتان)ايدحمو،(ثالثةدرجات)موافقحيثتعطى
وانطالقــااممــاســبقتكــونأعلــىدرجــةيمكــنأنيحصــلعليهــا،والعكــسصــحيحفــيبــاقيبنــودالمقيــاس

،وأقــلدرجــةوتــدلعلــىصــورةجســدمتدنيــةدرجــة(60)هــيبةلكامــلعبــاراتالمقيــاسالمفحــوصبالنســ
.درجة(20)يمكنأنيحصلعليهاالمفحوصهي
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(2)لجدو  

سدصورة الج على مقياس بنودتوزع ال   

 أبعاد المقياس م
 .صورة الجسد

 أرقام العبارات عدد العبارات

 16-15-13-12-11-4-3-2 8 صورة الجسد الذاتية 1

 17-14-11-5-1 5 صورة الجسد الجتماعية 2

 21-19-18-9-8-7-6 7 أساليب التدخل والتعامل مع تهديد صورة الجسد 3

 عبارة 21  المقياس ككل 

 :صورة الجسدالسيكومترية لمقياس التحقق من الشروط 
 :وللتحققمنصدقالمقياساعتمدتالباحثةالطرقالتالية:صدق المقياس

تمتطبيقالمقياسفيصورتهالنهائيةعلىعينةاستطالعية :(الصدق الظاهري) الستطالعيةالدراسة 
مةءوذلكبهدفمعرفةمدىمال،وهيمنخارجعينةالدراسةاألساسية،بشكلفرديفرداا(21)قوامها

ثةبحذفأيعيةلمتقمالباحوفيضوءنتائجالعينةالستطال،ووضوحفقراتالمقياسلدىأفرادالعينة
.عبارة

بلغت: الصدق البنيوي المقياسعلىعينة تطبيق فرداا(21)حيثتم الدراسة، وهيمنخارجعينة
ولقدقامتالباحثةللتأكدمنالتساقالداخلي،األساسيةللتحققمنصدقالبناءبدراسةالتساقالداخلي

 .الكليةللمقياسبإيجادمعامالتارتباطدرجاتاألبعادمعالدرجة،للمقياس

،ترتبطفيمابينهاأنها،درجةالكليةللمقياسولقدتبينمنخاللمعامالتالرتباطبيندرجةكلبعدوال
مما،وهذايعنيأنالمقياسيتصفباتساقداخلي،(1010)عندمستوى،حيثكانتجميعنتائجهادالة

:التالرتباطوالجدولاآلتييوضحقيمةمعام،يدلعلىصدقهالبنيوي
(3)جدول  

صورة الجسدالتساق الداخلي بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس   

 مستوى الدللة قيمة معامل الرتباط البعد
1010 **0.911 صورة الجسد الذاتية

1010 **0.914 صورة الجسد الجتماعية
1010 **0.65 مع تهديد صورة الجسد  أساليب التدخل
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 :بالطرقالتاليةصورةالجسدلثباتالخاصبمقياسا ست خر جا:اسثبات المقي 
: التجزئة النصفيةالثبات بطريقة  بحسابالثباتبطريقة خالل،التجزئة النصفيةقامتالباحثة من

وهومعاملارتباط(0.81)حيثبلغالبنودالفرديةوالبنودالزوجيةحسابمعاملالرتباطبيرسونبين
 .للتطبيقحيتهوصالبالمقياسلىأنهيمكنالوثوقيدلع،عال 
 (":Cronbach- alpha)ألفا كرونباخ " باستخدام معادلة الثبات -

(0.84)حيثبلغتقيمةهذاالمعامل،باستخدامألفاكرونباخمعاملالثباتالكليللقائمةتمحساب
.للتطبيقهوصالحيتالمقياستدلعلىأنهيمكنالوثوقبثبات،وهيقيمةعالية

 :(6991 )اخلالق عبد املوت قلق مقياس -ثانيا  

 :وصف المقياس -

الخالق عبد المقياسف ،(3996)إعداد منعشرينعبارةويتكونهذا النهائية يجاب،يصورته
.ةالمرتفعةإلىارتفاعقلقالموتوتشيرالدرج ،ليكرتعنهاعلىأساسمقياسخماسي

وقدتمثلوعاءالبنود .عربيلقلقالموتعلىعيناتمصريةلقامعبدالخالقبوضعالمقياساو
،ثملبمنهموضعبنودتقيسقلقالموتطو ،موجهإلىطالبيدرسونعلمالنفسفيناتجسؤالمفتوح

.عد لتالصياغةلبنودوحتاق ن 

 :(3992)الدراسة السيكومترية لمقياس قلق الموت في دراسة عبد الخالق -

باسـتخداممقيـاسعبـدالخـالقلقيـاسقلـقالمـوتوالمكـونمـنةالباحثتاسةقاملتحقيقأهدافالدر
:علىثالثةمجالتوهيفقرةموزعةا(20)

 (3،4،5،30،35،37،39):وهيعبارات(7)وتقيسهمجالالخوفمنموتالذاتواحتضارها -3
:وهـــــــــــــيعبـــــــــــــارات(8)وتقيســـــــــــــهومجـــــــــــــالالخـــــــــــــوفمـــــــــــــنمـــــــــــــوتاآلخـــــــــــــرينواحتضـــــــــــــارهم -2

(2،6،7،33،36،38،20) 
 (.1،8،9،32،31،34):وهيعبارات(6)وتقيسهومجالالتفكيربماسسيحدثبعدالموت، -1

بحسـبخماسـيةوبـدائلإجابـة،أبعـادثالثـةموزعـةعلـى،عبـارةعشـرينمنقلقالموتتكونمقياس
أربـع)كثيـراا،(رجاتخمسد)كثيرااجدااتعطى،(متوسطاا،كثيراا،كثيرااجداا،قليالا،نادراا)طريقةليكرت

وانطالقـااممـاسـبقتكـونأعلـى (درجةواحـدة)نادراا(درجتان)قليالا،(ثالثدرجات)متوسطااو(درجات
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وتدلعلىدرجة(300)هيدرجةيمكنأنيحصلعليهاالمفحوصبالنسبةلكاملعباراتالمقياس
مـــنقلـــقالمـــوتدرجـــة(20)،وأقـــلدرجـــةيمكـــنأنيحصـــلعليهـــاالمفحـــوصهـــيمرتفـــعتقلـــقمـــو
.المنخفض

 :صدق المقياس -أولا 

من خالل الدراسة السيكومترية على عينات مصرية وعربية الخالق و  أحمد عبددراسة من خالل 
 :وجد ما يلي

فيعلمااشرمحكماامتخصصح سبالصدقالظاهريللبنودبوساطةاثنيع:الصدق الظاهري -3
.الطبالنفسيالنفسو

حسبارتباطكلبندعلىمقياسقلقالموتبالدرجة :مقياساا لصدق المحتوى التساق الداخلي -2
أيارتباطالبند،بعادهذاالبندمنالدرجةالكليةبعداست،يةعلىالمقياسفيصيغتهاألخيرةالكل

حوتراو(0,66-0,10)تباطلدىالذكوربينقدتراوحمعاملالرو،بقيةالبنودبالدرجةالكليةعلى
دعن بين مستوىو،(0,59-0,13)اإلناث عند إحصائية دللة ذات المعامالت هذه جميع

 .ياسهماوضعلقفيقياس(بنوده)رإلىاتساقالمقياسوصدقمحتواه،وتشي0.003
الرتباط :الصدق التالزمي -1 المقياسالعربيلقلقالموتوح سبمعامل لقلقمقياستمبين بلر

العربيةالموت، صيغته إلىفي وصل الذكور ،(0,67)لدى إلىفي اإلناث عند وصل حين
 .تشيرهذهالنتيجةإلىصدقتالزميمرتفعللمقياسالجديدو(0,62)

407)علىط بقالمقياس: التحليل العاملي لبنود المقياس -4 الجنسين،( من منطالبالجامعة
البنود،حسبتالو بين للتعاملياارتباطاتالمتبادلة ووح  ا، الكامنوقد الجذر اختبارتفقمحك

سكري استخراج جوهريةثالثةعلى المشترك(%62,3)تستوعب،عوامل التباين من وتشير،
تراوحعددهابينثمانيةي،(0,4)تشبعاتجوهريةومتسقةاتساقاامرتفعاا،الثالثةالنتائجأنالعوامل

موتالذاتواحتضارها،فمنمجالالخو: وكانت هذه العوامل ،أربعةفيكلعاملتشبعاتو
 .الموتالخوفمنموتاآلخرينواحتضارهم،ومجالالتفكيربماسسيحدثبعدومجال

من: الرتباط مع المقاييس األخرى - بكل إحصائية دللة ذو ارتباطاا المقياس هذا قلق:ويرتبط
،والكتئاب،والعصابيةري،وسمةالقلق،والوسواسالقه(هتمبلروزمالؤ)،واكتئابالموت(تمبلر)الموت
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إل النتائج هذه للمقياسالجديدوتشير التفاقي الصدق بغيرهى مرتفعة بدرجة مرتبط أنه ويعني من؛
 .(3996،445،عبدالخالق)راتالتييجبأنترتبطبهنظريااالمتغي

اتتضحفيإعادةالتطبيقوثباتألفالمقياسبطريقة عدالمقياسبحسابثباتقامم :ثبات المقياس -
 :الجدولالتالي

 مالت الثبات لمقياس قلق الموت معا( 4)جدول

ألفاكرونباخإعادةالتطبيق

قيمةالثباتالعينةقيمةالثباتالعينة

600,904370,90

 :في الدراسة الحالية الدراسة السيكومترية للمقياس

:ةقامتالباحثةبحسابالصدقبالطرقاآلتي: صدق المقياس: أولا 
تمتطبيقالمقياسفيصورتهالنهائيةعلىعينةاستطالعية :(الصدق الظاهري(الدراسة الستطالعية

ةووضوحفقراتوذلكبهدفمعرفةمدىمالئم،وهيمنخارجعينةالدراسةاألساسية،فرداا( 21)قوامها
 .عبارةذفأيبحةقمالباحثوءنتائجالعينةالستطالعيةلمتوفيض،فراداألالمقياسلدى

 :من خالل التساق الداخليالصدق 
أوسمة،هوعبارةعنالمدىالذييمكنأنيقرربموجبهأنالمقياسيقيسمفهوماانظرياامحدوداا

،(241، 0998، عودة)ولعلمعاملالرتباطهوأكثرالمؤشراتشيوعاافيالكشفعنهذاالصدق،معينة
للتحققمنصدقالبناءبدراسةالتساق،سعلىالعينةنفسهاسابقةالذكريقالمقيابحيثقامتالباحثةبتط

:بعدةخطواتللتأكدمنالتساقالداخليللمقياسةالباحثتولقدقام،قلقالموتمقياسالداخليل
 .معالدرجةالكليةللمقياسبشكلعامعباراتإيجادمعامالتارتباطدرجاتال .3
 .دمعبعضهاالبعضومعالدرجةالكليةللمقياسإيجادمعامالتارتباطاألبعا .2

معالدرجةالكليةلكلبعدعدموجودعبارةولقدتبينمنخاللمعامالتالرتباطبيندرجةكل
منعبارةبحذفأيةقمالباحثولهذالمت،نتجميعنتائجهادالةحيثكا،أيعبارةلمترتبطمعغيرها

  :اآلتيةلجداولوذلككماهوموضحفيا،عباراتال
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  مع الدرجة الكلية للمقياس مقياس قلق الموت عباراتمعامالت ارتباط: 
 مع الدرجة الكلية للمقياس قلق الموتمقياس  عباراتمعامالت ارتباط  (5)جدول

رقم 
 العبارة

معامل 
 الرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 الرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 الرتباط

معامل  رقم العبارة
 اطالرتب

1 1661** 6 1676** 11 1667** 16 1678** 

2 1645** 7 1676** 12 1671** 17 1682** 

3 1657** 8 1677** 13 1661** 18 1676** 

4 1676** 9 1675** 14 1672** 19 1686** 

5 1676** 11 1684** 15 1687** 21 1668** 

1.10دالعندمستوىدللة)**(
هـي،لمقيـاسلمـعالدرجـةالكليـةقلقالموتمقياسعباراتمعامالتارتباطأن(5)ي الحظمنالجدول

 (. 1.10) دالةجميعهاعندمستوىدللة
  مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية قلق الموتمعامالت ارتباط أبعاد مقياس:

   (6)جدول
 مع بعضها البعض ومع الدرجة الكليةقلق الموت معامالت ارتباط أبعاد مقياس 

مجال الخوف  
من موت الذات 

 واحتضارها

مجال الخوف من 
موت اآلخرين 
 واحتضارهم

ومجال التفكير بما 
سيحدث بعد 

 الموت

 

مجال الخوف من موت 
 الذات واحتضارها

0 **1071 **1062 **1088 

مجال الخوف من موت 
 اآلخرين واحتضارهم

 0 **1.72 **1.91 

مجال التفكير بما 
 سيحدث بعد الموت

  0 **1.89 

 0    الدرجة الكلية

1.10دالعندمستوىدللة)**(
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مستوى(6)ظهرمنخاللالجدول عند دالاحصائياا وهذا((0.01دللةأنمعامالتالرتباطكلها
.ممايدلعلىصدقهالبنيوي،تصفباتساقداخلييمقياسيعنيأنال

 :ثبات المقياس: ثانياا 
:التاليةبالطرقلمقياسباا ست خر جالثباتالخاص

األول:ثبات التجزئة النصفية التطبيق من نفسها العينة على النصفية التجزئة ثبات معامل أستخرج
حيثتمحسابمعاملالرتباطبينفقرات(Spearman- Brown) براون–باستخداممعادلةسيبرمان
  .0.03دالعندمستوىدللةوهو(0.867)الرتباطبلغمعاملوالمقياسالفرديةوالزوجية

 0.03توىدللةسوهودالعندم(0.74)بلغمعاملثباتألفاكرونباخو :ثبات الفا كرونباخ
 (7)جدول

 لمقياس قلق الموتوالفا كرونباخ التجزئة النصفية الثبات   

التجزئةالنصفيةألفاكرونباخ

0.740.867

.عامالتثباتجيدةومقبولةألغراضالدراسةميالحظأنهاالسابقبالنظرالىالجدول
سبقأن منالصدقوالثباتيقلقالموتمقياسويتضحمما يجعلهصالح،تصفبدرجةجيدة مما

.لالستخدامكأداةللبحثالحالي

 :وتتضمن :اإلكلينيكية األدوات :ثانيا  

 (TAT)اختبار تفهم الموضوع اإلسقاطي  -3
.(2113)دراسة الحالة إعداد العاسمي -2

 : اختبار تفهم املوضوع -3

فيعيادةهارفردالنفسيةعلىيدمورغانومورياللذيناستندا3915ظهرالشكلاألولللرائزعام
وقفغامضفمنالمحتملأنتظهرخصائصشخصيتهمإلىمبدأيتجلىفيأنالفردحينيستجيبل

للروز مقاومة أقل يكون كأ.وأن الرائز هذا الشخصيةويستخدم فيدراسة جيدة ووصفية تشخيصية داة
يعيشها التي والحضارة والمشاعر، اكتشافالتجاهاتالجتماعية في مفيدة وأداة والمضطربة السوية

 الخ....الفرد
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كأسلوبللكشفعناألفكار(Murray & morgan,1935)قامبإعدادهذاالختبارمورايومورجان
حيثيعطيرؤيةذاتأهميةبالغةحولشخصيةالمفحوصوبيئته،دروسةلدىالحالةالمالالشعورية
ونزعاتهورغباتهوصراعاته وهذا،كليوضحالنزعاتالرئيسيةشللشخصيةتتجلىبفالسماتاألساسية،

الحالي النفسي وضعه عن لنا ويكشف الفرد بانفعالت يهتم الختبار التي، والصراعات والمشكالت
(.3998،93،عباس)رغباتهوهمومهوطموحاتهإلىمعرفةباإلضافة،تشغله

باللونين ثالثينصورة من الختبار بطاقاتويتكون على مرسومة األبيضواألسود عن، عبارة
حيثتتكونكل،(الذكورواإلناثمنالراشدين،الذكورواإلناثمنالمراهقين)أربعةمجالتمتداخلة

 (.614-2000،611،عالم)إضافةإلىبطاقةبيضاء،مجموعةمنهامنتسععشرةبطاقة

همالراشدونوبين،الذكوروبينهماإلناثتتوزعهذهالصورعلىفئاتمختلفةمنالمفحوصينبينهم
وحينيطبقالختبارعلىفئةمامن،(معوجودصورمشتركةبينكلهذهالفئات)إضافةإلىاألحداث

ليظهرعليهاأيرسمأوبطاقةبينهابطاقةواحدةبيضاءمفحوصينيقتصرعلىعشرينصورةأوال
قصةكاملةيطلبإلىالمصورةو ويؤلفحولها ويوجدشكللهذا.فحوصأنيتخيلصورةمماثلةلها

للح صوراا بطاقاته تعرضمعظم خاصباألطفال والختبار البشرية الصور من بدلا لهيوانات يرمز
بالملونينوخاصبالجانحينومنهاماهوخاصهىلهذاالختبارمنهاماشكالأخركماتوجدأ(c.a.t)بـ
.يرهمغو

M))وبعضهاخاصبالرجال(G)وبعضالصورخاصةبالفتيات (B)بعضالصورخاصةباألولد
 .(F) وبعضهاخاصبالنساء

:الرموزالخاصةبجنسالمفحوص

 (BM):(لرجا–أولد)تخصالذكور
 (GF:)(تفتياتوسيدا)ناثتخصاإل. 
 (M):34تخصالذكورفوقسن.
 (F:) 34فوقسناإلناثتخص. 
 (B):34تخصاألطفالإلىسن. 
 (G):34تخصالبناتإلىسن. 
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 (BG):34تخصالصبيانوالبناتإلىسن.

   يف اختبار تفهم املوضوع إسقاط الشخصية 
برأغوارسنسعواإلىكشفوالذيسانكانتومازالتموضعبحثعلماءالنفسيةاإلنصإنشخ

انيةوقدكانتالمدرسةالتحليليةمنخاللرائدهافرويدمنأوائلالمدارسالسباقةفيذلك،ساإلنسالنف
يواجهمن حيثسعتإلىتحليلالنفسمنخاللتقصياحتياجاتالفردومعرفةأفكارهومشاعرهوما

ةومايكتنفهامنإحباطخاللمراحلحياتهالنمائيةوالكشفعنصراعاتهورغباتهونزعاتهالدفين،ضغوط
عنالمستقبلبغيةالكشفعنالضطراباتالتيقديعانيمنها،واعتبرسهوومايكونهمنصورةعننف

بالدقة معاناته وصف عن خاصة، والمريضبصورة اإلنسان، يعجز أن الطبيعي من أنه التحليليون
ىصعوبةالفردفيالتعبيرعنشخصيتهولجوئهإلىالدفاعاتوالرقابةالمطلوبة،كماأكدالتحليليونعل

النفسيةالعاليةالتييمارسهاالفردسواءبشكلشعوريواعأولشعوريغيرواعممايجعلهيخفيبعض
فلجأالتحليلالنفسيإلىمبدأتداعياألفكارلتخطيدفاعاتالمريضنسيانهاوكبتها،منثمالذكرياتو

.جفيذلكوسائلوطرقمتنوعةفمنتفسيراألحالمإلىتداعيالذكرياتومنثمتحليلالهواماتونه

الشخصيةهيالتكوينالمنتظمأوالوحدةالعامةالناتجة":شن"وتعددتتعاريفالشخصيةحيثيقول
م وحدة عنالمجتمعوتجعلمنه عنباقيمنالعاداتوالستعداداتوالعواطفالتيتميزفرداا ختلفة

.وحداتالمجموعةالتيينتميإليها

 أولبرت"أما لتلكالستعداداتالجسمية" الديناميكيفينفسالفرد هيالتنظيم قالبأنالشخصية فقد
.النفسيةالتيتحددطريقتهالخاصةمعالبيئة

ميولوالستعداداتوليختلفعنتعريفبيرتالقائلبأنالشخصيةهيذلكالنظامالكاملمنال    
الجسميةوالعقليةالثابتةنسبياا،التيتعتبرمميزااخاصااللفرد،وبمقتضاهايتحددأسلوبهالخاصللتكيف

.(3996،8،عويضة)معالبيئةالماديةوالجتماعية

 :الختبارات اإلسقاطية لقياس الشخصية

للشخصيةالمتمحورةحولالفردوتاريخهمقيمةالشكأنفرويدقدأعطىأهميةجديدةللدراسةالنفسية    
تحتشكلنظريةديناميةمتمحورةحولأصيالاتجربةالطفلالمعاشة،لقدحملالتحليلالنفسيتأويالا
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حسبتاريخالفردداخلييتكوندينامياانفسي فالشخصيةهيمكان ...الجنسيةالالوعي،النزوات،:مفاهيم
.ساسيةبالنسبةلهبممارسةبعضالوظائفاأل

تنظرالختباراتاإلسقاطيةإلىالشخصيةكعمليةديناميةويمكنالكشفعنشخصيةالفردنتيجةما
تقدمهمنمادةمعينةيسقطعليهاالفردحاجاتهودوافعهومدركاتهورغباتهومشاعرهدونأنيفطنإلىما

فيبنيانهاأيغامضةأومبهمةنوعااأقلتحديدااهالختباراتذيقومبهمنعملية،وتكونالمثيراتفيه
عباس،)معرفتهلهابغيرصتقومعلىأساسمحاكاةمواقفالحياةاليوميةوتالحظاستجاباتالمفحوما

3996،31.)

