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 مقدمة:

في نظر الطبيعة األحكام التي  يحتل الشعور بصورة الجسم حيزا كبيرا لدى الكثرين

يصدرها األخرون و يستشعر بها الفرد وبالتالي يترجمها من خالل اإلحساس بنمط جسمه بكونه 

الذي جذابا مثاليا أو منفرا مضطربا ولذا فان صورة الجسم قد يؤثر في األبعاد النفسية للفرد األمر 

قد ينعكس بتعقد ظروف الحياة ومعطياتها مما يظهر اضطرابات كأحد التعبيرات الرئيسية عن 

االضطرابات النفسية التي تعتري الفرد ويظهر االختالف بين األفراد العادين واألفراد الذين يكون 

النفسي اذ يؤثر تشوه بشكل سلبي على الجانب ، لديهم خدش أو تشوه عليها من خالل أثر التشوه

لدى أفراده وتحول دون قدرتهم على مزاولة أعمالهم أو القيام بأعمال أخرى وتبرز صورة الجسم 

لدى الفرد المتشوه من خالل شعوره بصعوبة في التوافق مع جسمه ويعكف على مقارنته بأجسام 

 كما أن موقف المتشوه أكثر صعوبة وأشد حاجة للمساعدة على، األخرين ممن هم في مثل سنه

ألن الشعور بعقدة النقص والدونية ، تقبل ذاته جسمية وتقبل أوجه القصور التي خلفتها التشوه

كما تحمل ، خاصة في المواقف التي تشعره بالعجز والفشل أو التي تنطوي على التنافس والنقد

صورة الجسم ما تتضمنه من أفكار ومشاعر وادراكات الفرد والتي تطلق عليها صفات 

تشكل في مجملها مكون من مكونات مفهوم الذات ولذا فان صورة الفرد السلبية  وخصائص التي

مع ذاته وبيئته  نحو جسمه أو عدم رضاه عنها قد يكون أحد العوامل التي تعوقه عن التوافق

جسمانية  ان الفرد الذي يعاني من تشوه خلقيا حيث أن هذا تشوه يمثل مشكلة، المحيطة به

عنها غالبا معاناة قد تصل لدرجة االضطراب ويشمل هذا االضطراب اجتماعية ونفسية تؤثر 

نموذجا أشمل يتكون من األبعاد البيولوجية والنفسية واالجتماعية وبالتالي كل هذه أبعاد تؤثر في 

أخرى لهذا جــاءت درستنا لتكشف عن مدى تأثير التشوه الخلقي على صورة الجسم وبذلك يتم 
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الجانب النظري الذي يتكون من الفصل التمهيدي والذي يتم  ى :تتضمنبحثنا عبر مرحلتين فاألول

مرورا ، أهداف الدراسة باإلضافة الى تحديد المفاهيم اإلجرائية، فيه عرض االشكالية وأهمية

 فيه متغيري البحث: فصلين تناولنا ثم، ثم تناولنابالدراسات السابقة تخدم موضوع الدراسة 

أهمية صورة ، تاريخ صورة الجسم، تعريف صورة الجسم، تمهيد، : صورة الجسمالثانيالفصل -

النظريات المفسرة لصورة ، أبعاد صورة الجسم، مكونات صورة الجسم، أنواع صورة الجسم، الجسم

العوامل التي تؤدي إلى تغير صورة ، العوامل التي تؤثر في نمو وتكوين صورة الجسم، الجسم

محاكاة تشخيص ، صورة الجسم واضطراباتها، الجسمعالمات نقص الرضا عن صورة ، الجسم

 . خالصة الفصل، اضطراب صورة الجسم

 عوامل، أنواع التشوهات الخلقية، تعريف التشوه الخلقي، تمهيد، : التشوه الخلقيالثالثالفصل -

، أوهام التشوه، التشوهات الجسمية ومفهوم الذات والتصور الجسمي، التشوهات الخلقية

خالصة ، اإلجراءات الممكنة لحد نوعا ما من تشوه، الكشف والعالج والرعاية، الوقاية، لتشخيصا

 . الفصل

منهجية البحث وفيه تناولنا  لرابعحتوي على فصلين يمثل الفصل اأما الجانب التطبيقي في-

أدوات البحث والتي تتمثل في المقابلة ، المنهج المستخدم في البحث، الدراسة االستطالعية

 . ومقياس صورة الجسم، حظةوالمال

حيث قمنا بتقديم حالتين وتحليلهما ، واألخير فقد عرضنا فيه التحليل النتائج الخامسأما الفصل -

 . ثم تطرقنا الى مناقشة النتائج المتحصل عليها ثم الخاتمة مصاحبة بالتوصيات
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 : اإلشكالية -1

سلوك والظواهر النفسية ال يمكن فهمها إال إذا نظرنا إلى الفرد باعتباره كائن موحد أما إذا جزئنا  إن

إن فهمنا ، سلوكهالعوامل التي يمكن أن تحدد  وحدته هذه عناصر فإننا ال نستطيع أن نصل إلى جمع

لسلوك الفرد ال يتم في ضوء المجال الكلي الذي يحتوي ذلك السلوك كما أننا أردنا أن نحلل العوامل التي 

فال بد أن نبدأ بالموقف ككل أوال ثم نميز بعد ذلك العناصر المكونة لذلك الموقف وليس  تحدد ذلك

معناها وهذا المعنى أو هذا اإلدراك هو  فالمجال الذي تحدث فيه تلك الظاهرة هو الذي يحدد، العكس

الذي يحدد سلوكنا إلزاء الموقف وكما أن ادراكاتنا للمواقف الخارجية هي التي تحدد استجابتنا الخاصة 

ازاء هذه المواقف وكذلك نجد أن فكرتنا عن جسمنا أو طريقة التي ندركها بها جسمنا هي التي تحدد نوع 

عبد ، تدلنا على أنها النواة األساسية التي تبنى عليها شخصية)محمودففكرة الشخص عن نفسه ، شخصيتنا

(لهذا تعتبر الشخصية هي معلم وميزة الفرد النفسية وهي نتاج تفاعل جملة من 10. ص، 2011، مطر

العوامل والمتغيرات االجتماعية والنمائية والخبرات الماضية والحاضرة التي صاغت الشخصية بصورة 

الل التفاعل مع العوامل الذاتية من تصرفات وطريقة العيش وتفكير ومزاج والعوامل تحدد طريقة من خ

البيئية وذلك من خالل آراء وتعاليق اآلخرين فهو بذلك يكًون صورة لشخصية من المجتمع وتعد صورة 

يعيش  الجسم من المظاهر النفسية الهامة لدى الفرد والتي قد يكون لها من التأثير السلبي على الفرد أن

حالة من عدم التوافق أو في حالة من عدم السواء والتي من خاللها نستطيع التعرف على مكونات النفس 

واألحكام ، االنسانية بما يكَونه االنسان من فكرة عن نفسه تتضح لآلخرين من خالل اسقاطه لصورة الجسم

حساس بنط جسمه كونه جذابا أو التي يصدرها اآلخرين ويستشعرها الفرد وبالتالي يترجمها من خالل اال

ولذلك تتضح أهمية هذا المفهوم فيما أوضحه كفافي ومايسة النيال . (15. ص، 2006، منفرا)الدسوقي

أن صورة الجسم تؤثر على نمو شخصية وتطورها فيما يكونه الفرد من اتجاهات نحو جسمه  1995سنة 

رة أو معوقة لتفاعالت االنسان مع ذاته ومع قد تكون سلبية أو ايجابية وقد تكون هذه االتجاهات ميس
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(إن معظم التجارب أو الخبرات المتعلقة بالجسم بالنسبة لعدد كبير من 10. ص، 2006، اآلخرين)الزائدي

األفراد مملوء أو مشحونة باالستياء وسخط وعدم الرضا واالنشغال عن الحد أو المبالغ فيه الذي يشعر به 

هؤالء بمحاوالت عديد لتغير مظهرهم ويعيشون في نضال مستمر من أجل تحقيق الفرد ذاتيا لذلك يقوم 

هذا الهدف ومن التعامل مع المشاعر أو العواطف السلبية الناتجة عن ذلك وحسب 

التي بعنوان عدم الرضا عن الجسد وتقدير  2010سنة  Morin""Michel ET Dany Lionelدراسة

جها إلى أن البنات يردن أن يكن أكثر نحافة ويعانين من عدم الذات لدى المراهقين التي توصلت نتائ

الرضا عن الجسم ولديهن تقدير ذات أقل من ذكور ولذلك تسلط الضوء على الدور المتسلط لصورة الجسم 

 .LIONEL ET MORIN,2010, Pالتنبؤ بتقدير الذات ) المتصور المقارنة بصورة الجسم الحقيقية في

ن ظهور عديد من ا331 ضطرابات النفسية له عالقة باضطراب صورة الجسم شديد وهذا اضطراب (وا 

يدخل في دائرة ما يسمى بخواف العجز أو التشوه وهذا الكيان االكلينيكي أطلق عليه في اآلونة األخيرة 

اضطراب تشوه صورة الجسم وهذا اضطراب ادخل في الدليل التشخيصي واالحصائي الثالث المعدل 

" تحت نمط االضطرابات جسمية الشكل "ولكن هذه األخيرة إذا حدث لها خدش أو  االضطراب النمائية

ومنه تتضرر صورة الجسم يحدث لفرد اضطراب ، أصيبت بتشوه فهي حتما سوف تعرقل مسار حياة الفرد

وهذا اضطراب خفي ال يسعى األفراد الذين يعانون منه إلى طلب المساعدة أو العالج وعندما يسعون إلى 

واضطراب ،  يستشيرون الطبيب النفسي ولكنهم يستشيرون طبيب األمرا  الجلدية أو جرا  تجميلذلك ال

وتشوه الخلقي ترجع أسبابه ، صورة الجسم هو ناتج عن عيب خلقي يؤثر على صورة الجسم بصورة عميقة

