


 جامعة دمشق

 كلٌة التربٌة

 قسم اإلرشاد النفسً

 

 

 صىرة اجلسد وعالقتها بالقلق االجتماعي
 لدي املصابني بتشىهات جسدية

 دراسة صلى صينة من المتضررين بأحداث العنف في سورية

 املاجستري يف اإلرشاد النفسي رسالة مقدمة لنيل درجة

 

 إعذاد الطالب

 أسامة مراد كاسىحة
 

 إشراف الذكتىرة

 كـارولني احملسن
 مدرسة في قسم اإلرشاد النفسي

 جامعة دمشق - كلية التربية
 

         ـدمشق 
         هػ

 
 



 

 

 شكر وتقدير
 

اشتػ   لتػػ  ، اشنكػرة  لىػػت  تلاػ  اشرسػػلش ، اشػػد تكرك  ػلركشاف اشن سػػفألسػتلذت   أتكجػ  الشكػػ ر
 كشػػـ تا ػػؿ لىػػ ه اكوتجػػل أك ججػػدهلر ة لتػػ   اػػر ن ػػاف شت ػػكا ، ةػػ   ػػؿ نرا ػػؿ اش تلاػػ     اشنكجػػ  شػػ

كتقػداـ اشت ػو كاشن رةػ  اش ىناػ  كاشتكػجاا اشػداهـ  ةىجػل نتػ   ػؿ اشكػ ر كاالنتتػلف ، ن تكال  اشرسلش 
 كاشتقدار 

كأتكج  الشك ر إشت ألضلء شجت  اش  ـ شقاكشجـ شجت  اش  ن  كنل سااذشكت  نف كو  ة  وراءك 
اشرسلش  كت ػكااجل كت ػ ا جل شت ػرل لىػت أةضػؿ كجػ   كاشكػ ر نك ػكؿ شؤلسػلتذك األةلضػؿ اشػذاف 

لطلء اشال ث نف كوتجـ كججدهـ شت  اـ نقالس  كرك اشجسد   ولنكا ات  اـ أداك اشدراس  كا 

ةػػ  إتنػػلـ هػػذا  شص ش لةػػ  اشنستكػػ ال  اشتػػ  اسػػتقاى  اشال ػػث كسػػللدت شكػػ ر اش ػػلكأتكجػػ  ال
كسجىكا ش  اش نؿ إلتنػلـ إتجػلز أدكا  ، كاشننرضاف اشذاف ت لكتكا نا اشال ث ننثى  الألطالء، اشا ث
    كاش ركؽ،  لال  اشاتر، ك ذشؾ أةراد اش ات  نف اشن لااف الشتككهل  اشجسدا ، اشدراس 

نتنتاػػلن شجػػـ ، كآلالنجػػـ اػػلشر ـ نػػف أكجػػللجـ، رم اش ااػػر شقاػػكشجـ تطااػػؽ اشنقػػلااسكتقػػدا، كػػ رم
 ـ اشجسدا  ا د اإل لا   جاشتنلثؿ شىك لء كاشت اؼ كاشتقاؿ اشسراا ش لالت

ال ا ػػكتت  أف أتكجػػػ  ا ػػػلشص اشكػػػ ر كاشن اػػػ  ألةػػػراد أسػػػرت  أاػػػ  كأنػػػ  كأ ػػػكت  اشػػػذاف  ػػػلتكا 
 تػػلل ا ػػث شنػػل ا تلجػػ  نػػف دلػػـ ن تػػكم كتكػػجاا ةػػ  ش ظػػل  نقػػدناف شىال، نتػػلا اف داهنػػاف ش نىػػ 

 شىدلـ كاشنسلتدك ةىجـ أودـ هذا اش نؿ  ةاجل

كال أتسػػت اشكػػ ر اشجزاػػؿ أل ػػدوله  شنسػػلتدتجـ اشداهنػػ  ككوػػكةجـ اجػػلتا  كسػػ اش  اشػػداهـ لػػف 
ةىجػػػـ نتػػػ   ػػػؿ اشن اػػػ  ، كتقػػػدانجـ اشنسػػػللدك شػػػ  ةػػػ  نرا ػػػؿ  تلاػػػ  اشرسػػػلش  سػػػار اش نػػػؿ كتكػػػجا جـ

 كاالنتتلف 
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 الفصل األول
 مدخل إلى الدراسة

 :  توطئة

أتا  اإل سلسل  اشن تى ػ  ت بلشجل  ةنف، ا تند اش لهف اشاكرم التنلدان جكهرالن لىت  كاس 
ةػػ ف ، كنػػف ث ػػـ لػػبلكك لىػػت اشن ىكنػػل  اشتػػ  ت ػػكف للشنػػ  اإلدرا ػػ  كاش  ػػرم ، اشتػػ  ت ػػكف  اراتػػ 

إذ ا رنػػ  نػػف ا ػػض اشن ػػلدر اشنلداػػ  ، اش قػػداف اش سػػ  شى ػػلهف اشاكػػرم ات ػػّدد نػػف لػػلشـ  ارتػػ 
ةػ ف اش جػز أك ، كشػذا  اشت  نػف  بلشجػل اػتـ ت ػكاف اتػلء ك  ػات  اشت سػا  كاالجتنللاػ  كاشجسػدا 

وػػد اقػػكد إشػػت نكػػ بل  لداػػدك نػػا اػػلو  ألضػػلء اشجسػػد  اشتكػػكه ةػػ  لضػػك نػػف ألضػػلء اشجسػػد
ألف اشتكػػكه ةػػ  ألضػػلء اشجسػػد اػػ ثر ، ل  لىػػت اشنسػػتكل اشت سػػ  كاالجتنػػلل إضػػلة  إشػػت  ػػ كا

لىػػت اش نىاػػ  اش  راػػ  كاشت سػػا  كاالت  لشاػػ   ةلش ػػدكد اشقلهنػػ  اػػاف اش قػػؿ كاشجسػػد نت للىػػ  كال ان ػػف 
، ةػػػ ف اشجلتػػػ  اشجسػػػدم اتػػػأثر ةاػػػ  أاضػػػلن ، اش  ػػػؿ ااتجنػػػل  ةػػػأم ضػػػرر ا ػػػا  اشجلتػػػ  اش قىػػػ 

لر  ةػػػػ  هػػػذا  أف نكػػػػ ى  اشجسػػػـ كات ػػػػلد اشػػػػت س اػػػ  هػػػػ  نسػػػػأش  كاش  ػػػس  ػػػػ او  كاػػػرل  دا ػػػػ
كأف اشتأنػؿ ، هنػل اش  ػر كاالنتػداد،  اث ان ف التالرهنل جكهراف نت  ىاف نتناػزاف، ناتلةازاقا 

، شاسػػ  هػػ  اش  ػػر، ةػػ  اشناػػداف اإلتسػػلت  ا كػػؼ شتػػل لػػف كجػػكد جػػكهر أك طاا ػػ  اسػػاط  ثلشثػػ 
تنل ه  طاا   اال، كشاس  ه  االنتداد  ( 05، 80752 ت لد ااف اشجسـ كاشت س )اشكلركت كا 

ف اإل ػػلال  اشتلجنػػ  لػػف اش ػػر  أ التػػلن اش داػػد نػػف اشنكػػ بل  اشجسػػدا   وػػد اتػػتج لتجػػل كا 
األاػدم أك األرجػؿ( كاشػذم اػ دم إشػت ، األتؼ، اش اف) نثؿ ةقداف ا ض ألضلء اشجسد، كاشت سا 

ن جػػـك اشػػذا   كوػػد اكػػ ر اش ػػرد اجػػذه كاشقىػػؽ كاال تهػػل  كتػػدت  ، تكػػكه  ػػكرك اشجسػػد كاضػػطرااجل
كاش ػػكؼ نػػف اشتجداػػدا  ، اش سػػلرك ا ػػدـ اش  ػػلءك لىػػت اشنسػػتكل اشك  ػػ  كاشنجتػػ  كاالجتنػػلل 

 Wain etكاشقىػػؽ اشنسػػتقاى  اشنػػرتاط اػػأداء كظله ػػ  اشن تى ػػ   كاػػرل  كاػػف ك  ػػركف، اشنسػػتنرك
al,2004) ) ( جتػػدم 530أ ثػػر نػػف) أتػػ  نتػػذ ادااػػ   ػػر  اش ػػراؽ األكشػػت كاشثلتاػػ  تنػػ  ن لشجػػ

ناتكرم األطراؼ ة  نر ز ن لشج  األطراؼ ة  اشكالال  اشنت دك األنرا ا  ك دهل  كا  ػس هػذا 
كاشػػذاف  ػػلتكا ا ػػلتكف نػػف تكػػكهل  جسػػدا  ، اشػػروـ تقرااػػلن راػػا إجنػػلش  اشجتػػكد اش لهػػداف نػػف اش ػػراؽ

   اشخ   اػػث  ػػلف كتكػػكهل  ةػػ  اشكجػػ ، كاشتكػػكهل  ةػػ  اش نػػكد اش قػػرم، نثػػؿ اش ػػركؽ، ن تى ػػ 
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كأ ثػػر نػػف ت ػػ جـ اقىاػػؿ  لتػػ   ػػلال  اشاتػػر نرتاطػػ  اػػلألطراؼ ، ت ػػ جـ نػػف ناتػػكرم األطػػراؼ
%( نػػػف 04اشسػػ ىت )أنػػػل أ لداػػػ  اشجلتػػػ  أك ثتلهاػػػ  أك أوػػػؿ نػػف اتػػػر ةػػػ  اشر اػػػ (   نػػػل  ػػػتؼ )

أك ، اااتػر اشػذراع كاشاػد كاإل ػ اشجتكد ا  لال  اش اف كاشت  أد  ة  اشتجلا  إشت اش نػت  كاػرتاط
اشقدـ الألثر اشت سػ  اشكػداد نػف جػراء ذشػؾ اشتكػكه األنػر اشػذم ا تىػؼ تا ػلن شى ضػك اشن قػكد لىػت 

 اشكظا ا  اشت سا  كاالجتنللا  ك كرك اشجسد 

، اػػ ثر لىػػت جكاتػػ   اػػلك اش ػػرد ارنتجػػل -ةػػ  األ ىػػ - أف اتػػر األطػػراؼ، كااػػدك نػػف هػػذا
اللتالرهػػل لكانػػؿ نجنػػ  ةػػ  ،   كاالجتنللاػػ كنػػف ضػػنتجل اشجكاتػػ  اشت سػػا  كاالت  لشاػػ  كاشجسػػنا

اشت س  كاالجتنلل  نا  لال  اشتكػكه اشجسػدم اشتػلتج لػف اشاتػر  كأ ثػر اشجكاتػ   ت قاؽ اشتكاةؽ
اضػطرا   ػكرك اشجسػد 8 اشت  ت ثر ةاجل اشتككهل  كاإلللول  اشجسدا  لىت جكات  اإلتسلف ه 

اتػتج لتجػل اشقىػؽ االجتنػلل   إضػلة   كاشػذم، كاشض ؼ ة  أولن  لبلول  اجتنللا  نا اآل راف
اقاػػ  األطػػراؼ اشسػػىان ) ار  اػػرتاط اػػأشـ كػػداد نػػا إشػػت األشػػـ اشػػكهن  ةػػ  األطػػراؼ اشناتػػكرك اشػػذم

األ ػػػرل اش ىكاػػػ  أك اشسػػػ ىا  كاشرواػػػ  كاشجػػػػزء  نثػػػػؿ األطػػػراؼ، Non amputated، اشناتػػػكرك(
( أتػ  شػاس Davis et al,2000  ااتنػل اػرل داةػاس ك  ػركف)et al,2009) (Casaleاش ى ػ 

نسػتغرالن اػأف اش ىػػؿ اشت سػ  هػك كػػلها أاضػلن شػدل هػػ الء اشنرضػت ا ػد لنىاػػ  اشاتػر  ةجػـ ا ػػلتكف 
أاضػػلن نػػف نكػػ بل  نت ىقػػ  الش ػػ   اشادتاػػ  كاش قىاػػ  كجػػكدك اش اػػلك كاشتكاةػػؽ نػػا نتطىاػػل  اش اػػلك 

  كاشقىػػؽ ةػػ  سػػتكا  اشاكناػػ  أ ثػػر نػػف اشقاػػكد اشن ركضػػ  لىػػت لنىاػػ  اشاتػػر  زاػػلدك ةػػ  اال تهػػل
 اشثبلث األكشت ا د اش نىا  اشجرا ا  

تجىػػ   ناػػ   ااػػرك نػػف  ( أاضػػله هػػ   اػػرا  ن شنػػ  كنػػدنركBurnsإف إ ػػلال  اش ػػركؽ) 
اشضػػغط اشت سػػ  ش لشػػ  اش ػػرد اشن ػػل  اجػػل   اػػث اضػػطر اش ػػرد أ التػػلن إشػػت إ ػػداث تغااػػرا  ةػػ  

اال تهػػػل  كاشقىػػػؽ   ػػػركؽ ا ػػػلال  نػػػف ػػػكرك اشجسػػػد اش قىاػػػ  أك )ن طػػػط اشجسػػػد(  كوػػػد تتراةػػػؽ اش
كاضػػػطرا  نػػػل ا ػػػد اش ػػػدن  كاشتػػػ  هػػػ  أ ثػػػر كػػػاكللن نػػػف اآلثػػػلر اشت سػػػا  اشنر ػػػكدك كذشػػػؾ  نػػػل 

  ((Baur & Van Dorsten 1998، (Landolt et al 2000دراسػ   ػؿ نػف) أكػلر  إشاجػل
اقىػػؽ  ػػكرك اشجسػػد  نػػل اى ػػ  األداء اشاػػدت  دكران  ااػػران ةػػ  اال تهػػل   ك لشاػػلن نػػل تػػرتاط اش ػػركؽ 

تتلهج اشدراسل  ة  هذا اشنجلؿ  كاشك كل نف تىؾ اش كرك اشجدادك أك تجت  اشت  ار ةاجل  كتظجر
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أف اش داػػػػد نػػػػف ضػػػػ لال اش ػػػػركؽ أ ثػػػػر لرضػػػػ  أللػػػػراض اضػػػػطرا  نػػػػل ا ػػػػد اش ػػػػدن  كاش زشػػػػ  
ةػ   االجتنللا  تتاج  شػذشؾ  كهػذه اشتكػكهل  اشجسػدا  تػ ثر لىػت اشكظػلهؼ اشت سػا  كاالجتنللاػ 

ا ػض اش ػلال  أ ثػػر نػف تػػأثار لنىاػل  اتػػر األطػراؼ ك  ك ػػلن إذا  لتػ  تػػد  اش ػركؽ اػػلرزك 
كاشقىػػؽ ، كاضػػطرا  نػػل ا ػػد اش ػػدن ،  لال تهػػل 8 ةػػ  اشكجػػ  كاشاػػداف  نػػلا دم شظجػػكر نكػػ بل 

كضػػػػ ؼ اشت للػػػػؿ ، كاشنكػػػػ بل  اشجتسػػػػا ، كاش  ػػػاا ، كاشنكػػػػ بل  اشت سػػػػا  كاالجتنللاػػػػ ، اش ػػػلـ
ةقػد أكػلر  دراسػ  اارتسػتاف  ( Ward et al,1987ت  ػلض ةػ  جػكدك اش اػلك)كا، االجتنػلل 

Bernstein ,1976) ( إشت أف إ لال  اش ركؽ ت ثر ا كرك كاض   لىػت  ػكرك اشجسػـ )لػدـ
(  PTSDكاشقىػػؽ كاضػػطرا  نػػل ا ػػد اش ػػدن  )، كاال تهػػل ، كت ػػكرا  اشػػذا  كاشك ػػـ، اشرضػػل(

 لتػػػػ  جسػػػػدا  أك ت سػػػا   اػػػػرك ن شنػػػػ  شىكػػػػ ص  نػػػل ت تاػػػػر إ ػػػػلال  اش ػػػػركؽ كلكاواجػػػل سػػػػكاء 
، نثؿ اشقىؽ كاال تهػل  ك ارهػل نػف االضػطراال  اشتػ  ت ػا  ن جػـك اش ػرد لػف جسػده، اشنتضرر

 لبلكك لىت اشنك بل  االجتنللا   

كتظػران ش ػلال  اش تػؼ كاشت جاػرا  ، كة  ظؿ اشظركؼ اش  ا  كاشدواق  اشتػ  انػر اجػل اىػدتل
اشتػ  ات ػرض شجػل ، ةقػد  ثػر   ػلال  اإل ػلا  الشتكػكهل  اشجسػدا ، كاإلرهل  اشت  ات ػرض شجػل

كنثػػؿ هػػذه اشتكػػكهل  وػػد تػػ دم ، سػػكاء ةػػ  نتطقػػ  اشكجػػ  أك األطػػراؼ  ػػلشاتر أك اش ػػركؽ، األةػػراد
األنػػر اشػػذم اػػت  س لىػػت ، اػػلألةراد اشن ػػلااف اجػػل إشػػت  لشػػ  نػػف لػػدـ اشتػػكازف اشت سػػ  كاشجسػػن 

  الش داػػػد نػػػف االضػػػطراال  كاشنكػػػل ؿ اشت سػػػا   ػػػلشقىؽ كوػػػد تػػػ دم إشػػػت اإل ػػػلا، ن جػػػـك اشػػػذا 
  ةقػػد ا ػػدث ا ػػتبلؿ كتغاػػر  ااػػر (22،2114،كاش زشػػ  كات  ػػلض تقػػدار اشذا ) سػػف، كاال تهػػل 

تتاج  شىتككه اشذم أ لاجـ ك لشالن نل تت ػكف شػداجـ  ػكرك جداػدك ، ة  تظرك األةراد ش كرك جسدهـ
ت نػؿ لىػت تكػ اؿ ت ػكرا  ، اش ػكرك كهػذه، ا كة  ن ظـ األ الف ت ػكف  ػكرك سػىا، ألجسلدهـ

كتػػػػ دم إشػػػػت اش ػػػػكؼ نػػػػف اشتقاػػػػاـ اشسػػػػىا  اكػػػػ ؿ نسػػػػتنر ك ػػػػكالن ش لشػػػػ  اشقىػػػػؽ ، سػػػػىاا  شىػػػػذا 
 نػػػػػػػػل أف اش ػػػػػػػػكرك اشسػػػػػػػػىاا  شىجسػػػػػػػػد وػػػػػػػػد ت  ػػػػػػػػض نػػػػػػػػف ا تػػػػػػػػراـ اش ػػػػػػػػرد شذاتػػػػػػػػ  ، االجتنػػػػػػػػلل 

 ( Angie,2004كجسده)

كاضػػ   ةػػ  اش داػػد نػػف  نػػلل تكػػكهل  اشجسػػدا  كاشقىػػؽ االجتةػػ ف اش بلوػػ  اػػاف اش، شػػذشؾ 
سكؼ ا ػلكؿ اشال ػث تتػلكؿ اشتكػكهل  اشجسػدا  ةػ   لشػ  اشاتػر كاش ػركؽ ، شذا، اشدراسل  اش ىنا 
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كا ض اشتككهل  األ رل ة  لبلوتجػل ا ػؿ نػف اشرضػل أك لػدـ اشرضػل لػف  ػكرك اشجسػد كاشقىػؽ 
هػذه اشتكػكهل  ةػ   االجتنلل  اشتلتج لف هذا اشتكػكه شػدل لاتػ  نػف األةػراد اشػذاف ت رضػكا شنثػؿ

 دنكؽ  ا ض نستك ال  ندات 

 مشكمة الدراسة ومسوغاتيا

أكػػػػلر  األدااػػػػل  اشنت ىقػػػػ  الشتكػػػػكهل  اشجسػػػػدا  أف  ػػػػكرك اشجّسػػػػد شجػػػػل تػػػػأثارا  ت سػػػػّا  
ك ل ػ  ، ك كر اش ػرد اػلشقىؽ ةػ  إطػلر لبلولتػ  االجتنللاػ 8 كاجتنللا   كنف ااف تىؾ اشتأثارا 

ننػػػل اػػػت  س ، (Mugo,2010)شجسػػػدا  ك ػػػلال  اشاتػػػر كاش ػػػركؽاألةػػػراد اشن ػػػلااف الشتكػػػكهل  ا
، ذشػؾ اكضػكحلىت لبلول  اش رد كت للى  نا ن اط  ة  اشنكاوؼ االجتنللا  اشن تى    كاتجىت 

ننػل اقػكده إشػت ظجػكر ردكد ، نف  بلؿ اش ؼ اشتلتج لػف كجػكد اش ػرد ةػ  نكوػؼ اجتنػلل  ن ػاف
(  كوػػد أكػػلر  دراسػػل  لداػػدك Marts,1987ة ػػؿ اشقىػػؽ اكػػ ؿ ظػػلهر لىػػت نبلن ػػ  اش لرجاػػ  )

إشت أف اشتككهل  اشجسدا  اشنتنثى  ةػ  اتػر األطػراؼ كاش ػركؽ ك  ك ػلن  ػركؽ اشكجػ  كاشاػداف 
كاشت اػؼ اشت سػ  كاالجتنػلل  لنكنػلن  ، شجنل تأثارا  سىاا  لىت  كرك اشجسد كاشقىػؽ االجتنػلل 

كدراسػ  ، (2117نثػؿ دراسػ  اشقلضػ )، اشتػ  تتلكشػ   ػلال  اشاتػر اشت سػا ةقد أظجر  اشدراسل  
، (Breaky,1997كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ارا ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  )، (2102كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ)، (2102ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػلة )

(  Coffey,2012 ػػكة  )(Hugo et al,2011)، ( هكجػػك ك  ػػركفYetzer,2004)ااتػػزر
 Hawamdeh et كاندك )، (Mugo,2010)نك ك  (Holzer et al,2014)هكشزار ك  ركف 

al,2008) ،(نػػكرام كةػػك سMuray & Fox,2002  كجػػكد لبلوػػ  اػػاف اشتكػػكهل  اشجسػػدا )
اشنتنثىػػػػػ  ةػػػػػ  اتػػػػػر األطراؼ)اشسػػػػػ ىا  أك اش ىكاػػػػػ ( كاضػػػػػطرا   ػػػػػكرك اشجسػػػػػد كاشتكاةػػػػػؽ اشت سػػػػػ  

لػػػبلكك لىػػػت اتسػػػ ل  اشن ػػػل  نػػف اشنكاوػػػؼ االجتنللاػػػ  اشتػػػ  تسػػػا  اش جػػػؿ أك ، كاالجتنػػلل 
ك اشجسػػػػـ كجػػػػكدك اش اػػػػلك ( ادراسػػػػ  شىت ػػػػرؼ لىػػػػت  ػػػػكر Tejawini,2014ك ػػػػن  اش ػػػػلر  كوػػػػلـ)

كوػد أكػلر  اشتتػلهج ، ( ك  ػلن نػف ناتػكرم األلضػلء اشسػ ىا 03اش  ا  شدل لات  ن كت  نف )
كوىػػػؽ كػػػداد نػػػرتاط ا ػػػكرك ، إشػػػت أف هػػػ الء األةػػػراد ا ػػػلتكف نػػػف جػػػكدك  اػػػلك  ػػػ ا  نت  ضػػػ 

األطػراؼ كأتجـ أ ثر اتكػغلالن اجػل شنكاججػ  اشتغاػرا  اشجسػنا  اش ل ػى  شجػـ ا ػد تر اػ  ، جسدهـ
 اال طتللا  
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ةقػد أكػلر  دراسػ   ػؿ ، كةانل ات ىؽ الإل لا  الش ركؽ اشجسػدا  كلبلوتجػل ا ػكرك اشجسػد 
إشت أف Cox, &Call, 2004))، (Fauerbach,2000,576) (Landolt ,et al,2000),نف

كأف ، كجػػكدك  اػػلتجـ األةػػراد اشن ػػلااف ا ػػركؽ ةػػ  اشكجػػ   اػػر راضػػاف لػػف  ػػكرك أجسػػلدهـ
كوػػد است كػػ   دراسػػل  وىاىػػ  أف األةػػراد  نػػا اآل ػػراف  ػػلف سػػىاالن ةػػ  ن ظػػـ األ اػػلف ت ػػللىجـ 

ا لتكف نف تككهل  ة   كرك اشجسد أ ثر ننف ات رضكف شتككهل  جسدا   اشن رضاف شى ركؽ
ةػ  اإلدراؾ اشجسػن  كاشك  ػ   تغاػرا   ااػرك أ رل  ةنف اشنرجو أف ت دم هذه اشتكػكهل  إشػت

، (  لىت التالر أف تككهل  اشكج  اشنتنثى  ة  اش ػركؽBrowne et al,1985ش كرك اشجسد )
ود تك ؿ تدالن كاض   تج ؿ اش رد أ ثر اتزللجلن نف هذه اش كرك اشت  تادك ش ثار نف اشتلس  ار 

 كتجتػػ  اشنكاوػػؼ االجتنللاػ ، ننػػل تػػ دم ا ػل اجل إشػػت اش زشػػ  كاالات ػػلد لػف اآل ػػراف، نقاكشػ 
Patterson,et al,1993)ن ظػػـ اشدراسػػل  اػػلشر ـ نػػف اش ػػركؽ اشضػػهاى  ةػػ  تتلهججػػل  (  ش ػػف

تكار إشت أف هتلؾ لػدك نتغاػرا  ةػ  اشتكاةػؽ اشت سػ  كاالجتنػلل  وػد تػ دم إشػت ت ػلوـ أك تسػا  
كاػػػػػرل  ػػػػػكرم  (Delilah&Faust,2007).اال ػػػػػتبلؿ اشت سػػػػػ  شػػػػػدل اشن ػػػػػلااف اػػػػػلش ركؽ

أف كػدك كن ػلف اش ػرؽ  (Corry, Pruzinsky, & Rumsey. 2009)ككاركزتاسػ   كرنػزم 
وػػد ، ةػػ  اشجسػػـ ال ت ػػدد الشضػػركرك  جػػـ األسػػت ت ػػك اشتغااػػر ةػػ  اشنظجػػر  ة ىػػت سػػااؿ اشنثػػلؿ

ااتنػػل كػػ ص   ػػر ا ػػلت  نػػف  ػػركؽ ، ا ػػكف كػػ ص كا ػػد  ػػزاف جػػدان لػػف ظجػػكر  ػػرؽ  ػػغار
 اارك جدان ود ال تج ى  اك ر الألست لىت اإلطبلؽ  كا تند اضطرا   كرك اشجسد ة  اش ػركؽ 

كاشنجػػػػلرا  ، كاشػػػػدلـ االجتنػػػػلل ، كتػػػػلراخ اال تهػػػػل ، تنػػػػط اشك  ػػػػا  نثػػػػؿ، لكانػػػػؿ لػػػػدكلىػػػػت 
ك ا ا  ت لنؿ اشك ص نا جسػده واػؿ إ ػلات  اػلش رؽ  ةقػد تكشػد هػذه اش ػركؽ شػدل ، االجتنللا 

 وػػد اتجتػػاجـ إذ اكػػ ركف اػػلشقىؽ نػػف أف اآل ػػراف، ا ػػض األةػػراد اشن ػػلااف اػػلش ركؽ تػػدالن  واا ػػ  
أك اشتككهل  اشجسدا   كود اتطكم ك ؿ اشجسـ شدل اش ػرد اشن ػل  اػلش ركؽ  تىؾ اشتدك  اسا 
كاشقىػػػؽ  ػػػكؿ األكضػػػلع ، اش ػػػزف أك األسػػػت  ػػػكؿ اشتغاػػػرا  ةػػػ  اشنظجػػػر كاشقػػػدرا  اشادتاػػػ 8 لىػػػت

كاشقىػػؽ  ػػكؿ  اػػؼ سػػت كف ردك ة ػػؿ اشتػػلس ، االجتنللاػػ  أك اش نانػػ  إذا  لتػػ  اشتػػدك  كاضػػ  
شن ػػركؽ ةػػ  اشكجػػ  أك اشاػػداف  كةانػػل ات ىػػؽ اػػلش ركؽ اػػاف لتػػدنل اػػركف اشتػػدك  شػػدل اشكػػ ص ا

ةقػػػد أظجػػػر  ، اشجتسػػػاف اشنرتاطػػػ  اػػػأثر اش ػػػركؽ لىػػػت اشنظجػػػر اشجسػػػدم كاش بلوػػػل  االجتنػػػلل 
أف اإلتػػلث أ ثػػر وىقػػلن كا تهلاػػلن اكػػأف  ػػكرك  (Ward et al., 1987اشدراسػػ  اشتػػ  وػػلـ اجػػل )
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اجف  ت ػػػكف أضػػػ ؼ نػػػا ظجػػػكر ألػػػراض كأف اش بلوػػػل  االجتنللاػػػ  شػػػد، أجسػػػلدهف نػػػف اشػػػذ كر
ك  ك لن إذا  ػلف اشتكػكه اشتػلتج لػف اش ػرؽ ، اضطرا  نل ا د اش دن  كلدـ اشرضل لف اش الك

( إشت أف (Avinosh et al,2013اتر ز ة  اشكج  كاشاداف   نل أكلر  دراس  أةاتكش ك  ركف 
ا ػػػلتكف اش داػػػد نػػػف اشنرضػػػت اشنقانػػػاف ةػػػ  اشنستكػػػ ال  اش لنػػػ  ةػػػ  نداتػػػ   دشجػػػ  ةػػػ  اشجتػػػد  

نثػػؿ اشقىػػؽ ، اشنكػػ بل  اشت سػػا  كاشجسػػدا  اشنرتاطػػ  الإل ػػلا  اػػلش ركؽ شػػدل األةػػراد اشنتضػػرراف
كأف ثنػػ  ةػػركؽ اػػاف ، اشتقػػدـ ةػػ  اش نػػر كأف هػػذه األلػػراض تزاػػد نػػا، كاال تهػػل  كاش زشػػ  اشت سػػا 

شػدل اشتسػلء نتجػل  اشذ كر كاإلتلث ة  تىػؾ اشنكػ بل  اشت سػا  كاشجسػدا  اشتػ  تاػدك أ ثػر كضػك لن 
 شدل اشرجلؿ 

كااػػدك نػػف اشتتػػلهج كاشت ىػػابل  اشتػػ  وػػدّنجل اشال ػػث كاشنسػػتتدك إشػػت اشدراسػػل  اش ىناػػ   ػػكؿ 
أف هػػذه ، ن جػػـك اشتكػػكهل  اشجسػػدا  اشنت ىقػػ  اػػلشاتر كاش ػػركؽ شػػدل لاتػػل  ن تى ػػ  نػػف اشنجتنػػا

كاشقىػؽ ،    ػكرك اشجسػدكاشتػ  تتنثػؿ ةػ  اضػطرا، اشتككهل  شجل  ثػلر ت سػا  كاجتنللاػ  كجسػدا 
كأف ثنػػػػ  ةػػػػركؽ نتالاتػػػػ  اػػػػاف ألػػػػراض هػػػػذه ، االجتنػػػػلل  كلػػػػدـ اشتكاةػػػػؽ اشت سػػػػ  كاالجتنػػػػلل 

ةلشن ػػلااف ا ػػلال  اشاتػػر ةػػ  أجػػزاء اشطػػرؼ اش ىػػكم أوػػؿ لرضػػ  شىقىػػؽ ، اإل ػػلال  شػػدل األةػػراد
ذ كر ك ػذشؾ تكجػد ةػركؽ اػاف اشػ، نف اشن ػلااف ااتػر األطػراؼ اشسػ ىا ، كاضطرا   كرك اشجسد

كاإلتػػلث ةػػ  هػػذا اشجلتػػ   أنػػل ةانػػل ات ىػػؽ اػػلش ركؽ ةقػػد كجػػد  اشدراسػػل  أف هتػػلؾ اش داػػد نػػف 
ة ػركؽ ، اش كانؿ اشت سا  كاشجسدا  كاالجتنللا  اشنت ىق  اجذا اشتككه اشجسن  اشتلتج لف اش ركؽ

اشذ كر  اشكج  أ ثر إابلنلن نف اش ركؽ ة  اشاداف أك ة  نتلطؽ أ رل نف اشجسد  كالشنقلرت  ااف
أظجػػر  تتػػلهج اشدراسػػل  أف اإلتػػلث أ ثػػر ت رضػػلن شىضػػغكط اشت سػػا  اشتلتجػػ  لػػف هػػذه ، كاإلتػػلث

كأف إ لا  األةراد الش ركؽ ود ت كف شجل  ثلر ت سا  كاجتنللا  كجسدا  ، اش ركؽ نقلرت  الشذ كر
 اػػػػلشر ـ نػػػػف كجػػػػكد ةػػػػركؽ ةػػػػ  هػػػػذا اشت ػػػػتاؼ، أوسػػػػت نػػػػف اآلثػػػػلر اشتػػػػ  اتر جػػػػل اتػػػػر األطػػػػراؼ

Xie, Gallaher, & Chou, 2010) ) 

كاتطبلوػػلن نػػف اشكاوػػا اشػػذم تكػػجده اشاػػـك ةػػ  ظػػؿ  لشػػ  االضػػطرا  كاش تػػؼ اشػػذم ت اكػػ   
شـ ا ػد  لةاػلن  جػـ اإل ػلال  اش ضػكا  ، كلدد نف اشاىداف اش راا  اشنجلكرك للن ، سكرا   ل  

اشتػػ  نلزاشػػ  نسػػتنرك ك ، كاشتكػػكهل  كاإلللوػػل  اشجسػػدا  اشتػػ  ات ػػرض شجػػل اآلالؼ نػػف اشنػػكاطتاف
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ككػػظلال اشقػػذاهؼ اشتػػ  اقػػـك اجػػل ، تتاجػػ  شىت جاػػرا  كألنػػلؿ اش تػػؼ، نتػػذ أراػػا سػػتكا  ك تػػت اآلف
 اػػث تػػأثر  ثاػػر نػػتجـ نػػف جػػرهاء هػػذه األلنػػلؿ اإلرهلااػػ  اشتػػ  ، اإلرهػػلااكف ا ػػؽ اشنػػدتااف اش ػػزؿ

تلثػػلن ، وكضػػ  اش اػػلك اش لنػػ  نػػف  ػػؿ األلنػػلر اتكػػكهل  كطلشػػ  تتلهججػػل األةػػراد اشنػػدتااف ذ ػػكران كا 
ك ػػػلال  اشاتػػػر أل ػػػد األلضػػػلء أك ، نثػػػؿ اش ػػػركؽ اشجسػػػدا  اػػػدرجلتجل اشن تى ػػػ ، جسػػػدا  نتالاتػػػ 

ك اػر ذشػؾ نػف اشتكػكهل  ، ك ذشؾ تككهل  ة  اشكج  كاش نكد اش قرم، شطرةاف لىكااف أك س ىااف
ر  لىػػػت  ػػػ تجـ  نػػػل أثػػػ، اشجسػػػدا  اشتػػػ  ألػػػلوتجـ نػػػف اشقاػػػلـ انسػػػ كشالتجـ ةػػػ   اػػػلتجـ اشاكناػػػ 

تجلزاتجـ اشكظا ا  أاضلن    اشت سا  كاالجتنللا  كلىت نجلراتجـ كا 

كشىت قػؽ نػف تىػؾ اآلثػلر اشسػىاا  اشتػ  اتر جػل اتػر األطػراؼ كاش ػركؽ ، كة  ضكء نػل سػاؽ
وػػلـ اشال ػػث اػػ جراء ، لىػػت اش ػػ   اشت سػػا  شى ػػرد كلىػػت رضػػله لػػف جسػػده كلبلولتػػ  االجتنللاػػ 

نػػف  ػػلال  اشتكػػكه اشجسػػدا  اشتلجنػػ  لػػف اشت جاػػرا  أك اش راهػػؽ اشتػػ   دراسػػ  اسػػتطبللا  شى داػػد
تلثػػلن( نقاػػلس اشقىػػؽ نػػف تكػػكه  ػػكرك اشجسػػد (1)كتػػـ تطااػػؽ ، طلشػػ  اش داػػد نػػف اشنكاطتاف)ذ ػػكراه كا 

لىػػػػت لاتػػػػ  لكػػػػكاها  اىػػػػ  ، نقاػػػػلس اشقىػػػػؽ االجتنػػػػلل  إلػػػػداد اش لسػػػػن (2)ك، إلػػػػداد اش لسػػػػن 
( اغاػػػ  2102كذشػػػؾ  ػػػبلؿ اش ػػػلـ)، اشجسػػػدا  اشن تى ػػػ  ( نػػػف اشن ػػػلااف الشتكػػػكهل 21لػػػددهل)

است كػػلؼ اش بلوػػ  اػػاف  ػػكرك اشجسػػد كاشقىػػؽ االجتنػػلل  شػػدل اشن ػػلااف الشتكػػكهل  اشجسػػدا ر 
أم ، لبلوػ  سػىاا  اػاف  ػكرك اشجسػد اشنت  ضػ  كاشقىػؽ االجتنػلل  اشنرت ػا ك لت  اشتتاج  كجكد

قىػػؽ االجتنػػلل  شػػدل اش ػػرد  كنػػف  ػػبلؿ تراةػػؽ االت  ػػلض ةػػ   ػػكرك اشجسػػد نػػا االرت ػػلع ةػػ  اش
اش كؼ لف هذه اش بلو  شدل ا ض أةراد اش ات  االستطبللا  تااف أتجػـ ا ػلتكف نػف  ػ كا  ةػ  

كأتجػـ  اػر وػلدراف لىػت اشت اػؼ االجتنػلل  اسػا  اشتكػكه ، اشتكاةؽ نا اشكضا اشجداد ألجسلدهـ
كاضػطرا   ػكرك ، قىػؽ كاال تهػل  نل تااف أف األةػراد اشناتػكراف أوػؿ لرضػ  شى، اشذم   ؿ شجـ

 اشجسد نف األةراد اشنككهاف تتاج  ش ركؽ ة  اشكج  كاألادم   اشخ

كاتطبلوػػػلن نػػػػف اشػػػػتقص اشكاضػػػػو ةػػػػ  اشدراسػػػل  اشسػػػػلاق  اشتػػػػ  تتلكشػػػػ  نكضػػػػكع اشتكػػػػكهل  
اشجسدا  اشتلتج  لف ألنلؿ اش تؼ ة  األزن  اشسكرا  كنل تتج لت  نف أضرار جسدا  ش دد نػف 

                                 
 شنبل ؽ شئلطبلع لىت اشنقالس راجا ا،  أداك ة  اشدراس  االستطبللا  اشقىؽ نف  كرك اشجسدتـ االلتنلد لىت نقالس  (0)
 . ؽلىت اشنقالس راجا اشنبل شئلطبلعنقالس اشقىؽ االجتنلل  إلداد اش لسن ،  است دـ اشال ث (2)
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أك اشتكػكهل  اشن تى ػ  ةػ  ا ػض ، أك اش ػركؽ، نثؿ اتر أ د ألضلء اشجسػد، اآلنتافاشنكاطتاف 
أجػػػػزاء اشجسػػػػد اشتػػػػ  أةقػػػػدتجـ اش ثاػػػػر نػػػػف نقكنػػػػل  جػػػػكدك اش اػػػػلك اش ػػػػ ا  كاشت سػػػػا  كاشجسػػػػدا  

ا ػػلكؿ اشال ػػث تسػػىاط اشضػػكء ةػػ  هػػذه اشدراسػػ  لىػػت هػػذه اش هػػ  نػػف األةػػراد اشػػذاف ، كاالجتنللاػػ 
ةػػ   أك ت رضػكا شىتكػكهل  اشجسػنا  اشتلجنػ  لػف اش ػركؽ، سػ ىا  أك اش ىكاػ ةقػدكا أ ػد أطػراةجـ اش

 كرك اشجسد كاشقىػؽ )كلبلو  ذشؾ اا ض اشنتغارا  اشت سا  كاشجسدا  كاالجتنللا ، اشكج  كاشاداف
إضػػػلة  إشػػػت اش كػػػؼ لػػػف اش ػػػركؽ ااتجنػػػل لىػػػت اشنسػػػتكل اشتػػػكل  ةػػػ  اآلثػػػلر اشتػػػ  ، االجتنػػػلل (

اإل لا  لىػت  ػ ت  اشت سػا  كتكاةقػ  االجتنػلل  كاشتػ  اػتـ اش كػؼ  اتر جل  ؿ نف اشتنطاف نف
كذشػؾ شػدل لاتػ  نػف األةػراد اشػذاف اػتـ لبلججػـ ةػ  ، لتجل نف  بلؿ نتجج دراس  اش لشػ  اش رداػ 

 ا ض نستك ال  ندات  دنكؽ  

 8 ا دد اشال ث نك ى  دراست  ة  اإلجلا  لف اشس اؿ اآلت ، كة  ضكء ذشؾ

صورة الجسد والقمق االجتماعي لدى عينة من المصـابين بالتشـوىات  ىل ىنالك عالقة بين
 الجسدية؟

 8 كاتاثؽ لف اشتسل ؿ اشرهاس األسهى  اش رلا  اآلتا 

  نل تقدار  كرك اشجسد شدل أةراد لات  اشدراس  اشن لااف الشتككهل  اشجسدا ؟ 

   ؟نل نستكل اشقىؽ االجتنلل  شدل أةراد لات  اشدراس 

  اش هل  اشن تى ػ  نػف اشتكػكه لىػت  ػؿ نػف  ػكرك اشجسػد كاشقىػؽ االجتنػلل  نل اش بلو  ااف ،
كهؿ ثن  ةركؽ ااف هذه اش هل  لىت اشنستكل اش ن  كاش ا ػ   سػ  نتغاػر اشجػتس كاإلللوػ  ةػ  

 هذه اشنتغارا ؟

   اؼ ان ف االستدالؿ لىػت اش ػركؽ اػاف ناتػكرم األطػراؼ كاشن ػلااف اػلش ركؽ نػف  ػبلؿ 
اشنقلاىػػ  اشن تك ػػ  اشتػػ  أجراهػػل اشال ػػث نػػا لاتػػ  نػػف ناتػػكرم األطػػراؼ كاشن ػػلااف ا ػػركؽ ةػػ  

 اشكج  كاألادم؟
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 : أىمية الدراسة

 8 تتجىت أهنا  اشدراس  اش لشا  ة  اشجلتااف اآلتااف

 : يةاألىمية النظر -أ

وػػد ت اػػد هػػذه اشدراسػػ  ةػػ  ت ػػرهؼ نػػدل تػػأثار اشتكػػكهل  اشجسػػدا  اشتلجنػػ  لػػف اتػػر األطػػراؼ  -1
 كاش ركؽ لىت  كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل  

كهػك نكضػكع ، تتتلكؿ هذه اشدراسػ  إ ػدل اشنكضػكلل  اش داثػ  اشتػ  وػد تثػرم األد  اشت سػ  -2
ف تتلكشتػػػ  اشدراسػػل  اش رااػػػ  ك ، اشتكػػكهل  اشجسػػػدا  إال أتػػ  شػػـػ تػػتـ دراسػػػت  ، األجتااػػ  الشدراسػػػ ةجػػك كا 

كالزاؿ ا لجػػػ  إشػػػت نزاػػػد نػػػف ، اكػػػ ؿ ن نػػػؽ ةػػػ   ػػػلال  اش ػػػرك  كاش ػػػكارث   ك ػػػلن ةػػػ  سػػػكرا 
 اشدراس  اشتظرا  كاشتطااقا  

ان ػػف أف تسػػجـ هػػذه اشدراسػػ  ةػػ  تقػػداـ ةجػـػ أةضػػؿ شن ػػلهاـ  ػػكرك اشجسػػد كاشقىػػؽ االجتنػػلل   -3
 كاشتككهل  اشجسدا  

 -ةػػ   ػػدكد لىػـػ اشال ػػث –اسػػ  األكشػػت نػػف تكلجػػل ةػػ  اشااهػػ  اشسػػكرا  كاش رااػػ  ت ػػد هػػذه اشدر  -4
اشتػػ  تتلكشػػ  اشتكػػكهل  اشجسػػدا  اشنتنثىػػ  ةػػ  اتػػر األطػػراؼ كاش ػػركؽ ةػػ  لبلوتجػػل ا ػػكرك اشجسػػد 

 كاشقىؽ االجتنلل  

 :  األىمية التطبيقية-ب

ك ػػػذشؾ أهناػػػ  اش اتػػػ  ، تػػػأت  أهناػػػ  اشدراسػػػ  اشتطااقاػػػ  نػػػف أهناػػػ  اشنكضػػػكع كاش لجػػػ  إشاػػػ   -1
كأف اشت ػرؼ لىػت طاا ػ  اش بلوػ  ، اشنستجدة ر كاشت  تك ؿ كرا   ال استجلف اجل نػف ةهػل  اشنجتنػا

ااف هذاف اشنتغاراف شدل هلتاف اش هتاف نف اش لال  ة  هذه اشدراس  ت د اداا  لىنا  جداػدك وػد ت ػتو 
 اشنجلؿ اش ىن  شى داد نف اشدراسل  ة  هذا اشنجلؿ 

ـ أةضػػؿ شنتغاػػرا   ػػكرك اشجسػػد كاشقىػػؽ االجتنػػلل  شػػدل اشن ػػلااف الشتكػػكهل  تقػػداـ ةجػػ -2
كذشػػػػؾ نػػػػف  ػػػػبلؿ ةجػػػـػ اش كانػػػػؿ اشت سػػػػا  ، كاشسػػػػ   ت ػػػػك تقػػػػداـ اش ػػػػدنل  اشنتلسػػػػا  شجػػػـػ، اشجسػػػػدا 

 نػل ت كػؼ لتجػل ، كاالجتنللا  اشت  تى   دكران نجنلن ة  اضػطرا   ػكرك اشجسػد كاشقىػؽ االجتنػلل 
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،  ػػػلال  اشتكػػػكه اشجسػػػدم كأثرهػػػل لىػػػت تكاةػػػؽ اش ػػػرد نػػػا هػػػذه اإل ػػػلال ا ػػػض  دراسػػػ  اش لشػػػ  شػػػدل
 كاش كاو  اشنستقاىا  اشتلجن  لتجل 

كتكػػػجا جـ لىػػػت ، ش ػػػ  اتتاػػػله اشاػػػل ثاف إشػػػت أهناػػػ  لاتػػػ  اشن ػػػلااف الشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  -3
 تتلكؿ هذه اش ه  الشنزاد نف اشدراسل  كاألا لث اشنستقاىا  كانتغارا  ن تى    

كضػػػا اػػرانج إركػػػلدا  ولهنػػػ  لىػػت ةتاػػػل  اإلركػػػلدم اشت سػػ  اشن تى ػػػ  شتقػػػداـ اش نػػؿ لىػػػت  -4
اشػػدلـ اشت سػػ  كاألسػػرم كاشنجتن ػػ  شى ػػد نػػف األلػػراض اشت سػػا  كاشجسػػدا  كاالجتنللاػػ  اشتلجنػػ  لػػف 

 هذه اشتككهل  اشجسدا  

 8  أىداف الدراسة

 8 تجدؼ اشدراس  اش لشا  إشت نل اى 

اشنتنثىػػػ  ةػػ  اشتكػػكهل  اشجسػػدا  كارتالطجػػػل ، اشدراسػػ تقػػداـ إطػػلر تظػػرم ش ػػػؿ نػػف نتغاػػرا   -1
 ا كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل  

ت ػػرهؼ اش بلوػػ  اػػاف  ػػكرك اشجسػػد كاشقىػػؽ االجتنػػلل  شػػدل األةػػراد اشػػذاف ا ػػلتكف نػػف  ػػلال   -2
  اشاتر كاش ركؽ

اش ػركؽ( ةػ   ػؿ نػف  ػكرك اشجسػد كاشقىػؽ االجتنػلل  ، اشاتػر) كؼ اش ركؽ ااف أةراد اش ات  -3
 لن شنتغار اشجتس كةق

ت رهؼ اش ركؽ ااف األك لص ذكم اشتككهل  اشجسػدا  األ اػر لنػران كاأل ػغر لنػران ةػ   ػؿ  -4
 نف  كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل 

اػػػاف اشن ػػػلااف الشتكػػػكهل  ، تػػػكع اإل ػػػلا (،  كػػػؼ اش ػػػركؽ ةػػػ  نتغاػػػرا  اشدراسػػػ )اشجتس -5
 اشجسدا  اشن تى   

اشجسد لىت نقالس اشقىػؽ االجتنػلل  شػدل  ػؿ ت رهؼ اش ركؽ ااف نرت    كنت  ض   كرك  -6
 نف لات  اشاتر كاش ركؽ 
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ت ػػرهؼ أثػػر اشت للػػؿ اػػاف نتغاػػرم اشجػػتس كتػػكع اإل ػػلا  لىػػت  ػػؿ نػػف  ػػكرك اشجسػػد كاشقىػػؽ  -7
 االجتنلل  

ت ػػرهؼ اش كانػػؿ اشت سػػا  كاالجتنللاػػ   نػػل ت كػػؼ لتجػػل دراسػػ  اش لشػػ  شػػدل  ػػؿ نػػف ناتػػكرم  -8
 لات  اشدراس   األطراؼ كاش ركؽ شدل ا ض أةراد

 : فرضيات الدراسة

 8 اس ت اشال ث شىت قؽ نف أهداؼ دراست  نف  بلؿ اش رضال  اآلتا 

تكجػد لبلوػ  ذا  دالشػػ  إ  ػلها  اػاف نتكسػػطل  درجػل  أةػراد لاتػػ  اشدراسػ  نػف اشن ػػلااف  -0
كنتكسػطل  درجػلتجـ لىػت أا ػلد نقاػلس اشقىػؽ ، الشتككهل  اشجسدا  لىت أا لد نقالس  كرك اشجسػد

 االجتنلل  

تكجػػد ةػػركؽ ذا  دالشػػ  إ  ػػلها  اػػاف درجػػل  أةػػراد لاتػػ  اشدراسػػ  نػػف اشن ػػلااف الشتكػػكهل   -2
 اشجسدا  اشن تى   لىت اا لد نقالس  كرك اشجسد تا لن شنتغار اشجتس 

تكجػػد ةػػركؽ ذا  دالشػػ  إ  ػػلها  اػػاف درجػػل  أةػػراد لاتػػ  اشدراسػػ  نػػف اشن ػػلااف الشتكػػكهل   -1
 اشقىؽ االجتنلل  تا لن شنتغار اشجتس  اشجسدا  لىت أا لد نقالس

تكجػػد ةػػركؽ ذا  دالشػػ  إ  ػػلها  اػػاف درجػػل  أةػػراد لاتػػ  اشدراسػػ  نػػف اشن ػػلااف الشتكػػكهل   -2
تكػكه ةػ  ،  ػركؽ، اشجسدا  لىت أا لد نقالس  كرك اشجسػد تا ػلن شنتغاػر تػكع اإل ػلا  )اتػر أطػراؼ

 تككه ة  اشجسـ( ، اشكج 
نتكسػػطل  درجػػل  أةػػراد لاتػػ  اشدراسػػ  نػػف اشن ػػلااف  تكجػػد ةػػركؽ ذا  دالشػػ  إ  ػػلها  اػػاف -3

، الشتكػػكهل  اشجسػػدا  لىػػت أا ػػلد نقاػػلس اشقىػػؽ االجتنػػلل  تا ػػلن شنتغاػػر تػػكع اإل ػػلا )اتر أطػػراؼ
 (تككه ة  اشجسـ، تككه ة  اشكج ،  ركؽ

، تكجػػد ةػػركؽ ذا  دالشػػ  إ  ػػلها  اػػاف أةػػراد لاتػػ  اشدراسػػ  نػػف اشن ػػلااف اتكػػكهل  جسػػدا  -4
 ( ست  لىت نقالس  كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل   14( كةكؽ)13هـ دكف سف)اشذاف  ااف

تكجػد ةػػركؽ ذا  دالشػػ  إ  ػػلها  اػػاف نرت  ػػ   ػػكرك اشجسػػد كنت  ضػػ   ػػكرك اشجسػػد لىػػت  -5
 نقالس اشقىؽ االجتنلل  
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 : حدود الدراسة
 8 تت اف  دكد اشدراس  اش لشا  انل اى  

اشن ػػػلااف الشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  اشتلتجػػػ  لػػػف تت ػػػكف لاتػػػ  اشدراسػػػ  نػػػف : الحـــدود البشـــرية -0
أك اش ػركؽ ةػػ  ، ننػف ا ػلتكف نػػف إ ػلال  اتػر أ ػػد األطػراؼ، (  لشػػ 71كلػددهـ ) أ ػداث اش تػؼ
 ( ست  31-21تراك   ألنلرهـ ااف )، ( أتثت16ك)، ( ذ ران 32اكاوا)، اشكج  كاشاداف

لل  شػدل األةػراد اشػذاف تتتػلكؿ اش بلوػ  اػاف  ػكرك اشجسػد كاشقىػؽ االجتنػ: الحدود الموضوعية -2
كذشؾ الست داـ األدكا  اشت  ُاست دن  ةػ  اشدراسػ  كةػؽ ،  ركؽ(، اتر)ا لتكف نف تككهل  جسدا 

تكع اإل لا (ر كتتنثؿ اش دكد اشنكضػكلا  اػلشنتجج اشك ػ   االرتاػلط   -)اشجتس8 اشنتغارا  اشتلشا 
 اإل  لها  كاألسلشا  ، كاألدكا  اشنتلسا ، اشت ىاى  كاشنتجج اإل ىاتا  

 تـ إجراء اشدراس  اش لشا  ة  نستك ال  كلالدا  ندات  دنكؽ : الحدود المكانية -1

كشغلاػػػػػ   23/4/2102تػػػػـػ تطااػػػػػؽ اشدراسػػػػػ  ةػػػػػ  اش تػػػػػرك اشننتػػػػػدك اػػػػػاف : الحـــــدود الزمانيـــــة -2
1/2/2103  

 : مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية

 Disfigurement: التشوه -1

( إشػػت األضػػرار كاإل ػػلال  كاشتػػد  Collins,2001وػػلنكس )كػػار ن ػػطىو اشتكػػكه ةػػ  ا 
أك اش اػػك  كاشتكػػكهل  ةػػ  اشجسػػـ   نػػل ا ػػرؼ اأتػػ  لاػػلرك لػػف أضػػرار تلتجػػ  لػػف ط ػػرك كراثاػػ  

أك تكػػػكه ا ػػػد لنىاػػػ  ، أك اضػػػطرا  هرنػػػكف اشتنػػػك، ش قػػػ  اػػػلشجتاف أك نضػػػلل ل  لتػػػد اشػػػكالدك
تتاجػػػ  ش كانػػػؿ ن تسػػػا  أك كراثاػػػ    كاتػػػر األلضػػػلء، نثػػػؿ اش ػػػركؽ، أك إ ػػػلا  كػػػدادك، جرا اػػػ 

هػػػك  لشػػػ  نػػػف األذل اشطاػػػ  أك اشجسػػػن  اشػػػكراث  أك اشن تسػػػ  اشػػػذم أ ػػػدث  ىػػػبلن ، ةلشتكػػػكه إذف
أك اشتػد  ، أك اشجػرح، كاش اػ  شا ىقػ ، اشنػرض8 نثػؿ، كتككهلن ةػ  اشكظػلهؼ اشجسػنا  شػدل اش ػرد

 نراض أك اش كادث  اشتلتج  لف اش ركؽ أك اشاتر ة  أ د أطراؼ اشجسد اشتلتج  لف األ

http: //www.youtube.com/watch?v=3cfMzamIWXA  

http://www.youtube.com/watch?v=3cfMzamIWXA
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أك ، كاش جػز، ة  اشقلتكف اأت  نثؿ أم درج  ةػ  اإلللوػ  اشجسػدا  وُيعّرف التشوه الجسدي
اش ػرعر اشكػىؿر 8 ض  كهػذا اكػنؿنػف لاػ   ىقػ  أك نػر ، اشتككه اشذم تسػاا  اإل ػلا  اشجسػدا 

كاش كاهػؽ اشسػن ا  كاش بلناػ  كاشا ػرا   كالتنػلد اش ػرد لىػت أججػػزك ، اشاتػرر  اػل  اشتتسػاؽ اشاػدت 
كأدكا  طااػػ  أك ا ػػطتللا  أ ػػرل شىت ػػكاض لػػف ذشػػؾ اشتكػػكه أك اش ػػد نػػف ألراضػػ  اشجسػػنا   

شتنلثػػػؿ اشجسػػػدم كا، كاػػػرد هػػػذا اشن ػػػطىو إشػػػت تتاجػػػ  كوػػػكع  ػػػلدث أك إ ػػػلا  تضػػػ ؼ اشجنػػػلؿ
 نػل ا تػ  أم  لشػ  نى كظػ    (Black's Law Dictionary,2003كاشنظجر اش لرج  شى ػرد  )

، نثػؿ اشتػد  ةػ  اشكجػ   اشنكػ بل  اشجىداػ ، ود تسػا  اإل ػرال اشنتػأشـ ةػ  األنػل ف اش لنػ  شى ػرد
أك  ػػػركؽ ةػػػ  ا ػػػض أجػػػزاء اشجسػػػد أك ، اضػػػطرا  ةػػػ   ر ػػػل  اشنكػػػ  أك اتػػػر ةػػػ  األطػػػراؼ

، اشتكػػػػػػػػكهل  اشتلتجػػػػػػػػ  لػػػػػػػػف لنىاػػػػػػػػل  جرا اػػػػػػػػ  أك أنػػػػػػػػراض نزنتػػػػػػػػ   لشسػػػػػػػػرطلف أك اشسػػػػػػػػ رم
 ( (Rumsey, & Gahagan, 1982ك ارهل
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تػػػػػـ ت راػػػػػؼ ةقػػػػػداف األطػػػػػراؼ اللتالرهػػػػػل تجراػػػػػ  ةػػػػػراؽ اش ػػػػػرد أ ػػػػػد أطراةػػػػػ  نػػػػػف اشجسػػػػػـ  
(Flannery & Faria 1999, 100)   

اأتػػ   لشػػ  ن تسػا  تلتجػػ  لػػف ةقػد أ ػػد أطػػراؼ ( اشاتػر Rains,1995m41كا ػرؼ راػػف )
اشجسػػد اسػػا  اإل ػػلال  أك األنػػراض أك اشجرا ػػ  أك اش ػػرك  أك  اػػل  أ ػػد األطػػراؼ ألسػػال  

   ىقا 

اأتػ  ةقػداف أةػراد اش ات )لاتػ  اشاتػر( أ ػد األطػراؼ : وُيعّرف الباحث البتر في ىذه الدراسـة
كهػـ ، أك طرؼ لىكم كطرؼ س ى ، رةاف اشس ىاافاشس ىا  أك اش ىكا  أك اشطرةاف اش ىكااف أك اشط

 نف األةراد اشذاف ا ض كف شى بلل ة  إ دل نستك ال  ندات  دنكؽ 
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اش ػػرؽ هػػك ضػػرر ا ػػا  اشجىػػد أك األتسػػج  اش ضػػكا  األ ػػرل اشتلتجػػ  ةػػ  اشنقػػلـ األكؿ  
ت ػػػػػلؿ نػػػػػا اشنػػػػػكاد كاال ت ػػػػػلؾ أك اال، كاش جراػػػػػلء، لػػػػػف طراػػػػػؽ اش ػػػػػرارك أك اشتكػػػػػلط اإلكػػػػػ لل 

كاشتكػػػػلط ، اش انالهاػػػػ   كوػػػػد اتسػػػػا  ةػػػػ  إ ػػػػلال  اشجىػػػػد اشتلكػػػػه  لػػػػف األكػػػػ   ةػػػػكؽ اشات سػػػػجا 
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ةضػػبلن لػػػف اشضػػرر اشتت سػػػ  اشتلجنػػ  لػػػف استتكػػػلؽ ، اإلكػػ لل  كاش جراػػػلء أك اشنػػكاد اش انالهاػػػ 
  (Ahuja & Bhattacharya 2004)اشد لف 

اأتجػػل اش ػػركؽ اشتػػ  ت ػػرض شجػػل اش ػػرد ، دراسػػت  وُيعــر ف الباحــث الحــروق لــدى أفــراد عينــة
ك اػر ذشػؾ تتاجػ  شؤللنػلؿ اإلرهلااػ  اشتػ  ، تتاج  شسقكط وذاهؼ ك ػرؽ اشنتػزؿ أك ات جػلر وػذاهؼ

كتىػػؾ اش ػػركؽ نتنر ػػزك ةػػ  اشغلشػػ  شػػدل أةػػراد لاتػػ  ، اقػػـك اجػػل اإلرهػػلاااف ا ػػؽ اشنػػدتااف اش ػػزؿ
 ل ة  إ دل نستك ال  ندات  دنكؽ كهـ ننف اتىقكف اش بل، اشا ث ة  اشكج  كاشاداف
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كالتقلدات  كنكللره ،  كرك اشجسد اأتجل أة لر اشك ص (Cash,1997,23)ُا رِّؼ  لش 
درا لت  كاكػنؿ ذشػؾ اشنظجػر ، اشت  تت ىؽ انظجره اشجسن  للن ، كاتجلهلت  كأة لش ، كت كرات  كا 

 كاشسف كاشتكظا ل  كاشجتس 

ا كتجػل اش ػػرد لػف جسػػن  ، ( اأتجػل  ػكرك ذهتاػػ  كلقىاػ 2113، 112ؼ كػػقار)كااتنػل ت ػر  
أك ة  ن كتلت  اشدا ىا  كألضله  اشن تى ػ  كودرتػ  لىػت تكظاػؼ هػذه ، سكاء ة  نظجره اش لرج 
ثاػل    لءتجػل كنػل وػد ا ػل   ذشػؾ نػف نكػللر أك اتجلهػل  نكجاػ  أك سػلشا  لػف ، األلضلء كا 

 تىؾ اش كرك اشذهتا  شىجسـ 

اشدرجػػ  اشتػػ  ا  ػػؿ لىاجػػل : رف الباحــث صــورة الجســد فــي دراســتو إجرائيــًا ب نيــاويعــ
ةػ   لىت نقاػلس  ػكرك اشجسػد )إلػداد اشال ػث( اشنسػت دـ، اشن  كص اشن ل  الشتككه اشجسدم

 اػث تكػار اشدرجػ  ، كاشذم اتضنف اشن كف اشن رة  كاالجتنلل  كن ػكف اش اػرك، اشدراس  اش لشا 
ااتنػػػػل تكػػػػار اشدرجػػػػ  اشنت  ضػػػػ  إشػػػػت رضػػػػل ، شن  ػػػػكص لػػػػف جسػػػػدهاشنرت  ػػػػ  إشػػػػت لػػػػدـ رضػػػػل ا

 اشن  كص لف جسده 
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(  اث 2112، 21نف اشت را ل  اشنجن  شىقىؽ االجتنلل  اشت راؼ اشذم كض ت  اش تلت )
تجداػدان  اأت  استجلا  ات  لشا  كن رةا  كسىك ا  شنكوػؼ اجتنػلل  اػدرؾ لىػت أتػ  اتضػنف8 لرةت 
كوػد اػ دم إشػت ، ك كةلن نف اشتقااـ اشسىا  شآل راف اشذم ا دم شنكللر االتزللل كاشضاؽ، شىذا 

 االتس ل  االجتنلل  كاشت  ظ كاش ؼ 
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( اشقىػػػؽ االجتنػػػلل  اأتػػػ  اشقىػػػؽ نػػػف اشتقاػػػاـ اشسػػػىا  2102، 25،  نػػػل ُا ػػػرهؼ )اش لسػػػن  
ؿ االضػطراال  اشت سػا  اشتلجنػ  لػف كهػك كػ ؿ نػف أكػ ل، شىذا  ة  نكاوؼ اشت للػؿ االجتنػلل 

 تقص اشنجلرا  االجتنللا  كض ؼ ة  تقدار اشذا  

اشدرجػػ  اشتػػ  ا  ػػؿ لىاجػػل : ويمكــن لمباحــث أن ُيعــر ف القمــق االجتمــاعي إجرائيــًا ب نــو
لىت نقاػلس اشقىػؽ االجتنػلل  اشنسػت دـ ةػ  اشدراسػ  اش لشاػ  كاشػذم اتضػنف األا ػلد ، اشن  كص

اشتكػػت  اشػػذهت    اػػث تكػػار اشدرجػػ  ، اشتك اداػ ، اشن كػػرا  اشجسػػنا ، ت  ػػلش اشتجتػػ  اال8 اشتلشاػ 
اشدرجػػ  اشنت  ضػػ  إشػػت  تكػػار اشنرت  ػػ  إشػػت أف اشن  ػػكص أ ثػػر لرضػػ  شىقىػػؽ االجتنػػلل  ااتنػػل

 ات  لض ة  نستكل اشقىؽ االجتنلل  أك  الا  
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اشتكػكهل  8 كاشتػ  تكػنؿ، اتضنف هذا اش  ؿ اشن لكر األسلسا  شنتغارا  اشدراسػ  اش لشاػ 
، اتر األطراؼ8 نثؿ، ذا  اش ى  اأ داث األزن  اشسكرا  اشت  ت رض شجل ا ض األةراد اشجسدا 
 دثـ دراس  لبلو  هذه اشتكػكهل  ا ػكرك اشجسػ، ك ارهل نف اشتككهل  اشتلتج  لف ذشؾ، كاش ركؽ

ثػػػـ واػػػلـ اشال ػػػث اػػػراط اشنتغاػػػرا  ذا  اش ػػػى  ، كاشقىػػػؽ االجتنػػػلل  نػػػف كججػػػ  تظػػػر اشنتضػػػرر
الشتككهل  اشجسدا  نف أجؿ اشك كؿ إشت ةجـ كاضو شجذه اشنتغارا  كراطجػل الشدراسػل  اشسػلاق  

 كاشتتلهج اشت  ان ف أف اتك ؿ إشاجل اشال ث 

نثؿ ة  اشتككهل  اشجسدا  كلبلوتػ  تتلكؿ اشال ث اشنكضكع اشرهاس شىدراس  كاشنت، نف هذا
ناتػػدهلن الشتكػػكهل  اشجسػػدا  اشتلكػػه  لػػف األضػػرار اشتػػ  ش قػػ  اػػا ض أةػػراد ، اػػلشنتغارا  األ ػػرل

 اشنجتنا تتاج  أل داث األزن  اشسكرا  ثـ اش داث لف  كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل  

 أواًل ـ التشوىات الجسدية
 لشاػػػلن نػػػل اػػػ دم إشػػػت نكػػػ بل  ت سػػػا  ،  ااثػػػ سػػػكاء  ػػػلف سػػػاا   لشػػػ   ناػػػدك أك ، اشتكػػػكه

 ػػػكرك اشجسػػػػـ اشسػػػىاا ر اش تاػػػ ر  ػػػػ كال  ةػػػ   اػػػلك اشنػػػػرء 8 نثػػػؿ، كجسػػػدا  كاجتنللاػػػ  كػػػػدادك
  اشخ  كارجا ذشؾ جزهالن إشت  ا ا  ت اػؼ أك تكاةػؽ اش ػرد نػا تىػؾ  كاشجتسا  اشنجتا ، االجتنللا 

لػبلكك لىػت ، كاالجتنػلل  كاشجسػدم اشتككهل  اشت  تك ؿ لكاوػ  ك انػ  لىػت اشنسػتكل اشت سػ 
اآلثلر اشنستقاىا  اشنت ىق  الشنجت  كاإلتتلجا   كود أظجر  اشدراسل  أف اشس لف للن  اشذاف شداجـ 
تككهل  جسدا  هـ أوؿ ثق  كا ترانلن نف كجج  تظرهـ اش ل   كنف كجج  تظػر اآل ػراف أاضػلن  

ثػؿ اشكجػ  كاشاػداف   نػل تنػ  ننلرسػ  ن، نثؿ هذه اشتككهل  ت ثر لىت نتػلطؽ نرهاػ  ةػ  اشجسػد
اشتككا  اشجسدم اشنت ند نف واؿ اش داد نف اشثقلةل  لىت نر اشتلراخ اشاكرم أل راض داتاػ  أك 

ك تػػلف اإلتػػلث ك ارهػػل نػػف اشتكػػكهل  اشجسػػنا  اشغاػػر نر ػػك  ، نثػػؿ اشككػػـ، وضػػلها  أك  ػػ ا 
تسػتطاا إاػلدك أنػـ نػف ، دن   لشاػلن ةلألسى   كاشنت جرا  اشنسػت ، ةاجل اجتنللالن  لبلكك لىت ذشؾ
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، ةضػػبلن لنػػل ت ى ػػ  نػػف كاػػبل  كدنػػلر ةػػ  اشن تسػػال  اش ضػػلرا )ا قك ، لىػػت ظجػػر اشن نػػكرك
(  كهذه اش رك  تترؾ  ثلران اجتنللا  كت سػا  لىػت األةػراد كاشجنللػل  كاألسػر اشتػ  76، 0777

، كاشت ػرض ش ػ كال  اش اػلك، كةكاجا اشنػك ، كاشتككه، ت رض  شكابلتجلر ةلشتكرد كةقداف اشس ف
كاتجـ لتجل لبلنل  كألراض ت سػا  ، ت د جنا جل ن ثرا  نتالات  ت ىؼ كراءهل نك بل  ت سا 