: ريسمرتكزات التف

ةصفسهوقدتحتويالقالتييعطيهاالفردتختلفمنفردإلىآخركماتختلفعندالفردنةصالق -3
عناع ونضيفإلىصلى جاباتمختلفة وا  عديدة المفحوذر يعطيها إجابة أية أن هيصلك

لوعيه أعماق في الكامنة ونزعاته ومشاعره ألفكاره إسقاط التقاطذوه.بمثابة يقتضي بالتالي ا
 .إلىعمقمعاناتهالنفعاليةوالوجدانيةذمنأجلالنفاصوعيالمفحول

وراتصمثلهيمنةالتصصكارمعينةتترددوتتكررفيأغلبيةالققديالحظأنهناكفكرةأوأف -2
الجنسيةوالعالقاتالجنسيةأوتسلطأفكارالموتوالقسوةوالعدوانيةأوبعضالمخاوفوالخبرات

المفحوذالطفوليةوهك التييعبربها فإنلتفكاروالطريقة فيتحديدصصفيقصا أهميتها ه
 .التييسردهاحولالبطاقاتصتتفاعلفيلوعيالمفحوالمشكالتأوالمعاناةالتي

غالباا -1 الرئيسية علىالشخصية يسقطالمفحوصذاته البطل)ما أييسقطأفكاره( فيالقصة،
لوجود المفحوص يتوصل بالتدريج ثم الشخصية تلك مع التماهي نتيجة عليها ومشاعره

نحاولمعرفةاه همالهالشخصياتالثانويةفيالبطاقةوهنا الشخصياتوا  تمامالمفحوصبهذه
فهذايعنيسلبيةالمفحوصورغبتهبالنتهاءوهذاعابرةالهاأوتجاهلها،حينمايشيرإليهاإشارةا

نالحظهفيالقصصالمقتضبةللغايةوغالباا تكونوصفيةاما تخيليةوهذهدللةما أكثرمنها
 .رينعلىتحفظهفيإقامةعالقاتاجتماعيةمعاآلخ

شددالمفحوصالهتمامعلىتلكالشخصياتالثانويةمهمالبذلكالشخصيةالرئيسيةفإن إذا
.لكدللةعلىرغبةالمفحوصبالمعارضةوالعنادوشعورهبالدونيةذ
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منالمهمأيضاتحديدماإذاكانتقصةالمفحوصتستندعلىمجملالبطاقةفتدلعلىواقعية -4
تموروقدرتهعلىالربطبيناألفكارواألشياءبعكستعرضهلبعضالمفحوصونظرتهالكليةل

 .أجزاءالبطاقةوسردالتفاصيلفيها
هالحالةدللةرغبةالمفحوصفيالتهربمنمواجهةالموقفككلوالتوجهإلىاألجزاءذفيه

الالواعيةتز السيكولوجيعلىتحليلالقصصوالوصولإلىمعطياتها دادفقط،لشكأنقدرة
.وتتعمقبازديادخبرتهوممارسته

حول قصصه خالل المفحوصمن بها يدلي التي المعطيات على يرتكز التحليل فإن وهكذا
ال الحوار ومن مواقفهذالبطاقات وماهي أعطاه ما المفحوصحول مع السيكولوجي يقيمه ي

(.3991،43عباس،)هاألمورذوتبريراتهله

لك ذتفسريه لالستجابات على نظرية التحليل النفسي و يعتمد اختبار تفهم املوضوع يف 
:من خالل

 :القصة المروية كمؤشر عن الالوعي -

مجملالمحتوياتغيرالحاضرةفيالمجالالواعيالراهنيتكونمنالمحتوياتالمكبوتةالتيحظر
.الوعيبفعلالكبت–عليهاالعبورإلىنظامماقبلالوعي

:ةلنظامالالوعيكالتاليومنالخصائصاألساسي

 تتكونمحتوياتهمنممثالتالنزوات.
 تحكمهذهالمحتوياتاآللياتالنوعيةللعملياتاألوليةوخاصةالتكثيفواإلزاحة 
 إلىالوعي فيالعودة فهيتجهد النزوية بالطاقة موظفة أنها المكبوت)بما لتستطيع(عودة لكنها

 .فيتكويناتتسويةوذلكبعدخضوعهالتحويراتالرقابةالنفاذإلىنظامماقبلالوعيإل
 ،ةوديناميةوعنإنالالوعيالفرويديهوفكرةموقعيإنرغباتالطفولةهيالتيتثبتفيالالوعي

 .األعراضهذهاألفكارتصدر
 والمكبوتليسذكرى...(صور-ذكريات-أفكار)التمثالتالالوعية هيتمثالتمكبوتة المرفوضة

نما  .(2001،16،عباس)يصبحهوامااوا 
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 : النتائج تفسريآلية 

،طلالرئيسيللقصةبأولمهمةبالنسبةإلىمورايهيالتعرفعلىالإن :Murray طريقة موراي
الب تحديد يتماهويعد التي الشخصية على دالا مشاعرهىطل عليها المفحوصويسقط ورغباتهمعها

ونزعاته ا. يستجيببها إسقاطاتفالقصصالتي هي ولمفحوصللصور ولمشاعره علىأفكاره دوافعه
 .(المثيرات)الةتتمثلفيالصورهيفيهذهالحو،ىموضوعاتفيالعالمالخارجيعلأشخاصآخرينأو

جنسيةمواجهةقوىطبقاالمفهوماإلسقاطفانهذهاألوليةالتيتستخدمكعمليةدفاعيةعنالذاتفيو
.لةلشعورياامنقبلاألنااألعلىغيرمقبو،أوعدوانية

والموضـــوع،ضـــوعاتالرئيســـيةالغالبـــةفـــيالقصـــةويشـــيرمحتـــوىالقصـــةإلـــىالمو:الموضدددوع -3
والتــي،ناميللقصــةالتكــوينالــديوفالموضــوعهــ،األحــداثالتــيتــدورعليهــاالقصــةةايكــونعــاد

موقــفهوومــا،لخــارجيتالبيئــةوالعمــلوالعــالماضــغوطا ،الحاجــاتاألساســية،تشــملالبطــل
 .(2006،350،ميخائيل)تالضغوطاوتالبطلتجاههذهالحاجا

أســـاليببينـــةمشـــاعرها،حاجاتهـــامواقفهـــاوالشخصـــيةالتـــيتتمحـــورحولهـــااألحـــداثم:البطدددل -2
وعنــدمايكثــرالمواجهــةوعــادةيتمــاهىالمفحــوصشخصــيةالبطــلالتــيهــيمــننفــسجنســه،

 (.غموض)فالمفحوصلديهتزعزعفيصورةالذات(اهووهي،هذ)استعمالالضمائر
وفــــيحــــالوجــــودأكثــــرمــــنشخصــــيةرئيســــيةفهــــذادليــــلعلــــىنزعــــاتمتعارضــــةأوحاجــــات

.(2001،51،عباس)متعارضةلدىالمفحوص
هناكالحاجاتالسـلوكيةللبطـل،ومنهـاالعـدوان،التحصـيل،التملـك، :الحاجات الرئيسية للبطل -1

 ...الجنسي،الحتماء،والحاجةإلىتجنباألذى،والنظاموالسيطرةوالعطفالستقالل،النشاط
نمـامجـردحاجاتـهعلـىمسـتوىوا لكنحاجاتالبطلقدلتكونهينفـسحاجـاتالمفحـوص،

فقــدتكــونبعــض:ولهــذاينبغــيفهــمالعالقــةبــينالحاجــاتالتخيليــةوالحاجــاتالســلوكيةل،التخيــ
وهـيالحاجـاتالتـيتعوقهـالتخيلومنخفضةفيمسـتوىالسـلوك،الحاجاتمرتفعةفيمستوىا

ومنناحيةأخرىفإنهناكبعضالحاجاتقديعبـرعنالتعبيرالخارجيالضغوطالحضارية،
ولكنيعبرعنهاتعبيـرااقويـاافـيالسـلوكالظـاهربسـببئيالاعلىمستوىالتخيل،عنهاتعبيرااض
.مطالبالواقع
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بطـلفـإذاكـانالمفحـوصيتجنــبمـثالاكـلإشـارةإلـىالعـدوان،فإنـهيفعــلوفـيتحليـلحاجـاتال
ذاتجاهـــــــــــــــــــلوا وهيحاجةيتعينضبطهاعنطريقإنكارها،ذلكنتيجةلحاجتهالشديدةإليه،

.فهذهدليلإلىوجودحاجةمكبوتة،قصتهإلىأيشيءظاهرفيالصورةالمفحوصفي
مفهــومالمفحــوصعــنالعــالمهــوخلــيطمعقــدمــنإدراك :نظددرة المفحددوص إلددى البيئددة أو العددالم -4

ونظـرةالمفحـوصللعـالمممكـن،يتمثلفيصورذكرياتالماضيالذاتوتحريففهمالمثيرات،
 الخ...أومتشائمةعطوفة،متفائلة،استغاللية،أنتكونعدوانية،

النمــاذجالوالديــةوهنــاينبغــيالهتمــامإلــى :نظددرة المفحددوص للشخصدديات أو النمدداذج المختلفددة -5
يمكـنفهمـهعلـىأنـهواألقرانومنهمأصغرسناافكلصورةتسـمحللمفحـوصأنيخلـقموقفـاا

مشـــكلةيتعـــينعليـــهحلهـــا،ولبـــدمـــنتســـجيلنظـــرةالمفحـــوصلهـــذهالشخصـــياتســـواءكانـــت
ــــة،مقيــــدة،مخيفــــة،متســــلطة،مخلصــــة ــــة،معاقب ــــاس،)عدوانيــــة،انصــــياعية،اعتمادي 3994عب

،299.) 
باإلضـــافةإلـــىتحديـــدالبطـــلالرئيســـيفـــيالقصـــةودور :ضدددغوط البيئدددة وت ثيرهدددا علدددى الفدددرد -2

الحاجــاتوالــدوافعاألساســيةالمحركــةللســلوك،تــأتيدراســةالجــوالمحــيطبالبطــلوالــذييعــيش
فيــــه،كمــــالبــــدمــــندراســــةالعالقــــاتالمختلفــــةالتــــييقيمهــــاالبطــــلمــــعالشخصــــياتاألخــــرى،

فالضـغوطهـيرأيالفـرد،وكيـفيـدركهاالمفحـوص،فةالتيتصـدرعـنالبيئـةوالضغوطالمختل
ومــايحتمــلأنيســقطهمــنآثــارفــيالســتجاباتالتــيتصــدرعنــهفــيالعــالمالــذييعــيشفيــه،

والنبـــــذالعـــــدوانوالســــيطرة:ومــــنأمثلــــةضـــــغوطالبيئــــة،خاصــــةبــــالمواقفالتـــــيتعــــرضلـــــه
 ..والحرمان

بــهعنــدشــخصمــامتطلبــاتداخليــةمتعارضــةوقــديكــونالصــراعحيــثتتجا:الصددراع النفسددي -7
،فـيالصـراعالصـريحصريحاابينرغبةومطلبأخالقي، أوكامنـاايمكـنأنيظهـربشـكلملتـو 

،بينماالصراعالكـامن(صراعصريح)الصراعبينالمراهقوأهلهحولبعضاآلراءوالعادات:
 .(جلتحقيقالذاتوالستقالليةمنأ)هوفيالحقيقةالتمردعلىالسلطة
قـاومولكـنتظهـرمعـهنفسـيلي يتولدفيعقـلالفـرددافـع :يفسرفرويدديناميةالصراعالنفسي

ندخــلفــإذاحــدثمــثالاأ.سأنــهدافــعفاضــحلــهعلــىأســامعارضــة أخــرىقويــة نــوازع مباشــرةا
جابهـــهنـــوازععاتيـــةفـــيصـــورةمنطقـــةالـــوعيدافـــعأوفكـــرةيمثـــلالنـــزوةالجنســـيةفســـرعانمـــات
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مــنحيــثهــوتجســيدللمعــاييروالمثــلاألخالقيــةوالعقائــدالدينيــة(األنــااألعلــى)لضــميرللفــردا
للشخصفإنههوالذييصـدرحكمـهعلـىالـدافعأوالفكـرةمقيمـااإيـاهبأنـهفاضـحأومخجـلأو

.وسرعانمايدخلفيصراعمعهمؤلم،
وللــقوالخــوفاللـــذينيبقيــانطالمــايوجــدالصــراعالــذييـــوتره،الصــراعالنفســييــؤديإلــىالق

.ينتهيانإلبحلالصراع
الجنســية:نقــولأنالقــوتينالمتصــارعتينهمــايمكننــاأن:التعــارضبــينمبــدأالواقــعومبــدأاللــذة

ويكمنسببالكبتفيالطابعالخاصللتصوراتالجنسيةالذييجعلهاغيرقابلـةوركنكابت،
(2001،54عباس،)ليفهيتول دالقلقأوالنزعاجفيقمعاألناوبالتاللتو

والتـيتتصـلبـاأللمالجسـميلبدمنتحديدأنواعالقلقالتييعانيهاالمفحوص،:طبيعة القلق -7
ومنالمفيدتسجيل،والخوفمنالوحدةونقصالمساندةأوالعقابأوالخوفمنفقدانالحب،

ـــذييتخـــذههـــذاأســـلوبالمفحـــوصفـــيحم ـــةنفســـهمـــنالمخـــاوفالتـــيتعترضـــه،والشـــكلال اي
األســـلوب،هـــلهـــوالهـــروبمـــنالواقـــع؟أوالســـلبية؟أوالعـــدوان؟أوأنـــهالرغبـــةفـــيالتملـــكأو

ويســتدلعلــىالقلــقمــندرجــةالتذبــذبفــيخصــائصالشــكلفــي...النكــوصأومــصاألصــابع
نفقـدانأيشـيءعزيـزهروالصـراعأومـومنخاللمعالجةموضوعاتالعـدوانالظـاالقصة،

(.3994،100عباس،)علىالمفحوص
تكمــنفـــيقدرتــهعلــىإقامـــةالتــوازنبـــينالمتطلبــاتالنزويــةوبـــينمتطلبــاتالواقـــع:قددوة األندددا -9

 (2001،54عباس،)واإلشباعالمؤجليعبرعنإمكانيةتحملاإلحباط
هليستطيعالسـتجابة:لخصائص وهيتقدر قوة األنا عند المفحوص من خالل دراسة بعض ا

بقصـــصمالئمـــةلمـــاتقدمـــهالصـــور،أميتجاهـــلالصـــورةويـــذكرقصـــةلـــيسلهـــاعالقـــةظـــاهرة
هــللــهمــنالكفــاة.إدراكالواقــعبالصــورة،وذلــكألنــهمشــغولبمشــكالتهبحيــثليســتطيعمــن

للقصةويتوصـلالقدرةعلىالستجابةلالختباربقصصمبتكرة،وهليستطيعأنيصوغحبكةو
.إلىحلللصراعاتومايجريبداخلهبشكلواقعيومتسق

يســـتدلعليـــهمـــنخـــاللالتناســـببـــينطبيعـــةالعقـــابوشـــدةالفعـــل:شددددة األندددا األعلدددى -30
المرتكــب،فالعالقــةبــينالجريمــةالمرتكبــة،وقســوةالعقــابالتــيأدتإليــهدللــةجيــدةلنمــواألنــا

لىدراسةالظروفالتيأدتإلىالعقابومنالذيأوقعهكماتساعدعاألعلىعندالمفحوص،
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بالمفحوص،ومنالواضحأنالعقابالمباشرالذييعبرعنالشعوربالذنبأقوىمنهفيحالة
تــركالبطــلبعــضالوقــتدونأنيعاقــب،وهنــالبــدمــنمعرفــةالعقــابعلــىالجريمــةأوالفعــل

 .يدالقسوةأمشديدالتساهل؟العدوانيفيالقصةهلهومباشرأممؤجل؟شد
إندراســـةالـــدوافعوالحاجـــات :اآلليدددات الدفاعيدددة الرئيسدددية لمواجهدددة أندددواع الصدددراعات -33

الرئيســيةالتــييتخـذهاالمفحــوصفـيمواجهــةالصــراعاتباإلضـافةإلــىدراسـةاآلليــاتالدفاعيـة
مــنأهــموالمخــاوفتســمحللمحلــلالنفســيبتكــوينصــورةواضــحةلبنيــانشخصــيةالمفحــوصو

وتتضـحهـذهاألسـاليب.اإلسـقاطالكبت،التبريـر،النكـوص،التكـوينالعكسـي،:اآللياتالدفاعية
ـــــــقالمتضـــــــمنفـــــــيالدفاعيـــــــةفـــــــيمحـــــــاولتالمفحـــــــوصفـــــــيمواجهـــــــةالصـــــــرا عوأنـــــــواعالقل

 (.3994،103عباس،)القصة
ــــي :نهايددددة القصددددة -32 ــــةف ــــةالتــــيتنتهــــيإليهــــاالقصــــةالمروي ــــىالنهاي ينبغــــيالوقــــوفعل

ومتفائلــة،تــتالءممــعحاجــاتالبطــلورغباتــه؟أمنهايــةهــلهــينهايــةســعيدةموفقــة:تجابةالســ
 .حزينةومتشائمة؟هلهينهايةمترددة،مبهمة؟أوهلتتركالقصةبدوننهايةتعيسة،

إذاكانتوسائلسـحرية،وهميـة،بتعبيرآخر،ماهيالوسائلالتييعتمدهاالبطلفيإشكاليته؟
.دللةعلىالتكاليةوعدمتكاملاألنافهذه

لـةعلـىتماسـكاألنـاواسـتقالليته،وتشـيرالنهايـةأماإذاكانتالوسائلمنطقيةوواقعية،فهـذهدل
الموجبةإلىإشباعحاجاتالبطـلورضـاه،أمـاالنهايـةالسـالبةفتشـيرإلـىعـدمإشـباعالحاجـات

(.2001،56عباس،)

 :دراسة احلالة-2

بأنهاطريقةعمليةوشموليةتتميزبالعمقوالفحصالتحليلي"دراسةالحالة"فعبدالفتاحدويداريعر 
الدقيقأليظاهرةأومشكلةأونوعمنالسلوكالمطلوبدراستهلدىشخصأوأسرةأوجماعةبعدفهم

يمات،ويرىحامدالظاهرةفهماامستفيضاابهدفالوصولإلىاستنتاجاتومبادئعامةتصلحلوضعتعم
زهرانأندراسةالحالةوسيلةشائعةالستخداملتلخيصأكبرعددممكنمنالمعلوماتعنالعميلوهي
أكثرالوسائلشمولاوتحليالاوهيتقدمصورةمجمعةللشخصيةككلوبذلكتشملدراسةمفصلةللفردفي

.(3991،18دويدار،)حاضرهوماضيهوهيبذلكتصورفعالافرديةالحالة
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.وقداعتمدتالباحثةفيالدراسةالحاليةعلىنموذجدراسةالحالةللدكتوررياضالعاسمي

 :التطبيق أثناء الباحثة واجهت تيال الصعوبات

البحثفقدتعرضتلمجموعةكبيرةمنالضغوطوالصعوباتمنهامايتعلقخاللقيامالباحثة بهذا
تعانيمنمر أنها العينة المريضببطبيعة يكون الحدوثوقد أعراضفجائية تصاحبه هذاضمزمن

حدوثغيبوبةأودخولالمشفىمماشكلصعوبةفيالتواصلمعالمرضعرضةللموتالفجائيأو
منالعينةبعضا لغاءبعضهم اثنتانمنمرضىالثالسيميالمرضىوا  وفاة بسببوقدشهدتالباحثة

كماأنهناكمنالمرضىالذينيعانون،لسلبيعلىبقيةالمرضىالمضاعفاتولحظتتأثيرالوفاةا
للتطبيق الكافي التركيز لديهم يكن فلم الوهن التعبأو الباحثةمن مقابلة وبحكم استبعادهم؛ تم وقد

للمرضىفيالعياداتالشاملةحيثيتلقونعالجهموينقلونالدمفإنقسماامنهمكانيعانيمناإلرهاق
جةانخفاضمستوىالخضابقبلنقلالدموبعضهمقديعانيمنالتحسسلنقلالدملهموهذاوالتعبنتي

.كانأحدالمعوقاتاألساسيةفيالتواصلممايفسرصغرحجمالعينة

الحصولعلىاإلحصاءالكامللعددالمرضىبهذهالفئةالعمريةكانمنالصعبعلىالباحثةكما
فيارتتتعلقبمديريةالصحة،لعتبالمختصةمنالهيئات علىإجراءإحصائياتجديدة القدرة وعدم

واضطرارفياألماكنالبعيدةأوالمضطربةظلظروفاألزمةالراهنةمماسببتسربعددمنالمرضى
،وذكرتبعضاألرقامالمتعلقةبهذاالخصوصبشكلتقريبيبحسبخاصةبعضهملنقلالدمفيمشاف 

.أسبوعيااأعدادالمتوافدين

كانمنالتحدياتالتيواجهتالباحثة التطبيقالثانيالمقياسخاللتطبيقوقد إجراء تاتإتمام
.يتمعلىدفعتينوبيقنهبحاجةإلىأكثرمنتطاعتبارألالختبارعلى

لجامعةباتااختيارالعينةالسويةمنطالبوطالالمتعلقةبعينةالمرضىتمهذهالصعوباتكنتيجةلو
.(فئةالشباب)

ومنبينالتحدياتندرةوقلةالدراساتالعربيةواألجنبيةعلىفئةالمرضىالشباب،إذأنمعظمالدراسات
.تتناولاألطفالوالمراهقين
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 :املستخدمة اإلحصائية األساليب :خامسا  

حيــثتــمإجــراء،رضــياتهواختبــارف،ةالدراســةلإلجابــةعــنأســئلspssتــماســتخدامالبرنــامجاإلحصــائي
:التحليالتاإلحصائيةالتالية

 .تالثباتباخلحسابمعامالألفاكرونمعامل -3

وللتحقــــقمــــن،لحســــابصــــدقالدراســــةولالرتبــــاطبالتجزئــــةالنصــــفيةبيرســــونالرتبــــاطمعامــــل -2
 .الفرضيات

 .مقارناتالثنائيةلختبارالفروقعينتينمستقلتينلللt-test))اختبار -1

.اتالحسابيةوالنحرافاتالمعياريةلحسابالفروقالمتوسط -4



 

 

 الخامس لالفص
 

 

 

 

 

 

 ومناقشتها الدراسة نتائج
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 الفصل اخلامس
 وتفسريها دراسةتائج الن عرض

وتفسـيرتلـكالنتـائج،يعرضهذاالفصلماتمالتوصلإليهمننتائجفيضوءالمعالجاتاإلحصـائية
.الدراساتالسابقةالتيقدتتفقأوتختلفمعنتائجالبحثالحاليفيضوءأدبياتالبحثو

 :وتفسيرها البحث فرضيات نتائج عرض :ثانياا 

 :وتفسيرها األولى الفرضية

مرضى قلق الموت لدى أفراد عينة درجة صورة الجسد و درجة بين  ذات دللة إحصائية توجد عالقةل 
 .السيمياثال

للتعرفعلى متوسطالعالقة مقيبين  على المرضى الدراسة عينة الجسداتدرجاتأفراد اسصورة
رمعنويتهواختبا،ارتباطبيرسونقامتالباحثةبحسابقيمةمعامل،مقياسقلقالموتودرجاتهمعلى

  :كمايوضحالجدولاآلتي
 (8)جدول 

وأبعاد كل منهما  معامل االرتباط بين قلق الموت وصورة الجسد

1.15دال عند  )*(  

Correlations باطات االرت  

مجال التفكير بما سيحدث بعد 
 الموت

 

مجال الخوف من 
موت اآلخرين 
 واحتضارهم

 

مجال الخوف 
من موت الذات 

 واحتضارها

 

  قلق الموت

85.0* 85..* 

 

        85.8 * 

 

 صورة الجسد  *..85

 صورة الجسد  الذاتية *...8 *..85 ..85 * 85.0

85.8* 85.. 8..8* 8..8* 
صورة الجسد 

جتماعيةال    

8..3 85.8 85..*        8..8*      
أساليب التدخل مع 
 تهديد صورة الجسد
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لكلمنصورةالجسدوقلـقالمـوتلـدىقيمةمعاملالرتباطفيالدرجةالكليةأن(8)يتبينمنالجدول 
عنــددالــةموجبــةرتبــاطوكانــتقيمــةمعامــلال،(1015)دللــةعنــدمســتوى(..85)كانــتالمرضــىعينــة