ت قد إلى أسباب وراثية بالدرجة األولى التي تسبب عاهات وتشوهات وهذه مستديمة وفي بع  الحاال

نلجأ إلى اإلجها  األجنة راجع إلى هذه التشوهات وهذه األخيرة أصبحت تشكل هاجس واضطراب في 

حياة األسر فعند ازدياد فرد مصاب يصبح عالة على أسرته وبذلك ينمو في جو عائلي مشحون 

 ومضطرب لذلك يولي الكثير اليوم اهتمام وانشغال بصورة جسمهم ألن الصورة في عصرنا الحالي
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أصبحت تلعب دورا هاما لذلك صار الناس منشغلين بصورة الوجه وشكل الجسم ومن ال يعجبه أو جزء 

آخر من جسمه يسعى جاهدا لتغير أو يذهب فعال لألخصائي التجميل اذ نجدهم يقفون أمام المرآة 

وم كل ذلك ويكونون منشغلين بحد زائد عن لز ، لساعات يلبسون هذا ويغيرون هذا ويتنازلون عن أكل هذا

من أجل إحساسهم وشعورهم بالراحة والرضا وتقبل وحدود أجسامهم لهذا تعتبر مشكلة يعاني منها كل 

شرائح التي تنتج عنها تعقيدات الصحية والنفسية التي من شأنها أن تغير مسار حياة الفرد حيث يصبحون 

كل شائع وقد تكون ظاهرة للعيان التشوهات الخلقية عند الفرد بش وتحدث أسريين أو في دوامة التشوهات

وذلك إذا توضعت هذه التشوهات في األعضاء الظاهرة من جسم االنسان كالوجه واليدين والقدمين 

ن تأثير ، والظهر وقد ال تظهر هذه التشوهات إال بعد لجوء لعدد من اإلستقصاءات الخاصة إلظهارها وا 

لى فقدان الثقة بالنفس وباإلحساس بعدم األمان وقد  التشوهات الخلقية قد تؤدي إلى الصدمة النفسية وا 

إلخ كل هذا راجع إلى . . , يؤدي كذلك إلى انتهاج طرق غير سوية كالشرب المخدرات والكحول واالنتحار

عدم تقبل صورته الجسمية وشعور بالغربة مع نفسه وعدم الرضا عنها ومن اآلثار الضارة السلبية عن 

وهاتها ظهور أعرا  القلق الزائد والخجل واالكتئاب لدى األشخاص عدم الرضا عن صورة الجسم وتش

لذلك تعد الناحية الجسمية من المصادر  (300. ص، 2002، )شقير ذوي التشوه في الصورة الجسم

الحيوية في تشكيل الذات االيجابية وذلك من خالل الشعور بالتناسق أبعاد الجسم وتآزر أعضاء وازدياد 

الفرد باالتزان النفسي بينما على العكس قد نجد لدى االحساس بتشوه خلقي نفور من  جاذبيته وكذلك تمتع

ولذا ، تلك الصورة مع مصاحبة ذلك لالضطراب أو الخلل ما في صورة الجسم اتسام فكرة سلبية عنها

ما : سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الذي يقول جاءت هذه الدراسة وعلى ضوء ما

 تأثير التشوه الخلقي على الصورة الجسمية؟
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 : صياغة الفرضيات  -2

 : الفرضية العامة -

 . يؤثر التشوه الخلقي على الصورة الجسمية للفرد

 : الفرضيات الجزئية -

  الموجبةبصفة يؤثر التشوه الخلقي على الصورة الجسمية . 

  السالبةبصفة التشوه الخلقي على ظهور الصورة الجسمية يؤثر . 

  مأخوذة من المقياس(. المتذبذبةبصفة التشوه الخلقي على ظهور الصورة الجسمية يؤثر( 

 : األهمية -3

 : تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي

  إن هذا البحث جاء ليلقي ضوء على قيمة الصورة الجسمية في النمو النفسي السوي والسليم

 . للشخصية وكذا معرفة متشوهين خلقياً 

  األخصائيين في مجال علم النفس االكلينيكي إلى ضرورة االهتمام بتناول هذا توجيه انتباه

  .الموضوع من أجل تحسين الصورة الجسمية االيجابية للمتشوهين خلقياً 

  تتحدد أهمية البحث بطبيعة العينة فالمتشوه الخلقي هي فئة حساسة تحتاج إلى الرعاية واهتمام

  . الخاص

 تسعى لوضع برامج عالجية للذين يعانون من  بل األبحاث التيربما سيكون هذا البحث مستق

 . اضطراب تشوه صورة الجسم

 إليها تكمن أهمية البحث في أهمية النتائج المتوصل . 
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 : األهداف -4

 : تتحدد أهمية البحث الحالية فيما يلي

 الدافع الذاتي لبحث في هذا الموضوع والمعرفة أكثر . 

 العينة المتشوهين وفضله عن باقي المتغيرات النفسية توضيح مفهوم صورة الجسم لدى . 

  ندرة البحوثات المتعلقة بصورة الجسم لدى المتشوهين لذلك نسعى لتعريف بهم من أجل لفت

 . انتباه لهم

 هدفنا كذلك هو معرفة كيف يؤثر التشوه على صورة الجسم . 

 : تحديد مفاهيم البحث -5

"صورة الجسم بأنها تعني شكل الجسم كما تتصور في : تعرف على أنها  حسب شيلدر: صورة الجسم

. ص، 2008، التي نخبرها كوحدة مميزة)فايد والطريقة التي يبدو بها الجسم ألنفسنا والعملية، أذهاننا

161) 

فهي الفكرة التي يكًونها ويتصورها الفرد عن شكل جسمه سواء أكان مدركا أم متخيال وما : اجرائيا

يقيسها  االجتماعية وهي ما، الثقافية، ق ذلك من مشاعر وانفعاالت وهي تتأثر بالعوامل النفسيةيراف

 . "على عينة البحث الحالي متمثلة المتشوهين خلقيا محمود محمد علي، النوبيمقياس صورة الجسم "

رب أو العاهة أو العيب وهي عر  يفس ما أصابه الذي يقع على الجمال من ج: التشوه الخلقي

بصورة مزمنة في جزء من الجسم أصحاب العاهات أي  أو آفة خاصة تصيب شخصا، وغيره السقم

 . (186. ص، 2009، )دون مؤلف. المصابون بها
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أيضا العيوب الوالدية وهي العاهات التي تخل بالمظهر الخارجي للجسم  فالتشوه الخلقي يعني: اجرائيا

آثار نفسية واجتماعية يحس بها الفرد الذي يعاني من تشوه الفرد تتجه خلل وراثي الشيء الذي يخلف 

الحالة األولى التي تعاني من تشوه على مستوى : وفي هذا البحث فالمتشوهين خلقيا هم. خلقي

 . حالة الثانية التي تعاني من تشوه على مستوى الوجه، الظهر

 



 صورة الجسم. :الثانيالفصل *

 ـــــدـــــــــــتمهيـــــــــــــ-

 صورة الجسم  تعريف-1

 صورة الجسم تاريخ -2

 أهمية صورة الجسم -3

 أنواع صورة الجسم-4

 مكونات صورة الجسم-5

 أبعاد صورة الجسم-6

 العوامل التي تؤثر في نمو وتكوين صورة الجسم-7

 صورة الجسمالعوامل التي تؤدي الى تغير -8

 المفسرة لصورة الجسم النظريات-9

 نقص الرضا عن صورة الجسم عالمات-10

 صورة الجسم واضطراباته -11

 محاكات تشخيص اضطراب صورة الجسم-12

 خـــــــــــــــــالصة الفصل-
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 تمهيد

للجانب الوظيفي والعصبي والشكلي للجسم وان هذه الصورة ، انعكاسًا نفسياً  مالجس تمثل صور

فضاًل عن كونها ضابطًا يحدد السلوك الذي يمارسه ، تعتبر فكرة االنسان عن نفسه وعالقته مع البيئة

ومن المتغيرات المهمة ، من أهم العوامل النفسية التي تؤثر على شخصية الفرد مان صورة الجس، للفرد

وتتشكل هذه الصورة نتيجة مجموعة متغيرات كأنماط التنشئة االجتماعية والتفاعل ، لفهم سلوكه

االجتماعي فضاًل عن الوضع االجتماعي واالقتصادي للبيئة التي يوجد فيها الفرد والحاالت النفسية 

رات االدراكية واالنفعالية ومواقف النجاح التي يمر بها كاإلحباط والصراع واساليب الثواب والعقاب والخب

، ه بما يصدره االخرون من احكام وتقييماتمعن صورة جس  ويرتبط رضا الفرد او عدم رضاه والفشل

فتكون له ، ذلك ان نمط الجسد الجذاب والمناسب والمثالي من جهة نظر البيئة التي يعيش بها الفرد

أي كلما كانت صورة الفرد قريبة ، يةمرضاه عن جاذبيته الجس تأثيرًا كبيرًا على مدى رضا الفرد او عدم

المثالي السائد في المجتمع كلما أشعره ذلك بجاذبية كلما اصبح اكثر  ماو متطابقة مع معايير الجس

ه مصورة جس تباعدتعلى العكس من ذلك يعاني الفرد كثيرًا كلما ، يةمالجسشعور بالرضا عن ذاته 

لفرد عن ذاته وينخفض صورة المثالية السائدة في ثقافته حيث تحمل صورة االمدركة بالنسبة له عن 

مركزًا مهمًا في نظريات الشخصية حيث تعد من العوامل المهمة  ماذا تحتل صورة الجس، تقديره لها

 المؤثرة في سلوك الفرد وبمثابة نواة الشخصية التي تنتظم من حولها كل مشاعر الفرد وافكاره وتقييماته

وهـــــــــــــو صورة  كثيرة لكن كلها تصب في موضوع واحدوفي هذا الفصل سـوف نتناول وجهات نظر 