 ( 7، 0770، كاتتج  ن ظنجل اأف تت كؿ إشت نرض ت س  ن اف )اشتلاىس ، نتذ اداا  اش ر 

شػدكاـ كارل اشال ث أف اشك كر الشتقص كاشق كر ةػ  ألضػلء اػدف اإلتسػلف ا ػاو لىػت ا 
ذشػؾ أف كجػكد األلضػلء اشقل ػرك تػ ثر داهنػلن لىػت  اػلك ، للنبلن اغار ة  تنكه اشت سػ  كاشجسػدم

كتزاػػػػد نػػػػف كػػػػ كره ا ػػػػدـ األنػػػػلف ةػػػػ  اشنكاوػػػػؼ ، ألت جػػػػل تقّىػػػػؿ نػػػػف وّانػػػػ  ذاتػػػػ ، اشكػػػػ ص اشت سػػػػا 
كتسػػا  شػػ  اش جػػؿ أك اشقىػػؽ االجتنػػلل   ش ػػف هػػذا اشكػػ كر ا اتػػ  هػػك اشػػذم اىجػػ  ، االجتنللاػػ 

ذشػؾ ألف إرادك اشقػكك شاسػ  ةػ  ، كاثاػر شداػ   ػراللن ت سػالن لتا ػلن ، للر اش رد إلثاػل  ك  ػات نك
 نانجل كاهلن   ر  ار اشقدرك اشت كاضا  اشتػ  ا ػت جل اش ػرد اشن ػكؽ جسػنالن شى  ػكؿ لىػت نػل 

 ا كزه نف أنف دا ى  

د اشػػذاف شػػدل ا ػػض األةػػرا كنػػف اإلللوػػل  اشتػػ  تػػ دم إشػػت  ػػدكث  ػػدن  ات  لشاػػ  كػػدادك
لػػف األلنػػلؿ  أك نػػل اتػػتج، ك ػػكادث اش نػػؿ، تػػذ ر  ػػكادث اشسػػالرا ، ات رضػػكف ش ػػكادث ن شنػػ 

كاشتكػػكهل  اشجسػػدا  ، نثػػؿ اتػػر األطػػراؼ، اش رااػػ  اشتػػ  وػػد تسػػا  تكػػكهل  كاضػػ   ةػػ  اشجسػػـ
اشتلكه  لف اإل لا  الش ركؽ ك ارهل  كهذه اش دنل  اشجسدا  ود تسػا  اش داػد نػف اشنكػ بل  

، كأ ثػػػر اش ػػػلال  اشتػػ  ان ػػػف أف تبل ػػػظ ةػػ   لشػػػ  اش ػػػرك ، كاالت  لشاػػػ  شىن ػػػلااف اجػػل اشت سػػا 
سػػكاء أ ػػد األطػػراؼ اش ىكاػػ  أك اشسػػ ىا  أك اشتكػػكهل  ةػػ  اشكجػػ  كاش نػػكد ،  ػػلال  اتػػر األطػػراؼ

إضلة  إشت اشتكػكهل  اشتلجنػ  لػف اش ػركؽ ةػ  األاػدم كاألرجػؿ ، اش قرم أك ة  اشق ص اش درم
ناػػا هػػذه اش ػػلال  ةػػ  ا ػػض ألضػػلء اشجسػػـ اتكػػأ لتجػػل لنكنػػلن كػػ كران الش سػػلرك كج كاشكجػػ   اشخ

ش قد أك تككه جزء نجـ نػف ألضػلء اشجسػد  كهػذا اتػتج لتػ  اػأس اشنػراض  كةػ  ا ػض األ اػلف 
، وػد ت ػكف اش ػدن  لىػت درجػ   ااػرك نػػف اشكػدك ػ ك ل ػ  إذا  ػلف اشناتػكر  اػر نسػتقر ات  لشاػػلن 

شذاف  لتكا اقكنكف اتكلط  اار  إذ ا كف اشاتر الشتسػا  شجػـ  ػدن  كا كف ذشؾ للدك ة   لال  ا
أك تـ لق  ، كش ف إذا  لف اشنراض نست دان شىاتر،  نل شك أ ااكا ا دن  أك نرض  لد، كدادك
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أك ةػػ   ػػلال  اشتت ػػؿ ،  نػػل هػػك اش ػػلال  شػػدل نرضػػت اشسػػ رم، نػرض شىت ىػػ  نػػف لضػػك ةلسػػد
 (  100، 0750، ال ت كف كدادك )اشجكارمة ف اش دن  ، اشتدراج   نل ة  اشجذاـ

 ( Stewart,1999كتأاادان إل لال  اش ػرك  كأثرهػل لىػت اشتكػكهل  اشجسػدا  ةقػد درس )
 اػػث كجػػد أف ألىػػت ، أكػػ لؿ اشتكػػكهل  اشجسػػدا  اشتلتجػػ  لػػف اش ػػرك  شػػدل اشنجتػػداف كاشنػػدتااف

ت  ػػؾ ، %(16 ػػركؽ)اش، %(31اتػػر األطػػراؼ)8 اشتسػػ  اشنهكاػػ  شىتكػػكهل  اشجسػػدا  هػػ  اآلتاػػ 
٪(   نػل 1 2وطا األ لاا ة  اشقدناف كاشاػداف )، ٪(5 1) ّىؿ ة  اشقدـ جزهالن ، ٪(6 2اشر ا  )

( إشػػت أف اش ػػرك  تػػ ثر ةػػ  اش هػػل  Graham,&Parke, 2004أكػػلر اشا ػػث اشػػذم أجػػراه )
 اش نراػػػ  األ ػػػغر سػػػتلن نتجػػػل ةػػػ  األ اػػػر لنػػػران نػػػف  اػػػث اشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  ك  ثلرهػػػل اشت سػػػا 
كاالت  لشاػػ  كاشجسػػدا  كاالجتنللاػػ   ة ىػػت سػػااؿ اشنثػػلؿ ناتػػكرم األطػػراؼ ا ػػكف نتكسػػط ألنػػلرهـ 

كاتػػتج اشاتػػر لػػف إطػػبلؽ اشتػػلر اشنالكػػر أك اإلت جػػلرا  اشقرااػػ  ، ( سػػت 7 23ةػػ  كوػػ  اإل ػػلا  )
لػػػف اشتكػػػكهل   أك أم نػػػزاج ننػػػل سػػػاؽ  لػػػبلكك، كاش ػػػركؽ، نػػػف اشضػػػ ا  أك كػػػظلال االت جػػػلر

أك اشسػرطلف أك ضػ ؼ كركد اشػدـ ةػ  ، تلتجػ  لػف األنػراض اشنزنتػ   نػرض اشسػ رماشجسدا  اش
كاشػذم ان ػف أف تت ػلوـ هػذه اش ػلال  أثتػلء األزنػل  كاشن ػلرؾ ، األكلا  اشدنكا  شؤلطػراؼ اشسػ ىا 

اش رااػػ  شػػػدل اشنجتػػػداف كاشنػػػدتااف لىػػػت  ػػػد سػػكاء   نػػػل أظجػػػر  تتػػػلهج اشدراسػػػ  األنرا اػػػ  اشتػػػ  
لىػت لاتػ  نػف اشجتػػكد  (James, Committee ,Carrolee& Barlow. 2011)أجراهػل 

تكف نػػػف اتػػػر أ ػػػد ل%( نػػػتجـ ا ػػػ2األنػػػرا ااف ةػػػ   ػػػر  اش ىػػػاج األكشػػػت كاشثلتاػػػ  أف نػػػل تسػػػات  )
( ا لتكف نف تككهل  جسدا  تلتج  لف اش رؽ كاإل لال  2 0ك)، أطراةجـ أك جزء نف أطراةجـ

تػػػأثارُا  ااػػػران لىػػػت  اػػػلك اش ثاػػػر نػػػتجـ نػػػف اشتل اػػػ   كأف هػػػذه اشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  أثػػػر ، اشن تى ػػػ 
( نػػػتجـ 45ك)، ( جتػػػدم وػػػد اتت ػػػركا تتاجػػػ  شجػػػذه اشتكػػػكهل 02كأف ورااػػػ )، اشت سػػػا  كاالجتنللاػػػ 

شداجـ أة لر اتت لرا  تتاج  ش دـ ت ػا جـ نػا اشكضػا اشجداػد شجسػدهـ   نػل كشػّد  اش ػرالل  ةػ  
رم األطػػراؼ اشػػذاف  ػػلدركا اشقػػكا  اشنسػػى    تػػت اش ػػراؽ كأةغلتسػػتلف زاػػلدك  ػػلدك ةػػ  لػػدد ناتػػك 

ثن  اش داد نف اشنك بل  اشت  تكاجػ  اشتكػكهل  اشجسػدا  ةػ  ، ( كالإلضلة  إشت ذشؾ2112للـ)
 األطراؼ كاشكج  كاشاداف 
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 : أشكال التشوىات الجسدية واثرىا عمى الصحة النفسية

ر لىػػػت اش سػػػ رااف اشتػػػ  ت ػػػدث ةػػػ  اش ػػػرك  كتػػػ ث كاشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  إف اإل ػػػلال  
 8 كاشت  ان ف تقسانجل  س  كدتجل إشت، كاشندتااف  ثارك كنت ددك

كوػد ، ان ف ن لشجتجل كاشك لء نتجل دكف أف تترؾ  ثلران الشغ  ة  اشجسـ: إصابات بسيطة-أ
كدكف أاػ  نكػل ؿ  ػ ا ر ، كان ػف أف ا ػكد اش ػرد إشػت  التػ  اشطاا اػ  ا ػدهل، تك ت دكف لبلل

 اش دنل  اشن تى   كاشرضكض كاشجركح اشاساط   كنف هذه اإل لال 

ذا شػػـ ت ػػلشج وػػد تػػ دم إشػػت نضػػلل ل  ةػػ  ، ت تػػلل إشػػت لػػبلل: إصــابات متوســطة -ب كا 
 نل ود ت د نف اش ر   اشطاا ا  ة  اشجسـ إذا شـ ت لنؿ اطراق  ، كود تترؾ ا ض اآلثلر، اشجسـ
 ك نف هذه اإل لال   سكر األطراؼ ، سىان 

ذا شػـ ت ػلشج ةػ  اشكوػ  اشنتلسػ  أةقػػد  ، كهػ  ت تػلل ش ػبلل سػػراا: إصـابات بميةـة -ج كا 
كنػف هػذه ، أك ت ىؼ للهل  داهن   تػت ا ػد اش ػبلل، كود تترؾ  ثلران ة  اشجسـ، اشن ل   الت 

 ػذشؾ نػف هػذه اإل ػلال  نػل اتػرؾ  ثػلران اىاغػ  ، كاشجػركح اشتلةػذك، اش سكر اشنضػلل  ، اإل لال 
 تػػت ا ػػد اتقضػػلء ، اشن ػػل  اش ثاػػر نػػف االضػػطراال  اشت سػػا  ةت ىػػؽ شػػدل، ةػػ  ت ػػس اإلتسػػلف

 اش ر  اشت  ت كؿ دكف تنت   ا الك هلده  كنرا   

، كال ان ف شىجسػـ اش اػلك اػدكتجل، ت ا  أجزاء هلن  ة  جسـ اإلتسلف: إصابات قاتمة -د
اش قػرم كود ت دم الشك ص إشت اشكةلك  ا ض إ لال  اشرأس كاش نػكد ، كود ال ات ا ن جل اش بلل

 كاش در 

لىػػت جكاتػػ  اشك  ػػا   لةػػ  ، كاتػػتج لػػف اش ػػرك  كاألزنػػل  اش داػػد نػػف اشتػػأثارا  اشسػػىاا 
 8 كنف ااف هذه اشتأثارا 

ةقػػد تػػ ثر اش ػػرك  لىػػت لػػدد  ااػػر نػػف األةػػراد ا قػػداتجـ أجػػزاء نػػف : التــ ثير الجســدي-1
ةا ػػػل  ، داثجسػػػدهـ اسػػػا  ت رضػػػجـ شبلت جػػػلرا  كش ػػػدـ وػػػدرك اش ػػػرد لىػػػت اشت اػػػؼ نػػػا األ ػػػ

 اأنراض سا كسكنلتا  
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ة ف ذشػؾ سػاترؾ ، ةلش رد لتدنل اتأثر نف اشتل ا  اشت سا  كاشجسدا : الت ثير االجتماعي-2
كلتدهل تتػأثر ، ةقد ا دث نل اسنت الشكىؿ االجتنلل ، تأثارا   تنا  لىت اشجكات  االجتنللا 

 ( 72، 2112، اشقاـ كاش لدا  اشت  ا نف اجل اش رد)اشسبلن 

 : التشوه الجسدي في اآلتي ويمكن تحديد مفيوم

، اشت  ت ػا  اشجا ػؿ اش ظنػ  شئلتسػلف، تككه اشجسـ هك أ د اإلللول  اشجسنا  اش ر ا  
كن ظـ ، كت دث هذه اإلللو  اتسا   اارك ة  األطراؼ اش ىال نف اشجسـ نقلرت  الألطراؼ اشس ىت

كش ػف اشػػا ض اآل ػر وػد ارجػا إشػػت ، اػ أسػال  اإل ػلا  اتكػكهل  ةػ  األطػػراؼ ت ػكف كراثاػ   ىق
، كاشػػزالزؿ  كتأ ػػذ اشتكػػكهل  أكػػ لؿ لداػػدك، ك ػػكادث اش نػػؿ، اش ػػكادث كاإل ػػلال  ةػػ  اش ػػرك 

ك ػغر ، أك  اػل  أ ثػر نػف طػرؼ، ك ال  طػرؼ نػف األطػراؼ،  غال  جزء نف أ د األطراؼ
تلتجػػ  لػػف كتكػػكه طػػرؼ أك أ ثػػر نػػف األطػػراؼ أك اش ػػركؽ اش،  جػػـ أ ػػد األطػػراؼ اكػػ ؿ كاضػػو

 ( 56، 2113، اش راهؽ)أاك اشت ر

 البتر مفيومو وانتشاره -ثانياً 
نرض اشس رم )8 نثؿ، كتكنؿ األنراض، نسلرا  نت ددك اشت  ود ت دم إشت اتر األطراؼ

كا  لالال  ن شن  )نثػؿ اشسػالرا  كاش ػكادث ، كاألكراـ اش ااث (، كأنراض األكلا  اشدنكا  اشطرةا 
   ةػػ   ثاػػر نػػف  ػػلال  اتػػر األطػػراؼ هػػك إجػػراء نتقػػذ ش اػػلك اش ػػرد نػػف اش ػػتللا ( كأسػػال   ىقاػػ

كتتأثر انجنكل  نف اش كانؿ ، نك  ن قؽ  كاالستجلال  اش ردا  ش قداف األطراؼ نتتكل  كن قدك
 ((Ehde, & Wegener, 2008اشك  ا  كاشسرارا  كاالجتنللا  كاشنلدا  كاشااها 

طػػرؼ نػػف اشجسػػـ لػػف طراػػؽ اشجرا ػػ  أك اأتػػ  إزاشػػ   imputationكان ػػف ك ػػؼ اشاتػػر 
  اشخ  ك لشالن اتـ لف طراؽ  نثؿ  كادث اشسالرا  أك ة  اشن لرؾ اش س را ، تتاج   لدث  ن ات 

اش نىاػػل  اشجرا اػػ  نػػف أجػػؿ اشسػػػاطرك لىػػت األشػػـ أك اشنػػرض ةػػػ  اشطػػرؼ اشن ػػل   كلػػلدك نػػػل 
اش بلوػػل  االجتنللاػػ  ك نػػل ا ػػل   ذشػػؾ نػػف ، اكػػ ر اشكػػ ص ناتػػكر األطػػراؼ الشجسػػد اشنكػػكه

  (Wald 2004, 9)كاالتسػ ل  كاش زشػ  لػف اآل ػراف ، كاألداء اشنت  ض ةػ  اش نػؿ، اشض ا  
كاشضػ ؼ اشنػدرؾ نػف ، كاش زشػ  االجتنللاػ ، ا لت  نف ات  ػلض تقػدار اشػذا ، كلبلكك لىت ذشؾ

 لشػػ   نػػل اػػرتاط اشاتػػر ا، كاشنكػػ بل  اشتلجنػػ  لػػف تكػػكه  ػػكرك اشجسػػـ، طػػرؼ اشكػػ ص اشناتػػكر
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(  كة  ا ػض اش ػلال  ال ان ػف تجتػ  (Fergason, Keeling, & Bluman ,2010اشك ـ 
لنىاػػ  اشاتػػر اشتػػ  وػػد تسػػا  نكػػ بل  كاشتجلاػػل  كػػدادك ان ػػف أف تتتقػػؿ إشػػت األطػػراؼ اشسػػىان  

(Gailey, Allen, Castles,et al, 2008)  

أ ػػد أطراةػػ  نػػف اشجسػػـ  ك لشاػػلن اػػتـ ت راػػؼ ةقػػداف األطػػراؼ اللتاػػلره تجراػػ  ةػػراؽ اش ػػرد  
اػ ثر ادرجػ   ااػرك لىػت ، كةقداف اش ػرد أ ػد أطراةػ  هػك  ػدث نأسػلكم نػدنر ةػ  ا ػض اش ػلال 

  (Flannery & Faria 1999, 100)ن تىؼ جكات   الت  اشت سا  كاالجتنللا   

ت ػػدث شػػدل ، ( اأتػػ   لشػػ  نػػف اش جػػز اشجسػػن 32، 0775ةقػػد لرةػػ  لىػػ  كلاػػد اشجػػلدم) 
كهػػك لاػػلرك لػػف استه ػػلؿ جػػزء نػػف أجػػزاء جسػػن  إلتقػػلذ ،  ىػػ  نػػف نرا ػػؿ لنػػرهاش ػػرد ةػػ  أم نر 

أك شت ساف أداء اش ضك اشذم تنت   اإل لا  نف اشقالـ اكظا ت ر كناتكر اشطرؼ هك ذشؾ ،  الت 
كتتج لتػ  إللوػ   ر اػ  أثػر  لىػت أداهػ  ، أك  تت  ىجل، اشك ص اشذم ةقد أ د أطراة  أك أ ثر

ننػل اتطىػ  ، نف ثـ تكاةق  االجتنلل  كاشت س  ة  األسرك كاش نؿ كاشنجتناك ، ألدكاره االجتنللا 
 تأهاى  نجتالن كت سالن كاجتنللالن الست لدك  ؿ أك ا ض تكاةق  ة  اشنجتنا 

ة ػدد ، كود أ او اشاتر لىت اش  اد اش ػلشن  أ ػد اشنكػل ؿ اشكػله   ةػ  اشنجتنػا اش ػلش  
كاتػر ناتكرك ة  ازداػلد نى ػكظ ةػ  جناػا أت ػلء اش ػلشـ  اشتلس اشذاف شداجـ كا د أك  بل األطراؼ 

كان ػػف أف ت ػػكف تجراػػ  نرهقػػ  ت سػػالن  ، األطػػراؼ هػػك اشكػػ ء اشنكػػترؾ شجناػػا ةلوػػدم األطػػراؼ
-01الشنقلرت  نا تقدارا   (٪13-20)ةن دال  اال تهل  ااف اش الر ةلودم أطراةجـ تتراكح ااف

 (  تاػػاهف اشا ػػكث اش ىناػػ   ػػكؿ اتتكػػلر 642، 2112٪ ةػػ  لنػػـك اشسػػ لف )كشاػػلنز ك  ػػركف 03
 نػل ، ك ذشؾ نت لكت  نف لضػك إشػت   ػر، اتر األلضلء أتجل نت لكت  نف دكش  إشت أ رل ظلهرك

%( ش ػؿ 3أتجل نت لكت  ااف اشتسلء كاشرجلؿ  تكار اشا كث أف  لال  اتر األطراؼ تقدر اتسا  )
كأف ألىػػت اشن ػػدال  تقػػا ةػػ  نداتػػ  ، ( ش ػػؿ نهػػ  أشػػؼ نػػف اشرجػػلؿ6 2ك)، نهػػ  أشػػؼ نػػف اشتسػػلء

، %( ش ػؿ نهػ  أشػؼ نػف اشتسػلء2 22 اػث تاىػ  اشتسػا  )، تلةكجك ة  اشكالال  اشنت دك األنرا ا 
%( ش ؿ نه  أشؼ نف اشرجلؿ  كة  اشكالال  اشنت دك لنكنلن تقدر تسػا  ةلوػدم األطػراؼ 7 21ك)

( نىاػػكف  4 1ت )إشػػ 2131كان ػػف أف ا ػػؿ هػػذه اش ػػدد ا ىػػكؿ ، ( كػػ ص071اكػػ ص ش ػػؿ )
كهػػذه اشزاػػلدك ، كهتػػلؾ أدشػػ  تكػػار إشػػت أف اشرجػػلؿ أ ثػػر لرضػػ  نػػف اشتسػػلء ش نىاػػ  اتػػر األلضػػلء
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كأ  ػ  (  210، 2103، اش لسػن )نرتاط  ا نر اشاتر ألطراةجـ اشثلتكا  اشتلتجػ  لػف اشنػرض 
، كالن ك  ل ننف ةقػدكا أطػراةجـ نػف  ػبلؿ اشاتػر سػت (111، 001)ة  اشكالال  اشنت دك أ ثر نف

 & Flannery)٪( نػف ناتػكرم األطػراؼ اشسػ ىا 5 70( اتسػا  )111، 010)نا نػل اقػر  نػف
Faria 1999, 101). تكػار تقػدارا  اشنر ػز اشػكطت  شؤلطػراؼ اشسػ ىا  أف ،   كة  اشكو  ت س

%(نػػف لنىاػػل  53كأف نػػل وػػدره)، (  لشػػ  اتػػر ةػػ  اشكالاػػل  اشنت ػػدك  ػػؿ لػػلـ111، 063)هتػػلؾ
(للـ ككةقلن شنقلاى  اشنسو اشكطت  43ألك لص اشذاف اىغ  ألنلرهـ أ ثر نف)اشاتر ت دث شدل ا

نف س لف اشكالال  اشنت دك( ا اككف نػا ةقػداف (٪2 1( تسن  )0263111)ة ف  كاش ، شى   
كتكػػار نتظنػػ  اش ػػ     (Williams et, al. 2004, 862) 0774أطػػراةجـ ةػػ  لػػلـ 

كاشتػ  تػ دم إشػت ، ش لشـ ة  لػدد  ػكادث اشسػالرا ( أف اشجتد ت د نف أ ثر دكؿ اWHOاش لشنا )
 اشنتضرراف  اتر األطراؼ اشس ىا  ش ثار نف

ةج الء األةراد وػد ا ػلتكف لىػت نػدل  اػلتجـ نػف نكػ بل  ت سػا  كاجتنللاػ  ، كتتاج  شذشؾ
كا ػتبلؿ ، كةقػداف اشثقػ  الشػذا ، لبلكك لىت اشقاكد اشنلدا ، تقادهـ نف إللدك دنججـ ة  اشنجتنا

، اتر اش ضك ت س  هك تغاار ة  اتا  اشجسػـ، اش كانؿ اشت سا  كاالجتنللا   كة  اشكو  ت س ة  
ةػلألةراد ، كاشنكػلر   ةػ  األتكػط  كتكلاػ  اش اػلك، كش ف شدا  تأثار  اار لىت اش داد نف األتكط 

غص ةا د اشاتػر تػت، اشذاف ا لتكف نف اتر األطراؼ اشس ىا  شداجـ وىؽ نتزااد اكأف  كرك جسدهـ
لىاجـ  التجـ   نل أف اشتغاػرا  اشجسػنا  ك  ك ػلن  ػكرك اشجسػد اشتػ  ت  ػؿ شجػـ ا ػد لنىاػ  

اجػػػ  االتتاػػله إشاجػػل ةػػػ  أثتػػلء لنىاػػ  اشتأهاػػػؿ ، اشاتػػر كزرع األطػػراؼ اال ػػػطتللا  نسػػأش  نجنػػ 
  ( (Burger & Marincek 2007, 1322 اشجسدم

 :  مستويات وأسباب البتر
ىػػؼ اشنسػػتكال  اشتكػػرا ا   كوػػد اتطػػكم اتػػر األطػػراؼ لىػػت ان ػػف إجػػراء اشاتػػر لىػػت ن ت 

كنػػف نسػػتكال  اشاتػػر ت  ػػؾ اش ل ػػؿ ، كهػػ  جػػزء نػػف اشقػػدـ، إزاشػػ  كا ػػد أك أ ثػػر نػػف أ ػػلاا اشقػػدـ
)ت ػ  اشر اػ (  transtibialكهتػلؾ ، )اشت  ؾ هك اتر جزء نف اشجسـ نف  بلؿ نكركع نكترؾ(

، اتػر )ةػكؽ اشر اػ ( transfemoralاشاتر كهك  إضلة  شنستكل   ر نف، أم اتر اشر ا  كاشت  ؾ
كهتػػػلؾ ت  ػػػؾ اشػػػكرؾ كاتػػػر  ػػػكض كػػػق  )إزاشػػػ  ت ػػػؼ اش ػػػكض(  كوػػػد اتطػػػكم اشاتػػػر لىػػػت اتػػػر 
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أك ت  ػػؾ ، دكف اتػػر اش ػػكع، كت  ػػؾ اشن  ػػـ، اشطػػرؼ اش ىػػكم ا زاشػػ  كا ػػد أك أ ثػػر نػػف األ ػػلاا
 اشتروكك كشكح اش تؼ( ، كلىت نستكل اش تؼ هتلؾ اش تؼ )اتر اشذراع، ااتر ألبله اش كع

كهتلؾ نستكال  ألىت نف اشاتر تدؿ لنكنلن لىت نر ىػ  نػف اشنػرض أ ثػر تقػدنل  كلػبلكك 
ارتاط  الر اشسف نا نستكال  ألىػت نػف اتػر ا  ػس تطػكر أنػراض األكلاػ  اشدنكاػ  ، لىت ذشؾ

 نا اشتقدـ ة  اشسف  

 :  أشكال التشوىات الجسدية في البتر
سػػػدا  اشتػػػ  وػػػد ا ػػػلت  نتجػػػل األةػػػراد ةػػػ  األزنػػػل  كاش ػػػكارث تت ػػػدد أكػػػ لؿ اشتكػػػكهل  اشج

 8 كاش رك  كتتنثؿ ة 

 كهتل ا كف اشاتر أل د اشطرةاف أك أجزاء نتجنل أك شىطرةاف ن لن : بتر األطراف السفمية - أ

 نػػػرض ، أف سػػػاا  ان ػػػف أف ا ػػػكف ةػػػ  األنػػػراض (Tierny,2006,47)كاجنػػػؿ تارتػػػ  
كاشجىطػػػل ر أك وػػػد ا ػػػكف سػػػاا  اش ػػػرك  ، كاشتجلاػػػل  اش ظػػػلـ، اشسػػػ ر كأنػػػراض األكلاػػػ  اشدنكاػػػ 

كاش ػػكادث  اػػث تػػزداد ةاجػػل تسػػا  اسػػت داـ األسػػى   اشن تى ػػ  اشتػػ  وػػد تػػ ثر لىػػت جسػػـ اإلتسػػلف 
 كاتتج لتجل اش داد نف اإل لال  

كا ػدد ، كا كف اشاتر ة  هػذه اش لشػ  أل ػد اشطػرةاف أك شىطػرةاف ن ػلن : بتر األطراف العموية -ب
أهػػـػ أسػػػال  هػػػذا اشتػػػكع نػػػف اشاتػػػر اػػػلشت رض شى ػػػكادث كاش ػػػركؽ أك  (Elsevier,1991,43)ارإشسػػػا 

 أك ألسال   ار ن ركة  ، كاشتككهل  اش ىقا  اشت  ة  ن ظنجل ت كد شؤلسال  اشكراثا ، اش رك 
كاجتنللاػ  كجسػدا  لىػت اشكػ ص اشناتػكر اكػ ؿ  ػلص ، كتترؾ لنىاػ  اشاتػر  ثػلران ت سػا 

 اث تتػأثر جناػا جكاتػ   التػ   ةنػف اشتل اػ  اشكجداتاػ  اكػ ر اش ػرد ، للـ كلىت اشنجتنا اك ؿ
ةقػػد تظجػػر 8 كاشكػػ كر اػػلشظىـر أنػػل نػػف اشتل اػػ  اشجسػػدا ، كاشكػػ كر الشك ػػدك كاش زشػػ ، ا ػػدـ األنػػلف

كاش داػػػد نػػف األنػػػراض اشسا كسػػػكنلتا ر ، كضػػػ ؼ اشنتللػػ ، شداػػ  اش داػػػد نػػف االشتجلاػػػل  اشجىداػػ 
كاكػػػ ر الشسػػػىاا  كةقػػػداف ، رك اػػػ  كاشن رةاػػػ  تبل ػػػظ اأتػػػ  ااػػػدأ ا قػػػداف األنػػػؿكالشتسػػػا  شىتل اػػػ  اش
، كاناؿ نف اشتل ا  اشسىك ا  إشػت اشجنللػل  اش رداػ ، كااللتنلد لىت اآل راف، اإل سلس الشكو 

شػػػت اش زشػػػ  كاالتسػػػ ل  كا ػػػس اأتػػػ  ،  ػػػذشؾ تقػػػؿ لبلولتػػػ  االجتنللاػػػ ، كاش سلسػػػا  اشن رطػػػ ، كا 
 تا  نكاطف نف اشدرج  اشثل
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ا ضػػجل ت سػػ  كا ضػػجل ، انظػػلهر إكػػ لشا  نتتكلػػ ، كتػػرتاط لنىاػػ  اتػػر جػػزء نػػف اشجسػػـ
كاقػػدرك اشكػػ ص لىػػت  سػػ  ،  ر ػػ  كاشػػا ض اآل ػػر نت ىػػؽ اػػلشتكا   االجتنللاػػ  كاالوت ػػلدا 

 ( 73، 2117، لنى  كأاضلن لىت است دان  األججزك اشت كاضا  )اشقلض 

شاػتن ف نػف اش ر ػ  كأداء دكره ، ك ت كاضػا  ن اتػ ا تلل اش رد إشت أججػز ، كا د إجراء اشاتر
سكاء ش دـ نتلسػاتجل شى ضػك اشن ػل  ا ػد ، ةضبلن لف  لجتجل شىتغاار، كه  تتطى  أنكاالن  ثارك

 ( 012، 2110، ةترك نف اشزنف أك شتى جل)اشركاكدم

تجػل تترؾ  ثلران ال تقؿ  طكر ، كارل اشال ث اأف تجرا  اشاتر  ارك  لدن  ات رض شجل اش رد
كوػد اتػتج لتجػل اضػطراال  ت سػا  أك ل ػاا  تػ ثر ، لف اآلثلر اشت  تتتج نػف أم  ػدن  أ ػرل

كاػػػػتجـ لتجػػػػل تغاػػػػرا  ةػػػػ  اشتػػػػكا   اشسػػػػىك ا  كاشكجداتاػػػػ  ، كاش قىاػػػػ ، لىػػػت  ػػػػ   اش ػػػػرد اشت سػػػػا 
 ننل ا ثر سىالن لىت  الك األةراد ، كاشرك ا  كاشن رةا 

 :  العوامل المرتبطة بالتكيف مع البتر
ن ػػلكال  شت داػػد اش كانػػؿ اشن ػػددك اشنسػػ كش  لػػف تتػػكع االسػػتجلال  شاتػػر األطػػراؼ   ػػز   

اشت قاػػػؽ ةػػػ  نجنكلػػػ  نػػػف اش كانػػػؿ ذا  اش ػػػى  اػػػلشاتر اشطاػػػ   لىػػػت سػػػااؿ اشنثػػػلؿ اشنسػػػاال  
كاشنتغاػػػرا  اش رداػػػ  اشت سػػػا  ، كاشنتغاػػػرا  اشدانك راةاػػػ   ػػػلش نر، كنسػػػتكل اشاتػػػر، اشنرضػػػا  شىاتػػػر
 لت  اش بلول  ااف اشنتغاػرا  اشطااػ  اشنت ىقػ  ، لل  اشندرؾ كاشت لنؿ  اك ؿ للـ لشدلـ االجتن

اػػلشاتر كاش كانػػؿ اشدانك راةاػػ  كاشت اػػؼ ضػػ ا   أك  اػػر نتتلسػػق   كتكػػنؿ االسػػتثتلءا  األشػػـ ا ػػد 
 اػث أظجػر  وػدر أ اػر نػف االتسػلؽ  كراطػ  لػدك دراسػل  أف ت اػؼ ، اشاتر كاش نر لتػد اشاتػر

شاتر  لف أةضؿ نقلرت  ا ه  اشكال  نف اشذ كر كاشتسلء  الاللتنلد لىت تظرال   الر اشسف نا ا
ةقد ر ز  ت سارا  اشتتلهج لىت اةتراضل  أف  الر اشسف ناتكرم األطراؼ ود ال ، اش نر اشتنلها 

ألتجػػـ اتظػػركف إشػػت اشتغاػػرا  ةػػ  وػػدراتجـ ، ات ػػللىكف اػػت س اشقػػكك نػػا اشاتػػر  ػػلألةراد األ ػػغر سػػتل
كش ػف نػف اشنتكوػا ، اأتجػل  اػر نر ػك  ةاجػل ك كرك جسدهـ اشتلتج  لف ةقػداف أطػراةجـ اشكظا ا 

اػػلشر ـ نػػف أف اسػػتنرار األشػػـ ا ػػد اشاتػػر اللتاػػلره ، إشػػت  ػػد نػػل نػػا سػػتجـ أف هػػذه اشتغاػػرا  تػػرتاط
اػدؿ نػراران ، للنؿ  طر  اار شىت اؼ اشضػ اؼ  كتنكػالن نػا األد  ةػ ف اشنػرض اشنػزنف كاش جػز
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ت أف اشتػػػدااار اشنكضػػػكلا  شئلللوػػػ  اشجسػػػدا  تناػػػؿ إشػػػت أف ت ػػػكف ن كػػػران لىػػػت سػػػكء كت ػػػراران لىػػػ
 (2103، )اش لسن  اش لش  اشت سا  

ارل اشال ث أف هتلؾ أهنا   ارل شىدلـ اشذم تقدن  اش لهى  كاأل دولء ة  نر ىػ  نػل ا ػد 
اشتأهاػؿ اشنرضػت اشاتر ةقد اسللد ذشؾ لىت لنىا  اشت لة  لتدنل اقػـك أ  ػله  اشتأهاػؿ ا لػلدك 

لىت  د سكاء  ةلشدلـ االجتنلل  نف اشنرجو أف اسللد اشتلس لىت اشت اؼ نػا ةقػداف أطػراةجـ 
اشجاػدك نػف اشنػرجو أف  نا اشن لدر االجتنللا  ة  لدد نف اشطرؽ اشن تى    ةت للؿ اشناتكراف

ىػػت اشااهػػل  نػػف  ػبلؿ اشنسػػللدك اشتػ  تقػػدنجل هػػذه اش بلوػل  ةػػ  ن لكشػ  إللػػلدك اشت ػلكض ل ت اػد
( أف األةراد اشػذاف ا ػلتكف نػف 2112اشجسدا  كاالجتنللا  ا د اشاتر  ةقد أكلر كشالنز كزنبل ه )

اتػػر األطػػراؼ اشػػذاف شػػداجـ نسػػتكال  ألىػػت نػػف اشػػدلـ االجتنػػلل  أةػػلدكا السػػتنرار اش ػػركل نػػف 
ت اشػػذاف كاشتجػػكؿ ةػػ  اش ػػداهؽ اش لنػػ   كةػػ  دراسػػ  اسػػتطبللا  شنػػدك لػػلناف نػػا اشنرضػػ، اشنتػػزؿ

( أف ات  ػػػلض 2112ا ػػلتكف نػػف  ػػػدن  اتػػر األطػػػراؼ اشسػػ ىت أكػػػلر  دراسػػ  اػػػكس كزنػػبل ه )
نستكال  اشدلـ االجتنلل  ان ف أف ت د ن كران شىتتا  ا الش لش  اش ػ ا  اشناىػ  لتجػل ذاتاػلن  كأف 

األشػـ اشدلـ االجتنلل  اشنرتق  ة  كجر كا د ا د اشاتر ا د ن كران نسػتقبلن شت سػاف اشتػد ؿ ةػ  
كاال تهػػل   ػػبلؿ األكػػجر اش نسػػ  اشتلشاػػ    نػػل اتظػػر إشاػػ  لىػػت أتػػ  ن كػػر إاجػػلا  شىت اػػؼ اش ػػلـ 

ننػػل اج ىػػ  إسػػجلنلن جاػػدان ةػػ  اشتكاةػػؽ اش ػػلـ ، واػػؿ اشاػػدء ا لػػلدك تأهاػػؿ اشناتػػكراف ا ػػد سػػت  أكػػجر
 شىجكات  اشت سا  كاالجتنللا  ا د اشاتر  

 :  نظرية الطاقة في البتر
ن سػػس اشندرسػػ  اش ازاكشكجاػػ  األشنلتاػػ  ةػػ  اشقػػرف اشتلسػػا  Johmullerرت ػػدث جػػـك نػػكش 

 اػث أكػلر إشػت أف هتػلؾ ننػرا   ل ػ  الألل ػل  تػدلكهل اشسػالال  ، لكر لف هذه اشتظراػ 
، اش  اا  اشت  تتقؿ اشنثارا  اش سا  نف أنل ف ن ددك نف اشجسد إشت أجػزاء ن ػددك نػف اشػدنلغ

د  كاكػػار هػػذا اشقػػلتكف إشػػت أف  ػػؿ لضػػك  سػػ  ك ػػؿ كذشػػؾ  سػػ  وػػلتكف طلوػػ  اش  ػػ  اشن ػػد
ل    س  اتتج  إشت نتطق  ن ددك ة  اشدنلغ  ة ىت سػااؿ اشنثػلؿ اسػا  اشنثاػر اشنا ػلتا   

كت  اػػػػز هػػػػذا اش  ػػػػ  ا ػػػػد ، كشػػػػاس اػػػػأم كػػػػ ء   ػػػػر، شى  ػػػػ  اشا ػػػػرم اإل سػػػػلس الشضػػػػكء
ة ػ  ن ظػـ  ل اكػ ؿ سػىاـ اشاتر)اش اف( اسا  إ سلسلن  نل شك  لت  اش اف نل زاشػ  تقػـك اكظله جػ
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لػػف كػػ كره اػػذشؾ   اشطػػرؼ  Amputeeا اػػر األجػػدع )نػػف وطػػا طػػرؼ نػػف أطراةػػ (، اش ػػلال 
إشػػت درجػػ  أتػػ  وػػد ، كاكػػ ر اػػ  ةػػ  كػػ ى  ك جنػػ  اشسػػكااف أكؿ األنػػر، اشكػػاو  ةػػكر إجػػراء اشاتػػر

اػؿ كوػد ، كوػد ا ػلكؿ أف اقػاض اػده اشناتػكرك، ا لكؿ أف انسؾ انل  كش  نػف أكػالء ااػده  اشكػاو 
ا لكؿ أف ا ؾ أ لا   اشناتػكرك لتػدنل ا ػس اجػل تسػت     ثػـ ااػدأ اشطػرؼ اتغاػر كػ بلن انػركر 

اػؿ كوػد ت ت ػ  تنلنػلن ا اػث ا ػس اشنػراض ، ةت او اشسػلؽ أك اشػذراع أو ػر ننػل  لتػ ، اشكو 
كود اتغند اشطرؼ ة  نػل اقػ  نػف اشطػرؼ اػاطء ، ك أف ودن  أك اده اشكا اف ن ىقتلف ة  اشجكاء

 ( 2103، )اش لسن ت أف تاقت اشاد اشكاو أك اشقدـ لتد تىؾ اشجدل  إش

هػػك  Phantom Limb))كاشجػػدار الشػػذ ر أف أكؿ لػػلشـ ك ػػؼ ألػػراض طػػرؼ اشكػػاو 
 (1990)كةػ  اش ػلـ  1866 لػلـ األنرا اػ  األهىاػ  اش ػر  ةػ  ناتكػؿ  كاػؿ اشطااػ   ساىسػ 

 ت ػكهر إتجػل تكػا  كوػلشكا ن  ػى  ا ػكرك اشت سػ  شىطػ  اش تداػ  اشنجىػ  ةػ  اشاػل ثكف ك ػ جل
 اشذم اشك ص ك كر اكا  كهذا . داثلن  نل  ود لىا  لزاز ك ص  ك  سنا اأت  نل ك ص

 إ سػلس إشػت ت ػكد كوػد ةسػر  اشظػلهرك اأتجػل .نكجػكدان  زاؿ نػل اشجػزء هػذا اػأف  ػداثلن  ودنػ  ةقػد
 إشػت إكػلرا  اشػدنلغ ةارسػؿ، اشاتػر واػؿ  ػلف  نػل ا نػؿ زاؿ نػل اشتر اػ  اش  ػا  اػأف اشػدنلغ
 ةػ ف، اتػر اشػذم اشطػرؼ نػف راج ػ  أ لساس تغذا  تكجد ال كألت ، ك أت  نكجكد اشناتكر اشطرؼ
 لتػ  اتػتج شئلكػلرا  اشت ثاػؼ كهػذا، اشجػزء هػذا إشػت اش  ػاا  إكػلرات  نػف إرسػلؿ ا ثػؼ اشػدنلغ
ػؼ Phantom pain أشػـ اشكػاو أك اشكػاو ظػلهرك  اشكػاو طػرؼ لػف اشتػلتج األشػـ اش ىنػلء كاك ه
 نسػتنر إشػت ك  ا ػلن  نتقط ػلن   كتػ  نػف ات ػلك  أف كان ػف، ك ػزم أك تكػتج  أك  ػلرؽ أشػـ اأتػ 

 ( 2117، )اشقلض  كلتاؼ
أف اكػػرح هػػذه اشتظراػػ  شا ػػؼ اشكضػػا اشن ػػدد  Jamesاسػػتطلع كشػػاـ جػػانس ، كةانػػل ا ػػد

جػزء ن ػدد  اث ت دث لف نرا ز ة  اشدنلغ ت لشج اشن ىكنل  اشقلدن  ة  ، شؤل لساس اشن ددك
نف اشجسـ اك ؿ ن دد  كود ودن  اش  رك لف ن لف تكضا اشنتلطؽ اشنثلرك شىجسـ اكػ ؿ كاضػو 

كاشتػػ  تكػػار إشػػت أف اشنثاػػرا  كاشػػدكاةا ، ةػػ  تظراػػ  اإلثػػلرك اشنكضػػ ا  اشتػػ  ت ػػدث لتجػػل دا ػػلر 
   ت تػػكم ن ىكنػػل   اشجىػػد، اش ضػػبل ، نثػػؿ اشن ل ػػؿ، اش  ػػاا  شؤللضػػلء كاشسػػالال  اش  ػػاا 

كهػػك ن ػػلف اشنتطقػػ  اشنسػػتثلرك  كان ػػف اسػػت داـ هػػذه اشن ىكنػػل  تتاجػػ  ، كؿ نكضػػا اشتكػػلاؾ ػػ
 اشت ىـ شت سار اال تبلةل  اشتكلا  ااف اإلكلرا  ضنف اشسالول  اشنكض ا  
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، إف األل ػل  اشسػكا  ال تتقػؿ إ سػلس األشػـ ةقػط8 تظراػ  تقػكؿ Melzakكاقدـ  نىػزاؾ   
لس ا اػػث ااػػدك األشػػـ أوػػؿ كػػدك  كوػػد ا ػػؿ اشاتػػر اتىػػؾ اشقػػكل اػػؿ تتقػػؿ أاضػػلن نػػل اثػػاط ذشػػؾ اإل سػػ

كلىػت ذشػػؾ تاقػت اشرسػػلش  اشتػ  ا كشجػػل اشػدنلغ أشنػلن  نػػل هػ  دكف تق ػػلف شسػتكا  لػػدك  ، اشنثاطػ 
ك ثاػػػران نػػػل ا ػػػكف شى كانػػػؿ االت  لشاػػػ  أثػػػر ة ػػػلؿ ةػػػ  إ ػػػداث تىػػػؾ اآلالـ  ةقػػػد ا ػػػدث أشػػػـ اشطػػػرؼ 

ؼ  ػػكرك جسػػده ش قػػداف أ ػػد أطراةػػ    اػػث ال اسػػتطاا اشكػػا   لتػػدنل ال اسػػتطاا اشنػػراض ت ااػػ
( Pick (1922كوػػد ات اػػؿ أتػػ  اػػداـك لىػػت اشاقػػلء  كوػػلـ  ااػػؾ ، اشنػػراض تقاػػؿ ةقػػد ذشػػؾ اشطػػرؼ

كاةتػرض أف اإل سلسػل  ، اتطااؽ ن لهاـ  كرك اشجسـ ة  اشنجلؿ اش لص اظلهرك كػاو اشطػرؼ
ثلا  تتلل شىتتلوضل  ةانل ااف  كرك اش ل   اكاو اشطرؼ كاشت  ت ار نف واؿ اشناتكراف ه  ان

ك اػػث اناػػؿ إشػػت ت سػػار تىػػؾ ، اشجسػػـ واػػؿ اشاتػػر ك ػػكرك اشجسػػـ اشجداػػدك كاشنتغاػػرك تتاجػػ  اشاتػػر
اشت را ػػل  اشن تى ػػ  شىجسػػـ لىػػت أسػػلس لنىاػػ  ت ػػكر اشجسػػـ اشنر زاػػ   هػػذا كت ػػد ظػػلهرك اشكػػاو 

ك اشجسػـ  ةقػد شػك ظ أتػ  ا ػد الشتسا  ش ىنلء األل ل  انثلا  جزء نجـ نف لنىجـ اش لص ا كر 
ة ت  للدك نػل اسػتنر اشكػ ص ةػ  االلتقػلد السػتنرار كجػكد ذشػؾ اشطػرؼ ، اتر طرؼ شك ص نل

كنػف ،  نل أف شدل ا ض اشناتكراف تت ذ ظلهرك كاو اشطرؼ     اشكاو ا  الشتسػا  شجػـ، اشن قكد
 ر الشقػػدرك لىػػت  نػػل وػػد اكػػ،  اػػث ا ػػاو ن ػػدران شؤلشػػـ، ثػػـ اكػػ ر اشكػػ ص اػػلآلالـ اشكػػدادك ةاػػ 

 كاقـك اذشؾ ادكف ت  ار ننل ود ا رض  شىسقكط ة   ثار نف األ الف ، ت را  

 :  التوافق النفسي واالجتماعي والبتر
كنػػف اشنتكوػػا أف تكػػ ؿ ت ػػدال   ااػػرك شى ػػرد نػػف تل اػػ  ، اشاتػػر هػػك  اػػرك إتسػػلتا  ن شنػػ  

، ش ضػػك نػػف ألضػػله  اشداهنػػ  نػػل ات ػػدل اشا ػػد اشجسػػدم ك سػػلرت  ، اشتكاةػػؽ اشت سػػ  كاالجتنػػلل 
كوػػد ا ثػػ  اش بلوػػ  اػػاف  ػػكرك  كوػػد اػػ دم إشػػت اش داػػد نػػف اش كاوػػ  ةػػ  نجػػلال  اش اػػلك األ ػػرل 

كوػػػد كجػػػد  راارسػػػاؾ  أف ، اشجسػػػـ شػػػذكم األطػػػراؼ اشناتػػػكرك كاشتكاةػػػؽ اشت سػػػ  كاالجتنػػػلل  شػػػداجـ
كان ػػف أف   ت سػػ ناتػػكرم األطػػراؼ اتظػػركف إشػػت اشاتػػر  ك ػػن  اجتنللاػػ  تتاػػل اسػػكء اشتكاةػػؽ اش
 ا دم اشاتر إشت  لش  نف االضطرا  اشت س  كاالجتنلل  شدل ا ض األةراد 
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كاشت اػػؼ هػػك لنىاػػ  اجتنللاػػ  داتلناػػ  نتطػػكرك اسػػ ت نػػف  بلشجػػل اش ػػرد إشػػت االوتػػرا  نػػف 
كاشت ػداؿ هػك اشنر ىػ  اشتجلهاػ  ش نىاػ  نتطػكرك ، درج  أك  لش  نثىػت نػف اشتطػلاؽ ااتػ  كاػاف ااهتػ 

 8 كاشت  تتناز اػ، اؼنف اشت 

 ػ اش  لظ لىت اشتكازف اشت س  كاالجتنلل  

 ػ ت قاؽ  لش  نف إللدك االتدنلل نا اشنجتنا 

 ة  ت قاؽ أهداؼ اش الك  اإلاجلاا  ػ اشنكلر  

 ػ ا تراـ إاجلا  شىذا  كن جـك اشذا  كاشتقدار اشذات  

 جز ػ اتجلهل  إاجلاا  ت ك اشذا  كاآل راف كأاضلن ت ك  لش  اش 

ةقد   ػز  اشطاا ػ  اشنت ػددك ألا ػلد اشت اػؼ ت قاػؽ نجنكلػ  نػف اشتتػلهج اشتػ  تقػدـ ا ػض 
اشن كرا  ة  اشت اؼ ة  اشكو  ت س   كتتنثؿ اشتأثارا  اشسىاا  شىاتر ة  اشقىؽ كاال تهل  اػلشر ـ 
نف أت  ال اكجد إجنلع اكػأف كجػكد لبلوػ  اػاف اشاتػر كاالضػطرا  اشت سػ  ا ػد اشاتػر شؤلكػ لص 

كأف ةجـ اش نىاػل  اشتػ  ، اتكرم األطراؼ اشس ىا  أك اش ىكا  لىت اشندل اشق ار أك طكاؿ األندن
ان ػػف نػػف  بلشجػػل اشتظػػر إشػػت اشجكاتػػ  اإلاجلااػػ  تاقػػت ن ػػؿ ا ػػث كتقػػلش الشتسػػا  شؤلةػػراد اشػػذاف 

 ( Nurray,2010 لف اشاتر كساى  إلتقلذ  التجـ)

اشجرا ػ  اشنا ػرك شػدل اشنرضػت اشنتػكناف   إف زالدك اشقىؽ هك لرض كلها ة  ةتػرك نػل ا ػد
هتػػلؾ تتػػلهج ننلثىػػ  أاضػػلن تظجػػر شػػدل نجنكلػػل  اشنرضػػت اآل ػػراف كت ػػد اسػػتجلا  ، كنػػا ذشػػؾ

 اشنتلسا   ة  ضكء لنىا  جرا ا  ن تنى  تجػدد اش اػلك كاش ػبلل ةػ  اشنستكػ ال  ش تػرا  طكاىػ   
كتـ إثال  إن لتا   دكث اضطرا  كش ف اشقىؽ ال استنر لىت اشندل اشطكاؿ ا د اتر األطراؼ  

( ا ػػد اتػػر األطػػراؼ لىػػت تطػػلؽ كاسػػا شػػدل جناػػا األةػػراد اشػػذاف اتػػر  PTSDنػػل ا ػػد اش ػػدن  )
 تت ااف أكشهؾ اشذاف ا لتكف نف  دن  ةقداف أطراةجـ  كتكػار اشتقػدارا  اشنتل ػ  إشػت ، أطراةجـ

ـ وػػػػد اكاججػػػػكف نػػػػف األكػػػػ لص اشػػػػذاف ا ػػػػلتكف نػػػػف ةقػػػػداف أطػػػػراةج (٪24٪ ك 03أف نػػػػل اػػػػاف)
اضطراال  نل ا د اش دن   ةلش بلو  ااف اضطرا  نل ا د اش دن  ك اشاتر  ار كاض   تنلنلن  
كوػػد درسػػ  اثتػػػاف نػػف اشدراسػػػل  اش داثػػ  ألػػػراض اضػػطرا  نػػل ا ػػػد اش ػػدن  ةػػػ  اش اتػػل  نػػػا 
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 أسلااا 4ان دؿ ، ( نراضلن ة  كض ا  إللدك اشتأهاؿ24نساال  اتر ن تىط    اث تـ نقلاى  )
( نراضػػلن نػػا اتػػر 21 اػػث كجػػد  اشدراسػػ  أف كػػ ص كا ػػد ةقػػط نػػف أ ػػؿ)، ا ػػد جرا ػػ  اشاتػػر

ةػ   ػاف أف اثتػاف نػف ثبلثػ  ، أطراؼ  ار ن شن  تـ استا لء ن لاار الضطرا  نػل ا ػد اش ػدن 
(  لشػػ  01كتاػػاف كجػػكد )، PTSDأكػػ لص ذكم اشاتػػر اش ػػدن  ةػػ  هػػذه اش اتػػ  اسػػتكة  ن ػػلاار

 (2103، تك اص اشنرض )اش لسن نرت    ةقط ت   لتا  ش

 : الحروق مفيوميا واثرىا عمى الصحة النفسية -ثالثاً 
نػػف أ ثػػر اإل ػػلال  اشتػػ  تتػػرؾ  ثػػلران سػػىاا  لىػػت اش ػػ   Burns ت ػػد إ ػػلال  اش ػػركؽ 

 اػػرك ن شنػػ  شىكػػ ص اشنتضػػرر  ك لشاػػلن اػػتـ تجلهػػؿ اشجكاتػػ   اشت سػػا  كاشجسػػدا  أ ثػػر نػػف  كتجػػل
ة   اف اتر ز اش نػؿ داهنػلن لىػت رللاػ  لنىاػ    نرضت اش ركؽ اك ؿ  ااراشت سا  كاالت  لشا  ش

االتت لش اشجسدم   اػث أف اشنرا ػؿ اشن تى ػ  شىت اػؼ اشت سػ  كاشجسػدم كاشت ػدال  اشتػ  تكاجػ  
تك ؿ نك ى  ة   لا  اش  كا  نف  اث تكاةؽ اشنػراض لىػت نسػتكل اشرضػل  اشنراض نستقابلن 

 اػػث تنت ػػ  هػػذه اإل ػػلا  اشجسػػدا  نػػف اشت للػػؿ اشكاضػػو ، ل لػػف  ػػكرك اشجسػػد كاشقىػػؽ االجتنػػل
  .((Rahul, & Agarwal, 2010ة  اشنكاوؼ االجتنللا  اشن تى  

 نل اتظر اش داد نف اشال ثاف إشت أف إ لال  اش ركؽ ه  كا ػدك نػف األسػال  اشرهاسػا   
اشػدكؿ اشنتقدنػ  هػ  كأ د األسال  اشرهاسا  شستكا  نف اش اش نا اش جػز  ةلإل ػلا  ةػ  ، شىكةلك
أك ود ت كف  راراػ  ، ا ثار ة  اشدكؿ اشتلنا   كود ت كف اش ركؽ نق كدك أك  ار نق كدك ألىت

أك ، أك األجسػػلـ اش ػػىا  اشسػػل ت ، أك اسػػا  اشتػػلر، اسػػا  اشغػػلزا  اشسػػل ت  أك اشسػػكاهؿ اشسػػل ت 
اش انالها )اػػػدح  اش ػػػركؽ اش جرالهاػػػ  أك اش ػػػركؽ اش انالهاػػػ  كاشتػػػ  ت ػػػدث لػػػف طراػػػؽ اشت ػػػللبل 

 ( 273، 2101، ك  ركف

: حــروق ســطحية8 ةالشتسػػا  ش نقجػػل تقسػػـ إشػػت، كتقسػػـ اش ػػركؽ  سػػ  اش نػػؽ كاشنسػػل   
، كتسػنت  ػركؽ نػف اشدرجػ  األكشػت، كتتناز اكجكد أشـ اساط، ت دث شىطاق  اش لرجا  نف اشاكرك

أشـ كػداد كا نػرار اشجىػد كتتناػز اػ، تنتد إشت اشطاق  اشدا ىا  نف اشاكرك: وحروق متوسطة العمق
كتنتػد ، ت ػا  جناػا طاقػل  اشاكػرك: وحـروق عميقـة، كه  تك ت نػا اش ػبلل، كظجكر ةقللل 

شت ػػا  األذنػػػ  أم  ػػػؿ اشجسػػـ  كهػػػذه اش ػػػركؽ ال ت ػػكف ن شنػػػ  تظػػػران ال تػػراؽ األل ػػػل  اشتػػػ  



 اإلطار النظري للذراست  الفصل الثانً
 

 

 نػػل تسػػا  تكػػكهل  ت تػػلل إشػػت لػػبلل ت ناىػػ  نت  ػػص ةػػ  نرا ػػز ، تج ػػؿ اش ػػرد ا ػػس اػػلألشـ
 ( 17، 2101، كه  ت تلل إشت كجكر طكاى  نف اش بلل)ارالش ، ش بللا

ت ػػػكف نسػػػل تجل أوػػػؿ : حـــروق بســـيطة8 ةتقسػػػـ أاضػػػلن إشػػػت وسػػػناف، أنػػػل الشتسػػػا  شىنسػػػل  
وحـــروق ، شػػػدل األط ػػػلؿ %( نػػػف نسػػػل   اشجىػػد01كأوػػػؿ نػػػف )، %( نػػػف نسػػػل   اشجىػػػد03نػػف)

 شنستك ت  كا تلل لبلججل، ت كف نسل تجل أ ار نف اشسلاق : شديدة

كوػد تػ دم ، أف اش ركؽ كاشاتر هنل أ د أهـ اإل لال  اشن ثرك ة  اش رد، اتضو ننل ساؽ 
كتجىػ  شػ  اش ثاػر نػف ، إشت اشكةلك كاشتككه كاشكىؿ كاش لهل  اشنستدان  اشت  ت ػؿ اكظػلهؼ اشجسػـ

شى ػػد ننػػل وػػد اتطىػػ  تػػد ؿ ا ت ل ػػ  ت سػػ  ، كاشنكػػل ؿ اشت سػػا  كاشجسػػدا ، اشنتللػػ  كاشن لتػػلك
كاشت  اػػؼ نػػف كطػػأك االت  لسػػل  ، نػػف نكػػللر اشػػتقص كاشدكتاػػ  اشتػػ  وػػد اكػػ ر اجػػل اش ػػرد اشنكػػكه

كت كاػػؿ ، كذشػػؾ ا ىػػؽ  شاػػل  ت اػػؼ نػػا اشكضػػا اشجسػػن  اشجداػػد، اشسػػىاا  اشنترتاػػ  لىػػت اشتكػػكه
كالشتػلش  ا ػاو ، ك ىؽ تكع نف اشتكازف ة   كرك اشجسػد، االت  لس اشسىا  إشت ات  لس إاجلا 

 رد أ ثر تكاةقلن ت سالن كاجتنللالن اش 

 : Body image)) رابعًا ـ صورة الجسد
اشجػػدؼ نتجػػل اشك ػػكؿ ، ا ػػاش اش ػػرد ةػػ  هػػذا اش ػػلشـ كةػػؽ وػػكاتاف كأتظنػػ  ن ػػددك كلػػلدا  

شػػذشؾ كنػػا تقػػدـ اش اػػلك كتطػػكر ، اػػلش رد إشػػت نر ىػػ  نػػف اش جػػـ كاشتضػػج لىػػت ن تىػػؼ اشنسػػتكال 
اادأ اش ػرد ات ػكاف ت ػكر ، اشنستكال  اش قىا  كاشت سا  كاالجتنللا  اش نىا  اشتنلها  كتك اجل لىت

كةػ  ت ػس اشكوػ  تاػدأ اػلشظجكر ، انل ت كاػ  نػف أة ػلر كنكػللر كناػكؿ كاتجلهػل ، كن جـك شذات 
، نػػف   ػػلهص ةازاكشكجاػػ  ككظا اػػ ، أة ػػلر كاتجلهػػل  كت ػػكرا   ػػكؿ جسػػن  كاتاتػػ  اشجسػػدا 

هتاػ  ت ػك جسػن  نتضػنت  اش  ػلهص اش ازاقاػ  كاشكظا اػ  كتتاج  شػذشؾ تتنػك شػدل اش ػرد  ػكرك ذ
  (37، 2115، كهك نل اطىؽ لىا   كرك اشجسد)اشد اؿ، كاتجلهلت  ت ك هذه اش  لهص

كأ ػاو هػذا اشن جػـك ةػ  كوتتػل اشػراهف جػزءان أسلسػالن ، كت د  كرك اشجسد نتغاػر ت سػ  نجػـ
كارجػا ، الهتنػلـ اػ   ػداث تسػاالن إال أف ا، (Janine,2004,33)نف اإل سلس الشذا  كتقدارهل 
، أكؿ نف ألطت شجذا اشن جـك  اغ  ت سا  Shilderكا د كاىدر، ذشؾ ش  كا  اشنكضكع كلنق 
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  كاهػػػػػػػتـ اػػػػػػػ  أ ثػػػػػػػر ا ػػػػػػػد نػػػػػػػل  ػػػػػػػلف االهتنػػػػػػػلـ اػػػػػػػ  نقت ػػػػػػػران لىػػػػػػػت اش ىسػػػػػػػ   كطػػػػػػػ  األل ػػػػػػػل
(Hanley,2004)  

 :  مفيوم صورة الجسد
، اشتػ  تػ ثر ةػ  تنػك ك  ػا  اش ػرد كتطكرهػلن جـك  كرك اشجسد نف اشن لهاـ اشنجنػ  ا د 

أك ت ػكف ناسػرك أك ن كوػ  ، ةلالتجلهل  اشت  ا كتجل اش رد ت ك جسن  وػد ت ػكف سػىاا  أك إاجلااػ 
 ( 0773، 02، شت للبل  اإلتسلف نا ذات  كنا اآل راف )  لة  كاشتالؿ

اش نراػ  الشتسػا   إذ أتجػل تػبلـز ن تىػؼ اشنرا ػؿ، كهك نف اشن ػلهاـ اشتػ  تتسػـ الالسػتنرارا 
، 2111، ةجػػػ  لنىاػػػ  ندر ػػػ  نتػػػذ اشط كشػػػ  ك تػػػت اشكػػػا ك  ر  اػػػث أ ػػػد)نتا  ككػػػلهاف، شى ػػػرد
كهػ  ، ت تكم ن كتل  ةساكشكجا  كسػا كشكجا  كاجتنللاػ ، ( أف  كرك اشجسد ظلهرك نر ا 126

تنػػػل تتػػػد ؿ ةاجػػػل لكانػػػؿ لداػػػدك كػػػ كرا  كالكػػػ كرا ، شاسػػػ  نطلاقػػػ  شى ػػػكرك اشكاو اػػػ  شىجسػػػـ  ،كا 
 ( 2114، 070، شتك ؿ اشت كر اش لص ش ؿ ك ص لف جسن  )اشدسكو 

 اشت سػ  كاشت ىاػؿ اإل ىاتا اػ  اشدراسػل  نجػلؿ ةػ  الشجسػد االهتنػلـ وػد تػـ اشتر اػز لىػت 
 ان كتػل  ارتالطػ  ةػ  أم، ت سػالن  ت ىػابلن  شػ  اجػرم اشػذم شى ػرد اشت سػ  اشاتػلء ت ىاػؿ ضنف دراس 

  ل ػ  اشػذا  ن جػـك ان كتػل  اشبلكػ كرم   ػذشؾ االهتنػلـ أك نتجػل اشكػ كرم سػكاء، ك  ػات 
اشجسنا   كثن    كا  كاض   ةػ  ت داػد ن جػـك  ػكرك اشجسػد ػ  نػل  اشذا  ن جـك ضنتجل كنف

 Schilderاشال ثكف ػ إاّل أف هتلؾ ات لولن ااف ه الء اش ىنػلء ك  ك ػلن كػاىدر كةاكػر أكلر إشاجل
and Fisher  ف أك اتػلء نت ػػدد األا ػلد  ػػكؿ هػذا اشن جػـك نػف  اػػث إتػ ، كن قػد تكلػلن نػػل، ن ػكِّ

، تتاج  شتدا ؿ اش داد نف اش كانؿ اشت سا  كاالجتنللا  كاش ازاكشكجا  كاشثقلةا  اشنسجن  ة  تكػ ى 
إضػػلة  إشػػت نػػدر ل  اش ػػرد اشتػػ  ا نىجػػل لػػف   له ػػ  اشجسػػنا  اشدا ىاػػ  كاش لرجاػػ   ةقػػد أ ػػد 

قػكف لىػت أف  ػكرك اشجسػد تتضػنف لتل ػر ةازاكشكجاػ  أف اشال ثاف ات  Kisiel, 1971)) ازاؿ
كجنلشاتػ    نػل ، كك ى ، كت دادان  جـ جسن ، ت  س اتجله اش رد ت ك جسن ، كت سا  كاجتنللا 

، اش لسػػن )تتضػػنف  ػػكرك اشجسػػد تقاانػػل  اش ػػرد ك اراتػػ  اشكجداتاػػ  اشنت ػػى  ا  له ػػ  اشادتاػػ  
2102 ،01 ) 
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اللتالرهنػل ات ػلد ، جػـك  ػكرك اشجسػد كن ططػ أكؿ نف ك ؼ ن  Headكا د هترم هاد 
ةىقػػد ال ػػظ  اش اػػرا  اشنلضػػا  نقترتػػ  اأ لسػػاس اشجسػػـ اش لشاػػ  اشتػػ  تظنػػ  ةػػ  اشى ػػلء اش سػػ  

 هاػػد  أف اش ر ػػل  اشسىسػػ  كتكاةػػؽ نكاضػػا اشجسػػـ اػػدؿ ضػػنتالن لىػػت اشػػكل  اشن رةػػ  اشنت لنػػؿ 
اك ؿ ثلا  الشت ىـ   نل أ ػد لىػت كأضلؼ اأف  كرك اشجسد تتغار ، شك ؿ ك جـ كت كاف اشجسـ

كاشتػػ  -Schema Bodyاش بلوػػ  اشداتلناػػ  اػػاف  ػػلال  اشجسػػـ اشزنتاػػ  كاتاػػ  ك ن طػػط اشجسػػد 
كارل أت  ، تتطكر انركر اشكو  كت او ن الران ا  ـ نف  بلش  لىت  ؿ أكضلع اشجسـ ك ر لت 

اار كضا جسػن  نػف كضػا ادكف ذشؾ اشتنكذل ال استطاا اش رد ن رة  اش ا ا  اشت  تن ت  نف تغ
كأف  ػؿ  ر ػػ  جداػدك تقػـك اجػػل ال اػد أف تقػاِّـ كةقػػلن شن اػلر ثلاػ  ُاتػػاو ، إشػت   ػر اكػػ ؿ نتنلسػؾ

كود است دـ ن طىو اشن طط شئلكلرك ، كنل  دث واؿ ذشؾ، اش ر   شىت لنؿ ااف نل ا دث اآلف
 إشت ذشؾ اشن الر 

اسػػػتتتج  نػػػف  ػػػبلؿ نبل ظتػػػ  اشت راػػػؼ اشتقىاػػػدم شىن طػػػط اشػػػذم  Headكوػػػد وػػػّدـ  هاػػػد  
كأف اإلدراؾ اشنكضػ   ناتػ  لىػت تتلسػؽ ، شىتغارا  اشسىك ا  كاش سا  شنػرض األذاػل  اشدنل اػ 

كتك اػػػػد اشػػػػدكاةا ةػػػػ  أدتػػػػت  ػػػػدكد اشػػػػكل   كا سػػػػ   هاػػػػد  اتنتػػػػا كػػػػ ىتل اشكضػػػػ   أك اشن طػػػػط 
 8 الش  ل  اشتلشا 

ةرانػػل تاقػػت ، هنػػل اسػػتقؿ جزهاػػلك بل، ػػػ شػػ  لبلوػػ  الألكضػػلع اشت سػػا  شىتػػأثارا  االت  لشاػػ 0
 اش كرك اشنرها  شى ضك سىان  لتدنل ا كف تقدار تغارا  اشنكضا  لها  

 أم  ار ك كرا  ، ػ أف ن طط اشجسد هك لالرك لف  لش   ار نرها 2

ػ ا د ن طط اشجسد  ن الر ان ف لف طراق  والس جناا اشتغارا  اشنتبل ق  شىكضػ ا   1
 اشجسدا   

 كاسجؿ اشن طط  ؿ كضا جداد ػ داهـ اشتغار 2

، (  ػػكرك اشجسػػـ نػػف كججػػ  تظػػر اشتتكػػه  االجتنللاػػ Price, 1989) كوػػد ت ػػّرل اػػراس 
 8 كتىؾ األجزاء تكنؿ، كطّكر ت را لن ذا ثبلث  أجزاء ش كرك اشجسـ
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كهػػ  اشطراقػػ  اشتػػ  اػػدرؾ اجػػل األةػػراد أجسػػلنجـ  أم  قاقػػ  اشجسػػـ 8 الجســم الحقيقــيػػػ 0 
كاػرتاط اتر اػ  كتقلسػاـ اشجسػـ كال ا تػكم أ  ػلـ اشقانػ   ةلشجسػـ ، ضػكلا اشذم ارل كاقػلس انك 