يعـانونمـنمهنإفـصورةالجسدلدىمرضىالثالسيمياالدرجةعلىمقياسارتفعتأيأنهكلما،المرضى
وقبـولالبديلـةالفرضـيةالصـفريةرفـضهـذايـدلعلـى،قلـقالمـوتدرجـةازدادتصورةجسدمتدنيـةكلمـا

قلق الموت لدى أفراد عيندة درجة ة الجسد و صور درجة بين  ذات دللة إحصائية توجد عالقة :التيتقـول
التـيتوصـلت(Gelie2007)تتفـقنتـائجالدراسـةالحاليـةمـعدراسـةجيلـيوآخـرونو ،السديمياثالمرضى 

ييسـجلنحيـثيتزايـدقلـقالمـوتفـيالنسـاءاللـواتبـينقلـقالمـوتوصـورةالجسـد،ارتبـاطدالإلىوجـود
فيوجودصورةجسدمتدنيـةKhuran(2116) خورانانتائجتدنيفيصورتهنألجسادهن،كماتتفقمع

 .وتعبيرعينةالدراسةعنقلقهمحولاستمرارحياتهموالقلقبشأنصحتهم

عنـد(2111)مسشـالوبحسبالنتيجةالتيتوصلتإليهادراسـةجايـد ويمكنأنتفسرالباحثةهذهالنتيجة 
منهـامتعلقـةبـالمرضباتاألطفـالذاتمضـامينكانـتاسـتجاحيـثالمرضىاألطفـالقيامهمبدراسةبين

المـــورالمتعلقـــةمـــنعلـــىحالـــةالقلـــقالـــدائمدلالتـــيتـــومراجعـــاتالمشـــفىوالتغيـــراتالشـــكليةبـــالمرض
بالصحةإذيعتبرالخوفمننهايةالحياةوالمعانـاةمـنأحـدالضـطراباتالمزمنـةمـناألسـباباألساسـية

لـدىعينـةقلـقالمـوتوبـينأبعـادصـورةالجسـداتبينأبعـادةالرتباطوعنددراس،فينشوءقلقالموت
ولالسـابقبشـكلواضـحفـيحـينكانـتدالةويبينهاالجـدموجبةمعظمهاكانتدرجاتالرتباطالمرضى

العالقـــةبـــينصـــورةالجســـدوالخـــوفمـــنمـــوتاآلخـــرينواحتضـــارهمالعالقـــةبـــينصـــورةالجســـدالذاتيـــةو
،العالقةبينأساليبالتدخلوالخـوفمـنمـوتاآلخـرين،والعالقـةخوفمنموتاآلخرينالجتماعيةوال

يمكـنتفسـيرهاو(1.15)دللـةدالعندمستوىغيربينأساليبالتدخلوالتفكيرفيماسيحدثبعدالموت
.انشغالالمرضىبقلقهمحولجسمهمممايخففعنهممنمشاعرالقلقاتجاهاآلخرينب

مزمناامثلالثالسيميايسببالعديدمنالمشاعروالنفعالتذاتالتأثيرالسلبيالقويفيحياةإنمرضاا
األفرادالمرضى،كمشاعرالغضبوالمخاوف،ويعتبرالخوفمنالموتوالكتئابوالغضبهياألكثر

(Georganda,1990,4.)شيوعاا
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 :الفرضية الثانية وتفسيرها
تعزى  السيمياثلطات درجات صورة الجسد لدى مرضى اسمتو إحصائية بين  لةل دذات وجد فروق ل ت

 .لمتغير الجنس

مقيـاسصـورةاسـةمـنمرضـىالثالسـيمياعلـىدرجـةعينةالدرقبينمتوسطاتدرجاتأفرادلدراسةالفرو
غيـرتملللتعـرفعلـىالفـروقوفقـااسـتيودنت(ت)قامتالباحثةبتطبيـقاختبـار،وفقاالمتغيرالجنسالجسد
:وكانتالنتائجكاآلتي،الجنس

(9)جدول  
.سمن المرضى على مقياس صورة الجسد وفقاا لمتغير الجن اختبار ت ستوديت لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة   

المتوسط  العدد الجنس مقياسال
 الحسابي

النحراف 
درجة  (ت) قيمة المعياري

 الحرية
مستوى 
 الدللة

 القرار 

 الدرجة الكلية
  الجسدصورة ل

 8.892 37.36 25 ذكور
  دالغير  241.08 0.26

 7.676 41.56 25 إناث

صورة الجسد  
 الذاتية

 3.955 17.16 25 ذكور
 غيردال 241.71 1.376

 3.562 16.76 25 إناث
صورة الجسد 

   الجتماعية
 3.341 8.92 25 ذكور

 غير دال 241.84 1.193
 2.465 9.18 25 إناث

أساليب التدخل 
مع تهديد صورة 

 الجسد

 2.37 8.68 25 ذكور
دال عند مستوى  241.111 3.599

 2.795 11.32 25 إناث 1.15دللة 

تقيمةالمتوسطوبلغ،(27.26)بلغتعينةالذكورالمتوسطالحسابيلدرجاتأفراديبينالجدولأنقيمة
(1.08)مستوىالدللةبلغو،(0.26)ستودنتتقيمةلغتوب،(41.56)ةاإلناثعينالحسابيألفراد

توجد ل :الفرضيةالصفريةالقائلةنقبلبالتالي،فروقذاتدللةتوجدلأيأنه،(1015)منأكبروهو
على  عينة الدراسة من مرضى الثالسيميافروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد 

.لمتغير الجنسمقياس صورة الجسد وفقاا 
حيثجاءتسمتاالنظرةالسلبية(2116طافش)نتائجدراسةالنتيجةالتيتوصلتإليهاالباحثةمعتتفق

للحياةوعدمالكفايةالشخصيةفيالمرتبةالرابعةمنسماتشخصيةالمرضىككللإلناثوالذكوروفي
بالتاليلممنجوانبتكوينصورةالجسد،وامااهالمرتبةالخامسةالتقديرالسلبيللذاتوالتيتعتبرجانباا
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ف هناك يكن واإلناث، الذكور بين بعضالمرجعياتو"روقاتجوهرية مع الدراساتالتيويختلفذلك
إلى اإلناث فتميل الذكور نظرائهن عن أجسامهن لصورة وتمحيصاا حساسية أكثر اإلناث تفترضأن

مظه وبخاصة أجسامهن الناساآلخرين،تعريفأنفسهنمنخالل أنفسهنمنخالل يعرفن أو رهن،
،فكثيرمنالذكورفالجسمفيمايتعلقباإلناثيشكلاألساسللهويةوذلكيختلفعماهولدىالذكور

وتكونعالقاتهمبأجسامهميميلونإلىتعريفأنفسهممنخاللاإلنجازاتفيالمجالتالمهنيةوالفكرية
لتإليهاالباحثةحيثصومماذكريتفقمعالنتيجةالتيتو(2110،49د،حشا)ماعالقةنفعيةإلىحد

البعداألخيروهو لميكنهناكفروقااجوهريةبينالذكورواإلناثعلىأبعادمقياسصورةالجسدعدا
أساليبالتدخلوالتعاملمعتهديدصورةالجسد،حيثكانتالفروقلصالحاإلناث،فاإلناثيكنغير

يقلقوعنأجزاءمنأجسامهنبشكلأكبرمنالذكور،فكالالجنسينيهتمبمالمحالوجهوالوزنراضيات
بنفسالطريقةالتيتقلقبهااإلناثفيمايتعلقبحجمالثديمايتعلقبحجمالقضيببشكلكبيرالذكورفي

وفيمحاولتهنلقدمينولكناإلناثيقلقنبشكلأكبربكثيرفيمايتعلقبحجماألردافوشكلهاواألرجلوا
أساليباإلناثالمصاباتبالثالسيمياويمكنتفسيرذلكأن(2110،51شادح)فيتغطيةعيوبأجسادهن

،ولمتختلففيالبعدينالمتعلقينتختلفعنالمرضىالذكورنظرااللفروقفيالحساسيةبينالجنسين
الشكلالخارجيالذييميزمرضىالثالسيميابالصورةالذاتيةأوالصورةالجتماعيةنظراالتشابههمفي

.بصفاتشكليةمعينة
(0)شكل


الذكورواإلناثبينالفروقعلىأبعادمقياسصورةالجسد
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 :الفرضية الثالثة وتفسيرها
تعزى  السيمياثللدى مرضى ا متوسطات درجات قلق الموتلة إحصائية بين ل دذات وجد فروق ل ت

.لمتغير الجنس

مقياسقلقالموتسيمياعلىعينةالدراسةمنمرضىالثالفروقبينمتوسطاتدرجاتأفرادلدراسةال
،تغيرالجنسللتعرفعلىالفروقوفقاالمستيودنت(ت)قامتالباحثةبتطبيقاختبار،وفقاالمتغيرالجنس

:وكانتالنتائجكاآلتي

  (11)جدول
 .وفقاا لمتغير الجنس وأبعاده سة من المرضى على مقياس قلق الموتاختبار ت ستوديت لمتوسطات درجات أفراد عينة الدرا

المتوسط  العدد الجنس البعد
 الحسابي

النحراف 
درجة  (ت) قيمة المعياري

 الحرية
مستوى 
 الدللة

 القرار

 قلق الموت
 12.374 49.24 25 ذكور

توى سمدال عند  1.12 24 2.39
 13.612 58.14 25 إناث 1.15دللة 

ل الخوف من موت الذات مجا
 واحتضارها

 4.86 17.56 25 ذكور
دال عند غير  1.18 24 1.787

 4.94 21.14 25 إناث 1.15توى دللة سم
الخوف من موت مجال 

 الآلخرين واحتضارهم
 5.72 17.14 25 ذكور

توى سمدال عند  1.13 24 2.212
 4.992 21.41 25 إناث 1.15دللة 

 دث بعد الموتفيا سيحالتفكير 
 3.414 14.64 25 ذكور

توى سمدال عند  1.12 24 2.358
 5.268 17.61 25 إناث 1.15دللة 


الدراسةعلىوجودفروقذاتدللةإحصائيةبينمتوسطدرجاتأفرادعينة(01)الجدوليالحظمن

الموت الدللةمقياسقلق مستوى الجنسحيثبلغتقيمة لمتغير أ(1.12)تبعاا قيمةصغروهي من
:التيتقوليةالبديلةالفرضذايجعلنانرفضالفرضيةالصفريةونقبلوه،(1015)مستوىالدللةالفتراضي

في الدرجة الكلية لمقياس  المرضى توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسط أفراد عينة الدراسة
.وذلك لصالح اإلناث قلق الموت تبعاا لمتغير الجنس

قةبقلقالموتعداينأنهناكفروقبينالذكورواإلناثالمصابينبالثالسيميافياألبعادالمتعلكماتب
و األول ،إالبعد الذات احتضار من الخوف هو مع جزئي بشكل تلتقي ربما الباحثة نتائج دراسة ن

ال(2116)طافش منحيثالنظرة التيكانسوتختلفمعها للحياة لصالحهناكفارقخفيففيهلبية ا
أنالتيبينتMessin (2101)ةالحاليةمعدراسةميسيناكماتتفقنتائجالدراس.فيعينةالبحثالذكور
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القلقوالكتئابكانتأعلى كلمن وأننسبة الحواملذواتالثالسيميا القلقتتفاوتبينعينة سمة
مريضاتالثالسيميا أظهرتبعضالدراساتأننسبةو،بشكلدالعند اإلناثقد أعراضالقلقعند

لدىالذكور، األنصاريوأظهرتنتاأعلىمنها بها قام دراسة 2002)ئج علىلقياسمستوىالقلق(
أفرادها الكويتعدد جامعة 2843)عيناتمنطلبة بينالجنسين،طالباا( إحصائيا دالة فروقاا وطالبة

حمدي)مقياسالمستخدمفيالدراسةحيثكانتمتوسطاتاإلناثأعلىمنمتوسطاتالذكورعلىال
الحاليةبشكلجزئيعلىاعتبارقلقالموتمن(2034،591والرواد، يتفقمعنتائجالدراسة وهذا

.أنواعالقلقالتيقديعانيمنهامرضىالثالسيميا
(2)شكل


الذكورواإلناثبينالفروقعلىأبعادمقياسقلقالموت

 :الفرضية الرابعة وتفسيرها

مرضى  أفراد عينةلدى درجات صورة الجسد متوسطات  توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ل 
 .الثالسيميا وعينة من األسوياء من الجنسين

لدراسةالفروقبينمتوسطاتدرجاتأفراد وأفرادعينةالدراسةمنعينةالدراسةمنمرضىالثالسيميا
للتعرفعلىالفروقوفقااستيودنت(ت)احثةبتطبيقاختبارقامتالب،علىمقياسصورةالجسداألسوياء

 :وكانتالنتائجكاآلتي،بينالمجموعتين
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 (11)لجدو

 وأبعاده مقياس صورة الجسد على  واألسوياء اختبار ت ستوديت لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة من المرضى 

 البعد /المقياس
* مرضى
 أسوياء

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

حراف الن
 (ت) قيمة المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 القرار 

الدرجة الكلية لصورة 
  الجسد

 8.21 39.16 51 مرضى
4.52 491.111 

توى سمدال عند 
 6.48 32.32 51 أسوياء 1.15دللة 

 الذاتيةصورة الجسد 
 3.64 17.11 51 مرضى

4.6 491.111 
توى سمدال عند 
 3.53 13.68 51 أسوياء 1.15دللة 

صورة الجسد 
   الجتماعية

 2.797 9.12 51 مرضى
2.98 491.111 

توى سمدال عند 
 2.287 7.58 51 أسوياء 1.15دللة 

أساليب التدخل مع 
 تهديد صورة الجسد

 2.54 11.22 51 مرضى 

3.54 491.111 
توى سمدال عند 
 1.948 8.61 51 أسوياء 1.15دللة 

منوجودفروقذاتدللةإحصائيةبينمتوسطدرجاتأفرادعينةالدراسة،الجدولالسابقمنيالحظ 
وهي(1,111)حيثبلغتقيمةمستوىالدللة،صورةالجسدعلىمقياسمرضىالثالسيمياواألسوياء

الفرضيةذايجعلنانرفضالفرضيةالصفريةونقبلوه،(1015)رمنقيمةمستوىالدللةالفتراضيأصغ
أفراد عينة  لدى درجات صورة الجسد متوسطات توجد فروق ذات دللة إحصائية بين :التيتقولالبديلة

.مرضى الثالسيميا وعينة من األسوياء من الجنسين

بسببالتغيراتالشكليةالواضحةفيالعينةويمكنأنتفسرالباحثةانخفاضصورةالجسدلدىالمرضى
لذلكنجدهؤلءالمرضىفتقرقسمكبيرمنالمرضىفيالعينةللتوعيةحولمرضهمالمطبقعليها،إذي

المضاعفات يؤديإلىظهور مما يتهاونونفيالعالجالدوائيالخالبللحديد ذويهم التيالشكليةأو
بتغيراتفيالهيكلالعظميأوشكلالجمجمةوعظامالوجهتكونمصحوبةاتنعكسعلىشكلالجسمو

عنتوقفالنموأونقصالنموعندالبعضاآلخروهذاانعكسعلىنتائجالدراسةأيضابشكلناهيك
جليخ دراسة مع النتائج هذه اتفقت المراهقينKhuran (2116) خوراناوقد المرضى أظهر حيث

لديهمالمصابينبالثالس الجسد يمياعدمرضىعنصورة ذلك، أنالختالفاتويمكنأنتفسرالباحثة
يبذلونمجهوداا النتائجفمرضىالثالسيميا إلىهذه بشكلجوهريفيالوصول تساهم إضافيااالشكلية
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ساكإلخفاءعيوبجسدهموتتفقدراسة فيذلكحيثظهرلديعينةالبحث(2113) موورجاني وا 
 مختلفة سلوكية مشكالت على زائد وقلق عصابية مع ومظهرهمترافقت وأجسادهم ينباافروقأثبتت

ىتقديرااأظهرتعينةالمرض(2116) طافشكذلكفيدراسةو.ينالمصابينوالطبيعيينفيذلكالمراهق
يرتسلبياا والذي ذاتيلذواتهم بشكل أجسادهم لصور بتقديرهم وثيق بشكل أما.بط تويل دراسة

البحث(2115)آخرونو  فيعينة المرضى يعاني إذ البحثالحالي نتائج مع منفاتفقتأيضا لديه
لص اتباعهم كيفية حول تراتيجياسراع كاألسوياء ليبدوا خاللها من يكافحون هت نتائج تكون هذوقد

درا بشكلجزئيمع مختلفة سالفرضية الجسد(2116)خوراناة يتعلقبالفروقفيبعدصورة حولما
عنوجودعالقةبينمرضهموأعراضهال%81إذالجتماعية جسديةوالتكيفمنالمرضىلميعبروا

.عالقاتهمالجتماعيةأنالمرضقدأثرعلىعائلتهمأووالتفاعلمعاألقرانولميشيرواإلى

(2)شكل

 
ءوياسبينالمرضىواألصورةالجسدالفروقعلىأبعادمقياس
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 :وتفسيرها الفرضية الخامسة

مرضى  أفراد عينة لدى درجات قلق الموتمتوسطات  توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ل 
 .الثالسيميا وعينة من األسوياء من الجنسين

علــىأبعــادواألســوياءعينــةالدراســةمــنمرضــىالثالســيميالدراســةالفــروقبــينمتوســطاتدرجــاتأفــراد
ـــار،مقيـــاسقلـــقالمـــوت ـــىالفـــروقبـــيناألســـوياءســـتيودنت(ت)قامـــتالباحثـــةبتطبيـــقاختب للتعـــرفعل

:نتائجكاآلتيوكانتال،والمرضى

 (12)جدول

 .وأبعاده اختبار ت ستوديت لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة من المرضى واألسوياء على مقياس قلق الموت

المتوسط  العدد الجنس البعد
 الحسابي

النحراف 
درجة  (ت) قيمة المعياري

 الحرية
مستوى 
 الدللة

 القرار

 قلق الموت
 13.621 53.64 51 مرضى

توى دللة سعند م دال 1.111 49 3.3
 11.847 45.18 51 أسوياء 1.15

مجال الخوف من موت 
 الذات واحتضارها

 5.114 18.81 51 مرضى
توى دللة سمعند  دال 1.111 49 5.53

 3.832 13.82 51 أسوياء 1.15
مجال الخوف من موت 
 الآلخرين واحتضارهم

 5.58 18.72 51 مرضى
توى دللة سمعند  دال 1.111 49 2.78

 4.48 15.88 51 أسوياء 1.15
فيا سيحدث بعد التفكير 

 الموت
 4.64 16.12 51 مرضى

توى دللة سمدال عند  1.111 49 2.15
 4.39 14.16 51 أسوياء 1.15

 

مــنوجــودفــروقذاتدللــةإحصــائيةبــينمتوســطدرجــاتأفــرادعينــةالدراســة(02)الجــدوليالحــظمــن
مــنوهــيأصــغر(1,11)حيــثبلغــتقيمــةمســتوىالدللــة،علــىمقيــاسقلــقالمــوتاءوالمرضــىاألســوي

الفرضـيةالصـفريةونقبـلالفرضـيةالبديلـةلهـاوهـذايجعلنـانـرفض،(1015)قيمةمستوىالدللةالفتراضـي
مرضى   أفراد عينة لدىت المو درجات قلق متوسطات توجد فروق ذات دللة إحصائية بين  :التيتقول

رالعديـدمـنعب ـدالةلصالحفئـةالمرضـى؛وكانتالفروق.الثالسيميا وعينة من األسوياء من الجنسين
ــذينتوفــوابشــكلمفــاجئإمــانتيجــةترســبالمرضــى عــنالحــزنالــذيينتــابهمعنــدتــذكرهمألصــدقائهمال

نهايـة،وتخـوفهمالـدائمحـولوائلوتعطـلالجهـازالبـوليانحبـاسالسـأووتوقـفالقلـبالحديدعلىالقلـب
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 وهــــــذايتفــــــقبشــــــكلجزئــــــيمــــــعنتــــــائج،يرهمكيفيــــــةاحتضــــــارهمومصــــــحــــــولمســــــتمرالالقلــــــقحيــــــاتهمو
لثالسيمياوالتيتؤثرعلىالتيوجدتأنالقلقمنالخصائصالنفسيةالمميزةلمرضىا(2113)بهمردي
لحيــاةولربمــاقــدتكــونهــذهالســمةســمةالنظــرةالســلبيةل(2116) طددافشدراســةوأوضــحتأيضــاا،التكيــف

أظهـروا (2111)جايدد والشدمسمدعاةلسيطرةالتفكيربالموتأوالقلقمنهكذلكفـإنالمرضـىفـيعينـة
اإلصـــابةعــنقلقهـــمعلـــىحيـــاتهموطـــيمـــدلولااســتجاباتذاتمضـــامينمتعلقـــةبـــالمرضوالمشــفىقـــدتع

قـدأ خبـرتونتائجالتيتوصلتلهـاالدراسـةالحاليـةاستمرارهالدىالمرضىممايفسرالبأمراضمميتةأو
سيطرةفكرةالموتلدىالمصابينبالثالسيمياعندمايقارنونأنفسـهمحتـىمـعالباحثةعدةقصصتتعلقب

Shaligram (2117) شدداليغراموبحســبدراســة.مــوتهمممــاقــديشــيرإلــىالقلــقحــولأخــوتهماآلخــرين
عبـريتتـومشكالتعاطفيةتؤثربشكلخاصعلىنوعيةالحيـاةوال%67بةستبينوجودأعراضقلقبن

ـــ ـــه،ذعـــنالمـــدىال ـــهالفـــردراضعـــنحيات ـــككعامـــلمنبـــئبمشـــكالتنفســـيةتتعلـــقوييكـــونفي دورذل
أيضــامــعفكــرةتــأثرالرضــاعــنالحيــاةأوTorcharus (2111) توركدداروس وقــداتفقــتدراســة.بالحيــاة

وفــي.هــذهالفرضــيةبشــكلغيــرمباشــرنتــائجممــاقــديــدعمو.اءنــةباألســوينوعيــةالحيــاةعنــدالمرضــىمقار
الكتئـابالسيمياكانتلديهمنسـبةالقلـقوفإنالمصاباتبالث Messina (2111) آخرونميسينا و دراسة

.الفاتفيمفهومالقلقبشكلعاموالختأعلىمناألسوياءوهذاقديدعمالفروق

رضـــىالثالســـيمياعرضـــةألمـــراضعضـــويةعديـــدةمنهـــانقـــصالكالســـيوموممـــايجـــدراإلشـــارةإليـــهأنم
أوحتىترسبالحديدفيالقلبوالكلىممايؤديإلىتعطلهذهاألجزاءعنالعملوالوفاةونقصالنمو،