 الجسم.
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 تاريخ صورة الجسم: -1

إذ أن األنا كما يرى فرويد إنما هو جزء من الهو ُعّدل بواسطة التأثير  إن صورة الجسمية لها تاريخ    

فكأن صورة الجسم صيرورتها والحال ، خالل الشعور اإلدراكيالمباشر للعالم الخارجي والذي يعمل من 

، هذه يتوقف عليها وعلى تعثراتها بعدي السوية والالسوية وهي ترتبط ارتباطا عضويا بمراحل النمو

والطب  NEUROLOGYومن الناحية التاريخية بدأ االهتمام بصورة الجسم في المجال النير ولوجيا

الذي درس اتجاهات الفرد نحو جسمه قبل مطلع  Bonnierنيه ويعتبر بو  PCYCHIATRYالنفسي 

 phantomlimbisالذي درس اضطراب االتجاه لسطح الجسم وشبح األطراف  Picqوبيك  1900

أول مؤسس لنظرية حول صورة الجسم  Head hممن مهدوا لدراسات صورة الجسم ثم يأتي هنري هيد

تكامل أجزاء الجسم من ثم معيار يحكم به على ل schémaليبين كيف أن لكل منا صيغة اجتماعية 

منذ  دراسات صورة الجسم P.Schilderولقد عمق المحلل النفسي بول شيلدر أوضاع وتحركات الجسم

حقبة مبكرة واهتم بدراسات فارقيه بين الفصامين والمصابين بإصابات مخية وفي مصر وقبل استقراره 

تور سامي محمود علي بدراسة إكلينيكية للبغيات واستخدم فيها أستاذا بجامعة السوربون قام االستاذ الدك

صورة الجسم ثم واصل تنظيره وكتاباته في الموضوع ومن أبرز مؤلفاته بالفرنسية في هذا الموضوع 

، دت، محمد، أبو النيل، قنديل، ".)طهCorps Réel Imaginaire"الجسم الواقعي والجسم المتخيل"

 (254ص.
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 : الصورة لغة واصطالحا  تعريف -1-1

 : لغة تعريف الصورة

صدق هللا  على أنها شكل لقوله تعالى" في أي ما شاء ركبك": ورد لفظ الصورة في القرآن الكريم -

 من صورة االنفطار[. 8 العظيم ]اآلية

، لويس، مدور، صنع هللا االنسان على صورته)نعمة )صورة بشرية( شكل، هيئة: ُصور  -ج: ُصورة -

 (.861ص.، 2000، شماس

 في الفلسفة ما، نوع-5، صفة-4، كل ما يصَور، وجه-2، شكل-1َور وُصوروص–ج ُصور : ُصورة -

، 2001، به الشيء هو صفات الشيء المميزة وباتصال الصورة بالهيولي تتم عملية الخلق.)مسعود

 (.788ص.

 (.169ص.، 2009، د.ناخياله في الذهن أو العقل ): كما أنها تعني صورة الشيء هي  -

تمثيل داخلي لخبرة سابقة وهي في علم ، كذلك تعرف على أنها خبرة حسية في غياب االثارة الحسية -

 (.45ص.، 2010، )ميموني نفس عبارة عن انطباع يبقى بعد ازالة المثير.

 : اصــــــــــطالحا تعريف الصورة

الصورة هي نموذج الالوعي األول للشخصيات الذي يوجه ادراك المرء لآلخرين يشكل : حسب يونغ -

األولى بين  ةالهواميانتقائي ويرصدن هذا النموذج انطالقا من العالقات ما بين الذاتية والواقعية و 

 (.307ص.، 1985، )جان ال بالنش وجوتنا ليس المرء ومحيطه العائلي.

يكون الفرد بها فكرة حول نفسه وآخرين  معرفةللعبارة عن أداة :  ى أنهاوتعرف كذلك الصورة عل -

أما حسب العالم ، تفهم وتدرك على أساس حدودها وسماتهامرتبطة مضبوطة المعطيات االدراكية 

الجشطالتي يقول أنها مبنية تفرض نفسها على هذا االساس عند ادراك المعطيات حتى لو كانت غير 
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شخصية الفرد التي تظهر لدى  تعني كذلكو (237ص.، 1997، وفرونسوازياروادراكية.)دوارون 

 اآلخرين العيان ومنه يساهم المجتمع في تغير صورة الفرد بتجاه نفسه أو باتجاه

Gean ,1999,p.183).) 

 : لغة تعريف الجسم-1-2

بسطة في العلم "إن هللا اصطفاه عليكم وزاده : وردة كلمة الجسم في القرآن الكريم لقوله تعالى -

 من صورة البقرة[.247والجسم" صدق هللا العظيم ]اآلية 

، 2001، كل ماله طول وعرض وعمق)مسعود -2، جسم-1، ج أجسام وأجُسم وجسُموا: جسمُ  -

 (.440ص.

 كل ماله طول وعرض وعمق وكل شخص ُيدرك من االنسان والحيوانات والنبات.: الجسمُ  -

 حيزا ويتميز بالثقل واالمتداد ويقال الروح. كل جوهر مادي يشغل: وعند الفالسفة  -

، حسن، والعمق.)مصطفى، العرض، الطول، بأنه جوهر قابل لألبعاد الثالثة: وقد عرفه الجرجاني  -

 .(123ص.، دس، البخار، عبد القادر

  .(le petite larousse, 2008, P.100)الجسم هو أيضا الجزء المادي من الكائن الحي  -

صيره جسما وكذلك هو الجسد والبدن ، الشخص أو الحيوان، المعنوي جعل له جسماالشيء : جسم -

 كل ماله طول وعرض وعمق.

 (.84ص.، 2009، )دم.هيئة مؤلفة من أعضاء تربطهم مصلحة مهنية واحدة: الجسم الطبي -

 : اصــــــــــطالحاتعريف الجسم 

، وكتلة عضوية حيوانية أو انسانيةهو كائن مادي مدرك يحتل منطقة من الفضاء له ثالثة أبعاد  -

إحساساتنا ثم عبر مرآة  المعرفة التي لدينا عن أجسامنا تتطور ببطء في بادئ األمر من خالل
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(.أنه ادراك الفرد ووعيه بنفسه وتقييمه لمراجعة الوظائف Sillamy,1980,p.340) الثقافة.

 (.632ص.، 2008، الجسمية ومظهره)درويش

 : الجسميةتعريف الصورة -1-3

)ادراك  صورة ذهنية نكونها عن أجسامنا ككل بما فيها الخصائص الفيزيقية والخصائص الوظيفية -

صورة الجسم تتبع لدينا من مصادر  ) مفهوم الجسم ( على أن واتجاهاتها نحو هذه الخصائص الجسم(

 (.22ص 2010، شعورية والشعورية وتتمثل مكونا أساسيا في مفهومنا عن ذواتنا ) النوبي

يخية هي تصور عقلي مرن وغير ثابت لشكل الجسم وحجمه والتكوين الذي يتأثر بعوامل مختلفة تار و  -

 (.Salade,1999,p.497) المختلف بيولوجية التي تدار على مراحل الحياةة وثقافية واجتماعية وفردي

دراكاته واتجاهاته وكل أفكار الشخص واعتقاداكما تعرف ايضا على انها كل  - ته ومشاعره وتصوراته وا 

صر والتوظيفات المظهر والسن والعنكل من يشمل ذلك ة حيث أفعاله التي تتعلق بمظهره الحسي عام

 (. Cash,1997,p.2والجنس ) 

هي الفكرة الذهنية للفرد عن جسمه وصورة  علم النفس والتحليل النفسي "" سب موسوعةحلكن  -

على حد تعبير " فرويد " إنما هو في  ألعلى ااألناألنا و إذ أن ، لخلق الهوية األساسالجسم هي 

األساس األنا الجسمي ويرى فرانسيسكو أن صورة الجسم في عالقتها بالواقع تمثل جوهر الظاهر 

نا بفصل الصورة الجسمية لها ي الشخصية إذ ينفصل األنا عن الألالنفسية فهي مسألة أساسية في تكو 

 (254.ص، ت د، محمد، أبو النيل، نديلق، طهتاريخ ) 
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 : أهمية صورة الجسم -3

اة ولذلك تختلف تكمن أهمية الجسم في أنه تعتبر كونها مظهر وعامل مهم في العالقات وفي الحي

 : العلماء وهي كتالي نظر أهميتها حسب وجهات

 ورمزية أيضا.ولها أهمية وجدانية ، أن خبرة الجسم مهمة للنمو النفسي البدني 

  مظهر الشخص له أهمية كبرى وذلك بافتراض ووجود عالقة هامة بين تقيمنا ونظرتنا

 ألجسامنا وحالتنا النفسية.

  أهمية صورة الجسم تكشف لنا أن األفراد أو األشخاص الذين لديهم صورة جسمية سلبية عن

 (.30ص.، 2010، جسمه لديهم مستوى أدنى من التوافق النفسي اجتماعي.)النوبي

  للتأكد على أهمية صورة الجسم يذكر كاش أن صورة الجسم السلبية ترتبط بانفعاالت مختلفة

الخجل أو االرتباك في الموافق ، الحسد، الغضب، اليأس، االشمئزاز، القلق: مثل

 (.Cach,1997,p.5المختلفة.)

 كثر من تكمن كذلك أهمية صورة الجسم على أنها تعتبر مصدر الهوية ومفهوم الذات أل

 األشخاص.