 ش ت  اتغار الستنرار ، كشاس ن جكنلن سل تلن ، اش قاق  هك جسـ اش رد ة بلن 

كتتضػنف هػذه االسػتجلال  ، كهك  اؼ استجا  اشجسـ ألكانر اش رد8 الجسم المعروضػ 2
الشتسػا  شى ػلشـ  ةلشجسػـ اكظػؼ  ت ااػر شر اػل   اؼ ات رؾ اش رد؟ ك ا ا  كضػا اش ػرد ، اشنكض 

 كتكاال كنكللر اش رد  كان ف أف اساطر اش رد لىت تقداـ جسن  إشت  د ن اف 

ن الر دا ى  ا  ػـ اػ  اش ػرد ت سػ  كاآل ػركف  هػذا اشن اػلر اػ ثر لىػت 8 الجسم المثاليػ 1
، ن اػػػلر ةػػػ  رأسػػػ  ك اػػػؼ ات ػػػرؼ  إف اش ػػػرد اقػػػاس اش قاقػػػ  كاشتقػػػداـ نقلاػػػؿ،  اػػػؼ ا  ػػػر اش ػػػرد

، كاشثاػػػػل ، كاشقػػػػكك، كاشتتلسػػػػؽ، كاشػػػػركاهو، كاشػػػػكزف، كاش جػػػػـ، كتتضػػػػنف ن ططػػػػل  اشجسػػػػـ اشرا ػػػػ 
 ( 2116، كاشساطرك )األكـر

كهػػػ  ، أف  اػػػرك اشجسػػػـ ت ػػػدث ةػػػ  أرا ػػػ  نسػػػتكال  (Shontz,1975)كاكضػػػو كػػػكتتز  
 8 اشتلشا 

اػػ دراؾ اشجسػػـ كا تػػ   اػػرك اشجسػػـ اشتػػ  تت ىػػؽ  8Body Schema مخطــط الجســدأ ػ 
إشػػػػت  Schilderكاظجػػػػر اشاتػػػػر ةػػػػ  إدراؾ هػػػػذا اشن طػػػػط  كاكػػػػار كػػػػاىدر ،  كػػػػ ء ةػػػػ  اش ضػػػػلء

 ن ػػػطىو اشن طػػػط أك ظػػػلهرك اشجسػػػد اللتاػػػلره اش بل ػػػ  اش ىاػػػ  شجناػػػا اشتنػػػلذل األ ثػػػر ت داػػػدان 
تنػل  ػذشؾ لبلوػل  ن جػـك ن طػط اشجسػد الشن طاػػل  ، شػاس ةقػط اشسػنل  اشتظراػ ، كت  ا ػلن  كا 
   اشنجن  شت داد  لشتجل اش نىا   االةتراضا

ك ارك اشجسد ة  هذا اشنستكل تدنج نا اتاػ  كن طػط  8Body Self ـ الذات الجسمية  
كاتنػ  اش ػرد  ػدان ش ػكرك اشجسػد ػ اش ضػلء أك اش اػز اشك  ػ  ػ إشػت  ػلجز اشػذا  نػف ، اشجسػـ

 اشبلذا  

ةػ  ،  اػرك اشجسػد كنتاػا كاةػر نػف اشن ىكنػل   ػكؿ، كهػك  اػلؿ ن قػد8 صـورة الجسـدل ػ 
كاسػت نلؿ ، كاسػت نلؿ اش اػلؿ شت داػد   ػلهص  ػد اشجسػد، تسجاؿ االستجلال  لىت اقا اش اػر

  كرك اشجسد شتقااـ  ارك اشجسد 
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 كااػػد كف، كالسػػت داـ اش بلنػػل  كاشرنػػكز اػػت ىـ اشتػػلس تطػػكار إدرا جػػـ8 مفيــوم الجســدد ػ 
اإلتسػػلف ان ػػف أف ارجػػا إشػػت االلتنػػلد اػػلشت اار لػػف  اػػرك جسػػنجـ  ة ىػػت سػػااؿ اشنثػػلؿ ت ػػرؾ 

اشطاا ػػػ  أك اشكػػػلذ لىػػػت تػػػرا ـ ن رةػػػ  اش ػػػرد لػػػف اشنكضػػػكع  كهػػػذه اشن ىكنػػػل  تسػػػللد اش ػػػرد ةػػػ  
 (  06، 2102، اش لسن )كتسنو ش  ا نؿ نقلرتل  اات  كااف اآل راف، ت ساف ةجـ اشذا 

تجىش   شتنثػؿ اش قىػ  ن جـك  كرك اشجسد اأتجل ا English & Englishكا رؼ  إتجىش كا 
إذ اسػتند اشتنثاػؿ ، كهػ   ػكرك سػل ت  أك ان ػف اسػتدلل هل ةػ  أم ش ظػ ، شدل اش رد لػف جسػده

اشتػػ  تت ػػؿ الشنكضػػكلل  اش لرجاػػ  ، اش قىػػ  شىجسػػد نػػف اإل سلسػػل  اشدا ىاػػ  كاشتغاػػرا  اش قىاػػ 
ت سػػ  كاشتػػلس كاش اػػرا  اش لط اػػ  كاشت ػػابل   ان تػػت   ػػر ت تػػ   ػػكرك اشجسػػد اللتالرهػػل ن جػػـك 

كا تػػػ  اشتنثػػػؿ ، اشجسػػػـ ةجػػػك ت ااػػػر ل ػػػا  Schemaأنػػػل سػػػ انل، ت ػػػكر اشػػػذا  لػػػف جسػػػنجل
  ( 34، 80766 اش ضكم شىجسـ ة  اشنخ )اشجىالكم

إشػت  ػكرك اشجسػد اللتالرهػل اش ػكرك اشتػ  ا كتجػل  (Thompson,1990)كاكار تكنسكف 
 ىؽ اجذه اش كرك  اش رد ة  ذهت  ش جـ كك ؿ كتر ا  اشجسـ إشت جلت  اشنكللر اشت  تت 

كلرة  اطرؽ لدادك ألتجل نت ػددك ، كتكتنؿ  كرك اشجسد اش ثار نف اشت را ل  كاشنجلال 
  (Hoyt,2001,17)كتتضنف ن كتل  ةساكشكجا  كت سا  كاجتنللا ، األا لد

ةجل سبلدم)  اأتجل ت كر لقى  نرف ك ار ثلا  شكػ ؿ اشجسػد Slade,1994,49)كود لره
كاشت  ود تستنر كتدـك طاىػ  ، د اتأثر ا كانؿ تلرا ا  كاجتنللا  كثقلةا كشىت كاف اشذم و، ك جن 

، كش تجػل نػل اقػـك اػ  اش قػؿ تجػله اشجسػد،  نل أف  كرك اشجسد شاس  ت سجل اشجسػد، نرا ؿ اش الك
كهػػذه اشتنثػػابل  نػػف اشجسػػد إشػػت  ػػكرك ، نػػف ترجنػػ  ش اػػرك اشتجسػػد إشػػت تنثػػابل  ذهتاػػ  أك لقىاػػ 

ت ػد ن كتػلن أسلسػالن نػف ، اػ  اشجسػد هػ  لنىاػ  ن قػدك كت نػؿ كػ ت  ات  لشاػ كنتجل إشػت ات، اشجسد
 ن كتل  اتلء اشجكا  كتنكهل 

ن جػكناف ، كالشتلش  كاتطبلولن ننل ساؽ ان ف شىال ث أف ا دد نف  بلؿ اشت را ل  اشسػلاق 
 8 نرتاطاف اا ضجنل اك ؿ نالكر ش كرك اشجسد كهنل

  جـك ن رة  إدرا   اش كرك اش قىا  اشندر   شىجسد كه  ن -
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كهػػك ن جػػـك ن رةػػ  ، ن جػػـك اشكػػ كر الشرضػػل أك لدنػػ  أك اشػػرةض تجػػله هػػذه اش ػػكرك اشندر ػػ  -
 ك كرم 

كوػػد ارتػػأل ا ػػض لىنػػلء اشػػت س إضػػلة  ُا ػػد   ػػر ال ا تىػػؼ لػػف اشن جػػـك األكؿ كهػػك ة ػػرك 
شداػ   كهػك جػزء نجػـ نػف ن جػـك إدراؾ اش ػرد ش ػكرك اشجسػد، اشك ص لف  ا ا  ر ا  اآل راف شػ 

 ( 2100، 240، )اش نكرم

 :  أبعاد صورة الجسد
تت ىؽ انكاوؼ اشذا  نت ػددك األا ػلد ، ات ؽ اشال ثكف أف  كرك اشجسد ن جـك نت دد األا لد

أف (Sparhawk,2000,12)التار سالرهلكؾت ك جسد اش رد اشت  تر ز لىت اشنظجر الشذا   ك 
اشا ػػػد ، اشتػػػ  ات ػػػكف نتجػػػل هػػػذا اشن جػػػـك ػػػكرك اشجسػػػد ال تقت ػػػر لىػػػت ا ػػػد كا ػػػد  كأهػػػـ األا ػػػلد 

،  اػػث التاػػر  أف  ػػكرك اشجسػػد تكػػنؿ اشن تقػػدا  اشن رةاػػ  شىكػػ ص، اشن رةػػ  كاشا ػػد اش ػػلط  
 إضلة  إشت اشاالتل  اشذاتا  لف اشجسد  

أف  ػكرك اشجسػد  (Banfield &Mccabe,2002,23) نػل ات ػؽ  ػؿ نػف الت اىػد كن ػل 
كا تػت اػ دراؾ  ػؿ ، اشا ػد األكؿ اإلدراؾ، هل ة  ثبلث  أا لد ددا، ن جـك اكتنؿ لددان نف األا لد

كاشػذم ا تػت ، كاشا د اشثػلت  هػك اشا ػد اشن رةػ ، األنكر اشت  ت ص اشجسد ك كرك اشجسد اش سا 
كاشػػػذم ا تػػػت ، أنػػػل اشا ػػػد اشثلشػػػث ةجػػػك اشا ػػػد اش ػػػلط  ، الألة ػػػلر كاشن تقػػػدا   ػػػكؿ كػػػ ؿ اشجسػػػد

 ت ىؽ انظجره اشجسن  كك ى  اك ؿ للـ الشنكللر اشت  انى جل اشك ص ةانل ا

8 ( ةقػد أكػلر  إشػت سػت  أا ػلد ش ػكرك اشجسػد كهػذه األا ػلد هػ 0776، 212، )كقار أنل 
كاشتتزر اػاف ، كاشتتلسؽ ااف ن كتل  اشجسد اشظلهرا ، اشجلذاا  اشجسدا ، اشنظجر اشك    اش لـ

كاشتتلسػػؽ اػػاف ، ؽ اػػاف اشجسػػدكاشتتلسػػ، كاػػلو  ألضػػلء اشجسػػـ اش لرجاػػ  كاشدا ىاػػ ، أكػػ لؿ اشكجػػ 
  جـ اشجسد كك ى  كنستكل اشت  ار 

 ػكرك 8 (أرا   أا لد تتك ؿ نف  بلشجل  ػكرك اشجسػد كهػ 2116، 17، )األكـر كود  دد
 كاش  لءك اشكظا ا  شىجسد كاش كرك االجتنللا  شىجسد ، كاشك ؿ اش لـ شىجسد، أجزاء اشجسد
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اشا ػد 8 إشت أرا ػ  أا ػلد ش ػكرك اشجسػد كهػ ( 0773، 42، ك ذشؾ ةقد أكلر)  لة  كاشتالؿ
كاشا ػػػد ، كاشا ػػػد اشنت ىػػػؽ الشتػػػتزر اش ضػػػى ، كاشا ػػػد اشنت ىػػػؽ الشجلذااػػػ  اشجسػػػنا ، اشنت ىػػػؽ اػػػلشكزف

 اش لص الشتتلسؽ ااف ألضلء اشجسد 

اشا ػػد األكؿ ، ( إشػػت كجػػكد ا ػػداف ش ػػكرك اشجسػػدBreakey,1997,199كوػػد أكػػلر ارا ػػ )
، ؿ كلػػ  اشجسػػـ اشا ػػد اآل ػػر  ة ػػدكد جسػػـ اش ػػرد ت ػػكف الكػػ كرا ككػػ ه ، هػػك  ػػدكد  ػػكرك اشجسػػد

كتتاو اإل سلس اك ؿ نت  ؿ لف اشااه  اش لرجا   كهذه اش دكد نف اشنن ف دراسػتجل السػت نلؿ 
ةػػػ   ػػػاف أف كلػػػ  اشجسػػػد اكػػػار شكظػػػلهؼ هػػػذا اشجسػػػد كاشػػػذم ان ػػػف والسػػػ  ، ا تاػػػلرا  ركركػػػلخ

 اتطااؽ استاالف اشتر از لىت اشجسد 

أتػػ  لىػت اشػر ـ نػػف أف اشاػل ثاف ات قػكف لىػػت أف  ػكرك اشجسػد ن جػػـك ، اؽ اتضػوكننػل سػ
ك ػػلف أ ىاجػػل تكػػار إشػػػت ، إال أتجػػـ ال ات قػػكف لىػػػت طاا ػػ  تىػػؾ األا ػػلد كلػػػددهل، نت ػػدد األا ػػلد

 كتظرك اآل راف ش  ، اشنظجر اش لرج  شىجسد

كاشت  تنثػؿ  ػؿ ،   أف اقسـ  كرك اشجسد إشت اش كرك اشندر ، اتلءن لىت ذشؾ ان ف شىال ث
كاشتػ  ، كاش ػكرك االت  لشاػ ، كأجػزاء جسػده، نل ات ىؽ ات كر اش رد لف ت س  ككػ ؿ جسػده ككزتػ 

كأ اػػػػران  ػػػػكرك اشجسػػػػد ، تتنثػػػػؿ اأ لسػػػػاس كاتجلهػػػػل  كن تقػػػػدا  اش ػػػػرد ت ػػػػك  ػػػػكرت  اشجسػػػػدا 
 ككججػػػ  تظػػػر، كاشتػػػ  تتنثػػػؿ انػػػدل اشقاػػػكؿ االجتنػػػلل  ش  ػػػلهص اش ػػػرد اشجسػػػدا ، االجتنللاػػػ 

 اآل راف كت كراتجـ لف جسده)أم اشجسد  نل ادر   اآل راف( 

 :  مكونات صورة الجسد وعناصرىا
ت ػػدث اش ىنػػلء لػػف ن كتػػل  اش ػػكرك اشجسػػدا  أك اشجسػػنا  اشتػػ  انتى جػػل اش ػػرد كنػػل تكػػتنؿ 

 8 هنل، ( لف ن كتاف نجناف ش كرك اشجسدShontz,1969ةقد ت دث ككتتز)،  كرك اشجسد

ـــون اإلدراكـــي (0 كاشتتلسػػػؽ اػػػاف ، كاكػػػتنؿ لىػػػت اشن ىكنػػػل  اش ل ػػػ  اكضػػػا اشجسػػػـ، المك
 كاسنت هذا اشن كف الشن طط اشجسدم ، أجزاه 

ــون المعرفــي ـ الوجــداني (2 كاكػػتنؿ لىػػت اش نىاػػل  اشن رةاػػ  كاشنكػػللر اشكجداتاػػ  ، المك
 كسن  ذشؾ ا كرك اشجسد ، اشنترتا  لىت اشن كف اإلدرا   شىجسـ
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 8 هنل، ( إشت أف  كرك اشجسد تتأشؼ نف ن كتاف0773كاشتالؿ) ذشؾ أكلر   لة   

ا رؼ نثلؿ اشجسـ لىت أت  اشتنط اشجسن  اشػذم ا تاػر  8Body ideal المثال الجسمي -0
جػػذاالن كنتلسػػػالن نػػف  اػػػث اش نػػر كنػػػف كججػػ  تظػػػر ثقلةػػ  اش ػػػرد  ةن جػػـك ثقلةػػػ  اش ػػرد ةػػػ  اشنثػػػلؿ 

نف  كرك ت ػك جسػن  كتطػلاؽ أك اوتػرا  ن جػـك  اشجسن  ش  دكر ال استجلف ا  ةانل ا كت  اش رد
 ػذشؾ ةػ ف  ػكرك اش ػرد اش قىاػ  شجسػن  تسػجـ ا ػكرك أك ، اشنثلؿ اشجسن  ػ  نل ت دده ثقلة  اش ػرد

اأ رل ة  تقدار اش رد شذات   كتاللد ن جـك اشنثلؿ اشجسن  اشسلهد ة  اشنجتنػا لػف  ػكرك اش ػرد 
لف ذات  كات  ض تقداره شجل  كود أكلر جكتسػنلف شجسن  ا د نك ى   اارك إذ ت تؿ  كرك اش رد 

ك لف نف نبلنو ذشؾ أف اتقاؿ اش رد ، إشت أف  كرك اشجسـ  ارك ت سا  ت ضا شىت داؿ كاشتطكار
كأف اتأ ػػػد أف  ػػػكرك اشجسػػػـ اشتػػػ  تاػػػدك ،  ػػػؿ اشتغاػػػرا  اشجسػػػنا  كاشكػػػ ىا  كاشاتلهاػػػ  اشتػػػ  ت تراػػػ 

ف اوتتػػا اش ػػرد اأتػػ  اقتػػر  نػػف  جذااػػ  ةػػ  سػػف اش كػػراف ال اػػد كأف تتغاػػر ةػػ  سػػف األرا ػػاف  كا 
اشجلذااػ  اشجسػنا  ةػ  هػػذه اش تػرك اش نراػ  اشن اتػػ  كانػل ات ػؽ كن ػلاار ثقلةػػ  نجتن ػ   ػلف اشنثػػلؿ 

 اشجسن  شدا  ة  تطلؽ اشسكاء 

اكػتنؿ ن جػـك اشجسػد لىػت األة ػلر كاشن تقػدا  كاش ػدكد اشتػ  تت ىػؽ الشجسػـ : مفيوم الجسدػ 2
ة تػػ  نػػف نقكنػػل  ، اإلدرا اػػ  اشتػػ   كتجػػل اش ػػرد لػػف جسػػن   كاتػػلء لىػػت هػػذا ةضػػبلن لػػف اش ػػكرك

ػػػكف اش ػػػرد ن جكنػػػلن سػػػىانلن  ػػػكؿ جسػػػن  كشػػػف اتسػػػتت ذشػػػؾ إال نػػػف  ػػػبلؿ  اش ػػػ   اشت سػػػا  أف ا ه
كهػػػػػذه اشاالتػػػػػل  تػػػػػأت  نػػػػػف اإلطػػػػػبلع كاسػػػػػتثلرك ذكم ، اش  ػػػػػكؿ لىػػػػػت ن ىكنػػػػػل   ػػػػػكؿ جسػػػػػن 

ذا   كنتطىال  اش ػ   وػد تكػ ر اش ػرد اػلال ترا  اشت   ل  اشن تى   ة  اشطرؽ اش  ا  شىتغ
ةلش رد اشنغتر  ال استجا  إشت تىاا  نتطىال  اشجسـ ك لجلت  ك لشالن نل ا لتكف نف ، لف جسن 

اضػػطراال  سا كسػػكنلتا   كلىاػػ  ةػػ ف نثػػلؿ اشجسػػـ كن جػػـك اشجسػػـ نػػف اشن كتػػل  اشرهاسػػا  اشتػػ  
ك أف اش بلوػػ  طرداػػ  ااتجنػػل  ة تػػدنل اتكػػكه كااػػد، تسػػجـ ةانػػل ا كتػػ  اش ػػرد نػػف  ػػكر  ػػكؿ جسػػن 

 نثلؿ اشجسـ كن جـك اشجسـ تتكوا أف ت تؿ  كرك اش رد لف جسده 

( أف  ػػكرك اشجسػػـ تت ػػكف نػػف 2114، اشدسػػكو )ك (Breakey,1997كوػػد أكػػلر ارا ػػ ) 
كن ػػكف ن رةػػػ  اكػػار إشػػػت اشرضػػل لػػػف ، ن ػػكف ات  ػػلش  اكػػػار إشػػت اشكػػػ كر اشسػػلر ك اػػػر اشسػػلر

 8    للن  اقسـ اشنظجر اشجسن  إشت ثبلث  ن كتل اش الك  كا 
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كاكػػار إشػػت دوػػ  إدراؾ اش ػػرد ش جػػـ جسػػن   ة ػػ  إ ػػدل 8 ـــ المكــون اإلدراكــي أو المعرفــي1
اشتجلر  طى  نف اشن  ك اف أف ا كتكا جنػؿ ن ش ػ  نػف  ىنػ  كا ػدك ذا  لبلوػ  الشجسػد  كتػـ 

بلوػ  الشجسػد كاأل ػرل ال لبلوػ  شجػل ت تاؼ اش هل  اش دادك نف اش ىنل  ة  زنرتاف زنػرك ذا  ل
الشجسػػد   نػػل طىػػ  نػػف اشن  ك ػػاف أف ا ش ػػكا جنػػؿ تسػػت دـ أسػػنلء أك أجػػزاء لػػف اشجسػػـ اشتػػ  

 ُترل الشاطلو  

ــ2 ــذاتي ـ ــون ال أك االهتنػػلـ ، كاكػػار إشػػت لػػدد نػػف اشجكاتػػ  نثػػؿ اشرضػػل كاالتكػػغلؿ8 المك
 كاشقىؽ اكأف  كرك اشجسـ 

شن كف لىت تجت  اشنكاوؼ االجتنللا  اشتػ  تسػا  شى ػرد ار ز هذا ا8 المكون السموكيػ 1
 لدـ اشرا   أك اشت   اشت  ترتاط الشنظجر اشجسن   

إشػػػت كجػػػػكد ثبلثػػػ  أا ػػػػلد اػػػدكر  كشجػػػػل ن جػػػـك  ػػػػكرك  (Rowe,1995) ػػػذشؾ أكػػػػلر  رك  
 8  كه ، اشجسد

 ـــوجي ، كهػػػك اإل سلسػػػل  اش ػػػللدك شىنػػػخ لػػػف كضػػػا اشجسػػػـ كأجزاهػػػ 8 األســـاس الفيزيول
 كاشتتلسؽ اش ضى  ااف أجزاه  ، كك ى 

 كاالهتنػلـ ، كاكػتنؿ لىػت نكضػكلل  االةتتػلف اػلشت س كاشجلذااػ  اشجتسػا : البناء الجنسي
 اشجنلش  الشجسد نف  بلؿ اشنبلاس كأك لؿ اشزات  األ رل 

 نثػػػؿ ، كا تػػػكم لىػػػت اشنكضػػػكلل  االجتنللاػػػ  اشنرتاطػػػ  الشجسػػػـ8 األســـاس االجتمـــاعي
 كاشق كر ة  اش ر ل  اشجسنا  شآل راف ، شجسـ شآل رافك كرك ا، اش كؼ نف اش جؿ

( لىػػت أف (Cach,2005ةقػػد ات ػؽ اشاػػل ثكف نػػا ، أنػل ةانػػل ات ىػػؽ ا تل ػر  ػػكرك اشجسػػد
، اش  ػػػلهص اشادتاػػػ 8 كاتضػػػنف اش تل ػػػر اشتلشاػػػ ،  ػػػكرك اشجسػػػد ن جػػػـك ن قػػػد كنت ػػػدد األا ػػػلد

دراؾ ن رةػػػ ،  ػػػكرك اشجسػػػدكاشقىػػػؽ نػػػف تكػػػكه ، كاشت ػػػللبل  االجتنللاػػػ ، كسػػػنل  اشك  ػػػا  ، كا 
كنكػػللر اش ػػرد ك اراتػػ  كن تقداتػػ  ت ػػك جسػػده  كهػػذه اش تل ػػر تػػـ تكضػػا جل ةػػ  اشنقاػػلس اشػػذم 

ت داػد 8 ( كاشن ػكف نػف األا ػلد اشتلشاػ Cash ,Santos & Williams,2005ألػده نػا   ػراف)
( (Brown,et al,1990كاشتجتػ   كاػذ ر اػراكف ك  ػركف ، كاشنظجػر اش قىػ  اإلاجػلا ، اشنظجػر
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، كاشسػػػىكؾ، كاشن رةػػػ ، كاالتجػػله، اإلدراؾ8 نثػػػؿ، ا ػػض أنثىػػػ  األا ػػلد اشتػػػ  ت ػػػاط ا ػػكرك اشجسػػػد
كتكظاػػػؼ اشسػػػىكؾ ، كلػػػدـ اشرضػػػل لػػػف اشجسػػػد، كتكػػػكه اشجسػػػد، كاش ػػػكؼ نػػػف اشسػػػنت ، كاش  لشاػػػ 
( أف (Bnfield& McCabe,2002كت ضػاؿ اشت لةػ   كاػرل الت اىػد كن ػل  ، كاشتقاػاـ، اإلدرا ػ 
كأهناػػ  ، اشجسػػد نت ػػددك األا ػػلد كهػػذه األا ػػلد هػػ  اشن ػػلرؼ كاالت  ػػلال  اش ل ػػ  الشجسػػد ػػكرك 
كأ اػػران اشا ػػد ، كاألة ػػلر اشنت ىقػػ  اكػػ ؿ اشجسػػد، ك ػػكرك اشجسػػد اشندر ػػ ، كسػػىكؾ اش ناػػ ، اشجسػػد

)جػلار  ( 2117، 23، االت  لش  شىجسد اشذم اتضنف نكللر اش رد لف نظجر جسن  )اشقلضػ 
 ( 21، 2102، اش لسن ، (25 ،0767، ك  لة 

كنػل اظجػر ، كننل ساؽ اتااف أف ن كتل   ػكرك اشجسػد تتنثػؿ ةػ  اشنظجػر اش ػلرج  شى ػرد
دار ػػػ ، شى ػػػرد كنػػػف اشن كتػػػل  اشدا ىاػػػ ، لىاػػػ  أنػػػلـ اآل ػػػراف كأة ػػػلره كن تقداتػػػ   ػػػكؿ جسػػػده ، كا 

لػػف جسػػن  ة ػػكرك اش ػػرد ، كجكاتػػ  اشرضػػل لػػف جسػػدهر كتػػرتاط  ػػكرك اشجسػػد اػػلآل راف كاػػلش رد
 كتظرك اآل راف شى رد تتأثر  ذشؾ الشنظجر اشجسن  شى رد ، تتأثر اتظرك اآل راف ش 

 :  خصائص صورة الجسد
 8 ان ف إاضلح أهنجل ة  اآلت ، ش كرك اشجسد   لهص نت ددك

كهػػ  نػػل اقػػـك اػػ  ، ة ػػكرك اشجسػد ت تىػػؼ لػػف اشجسػػد: صــورة الجســد لــيس ليــا كيــان موحــد -
كهػذه اشتنثػابل  ، ش اػرك اشتجسػاد إشػت تنثػابل  ك ػكر ذهتاػ  أك لقىاػ  اش قؿ تجله اشجسد نػف ترجنػ 

 نف اشجسد إشت  كرك اشجسد كنتجل إشت اتا  اشجسد لنىا  ن قدك كت نؿ ك ت  ات  لشا  

كتكػار إشػت ، اؿ ه  اش ارك اشك  ػا  شى ػرد كتقاانػ  شجسػده: صورة الجسد ليست موضوعية -
اشتػػ  تت ىػػؽ الشجلتػػ  اشجسػػدم نػػف ك  ػػا  اش ػػرد  ، لرأك األة ػػلر كاشنكػػل، اإلدرا ػػل  كاشت ػػكرا 

شتكػػتنؿ لىػػػت سىسػػى  نػػػف ، كتت ػػدل اش لشػػػ  اشكجداتاػػ  ش ػػػكرك اشجسػػد نجػػػرد اشرضػػل لػػػف جسػػد اش ػػػرد
 ( 03، 2101، كاش كاطؼ اإلاجلاا  كاشسىاا  اشنرتاط  ا )نكللؿ، االت  لال 

اشسػىا  اػت  س لىػت  ةن جػـك اشػذا : تت ثر صـورة الجسـد بمفيـوم الفـرد عـن ذاتـو الجسـدية -
كا جنػكف ، اقػدركف كا جاػكف اأجسػلدهـ، كاألك لص اشذاف شداجـ  كرك جسػد إاجلااػ ،  كرك اشجسد

ةلألكػػ لص اشػػذاف ت ػػكف شػػداجـ  ػػكرك جسػػد سػػىاا  ا كتػػكف ، أف كػػ ؿ اشجسػػد ا اػػر لػػف اشك  ػػا 
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، دكاإل اػػلط تجػػله كػػ ؿ أك  جػـػ اشجسػػ، كاكػػ ركف الش كػػؿ، نكػػللر نزلجػػ  كسػػىاا  لػػف أجسػػلدهـ
 الإلضلة  إشت اشك كر الش جؿ 

ةجػ  نرتاطػ  الالهتنػلـ ا ولنػ  لبلوػل  نػا : يتم تقدير صـورة الجسـد أو تحديـدىا اجتماعيـاً  -
كاشنػػػدر ل  كاشنكػػػللر كاشن تقػػػدا  اشجسػػػدا  تػػػ ثر  ػػػذشؾ ، كتنػػػط اشت للػػػؿ كنسػػػتكل اشرا ػػػ ، اآل ػػراف

كد اآل راف اػأكؿ اتطاػلع لػف ك كرك اشجسد ت تار انثلا  شك   إلبلف  ل   تز ، لىت  طط اش الك
 اشذا  

تنػل هػ  ن جػـك اتغاػر اكػ ؿ داهـػ: صورة الجسـد ليسـت ثابتـة أو محـددة -  نػل أتجػل تػرتاط ، كا 
( ةجػػػ  تتكػػػػ ؿ كتتغاػػػر تتاجػػػ  ت للػػػؿ اشكػػػ ص نػػػػا 2102، 24، اتػػػكا   اشتنػػػك األ ػػػرل )لطاػػػ 

 ػػذشؾ تػػرتاط ، شسػػىاا كاأل ػػداث اشنكو اػػ  أك اشسػػالوا  اشتػػ  تتكػػط أك ت  ػػز  ػػكرك اشجسػػد ا، اآل ػػراف
شػػػذشؾ ا تاػػػر ةجػػـػ اشسػػػالؽ ، (2116، 1، االجتنللاػػػ  شى رد)اشنطاػػػرم-اػػػلشتغارا  اشااكشكجاػػػ  كاشت سػػػا 

 ، اشذم تكجد ةا   كرك اشجسد اشسىاا  ذك أهنا   اارك نف اشتل ا  اإل ىاتا ا 

 ةلشتػػػلس اشػػػذاف ا كتػػػكف رسػػػنلن ت طاطاػػػلن أك: تـــ ثر صـــورة الجســـد عمـــى العمميـــات المعرفيـــة -
اتكػػغىكف أك اقكنػػكف ات ػػكاف ن ىكنػػل  ضػػنتا  لػػف نظجػػرهـ ، إاضػػل الن أك  ػػكرك ن اتػػ  شنظجػػرهـ

 اطراق  ن تى   لف األك لص اشذاف ال اكجد شداجـ رسـ ت طاط  أك إاضل   ش كرك اشجسد 

كتتضػنف األتنػلط اشسػىك ا  اشن لةظػ  كااللتتػلء : ت ثر صورة الجسد عمى األنماط السـموكية -
كتتضػػنف  ػػذشؾ اشنكاوػػؼ ، إشػػت زاػػلدك تقػػدار اش ػػرد شذاتػػ  كاالست سػػلف االجتنػػلل  كتػػ دم، اػػلشنظجر

، 2115، اشتػػػ  تقػػػـك اػػػدكر سػػػىا  كتػػػ دم إشػػػت  لشػػػ  نػػػف اشكػػػ كر الشاػػػأس نػػػف  ػػػكرك اشجسػػػد)ةر ى 
01 ) 

، شػػ  اش داػػد نػػف اش  ػػلهص اشتػػ  اتناػػز اجػػل، الشتػػلش  ة ػػكرك اشجسػػد ن جػػـك نت ػػدد األا ػػلد
 نازه لف ن جـك اشجسد ك اره نف اشن لهاـ اشقراا  إشت درج   اارك كاشت  تسجـ ة  ت كات  كت

 :  الجنس وصورة الجسد
كهػػذا ، اػػرتاط ن جػػـك  ػػكرك اشجسػػد الش داػػد نػػف اشن ػػلهاـ كاشػػدالال  اشتػػ  تػػ ثر ةػػ  ت كتجػػل 
، وػػد ا ػػكف كاضػػ لن كجىاػػلن شػػدل اإلتػػلثر ةلإلتػػلث أ ثػػر لرضػػ  نػػف اشػػذ كر ا ػػكرك اشجسػػد األثػػر
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نكػػللرهف كات  ػػلالتجف ا ػػكؽ األثػػر اشػػذم تتر ػػ  شػػدل اشػػذ كر  ك لشاػػلن ارجػػا اشسػػا  كتأثارهػػل لىػػت 
إشت اشرسلهؿ االجتنللا  اشتػ  ت ػكف نتتلوضػ  كنت لرضػ  ةػ  أ ثػر األ اػلف ةانػل ات ىػؽ اػلألدكار 

كاشتكو ػػػل  اشتػػػ  اتتظرهػػػل اشنجتنػػػا نتجػػػلر كوػػػد ااتػػػ  دراسػػػ  وػػػلـ اجػػػل سػػػتراتغؿ ، اشنتكطػػػ  اػػػلشنرأك
أف لدـ رضل اشتسلء لف  كرك أجسلدهف ا كؽ ا ثار ، (Striegel& Franko,2002كةرات ك )

 تسا  اشرجلؿ  ار اشراضاف لف  كرك أجسلدهـ 

كود ااتػ  ا ػض اشدراسػل  كجػكد ارتاػلط كثاػؽ اػاف لػدـ اشرضػل لػف  ػكرك اشجسػد كلنىاػ  
اكػ ركف الالتزلػلل  اإلدراؾ اشنت ىق  الشنظجر كاش لشػ  اشنلداػ  شىجسػـ  ةغلشااػ  األةػراد اشػذاف  ػلتكا

 ػػػلتكا ةػػػ  األسػػػلس ا نىػػػكف ن تقػػػدا  ن تىػػػ  كظا اػػػلن كسػػػكء ، كلػػػدـ اشرضػػػل لػػػف  ػػػكرك اشجسػػػد
  (Butters&Cash,1987)الإلدراؾ ةانل ات ىؽ انظجرهـ اغض اشتظر لف  تى  اشجسـ شداجـ

كاشنظجػر ةػ  ، ك ذشؾ اات  اشدراسل  اأف  لشاا  اإلتػلث ا ػلتاف نػف اشقىػؽ اشنت ىػؽ اػلشكزف
كأف هػػػػػػػػػػػذا األنػػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػػتنر طػػػػػػػػػػػكاؿ اش اػػػػػػػػػػػلكر كوػػػػػػػػػػػد أكػػػػػػػػػػػلر ، نا ػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػف اش نػػػػػػػػػػػر كوػػػػػػػػػػػ 
، ( ةػ  دراسػت  إشػت أف اإلتػلث ةانػل ات ىػؽ ان جػـك ا ػكرك اشجسػدBrennan,2010,136)اراتلف

  ت كف نسأش  اشكزف شداجفه أنر رهاس  ة  ندل تقاؿ  كرك اشجسد أك رةضجل

كاكػػ رف ، ىقػػل   ػػكؿ أكزاتجػػفّ ةػػ ف اش ثاػػر نػػف اش تاػػل  ا ػػا ف و، ك ػػبلؿ نر ىػػ  اشنراهقػػ 
كلػدـ اشرضػل لػف  ػكرك ، كا ف   ار راضػال  لػف كػ ؿ أجسػلدهف، الش جؿ  كؿ اشنظجر اش لـ

كهك نكجكد  ػذشؾ شػدل اشػذ كر كش ػف ، اشجسد ازداد  بلؿ ةترك اشنراهق  كاستنر إشت نر ى  اشركد
 (Phillips & Man,2010,172)ادرج  أوؿ

لث أ ثػػر لرضػػ  شىقىػػؽ ةانػػل ا ػػص  ػػكرك اشجسػػد نػػف ت ػػاو اإلتػػ، كةػػ  اشنر ىػػ  اشجلن اػػ 
شن لكشتجل اشظجكر ،  تتاج  شىضغكط اشت  تت رض شجل اش تلك ة  هذه اشنر ى ، الو  نرا ؿ اش الك

إضػػلة  إشػػػت ، كن لكشػػػ  ش ػػ  اشتظػػػر كاشظجػػكر اكػػ ؿ الهػػػؽ، اأةضػػؿ  ػػكرك نن تػػػ  اػػاف زنابلتجػػل
نل ود ا رض اش تال  اشىكات  ا ػلتاف نػف  ،ضغط اش بلول  االجتنللا  كتكلا جل ة  هذه اشنر ى 

  (Lan cheng,2006,2)ض ؼ ن اف ة   طر اشكوكع ة  نكل ؿ ت سا  

كا تىػؼ اشرضػل كلػػدـ اشرضػل لػف اشجسػػد اػاف اشػػذ كر كاإلتػلثر ةلإلتػلث انىػػف  إشػت إتقػػلص 
ؿ كذشػػؾ ألف اسػػتراتاجا  تغااػػر كػػ ، ااتنػػل اشػػذ كر اناىػػكف ا ػػ   للنػػ  إشػػت زاػػلدك اشػػكزف، اشػػكزف
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ةػػ   ػػاف ا ضػػؿ اشػػذ كر ننلرسػػ  اشتنػػلراف اشرالضػػا  لىػػت اتاػػلع ، اشجسػػد ت تىػػؼ اػػاف اشجتسػػاف
  (Bergeron,2007,2)تجد أف اإلتلث ا ضىّف اش  س تنلنلن ،  نا   ذاها 

 :  األثر النفسي واالجتماعي لتشوه صورة الجسد
األسلسػا  اشتػ  نف األنكر اشاداجا  هك  كف اشنظجػر اشجسػن  اكػ ؿ هلجسػلن كأ ػد األنػكر 

تكغؿ الؿ اش ثار نف األك لص لىػت ا ػتبلؼ ألنػلرهـ  كاظجػر ذشػؾ اكػ ؿ كاضػو ةانػل ات ىػؽ 
اػػلشتظرك اش لرجاػػ  اشتػػ  تجػػتـ الشتػػأثارا  االجتنللاػػ  شىكػػ ؿ كاشنظجػػر كاشتظػػرك اشدا ىاػػ  اشتػػ  تكػػار 

اشدسػكو     اػث اكػار ، شىتجلر  كاش ارا  اشت  ت تص انظجر اش رد كنل اادك لىاػ  لىػت اشكاوػا
أف اشتنااػػز اػػاف اشتظػػرك اشدا ىاػػ  كاش لرجاػػ  ا تاػػر ذك أهناػػ  الشغػػ  ألتتػػل ال تػػرل أت سػػتل الشطراقػػ  

 (  2114، 03، اشت  اراتل اجل اآل ركف)اشدسكو 

 اػػػث إف ، كاػػػرل اشال ػػػث اػػػأف هتػػػلؾ لبلوػػػ  اػػػاف إدراؾ  ػػػكرك اشجسػػػد كت ػػػرؼ اشكػػػ ص
كأف اشك ص اشػذم ت ػرض شتكػكه أك اتػر ، اشتنكاإل بلؿ اتىؾ اش كرك ود ا دث ة  أا  ةترك نف 

ال اقاـ الشضركرك اتقطلللن نا اشرنز اشجسدم اؿ ان ت  أف استنر الإل سػلس اأتػ  ، ش ضك ن اف
ننػل اج ىػ  ك  ػلن ، ة   اف ود ا لت  نف تظرا  اآل راف نػل وػد اسػا  وىقػلن اجتنللاػلن ، طاا  

ت أف اش جػؿ نػف اشنكػ بل  اشت سػا  اشتػ  ( إش2117، 02،  اث تكار)اشزاهدم،  جكالن كنتطكالن 
كأف تككه  كرك اشجسد وػد اػ دم ش ػدـ رضػل ، ت كؽ األةراد ة  ت قاؽ اشت للؿ االجتنلل  اشتلجو

كلدـ االرتالح لتد ننلرس  األتكط  ، اش رد لف جسده كالشتلش   جى  كاتزكاه  ا ادان لف اآل راف
د شػػدل األةػػراد تتػػرؾ  ثػػلران ت سػػا  كاجتنللاػػ  اشن تى ػػ  أنػػلـ اآل ػػراف   ػػذشؾ ةػػ ف تكػػكه  ػػكرك اشجسػػ

، ك ل ػػ  ةػ   لشػػ  اش ػػرك ، كلىػت اشنجتنػػا   ػؿ، كجسػدا   تناػػ  سػكاءن لىػػت اشن ػل  ان ػػرده
ك لشاػػػلن نػػػل ات ػػػرض اشن ػػػل  ةػػػ  اشنرا ػػػؿ األكشػػػت ، كالشتػػػلش  تتػػػأثر جناػػػا نتػػػل    اػػػلك اش ػػػرد

 اػػث ا ػػؿ شنر ىػػ  ، رهككػػ كر اػػلشظىـ شنػػلذا هػػك كشػػاس  اػػ، الضػػطرا   ػػر  نػػل ا ػػد اش ػػدن 
 (  2117، 71، اك ر ةاجل اأت  نكاطف أك إتسلف نف اشدرج  اشثلتا )اشقلض 

،  نل تظجر شدل اشن لااف اتككهل  ة   كرك اشجسد كاشذاف تجكا نف اشنك ) ػلال  اتػر
 اػػػث ا ػػػاو ت  اػػػر اشن ػػػل  ،  ػػػركؽ( اشت  اػػػر اشنتكا ػػػؿ اػػػلشنك  أك نػػػل اسػػػنت اقػػػاف اشنػػػك 

، ج  اش ارك اش لدن  اشت  نر اجل  كاتجىت ذشؾ لىت ك ؿ  كاااس أثتلء اشتػـكالشنك  نستنران تتا
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،  ت اػػػؿ كر اػػػ  األكػػػبلء،  نػػػل تتػػػكارد ش ظػػػل  اش ػػػلدث اشػػػذم ت ػػػرض شػػػ  نػػػا ت ل ػػػاى  اشن شنػػػ 
  (Hodgkinsom&Stewart,1991)كاألجسلد اشن ترو ، كأ كا  االت جلر

ك شىتكػػػكهل  اشتػػػ  ت ػػػا  اش ػػػرد أف هتػػػلؾ تػػػأثارا  نالكػػػر ، كاسػػػتتتج اشال ػػػث نػػػف  ػػػؿ هػػػذا
تاػدأ ، كهػذه اآلثػلر هػ  ت سػا  الشدرجػ  األكشػت كاجتنللاػ  الشدرجػ  اشثلتاػ ، إضلة  شآلثلر اشجسدا 

كذشػؾ اتسػ   ، اتغاار ة  ن جـك اش رد لف ذات  اتطبلولن نف اشتغار ة   ػكرك جسػده اشتػ   كتجػل
اشتلجنػػ  لػػف اشتكػػكه كتسػػا  ةػػ  شتتطػػكر هػػذه اآلثػػلر ، لىػػت تغاػػر كات  ػػلض تقػػداره شجػػذه اشػػذا 

  كؿ ا ض اشنكل ؿ كاالضطراال  اشت سا   ةلشتككه اشجسدم ا دم إشت  لش  نف لدـ اشتكازف 
كهػ  اشسػف اشتػ  ُا ػكف اشنراهػؽ شت سػ  ، ك ل   إذا   ؿ هذا األنر ة  سف اشنراهقػ ، اشجسن 

نػر اشػذم ا ىػؽ شػدل األ، اتطبلولن نػف نظجػره اشجسػن  كات  لسػجل لىػت  ػكرك اشػذا ، هكا  سكان 
 ػػلشقىؽ كاالتسػػ ل  كاش زشػػ  كات  ػػلض تقػػدار ، اشن ػػل  الشتكػػكه لػػددان نػػف االضػػطراال  اشت سػػا 

(  كنػػػف اآلثػػػلر اشت سجسػػػنا  اشتػػػ  تظجػػػر لىػػػت اشن ػػػلااف 2102، 2، اشػػػذا   سػػػ  )اشن ػػػلة 
كهػػك كػػ كر األكػػ لص اكجػػكد اشطػػرؼ ، ا ػػلال  اشاتػػر نػػل ا ػػطىو لىػػت تسػػنات  اشطػػرؼ اشكػػاو

كك كر اشن ل  اأ لساس  راا  تتنثؿ ة  كجكد هذا اشطرؼ كك كره اأشـ ن اف ك    ، كراشنات
 نل أف لنىا  اشاتر هذه تترؾ  ثلران  ( 0762، 71، ة  اشن لف اشذم   ؿ ةا  اشاتر)تر   رااو

كوػػػد اتػػػتج لتجػػػل اضػػػطراال  ت سػػػا  أك ، لىػػػت ك  ػػػا  اشن ػػػل  لىػػػت وػػػدر  ااػػػر نػػػف اش طػػػكرك
نػػل اػػ ثر سػػىالن لىػػت  اػػلك األةػػراد اشناتػػكراف  ، اش ػػرد اشت سػػا  كاش قىاػػ ل ػػاا  تػػ ثر لىػػت  ػػ   
 اث اتـ االلتراؼ ، تادأ ا ت لر اإل لا  ك كالن شنر ى  اال تهل ، ةلشذاف انركف انرا ؿ ن تى  

كأ اػػران ا ػػؿ اشن ػػل  شنر ىػػ  ، كت ػػؿ  لشػػ  اال تهػػل  ن ػػؿ نكػػللر اشغضػػ  كاإل اػػلط، اػػلشكاوا
او اشكػػػ ص وػػػلدرا لىػػػت اسػػػت داـ  شاػػػل  اشت اػػػؼ شداػػػ  كاشقاػػػكؿ شكاو ػػػ  كذشػػػؾ لتػػػدنل ا ػػػ، اشتقاػػػؿ
 ( 2117، 70، )اشقلض  اشجداد

أف هػػػذه اآلثػػػلر اشت سػػػا  كاالجتنللاػػػ  اشتػػػ  تػػػتجـ لػػػف اشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  ، كاػػػرل اشال ػػػث
إضلة  ش بلل أك إركػلد ت سػ  ، تستكج  الشضركرك  ضكع اشن ل  شى بلل نف اشتل ا  اشجسدا 

كذشػؾ شنسػللدك اشن ػل  لىػت واػكؿ  لشتػ  اشجداػدك ك ػكرك جسػده ، اش ػبلل اشجسػدم الشتكازم نا
ت لداػلن ، كن لكش  دنج  نف جداػد ةػ  اشنجتنػا ا ػد اش اػرك اش ػلدن  اشتػ  ت ػرض شجػل، ا د اشتككه
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كاشقىػػػؽ االجتنػػػلل  اشتػػػ  وػػػد ا ػػػلت  نتجػػػل هػػػ الء األةػػػراد إذا تر ػػػكا ، كاال تهػػػل ، ش ػػػلال  اش زشػػػ 
 .بلل أك إركلدان ردهـ كدكف ل

  (Social anxiety)القمق االجتماعي  -خامساً 
ُا ّد اشقىؽ االجتنلل  أ ػد أهػـ االضػطراال  اشت سػا  اشتػ  ان ػف أف ا ػكف شجػل تػأثار  ااػر 

كا ل ػػػ  اشنجتاػػػ  كاالجتنللاػػػ ر ةػػػلش رد اشن ػػػل  اػػػلشقىؽ ، لىػػػت اش ػػػرد ةػػػ  كػػػتت تػػػكا    التػػػ 
، كا دم ذشؾ إشت لزش  تقػكد اش ػرد إشػت  سػلرك  ااػرك، االجتنلل  ود اتجت  اشنكلر   االجتنللا 

كالشتػلش  تنت ػ  نػف اشت للػؿ اشنثنػر نػا ن اطػ   ، إضلة  إشت أم دكر ان ف أف اقـك ا  نستقابل
ةقػد اػدأ االهتنػلـ اكػ ؿ كاضػو  (Watson&Friend,1991)كاطسكف كةراتػدة نل أكلر  ؿ نف 

نػػػػا ظجػػػػكر نقاػػػػلس اشضػػػػاؽ كاشتجتػػػػ   كذشػػػػؾ، (0747ادراسػػػػ  اشقىػػػػؽ االجتنػػػػلل  نتػػػػذ اش ػػػػلـ )
كهػػك األكؿ اتتكػػلران  نقاػػلس ن ػػنـ شقاػػلس اشقىػػؽ ، ( نػػف إلػػداد كاتسػػكف كةراتػػدSADاالجتنػػلل )

 ( 2112، 23، االجتنلل  )اش تلت 

ك ػػػػكالن إشػػػػت ، كوػػػػد أ ػػػػذ اهتنػػػػلـ لىنػػػػلء اشػػػػت س اتزااػػػػد كػػػػاهلن ةكػػػػاهلن اجػػػػذا اشتػػػػكع نػػػػف اشقىػػػػؽ
ضنف اشطا   اشثلشث  نف اشدشاؿ ،   ه  تك ا ا  نستقى (  اث تـ إدراج  ألكؿ نرك 0761اش لـ)

اش ػػػلدر لػػػف رااطػػػ  اشطػػػ  ، ( شبلضػػػطراال  اش قىاػػػ (DSM-3اإل  ػػػله  كاشتك ا ػػػ  اشثلشػػػث
 اث أ او ُاتظر إشت اشقىؽ االجتنلل  أت   لش   ل ػ  نػف اشراهػل  اشاسػاط ، اشت س  األنرا ا 

 ( 015، 2117، را اشن  ك  ان لكؼ تت ؿ انكوؼ اجتنلل  أك اثتاف)ن ن

 :  مفيوم القمق االجتماعي
ةجػك للنػؿ نكػترؾ شػدل جناػا اش ػلال  اشت سػا  ، ال اكجد اضطرا  ت س  ا ىك نف اشقىؽ

وػكؿ 8 نف  راع كا  الط ك كؼ  كود كرد  ن لهاـ  ثارك شىقىػؽ نتجػل، اشت  ان ف أف ت ترم اش رد
اإلذالؿ كاش ػػػػكؼ نػػػػف أف أف اشقىػػػػؽ االجتنػػػػلل  هػػػػك اش ػػػػكؼ نػػػػف اإلراػػػػلؾ ك  (kaplen) ػػػػلابلف

  ااتنػل اػرل (Kaplen et al,1994,590)ات رض اشك ص شى  ص كاشتدواؽ نف واؿ اآل ػراف
( اػأف اشقىػؽ االجتنػلل  هػك اش ػكؼ  اػر margrave & Rudolf,1990نػلرجركؼ كركدشػؼ)

، أك ات للػػػؿ ةاجػػػل نػػػا اآل ػػػراف، اشنقاػػػكؿ كتجتػػػ  اشنكاوػػػؼ اشتػػػ  ا تػػػرض لىػػػت اش ػػػرد أف ات لنػػػؿ
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ن رضلن تتاج  شذشؾ شتكع نف أتكاع اشتقااـر أنػل اشسػن  األسلسػا  اشنناػزك شىقىػؽ االجتنػلل  كا كف 
ةتتنثػػػؿ ةػػػ  اش ػػػكؼ  اػػػر اشػػػكاو   نػػػف اشتقاػػػاـ اشسػػػىا  شىسػػػىكؾ نػػػف واػػػؿ اآل ػػػراف  كا تػػػ  اشقىػػػؽ 

أك نكاوػؼ األداء اشتػ  وػد ات ػرض ةاجػل اش ػرد ، االجتنلل  اش كؼ اشنستنر نف نكاوؼ اجتنللا 
، كاج ى  ات رؼ اطراق  تسا  ش  ك كران الش زم أك االرتاػلؾ أك اإل ػرال، ف اآل رافشت  ص ن

كا تاػر األداء أك اشت ػرؼ ، أك اادم ألراضلن شىقىؽ تتسا  ةػ  ن لتلتػ  نػف اإل ػرال أك االرتاػلؾ
أك اشت للػػػػػػػؿ االجتنػػػػػػػلل  نػػػػػػػا اآل ػػػػػػػراف جلتاػػػػػػػلن أسلسػػػػػػػالن ةػػػػػػػ  اشقىػػػػػػػؽ ، ةػػػػػػػ  كجػػػػػػػكد اآل ػػػػػػػراف

 ( Kocovski, 2002, 1033االجتنلل )

اشقىؽ االجتنلل   (Kashdan& Wenzel,2005,335-336)كا رؼ  لكاداف ككاتزؿ 
أك نػػف اشت ػػداؽ ، نػػف اشػػرةض اشن تنػػؿ، اأتػػ  ات ػػؼ الشكػػ كر اػػلألشـ  ػػكؿ اشنكاوػػؼ االجتنللاػػ 

 نف واؿ اآل راف 

ان ػف أف اسػتتتج اشال ػث أف اشقىػؽ االجتنػلل   ػكؼ نرضػ  ناػلش  ، كاتلءن لىت نػل سػاؽ
كهك  لشػ  نرتاطػ  اػلشنكاوؼ االجتنللاػ  تتضػنف ، ت ل ا  تغارا  ةساكشكجا ،   ك ار ن قكؿةا

ننػػل اكشػػد شداػػ  كلاػػلن ن رطػػلن الشػػذا  كاتكػػغلالن زاهػػدان ،  ػػكؼ اشكػػ ص نػػف اشظجػػكر انظجػػر ن ػػزم
كهػػك نػػل اػػػ دم اػػدكره إشػػت سػػػىك ال  ، نػػا تكوػػػا اغىػػ  لىاػػ  اشطػػػلاا اشسػػىا ، اتقاانػػل  اآل ػػراف

 8 شىنكاوؼ اشنثارك شىقىؽ االجتنلل  ة  درجت  اش لدا  ش  جلتالفاشتجت  

كنػػف ثػػـ اػػ ثر لىػػت كػػا   ، جلتػػ  سػػىا  لتػػدنل ا كػػت اش ػػرد نػػف كجػػكده نػػا اآل ػػراف -أ
كاضػطرا  لتػدنل ا ػؿ إشػت ذركتػ  ا تػلل ، اش بلول  االجتنللا  كاتتج اذشؾ إهدار شطلوػ  اش ػرد

 ش بلل 

اشتػػػ  تضػػػر ،  ػػػرد نػػػف اشكوػػػكع ةػػ  ا ػػػض اشنكػػػل ؿجلتػػ  إاجػػػلا  اتنثػػػؿ ةػػػ  كولاػػ  اش - 
 اا ض جكات   الت  أثتلء اشذهل  إشت اشندرس  أك اش نؿ 

 :  انتشار القمق االجتماعي 
 (DSM-IV-1994)اذ ر اشدشاؿ اشتك ا   اشرااا شرااطػ  األطاػلء اشت سػااف األنػرا ااف 

األداء كاش ػداث أنػلـ  %( نف األك لص ذ ػركا  كةػلن كػدادان نػف21أف إ دل اشدراسل  تااف أف)
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أك اش سػػػػػلد إلجػػػػػلزك تكػػػػػ اص اشقىػػػػػؽ ، %( ةقػػػػػط أظجػػػػػركا  اػػػػػرك  لةاػػػػػ  نػػػػػف األشػػػػػـ2ك)، اشجناػػػػػا
( أف اشقىػػؽ االجتنػػلل  اػػأت  ةػػ  اشنرتاػػ  اشثلتاػػ  نػػف 221، 0765، االجتنػػلل   كا  ػػد)اش جلر

 اشكاكع كاالتتكلر ة  اش الدا  اشت سا  

  نكضػكع اشقىػؽ االجتنػلل  ةػ  ت داػد تسػ  كود ا تى   اشدراسل  كاألا لث اشتػ  تتلكشػ 
اتتكلر هذا االضطرا ر كا تار اشقىؽ االجتنلل  األ ثر إتجل لن كت داران شى رد نف األتكاع األ ػرل 

تكػػار اشدراسػػل  كاألا ػلث إشػػت أف اضػػطرا  (   نػل 04، 2116، نػف اضػػطراال  اشقىؽ)اشتللنػػ 
، 2115، للن  كا سػػػ )لاد اشنق ػػػكداالجتنػػػلل  نػػػف أ ثػػػر أتػػػكاع اضػػػطراال  اشقىػػػؽ كػػػاك اشقىػػػؽ 

(ا تػػػؿ هػػػذا االضػػػطرا  اشترتاػػػ  اشثلشػػػث نػػػف اػػػاف االضػػػطراال  اشنرضػػػا  األ ثػػػر اتتكػػػلران ةػػػ  2
دنػػلف اش  كشاػػل ، اش ػػلشـ كتاىػػ  تسػػا  اتتكػػلره ةػػ  أم نر ىػػ  نػػف نرا ػػؿ اش اػػلك ، ا ػػد اال تهػػل  كا 
ر اشن ػلكؼ االجتنللاػ  %(ر كاادأ هػذا االضػطرا  ةػ  سػف نا ػرك إال أف اشاػدء اظجػك 03 كاش )

كهػػك نػػل اسػػتدلت االهتنػػلـ ا ثػػلن لػػف  (Enge,2006)كاشت ااػػر لتجػػل اتضػػو ةػػ  نر ىػػ  اشنراهقػػ 
كوػػػد أظجػػػر  اش داػػػد نػػػف اشدراسػػػل  أف ك  ػػػلن نػػػف اػػػاف  ػػػؿ لكػػػراف ت سػػػاره كأسػػػلشا  لبلجػػػ ر 

 ك ص للدك نل ا لت  نف اضطرا  اشقىؽ االجتنلل  

 :  مظاىر ومكونات القمق االجتماعي
( إشػػػػت أف اشقىػػػػؽ االجتنػػػػلل  هػػػػك  ػػػػكؼ نػػػػف اشكوػػػػكع ن ػػػػؿ 2111، 22، كار)ل لكػػػػ ا 

( أف أ ثػر نػل اناػز Beidel& Turner, 1985,234 نػل ذ ػر ااػدشكتارتر)، نبل ظػ  اآل ػراف
كأف  لشػ  اشقىػؽ ان ػف أف تتاػدل ، اشقىؽ االجتنلل  هك سىكؾ اشتجت  االجتنػلل  شػدل اشكػ ص

 8 أاضلن ة  لدك نظلهر ه 

 له اشكداد ش ر ل  اشجسد لتدنل ا كف اش رد ة  نكوؼ اجتنلل  االتتا -0

 اش كؼ نف اشتقااـ اشسىا  نف واؿ اآل راف  -2

 اشناؿ شىتكو ل  اشسىاا  اشت  ت ص أداء اش رد ة  اشت للبل  االجتنللا   -1

 اشناؿ شىتجت  اشنت ند شىنكاوؼ اشنجددك ش   - 2
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االجتنػلل  هػك تػكع نػف أتػكاع اشقىػؽ اػرتاط ( اػأف اشقىػؽ 23، 2116،  ذشؾ ذ ر)اشتللن  
كا ؿ نل ا ص اش بلول  ااف األك لص  كأهـ نل اناز اشقىؽ االجتنػلل  ، الشنكاوؼ االجتنللا 

 اث ت كف تكو ل  اش رد اشقىؽ اجتنللاػلن سػىاا  ةانػل ، هك اش كؼ نف اشتقااـ اشسىا  نف اآل راف
 ا  ة  اشنكاوؼ االجتنللا   أك ةانل ان ف أف اقـك، ات ىؽ اتظرك اآل راف إشا 

( ةا تاػػػػر أف اشقىػػػػؽ االجتنػػػػلل  هػػػػك اش ػػػػكرك اش لرا لتكراػػػػ  شتىػػػػؾ 2111، 065، أنل)ااػػػػؾ
ك راهاػ  االسػتججلف االجتنػلل  ، األةضىا  اشت  اض جل نجتن تل اشن ل ر شىجلذااػ  االجتنللاػ 

 8 كةقداف اشك اا   شذشؾ  دد شىقىؽ االجتنلل  نظلهر ن رةا  نتجل

 نف اشتقاانل  االجتنللا  اشسىاا  كاشت  تثار ة  اشك ص نكللر أشان  اش كؼ  -

 اش رل نف أم نكوؼ ا كف ةا  اشسىكؾ نكضا نبل ظ  أك ت  ص  -

اشكػػ كر اتػػدت  األداء لػػف اشنسػػتكل اشػػذم كضػػ   اآل ػػركف أك اشػػذم كضػػ   شت سػػ  كأف  -
 أداءه اشجلاط سكؼ اقاـ سىاال 

اضػطرا  اشقىػؽ االجتنػلل  إشػت  (,0767Baronف)ةقػد وسػـ اػلرك ، أنل نف  اث ن كتلتػ 
 8 ثبلث  ن كتل  أسلسا 

ككلػػ  ن ػػرط كاسػػتغراؽ ةػػ  اشػػذا  ، كاتضػػنف أة ػػلران كتقاانػػل  شىػػذا : المكــون المعرفــي -1
كاتزلػػػػلل نػػػػف اشتقػػػػد ، نػػػػا تكوػػػػا اسػػػػتججلتجـ، كتكوػػػػا اشظجػػػػكر اكػػػػ ؿ  اػػػػر شاػػػػؽ أنػػػػلـ اآل ػػػػراف

 االجتنللا  اش  ا  أك اشنثارك شىقىؽ  كاتكغلؿ نت رر الشنكاوؼ، كاشنبل ظل  اشسىاا 

كاتضػػنف االسػػتثلرك اش  ػػاا  أثتػػلء اشنكاوػػؼ االجتنللاػػ  كن لتػػلك : المكــون الفيزيولــوجي -2
إضلة  شى لش  اشت سا  اشنراةق  نف تكتر ك كؼ كن لكش  اتس ل  ، اشك ص نف ألراض جسدا 

، كج ػػلؼ اش ىػػؽ، كاشت ػػرؽ ،اشكػػ كر الشغثاػػلف، اشرلكػػ ، نػػا ا نػػرار اشكجػػ ، كتقاػػاـ نتػػدت  شىػػذا 
 كارت لع ن دؿ ضرال  اشقى  

ــــون الســــموكي -3 كتقػػػػص ، كتجتػػػػ  اآل ػػػػراف، كاتضػػػػنف  ػػػػؼ اشسػػػػىكؾ االجتنػػػػلل : المك
 كتجتػػػػ  اال ت ػػػػلؾ اشا ػػػػرم، اشنجػػػػلرا  االجتنللاػػػػ  كاش ػػػػداث ا ػػػػك  نػػػػت  ض أك اش ػػػػن 

(Baron,1989, 393 ) 



 اإلطار النظري للذراست  الفصل الثانً
 

 

 :  أعراض القمق االجتماعي
نػػف األلػػراض اش ازاكشكجاػػ  كاشت سػػا   كاػػرل  ػػؿ نػػف ا ػػل   اشقىػػؽ االجتنػػلل  نجنكلػػ  

 8 ( أف أهـ ألراض اشقىؽ االجتنلل 2112( كاش جلر)0772اشنلشو)

 اث ا لت  اشقِىؽ اجتنللاػلن نػف تكػلط زاهػد شىججػلز اش  ػا  8 األعراض الفيزيولوجية -1
 ػػػرط كاشت ػػػرؽ اشن، ك ػػػ كا  ةػػػ  اشتػػػت س، ( كازداػػػلد تاضػػػل  اشقىػػػ 2111، 135، اإلرادم)لاػػػد

، كضػ ؼ اشسػلواف كاشػر اتاف، إضػلة  إشػت اشرج ػ  كاشرلكػ  ةػ  األاػدم، كاك ؿ  لص ة  اشاػداف
كا ػلت  نػف ج ػلؼ اش ػـ نػف ، كاادك لىت اشك ص اشقىؽ لبلنل  ا نػرار اشكجػ  كأ التػلن ا ػ راره

كتكػتج لضػبل  ، كاتراةؽ ذشؾ نػا  ػ كا  ةػ  اشاىػا، اشى ل  ةاس ت اك ؿ نستنر شكر  اشنلء
 اشروا  اشكج  أك 

  كةػ  ، ا لؼ اشقىؽ اجتنللالن نف  ثاػر نػف األنػكر: األعراض النفسية واالجتماعية -2
كا لؼ اشتقد كاش ط نف ودره الش ىنل  كاشت ىاقل    نل ا لؼ ، نف تظرا  اآل راف كت   جـ ش 

كنػػػػػف األداء اشسػػػػػ ء اشػػػػػذم ا رضػػػػػ  شىتقػػػػػد كاشتجػػػػػراو نػػػػػف ، أف ات ػػػػػرؼ اكػػػػػ ؿ  اػػػػػر نقاػػػػػكؿ
أك أف ا سػػر اشتػػلس ، كا كػػت اشتى ػػثـ كاالرتاػػلؾ  ػػبلؿ اش ػػداث، (2100، 02 ،اآل راف)داػػلاش

 بلن  اطراق  سىاا    نل ت كف شدا   سلسا  ك كؼ  ااػراف لتػدنل اجتنػا لػدد نػف األكػ لص 
 نػػػل أف اش سلسػػػا  اشزاهػػػدك كاةتقػػػلد اشتك اداػػػ  نػػػف أهػػػـ ، اللتقػػػلده اػػػأتجـ سػػػاتتقدكت  طاىػػػ  اشكوػػػ 

 نػػل اظجػػر جىاػػلن شػػدل اشكػػ ص اشقىػػؽ اجتنللاػػلن نكػػللر ، االضػػطرا األلػػراض اشاػػلرزك ةػػ  هػػذا 
  كاالات لد لف اشنكلر   ة  األتكط  االجتنللا  ، كض ؼ اشنجلرا  االجتنللا ، اشتقص

 :  مسببات القمق االجتماعي
نتجل نل هك ةازاكشكج  أك ، هتلؾ اش داد نف األسال  كاش كانؿ اشنرتاط  الشقىؽ االجتنلل 

 8 كه   لآلت ،  س  أك اجتنلل ااكشكج  أك ت

، كجػػد  كػػتلاف  أتػػ  إذا نػػل تظرتػػل إشػػت تػػكأناف نتنػػلثىاف: العوامــل الوراثيــة )البيولوجيــة -1
تجد أف نستكال  اشقىؽ االجتنلل  كاش جؿ نتقلرا  شػداجنل إشػت  ػد ، اشذاف تتكلا  اشجاتل  شداجـ

ا اقكدتػػل إشػػت اةتػػراض أف شىجاتػػل  كهػػذ، نػػل كادرجػػ  أ اػػر نػػف تقلراجػػل شػػدل اشتػػكاهـ  اػػر اشنتنلثىػػ 
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كا تنػػؿ أف ت ػػكف نجنكلػػ  نػػف اشجاتػػل )كشاس جاتػػػلن  تػػأثار ةػػ   ػػكف اشكػػ ص وىػػؽ اجتنللاػػلن 
كالشتػلش  ة تجػل تػ ثر لىػت ، اسػلهـ  ػؿ نتجػل ات ػا  ةػ  تكػ اؿ ك  ػا  اإلتسػلف، كا دان شىقىػؽ(

 ( 2112، 21، نستكل اش جؿ أك اشقىؽ االجتنلل  شدل اشك ص)كتلاف

ت ػػدث ةػػ   ػػلال  اشقىػػؽ االجتنػػلل  إثػػلرك  ل ػػ  : وامــل العضــوية )الفيزيولوجيــة الع-2
ننػػػل اتػػػتج لتػػػ  ازداػػػلد نسػػػتكل ، شىججػػػلز اش  ػػػا  اشػػػذات  ةػػػ  نتطقػػػ  اش قػػػد اش  ػػػاا  اشن اطاػػػ 

 اػػث ، أك أف نػػدتجل طكاىػػ ، كهػػ  إنػػل أف ت ػػكف ادرجػػ  كػػدادك  اػػر طاا اػػ ، األدرتػػلشاف ةػػ  اشػػدـ
ك لص اش لدااف لتدنل اطى  نتجـ إشقلء  ىن  أنلـ اشتلس ا دث شجـ كجد ا ض اشال ثاف أف األ

ازدالد ة  نلدك األدراتلشاف ة  اشدـ  كاش  ض  اف إشت ثبلث  أض لؼ لف اش لش  نل واؿ اش داث 
كهػػذا اال ػػتبلؼ اش  ػػا  ةػػ  كػػدك ، كأف هػػذا االزداػػلد ال تطػػكؿ ندتػػ  كا ػػكف كجاػػزان ، إشػػت اشتػػلس

األسػػػػػػػػلس اش ازاكشػػػػػػػكج  اش اناػػػػػػػػله  اش  ػػػػػػػا  ش ػػػػػػػػلال  اشقىػػػػػػػػؽ اإلثػػػػػػػلرك كنػػػػػػػػدتجل رانػػػػػػػل ا ػػػػػػػػكف 
 .(021-022، 0772، االجتنلل )اشنلشو

وػػد تػػ دم إشػػت  ػػدكث  إف ا ػػض األسػػلشا  اشنتا ػػ  ةػػ  ترااػػ  اشط ػػؿ: العوامــل البيئيــة -3
، كتقػػص اش لط ػػ ، كاشػػدالؿ اشزاهػػد، نثػػؿ اشسػػاطرك كاشنالشغػػ  ةػػ   نلاػػ  اشط ػػؿ، اشقىػػؽ االجتنػػلل 