.وهذايزيدمنقلقهمحولاإلصابةبأمراضمميتة
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(4)شكل


ءوياسبينالمرضىواألقلقالموتمقياسالفروقعلىأبعاد

 :نتائج الدراسة اإلكلينيكية 
 :ةسادسالفرضية ال

كما تقيسه أدوات المنهج  أسوياء فراديختلف البناء النفسي لمرضى الثالسيميا عن البناء النفسي أل ل
 .تات السقاطيالومقياس دراسة الحالة كلينيكي اإل 
الموضوععلىمرحلتينقامتالباحثة   وذلكبعدأنطبقتأسبوعيفصلبينهمابتطبيقاختبارتفهم

نموذجدراسةالحالةعلىالحالتالتيتبينأنهاتعانيمندرجةعاليةعلىاختبارصورةالجسدوالتي
الجسد،تشيرإلى ويتمتطبيقاختبارالتات تدنيصورة علىودرجةمرتفعةعلىمقياسقلقالموت،

يناسباختارتالبسلسلتينمالبطاقاتإلىسمرحلتينبحيثتنق منحيثالعمرعينةصفاتالاحثةما
:يوضحهاالجدولالتالي والجنس
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 (13)جدول
 في التطبيق اإلكلينيكي البطاقات المستخدمة من اختبار تفهم الموضوع

 
 أرقام ورموز بطاقات السلسلة األولى                                       

 بطاقات خاصة بالذكور خاصة باإلناث بطاقات بطاقات مشتركة لكال الجنسين
1 3FG 3BM 
2 6FG 6BM 
4 7FG 7BM 
5 8FG 8BM 
10 9FG 9BM 

 أرقام ورموز بطاقات السلسلة الثانية
11 12F 12M 

14 13FM 13BM 

15 17FG 17BM 

16 18FG 18BM 

19   

20   

تبلغ(2)واستبعدتالباحثة واإلناثالذين الذكور بطاقاتتطبقعلى ل04أعمارهم وهذا ومادون
:يتناسبمععينةالدراسةالحاليةوهي

13Bطفلصغيريجلسعلىعتبةمنزلخشبي
13Gطفلةصغيرةتصعدسلمااحلزونياا

12BGقاربمسحوبإلىضفةنهرفيغابة.
البنيةالعاسميعدةدراساتوأبحاثتناولتالبنيةالنفسيةمنهادراسةبمراجعةوللتفسيرقامتالباحثة

التيتناولترائزتفهمالموضوعلدىعينة(0996)وعز(3995)الكاتيةلدىاألطفالباستخدامسالنف
منالجانحينوالجانحات السورية، العربية النفسية(2118)حرباكلذوكفيالجمهورية التيدرستالبنية

البناءالنفسيلتنثى(:2110)والحشادكمايقيسهااختبارتفهمالموضوععلىالمدمناتعلىالمخدرات
عدةمؤلفاتعدةمراجعفيالتفسيرمنهاالرجوعإلىباإلضافةإلى،منخاللتطبيقالروشاخالمختنة

فيوقدذكرت(2112-0996-0994-0992)لفيصلعباس واجتهدتالباحثة،البحثمراجعجميعها
الجدولالتالي،الاإلكلينيكيللبطاقاتبحسبطريقةمورييرفسفيالت كرتبعضاامنذوقدتييبينها
تفذنما المالحق،يرسج في الفروقاتصبتلخيالباحثةقامتوالبطاقات الحالت فياألربعةبين
:التالي(04)منخاللالجدولاتتجابسال
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  (14) جدول

 أوجه التشابه والختالف بين الحالت األربعة المدروسة


أنثدددددى مريضدددددة  1حالدددددة 

 عاماا  21الثالسيميا

ذكددددددددر  2حالددددددددة
مدددددددددددددددددددددددددددريض 

 الثالسيميا

 عاماا 25

ذكدددددر  3حالدددددة 
 سوي

 عاماا 22

 أنثى سوية4حالة 

  عاماا  25

ئيسددددددي البطددددددل الر 
الددددددددذي تددددددددتقمص 

 الحالة شخصيته

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
(أنثى،صبي،أم،ابن)أبطال

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
األم،البن)أبطال

(،أنثى،الرجل
عدةابطال

الصــبي)عــدةأبطــال
،الشـــــــــــــــــــــــــاب،الفتاةو

(الشابة

الحاجدددددددددددددددددددددددددددددات 
تجنـب- 0:يةالرئيس
األذى

(8-0)فيالقصة
(9-8-7-6-
4)

08-09-21
-2-0)فــيالصــورة

4)

البحـــــــــــــثعـــــــــــــن 2
الكمال

تســــــعىإليــــــهمــــــنخــــــالل
السعيإلىتحقيقالنجـاح

ــــــــدرجات فــــــــيوأعلــــــــىال
(8-0)الدراسة

(0-2)_______

(0)فـــــــــيالصـــــــــورة
التفكيـــــــــــــــربعمـــــــــــــــق
للــــــــــــــــتخلصمــــــــــــــــن

وفــــــــــي،مشــــــــــكالتها
،اإلنجــــــازالدراســــــي

نتكونالرغبةفيأ
-2)شـــــخصجبـــــار

2)
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ءالعتدا-2
مــــــــــــــنخــــــــــــــاللتحقيــــــــــــــر

(6-8-0)الذكور

ــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــن رغب
الهــــــــــــروبمــــــــــــن

الواقع

ضــيقمــننقــص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعم ال

(2)الجتماعي

08فــــيالقصــــة
مـــــــــــــنخـــــــــــــالل

التهجمعليه

منخاللالهـروب
مــــــــــنواقــــــــــعاليــــــــــتم

،التمردطفولةمعذبة
علــــــــــــــــــــىالواقــــــــــــــــــــع

واإلنكار

(4)علىاآلخرين

تحقيــــرالــــذكورفــــي
(6)

عــدوانالموجــهال-4
نحوالذات

لــــــــــوموشــــــــــعوربــــــــــالنقص
نفسهاعلىالتقصير

ــــــــذنب شــــــــعوربال
التفكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
بالنتحـــــاروقتـــــل

(8-2-2)الذات

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعور
،بــــــــــــــــــــــــــــــالنقص

التفكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
بالنتحـــــــــــــــــــــــــــار
والكتئــــابفـــــي

(2)

شعوربالرفض

(2)الخضوعالنبذو

(2)القسوة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو الكب
(4)الخضوع

(6)تهديدالذات

الشــــــــــــــــــــــــــــــــفقةو-5
الستجداء

حةفـــــــــــــيكانـــــــــــــتواضـــــــــــــ
القصصمـنخـاللطلـب

-8)الخادمـــــــةوالمســـــــاعدة
01)

(2-4-5)______________

السلبية-6
(2)ضدالمجتمعفي

(01-5)ضدأفرادجنسها

ــــــــــــــــى نقمــــــــــــــــةعل
الماضي

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
-2-9)المجتمــــع

8)

نقمـــــــــــــةعلـــــــــــــى
البيئةاألسرية

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبية
08والشك

نقمــةعلــىالمجتمــع
(2-0)في

ــــــــراد نقمــــــــةضــــــــدأف
(4)جنسها

نسنقمــــةعلــــىالجــــ
(6)اآلخر
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إلـــــــــــىالحاجــــــــــة-7
الستقالل

(6-0)(8-2-0)فيال

مـــــــــــــنخـــــــــــــالل
ســــــــعيهللســــــــفر
وتـــــوفيرالعمـــــل

21-09في

واالبقاءلوحدهفي
ــــــــــــــــةحلهــــــــــــــــا محاول
لمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالتها

(4-2-0)بنفسها

الجنس-8
(9)رغبةإيجابية

6رغبةسلبية
ــــــــــــــي ــــــــــــــةف مكبوت
معظمالقصص

ــــــة ــــــةإيجابي رغب
مضـــــــــــــــــــــــــــبوطة
باألنااألعلى

عظــــممكبوتــــةفــــيم
وخاصـــــةالقصـــــص

(6-4)في

الضددددددددددددددددددددددغوط أو 
 العوامددددددل البيئيددددددة
والمدددددددددددددددددددددددددددؤثرات 

 الخارجية

ــــت ــــىالكب ــــةتعتمــــدعل بيئ
وقمعالحرية

بيئـــةقائمـــةعلـــى
ســـيطرةالرجـــلو
خضـــــــــوعالمـــــــــرأة
وفقــــــــــــــدالـــــــــــــــدعم

الجتماعي

بيئـــــــــــةمهـــــــــــددة
ينقصـــهااألمـــن
والســـتقرارفـــي

العمل

ــــــــةغيــــــــرآمنــــــــة بيئ
،الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفض

-2-2-0)الكبـــــــت،
4-6)

-5)تمثلــتبشخصــيةاألم السيطرة
وزوجاألخت(6

تمثلــتبشخصــية
(4)األبالقاسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تمثل
بشخصيةالب

6والجدةفي

تمثلــــــــتبشخصــــــــية
(6)واألب(2)األم

-2-0)تفتقــدهالحالــةفــي العطف
5-6-7-01)

يفتقدإلـىعطـف
واألسرةفياألب

(2)

بحاجــــــــــةإلــــــــــى
والــدعمالعطــف
(2)األسري

-2)تفتقــــــدهفــــــيال
4)

ــــــة بصورة األ ســــــلبيةمهمــــــش،إيجابي
أكثرمناألم

سلبية

صــــورةإيجابيــــة
فــــــــيمواجهتــــــــه

للواقع

ســــــــــــــلبيةفــــــــــــــي
تعرضـــهلـــتذى

والمرض

(0)سلبيةفي
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(6-5-0)سلبية صورة األم
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبية

(2)خاضـــــــــــــــــــــــعة
إيجابيةحنونة

ســـــــلبيةتمثلـــــــت
خاضعة(2)في

ســـــــــــــــــلبيةمغيبــــــــــــــــــة
فـــيمتحكمــة(0)فــي
(2)

(9-8-6-2)سلبية صورة البيئة
ةفــيمعظــمســلبي

الصور
ســلبيةمعيقــةو

مهددة
-0)ســـــــلبيةمعيقــــــــة

2-2-4)

(0)فيشديدة شدة األنا األعلى
-2)ضعيفةفـي

متوســــــــــــــــــــــطة(8
(9)في

شـــــــــديدةتمثـــــــــل
ـــــــــــــيضـــــــــــــبط ف
الـــدافعالجنســـي
وفـــــــــــيتحمـــــــــــل
)المســـــــــــــــــــــؤولية

09-
وكــذلكفــي(21
(2)

-2-0)شـــديدةفـــي
4-6)

مخددداوف الحالدددة و 
 طبيعة قلقها

-الخــــــــــوفمــــــــــنالفشــــــــــل
نالوحدةالخوفم

الخـــــــــــــوفمـــــــــــــن
والهجر-الفقدان

الخــــــــــوفمــــــــــن
التهديـــدوفقـــدان

،الخــوفالعمــل
منالمرض

الخوفمنالرفض

الخوفمنالفشل

الخـــــــــــــــــــوفمـــــــــــــــــــن
(2)الفقد

طبيعددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 (النهايات)القصص

(9-7-2-2-0)سعيدة

(8)وحزينة

-0)ســــعيدةفــــي
2-9)

ـــــةمأســـــاوية حزين
(8-6-2)في

معظمالنهايـات
ســــــــــــعيدةفــــــــــــي

-09)القصــص
21)

08سلبيةفي

ــــةمفتوحــــةفــــي نهاي
(0-2)

4سلبيةفينهاية
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الصدددددددددددددددددددددددددراعات 
 واإلحباطات

صــــــــــــراعداخلــــــــــــيبـــــــــــــين
السيطرةوالخضوع

صــــــــــــــراعبــــــــــــــين
إثبــــــاتالــــــذاتو
تحــــديالظــــروف

راعصــالمعيقــة،
ـــــــــــيناإلنجـــــــــــاز ب
والستسالملتلم

صــــــــــــراعفــــــــــــي
تحقيــقاإلنجــاز
وتحقيقالذات
وبــــــينتحملــــــه
مسؤوليةاألسرة
وخاصــــةاتجــــاه

األب

صراعبـيناإلنجـاز
مواجهــــــةتحــــــدياتو

وصـــــراع،المجتمـــــع
بــــينتحقيــــقالــــذات
ـــــرفض ،ومواجهـــــةال

صـــراعبـــينالرغبـــة
فيالحبوالبحـث
عنوسائلتتناسـب
مــــعبيئتهــــاإلشــــباع

هذهالحاجة

وسددددددددائل الدددددددددفاع 
 المستخدمة

-إســــقاط-إنكــــار-نكــــوص
(اإلزاحة)النقل

-نكـوص-إسقاط
تقمص-تبرير

ـــــــــــــــــــــــــــــــر -التبري
-الهـــــــــــــــــــــــــــروب

اإلسقاط

الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب
-التحويل_الرفض_

الكبت

 :ومناقشة تعقيب
({مـريضوسـوي}واثنتانمـنالـذكور{مريضةوسوية}اثنتانمناإلناث)إندراسةالباحثةألربعحالت

:وبعدالمقارنةفيالجدولالسابقجعلالباحثةتستخلصالنتائجالتالية

مــلكانــتأكثــرطــولامنهــاعنــداألنثــىالســوية،إلقصــصمريضــةالثالســيميابشــكلمجإناســتجابات-
ـــدمريضـــةأنهـــاكانـــتمـــوجزةفـــيبعـــضالقصـــصومحـــدودة، ـــةعن ـــىمالمـــحاكتئابي وهـــذاربمـــايشـــيرإل

فقـدلـوحظأناسـتجاباتالسـويأكثـرطــولاالـذكوريتان،أمـاالحالتـان،السـويةالثالسـيمياووجـودمثلهـافـي
منهــاعنــدمــريضالثالســيميا،وهــذايــدلبوضــوحعلــىمالمــحاكتئابيــةواضــحةعنــدالفــردالمريض،وربمــا

الكتئــابأعلــىعنــدالتــيوجــدتأنســمةالقلــقوMessina(2030)ناتتفــقهــذهالنتــائجمــعدراســةميســي
.مريضاتالثالسيميا

وناألربعةمععدةأبطالوليسبطالاواحداا،مـعتناسـقوتنـاغمالسـتجاباتوالقصـصصمفحوتوحدال-
.التيبدتمتسلسلة،وهذايدلعلىكفاءةاختبارالتاتفيالكشفعنديناميةالشخصية
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فـيالدراسـةبالسـلبيةوالشـعوربـالنقصوتجلـىمـن(األنثـىوالـذكر)اتسمتشخصيةمرضـىالثالسـيميا-
فـينفـيحـالتيالثالسـيمياولـميظهـرااللـذينكانـاواضـحيلومالذاتالمستمروالسعيالدائمللكمـالخالل

وجـــود(34)حــالتياألســـوياء،باإلضــافةإلـــىمشـــاعرالــذنبوالغتـــراب،كمــااتضـــحمـــنخــاللالجـــدول
ذهالنتائجمعدراسةوتتفقهالعتماديةالواضحةوالتيعبرواعنهامنخاللالحاجةالمتزايدةلالستقالل،

التــيكانــتســمتاالعتماديــةوعــدمالثبــاتالنفعــاليفــيالمرتبــةاألولــىوالثانيــةللــذكور(2006)طــافش
.واإلناثككل

إنالتشــوهفــيصــورةالمرضــىعــنإدراكهــملــذواتهميــرتبطارتباطــااوثيقــاابصــورتهمعــنأجســامهموهــذا-
دائمااحريصـيناإذيظهرأنالمرضىكانوورالبطاقاتظهربشكلواضحمنخاللاستجاباتهمعلىص

.علىالتعبيرعنالمظهروشكلأبطالالقصةوذكرأعمارهموهذالميظهربوضوحفيحالتياألسوياء

أننؤكدأنهفيكثيرمناألحيانيكونالمفهومالسالبللـذاتراجعـااإلـىتشـوهصـورةالجسـدوهذايدفعنا"
سمنذلك،يصاحبالرضاعنصورةالجسمشعورااإيجابياانحوالذاتفضالاعـنواضطرابهاوعلىالعك
وهيتالزممراحلالعمرالمختلفـةفهـيعمليـةيـدركهاالفـردمنـذمرحلـةالطفولـةوحتـىالتقديرالمرتفعلها،

نكانـــتاإلنـــاثأكثـــرحساســـيةومرحلـــةالرشـــدوتجـــدرإلـــىأنهـــاشـــائعةلـــدىالـــذكورواإلنـــا تمحيصـــااثوا 
(.2003،49حشاد،")لصورةأجسامهنعننظرائهنمنالذكور

يــائس،:كــانواضــحاافــيقصصــهمعنــدماذكــرواكلمــاتمثــلإناضــطرابمفهــومالــذاتلــدىالمرضــى-
مصدوم،لنيستطيعتغييرشيء،مهمومة،متشائمة،كئيبةوكانـتمثـلهـذهالسـتجاباتأكثـرتكـراراافـي

التـيأكـدت(2006)التياألسوياء،ونجدذلكمتفقاامعدراسـةطـافشيالمرضىعنهافيحقصصحالت
.وجودالتقديرالسلبيللذاتفيعينةمرضىالثالسيميابالمرتبةالرابعة

ـــينحـــالتيالمرضـــىوحـــالتياألســـوياءوجـــودالســـتجداءوطلـــبالشـــفقةوهـــذايتفـــقمـــع- وممـــايفـــرقب
.الميكنموجوداافيقصصاألسوياءإحساسهمبالنقصوالعجزنتيجةوجودالمرضوهذ

رةبشــكلســكانــتالســلبيةلــدىالمرضــىموجهــةضــدالمجتمــعبشــكلعــامأمــااألســوياءفكانــتنحــواأل-
واتفقــتالحالتـاناإلنــاثفــيالدراسـةاإلكلينيكيــةبوجـودســلبيةضــدأفـرادجنســهابينمـاكانــتهنــاكخـاص،

األنثى،واتفقتالحالتاألربعـةفـيالصـورةالسـلبيةللبيئـةخرفقطفيالحالةالسويةنقمةعلىالجنساآل
وتعزيــهالباحثــةفــيحــالتيالمرضــىإلــىفقــدبعــضمتطلبــاتالعــالجوالتهديــدبالمضــاعفاتوفقــدانالــدعم
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التـيوضـحتأنالنقـلTorcharus (2111)وهـذايلتقـيمـعدراسـةتوركـاروسالجتمـاعيالمتعلـقبـذلك
وضـــرورةالحاجـــةإلـــىبـــرامجمســـاندةالصـــحةالنفســـيةالمرتبطـــةبنوعيـــةالحيـــاة،المتكـــررللـــدميـــؤثرعلـــى

ـأمافـيحـالتياألسـوياءفالبيئـةسـلبيةنتيجـةالتفكيـربالسـفروالبطالـةوعـدماجتماعيـةونفسـيةللمرضـى ،
.تهيئةظروفمناسبة

لتاألربعــةبالتذبــذباشــتركتالحــالتاألربعــةفــيفقــدانالعطــفواتســمتالعالقــاتاألســريةفــيالحــا-
ـ(2001)وهذايتفقمعنتائجدراسـةبهمـردي ائالتفاتالعالقـاتاألسـريةفـيعـصـحتأنمـنالتـيوض 

وظهـــرتإيجابيـــةتـــارةاوســـلبيةتـــارةاأخـــرىعنـــدفكانـــتصـــورةاألبســـلبية،،الثالســـيمياالتذبـــذبمرضـــى
يجابيةفيمسلبيةفيالحالتاألربعةاستجابةاألنثىالمريضةوالذكرالسوي،فيحينكانتصورةاأل وا 

التــيلــم Khurana(2116) وهــذاليتوافــقمــعنتــائجخورانــاإحــدىاســتجاباتمــريضالثالســيمياالــذكر،
.ورةالجسدالمتدنيةعلىعالقاتالمرضىمععائالتهمصيؤثرفيها

لدىالسويةوظهرتمرةبرغبةكانتالرغباتالجنسيةفياستجاباتالحالةالمريضةواضحةاأكثرمنها-
خرىسلبية،بينماكانتمكبوتةبشكلواضحعنداألنثىالسـوية،واختلـفذلـكلـدىالـذكورأإيجابيةومرةا

بينمــاإيجابيـةومضــبوطةعنــدالحالــةغيـرالمرضــية،وهــذايرجــعحيـثكانــتمكبوتــةعنـدالــذكرالمــريض
إلضــافةإلــىالمعوقــاتالمجتمعيــةمــدىرغبتــهباإلــىتــأثيرالمــرضعلــىمفهــومالــذكرعــنجســمهوعــن

.البطالةالتيقدتمنعهمنمجردالتفكيرفيهذهالرغبةفيلجأإلىكبتهاو

وهـذاإنأبرزالمخاوفالتييعانيمنهامرضـىالثالسـيمياهـيالخـوفمـنالوحـدةأوالهجـروالفقـدان،-
فـياختبـارقلـقالمـوت،أمـاالحالتـانالســويتانعليهـامريضـاالثالســيميايفسـرالدرجـةالعاليـةالتـيحصـل

والخـوفمـنالـرفضالخوفمنفقدانالعمللدىالذكر،الخوفمنالتهديد،بفقدكانتمخاوفهماتتعلق
.لدىاألنثىمزمنأواإلصابةبمرض

افـياسـتجاباتالحـالتالـثالثعـداختلفتالحـالتاألربعـةفـيشـدةاألنـااألعلـىحيـثكانـتشـديدة-
.فكانتضعيفةأومتوسطة،الذكراستجاباتمريضالثالسيميا

كانـتتتمثــلبمقاومـةالمــرضومحاولــةالتغلـبعلــىاأللــموظهـورالعديــدمـنالصــراعاتواإلحباطــات-
محاولةالسيطرةعلىاألعراضوالبحثعـناإلنجـازكمحاولـةللتعـويضعـنالـنقص،أمـاالصـراعاتفـي
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علقبمصادرخارجيةترتبطبالعملأوبالحاجةإلـىالحـبوالرغبـةفـيذلـكدونحالتياألسوياءفكانتتت
.اإلحباطاتالمتكررةفياستجاباتاألسوياءعلىالقصصب توفروسائلمساعدةمماسب 

،الــــتقمصالنكــــوص،اإلنكــــار،التبريــــر،النقــــل،)مــــنوســــائلالــــدفاعالمســــتخدمةفــــيحــــالتيالمرضــــى-
عبعـضالدراسـاتالتـيأجريـتعلـىمرضـىسـرطانيعـانونمـنتشـوهفـيصـوروهذايتفقم(التعويض

نتـائج(Leena- Ritta Puukko1997)أجسـادهمواسـتخدامهمللنكـوصواإلنكـاروكمـاأظهـرتدراسـة
ألسـوياءفكـانأمـاحـالتيا،(2003،260حشـاد،)مماثلـةلـذلكفـيحـالتمريضـاتيعـانينمـناللوكيميـا