  وبعض  النفسيةكما أن عدم الرضا الجسم لدى االنسان يترتب عليه الكثير من المشكالت

األمراض النفسوجسمية هذه أخيرة التي تؤدي الى تشويش وتخريب في صورة الجسم وتنشأ هذه 

المعضلة عندما ال يتوافق ويتطابق شكل الجسم مع البعد مثالي حسب تقدير 

 (.181ص.، 2002، األنصارىالمجتمع.)
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 : أنواع صورة الجسم-4

وتتنوع صورة الجسم باختالف تصورات الذهنية وكيفية تكوينها التي من خاللها تساهم في تكوين 

 : الشخصية

 وهي كل انعكاس ايجابي على ما يؤديه من سلوك وما يظهره من : الصورة الجسمية الموجبة

ورعاية ومحافظة عليه والحرص على أن يكون في أحسن صورة وما يوليه من اهتمام ، انفعاالت

 ممكنة.

  أن يظهر الفرد خجل من جسمه والشك في قدراته واالحساس  وهي: الصورة الجسمية السالبة

االحساس إلى مركب نقص مما يعرقل بالنقص عندما يقارن جسمه بأجسام رفاقه وقد يتطور هذا 

لطريق االنسحاب واالنطواء بعيد عن األفراد األخرين وقد مما قد يختار ا، حياته وُيعكر نفسيته

يختار األساليب العدوانية والعنف إليقاع األذى بأولئك الذين يمتلكون أجسامنا أفضل وأحسن وأقوى 

صاحب الجسم السالب يدرك ، ويختار بعض منهم آخر لتعويض النقص في المجال الجسمي

كس استهزائهم به مما يؤدي الى مشاعر النقص لديه موقف األخرين منه ويحس برفقهم له أو الع

 ويجعله في صراع دائم مع جسمه.ويعمق الجرح النرجسي والنفسي لديه 

 والمتمثلة في رضاه عن جسمه تارة ورفضه تارة أخرى بكل ما يحمله : الصورة الجسمية المتذبذبة

لم يحقق المطلوب مع الرفض من االستفزاز والقلق والخوف من األشياء قد تكون وهمية فهو 

جسمه مما يجعله في توتر مستمر ينعكس على عالقته ليس مع جسمه فقط بل أيضا مع 

 (210ص.، 1998، )الريماوي األخرين.
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 : مكونات صورة الجسم-5

 : أن صورة الجسم تشتمل على مكونين مهمين يتمثالن في اآلتي (gottesman، كوتسمان)يرى 

النمط الجسمي الذي يعتبر جذابا مناسبا من حيث : الجسم على أنه يعرف مثال: المثال الجسمي -

فمهوم ثقافة الفرد بالمثال الجسمي له دور ال يستهان به ، العمر ومن حيث وجهة نظر الثقافة الفرد

المثال الجسمي كما تحدده وتطابق أو اقتراب مفهوم ، من صورة نحو جسمه فيما يكونه الفرد من صورة

أما تباعد ، صورة الفرد الفعلية لجسمه يسهم بطريقة أو بأخرى في تقدير الفرد لذاتهثقافة الفرد من 

إذ تختل صورة الفرد عن ، مفهوم مثال الجسم السائد في المجتمع من الفرد لجسمه يعد مشكلة كبيرة

 (.45ص.، 2009، )القاضي ذاته وينخفض تقديره لها.

فضال ، األفكار والمعتقدات والحدود التي تتعلق بالجسمإذ يشمل هذا المفهوم على : المفهوم الجسم -

أن صورة الجسم تتكون  Gemes التي يكونها الفرد حول جسمه إذ ترى جيمسهعلى الصورة االدراكية 

من مكون انفعالي يشير إلى الشعور السار والغير السار ومكون معرفي يشير إلى الرضا عن الجسم 

 : الجسمي إلى ثالثة مكوناتوالحياة وبصفة عامة يقسم المظهر 

 ويشير إلى دقة إدراك الفرد لحجم جسمه.: مكون إدراكي 

 مثل الرضا واالنشغال أو االهتمام والقلق بشأن : الجوانبويشير إلى عدد من : مكون ذاتي

 صورة الجسم.

 يركز على تجنب المواقف التي تسبب للفرد عدم الراحة أو التعب أو المضايقة : مكون سلوكي

 (.46ص.، 2009، التي ترتبط بمظهر الجسمي.)أحميدان
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 : أبعاد صورة الجسم-6

 : يتفق الباحثون على نحو متزايد أن لصورة الجسم مفهوم متعدد األبعاد وهي كتالي

، الشكل العام للجسم، صورة أجزاء الجسم: أربعة أبعاد هيصورة الجسم تتبلور حول : منهم من يرى أن

 (.136ص.، 2001، الصورة االجتماعية للجسم.)الشرباوي، للجسم الكفاءة الوظيفية

ُبعد يتعلق بالجاذبية ، ُبعد يتعلق بالوزن: صورة الجسم تنحصر في هناك أيضا من يرى أن أبعاد

 يتعلق بتناسق أعضاء الجسم.وبعد ، عد يتعلق بالتآزر العضليبُ ، الجسمية

الظاهرية  الجاذبية والتناسق بين مكونات الوجه: ن صورة الجسم تنقسم إلى ستة أبعاد متمثل فيإ

والتآزر بين أشكال الوجه وباقي أعضاء الجسم الخارجية والداخلية والمظهر الشخصي العام والتناسق 

والتناسق بين حجم الجسم وشكله ومستوى بين الجسم والقدرة على األداء ألعضاء الجسم المختلفة 

 (.204ص.، 1998، التفكير.)شقير

وُبعد النحافة كصفة جيدة للحياة وُبعد  وهناك منظور آخر تمثلت في ُبعد عدم الرضا عن الوزن

 (.201ص.، 1999، الرسائل البينشخصية عن الحياة وُبعد تقدير ممارسة التمارين الرياضية.)فايد

توظيف الجسم وشكل ، أجزاء الجسم، عاد أخرى وهي الحجم الجسمبصورة الجسم تشمل أو 

 ).25ص.، 2004، امتثال.)الجسم
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 : العوامل التي تؤثر في نمو وتكوين صورة الجسم-7

 : تتأثر الصورة الجسمية أثناء نموها وتكوينها بمجموعة من االسباب والعوامل تتمثل فيما يلي

 الجسم بشكل كبير بالعوامل البيولوجية والوراثية وبالتالي قد تلعب تتحدد معالم : العوامل البيولوجية

كما أن بعض اضطرابات العصبية أو ، الخصائص البيولوجية والوراثية دورا هاما في نمو صورة الجسم

صفات الجلد أو ، الخصائص البيولوجية يمكن أن تؤثر على طريقة إدراك األفراد ألجسامهم مثل الطول

فمظهر الشخص محدد ، (31ص.، 2008، وتقاطيع الوجه والبشرة )األشرم، صدرالبشرة وحجم ال

بالوراثة والبيئة والطريقة التي يبدو بها الجسم تقرر بشكل رئيسي بالجينيات المورثة من اآلباء 

 ( 42ص.، 2009، واألجداد)القاضي

 األسرة ففي نظام يتفق الباحثون في مجال الدراسة العالقات األسرية غلى أهمية : وامل أسريةع

اجتماعي له تقاليده الخاصة به وله نفعه بالنفسية للمجتمع الكلي وبالنسبة للفرد ألن األسرة كجماعة 

فالبيئات األسرية ، (17ص.، 1996، شباعات األساسية)الكندريبكثير من اإل وظيفية تزود أعضاءها

الرضا عن صورة الجسم فلقد أوضح قد تقدم نماذج تؤكد على النحافة وتدعم اشباع نظام غذائي وعدم 

في دراسة لهما أن تقارير فتيات الجامعة عن صورة جسمهم أمهاتهن  1996وكاش سنة ريفيز كل من 

فإذا كان لدى األمهات صورة جسم سلبية عن أجسامهن ، تتوازى مع تقاريرهن عن صورة أجسامهن

 ( 14ص.، 2002، )البيالوي تكون البنات كذلك والعكس من ذلك

 وعمن هو؟ ومن ، إن للمدرسة تأثير قويا في تشكيل مفهوم المراهق عن ذاته: درسة والمعلمونالم

سيكون؟ وقد توفر المدرسة منذ سن السادسة للفرد فرصا الختبار قواه واكتشاف قدراته وجوانب عجزه 

العمل المدرسي تنعكس على وال شك أن نتائج ، ففيها بتعرض المراهق للفشل أو النجاح، وقصوره
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أو تولد لديه احساسا بالخجل لعجزه ، مجمل حياة المراهق فتجعله يشعر باالعتزاز بنمو قدراته ومهارته

 (111ص.، 2012، عن استغالل فرص العمل المتاحة له فيها)زايد

 أن للمعلمين يلعبون بعض الدور في إدراك األطفال:  2004في سنة  "Stacy" حيث ترى ستايسي

والمراهقين لصورة جسمهم وتبين الدراسات أن إدراك الطالب لتقيم معلميهم عامل مهم في انجازهم 

 ألجسامهم لذا فمن المعقول أيضا أن يؤثر المعلمون على كيفية إدراك األطفال والمراهقين، األكاديمي

مع وتضيف كذلك أن األطفال يقضون حوالي نصف يومهم في الفصل  (43ص.، 2009، )القاضي

و أن يعامل الطالب تبعا لمظهره ، المعلمين من المدرسة االبتدائية إلى المتوسطة إلى المدرسة العليا

 الجسمي ليس بالظاهرة الجديدة.