لبلوػػ  األاػػكاف نػػا اشط ػػؿر  ػػذشؾ ةػػ ف اشػػرةض نػػف واػػؿ جنللػػ  األوػػراف وػػد اػػ دم كاشػػدؼء ةػػ  
اضلؼ شذشؾ ة ف كجكد اشقىؽ االجتنلل  شدل أ ػد اشكاشػداف أك  ىاجنػل ، ش دكث اشقىؽ االجتنلل 
 اػث اتظػر األاتػلء ، ود اسجـ ة  ت ػكاف اشقىػؽ االجتنػلل  شػدل اشط ػؿ، أك شدل أ د أةراد األسرك

كوػد اػتـ تقنػص سػىك جـ كك  ػاتجـ  تنػكذل اػتـ اتاللػ  كتقىاػده نػف ، كال شؤلهؿ  قدكك ة   ؿ
أك  اػرك اجتنللاػػ  ، لػػف نكوػؼ ن ػػرل واػؿ اشط ػؿ ةػػ  االسػرك   ػػذشؾ ةػلشقىؽ االجتنػػلل  وػد اتػتج

كات رض تتاجػ  ذشػؾ ، سىاا  ت رض شجل  أف اقـك اشك ص ات رؼ  لطل ة  نكوؼ اجتنلل 
 .(Hudson & Rapee,2000,111-122)فشىس را  نف واؿ اآل را

ةلألكػػ لص اشقىقػػاف اجتنللاػػلن شػػداجـ تكػػكاجل  ن رةاػػ  : العوامــل النفســية واالجتماعيــة-4
، ككل  زاهد ةانل ات ىػؽ اتتػلاا سػىك التجـ اشن ا ػ   ةجػـ اتكو ػكف اش اػلرا  اشن رجػ  نػف اآل ػراف

لشغراػػلء كسػػكؼ تػػ دم ا، كأتجػػل سػػت كف ظػػلهرك ش ػػؿ نػػف اػػراهـ، كأف هتػػلؾ  نػػرك سػػت ىك كجػػكهجـ
ننػػل اػػ دم إشػػت  ػػ كا  ، اػؿ رانػػل شػػداجـ اضػػطرا  لقىػػ   طاػر، اشتظػر إشػػاجـ لىػػت أتجػػـ أ ااػػلء

 كالشتلش  األداء اشنتدت  كزالدك اشقىؽ اشنتكوا ة  اشنكوؼ اشتلش  ، اشتر از لىت اشنكضكع



 اإلطار النظري للذراست  الفصل الثانً
 

 

أف  بلن نف اشكراث  كاش كانؿ االجتنللاػ  تى ػ  دكران ةػ  تكػكء ، استتتج اشال ث نف  ؿ هذا
نػػػا تػػػرجاو شػػػدكر اش كانػػػؿ اشت سػػػا  كاالجتنللاػػػ  اشتػػػ  تى ػػػ  اشػػػدكر اشرهاسػػػ  ، شقىػػػؽ االجتنػػػلل ا

كاشتػ  ت ػكف لػلنبلن أسلسػالن ةػ  ظجػكر اشقىػؽ االجتنػلل  ، ك ل   ة  اشنرا ؿ اشنا رك نف اش نػر
 شدل اش رد كاستنراره ش ترك نف  التجـ ود تطكؿ ة   لؿ شـ اىجأ ش بلل نساال  هذا اشقىؽ 

 :  القمق االجتماعي باضطراب تشوه صورة الجسدعالقة 
إف لبلو  اش رد اجسده ة  اشكو  اش لش  أ ػا   كػدادك اش سلسػا  ك ل ػ  نػا االتتكػلر 

كنػػػػل تقدنػػػػ  نػػػػف  ػػػػكر نثلشاػػػػ  شىجسػػػػد ، كاشتػػػػأثار اش ااػػػػر شئللػػػػبلـ كنكاوػػػػا اشتكا ػػػػؿ االجتنػػػػلل 
 اث أ او شجذه اش بلوػ  ، اجلك اؼ اتاغ  أف ت كف هذه اش كرك ك ا ا  اشن لةظ  لى، اإلتسلت 

كت ػػكاف اتجلهػػل  كأة ػػلر ، اػػاف اش ػػرد كجسػػده دكر اػػلرز ةػػ   ػػقؿ ك  ػػا  اش ػػرد كت داػػد سػػىك  
  كؿ ن جـك اشذا  شدل اشك ص ك كرك جسده 

 ػػذشؾ ةػػ ف نػػف أ ثػػر ن ػػلدر اشقىػػؽ اتتكػػلران هػػذه األاػػلـ شػػدل  ػػبل اشجتسػػاف ك ل ػػ  شػػدل 
أف سػػ لدك كةػػرح اش داػػد نػػف األكػػ لص أ ػػا     اػػث،  ػػؿ نػػل ات ىػػؽ ا ػػكرك اشجسػػد، اإلتػػلث

كاشت  نف  بلشجل ا نىػكف لىػت ت ػكاف  ػداول  كلبلوػل  اجتنللاػ  ، نرتاط  اجلذااتجـ اشجسدا 
 اػث وػد اػ دم لػدـ تقاػؿ اشكػ ص ش ػكرك ، (172، 2102، نا اشن ػاط  كشجـ)لاػلس كاشزاػكف

( اأتػػػ  2114، اشدسػػكو جسػػده دكران ةػػ  ظجػػكر اضػػطرا  اشتكػػكه اشػػكهن  شىجسػػد كاشػػذم ا رةػػ  )
 اث اتجىػت اضػطرا   ػكرك اشجسػد ، االتكغلؿ اشزاهد لف اش د ا اك  نت اى  ة  نظجر اشجسد

 نل اسػا  شػ  وػدران ، نف  بلؿ اتكغلؿ اش رد اش اار ا ا  نت اؿ ك ار نكجكد ة  نظجره اشجسدم
  أداهػػ  األنػػر اشػػذم اتسػػا  ةػػ    ػػكؿ  ىػػؿ شػػدل اش ػػرد ةػػ،  ااػػران نػػف اشضػػغط اشت سػػ  كاشتػػكتر

  (APA,2000,510االجتنلل  كاشكظا  )

( إشػػػت أف اش ىػػػؿ األسلسػػػ  ةػػػ   لشػػػ  اشقىػػػؽ 0777، كنػػػف تل اػػػ  أ ػػػرل اكػػػار )أاػػػك  جىػػػ 
 نل ا ىؽ  لش  نف اش كؼ نف اشظجكر أنلـ اآل راف  ، االجتنلل  هك  سلسا  اش رد اشن رط 

ف اشن ػػػػلااف  اػػػػث أ، كنػػػػف هتػػػػل ابل ػػػػظ اشال ػػػػث اشتكػػػػلا  اش ااػػػػر ةػػػػ   ػػػػبل االضػػػػطراااف
الضػػػػطرا  اشتكػػػػكه اشػػػػكهن  شىجسػػػػد اناىػػػػكف  ػػػػذشؾ إشػػػػت االات ػػػػلد وػػػػدر اإلن ػػػػلف لػػػػف اشن لشطػػػػ  

 لشجـ ة  ذشؾ  لؿ اشن ػلااف الضػطرا  اشقىػؽ االجتنػلل ر كوػد  (Hadley,2002)االجتنللا 
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( إشػت كجػكد هػذه اش بلوػ  كاالرتاػلط اػاف  ػؿ نػف االضػطراااف نػف Philipset al, 2006أكػلر )
%( نػف أةػراد 12سػت  اشتػ  هػدة  شا ػث اش بلوػ  اػاف ااتجنػل  اػث تاػاف أف نػل تسػات  ) بلؿ درا

 لاتت  ا لتكف نف كجكد اضطرا  اشتككه اشكهن  كاشقىؽ االجتنلل  ن لن 

( إشػت كجػكد لبلوػ  اػاف اشتكػكه اشػكهن  شىجسػد 2102،  ذشؾ أكلر  دراس )لالس كاشزاكف
ذشػػؾ إشػػت اشتكػػلا  اش ااػػر ةػػ  ألراضػػجنل   ػػذشؾ  كارجػػا اشال ثػػلف اشسػػا  ةػػ ، كاشقىػػؽ االجتنػػلل 

ػػػد Pinto&Phillips,2005ااتػػػ  دراسػػػ  ) ( لػػػف كجػػػكد ارتاػػػلط اػػػاف  ػػػبل االضػػػطراااف   نػػػل أ ن
(Fang,2010)نػػػل ، اقػػػكد اش ػػػرد شتجتػػػ  اشنكاوػػػؼ االجتنللاػػػ  أف اضػػػطرا  تكػػػكه  ػػػكرك اشجسػػػد

ؿ ةػػػ   لشػػػ  اشقىػػػؽ كهػػػك نػػػل ا  ػػػ، اتسػػػا  ةػػػ  ضػػػ ؼ األداء االجتنػػػلل  كاش زشػػػ  لػػػف اآل ػػػراف
 األنر اشذم اااف االرتالط ااف هذاف االضطرااااف اك ؿ كاضو ، االجتنلل 

اسػتتتج اشال ػث كجػكد لبلوػ  وكاػ  اػاف تكػكه اشجسػد كاضػطرا  اشقىػؽ ، نف  بلؿ نػل سػاؽ
، كأف كجكد أ دهنل شدل اش رد اتال ة   ثار نػف األ اػلف اكجػكد االضػطرا  اآل ػر، االجتنلل 

كالشتلش  كة   ػلؿ اش ػبلل اجػ  أف اػتـ اش نػؿ لىػت لػبلل هػذاف ، ة  األلراض تتاج  شتكلاجنل
  تظران شنل أثاتت  اشدراسل  نف ارتالط وكم ااتجنل ، االضطراااف ن لن كة  ت س اشكو 

 تعقيب
كت دث تغااران  ااران ، ات رض اإلتسلف شى داد نف اش كادث اشت  تترؾ كراءهل جرا لن ن شن  

اشنتنثىػ  ةػ  ، كتكػ ؿ تجداػدان  طػران لىػت  اػلك اشن ػلاافر ةلشتكػكهل  اشجسػدا ، ة  ك ؿ اشجسػد
، اتػػػر األلضػػػلء كاش ػػػركؽ كاشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  اشنتتكلػػػ  تنثػػػؿ ضػػػغطلن ت سػػػالن  ااػػػران لىػػػت اش ػػػرد

 اػث ت ثػر ، كتن  ة  نر ى  لنراػ   رجػ ،  ل   إذا  لت   لش  اشن ل  كدادك كنست  ا 
أك ن ػػلاله ، كتػػ ثر لىػػت  ػػكرت  شجسػػده ا اػػث ا ػػاو ناتػػكر األطػػراؼ، ن لتػػلك اشنػػراض ك النػػ 

أك تكػكهل  جسػدا  أ ػرل تػ ثر لىػت تكاةقػ  اشت سػ  كاالجتنػلل   كأف هػذه اشتكػكهل  ، الش ركؽ
أك اشاتػػر شؤلطػػراؼ تتاجػػ  ، اشتػ  وػػد ت ػػا   ػكرك اشجسػػـ شػػدل اش ػػرد هػ   ػػلال  اش ػػركؽ اشاىاغػ 

هذه تترؾ  ثلران لىت اش رد ال تقؿ نػف  اػث اش طػكرك لػف  اإل لال  اش اارك  اث إف لنىا  اشاتر
اآلثلر اشت  تتجـ لػف أم  ػدن  أ ػرل  ك ػؿ اشتكػكهل  اشتلجنػ  لػف اش ػركؽ أك اشاتػر وػد اتػتج 

كاطػرأ لىاجػل تغاػرا  ، لتجل اضطراال  ت سا  أك ل اا  ت ثر لىت     اش رد اشت سػا  كاش قىاػ 
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ننػل اػ ثر سػىالن لىػت  اػلك األةػراد اشػذاف  لشاػلن انػركف ، ةا ة  اشتكا   اشسىك ا  كاشكجداتا  كاشن ر 
كنف ثـ انركف انر ى  اشغض  اسا  ا تبلؿ  طط  ةػ  ، تادأ ا ت لر اإل لا ، انرا ؿ ن تى  

 اػث اتنتػت أف ا جػؿ اش ػكدك ش التػ  اشطاا اػ  ، كنف ثػـ نر ىػ  اشنسػلكن ، اش الك تتاج  اإل لا 
 اػػث اػػتـ االلتػػراؼ ، ك ػػكالن شنر ىػػ  اال تهػػل ، لىاػػ  وػػابلن أطػػكؿ ةتػػرك نقلاػػؿ أف ارجػػا شنػػل  ػػلف 

كأ اػػران ا ػػؿ اشن ػػل  شنر ىػػ  ، اػػلشكاوا كت ػػؿ  لشػػ  اال تهػػل  ن ػػؿ نكػػللر اشغضػػ  كاإل اػػلط
 اشتقاؿ كذشؾ لتدنل ا او اشك ص ولدران لىػت اسػت داـ  شاػل  اشت اػؼ شداػ  كواػكؿ شكاو ػ  اشجداػد

،   ت تىؼ كدتجل ال تبلؼ جتس اشن ل  كلنره(   نل أف هذه اشتككهل2117، 70، )اشقلض 
نثؿ ، كطاا   اشاتر  ة ىت سااؿ اشنثلؿ ذ ر  اشدراسل  اشت  سكؼ تكار إشاجل ة  اش  ؿ اشتلش 

)، (2117اشزاهػػػػػػػػػػػػدم)8 دراسػػػػػػػػػػػػ  (  2100كادارتػػػػػػػػػػػػ  )، (2117كاشقلضػػػػػػػػػػػػ )، (2116كاألكػػػػػػػػػػػػـر
كدراسػػػػػ  ، (2112كااتػػػػػزر)، (2112) كةاػػػػػردا ك  ػػػػػركف، (2114) كاش ىػػػػػؼ، (2101كاشت اسػػػػػ )

  )نػػػػػػػػػػػػػػػػكرام كةػػػػػػػػػػػػػػػػػك س كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػ ، (2114كةاىػػػػػػػػػػػػػػػػاس ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػركف)، (2113) ااتػػػػػػػػػػػػػػػػككةاىاس
(Muray & Fox,2002 )  ةاىااس كسػتك(Phillips & Stout,2006 أف ناتػكرم األطػراؼ )

كأف ، اشس ىا  أ ثر وىقػلن كتكػكهلن ش ػكرك اشجسػد كتػكاةقجـ االجتنػلل  نػف ناتػكرم األطػراؼ اش ىكاػ 
كا ػض هػذه اشدراسػل  ر ػز  لىػت اش ػركؽ ، ااتر األطراؼ اشسى ا  نف اشرجلؿاإلتلث أ ثر تأثران 

( إضػلة  إشػت دراسػ  (Fauerbach,et al,2002اأتكالجل اشن تى ػ  نثػؿ دراسػ  ةاراػلخ ك  ػركف 
( كاشت  أكػلر  إشػت أف اش ػركؽ وػد تػ ثر لىػت Arif  &Ramprasad 0121) أراؼ كراناراسلد

دا  كك  ػػػا  كاجتنللاػػػ  أ ثػػػر نػػػف اشرجػػػلؿ   نػػػل أف نظجػػػر اشنػػػرأك كتسػػػا  شجػػػل نكػػػ بل  جسػػػ
اشنر ىػػػ  اش نراػػػ  شىن ػػػل  الشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  ت تىػػػؼ نػػػف نر ىػػػ  لنراػػػ  إشػػػت أ ػػػرل   اػػػث 
أكلر  اشدراسل  أف اشكػال  أ ثػر وىقػلن كاضػطراالن  ػكؿ نظجػرهـ اشجسػدم كلبلوػلتجـ االجتنللاػ  

ةلإل بلؿ اتىػؾ اش ػكرك ، ؼ اشك صنف اش الر  كأف هتلؾ لبلو  ااف إدراؾ  كرك اشجسد كت ر 
ة ػػ  نر ىػػ  اشتنػػك اشنا ػػر وػػد ت ػػدث إ ػػلا  جػػزء ن ػػاف نػػف ، وػػد ا ػػدث ةػػ  أاػػ  ةتػػرك نػػف اشتنػػك

كا طػػػ  وانػػػ  ت سػػػا   ااػػػرك شػػػذشؾ اشجػػػزء ، نػػػل وػػػد اجػػػذ  اتتاػػػله اآل ػػػراف إشاػػػ ، اشجسػػػـ اػػػلشنرض
اشرنز اشجسدم اؿ  اشن ل  نف اشجسـ  كاشك ص اش لنؿ شئلللو  ال اقاـ الشضركرك اتقطلللن نا

كأتػػ  ا ػػلت  نػػف اشتظػػرا  اشتػػ  ال ت ػػؼ لػػف اإلثقػػلؿ ، ان تػػ  أف اسػػتنر الإل سػػلس اأتػػ  طاا ػػ 
، أك نف اش رل اشذم ا دث   ةلش رد اشنكسـك الش له  اتج  ألف ا كف شدا  أة لر لف اشجكاػ ، لىا 
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اأتػ  كػ ص اسػت ؽ ك ، كنكلا  ش ؿ اآل ػراف، نثؿ أف نل ا لت  نت  رانل ا لت  نت  اش ثار  اره
ةػ ف ذشػؾ ، ةر ت  كوىابلن نف اشرا    كتظران شنػل تسػاا  اإلللوػ  نػف تغاػر كاضػو ةػ  كػ ؿ اشجسػـ

 اػػث اكػػ ر اشكػػ ص اق ػػكر ودراتػػ  ، اػػ دم إشػػت إاجػػلد كػػ كر سػػىا  شػػدل اشن ػػلؽ تجػػله جسػػن 
 اث إف ، ( األنر اشذم ا دم إشت ت كاف ن جـك سىا  لف ذات    ؿ2100، 25، اشادتا ) كج 

ا دم إشػت تقػدار إاجػلا  شن جػـك ، اشتقدار اإلاجلا  شىجسـ نف جلت  اش رد أك نف جلت  اآل راف
تػػػرل ، شػػػذا، كاػػػلش  س ةػػػ ف اشتقػػػدار اشسػػػىا  تجػػػله اشجسػػػـ اتكشػػػد لتػػػ  ن جػػػـك سػػػىا  شىػػػذا ، اشػػػذا 

 اػث ، اشن ل  اجذه اشتككهل  اكػ ر ا ػدـ ودرتػ  لىػت اشت للػؿ نػا اآل ػراف لىػت ت ػك إاجػلا 
إضػػلة  إشػػت لػػدـ اشرضػػل ، كاشكػػ كر الشك ػػدك اشت سػػا ، كاش جػػؿ كاش زشػػ ، قىؽ االجتنػػلل اكػػ ر اػػلش

 لف  كرك جسده 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة 

نف  ػبلؿ إطػبلع اشال ػث لىػت اشدراسػل  اش رااػ  كاألجتااػ  ذا  اش ػى  انكضػكع اشدراسػ  
اتػػػر ، كاشػػراط اػػػاف نتغاراتجل) ػػػكرك اشجسػػد كاشقىػػػؽ االجتنػػػلل  شػػػدل اشن ػػلااف اتكػػػكهل  جسػػػدا 

تااف شىال ث تدرك ةػ  اشدراسػل  اشتػ  تتلكشػ  نتغاػرم  ػكرك اشجسػد كاشقىػؽ االجتنػلل  ، ك ركؽ(
شػػػدل لاتػػػ  اشن ػػػلااف اتكػػػكهل  جسػػػدا  ك  ك ػػػلن  ػػػلال  اتػػػر األطػػػراؼ كاش ػػػركؽ اشجسػػػدا  

 اػػث تتلكشػػ  تىػػؾ اشدراسػػل  هػػذاف اشنتغاػػراف ةػػ  دراسػػل  ، كا ػػض اشتكػػكهل  اشجسػػدا  األ ػػرل
كأف ا ػػض اشدراسػل  تتلكشػ  أ ػد اشنتغاػػراف شػدل اشن ػلااف اتكػػكهل  ، تػ نت  ػى  كلاتػل  نتالا

 اػث  لكشػ  أ ىػ  اشدراسػل  تتػلكؿ نتغاػرم اشدراس ) ػكرك اشجسػد ، جسدا  دكف اشنتغاػر اآل ػر
ننل اضطر اشال ث إشت إاػراد ، شدل اشتسلء أك شدل طىا  اشجلن   كاشنراهقاف، كاشقىؽ االجتنلل (

 ك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل  شدل لاتل  ن تى   دراسل  سلاق  شنتغارم  كر 

كوػد تػـ ت ػتاؼ كتقسػاـ اشدراسػل  اشسػلاق  اشتػ  تػـ اش  ػكؿ لىاجػل نػف أجػؿ راطػ  الشكػػؽ 
 8 اشتظرم شجذه اشدراس  لىت نستكل اشدراسل  اشتطااقا  اشت  كرد  ة  هذا اش  ؿ إشت ن كراف

 شدراس  اشدراسل  اش راا  اشت  تتلكش  نتغارا  ا: المحور األول

 اشدراسل  األجتاا  اشت  تتلكش  نتغارا  اشدراس  : المحور الثاني

كت داػػػد ، وػػػلـ اشال ػػػث الشت قاػػػ  لىػػػت تىػػػؾ اشدراسػػػل ، كا ػػػد اسػػػت راض اشدراسػػػل  اشسػػػلاق 
 ن لت  اشدراس  اش لشا  ااف تىؾ اشدراسل  

 : الدراسات العربية -أوالً 
ــوان:   فــي مصــر2006دراســة حســن) -1 ــدى "صــورة الجســد و : عن ــذات ل عالقتيــا بتقــدير ال

 مبتوري األطراف".

هػػػدة  اشدراسػػػ  إشػػت اشت ػػػرؼ لىػػت األا ػػػلد اشسػػػا كداتلنا  شناتػػكرم األطػػػراؼ ةػػػ  : اليــدف
  كرك اشجسد كتقدار اشذا  
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ــــة ( ناتػػػػكرم 03( أ ػػػػ لء ك)03( ك  ػػػػلن نػػػػتجـ)11ت كتػػػػ  لاتػػػػ  اشدراسػػػػ  نػػػػف): العين
 األطراؼ 

كا تاػػػػلرا  ، كنقاػػػػلس  ػػػػكرك اشجسػػػػد، اشػػػػذا  اسػػػػت دن  اشال ثػػػػ  نقاػػػػلس تقػػػػدار: األدوات
 إ ىاتا ا  أ رل  لشنقلاى  كا تالر ت جـ اشنكضكع 

أكلر  اشتتػلهج إشػت كجػكد ةػركؽ ذا  دالشػ  اػاف ناتػكرم األطػراؼ كاأل ػ لء ةػ  : النتائج
كأكػػػػلر  اشتتػػػلهج إشػػػػت كجػػػكد تقػػػػدار نتػػػدت  شىػػػػذا  شػػػدل ناتػػػػكرم ،  ػػػكرك اشجسػػػد كتقػػػػدار اشػػػذا 

 األطراؼ 

"القمق االجتماعي وعالقتـو بكـل مـن االكتئـاب : بعنوان:   في سورية2006لخمف)دراسة ا -2
 وصورة الجسم وتقدير الذات".

هدة  اشدراس  إشت اش كؼ لػف اش بلوػ  اػاف اشقىػؽ االجتنػلل  ك ػؿ نػف اال تهػل  : اليدف
 ك كرك اشجسد كتقدار اشذا  شدل اشنراهقاف 

كطلشاػػػ  نػػػف طىاػػػ  اشدارسػػػ  اشثلتكاػػػ  ةػػػ  ( طلشاػػػلن 411)ت كتػػػ  لاتػػػ  اشدراسػػػ  نػػػف8 العينـــة
 ن لةظ  درلل 

اسػػػػػت دـ اشال ػػػػػػث ةػػػػػ  دراسػػػػػػت  نجنكلػػػػػ  نػػػػػػف اشنقػػػػػلااس كهػػػػػػ  نقاػػػػػلس اشقىػػػػػػؽ : األدوات
 كنقالس اال تهل  ، كنقالس  كرك اشجسد، االجتنلل 

ـــائج تك ػػػى  اشدراسػػػ  إشػػػت كجػػػكد لبلوػػػ  اػػػاف اشقىػػػؽ االجتنػػػلل  كاال تهػػػل  ك ػػػكرك : النت
شػػت كجػػكد ، تػػلهج كجػػكد ةػػركؽ اػػاف اشجتسػػاف ةػػ  نسػػتكل اشقىػػؽ االجتنػػلل  نػػل ااتػػ  اشت، اشجسػػد كا 

إضػلة  إشػت كجػكد ةػركؽ داشػ  ترجػا إشػت اشنسػتكل اش ىنػ  ةػ  ، ةركؽ ااف اشجتسػاف ةػ  اال تهػل 
 اشقىؽ االجتنلل  ك ؿ نف اال تهل  ك كرك اشجسد 

بصـورة الجسـم "قمق المسـتقبل وعالقتـو : بعنوان:   في فمسطين2009دراسة القاضي)-3 
 ومفيوم الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب عمى غزة".

هدة  اشدراس  إشت ن رة  نستكل  كرك اشجسد كنستكل ن جـك اشػذا  شػدل : ىدف الدراسة
  لال  اشاتر  ك ذشؾ ن رة  اش بلو  ااف وىؽ اشنستقاؿ ك كرك اشجسد شدل هذه اش لال  
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(  لش  نف  لال  اشاتر نف اشذ كر كاإلتلث 231ت كت  لات  اشدراس  اش لشا  نف): العينة
 جراء اش دكاف اإلسراهاى  لىت اشندات  ، ة  ندات   زك

تػـ اسػػت داـ  ػؿ نػػف نقػػلااس)وىؽ اشنسػتقاؿ ك ػػكرك اشجسػػد كن جػـك اشػػذا ( كذشػػؾ : األدوات
 شىت قؽ نف     ةرضال  اشدراس 

ها  اػػاف وىػػؽ اشنسػػتقاؿ أكػػلر  تتػػلهج اشدراسػػ  إشػػت كجػػكد لبلوػػ  ذا  دالشػػ  إ  ػػل: النتــائج
 ك كرك اشجسد شدل  لال  اشاتر ا د  ر   زك 

"بتر األطراف وانعكاساتو عمـى المخطـط : بعنوان:   فمسطين2012دراسة معافي)-4
 الجسدي لدى المراىق".

إضػػلة  إشػػت ، هػػدة  اشدراسػػ  إشػػت اشت ػػرؼ لىػػت ت سػػا  اشناتػػكراف كاشتقػػر  نػػتجـ: األىــداف
كهػػدة  هػػذه اشدراسػػ  لىػػت اشتأ اػػد لىػػت ةتػػرك ،  جػػل اشاتػػر لىػػت األةػػرادن رةػػ  االت  لسػػل  اشتػػ  ا ى

 اشنراهق  كتظرك اشنراهؽ ش كرك جسده 

ــة (  ػػلال  نػػف اشنػػراهقاف اشػػذاف ا ػػلتكف نػػف اتػػر أ ػػد 2ت كتػػ  لاتػػ  اشدراسػػ  نػػف)8 العين
 األطراؼ 

 شػػػ كدراسػػػ  اش ل، كاشنقلاىػػػ ، اسػػػت دن  اشال ثػػػ  ةػػػ  دراسػػػتجل  ػػػؿ نػػػف اشنبل ظػػػ : األدوات
 كتطااقجل لىت أةراد اش ات  

تك ى  اشال ث  إشت تتاج  ن لدهل أف أم اضطرا  أك اتر ألطػراؼ اشجسػـ ا ػكف : النتائج
 اػػػث كجػػػد أف اتػػػر األطػػػراؼ اػػػت  س سػػػىالن لىػػػت اشن طػػػط ، شػػػ  تػػػأثار اػػػلش  لىػػػت  اػػػلك اشنراهػػػؽ

 اشجسدم 

عمـى غـزة  "مبتـورو األطـراف خـالل الحـرب: بعنوان،   فمسطين2012دراسة خمف ) -5
 دراسة إكمينيكية.-

كاش كػؼ ، هػدة  اشدراسػ  إشػت اشت ػرؼ لىػت اش اػلك اشت سػا  شػدل ناتػكرم األطػراؼ: اليدف
كنل هػ  تظػرتجـ شىااهػ  ، كن لكةجـ، ك راللتجـ، لف ن لتلك هذه اش ه  نف  بلؿ ن رة   لجلتجـ

 اشن اط  اجـ 
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أةراد نف ناتكرم األطراؼ ننف  (2ت كت  لات  اشدراس  اشت  ا تلرتجل اشال ث  نف): العينة
 أ ااكا ة   زك  بلؿ اش ر  لىاجل 

، است دن  اشال ث  اش داػد نػف اشنقػلااس  نقاػلس اشرضػل اشزكاجػ  إلداد)نت ػكر: األدوات
كنقاػػػػػػلس اشرضػػػػػػل لػػػػػػف اش اػػػػػػلك ، (2101، كنقاػػػػػػلس  ػػػػػػكرك اشجسػػػػػػد شىن ػػػػػػلواف )لىػػػػػػ ، (2111

، (2111،  ػػػػدم اإلللو )إلػػػػداد كػػػػقاركنقاػػػػلس اشتكاةػػػػؽ اشت سػػػػ  شنت، (2112، إلداد)اشنق ػػػػكد
 ( إضلة  الست داـ اشال ث  شىنقلاى  كدراس  اش لش  2110، استاالف هكا  األتل)نرس 

كلػدـ كجػكد ، تك ى  اشدراس  إشت لدـ كجكد تقاؿ ش كرك اشجسد شدل أةراد اش اتػ : النتائج
 تكاةؽ نف اشتل ا  اشجسنا  كاالت  لشا  

"مظـــاىر التشـــوه الـــوىمي لمجســـد : بعنـــوان، األردن  2012دراســـة عبـــاس والزبـــون ) -6
 وعالقتو بالقمق االجتماعي لدى طمبة الجامعة األردنية".

كاشقىػػؽ االجتنػػلل  ، هػػدة  اشدراسػػ  إشػػت ا ػػث اش بلوػػ  اػػاف اشتكػػكه اشػػكهن  شىجسػػد: اليــدف
كلبلوػػ   ػػؿ نتجنػػل انتغاػػر اشجػػتس كت داػػد تسػػ  اتتكػػلر اضػػطرا  اشتكػػكه اشػػكهن  شىجسػػد كاشقىػػؽ 

 االجتنلل  شدل طبل  اشجلن   األردتا  

( طلشالن كطلشاػ  نػف طىاػ   ىاتػ  اآلدا  كاش ىػـك ةػ  311ت كت  لات  اشدراس  نف): العينة
 اشجلن   األردتا  

  نل طكرا نقالس اشقىؽ االجتنلل  ، طكر اشال ثلف نقالس اشتككه اشكهن  شىجسد: األدوات

ـــائج نػػػف أةػػػراد لاتػػػ  اشدراسػػػ  شػػػداجـ اضػػػطرا  %( 2 16أظجػػػر  تتػػػلهج اشدراسػػػ  أف): النت
%( نػػف درجػػ  اشتكػػكه اشػػكهن  شىجسػػد شػػداجـ 2 22كأف)، اشتكػػكه اشػػكهن  شىجسػػد ادرجػػ  نت  ضػػ 

 نػل ، %( نف أةراد لات  اشدراسػ  درجػ  اشتكػكه اشػكهن  شىجسػد شػداجـ نرت  ػ 4 07كأف)، نتكسط 
 نػػل أكػػلر  اشتتػػلهج ، ل اشػػذ كرااتػػ  اشتتػػلهج أف اشتكػػكه اشػػكهن  شىجسػػد أ ثػػر لتػػد اإلتػػلث نتػػ  شػػد

 إشت كجكد لبلو  ااف نظلهر اشتككه اشكهن  شىجسد كنتغار اشقىؽ االجتنلل  
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"صورة الجسد لدى المصابين بتشـوىات ناتجـة : بعنوان:   الجزائر2013دراسة بريالة) -7
 عن الحروق". 

 شػػػػدل، هػػػػدة  اشدراسػػػػ  إشػػػػت اش كػػػػؼ لػػػػف اش ػػػػركؽ اشنكجػػػػكدك ةػػػػ   ػػػػكرك اشجسػػػػد: اليــــدف
 األك لص اشن لااف الش ركؽ 

 ( ةردان ن لااف الش ركؽ نف اشجتساف 11تأش   لات  اشدراس  نف): العينة

 تـ است داـ نقالس  كرك اشجسد إلداد اشال ث : األدوات

تك ػػػى  تتػػػلهج اشدراسػػ  إشػػػت لػػػدـ كجػػكد ةػػػركؽ ذا  دالشػػػ  إ  ػػلها  ةػػػ   ػػػكرك : النتــائج
، سػا  اش ػرؽ،  ركؽ ت ػزل شنتغارا )ن ػلف اش ػرؽاشجسد شدل اشن لااف اتككهل  تلتج  لف اش

 ندك اإل لا  الش رؽ( ، درج  اش رؽ

 : الدراسات األجنبية -ثانياً 
صــورة الجســد لــدى مبتــوري األطــراف ": بعنــوان:   كنــداBreaky,1997دراســة بريكــي ) -1

 .Body Image The Lower-Limb Amputee السفمى".

ااف  كرك اشجسد كاشرةلها  اشت سا  كاالجتنللاػ  هدة  اشدراس  إشت ن رة  اش بلو  : اليدف
 .شدل  لال  اشاتر اشس ىا 

(  لش  نف اش لال  اشت  ت رض  شىاتر ة  األطػراؼ 71ت كت  لات  اشدراس  نف)8 العينة
 اشس ىا  

 ( شقالس  كرك اشجسد ABISاست دـ اشال ث نقالس): األدوات

اػرك اكػ ر اجػل اش ػرد اشناتػكر تجػله  ػكرك أكلر  تتلهج اشدراس  إشت كجػكد سػىاا   ا8 النتائج
 اػػػث ااتػػػ  اشدراسػػػ  أف األكػػػ لص اشػػػذاف شػػػداجـ اتػػػر سػػػ ى  ، كلػػػدـ اشرضػػػل لػػػف اش اػػػلك، جسػػػده

 نػػل ظجػػر شػػدل أةػػراد اش اتػػ  تػػدت  ، كلػػدـ اشكػػ كر الشرا ػػ  اشت سػػا ، ا ػػلتكف نػػف اشقىػػؽ كاال تهػػل 
 ال تراـ اشذا  
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بعنـوان تـ ثير ، إيطاليـا،  (Fauerbach, et al ,1999دراسـة فايربـاخ ورخـرون -2
 الصدمة بعد اإلصابة بالحروق".

 اش كؼ لف تأثار اش دن  اشت سا  اشتلتج  لف اش ركؽ 8 اليدف

 ( تسلء 01ك)، ( نف اشرجلؿ45نتجـ)، ( ن لالن الش ركؽ65ت كت  اش ات  نف ): العينة

كنقاػلس ، ال تهػل كنقاػلس ا، ا تالر اشضغكط اشتلتج  لف اش دن  كجكدك اش الك8 األدوات
 كا تالر اشتكج  ت ك اش الك ، اشنظجر اشجسدم

، أظجر  اشتتلهج أف أةراد اش ات  ا ػلتكف نػف اشقىػؽ كاال تهػل  كتكػكه  ػكرك اشجسػد8 النتائج
كأف هػدةجـ ةػ  اش اػلك  اػر كاضػو كنتكػلهنكف نػف اش اػلك كشػداجـ ، كلدـ اشرضل لف جكدك اش الك

 أة لر اتت لرا  

فاعميـة ، بعنـوان، إيطاليـا،  (Fauerbach et al,2000ورخـرون دراسـة فايربـاخ -3
 عدم الرضا عن صورة الجسد المبكرة عمى التوافق النفسي والجسدي بعد اإلصابة بالتشوه".

Effect of Early Body Image Dissatisfaction on Subsequent 
Psychological and Physical Adjustment After Disfiguring Injury  

اشت قاػػػؽ ةػػػ  تػػػأثار لػػػدـ اشرضػػػل  ػػػكرك اشجسػػػـ لىػػػت جػػػكدك اش اػػػلك ا ػػػد اإل ػػػلا  8 اليـــدف
 جكدك اش الك، نثؿ اشضاؽ، ا ركؽ كدادك ا د اشضاط اشنكضكل  شى كانؿ األ رل

%( نػػف 7 55)اكاوػػا، ( نراضػػلن ن ػػلالن اػػلش ركؽ اشن تى ػػ 64ت كتػػ  اش اتػػ  نػػف ): العينــة
 اإل لال  نتنر زك ة  اشكج  كن ظـ ، ( نف اإلتلث12 05اشذ كر ك)

 كنقالس لدـ اشرضل لف  كرك اشجسد  ، نقالس جكدك اش الك: األدوات

أظجػػػر  اشتتػػػلهج كجػػػكد لبلوػػػ  طرداػػػ  اػػػاف كػػػدك اش ػػػركؽ ك ػػػؿ نػػػف تكػػػكه  ػػػكرك : النتـــائج
كأف اإلتػػػلث أ ثػػػر ت رضػػػلن شىكػػػداهد اشت سػػػا  نػػػف ، كلػػػدـ جػػػكدك اش اػػػلك شػػػدل أةػػػراد اش اتػػػ ، اشجسػػػد

 كاالجتنلل   أف تككه  كرك اشجسد أثر  لىت اشت اؼ اشجسدماشذ كر   نل 
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"تــ ثير المشــاركة فــي : بعنــوان: أمريكــا (Wetterhahn,2002)دراســة ووترىــاىن -4
 النشاط البدني عمى صورة الجسد لدى مبتوري األطراف".

Effect of participation in physical activity on body image of 
amputees 

، اشدراس  اش لشاػ  اشت ػرؼ لىػت  ػكرك اشجسػد شػدل األةػراد ناتػكرم األطػراؼ هدة  :اليدف
 كنكلر   األةراد ة  اشتكلطل  اشجسنلتا  كاشرالضا  ، كدراس  اش بلو  ااف  كرك اشجسد

نػػػف ، ( سػػػت 06( ك  ػػػلن ال تقػػػؿ ألنػػػلرهـ لػػػف)34ت كتػػػ  لاتػػػ  اشدراسػػػ  نػػػف): العينـــة
 اشن لااف ا لال  اشاتر اشس ى  

كنقاػػػلس اشتكػػػلط اشاػػػدت  نػػػف إلػػػداد ، تػػػـ اسػػػت داـ نقاػػػلس  ػػػكرك اشجسػػػد8 راســـةأدوات الد
 اشال ث 

تك ػػػى  اشدراسػػػ  إشػػػت كجػػػػكد لبلوػػػ  إاجلااػػػ  اػػػاف نكػػػلر   األةػػػراد ةػػػػ  : نتـــائج الدراســـة
 كت ساف  كرك اشجسد شدل األك لص ذكم اتر األطراؼ اشس ىا  ، اشتكلطل  اشادتا  كاشرالضا 

"االنتبـاه المتمركـز : بعنـوان:   أمريكـاBogels et al,2002دراسة بـوغمز ورخـرين) -5
، ت ثير الزيادة التجريبية فـي الـوعي بالـذات فـي حـاالت الخـوف: عمى الذات والقمق االجتماعي

 والميارات االجتماعية".، والمعرفة، والخجل

Self Focused Attention and Social Anxiety of Experimentally 
Heightened Self-Awareness on Fear, Blushing, Cognitions, and 
Social Skills. 

هػػدة  هػػذه اشدراسػػ  شن رةػػ  نػػدل تػػأثار اشػػكل  الشػػذا  لىػػت أةػػراد اش اتػػ  الشتسػػا  : اليــدف
 شى داد نف اشنتغارا  

ـــة ، ننػػػف ا ػػػلتكف نػػػف اشقىػػػؽ االجتنػػػلل ، ( ك  ػػػلن 52ت كتػػػ  لاتػػػ  اشدراسػػػ  نػػػف): العين
 ادرجل  للشا  كنت  ض  
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انػل اسػنو ،  اث تـ است داـ ثبلث نرااػل أثتػلء هػذه اشنقلاىػ ، تـ است داـ اشنقلاى : األدوات
 شت ؼ أةراد اش ات  ار ا  أت سجـ  بلؿ اشن لدث  نا اآل راف 

ظجػػر شػػداجـ ، أظجػػر  تتػػلهج اشدراسػػ  اػػأف األةػػراد اشػػذاف شػػداجـ وىػػؽ اجتنػػلل  لػػلؿ: النتــائج
 نػػل تاػػاف اػػلف ، اشقىػػؽ االجتنػػلل  اشنػػت  ض نقلرتػػ  اأ ػػ ل ، كاضػػ لن اش جػػؿ كا نػػرار اشكجػػ 

كاشت  اػػػر اشسػػػىا  شػػػدل أةػػػراد ، اشػػػكل  الشػػػذا  شػػػدل أةػػػراد اش اتػػػ  وىػػػؿ نػػػف اش ػػػكؼ كا نػػػرار اشكجػػػ 
 اش ات   

"صـورة الجسـد : أمريكـا. بعنـوان،  Muray & Fox,2002دراسة موراي وفوكس) -6
 سفمى".والرضا عن األطراف الصناعية لدى عينة من مبتوري األطراف ال

Body image and prosthesis satisfaction in the lower limb 
amputee 

تتلكش  هذه اشدراس  اش بلو  اػاف اشرضػل لػف األججػزك اال ػطتللا  ك ػكرك اشجسػـ 8 اليدف
كاش ػػركؽ اشجتسػػا  دا ػػؿ هػػذه ، شنسػػت دناف األطػػراؼ اش ػػتللا  اشت كاضػػا  ةػػ  األطػػراؼ اشسػػ ىا 

 اش بلول  

( ةػػردان ننػػف اسػػت دنكف األطػػراؼ اش ػػتللا  22 ػػكؿ لىػػت نجنكلػػ  نػػف )تػػـ اش : العينــة
 كاألشـ اشكهن   ،  كرك اشجسـ، لف طراؽ اإلتترت  اكأف اشرضل األججزك اال طتللا 

، است دـ اشال ثكف نقالس  كرك اشجسػد شؤلطػراؼ اشناتػكرك كنقاػلس  ػكرك اشجسػد: األدوات
 كاشرضل األطراؼ اال طتللا  

اشتتلهج لف ن دال  ن تدش  إشت للشا  ش بلو  سىاا  اػاف اضػطرا   ػكرك أس ر  : النتائج
كلػػػدـ كجػػػكد ةػػػركؽ اػػاف اشجتسػػػاف ةػػػ  اشرضػػػل لػػػف ، اشجسػػـ كاشرضػػػل لػػػف األطػػػراؼ اال ػػطتللا 

انػػل ةػػ  ذشػػؾ االرتاػػلط ،  ػػكرك اشجسػػد كاألطػػراؼ اال ػػطتللا  تتػػلهج  ك كػػ   اش بلوػػل  األ ػػرل
اػلشر ـ نػف كجػكد ا تبلةػل  وكاػ  ، للا  كتجراػ  األشػـاإلاجلا  ااف اشرضل لف األطػراؼ اال ػطت

 ااف اشجتساف  كؿ هذاف اشنتغاراف 
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" التعامـل : بعنـوان، أمريكا،  (Fauerbach,et al,2002دراسة فيرباخ ورخرون  -7
 مع صورة الجسد التالية لتشوىات اإلصابة بالحروق". 

Coping with body image changes following a disfiguring burn 
injury 

كت داػػد ، ة ػػص تػػأثار اشتر ػػز لىػػت اشت لنػػؿ االت  ػػلش  شػػدل اشن ػػلااف اػػلش ركؽ: اليــدف
 تكلا  اشنكللر اشت  ترت ز لىت اشنكاجج  

( نراضلن نف اشنرضػت اشػذاف ا ػلتكف نػف اش ػركؽ اشنكػكه  56ت كت  اش ات  نف )8 العينة
 ك كجراف اشذاف  ض كا شى بلل شند، ة  إ دل اشنستك ال  األنرا ا 

 كنقالس األثر االجتنلل  شىتككه ، نقالس  كرك اشجسد اشنت ىق  الشنظجر: األدوات

أظجػػر  تتػػلهج اشدراسػػ  أف أةػػراد اش اتػػ  ا ػػلتكف نػػف درجػػ   ااػػرك نػػف تكػػكه  ػػكرك : النتــائج
كأف أسػلشا  ، اشجسد اشتلتج  لف اش ػركؽ إضػلة  إشػت اش جػؿ كاشقىػؽ االجتنػلل  اشتػلتج لػف ذشػؾ

كذشػػؾ نػػف  ػػبلؿ  ػػركججـ نػػف اشنستكػػ ت ، كنضػػطرا ، هػػذه اشتكػػكهل   لتػػ  نقىقػػ  اشت لنػػؿ نػػا
 ا د كجراف نف اش بلل  

"العوامـل الفرديـة والظرفيـة المـ ثرة : بعنـوان: أمريكا، (Karen,2003)دراسة كارن -8
 عمى صورة الجسد".

Individual and situation factors in body image. 

كهػػؿ ، ن رةػػ  اش ػػركؽ ةػػ   ػػكرك اشجسػػد اػػاف اشػػذ كر كاإلتػػلثهػػدة  اشدراسػػ  إشػػت : اليــدف
 ان ف أف ا ثر االتتنلء اش رو  لىت هذه اشتظرك 

، ( كػػلالن نػػف ذكم األ ػػكؿ اشسػػكداء12ت كتػػ  اشدراسػػ  نػػف نجنكلػػ  نػػف اشكػػال ): العينــة
( نػف األنرا اػل  ذكا  األ ػكؿ 022 نػل ضػن  اشدراسػ )، ( كلالن نف األنرا ااف اشاػاض73ك)

 ( أنرا ا  إةراقا  072ك)، لءاشااض

كاسػػػتنلرك اشاالتػػػل  ، ولنػػػ  اشال ثػػػ  اتطااػػػؽ اسػػػتنلرك  ػػػكرك اشجسػػػد نػػػف إلػػػدادهل: األدوات
 األكشا  
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تك ى  تتػلهج اشدراسػ  إشػت أف تػػأثار اشكسػط االجتنػلل  لىػت  ػكرك اشجسػد  ػلف : النتائج
  اآل ػػػراف كاشظػػػركؼ  اػػػث تتػػػأثر اشتسػػػلء  ثاػػػران ات ىاقػػػل، أ اػػػر شػػػدل اإلتػػػلث نتػػػ  شػػػدل اشػػػذ كر

االجتنللا  اشن اط    نل اات  اشدراس  اشتػأثار اش ااػر شكسػلهؿ اإللػبلـ لىػت تقاػاـ  ػكرك اشجسػد 
 نػػػل ااتػػػ  اشدراسػػػ  ارتاػػػلط اشتقاػػػاـ اإلاجػػػلا  ، كتػػػأثاره اكػػػ ؿ أوػػػؿ لىػػػت اشػػػذ كر، الشتسػػػا  شئلتػػػلث

 تسلِك شىنظجر ك كرك اشجسد الشثق  الشت س شدل  ؿ نف اشذ كر كاإلتلث اك ؿ ن

"القمـق االجتمـاعي : بعنـوان:   تركيـاFerda et al,2004دراسـة فيـردا ورخـرون ) -9
 لدى طالب الجامعة وعالقتو بكل من تقدير الذات وصورة الجسد".

Social Phobia among University Students and its relationship to 
Self-Esteem and Body Image 

، لس تسػا  اتتكػلر اشقىػؽ االجتنػلل  اػاف طػبل  اشجلن ػل هدة  هذه اشدراس  شقاػ: اليدف
 إضلة  شن رة  لبلو  اشقىؽ االجتنلل  ا ؿ نف تقدار اشذا  ك كرك اشجسد 

 ( نف طبل  جلن   لاف جنجكرا  ة  تر ال 0111ت كت  لات  اشدراس  نف )8 العينة

إضػػػلة  ، اشاػػػل ثافوػػػلـ اشاػػػل ثكف السػػػت داـ نقاػػػلس اشقىػػػؽ االجتنػػػلل  نػػػف إلػػػداد : األدوات
 كنقالس  كرك اشجسد اشنت دد األا لد ، الست داـ نقالس ركزتارغ شتقدار اشذا 

ـــائج تك ػػػى  اشدراسػػػ  إشػػػت أف اشغلشااػػػ  اش ظنػػػت نػػػف أةػػػراد اش اتػػػ  ننػػػف شداػػػ  تقػػػدار : النت
كأف اإلدراؾ اشسػػػىا  ، ا ػػلتكف نػػف اشقىػػؽ االجتنػػلل ، نػػت  ض كلػػدـ اشرضػػل لػػف  ػػكرك اشجسػػػد

اشجسػػد اى ػػ  دكران ةػػ  ت زاػػز اشقىػػؽ االجتنػػلل    نػػل ااتػػ  اشدراسػػ  لػػف كجػػكد  كاشنكػػكه ش ػػكرك
لبلو  إاجلاا  ااف اشقىؽ االجتنلل  كتقدار اشذا   كود اات  اشدراس  أاضلن أف تقدار اشػذا  لتػد 

 األك لص اشذاف ا لتكف نف اشقىؽ االجتنلل  أوؿ ننف ال ا لتكف نف اشقىؽ االجتنلل  
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"اكتشـاف أثـر : بعنـوان، أمريكـا (Cox, & Call, 2004)دراسـة كـوكس وكـول  -10
 حرق المخيم عمى صورة أجساده المراىقين في المعسكر".

Exploring the impact of burn camp on adolescent campers’ 
body image 

 لىػػػت اشنػػػراهقاف، است كػػػلؼ تػػػأثار تجراػػػ   ػػػرؽ اشن ػػػاـ ك ػػػىت  ا ػػػكرك اشجسػػػـ: اليـــدف
 اشن لااف الش ركؽ اشن تى   

نػػػػف اشنػػػػراهقاف اشن ػػػػلااف ا ػػػػركؽ ةػػػػ  ثبلثػػػػ   (32)ت كتػػػػ  لاتػػػػ  اشدراسػػػػ  نػػػػف : العينــــة
ن انل  ن ركو  ة  نتلطؽ جغراةا  ن تى   نف اشكالال  اشنت دك   ك   اشاالتػل  أف اشن سػ ر 

كهػػػك اشن ػػػلف اشػػػذم شػػػـ ا ػػػف شػػػداجـ ، اشن ػػػركؽ هػػػك اشن ػػػلف اشػػػذم اكػػػ ركف ةاػػػ  الالتتنػػػلء كاشقاػػػكؿ
 إل  لء  كرهـ  

كاش زشػػػػػػ  ، كاالتتنػػػػػػلء االجتنػػػػػػلل ، نقاػػػػػػلس  ػػػػػػكرك اشجسػػػػػػد8 اسػػػػػػت دـ اشال ثػػػػػػلف: األدوات
 االجتنللا  

ــــائج  كػػػػ   اشتتػػػػلهج لػػػػف كجػػػػكد لبلوػػػػ  سػػػػىاا  اػػػػاف اشتكػػػػكهل  اشجسػػػػدا  كاالتتنػػػػلء : النت
  تتاجػ  شى ػركؽ كاضػطرا   ػكرك االجتنلل  ااتنل كجد  لبلو  إاجلاا  ااف اشتككهل  اشجسػدا

 كض ؼ اش بلول  االجتنللا  كاشك كر الشك دك اشت سا  ، اشجسد

"صـورة الجسـد وعالقتيـا بمفيـوم : بعنوان:   أمريكاYetzer,2004)دراسة ييتزر -11
 الذات لدى األفراد المصابين بحاالت البتر سفمي ومن لم يتعرض لمبتر".

Self-Concept and Body Image in persons who are spinal cord 
injured with and without lower limb amputation 

هػػدة  اشدراسػػ  إشػػت اشت ػػرؼ لىػػت اش بلوػػ  اػػاف ن جػػـك اشػػذا  ك ػػكرك اشجسػػد شػػدل : اليــدف
 .اشن لااف ااتر ة  األطراؼ اشس ىا 

ت ػرض ( ن ػلالن 00( ن لالن الشت ػلع اشكػك   نػتجـ)24ت كت  لات  اشدراس  نف): العينة
 .ش نىا  اتر ة  أطراة  اشس ىا 
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 إضلة  إشت دراس  اش لش  ، تـ است داـ نقالس  كرك اشجسد :األدوات

تك ػػى  تتػػلهج اشدراسػػ  إشػػت أف األكػػ لص اشػػذاف ت رضػػكا إل ػػلال  ةػػ  اشت ػػلع  8النتــائج
ظجػلر شىنكػ بل  اشت، اشكك   كاشذاف شـ ا تلجكا ش لال  اتر ة  أطراةجـ  سػا   لتكا أوؿ ن لتلك كا 

ةلألةراد اشذاف ت رضكا شىاتر شداجـ ن جـك ، نف اشن لااف اشذاف أجرا  لنىال  اتر أل د أطراةجـ
كأظجػركا لػدـ تقاػؿ ش ػكرك أجسػلدهـ ، ك لتكا سىاااف ةػ  سػىك جـ نػا اآل ػراف، سىا  لف ذكاتجـ

ت لره، اش لشا   .كا ضجـ اآل ر  لف اىجأ شىجرك  نف اشكاوا كا 

"القمـــق : بعنـــوان، أمريكـــا،  Pinto&Phillips,2005س )دراســـة بينتـــو وفيميـــب -12
 االجتماعي لدى المصابين باضطراب التشوه الوىمي لمجسد".

Social Anxiety in Body Dysmorphic Disorder 

هػػػدة  اشدراسػػػ  إشػػػت اشا ػػػث ةػػػ  إن لتاػػػ  إ ػػػلا  األكػػػ لص اشػػػذاف ا ػػػلتكف نػػػف  :اليـــدف
 االجتنلل   الضطرا  اشقىؽ، اضطرا  اشتككه اشكهن  شىجسد

 ( ك  لن ن لالن الضطرا  اشتككه اشكهن  شىجسد 60ت كت  لات  اشدراس  نف) :العينة
 است دن  اشدراس  نقالس  اشتجت  كاشقىؽ االجتنلل  نف إلداد اشال ثاف  :األدوات
اات  تتلهج اشدراس  لف كجكد ارتالط داؿ إ  لهالن اػاف  ػؿ نػف اضػطرا  اشتكػكه  :النتائج

اشػػكهن  شىجسػػد كاضػػطرا  اشقىػػؽ االجتنػػلل    نػػل أظجػػر  اشدراسػػ  كجػػكد ارتاػػلط اػػاف اضػػطرا  
 تككه اشكهن  شىجسد ا ؿ نف اال تهل  كاضطرا  اشك  ا  اشتجتاا  

"دراسـة : بعنـوان: أمريكـا  Phillips & Stout,2006)دراسـة فيميـبس وسـتوت -13
طولية لمعالقة بـين اضـطراب التشـوه الـوىمي لمجسـد مـع كـل مـن االكتئـاب والوسـواس القيـري 

 والقمق االجتماعي".
Associations in the Longitudinal course of body Dysmorphic 

disorder with major depression obsessive- compulsive disorder , 
and social phobia. 

هػػدة  اشدراسػػ  إشػػت ت ػػرؼ اش بلوػػ  اػػاف  ػػؿ نػػف اضػػطرا  اشتكػػكه اشػػكهن  شىجسػػد : اليــدف
 ك ؿ نف اال تهل  كاشقىؽ االجتنلل  كاشكسكاس اشقجرم 



 الذراساث السابقت   الفصل الثالث
 

 

اشػذاف ، ( ن ػلالن الضػطرا  اشتكػكه اشػكهن  شىجسػد040ت كت  لات  اشدراسػ  نػف ): العينة
 تـ إ ضللجـ شىنبل ظ  شندك نف اشزنف 

اسػػت داـ نقاػػلس اضػػطرا  اشتكػػكه اشػػكهن  شىجسػػد كنقاػػلس اشقىػػؽ االجتنػػلل   تػػـ: األدوات
 إضلة  الست داـ أسىك  اشنبل ظ  ألةراد اش ات  ، كاال تهل  نف ت ناـ اشال ثاف

ـــائج أظجػػػر  تتػػػلهج اشدراسػػػ  اػػػأف أةػػػراد اش اتػػػ  أظجػػػركا ألراضػػػلن ا تهلااػػػ   ػػػبلؿ ةتػػػرك : النت
كوػد تك ػى  اشدراسػ  إشػت لػدـ ، اشكسػكاس اشقجػرمكود تطكر  كأد  شظجكر ألراض ، نبل ظتجـ

 كجكد ارتالط ااف اضطرا  اشتككه اشكهن  شىجسد كاضطرا  اشقىؽ االجتنلل  

" اضـطراب : بعنـوان:   أمريكـاPhillips et al,2006دراسـة فيمـبس ورخـرون) -14
 والبيانات المحتممة".، التشوه الوىمي لمجسد والقمق االجتماعي دراسة القطاع

Body Dysmorphic Disorder and Social Phobia Cross-Sectional 
and Prospective data. 

هػػدة  اشدراسػػ  إشػػت ن رةػػ  اش بلوػػ  اػػاف اضػػطرا  اشتكػػكه اشػػكهن  شىجسػػد كاشقىػػؽ 8 اليــدف
 االجتنلل  شدل أةراد اش ات  

تػـ ا تاػلرهـ نػف لاػلدا  ت سػا  ننػف تػـ ، ( ك  ل056ت كت  لات  اشدراس  نف): العينة
 تك اص إ لاتجـ الضطرا   كرك اشجسد 

كنقاػػػػػلس اشقىػػػػػػؽ ، اسػػػػػت دن  اشدراسػػػػػ  نقاػػػػػػلس اشتكػػػػػكه اشػػػػػػكهن  شىجسػػػػػد شاػػػػػػراكف: األدوات
 االجتنلل  

تك ػػى  تتػػلهج اشدراسػػ  إشػػت كجػػكد لبلوػػ  إاجلااػػ  اػػاف اشقىػػؽ االجتنػػلل  كاشتكػػكه : النتــائج
كوػػػد ااتػػػ  اشدراسػػػ  أف ، نػػػلل كأف  لشااػػػ  أةػػػراد اش اتػػػ  ا ػػػلتكف نػػػف اشقىػػػؽ االجت، اشػػػكهن  شىجسػػػد

ال ات ا ػكف جاػدان ةػ  اشنكاوػؼ االجتنللاػ    نػػل ، األكػ لص اشػذاف ا ػلتكف نػف االضػطراااف ن ػػلن 
لػلطىاف   ػلتكاكهػـ ةػ   ػلشااتجـ ، أكلر  اشدراس  إشت ن لكالتجـ االتت لر ةػ  نرا ػؿ نػف  اػلتجـ

 لف اش نؿ 
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"القمق واالكتئاب : نوانبع،   األردنHawamdeh et al,2008دراسة حوامدة ) -15
 لدى حاالت البتر السفمي من المرضى األردنيين".

Assessment of anxiety and depression after lower limb 
amputation in Jordanian patients. 

هػػػػدة  اشدراسػػػػ  إشػػػػت ن رةػػػػ  اش كانػػػػؿ اشتػػػػ  تسػػػػللد لىػػػػت ت ػػػػراس كزاػػػػلدك اشقىػػػػؽ : اليــــدف
 ا لال  اشاتر اشس ى  كاال تهل  شدل اشن لااف 

 ( ةردان ننف ا لتكف نف  لال  اشاتر اشس ى  34ت كت  لات  اشدراس  نف): العينة

إلػػػداد  تػػػـ ةػػػ  اشدراسػػػ  اش لشاػػػ  اسػػػت داـ  ػػػؿ نػػػف نقالسػػػ  اشقىػػػؽ كاال تهػػػل  نػػػف: األدوات
 اشال ث 

ر   نػل اات  اشتتلهج ارت لع ن دال  اشقىؽ كاال تهػل  شػدل اشن ػلااف ا ػلال  اشاتػ: النتائج
كاشااهاػػػػ  ةػػػػ  اشتػػػػأثار لىػػػػت اش لشػػػػ  اشت سػػػػا  ، أظجػػػػر  هػػػػذه اشدراسػػػػ  أهناػػػػ  اش كانػػػػؿ االجتنللاػػػػ 

شات ا ػكا نػا ، كضركرك إجػراء إلػلدك تأهاػؿ ت سػ  كاجتنػلل  شىن ػلااف ا ػلال  اشاتػر، شىن لااف
 إ لالتجـ اش لشا  

عمـى صـورة "ت ثير حاالت البتـر : بعنوان، البرازيل (Mugo,2010)دراسة موجو  -16
-The effect of Amputation on Body Image and Will الجسد وجودة الحياة".

Bieng 

هػػدة  اشدراسػػ  إشػػت ةجػػـ اش ػػ كال  اشتػػ  تكاجػػ  األكػػ لص اشػػذاف ت رضػػكا شىاتػػر : اليــدف
 كنسللدتجـ لىت اش الك كاشتأوىـ نا  لش  اشاتر 

كاست راض شىدراسل  اشسلاق  اشت  ، تـ است داـ اشنقلاى  نا لدد نف  لال  اشاتر: األدوات
 تتلكش   لال  اشاتر كاالستتلد إشاجل 

إضػلة  شؤلثػر ، أكضػ   اشدراسػ  أف ش ػلال  اشاتػر أثػر ت سػ  لىػت  اػلك اإلتسػلف: النتائج
كأف اشتػػأثار اشسػػىا  ا ػػكف أ اػػر ةػػ   ػػلال  اشاتػػر ةػػ  األطػػراؼ اش ىكاػػ  ، االجتنػػلل  االوت ػػلدم

د أكػػػلر  اشدراسػػػ  أاضػػػل إشػػػت أف اشاتػػػر نػػػف اشنن ػػػف أف اتسػػػا  أ ثػػػر نػػػف األطػػػراؼ اشسػػػ ىا   كوػػػ
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كأف اشرجػػلؿ أسػػرع ةػػ  اشت اػػؼ نػػا  ػػكرك اشجسػػد ا ػػد اشاتػػر نػػف اشتسػػلء ، ا ػػلال  ا تهػػل  كػػداد
 كارةضف  كرك اشجسد اشجدادك ا د اشاتر ، اشىكات  ال اتقاىفه األنر

، "جودة الحيـاة: بعنوان، إيطاليا (Sideli et al,2010)سيديمي ورخرون: دراسة -17
ومضاعفات نفسية لدى المرضى الذين يعـانون مـن الصـدمات النفسـية الناتجـة ، صورة الجسم
 عن الحروق".

Quality of Life, Body Image, and Psychiatric Complications in 
Patients with a Burn Trauma  

كجػكدك اش اػلك كتقاػاـ األلػراض  س   اشدراس  إشت ن رة  اآلثلر اشجسػدا  كاشت سػا : اليدف
 اشت سا   

 اػث انتػد  ، ( ك  ػلن ننػف ا ػلتكف نػف  ػدنل  اش ػركؽ37ت كف اش ات  نػف ): العينة
( ةػػ  نستكػػ ت 2101 -2115)هػػذه اشدراسػػ  اشطكشاػػ  شجػػذه اش اتػػ  شنػػدك ثػػبلث سػػتكا  نػػف لػػلـ

كاتسػػػا  ،  ( سػػػت32 -22ركنػػػل( كاشتػػػ  تراك ػػػ  ألنػػػلرهـ اػػػاف ))األنػػػراض اشجىداػػػ  ةػػػ  إاطلشاػػػل
أك  راػػؽ ، ك لتػػ   ػػركوجـ تلجنػػ  لػػف ات جػػلر اسػػطكات  اشغػػلز، %( ذ ػػكر45ك)، %( إتػػلث25)

 كن ظـ اإل لال   لت  نتر زك ة  اشكج  كاشاداف ، ة  اشسالرك

كهػ  نقاػلس ، است دـ اشال ثكف نجنكل  نف األدكا  شت قاؽ اشجدؼ نف اشدراسػ : األدوات
 (SCL-90أللراض اشنرضا )كولهن  ا، ك كرك اشجسد، جكدك اش الك

ــائج أظجػػر  تتػػلهج اشدراسػػ  لبلوػػ  كاضػػ   اػػاف اش ػػركؽ كات  ػػلض درجػػل   ػػؿ نػػف 8 النت
، إضلة  إشت زالدك ة  ولهنػ  األلػراض اشنرضػا ، كاشرضل لف  كرك اشجسد، نقالس جكدك اش الك

 كاال تهػػػل  ك ارهػػػل نػػػف األلػػػراض اشتػػػ   كػػػ   لتجػػػل ولهنػػػ ، نثػػػؿ اشقىػػػؽ االجتنػػػلل  كاشكسػػػلكس
 األلراض   نل أظجر  اشتتلهج أف اإلتلث أ ثر تأثران األراض اش رؽ نف اشرجلؿ 
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 ,Hugo Senra Oliveira1 Leal and Vieira)، دراسـة ىوجـو ورخـرون -18
دراسـة نوعيـة لخبـرة الراشـدين حـول بتـر الطـرف ، "خمف صورة الجسد: بعنوان، اليند (2011
 السفمي".

Beyond the body image: a qualitative study on how adults 
experience lower limb amputation,  

نػػػا اشتر اػػػز لىػػػت ، است كػػػلؼ  اػػػرا  اش اػػػلر ةػػػ   لشػػػ  اتػػػر األطػػػراؼ اشسػػػ ىا : اليـــدف
كذشػػػؾ ، اشتغاػػػرا  اشتػػػ  تت ىػػػؽ اضػػػ ؼ اشجكاػػػ  اشذاتاػػػ   كوػػػد تػػػـ إجػػػراء دراسػػػ  نست رضػػػ  تكلاػػػ 

 الست داـ اشنقلابل  كا  اشنتظن   

( سػت  كنتلا تجػل ةػ  06(نراضلن نا اتػر األطػراؼ ا ػد سػف)22ت كت  اش ات  نف)8 عينةال
 اشط  كاشتأهاؿ ة  وسـ اشتأهاؿ اشادت  شىنستك ت اش لـ 

، اشتػأثار االت  ػلش  شىاتػر8 كن لشجػ  ثبلثػ  نجػلال  أسلسػا ، نقلاىػ  نتظنػ : أدوات الدراسـة
 كاش بلو  نا اشن لدر اش لرجا  ، كلنىا  اشت اؼ

ردكد اش  ػػؿ كاشنكػػللر  ػػكؿ 8 ثنلتاػػ  نكضػػكلل  نػػف اشنقػػلابل  أظجػػر  اشتتػػلهج: النتــائج
األججػػػزك  نكػػػ بل  ةػػػ  اشرةػػػلهر اش بلوػػػ  نػػػا، ناتػػػكرم األطػػػراؼر اشتغااػػػرا  ةػػػ  اش اػػػلك اش ل ػػػ 

كوػد أظجػر  تتػلهج اشدراسػ  أف تغاػرا  اشجكاػ  اشذاتاػ  ا ػد اتػر  اال طتللا   كاشت كرا  اشذاتاػ ر
 أةراد اش ات  اظجركف  كرك نضطرا  شىجسـ  شدل أطراةجـ

ـــداCoffey,2012دراســـة كـــوفي ) -19 ـــوان،  . إيرلن ـــذات ، "األىـــداف: بعن وتنظـــيم ال
 دراسة طولية.، التكيفي والتوافق النفسي لدى مبتوري األطراف السفمية

Goals, Adaptive Self-Regulation, and Psychosocial Adjustment 
to Lower Limb Amputation: A Longitudinal Study 

هػػػدة  اشدراسػػػ  إشػػػت است كػػػلؼ اش بلوػػػ  اػػػاف األهػػػداؼ كاشتتظػػػاـ اشػػػذات  كاشتكاةػػػؽ : اليـــدف
 اشت س  شدل ناتكرم األطراؼ اشس ىا  



 الذراساث السابقت   الفصل الثالث
 

 

( ةرادان نف ناتكرم األطراؼ اشس ىا  ة  نكلة  نداتػ  داىػف 71ت كت  اش ات  نف ): العينة
 ( ست  42 -21اف )كاشذاف تراك   ألنلرهـ ا، اإلارشتدا 

كنقاػلس اشتكاةػؽ ، كنقاػلس أهػداؼ اش اػلك، است دـ اشال ػث نقاػلس اشتتظػاـ اشػذا : األدوات
 اشت س  

أظجػػػر  اشتتػػػلهج كجػػػكد لبلوػػػ  سػػػىاا  اػػػاف اشتكاةػػػؽ اشت سػػػ  كاشتتظػػػاـ اشػػػذات  شػػػدل 8 النتـــائج
االجتنللاػ  ك ػكرتجـ ت ػك كأف هذه اش بلو  ت ثر سػىالن لىػت لبلوػلتجـ ، ناتكرم األطراؼ اشس ىا 

ذكاتجـ أك تقدارهـ شت سجـ كجسدهـ   نل أظجر  اشتتلهج أف األةراد األ ار سػتلن أ ثػر ت ا ػلن كتكاةقػلن 
 اػث ا ػلت  األةػراد األ ػغر سػتلن نػف نكػ بل  ، لىت اشنستكل اشت س  نف األةػراد األ ػغر سػتل

إضلة  إشت اشك كر الشك دك كاش زشػ  ،  كاألة لر االتت لرا، نثؿ اشقىؽ كاال تهل ، ت سا  كاجتنللا 
 االجتنللا  

" : بعنــوان،   فـي الينـدArif& Ramrpased,2013دراسـة أريـف ورامبراسـاد) -20
 انتشار القمق واالكتئاب لدى المرضى المصابين بالحروق".