.(والكبتالهروب،التبرير،الرفض،التحويل،)مةأبرزالوسائلالمستخد

وبالمقارنــةبــيننهايــاتالقصــصللحــالتاألربعــةفقــداتضــحاشــتراكالجميــعبنهايــاتحزينــةوســعيدة،-
.وهذايدلعلىإشباعبعضالحاجاتلدىالبعضوعدمإشباعحاجاتأخرى

وبعـض(اإلكلينيكيـة)النتـائجالكيفيـةبـينريةوالنتـائجالكميـةالسـيكومتبعـضمماسبقنالحظالتناغمبـين
عالعينةالسـوية،حيثتشابهتعينةاألسوياءاإلكلينيكيةمةاإلكلينيكةسالختالفاتالتيظهرتفيالدرا

.،واختلفتنوعيةالضغوطالبيئيةوحتىالداخليةالذاتيةفيبعضالصراعات

 : الستنتاجات

تإليهــاالدراســةتتقــاطعمــعنتــائجالدراســةاإلكلينيكيــةالتحليليــة،إذإنإنالنتــائجالســيكومتريةالتــيخلصــ
انعداموجودفروقواختالفـاتفـيصـورةالجسـدبـينالـذكورواإلنـاثالمرضـىظهـرمـنخـاللاسـتجابات

ظهـــرالتشـــوهفـــيصـــورةالجســـدمـــنخـــاللالتعبيـــرعـــنإذ،الحـــالتينالمرضـــيتينفـــيالدراســـةاإلكلينيكيـــة
كالأبطــالقصــصاختبــارالتــاتبأســلوبســلبيمــعالتركيــزعلــىالتفاصــيلالشــكليةومالمــحمظهــروأشــ

عـــنالـــذاتبـــداأكثـــروضـــوحاافـــيالحـــالتينالمصـــابتين ســـلبيخ وتصـــور  الجســـد،وهـــذايـــؤديإلـــىمفهـــوم 
.الفرضيةالرابعةبالثالسيميامنهفيحالتيغيرالمرضىاألسوياء،وهذايتوافقمعنتائج

قلقالموتفيعينةمرضـىالثالسـيميالـميكـنسايقمقارنةفإنالختالفبينالذكورواإلناثعلىوبالم
واضــحاابــينالحــالتينالمصــابتينبالثالســيميافــيالعينــةاإلكلينيكيــة،فقــدكانــتالمخــاوفالتــيعب ــرعنهــا

لـــةمـــريضالمرضـــىتتعلـــقبـــالخوفمـــنالفقـــدانوالهجـــر،كمـــاأنالعـــدوانالموجـــهنحـــوالـــذاتفـــيحا
عـارضمـعمـنأعـراضالكتئـاب،ويتاامـاهالثالسيمياالذكرتجلىبالتفكيرالنتحاريوهـذايمثـلعرضـاا

.مشاعرالقلقأوالخوفمنالموت
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ـــة ـــقبالحيـــاةالجتماعي وبالمقارنـــةأيضـــاامـــعحـــالتياألســـوياءغيـــرالمرضـــى،فـــإنالمخـــاوفكانـــتتتعل
 .دكالخوفمنفقدانالعملأوالخوفمنالتهدي

 :دراسةمقترحات ال -ثانياا 

الستفادةمننتائجالدراسةالحاليةفيتحفيزالباحثينللقيامبأبحاثعلىبقيةالفئـاتالعمريـة -0
 .منمرضىالثالسيميامنأطفالومراهقين

وجـــوداضـــطراباتأخـــرىلـــدىعينـــةعـــناليـــةكوســـيلةتشخيصـــيةللكشـــفاســـتخدامالنتـــائجالح -2
 .الشباب

وعالجيـــةلمرضـــىالثالســـيميافيمـــايتعلـــقبالمخـــاوفوخطـــطوبـــرامجإرشـــاديةتحفيـــزووضـــع -2
 .بائتكلاو،القلق،أوتشوهاتصورةالجسدلديهم

األمــراضالمزمنــةيرضــىذوتحفيــزالقيــامبتعــاونمشــتركمــابــينالــوزاراتالمعنيــةبشــؤونالم -4
مــعارةالصــحةاليووزعــكــأنيكــونهنــاكتعــاونبــينوزارةالتعلــيمالمثــلالســكريوالثالســيميا،

 .رئاسةالجامعةوالقائمينبشؤوونالبحثالعلمي

نيتعــاملونمــعمرضــىالثالســيميالمرشــدينالنفســيينفــيالمــدراسالــذيلةيــبيردتجماربــعضــو -5
بالمدرسيالذييعانيمنهرسمنعالتعليموتحسينمستوىالطالبوةالتذلكبهدفرفعجودو

.مرضىالثالسيمياوذويهم
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 العربية باللغة دراسةال ملخص

:تهدفالدراسةالحاليةإلى

استكشــافالتبــاينفــيوالكشــفعــنالعالقــةبــينصــورةالجســدوقلــقالمــوتلــدىعينــةمرضــىالثالســيميا
دراكصــورةالبيئــةوالصــراعاتوالنزعــاتوالرغبــاتالمكبوتــةومــدىمــنحيــثالشخصــي)البنــاءالنفســي ةوا 

بينمرضـىالثالسـيمياوبـينعينـةمـن(تأثيرهاعلىالتطورالنفعاليوموقفالفردتجاهمشكالتالحياة
.متمثلةفياختبارالتات(التشخيصية)األفراداألسوياءباستخداماألدواتاإلكلينيكية

ابيـةورغبـةونـتعينـةالدراسـةمـنعينـةمقصـودةمـنمرضـىالثالسـيمياالـذينأبـدواإيجتك:عينة الدراسة
مريضــــاا(51)وبلــــغعــــددهم،والــــذينيســــمحوضــــعهمالصــــحيلهــــمبالتفاعــــلفــــيالمشــــاركةفــــيالبحــــث

.شابااوشابةتماختيارهممنجامعةدمشق(51)ويقابلهمومريضة،

 :أدوات الدراسة

.تصميمهمنقبلالباحثةبالعتمادعلىعددمنالمقاييسمقياسصورةالجسدتم-0

.أحمدعبدالخالقمقياسقلقالموتإعداد-2

.يالمور(اختبارتفهمالموضوع)مقياسالتات-2

.دراسةالحالةمنإعدادالعاسمي-4

.اعتمدتالباحثةعلىالمنهجينالوصفيالتحليليوكذلكالمنهجاإلكلينيكي:منهج الدراسة

SPSSلتوصـلإلـىنتـائجالدراســةقامـتالباحثـةباسـتخدامالحزمــةاإلحصـائيةللعلـومالنفسـيةوالجتماعيــةل
كرونبــــاخوالتســــاقالــــداخليوالتجزئــــةلمالءمتهــــالطبيعــــةالدراســــة،حيــــثاســــتخدمتقــــوانينمعامــــلألفــــا

.لختباردللةالفروق(ستودنت-ت)واختبارومعاملالرتباطبيرسون،،النصفية

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الباحثة إلى النتائج التالية

قلـقالمـوتدرجـةصورةالجسدودرجةبينذاتدللةإحصائيةارتباطإيجابيةتوجدعالقة -
.السيمياثالمرضىلدىأفرادعينة
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توجــدفــروقذاتدللــةإحصــائيةبــينمتوســطاتدرجــاتأفــرادعينــةالدراســةمــنمرضــىل -
 .ياسصورةالجسدوفقاالمتغيرالجنسالثالسيمياعلىمق

توجدفروقذاتدللةإحصائيةبينمتوسطأفرادعينةالدراسةالمرضـىفـيالدرجـةالكليـة -
 .لمقياسقلقالموتتبعاالمتغيرالجنسوذلكلصالحاإلناث

ســةمــنالمرضــىتوجــدفــروقذاتدللــةإحصــائيةبــينمتوســطاتدرجــاتأفــرادعينــةالدرا -
  .لصالحالمرضىمقياسصورةالجسدءعلىواألسويا

توجدفروقذاتدللةإحصـائيةفـيمتوسـطدرجـاتقلـقالمـوتبـينأفـرادعينـةمرضـى -
 .لصالحالمرضىالثالسيمياوعينةمناألسوياءمنالجنسين

وبعــض(يــةاإلكلينيك)لحظــتالباحثــةتناغمــاابــينبعــضالنتــائجالكميــةالســيكومتريةوبــينالنتــائجالكيفيــة
عالعينةالسـويةحيثتشابهتعينةاألسوياءاإلكلينيكيةم،التيظهرتفيالدراسةاإلكلينيكةالختالفات

.،واختلفتنوعيةالضغوطالبيئيةوالداخليةالذاتيةفيبعضالصراعات
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 :العربية المراجع:أولا 
 (التالسدديميا)بير الحديثددة لعددالج فقددر دم البحددر األبدديض المتوسددط التدددا(.3996)األحمــد،جهــاد -

 .جامعةحلب:حلببحثإجازةدكتورفيالطبالبشري
إشـــرافمحمـــدإيـــادالشـــطي.والمعالجدددة الطبيدددة صالتشدددخي(.0994)حاق،عبـــداآوآخـــرونســـإ -

 .دارالمعاجم:دمشق.األولءالجز.
ابراهيماألشرم، - و .(2007)رضا الجسم العصورة بتقدير البصريةالقتها اإلعاقة لذوي .ذات

 .جامعةالزقازيق.التربيةكلية.غير منشورة جستيرما رسالة
منشـــورات:دمشـــق.الصدددحة النفسدددية للطفدددل(.2005)ة،رغداءســـنعي.بـــالن،كمـــال.بركـــات،مطـــاع -

 .جامعةدمشق
(سـنة37-32)اجتماعيةللمـراهقين-الخصائصوالحتياجاتالنفس(.2001)بهمردي،ندانياز -

لددة دراسددات فددي العلددوم اإلنسددانية مج.لكبــرىوعــائالتهمفــياألردناايميالمصــابينبمــرضالثالســ
 .199-174(:31)،(10)الجتماعيةو 

نجاعـــةأنظمـــةخلـــبالحديـــدفـــيتقليـــلالمضـــاعفاتالقلبيـــةوالكبديةلـــدى(.2031)تومـــا،حنـــان -
 .جامعةدمشق.الصيدلةكلية.رسالة ماجستير غير منشورة .مرضىالثالسيميا

مقارنــةاســتجاباتاألطفــالالمصــابينبالثالســيمياواألســوياء(.2000)الشــمس،محمــد.جايــد،زيــد -
 (.1)مجلة العلوم اإلنسانية  :بغداد.اإلسقاطي(الكات)علىاختبار

الموسوعة في الخضابفقرالدمالنحالليالوراثيالناجمعنشذوذ(.2100)،ميخائيلسجرج -
ةســـــــوعةالعربيـــــــةرئاســـــــهيئـــــــةالمو:دمشـــــــق(62-56.،صص7.ج).ةصصدددددددة المتخالطبيددددددد

 .الجمهورية
اإلحصددائي جددع السددريع إلددى الدددليل التشخيصددي و لمر ا(.2004)جمعيــةالطــبالنفســياألمريكيــة -

 .حقوقالنشرللمؤلف:دمشق.ترجمةتيسيرحسون.رابات النفسيةالرابع المعدل لالضط
داراآلفــاق:بيـروت.ونتائجده مددن زاويدة التحليددل النفسديه الفشدل أسددباب(.3994)طـالل،حـرب -

 .الجديدة
ســــقاطيوبعــــضالبنيــــةالنفســــيةكمــــايقيســــهااختبــــارتفهــــمالموضــــوعاإل(.2007).حربــــا،نجــــوى -

دراسـةتشخيصـية-المتغيراتالنفسيةلدىالمدمناتعلىالمخدراتوعالقتهـابنـوعالمـادةالمخـدرة
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كليــة.غيدر منشدورةرسدالة ماجسدتير .سـجونوالمشـافيالســوريةعلـىعينـةمـنالمتعاطيـاتفـيال
 .جامعةدمشق.التربية

دراســـةفـــيالتحليـــل)ســـيلتنثـــىالمختنـــةالبنـــاءالنف(.2003)إينـــاسعبـــدالمـــنعممحفـــوظحشـــاد، -
 .القاهرة.جامعةعينشمس.كليةاآلداب .ماجستير غير منشورة رسالة (.النفسي

 .مكتبةمدبولي:القاهرة.وسوعة الطب النفسيم(.3992)منعمعبدال،الحفني -
جامعــة.مجلددة كليددة اآلداب."قلــقالمــوتلــدىكــلمــنالشــيوخوالشــباب"(.2030)ثينــةالحلــو،ب -

 .510-525(:95).بغداد
 المـوتبقلـق الشـعور مسـتوى فـي األقصـى انتفاضـة أثـر(.2001)علـي،الشـكعة.غسـان،الحلـو -

مجلدة العلدوم .نـابلس.الوطنيـة النجـاح جامعـة طلبـة ىعلـ تطبيقيـة دراسـة.الجامعـةطلبـة لـدى
 .70-87(:77).التربوية

تطــــويربرنــــامجيإرشــــادجشــــتالطيوعقلــــي(.2034)الــــرواد،ذيــــبمحمــــد.همحمــــدنزيــــحمــــدي، -
مجلدة دراسدات العلدوم التربويدة.لـدىطلبـةالجامعـةانفعاليواستقصاءفاعليتهمافـيخفـضالقلـق

(43)،(3:)592-633. 
 .منشوراتجامعةدمشق:دمشق.أصول البحث في علم النفس(.2001)نحمصي،أنطو -
مجلددددددة الثقافددددددة .تقنيــــــاتدراســــــةالحالــــــةفــــــيالعيــــــادةالنفســــــية(.3991.)دويــــــدار،عبــــــدالفتــــــاح -

 .دارالنهضةالعربية:القاهرة.96-76(:34)،(4).النفسية
ــــةو(.3976)،محمــــدالربيعــــي - ــــةالبشــــريةوالطاإلالوراث ــــةنســــانأساســــياتالوراث عددددالم المعرفددددة .بي

 .اآلدابالمجلسالوطنيللثقافةوالفنونو:الكويت.300العدد.
 .دارالمسيرة:عمان.الطبعةالثانية.الصحة النفسية(.2002)رضوان،سامرجميل -
 .عالمالكتب:القاهرة.الصحة النفسية والعالج النفسي(.2005)حامدعبدالسالمزهران، -
نشــــــرت.مددددددن وجهددددددة نظددددددر نفسددددددية ن المددددددوتالخددددددوف مدددددد(.2006)ســــــالم،محمــــــدشــــــريف -

 25/2/2006http://www. maganin.comبتاريخ
لجتماعيددددددة بددددددين النظددددددرة السددددددلوك النسدددددداني والبيئددددددة ا(.2005.)ســـــليمان،حســــــينحســــــن -

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر :بيروت.الطبعةالولى.والتطبيق
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دارالنهضـة:بيـروت.لمدخل الى علدم الدنفسالشامل في ا(2006.)الشعراني،الهـام.مريم،سليم -
 .العربية

 .مكتبةالنهضةالمصرية:القاهرة.بات السيكوسوماتيةسلسلة الضطرا(.2002)زينبشقير، -
رسدددالة ماجسدددتير غيدددر .قلـــقالمــوتوعالقتـــهبالمســـاندةالجتماعيــة(.2033)رحمـــة،صــويص -

.دمشق.كليةالتربية.منشورة 
طفـالالمصـابينبمـرضدراسـةالسـماتالشخصـيةالمميـزةلت(.2006)أسعدأحمديونس،طافش -

كليـــةالتربيـــةالجامعـــة.رسدددالة ماجسدددتير غيدددر منشدددورة.عالقتهـــابـــبعضالمتغيـــراتالثالســـيمياو
 .غزة.اإلسالمية

فقدانالشهيةالعصبيوعالقتـهبصـورةالجسـدلـدىعينـةمـنطلبـةجامعـة(.2030)ظافر،أسيمة -
 .جامعةدمشق.كليةالتربية.منشورة ر غيرماجستي رسالة.دمشق

دراســـةإكلينيكيـــةللبنيـــةالنفســـيةلتطفـــالالـــذينيعـــانونمـــنالخـــوف(.3995)،ريـــاضالعاســـمي -
جامعــة.معهــدالدراســاتوالبحــوثالتربويــة.رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة.المرضــيمــنالمدرســة

 .القاهرة
 .ةالتربيةجامعةدمشقكلي.مقياس القلق من صورة الجسد(.2005)رياضالعاسمي، -
حقــوق:دمشــق.صددورة الجسددد المنحددى التكدداملي للصددحة والمددرض (.2034)،ريــاضالعاســمي -

.للمؤلفالنشر
ـــاس، - .إسدددقاط الشخصدددية فدددي ضدددوء اختبدددار تفهدددم الموضدددوع والرورشددداخ(.3991)فيصـــلعب

.دارالمسيرة:بيروت
جراءاتهاالختبارات النفسي(.3996)فيصلعباس، - .دارالفكرالعربي:يروتب.ة تقنياتها وا 
دارالمنهـل:بيـروت.معرفة الشخصية تقنيات تفهم الموضوع والروشاخ(.2001)فيصـلعباس، -

 .اللبناني
 .دارالفكر:بيروت.التحليل النفسي للشخصية(.3994)فيصلعباس، -
المجلـس:الكويـت(333).عدالم المعرفدةسلسلة .قلقالموت(.3978)أحمدمحمد،عبدالخالق -

 .طنيللثقافةوالفنونواآلدابالو
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ـــدالخـــالق - ـــسالنشـــر:الكويـــت.سددديكولوجية المدددوت والحتضدددار(.2005)أحمـــدمحمـــد،عب مجل
 .العلمي

دراسدات   .خطـواتإعـدادهوخصائصـه:المقيـاسالعربـيلقلـقالمـوت(3996)،أحمـدعبـدالخـالق -
   .455-441(:4)،(6)نفسية 

عدوانيلـدىطالبـاتكليـةالتربيـةالقتهابالسلوكالصورةالجسدوع(.2032)هيامسعدون،عبود -
 .360-313(:4)،(4.)مجلة علوم الرياضة.جامعةديالىفي

:البحــرين.الوراثدة مددا لهددا ومدا عليهددا سلسددلة األمدراض الوراثيددة(.2001)،شـيخةســالمالعـريض -
 .دارالحرفالعربي

لســـتجاباتالفتيـــانالجـــانحينيـــةرائـــزتفهـــمالموضـــوعدراســـةميدانيـــةتحليل(.3996)إيمـــان،عـــز -
 .جامعةدمشق.كليةالتربية.الفتياتالجانحاتفيالقطرالعربيالسوريو
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 التات اختبار صور من نماذج

 (3BM)البطاق  (                  2)البطاق  (                        1)البطاق  

 (4)البطاق  (                3FG)البطاق  (                      5)البطاق  

 (6BM)البطاق  (                6FG)البطاق  (             7BM)البطاق  
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 (9BM)البطاق              ( 9FG)البطاق               ( 10)البطاق  

 (8FG)البطاق                  (7FG)البطاق  (             8BM)البطاق  

 ( 11)البطاق                  (12F)البطاق  (              12BG)البطاق  
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 التات نماذج تفسيراستجابات المفحوصين على اختبار

 :اإلكلينيكية وتفسيرها دراسةال نتائج

 :الحالت المرضية
 :(ح.ص)الحالة األولى 

 49:الدرجة على مقياس صورة الجسد

 75:الدرجة على مقياس قلق الموت

لـمتصـلإلـىالبلـوغالجنسـيكإحـدىمضـاعفاتاإلصـابةبالثالسـيميانقـصفتاةفيالعشرينمنالعمر، 
هــاالســادسبــينترتيبورةالطمثيــةنتيجــةعــدمنضــجالجهــازالتناســليبعــد،النمــو،تعــانيمــنغيــابالــد

وهيتوءمغيرحقيقيمـعأختهـاالمريضـةبالتالسـيمياأيضـا،توفيـتاألخـت(ذكور2فتياتو4)أخوتها
الكبــرىبمــرضالتالســـيميانتيجــةانحبــاسالســـوائلوتعطــلالكلــىعـــنالعمــل،وتعــيشفـــيمنــزلهمأختهـــا

التيعانتمنمشكلةالطالقوب عدهاعـنأولدهـاومشـاكلأسـرية(املةللمورثةوليستمريضةح)الثانية
يوميةمتعلقةبها،وبسببظروفاألزمـةفقـدانتقـلإلـىالعـيشمعهـمأسـرةغريبـةوهـيخالـةزوجـةأخيهـا

-سـنة(47)متعـانيمـنمعاملـةقاسـيةومتـوترةمـناأل،ممازادمنحساسيتهااتجاهالتفاعـلفـيالمنـزل
وتخجلمنهاومنمرضهاوتمنعهامنكثيـرمـناألمـورمنهـانفبعمعهاحيثتتصرف-وهيربةمنزل

فهــوإنســان(وهــوتــاجر–ســنة61)أمــاوالــدهااســتقبالالخــاطبينأوحتــىالحــديثعــناألمــورالجنســية،
اعتأنتنهيالدراسـةالثانويـةحنونوحكيمعلىحدتعبيرهالكنهالتستطيعأنتبوحلهبمشاكلها،استط

تعـانيمـنكبتهـاالمسـتمربنجاحلتدخلمعهدااوحصلتعلىالدرجةاألولىفانتقلتللدراسةفيالجامعـة،
ملفثارتعلىمنحولهابدأتتظهرعصبيتهاعليهم،ترغبإلىدرجةشعرتبأنهالمتعدتتحلمعاناتها

نحــووتطمــحدائمــاالراحتهــا،وأســلوباامســاعدااالعلــمســبيالادائمــافــيالوصــولإلــىأعلــىالمراتــبوتــرىفــي
.األفضلتعتبرمنمتوسطيالدخلمنالناحيةالقتصادية

 TATاستجاباتالحالةعلىاختبارتفهمالموضوعوسيرفقبعضاامن
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 :منضدة على موضوعة كمان آلة يتامل صغير صبي (1) رقم البطاقة األولى القصة

معصــبآكــلخناقــةمــدريشــوآذيأذوةعميتخيــلأنــهممكــنياكــلســنةقاعــدمهمــومو33صــبيعمــره)
آنسـتهزعالنـةوألنهعالماتهمومنيحةمنأمهوأبـوه،،آكلخناقةهوجالسعلىكرسيطرةوقتلةبالمس

وعميفكــرشــلونيصــلحالموقــف،كــلالمــؤثراتالخارجيــةبعيــدةعنــهمنــهوهــوقاعــدجلســةمحاســبةلنفســه
لهيــكرحيــرديرجــعيحــطفصــلصــاريفكــرإذامــاكمــلدراســتهرحيســبقوهرفقاتــه،حــطعقلــهبراســه،ومن