 فترة مهمة في تكوين جماعة األقران وتكوين جماعة  مرحلة الطفولة والمراهقة: قراناألصدقاء واأل

ورة المثالية واالحتفاظ بجماعة األقران في نفس الوقت ليس ومحاولة التوافق مع الص، األقران مؤثرة جدا

 إن مجموعة األقران تؤثر في تحديد كيف ينظر الفرد إلى جسمه ، سهال

األقران واكتشاف أن األطفال خاصة البنات يتعلمون قوة جماعة  1998في سنة "أدلروأدلر" فقد فحص

التي ينمونها أثناء الطفولة قد توجه مواقفهم هذه المعايير والقيم ، المظهر في سن مبكر من أقرانهم

فضال عن ذلك فهي فرصة إلثبات ذاته ، (Stacy,2000,p.13واتجاهاتهم وسلوكهم في المستقبل)

من التنافس والتحدي على العكس من مركزه الثابت نسبيا في والتعبير عن شخصيته وهويته في صورة 

فالتعليقات السلبية أو المثيرة من األقران يمكن ، (43ص.، 2005، األسرة والموجود بدون تنافس)حاتم

ومفهوم الذات وقيمة الذات وقد يحمل البعض هذه الرسائل معه إلى سن ، تؤثر على تقدير الذات

 (.50ص.، 2009، الرشد)القاضي

 تأثير إن الصورة الجسم التي يراها الناس في أجهزة اإلعالم المختلفة لها غالبا : وسائل اإلعالم والثقافة

فالعديد من الرسائل في أجهزة اإلعالم حول صورة الجسم توحي بأن المظهر ، قوي على صورة الجسم
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 Aghiata etففي دراسة قام بها ، (55ص، 2009، لتكون ناجحا في الحياة )القاضيمهم جدا 

TautleffDumi  حول تأثير وسائل االعالم على صورة الجسم أشار أن وسائل االعالم  2004سنة

وقد تعرض ، ر الجسدي ولديها تأثير سلبي على صورة الجسمتشكل قوة نافذة على تصور شكل المظه

المشاركين  مشاركا إلعالنات تلفزيونية تحوي على الصورة المثالية للجسم أظهرت النتائج أن 158

 (.67ص.، 2009، الذين تعرضوا لصورة الجسم المثالية أصبحوا أكثر اكتئاب)القاضي

 فضحايا االيذاء غلبا ما يعيشون خبرة ، االيذاء الجنسي تدمير صورة الجسميسبب : لجنسيااليذاء ا

ألنه تذكرهم بخبرة سيئة باإلضافة إلى أن الضحايا قد يشعرون بمسؤوليتهم ، مؤلمة جدا مع أجسامهم

 (.31ص.، 2010، )النوبي تجاه االيذاء ومن ثم يعتقدون أن جسمهم كموضوع يستحق العقاب

 : العوامل التي تؤدي إلى تغيير صورة الجسم-8

وبالتالي فهي تتأثر في وجود  إن الصورة الجسمية ديناميكية دائمة التغير نظرا لتفاعلها مع عدة عوامل

 : تلك العوامل التي تحفزها على التغير ومتمثل في

  كصورة الجسم المرحلة العمرية التي يمر بها الشخص حيث أن صورة الجسم في العشرينات ليست

 في األربعينات.

 كرة من صور ترى مخزون الذاكرة والحواس حيث تتأثر الصورة الجسمية بما هو مخزون في الذا

 في وسائل االعالم.

  االخرين حيث يبدأ تأثيرها من عمر صغير من خالل تعليقات األهل ثم الزمالء في أراء وتعليقات

 المدرسة والعمل أو الطرف االخر.

 ائدة في المجتمع وتتعلق مثال بالفرد البدين الفرد الذين يجد صعوبة الدراسة والعمل الثقافة الس

 والغباء. وحتى الزواج نظرا التهكم الغير عليه حيث يعتبر رمزا للقبح
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  القيم االجتماعية الشائعة ويتعلق األمر بشكل وحجم الجسم المرغوب حيث أصبحت الرشاقة رمزا

 والنجاح. لإلثارة

  المزاجية حيث تتأثر صورة الجسم بالحالة المزاجية خاصة لدى النساء فهن يملن إلى رؤية الحالة

 أجسامهن أقل جاذبية وأكثر ضخامة عندما يكن في مزاج سيء.

  تغيرات الجسم المحدد بيولوجيا التي أثناء البلوغ والحمل وسن اليأس وكذلك الناتجة عن عاهة أو

 مرض أو حادث.

 وكذلك ما يعترض له من عنف نفسي.)النوبي، سه وتقديره لذاتهاحساس الشخص تجاه نف ،

 (.38ص.، 2010

 فهناك مثال نوع من التعامل االجتماعي على السمنة حيث يوصف  الوصمات االجتماعية الشائعة

وأفالم الكرتون  الشخص البدين في كثير من النوادر والطرائق الشائعة فضال عن رسوم الكاريكاتير

سينما بصفات كثيرة ومتباينة لكنها في مجموعها صفات غير مرغوب فيها كالكسل وكذلك أفالم ال

 وثقل الظل والعباء والوقاحة.

  االنتماء العرقي بحيث تختلف مقاييس جمال الجسم بين مجموعة عرقية واخرى فبينما يفضل

األسيويين من و األفارقة  ونجد في، القوقازيون البيض من األمريكيين واألوروبيين المرأة النحيلة

 يفضل المرأة الممتلئة.

  الحالة االجتماعية اذ يتمتع المتزوجون بشعور ايجابي تجاه صورة أجسامهم مقارنة بغير المتزوجين

كما تتمتع المرأة الحامل على غير المتوقع بشعور ايجابي تجاه ، أو ذوي العالقات غير المستقرة

جسمها  ها وهواجسها المتعلقة بابتعاد صورةبحيث تنقل خالل الحمل افكار ، صورة جسمها أيضا

 (www.kaah.org)  عن النموذج المثالي للجسم الجميل.

 

http://www.kaah.org/
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 : النظريــــات المفســــــــــــرة لصــــــــــــــورة الجســـــــــــــم-9

العلماء في تحديده فان ذلك راجع إلى  النفسي المتمثل في صورة الجسم الذي اختلف إن المتغير

اختالف المدارس والوجهات التي ينتمون اليها كل من مؤسسيها وأتباعها فا لذلك ُحظيت بتفسير متنوع 

 : ومختلف من قبل العديد من النظريات والمتمثلة فيما يلي

 :  ةالنظرية البيولوجي -

، الذي استعمل تعبير صورة الجسمالباحث االول  Henry Head"هنري هيديعتبر طبيب االعصاب "

تحاد خبرات الماضي مقترنة بأحاسيس ول من وصف مفهوم صورة الجسم و هذه الصورة هي او أ

ة وتوافق مواضع السلس أن الحركاتي اللحاء الحسي للمخ و الحظ "هيد" الجسم الحالية التي نظمت ف

لجسم وأضاف أن صورة الجسم الجسم ضمنيا على الوعي المعرفي المتكامل لحجم وشكل وتكوين ا

، كما درس ابتداء تأثير المخ وضرر الجسم على مخطط الجسم)األشرم، تتغير بشكل ثابت بالتعلم

أن صورة الجسم يمكن أن تقسم إلى غالف خارجي  Kliffويرى أيضا "كليف" ، (26ص.، 2008

الف الجسم من الجلد للجسم للحجم أو الفراغ الداخلي للجسم ويعتبر الجسم غالفا ويأتي إدراك غ

والمعلومات البصرية ويعتقد أن حجم أو فضاء الجسم يظهر من التوازن العميق للجسم وأن الحركة 

 (.88ص.، 2009، والنشاط البدني مهمان في تشكيل وصيانة وحفظ صورة الجسم)القاضي

 "التحليل النفسي": النظرية النفسية -

إلى أن مناطق االستثارة الجنسية هي مناطق الجسم  في نظريته عن الليبدو Freudأوضح "فرويد"

و أن شخصية الفرد تتطور بحسب تتابع سيطرة االحساسات الجسمية ، ومناطق الحساسية الجسمية

ويبدأ الفرد في تكوين صورة عن جسمه عن طريق نمو األنا التي تهيء السبل له ليكون قادرا على 
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التحليل النفسي إلى أن اضطراب صورة الجسم لدى الفرد  يةوتشير نظر ، التميز بين ذاته وبين األخرين

ويرى ، واختالل الشخصية ترجع كلها إلى تطور الحياة الجنسية في السنوات األولى من عمر االنسان

أسلوب الحياة يتشكل كرد فعل لمشاعر النقص التي يحس بها الفرد سواء أكانت مشاعر أدلر أن 

ون أسلوب حياته قائمة على تدني نظرته إلى نفسه تضطرب صورة حقيقية أو وهمية فالفرد الذي يك

جسمه مما يؤثر على توازن الشخصية بكاملها كما أن الفرد عندما يكون له عضو ذا قيمة دنيا من 

حيث شكل ألسباب عضوية فإن هذا الفرد يعمل جاهدا كي يطور أحاسيسه المعمقة بالنقص ويحاول 

أو من خالل تكثيف استعمال ، لديه باستعمال عضو آخر تعويض النقص الجسميبشتى الطرق 

وذلك لكي يتقبل صورة جسمه ويتخلص من سيطرة االحساس بالنقص ، العضو ذي القيمة الدنيا

وسببا في كل ، والنظرة الدونية وأن هذا العيب لن يؤثر في مفهومه عن جسمه بل العكس بعد قوة دافعه

أنزيو" عن أهمية الجلد في الصورة الجسم والذي يلعب دورا مهما وتكلم " .ما يحققه اإلنسان من تفوق

الذي يستعمله الطفل خالل مراحل  في الشعور بوحدة الجسم وفي تكوين األنا التي أطلق "أنا الجلد"

وهذا ، (535ص.، 2007، حافظ، مثل نفسه عن طريق تجاربه الجسمية)الجبورينمو األولى كي ي

مع نماذج رسومات األطفال التي قادته مبكرا نحو  "دولتو زلنفسي "فرانسواإلى خبرة المحلل ا باإلضافة

وعبارة عن  واقعةصورة الجسم وقد فرق دلطو بين مخطط الجسم وصورة الجسم وأشار إلى حقيقة 

االدراكية والعضوية التي تجعلنا ندرك وحدة الجسم على سبيل المثال تحديد  السير وراتمجموعة من 

ي الجسم ومخطط الجسم السليم قد يوجد مع صورة الجسم المضطربة كذلك مخطط موقع طرف دقيق ف

العضو الشبح  الجسم المضطرب يوجد مع صورة السليمة وكمثال لنوع المخطط الجسمي المضطرب

لشيلدر والخطط الجسمي هو مشترك بين جميع األفراد ويمثل الجزء الالشعوري لكن كذلك قبل 

كما أنها الشعورية وتتكون تدريجيا ، اصة بكل فرد وهي مربوطة بتاريخهالشعوري أما صورة الجسم فخ

الطفولية بل  الهواماتمن  من الوحدة التي تسمح بالسيطرة على كل الجسم وهي خيالية وال تتكون فقط
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، هذا وكذلك هي تركيب حي لتجاربنا العاطفية، كذلك من صراعاتها العاطفية التي تكون قصة حياتنا

يكون إال من خالل  الالشعورية وكل الحياة العالئقية أي كل من تفاعل مع األخر واكتسابها الذاكرتنا 

، 2003، إذن هي مرتبطة برغبة االخرين وليس بدوافع الحياة والموت.)رضوان فرغلي، رؤية األخر

www.arabccd.org ). 