Prevalence of Anxiety and Depression in Burns Patients  

تتكػػلر اشقىػػؽ كاال تهػػل  شػػدل ضػػ لال اش ػػركؽ ك ػػذشؾ هػػدة  اشدراسػػ  إشػػت ن رةػػ  ا8 اليــدف
 ن رة  اش ركؽ اشدانغراةا  كاالجتنللا  شنثؿ هذه اش لال  

(  لشػػ  اػػاف  ػػؿ اشنرضػػت اشػػذاف اػػتـ إد ػػلشجـ إشػػت جتػػلح 011ت كتػػ  اش اتػػ  نػػف ): العينــة
نػف   ػبلؿ ةتػرك لػلناف  ػبلؿ اش تػرك، ن جد كانكجل اش ىـك اشطااػ  ةػ  اشجتػد اش ركؽ ة  نستك ت

٪( نف اشذ كر ك ػلف نتكسػط 12ك)، نف اإلتلث(٪46)اكاوا، (2102إشت داسنار) 2100اتلار 
٪( نػػػف 31٪ إشػػػت 01كتتػػػراكح كػػػدك اش ػػػركؽ اػػػاف)، ( سػػػت 11-02)ش نػػػر ألةػػػراد لاتػػػ  اشدراسػػػ ا

 اش ركؽ اشنتكسط  كنف اشدرج  اشثلشث  

إشػػت اسػػتاالف اش  ػػلهص إضػػلة  ، تػـػ اسػػت داـ نقاػػلس ااػػؾ اال تهػػل  كاشقىػػؽ: أدوات الدراســة
 اشدانغراةا  شى ات  انل ة  ذشؾ ن تىؼ اشظركؼ االجتنللا  
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ـــائج أف جناػػػا أةػػػراد اش اتػػػ  ا ػػػلتكف نػػػف اشقىػػػؽ كاال تهػػػل  ةػػػكؽ ، أظجػػػر  تتػػػلهج اشدراسػػػ : النت
 سػػ  درجػػ  اإل ػػلا   ةػػلألةراد اشػػذاف ا ػػلتكف نػػف اش ػػركؽ نػػف ، كش ػػف اػػدرجل  نت لكتػػ ، اشنتكسػػط

 ػػلتكا أ ثػػر لرضػػ  شىقىػػؽ كاال تهػػل  نػػف أ ػػ ل  اش ػػركؽ اشاسػػاط    نػػل أف اإلتػػلث اشدرجػػ  اشثلشثػػ  
ك  ك ػػلن اشقىػػؽ اشنت ىػػؽ اتظػػرك اآل ػػراف إشػػت تىػػؾ ، أ ثػػر لرضػػ  شىقىػػؽ كاال تهػػل  نقلرتػػ  الشػػذ كر

ك لتػػ  تسػػا  اتتكػػلر اشقىػػؽ كاال تهػػل  تتػػراكح اػػاف اشتسػػا  ، اشتكػػكهل  اشجسػػدا  اشتػػ  سػػااتجل اش ػػركؽ
 %( لىت درجل  اشنقالساف  61إشت  41)

"صـورة الجسـد : بعنـوان: كنـدا (Holzer et al,2014)دراسـة ىـولزير ورخـرون -21
 وتقدير الذات لدى مبتوري األطراف السفمية".

Body Image and Self-Esteem in Lower-Limb Amputees 

نتغاػػرم هػػدة  اشدراسػ  إشػػت اشت ػػرؼ لىػػت نػػدل تػأثار  ػػلال  اشاتػػر اشسػػ ىا  لىػػت : اليــدف
 . كرك اشجسد كتقدار اشذا  الشتسا  ألةراد اش ات 

ت كت  لات  اشدراس  نف نجنكل  تجرااا  ننف ت رضكا ش لال  اتر ة  األطػراؼ : العينة
( 027اىػػػػ  لػػػػددهـ)، ( كنجنكلػػػػ  ضػػػػلاط  نػػػف أكػػػػ لص أ ػػػػ لء027كاىػػػػ  لػػػػددهـ)، اشسػػػ ىا 
 .ك  لن 

كنقاػػػػلس ش ػػػػكرك اشجسػػػػد ت ػػػػناـ  ،تػػػػـ اسػػػػت داـ نقاػػػػلس ركزتاػػػػرغ شتقػػػػدار اشػػػػذا : األدوات
 .اشال ثاف

شػداجـ ت ػكرا  ، اات  اشدراس  أف األةراد اشذاف ت رضكا شاتر ة  األطراؼ اشس ىا : النتائج
كات  ػػػلض ةػػػ  جػػػكدك اش اػػػلك شػػػداجـ نقلرتػػػ  نػػػا أةػػػراد اشنجنكلػػػ  ، سػػػىاا  تجػػػله  ػػػكرتجـ اشجسػػػدا 

شػػذشؾ  ػػلف هتػػلؾ ، شادتاػػ  كاشت سػا كأف ةقػػداف جػػزء نػف اشجسػػد اػػ ثر سػػىالن لىػت اش لشػػ  ا، اشضػلاط 
 لدـ رضل لف  كرك اشجسد شدل  لال  اشاتر نقلرت  الشنجنكل  اشضلاط  
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 "مقارنـة :بعنـوان ،تركيـا فـي  al.2014 et Imrenورخـرون) أمـرين دراسـة -22
   والسفمية". العموية األطراف مبتوري

Comparison of upper limb amputees and lower limb 

( نقلاػؿ ناتػكرم اشطػرؼ ULاشت قاؽ نف اشردكد اشت سا  شناتػكرم اشطػرؼ اش ىػكم ): اليدف
كوىؽ ، كاال تهل ، كلدـ اشرا   االجتنلل ،  (  كؿ اشت لنؿ نا األججزك اال طتللاLLاشس ى  )

  كرك اشجسـ  

( نف ناتكرم 36)( نف األةراد ناتكرم اشطرؼ اش ىكم21ت كت  لات  اشدراس  نف): العينة
 اشذاف است دنكف أججزك ا طتللا  ا د لنىا  اشاتر  اشطرؼ اشس ى 

، شىت ػػػػػداؿ أك تقااػػػػػدتػػػػػـ اسػػػػػت داـ نقاػػػػػلس اتػػػػػر األطػػػػػراؼ اال ػػػػػطتللا  كاش اػػػػػرك 8 األدوات
كتػػػـ تقاػػػاـ نسػػػتكال  اشقىػػػؽ كاال تهػػػل  السػػػت داـ وىػػػؽ اشنستكػػػ ت كنقاػػػلس اال تهػػػل   كاالرتاػػػلح 

(HADS )  نػػػل وانػػػ   ػػػكرك اشجسػػػد كلػػػدـ االرتاػػػلح االجتنػػػلل  نػػػا اشاتػػػر كنقاػػػلس االتزلػػػلل 
 االجتنلل   
  كاشقىػػػػؽ أظجػػػر  اشتتػػػػلهج أف ناتػػػػكرم األطػػػػراؼ اشسػػػ ىا  أ ثػػػػر لرضػػػػ  شبل تهػػػػل: النتــــائج

ك لف اشت اؼ االجتنلل  نا األا لد اش رلا   االجتنلل  كاال تهل  نف ناتكرم األطراؼ اش ىكا  
 نػػل  ػػلف هتػػلؾ ةركوػػلن داشػػ  إ  ػػلهالن اػػاف نتكسػػط   ألىػػت ا ثاػػر ةػػ  ناتػػكرم األطػػراؼ اشسػػ ى 

 درجل  اال تهل  كاشقىؽ كاضطرا   كرك اشجسد أاضلن ش لشو ناتكرم األطراؼ اش ىكا  
  Akkaya Atalay,Taflan et al ,2015)، ورخـرون، أتاللــي، دراسـة أكايـا -21
تـ ثير صـورة الجسـد عمـى جـودة الحيـاة والمـزاج لـدى المرضـى الفاقـدي : عنوان الدراسـة، تركيا

 بعض أعضائيم".
impact of body image on quality of life and mood in mastectomized 
patients and amputees in Turkey 

ك ػذشؾ ، هك ت قاؽ تأثار ةقداف اشثدم لىػت  ػكرك اشجسػـ  لف اشجدؼ نف اشدراس : اليدف
نقلرتػػ  اشنرضػػت نػػا أكشهػػؾ اشػػذاف ، اش بلوػػ  اػػاف  ػػكرك اشجسػػـ نػػا جػػكدك اش اػػلك ككػػدك اال تهػػل 

 شداجـ ةقداف أطراة  كاض   )اتر( 

http://health.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00068-014-0418-3.pdf
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اشنرضػت اإلتػلث ناتػكرا  ٪( نف 6 01) 5 لف ، ( نراضلن 21ت كت  اش ات  نف ): العينة
 ٪( نف اشذ كر ناتكرم أ د اشطرةاف اشس ىااف 2 67كاتسا  ) 11ك، اشثدم

نقاػػلس ااػػؾ ، طىػػ  نػػف جناػػا اشنرضػػت اسػػت نلؿ نقاػػلس  ػػكرك اشجسػػـ: أدوات الدراســة
  كنقالس جكدك اش الك، شبل تهل 

ا  ااف  ػكرك كجكد لبلو  إاجلاا  نجن  ااف ك كرك اشجسد كاال تهل  كلبلو  سىا: النتائج
 نل أظجر  اشتتلهج كجكد ةركؽ ااف اإلتػلث كاشػذ كر ةػ  ، اشجسد كاشقاكد اشنلدا  كاش    اشت سا 

ااتنل اشاتر كتكػكا   ػكرك اشجسػـ ، ةتككا   كرك اشجسـ ت ثر سىالن لىت اإلتلث، نتغارا  اشدراس 
 طراةجـ ا ثراف سىالن لىت جكدك اش الك كاشنزال شدل اشنرضت اشذاف ا لتكف ةقداف أ

تعقيـــب عمـــى الدراســـات الســـابقة وموقـــع الدراســـة الحاليـــة بـــين الدراســـات  -ثالثـــاً 
 : السابقة

ُابل ظ ننػل تقػدـ أف هتلشػؾ تقػلط تكػلا  كا ػتبلؼ اػاف اشدراسػ  اش لشاػ  كاشدراسػل  اشسػلاق ر 
 8 كان ف ذ ر ذشؾ نف  بلؿ اشتقلط اآلتا 

 :  سات السابقةأوجو الشبو واالختالف بين الدراسة الحالية والدرا .1

ةا ضػػػجل ر ػػػز لىػػػت ، تالاتػػػ  اشدراسػػػل  اشسػػػلاق  نػػػف  اػػػث أهػػػداةجل: مـــن حيـــث األىـــداف
كاش ركؽ ااف اشذ كر كاإلتلث ة   كرك ، اشت رؼ إشت اش بلو  ااف  كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل 

، اشجسػػػػػد كاشقىػػػػػؽ االجتنػػػػػلل  ةػػػػػ   ػػػػػلال  اشاتػػػػػر كاشتكػػػػػكهل  اشجسػػػػػدا  األ ػػػػػرل نثػػػػػؿ اش ػػػػػركؽ
كاشا ض اآل ر ر ز لىت اشت رؼ إشت اشقىػؽ ، (2117دراس  اشقلض )8 نثؿ، األ رل كاإل لال 

، (2112كةاػػػردا ك  ػػػركف)، (2114االجتنػػػلل  ةػػػ  لبلوتػػػ  اػػػا ض اشنتغاػػػرا   دراسػػػ  اش ىػػػؼ)
كاشا ض اآل ر ر ز لىت اشتككه اشػكهن  شىجسػد ةػ  لبلوتػ  اػلشقىؽ االجتنػلل  ، (2112كااتزر)

كةانػل ، (2114ك ةاىاس ك  ػركف)، (2113كدراس  ااتككةاىاس) (2102 دراس  لالس كاشزاكف )
كا ػض ، (2111 دراسػ   ػلرف)، ر ز  ا ض اشدراسػل  لىػت اش كانػؿ اشنػ ثرك ةػ   ػكرك اشجسػد

ةاىاػػػاس نثػػػؿ دراسػػػ  ، هػػػذه اشدراسػػػل  ر ػػػز  ةػػػ  هػػػذاف اشنتغاػػػراف لىػػػت  ػػػلال  اتػػػر األطػػػراؼ
، ىػت اش ػركؽ اأتكالجػل اشن تى ػ كا ضػجل اآل ػر ر ػز  ل، (Phillips & Stout,2006)كسػتك 
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&  ,Arif 2101أراػؼ كراناراسػلد) (Fauerbache et al,2002)نثػؿ دراسػ  ةاراػلخ ك  ػركف
Ramprasad  كن ظـ هذه اشدراسل  كتتلكش  تىؾ اش بلو  ة  ضكء هذاف اشنتغاراف كنتغارا )

 أ رل ت سا  كك  ا  إضلة  إشت نتغارا  دانغراةا  

  ر ا تى   لاتل  اشدراسل  اشسلاق  اػل تبلؼ أهػداؼ تىػؾ  كنف جلت : من حيث العينة
اشدراسػػػػل ر ةقػػػػد أجنػػػػا لػػػػدد ن ػػػػدكد نػػػػف تىػػػػؾ اشدراسػػػػل  ةػػػػ  لاتتجػػػػل لىػػػػت اشنػػػػراهقاف  دراسػػػػ  

كاآل ر تتلكؿ ةهل  ذكم اال تالجل  اش ل   كاشن لواف ا رالن ك ر اػلن  دراسػ  ، (2114اش ىؼ)
 (  2100كدراس  ةاردا كزال)، (2101اىكنجلر  ك  راف)

كتكػػػلاج  لاتػػػ  هػػػذه اشدراسػػػ  لاتػػػل  دراسػػػل  ا ػػػرل نػػػا لاتػػػ  اشدراسػػػ  اش لشاػػػ  كتتلكشػػػ  
دراسػ  8 نثػؿ،  لال  اشاتر كاش ركؽ كاشتككهل  اشجسدا  اغض اشتظر لف نر ىػ  لنراػ  ن ػددك

 ااتػػػػػػػػزر، (Breaky,1997ارا ػػػػػػػػ  )، (2102ك ىػػػػػػػػؼ)، (2102( كن ػػػػػػػػلة )2117اشقلضػػػػػػػػ )
(Yetzer,2004هكجػك ك  ػػركف ) ،(Hugo Senra Oliveira1 Leal and Vieira, 

كنك ػػػك ، (Holzer et al,2014)هػػػكشزار ك  ػػػركف ، (Coffey,2012ك ػػػكة  )، (2011
(Mugo,2010) ،( كانػػدك Hawamdeh et al,2008) ،(نػػكرام كةػػك سMuray & 

Fox,2002 ةاىااس كستك  )(Phillips & Stout,2006) ،ةلارالخ Fauerbach,1999) ( 

ــث األد اسػػت دـ اشاػػل ثكف ةػػ  اشدراسػػل  اشسػػلاق  أدكا  تػػبلءـ األهػػداؼ اشتػػ  : واتمــن حي
ةنتجل اسػت دـ نقػلااس نػف إلػداد اشاػل ثاف أت سػجـ انػل ا ػدـ أهػداؼ دراسػ   ػؿ ، كض   ألجىجل

( ة   اف شجأ  دراسػل  أ ػرل السػت داـ نقػلااس شاػل ثاف   ػراف 2117نتجـ  دراس  اشقلض )
 Phillips)كدراس  ةاىااس كستك ، (0225 دنت  دراس  اشزاهدم) نقالس   لة  كاشتالؿ اشت  است

& Stout,2006) ،( كاندك Hawamdeh et al,2008) ،(  كة Coffey,2012 ) 

ا تى ػػ  اشدراسػػ  لػػف اش داػػد نػػف اشدراسػػل  اشسػػلاق  السػػت داـ اشنػػتجج : مــن حيــث المــنيج
ةػػػ   ػػػاف ، هل  اشجسػػػدا كاسػػػت داـ دراسػػػ  اش لشػػػ  نػػػا لػػػدد نػػػف اشن ػػػلااف الشتكػػػك ، اإل ىاتا ػػػ 

( الإلضػػػلة  إشػػػت 2100تكػػػلاج  نػػػا دراسػػػل  أ ػػػرل اسػػػت دن  دراسػػػ  اش لشػػػ   دراسػػػ  اشن ػػػلة )
  Imren et al.2014).دراس  كأنراف ك  ركف)
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تالاتػ  اشدراسػل  اشسػلاق  نػف  اػث اشتتػلهج اشتػ  تك ػى  إشاجػلر كذشػؾ : من حيـث النتـائج
ثبلن ا تى ػ  اشدراسػل  ةانػل ااتجػل ةػ  دكر نتغاػر ال تبلؼ األهداؼ اشت  ُكِض   ش ؿ دراسػ ر ةنػ

 كة  اش ركؽ ااف اشذ كر كاإلتلث ة   كرك اشجسد ، اشقىؽ ة  اشتأثار ة   كرك اشجسد

 ػػكرك  وىاػػؿ نػػف اشدراسػػل  اشتػػ  جن ػػ   ػػؿ نػػف نتغاػػرم تتكػػلا  هػػذه اشدراسػػ  نػػا لػػدد -
دراسػل  األجتااػ  اشتػ  ( ك ذشؾ نا ا ػض اش2114اشجسد كاشقىؽ االجتنلل  نثؿ دراس  اش ىؼ )

 ةػ   ػاف ا تى ػ  نػا، (2101كدراسػ  أركػااىد)، (2112جن   هػذاف اشنتغاػراف  دراسػ  ةاػردا)
 لشاا  اشدراسل  األ رل اشت  تتلكش  نتغاػران كا د) ػكرك جسػد أك وىػؽ اجتنػلل (  ػؿ لىػت  ػده 

 كلبلوت  انتغارا  أ رل  تقدار اشذا  كاال تهل  كاألة لر اشبللقبلتا  

تتناػػز اشدراسػػ  اش لشاػػ  لػػف اشدراسػػل  اشسػػلاق   كتجػػل اشدراسػػ  اشك اػػدك اشن ىاػػ  كاش رااػػ   -
شػدل لاتػ  اشن ػلااف  لىت  د لىـ اشال ث اشت  جن   نتغارم  كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنػلل 

 اتككهل  جسدا  

 ت تىػػؼ اشدراسػػ  اش لشاػػ  كتتناػػز لػػف اشدراسػػل  اشسػػلاق  ا كتجػػل نػػف اشدراسػػل  اشقىاىػػ  ةػػ –
سكرال كاشكطف اش را  اشت  تتلكش  لات  اشن لااف جسدالن الأل داث اش تا   اشت  ت دث ة  لػدد 

لىػػػت اشػػػر ـ أتجػػػل ، هػػػذه اش اتػػػ  إال تػػػلدران  اػػػتـ دراسػػػ  كتتػػػلكؿ  اػػػث شػػػـ،  ااػػػر نػػػف اشػػػدكؿ اش رااػػػ 
كتست ؽ اشنتلا   كاشدراس  نف جكاتػ  لداػدك ت سػا  ، أ ا   تك ؿ كرا    اارك ة  هذه اشدكؿ

 أك جسدا  أك اجتنللا  

 :  ما استفاد منو الباحث من الدراسات السابقة .2

اشتظرك اشكلنى  شىا كث كاشدراسل  اشسلاق  ن  ت  اشال ث نف االطبلع لىت اشتقلط اشتػ  تػـ 
الإلضػػلة  إشػػت األدكا  اشتػػ  ، اشتر اػػز لىاجػػل ةػػ  هػػذه اشدراسػػل  كاشنتغاػػرا  اشتػػ  تنػػ  دراسػػتجل

للده لىػػت اتػػلء أداك اشدراسػػ  اش لشاػػ  اشنت ىقػػ  ا ػػكرك اشجسػػدر  نػػل تػػـ األنػػر اشػػذم سػػ، اسػػت دنجل
كطراهػؽ ، ك ذشؾ لىت اش رضػال  اشنسػت دن ، االطبلع لىت اشنتجج اشذم التندت  هذه اشدراسل 

كنػف  ػبلؿ اسػت راض ، كاألسلشا  اإل  لها  اشنسػت دن  ةػ  هػذه اشدراسػل ، است بلص اشتتلهج
  تىػؾ اشدراسػل ر تنػ  االسػت لدك نتجػل ةػ  كضػا ةرضػال  اشدراسػ  اشتتلهج كنتلوكتجل كت سارهل ة

 كنتلوك  تتلهج اشدراس  اش لشا  كت سارهل 
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 :  ما تتميز بو الدراسة الحالية .3

ت تىػػؼ اشدراسػػ  اش لشاػػ  لػػف اشدراسػػل  اشسػػلاق  ةػػ  أتجػػل اشدراسػػ  اشك اػػدك لىػػت اش ػػ اداف 
شجل دكر  اار ة  اشتػأثار ةػ      نتغاراثبلثاشن ى  كاش را  ا دكد لىـ اشال ث اشت  راط  ااف 

ك ذشؾ تتناز اشدراس  اش لشا  لف اشدراسل  اشسلاق  ةػ  لاتتجػل  اػث ، اش بلول  االجتنللا  شى رد
تتلكشػػػػ  نجنكلػػػػ  نػػػػف اشتكػػػػكهل  اشجسػػػػدا    ػػػػلال  اشاتػػػػر كاإل ػػػػلال  اػػػػلش ركؽ كاإل ػػػػلال  

 كلدـ اوت لرهل لىت تكع كا د نف اشتككهل   الشكظلال

ناػػز اشدراسػػ  اش لشاػػ  ةػػ  إن لتاػػ  االسػػت لدك نػػف تتلهججػػل كتكظا جػػل ةػػ  اش نػػؿ لىػػت  نػػل تت
كاشت  اػؼ نػف ، نسللدك اشن لااف الشتككهل  اشجسدا  ة  اشرةا نف نستكل  ػكرك اشجسػد شػداجـ

كاش ػػبلل ، كذشػػؾ نػػف  ػػبلؿ اػػرانج إركػػلدا  ولهنػػ  لىػػت اشتثقاػػؼ اشت سػػ ، اشقىػػؽ االجتنػػلل  شػػداجـ
 ك ارهل نف اش بلجل  كاألسلشا  اشدالن  شجذه اش ه  نف اشنككهاف جسدالن  اشسىك   -اشن رة 
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 الفصل الرابع
جراءاتيا   منيج الدراسة وا 

 

جراءاتجل  ، اشدراس ك ذشؾ اش داث لف نجتنا ، اتضنف هذا اش  ؿ ت داد نتجج اشدراس  كا 
كاإلجػػراءا  اشنتا ػػ  شىت قػػؽ نػػف ، ك طػػكا  إلػػداد أدكا  اشدراسػػ ، كك ػػؼ اش اتػػ  ك ا اػػ  سػػ اجل

 8 كةانل اى  تكضاو شذشؾ، اش  لهص اشسا كنترا  شجذه األدكا 

 : أواًل. منيج الدراسة

لىػت دراسػ  اشظػلهرك  اشػذم ا تنػد، اتاا اشال ث ة  هذه اشدراس  اشنتجج اشك ػ   اشت ىاىػ  
كا ار لتجل ت ااران  ا الن أك ت ااران  ناػلن  ةػلشت اار ، كاجتـ اك  جل ك  لن دواقلن ، ه  ة  اشكاوا نل 

اش ا   ا ؼ شتل اشظلهرك كاكضو   له جل  أنػل اشت ااػر اش نػ  ةاقػدـ شتػل ك ػ لن روناػلن اكضػو 
، 2115، )زااػػد نقػػدار هػػذه اشظػػلهرك أك  جنجػػل كدرجػػل  ارتالطجػػل نػػا اشظػػكاهر اشن تى ػػ  األ ػػرل

47 ) 

كود ولـ اشال ػث السػت داـ هػذا اشنػتجج نػف  ػبلؿ اش ػداث اشن  ػؿ لػف نتغاػرا  اشدراسػ   
اشنت ىق  الشتككهل  اشجسدا  اشتلتج  لف األ داث اإلرهلاا  كاشنتنثى  ة  اتر األلضلء كاش ركؽ 

، كلبلوػ  ذشػؾ ا ػؿ نػف  ػكرك اشجسػد كاشرضػل أك لػدـ اشرضػل لتجػل، كاشتككهل  اشجسدا  األ ػرل
، كاشقىؽ االجتنلل    نل وػلـ اشال ػث ار ػد كت ىاػؿ اشدراسػل  اشسػلاق  اشنت ىقػ  انتغاػرا  اشا ػث

ثػػـ وػػػلـ ت راػػػ  ، كنػػدل اسػػػت لدك اشال ػػث نتجػػػل ةػػػ  ت ػػناـ نػػػتجج اشدراسػػػ  كأدكاتػػ  كت سػػػار تتلهجػػػ 
، كت ىاػػػؿ تتػػػلهج تطااػػػؽ األدكا  اشسػػػا كنترا  لىػػػت اشن ػػػلااف اتكػػػكهل  جسػػػدا )اتر األطػػػراؼ

كاشتكػػػكهل  األ ػػػرل( كن لكشػػػ  ن رةػػػ  تػػػأثار تىػػػؾ اشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  اشن تى ػػػ  لىػػػت ، كؽكاش ػػػر 
كتقػػػداـ ، كت سػػػار هػػػذه اشتتػػػلهج ةػػػ  ضػػػكء اإلطػػػلر اشتظػػػرم كاشدراسػػػل  اشسػػػلاق ، نتغاػػػرا  اشدراسػػػ 

   نقتر ل  نت ىق  اتتلهج اشدراس  ان ف االست لدك نتجل ة  أا لث نستقاىا 

كا تػػػ  هػػػذا اشنػػػتجج اشدراسػػػ  ،  داـ اشنػػػتجج اإل ىاتا ػػػ  نػػػل اوتضػػػ  طاا ػػػ  اشدراسػػػ  اسػػػت
كدكاة جػػل كلبلوتجػػل الشااهػػ  كاشنكاوػػؼ اشتػػ  تثاػػر ، اشن نقػػ  شى لشػػ  اش رداػػ  ةػػ  نكػػ بلتجل اشسػػىك ا 
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(  30، 0760، الإلضػػػلة  إشػػػت  شالتجػػػل اشدةللاػػػ  ةػػػ  نكاججػػػ  اشكاوػػػا كاشتكاةػػػؽ ن ػػػ )وطلف، اشقىػػػؽ
ااػػػر إشػػػت اشت ػػػكاف اشت سػػػ  كاشن رةػػػ  شػػػدل اشن ػػػلااف  اػػػث اتػػػاو هػػػذا اشنػػػتجج اشت ػػػرؼ اكػػػ ؿ  

جػػػػراء نقلرتػػػػ  ااتجنػػػػل ةػػػػ  األا ػػػػلد كاشت ػػػػكرا  اشنسػػػػتقاىا  ، اتكػػػػكهل  جسػػػػدا )اشاتر كاش ػػػػركؽ( كا 
كاألة ػلر كاشنكػللر  كراػط تتػلهج اشدراسػ  اش ا اػ  ، ش التجـ كتكاةقجـ اشت س  نػف  اػث االت  ػلال 
شػت ر اػ  نت لنىػ   ػكؿ األا ػلد اشت سػا  كاشك  ػا  نا تتػلهج اشدراسػ  اش ناػ  نػف أجػؿ اشك ػكؿ إ

 كاشجسدا  كاالجتنللا  اشنت ىق  اجذه اشتككهل  

 8 ان ف ت كر اشنتججاف اشنست دناف ة  هذه اشدراس  نف  بلؿ اشجدكؿ اآلت ، شذشؾ 

 المنيج اإلكمينيكي المنيج الوصفي م

0 
 كرك )تطااؽ اشنقلااس اشسا كنترا  اش ل   الشدراس 

 لىت اش ات  اشنستجدة  الشدراس  ، اشقىؽ االجتنلل (، اشجسد
تطااؽ دراس  اش لش  لىت لات  نف  لال  

 اشاتر كاش ركؽ 

 ت را  اشاالتل   2
اش كؼ لف لكاو  ك ثلر اشتككهل  لىت 

 اشتكاةؽ اشت س  كاالجتنلل  

 ن لشج  اشاالتل  ة  ضكء اشجتس كطاا   اشتككه  1
ش لال  اشاتر كاش ركؽ نقلرت  اشتتلهج اش ا ا  

 ة  ضكء اشدالهؿ اإل ىاتا ا  

2 
ت سار تتلهج اش رضال  ة  ضكء اإلطلر اشتظرم كاشدراسل  

 اشسلاق  
ت سار تتلهج اشدراس  اإل ىاتا ا  كاشت ىاؽ 
 لىاجل كنقلرتتجل اتتلهج اشدراس  اشسا كنترا  

 

 : ثانيًا. مجتمع الدراسة
اشن ػػػلااف الشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  اشنتػػػردداف لىػػػت  اتػػػأشؼ اشنجتنػػػا األ ػػػى  شىدراسػػػ  نػػػف 

جّراء أ داث اش تؼ اشجلرا  ة  اشابلد  كود ، اشنستك ال  كاش الدا  اش لرجا  ة  ن لةظ  دنكؽ
، ك ػػلال  اشاتػػر، وػػلـ اشال ػػث اتقسػػاـ  ػػلال  اإل ػػلا  الشتكػػكهل  اشجسػػدا  إشػػت  ػػلال  اش ػػرؽ

 دا   ثلران الدا ن لىت ك ى  اش لرج  ك لال  أ رل تتضنف  كادث ت رض شجل اش رد كتر   ش



 منهج الذراست وإجراءاتها   الفصل الرابع
 

 

ك ػػػػلف نػػػػف اش ػػػػ   لىػػػػت اشال ػػػػث اشتك ػػػػؿ إشػػػػت إ  ػػػػلهال  دواقػػػػ  أللػػػػداد اشن ػػػػلااف  
كاش اػػلدا  اش لرجاػػ  ةػػ  ن لةظػػ  ، كاشنتػػردداف لىػػت اشنستكػػ ال  اش  كناػػ ، الشتكػػكهل  اشجسػػدا 

ك ل ػػ  ةػػ  ، كذشػػؾ اسػػا  اشت ػػتـ اشكػػداد نػػف واػػؿ إدارك اشنستكػػ ال  لىػػت ذشػػؾ األنػػر، دنكػػؽ
لىػػػػت التاػػػػلر أف هػػػػذه اشن ىكنػػػػل  سػػػػرا  ك ل ػػػػ  اػػػػ دارك ، اشنستكػػػػ ال  اشتلا ػػػػ  شػػػػكزارك اشػػػػدةلع

هذا نل دةا اشال ث إشت االوت لر ة  دراست  لىت لدد نف اشنستك ال  ، اشنستك ال  كاشنرضت
إالن ، كاش الدا  اش لرجا   كالشر ـ نف لدـ كجكد إ  لهال  دواق   كؿ هػذه اش ػلال ، اش  كنا 

أف ا ض اش لنىاف ة  اشنستك ال  أكلركا إشػت تزااػد هػذه اش ػلال  ةػ  ظػؿ األزنػ  اشتػ  تكػجدهل 
ةػ  نػتف اشا ػث أف  ػلال   ةقػد أكػلر  اشدراسػل  اشتػ  تػـ است راضػجل، اشابلد  كهذا أنر طاا ػ 

اشاتػػػر كاشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  تػػػزداد ةػػػ  األزنػػػل  كاش ػػػكارث كاش ػػػرك   كتكػػػار اشتقػػػدارا  إشػػػت أف 
ش قداف أطراةجـ ة  اشكالال  اشنت ػدك ةػ  لػلـ  ك  لن ا اككف نا  سلرك  اارك (442111(لؾهت

 .Ziegler-Graham et al( أشػؼ شػداجـ ةقػداف أطػراةجـ ط ا ػ  )711111)كأ ثر نف 2113
(  ش ػػػف نػػػل اسػػػتطلع اشال ػػػث ر ػػػده نػػػف اش ػػػلال  اشنكجػػػكدك ةػػػ  تىػػػؾ األنػػػل ف اشتػػػ  تػػػـ 2008

  لش  نف اشتككهل  اشجسدا  اشن تى     (0732اشتطااؽ ةاجل ا دكد)

ةقد استطلع اشال ػث أف ا  ػر لػدد األةػراد اشػذاف ا ػلتكف نػف تكػكهل  ، كالشر ـ نف ذشؾ
كذشػؾ  نػل اظجرهػل اشجػدكؿ ، جسدا  كاشنتردداف لىػت اشنستكػ ال  كاش اػلدا  اش ل ػ  ةػ  دنكػؽ

 8 اشتلش 

  1)جدول 
 بيق الدراسة فييااألماكن التي تم تط

 العدد المكان الرقم
 553 نك ت اشنكاسلك 1
 510 نك ت دنكؽ)اشنجتجد( 2
 425 نك ت ااف اشت اس 3
للدك اشتأهاؿ 4  119 ك دك اإلللو  كا 
 347 اش الدا  اش لرجا  5

 1954 العدد الكمي
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نجنػػػكع اش ػػػلال  اشتػػػ  ت ػػػلت  نػػػف تكػػػكهل  جسػػػدا  ( أف 0ابل ػػػظ نػػػف اشجػػػدكؿ اشسػػػلاؽ)
  (  لش  نف اش لال  0732تككهل  أ رل اى  لددهل اشتقراا  )،  ركؽ، ن تى  )اتر

 : عينة الدراسة وموصفاتيا وشروط اختيارىا .ثالثاً 
ألف اشتتػلهج اشتػ  سػاتتج  ، انثؿ ا تالر لات  اشدراس  إ دل أهـ  طكا  اشا ث اشنادات  

 تػػت اتػػكاةر إن ػػلف ت نػػاـ ، كنػػدل تنثاىجػػل شػػ ، ارت ػػلزان  ىاػػلن لىػػت   ػػلهص اش اتػػ إشاجػػل ترت ػػز 
كالشتػلش  ت نػاـ تتلهججػل ، كندل تنثاىجل ش ، تتلهججل لىت أةراد اشنجتنا األ ى  اشذم س ا  نت 

 اػث ، شػذا اجػرم لػلدك تكجاػ  لتلاػ   ل ػ  شطراقػ  سػ اجل، لىت أةراد اشنجتنا اإل  ػله   ىػ 
اشت اػػز كلػػدـ اشتنثاػػؿ اش ػػلدؽ  كش ػػف ةػػ  هػػذه اشا ػػث شغاػػل  اإل  ػػػلهال   تتت ػػ  لتجػػل  ػػ  

ةقػد ا تػلر اشال ػث ، اشكلنى  كاشدواق  ش لال  اشاتر كاش ركؽ ةػ  نكاوػا اشدراسػ  اشناداتاػ  اشن تػلرك
 لات  نتاسرك نف ا ض األةراد اشذاف ت لكتكا نا اشال ث إلجراء نثؿ هذه اشدراس  

 8 ه  اآلتا ، إشت ثبلث  أوسلـ كود تـ تقساـ لات  اشدراس 

 : عينة الدراسة االستطالعية -أ 

، أك سػػ ىا ، ( ن ػػلالن اتكػػكهل  جسػػدا  )اتػػر أطػػراؼ لىكاػػ 21ت كتػػ  هػػذه اش اتػػ  نػػف) 
(  ػػلال  اتػػر أطػػراؼ سػػ ىا  6اكاوػػا )، كتكػػكهل  جسػػدا  أ ػػرل، كتكػػكهل  تلتجػػ  لػػف اش ػػركؽ

(  ػلال  تكػكهل  جسػدا  ن تى ػ   4ك)، شثػ (  لال   ركؽ كػدادك نػف اشدرجػ  اشثل4ك)، كلىكا 
 اػػػث تػػػـ ا تاػػػلرهـ اطراقػػػ  نتاسػػػرك نػػػف اشنرضػػػت اشنتػػػردداف لىػػػت اشنستكػػػ ال  اش  كناػػػ  ةػػػ  

كذشػػؾ ، ن لةظػػ  دنكػػؽ اشػػذاف ا ػػلتكف نػػف درجػػ  كاضػػ   ةػػ  اشتكػػكهل  اشجسػػدا  اشنػػذ كرك ألػػبله
كةجنجػل ش ػؿ ، ك جلاق د اشت قؽ نف طاا   نف  ػبل ا  ككثكواػ  أدكا  اشدراسػ  نػف  اػث كضػ

 اش لال  واؿ اشقالـ اتطااؽ أدكا  اشدراس  لىت اش ات  األسلسا  
كوػػد أسػػ ر  تتػػلهج اشدراسػػ  االسػػتطبللا  شىت قػػؽ نػػف نتلسػػا  األدكا  اشنسػػت دن  ألةػػراد  

أف جناػػػػا أةػػػػراد اش اتػػػػ  أكػػػػلركا إشػػػػت كضػػػػكح اش اػػػػلرا  كأتجػػػػل ت ػػػػلشج ، اش اتػػػػ  اشنق ػػػػكدك الشا ػػػػث
الشر ـ نف كجكد ا ػض اش ػلال  نػف ، اشت  ا لتكف نتجل جراء هذه اشتككهل  اشنك بل  اش قاقا 

اشػػذاف ال اقػػر كف كا تاػػكف  اػػث وػػلـ اشال ػػث اقػػراءك  ػػؿ لاػػلرك شىنػػراض لىػػت ت ػػك ةػػردم  كهػػذه 
 اشدراس  االستطبللا  ت  د سبلن  لالرا  اشنقلسااف اشنست دنلف ة  اشدراس  اش لشا  
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 : عينة الدراسة السيكومترية -ب

اشجػػػدؼ نػػػف هػػػذه اش اتػػػ  اشت قػػػؽ نػػػف اش  ػػػلهص اشسػػػا كنترا  شػػػؤلدكا  اشنسػػػت دن  ةػػػ   
كنقاػلس اشقىػؽ االجتنػلل   كشت قاػؽ هػذا اشغػرض تػـ ، اشدراس  اش لشا  كه  نقالس  ػكرك اشجسػد

، ( ةػػػردان نػػػف اشن ػػػلااف الشتكػػػكهل  اشجسػػػدا )اتر23تطااػػػؽ أدكا  اشدراسػػػ  لىػػػت لاتػػػ  وػػػدرهل )
اشذاف تـ ا تالرهـ نف ا ض نستك ال  ندات  دنكؽ كا ض اش اػلدا   ،تككهل  أ رل(،  ركؽ

، (  لشػػ  اتػػر02اكاوػػا )، (  ػػلال 5كلػػدد اإلتػػلث)، (  لشػػ 06 اػػث اىػػ  لػػدد اشػػذ كر)، اش ل ػػ 
 (  لال  تككهل  ن تى   4)، (  لال   ركؽ5ك)

كسػػػػكؼ اقػػػػـك اشال ػػػػث ا ػػػػرض ت  ػػػػاى  شجػػػػذه اش اتػػػػ  لتػػػػد اش ػػػػداث  ػػػػكؿ اشت قػػػػؽ نػػػػف  
 اشسا كنترا  شنقالس  كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل   اش  لهص

 : عينة الدراسة األساسية -ج 

( نراضػػػػله نػػػػف األةػػػػراد اشن ػػػػلااف الشتكػػػػكهل  71ت كتػػػػ  لاتػػػػ  اشدراسػػػػ  األسلسػػػػا  نػػػػف) 
( 32اكاوػا )، تكػكهل  أ ػرل(،  ػركؽ، اتػر)اشجسدا  نف جّراء أ داث اش تػؼ اشجلراػ  ةػ  اشػابلد

ة ػلف ، ( ست (  أنل طاا   اإل ػلا 33 -21لث األنلر تتراكح ااف )( نف اإلت16نف اشذ كر ك)
( تكػػػكهل  27ك)، (  ػػػركؽ24ك )، (  لشػػػ  اتػػػر أل ػػػد اشطػػػرةاف اش ىػػػكااف أك اشسػػػ ىااف13هتػػػلؾ)

كتػػػـ ، جسػػدا  ن تى ػػ   تػػـ ا تاػػػلرهـ اطراقػػ  نتاسػػرك تظػػران ش ػػػ كا  ا تاػػلرهـ الشطراقػػ  اش كػػكاها 
الدا  اش ل ػ  انداتػ  دنكػؽ  كاشجػدكؿ اآلتػ  اكضػو تػكزع ا تالرهـ نف ا ض اشنستك ال  كاش 

 8 أةراد لات  اشدراس  تا لن شنتغار اشجتس كتكع اإل لا 

  2)جدول 
 توزع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتةير الجنس ونوع اإلصابة

 النسبة العدد النوع 

 الجنس
 %66 35 32 ذ كر

 %22 22 16 إتلث

  71 المجموع
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 النسبة العدد النوع 

 نوع اإلصابة

 %66 16 13 اتر أطراؼ

 %66 26 24  ركؽ

 %22 12 27 تككهل  جسدا  ن تى  

  71 المجموع

 

 اػػث اىػػ  لػػدد ، ( أف لػػدد اشػػذ كر أ ثػػر نػػف لػػدد اإلتػػلث2)ابل ػػظ نػػف اشجػػدكؿ اشسػػلاؽ 
( 16اإلتػػػلث)%(  كلػػػدد 22 22)كلػػػدد اإلتػػػلث، %(66 35(  لشػػػ  كاتسػػػا  وػػػدرهل)32اشػػػذ كر )

ك ػػػلال  ، %(66 16)(  لشػػػ  كاتسػػػا  وػػػدرهل13ااتنػػػل اىػػػ  لػػػدد نرضػػػت اتػػػر األطػػػراؼ)،  لشػػػ 
ااتنػػػل اىغػػػ   ػػػلال  اشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  اشن تى ػػػ  ، %(66، 26(  لشػػػ  كاتسػػػا  )24اش ػػػركؽ)

أف  ػلال  اشػذ كر ةػ  اشدراسػ  اش لشاػ  ألىػت نػف ، %(  كهذا ا تػ 22 112كاتسا ، (  لش 27)
 كأف  لال  اتر األطراؼ ألىت نف  لال  اش ركؽ كاشتككهل  اشجسدا  األ رل   لال  اإلتلث

 : موصفات العينة وخصائصيا -

 :  الوضع االجتماعي ألفراد العينة األساسية - أ

 8 اااف اشجدكؿ اشتلش  اش  لهص اشنت ىق  الشكضا االجتنلل  ألةراد اش ات  األسلسا  

  3)جدول 
 ة االجتماعية ألفراد العينة األساسيةالحال

الحالة  الذكور اإلناث
 العدد %النسبة  العدد %النسبة  االجتماعية

 أعزب 12 55 %15 21 22 22

 متزوج 06 21% 01 22 02

 مطمق - 1 - -
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الحالة  الذكور اإلناث
 العدد %النسبة  العدد %النسبة  االجتماعية

 أرمل - 11 3 13% 1

 المجموع 32 55 35 16 22 22

 

 اث اىغ  تسػاتجل نػف أ ػؿ ، اشذ كر( أّف أ ىاا  اش ات   لت  نف 1اكضو اشجدكؿ روـ )
%( نػػػػػػف 21ك)، %( نػػػػػػف اش ػػػػػػلزااف55 15اكاوػػػػػػا )، %( ذ ػػػػػػكران 55 35نػػػػػػتجـ )، (  لشػػػػػػ 71)

، (22 22اتسػػػػػػا  )، (  لشػػػػػػ 71( نػػػػػػف أ ػػػػػػؿ )16ااتنػػػػػػل اىغػػػػػػ  تسػػػػػػا  اإلتػػػػػػلث )، اشنتػػػػػػزكجاف
كا ّىػػؿ  %( نػػف األرانػػؿ 13 1ك)، ( نػػف اشنتزكجػػل 22، 02ك)، ( نػػف اش لزاػػل 22 22نػػتجف)

اشال ث هذه اشتتاج  اأف اشػذ كر أ ثػر اسػتجداةلن كت رضػله شىن ػلطر اشتلجنػ  لػف األ ػداث اش لشاػ  
نف اشتسلء  كانثؿ اشن طط اشاالت  اشتلش  لدد أةراد لاتػ  اشدراسػ  األسلسػا  نػف اشػذ كر كاإلتػلث 

 8 كنستكاهـ االجتنلل 

 
 لمعينةالوضع االجتماعي   1)الشكل 
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 مجموع إناث ذكور
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 :  توزع العينة حسب مكان اإلقامة - ب

نداتػػػ ( لىػػػت  - نػػػل وػػػلـ اشال ػػػث ا سػػػل  تػػػكزع اش اتػػػ   سػػػ  اشنتطقػػػ  اشجغراةاػػػ  )راػػػؼ 
، التالر أف اشتككهل  اشجسدا  تتاػلاف  ثلرهػل اشت سػا  كاشجسػدا  كاالجتنللاػ  اػاف اشراػؼ كاشنداتػ 

كذشػػؾ ألتجػػـ أ ثػػر ، اش ػػلرج  نػػف أاتػػلء اشراػػؼةأاتػػلء اشنداتػػ  أ ثػػر اضػػطراالن كوىقػػلن لىػػت نظجػػرهـ 
إضػلة  إشػت ضػ ؼ اشنسػلتدك االجتنللاػ  شػدل سػ لف اشنداتػ  ، ا ت ل لن الآل راف نف أاتلء اشراػؼ

 نف س لف األرالؼ  كاااف اشجدكؿ اشتلش  تكزع أةراد اش ات   س  اشنتطق  اشجغراةا  

  4)جدول 
 حسب مكان اإلقامةتوزيع أفراد العينة 

 مكان اإلقامة
 اإلناث الذكور

 %النسبة المجموع
 %النسبة العدد %النسبة العدد

 %13 12 %39 03 %47 12 05 أك ن اـ إاكاء()ورا   غارك

 %21 13 %17 03 %24 16 21 ورا   اارك

 %23 21 %21 6 %28,88 03 ندات 

 %011 71 %100 16 %100 32 اشنجنكع

 

،، راػػؼ)( تػػكزع أةػػراد لاتػػ  اشدراسػػ  األسلسػػا  اػػاف نتػػلطؽ سػػ تلهـ2اشجػػدكؿ )اتضػػو نػػف 
تسا  أةراد اش ات  اشذاف اقطتكف ةػ  األراػلؼ كاشقػرل اش ااػرك   اث ابل ظ، ندات (، ن انل  إاكاء

 اػث اىغػ  تسػا  نػف اقطتػكف ةػ  اشقػرل اش ػغارك كاشن انػل  ، أك ة  ن انل  اشىجكء أك اشنػدف
%( نػف  جػـ 23أنػل نػف اقطػف ةػ  اشنػدف ةاىغػ  تسػاتجـ )، %(16اش اارك)%( كة  اشقرل 13)

كهػػذا ا تػػ  أف تسػػا  األةػػراد اشقػػلطتاف ةػػ  األراػػلؼ ألىػػت نػػف تسػػا  اشقػػلطتاف ةػػ   اش اتػػ  اش ىاػػ  
 اشندف 

 كاتضو نف اشن طط اشاالت  اشتلش  تكزع أةراد اش ات   س  اشنتلطؽ اشجغراةا   
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 توزع العينة في المناطق الجةرافية  2)الشكل 

 :  المستوى االقتصادي - ت

وػػلـ اشال ػػث ا سػػل  اشنسػػتكل االوت ػػلدم ألةػػراد اش اتػػ  األسلسػػا  نػػف األةػػراد اشنكػػكهاف  
كاتػػر كتكػػكهل  أ ػػرل( كذشػػؾ شىت ػػرؼ إشػػت اشنسػػتكل االوت ػػلدم كوػػدرتجـ لىػػت ، جسػػدالن) ركؽ

لىت التالر أف اشن لشجػ  اشطااػ  ت  ػؼ إشػت  ػد نػل اآلثػلر اشت سػا  شتىػؾ ، ن لشج  تىؾ اشتككهل 
 8 كذشؾ نل اكض   اشجدكؿ اآلت ، اشتككهل 

  5)جدول 
 توزيع أفراد العينة حسب المستوى االقتصادي

 المستوى االقتصادي
 اإلناث الذكور

 %النسبة المجموع
 %النسبة العدد %النسبة العدد

 %14 11 %25 06 %26 03 ضعيف

 %06 05 %06 5 %07 01 أدنى من المتوسط

 %05 04 %03 4 %07 01 متوسـط

 %06 05 %01 3 %21 02 فوق المتوسط
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 المستوى االقتصادي
 اإلناث الذكور

 %النسبة المجموع
 %النسبة العدد %النسبة العدد

 %5 1 5 %13 1 2 40 7 3 جـّيـد

 %011 71 %011 16 %011 32 المجموع

 

اقػػػا اػػػاف اشنسػػػتكل  ( أف تسػػػا  د ػػػؿ أةػػػراد لاتػػػ  اشدراسػػػ 3اتضػػػو نػػػف اشجػػػدكؿ اشسػػػلاؽ) 
كهػػذا نػػل ، كواػػؿ جػػدا نػػف أةػػراد اش اتػػ  نػػف أ ػػ ل  اشػػد ؿ اشجاػػد، اشضػػ اؼ كاشنسػػتكل اشنتكسػػط

ال ظػػ  اشال ػػث اػػأف األةػػراد ذكم اشػػد ؿ اشجاػػد اتػػرددكف إشػػت اش اػػلدا  اش ل ػػ  ااتنػػل أ ػػػ ل  
تكل ةجػػـ أ ثػػر تػػرددان إشػػت اشنكػػلة  اش  كناػػ   كاكضػػو اشن طػػط اشاػػلت  اشنسػػ، اشتػػد ؿ اشنػػت  ض

 االوت لدم ألةراد اش ات  

 
 يوضح المستوى االقتصادي ألفراد العينة  3)الشكل 

 :  المستوى التعميمي - ث

شىتأ ػد نػف أف األةػراد األ ثػر ن رةػ  ةػ  ، تـ  سل  اشنستكل اشت ىان  ألةراد لات  اشا ػث 
 8 نف  بلؿ اشجدكؿ اآلت  تكضاو ذشؾ اشت لنؿ نا اشتككهل  اطراق  لقبلتا   كان ف
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  6)جدول 
 توزيع أفراد العينة حسب مستوى التعميم

 م
 المجموع إناث ذكور

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 01، 1 7 15 1 1 3 00 4 أمي

 25 1 23 4 32 21 4 7 3 يقرأ ويكتب
 22 1 21 4 24 01 2 07 01 ابتدائي
 23 1 21 15 1 1 2، 16 21 متوسط
 01 1 02 13 1 2 2 07 01 ثانوي
 10 1 0 جامعي

 
- 0 1 10 

 %011 71 %011 16 %011 32 المجموع

 

األنػػ  االاتػػداه  كاشنتكسػػط ا تػػؿ اشنر ػػز  أف اشنسػػتكل اشت ىانػػ ( 6اتضػػو نػػف اشجػػدكؿ ) 
تقػػدر درجػػ  األناػػ  ك ك  األكؿ لتػػد لاتػػ  نػػف اشػػذ كر كاإلتػػلث اىاػػ  اشنسػػتكل اشثػػلتكم كاشجػػلن  

ااتنػػػل لتػػػد اإلتػػػلث ةتقػػػدر ، %(3 00اشقػػػدرك لىػػػت اشقػػػراءك ك اش تلاػػػ  لتػػػد لاتػػػ  اشػػػذ كر اتسػػػا  )
 8 كذشؾ  نل اكض   اشن طط اشاالت  اآلت ، %(5)اتسا 

 
 المستوى التعميمي ألفراد العينة  4)الشكل 
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 : أما الشروط األساسية الختيار عينة الدراسة فكانت عمى النحو اآلتي 

 واؿ اإل لا  الشتككه  (اش ىك نف اشنك بل  اش  ا )ػ اشسبلن  اشجسدا  كاش ضكا 0

 اشتقلرار اشذاتا  ألةراد اش ات ( )ػ اشسبلن  اشت سا  ك ىك نف األلراض اشنرضا 2

 اشت سا  ػ لدـ اشتردد سلاقلن إشت اش الدا  1

 لدـ اشتردد إشت لالدا  اشتجناؿ أك اشجرا   اشتجناىا   ػ2

 وكك اإلدراؾ كاشكل  اش لـ انك ىت  ك ثلره اشت سا  كاالجتنللا  -3

 : رابعًا. أدوات الدراسة
نف أجؿ جنا اشن ىكنل  كاشاالتل  كاشت قؽ نف ةرضال  اشدراس  كاإلجلا  لىػت أسػهىتجلر  

لىػت لػدد نػف األدكا  اش ل ػ  اشتػ   كذشؾ ا د االطبلع، رك اشجسدولـ اشال ث ااتلء نقالس  ك 
كاسػػت داـ نقاػػلس اشقىػػؽ ، اسػػت دن  ةػػ   ثاػػر نػػف اشا ػػكث كاشدراسػػل  اشسػػلاق  اش رااػػ  كاألجتااػػ 

إلػػداد ،  نػػل وػػلـ اشال ػػث السػػت داـ اسػػتنلرك دراسػػ  اش لشػػ ، (2102إلػػداد اش لسػػن )، االجتنػػلل 
 8 دكا  اشنست دن ( كةانل اى  ك ؼ شؤل2101اش لسن )

 :  أواًل. مقياس صورة الجسد
اجػػػدؼ اشنقاػػػلس إشػػػت اش كػػػؼ لػػػف كاوػػػا  ػػػكرك اشجسػػػد شػػػدل ا ػػػض : اليـــدف مـــن المقيـــاس

اشنرضػػت أ ػػ ل  اشتكػػكهل  اشجسػػدا  كاشنتضػػرراف اسػػا  األ ػػداث اشجلراػػ  ةػػ  اشػػابلدر كوػػد تطىػػ  
لس ات ػػؼ ا ػػ ل  اشنقاػػلس اتػػلء اشنقاػػلس إتاػػلع اشال ػػث اشطراقػػ  اش ىناػػ  اشنتظنػػ  شا ػػؿ إشػػت نقاػػ

 8  كاشت  اكتنى  لىت اش طكا  اآلتا ، اشجاد

   طكك االستركلد كجنا اشاالتل  

   طكك اشت ناـ كت ىاؿ اشن ردا  

  طكك اشتأ د نف ت قؽ اشكركط اشسا كنترا  شىنقالس  

اشال ػػث انراج ػػ  األد  اشسػػلاؽ اشنػػرتاط انكضػػكع  وػلـ: خطــوة االسترشــاد وجمــع المعمومــات .1
كذشػػؾ شىكوػػكؼ ، كنػػل أكػػلر  إشاػػ  األدااػػل  اشتظراػػ  كاشا ػػكث اشتػػ  للشجػػ  هػػذا اشنكضػػكع، اشدراسػػ 
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شن رةػػػ  أهػػـػ األا ػػػلد اشتػػػ  اجػػػ  تتلكشجػػػل ةػػػ  األداك ، لىػػػت نػػػل اتتجػػػ  إشاػػػ  هػػػذه اشدراسػػػل  كاشا ػػػكث
 8  كاشجكات  اشت  اج  تغطاتجل كنف أهـ هذه اشدراسل 

 : الدراسات العربية

   ( 2111، كقارنقالس  كرك اشجسـ )زات 

 ( 0774، نقالس  كرك اشجسـ )لبلء اشداف   لة  كنلاس  اشتالؿ 

  ( 2102، نقالس وىؽ  كرك اشجسد )رالض اش لسن 

 ( 2114، نقالس  كرك اشجسـ ) ساف ةلاد 

 ( 2101، نقالس  كرك اشجسـ )رضل ااراهاـ األكـر 

 : الدراسات األجنبية

   دراس  اارBreakey(1997). 

 كدراس  سترا بلتدStrickland(2004). 

 :  خطوة التصميم وتحميل المفردات .2

اتى ص اشغرض األسلس  نػف اتػلء هػذا اشنقاػلس ةػ  اش كػؼ لػف : الةرض من بناء المقياس -2-1
كذشػػؾ شنػػل ش ػػكرك اشجسػػد نػػف دكر ، درجػػ   ػػكرك اشجسػػد شػػدل اشن ػػلااف الشتكػػكهل  اشجسػػدا 

 نجـ ة   الك أكشهؾ األةراد 

أف اش طػػكك األكشػػت كاألسلسػػا  ةػػ  تكجاػػ  ، ننػػل الكػػؾ ةاػػ : ستحديــد األبعــاد األساســية لممقيــا -2-2
شػذشؾ ، كذشؾ إل تلء لالرات  كت  ػاؿ إجراءاتػ ، لنىا  اتلء اشنقالس ه  ت داد أا لد اشنقالس

 ػػلكؿ اشال ػػث اإلطػػبلع لىػػت تجػػلر  اشاػػل ثاف اآل ػػراف اشػػذاف وػػلنكا ااتػػلء اسػػتاالتل  أثتػػلء 
 8  كه ، كت كف اشنقالس نف ثبلث  أا لد رهاس ، إلدادهـ شرسلهؿ اشنلجستار كاشد تكراه

    ُا د اشن كف اإلدرا 

   ُا د اشن كف االت  لش  أك اشكجدات 

  ُا د ن كف اش ارك 
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ا ػد ت داػد أا ػلد اشنقاػلس وػلـ اشال ػث : صياغة المفردات والعبارات التي يت لف منيا المقيـاس -2-3
كضػػػػػكح األش ػػػػػلظ كاش اػػػػػلرا  نػػػػػا نرالػػػػػلك ، ا ػػػػػال   اشن ػػػػػردا  اشتػػػػػ  اتػػػػػأشؼ نتجػػػػػل اشنقاػػػػػلس

كأف ت ػكف اش اػلرا  كػلنى  ، كنف  اث نبلءنتجل شىااه  اشتػ  سػتطاؽ ةاجػل، اشنست دن  كدوتجل
ك اشن ػػػػردا  اسػػػػاط  كسػػػػجى  اش جػػػـػ ا اػػػػدك لػػػػف ، شن تىػػػػؼ األا ػػػػلد اشتػػػػ  سػػػػتتتلكشجل اشدراسػػػػ 

 اشغنكض كال ت تنؿ أ ثر نف إجلا  

كاتطبلوػػلن نػػف اشجػػدؼ اش ػػلـ ، را  اشسػػلاق ةػػ  ضػػكء اش اػػ: وضــع المقيــاس فــي صــورتو األوليــة -2-4
اشػػذم اسػػ ت اشنقاػػلس شت قاقػػ  كاسػػتتلدان شىتكججػػل  اشرهاسػػا  ةػػ  كضػػا لالراتػػ  ألػػد اشال ػػث 

 8  نقالس  كرك اشجسد لىت اشت ك اآلت 

    نقدن  تكضو اشجدؼ نف اشنقالس ك ا ا  اشت لنؿ ن 

 تت ىػػػػؽ ن ىكنػػػػل  للنػػػػ  تتضػػػػنف ن ىكنػػػػل8 أوسػػػػلـ اشنقاػػػػلس ا اػػػػث ت تػػػػكم لىػػػػت  
 كن لف اإل لا  ، كتكع اإل لا ، الشجتس كاش نر

  كاشجػػدكؿ اآلتػػ  ااػػاف ، ( لاػػلرك25اىػػ  لػػددهل)، لاػػلرا  اشنقاػػلس ةػػ   ػػكرت  األكشاػػ
 تكزع اش الرا  ة  نقالس  كرك اشجسد ة   كرت  األكشا  

  7)جدول 
 ألوليةتوزع العبارات عمى مقياس صورة الجسد في صورتو ا

 أبعاد المقياس م
 الصورة األولية لمقياس صورة الجسد.

 أرقام العبارات عدد العبارات

 7 – 0 7 اشن كف اإلدرا   1

 06 -01 7 اشن كف االت  لش  2

 25-07 7 ن كف اش ارك 3

 لالرك25 اشنقالس   ؿ 
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 :  تحكيم المقياس -2-5

وػػلـ اشال ػػث ا رضػػ  لىػػت لػػدد نػػف ، ا ػػد االتتجػػلء نػػف كضػػا اشنقاػػلس ةػػ   ػػكرت  األكشاػػ  
اشسػػػلدك اشن  نػػػاف نػػػف ذكم اش اػػػرك كاال ت ػػػلص ةػػػ  نجػػػلؿ اإلركػػػلد كاش ػػػبلل اشت سػػػ  كلىػػـػ اشػػػت س 

كذشؾ شبلست لدك نف  راهجـ كنبل ظلتجـ ةػ  كضػكح اشت ىانػل  كنضػنكف ، (3)كاشقالس اشت س  كاشتراكم
كت داػػد اشنكوػػا اشنتلسػػ  ، ش اػػلرا كنػػدل نبلهنػػ   ػػال   ا، اش اػػلرا  ك ػػدؽ تنثاىجػػل ألا ػػلد اشنقاػػلس

كإلضػلة   راهجـػ كنقتر ػلتجـ كاشت ػدابل  اشتػ  ، ش ؿ لالرك نف اش الرا  ة  تكزلجل لىت أا لد اشنقاػلس
 اركتجل نتلسا  ش الرا  اشنقالس 

تػـػ ت ػػداؿ لاػػلرا  اشنقاػػلس اكػػ ؿ اضػػنف االسػػت لدك نػػف ، كا ػػد ت ىاػػؿ  راء اشسػػلدك اشن  نػػاف
لػػلدك  ػػال   لػػدد نػػف اش اػػلرا  ، جناػػا تىػػؾ اشنبل ظػػل  ك ػػذؼ ا ػػض ، اػػث تػـػ إضػػلة  كت ػػداؿ كا 

كتـػ اسػتاداؿ تسػنا  اشن ػكف ، شت ػكف أ ثػر كضػك لن كنبلءنػ  اش اػلرا  ةػ  ضػكء اشنبل ظػل  اشن طػلك
 كذشؾ  نل هك نكضو ة  اشجدكؿ اآلت  ، اإلدرا   الشن كف اشن رة 

  8)جدول 
 تم تعديميا عمى مقياس صورة الجسد بناءًا عمى رراء المحكمينبعض العبارات التي 

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل م

 اتظر إشت جسن  تظرك إاجلاا   1
نل زش  اتظر إشت جسدم تظرك إاجلاا  ر ـ إ لات  

 كتككه جسدم 
  ىنل أة ر ةاجل تزلجت   ثلر اشتككه اشت  ش ق  اجسدم  ازلجت  اشتككه اشذم ش ؽ اجسدم  2

 أثر  اإل لا  سىاالن لىت ك ى  اش لرج  4
أثر  اإل لا  كاشتككه اشتلجـ لتجل سىاالن لىت ك ى  

 اش لرج  

 إف ك ى  أ او للهقلن ة   الت  14
أك ر أف ك ؿ جسدم ا د اإل لا  أ او للهقلن شتكا ى  

 نا اآل راف 

11 
أة ر نطكالن ةانل  دث ش  نف تغارا  ة  

 جسن  ك ؿ 
 أة ر  ثاران الشتككهل  اشت  ش ق  ا  ا د اإل لا  

                                 
 شئلطبلع لىت أسنلء اشسلدك اشن  ناف شىنقالس  ؽ ان ف اشرجكع إشت اشنبل(1)
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 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل م

 ا زتت  اشت  ار ةانل  دث نف تغارا  ة  ك ؿ جسدم  أ زف  ثاران لتدنل أة ر اك ى   16

18 
ال ا جات  وكاـ جسن  لتدنل أولرف نظجرم 

 انظجر اآل راف 
 ال ا جات  ك ؿ جسدم ا د اإل لا  كاشتككه

21 
اشنتن    ة  ترا ت  تظرا  األط لؿ 
 إ لات  

تزلجت  تظرا  األك لص اشنتأنى  كاشنر زك لىت إ لات  
 كتككه  اشجسدم

22 
تكجاا أ دوله  اسجـ ة  ت زاز ثقت  

 ات س  
تكجاا أ دوله  كدلنجـ ش  ا د إ لات  ا زز ثقت  

 ات س  

 ت ىاقل  اآل راف اشسىاا  ال ت ثر لى   23
ىت تككه جسدم ال تزلجت  ت ىاقل  اآل راف اشسىاا  ل
 نف جراء اإل لا  

 ا زز أهى  نكو   اإلاجلا  نف ك ى   24
نكوؼ أهى  اإلاجلا  كتقاىجـ إل لات  كدلنجـ ازاد نف 

 تقاى  شئل لا  

26 
ال أستطاا اشاقلء طكابلن ة  ن لف كا د 

 اسا  اشتككه ة  جسن  
أ لكؿ اشجرك  كاالتس ل  لتدنل اادأ اش داث لف 

 األتظلر ت ك جسدم إ لات  كتتج  

 

( ك  ػلن نػف 21ولـ اشال ث اتطااؽ اشنقالس لىت لات  استطبللا  ن ش ػ  نػف)، ا د ذشؾ
كذشػػؾ شىتأ ػػد نػػف نتلسػػا  اش اػػلرا  شىتطااػػؽ ككضػػك جل الشتسػػا  ، اشن ػػلااف الشتكػػكهل  اشجسػػدا 

أف ، اشنقاػػلسألةػراد اش اتػ   كوػػد طىػ  اشال ػػث نػف أةػػراد اش اتػ  واػؿ اشاػػدء الإلجلاػ  لىػػت لاػلرا  
أك  نكضػػلن ةػػ  ةجنجػػل أك اإلجلاػػ  لىاجػػل  ، اضػػ كا إكػػلرك إشػػت جلتػػ   ػػؿ لاػػلرك اجػػدكف  ػػ كا 

كاتػػػػلء لىاػػػػ  تػػػػـ تاسػػػػاط ا ػػػػض اش اػػػػلرا  اشتػػػػ  أكػػػػلركا إشػػػػت  ػػػػ كاتجل  كشىت قػػػػؽ نػػػػف اشكػػػػركط 
( ةػػػػردان نػػػػف اشن ػػػػلااف 23اشسػػػػا كنترا  شىنقاػػػػلس وػػػػلـ اشال ػػػػث اتطااقػػػػ  لىػػػػت لاتػػػػ  ن ش ػػػػ  نػػػػف)

 اشجسدا  كاشنتردداف لىت اشنكلة  اشنذ كرك سلاقلن كلىت ا ض اش الدا  اش لرجا   الشتككهل 

 :  المقياس في صورتو النيائية)وفقًا آلراء السادة المحكمين والعينة االستطالعية   -2-6

( لاػلرك تػـ تكزا جػل لىػت ثبلثػ  أا ػلد رهاسػا  15اكتنؿ اشنقالس ة   كرت  اشتجلها  لىػت)
 اش الرا  ( اكضو تكزع 7كاشجدكؿ)
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  9)جدول 
 توزع عبارات مقياس صورة الجسد بصورتو النيائية

 أبعاد المقياس 
 الصورة النيائية لمقياس صورة الجسد

 أرقام العبارات عدد العبارات

 02 – 0 02 اشن كف اشن رة  1

 23 -01 01 اشن كف االت  لش  2

 15 -24 02 ن كف اش ارك 3

 لالرك 15 اشنقالس   ؿ 

 

 :  تصحيح مقياس صورة الجسد -2-7

، نكزلػ  لىػت ثبلثػ  أا ػلد، ( لاػلرك15ت كف نقالس  كرك اشجسد ة   اغت  اشتجلهاػ  نػف)
ك لشالن )ثبلث ، أادان(  اث ت طت داهنلن )أراا درجل (، أ التلن ،  لشالن ، كاداهؿ إجلا  راللا  )داهنلن 

كات كف اشنقالس نف لدد نف اش اػلرا  اشسػىاا  ، )درج  كا دك(كأادان ، كأ التلن )درجتلف(، درجل (
 8 كاشجدكؿ اآلت  اكضو تكزع اتكد اشنقالس لىت اشاتكد اشسىاا  كاإلاجلاا ، كاش الرا  اإلاجلاا 

  10)جدول 
 توزع بنود المقياس عمى البنود السمبية واإليجابية

 أرقام العبارات نوع العبارة

 12-11-10-11-27-22-02-6-4-3-1-0 العبارات اإليجابية

 العبارات السمبية
2-2-5-7-01-00-01-02-03-04-05-06-07-21-20-22 

21-23-24-25-26-12-13-14-15 
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ت ػػكف ألىػت درجػػ  ان ػف أف ا  ػػؿ لىاجػل اشن  ػػكص الشتسػا  ش لنػػؿ ، كاتطبلوػلن ننػػل سػاؽ
( 15)ان ػػف أف ا  ػػؿ لىاجػػل اشن  ػػكص هػػ كأوػػؿ درجػػ  ، درجػػ  (026هػػ )لاػػلرا  اشنقاػػلس 

 درج   

، كتكار اشدرج  اشنرت    لىت هذا اشنقالس أف أةراد اش ات   ار راضاف لف  كرك جسدهـ
 ااتنل اشدرج  اشنت  ض  لىت هذا اشنقالس ةتكار إشت أف أةراد اش ات  راضاف لف  كرك جسدهـ 

 :  التحقق من الشروط السيكومترية لمقياس صورة الجسد -3

اك ؼ اشنقالس اأتػ   ػلدؽ لتػدنل اقػاس اشسػن  أك اش ل ػا  اشنػراد : صدق المقياس -أ
 8 كشىت قؽ نف  دؽ اشنقالس التند اشال ث اشطرؽ اآلتا ، (233، 2117، والسجل)نا لهاؿ

هذا اشتكع نف اش دؽ ال اتطى  أاػ  إجػراءا  : (Content Validity)صدق المحكمين -ب
 ىاػػلن لىػػت تظػػرك كاضػػا اال تاػػلر كتقداراتػػ  اش ل ػػ  سػػكاء شنجػػلؿ أك اػػؿ ا تنػػد ، تجراااػػ  أك إ  ػػلها 

كلػػلدك اسػػت اف كاضػػا اال تاػػلر ، ن تػػكل اش ل ػػا  اشنقلسػػ  أك شى اػػلرا  اشتػػ  ت شػػؼ ن تػػكل اال تاػػلر
كشجػػذا وػػلـ اشال ػػث ا ػػرض اشنقاػػلس ةػػ  ، شضػػنلف هػػذا اشتػػكع نػػف اش ػػدؽ، اػػتراء لػػدد نػػف اشن  نػػاف

كلىػـػ ، لتذك  ىاػػ  اشترااػػ  جلن ػػ  دنكػػؽ ةػػ  أوسػػلـ اشتقػػكاـ كاشقاػػلس ػػكرت  األكشاػػ  لىػػت لػػدد نػػف أسػػ
كذشػػؾ شىتأ ػػد نػػػف  ػػدؽ اشن تػػكل ادالشػػػ  ، كاشنااتػػػ  أسػػنل هـ ةػػ  اشنبل ػػػؽ، اشػػت س كاإلركػػلد اشت سػػ 

 8  كود طى  نف اشسلدك اشن  ناف اآلت ، اشن  ناف

  اش  ـ لىت سبلن  اش الرك ككضك جل 

 جل ندل اتتنلء اش الرك شىا د اش لص ا 

  ندل ن داوا  اش الرك ة  والس اشجدؼ 

  إضلة  أك ت داؿ أك  ذؼ أم لالرك انل ا س  اشنقالس اشنزاد نف اش دؽ 

ضػػلة  ، تػػـ  ػػذؼ ا ػػض اش اػػلرا ، كا ػػد اسػػتبلـ اشنبل ظػػل  ُأجراػػ  ا ػػض اشت ػػدابل  كا 
جراء اشت دابل  اشنطىكا  اتلءن لىت  راء اشسلدك اشن  ناف   اشا ض كا 
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تػػػػػـػ تطااػػػػػػؽ اشنقاػػػػػػلس ةػػػػػػ   ػػػػػػكرت  اشتجلهاػػػػػػ  لىػػػػػػت لاتػػػػػػ  : االســــــتطالعيةالدراســــــة  -ج
كذشػػؾ ، كهػػ  نػػف  ػػلرل لاتػػ  اشدراسػػ  األسلسػػا ، (ةػػردان نػػف اشن ػػلااف الشتكػػكهل  اشجسػػدا 21وكانجػػل)

كةػػػ  ضػػػكء تتػػػلهج اش اتػػػ  ، اجػػػدؼ ن رةػػػ  نػػػدل نبلهنػػػ  ككضػػػكح ةقػػػرا  اشنقاػػػلس شػػػدل أةػػػراد اش اتػػػ 
إتنل ولـ ات داؿ ا ػض اشن ػردا  اشتػ  شـػ ت ػف كاضػ   ، أم لالركاالستطبللا  شـ اقـ اشال ث ا ذؼ 

 شدل أةراد اش ات  

هػك اشنػدل اشػذم ان ػف أف تقػرر انكجاػ  أف : Construct Validity)) الصدق البنيـوي -د
كش ػػؿ ن لنػػؿ االرتاػػلط هػػك أ ثػػر اشن كػػرا  ، أك سػػن  ن اتػػ ؟، اشنقاػػلس اقػػاس ن جكنػػلن تظراػػلن ن ػػدكدان 

 اػػث تػـػ تطااػػؽ اشنقاػػلس لىػػت لاتػػ  ، (121، 0776، لػػف هػػذا اش ػػدؽ)لكدككػػاكللن ةػػ  اش كػػؼ 
كهػػ  نػػف  ػػلرل لاتػػ  اشدراسػػ  األسلسػػا  ، ( ةػػردان نػػف اشن ػػلااف الشتكػػكهل  اشجسػػدا 21ن كتػػ  نػػف )

شىت قؽ نف  ػدؽ اشاتػلء ادراسػ  االتسػلؽ اشػدا ى  شنقاػلس  ػكرك اشجسػد  كوػد وػلـ اشال ػث شىتأ ػد نػف 
 س ا اجلد ن لنبل  ارتالط درجل  األا لد نا اشدرج  اش ىا  شىنقالس االتسلؽ اشدا ى  شىنقال

كتاػػاف نػػف  ػػبلؿ ن ػػلنبل  االرتاػػلط اػػاف درجػػ   ػػؿ ا ػػد كاشدرجػػ  اش ىاػػ  شىنقاػػلس االرتاػػلط 
كهذا ا ت  أف اشنقالس ات ػؼ ، (10 1لتد نستكل)،  اث  لت  جناا تتلهججل داش ، ةانل ااتجل

 8 اشاتاكم  كاشجدكؿ اآلت  اكضو وان  ن لنبل  االرتالط التسلؽ دا ى   ننل ادؿ لىت  دو 

  11)جدول 
 االتساق الداخمي بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لمقياس صورة الجسد.