.برنامجللدراسةويمشيعليهويطلعمناألوائل

 :تحليل القصة األولى

مـنناحيـةالتحليـلالشـكليفهـيلـمتـرالكمـانويتبينمنخـاللتحليـلاسـتجابةالحالـةحـولالبطاقـةأنهـا
الباحثـةذلـكربمـاتفسـركلةفـيإدراكاألحـداثمـنحولهـاولطاولةممـايعنـيأنهنـاكمشـالموجودعلىا
توحدتمعالبطلالرئيسـي،لذلكأنكرتمثلرؤيةهذهاآللةتعتمدعلىالكبتوالقمعأسريةأنهامنبيئة

.ألنهاهيمناألوائلفيدراستها"رحيرجعيدرسويطلعمناألوائل"عندماقالت(الصبي)

فيذكرهـالوالـديهانتيجـةالتعـرضإلـىخبـرةو،نبولومالذاتعندماذكرتآنستهابالندموالذوأبدتشعوراا
.دمتميكانيزمالنكوصوهنااستخ(آكلخناقةقتلةوآذيأذوة)صدمية

ومــنالواضــحلــديهاأنمســتوىالطمــوحلــديهاعــاليتخللــهشــعوركبيــربالمنافســةوالســعيلتحقيــقالنجــاح
مــنالضــعفأوالشــعوربــالنقصتغطيــهمــنوكأنــهيعتبــرنوعــاا(حــطعقلــهبراســه)عــدمالقبــولبالخســارةو

دليـللحاجـةوهـذا(ممايدلعلـىالعدوانيـةاتجـاهالـذات)لكنهاتقومبمحاسبةنفسها،خاللالنجاحبالدراسة
.(الخضوعالمكبوت)كامنة

سـرةنتيجـةالشـجاراتمـعالوالـدينواسـتخدامأسـلوبالقمـعأماالبيئةالجتماعيةفيتضحأنهامفككـةفـياأل
ومـنمالمـح،"آذيأذوة"منـهواكتفـتبـالقولأنـهوالكبتحيثلـمتتجـرأعلـىذكـرالسـببمـنزعـلوالديـه

البيئةالجتماعيةالنفصالعناألصدقاءوالبعدعنهمممايعطـيصـورةعـنتحـددالعالقـاتالجتماعيـة
.التخيلوأحالماليقظةوالعيشضمنعالممن
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 يددها فدي كتبداا  تحمدل شدابة امدرأة المقدمدة فدي ريفي مشهد (2 رقم البطاقة) الثانية القصة

 :الحقل في يعمل رجل ،هناك الخلف في

نةعمتعمـلمقارنـةبـينأنهـاتبقـىبـالريفسـ20وراهـاعمرهـاقريـةعالسـاحلوفـيبحـرةبنتساكنةفـي
ذاتزوجــترحتعــيشبـــاألرضو هـــيمتحــررةمـــو،مدنيــةتصــيرفالحـــةأوتكمــلدراســـتهاوتعــيشحيـــاةوا 

إذاتخرجــتمــنالجامعــةرحتكــوننظــرةالمجتمــعالهــامثقفــةورحيتقــدملهاعــريسعاجبتهــاالحيــاةتبعهــا،
بـــسكانــتنتائجهـــامــناألوائـــل،ســـتهابــسمـــابعــرفإذاتزوجــتأولمحــرز،بالنهايــةقـــررتتكمــلدرا

.وكرموها

 (سنة20)اندمجتالفتاةمعالبطلةعندماجعلتهافينفسالمرحلةالعمرية :قصة الثانيةتحليل ال

عبــينالحيــاةكمــايتضــحأنهــاتعــيشفــيصــراوعبــرتعــنشــعوربــالترددوالحيــرةفــياتخاذهــالقراراتهــا،
ســقاطمعاناتهــامــنمرضــهاالثالقرويــةالريفيــةوهــيهنــاالمدنيــةالمرفهــةأو الســيماعلــىتســتخدماإلزاحــةوا 

موضوعالبيئةوالدراسةمحاولةحلالصراعوالعيشكبـاقيالفتيـاتمـنخـاللالبحـثعـنإشـباعلحاجتهـا
الفقــرالعــاطفيفــيوجــودحاجــاتجنســيةمكبوتــةلــدىالفتــاةالتــيتعــانيمــنممــايوضــح(العــريس)للحــب
لـىحـدوغالبـاامتـأثرة ونفسـهاإذأنصـورتهاعـنجسـمها،والهتمامالمضخمبنظرةاآلخـرينأيضاااألسرة ا 

التـيقــدلذلكتلجـأإلــىالـدفاعاتالســلبيةوكبيـربتقييمـاتاآلخــرينوهـيتكــرهأنتكـونضــعيفةأمـامهملــ
نمـافقـطولهاإلـىالحـبوصـفهيلـمتحـددو،تنجح محتللبطلـةأنتـنجحفـيالدراسـةلـذلكفهـيلـديهاسـا 

.مشاعريأستتعلقبموضوعالرتباط

 بيدددها وجههددا تغطددي هاسددرأ مط طدد ة تقددف شددابة امددرأة (3FG)البطاقددة رقددم لثالثددةا القصددة

:خشبي باب على يستند األيسر ذراعها و اليمنى

أيـاممـا1بقيـتطلعتمنالصدمةماتترفيقتهاومهمومةكتيرهتهيإنسانةمصدومةبشكلمباشرو
تمرسـبعـدهابتتـذكرالـذكرياتالحلـوةوبتقـررتودابالـدنيابتبقـىمتشـائمةفتـرةتحكيمعحدامـاصـفيلهاحـ

.ترتاحروحهارفيقتهاوبحياتهاحتىتحققأحالمهامع
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 : الثالث  القص  تحليل

اندمجتالحالـةمـعبطلـةالقصـةعنـدماعبـرتعـنتعرضـهالخبـراتصـادمةتتعلـقبـالموتإذعاشـت
وقـدعبـرتعـن،افـيمركـزالعيـاداتالشـاملةالحالةخبرةوفاةاختهـاصـاحبةمـرضالثالسـيمياوأصـدقائه

فهــيبحاجــةإلــىالتواصــلوالكــالممــع"ماصــفيلهاحــدا"(تشــاؤموالوحــدة)حــدةفــيمشــاعرهاالســلبيةقــوةو
و(الهـروبمـنالواقـع)اآلخرينوعندعدمتلبيةحاجاتهاتلجـأإلـىالعـيشفـيعـالممـنالـذكرياتواألخيلـة

ب،وهـذهاإلسـقاطاتكشـفتعـنحاجـاتمكبوتـةلـديهاأهمهـاالـدعمرسممالمحواقعخاصبهـاومـنتحـ
،وتدلنهايةالقصةعلىقوةاألنالدىالفتـاةإذأن(ترتاحروحها)حاجةإلىاألمانالنفسيوالجتماعيوال

نماعانتبشكلجزئيمنالصدمةثمتابعتحياتها،وهذهالمرأةالشابةلمتفشلكلياا .ا 

 يحداول لوكدان كمدا عنها وجهه يدير رجل بكتف تتعلق امرأة (4)لبطاقةا رقم الرابعة القصة

  :عنها البتعاد

منغيرالواضـحإنكانـتعمتبكـيأوتضـحك،كـانمتزوجهـاثانيةامرأةفيوحدةلفةرجلعلىرجلو
سـكةمتمصارتتقوللهلوبـدكتتركنـيأنـاوحاططببالهيتزوجوحدةتانيةوقررأنهيطلقهاوخبرهاوهي

طلـــبمنـــهالبقــاءوعـــدمالتعصـــيب،وتحولـــتإلــىالضـــحكمـــعانـــهكــانعميكلمهـــابخبـــرمـــزعج،وت،كفيــ
 .وباألخيرتقبلبالضرةوالمهمأنهاتكونمعه

 :الرابع  القص  تحليل

أسـقطتشـعورهاوتجاهلتوجودهافلجأتإلـىاإلنكـارعنالمرأةالبعيدةفيالغرفةولمتتحدثالحالة
للوصـولإلـىلحرمانالعاطفيعلىالشخصـيةالبطلـةفـيالقصـةالتـيبـدأتتبـذلمـابوسـعهابالضعفوا
مـــن(لنبـــذوالحرمـــانا)وربمـــافـــإنالضـــغوطالتـــيتواجههـــافـــيالبيئـــة(افتقادهـــالحاجـــةالحـــب)مـــاتحتاجـــه

كـنمشـاعرهافيزوجهـاإلأنهـاتالعاليمنالتقبللمشاركتهاغيرعلىالرغممنهذاالمستوىو،الحبيب
كماتعانيمـنمشـكلةفـي.وعدمذكرأيشيعنالمرأةالثانيةواإلنكارعدائيةظهرتمنخاللالتجاهل

أثنـاءعمليـة(مـدريعمتضـحكأوعمتبكـي)فـيقـراءةالشـعورالتعبيرعنمشاعرهاظهرمنخاللالتردد
.جةإلىالهتمام،وفينهايةالقصةيظهرضعففياألنالديهاإذتخضعبسببالحاالتطبيق
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 مفتدوح نصدف بداب عتبدة علدى تقف العمر متوسطة امرأة (5)البطاقة رقم  الخامسة القصة

 الغرفة داخل وتنظر

تفتحالباباألمتتفقدأولدهابعدماراحواينامو،سمعتصوتضحكالبنتينالنايمينمعبعضبتروح
بتقـوللهـموتطلععلىغرفتهـابالطـابقالثـانيووبالقيهمعميضحكواوهيبتكونمعصبةومنثمبتتركهم

.تحكوهاتركواشيلبكرى

 :الخامسة القصة تحليل

ــةالقصــةوهــذايــدلعلــىمــدىتأثرهــابأســلوبتربيــةاألمالقمعــيالتــي أســقطتالحالــةأمهــاعلــىبطل
ةوالهــدوءتالحقهـاحتــىإنذهبــتإلــىالنــوم،فهــيتعــيشفــيصـراعكبيــريرافقهــاحتــىفــيلحظــاتالراحــ

أدخلـتوهنـافـيهـذهالقصـةوكأنهـاتعبـرعـنفقـدهاواحتياجهـالحنـاناألم،لتجدأمهاموبخةدائمةلهـا،
تمثـلدورالطفلـةيتتوحـدمـعشخصـيةاألمأحيانـااوعدةأبطالممايدلعلىوجـودنزعـاتمتعارضـةفهـ

ــةبإظهــار،وتــارةأخــرىلتعبــرعــنحاجتهــاللعــبفــيالقصــة معاناتهــامــنخــاللالحــديثعــنتبــدأالحال
شخصيتينغيرمـوجـودتينفـيالصـورة،أختـينوهـيبـذلكتقـومبعمليـةدمـجوتوحـدبينهـاوبـينأختهـا

وطريقــةلعــباألختــينو.مالمريضــةالتــيتشــكلالــدعمالجتمــاعيالنفســياألساســيلهــافــيالمنــزلءالتــو
لتـرفضالواقـعالمريـر،يالعـودةللعـبمـعأختهـاوالرغبـةفـضحكهماقبلالنومهوحالـةنكوصـيةللطفولـة

.األمتوبخكالعادةوتذهبردوالعصيانفاألختانلمتهدآاو،ونهايةالقصةتدلعلىالتمالحالي

 إلدى خلفهدا تنظدر أريكدة حافدة علدى تجلدس شدابة امدرأة(6FG)البطاقة رقم السادسة القصة

 .هايخاطب أنه يبدوو   غليونا يدخن منها سناا  أكبر رجل

يمـوهـةمالهامتزوجةويستشـيرهابشـيوسن10رجلغليظحاططبتموغليونعميحكيمعامرأةعمرها
ذبتطلعالقصةعنورثةأكلها،وهيساخرةو(مالهامهتمة)قايمتهمنأرضه لميعطيهأخوهذاالشخصوا 

.بالفعلبيطلعكالمهاصحبتصيرهاإلنسانةتدلهشويعملوحقهو

 : سادسةال القصة تحليل

الـذيتركهـامـعالفـظوبـينزوجهـاالغلـيظينشخصيةأختهـااألكبـرالمطلقـةوكانالتوحدفيهذهالقصةب
سـتتعرضإلـىقمـعوعدمرغبتهـافـيالحـديثألنـهوهناتظهردوافعالكبتفيالبداية،أنهاكانتحكيمة
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نحـوالـذكورعدوانيـةومشـاعرنحـوالـذكورباتجـاهعـدائيالتوجـه"غلـيظ"ويظهرفيكلمـة،همأكبرممن
القصــةســتبقىنقمتهــاعلــىالــذكرتظهــرأنبطلــةوفــيمنافســتهاووعبــرتعــنتمردهــاباســلوبعــدائي،

وربمــايظهـرذلـككلـهتمردهـاعلـىالبيئـةالتـيتقيــدسـيكونالجميـعمؤيـدالكالمهـا،حكيمـةآلخـرحياتهـاو
.منحريتها

متقدمة في السن على أريكة بجدوار فتداة تحادثهدا أو تقدرأ لهدا  امرأة(7FG) القصة السابعة رقم البطاقة 
 ،الفتاة تحمل بيدها دمية و تنظر بعيداا 

للعبـــةبـــالعكسالهـــاقصـــةوالبنـــتمتأملـــهصـــافنةوواضـــعةبنـــتقاعـــدينباألوضـــةاألمقاعـــدةعمتقـــرأأمو
النفسـيةبشـكلعـاديبستخلـصمـنالقصـةرحتـروحتكمـلحياتهـاشـردتاآأعلـمويـنـوومالهامنتبهة

.رحتكملدراستهاولكأنهصايرشيو

 :السابعة القصة تحليل

هــاتوحــدتمــعالفتــاةالصــغيرةوعبــرتعــنحاجت،قصــةأنأبطــالالقصــةالفتــاةوأمهــايظهــرمــنخــاللال
،كدليلعلىعدمالهتماموالكتـراثبقصـصاألم(صافنةمتأملة)قولهالالستقاللمنخاللعدمالردو

تغرقهـــابـــالمواعظ،كمـــاعبـــرتيتملـــيالقصـــصدائمـــااعلـــىابنتهـــاوورةاألمالســـلبيةالتـــصـــيظهـــرهنـــاو
فهيتسمعإلىموللاعلىالعكس،وتلجأإلىالصمتلتجنبأناللعبةموضوعةافتقادهالحاجةاللعبإذ

.الواقعالمريرالنهايةثمتتابعحياتهابطريقتهاممايدلعلىرغباتدفينةفيالتمردعلى

 .تنظر إلى البعيدامرأة شابة متكئة على يدها و  (FG 8)القصة الثامنة رقم البطاقة

هـي(مـدبرةمنـزل)تحلملـوعنـدهاشـغالةشغلالمنزلوعمتتألممنتعبهاوسنةأنهت27امرأةعمرهاشي
يمكــنيطلــعمــودعليهــاوريمكــنيــ،يــأتيزوجهــافــيالمســاءوبتقتــرحعليــههالشــيوالمهــاممــنتقــومبهــذه

.مايردعليهافهمانو

 : الثامنة  القصةحليل ت

توحدتالفتاةمعشخصيةالبطلةالتيهيأختهاالمتألمةوعبرتعنشعورهابـاأللمممـايـدلعلـىالتـأثر
لكــنعــنحاجتهــاللســيطرةوتجنــباأللــممــنخــاللطلــبمســاعدة،تحــاولالبطلــةأنتعبــرالكبيــرلــديها،

ـــرزوجهـــاا ـــديـــرفض،ولجـــأتإلـــىالتبري ـــذييمثـــلمصـــدرالســـلطةق ـــةل ـــةكذليـــةدفاعي ـــربطريق مـــعالتعبي
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وصورةالـذات،حالصورةالسلبيةللبيئةاألسريةتجاهلهلزوجتهوهذايوضوعدمردهو(غيرفهمان)عدوانية
أحـالميقظـةعنـد،كماتلجأإلىاألحالممماقديعطـيإشـارةإلـىوجـودالضعيفةالمتمثلةباأللموالخضوع

.الفتاة

امرررأة برراب  تحمررل مجلرر  و حقيبرر  و تن ررر مررن  لرر  (9FG)القصددة التاسددعة رقددم البطاقددة

 البجرة إلى إمرأة أ رى باردة ترتدي مالبس حفل  تركض على الباطئ 

نعمـرهنلبسـةكعـبعـاليعمتـركضخايفـةمـنشـيكلـبألنهـابالغابـة،البنتـيالبنتالليتحـتمرتبـةو
غيــرأنهــاوبالتــاليمالهــا،لعمتعمــلشــيهــديكالبنــتاللــيفــوقمــاعمتفكــرويــةرحتتفشــكلووالثان39

وهـاوممكـنيكـون،وبـذخرالقصـةبيجـيشـخصممكـنيكـونأخاض،مـنرعبتهـكتركضوتـركضوتـر
.نقذهايحبيبهابياخدهاو

 :تحليل القصة التاسعة 

مععدمتواجـدهفـي(الخوفمنالمجهول)لبتعانيمنخطرخارجيكانهوالكيظهرفيالقصةبطلة
منهـاالفتـاةالتـيتراقـب)أبطـالالصورةممايدلعلىوجودضـغوطبيئـةمتعـددةفـيحياتهـا،وذكـرتعـدة

وتعــانيمــنممــايــدلعلــىالصــورةالســلبيةللبيئــةعــدموجــودالــدعمفــيحــالتالخطــر،(لتحــركســاكنااو
وتعبـرفـينهايـةالقصـةعـنالـتخلصمـناإلحبـاطاألمـان،منولرعبممايدلعلىحاجتهالتالخوفوا

بقدومالحبيبالمنقذممايدلعلىوجودرغباتجنسيةمكبوتةلديهاوتظهرصورةالـذاتاإليجابيـةلـدى
التكاليـةهنـاةالذاتيـةالسـلبيةفتظهـرمـنخـاللورصـالمفحوصةمنخاللتعبيرهاعـنأناقـةالبطلـةأمـاال

.دالحبيبالمنقذواعتمادهاعليهمعافتقارللدعماألسريمنخاللوجو

 :تسند رأسها على كت  الرجل امرأة  (10)القصة االعاشرة رقم البطاقة

تلكولعــدصــاريقلــهأنــاكتيــراشــتقبــالعمركــانمســافر،واقــفمــعابنــه،وبــسرجــعمــنالســفرأبكبيــر
لكقرراألبأنهإذاسافرفيالمرةالمقبلةأنيأخذلذقلهأنابحبك،حضنهكتيرو،تتركنيوبوسهوعانقه

.فيحالماأخدهمارحيطولبالسفرةوابنهمعه

 :تحليل القص  العابرة

ربمـاقـدووتوحـدتمعـه(البـن)تعانيالفتاةمنمشكلةفـيإدراكشخصـياتالصـورةإذرأتاإلمـرأةرجـالا
ألنـهيمثـلالضـعفوالخنـوع(األنثـى)رفضالجـنسوأوحتىللجنسيدلذلكعلىالصورةالسلبيةللذات
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صراعاتتتعلقباألدوارالمناطةبهاكأنثىوجودأزاحتذلكنحوالبنكنوعمنالتحويلممايدلعلىو
،لتعبــرعــنحاجتهــاللعطـــفالــذينيمثلـــونمصــدرالقــوةوالســيطرةووجــودنزعــاتعدوانيــةنحــوالــذكور

وذكـرتأنـهأبكبيـروالشـتياقلحنـونالـذيتفتقـدهوعبـرتعنـهبالسـفروالحرمانبغيابالدورالوالـديا
يقـول)عبـرتعنـهبقولهـاوبينهنتيجةالفارقالعمريالكبيريدلعلىفقرفيالتواصلبينهاوبالعمرمما
ــهبحبــك ومــنالضــغوطالنبــذ،ممــايــدلعلــىالصــورةالســلبيةلتســرةالتــيتعتمــدعلــىكبــتالمشــاعر(ل
طاتالمتكررةوالرغبةفيالتخلصمناإلحباطمنخـاللالسـفرمـعالوالـدفـيالمـرةالمقبلـةأوعـدمواإلحبا

.،وتظهرصورةالذاتالسلبيةمنخاللالعتمادوالتكاليةعلىاألبإطالةالسفر

 :مريض ثالسيميا( ذكور)الحالة الثانية  

 51:الدرجة على مقياس صورة الجسد

 29:لموتالدرجة على مقياس قلق ا

وترتيبـهفيالسادسةوالعشرينمنعمرهلديهأخوأختغيرمرضىهواألصغرفـيأسـرته(ع.م)شاب
هيمصدراألمان،بحسبتعبيرهمنالعمرحنونةومضحية50،عالقتهبأخوتهجيدة،أمهفيالالثالث

سـنواتعنـدما(1)رصغيربعموعنوالدتهفاليتذكرعنهسوىقسوتهوتخليهعنه(60)لديه،أماوالده
،األخيتخلـلاألسـرةفقـرفـيالتعلـيموالثقافـة،هجرزوجتهإلنجابهـاابنـاامصـابااعلمبإصابتهبالثالسيميا،و

عـــاشطفولـــةمعذبـــةفيهـــاحرمـــانوكـــانيعمـــلوهـــوصـــغير،لفـــيورشـــةميكانيـــكواألخـــتمتزوجـــةيعمـــ
مــنمــرضنأحــديفهــممعاناتــهأوألمــهويتحمــلضــغوطالعمــلمــعالمــرضفــيورشــةميكانيــكولــميكــ

وصــلفــيتعليمــهإلــىالمرحلــةاإلعداديــةوهــواآلن،رضلالســتغاللالمــاديأكثــرمــنمــرةوتعــالثالســيميا
فيهـــايســعىإلــىالحصـــولعلــىالشــهادةاإلعداديـــة،يســكنفــيمنطقـــةفقيــرةوبعيــدةعـــنمركــزالمدينــة

ممــايشــكلعليــهضــغطااكبيــراا،للعــالجللوصــولكاتــهوهــويعــانيفــيتنقالتــهوتحرمظــاهرعنــفمســلحة،
وفـياآلونــةاألخيــرةولديــهفقـرفــيالعالقـاتمــعاألســوياء،،أصــدقائههـممــنالمرضــىفـيالمركــزمعظـم

هويرىبذلكقمةاإلنجازفيالالذينيعانونمنالثالسيميا،وشكلمجموعةمعأصدقائهلمساعدةاألطف
عبــرعنهــاعــدمتفهــماآلخــرينلحتياجاتــهورغبتــهفــيالســتقراروالســتقاللأهــمالمشــكالتالتــي،حياتــه

مــنعالقــةعاطفيــةوســببلــهالحصــولعلــىعمــليناســبوضــعهالصــحي،تخلــلحياتــهفشــلفــيأكثــرو
.ذلكبسببالمرضاأللمو
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 :على اختبار التات( ع.م)نماذج من استجابات

 :منضدة على موضوعة كمان آلة مليتا صغير صبي (1) رقم البطاقة األولى القصة 

أرىعازفطفلحلمهمنوقتكانصغيرأنهيصيرفنانكبيروعميحاوليطالعشييعبرعنحلمه
ذاماحطنقطةببالهمارحيوصللمستقبله،ويكسرالدنيافيمشاعرهوعميفكر .أفكارهمشتتةوا 