 : النظرية السلوكية -

تماعية يؤثر فيها ويتأثر بها ويكتسب منها أنماط يرى أصحاب هذه النظرية أن الفرد ينمو في بيئة اج

والتي تكون ، الحياة والمعايير االجتماعية والتي تكون مجموعة من المحددات السلوكية لدى الفرد

ولكون صورة الجسم تظهر في مرحلة الطفولة حيث يكون الفرد متأثرا بجو األسرة عن جسمه  صورته

أبنائهم فإن ما تطلقه األسرة  وبتعليقات الوالدين وبتقييمهم ألجسام، وبعبارات الذم والمدح التي يتلقاها

من تعزيزات نحو أبناءها ومثله أيضا تعزيزات الرفاق واألصدقاء تؤثر في درجة قبول الفرد 

 (.356ص.، 2007، حافظ، لجسمه.)الجبوري
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 : النظرية االنسانية -

ح شخصية الفرد بناء على إدراكه ذ تتض‘الذات المحور األساس للشخصية  Rogrsيعد "روجرز"

، فالخبرات التي يمر بها أو الموقف التي يتعرض لها ال تؤثر في سلوكه إال تبعا إلدراكه لذاته، لذاته

ولما كان لصورة الجسم أهمية كبرى من خالل تداخلها مع تقدير لذاته فإن الفرد يقيم ما يتعرض له من 

تقدير االيجابي للذات فالتجارب الماضية خاصة أحداث ت على ضوء فيما إذا كانت تشعره بالخبرا

الفرد لصورة جسمه كما أن لها  لها تأثير في إدراك وخبرات الطفولة التي تربط بصفات الفرد الجسمية

تأثير قويا فعاال على توافق الشخصية بحيث يعتقد "روجرز" أن لكل فرد حقيقة وصورته عن ذاته كما 

، حافظ، تعد العامل الحاسم في بناء شخصيته وصحته النفسية)الجبوريخبرها وأدركها هو لذا فهي 

 (.357ص.، 2007

 : النظرية االجتماعية الثقافية -

 إن المنحنى االجتماعي الثقافي يعتبر االتجاه األكثر تدعيما ولتفسير اضطراب الصورة الجسم ويركز

ام األول على الرغبة في النحافة أو "الدسوقي" على المستويات االجتماعية للجمال التي تؤكد في المق

مور" أنه كلما اعتقد  ستر يجيلالرشاقة على اعتبار أن الرشاقة تساوي الجمال وفي هذا الصدد يشير "

الفرد أن ما هو بدين أمر قبيح وما هو نحيف أمر جميل كلما اتجه نحو النحافة وكلما زاد توتره وقلقه 

ومما يؤيد وجهة النظر االجتماعية الثقافية أن االناث لديهن رغبة أو ، وأصبح مهموما بشأن البدانة

استعداد من الناحية التاريخية لتغير أجسامهن لكي تتطابق مع مفهوم الجمال الدي يروج له المجتمع 

يكون أكثر نحافة حتى ونظر ألن الجمال مرادفا للنحافة فال عجب في أن االناث يرغبن في أن 

وهكذا يتضح أن هناك مجموعة من العوامل تفسر ، الهتمام من قبل الجنس األخريحظين بالرغبة وا

 : الثقافي على صورة الجسم منها األثير االجتماعي
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 .أن الغالبة العظمى ألفراد أي مجتمع ينظرون إلى البدانة على أنها وصمة عار 

  النحافة والجمال ي نحو ر الدو  بالسعيعن الحد  الزائدأن نمط الثابت للجسم يولد االنشغال 

 أن النحافة األنثى من أكثر المعالم الهامة للجاذبية عتقاد بمعظم المجتمعات تعظم اال نأ

 بمعنى أن الرشاقة أو النحافة ترادف الجمال.

  2006، قيأن وزن وشكل الجسم من المحددات الرئيسية للجاذبية الجسمية.)الدسو ،

 (124.ص

 : جتماعياال النفسي النظرية -

العادي بالتقمص لألدوار المختلفة وبذلك يمثل أو يجسد عدة صور جسمية لمختلف  االنسان يقوم

حسب الظروف الحياتية في  الشخصيات ليستقر في حياته اليومية بتمثيل أو تجسيد معين لجسمه

يعرفه كامتالك منفرد محدد في ، الواقع يعيش االنسان في حياته كلها وهو يحمل صورة عن جسمه

ومميز عنه ومركب من الوحدة الحياتية لمختلف أقسامه وعكس ذلك فإن الشخص الذهاني الفضاء 

وهذا يعني أن الصورة الجسمية عند ، ثيل والتوحيد بالجسم كلهيمكن من خالل جزء من جسمه التم

الذهاني تكون مجزئة وتفقد بذلك االحساس بالهوية وبوحدته الجسمية فهو ال يميز اختالفه عن الفضاء 

حوله ولهذا نجد أن أجزاء جسمه تنتقل باستمرار من خالل هذا الفضاء ويحدث قلق ال يحتمل  من

مفهوم الجسم والصورة : حيث يعتبر أظن هناك عوامل عديدة تعمل على تكوين صورة جسمية مثل

، 2003، المثالية في المجتمع والتجارب واإلدراكات والمقارنات مع األخرين.)رضوان فرغلي

www.arabccd.org) 

اختلفت النظريات السابقة ويرجع هذا اختالف الواضح في تفسير صورة الجسم الى اختالف لقد 

ومسلماتهم فالنظرية البيولوجية ركزت على صورة الجسم  قاتهملومنطوجهات نظر كل من مؤسسيها 
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وكية فأرجحتها بالحاء الحسي للمخ والنظرية النفسية السنوات أولى مهم في تكوين صورة الجسم أما السل

الى مثير واستجابة التي تأتي من محيط الخارجي والنظرية االنسانية التي ربطت صورة الجسم 

يستوجب أخذ بكل تقبل تجزأ لذلك  وبما نحن ندرس في االنسان فهو وحدة كاملة ال، الذات باإلدراك

 متكامل أي بالنظرية التكاملية الكلية.

 : الجسمعالمات نقص الرضا عن صورة -10

نقص أو ضعف عدم الرضا عن صورة هناك عدة طرق لتحديد ما اذا كان الفرد يواجه خطر تطور 

 : هذه العالمات أو األعراض بما يلي phillips الجسم واذا كان يعاني منه فعليا ويحدد فيلبس

  العاكسة.المقارنة المتكررة لعيب مظهره الجزء المحدد من الجسم في المرآة وغيرها من السطوح 

 .تغطية العيب المدرك بالمالبس أو المكياج أو القبعات أو اليدين أو الوقفة 

 .تجنب المرايا أو الوقوف أمامها لساعات 

 .اللمس المتكرر للعيب المدرك 

 .قياس الجزء غير المرغوب من الجسم 

 .تجنب المواقف االجتماعية التي يمكن فيها كشف العيب المدرك 

 لجزء الذي فيه عيب من الجالقراءة المفرطة عن ا 

 (286ص.، 2013، االحساس بالقلق.)الخفاجي 

فيجدان أن هناك عدد من الخصائص التي : (1999سنة) "Barlowet Durand ديوراند أما "بارلوو

 : تميز الفرد الذي يعاني من عدم الرضا عن صورة الجسم منها مايلي

  الجسمي.تقدير سلبي للذات يرجع إلى عدم الرضا عن المظهر 
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 بر على أن يتفاعل أو العزلة وعدم الرغبة في مقابلة اآلخرين الذين يعرفونه الفرد خوفا من أن يج

 يتجاوب معهم.

  االعتقاد بأن كل فرد حتى األصدقاء المقربين يحملقون أو ينظرون بإمعان وتأمل إلى كل جزء من

 جسده.

 لكي ، مرارًا وتكرارًا الصفة القبيحة المزعومة فهو يفحص، الثبات على حالة واحدة عند النظر إلى المرآة

كان هناك تغير قد طرأ أو حدث عليها وأحيانا يتجنب الفرد النظر إلى المرايا إلى حد الخوف  إذايرى 

 (127ص.، 2006، )الدسوقي المرضي تقريبا.