 قيمة معامل االرتباط البعد

 56 1** اشن كف اشن رة 
 37 1** اشن كف االت  لش 
 70 1** ن كف اش ارك

 

كذشػؾ نػف ، وػلـ اشال ػث ا سػل  اشجػذر اشتراا ػ  شن لنػؿ ثاػل  اشنقاػلس: الصدق الذاتي -ه
كا تاػر هػذا اشُن لنػؿ جاػد ، (66 1كود اى )، أجؿ اش  كؿ لىت اش دؽ اشذات  شنقالس  كرك اشجسد

 كهذا نل ادؿ لىت أف اشنقالس ات ؼ ا دؽ ذات  نرت ا ، كنقاكؿ أل راض اشدراس 
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 :  ثبات المقياس -

 8   ِرل اشثال  اش لص انقالس  كرك اشجسد الشطرؽ اشتلشا ُاستُ   

ــات باإلعــادة  -1 ش سػػل  ثاػػل  نقاػػلس  ػػكرك اشجسػػد : (Test-Retest Method)الثب
( ةػػػػردان ن ػػػػلااف 21وػػػػلـ اشال ػػػػث اتطااػػػػؽ اشنقاػػػػلس لىػػػػت لاتػػػػ  وكانجػػػػل)، اطراقػػػػ  إلػػػػلدك اال تاػػػػلر

كوػػد جػػرل اسػػت رال ن ػػلنبل  ، اشتطااقػػاف( اػػـك اػػاف 14كا ل ػػؿ زنتػػ  وػػدره)، الشتكػػكهل  اشجسػػدا 
( اػػاف اشتطااػػؽ Pearsonاشثاػػل  شىدرجػػ  اش ىاػػ  شىنقاػػلس لػػف طراػػؽ  سػػل  ن لنػػؿ ارتالط)اارسػػكف 

 األكؿ كاشثلت  

 ذشؾ أست رل ن لنػؿ ثاػل  اشتجزهػ  اشت ػ ا  :  Split–Halfثبات التجزئة النصفية ) -2
 اػث تػـ  سػل  (Spearman- Brown) فالست داـ ن لدشػ  سػاارنلف اػراك ، لىت اش ات  ت سجل

 ن لنؿ االرتالط ااف ةقرا  اشنقالس اش ردا  كاشزكجا  

تػػـ  سػػل  ن لنػػؿ االتسػػلؽ : Internal Consistency)) ثبــات االتســاق الــداخمي -3
  كةانػػل اىػػ  ااػػاف Cronbach alpha))اشػػدا ى  شى اتػػ  ت سػػجل السػػت داـ ن لدشػػ   أش ػػل  ركتاػػلخ 

 نبل  اشثال  تتلهج ن ل (00)اشجدكؿ

  12)جدول 
 الثبات باإلعادة والتجزئة النصفية وألفا كرونباخ لمقياس صورة الجسد

 ألفا كرونباخ التجزئة النصفية الثبات باإلعادة صورة الجسد

 53 1 60 1 50 1** اشن كف اشن رة 

 52 1 45 1 37 1** اشن كف االت  لش 

 61 1 62 1 45 1** ن كف اش ارك

 64 1 66 1 47 1** اشدرج  اش ىا 

 0,01)**  دال عند مستوى داللة 

ُابل ػػظ أف ن ػػلنبل  اشثاػػل  الإللػػلدك كاشتجزهػػ  اشت ػػ ا  ( ألػػبله 02اػػلشتظر إشػػت اشجػػدكؿ)
كاتضػػو ننػػل سػػاؽ أف نرت  ػػ  كنقاكشػػ  أل ػػراض اشدراسػػ   كأش ػػل  ركتاػػلخ ت تاػػر ن ػػلنبل  ثاػػل  
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ننػػل اج ىػػ   ػػلش لن شبلسػػت داـ ، ادرجػػ  جاػػدك نػػف اش ػػدؽ كاشثاػػل نقاػػلس  ػػكرك اشجسػػد ات ػػؼ 
 ( 0اشنى ؽ روـ) أداك شىدراس  اش لشا 

 :  ثانيًا. مقياس القمق االجتماعي
إلػػػػػػداد ، وػػػػػلـ اشال ػػػػػػث السػػػػػت داـ نقاػػػػػلس اشقىػػػػػػؽ االجتنػػػػػلل ، شت قاػػػػػؽ أهػػػػػداؼ اشدراسػػػػػػ 

 8 اى كنف أهـ ناررا  است داـ اشال ث شجذا اشنقالس نل ، (2102اش لسن )

   اةتقلر اشن تا  اش راا  شنقالس كاضو شىقىؽ االجتنلل 

  اسػػتتد ُن ػػد اشنقاػػلس ةػػ  ت ػػنان  لىػػت إطػػلر تظػػرم كػػلنؿ كنت لنػػؿ شجناػػا جكاتػػ  اشقىػػؽ
 االجتنلل  

   ( دواق  03-01 اث استغرؽ تطااق  للدك نف)، سجكش  تطااق  كت  ا 

اشن كػرا   -اشتجتػ  االت  ػلش 8 ( أا ػلد هػ 2( اتػدان نكزلػ  لىػت)26كات كف اشنقالس نف)
 8 ( اكضو تكزع اش الرا 02كاشجدكؿ)، اشتكت  اشذهت  -اشتك ادا  -اشجسنا 

  13)جدول 
 أبعاد مقياس القمق االجتماعي وتوزيع البنود عمى المقياس.

 المجموع أرقام العبارات أبعاد المقياس
 5 23 20 05 01 7 3 0 اشتجت  االت  لش 
 5 24 22 06 02 01 4 2 اشن كرا  اشجسنا 

 5 25 21 07 03 00 5 1 اشتك ادا 
 5 26 22 21 04 02 6 2 اشتكت  اشذهت 

 26 اشنجنكع

 

8 كه ، كاجا  اشن  كص لىت اشنقالس ال تالر اداؿ كا د نف ثبلث  اداهؿ نتكاجدك أنلن 
-2-0ك)، ( شى الرا  اإلاجلاا 0-2-1)8 ال( كت س  اشدرجل  لىت اشت ك اشتلش ، أ التلن ، )ت ـ
 8 ( شى الرا  اشسىاا ر كاشجدكؿ اآلت  اكضو اشاتكد اإلاجلاا  كاشاتكد اشسىاا 1
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  14)جدول 
 توزع بنود المقياس عمى البنود السمبية واإليجابية

 أرقام العبارات نوع العبارة

 26 -25 - 07 - 03 -02 - 2 -1 العبارات اإليجابية

 العبارات السمبية
0-2-3-4-5-6-7-01-00-01-02-04-05-06-21-

20-22-21-22-23-24 

 

( درجػ  26كاش ػد األدتػت)، ( درجػ 62تتراكح اشدرج  اش ىاػ  شىنقاػلس)، كاتلءن لىت نل ساؽ 
لىػت ااتنل تكار اشدرج  اشنت  ضػ  ، كُتكار اشدرج  اشُ ىال إشت درج  نرت    نف اشقىؽ االجتنلل 

 اشنقالس إشت درج  نت  ض  نف اشقىؽ االجتنلل  

 : أواًل. الخصائص السيكومترية لممقياس في دراسة العاسمي

لاتػ  نػف  (اتطااقػ  لىػت2102ولـ اش لسن )، شىتأ د نف اش  لهص اشسا كنترا  شىنقالس
كا ػد  ،ن ػرا  كسػكرا 8 ( طلشالن لىػت لاتتػاف41اكاوا)، ( طلشالن 021طبل  اشجلن   اى  لددهل)

 8 تـ  سل  اش دؽ كاشثال  الشطرؽ اشتلشا ، ت  او استجلال  اشن  ك اف

تػػـػ  سػػػل  ن ػػػلنبل  االرتاػػػلط اػػػاف درجػػػ   ػػػؿ ا ػػػد نػػػف أا ػػػلد اشنقاػػػلس : االتســـاق الـــداخمي -0
 8  كاكضو اشجدكؿ اشتلش  تتلهج ذشؾ، الشدرج  اش ىا  شىنقالس

  15)جدول 
 ن أبعاد المقياس بالدرجة الكمية لممقياسمعامالت االرتباط بي

 مستوي الداللـة العينة السورية العينة المصرية أبعاد المقياس

 10 1 56 1 65 1 اشتجت  االت  لش 
 10 1 43 1 54 1 اشن كرا  اشجسنا 

 10 1 52 1 50 1 اشتك  ادا 
 10 1 61 1 62 1 اشتكت  اشذهت 
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ثػػـ  سػػل  ُن لنػػؿ االرتاػػلط ، لاػػلرا  اشنقاػػلس إشػػت ت ػػ افتػػـ تجزهػػ  : التجزئــة النصــفية -2
ااف ت    اال تالر الست داـ طراق   اارسػكف  ثػـ إجػراء اشت ػ او اإل  ػله  شن لنػؿ االرتاػلط 

كشى اتػػ  ، (62 1كوػػد اىػػ  ن لنػػؿ االرتاػػلط شى اتػػ  اشن ػػرا )، السػػت داـ ن لدشػػ   سػػاارنلف اػػراكف 
 ( 10 1انستكل دالش )، (55 1اشسكرا )

 :  انيًا. الشروط السيكومترية لمقياس القمق االجتماعي في الدراسة الحاليةث

 :  صدق المقياس -1

، اك ػػؼ اشنقاػػلس اأتػػ   ػػلدؽ لتػػدنل اقػػاس اشسػػن  أك اش ل ػػا  اشنػػراد والسػػجل)نا لهاؿ 
 8 كشىت قؽ نف  دؽ اشنقالس التند اشال ث اشطرؽ اآلتا ، (233، 2117

 : الدراسة االستطالعية -2

كهػ  نػف  ػلرل لاتػ  اشدراسػ  ( ةردان 21وكانجل)، اؽ اشنقالس لىت لات  استطبللا تـ تطا
كةػػ  ، ككضػػكح ةقػػرا  اشنقاػػلس شػػدل أةػػراد اش اتػػ ، كذشػػؾ اجػػدؼ ن رةػػ  نػػدل نبلهنػػ ، األسلسػػا 

إتنػػػل وػػػلـ ات ػػػداؿ ا ػػػض ، ضػػػكء تتػػػلهج اشدراسػػػ  االسػػػتطبللا  شػػػـ اقػػػـ اشال ػػػث ا ػػػذؼ أم لاػػػلرك
    نف واؿ أةراد اش ات  اشن ردا  اشت  شـ ت ف كاض

 : الصدق التمييزي)مقارنة الفئات المتطرفة في االختبار نفسو  -3

 ػػػأف ا  ػػػذ ، ت تنػػػد هػػػذه اشطراقػػػ  لىػػػت اشنقلرتػػػ  اػػػاف اش هػػػل  اشنتطرةػػػ  ةػػػ  اال تاػػػلر ذاتػػػ 
كُاقػلرف ، اشراا)أك اشثىث( األلىت نػف اشػدرجل  اشنت  ػى  لىػت اال تاػلر كاشػذم انثػؿ اش هػ  اش ىاػل

ثػػـ ت سػػ  اشدالشػػ  اإل  ػػلها  ، اػػلشراا)أك اشثىػػث( األدتػػت شىػػدرجل  ةاػػ  كاشػػذم انثػػؿ اش هػػ  اشػػدتال
ةػػ ذا ظجػػر  اشدالشػػ  ُلػػد اال تاػػلر  ػػلدولن ادالشػػ  اش ػػرؽ اػػاف اش هتػػاف ، شى ػػرؽ اػػاف نتكسػػط  اش هتػػاف

 ( 032، 2114، اش ىال كاشدتال)نا لهاؿ

%( 23كالتنػػد اشال ػػث ألىػػت)، ردان ( ةػػ23 اػػث طاػػؽ اشال ػػث اشنقاػػلس لىػػت لاتػػ  وكانجػػل)
كتػـ ا تاػلر اش ػركؽ لػف طراػؽ ، %( نف درجػل  اشن  ك ػاف ا ػد أف رتاػ  ت ػللدالن 23كأدتت)

 8  نل ه  نكض   ة  اشجدكؿ اآلت  ك لت  اشتتلهج، ا تالر) ( ستكدت 
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  16)جدول 
 نتائج اختبار ت ستودنت لمتحقق من الصدق التمييزي

 

 ( اشن سػػػكا  أ ػػػغر نػػػف نسػػػتكل )( أف وانػػػ  نسػػػتكل اشدالشػػػ  شػػػػ04كاتاػػػاف نػػػف اشجػػػدكؿ)
اشنجنػكلتاف ش ػلشو ذكم ( كهذا اكار إشػت كجػكد ةػركؽ اػاف نتكسػطل  13 1اشدالش  االةتراض )

 اشدرجل  اشنرت     كهذا ا ت  أف اشنقالس ات ؼ ا دؽ تناازم 

 : الصدق الذاتي -

، )اشساد لشالن اقلس اش دؽ اشذات  نف  بلؿ  سل  اشجذر اشتراا   شن لنؿ ثال  اشنقالس
كا تار هذا ن لنؿ ثاػل  جاػد كنقاػكؿ ، (76 1)كود اى  اش دؽ اشذات  شىنقالس، (402، 1978

 كهذا نل ادؿ لىت أف اشنقالس ات ؼ ا دؽ ذات  نرت ا ، أل راض اشدراس 

 8  ثبات المقياس -

 8 ُاسُت ِرل اشثال  اش لص انقالس اشقىؽ االجتنلل  الشطرؽ اشتلشا 

 : (Test-Retest Method) الثبات باإلعادة -

ألاػػد تطااػػؽ ثػػـ ، لىػػت اش اتػػ  اشسػػلاق  ت سػػجل، تػػـ اسػػت رل ن لنػػؿ اشثاػػل  اطراقػػ  اإللػػلدك 
كاست دـ ن لنػؿ ، اشنقالس شىنرك اشثلتا  لىت اش ات  ت سجل ا د نض  أساكلاف نف اشتطااؽ األكؿ

 االرتالط اارسكف ش سل  االرتالط ااف اشتطااقاف 

 :  Split–Half) ثبات التجزئة النصفية -أ

 داـ أسػػت رل ن لنػػؿ ثاػػل  اشتجزهػػ  اشت ػػ ا  لىػػت اش اتػػ  ت سػػجل نػػف اشتطااػػؽ األكؿ السػػت 
   (Spearman- Brown)اراكف –ن لدش  ساارنلف 

 مق االجتماعيالق

 الفئة الدنيا الفئة العميا
 اتجاه الفرق الداللة د.ح ت

 ع م ع م

 داؿ 111 1 6 3 1 5 5 7 37 7 6 4 021
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 : Internal Consistency)) ثبات االتساق الداخمي-ب 

  تػػػػػػػػػػػـ  سػػػػػػػػػػػل  االتسػػػػػػػػػػػلؽ اشػػػػػػػػػػػدا ى  شىنقاػػػػػػػػػػػلس السػػػػػػػػػػػت داـ ن لدشػػػػػػػػػػػ  أش ػػػػػػػػػػػل  ركتاػػػػػػػػػػػلخ 
((Alpha Cronbach ، 8 كةانل اى  اااف اشجدكؿ اشتلش  تتلهج ن لنبل  اشثال 

  17)جدول 
 الثبات باإلعادة والتجزئة النصفية وألفا كرونباخ لمقياس القمق االجتماعي.

 ألفا كرونباخ التجزئة النصفية الثبات باإلعادة مقياس القمق االجتماعي

 67 1 167 66 1** اشتجت  االت  لش 

 52 1 64 1 60 1** اشن كرا  اشجسنا 

 43 1 66 1 54 1** اشتك  ادا 

 33 1 57 1 46 1** اشتكت  اشذهت 

 57 1 53 1 56 1** اشدرج  اش ىا 

 

، (56 1اتضػػو نػػف اشجػػدكؿ اشسػػلاؽ أف ن لنػػؿ اشثاػػل  الإللػػلدك شىدرجػػ  اش ىاػػ  وػػد اىػػ )**
كت تار ن لنبل  ثاػل  ، ( ة  اشدرج  اش ىا  شىنقالس53 1أنل ن لنؿ ثال  اشتجزه  اشت  ا  اى )

جاػػدك كنقاكشػػ  أل ػػراض اشدراسػػ ر  نػػل ُابل ػػػظ أف وانػػ  ن لنػػؿ االتسػػلؽ اشػػدا ى )أش ل  ركتاػػػلخ( 
كتػدؿ لىػت ثاػل  اشنقاػلس ، كن ػلنبل  اشثاػل  جنا جػل جاػدك كنرت  ػ ، (0,79)شىنقالس ود اىغ 

 ( 2اشنى ؽ))ك بل ات  شبلست داـ ة  اشدراس  اش لشا  

 :  دراسة الحالة .ثالثاً 
ن رةػػػ  ، تنثػػؿ دراسػػ  اش لشػػػ  أداك نسػػللدك اجػػدؼ جنػػػا ن ىكنػػل  أ اػػر لػػػف كاوػػا اش لشػػ  

كتضػػنت  ن ىكنػػل  ، كاشتػػ  ال تسػػتطاا أدكا  اشدراسػػ  اشتك ػػؿ إشاجػػل، اشجكاتػػ  اشن تى ػػ  ش التػػ 
 ( 2101للن  لف اش ردر كولـ اشال ث الست داـ استنلرك دراس  اش لش  إلداد اش لسن )
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 ػػث دراسػػ  اش لشػػ  اك ػػ جل أداك إ ىاتا اػػ  جاػػدك شك ػػؼ اشتغاػػرا  كاشاتػػلء كوػػد اسػػت دـ اشال 
اشت س  ألةراد اش ات  اشذاف ا لكف نف اشتكػكهل  اشجسػدا  اشنتنثىػ  ةػ  اتػر أ ػد األطػراؼ اش ىكاػ  

إضلة  إشت تككهل  أ رل ةػ  اشجسػد تلتجػ  لػف األزنػ   ، أك  ركؽ ة  اشكج  كاشاداف، كاشس ىا 
كلػدد ، ااػؽ دراسػ  اش لشػ  لىػت لػدد نػف اشنكػكهاف جسػدالن )اتػر األطػراؼ( اث وػلـ اشال ػث اتط

نػػف اشػػذاف أ ػػااكا اػػلش ركؽ ةػػ  اشكجػػ  كاشاػػداف  كنقلرتػػ  ت ػػكر  ػػؿ نجنكلػػ  شػػا ض اشنسػػلهؿ 
اتظػر )كاش ل   ا ؿ نف ك كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل  ، اشت س  اشنت ىق  الشتككهل  اشجسدا 

 (1اشنى ؽ روـ 

 : ب اإلحصائية المستخدمةخامسًا. األسالي
تنجاػػػدان شن لشجتجػػػل ، وػػػلـ اشال ػػػث ا د ػػػلؿ تتػػػلهج تطااػػػؽ أدكا  اشدراسػػػ  ةػػػ  اش لسػػػ  اآلشػػػ 

( السػػػػت رال اشت ىػػػػابل  اإل  ػػػػلها  05اشتسػػػػ  ) (SPSS)اكاسػػػػط  اشرزنػػػػ  اإل  ػػػػلها  شى ىػػػػـك
 8 ككنى  هذه اشت ىابل  اإل  لها  نل اى ، اشنتلسا 

  اراكف ش سل  ثال  اشنقلااس  -ساارنلفن لنؿ أش ل  ركتالخ  كن لنؿ 
 ن لنػؿ ارتاػلط اارسػكف(Pearson Correlation)   ش سػل  ن لنػؿ االرتاػلط اػاف اشنتغاػرا

 كاشثال  

 است داـ ا تالر (T. Test) ستكدت  شت داد دالش  اش ركؽ ااف نجنكلتاف 
  ت ىاؿ اشتالاف 
  اشنتكسط اش سلا.(Mean) 

 االت راؼ اشن الرم(Standard Deviation)  
 



 الفصل الخامس

 عرض النتائج وتفسٌرها

 

 

 مقدمة

 أوالً. أسئلة الدراسة

 فرضٌات الدراسة -ثانٌاً 

 نتائج الدراسة اإلكلٌنٌكٌة -ثالثاً 

 مقترحات الدراسة
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 الفصل الخامس
 عرض النتائج وتفسيرىا

  :مقدمة
كجّتػ  ، ة ػؿ اش  ػلد، اػؿ ك ػؿ اشا ػكث اش ىناػ ، ُانثؿ اش  ؿ اش ػلنس ةػ  هػذه اشدراسػ 

إذ اػػتـ ةاػػ  لػػرض كت ىاػػؿ كت سػػار أهػػـ اشتتػػلهج اشتػػ  تك ػػؿ إشاجػػل اشال ػػث ةػػ  دراسػػت  ، اشثّنػػلر
ا اػػث اػػتـ اشت قػػؽ نػػف  ػػ   اش رضػػال  اشتػػ  اةترضػػجل شئلجلاػػ  لػػف تسػػل ال  دراسػػت   ، اش لشاػػ 

ؿ ا ػػػد تطااػػػؽ  طػػػ  اشدراسػػػ  اشتػػػ  لرضػػػ  ةػػػ  اش  ػػػؿ اشرااػػػا شىك ػػػكؿ إشػػػت كاػػػأت  هػػػذا اش  ػػػ
ا اث ان ف كضػا هػذه اشتتػلهج نكضػا اش قػلهؽ اشتػ  ، اإلجلال  اش  ا   لف تسل ال  اشدراس 
كاشت  تنثؿ اداال  أللنلؿ لىناػ  ال قػ  ةػ  اشدراسػل  ، تضلؼ إشت تراث اشا ث اش ىن  اشسلاؽ

 اشنستقاىا   

جراءاتجل ة  اش  ؿ اشسلاؽ، ال ث نتجج اشدراس اشأف است رض ا د   سكؼ اتتلكؿ ةػ  ، كا 
ـ  اشتك ؿ إشاجل نف  بلؿ تطااؽ أدكا  دراست ر كذشػؾ اغػرض اشت ػرؼ  هذا اش  ؿ اشتتلهج اشت  ت

كاشت ػػرؼ لىػػت نسػػتكل اشقىػػؽ االجتنػػلل  ، لىػػت نسػػتكل  ػػكرك اشجسػػد شػػدل أةػػراد لاتػػ  اشدراسػػ 
كاشقىؽ االجتنلل   كاش كؼ أاضلن لف اش ركؽ ااف ، رك اشجسدشداجـ كاش كؼ لف اش بلو  ااف  ك 

كن ػلف اإل ػلا   كا ػد االتتجػلء ، تا لن شنتغارا  اشجػتس،  ؿ نف  كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل 
كذشػػػؾ  (SPSS)نػػػف جنػػػا اشاالتػػػل  وػػػلـ اشال ػػػث ات ىاىجػػػل السػػػت داـ  زنػػػ  اشاػػػرانج اإل  ػػػلها 

كسػػكؼ ا ػػرض اشال ػػث تتػػلهج اش رضػػال  كت سػػارهل ةػػ  شئلجلاػػ  لػػف أسػػهى  اشدراسػػ  كةرضػػالتجل  
ك ػذشؾ ات لوجػل نػا ، كات لوجل نا تتلهج اشدراسػل  اشسػلاق  أك ت لرضػجل ن جػل، ضكء نستكل اشدالش 

 اشتظرال  اش ىنا  اشنت ىق  الشنكضكع أك ت لرضجل ن جل 

أسػهى   اػث ااػدأ الش ػداث لػف لػرض ، كةانل اى  لرض شىتتلهج اشت  تـ اش  كؿ لىاجل 
ثػػػػـ ن لشجػػػػ  اشاالتػػػػل  اشنت ىقػػػػ  ا رضػػػػال  اشدراسػػػػ  لىػػػػت اشنسػػػػتكل اشك ػػػػ   ، اشدراسػػػػ  كت سػػػػارهل

كت سػػار تىػػؾ اشتتػػلهج ، ثػػـ لػػرض تتػػلهج اشدراسػػ  اإل ىاتا اػػ  اشنتنثىػػ  ادراسػػ  اش لشػػ ، كاالرتاػػلط 
 شا  كنتلوكتجل كتقداـ نجنكل  نف اشنقتر ل  ة  ضكء اشتتلهج اشت  تك ى  إشاجل اشدراس  اش ل
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 : أواًل. أسئمة الدراسة
 "ما تقدير المصابين بالتشوىات الجسدية لصورة الجسد لدييم؟: ونصو، الس ال األول

ولـ اشال ث السػت رال اشنتكسػطل  اش سػلاا  ألةػراد لاتػ  اشدراسػ  ، شىت قؽ نف هذا اشس اؿ 
 8 كتك ؿ اشال ث إشت اشتتلهج اآلتا ، لىت نقالس  كرك اشجسد

  18)جدول 
 تقدير المصابين بالتشوىات الجسدية لصورة الجسد لدييم

 المتوسط الحسابي اشتسا  العدد نوع اإلصابة

 اتر أطراؼ
 03 س ى 

16 66% 
73 4 

 3 000 21 لىكم

  ركؽ
 03 اشكج 

26 66% 
022 2 

 5 004 00 اشجسـ

 اشتككهل  ة  اشجسـ
 5   اؼ

12 22% 
65 6 

 7 67 22 كداد

 

هػـ ، ( اتااف أف األك لص اشن ػلااف اػلش ركؽ ةػ  اشكجػ 06كالشتظر إشت تتلهج اشجدكؿ) 
أوؿ رضل لف  كرك أجسلدهـ  ةقد اى  اشنتكسط اش سلا  ألداهجـ لىت نقالس اشرضل لف  كرك 

( الشتسػػػا  إشػػػت اش ػػػركؽ ةػػػ  اشجسػػػـ  ااتنػػػل جػػػلء ةػػػ  اشنرتاػػػ  اشثلتاػػػ  5 004)، (2 022اشجسػػػد)
، اشجسػػد شػػدل اشػػذاف ا ػػلتكف نػػف اتػػر األطػػراؼ سػػكاء  لتػػ  اشسػػ ىا  أك اش ىكاػػ  اضػػطرا   ػػكرك

( ةػػ  اشطػػرؼ اش ىػػكم  أنػػل اشتكػػكهل  3 000)ك، (4 73)،  اػػث اىػػ  اشنتكسػػط ةػػ  اشاتػػر اشسػػ ى 
 اػػػػث  ػػػلف اضػػػػطرا   ػػػػكرك اشجسػػػػد ةػػػػ  ، ةجػػػػلء  ةػػػ  اشترتاػػػػ  اشثلشػػػػث، اشن تى ػػػ  ةػػػػ  اشجسػػػػـ
أف اإل ػلا  ، (  كهذا ا ت 7 77ة لت  )، ككهل  اشكدادكأنل ة  اشت، (6 65اشتككهل  اش  ا  )

ااتنػل ، الش ركؽ شدل األةػراد اشن ػلااف اػ  أ ثػر لرضػ  شتكػكه  ػكرك اشجسػد كلػدـ رضػلهـ لتجػل
 تىاجل اشتككهل  اشجسدا  اشن تى   ة  اشجسد ، اتر األطراؼ، جلء ة  اشنرتا  اشثلتا 
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اشػذم تتر ػ  اش ػركؽ ك ل ػ  ةػ  نتطقػ  أف ا زك ذشؾ إشت اشدكر اش ااػر ، كان ف شىال ث 
كأتػ  ، ةج  تج ى  اك ر داهنلن اأت  ك ص ن تىؼ لف اآل راف، اشكج  لىت اش لش  اشت سا  شى رد

نكضا تقد ككػ ق  نػف واػؿ اآل ػراف ننػل اج ىػ  أوػؿ رضػلن  ةلش لشػ  اشتػ  ك ػؿ إشاجػل ال اسػتطاا 
سػلاقلن  ػلف اتظػر إشػت جسػن  لىػت  ةجػك، تغاارهلر ةجك أنلـ كاوػا جداػد اجػ  لىاػ  تقاىػ   نػل هػك

أت  نتتلسؽ كنت لنػؿ كنتسػجـ  أنػل اآلف ةقػد ا تىػؼ اشكضػا كأ ػاو اتظػر إشػت جسػن  لىػت أتػ  
سػػا   ػػؿ اشنكػػ بل  اشتػػ  ات ػػرض شجػػلر أنػػل اشتكػػكهل  ةػػ  اشجسػػـ تتاجػػ  شىاتػػر ةقػػد ت ػػكف أ ػػؼ 

ال تكػ ؿ وىقػل  ااػران ااتنل اشتككهل  اشجسدا  ةقد ت كف ةػ   ثاػر نػف األ اػلف ، كطأك نف اش ركؽ
 الشنقلرت  نا اش لشتاف األ رااف  

 Fauerbach, e( ةلارالخ ك  ركف2101، كتت ؽ هذه اشتتاج  نا دراس   ؿ دراس )ارالش 
tal 1999)) ، ةاراػلخ ك  ػركفFauerbach,et al,2002)  اشتػ  تك ػى  إشػت أف اشتكػكهل )

ف شجل كوػا أ اػر ةػ  ك  ػا  اش ػرد  كةانػل اشاداف   (  ىنل  ل،  ىنل  لت  الرزك ة  اشجسـ)اشكج 
ات ىػػؽ ااتػػر األطػػراؼ ةقػػد  لتػػ  درجػػ  اشرضػػل لػػف  ػػكرك اشجسػػد نت  ضػػ  أ ثػػر شػػدل اشن ػػلااف 

 الشاتر ة  األطراؼ اشس ىا   

كان ف شىال ث أف ا سر ذشؾ ةػ  أف اتػر أم لضػك نػف ألضػلء اش ػرد ك ل ػ  األطػراؼ  
ـ اشتػػكازف اشت سػػ  كاشجسػػن ر ةػػلشاتر اػػ ثر لىػػت اػػ دم اػػلش رد إشػػت  لشػػ  نػػف لػػدـ االسػػتقرار كلػػد

ةجك ا او  اػر وػلدر لىػت تىااػ  ا تالجلتػ  األسلسػا  ننػل اج ىػ  ، اش الك اش  ا  كاشت سا  شى رد
اكػػػػ ر انكػػػػللر اشػػػػتقص كاشدكتاػػػػ  كاال ػػػػتبلؼ لػػػػف اآل ػػػػراف  كتت ػػػػؽ هػػػػذه اشتتاجػػػػ  نػػػػا دراسػػػػ  

نػػػػػػػػػػػكرام ، (Wetterhahn,2002)( ككترهػػػػػػػػػػػلهف2102كدراسػػػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػػػلة )، (2114 سػػػػػػػػػػػف)
(اشت  كجد  أف أم اضطرا  أك اتر ألطػراؼ اشجسػـ ا ػكف شػ  Muray & Fox,2002كةك س)

  اث كجد أف اتر األطراؼ ات  س سىالن لىت اشن طط اشجسدم ، تأثار الش  لىت  الك اشنراهؽ

( اػأف (Rahul, & Agarwal, 2010 راهػكؿ أجػركاؿ كات ػؽ اشال ػث نػا نػل أكػلر إشاػ  
  شىت اػػػؼ اشت سػػػ  كاشجسػػدم كاشت ػػػدال  اشتػػػ  تكاجػػػ  اشنػػراض اشػػػذم ا ػػػلت  نػػػف اشنرا ػػؿ اشن تى ػػػ

اش ركؽ ود تك ؿ ش  نك ى  ة   لا  اش ػ كا  نػف  اػث تكاةقػ  كرضػله لػف  ػكرك جسػده  اػث 
تنت   هذه اإل لا  اشجسدا  نف اشت للؿ اشكاضو ة  اشنكاوؼ االجتنللا  اشن تى ػ    ػذشؾ أكػلر 
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إشت أف األةراد ناتكرم األطػراؼ وػد  (Burger & Marincek 2007, 1322)اارجر كنلراتش 
، ا لتكف لىت ندل  التجـ نف نك بل  ت سا  كاجتنللا  تقادهـ نف إللدك دنججػـ ةػ  اشنجتنػا

كا تبلؿ ةػ  اش كانػؿ اشت سػا  كاالجتنللاػ   كةػ  ، كةقداف اشثق  الشذا ، لبلكك لىت اشقاكد اشنلدا 
كشػػ  تػػأثار  ااػػر لىػػت اش داػػد نػػف ، تغااػػر ةػػ  اتاػػ  اشجسػػـاتػػر اش ضػػك ت سػػ  هػػك ، اشكوػػ  ت سػػ 

ةلألةراد اشػذاف ا ػلتكف نػف اتػر األطػراؼ اشسػ ىا  ، كاشنكلر   ة  األتكط  كجكدك اش الك، األتكط 
شداجـ وىؽ نتزااد اكأف  كرك جسدهـ ا د اشاتر تتغص لىاجـ  التجـ   نل أف اشتغارا  اشجسػنا  

ـ ا ػد لنىاػ  اشاتػر كزرع األطػراؼ اال ػطتللا  نسػأش  ك  ك لن  ػكرك اشجسػد اشتػ  ت  ػؿ شجػ
اجػ  االتتاػله إشاجػل ةػ  أثتػلء لنىاػ  اشتأهاػؿ اشجسػدم  كاكضػو اشكػ ؿ اشتػلش  اش ػركؽ ةػ  ، نجن 

 تس  اشتككهل  اشجسدا  الشتسا  إشت  كرك اشجسد 

 
 لصورة الجسد الفروق في متوسطات التشوىات الجسدية تبعاً   5)الشكل 

مــا مســتوى القمــق االجتمــاعي لــدى أفــراد عينــة الدراســة مــن المصــابين : الســ ال الثــاني
 بالتشوىات الجسدية؟

تػػػـ اسػػػت رال اشنتكسػػػطل  اش سػػػلاا  ألةػػػراد لاتػػػ  اشدراسػػػ  لىػػػت ، شىت قػػػؽ نػػػف هػػػذا اشجػػػدؼ
 8 كذشؾ  نل اظجرهل اشجدكؿ اشتلش ، نقالس اشقىؽ االجتنلل 
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  19)جدول 
 مستوى القمق االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة من المصابين بالتشوىات الجسدية

 م اشتسا  العدد نوع اإلصابة

 اتر أطراؼ
 03 س ى 

16 66% 
50 3 

 6 51 21 لىكم

  ركؽ
 03 ة  اشكج 

26 66% 
53 2 

 4 51 00 ة  اشجسـ

 تككه ة  اشجسد
 5   اؼ

12 22% 
20 2 

 4 34 22 كداد

 

اتاػػاف أف أ ػػ ل  اشتكػػكهل   اػػر اشظػػلهرك ةػػ  ، ( ألػػبله03كاػػلشتظر إشػػت تتػػلهج اشجػػدكؿ)
اشجسػـ كاشتكػكهل  اش  ا ػ  ةػ  اشكجػػ  هػـ األوػؿ ت رضػلن شىقىػػؽ االجتنػلل  أثتػلء ت ػللبل   اػػلتجـ 

( 2 20()4 34االجتنػلل )اشاكنا ر ةقد اىغ  اشنتكسػطل  اش سػلاا  ألداهجػـ لىػت نقاػلس اشقىػؽ 
 لىت اشتكاش  

اػأف أ ػ ل  تىػؾ اشتكػكهل  نػف اشتػكع اش  اػؼ كال تتػرؾ  ثػلر  ااػرك ، ت سػار ذشػؾ كان ػف 
كال تج ىػ  ، دكف أا  تغاارا  جذرا  ة   الت ، ةج  تج ؿ  الت  تسار  نل ه ، لىت  الك اش رد

ف كتقػدهـر ة  ػلات  اش  اػ  أك اقىؽ أثتلء ت للبلت  االجتنللاػ  نػف أف ا ػكف ن ػط أتظػلر اآل ػرا
اػػؿ تسػػار ت للبلتػػ  االجتنللاػػ   نػػل  لتػػ  ، أك اشتػػ  ان ػػف إ  لهجػػل ال تج ىػػ  وىقػػلن ،  اػػر اشظػػلهرك
 لىاجل سلاقلن 

ةجػػـ األكػػػ لص اشن ػػلاكف اػػػلشاتر سػػػكاء ، أنػػل اش ػػػلال  األ ثػػر ت رضػػػلن شىقىػػؽ االجتنػػػلل 
( شى ىػكم  كان ػف 6 51( شىس ى  ك)3 50اشطرؼ اشس ى  أك اش ىكمر ةقد اى  اشنتكسط اش سلا  )

سػػكاء لىػػت اشتل اػػ  ، أف ارجػػا اشال ػػث ذشػػؾ إشػػت اشتغااػػرا  اش ااػػرك اشتػػ  اتر جػػل اشاتػػر لىػػت اش ػػرد
أك لىػت اشتل اػ  اشت سػا  شى ػرد  ةػلشاتر اتػرؾ  ثػلران  ااػرك لىػت  اػلك اش ػرد ةاج ىجػل ، اشك ىا  شىجسـ
ةجك أ ػاو  اػر وػلدر لىػت تىااػ  جناػا ا تالجلتػ   إف شـ استطا اش رد أف اتقاىجلر، أور  شىسىاا 

كأف ا ػػػػػكف ن ػػػػػط اشنبل ظػػػػػ  كاأل لداػػػػػث أثتػػػػػلء ت للبلتػػػػػ  ، ات سػػػػػ  كن رضػػػػػلن شىت ػػػػػلطؼ اشزاهػػػػػد
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ننل اج ى  أ ثر  ػذران واػؿ االت ػراط ةػ  أم تكػلط اجتنػلل   كةػ   ػلؿ د كشػ  ةػ  ، االجتنللا 
نا اآل راف ود تساطر لىاػ  نكػللر لبلول  اجتنللا  أك نكاوؼ تتطى  نت  أف ا كف نت للبلن 

أك اش كؼ نف أف ا ػكف ن ػط اتتقػلد ككػ ق  نػف وػاىجـ  كاكضػو اشكػ ؿ اشتػلش  ةػركؽ اػاف ، اشقىؽ
 8  لال  اشتككهل  اشن تى  

 

 
 الفروق في متوسطات التشوىات الجسدية تبعًا لمقمق االجتماعي  6)الشكل 

 الدراسةفرضيات  -ثانياً 
 8 ت لكؿ اشدراس  اش لشا  اإلجلا  لف اش رضال  اآلتا  

" توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات أفــراد عينــة : ونصــيا الفرضــية األولــى
الدراسة من المصابين بالتشـوىات الجسـدية عمـى أبعـاد مقيـاس صـورة الجسـد ودرجـاتيم عمـى 

 أبعاد مقياس القمق االجتماعي.

ذه اش رضا  ولـ اشال ث ا سػل  ن لنػؿ االرتاػلط اارسػكف اػاف درجػل  شىت قؽ نف     ه
أةػػػػراد لاتػػػػ  اشدراسػػػػ  لىػػػػت أا ػػػػلد نقاػػػػلس  ػػػػكرك اشجسػػػػد كدرجػػػػلتجـ لىػػػػت أا ػػػػلد نقاػػػػلس اشقىػػػػؽ 

 8 ك لت  اشتتلهج  لآلت ، االجتنلل 
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  20)جدول 
الجسد والدرجات عمى أبعاد مقياس القمق االجتماعي لدى أفراد عدم صورة  االرتباط بين الدرجات عمى أبعاد مقياس

 العينة الكمية

صورة الجسم* القمق 
 االجتماعي

 ن
التجنب 
 االنفعالي

التشتت 
 الذىني

الم شرات 
 الجسمية

 التوكيدية

 )**( 45 1 )**( 47 1 )**(34 1 )**(30 1 71 اشا د اشن رة 

 )**( 66 1 )**( 32 1 )*( 23 1 )**(36 1 71 اش ارك االجتنللا 

 )**(56 1 )*(11 1 )**( 42 1 )**(31 1 71 اشن كف االت  لش 

 )**(40 1 71 اشدرج  اش ىا 

 (13 1(ر)*( داؿ لتد نستكل)10 1)**( داؿ لتد نستكل دالش  )

( ألػػبله أف وانػػ  ن لنػػؿ االرتاػػلط اشدرجػػ  اش ىاػػ  اػػاف 21اتضػػو نػػف اشتتػػلهج ةػػ  اشجػػدكؿ) 
( كهػ  وانػ  نكجاػ  كداشػ  لتػد 40 1اشجسػد كاشقىػؽ االجتنػلل  وػد اىغػ ) لدـ اشرضل لػف  ػكرك

( كهذا ا ت  أت   ىنل  ػلف رضػل اش ػرد لػف جسػده  اػر نر كاػلن ةاػ  زاد اشقىػؽ 10 1نستكل دالش )
كاش  ػػس  ػػ او  كاػػلشتظر إشػػت أا ػػلد نقاػػلس اشرضػػل لػػف اشجسػػد كأا ػػلد اشقىػػؽ ، االجتنػػلل  شداػػ 

( 13 1( ك)10 1ا ػػػػلد نرتاطػػػػ  إاجلااػػػػلن كداشػػػػ  لتػػػػد نسػػػػتكل )االجتنػػػػلل  اتاػػػػاف أف جناػػػػا األ
ك ػػػذشؾ اػػػاف اش اػػػرك ، ك  ك ػػػل اػػػاف اشجلتػػػ  االت  ػػػلش  كاشن كػػػرا  اشجسػػػنا  شىقىػػػؽ االجتنػػػلل 

االجتنللا  كاشتكت  اشذهت   كهذا اكار إشت أف األا لد اشن رةاػ  كاالجتنللاػ  كاالت  لشاػ  ش ػكرك 
 ىؽ االجتنلل   اشجسد ة  لبلو  طردا  نا أا لد اشق

نثػػؿ ، كان ػػف أف ا ػػزك اشال ػػث ذشػػؾ إشػػت أف تظػػرك اشكػػ ص اشن ػػل  اتكػػكهل  جسػػدا  
ك  ك ػػلن لبلوتػػ  ، اشاتػػر كاش ػػركؽ كاشتكػػكهل  األ ػػرل تى ػػ  دكران سػػىاالن ةػػ   التػػ  االجتنللاػػ 

كت للبلت  االجتنللا  نا اآل راف ة ف  لت  تظرت  سىاا  تجله اإل لا  ةقد انر انك بل  سكء 
ةا ػػاو داهػػـ اشكػػ كر اأتػػ  ، ت اػػؼ ك لشػػ  نػػف اشقىػػؽ االجتنػػلل  تسػػكد اش بلوػػل  االجتنللاػػ  شداػػ 

اكػػػ ؿ لاهػػػػلن لىػػػػت أدكار اآل ػػػػراف تظػػػػران ش ػػػػدـ ودرتػػػػ  لىػػػػت اشقاػػػػلـ اػػػػأدكاره ت سػػػػجل نقلرتػػػػ  اقدرتػػػػ  
 أك ش دـ ودرت  لىت ت نؿ  راء اآل راف اشسىاا  تجله إ لات  ، كت للبلت  واؿ اإل لا 
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كاشتػ  أكػلر   (Cash, et al,2004)ذه اشتتاج  نػا نػل أكػلر إشاػ   ػلش كزنػبلءهكتت ؽ ه
كاػدلـ هػذه اشتتاجػ  ، كوىػؽ اشتقاػاـ االجتنػلل ، إاجػلا  اػاف تقاػاـ  ػكرك اشجسػد إشت كجكد ارتالط

( إشػت أف لػدـ اشرضػل لػف 03، 0774،  اػث أكػلر)  لة  كاشتاػلؿ، نل جػلء ةػ  اإلطػلر اشتظػرم
ااتنػل ، تجتالن شؤل  لـ كاشتقاانل  اشسػىاا   ػكؿ  ػكرك اشجسػد، نكاجج  اآل رافاشجسد ارتاط اقىؽ 

اشرضل لف  كرك اشجسد اج ؿ اش رد أ ثر رضلن كة لشا  ة  اشت لنؿ نا اآل ػراف   نػل تت ػؽ هػذه 
 ,Cox, & Call) دراسػ   ػك س ك ػكؿ8 نثػؿ، اشتتاج  نا اش داد نف اشدراسل  اش راا  كاألجتاا 

كدراسػػ   ػػكة  ، ((Sideli,et al,2010 سػػاداى  ك  ػػركفك ، (Mugo,2010)نكجػػك  (2004
(Coffey,2012) ، كهكشزار ك  ركف(Holzer et al,2014) ،(كدراس  أنراف ك  ركفImren 

et al.2014)  اشتػػػ   كػػػ   تتلهججػػػل كجػػػكد لبلوػػػ  سػػػىاا  اػػػاف اشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  كاالتتنػػػلء
االجتنلل  ااتنل كجد  لبلو  إاجلاا  ااف اشتككهل  اشجسػدا  تتاجػ  شى ػركؽ كاضػطرا   ػكرك 

  كض ؼ اش بلول  االجتنللا  كاشك كر الشك دك اشت سا ، اشجسد

كان ػػف أف ا سػػر اشال ػػث اش بلوػػ  اشسػػىاا  اػػاف اشا ػػد اشن رةػػ  كاشن كػػرا  اشجسػػنا  إشػػت أف 
، تج ىػػ  ةػػ   لشػػ  تػػكتر كوىػػؽ، اشتقاانػػل  اشن رةاػػ  اشتػػ  اتكوػػا اش ػػرد أف ا ػػدرهل اآل ػػراف لتػػ 

الشتلش  تظجر لىا  اش داد نف اشنبلنو كاشن كرا  اشجسدا  اش  اى  اج ى  اضطر  شنجرد ت  اػره 
اشال ػػث أف  اسػػتتتج نػػل  أك آلراء اآل ػػراف اشسػػىاا  اشتػػ  ت ػػدر اتجلهػػ  ، تظػػرك اآل ػػراف شػػ ةػػ  

كهػػذه اآلثػػلر هػػ  ، هتػػلؾ تػػأثارا  نالكػػرك شىتكػػكهل  اشتػػ  ت ػػا  اش ػػرد إضػػلة  شآلثػػلر اشجسػػدا 
تاػدأ اتغااػر ةػ  ن جػـك اش ػرد لػف ذاتػ  اتطبلوػلن ، ت سا  الشدرج  األكشت كاجتنللاػ  الشدرجػ  اشثلتاػ 

، كذشؾ اتسػ   لىػت تغاػر كات  ػلض تقػداره شجػذه اشػذا ، ف اشتغار ة   كرك جسده اشت   كتجلن
شتتطػػػكر هػػػذه اآلثػػػلر اشتلجنػػػ  لػػػف اشتكػػػكه كتتسػػػا  ةػػػ    ػػػكؿ ا ػػػض اشنكػػػل ؿ كاالضػػػطراال  

كتتضو هذه اش بلو  ااف  كرك اشجسػد كاشقىػؽ االجتنػلل  شػدل أةػراد اش اتػ  اش ىاػ  اشػذاف  اشت سا  
 8 شتككهل  اشجسدا  ة  اشن طط اشاالت  اشتلش ا لتكف نف ا

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sideli%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sideli%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sideli%20L%5Bauth%5D
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 العالقة بين صورة الجسد السمبية والقمق االجتماعي لدى أفراد العينة الكمية  7)الشكل 

"توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات أفــراد عينــة : ونصــيا، الفرضــية الثانيــة
الجســدية المختمفــة عمــى أبعــاد مقيــاس صــورة الجســد تبعــًا  الدراســة مــن المصــابين بالتشــوىات

 لمتةير الجنس".

شن رةػػػ  نػػػل إذا  لتػػػ  هتػػػلؾ ةركوػػػلن ذا  دالشػػػ  إ  ػػػلها  ةػػػ  نتكسػػػط درجػػػل  أةػػػراد لاتػػػ  
-T) اشدراسػػػ  لىػػػت أا ػػػلد نقاػػػلس  ػػػكرك اشجسػػػد تا ػػػلن شنتغاػػػر اشجػػػتس  تػػػـ اسػػػت داـ ا تاػػػلر

Test) 8 كؽ  كاشجدكؿ اآلت  اكضو تىؾ اش ركؽشى اتل  اشنستقى  شتكضاو دالش  اش ر 

  21)جدول 
 الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس صورة الجسم, تبعًا لمتةير الجنس

 اتجاه الفروق د.ح ت ع م ن جنس أبعاد المقياس

 اشن رة 
 5,1 30,4 38 إتلث

  ار داؿ 88 1,2
 7,04 32,07 52 ذ كر

 االت  لش 
 6,0 38,1 38 إتلث

  ار داؿ 88 1,5
 7,9 37,3 52 ذ كر

 اش ارك االجتنللا 
 6,4 37,0 38 إتلث

 داؿ ش لشو اإلتلث 88 1,9*
 5,2 34,5 52 ذ كر
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 اتجاه الفروق د.ح ت ع م ن جنس أبعاد المقياس

 اشدرج  اش ىا 
 25,7 100,3 38 إتلث

 داؿ ش لشو اإلتلث 88 **2,7
 22,6 96,5 52 ذ كر

 

 8 ( ابل ظ نل اى 20اشتتلهج ة  اشجدكؿ )كالشتظر إشت  

كجكد ةركؽ ذا  دالش  إ  ػلها  ةػ  أداء أةػراد لاتػ  اشا ػث نػف اشن ػلااف الشتكػكهل  - 
اشجسػدا  لىػػت أا ػلد نقاػػلس  ػكرك اشجسػػد ش ػلشو اإلتػػلث نقلرتػ  الشػػذ كر  اػث اىغػػ  وانػػ      

 ( 10 1( كه  وان  داش  لتد )5 2)

إ  ػػلهالن اػػاف اشػػذ كر كاإلتػػلث نػػف أةػػراد لاتػػ  اشا ػػث ةػػ   ػػكرك لػػدـ كجػػكد ةػػركؽ داشػػ   -
 اشجسد ة  ا دم اشنقالس اشن رة  كاالت  لش  

ااف اشذ كر كاإلتػلث ةػ  ُا ػد اش اػرك )13 1كجكد ةركؽ داش  إ  لهالن لتد نستكل دالش ) -
 االجتنللا  ش كرك اشجسد كذشؾ ش لشو اإلتلث  

 8 اشذ كر كاإلتلث ة   كرك اشجسدكاكضو اشن طط اشتلش  اش ركؽ ااف  

 
 الفروق بين الذكور واإلناث في صورة الجسد  8)الشكل 
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( أف اإلتػػلث اشىػػكات  ا ػػلتاف نػػف تكػػكهل  جسػػدا  20كاتاػػاف نػػف تتػػلهج اشجػػدكؿ اشسػػلاؽ) 
كان ػف أف  ،كتككهل  أ رل(  ار راضال  لف  كرك أجسلدهف  نقلرتػ  الشػذ كر، ك ركؽ، )اتر

اتسػػػنف ةػػػ  اشغلشػػػ  اسػػػن  اشجنػػػلؿ  ا ػػػزك اشال ػػػث هػػػذه اشتتاجػػػ  إشػػػت أف اإلتػػػلث ةػػػ  أم نجتنػػػا
تج ػػؿ نتجػػل أتثػػت  اػػر نر كاػػ  ةػػ  اشنجتنػػا لىػػت اشنسػػتكل ، كأف اشتكػػكهل  اشجسػػدا ، كاشركػػلو 

ةج  ت اش  لش  نػف اشقىػؽ اشنسػتقاى  نػف ججػ  ك لشػ  نػف ، اشنجت  كاالجتنلل  كاشزكاج   شذشؾ
كاشت  ان ف أف اتكوا شجل ، ؽ لىت ك كرك جسدهل اشنككه  ة  تظرهل كتظر  ارهل نف اشتلساشقى

 اّل ت كف نر ك  ةاجل نف تل ا  اشزكال كت كاف أسرك  ااتنل تىؾ اآلثػلر الشتسػا  شىرجػؿ ةقػد ت ػكف 
 ةجك استطاا أف ات لنؿ نا اشنكاوؼ االجتنللا  اش ل   الشر ـ نف تىػؾ اشتكػكهل  ، أوؿ إابلنلن 

أف لدـ رضل اشتسػلء ، (Striegel& Franko,2002كود اات  دراس  ولـ اجل ستراتغؿ كةرات ك )
كأف  لػػدـ ، لػػف  ػػكرك أجسػػلدهـ ا ػػكؽ ا ثاػػر تسػػا  اشرجػػلؿ  اػػر اشراضػػاف لػػف  ػػكرك أجسػػلدهـ

اشرضل شدل اشتسلء كنؿ ن تىؼ األلنلر اشذاف تااف كجكد لدـ اشرضل لف  كرك اشجسد شػداجّف 
( شتكضػػػاو اش بلوػػػ  اػػػاف  ػػػكرك اشجسػػػد Hawkesworth,1997ذ ر هلك اسػػػكر )كوػػػد   

أف اشرضػػػل لػػػف  ػػػكرك اشجسػػػـ كاالتكػػػغلؿ الشجسػػػـ أ ثػػػر كػػػاكللن كاشت ػػػلولن ، اشػػػذ كر كاإلتػػػلث شػػػدل
كهػػذا ، الإلتػػلث لتػػ  شػػدل اشػػذ كر  كهػػذا ا تػػ  أف األتثػػت أ ثػػر ت ىقػػلن كت  اػػران اجسػػنجل نػػف اشرجػػؿ

كاتظػػػرك اشرجػػػؿ ، لتجػػػل كالشنر كااػػػ  االجتنللاػػػ  كالشثقلةػػػ  اشسػػػلهدكأاضػػػلن ارضػػػل اآل ػػػراف  اػػػرتاط
(  كارل اشا ض أف ض لال اشاتر أت سجـ  ار نر كااف ة  اشنجتنا 45، 2102، اش لسن )إشاجل

تنػل تػ ثر لىػت  اػؼ ، ا د اشاتر  كاشسا  ة  ذشؾ هك أف  كرك اشجسد شاس  ةقػط كػ كر ذاتػ  كا 
إشػت  ((Tejaswini ,2014تاجلسػكات ةقػد أكػلر  دراسػ  كتتكا ؿ نا اآل راف  ، كت نؿ، ت  ر

، كوىػػؽ كػػداد نػػرتاط ا ػػكرك جسػػدهـ، أف هػػ الء األةػػراد ا ػػلتكف نػػف جػػكدك  اػػلك  ػػ ا  نت  ضػػ 
 كأتجـ أ ثر اتكغلالن اجل شنكاجج  اشتغارا  اشجسنا  اش ل ى  شجـ 

اشدراسػػػل   كانراج ػػػ  اشال ػػػث شىا ػػػكث كاشدراسػػػل  اشسػػػلاق  شػػػـ اتاػػػاف شداػػػ  أف اش ثاػػػر نػػػف 
كش ػػف  لتػػ  لاتلتجػػل نػػف ، كاش ػػركؽ اػػاف اشػػذ كر كاإلتػػلث، تتلكشػػ  اشن ػػلااف الشتكػػكهل  اشجسػػدا 

( اشتػػ  2117كوػػد ا تى ػػ  تتػػلهج هػػذه اشدراسػػ  نػػا دراسػػ  اشزاهػػدم)،  اػػر اشن ػػلااف الشتكػػكهل 
، أ لاػػػل تك ػػػى  إشػػػت أف اش ػػػركؽ  لتػػػ  ش ػػػلشو اشػػػذ كر  ااتنػػػل أكػػػلر  اشدراسػػػ  اشتػػػ  ولنػػػ  اجػػػل

( إشػت كجػكد ةػركؽ اػاف Akkaya A talay, Taflan et al,2015ت ػبلف ك  ػركف )، تبلشػ أ
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كجػػلء  هػػذه ، اإلتػػلث كاشػػذ كر ةػػ  لػػدـ اشرضػػل لػػف  ػػكرك اشجسػػـ اشسػػىاا  شػػدل اإلتػػلث كاشػػذ كر
ااتنػػل أكػػلر  اشتتػػلهج إشػػت أف  ػػلال  اشاتػػر تػػ ثر سػػىاالن ، اشتتػػلهج ش ػػلشو اإلتػػلث أ ثػػر نػػف اشػػذ كر

كجكدك اش الك كاشنزال شدل اشنرضػت اشػذاف ا ػلتكف ةقػداف أطػراةجـ اكػ ؿ لػلـ   لىت  كرك اشجسد
أف اإلتػلث  (Sideli et al,2010) نػل أظجػر  تتػلهج اشدراسػ  اشتػ  ولنػ  اجػل سػاداى  ك  ػركف

 أ ثر تأثران األراض اش رؽ نف اشرجلؿ 

جػـ اش ػرد كارجا اشال ث هذا اال تبلؼ ة  أا لد نقالس اشرضل لف  كرك اشجسػد إشػت أف ة
ات دد ة   ثار نف األ الف نف  بلؿ إدرا ػ  شن لنىػ  اشن اطػاف اػ ر ة ػكرك ، شت س  كشك  ات 

كت ػدد درجػ  تاتػ  اش ػرد شتىػؾ اشتكو ػل  اش ػلدرك ، اشجسد تتاىكر ة  إطلر ثقلة  كاجتنػلل  سػلهد
ةػركؽ اػاف كهػذا ا  ػد كجػكد ، كتكلا  تىؾ اشتظرك، نف اآل راف الش ا ا  اشت  اتظر اجل إشت جسده

وػد اكػجا اش تػلك لىػت تجػلكز ،  ؿ نف اشذ كر كاإلتلث  ةلشن اط االجتنلل  شدل اشذ كر كاإلتػلث
كنف اشنن ف أف ا كف ل س ذشؾ ةػ  ا ػض ، كاشرضل لف  كرك جسدهل أ ثر نف اشذ ر، اشتككه

ا ػػػض اش ػػػلال  تاػػػاف أف ر اػػػ  اشن ػػػاط ةػػػ   كش ػػػف اشنقػػػلابل  اشناداتاػػػ  شىال ػػػث نػػػا، اش ػػػلال 
ك اشكػػ ص اشن ػػل  الشتكػػكه لىػػت تجػػلكز اشنكػػ ى  ا ػػكف شػػدل اإلتػػلث ادرجػػ  أ اػػر نػػف نسػػللد
 نجتن تل نل زاؿ اتظر شىنرأك  كتجل إتسلف ض اؼ  لىت التالر أف، اشذ كر

"توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات أفــراد عينــة : ونصــيا، الفرضــية الثالثــة
عـاد مقيـاس القمـق االجتمـاعي تبعـًا لمتةيـر الدراسة من المصابين بالتشوىات الجسـدية عمـى أب

 الجنس.