 :تحليل القصة  
قالكانحلمهمنذأنكانصغير،لكنهلجأتوحدالشابمعبطلالقصةالطفل إلىالنكوصعندما

لميذكرمشاعرهبالتحديدفيالصورةمماوشكلصورةإيجابيةعنذاتهعندماوصفالطفلبالعازف،
وحددهابأنلديهمشاعردونتحديدنوعها،وقدذكربأنأفكاره،دلعلىاستخدامالكبتكذليةدفاعي

عندماعنالحاجةإلىالنتماءوعبر،وتخبطهبينهاصراعاتفيحياتهمشتتهممايدلعلىوجودعدة
لديهحاجةإلىاإلنجازوطموحعاليعبرعنهمن ليلفتنظرمنحولهله،وتوجد قاليكسرالدنيا

لسيبقىضائعاا .خاللضرورةتواجدهدفيمشيعلىخطواتهوا 
دمة امرأة شابة تحمل كتباا في يدها مشهد ريفي في المق( 2البطاقة رقم )القصة الثانية 

 :في الخلف ،هناك رجل يعمل في الحقل
فيمدرسة تدرسوتشوفومكانريفيما بدها تكونمثلها بدها ما هيبنتريفيةعمتطلععلىأمها

حياتهاوماتكونالبنتريفية،قلبهاحزينعلىأمهاوبدهايصيرغيرالليصاربأمهابالبيتوالحقل
و منزل)األرضوالشغل ،(ربة ببالها اللي وتحقق تدرس رح قصتها دراسة)بنهاية اللي–( الشخص

.عميعملهواألب
 :تحليل القصة

ذكرالشابعدةأبطالللقصةولكنالشخصيةالمحوريةكانتالفتاةالريفيةالتيتقمصشخصيتهافي
وعبرعننظرةسلبيةلتمحقيقالنجاح،تمردهاعلىواقعهاالريفيالفقيرورغبتهاالعاليةفياإلنجازوت

وهذايظهرمدىحاجتهلالستقاللمنخاللخضوعهاوعدمرغبةبطلةالقصةفيأنتكونمثلوالدتها
يعملفياألرضعلىالرغممنسيطرةالتيرسوالبحثعنال الوالدالذيجعلهمكافحا مهافيصورة

.وءهإلىاإلزاحةافتقادهلهفيالحياةالواقعيةوهنانلحظلج
 
 
 



 

122 
 

صبي يجلس على األرض مسنداا رأسه على ذراعه األيمن،  (3bmالبطاقة) القصة الثالثة
 :وعلى األرض مسدس بجانبه

 تاركرأيتها متجوزة تكون يمكن كبيرة مشكلة معها صايرة أبنتكئيبة من ويمكن جوزها هيكها هلها
معهامشكلةوقتلتحالهابدهاتتخلصمنكلصايرةمسدسواختلفتالقصةكأنهفيجنبهاعمتبكي
.الدنيا

 :تحليل القصة
حيثتركهاوتماهىمعهاوهيتعبرعنأمهفيالواقعمنفتىبدلافيالصورةامرأةكئيبة(ع.م)رأى

بالذنباتجاه لطفلمريضوتماهيهمعالبطلةيدلعلىشعوره بسببإنجابها التيتمثلالدتهوزوجها
منهاالرفضمنقبلىتحملهاوتتعرضلضغوطشديدةغيرقادرةعلمهمةلهفيالواقع،أكثرشخصية

والنقصوالضياع والزوجوأهلها الخنوع إلى دفعها مما الستسالم الصبر اللجووعدم إلىءمنخالل
اتوقدظهرتدوافععدوانيةلدىالمفحوصمنخاللالعدوانعلىالذ(المازوشية)وتعذيبذاتهاالبكاء

األسري المحيط والعطفمن الدعم فقد هروبفي كوسيلة األم)والنتحار غير،(أهل قصته ونهاية
.واقعيةوتتمبتجنباألـذىمنخاللأذىأكبرمنهوهوإنهاءالحياة

امرأة تتعلق بكتف رجل يدير وجهه عنها كما لو كان يحاول (4البطاقة رقم )القصة الرابعة
 .البتعاد عنها

منولعيلةكانالشابيتقاتلهووأبوهكتيروهيأخته،صاريبكيومشيمنالبيت،ألعهأبوههد    
تركالبيتوطلعبالمستقبلرحيرجع،هيمرتأبوههيمحرضةجوزهاتصارتمسكهأنهلتروحالبيت

 .علىابنهوالمستقبلرحيرجعويتصالحمعأبوه
القصةوربمايعبرذلكعنتكوينةأسرته،توحدالمفحوصذكرالشابعدةأبطالفي:تحليل القصة 

وهويعانيمناليأسوالحزنممايدل(ألعهأبوه)الوالديلهمعشخصيةالشابالذييعانيمنالرفض
علىمواجهتهللضغوكالبيئيةالسلبيةالمتمثلةباألشخاصالمحرضينعلىالقسوةممايدلعلىتعرضه

،وكانمصدرالعطفالذيتلقاهمنقبلأمهوأختهاألذىمنخاللالهروبولتهلتجنبلعدوانومحا
الستجداءعوعبرعنهمنخاللالتماهيمعالشخصيةاألنثويةاللطيفةالمسايرةالتيتلجأإلىالخضو

لجلبالعطف والعدوانية،كوسيلة القاسية األبالسلبية وكذلكاألمظهرتبصورة،وظهرتهناصورة
خاضعةومستسلمة،لكننهايةالقصةتتمثلبواقعيةالمفحوصوخضوعهلمتطلباتاألنااألعلىسلبية

.محاولةإرضاءالذاتللوصولإلىالراحةوالسعادهفيإرضاءاألبو
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امرأة متقدمة في العمر تقف وظهرها لرجل شاب ،واألخير  (6BMالبطاقة) القصة السادسة
 :باد عليه ينظر إلى األسفل وتعبير الرتباك

أموابنها،ولدبيحاوليسعىبشيوماعميقدرعليه،أنهيفتحمكتببتصحلهسفرةبتعترضاألمعلى
لمابدكساويوقلبهاعميقلوالتمبتقلهبديسافروبيقنعهاأنهبدويسافر،أل:فرةبيقوللهاسهيال

بمكتبفترةكتيرطويلةبيرجعبيالقيأمهتسافربيسافرفترةوبتنقطعأخبارهعنأمه،بيشتغللبيشتغل
.ميتةوبيندمأنهطلعوماكانتأمهموافقةعالطلعة

 :تحليل القصة 
معوالدته ،فمعظمقصصالمفحوصهيعنحياته هوووالدته يتماهىالمفحوصمعأبطالالقصة

تظهر(مابيقدرعليه)،وفيتماهيهمعشخصيةالبطلالعاجزابهوخوفهاالمستمرعليهوقلقهاوتعلقه
الذاتالسلبية يدلأوقدعبر (صورة مما األم لالستقاللمنخاللالسفرالذيرفضته نهعنحاجته

أمه قبل من لضغطالسيطرة النتائجتكونخاضع بأن والمواجهة التمرد من الشديد ويعبرعنخوفه ،
يظ أنهسيعودويجدوالدتهمتوفيةوهنا والندمهربشكلواضحمشاعرالذنبسلبيةوتعرضهلتذىإذ

ذييحاولالتخلصمنهمامنخاللالسفرومحاولةالبعدعنالبيئةالضاغطة،كماتظهرولومالذاتال
.حاجتهلإلنجازمنخاللرغبتهفيالعملواإلنهماكفيه

 
شاب ينظر بعيداا، تظهر ماسورة بندقية في الجانب  (8BMالبطاقة )القصة الثامنة

 :حلم يقظة ورةصفي الخلف مشهد معتم لعملية جراحية كما لو كانت األول،و 
بطنهلدق قطاعينطرققاتلينواحدعميفتحوا شيمنبطنه، ويطلعوا الطفلهوبطليقةعميدبحوه

تانيغير بدوواحد العالم بيقتلوا القصةعندهعصابة أعضاؤه، وياخدوا ليقتلوه حقهاد وطمعدشعوره
.ينمسكالولدمعالعصابةويموتالولدنهايةالقصةرح

 :تحليل القصة
التهديدالحياتيأبطالهامجموعةمنالمجرمينويتماهىعنيفةفيهاضغوطمتمثلهبالخطروتظهرقصة

 العاجز الطفل والستسالم،)المفحوصمعشخصية الخضوع مالمح لديه إلىالتبريرفتبدو لجأ وقد
مجرمينبأنهميريدونأخذأعضائه،وهنالجأأيضالإلزاحةحولمشكلةكذليةدفاعسلبيةحيثبررلل

مضاعفاتالثالسيميا،وقلقهمنتوقفهاعنالعمل،وعبرعنمشاعرعدائيةمنخاللالحقدوالطمع
،فهويعانيمننزعاتوصراعاتداخليةربماتعكسصورةالبيئةالمهددةالمتمثلةفيمنطقةسكنه،وقد

الثقةصانتهتالق يشيرإلىوجودعواملداخليةمثلالكتئابوفقداناألملوعدم ةبنهايةحزينةمما
.والقلق
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 :يتمددون على العشب (أفرول)أربعة رجال بالزي الكامل  (9BM) البطاقة القصة التاسعة
كتي وتعبانين عميحاربوا نايمين،جنود تعبرومرهقين عميفكروا الحربنايمينوما من رهاقتعبانين وا 

.نهاية،تنتهيالحربورحيرجعواعلىبيتهموال
 : تحليل القصة

نماأسقطالواقعالحالي علىالصورة،(الحرب)يتماهىالمفحوصمعشخصيةالجنودفيهذهالقصةوا 
حاجتههلتمنواألمانمنخاللاللجوءإلىالنومو(حالةتهديدوخطر)لبيئةالسلبيوهذايمثلضغطا

إلأنهبحثعننهايةمريحةتتمثلاإلرهاق،رةالذاتسلبيةتمثلتفيالتعبونالراحة،صووالبحثع
.فيانتهاءالحربكتعبيرعنحاجتهللسيطرةومسكزماماألمور

 :حاالت األسوياء
 :الحالة األولى

 41:الدرجة على مقياس صورة الجسد

 21:الدرجة على مقياس قلق الموت

ترتيبهبينأخوتهأفرادوسبعةيعيشفيأسرةمكونةمنيةوالعشرينمنالعمرفيالثان(م.ب)الشاب
قبلاألخير)الرابع ذكوروأختأصغرمنه( متوسلديهثالثةإخوة الدخلفيبيئة،عاشفيأسرة طة

،بعدتعرضهمللتهديدالمباشروقداضطرواللخروجمنمنزلهمفيظلالظروفالراهنة،اجتماعيةفقيرة
ألا سنة50)م وخاضعةحنون( والضغطة السكري مثل أمراضمزمنة من تعاني على،وهي صابرة

األبوالمعاناة،ضغوطالحياة يعمل(65)أما وهوعاماا قدوصفهبأنهوصاحبمحلتجاريبالتجارة
قدكانيلجأإلىعلىحسبقولهصارمفيتربيتهو،و ننفسهبنفسهكشخصعصاميمعتمدعلىنفسه

عليهملضربفيصغرهم،ا الكبير الفضل له كان األبلكنه دلل من تعبيره عانىعلىحد اآلن،
قدكانمستواهالدراسيفيو،،خاصةفيفترةالمراهقةألخوتهاألكبروتمييزهومقارنتهبينأبنائهالذكور

وقدكانيطمحإلىمعة،وهواآلنفيالجاكانيتفوقفيالموادالرياضيةوالهندسيةالمدرسهجيدجداا،
سريةالقاسيةمنعتهوشكلتعائقاا،بالنسبةلحالتهفضلمنتخصصهالحاليلكنظروفهاألالدخولبفرعأ

.الصحيةفهوفيوضعصحيجيد،لديهمشكلةحساسية
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 :على اختبار التات(م.ب)نماذج من استجابات 

أسه على ذراعه األيمن، صبي يجلس على األرض مسنداا ر (3BMالبطاقة) القصة الثالثة
 :وعلى األرض مسدس بجانبه

فتاةفيالخامسةعشركانتفيصراعمعأهلهاملتمنهذاالصراعوالمشاجراتجواألسرةمشحون
والخالفاتدائمةوهيحزينةبسببهملتستطيعالدراسةولتستطيعالجلوسمعهملدرجةأنهافكرتفي

مسدسأب تأخذ وقررتأن الفعلألنالنتحار هذا على اإلقدام على تستطع لم لكنها درجه، من يها
 .ضميرهاوخوفهامناآمنعهافجلستعلىاألرضووضعترأسهاعلىالكنبايةوصارتتبكي

اختارالشاببطلالقصةليكونفتاةوتماهىمعهاوربمايعبرعنصورةالذاتالسلبية :تحليل القصة
خاللتعرضهلصراعاتأسريةمستمرةوخالفاتوقدكانتالبطلةتعانيولعاممن35فيفترةالمراهقة

إلأنه،وربماتمثلصورةاألمالسلبيةالخاضعةوالمللتستطيعالدراسةوكأنهيعبرعنشعورهبالعجز
ورةوتمثلتص،وفقداناألمل(تعذيبالذات)تحاركئيبةقررفيهاالنواعتبرهامراهقةالعانىمنفترةهو

لالنتماء وافتقاده لتمان حاجته عن عبر مما والخالفات والمشاجرات بالضغوط القصةالبيئة ونهاية ،
العاليالذيمنعهمناللجو األعلىوتحكمه لىإنهاءحياتهلكنهيعيشصراعإءتمثلتفيدوراألنا

 .نزاعداخليبسببفقدالدعمالالزمو

واألخير  ،مة في العمر تقف وظهرها لرجل شابتقدامرأة م (6BMالبطاقة)القصة السادسة
 :ينظر إلى األسفل وتعبير الرتباك باد عليه

أمام بمرضوقفتالجدة والده بإصابة المرة عنالحقيقة المشفىوهيتخبرحفيدها فيغرفة حفيدها
بفعله سيقومون ومما أعمامه وتخافمن وورثته أمواله إدارة من تخشىعليه خبيثوهي فيخطير

.المستقبل

ويشعر العائلة وخالفات بالمعمل والنشغال والده أعمال متابعة وبين كمالها وا  دراسته بين يفكر وهو
لكنهلميعديعرفماذاسيفعلوتبقىحياتهمتدهورة باألسفخاصةأنهيحبفتاةوكانينويخطبتها

.لتعبويتزوجمنجديدثميقفعلىرجليهبعدأنواجهكلالخالفاتوا.لمدةخمسسنوات

 :تحليل القصة 

وقد،الذييخافمنفقدوالدهتحتويالقصةعلىعدةأبطالحيثتماهىالمفحوصمعشخصيةالحفيد
نجدهيلجأإلىفاألببالعصاميوالصارمصعبرعنوجودصراعاتأسريةمثلاإلرثوهذايوضحو
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ع،التبرير الجنسعندما إلى الحاجة أيضا لديه تعرضظهرت ولكنه حياته في حب وجود عن بر
أدىإلىإحساسهبعدماألمنوالعجز، مثلفقدالدعممما وتنتهيالقصةبنهايةسعيدةلضغوطشديدة

إشباعالحاجةعلىاستطاعوبعدقدرةشديدةلتنااألعلىعلىالتحملوصلتإلىخمسسنواتبالزواج
.معاناةاستمرتخمسسنواتوطمنالبيئةولكنبعدتعرضهلضغ.رغمأنهعازبفيالواقع

رجل تمسك به ثالثة أيد من الخلف ،أشكال ( 18BM)البطاقة  الثامنة عشرة القصة
:الخصوم غير مرئية

طالبه ألنه األساتذة بقية منه يغاروا الطالبصاروا من بيحبوه والكل ناجح بالمدرسة فيأستاذ كان
مةوخلوهمياخدوهللتحقيقوهوصاريصرخويعيطويدافععنحالهبيحبوهفقرروايشكواعليهفلفقولهته

شهربيطلعماعليهشيوبيرجعالكلبيعتذرمنهبيضل31وكانبقمةغضبهويقولونواآموأنا،بعد
.طالبهيحبوهبسهوبيصيرإنسانحذروبيخافمنالشهرةوالكالمالمدحالليبينحكىعليه

نجدأنصورةالذاتلديهإيجابيةناجحلمفحوصمعشخصيةأستاذجامعيوايتماهى :تحليل القصة
وهنايعبرعننزعاتعدوانية)المؤذيةالتيتعتديعليهوطمنالبيئةالخارجيةالحاقدةولكنهيواجهضغ
يتحولإلىشخصيةفاقدةلتمانولديهالحاجةإلىالنتماء،ممايجعلهممايؤثرعليهو(اتجاهالمجتمع

 .فقدالثقةباآلخرينومنثميتحولإلىالسلبيةوالشكوالقلقواإلحباطصراعاتوعرضهلل

صورة غريبة لتشكالت سحب تتدلى على ثلوج تغطي كوخاا في  (19)البطاقة رقمالقصة 
 :الريف

ببيتمغطىبالتلجومنالبيتالثانيفيشابعميراقبالشبابيكتبعالغرفبيالقيبالغرفةاألولىاأل
وبالشباكال قاعدينسوا جايتطلعمنباباألوضةكليومتانيبنثواألم عمتدرسجغرافيا بيحبها

.بيفكرفيهاوهوخايفأنهماتكونبتحبه

بسعادةهلهيخطبوهاوبيبعتلهاطلبسفروبتروحلعندهوبيعيشحياتهدينبيسافرلبلدتانيوبيبعتلهاأبع
.ألنههوكانإنسانمنيح

خليةلدىالمفحوصإلأبطالممكايدلعلىوجودنزعاتدافيهذهالقصةيوجدعدة:القصة تحليل
أنالمفحوصيسقطشخصيتهعلىالصورةلنجدأنهيسكنمقابلمحبوبتهوهويقومبمراقبتهاوهويعبر

سوياا يجلسان األبواألم أن ذكره خالل من متماسكة ألسرة حاجته اإلنتماالحا)عن إلى ألسرةجة ء
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دليلوجودحاجةجنسيةمضبوطةضمناألنااألعلىالذيعبرعنهفهوماذكرهللمحبوبةمتماسكة،أ
عنوجوددعمأسرتهلهفيكبرهعندتعبرمنخاللإرسالاألهلللخطبةلتنتهيالقصةبنهايةسعيدة

منالواقعالسيءبعدهوعبارةعنآليةدفاعهروب،وقدذكرالمفحوصالسفرونجازوصولهإلىاإل
وأهله وتعرضه الشباب دوافع تظهر وهنا سكنهم مكان في والخطر بأمانللتهديد العيش في الرغبة

 .حربالداخلياليتنعدمفيهالفرصواستقراربعيدااعنجوال

باح في الليل صصورة لرجل أو امرأة يسند رأسه إلى عمود م (21)البطاقة رقم القصة 
 :الدامس

دراسهعالعمودبالطريقتحتالضووعميطلععاألرضوصوتالمطروالثلجعميضربعليهشابسان
وعاألرضوهوعميفكرشوبدهيعمل،صارتمعهمشكلهبالشغلوطلعوهمنالشغلألنهمانفذاللي
مبدهنياهمنهوعميفكربعيلتهباألوضاعالصعبةمينبدهيصبرهمويديربالهعليهمويصرفعليهمبينه

.كتيروبيقضييومينكئيببعدينبيالقيكلشيصارلتفضل

 :تحليل القصة 

ضغوط)المفحوصمعالشابفيالصورةوهومتردديعانيمناإلحباطالموجودفيالبيئةالحاليةيتوحد
عدمالخضوعالستقاللوالرغبةفيالسيطرةووتظهرلديهالحاجةإلى(العملوالتعرضلإلهانةواإلذلل
الليبدهنياه ينفذ لم قال علىالواقعو،عندما فيالتمرد رغبة العطفوالنتماءو،كأنها يظهرلديه

الع في التهديد يشكل إذ أساسية وكحاجة األسرية عالقاته على تهديداا اتجاهمل بالمسؤولية شعوره
السعينحواألفضلتحملوطويالنظراالقدرتهعلىالوتظهرلديهمالمحاكتئابيةلكنهالتستمر.األهل

.ةبنهايةسعيدةصلتنتهيالق

 :أسوياء (أنثى )الحالة الرابعة 

 47:الدرجة على مقياس صورة الجسد

 22:الدرجة على مقياس قلق الموت

س.ح) ال( في جامعية 25فتاة أب من مكونة أسرة في الفتيات من الثاني ترتيبها عمرها، وأممن
نماتعيشبشكلمستمروهيلتعيشمعأسرتها،رذكو(2)إناثو(4)أبناء(6)و معإخوتهاحاليااوا 



 

128 
 

عالقتهابأخوتهاالذكورجيدةوهي،التيتسكنفيبيئةريفيةفيسكنجامعيبعيدعنأسرتهااإلناث
اإلناثالمقيمينقريبامنهامنخاللرعايةأخواتهااألمفيعائلتهاتشعربأنهاتمثلدوراألختالثانية

السكنف ومسؤوليةي يشكلضغطاا قد وهذا الحالية،، المرحلة في عليها 60األبعمره يعملسنة
 ناقدة ولكنها حنونة األم وحازم، ،حكيم تدققعلىأبالتجارة األمورعلىأكملوجه، وتحبأداء حياناا

باألخطاء،أبنائها وترفضأنيقوموا ولطيفة كانتممتعة بأنها فيبيئتصفطفولتها ريفية خضراءة
األكبرمنقبلالمحيطينواألهل،بسبباختالفلون كانتتتعرضللتمييزوالمقارنةمعأختها لكنها

مماكانيجعلهاتكره،اتلونأبيضمشرببالحمرةذالبشرةفقدكانواينادونهابالسمراءأماأختهافكانت
وتحاولداالختالطوالزياراتفيطفولتها بالغيرة فيجوانبالحياةوتشعر وتفوقها أنتثبتذاتها ئماا

،أداؤهاالمدرسيكانمميزااوقدكانتتتلقىالثناءالدائمفيالمدرسةمنقبلالمختلفةمنهاالعلموالدراسة
حاليااتشعربالقلقعلىصحتهاوقدأخبرهاالطبيببضرورةإجراءبعضالفحوص،أساتذتهاومدرسيها

.(الضغط)صابتهابإحدىاألمراضالمزمنةلقلقهمنإوالتحاليل

 :على صور اختبار التات( س.ح)استجابات 

 (1)القصة األولى البطاقة رقم 

مع عايشطفولة ماتت، أمه يتيم وهوعميفكربعمقوكيفلزمبذولد أمه قدامصورة وقاعد كئيبة ة
.واآلنعميتذكره،وهواآلنبلحظةاستثنائية،،رجعيعملكونترولبمشاكلحياتهيطلع