 : صورة الجسم واضطرابها-11

صورة الجسم هي ببساطة فكرة الشخص أو الفرد عن خصائصه وقدراته الصحية البدنية أو العضوية  

فصورة الجسم ال تعنى فقط فكرة االنسان عن مظهره ولكنها قد تمتد أيضا كي تضم معان أخرى مثل 

ومقياس ، مدى إدراكه أو تقديره لقوته وحجم جسمه وقدراته على ضبط أعصابه والتعبير عن انفعاالته

إذا ما كانت امرأة كما تشمل صورة الجسم  الذكور أو الرجولة إذا ما كان الشخص رجال أو االنوثة

والشخص الذي  أيضا تصور الشخص لمدى ما يتمتع به من صحة أو مقدار ما يعانيه من مرض

من يحتفظ بصورة معقولة لصحته تبعث على شعوره باألمن واالستقرار يقاوم إلى حد ما يشعر به 

أو التقدم في السن أو االصابة كما ـنه ال يظهر اهتماما أكثر من الالزم  تغيرات عضوية بسبب المرض

بصحته أما الذين هم عرضة للوهم المرضى فهم عادة ما يبدون قلقا نحو المرض الجسمي سواء كان 

لمرض العضوي وتوهم ا، موجودا أو متخيال لذلك فهم منشغلون دائما بكيفية التخلص من هذا المرض

مرض االضطراب الوهمي  قد ينشأ لدى األشخاص المصابين ببعض االمراض النفسية وبخاصة
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غير سوية  المرضى)االضطراب الضاللي( أو البار نويا الذين يحتفظون في ذاكرتهم بصورة جسمية

  (53ص.، 2003، ألنفسهم وهم كثيرا ما يبحثون عن أساليب غير مالئمة السترجاع صحتهم.)عطية

 : محاكاة تشخيص اضطراب صورة الجسم-12

عدد من   IVDCM 1994 يحدد دليل التشخيص االحصائي لألمراض النفسية والعقلية األمريكي الرابع

 : التشخيصية الضطراب الجسم أو اختالل الشكل الجسمي المعيب وذلك على النحو التالي المحاكات

  مظهره الجسمي ويصبح هذا االنشغال مفرطا إذا انشغال كبير من جانب الفرد بعيب متخيل في

 كان هناك ولو قدر ضئيل من الشذوذ في تكوين الجسم أو في أبعاده المختلفة.

  كما أنه يسبب له  اإلكلينيكيةبسبب هذا االنشغال قدرا من العرب للفرد تكون له داللته من الناحية

من مجاالت األداء الوظيفي ذات  خلال في أدائه الوظيفي االجتماعي أو المهني أو غير ذلك

 األهمية.

  فقدان  ضا عن شكل وحجم الجسم في حالةال يرجع هذا االنشغال إلى أي اضطراب عقلي كعدم الر

 (.28ص.، 2010، )النوبي الشهية العصبية على سبيل المثال.
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 الخالصة

مما سبق نستخلص أن لكل شخص متفرد حيث تختلف صورة الجسم من شخص إلى 

 آخر وتبلغ أهميتها كبيرة على حياة األفراد وتفاعالتهم اليومية مع اآلخرين بإضافة إلىشخص 

ذلك تتأثر صورة الجسمية بالعديد من العوامل واألسباب التي تساهم في تشكيل صورة الجسم 

 أجهزة االعالم االجتماعية أو األسرية أو المدرسية أو الثقافية أو سواء أكانت الشخصية أو

عاهة فسوف تتشوه وتضطرب  حدث لها خدش أو إذادورا مهما وهذه األخيرة  تلعب، ...الخ

 .صورة الجسم عند شخص

 



 التشوه الخلقي. :الثالثالفصل *

 ــــــــــــــــــــــدتمهيــــ-

 التشوه الخلقي تعريف-1

 أنواع التشوهات الخلقي-2

 الخلقية  التشوهاتالعوامل -3

 التشوهات الجسمية ومفهوم الذات والتصور الجسمي-4

 أوهام التشـــــــــــــوه -5

 التشخيـــــــــــــــــص-6

 الوقـــــــــــــــــــــــاية -7

 الكشف والعالج والرعاية-8

 اإلجراءات الممكنة -9

 خـــــــــــــــالصة الفصل-
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 : تمهيد

تعتبر التشوهات الجسمية مشكلة جد معمقة حيث تجعل فرد يعيش في دائرة ال مفر منها طول 

فترة حياته نظرا لتعقدها وعدم امكانية تصحيحها وغلى تكليفها وتظهر التشوهات الجسمية تأثيرها على 

النفسية وأخرى الفرد المتشوه حيث تجعله شبيه بالفرد المعاق وتخلق لديه العديد من المشاكل منها ماهي 

فتتنوع وتختلف التشوهات ، تشوه نفسه أو اإلصابةمن حجم  أكبراالجتماعية تكون وقعها على المتشوه 

وتختلف اثارها أيضا على الفرد المتشوه باختالف عدد من العوامل التي تتعلق اما ، الجسمية الى حد كبير

 . بالعمر الذي حدث فيه التشوه أو شدته
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 : التشوه الخلقيتعريف -1

  : لغة1-1

والمفعول معيٌب ، فهو عائب، جعله ذا عيب، والشيء، عيب: صار، عيبًا وعاباً ، عاب الشيء -

، الزيات، )مصطفى. جعله ذا عيب ونسبة الى العيب والعيبة: نسبُة الى العيب )عيبُه(: فالنا ، ومعُيوبٌ 

 . (249. ص، دس، النجار، عبدالقادر

 هي صفة التي تشوه : التشوهيه، وتشوه هي صفة التي يمكن ان تكون مشوهةتشوه تشويهه  -

 (le petite larousse, 2008, P. 296) . 

السقم والعلة أو آفة خاصة ، وغيره، من جرب: عرض يفسد ما أصابه كالفساد الذي يقع على الجمال-

، 2009، )دم. المصابون بهامزمنة في جزء ما من الجسم أصحاب العاهات أي  تصيب شخصا بصورة

 . (186. ص

 . (167. ص، 2001، للتشوهات الجسدية الظاهرة )الشربيني بالنسبةالتشويه هي صفة عاهة غالبة  -

 : اصطالحا-1-1-2

بحيث يعتبر مشوها او قبيح الشكل و قد يكون مصحوب في ، التشوه في الجسم او في اجزاء معينة منه -

 (www. gulfkids. com). الجزء لوظيفةبعض االحيان بفقدان ذلك 

يعتبر التشوه كإصابة تحدث بجسم الفرد من الخارج أي أن نتائج االصابة تتبدى في الخارج وتؤثر بشكل -

الخ بالتلف أو ... ما في سلوكه الظاهرة من ذلك مثال كإصابة في العينين أو األذنين أو الوجه أو الظهر
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، دت، )أسعد. كون ظاهرا ويكون له أثر في السلوك الظاهري للفردلذلك فشرط التشوه هو أن ي، تخريب

 . (62. ص

وهذا اللفظ يعني االشارة الى اي تشوهات خلقية في بناء جسم االنسان او قصور البيناء او النمو  -

الفسيولوجي للجسم تؤدي الى تخلف في نمو جزء من هذا الجسم و يعطل و وظائف الفرد وفقا لمعدل ما 

 . (121. ص، دت، متوقع في عمره الزمني و متطلبات عالقته بالواقع )فرج و اخرونهو 

التشوه الخلقي يكون نتيجة مجموعة من التغيرات التي تطرا على احد الجينيات او اكثر من ذلك يكون  -

النمائية مسؤوال عن هذه الصفة لما يودي الى حدوث خطا او اضطراب وظيفي في العمليات البنائية او 

فنتج هذه الصفات المرضية و ترجع اسباب التشوهات الوراثية الى مجموعة من االسباب هي ، في الجسم

: للجنين و هو خلل يحدث في تركيب الجنيات نتيجة التغير في التركيب الكيمائي: الخلل المبني الوظيفي 

 . و تغيرات في الجنيات و تشمل اصابة بالنقصان او اإلضافة

، االنتقال االنقالب )صالح: و يشمل في  أو تغير في التركيب الجيني: ه في التركيب الكرومساتالتشو  -

 . (88ص، 2013

تشوهات خلقية هي خلل بنيوي في احد اعضاء الجسم او اكثر منذ الوالدة ينجم الخلل في مبنى الفصو  -

ة الجنسية و يكون خلل ثابتا غالبا في بداية الحيا، االعضاء عن التوقف التخلف او التشوه في نموه

اليمكن شفاؤه المعلومات المتحكمة في التطور الجنين موجودة منذ تكوين القحة اي بعد اندماج الخلية 

 . (www. kaahe. org )المنوية ببويضة 

( ICDIOتدرج المراجعة العاشرة للتصنيف االحصائي الدولي االمراض و المشكالت المتعلقة بالصحة ) -

العيوب الوالدية في الفصل السابع عشر التشوهات الخلقية و الشذوذات ''الصبغوية '' و ترد في الفصول 

االخرى العيوب الوالدية من قبيل االخطاء االستقالبية الخلقية واضطرابات الدم الناشئة في مرحلة الحمل 
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فيها االضطرابات االستقالبية و يمكن تعريف العيوب على انها الشذوذات البنيوية او الوظيفية بما 

و يجري استخدام كل ، و ينطوي المصطلح اضطرابات الخلقي على التعريف نفسه، الموجودة منذ الوالدة

جمعية ، من هذين المصطلحين لإلشارة الى المصطلح االخر دون فرق بينهما )منظمة الصحة العالمية

 . (1. ص، 2010، الصحة العالمية الثالثة والستون

 واع تشوهات الخلقية: أن-2

تتنوع تشوهات من مكان الى في الجسم وحسب العوامل مسبب لذلك فهي وعديد ومتنوعة فنحن نذكر 

 : على سبيل مثال ال على سبيل الحصر تشوهات التالية

الرصابة عند الطفل بعد ميالده  بحيث تظهر، يغلب على هذه االصابة العوامل الوراثية: تشوه القدم-

كما أنها قد تحدث لدى كبار السن والبالغين كنتيجة ، االصابة عند الذكور منها عند االناثتزداد 

وقد يترافق هذا االضطراب بتشوهات أخرى كالخلع الوركي أو تصلب المفاصل ، اللتهابات المفاصل والقدم

، غ القدم والروحاذا يتم فيه االنحراف القدم عند مفصل رس، يتضمن تشوه القدم ما يسمى بالقفد. وغيرها

ويتم فيه انحراف عظم العقب لإلنسي بمستوى مفصل تحت العقبي ونتيجة لذلك فان العضالت التي تقع 