شن رةػػ  نػػل إذا  لتػػ  هتػػلؾ ةػػركؽ ذا  دالشػػ  إ  ػػلها  ةػػ  نتكسػػط درجػػل  أةػػراد لاتػػ   
-T)تػػػـ اسػػػت داـ ا تاػػػلر، اشدراسػػػ  لىػػػت أا ػػػلد نقاػػػلس اشقىػػػؽ االجتنػػػلل  تا ػػػلن شنتغاػػػر اشجػػػتس

Test)اشتػػلش  اشتتػػلهج اشتػػ  أظجرتجػػل كاكضػػو اشجػػدكؿ ، شى اتػػل  اشنسػػتقى  شتكضػػاو دالشػػ  اش ػػركؽ
 8 تتلهج هذه اش رضا 
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  22)جدول 
 الفروق بين درجات أفراد العينة عمى مقياس القمق االجتماعي, تبعًا لمتةير الجنس

 اتجاه الفروق د.ح ت ع م  القمق االجتماعي

 اشتجت  االت  لش 
 7 0 7 01 ذ كر

 اإلتلث داؿ ش لشو 66 )*(7 0
 4 2 6 02 إتلث

 اشتكت  اشذهت 
 7 0 35 01 ذ كر

 اإلتلث داؿ ش لشو 66 )*(0 2
 4 0 31 02 إتلث

 اشن كرا  اشجسنا 
 0 2 1 02 ذ كر

 اإلتلث داؿ ش لشو 66 )**(03 1
 5 0 3 01 إتلث

 اشتك ادا 
 7 0 2 01 ذ كر

 اإلتلث داؿ ش لشو 66 )**( 44 2
 2 2 2 02 إتلث

 اشدرج  اش ىا 
 1 01 00 32 ذ كر

 اإلتلث داؿ ش لشو 66 )**(0 2
 5 01 4 40 إتلث

 

( كجػػكد ةػػركؽ اػػاف نتكسػػطل  درجػػل  اشػػذ كر كاإلتػػلث اشػػذاف 22اتضػػو نػػف تتػػلهج اشجػػدكؿ )
كجػلء  هػذه ، ةػ  اشقىػؽ االجتنػلل  كتككهل  أ ػرل(، ك رؽ، اتر)ا لتكف نف تككهل  جسدا  

( كهػػ  وانػػ  داشػػ  لتػػد 0 2 اػػث اىغػػ  اشدرجػػ  اش ىاػػ  شجػػذه اش ػػركؽ )، اإلتػػلثاش ػػركؽ ةػػ   ػػلشو 
( 13 1( ك)10 1(  كااتنػل  لتػ  اش ػركؽ ةػ  أا ػلد اشقىػؽ االجتنػلل  داشػ  لتػد )10 1نستكل )

 8 ةقط ة  ُا د اشتجت  االت  لش   كذشؾ  نل اكض جل اشن طط اشتلش 
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 بين الذكور واإلناث في القمق االجتماعيالفروق   9)الشكل 

كتكػػػار هػػػذه اشتتاجػػػ  إشػػػت أف اإلتػػػلث أ ثػػػر وىقػػػلن  ػػػكؿ تكػػػكهلتجف اشجسػػػدا  سػػػكاء اشنت ىقػػػ  
نقلرتػ  الشػذ كر  كهػذه اشتتاجػ  تت ػؽ نػا نػل أكػلر إشاػ  ، الش ركؽ أك اػلشاتر أك اشتكػكهل  األ ػرل

اشػػذ كر ةػػ   ػػكرك اشجسػػد اشنضػػطرا  اشال ػػث ةػػ  اش رضػػا  اشسػػلاق  اػػأف اإلتػػلث أ ثػػر ن لتػػلك نػػف 
كاشتػػ  تػػت  س لىػػت لبلوػػلتجف االجتنللاػػ   ة نىاػػ  اشاتػػر أك اش ػػركؽ هػػ  نػػف اش كاوػػ  اشت سػػا  

 كاالجتنللا  كدادك اش طكرك لىت األتثت نقلرت  الشرجؿ ة  ظؿ اشنجتن ل  اشكروا   

  كجػد  ( اشتػ2114دراسػ   ىػؼ)8 كتت ؽ هذه اشتتاج  نا نل تك ى  إشاػ  دراسػ   ػؿ نػف
كلاػػػػلس ، (2117اشقلضػػػػ )، (2117اشزاهػػػػدم )، ةػػػػركؽ ةػػػػ  اشقىػػػػؽ االجتنػػػػلل  ش ػػػػلشو اإلتػػػػلث

 نػػل ، اشتػػ  ااتػػ  أف اشتكػػكه اشػػكهن  شىجسػػد أ ثػػر لتػػد اإلتػػلث نتػػ  شػػدل اشػػذ كر (2102كاشزاػػكف)
أكػػلر  اشتتػػلهج إشػػت كجػػكد لبلوػػ  اػػاف نظػػلهر اشتكػػكه اشػػكهن  شىجسػػد كنتغاػػر اشقىػػؽ االجتنػػلل   

( اشتػ  كجػد  أف (Fauerbach et al,2000 دراس  ةلارالخ ك  ػركف، سل  األجتاا كنف اشدرا
اإلتلث أ ثر ت رضلن شىكداهد اشت سا  نػف اشػذ كر   نػل أف تكػكه  ػكرك اشجسػد أثػر  لىػت اشت اػؼ 

( اشتػػ  أكػػلر  إشػػت أف Ferda et al,2004كدراسػػ  ةاػػردا ك  ػػركف )، اشجسػػدم كاالجتنػػلل 
، اش اتػػ  ننػػف شداػػ  تقػػدار نػػت  ض كلػػدـ اشرضػػل لػػف  ػػكرك اشجسػػد اشغلشااػػ  اش ظنػػت نػػف أةػػراد

 ا لتكف نف اشقىؽ 
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كاادك أف هذه اشتتاج  نتكلاج  شنل كرد ك أكلر  إشاجل اشدراسل  اشسػلاق  كاإلطػلر اشتظػرم  
اشنت ىقػػػ  اػػػلشقىؽ االجتنػػػلل  شػػػدل األةػػػراد اشػػػذاف ا ػػػلتكف نػػػف تكػػػكهل  جسػػػدا  ك  ك ػػػلن اشاتػػػر 

ةلإلتػػػلث أ ثػػػر وىقػػػُل نػػػف اشػػػذ كر ةػػػ  ن ظػػػـ اشتكػػػكهل  ، شجسػػػدا  األ ػػػرلكاش ػػػركؽ كاشتكػػػكهل  ا
 اشجسدا  

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات أفــراد عينــة : الفرضــية الرابعــة ونصــيا
الدراسة من المصابين بالتشوىات الجسدية عمى أبعاد مقيـاس صـورة الجسـم تبعـًا لمتةيـر نـوع 

 في الجسم .تشوه ، حروق، )بتر أطراف اإلصابة

شىت قػػؽ نػػف  ػػ   هػػذه اش رضػػا  تػػـ  سػػل  اشنتكسػػطل  اش سػػلاا  كاالت راةػػل  اشن الراػػ  
 نػػل تػػـ ، السػػتجلال  أةػػراد لاتػػ  اشدراسػػ  تا ػػلن ِشنتغاػػر تػػكع اإل ػػلا  لىػػت نقاػػلس  ػػكرك اشجسػػـ

ةػػػ  ،  سػػػل  اشتاػػػلاف األ ػػػلدم اػػػاف أا ػػػلد نقاػػػلس  ػػػكرك اشجسػػػد كاشدرجػػػ  اش ىاػػػ  شى هػػػل  اشػػػثبلث
كاشتكػػػكهل  ، كاشاتػػػر نػػا اشتكػػكهل  اشجسػػدا ، أم اشاتػػر نػػا اش ػػركؽ8 جػػل نػػا اش هػػ  األ ػػػرلت للى

 8 ( اآلتا 23، 24، 23كذشؾ  نل هك نكضو ة  اشجداكؿ)، اشجسدا  نا اشاتر

  23)جدول 
 اإلحصاء الوصفي لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس صورة الجسم

 صورة الجسم

 ع م ن اإلصابة نوع

 7 7 11 011 13 اتر أطراؼ

 2 00 05 006 26  ركؽ

 4 5 01 66 27 تككه ة  اشجسـ

 

( أف اشنتكسػػطل  اش سػػلاا  شػػدل أةػػراد لاتػػ  اتػػر األطػػراؼ اىغػػ  21اتضػو نػػف اشجػػدكؿ ) 
ااتنل اىغػ  نتكسػطل  درجػل  اش ػركؽ لىػت نقاػلس  ػكرك ، (7 7)الت راؼ ن الرم، (1 011)

(  أنػػل نتكسػػطل  درجػػل  اشتكػػكهل  اشجسػػدا  لىػػت 2 00( اػػلت راؼ ن اػػلرم )05 006اشجسػػد)
أف هتػػلؾ ةػػركؽ داشػػ  ، (  كهػػذا ا تػػ 4 5( اػػلت راؼ ن اػػلرم وػػدره)01 66اشنقاػػلس ت سػػ  ةاىغػػ )
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اػػاف نتكسػػطل  اش هػػل  اشػػثبلث لىػػت نقاػػلس  ػػكرك اشجسػػد اشتػػ   ىػػ  الشترتاػػ  األكؿ اإل ػػلا  
جػػلء  اشتكػػكهل  ،   اشاتػػر ةػػ  أ ػػد األطػػراؼ اشسػػ ىا  أك اش ىكاػػ   كأ اػػران تبلهػػل لنىاػػل، اػػلش ركؽ

اإل ػػػلا  اػػػلش ركؽ تسػػػا  أضػػػراران كػػػدادك لىػػػت  ةػػػ  اشجسػػػـ ةػػػ  اشنرتاػػػ  األ اػػػرك  كهػػػذا ا تػػػ  أف
نستكل  كرك اشجسد  كان ف ت داػد تىػؾ اش ػركؽ ا ػكرك أدؽ نػف  ػبلؿ ن رةػ  اشت للػؿ نػا هػذه 

، (ANOVA) ػػػػبلؿ اسػػػػت داـ ت ىاػػػػؿ اشتاػػػػلاف األ ػػػػلدم كذشػػػػؾ نػػػػف، اشنتغاػػػػرا  ا ضػػػػجل اػػػػا ض
 8 ( اكضو ذشؾ22كاشجدكؿ )

  24)جدول 
 تبعًا لمتةير مكان اإلصابة في مقياس صورة الجسم، نتائج اختبار تحميل التباين

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات د.ح مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد

كرك 
 

سد)
اشج

0) 

 13 1 *63 1 56 32 0 51 75 اشاتر أ

 10 1 **26 02 73 052 0 73 052 اش ركؽ ) (

 10 1 62 4 37 020 2 01 67  × ت للؿ أ 

 -- -- 23 02 36 64 7166 تالاف اش طأ

  61 446351.000 المجموع

سد
اشج

كرك 
 

(2) 
 داش  )**(31 5 24 27 0 1 56 اشاتر أ

  ار داش  65 1 17 06 0 17 06 تككهل   

  ار داش  21 1 62 1 2 1، 62  × ت للؿ أ 

 -- -- 41 06 30 47 02251 تالاف اش طأ

  55 410988.000 المجموع

سد
اشج

كرك 
 

(1) 

  ار داش  242 1 54 5 0 5 21 تككهل  أ

 10 1 22 00 26 072 0 76، 26  ركؽ  

  ار داش  23 2 57 15 2 57 15  × ت للؿ أ 

 -- -- 60 04 30 13 00160 تالاف اش طأ

  55 326129.000 المجموع
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 :   ما يمي24يتضح من نتائج جدول )

إف لنىا  اشت للؿ ااف لنىا  اتر األطراؼ كاإل ػلا  اػلش ركؽ ةػ  اشكجػ  كاشاػداف  لتػ  داشػ   -
لتػػد نسػػتكل ك بلهنػػل  لتػػل داشػػاف ، إ  ػػلهالن ش ػػلشو اشاتػػر ةػػ  نتغاػػر اشُا ػػد اشن رةػػ  ش ػػكرك اشجسػػد

( الشتسػػػػا  شىاتػػػػر  كهػػػػذا ا تػػػػ  أف اشتكػػػػكه اشجسػػػػدم اشتػػػػلتج لػػػػف 13 1الشتسػػػػا  شى ػػػػركؽ ك)، (10 1)
 اش ركؽ كاشاتر ات للبلف ن لن ة  تككه  كرك اشجسد نف اشتل ا  اشن رةا  

اػلشر ـ ، كجػكد ت للػؿ اػاف لنىاػ  اشاتػر كاشتكػكهل  اشجسػدا  كة  اشتظػر إشػت اشجػدكؿ اتضػو  -
إاّل أف  ػػكرك اشجسػػد وػػد ت ػػكف أ ثػػر وىقػػلن ، (10 1تػػر  لتػػ  داشػػ  لتػػد نسػػتكل دالشػػ )نػػف أف لنىاػػ  اشا

شػػػػدل األةػػػػراد اشػػػػذاف ا ػػػػلتكف نػػػػف اشاتػػػػر أ ثػػػػر نػػػػف اشػػػػذاف ا ػػػػلتكف اشتكػػػػكهل  اشجسػػػػدا  ةػػػػ  اشنكاوػػػػؼ 
 االجتنللا  اشن تى   

اػػلألةراد  ػػذشؾ تظجػػر اإل ػػلا  اػػلش ركؽ شػػدل األةػػراد أ ثػػر وىقػػلن نػػف اشتل اػػ  االت  لشاػػ  نقلرتػػ   -
كان ػػف أف ا ػػزل لػػدـ اشت للػػؿ اػػأف اشتكػػكهل  اشجسػػدا  شػػدل ، اشػػذاف ا ػػلتكف نػػف اشتكػػكهل  اشجسػػدا 
كهػػذه ا  ػػؼ نػػف  ػػدك االت  ػػلال  اشسػػىاا  اشنت ىقػػ  الشجسػػد  ، اشن ػػلااف اجػػل  اػػر كاضػػ   شآل ػػراف

ثبلث نػف كان ف اشت قؽ أ ثر نف ذشؾ نف  ػبلؿ  سػل  اشدرجػ  اش ىاػ  ش ػكرك اشجسػد شػدل اش هػل  اشػ
 كذشؾ  نل اظجرهل اشجدكؿ اشتلش  ، اشتككهل  اشجسدا 

  25)جدول 
 تبعًا لمتةير مكان اإلصابة في مقياس صورة الجسم، نتائج اختبار تحميل التباين

 صورة الجسم

 اتجاه الفروق F متوسط المربعات د.ح مجموع المربعات مصدر التباين

 0 1201 1 2 06202 ااف اشنجنكلل 

 2 212 65 2 21201 دا ؿ اشنجنكلل  داؿ )**(5 7

  71 4 212023 اش ى 

  

( أف ثنػػػػػ  ةػػػػػركؽ داشػػػػػ  اػػػػػاف اش هػػػػػل  اشػػػػػثبلث نػػػػػف اشتكػػػػػكهل  23اتضػػػػػو نػػػػػف اشجػػػػػدكؿ )
تكػار إشػت تػأثار اش ػركؽ  كأف هػذه اشدالشػ ، اش ركؽ اإل ػلال  اشجسػدا  اشن تى ػ ، اشجسدا )اشاتر
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تىاجػل نػف  اػث درجػ  اشتػأثار لنىاػل  ، اشجسد ا اث تج ؿ اشن ل   ار راض لتجلة   كرك 
كه  تككهل  ةػ  األ ىػ  ال ، كأ ارا اشتككهل  ة  اشجسد، اشس ىا  أك اش ىكا )اشاتر ة  األطراؼ

ت اؽ تكاةؽ اش رد نا جسده ا كرك  اارك  لىت التالر أف هذه اشتككهل  وػد ت ػكف ةػ   ثاػر نػف 
كأف اش ػرد ال اجػػتـ اجػل  ثاػران كشػػاس شجػل تػأثار اػػذ ر ، اػػ  شى اػلف ش ثاػر نػػف اشتػلساأل اػلف  اػر الد

 لىت اضطرا  تىؾ اش كرك شجسده  

كتتضو هذه اش ركؽ اك ؿ جى  نف  بلؿ اشن طط اشتلش  اشذم اااف اشتالاتل  ااف اش هل  
 اشثبلث اشذاف ا لتكف نف اشتككهل  اشجسدا  

 
 الفروق بين الفئات الثالث في صورة الجسد  10)الشكل 

، (13 1الشتسا  شىنقالس داش  لتد نستكل اشدالش ) (F)أف وان  ، اتااف نف اشجدكؿ اشسلاق 
( كهػػ  أ ػػغر نػػف وانػػ  نسػػتكل اشدالشػػ  االةتراضػػ  11 1 نػػل أف وانػػ  نسػػتكل اشدالشػػ  وػػد اىػػ )

ةػػػ   ػػػكرك اشجسػػػد تا ػػػلن شنتغاػػػر تػػػكع (  كهػػػذا ا تػػػ  كجػػػكد ةػػػركؽ ذا  دالشػػػ  إ  ػػػلها  13 1)
ثػػـ اشتكػػكهل  اشن تى ػػ  ةػػ  ، ثػػـ اشاتػػر، اش ػػركؽ)اإل ػػلا  ش ػػلشو أ ػػ ل  اشتكػػكهل  ةػػ  اشجسػػـ

ةػركؽ ذا  دالشػ  إ  ػلها  اػاف درجػل  أةػراد لاتػ  اشدراسػ   اشجسد(ر كالشتلش  ان ف اشقكؿ اكجػكد
 ػػلن شنتغاػػر تػػكع اإل ػػلا  نػػف اشن ػػلااف الشتكػػكهل  اشجسػػدا  لىػػت أا ػػلد نقاػػلس  ػػكرك اشجسػػـ تا

 ش لشو اشن لااف الشتككهل  ة  اشجسـ 
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كان ػػػف شىال ػػػث أف ا سػػػر  ػػػكف األكػػػ لص اشن ػػػلااف الشتكػػػكهل  ةػػػ  اشجسػػػـ هػػػـ األ ثػػػر 
رضت لف  كرتجـ اشجسدا  إشت أف اشتككهل  ة  اشجسـ شدل أةػراد لاتػ  اشا ػث هػ  نػف اشتػكع 

ننػل اج ػؿ األةػراد ال اكػ ركف ، االجتنللاػ اش  اؼ كأ ىاجػل  اػر ظػلهر شى اػلف أثتػلء اشت ػللبل  
ةجػ  كاضػ   شآل ػراف نػف ، الشتغاار اش اار ةانل ات ىؽ ا كرك أجسلدهـ  أنل اإل ػلال  األ ػرل

أف تك ؿ ن در تجداد شى كرك اشجسدا  شدل اش رد اشن ػل ر ةلشكػ ص ات ػرض شتغااػر  اشنن ف
ةاكػػػػ ر اػػػػلألشـ كاشن لتػػػػلك ، رافكاتتقػػػػؿ شنر ىػػػػ  جداػػػػدك شػػػػـ ا تػػػػلد لىاجػػػػل اآل ػػػػ، جػػػػذرم ةػػػػ   التػػػػ 

كش ػػتجـ نػػا نػػركر اشكوػػ  وػػد ا ػػىكا إشػػت اشت اػػؼ ةػػ  ظػػؿ اشكاوػػا ، كات  ػػلض ةػػ   ػػكرك اشجسػػد
 اشن لش 

كنػػف  ػػبلؿ اشدراسػػل  اشسػػلاق  شػػـ اتاػػاف شىال ػػث أف هتػػلؾ دراسػػل  تت ىػػؽ الشتكػػكهل  ةػػ   
أتجػل تتكاةػؽ نػا اشدراسػ   كش ف ةانل ات ىؽ الشدراسل  اشت  تتلكش  اشاتر ة  األطراؼ تااف، اشجسد
( اشت  تك ى  إشت أف اشنراهػؽ 2102،  اث ات ق  تتاج  هذه اشدراس  نا دراس ) ىؼ، اش لشا 

، كاػػػػػد ؿ ةػػػػػ   لشػػػػػ  نػػػػػف لػػػػػدـ اشرضػػػػػل لتجػػػػػل، ةػػػػػ   لشػػػػػ  اشاتػػػػػر ال اتقاػػػػػؿ  ػػػػػكرك جسػػػػػده أاػػػػػدان 
، رد( اشتػػ  تك ػػى  إشػػت أف اتػػر األطػػراؼ ا ػػكف شػػ  تػػأثار  ااػػر لىػػت اش ػػ2101، كدراسػػ )ن لة 

 Fauerbach, e talكاػت  س سػػىالن لىػت اشن طػػط اشجسػدم شى ػػرد  كدراسػ  ةلاراػػلخ ك  ػركف
 Sideli,etكسػػاداى  ك  ػػركف ، ((Fauerbach,et al,2002( كةاراػػلخ ك  ػػركف (1999,

al,2010)) ،كدراس   ك س ك ػكؿ (Cox, & Call,2004) (2101كأراػؼ كراناراسػلد Arif  &
Ramprasad  اشتػػ  كجػػد  أف أةػػراد اش اتػػ  اشن ػػلااف اػػلش ركؽ ا ػػلتكف نػػف اشقىػػؽ كاال تهػػل )

كأف هػػػػدةجـ ةػػػػ  اش اػػػػلك  اػػػػر كاضػػػػو ، اش اػػػػلككلػػػػدـ اشرضػػػػل لػػػػف جػػػػكدك ، كتكػػػػكه  ػػػػكرك اشجسػػػػد
 كنتكلهناف نف اش الك كشداجـ أة لر اتت لرا  

 ( اتطااػػؽ ن ػػلهاـ  ػػكرك اشجسػػـ ةػػ  اشنجػػلؿ اش ػػلص اظػػلهركPick (1922 كوػػد وػػلـ  ااػػؾ 
كاةترض أف اإل سلسل  اش ل   اكاو اشطرؼ كاشت  ت ّار نف واؿ اشناتكراف ه  ، كاو اشطرؼ

ةانل ااف  ػكرك اشجسػـ واػؿ اشاتػر ك ػكرك اشجسػـ اشجداػدك كاشنتغاػرك تتاجػ   انثلا  تتلل شىتتلوضل 
ك لف اناػؿ إشػت ت سػار تىػؾ اشت را ػل  اشن تى ػ  شىجسػـ لىػت أسػلس لنىاػ  ت ػكر اشجسػـ ، اشاتر

اشنر زاػػ   كت ػػد ظػػلهرك اشكػػاو الشتسػػا  ش ىنػػلء األل ػػل  انثلاػػ  جػػزء نجػػـ نػػف لنىجػػـ اش ػػلص 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sideli%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sideli%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sideli%20L%5Bauth%5D
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ة تػػ  لػػلدك نػػل اسػػتنر اشكػػ ص ةػػ  ،  ػػد اتػػر طػػرؼ شكػػ ص نػػلا ػػكرك اشجسػػـ  ةقػػد شػػك ظ أتػػ  ا
 نػػل أف شػػدل ا ػػض اشناتػػكراف تت ػػذ ظػػلهرك كػػاو ، االلتقػػلد السػػتنرار كجػػكد ذشػػؾ اشطػػرؼ اشن قػػكد

 اػث ا ػاو ن ػدران ، كنف ثـ اك ر اشك ص الآلالـ اشكدادك، اشطرؼ     اشكاو ا  الشتسا  شجـ
ـ اػذشؾ اػدكف ت  اػر ننػل وػد ا رضػ  شىسػقكط ةػ  كاقػك ،  نػل وػد اكػ ر الشقػدرك لىػت ت را ػ ، شؤلشـ

  ثار نف األ الف 

كوػد كتػ دم إشػت ، أف اش ركؽ كاشاتر أ د أهـ اإل لال  اشن ثرك ة  اش رد، ننل ساؽ اتضو
كتجىػػ  شػػ  اش ثاػػر نػػف ، اشكةػػلك كاشتكػػكه كاشكػػىؿ كاش لهػػل  اشنسػػتدان  اشتػػ  ت ػػؿ اكظػػلهؼ اشجسػػـ

ننػػل وػػد اتطىػػ  تػػد ؿ ا ت ل ػػ  ت سػػ  شى ػػد ، كاشجسػػدا  كاشنكػػل ؿ اشت سػػا ، اشنتللػػ  كاشن لتػػلك
كاشت  اػػؼ نػػف كطػػأك االت  لسػػل  ، نػػف نكػػللر اشػػتقص كاشدكتاػػ  اشتػػ  وػػد اكػػ ر اجػػل اش ػػرد اشنكػػكه

كت كاػػؿ ، كذشػػؾ ا ىػػؽ  شاػػل  ت اػػؼ نػػا اشكضػػا اشجسػػن  اشجداػػد، اشسػػىاا  اشنترتاػػ  لىػػت اشتكػػكه
كالشتػلش  ا ػاو ، ف اشتكازف ة   كرك اشجسػدك ىؽ تكع ن، االت  لس اشسىا  إشت ات  لس إاجلا 

 اش رد أ ثر تكاةقلن ت سالن كاجتنللالن 
"توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات : ونصــيا، الفرضــية الخــامس

أفراد عينـة الدراسـة مـن المصـابين بالتشـوىات الجسـدية عمـى أبعـاد مقيـاس القمـق االجتمـاعي 
 تشوه في الجسم ".، تشوه في الوجو، حروق، أطراف تبعًا لمتةير نوع اإلصابة)بتر

شىت قؽ نف     هذه اش رضا  جرل  سػل  اشنتكسػطل  اش سػلاا  كاالت راةػل  اشن الراػ  
السػػػػتجلال  أةػػػػراد لاتػػػػ  اشدراسػػػػ  تا ػػػػلن ِشنتغاػػػػر تػػػػكع اإل ػػػػلا  ةػػػػ  أداهجػػػػـ لىػػػػت نقاػػػػلس اشقىػػػػؽ 

  ( 24كذشؾ  نل هك نكضو ة  اشجدكؿ )، االجتنلل 
  26)جدول 

 اإلحصاء الوصفي لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس القمق االجتماعي

 القمق االجتماعي

 ع م ن مكان اإلصابة

 13,4 69,7 35 اتر أطراؼ

 11,80 77,8 26  ركؽ

 10,2 56,8 29 تككه ة  اشجسـ

 14,7 65,4 90 اشنجنكع
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اشنتكسػطل  اش سػػلاا  شػدرجل  أةػػراد لاتػ  اشاتػػر اشتػػ   ( أف24اتضػو نػػف اشجػدكؿ اشسػػلاؽ)
، (2 01( كاػػلت راؼ ن اػػلرم )5 47( نراضػػلن لىػػت نقاػػلس اشقىػػؽ االجتنػػلل )13اىػػ  لػػددهـ )

( اػػػػلت راؼ 6 55)درجػػػػل  أةػػػػراد لاتػػػػ  اش ػػػػركؽ لىػػػػت ت ػػػػس اشنقاػػػػلس ااتنػػػػل اىغػػػػ  نتكسػػػػطل 
( اػػػػػػلت راؼ 6، 34ا  )( ااتنػػػػػػل  لتػػػػػػ  تتػػػػػػلهج أةػػػػػػراد لاتػػػػػػ  اشتكػػػػػػكهل  اشجسػػػػػػد61 00ن اػػػػػػلرم)
(  كابل ػػظ نػػف اشجػػدكؿ اشسػػلاؽ أاضػػلن أف األةػػراد اشػػذاف ا ػػلتكف نػػف اش ػػركؽ  ػػلتكان 2 01ن اػػلرم)

كاأت  ة  اشنرتا  اشثلتا  األةراد اشن لااف الشاتر سكاء ، أ ثر وىقلن نف الو  اشنجنكلتاف األ رااف
دا  اشن تى ػ  ةػ  اشنرتاػ  اشثلشثػ  كأ اػران جػلء أةػراد اشتكػكهل  اشجسػ، ة  اشطػرؼ اش ىػكم أك اشسػ ى 

ةجػػـ أوػػؿ وىقػػلن ةػػ  اشنكاوػػؼ االجتنللاػػ  اشتػػ  تسػػا  شجػػـ اشضػػاؽ كاشتػػكتر ، ةػػ  اشقىػػؽ االجتنػػلل 
 اكأف هذه اشتككهل  

 8 كشتكضاو هذه اش ركؽ االتالن ان ف اشت رؼ لىاجل ة  اشن طط اشاالت  اشتلش 

 
 الفئات الثالث من التشوىات الجسدية في القمق االجتماعي الفروق بين  11)الشكل 

كشن رةػػػ  نػػػل إذا  لتػػػ  هتػػػلؾ ةػػػركؽ ذا  دالشػػػ  إ  ػػػلها  ت ػػػزل شنتغاػػػر تػػػكع اإل ػػػلا  تػػػـ 
 : ( اكضو ذشؾ25  كاشجدكؿ اشتلش  روـ ) (ANOVA)است داـ ت ىاؿ اشتالاف األ لدم
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  27)جدول 
 تبعًا لمتةير مكان اإلصابة عمى مقياس القمق االجتماعي، تحميل التبايننتائج اختبار 

القمق 
 االجتماعي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 د.ح
متوسط 
 المربعات

F 
قيمة 
 الفروق

 2 2020 1 0 1201 ااف اشنجنكلل 

 داش  7 01**
دا ؿ 

 اشنجنكلل 
00201 0 65 001 0 

  71 1 04321 اش ى 

 

الشتسا  شنقالس اشقىؽ االجتنػلل   لتػ  داشػ  لتػد  (F)(  أف وان  25اتضو نف اشجدكؿ )
إشػت كجػكد ةػركؽ داشػ  اػاف اش هػل  اشػثبلث نػف أةػراد ، (  كتكار هػذه اشتتاجػ 10 1نستكل اشدالش )

كأف ، اشتكػكهل  األ ػرل(، اش ػركؽ، اشاتػر)اش ات  األسلسا  اشػذاف ا ػلتكف نػف اشتكػكهل  اشجسػدا 
ةهػ  اشتكػكهل  اشجسػدا  ، كأ اػران ، تىاجل ةهػ  لنىاػل  اشاتػر،  ركؽ  لت  ش لشو ةه  اش ركؽهذه اش

ك ل ػ  اشتسػلء اػكاججف  نكػ بل  ةػ  لنىاػ  ، األ رل  أم أفه األةراد اشذاف ا ػلتكف نػف اش ػركؽ
ةجػػفه اتجتػػاف  اشت ػػللبل  االجتنللاػػ  ا  ػػـ تىػػؾ اشتكػػكهل  اشتػػ  تسػػا  ، شػػذا، اشتكاةػػؽ االجتنػػلل 

، ةج  أوؿ لرض  شىقىؽ نػف ةهػ  اش ػركؽ، شجف اإل رال كاش جؿ كاشقىؽ االجتنلل   أنل ةه  اشاتر
ا  ػـ أتػ  ن  ػ  ، ةػان ف  ال اثاػر االتتاػله اآل ػراف إشاػ ،  لؿ  لف اشاتر ة  اشطرؼ اش ىػكم ة  
لشػ  نبلاس  اشت  تادك شىتلظر أت  شدا  أادم سىان   أنػل ةهػ  اشتكػكهل  اشجسػدا  ةجػ  ةػ  اشغ ة 

 ت كف ن  ا  أك ال ت ثر  ثاران لىت ت للبل  اش رد االجتنللا  

كان ف أف ا زك اشال ث  لش  اشقىؽ اش اارك شداجـ إشت اشتغاار اشجذرم اشذم ا دثػ  اش ػركؽ 
كأهنجػػل اشكػػ كر اػػلشتقص كاال ػػتبلؼ لػػف ، ةا ػػا كف أنػػلـ اش داػػد نػػف اشنكػػ بل ، ةػػ   اػػلتجـ

كال سػػانل ةػػ  اشنرا ػػؿ األكشػػت ، اآل ػػراف كاشت ػػللبل  االجتنللاػػ ننػػل اج ىجػػـ اتجتاػػكف ، اآل ػػراف
كاإل ػػلا  اشتػػ  ا ػػلتكف نتجػػل وػػد ، نػػف اإل ػػلا  واػػؿ أف اتك ػػىكا إشػػت  لشػػ  اشت اػػؼ نػػا كضػػ جـ
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ت ػػاقجـ ةػػ   ثاػػر نػػف األ اػػلف لػػف أداء اش داػػد نػػف األتكػػط  اشتػػ   ػػلتكا اقكنػػكف اجػػل كازاكشكتجػػل 
 تق  نف اشقىؽ االجتنلل  ال استطا كف اش ركل نتجل ة  اك  نل اتسا  ة  د كشجـ، نساقلن 

اشتػ  تك ػى    Hawamdeh et al,2008كتت ؽ هذه اشتتاج  نا تتاج  دراس   كاندك )
، أ لاػل8  نػل تت ػؽ نػا دراسػ   ػؿ نػف إشت ارت لع  لال  اشقىؽ شدل األك لص اشن ػلااف اػلشاتر 

 والتـي أشـارت نتائجيـا، Akkaya Atalay, Taflan et al.(2015)، ت ػبلف ك  ػركف، أتبلشػ 
ااتنػػل اشاتػػر كتكػػكا   ػػكرك اشجسػػـ ةجنػػل ، إشػػت أف تكػػكا   ػػكرك اشجسػػـ تػػ ثر سػػىالن لىػػت اإلتػػلث

اػػ ثراف سػػىالن لىػػت جػػكدك اش اػػلك كاشنػػزال شػػدل اشنرضػػت اشػػذاف ا ػػلتكف ةقػػداف أطػػراةجـ   ػػذشؾ تت ػػؽ 
أف اشت  أظجػر    Arif  &Ramprasad 2101تتلهج هذه اشدراس  نا دراس  أراؼ كراناراسلد)

 سػػ  ، كش ػػف اػػدرجل  نت لكتػػ ، جناػػا أةػػراد اش اتػػ  ا ػػلتكف نػػف اشقىػػؽ كاال تهػػل  ةػػكؽ اشنتكسػػط
درجػػ  اإل ػػلا   ةػػلألةراد اشػػذاف ا ػػلتكف نػػف اش ػػركؽ نػػف اشدرجػػ  اشثلشثػػ   ػػلتكا أ ثػػر لرضػػ  شىقىػػؽ 

 تهػل  نقلرتػػ  كاال تهػل  نػػف أ ػ ل  اش ػػركؽ اشاسػاط    نػػل أف اإلتػلث أ ثػػر لرضػ  شىقىػػؽ كاال
ك  ك ػػػلن اشقىػػػؽ اشنت ىػػػؽ اتظػػػرك اآل ػػػراف إشػػػت تىػػػؾ اشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  اشتػػػ  سػػػااتجل ، الشػػػذ كر
 اش ركؽ 

كتت ػػػؽ ةػػػ  األ ىػػػ  نػػػا اإلطػػػلر اشتظػػػرم ، كااػػػدك نػػػف هػػػذه اشتتاجػػػ  أتجػػػل نتطقاػػػ  تكلػػػلن نػػػل
اشنسػػػتكل كاشدراسػػػل  اشسػػػلاق  اشتػػػ  أ ػػػد  لىػػػت أف اإل ػػػلا  اػػػلش ركؽ شجػػػل لكاوػػػ  سػػػىاا  لىػػػت 

لػػبلكك لىػػت ، كأف اتػػر األطػػراؼ أوػػؿ وىقػػلن كتجتاػػلن نػػف اشتل اػػ  االجتنللاػػ ، اشت سػػ  كاالجتنػػلل 
الشر ـ نف  كتجػل ، ةلشتككهل  اشجسدا  ود ال تسا  نثؿ هذا اشقىؽ كاش جؿ ش ثر نف اشتلس، ذشؾ

 نزلج  ة  أثتلء اشت للبل  االجتنللا  

داللـة إحصـائية بــين أفـراد عينـة البحــث "توجــد فـروق ذات : ونصـيا، الفرضـية السادسـة
 .  سنة عمى مقياس صورة الجسد والقمق االجتماعي36  وفوق)35الذين ىم دون سن)

شىت قػػػػؽ نػػػػف اش رضػػػػا  اسػػػػت دـ اشال ػػػػث وػػػػلتكف اش ػػػػركؽ اػػػػاف اشنجنػػػػكلتاف السػػػػت داـ     
( 13)( سػت   ػلف لػددهـ13ةنجنكلػ  نػل دكف)، شن رةػ  هػذه اش ػركؽ اػاف اشنجنػكلتاف، ستكدت 

كاشجػدكؿ اشتػلش  ااػاف هػذه اش ػركؽ اػاف   (33( سػت  )14ااتنل  لف لػدد أةػراد اش اتػ  ةػكؽ )، ةرداه 
 اشنجنكلتاف لىت نقالس  كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل  
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  28)جدول 
 الفروق بين األعمار األدنى واألعمى عمى مقياس صورة الجسد والقمق االجتماعي

 تالمتةيرا

   سنة35، 20بين )

  35)ن

 ،   سنة36أكثر من)

 اتجاه الفروق قيمة ت  55ن)

 ع م ع م

 ش لشو األ غر ستلن  24 06 32 4 23 65 27 5 34 014  كرك اشجسد

 ش لشو األ غر ستلن  01,12 26 7 45 37 51 4 17 54 اشقىؽ االجتنلل 

 

( اػػاف 10 1نسػػتكل دالشػػ  )( أف هتػػلؾ ةػػركؽ داشػػ  إ  ػػلهالن لتػػد 26اتضػػو نػػف اشجػػدكؿ )
تكػكهل  أ ػرل( اشتػ  تقػؿ ألنػلرهـ لػف ،  ػركؽ، اتػر)األةراد اشذاف ا لتكف نػف تكػكهل  جسػدا 

 ( ست  ة   ؿ نف لدـ اشرضل لف  كرك اشجسد14كاألةراد اشت  تزاد ألنلرهـ لف )، ( ست 13)
ؿ سػػتلن نقلرتػػ  كاشقىػػؽ االجتنػػلل  كجػػلء  هػػذه اش ػػركؽ ةػػ  هػػذاف اشنتغاػػراف ش ػػلشو األلنػػلر األوػػ

 الأللنلر األ ار ستلن 

كتكار هذه اشتتاج  إشت أف األةراد األوؿ لنران ا لتكف نف نك بل  تت ىؽ ا دـ اشرضل لف 
كاشقىؽ ةػ  اشنكاوػؼ االجتنػلل  اشػذم اج ىجػـ  اػر وػلدراف لىػت إولنػ  لبلوػل  ،  كرك أجسلدهـ

ةنػػف اشنتكوػا أتجػػـ ، اد األ اػػر سػتلن ااتنػػل األةػر ، سػكا  نػػا اآل ػراف تتاجػػ  شجػذه اشتكػػكهل  اشجسػدا 
كأت  نا نركر اشزنف استطللكا اشتقىاؿ نف وىؽ  كرك ، ت ا كا نا هذا اشكضا شتككهلتجـ اشجسدا 

اشجسػػد كاشقىػػؽ االجتنػػػلل   كراطػػ  لػػػدك دراسػػل  أف ت اػػػؼ  اػػلر اشسػػػف نػػا اشاتػػػر  ػػلف أةضػػػؿ 
ةقػػد ر ػػز  ، اش نػػر اشتنلهاػػ نقلرتػػ  ا هػػ  اشكػػال  نػػف اشػػذ كر كاشتسػػلء  الاللتنػػلد لىػػت تظراػػل  

ت سارا  اشتتلهج لىت اةتراضل  أف  الر اشسف نف ناتػكرم األطػراؼ وػد ال ات ػللىكف اػت س اشقػكك 
ألتجػػػـ اتظػػػركف إشػػػت اشتغاػػػرا  ةػػػ  وػػػدراتجـ اشكظا اػػػ  ك ػػػكرك ،  ػػػلألةراد األ ػػػغر سػػػتل، نػػػا اشاتػػػر

شنتكوػا أف هػذه اشتغاػرا  كش ػف نػف ا، اأتجل  اػر نر ػك  ةاجػل جسدهـ اشتلتج  لف ةقداف أطراةجـ
اػلشر ـ نػف أف اسػتنرار األشػـ ا ػد اشاتػر اللتاػلره للنػؿ  طػر  ااػر ، ترتاط إشت  ػد نػل نػا سػتجـ

ةػ ف اشنػرض اشنػزنف كاش جػز اػدؿ ، شىت اؼ اشض اؼ  كتنكالن نا األد  اشت س  ةػ  هػذا اشنجػلؿ
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أف ت ػكف ن كػران لىػت سػكء  نراران كت راران لىت أف اشتدااار اشنكضكلا  شئلللو  اشجسدا  تناؿ إشػت
( إشت أف اش ػرك  تػ ثر ةػ  Graham,&Parke, 2004اش لش  اشت سا   ةقد أكلر ا ث أجراه )

اش هل  اش نراػ  األ ػغر سػتلن نتجػل ةػ  األ اػر سػتلن نػف  اػث اشتكػكهل  اشجسػدا  ك ثلرهػل اشت سػا  
ناتػكرم األطػراؼ ت ػكف نتكسػط ألنػلرهـ ، كاالت  لشا  كاشجسدا  كاالجتنللاػ   ة ىػت سػااؿ اشنثػلؿ

 كاشتلتجػ  لػف إطػبلؽ اشتػلر اشنالكػر أك اإلت جػلرا  اشقرااػ  نػػف، سػت  (7 23)ةػ  كوػ  اإل ػلا  
أك أم نػػزاج ننػػل سػػاؽ  لػػبلكك لػػف اشتكػػكهل  اشجسػػدا  ، كاش ػػركؽ، أك كػػظلال االت جػػلر اشضػػ ا 

كركد اشػػدـ ةػػ  األكلاػػ   أك اشسػػرطلف أك ضػػ ؼ، اشتلتجػػ  لػػف األنػػراض اشنزنتػػ   نػػرض اشسػػ رم
كاشػذم ان ػف أف تت ػلوـ هػذه اش ػلال  أثتػلء األزنػل  كاشن ػلرؾ اش رااػ  ، اشدنكا  شؤلطراؼ اشسػ ىا 

 شدل اشنجتداف كاشندتااف لىت  د سكاء 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعـي صـورة الجسـد ": ونصيا، الفرضية السابعة
 االجتماعي. ومنخفضي صورة الجسد عمى مقياس القمق

شى اتػل  اشنسػتقى   (T-Test)كشىت قؽ نف     هذه اش رضا  ولـ اشال ث ا سل  ا تاػلر
 8 شتكضاو دالش  اش ركؽ  كاشجدكؿ اآلت  اكضو ذشؾ

  29)جدول 
 عيالفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة مرتفعي ومنخفضي صورة الجسد عمى مقياس القمق االجتما

 اتجاه الفروق قيمة ت ع م ن صورة الجسد القمق االجتماعي

 التجنب االنفعالي
 0 1 7 07 31 نرت ا

 ش لشو اشنرت  اف **0 7
 5 2 2 7 05 نت  ض

 التشتت الذىني
 0 2 0 06 31 نرت ا

 ش لشو اشنرت  اف **2 1
 3 1 2 06 05 نت  ض

 الم شرات الجسمية
 0 1 1 07 31 نرت ا

 ش لشو اشنرت  اف **1 5
 7 2 6 7 05 نت  ض

 التوكيدية
 3 2 7 06 31 نرت ا

 ش لشو اشنرت  اف **3 1
 0 2 0 06 05 نت  ض
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 اتجاه الفروق قيمة ت ع م ن صورة الجسد القمق االجتماعي

 الدرجة الكمية
 5 06 1 61 31 نرت ا

 ش لشو اشنرت  اف 3 4
 2 22 0 13 05 نت  ض

 

( كجػػكد ةػػركؽ ذا  دالشػػ  إ  ػػلها  اػػاف نتكسػػط درجػػل  27اشجػػدكؿ اشسػػلاؽ) ابل ػػظ نػػف
نت  ض   كرك اشجسد كنرت     كرك اشجسد لىت نقالس اشقىػؽ االجتنػلل ر  اػث اىغػ  وانػ  

كهػذه اشتتاجػ  ، (13 1)كه  أ غر نف وان  نسػتكل اشدالشػ  االةتراضػ  (111 1)نستكل اشدالش 
ها  اػػػاف نتكسػػػطل  درجػػػل  نرت  ػػػ   ػػػكرك اشجسػػػد إشػػػت كجػػػكد ةػػػركؽ ذا  دالشػػػ  إ  ػػػلتكػػػار 

كنت  ضػػ   ػػكرك اشجسػػد ةػػ  اشدرجػػ  اش ىاػػ  شنقاػػلس اشقىػػؽ االجتنػػلل  ش ػػلشو نت  ضػػ   ػػكرك 
 اشجسد 

كهػـ ، كا سر اشال ث هذه اشتتاج  اأف األك لص اشػذاف اتظػركف إشػت جسػدهـ اكػ ؿ سػىا 
 ثار نػف اشنكاوػؼ االجتنللاػ  ادة جـ هذا األنر إشت تجت  اش،  ار راضاف لتجل اسا  اإل لا 

اشت   لتكا ات رطكف اجل واػؿ اإل ػلا   ةلألكػ لص نت  ضػ   ػكرك اشجسػد اكاججػكف وىقػلن  ػكؿ 
ننػل اج ىجػـ أ ثػر وىقػلن نػف نرت  ػ   ػكرك اشجسػد اشػذاف ، اش ا ا  اشتػ  اتظػر اجػل اآل ػراف ت ػكهـ

ك لتػػ  جناػػا ، جتنللاػػ اتظػػركف إشػػت اإل ػػلا  نػػف نتظػػكر إاجػػلا  اػػدة جـ شى اػػلك كشى بلوػػل  اال
أا لد اشنقالس داش  ش لشو نت  ض   كرك اشجسػد   نػل أف اشن ػلااف الشتكػكهل  اشػذاف   ػىكا 
لىػػػت درجػػػل  نرت  ػػػ  لىػػػت نقاػػػلس  ػػػكرك اشجسػػػد أ ػػػاو شػػػداجـ تقاػػػؿ شكضػػػ جـ اشجداػػػد كأدر ػػػكا 

جـ كالشتػػلش  ا ػػاو شػػدا، ضػػركرك اشت اػػؼ نػػا هػػذه اإل ػػلا   ػػ  اسػػتطا كا االسػػتنرار ةػػ  اش اػػلك
، تقػداران أ اػػر شىػػذا  نػػف األكػػ لص نت  ضػػ   ػػكرك اشجسػد اشػػذاف شػػـ اتن تػػكا نػػف تقاػػؿ اإل ػػلا 

ل ػس األةػراد ، كهذا نل اج ىجـ اج ىجـ لرض  شىقىؽ االجتنلل  اشنستنر ة   التجـ كت للبلتجـ
نرت  ػػ   ػػكرك اشجسػػد  اػػث اػػت  ض وىقجػػـ االجتنػػلل  تتاجػػ  ت ػػلش جـ نػػا اإل ػػلا  الشتكػػكه 

 اء نف  بلؿ لنىا  اشاتر أك اش ركؽ أك اشتككهل  اشجسدا  األ رل اشجسدم سك 

إف تتػػلهج اش رضػػال  اشسػػا كنترا  اشتػػ  تػػـ لرضػػجل ةػػ  هػػذا اش  ػػؿ 8 شػػذشؾ ان ػػف اشقػػكؿ 
كاشتكػكهل  اشجسػػدا  األ ػرل( ا ػػؿ نػف  ػػكرك ، اشاتػػر كاش ػركؽ) ػكؿ لبلوػ  اشتكػػكهل  اشجسػدا  
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اشتكػػػكهل  تػػػ ثر لىػػػت  ػػػكرك اشجسػػػد شػػػدل اش هػػػل  أظجػػػر  أف تىػػػؾ ، اشجسػػػد كاشقىػػػؽ االجتنػػػلل 
 نػل تػ ثر أاضػلن لىػت اشقىػؽ االجتنػلل   كأف هػذه اشتتػلهج وػد ات قػ  نػا ، ادرجل  نتالات  اشثبلث

كاشت  أكلر  إشت أف اإل لا  الش ركؽ  لت  أ ثر إابلنلن كتػكتران نػف  اػث ، اش داد نف اشدراسل 
كأف لنىال  اشاتر شػدل ، ك  ك لن شدل اإلتلثلدـ اشرضل لف  كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل  

األةراد تأت  ةػ  اشنرتاػ  اشثلتاػ  نػف  اػث لػدـ اشرضػل لػف  ػكرك اشجسػد كاشقىػؽ االجتنػلل   أنػل 
ةجػػلء  ةػػ  اشنرتاػػ  اشثلشثػػ  نػػف  اػػث تأثرهػػل ا ػػدـ اشرضػػل لػػف  ػػكرك ،  لشػػ  اشتكػػكهل  اشنت ػػددك
 اشجسد كاشقىؽ االجتنلل  

 : إلكمينيكيةنتائج الدراسة ا -ثالثًا 
، اشاتػر)ولـ اشال ث ادراس  س   لال  نف أةراد اش ات  األ ثر ت رضلن شىتكػكهل  اشجسػدا  
، كذشؾ الست داـ دراس  اش لشػ  لىػت اشنسػتكل اإل ىاتا ػ ، اشتككهل  اشجسدا  اشن تى  (، اش ركؽ

أثػػػره لىػػػت  ك ػػػذشؾ، كاشنبل ظػػػ  اشدواقػػػ  شطاا ػػػ  اشتكػػػكه كأثػػػره لىػػػت اشتكاةػػػؽ اشت سػػػ  كاالجتنػػػلل 
 اش بلول  االجتنللا  كلدـ اشرضل لف ك كرك اشجسد 

إ داهنل  لش  كل  ا ػلت  نػف ، كاااف اشال ث ةانل اى  لرض ش لشتاف نف اشاتر كاش ركؽ
 8  لش  كلا  ت لت  نف اإل لا  الش ركؽ كاش لش  األ رل، اشاتر

 بتر ) الحالة األولى  : 
كال ، ا ػ  أهىػ   ثاػػران ، ال ا نػؿ، للنػلن  22 لتػ  اش لشػ  )ع س د( لاػلرك لػف كػل  لنػره 

، كا تاػره وػدككن شػ ، ك ػلف نت ىقػله  ثاػران اكاشػده أ ثػر نػف ت ىقػ  اػلألـ، ا لت  نف أم نك بل  ن جػـ
كاػػرل اشنستركػػد اػػأف ، كنػػتجـ نػػف ا تاػػره اش تػػكف، نػػتجـ نػػف ا تاػػره اشتل ػػو، كا ػػ  أ كتػػ   ثاػػران 

 كا تار ت س  اجتنللالن كن اكالن ، االجتنللا ا   اش بلول  ، أسرت  نثلؿ شؤلسرك اشنتنلس  

كش ػػف األ  وػػلدر لىػػت تػػأناف ، اشنسػػتكل االوت ػػلدم شؤلسػػرك نتكسػػط  لشاػػلن اسػػا  األزنػػ 
ك ل ػ  ا ػد ت رضػ  ، كود اىجػ كف شبلسػتدات  ةػ  ا ػض اش ػلال ، نتطىال  األسرك اك ؿ نقاكؿ

، أكػػ   ك اػػر ذشػػؾ  شػػذشؾ شئل ػػلا  كنػػل ترتػػ  لىاجػػل نػػف د ػػكؿ نستكػػ ال  ككػػراء أدكاػػ  ك ػػكر
 ورر اش نؿ شنسللدك أهى  
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كا ػد اشنستركػػد ت سػػ  كػػ ص ا ػػ  اش اػػلك كجناػا اشتػػلس ا اكتػػ   ل ػػ  ا ػػد أف ت ػػرض  
كهك ا لكؿ اشادء انكػركع اسػاط ت ػكد أرال ػ  لىاػ  كلىػت ، استطلع اشتأوىـ نا إ لات ، شئل لا 

 اشطاا ا  أسرت  ة  ن لكش  شتسالف اإل لا  كاش كدك شى الك 

كوػد ، ت رض  رجى  اشاسرل إل لا  الشغ  تتاج  شكظا  تلجن  لف ت جار كوػا ةػ  دنكػؽ
اتػػر  ك وػػرر األطاػػلء أف اإل ػػلا  الشغػػ  ككجػػدكا ضػػركرك، تػػـ إسػػ لة  شىنكػػ ت ا ػػد نضػػ  سػػلل 

ال ة ف  الت  ست كف ة   طر  كه ذا تـ اتر اشرجؿ ، اشرجؿ نف ةكؽ اشر ا  كا 

 ػلف كػداد ، دااػ  جػراء اإل ػلا  كاشاتػر كشػـ اتقاػؿ نػل  ػدث شػ ت رض ش دن   ااػرك ةػ  اشا
، ك ػػلف أهىػػ  ا ػػلكشكف نداراتػػ  كلػػدـ إزللجػػ  كتىااػػ  نتطىالتػػ  جنا جػػل، اشغضػػ  ألت ػػ  األسػػال 

كلػلد إشػت طاا تػ  اشسػلاق  ، كش ت  نا نركر اشكو  كانل ال اتجلكز ثبلثػ  أكػجر تػأوىـ نػا إ ػلات 
كش تػػ  اػػاف اش ػػاف كاآل ػػر انػػر ا لشػػ  نػػف اال تهػػل  اسػػا  ، االجتنللاػػ  كاشنت لهىػػ  اكػػ ؿ  ااػػر

 كش تجل شنر ى  و ارك جدان كال تذ ر ، كا تبلؼ كض   لنل  لف لىا  سلاقلن ، كض   اش لش 

 :  تقرير الحالة

شػػـ اى ػػظ اشال ػػث أثتػػلء ، اش لشػػ  ت ػػلت  نػػف تكػػكه ةػػ  اشجسػػد اتنثػػؿ ةػػ  اتػػر رجىػػ  اشاسػػرل
( DSM-IVاشتك ا   اشرااا اشن ػدؿ شبلضػطراال  اشت سػا  )تك اص اش لش  كاتلء لىت اشدشاؿ 

 كجكد ألراض الضطرا  اشقىؽ االجتنلل  أك اضطرا  تككه اشجسد 

كأ ػاو نثػلؿ شىك  ػا  اشتػ  تتجػلكز ، كهك نثلؿ شى لش  اشنتكاةق  نا ت سجل ا ػد إ ػلاتجل 
 ثاػػػػران رأم كتظػػػػرك كال اجنجػػػػل ، كت تاػػػػر ت سػػػػجل طاا اػػػػ  كشػػػػاس شػػػػداجل تكػػػػكه، ظركةجػػػػل كنكػػػػ بلتجل

 نل أت  ك ص شدا  ودرك لىت اشت  ار اشنتطقػ  كاشنتسىسػؿ  كهػذا األنػر اسػللده لىػت ، اآل راف
كأارزهػػل اإل ػلا  اشتػػ  ت ػػرض شجػػل  ةا ػػد نضػػ  كػػجراف أك ، تجػلكز اشنكػػ بل  اشتػػ  ا ػػلت  نتجػػل

ش ػكدك تػدراجالن أكػلر أهىػ  اأتػ  اسػتطلع ا، ثبلث  لىت إ لات  كاشنك ى  اشت  ساا  ش   لشػ  اشاتػر
أد  إشػػت تغااػػر  كأتػػ  وػػرر أف ااػػدأ  اػػلك جداػػدك ر ػػـ التراةػػ  أف اإل ػػلا ، إشػػت  التػػ  اشطاا اػػ 

كن تػػػػكؼ االاػػػػدم أنػػػػلـ اشظػػػػركؼ اش ػػػػ ا  ، ا ػػػػض ن ططلتػػػػ  كش تجػػػػل شػػػػـ تج ىػػػػ  اقػػػػؼ لػػػػلجزان 
،  اػػث اػػدأ اػػلشت طاط شننلرسػػ  ألنػػلؿ تتتلسػػ  نػػا  لشتػػ  اشجداػػدك، كاشنسػػتجدك اشتػػ  كضػػا اجػػل

ثال  كتقدار ذات  ، كتن ت  نف نسللدك أهى  ااضلن ، ةر ش  د بلن ا نف ش  استقبلشا  نلدا كتك   كا 
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ال ا ػػػػلكؿ إ  ػػػػلء إ ػػػػلات  أثتػػػػل ت للبلتػػػػ  ، شداػػػػ  وػػػػدرك  ااػػػػرك لىػػػػت اشت اػػػػؼ نػػػػا إ ػػػػلات  
ا لكؿ أف ، االجتنللا  كاس ت ألف ا كف ن ط أتظلر اآل راف نف  بلؿ األلنلؿ اشت  اقـك اجل

ةجك ارل أف اشن اط كاشااه  االجتنللا  اشت   كش  سػللده ،   اجتنللا  نا اآل رافاطكر لبلولت
 ثاران ةػ  اشػت ىص نػف لقػدك اش جػؿ اشتػ  تكػ ى  شداػ  ةػ  اػداال  إ ػلات  كاشتػ  ج ىتػ  نتطكاػلن 

 نات دان لف األ دولء كاش لهى  ، كنتقكو لن لىت ذات 

درجػ  تكػار إشػت أف نسػتكل اشقىػؽ كود   ى  اش لش  لىت نقالس اشقىػؽ االجتنػلل  لىػت 
كهذا نل اادك ، كأت  ال تكجد شدا  أم نك ى  أثتلء ت للبلت  االجتنللا ، االجتنلل  شدا  نت  ض

كهػػـ ، إتػ  وػػد كػلهد اش كػرا  نػػف اشػذاف ا ػلتكف نػػف  ػلال  اتػر8  اػػث اقػكؿ، شػدل اش ػداث ن ػ 
كالتاػػر ، ـ كاسػت لد نػف تجػراتجـكوػد ت ىػـ نػتج،  لشاػلن اتػلا كف  اػلتجـ اشاكناػ  اكػ ؿ كػا  طاا ػػ 

ف ، كشػف اج ػؿ إ ػلات  تقػؼ للهقػلن أنػلـ لػاش  التػ  اكػ ؿ طاا ػ ، ت س   اػر ن تىػؼ لػتجـ كا 
 نػػل أتػػ  شػػـ ا ػػد اقػػاـ كزتػػلن شجنػػس ، ةجػػك ا تاػػر أتػػ  وػػلدر لىػػت ت طاجػػل، كاججتػػ   ػػ كال  ن اتػػ 

ال شنل  لف شاسػتطاا نغػلدرك نتزشػ ، اآل راف كتظراتجـ اشنك ق  لىا   اػث إف تغىاػ  لىػت وىقػ   ،كا 
هػػ  اش لنػػؿ األسلسػػ  اشػػذم ن تػػ  نػػف االسػػتنرار كلػػاش ، ك جىػػ  نػػف اآل ػػراف كنػػف  لشػػ  اشاتػػر

  الت  اك ؿ طاا   

كلىػػت نقاػػلس  ػػكرك اشجسػػد   ػػؿ اشن  ػػكص لىػػت درجػػ  تكػػار إشػػت أف  ػػكرت  لػػف جسػػده 
ذه اش لشػ  نثػػلؿ ك لتػ  هػ، كأتػ  اػرل أف إ ػلات  شػػـ تغاػر اش ثاػر نػف  ػكرت  لػػف جسػده، نرت  ػ 

 شىك  ا  اشكاثق  نف ت سجل لىت اشر ـ نف اش  كال  اشت  تنر اجل 

 حروق ) الحالة الثانية  : 
ت اش ، كه  طلشا  جلن ا   لشالن ، أتثت ة  اشكا د كاش كراف نف لنرهل، اش لش  )ـ   ؼ(

كاشػػدهل نػػف ذكم اشطاػػا ، ةػػ  أسػػرك تتػػأشؼ نػػف  نسػػ  أكػػ لص كةػػ  نتػػلخ أسػػرم اتسػػـ الشجػػدكء
كلبلوتجػل نػا أ اجػل ،  اػث ت ػد كاشػدتجل ن ػدر األنػلف شجػل، كش ت  طا  لىت  ػد ت اارهػل، اش لد

ة بلولتجػل ن  ػكرك ا ػدد ن ػاف ، كأ تجل ت  جل الشجادك  اطاا تجل ال ت   اش بلوػل  االجتنللاػ 
 ػػلف شػػداجل  نػػل ، كال ت ػػ  اش ػػبلـ  ثاػػران ، نػػف األ ػػدولء كهػػ  ك  ػػا  هلدهػػ  ال ت ػػ  اش كضػػت

 بلـ  اارك واؿ اإل لا  ك ل ػ  ةانػل ات ىػؽ اػلشت كؽ اشدراسػ  كاش  ػكؿ لىػت لنػؿ الهػؽ تقكؿ أ
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ت ػاش األسػرك ضػنف نسػتكل اوت ػلدم ، كنسللدك أهىجل اػت س اشكوػ ، اسللدهل ة  ت قاؽ ذاتجل
 كاش لهى  نت لهن  كوىاى  اشنك بل  لنكنلن ، كاجتنلل  نتكسط

ت رضػػ  ، ف وذا ػػ  أ ػػلا  اشنتػػزؿاػػدأ  إ ػػلاتجل اسػػا   راػػؽ تكػػ  ةػػ  اشنتػػزؿ تجػػـ لػػ
شى رؽ ة  كجججل نف اشدرج  اشنتكسط  ة  اشجلت  األاسر نف اشكج   تتاج  إل لاتجل أ ػا   

كأ ػػا   نت زشػػ  كتناػػػؿ ، ت ػػلت  نػػف اإلتطػػكاء كاش جػػػؿ كلػػدـ اشقػػدرك لىػػػت اشتػػأوىـ نػػا اإل ػػػلا 
ؿ لىت إ  لء إ لاتجل كت لكؿ ة   ؿ نرك ت رل ةاجل نف اشنتزؿ اش ن، ة  أ ى  األكول  شىك دك

 لف طراؽ اشنبلاس اشت  ترتداجل أك ا طلش  ك رهل ك تغطا  كجججل ا  

 :  تقرير الحالة

كذشػػؾ التنػػلدان لىػػت اشػػػدشاؿ ، وػػلـ اشال ػػث اتكػػ اص كجػػكد اشقىػػؽ االجتنػػلل  شػػدل اش لشػػ 
 اػث ظجػر  شػدل اش لشػ  األلػراض ، DSM-ivاشتك ا   اشرااا اشن دؿ شبلضطراال  اشت سا  
 8 اشتلشا  كاشت  تكار شكجكد اشقىؽ االجتنلل  شداجل

اػػػلش كؼ اشكاضػػػو كاشنسػػػتداـ نػػػف اشنكاوػػػؼ ، وػػػرار اش لشػػػ  كاالكػػػ لص اشن اطػػػاف اجػػػلإ -
 ك ذشؾ اشنكاوؼ اشت  ت كف ةاجل اش لش  نكضا تقااـ نف واؿ اآل راف ، االجتنللا  اشن تى  

نكاوؼ االجتنللا  كتبلةػ  ت اار اش لش  لف اشقىؽ نف  بلؿ ر اتجل الالتس ل  نف اش -
 اشتكاجد نا اآل راف 

 .إدراؾ اش لش  ة  ت س اشكو  اأف  كةجل كوىقجل نالش  ةا  -

كاسػتنرار ظجػكر األلػراض ، تأثار اشقىؽ شدل اش لش  لىػت أتكػطتجل ةػ  اش اػلك اشاكناػ  -
 اشسلاق  شداجل شندك تزاد لف ست  أكجر 

 ال ت لت  نف أم اضطرا  لقى    نل أف اش لش ، لدـ تتلكشجل شى  كؿ أك اش قلوار -

كوػد وػػلـ اشال ػػث اتطااػػؽ نقاػلس اشقىػػؽ االجتنػػلل  لىػػت اش لشػ  كوػػد   ػػى  لىػػت درجػػل  
 للشا  لىت نقالس اشقىؽ االجتنلل  
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 نػػل وػػلـ اشال ػػث اتكػػ اص كجػػكد اضػػطرا  تكػػكه اشػػكهن  شىجسػػد الالسػػتتلد لىػػت اشػػدشاؿ 
 اػػػػث تاػػػػاف شىال ػػػػث ظجػػػػكر ، (DSM-IV)اشرااػػػػا اشن ػػػػدؿ شبلضػػػػطراال  اشت سػػػػا   اشتك ا ػػػػ 

 8 األلراض اشتلشا  شدل اش لش  اشت  ولـ ادراستجل

 كاك ؿ ن رط ، اتكغلؿ اش لش  اك ؿ داهـ الش ا  أك اشتككه اشظلهر -

 إف اتكغلؿ اش لش  اشزاهد الشتككه أدل ال تبلؿ ة  أداهجل االجتنلل  نا اآل راف  -

 لدـ كجكد أم اضطرا  لقى  شدل اش لش   -

تك ػػؿ إشػت أف اش لشػػ  ت ػػلت  ، نبل ظػل  اشال ػػث كدراسػت  شى لشػػ  كشقلهػػ  ن جػلكاتػلء لىػػت 
اسػا   راػؽ ت رضػ  شػ  ، نف تككه ةػ  اشجسػد لىػت كػ ؿ  ػرؽ ةػ  اشجلتػ  األاسػر نػف اشكجػ 

ةػػػ  اشنتػػػزؿ تػػػلجـ لػػػف وذا ػػػ  هػػػلكف أ ػػػلا  نتػػػزشجـ  كأ ػػػا   اش لشػػػ  ت ػػػلت  نػػػف اش داػػػد نػػػف 
ننػل أثػر سػىالن لىػت ، كدرجل  نػف وىػؽ اشنػك ، جتنلل  لال تهل  كاشقىؽ اال، اشنك بل  اشت سا 

أ ػػا   نت زشػػ  ال تر ػػ  ةػػ  ، لبلولتجػػل االجتنللاػػ   ةا ػػد أف  لتػػ  اش تػػلك إاجلااػػ  ةػػ   التجػػل
كأ ػػاو أ ثػػر نػػل ، كشػػـ ا ػػد شػػداجل طنػػكح  ااػػر نػػف  اػػث اشدراسػػ  أك اش نػػؿ، اش ػػركل نػػف اشنتػػزؿ

شىقاػػلـ ا نىاػػ  تجناػػؿ  كت داػػدان إشػػت اىػػد لراػػ تطنػػو إشاػػ  كاكػػ ؿ نسػػتنر هػػك اشسػػ ر  ػػلرل اشػػابلد 
 شىت ىص نف أم أثر نف  ثلر اشتككه 

لىت نقالس اشقىؽ االجتنلل    ى  اشن  ك   لىػت درجػ  تكػار إشػت أف نسػتكل اشقىػؽ 
كتك ر الشقىؽ ةػ   ػلؿ ات راطجػل ، كأتجل ال ت ضؿ اش بلول  االجتنللا ، االجتنلل  شداجل نرت ا

أ ػا   ت ػلت  ، أك نكوؼ اجتنلل  اتطى  نتجل اشتكا ؿ نا اآل ػرافة  أم لبلو  اجتنللا  
 نف اش جؿ اك ؿ  اار أثتلء تكاجدهل نا اآل راف 

كوػػػد   ػػػى  اش لشػػػ  ةػػػ  نقاػػػلس  ػػػكرك اشجسػػػد لىػػػت درجػػػ  تكػػػار إشػػػت أف  ػػػكرتجل لػػػف 
ك ػػذشؾ اػػرز ذشػػؾ كاضػػ لن نػػف  ػػبلؿ  ػػداثجل اكػػ ؿ نسػػتنر لػػف اشسػػ ر  ػػلرل ، جسػػدهل نت  ضػػ 

نػل ات  ػس سػىاالن لىػت تقػدارهل ، راء لنىال  تجناػؿ إلزاشػ  اشتكػكه كاش ػكدك إشػت طاا تجػلاشابلد إلج
 اػث ا لنىكتجػل اىطػؼ نػف اػل  اشكػ ق  كاشت ػلطؼ نػا ، شذاتجل كك كرهل ا دـ تقػدار اآل ػراف شجػل

كأ ػػػا   سػػػىاا  ةػػػ  ، إذ أ ػػػا   ت ضػػػؿ االتسػػػ ل  كاشاقػػػلء نػػػا ت سػػػجل ةتػػػرا  طكاىػػػ ،  لشتجػػػل
  جل االجتنلل  ك تت نا أ دولهجلت لنىجل نا ن اط
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 : تفسير النتائج اإلكمينيكية -

إف ن ظـ اش لال  اشت  أجػرل نقػلابل  ن جػل ك درسسػجل اشال ػث للتػ  نػف سػكء اشت اػؼ 
كضػػ ؼ تقػػدار اشػػذا  السػػتثتلء اش لشػػ  األكشػػت اشتػػ  تػػـ لرضػػجل كاشتػػ  اتسػػن  ادرجػػ  جاػػدك نػػف 

ةػػ   ػػاف أف اػػلو  اش ػػلال  اشتػػ  كػػلهدهل كدرسػػجل ، اشتكاةػػؽ اشت سػػ  كاالجتنػػلل  نػػا  لشػػ  اشاتػػر
 8  لت  ا بلؼ اش لش  األكشت كود اتسن   لشتجـ اشت سا  كاشجسدا  كتكاةقجـ نا اشتككه انل اى 

كهػػذا نػػل ات  ػػس سػػىالن ، كتقػػدار اشػػذا ، كن جكنجػػل، ػػػ ا ػػلتكف نػػف ت ػػكر سػػىا  ت ػػك اشػػذا 
 لىت تكاةقجـ االجتنلل  

 كاالتزكاء كاالات لد لف اشتلس ، اشقىؽ االجتنلل  كاش جؿ ػ ا لتكف نف درج  نرت    نف

 ػ اشك كل اشجسنا  كاآلالـ لىت اشنستكل اشجسدم كاشت س  

ػػػ اشتكػػت  اش  ػػرم كتنر ػػز ت  اػػرهـ  ػػكؿ جسػػدهـ كاشتغاػػرا  اشتػػ   ػػدث  ةاػػ  تتاجػػ  شجػػذا 
 اشتككا  اشجسدم 

دهـ ككظػله جـ اشن تى ػ  ػ ا لتكف نف درج  نرت    نػف اش ػكؼ كاشقىػؽ اشنسػتقاى   ػكؿ جسػ
 ة  اش الك 

إضػػػلة  إشػػػت  اػػػل  اشجػػػدؼ اشن ػػػدد ةػػػ  اش اػػػلك إذ أ ػػػا   ، ػػػػ ات  ػػػلض نسػػػتكل اشطنػػػكح
  التجـ ال وان  شجل تتاج  شجذا اشتككه 

 كاألة لر اشسىاا   كؿ إتجلء  التجـ ك ل   شدل اشتسلء ، ػ اشنزال اشنتقى 

 ركف ة  اشنك   ثاران ةجـ ة  اشغلش  ا  ، اشقىؽ اشنتزااد  كؿ اشنك  ػ

 ػ ا لتكف نف  رالل  كا  الطل  كلدـ اتزاف ات  لش  ة  اشنكاوؼ االجتنللا  

ػ اشجرك  نف اشنكاوؼ االجتنللا  اشن تى   كنف ن لتلتجـ أاضلن نف أشـ اشتككه الشىجكء إشت 
 ت لط  اشنس را  كأ التلن اشن درا  
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، اشتػػ  تتلكشػػ   ػػلال  اشاتػػر كاش ػػركؽكوػػد ات قػػ  هػػذه اشتتػػلهج نػػا اش داػػد نػػف اشدراسػػل   
 Akkaya Atalay, Taflan et)أ لال ك  ركف كاشتككهل  اشجسدا  اشن تى    ةقد أكلر  دراس 

al, 2015)  كجػػكد لبلوػػ  إاجلااػػ  نجنػػ  اػػاف ك ػػكرك اشجسػػد كاال تهػػل  كلبلوػػ  سػػىاا  اػػاف إشػػت
كجػػػكد ةػػػركؽ اػػػاف اإلتػػػلث   نػػػل أظجػػػر  اشتتػػلهج،  ػػكرك اشجسػػػد كاشقاػػػكد اشنلداػػػ  كاش ػػ   اشت سػػػا 

ااتنػل اشاتػر كتكػكا  ، كاشذ كر ة  نتغارا  اشدراس   ةتككا   ػكرك اشجسػـ تػ ثر سػىالن لىػت اإلتػلث
 كرك اشجسـ ا ثراف سىالن لىت جكدك اش الك كاشنزال اال تهلا  شػدل اشنرضػت اشػذاف ا ػلتكف ةقػداف 

أف جناػا ، (Arif  &Ramprasad 2101تتػلهج دراسػ  أراػؼ كراناراسػلد)كأظجػر   أطػراةجـ 
 سػػ  درجػػ  ، كش ػػف اػػدرجل  نت لكتػػ ، أةػػراد اش اتػػ  ا ػػلتكف نػػف اشقىػػؽ كاال تهػػل  ةػػكؽ اشنتكسػػط

 اإل ػػػػلا   ةػػػػلألةراد اشػػػػذاف ا ػػػػلتكف نػػػػف اش ػػػػركؽ نػػػػف اشدرجػػػػ  اشثلشثػػػػ   ػػػػلتكا أ ثػػػػر لرضػػػػ  شىقىػػػػؽ
نقلرتػػ  كاال تهػل  نػػف أ ػ ل  اش ػػركؽ اشاسػاط    نػػل أف اإلتػلث أ ثػػر لرضػ  شىقىػػؽ كاال تهػل  

ك  ك ػػػلن اشقىػػػؽ اشنت ىػػػؽ اتظػػػرك اآل ػػػراف إشػػػت تىػػػؾ اشتكػػػكهل  اشجسػػػدا  اشتػػػ  سػػػااتجل ، الشػػػذ كر
%( لىػػػػت درجػػػػل  61إشػػػػت  41) ك لتػػػػ  تسػػػػا  اتتكػػػػلر اشقىػػػػؽ كاال تهػػػػل  تتػػػػراكح اػػػػاف، اش ػػػػركؽ

كجػػكد لبلوػػ  سػػىاا  اػػاف اشتكاةػػؽ  ( إشػػتCoffey,2012اشنقالسػػاف  ااتنػػل أكػػلر  دراسػػ   ػػكة  )
كأف هذه اش بلو  ت ثر سىالن لىػت لبلوػلتجـ ، تتظاـ اشذات  شدل ناتكرم األطراؼ اشس ىا اشت س  كاش

االجتنللاػػ  ك ػػكرتجـ ت ػػك ذكاتجػػـ أك تقػػدارهـ شت سػػجـ كجسػػدهـ   نػػل أظجػػر  اشتتػػلهج أف األةػػراد 
راد  اث ا لت  األة، األ ار ستلن أ ثر ت ا لن كتكاةقلن لىت اشنستكل اشت س  نف األةراد األ غر ستلن 

إضػلة  ، كاألة ػلر االتت لراػ ، نثؿ اشقىؽ كاال تهػل ، األ غر ستلن نف نك بل  ت سا  كاجتنللا 
 إشت اشك كر الشك دك كاش زش  االجتنللا  

ات لوجػل  كا نف نبل ظ  ن داوا  هذه اشتتلهج اإل ىاتا ا  لىت اشنستكل اش ا   نػف  ػبلؿ 
ه اش اتػػػػ  نػػػػف األةػػػػراد اشػػػػذاف ا ػػػػلتكف نػػػػف نػػػػا تتػػػػلهج اشدراسػػػػ  اشسػػػػا كنترا  اشتػػػػ  أظجػػػػر  أف هػػػػذ

ا ػػلتكف نػػف  ػػكرك سػػىاا  ت ػػك اشجسػػد أك ، اش ػػركؽ ك ارهػػل، اشاتػػر8 اشتكػػكهل  اشجسػػدا  اشن تى ػػ 
أتجػػـ  اػػر راضػػاف لػػف هػػذه اش ػػكرك اشتػػ  أ ػػا   سػػىاا  ةػػ  تظػػرهـ كتظػػر اآل ػػراف   نػػل أتجػػـ 