 :تحليل القصة

توحدتالمفحوصةمعالصبيفيالصورةالذيكانيعانيمنمشكلةوعذابفيطفولتهممايشيرإلى
وجودنزعاتعدائيةنحوالذاتأوتعذيبالذاتفيالطفولةوتعرضهلالعتداءمنقبلالمجتمع،ولمتر

وهيالرفضلتعبرعنالرفضالذيكانتدفاعيةالمفحوصةالكمانعلىالطاولةوكأنهااستخدمتآلية
طفولتها، في بها المحيطين من واضحااتتلقاه ذلك القصة،وبرز وكأنهافي اليتم عن عبرت وقد

السلبيةالناقدةإلىفقدالبيئةالموجودفياستخدمتآليةدفاعوهياإلنكاروالتحويلمنمصدرالصراع
واألمسلبيةهاللعطفوالستجداءباألبواألم،فكانتصورةاألبالتعاطفوهيتعبرعنحاجتالدعمو
،غائبة قررتالتفكير لكنها البيئة، وضغط هذافيخصوصالتعرضلإليذاء من نفسها كيفتخرج

عاليةعلىتحملاإلحباط،الصراعوهذا وقدرة األنا إلىقوة مفتوحةدللة بنهاية وأنهاوتنتهيالقصة
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وتف البقاءكر،مازالتتتذكر في الرغبة أو اإلنجاز إلى الحاجة إلى يشير حتىتجنباألذىمما أو
.والمذلة

 يددها فدي كتبداا  تحمدل شدابة امدرأة المقدمدة فدي ريفي مشهد (2 رقم البطاقة) الثانية القصة

أخوهـاعميشـتغلبـاألرضوأمهـانترايحةعلىجامعتها،ب :الحقل في يعمل رجل ،هناك الخلف في
بيئتـهوحابـةوهيعمتطلععالبيئةالليطلعتمنهاوهيماشيةلقدامونظرتهـانظـرةحـداكرهـانالمتحكمة

 .توقعاتيرحتنجحبالجامعةوبيجوزترجعللبيئةالليطلعتمنهاوفيهاتساويشيعالوضع،ع

 :تحليل القصة 

بطالالقصةاألختوحدتالمفحوصةمعشخصيةالقصةالبنتلسيماأنهامنبيئةمماثلةوأسقطتأ
مستسلمااتالذياعمثالا يعملفياألرضبرته وبيئتها،،للواقع تمردعلىواقعها كانلديها هيفقد أما

لتموهذا إلىالسيطرةبسببخضوعها يدلعلىوجودالسيطرةوحاجتها وذكرتأناألممتحكمةمما
عبرتالمفحوصةعنمشاعر،الحالةفيدراسةيفسرلناذكرهاأناألممنالنوعالدقيقفيالتصرف

كرهللبيئةوهيبذلكتشيرإلىضغوطالبيئةالسلبيةالتيتعيشفيهاواستخدمتآليةدفاعوهيالهروب
يشيرإلىالتجاهلوعدمالكتراثلردةفعلاألشخاصالموجودينفي دونحتىالنظرإلىالوراءمما

،وانتهتالقصة(حابةتساويشي)تجلتمنخاللقولهاولدىالمفحوصةحاجةعاليةلإلنجازبيئتها،
حباطاتمكبوتةئبنهايةمفتوحةوهواحتمالرجوعهاللبي .ةنفسهاممايشيرإلىنزعاتوصراعاتوا 

 :القصة الثالثة
صورةبنتتعبانةمتعرضةلصدمةموقدرانةتسندحالها،فيحدابتحبهوماتبالغربةالليطالعةمنها

نةومستندةعالباب،هيبهاللحظةماعمتفكرحالتهاالنفعاليةهيمسيطرةعليهابسكأنهوكتيرزعال
.مابدهاتنكسر

بالمستقبلرحتكونشخصقاسيأوجبارعندهاكبرياءباينةمنمسكةإيدهاللبابإنهامكسورةومغطية
.هامابدهاحدايشوفهاهوج

:تحليل القصة

عبرتفيالقصةعنضغوطعديدة،قاطوتوحدتمعشخصيةالبطلةاستخدمتالمفحوصةآليةاإلس
فقدأشخاصتحبهم،الخوفمنمنها فيظلظروفاألزمةالحالية،وهيفيالواقعبعيدةعنأهلها
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وتظهراألنا إليهم، علىوصولها القدرة األهلوعدم كالخوفمنفقد يعبرعنمخاوفمكبوتة وهذا
منخاللالقدر القوة والشديدة علىالتحكم وتحملاإلحباطسة نفسها)يطرة ،وعلىالرغممنقوة(تسند

واستخدمتآلياتدفاع(شخصقاسي)األناإلأنهاعبرتعننزعاتعدائيةاتجاهنفسهاتجلتبقولها
النهايةأنهاستكونقاسيةوجبارةدليلعلى(هروب)مثلاإلنكارفيتغطيةوجههامابدهاحدايشوفها

.دعلىالواقعالتمر

امرأة تتعلق بكتف رجل يدير وجهه عنها كما لو كان يحاول (4البطاقة رقم )القصة الرابعة
 .البتعاد عنها

زلمةمعصبتحتموقفضاغطبدهيعملردفعلوفيوحدةعمتحاولتهديهبسبخبثوهيشخصية
أهان حدا في انفعالية، بحالة هو كتفه، كشخصشرسماسكة أظافرها شخصقوية وهو وعميهينه ه

عصبيوموقدرانيردبسهوبالنهايةهوشخصكتيرمعصبوماعميقدريفكروحجرعينهواقف
.فيمرايةحداعميستفزه،مارحيساويأيشيبالمستقبل

 :تحليل القصة
وعدموجودالدعمتوحدتالمفحوصةمعبطلالقصةالشابوقدعبرتعنتعرضهلصراعاتواستفزاز،

ق المن المرأة وحتى المحيط يبل وهذا خبيثة فهي بتهدئته تقوم أوتي للمجتمع عدائية نزعة عن عبر
يةالقائمةعلىنتيجةالكبتوبيئةالتربالنفعاليةبأنهشخصعصبيلكنهواآلخرين،وعبرتعنحالته

صةالشخصيةكماأغفلتالمفحو.لنيقومبأيشيءممايدلعلىالستسالموالعجزالكبتفهويسكتو
ال في مكبوتةصالثالثة حاجاتجنسية على يدل مما السرير على الجالسة بيئةورة إلى ترجع وهي ،

الملتزمةالمفحوص الريفية الواقع.ة ورفض إنكار على يدل مما بسلبية انتهت القصة والشعور.ونهاية
.بالعجز

 :القصة السادسة
اضلغيرهونقاعدينبالسهرةومهيصبيةعمتتعرضلضغطمنشخصهوضعيفعندهموهن

.يحاكيهابخبثوعميضغطعليها،وهيمتفاجئةبالحكيالليعمتحكيهوهيبيفاجئهامنوراها
،عمتفكرأنهكيفشافهابسهيشخصبريء،شافهامعحبيبهاورحيحكيألبوهاعميهددهابشيانه

محهابريئةمارحتكونمعالشخصالليهوبالنهايةمارحيقدريأثرعليهابيجوزبسببأنههيمال
.بتحبه
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 :تحليل القصة
التيتتعرضلتهديدوضغطمفاجئ الفتاة المهددة)اندمجتالمفحوصةمعشخصية (دليلعلىالبيئة

وهناتتجلىصورةاألبويهددهابأبيها،(يكلمهابخبث)وعبرتعننزعاتعدائيةاتجاهالجنساآلخر
وتعانيالمفحوصة(بريئة)وتمثلتصورةالذاتلديهاعندماقالتمالمح،لسلطويةالحازمةالمسيطرةأوا

وتظهرهناقوةاألناإلأنهاتثقبنفسها،جنسيةمكبوتةلتظهرحاجتهاللحبمنقلقوصراعبينرغبات
متستطيعحزينة،فلوتعتبرالنهايةالتيانتهتبهاالقصةاألعلىوالضميرلديهافليسلديهاماتخفيه،

.الوصولإلىإشباعحاجتهاإلىالحب،وبقاءالصراعواإلحباطمستمراا
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 مقياس صورة الجسد

 :الجنس:                        رقم الهاتف:                    العمر :              االسم  

هلا بعنايلة وبلين ملدط انطباقهلا أو علدم فيما يأتي مجموعة من العبارات ،اقرأ من فضللك كلل عبلارة من

 .في الخانة التي تعبر عنك ( )انطباقها عليك بوجه عام وذلك  بوضع إشارة 

ا

 لرقم
 محايد موافق العبارة

غيررررررررر 

 موافق

    يقول زمالئي أنني ذو مظهر جميل 1

    أتمنى ان يبدو مظهري أفضل من ذلك  2

3 
ية و جاذبية من أشعر أن أجسام  من هم في عمري أكثر حيو

 جسدي
   

4 
ال يعجبني قوام جسمي عندما أقارن مظهري بمظاهر 

 اآلخرين
   

    استشرت خبير طبي بشأن عيوب جسدي 5

6 
أتردد كثيرا في المشاركة في األنشطة االجتماعية عندما ال 

 أكون راضيا  عن مظهري
   

    أفكر حول كيفية تغيير مظهري الخارجي 7

    ضافيا إلخفاء عيوب جسميأبذل جهدا إ 8

    أتجنب النظر إلى نفسي في المرآة  9

1

1 
    أحزن بسبب مالحظات اآلخرين عن مظهري

1

1 
    عندما أنظر في المرآة أشعر بعدم تناسق مالمح وجهي
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1

2 
    أشعر بالنقص والضآلة بسبب مظهري

1

3 
    هناك الكثير من معالم جسمي أود تغييرها

1

4 
    لف شكلي كثيرا عن اآلخرينيختيقول 

1

5 
    أشعر بعدم التناسق بين عضالت وحركات جسمي

1

6 
    أخجل من مظهري أمام اآلخرين

1

7 
    يمنعني شكلي من االختالط بالناس

1

8 
    أرتدي مالبسا  تشتت انتباه الناس عن عيوب جسمي

1

9 
    ألبس مالبس فضفاضة         

    التي توضح معالم جسمي أتجنب ارتداء المالبس 1

    

 

 (16-15-13-12-11-4-3-2)صورة الجسم الذاتية في البنود: أبعاد المقياس

 (17-14-11-5-1:)صورة الجسم االجتماعية

 (21-19-18-9-8-7-6)اساليب التدخل والتعامل مع تهديد صورة الجسم 
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 مقياس قلق الموت

 : الجنس:                   رقم الهاتف        :              العمر:                السم 

فيمايأتيمجموعةمنالعبارات،اقرأمنفضلككلعبارةمنهابعنايةوبينمدىانطباقهاأوعدم
.أمامالخيارالمناسبلك(صح)انطباقهاعليكبوجهعاموذلكبوضعإشارة

كثيراجداكثيرامتوسطقليالانادراالعباراتالرقم

أخافمنالموتعندمايصيبنيأيمرض3

أخافمنالنظرإلىالموتى2

أخافمنزيارةالقبور1

يرعبنياحتمالأنتجرىليعمليةجراحية4

أخافمنأنأصاببنوبةقلبية5

يقلقنيأنيحرمنيالموتمنشخصعزيزعلي6

بعدالموتأخشىأموراامجهولة8

أخافمنرؤيةجسدميت7

أخشىعذابالقبر9

أخافمنأنأصاببمرضخطير30

ترعبنيمشاهدةعمليةدفنالميت33

يرعبنيالسيربينالمقابر32

يشغلنيالتفكيرفيماسيحدثبعدالموت31

أخشىأنأنامفالأستيقظأبدا34
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يرعبنياأللمالذييصاحبالموت35

يزعجنيمشاهدةجنازة36

يخيفنيمنظرشخصيحتضر38

يسببليالحديثعنالموتإزعاجاا37

أخافأنأصاببالسرطان39

أخافمنالموت20
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 الدكتور رياض العاسمي/ اسة الحالةدر 

جراءدراسةالحالةرقمالحالةإ:التاريخ

الفاحصاألولالفاحصالثاني



:ـمعلوماتعامة -3

:....................السن..............أنثى/ذكر:الجنس:..................السمالثالثي

:..................الجنسية.........................:.........................محلاإلقامةالحالية

://رقمالهاتفإنوجد:.......................................العنوان

...................................المؤسسة/اسمالمدرسة...........:......جهةاإلحالة

:........................................الشعبة....................:.....الدراسيالصف



:ـاألب2

ل/هلهوعلىقيدالحياة؟نعم:.....................................اسماألب

:مـــــــــــــــــــيالمســـــــــــــــــــتوىالتعلي.................العمـــــــــــــــــــل:..............العمـــــــــــــــــــر:إذاكانـــــــــــــــــــتاإلجابـــــــــــــــــــةبـــــــــــــــــــنعم
...............................

:........................................سببالوفاة:........................تاريخالوفاة:إذاكانتاإلجابةبل

:...............................عددالزوجات

:مالحظاتأخرى

......................................................................................................................
....................................

:ـاألم 1

ل/هلهيعلىقيدالحياة؟نعم:.................................اسماألم

..........................:المستوىالتعليمي.........:العمل........:......العمر:إذاكانتالجابةبنعم

:.................................سببالوفاة:..........................تاريخالوفاة:إذاكانتالجابةبل

:مالحظاتأخرى
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......................................................................................................................
....................................................................................

ـاألخوةواألخوات4

ا















ألخوةبالترتيببمافيهمالحالةا

(...............إنوجد)عددإخوتهمنأبيه(.............................إنوجد)ـعدداخوتهمنأمه

...........................................................................عدداألخوةالمقيمينفيالمنزل

:.................................................................................................مالحظاتأخرى

......................................................................................................................
....

:يعيشونمعاألسرةـأقرباءآخرون5

التعليمالعملدرجةالقرابةالعمرالجنسالسمم

3

2

1

4

5

:توافقاألبالنفسي

...............................:.......................................صحتهالعامة

/العمـــــــــــــــــــــــــــلالمستوىالتعليميالعمرالجنسالسمم
الدراسة

مالحظـــــــــــــــــات
أخرى

3

2

1

4

5
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......................................................كحول،تدخين،إدمان،)العادات

................................................(.بكلماتالمسترشد)والمسترشداتجاههنح

....................................................................:خهعددمراتزواجهوتاري

:....................................................................................هعددمراتالطالقوتاريخ

......................................................................:.ـميولهواهتمامه

..................................................................................................:...ـسلوكهالعام
:................................................................................درجةتعلقالمسترشدباألب

:توافقاألمالنفسي

...............................:.....................................................................ـصحتهاالعامة

.......(......................إلخ..............تدخين،إدمان،كحول،)العادات

(بكلماتالمسترشد)ـاتجاههانحوالمسترشد
عددمرات.....................................................................................................

:...................................................زواجهاوتاريخه

................................................................:عددمراتالطالقوتاريخه

..............................................................:.........ميولهاواهتماماتها

...........................................................................ـسلوكهاالعام

:درجةتعلقالمسترشدباألم
....................................................................................................

:توافقاألخوةالنفسي

توافقهمعسلوكهالعامصحتهالعامةلسمام
المسترشد

مشكالت
نفسية

نظرةالمسترشد

3

2

1

4

5

6
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:األسريةوالجتماعية(العميل)الخلفيةالتاريخيةلبيئةالمسترشد

صفهلي:المناخاألسري#
.................................................................................................

:صفهالي:البيئةالجتماعية#
...........................................................................................

صفهالي:البيئةالقتصادية#
..............................................................................................

صفهالي:البيئةالثقافية#
....................................................................................................

فيالبيئة:التقاليدالغالبةالمميزة#
..........................................................................................

(معلوماتعامةعنالمسترشدبلغته

:بكلماتالمسرتشدنفسه(األعراض)الشكوى

...............................................................................................

(:لشكوىا)أـبدايةظهوراألعراض

...............................................................................................................
......................................................................................................................

...............................................

:بـمساراألعراض
.....................................................................................................

:جـاألوقاتالتيتظهرفيهااألعراضبشكلحاد

......................................................................................................................
....................................................................................

:ءـاألوقاتالتيتخففيهااألعراض

...............................................................................................................
......................................................................................................................

...............................................
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تعزيز،زواج،طالق،مشكالتاقتصادية،انتقالمنمو:)المشكالتاألسريةالتيحدثتفيفترةظهوراألعراض
(إلخ........................مكانألخر،ولدةأخ

......................................................................................................................
....................................................................................

:مالحظاتأخرى
......................................................................................................................

...................................................................................

:أـالشكوىالتييعانيمنهاالمسترشدكماجاءتفيتقريراإلحالة:نشأةالضطرابالحاليللمسترشد
......................................................................................................................

بـالشكوىالتييعانيمنها....................................................................................
:المسترشدمنخاللكالمأحدالوالدين

......................................................................................................................
......................................................................................................................

........................................

:كيفكانتاستجابته
هلالتحقالطفل....................................................................................................

بإحدىرياضاألطفالنعمل

:..........................ـكمكانعمره

:................................ـكيفكانتاستجابته

:الدخولإلىالمدرسةالبتدائية#

........................عامة/سةخاصةنوعالمدر:..............ـسنهعنددخولالمدرسة

:ـكيفكانتردودفعلهأثناءالتحاقهبهذهالمدرسة
......................................................................................................................

....................................................................................



:ـالمدارسالسابقة
:المدارسالحالية.....................................................................................................

:..الشعبة:................................الصف.....................

:التييحبهاالمواد
.....................................................................................................
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:الموادالتييكرهها
ـالمستوى....................................................................................................

أي..........................:...........................................................................التحصيلي
:الصفوفالدراسيةالتيأعادها

:الصعوباتاألكاديمية...........................................................................................
..............................................................................

(:..................................................................كثيرة،قليلة،عميقة)الصداقاتفيالمدرسة

...............................................(.........................سيئة،عادية،جيدة:)ـعالقتهباألصدقاء

(الخ.......غيابمتكرر،هروب،عدوانية،انطواء،نشاطزائد:)المشكالتالسلوكيةفيالمدرسة#

:.............أسبابها....................................................ـبدايةظهورها

:...........................................................................................رفيهاـالمواقفالتيتظه

:ـكيفيةالتغلبعليها
..................................................................................................

(...ثقافي،اجتماعي،رياضي،فني)سةالهواياتوأنواعالنشاطفيالمدر#

:........................................................التعاونبيناألسرةوالمدرسة#

:نظرةاألسرةلدورالمدرسةوللتعليم#
......................................................................................................................

الطموحاتالمستقبليةللمسترشد#....................................................................................
.:..................................................................

 المظهرالحاليللمسترشدوالسلوكالعام:
لوازم،طقوسحركية،ترديدالحركة:التحكموفرطالحركةأونقصها):ـالعاداتالحركيةأ

....................................................................
(............................الهيئة،الملبس،تعبيراتالوجه):بـالمظهرالعامللمسترشد

ـ:محتوىالتفكيرمنحيث.(المرح،الكذبة،الالمبالةالقلق،متوتر):لةالمزاجيةالدائمةجـالحا
.................................................................حالوضو

............................................................................ـالتجاه
.............................................................................:دفـاله
.................................................................................:هـنوع

:استبصارهبمشكلته
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:ـفهمالمشكلةوطبيعتها
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:القدراتالتحصيليةالحالية
وسيلةالتقديرمعذكرالنهايةالعظمىوالصغرىللتقديرالتقديرالمادة












:اتالعقليةالعامةوالخاصةوالمقاييسالنفسيةالقدر

:أولاـالقدراتالعقليةالعامة
القدرات
العقليةالعامة

(الذكاء)

اسمالتاريخالنتيجةاسمالمقياس
األخصائي






:ثانيااـالقدراتالعقليةالخاصة

مهاراتأخرىهاراتاليدويةالمالميكانيكيةالعدديةالقدرةاللفظيةالخاصةالقدرات










:ثالثااـالمقاييسالنفسية

األخصائياسممالحظاتأخرىالتاريخالنتيجةمادةالمقياساسمالمقياس
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:مستوىالوعي
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..................................منأنا،منهماألشخاصالذينتقابلهمهنا:ـالوعيباألشخاص
الوضعالصحيوالفحوصالطبية


المةس

الجسم
األمراض

المزمنة
العمليات

الحوادثنزلتالبردالجراحية







:العالقاتالسرية
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..............................:............................مالحظاتأخرى

تقرير الحالة

 :اليوم

المرشدالنفسي:التاريخ
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ABESTRACT: 

    Current research aims to identify the relationship between body image and 

death anxiety and discover the differences in psychological structure 

(personality,  environment perception, conflects,  Repressional desires and 

tendencies and  their effects on emotional development and how individual 

makes his attitude from life problems) in a sample of thalassemia petients and 

non patient people using clinical tools (Tat.and case study)  

The research sample: 

    The research sample consisted  of  calculated sample of (50)thallasemia 

patients who accepted to be involved  in study and (50) people from damascuse  

university students. 

Research Methodology: descriptive analytical method and clinical method. 

 

Search Tools:  
1. A measure of Body Image making by the  researcher  based on many 

measures. 

2.  Death Anxiety scale  by Ahmad Abd Al khaleq. 

 

3. Thematic Apperception Test (TAT). 

 

4.Case study model by dr.Reyad Assemi 

 

To arrive at the results of the research, the researcher using the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) and psychological suitability for the nature 

of the search. Where laws were used (Cronbach's alpha) coefficient and internal 

consistency and the method returns, (Pearson) correlation coefficient, Student 

(T-Test) to test the significant differences. 

 

Search Results: 

The researcher concluded the following: 

1. There is a statistically significant correlation at the significance level of (0,05) 

among the sample members on a scale of body image  and grades on a scale of 

death anxiety. 

2. There are no  statistically significant differences at the level of (0,05) between 

the average scores of thalassemia patients  respondents on a scale of body image  

depending on gender variable. 

3. There are statistically significant differences at the level of (0,05) between the 

average scores of thalassemia patients  respondents on a scale of death anxiety 

depending on gender variable. 





I 

 

4. There are statistically significant differences at the level of (0,05) among  the 

average scores of thalassemia patients and non patients  respondents on a scale 

of body language. 

5. There are statistically significant differences at the level of (0,05) among  the 

average scores of thalassemia patients and non patients  respondents on a scale 

of death anxiety. 

 The researcher noticed harmony between psychometric some quantitative 

results and how the (clinical) results and some of the differences that have in the 

study, where the normal clinical sample were similar with the normal sample in 

some conflicts, and varied environmental quality and internal pressures resume. 

 

Search Suggestions: 

1. catalysising researchers to make more researchs on thalssemia children and 

adolescent. 

2.developing appropriate clinical tools with cronic illnesses 

3.using these results as diagnostic tool for discovering  more disorders in adult 

patients. 

4.making  counceling and theraputic plans and programs . 

5. raising  efficiency among counselors in schools who deals with thalassemia  

patients to improve the quality of education ,students levels and preventing 

school  dropout witch thalasemia patient and their families suffer from. 

  