كال ، ل  كاش جػػؿ اشنتزااػػد اػػث ا ػػلتكف نػػف اشقىػػؽ االجتنػػل، ا ػػلتكف نػػف لزشػػ  ت سػػا  كاجتنللاػػ 
اسػػتطا كف إولنػػ  لبلوػػل  اتهػػلءك نػػا اآل ػػراف  كوػػد تجػػد ا ػػض األدشػػ  اش ىناػػ  اشدواقػػ  ةػػ  اشتظػػر 
إشػػت اش ػػركؽ اػػاف اشػػذ كر كاإلتػػلث كنػػف نسػػتكال  لنراػػ  نتالاتػػ   سػػ  طاا ػػ  اشتكػػكه   نػػل أف 
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ك اش قاقػػ  شىاتػػػلء دراسػػل  إ ىاتا اػػ  كالسػػت داـ كسػػلهؿ إسػػقلطا  نت ػػػددك ان ػػف أف ت كػػؼ اش ػػكر 
اشت س  اش قاق  شجذه اش هل  نف اشنككهاف جسدالن  كااقت اشال  ن تك لن شدراسػل  أ ثػر ت نقػلن ةػ  
هذا اشنجلؿ شرسـ  ػكرك كاضػ   لػف طاا ػ  هػذه اشتكػكهل  كنػل تتر ػ  نػف  ثػلر ت سػا  كجسػدا  

 نتجل  كاجتنللا  لىت اشنستكل اشك كرم ك ار اشك كرم لىت  الك اش رد اشذم ا لت  

، كاأنؿ اشال ث نف اشن ت ػاف ك اشاػل ثاف اشتر اػز لىػت هػذا اش هػ  اشتػ  شػـ ت ػظ الشدراسػ 
إلجػػػراء ا ػػػكث نست اضػػػ   ػػػكؿ طاا ػػػ  اشت اػػػؼ اشت سػػػ  كاالجتنػػػلل  كاش ػػػرالل  اشتػػػ  ا ػػػلتكف 

جػػػراء دراسػػػل  ن نقػػػ   ػػػكؿ األكػػػ لص ةلوػػػدم األطػػػراؼ اشسػػػ ىا  أك اش ىكاػػػ ، نتجػػػل كاش ػػػركؽ ، كا 
كنقلرتتجػػػل ، اشن تى ػػػ  كذشػػػؾ ادراسػػػ   ػػػلال  اشاتػػػر شؤلطػػػراؼ اش ىكاػػػ  أك اشسػػػ ىا  سػػػ  درجلتجػػػل 

نػف أجػػؿ كضػا اػرانج إركػػلدا  كلبلجاػ  ت  ػؼ لػػتجـ ، اػلألةراد اشػذاف ار اػكف أججػػزك ا ػطتللا 
كذشػؾ السػت داـ ةتاػل  اإلركػلد ، اآلثلر اشت سا  اشجسدا  كاالجتنللا  اشتلجن  لف هػذه اشتكػكهل 

ك ارهػػػل نػػػف األسػػػلشا  اشتػػػ  تسػػػت دـ اش تاػػػل  ، كاشتأنػػػؿ اشجسػػػدم اشػػػذات ، سػػػداشنتنر ػػػز لىػػػت اشج
ألف هػػذه اشتكػػكهل  اشجسػػدا   لشاػػلن نػػل تتػػرؾ ، اشقلهنػػ  لىػػت اش بلوػػ  اشت لنىاػػ  اػػاف اش قػػؿ كاشجسػػد

كأف اشت لنػؿ ن جػل اجػذه اشطراقػ  إضػلة  إشػت اشػدلـ األسػرم ،  ثلران لىت اش    اشت سا  كاشجسدا 
الإلضػػلة  إشػػت ت زاػػز تقػػلط اشقػػكك اإلاجلااػػ  ، اسػػللد ةػػ  اشت  اػػؼ نػػف هػػذه اآلثػػلركاالجتنػػلل  وػػد 

 شدل اش رد اشنككه جسدالن شىت لنؿ نا هذه اش لش  
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 : مقترحات الدراسة
 8 ة ت  اك   الآلت ، ة  ضكء اشتتلهج اشت  تك ؿ إشاجل اشال ث ة  دراست  

ش ػػػػلال  اتػػػػر األطػػػػراؼ اشسػػػػ ىا  أك إجػػػػراء دراسػػػػل  نقلرتػػػػ  لىػػػػت اشنسػػػػتكل اش نػػػػ  كاش ا ػػػػ   -0
 كأثر ذشؾ لىت اشتكاةؽ اشت س  كاالجتنلل  ، األطراؼ اش ىكا 

كاشنر كااػػ   اشقاػػلـ ادراسػػ   ػػكؿ  ػػلال  اشاتػػر اػػاف اشػػذ كر كاإلتػػلث كلبلوػػ  ذشػػؾ اجػػكدك اش اػػلك -2
 االجتنللا  

وػػػ  ذشػػػؾ ةلوػػػدم األطػػػراؼ اش ىكاػػػ  أك اشسػػػ ىا  اػػػاف اشػػػذ كر كاإلتػػػلث كلبل إجػػػراء دراسػػػ   ػػػكؿ  -1
 كاشنتا  االجتنلل  ، كاشنستكل اشت ىان ، انتغار اش نر

 إجراء دراسل   كؿ اش ركؽ ة  اشكج  كاشاداف كأثر ذشؾ لىت اشتكاةؽ اشت س   -2

كاش ػػػركؽ ، ت ػػػناـ ا تاػػػلرا  ت سػػػا  تقػػػاس  ػػػكر اشجسػػػد شػػػدل  ػػػؿ نػػػف ناتػػػكرم األطػػػراؼ  -3
 كاشتككهل  اشجسدا  األ رل 

أك  ػػلال  اش ػػركؽ أك ، ت ػػناـ اػػرانج إركػػلدا  شىػػدلـ اشت سػػ  كاالجتنػػلل  ش لوػػدم األطػػراؼ  -4
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 ملخص الدراسة باللغة العربٌة

 

ةقػداف اش ػرد أ ػد أطراةػ  هػك ك ةقداف األطراؼ ه  تجرا  ةراؽ نا أ د أطػراؼ نػف اشجسػـ  
 ة ػدد نػف اشتػلس وػد اكػجدكف  ال ن ػر نتجػل اادك اشاتػر  لشػ ، ا ض اش لال  دث نأسلكم كة  

، وػد تػذه   اػلتجـ شتغااػر  ىػ   كةػ  اشكوػ  ت سػ ، كتتاجػ  شػذشؾ  ةقداف أطراةجـ شسا  أك آل ر
، كش ػػف شداػػ  تػػأثار  ااػػر لىػػت اش داػػد نػػف األتكػػط  االجتنللاػػ ، اشاتػػر هػػك تغااػػر ةػػ  اتاػػ  اشجسػػـ

، نثػػػػػؿ اش ػػػػػركؽ، أنػػػػػل اشتكػػػػػكهل  اشجسػػػػػدا  األ ػػػػػرل، كتكلاػػػػػ  اش اػػػػػلككاشنكػػػػػلر   ةػػػػػ  األتكػػػػػط  
كاشقىػؽ ، نثػؿ تكػكه  ػكرك اشجسػد، كاشتككهل  ة  اشجسػـ ة تجػل تتػرؾ  ثػلران ت سػا  كاجتنللاػ   ثاػرك

 االجتنلل  

، إف اشكاوا اشذم تكجده اشاـك ة  ظؿ  لش  االضطرا  كاش تؼ اشػذم ت اكػ  سػكرا   ل ػ 
شػػـ ا ػػد  لةاػػلن نػػف  ػػبلؿ  جػػـ اإل ػػلال  اش ضػػكا  ، اشنجػػلكرك للنػػ كلػػدد نػػف اشاىػػداف اش رااػػ  

كاشتػػ  نلزاشػػ  نسػػتنرك ، كاشتكػػكهل  كاإلللوػػل  اشجسػػدا  اشتػػ  ات ػػرض شجػػل اآلالؼ نػػف اشنػػكاطتاف
ككػػظلال اشقػػذاهؼ اشتػػ  اقػػـك اجػػل ، تتاجػػ  شىت جاػػرا  كألنػػلؿ اش تػػؼ، نتػػذ أراػػا سػػتكا  ك تػػت اآلف

 اث تأثر  ثار نتجـ جرهاء هذه األلنلؿ اإلرهلاا  اشت  وكضػ  ، اإلرهلااكف ا ؽ اشندتااف اش زؿ
كطلش  تتلهججل األةراد اشندتااف اشذ كر كاإلتلث نف  ؿ األلنلر اتككهل  جسػدا  ، اش الك اش لن 

ك ػػػلال  اشاتػػػر أل ػػػد األلضػػػلء أك شطػػػرةاف ، نثػػػؿ اش ػػػركؽ اشجسػػػدا  اػػػدرجلتجل اشن تى ػػ ، نتالاتػػ 
ك ار ذشؾ نف اشتككهل  اشجسدا  ، ككهل  ة  اشكج  كاش نكد اش قرمك ذشؾ ت، لىكااف أك س ىااف

 نػػػل أثػػػر  لىػػػت  ػػػ تجـ اشت سػػػا  ، اشتػػػ  ألػػػلوتجـ نػػػف اشقاػػػلـ انسػػػ كشالتجـ ةػػػ   اػػػلتجـ اشاكناػػػ 
تجلزاتجـ اشكظا ا  أاضلن    كاالجتنللا  كلىت نجلراتجـ كا 

 :  أىداف الدراسة
اشتكػكهل  اشجسػدا  اشتلجنػ  لػف اتػر األطػراؼ ت اد هذه اشدراس  ة  اشت رؼ لىت ندل تأثار  -1

 كاش ركؽ لىت  كرك اشجسد كاشقىؽ االجتنلل  
كهػك نكضػكع ، تتتلكؿ هذه اشدراسػ  إ ػدل اشنكضػكلل  اش داثػ  اشتػ  وػد تثػرم األد  اشت سػ  -2

ف تتلكشتػػػ  اشدراسػػل  اش رااػػػ  كاألجتااػػ  الشدراسػػػ ، اشتكػػكهل  اشجسػػػدا  إال أتػػ  شػػـػ تػػتـ دراسػػػت  ، ةجػػك كا 
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كالزاؿ ا لجػػػ  إشػػػت نزاػػػد نػػػف ، ؿ ن نػػػؽ ةػػػ   ػػػلال  اش ػػػرك  كاش ػػػكارث   ك ػػػلن ةػػػ  سػػػكرا اكػػػ 
 اشدراس  اشتظرا  كاشتطااقا  

ان ػػف أف تسػػجـ هػػذه اشدراسػػ  ةػػ  تقػػداـ ةجػـػ أةضػػؿ شن ػػلهاـ  ػػكرك اشجسػػد كاشقىػػؽ االجتنػػلل   -3
 كاشتككهل  اشجسدا  

 -ةػػ   ػػدكد لىػـػ اشال ػػث –اػػ  ت ػػد هػػذه اشدراسػػ  األكشػػت نػػف تكلجػػل ةػػ  اشااهػػ  اشسػػكرا  كاش را -4
اشتػػ  تتلكشػػ  اشتكػػكهل  اشجسػػدا  اشنتنثىػػ  ةػػ  اتػػر األطػػراؼ كاش ػػركؽ ةػػ  لبلوتجػػل ا ػػكرك اشجسػػد 

  الشقىؽ االجتنلل 

ان ػػػف أف تسػػػجـ تتػػػلهج هػػػذه اشدراسػػػ  ةػػػ  تقػػػداـ ةجػػـػ أةضػػػؿ شنتغاػػػرا   ػػػكرك اشجسػػػد كاشقىػػػؽ  -5
كذشػػؾ ، تقػػداـ اش ػػدنل  اشنتلسػػا  شجػـػكاشسػػ   ت ػػك ، االجتنػػلل  شػػدل اشن ػػلااف الشتكػػكهل  اشجسػػدا 

نف  بلؿ ةجـ اش كانؿ اشت سا  كاالجتنللا  اشت  تى   دكران نجنلن ة  اضػطرا   ػكرك اشجسػد كاشقىػؽ 
دراسػػ  اش لشػػ  لىػػت اشنسػػتكل اش ا ػػ  ا ػػض  ػػلال  اشتكػػكه اشجسػػدم كأثرهػػل   نػػل ت كػػؼ، االجتنػػلل 

 ا  اشتلجن  لتجل كاش كاو  اشنستقاى، لىت تكاةؽ اش رد نا هذه اإل لال 

 : أدوات الدراسة 

 شت قاؽ أهداؼ اشدراس  ولـ اشال ث ااتػلء اسػتاالف اشرضػل لػف  ػكرك اشجسػد ا ػد االطػبلع 
هػػ  اشن ػػكف ، نكزلػػ  لىػػت ثبلثػػ  أا ػػلد، ( لاػػلرك15لىػػت األدااػػل  اشسػػلاق  كاشػػذم ات ػػكف نػػف )

جتنػػػلل  اشػػػذم ألػػػده كاالت  ػػػلش    نػػػل اسػػػت دـ أاضػػػل نقاػػػلس اشقىػػػؽ اال، اشن رةػػػ  كاالجتنػػػلل 
( ةردان نف اشن ػلااف الشتكػكهل  اشجسػدا  71( كولـ اتطااقجنل لىت لات  اىغ )2102اش لسن )
اشتككهل  األ رل(  نل است دـ اشال ث شت قاؽ هػدؼ ، اش ركؽ اشجسدا ، اتر األطراؼ)اشن تى  

 دراست  اشنتجج اشك    اشت ىاى  كاإل ىاتا   

 : نتائج الدراسة 
 8 اشدراس  إشت اشتتلهج اآلتا تك ى  

 األك لص اشن لااف الش ركؽ ة  اشكج  هـ أوؿ رضل لف  كرك أجسلدهـ  -
أ  ل  اشتككهل   ار اشظلهرك ةػ  اشجسـػ كاشتكػكهل  اش  ا ػ  ةػ  اشكجػ  هـػ األوػؿ ت رضػلن  -

 شىقىؽ االجتنلل  أثتلء ت للبلتجـ ة  اش الك اشاكنا  



 باللغت العربيت   ملخص الذراست
 

 

نػػف اشن ػػلااف  إ  ػػلها  اػػاف درجػػل  أةػػراد لاتػػ  اشدراسػػ لبلوػػ  ارتالطاػػ  ذا  دالشػػ  تكجػػد  -
 الشتككهل  اشجسدا  لىت أا لد نقالس  كرك اشجسد كدرجلتجـ لىت أا لد نقالس اشقىؽ االجتنلل  

تكجػػد ةػػركؽ ذا  دالشػػ  إ  ػػلها  اػػاف درجػػل  أةػػراد لاتػػ  اشدراسػػ  نػػف اشن ػػلااف الشتكػػكهل   -
 شنتغار اشجتس ش لشو اإلتلث اشجسدا  لىت أا لد نقالس  كرك اشجسد تا لن 

تكجد ةركؽ داش  إ  لهالن ااف األةراد األضغر لنػران كاأل اػر لنػران نػف ةهػل  اشتكػكه اشجسػدم  -
ان تػػػت أف األةػػػراد ، اشػػػثبلث ةػػػ   ػػػؿ نػػػف اشقىػػػؽ االجتنػػػلل  ك ػػػكرك اشجسػػػد ش ػػػلشو األ ػػػغر لنػػػران 

   كا لتكف نف اشقىؽ االجتنلل، األ غر لنران  ار راضاف لف  كرك جسدهـ

ال تكجد ةركؽ ذا  دالش  إ  لها  ااف درجل  أةراد لات  اشدراس  نف اشن ػلااف الشتكػكهل   -
 اشجسدا  لىت أا لد نقالس اشقىؽ االجتنلل  تا لن شنتغار اشجتس 

تكجػػد ةػػركؽ ذا  دالشػػ  إ  ػػلها  اػػاف درجػػل  أةػػراد لاتػػ  اشدراسػػ  نػػف اشن ػػلااف الشتكػػكهل   -
سد تا لن شنتغار تػكع اإل ػلا  ش ػلشو اشن ػلااف الشتكػكهل  ةػ  اشجسدا  لىت أا لد نقالس  كرك اشج

 اشجسـ 

تكجػػد ةػػركؽ ذا  دالشػػ  إ  ػػلها  اػػاف درجػػل  أةػػراد لاتػػ  اشدراسػػ  نػػف اشن ػػلااف الشتكػػكهل   -
اشجسػدا  لىػت أا ػلد نقاػلس اشقىػػؽ االجتنػلل  تا ػلن شنتغاػر ن ػػلف اإل ػلا  ش ػلشو اشن ػلااف الشتكػػكه 

 ة  األطراؼ 

ا  دالشػػ  إ  ػػلها  اػػاف نتكسػػطل  درجػػل  نرت  ػػ   ػػكرك اشجسػػد كنت  ضػػ  تكجػػد ةػػركؽ ذ -
  كرك اشجسد ة  اشدرج  اش ىا  شنقالس اشقىؽ االجتنلل  ش لشو نت  ض   كرك اشجسد 

تكجد ةركؽ لىت اشنستكل اش ا   اػاف األةػراد اشن ػلااف اػلش ركؽ كاألكػ لص اشناتػكراف ةػ   -
 نػل أتجـػ ، كشػداجـ أة ػلره سػىاا  ت ػك اشػذا  كاآل ػراف،  ػلـ كرك اشجسػد كاشقىػؽ االجتنػلل  كاشتكاةػؽ اش

 ا لتكف نف اش رالل  كاال الطل  اشتلتج  لف هذا اشتككهل  اشجسدا  

كوػػػد وػػػدـ اشال ػػػث نجنكلػػػ  نػػػف اشنقتر ػػػل  اشتػػػ  تسػػػتتد إشػػػت اشتتػػػلهج اشتػػػ  تك ػػػى  إشاجػػػل 
جتنللاػ  كاشجسػدا  لىػت كذشػؾ شنكا ػى  اشججػكد شىا ػث لػف اش كانػؿ اشت سػا  اال، اشدراس  اش لشا 

 اشنستكل اش ن  كاش ا   اشت  ا لت  نتجل أ  ل  اشتككهل  اشجسدا  اشن تى   
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 : المراجع العربية –أواًل 
ــة الجســمية(  2113نػػد  )، أاػػك اشت ػػر  0 ــة: اإلعاق ــرامج الرعاي ــواع وب 8   اشقػػلهركالمفيــوم واألن

 نجنكل  اشتاؿ اش راا  

 اشجلن   األردتا  8 لنلف، الطب النفسي الحديث(  0777تظلـ)، أاك  جى   2

(   ػػػػكرك اشجسػػػـػ كلبلوتجػػػػل اتقػػػػدار اشػػػػذا  شػػػػذكم اإلللوػػػػ  2116رضػػػػل ااػػػػراهاـ ن نػػػػد)، األكػػػػـر  1
 جلن   اشزولزاؽ ، تيررسالة ماجس، اشا را 

 دار اشنسارك 8 لنلف، الثقافة الصحية(  2117زاف)، أانفر ادراف، أ ندر نزاهرك، ادح  2

رســـالة ، (   ػػػكرك اشجسػػـػ شػػػدل اشن ػػػلااف اتكػػػكهل  تلتجػػػ  لػػػف اش ػػػركؽ2101هتػػػلء)، ارالشػػػ   3
 اشجزاهر ، جلن   ن ند  اضر، ماجستير

8 ااػرك ، ترجنػ  لػلدؿ ن ػط ت، االت  لشاػ ( اش بلل اشن رةػ  كاالضػطراال  2111 ركف)، ااؾ  4
 دار اشتجض  اش راا  

اشكػر   8 اشجزاهػر، المعوقون في الجزائر وواجب المجتمع والدولة نحـوىم(  0762رااػو )، تر    5
 اشكطتا  شىتكر

8 اشقػلهرك، معجـم عمـم الـنفس والطـب النفسـي( 0767لػبلء اشػداف )، لاػد اش ناػدر   ػلة ، جلار  6
 دار اشتجض  اش راا  

ـــنفس الســـريري واإلرشـــادي( 0765ن نػػػد)، اش جػػػلر  7 ـــم ال ـــي عم دار اش ىػػـػ 8 ااػػػرك ، أبحـــاث ف
 شىنبلااف 

دار ااػػػف 8 دنكػػػؽ، المرشـــد لعـــالج نفســـك مـــن الخـــوف والقمـــق( 2112ن ند نػػػدم)، اش جػػػلر  01
 اشت اس 

،  كرك اشجسـ كلبلوت  اتقػدار اشػذا  شػدل ناتػكرم األطػراؼ (2006) إانلف  ساف اشساد،  سف  00
  .جلن  سكهلل، يررسالة ماجست
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(  تقػػدار  ػػكرك اشجسػػد كلبلوتػػ  اتقاػػؿ اشػػذا  شػػدل 2100نجػػدم ن نػػد)، تػػلاؼر ادراتػػ ، اش نػػد  02
مجمــة جامعــة القــدس المفتوحــة للبحــاث والدراســات التربويــة طلشاػػل   ىاػػ  إراػػد اشجلن اػػ   

  216-8165 (2)0، والنفسية

اشػػػػذا  شػػػػدل طىاػػػػ  اشدراسػػػػل  (  ن جػػػػـك 2100لاػػػػد اه)، اش ػػػػلش  ،  لشػػػػد لاػػػػداه، اش نػػػػكرم  01
 244-8241 (0)07، مجمة الجامعة اإلسالمية، االجتنللا  ة  جلن   اشقساـ

(  اشقىؽ االجتنلل  كلبلوت  ا ؿ نف اال تهل  ك كرك اشجسـػ كتقػدار 2114أانف أ ند)، اش ىؼ  02
 جلن   اشسكداف شى ىـك كاشت تكشكجال ، رسالة ماجستير، اشذا 

اشجلن ػػ  ، رســالة ماجســتيراألطػػراؼ  ػػبلؿ اش ػػر  لىػػت  ػػزك  (  ناتػػكرك 2102نجاػػرك)،  ىػػؼ  03
  زك ، اإلسبلنا 

( أثػػر اشارتػػلنج اشرالضػػ  اشنقتػػرح ةػػ  ت سػػاف  ػػكرك اشجسػـػ كن جػػـك تقػػدار 2100لػػلدؿ)،  كجػػ   04
ــة جامعــة النجــاح اشػػذا  شػػدل ةهػػ  ذكم اال تالجػػل  اش ل ػػ   ر اػػلن  8 (3)23، شؤلا ػػلث. مجم

0262-0114  

ة لشاػ  ارتػلنج إركػلدم نقتػرح شىت  اػؼ نػف اشقىػؽ االجتنػلل  شػدل طىاػ  (  2100لىػ )، دالاش  05
 جلن   األزهر ، رسالة ماجستير غير منشورة، اشنر ى  اشثلتكا  كأثره لىت تقدار اشذا 

ا قػػداف اشكػػجا  اش  ػػا  كاشكػػره اش  ػػا  شػػدل  (   ػػكرك اشجسػـػ كلبلوتجػػل2115نػػ  )، اشػػد اؿ  06
 جلن   اشنىؾ س كد ، تيررسالة ماجس، طلشال  جلن   اشنىؾ س كد

  اضطراب صورة الجسم األسباب التشخيص.الوقاية والعـالج(  2114نجدم ن ند )، اشدسكو   07
 ن تا  األتجىك ن را  سىسى  االضطراال  اشت سا  8 اشقلهرك

  ر   اشقلهرك8 دار اشن لؼ انلىـ اشت س اش ردم8 أ كش  كتطااق  ( 0732رنزم، إس لؽ)  21

 النفســــية الثقافــــة، األزنػػػػل  نكاججػػػػ  ةػػػػ  اشػػػػكاو   اشت سػػػػ  اش ػػػػبلل.(2001)اكػػػػار، اشركاكػػػػدم  20
 ( 23)02، المتخصصة

ــوم اإلنســانية(  2115ةجػػد  ىاػػؿ )، زااػػد  22 ــي العم ــنيج البحــث ف   اشطا ػػ  األكشػػت  أساســيات م
 دار اشت لهس شىتكر كاشتكزاا 8 لنلف
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، رسـالة ماجسـتير، (   كرك اشجسـ كلبلوتجل اا ض اشنتغاػرا  االت  لشاػ 2117ااتسلـ)، اشزاهدم  21
 جلن   أـ اشقرل 

 .داراشكركؽ8 اشقلهرك، الكوارث الطبيعية والمخاط رالبشرية(2002) جنلؿ  لشو، اشسبلن   22

(   ػػػػػكرك اشجسػػػػػد ةػػػػػ  اش ىسػػػػػ   اشكجكداػػػػػ   اشقػػػػػلهرك  ن تاػػػػػ  األتجىػػػػػك 0752 ااػػػػػ )، اشكػػػػػلركت   23
 اشن را  

، الخجـل والقـل االجتمـاعيقيـر : التةمـب عمـى الخجـل( 2112جػكف)، نكرم ا ر كك ػر، كتلاف  24
 ن تا  جرار 8 اشرالض

(  اش ػكاجز اشت سػا  ك ػكرك اشجسـػ كاشت طػاط شىنسػتقاؿ شػدل لاتػ  نػف ذكم 0776زاتػ )، كقار  25
  211-8060 (07)6المجمة المصرية لمدراسات النفسية,، االضطراال  اشسكنلتكسا كشكجا 

دار اش  ػػر 8 لنػػلف، لراشــدينعمــم الــنفس العيــادي والمرضـي للطفــال وا(  2112زاتػػ  )، كػقار  26
 شىطالل  كاشتكر 

 دار اشتجض  اشن را   8 اشقلهرك، الشخصية السوية والمضطربة ( 2113زات )، كقار  27

   نتككرا  جلن   دنكؽ مقياس القمق االجتماعي(  2000)رالض تلاؿ، اش لسن   11

دار 8   لنػلفالمنحى التكاممي لمصحة والمـرض، صورة الجسد(  2102رالض تلاؿ)، اش لسن   10
 اإلل لر اش ىن  

دار 8 لنػلف،   اشجػزء اشثػلت صـورة الجسـد فـي السـياق الطبـي(  2103رالض تلاػؿ)، اش لسن    12
 اإلل لر اش ىن  

ةػػ  ا ػػػث تقػػداـ اشػػذا  كلبلوتػػػ  ، مقيـــاس القمــق االجتمـــاعي(  2102راػػلض تلاػػؿ)، اش لسػػن   11
 الشقىؽ االجتنلل   ا ث نتككر ة  نجى   ىا  اشتراا  الشزولزاؽ 

  ةػػ  ا ػػػث اشتكاةػػػؽ اشت سػػػ  ألط ػػػلؿ مقيـــاس وصـــورة الجســـد  (2116راػػػلض تلاػػػؿ)، اش لسػػن   12
 ات لد اشجلن ل  اش راا  ، نجى  اش ىـك اشتراكا ، اشس ر
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(  نظػػػلهر اشتكػػػكه اشػػػكهن  شىجسػػػد كلبلوتػػػ  2102)، سػػػىاـ لػػػكدك، شاتػػػل ةػػػلركؽر اشزاػػػكف، لاػػػلس  13
-172ص8 (2)17، ش ىػػػـك اشتراكاػػػ نجىػػػ  ا، اػػػلشقىؽ االجتنػػػلل  شػػػدل طىاػػػ  اشجلن ػػػ  األردتاػػػ 

201 

األتجىػك 8 اشقػلهرك، مقياس القمق االجتماعي لممراىقين والشـباب(  2115أنلت  )، لاد اشنق كد  14
 ن را  

، رسالةماجســـتير، (  أزنػػػ  اشجكاػػػ  كلبلوتجػػػل ا ػػػكرك اشجسػػػد لتػػػد اشنػػػراهقاف2102رتػػػل )، لطاػػػ   15
 جلن   دنكؽ  

(  دراسػػػ  ت سػػػا  شتأهاػػػؿ ةلوػػػدم ألضػػػلء 0774أ ندن نػػػد)، لىػػػ  لاداشسػػػبلـرلاداشجلدم، لىػػػ   16
 ( 22)00، مجمةعمم النفس،، اشجسد اطراق  اشاتر

 األتجىك ن را  8 اشقلهرك، الطب النفسي المعاصر( 2111أ ند)، ل لك   17

األنػؿ شىتكػر 8   لنػلفالقياس والتقويم في العمميـة التربويـة والتدريسـية ( 0776أ نػد )، لكدك  21
 كاشتكزاا 

( دراسػػػػ  شىنظػػػلهر األسلسػػػا  شىقىػػػػؽ االجتنػػػلل  كلبلوتػػػ  انتغاػػػػرم 2111إاػػػراهاـ)ن نػػػد ، لاػػػد  20
 ( 2)22، مجمة التربية وعمم النفس، اشجتس كاشت  ص شدل لات  نف اشكال 

(  اشرهػػل  االجتنػػلل  كلبلوتػػ  ا ػػؿ نػػف  ػػكرك اشجسػـػ كن جػػـك اشػػذا  2112 سػػاف لىػػ )، ةلاػػد  22
 06، ن   لاف كنسجل، مجمة اإلرشاد النفسي، شدل طلشال  اشجلن  

(  داتلناػػػػل  اشنكوػػػػؼ األكدااػػػػ  ك ػػػػكرك اشجسػػػـػ شػػػػدل اشاغاػػػػل  2115رضػػػػكل ن نػػػػد)، ةر ىػػػػ   21
  .جلن   اشزولزاؽ، رسالة ماجستير، اشقل را 

(  وىؽ اشنستقاؿ كلبلوت  ا كرك اشجسـػ كن جػـك اشػذا  شػدل  ػلال  اشاتػر 2117كةلء )، اشقلض  .44
 اإلسبلنا  اغزك اشجلن   ، رسالة ماجستير، ا د اش ر  لىت  زك

 ن تا  األتجىك اشن را  8 اشقلهرك، كيف تقوم بالدراسة اإلكمينكية ( 0760وطلف سلنا ) .45
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ــال(  2112ةلطنػػ )، اش تػػلت  .46 ــدى األطف ــة ل ــق االجتمــاعي والعدواني دار ك ػػ  8 ااػػرك ، القم
 اشقىـ 

الشخصـية صـورة الجسـم وبعـض متةيـرات (  0773نلاسػ  أ نػد )، اشتاػلؿ، لبلء اشداف،   لة   25
 دار اشن رة  اشجلن ا  8 االس تدرا ، لدى عينات من المراىقات

 ػكرك اشجسـػ كا ػض اشنتغاػرا  شػدل لاتػل    (0774نلاس  أ ند )،   لة  لبلء اشدافر اشتالؿ  26
  12-84 17، مجمة عمم النفس، نف اشنراهقل 

 اشتكزاا دار اشنتلرك شىتكر ك 8 جدك، ( اش كؼ االجتنلل  )اش جؿ(0772 سلف )، اشنلشو  27

(   ػػػكرك اشجسػػػد شػػػدل اشنػػػرأك كلبلوتجػػػل ا ػػػؿ نػػػف اال تهػػػل  كاشقىػػػؽ 2101ةػػػلتف ثلاػػػ )، نكػػػللؿ  31
 جلن   دنكؽ ، رسالة ماجستير، االجتنلل  كتقدار اشذا 

(  األة ػػػلر  اػػػر اش قبلتاػػػ  كلبلوتجػػػل اػػػ دراؾ  ػػػكرك اشجسػػػد شػػػدل 2116راػػـػ لاػػػداه)، اشنطاػػػرم  30
 جلن   ن ند اف س كد اإلسبلنا  ، ماجستيررسالة ، اشنراهقل  ة  اشنر ى  اشنتكسط 

رســالة (  اتػػر األطػػراؼ كات  لسػػلت  لىػػت اشن طػػط اشجسػػدم شػػدل اشنراهػػؽ 2101أسػػنلء)، ن ػػلة   32
 اشجزاهر ، جلن   ن ند  اضر، ماجستير

اش ػركؽ اػاف اشجتسػاف ، تسػ  االتتكػلر، ( اشقىؽ االجتنلل  اشنكاوؼ اشنثارك2117اكار)، ن نرا   31
  026-8013 22-20، مجمة شبكة العموم النفسية العربية، كااف نرا ؿ لنرا 

دار 8 لنػػلف، منــاىج البحــث فــي التربيــة وعمــم الــنفس(  2111إانػػلف)، تجػػلت ر كػػلهاف، نتاػػ   32
 اشنسارك شىتكر كاشتكزاا 

نتكػكرا  جلن ػ  8 دنكػؽ القياس والتقويم في التربيـة الحديثـة.(  2117انطػلتاكس )، نا لهاؿ  33
 دنكؽ 

 نتككرا  جلن   دنكؽ 8   دنكؽالقياس النفسي(  2114س  )انطلتاك ، نا لهاؿ  34

دار اشتجضػػ  8 اشقػػلهركالصــدمة النفســية عمــم نفــس الحــروب. ( 0770ن نػػد أ نػػد)، اشتلاىسػػ   35
 .اش راا 
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(  ةللىا  ارتلنج ات  ػلش  سػىك   ةػ  ت  اػؼ اشقىػؽ االجتنػلل  شػدل 2116لنلرن ند)، اشتللن   36
  جلن   اشقلهرك، رسالة دكتوراه، طىا  اشنر ى  اشثلتكا 

( تػػأثار اشقىػػؽ االجتنػػلل  كاال تهػػل  لىػػت ا ػػػض 2101لاػػد اش زاػػز اػػف لاػػد اش زاػػز)، اشت اسػػ   37
 جلن   تلاؼ اش راا  شى ىـك األنتا  ، رسالة دكتوراه، اش نىال  اشن رةا 

االكتئـــاب وصـــورة الجســـم كمـــا تظيـــر فـــي الرســـم اإلســـقاطي دراســـة ( 0766، نجػػػل )اشجىاػػػلكم  41
 ، رسلش  نلجستار  ار نتككرك،  ىا  اآلدا ، جلن   لاف كنس متعمقةإكمينيكية 

دراســة تجريبيــة مقارنــة فــي ديناميــات تعيــين صــورة الجســم (  0750نػػلهر ن نػػد) ،اشجػػكارم  40
، رسػلش  د تػكراه  اػر نتكػكرك،  ىاػ  اآلدا ، جلن ػ  وصورة الذات فـي فئـات اكمينيكيـة مختمفـة

 لاف كنس، اشقلهرك 

دار 8 اإلسػ تدرا ، الحروب والكوارث ودور العالج النفسـي سيكولوجية  (0777 سلف)، ا قك   42
  اش لراا  
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 مالحق الدراسة

 

 

 .صورة الجسد(: أسماء السادة المحكمٌن لمقٌاس 0ملحق)

 المستخدم فً الدراسة االستطالعٌة. صورة الجسد(: مقٌاس 2ملحق)

والدراسققة المسققتخدم فققً الدراسققة االسققتطالعٌة قلققق االجتمققاعً (: مقٌققاس ال1ملحققق)

 الحالٌة.

 مقٌاس صورة الجسد المستخدم فً الدراسة الحالٌة فً صورته األولٌة.(: 2ملحق)

 مقٌاس صورة الجسد المستخدم فً الدراسة الحالٌة فً صورته النهائٌة.(: 3ملحق)

 (: دراسة الحالة.4ملحق)

 (: الموافقات والتسهٌالت.5ملحق)

 

 

  



    مالحق الذراست
 

 

  1ممحق)
 أسماء السادة المحكمين لمقياس صورة الجسد

 

 الوظيفة االختصاص العام والدقيق الُمحكم م

 اإلركلد اشت س  أ د  نلؿ ابلف 1
 األستلذ ة  وسـ اإلركلد اشت س 

 جلن   دنكؽ(  -) ىا  اشتراا 

 اإلركلد اشت س  د  أ ند اشزلا  2
 األستلذ اشنسللد ة  وسـ اإلركلد اشت س 

 جلن   دنكؽ(  -) ىا  اشتراا 

 د  ر داء ت اس  3
 اإلركلد اشت س 

 
 األستلذ اشنسللد ة  وسـ اإلركلد اشت س  

 جلن   دنكؽ(  -) ىا  اشتراا 

 اإلركلد اشت س  د   الح اشسقل 4
 األستلذ اشنسللد ة  وسـ اإلركلد اشت س  

 جلن   دنكؽ(  -) ىا  اشتراا 

 اشقالس كاشتقكاـ د  التداؿ لاد اه 5
 ندرس  ة  وسـ اشقالس كاشتقكاـ 

 دنكؽ( جلن    -) ىا  اشتراا 

 د  رتل وكك   6
 اشقالس كاشتقكاـ

 
 ندرس  ة  وسـ اشقالس كاشتقكاـ 

 جلن   دنكؽ( -) ىا  اشتراا 

 د  للهك  تل ر 7
 اإلركلد اشت س 

 
 ندرس  ة  وسـ اإلركلد اشت س  

 جلن   دنكؽ(  -) ىا  اشتراا 

 لىـ اشت س اشااه  د  زاف دكال 8
 ندرس  ة  وسـ لىـ اشت س

 جلن   دنكؽ(  -) ىا  اشتراا 

 اإلركلد اشت س  د ض ت لاكد 9
 ندرس  ة  وسـ اإلركلد اشت س 

 جلن   دنكؽ(  -) ىا  اشتراا 

 اإلركلد اشت س  د  تلدال رتا  10
 ندرس  ة  وسـ اإلركلد اشت س 

 جلن   دنكؽ(  -) ىا  اشتراا 



    مالحق الذراست
 

 

  2ممحق )
 مقياس القمق صورة الجسد المستخدم في الدراسة االستطالعية

 

 :  معمومات عامة

 .........8          اشنجت 8      اش نر              اشجتس االسـ أك اشرنز

  : تعميمات المقياس
اػػاف اػػػداؾ نجنكلػػ  نػػػف اش اػػلرا  اشتػػػ  ت كػػؼ لػػػف اشطراقػػ  اشتػػػ  تػػ ثر اجػػػل ا ػػض اشنكػػػ بل  
اشت سػػػا  كاشادتاػػػ  اشضػػػل ط  لىػػػت  اػػػلك اشتػػػلس ان تىػػػؼ ألنػػػلرهـ  كلىاػػػؾ أف تجاػػػ  لػػػف هػػػذا 

( أنػػػػلـ اش اػػػػلرك كت ػػػػ  اش لتػػػػ  اشتػػػػ  ت تقػػػػد أتجػػػػل تتطاػػػػؽ لىاػػػػؾ تنػػػػلـ √)اشنقاػػػػلس اكضػػػػا إكػػػػلرك 
اشنجػػػـ أف تجاػػػ  لػػػف  ػػػؿ لاػػػلرك نػػػف ، تكجػػػد إجلاػػػ   ػػػ ا   ك لطهػػػ كتػػػذ ر أتػػػ  ال ، االتطاػػػلؽ

  نا اشرجلء لدـ ترؾ أا  لالرك دكف إجلا  ، لالرا  اشنقالس ا دؽ كأنلت 

 8 كأنلـ  ؿ لالرك ثبلث إجلال  ان ف أف تتطاؽ إ داهل لىاؾ 

  نكاةؽت   اش لت   (√ضا لبلن  )، إذا  لت  اش الرك تتطاؽ لىاؾ ادرج   اارك

ذا    أ التلن ( ت   اش لت  √)ضا لبلن  ،  لت  اش الرك تتطاؽ لىاؾ ادرج  نتكسط كا 

 اػػػر ت ػػػ  اش لتػػػ   (√)ةضػػػا لبلنػػػ  ، أنػػل إذا  لتػػػ  اش اػػػلرك تتطاػػػؽ لىاػػػؾ ادرجػػػ  وىاىػػػ  
  كشذشؾ ال تكجد إجلا    ا   أك  لطه ، هذه اش الرا  شاس  انت لتلن شؾ  نكاةؽ

  لالركأنلـ  ؿ  (√ال تضا أ ثر نف لبلن  ) - 

  ال تترؾ أم لالرك دكف أف ت دد نكو ؾ نتجل - 

  



    مالحق الذراست
 

 

غير 
 موافق

 م العبارات موافق أحياناً 

 1  اقكؿ زنبله  اأتت  ذك نظجر جناؿ   

 2   اك  ة  نظجرماشأكترم نبلاس  ل   إل  لء ا ض  أ التلن    

 3 لتدنل أرل أجسلـ زنبله  نتتلسق  ، أتل نتضلاؽ جدان نف ض ؼ جسن    

 4 أ   اشتظر إشت نظجرم ة  اشنر ك    

 5 أر   اتغاار ا ض ألضلء جسدم   

 6 أك ر اأف جسن  أوؿ جلذاا  لتدنل أنرض أك أت لطت اشدكاء   

 7 أتنتت أف اادك نظجرم أةضؿ نف ذشؾ    

 8   ت  أتنتت أف ا كف نظجرم نثؿ نظجر ن ظـ زنبله    

 9  اشنر كأك ر الش جؿ لتدنل أتظر إشت جسدم ة     

 10  كهذا اك رت  الشضاؽ، اادك أف كزت  أوؿ نف كزف زنبله    

 11  استكر   اار طا  اكأف لاك  جسدم   

 12  أك ر الشضاؽ شىتظلـ اشغذاه  اش لـر اشذم انلرس  أهى  ن     

 13 أك ر الشرضل لف نبلنو جسن     

 14 اآل راف انظلهر  لتدنل أولرف نظجرم، ال ا جات  وكاـ جسن    

 15  تزلجت  جدان ت ىاقل  زنبله  اشسىاا  شا ض نبلنو جسدم   

 16 أ كت أف ا تكؼ اآل ركف اش اك  ة  نظجرم    

   
أتردد  ثاران ة  اشنكلر   ة  األتكط  االجتنللا  دا ؿ ك لرل اشندرس  

 لتدنل ال أ كف راضالن لف نظجرم 
17 



    مالحق الذراست
 

 

غير 
 موافق

 م العبارات موافق أحياناً 

   
أنلـ اشطبل   كةلن نف ت ىاقل  زنبله   أتجت  داهنل اش تلا  لىت اشساكرك

  لىت نظجرم
18 

 19  جلذاا  نف جسدمك أك ر اأف أجسلـ أ ثر  اكا     

 20 أ ك ر الشضاؽ  ىنل ذها  إشت لالدك اشطاا    

 

  



    مالحق الذراست
 

 

  3ممحق )
 مقياس القمق االجتماعي

 :  البيانات العامة

                  8 االسـ أك اشرنز -

                       8 اش نر -

                      8 اشجتس -

                      8 اش نؿ  -

                 8 ندك اإل لا  -

)أطراؼ لىكا   أطراؼ س ىا    ركؽ ة  اشكج    ركؽ ةػ  اشجسـػ   ػركؽ ةػ  8 اإل لا  تكع -
  اشجسـػ كػدادك  اشكج   تككه ة  اشكج   تكػكه ةػ  اشجسـػ  إ ػلا  ةػ  اشجسـػ   ا ػ   إ ػلا  ةػ

  ارهل( 

 : التعميمات

ا ػػرض لىاػػؾ هػػذا اشنقاػػلس نجنكلػػ  نػػف اش اػػلرا  اشتػػ  تت ىػػؽ انكػػللرؾ كت ػػرةلتؾ ةػػ  
-أ التػلن  -كاكجػد أنػلـ  ػؿ لاػلرك نجنكلػ  ا تاػلرا  هػ  الشترتاػ  )ت ػـ، نكاوؼ اش الك اشن تى  

 ال( 

( ت ػ  اال تاػلر اشػذم اشنرجك نتؾ وراءك  ؿ لالرك ادو  ثـ إاداء رأاؾ اكضػا لبلن ) ػو
  (ال -أ التلن  -اتطاؽ لىاؾ نف ثبلث ا تالرا  أك اداهؿ)ت ـ

 ة   قؿ)ت ـ(  ضا إكلرك  و، ة ذا  لت  اش الرك تتطاؽ لىاؾ اك ؿ  لنؿ 

 و ة   قؿ)أ التلن(  إذا  لت  اش الرك تتطاؽ لىاؾ ة  ا ض األكول  ضا إكلرك  

 ة   قؿ)ال(  إذا  لت  اش الرك ال تتطاؽ لىاؾ ضا إكلرك  و 

كال ظ أت  ال تكجد إجلا    ا   كأ رل  لطه  ، اشنقالس هك شغلال  اشا ث اش ىن  ةقط
كننػل ، اإلجلا  ت د   ا   ةقط طلشنل ت ار لف  قاق  ك كرؾ تجله اشن تت اشذم ت نى  اش اػلرك



    مالحق الذراست
 

 

دـ ةػ  كال تسػت ، اج  اشتأ اد لىا  أف إجلاتؾ لىت اش الرا  اشن كت  شىنقالس ت لط اسػرا  تلنػ 
    ار أ راض اشا ث اش ىن 

  ال تضا أ ثر نف إكلرك كا دك أنلـ  ؿ لالرك 

  ال تترؾ أم لالرك دكف أف ت دد نكو ؾ نتجل

 ال أحياناً  نعم العبارات م

    أتضلاؽ لتدنل اطى  نت  إشقلء  ىن  أنلـ اآل راف  1

    أك ر الشغثالف لتدنل أ كف نا جنلل  ال الرةجل  2

    داهنلن ة  اشنقللد األنلنا  لتد  ضكر أا  ن لضرك أجىس  3

    ألار لف رأا  ا را   لتدنل ا تىؼ ة  اشرأم نا اآل راف 4

     اك ر الشتكتر لتدنل أ كف نكضا نبل ظ  نا اآل راف 5

     أك ر اج لؼ اش ـ لتدنل أت دث أنلـ جنا نف اشتلس 6

    نت  اشنكلر   اش  لش  أتجت  اشنكاوؼ االجتنللا  اشت  تتطى   7

    لتدنل اطى  نت  اش داث نا اآل راف ال ألرؼ نف أاف أادأ  8

     أك ر الالتقالض لتدنل أوـك ا نؿ نل أنلـ اآل راف 9

    ترتجؼ ادام لتدنل أوـك ا تلا  ك ء نل أنلـ اآل راف  10

     أتجت  داهنلن د كؿ األنل ف اشنزد ن  الشتلس 11

    اطبلو  نا اآل راف أت دث  12

     أتضلاؽ لتدنل اقكؿ اشتلس لت  إتت   ار ولدر لىت أداء لنؿ نل 13

     أات د لف اآل راف  كةل نف اإل لا  اتكا  إ نلء 14

    أر   ة  االشت لؽ اكظا   تتطى  اشت لنؿ نا اشتلس  15



    مالحق الذراست
 

 

 ال أحياناً  نعم العبارات م

     ال أستطاا تجناا أة لرم لتدنل أت دث نا نس كؿ نل 16

    تجرح نكللرم اسجكش  لتدنل اتتقدت  اآل ركف  17

     أتى ثـ ة  اش بلـ لتدنل أالدر الش داث نا اآل راف 18

     أك ر الشس لدك لتدنل أوـك ار ى  نا أ دوله  19

    أتجت  اشنكاوؼ اشت  تتطى  نت  اشت ىاؽ لىت نكضكع نل  20

    ة  لاتا  لتدنل أت ىـ نا أم ك ص ال أستطاا تر از تظرم  21

    أك ر اتالـ ة  ن دت  لتدنل اطى  نت  أف أت ىـ أنلـ اآل راف  22

     أتجت  اش نؿ نا اآل راف  كةلن نف اشكوكع ة  اش طأ 23

    تتطلار كتتدا ؿ أة لرم لتدنل أت دث نا اآل راف  24

    أ جؿ لتدنل اتلدم لى  ك ص نل ال ألرة  أنلـ اآل راف  25

    جسن  لتدنل أال ظ أف اآل راف اراواكتت  ا رؽ  26

    نف اشسجؿ لى ه اشت دث نا اآل راف اشذاف أولاىجـ ألكؿ نرك  27

    ان تت  اشتر از ة  أم لنؿ أوـك ا  أنلـ اآل راف  28

  



    مالحق الذراست
 

 

  4ممحق )
 مقياس صورة الجسد المستخدم في صورتو األولية

                  8 االسـ أك اشرنز -

                       8 اش نر -

                      8 اشجتس -

                      8 اش نؿ  -

                 8 ندك اإل لا  -

)أطراؼ لىكا   أطراؼ س ىا    ركؽ ة  اشكجػ    ػركؽ ةػ  اشجسػـ   ػركؽ 8 اإل لا  تكع
ةػ  اشجسػـ كػدادك  ة  اشكج   تككه ة  اشكج   تككه ة  اشجسـ  إ لا  ة  اشجسػـ   ا ػ   إ ػلا  

  ارهل(

 أبداً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات م

     أتظر إشت جسن  تظرك إاجلاا  1

     ازلجت  اشتككه اشت  ش ؽ اجسن  2

     اشت  طرأ  لىت جسن  ا د اإل لا  أتقاؿ اشتغارا  3

     أثر  اإل لا  سىاالن لىت ك ى  اش لرج  4

     نف اشتككه اشتلتج لف اإل لا شدم ثق  ات س  لىت اشر ـ  5

     أك ر أف جسن  نتتلسؽ 6

     نظجرم ا دم شت كر اشتلس نت  7

     أتل نتقاؿ ش اك  جسن  8



    مالحق الذراست
 

 

 أبداً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات م

     أنض   ثاران نف اشكو  كأتل أتأنؿ ك ى  ة  اشنر ك 9

     أك ر الش جؿ لتدنل أتظر إشت جسن  ة  اشنر ك 10

     تغارا  ة  ك ؿ جسن أة ر نطكالن ةانل  دث ش  نف  11

     أك ر الشتقص كاش جز اسا  نظجرم 12

     أ لكؿ إ  لء لاك  جسن  أنلـ اآل راف 13

     إف ك ى  أ او للهقلن ة   الت  14

     هك سا  ةكى  اتتلات  ك كر أف ك ى  15

     أ زف  ثاران لتدنل أة ر اك ى  16

     ا زتت  ك ى  لتدنل أة ر ا  17

     ال ا جات  وكاـ جسن  لتدنل أولرف نظجرم انظجر اآل راف 18

     أك ر أف اشتلس اتظركف ش  اك ق  اسا   لشت  اشجسنا  19

     أتجت   ضكر اشنتلسال  االجتنللا  اسا  ك ى  اشجسدم 20

     ترا ت  تظرا  األط لؿ اشنتن    ة  إ لات  21

     ات س تكجاا أ دوله  اسجـ ة  ت زاز ثقت   22

     ت ىاقل  اآل راف اشسىاا  ال ت ثر لى  23



    مالحق الذراست
 

 

 أبداً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات م

     ا زز أهى  نكو   اإلاجلا  نف ك ى  24

     اسا  ك ؿ جسن  أت رض شبلتتقلد كاشس را  نف واؿ اآل راف 25

     ال أستطاا اشاقلء طكابلن ة  ن لف كا د اس  اشتككه ة  جسدم 26

     شك كرهـ الف نتظر جسن   را أك ر أف اشتلس اات دكف لت   27

 

  



    مالحق الذراست
 

 

  5ممحق )
 مقياس صورة الجسد في صورتو النيائية

                  8 االسـ أك اشرنز -

                       8 اش نر -

                      8 اشجتس -

                      8 اش نؿ  -

                 8 ندك اإل لا  -

لىكا   أطراؼ س ىا    ركؽ ة  اشكجػ    ػركؽ ةػ  اشجسػـ   ػركؽ )أطراؼ 8 اإل لا  تكع
ة  اشكج   تككه ة  اشكج   تككه ة  اشجسـ  إ لا  ة  اشجسػـ   ا ػ   إ ػلا  ةػ  اشجسػـ كػدادك  

  ارهل( 

ـــارات م ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  أبداً  أحياناً  غالباً  دائماً  العابـ

     نل زش  أتظر إشت جسدم تظرك إاجلاا  ر ـ إ لات  كتككه جسدم 1

     تزلجت   ثلر اشتككه اشذم ش ؽ اجسدم  ىنل أة ر ةا  2

     أتقاؿ اشتغارا  اشت  طرأ  لىت جسدم ا د اإل لا  3

     أثر  اإل لا  كاشتككه اشتلجـ لتجل سىاالن لىت ك ى  اش لرج  4

     شدم ثق  ات س  لىر اشر ـ نف  ثلر اإل لا  لىت جسدم 5

     جسدم نتتلسؽ ر ـ االذل اشذم ش ؽ ا  نف اإل لا  6

     ألتقد أف نظجرم اش لش  ا د اإل لا  ا دم شت كر اشتلس نت  7

     أتقاؿ لاك  جسدم 8

     أة ر  ثاران الشتككهل  اشت  ش ق  ا  ا د اإل لا  9

     اشتلس تك ؽ لى  لتدنل ترل إ لات  ألتقد أف 10
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ـــارات م ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  أبداً  أحياناً  غالباً  دائماً  العابـ

     أولرف ااف ك ؿ جسدم واؿ كا د اإل لا  اك ؿ نت رر 11

     إف اشتككه اشذم ش ؽ اجسدم ال ا ثر لىت تقدارم شذات  12

     أك ر الش جؿ لتدنل أتظر إشت جسدم ة  اشنر ك 13

     ا زتت  اشت  ار ةانل  دث نف تغارا  ة  ك ؿ جسدم 14

     أك ر الش جز كاشتقص اسا  نل لىا  ك ى  ا د اإل لا  كاشتككه 15

     أك ر ار ا  ة  إ  لء لاك  جسدم كتككه  لف اآل راف 16

     أك ر أف ك ؿ جسدم ا د اإل لا  أ او للهقلن شتكا ى  نا اآل راف 17

     أك ر أف ك ؿ جسدم اش لش  هك سا  ةكى  18

     أتذ ر جسدم واؿ اإل لا أ س الشغض  لتدنل  19

     أ ا   أ ره جسدم ا د اإل لا  كاشتككه 20

     ال ا جات  ك ؿ جسدم لتدنل أولرت  الآل راف 21

     أك ر الالكنهزاز نف تككهل  جسدم 22

     أرةض جسدم اكدك  لشالن لتدنل اكلهد  كران ودان  ش  كجسدم سىاـ 23

     أ   جسدم  ا نل  لف 24

25 
أ لؼ ردكد ة ؿ اشتلس لتدنل ترات  أكؿ نرك ا د اشتككهل  اشتلجن  لف 

 إ لات 
    

     أ او اشتلس اتظركف ش  اك ق  اسا   لشت  اشجسدا  ا د اإل لا  26

     أتجت   ضكر اشنتلسال  االجتنللا  اسا  اشتككهل  اشت  ش ق  اجسدم 27

28 
لىت إ لات  كتككه   تزلجت  تظرا  األك لص اشتأنىا  كاشنر زك

 اشجسدم
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ـــارات م ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  أبداً  أحياناً  غالباً  دائماً  العابـ

     تكجاا ا دوله  كدلنجـ ش  ا د إ لات  ا زز ثقت  ات س  29

     ال تزلجت  ت ىاقل  اآل راف اشسىاا  لىت تككه جسدم نف جراء اإل لا  30

     نكوؼ أهى  اإلاجلا  كتقاىجـ إل لات  كدلنجـ ازاد نف تقاى  شئل لا  31

     كاشس را  اسا  اشتككه اشذم أ ل  جسدمأت رض شبلتتقلد  32

     زاد تقدار اشتلس ش  ا د اإل لا  كاألذل اشذم ت رض  ش  33

     أشقت اشنسللدك كاشدلـ اشن تكم نف اآل راف 34

35 
أ لكؿ اشجرك  كاالتس ل  لتدنل اادأ اش داث لف إ لات  كتتج  األتظلر 

 ت ك جسدم
    

     اشت  أراهل ة  لاكف ا ض اشتلس شدل  داثجـ ن  تزلجت   ثاران اشك ق   36

     ا لنىت   ثار ننف اشتقاتجـ ا د إ لات  اتككهل  ك أتت  إتسلف للجز 37
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  6ممحق )
 دراسة الحالة

 إلداد

 أ د/ رالض اش لسن 

                  8                         روـ اش لش 8 تلراخ إجراء دراس  اش لش 

             8                                 اش ل ص اشثلت 8 األكؿاش ل ص 

 :  معمومات عامة -0

              8 اشسف ذ ر/أتثت8                      اشجتس8 االسـ اشثبلث 

                            8 اشجتسا                        8 اإلولن  اش لشا 

                   8                             روـ اشجلتؼ إف كجد8 اش تكاف

                8                        اسـ اشندرس / اشن سس 8 جج  اإل لش 

                                8                      اشك ا 8 اش ؼ اشدراس 

 : األب -

   هؿ هك لىت واد اش الك؟ ت ـ / ال                      8 اسـ األ 

            8            اش نؿ8 اش نر8 إذا  لت  اإلجلا  ات ـ

            8 اشنستكل اشت ىان  

            8             سا  اشكةلك8 تلراخ اشكةلك8 إذا  لت  اإلجلا  ابل

 8 لدد اشزكجل 

 8 نبل ظل  أ رل

 : األم -

 د اش الك؟ ت ـ/ الهؿ ه  لىت وا8 اسـ األـ
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 8 اشنستكل اشت ىان 8 اش نؿ8 اش نر8 إذا  لت  اإلجلا  ات ـ

 8 سا  اشكةلك8 تلراخ اشكةلك8 إذا  لت  اإلجلا  ابل

 8 نبل ظل  أ رل

 :  األخوة واألخوات -
 األ كك كاأل كا  اشترتا  انل ةاجـ اش لش 

 

 مالحظات العمل/ الدراسة المستوى التعميمي العمر الجنس االسم م

0       

 

  لدد أ كت  نف أاا  إف كجد لدد أ كت  نف أن  )إف كجد(

 لدد األ كك اشنقاناف ة  اشنتزؿ 

 نبل ظل  أ رل

 :  أقرباء يعيشون مع األسرة  -

 التعميم العمل درجة القرابة العمر الجنس االسم م

0       

 

 : توافق األب النفسي

 8   ت  اش لن  -

 (     اشخ،   كؿإدنلف ، )تد اف8 اش لدا  -

 اتجله  ت ك اشنستركد)ا ىنل  اشنستركد( -
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 8 لدد نرا  زكاج  كتلرا   -

 8 لدد نرا  اشطبلؽ كتلرا   -

 8 ناكش  كاهتنلن  -

 8 سىك   اش لـ -

 8 درج  ت ىؽ اشنستركد الأل  -

 : توافق األم النفسي

 8   تجل اش لن  -

      اشخ(، إدنلف   كؿ، تد اف)8 اش لدا  -

 ا ىنل  اشنستركد()اتجلهجل ت ك اشنستركد  -

 8 لدد نرا  زكاججل كتلرا   -

 8 لدد نرا  اشطبلؽ كتلرا   -

 8 ناكشجل كاهتنلنلتجل -

 8 سىك جل اش لـ -

 8 درج  ت ىؽ اشنستركد الألـ -

 : توافق األخوة النفسي

 المسترشدنظرة  مشكالت نفسية توافقو مع المسترشد سموكو العام صحتو العامة االسم
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 : الخمفية التاريخية لبيئة المسترشد)العميل  األسرية واالجتماعية

     ش  8 اشنتلخ األسرم -

   جل ش 8 اشااه  االجتنللا  -

   جل ش  8 اشااه  االوت لدا  -

   جل ش 8 اشااه  اشثقلةا  -

 ة  اشااه 8 اشتقلشاد اشغلشا  اشننازك -

 اشنستركد اىغت ن ىكنل  للن  لف  -

 8 اشك كل )األلراض( ا ىنل  اشنستركد ت س  -

 8 اداا  ظجكر األلراض )اشك كل( -أ

 8 نسلر األلراض - 

 8 األكول  اشت  تظجر ةاجل األلراض اك ؿ  لد -ل

 8 األكول  اشت  ت ؼ ةاجل األلراض -د

، طػبلؽزكال أك ، )نػك  لزاػز: المشكالت األسرية التي حدثت في فترة ظيور األعراض
   إشخ( ، كالدك أخ، اتتقلؿ نف ن لف آل ر، نك بل  اوت لدا 

 : مالحظات أخرى

 8 تكأك االضطرا  اش لش  شىنستركد

 8 اشك كل اشت  ا لت  نتجل اشنستركد  نل جلء  ة  تقرار اإل لش  -أ

 8 اشك كل اشت  ا لت  نتجل اشنستركد نف  بلؿ  بلـ أ د اشكاشداف - 

 8  اؼ  لت  استجلات 

 8 ال8 ؿ اشت ؽ اشط ؿ ا  دل رالض األط لؿ ت ـه

 8  ـ  لف لنره -
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 8  اؼ  لت  استجلات  -

 : الدخول إلى المدرسة االبتدائية 

  ل  /للن 8 تكع اشندرس 8 ست  لتد د كش  اشندرس 

 8  اؼ  لت  ردك ة ى  أثتلء اشت لو  اجذه اشندرس  -

 8 اشندارس اشسلاق  -

 8 ك ا اش8 اش ؼ8 اشندارس اش لشا  -

 8 اشنكاد اشت  ا اجل -

 8 اشنكاد اشت  ا رهجل-

 8 اشنستكل اشت  اى  -

 8 أم اش  كؼ اشدراسا  اشت  أللدهل -

 8 اش  كال  األ لدانا  -

 8 لناق (، وىاى ،  ثارك)اش داول  ة  اشندرس  -

 جادك(، للدا ، )ساه 8 لبلوت  الأل دولء -

تكػػػػلط ، اتطػػػػكاء، لدكاتاػػػػ ، هػػػػرك ، نت ػػػػرر) اػػػػل  8 اشنكػػػػ بل  اشسػػػػىك ا  ةػػػػ  اشندرسػػػػ 
      إشخ( زاهد

 8 أسالاجل8 اداا  ظجكرهل -

 8 اشنكاوؼ اشت  تظجر ةاجل -

 8  ا ا  اشتغى  لىاجل -

 ةت (    ، رالض ، اجتنلل ، ثقلة )اشجكاال  كأتكاع اشتكلط ة  اشندرس  -

 8 اشت لكف ااف األسرك كاشندرس  -

 8 ت ىاـتظرك األسرك شدكر اشندرس  كشى -
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 8 اشطنك ل  اشنستقاىا  شىنستركد -

 : المظير الحالي لممسترشد والسموك العام

ترداػػػد ، طقػػػكس  ر اػػػ ، شػػػكاـز8 )اشػػػت  ـ كةػػػرط اش ر ػػػ  أك تق ػػػجل8 اش ػػػلدا  اش ر اػػػ  -أ
 اش ر        

 ت اارا  اشكج (، اشنىاس، اشجاه )8 اشنظجر اش لـ شىنستركد - 

  (  نتكتر، اشقىؽ، اشبلنالالك، اش تا ، اشنرح)اش لش  اشنزاجا  اشداهن   -ل

 : محتوى التفكير من حيث

 8  اشكضكح -

 8 االتجله -

 8 اشجدؼ -

 8 تكل  -

 8 استا لره انك ىت  -

 8 ةجـ اشنك ى  كطاا تجل -

 :  القدرات التحصيمية الحالية

 وسيمة التقدير مع ذكر النياية العظمى والصةرى لمتقدير التقدير المادة
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 : القدرات العقمية العامة والخاصة والمقاييس النفسية

 : القدرات العقمية العامة: أوالا 

 اسم األخصائي التاريخ النتيجة اسم المقياس القدرات العقمية العامة)الذكاء 

     

 

 القدرات العقمية الخاصة : ثانياً 

 ميارات أخرى اليدويةالميارات  الميكانيكية العددية القدرة المفظية القدرات الخاصة

      

 

 : المقاييس النفسية: ثالثاً 

 اسم األخصائي مالحظات أخرى التاريخ النتيجة مادة المقياس اسم المقياس

      

 

 : مستوى الوعي

 ست ، كجر، أساكع، سلل 8 اشكل  الشزنلف -

 ة  أم ندات  تس ف ، أاف ت ف اآلف8 اشكل  الشن لف -

 نف هـ األك لص اشذاف تقلاىجـ هتل ، أتلنف 8 اشكل  الألك لص -
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 8 اشكضا اش    كاش  كص اشطاا  -

 الحوادث نزالت البرد العمميات الجراحية األمراض المزمنة سالمة الجسم

     

 

 : العالقات األسرية

اذ ر نف ةضىؾ اش بلوػ  األسػرا  دا ػؿ نتػزش ـ نػف  اػث اشت ػلهـ كاش ػ  كاش راهاػ  اػاف  -
 أةراد األسرك 

 األش  (، اشنسلكاك، اشقسكك، اشن لنى  األسرا  نف  اث)اشطلل  -

 8 اش رالل  اشت سا  -

 8 اشتـك كاأل بلـ -

 8 نبل ظل  أ رل -

 

 تقرير الحالة

 8 اشاـك

 8 اشتلراخ

 

 المرشد النفسي
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  7ممحق )
 الموافقات والتسييالت
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Abstract 

Body image and it's relationship with social anxiety 

 in people with physical deformities 

A study on a sample of those affected by violence acts in Syria 

 

Loss of limbs are parting with one of the limbs of the body 
experience. And the loss of a limb of the individual is a tragic event 
and in some cases, amputation seems to be inevitable. The number of 
people may witness the loss of limbs for one reason or another. As a 
result, their lives may go to the overall change. At the same time, 
amputation is a change in the body structure, but has a big impact on 
many of the social activities, and participate in activities and quality of 
life, and the other physical deformities, such as burns, and distortions in 
the body, they leave many psychological effects and social, such as 
deformation of body image, and social anxiety.   

 The fact that we are witnessing today in a state of turmoil and 
violence experienced by Syria's private, and a number of General 
neighboring Arab countries, no longer a secret volume of organic 
injuries and deformities and physical disabilities suffered by thousands 
of citizens, which have been ongoing for four years now, as a result of 
bombings and acts of violence, and missile fragments carried out by 
terrorists against unarmed civilians, where many of them these terrorist 
acts that have undermined public life affected, and the longer the 
results civilian personnel males and females of all ages with congenital 
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physical differentiated, such as physical burns of different nuances, and 
the amputation of one of the members or to the parties, as well as 
deformities of the face and spine, and other physical abnormalities of 
their disabilities carry out their responsibilities in their daily lives, also 
affected the psychological and social health and on their skills and 
career achievements also.  

Objectives of the study:   

1. According to this study to identify the extent of the effect of 
physical deformities caused by amputations and burns on the body 
image and social anxiety. 

2. This study deals with one of modern topics that may enrich the 
psychological literature, a subject of physical deformities, he even 
addressed the Arab and foreign studies to study, but it has not been 
studied in depth in cases of wars and disasters, especially in Syria, and 
still in need of further theoretical and practical study.  

3. This study can contribute to providing a better understanding of 
the concepts of body image and social anxiety and physical deformities. 

4. This is the first study of its kind in the Syrian and Arab 
environment - within the limits of science Albages- which dealt with the 
physical deformities of amputations and burns in the body in relation to 
social anxiety. 

5. The results of this study contribute to providing a better 
understanding of the variables body image and social anxiety in people 
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with deformities physical, and seek to provide appropriate services to 
them, and that by understanding the psychological and social factors 
that play an important role in body image and social anxiety disorder, 
as revealed in The case study on the qualitative level some cases of 
physical deformity and its impact on the individual agrees with these 
injuries, the future and the consequences resulting therefrom.   

 Tools of the study:   

 To achieve the objectives of the study, the researcher built a 
satisfaction questionnaire on body image after seeing the previous 
literature, which consists of (37) is distributed over three dimensions, it 
is a component of cognitive, social, and physical experience. Also used 
social anxiety prepared Alasemi Scale (2012) and the on a sample of 
(90) individuals with various physical deformities (amputations, burns, 
physical, and other distortions). As the researcher used to achieve the 
goal of studying descriptive analytical method.  

 Results:  

The study found the following results:   

- People with burns in the face, they are less satisfied with their 
body image. 

- The owners of the distortions is the phenomenon in the body 
and distortions of light in the face are the least exposed to social 
anxiety during their interactions in everyday life.  
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- No correlation statistically significant differences between the 
scores of the study sample of people with physical deformities on body 
image scale dimensions and grades on the social anxiety scale 
dimensions. 

- There are significant differences between the scores of the study 
sample of people with physical deformities on body image scale 
dimensions depending on the variable sex in favor of females.  

- There are significant differences between Trafalgar older 
individuals and older from three categories of physical deformity in both 
social anxiety and body image in favor of younger, in the sense that 
individuals younger age are dissatisfied with their body image, and 
suffer from social anxiety. 

- There are no significant differences between the scores of the 
study sample of people with physical defects on the social anxiety scale 
dimensions depending on the variable sex.  

- There are significant differences between the scores of the study 
sample of people with physical deformities on body image scale 
dimensions variable depending on the type of injury for the benefit of 
people with deformities in the body.  

- There are significant differences between the scores of the study 
sample of people with physical defects on the social anxiety scale 
dimensions variable depending on the place of infection for the benefit 
of the injured parties in limbs.  
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- There are statistically significant differences between the mean 
scores high body image and low body image in the total score of the 
scale of social anxiety in favor of low body image.  

- There are differences on the qualitative level between individuals 
with burns amputees and people in body image and social anxiety and 
public consensus, and they have negative thoughts about oneself and 
others, as they suffer from conflicts and frustrations resulting from this 
physical deformities. 

 The researcher presented a set of proposals that are based on 
the findings of the current study, so as to continue efforts to search for 
social and psychological factors on physical and quantitative level 
adaptive suffered by the owners of the various physical deformities. 
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