، يرافقها طول في العضالت الباسطة والقابلة للوحشي خلف وأنسي الساق ورسغ القدم تكون قصيرة

فقد يولد الطفل . طابق العظامباإلضافة الى قصر األربطة الواصلة بين الكعب األنسي والعقب مع عدم ت

ولديه تشوه في أحد الجوانب أوفي الجانبين ولدى القيام بالفحص السريري لهذا التشوه يالحظ صعوبة 

وان عدم معالجة تشوه القدم في وقت مناسب يحدث مضاعفات تشمل اصابة العظام ، اصالح التشوه

 . (197. ص، 2010، الصمادي، والمفاصل لعنق القدم ومشطة )السرطاوي

تنتج هذه االصابة من عدم اكتمال نمو الحلق أو تطابقه في فترة نمو الجنين : شق الحلق والشفة-

وعلى الرغم من أن لشق الشفة تأثيرات سلبية على 005. 0وتبلغ نسبة شيوع هذه االصابة حوالي، األولية
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وفي الغالب فان االصابة بشق . الفرد المصاب نظرا لموقع االصابة بها تعتبر بسيطة مقارنة بشق الحلق

الشفة يكون ثانويا يصاحبه اصابات رئيسية مثل اصابة القلب أو تشوهات في الوجه واألطراف وتعتبر 

بهذه الحالة وتحدث حينما ال يتم نمو أجزاء الوجه بشكل سليم في األشهر  الوراثة عامال رئيسا لإلصابة

واحدة أو لكليهما وقد تكون الشفة صغيرة أو ممتدة كثيرا األولى من حياة الجنين وقد تحدث الرصابة لشفة 

. وقد يصل شق الشفة الى الحلق فتكون االصابة في مثل هذه الحالة مزدوجة بشق الشفة والحلق معا

 . (199. ص، 2010، الصمادي، )السرطاوي

في األضالع أو هو انحناء جانبي للعمود الفقري مع استدارة وتحدب : ميالن وانحراف العمود الفقري -

ارتداد خلقي للخاصرة بسبب خلل الفقرات العمودية والعضالت واألعصاب وعندما يكون االنحناء شديدا 

فانه يؤثر على السعة الحيوية للصدر مما ينتج عنه مشكالت في التنفس وحيث أن ميالن وانحراف 

ب الميالن وعمر المصاب العمود الفقري ناجم عن اضطراب نوعي لذلك فانه يأخذ عدة أشكال حسب سب

ان االسباب التي تؤدي الى الخلل في الفقرات والعضالت واالعصاب غير معروفة تماما ويكثر هذا ، به

االضطراب عند االناث مقارنة بالذكور وخاصة في سن الرشد ويتميز بارتفاع عظام الكتف في أحد 

، الصمادي، ون وجود آالم)السرطاويالجوانب مقارنة بالجانب اآلخر وعظام الفخذ أعلى من اآلخر بد

 (205. ص، 2010

 : الفقري العمود وانحراف ميالن أنواع

 : التالية األنواع في الفقري العمود وانحراف ميالن تمييز يمكن

 جانبي انحناء فيه ويظهر منه الشفاء يتم أن ويمكن تركيبي غير وهو: الوضعي واالنحراف الميالن-1

  الفقري العمود دوران بدون
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 تقريبا ثابت تشوه وهو الفقري العمود في ودوران جانبي انحناء فيه ويظهر: التركيبي واالنحراف الميالن-2

 . تعديله الصعب ومن

 زحد الى الجذع وانحراف المستوى نفس على ليسا الكتفان يكون وفيه: التوازني واالنحراف اليالن-3

 . األيسر أو األيمن اما الجانبين

 هذا الفقري العمود وانحراف المستوى نفس على ليسا الكتفان وفيه: التوازني غير واالنحراف الميالن-4

 وانحراف ميالن، الخلقي العمود وانحراف وميالن، العلة ذاتي واالنحراف الميالن: على يحتوي األخير

، 2010، الصمادي، السرطاوي)العضلي الفقري العمود وانحراف ميالن، المنشأ عصبي الفقري العمود

 . (208. ص

 : اللسان تشوهات -

 ففي. اللسان وقصر اللسان حجم زيادة: التشوهات من نوعين عن سينا ابن يتحدث المجال هذا في -1

ذا": سينا ابن يقول األول التشوه  اللسان ضخامة إلى إشارة ذلك في لعل جداً  عريضاً  عظيماً  اللسان كان وا 

 المرض يميز ما أهم حيث(  Cretinismالغدامة) الرضع عند الدرق نشاط نقص حالة في تشاهد والتي

 " الكالم على قادرا صاحبه يكن لم كالمتشنج صغيراً  أو. اللسان ضخامة

. اللسان بلجام اليوم يعرف ما الرباطوهي التصال يعرض قد" : ذلك في يقول، اللسان قصر في أما -2

 يدع فال وطرفه اللسان برأس تحته الذي. اللجام بقطع ويعالج نسبياً  الشائعة التشوهات من اآلن يعتبر وهو

 . التشنج سبيل على يعرض وقد ينبسط اللسان

 الغير الرأس أشكال عن بالحديث سينا ابن تعرض القحف تشريح عن حديثه معرض في: الرأس تشوهات

 أن أحدها ثالثة؛ فهي طبيعية الغير الرأس أشكال وأما": سينا ابن يقول. أشكال ثالثة بأنها وذكر طبيعية
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 من له فيفقد المؤخر النتوء ينقص أن والثاني، اإلكليلي الدرز الدروز من له فيفقد المقدم النتوء ينقص

. والعـرض الطـول متساوي كالكرة الرأس ويصير جميعاً  أن النتوء له يفقد أن والثالث، الالمي الدرز الدروز

 قسـمة فيه يتساوى أن العـدل في وجب األبعاد فيه تساوى لما الشـكل هذا إن جالينـوس األطباء فاضـل قال

 وأن واحد درز كذلك وللعرض درز للطول ههنا فيكون درزان وللعـرض درز للطول األول في الدروز

 الطولي الدرز أن كما ،x الصورة هذه على األذن إلى األذن من العرض وسط في العرضي الدرز يكون

 الطول يكون حتى طبيعي غير رابع شكل للرأس يكون أن يمكن وال. الفاضل هذا قال، الطول وسط في

 صحة من مانع للحياة مضاد وذلك شيء جرمه أو الدماغ بطون من وينقص إال العرض من أنقص

 المعروف من. "ذلك فاعلم فقط أربعة الرأس أشكال جعل إذ بقراط األطباء مقدم قول وصوب التركيب

، المسبب المرض حسب األشكال هذه أهمية وتكتسب، للرأس طبيعية وغير متعددة أشكاالً  هناك أن حالياً 

 على ينطبق وهذا، الخلف من مسطحاً  بكونه المريض رأس يتصف Mongolism مثال داون متالزمة ففي

 ابن يقول الرأس شكل من الممكنة االستدالالت عن حديثه معرض وفي سينا ابن ذكره الذي الثاني النوع

، هو ما للرأس الطبيعي الشكل أن القحف عظم باب في عرفناك فقد الرأس شكل دالئل أما" : سينا

ن. هو ما منه والرديء  بخواص المحالة أضرت الرأس أجزاء من جزء في وقعت إذا للشكل الرداءة وا 

 الطرفين والناتئ، دائماً  مذموم والمربع المسّفط أن جالينوس قال قد كالذي الدماغ من الجزء ذلك أفعال

 القوة هذه قوة على ويدل، فعلها في أفرطت تكون أي المصورة القوة من قوة فيه السبب يكون أن إال مذموم

 .(8، 5. ص ص، دت، كعدان")والصدر ومقداره العنق شكل

 : ( Congenitalmalformation) تشوهات خلقية -

. يعتبر مسالة حيوية للتطور السليم، ان انتاج الخاليا المميزة لألعضاء المختلفة وانتقالها لمواقع مناسبة

عمليات بناء وتدمير للخاليا المتعلقة بتأثير عمليات ، في المقابل، ولتكوين االعضاء المختلفة تحصل
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اإلفرازات الهرمونية تحفز تطور الخاليا وتحدد حجم االعضاء . كيميائية وبنيوية تحصل في الجسم

يمنع التحام ، بينها وداخلها فمثال، على تطور االعضاء، اايض، كما ان القوى الميكانيكية تؤثر. وشكلها

التكوين السليم للدماغ ، ايضا(، ( )ويسمى انغالق اليافوخ المبكرCranyosynostosisالدروز )الباكر 

 . نتيجة الحجم الصغير للجمجمة

، طبيعيتشوه خلقي يسفر عن انتاج عضو غير : لالضطراب البنيوي ان ينجم عن ثالث اليات يمكن

. او نسيج طبيعي لم يكتمل تطوره، تشوه بسبب قوى ميكانيكية غير طبيعية كما في الرحم المشوه

او ، (Agenesisقد يكون العضو ناقصا ). ناتجة عن عدم تطور كامل او جزئي تشوهات خلقية هناك

، (Syndactylyخلل في االنفصال قد تنتج عنه اصابع ملتصقة ): فمثال، اصغر من الوضع الطبيعي

تكون حاجز غير طبيعي يسبب ، فكي(\انغالق غير متكامل يسفر عن حنك/شفة مشقوقين )فلح شفوي

 التفاف غير متكامل لألمعاء، عيوبا في الحواجز القلبية

 (Malrotationيسبب التئاما غير طبيعي بينه وبين بقية اعضاء البطن ) . احيانا قد يتم تكوين العضو

واحيانا تتكون انسجة زائدة كـ "الطغوة الجلدية ، كما في حالة عدم نزول الخصيتينلكنه ال يصل الى مكانه 

( "Skin tagsفي مقدمة غضروف االذن ) . 

وبسبب توازي ، يحدث االلتئام بين التشوهات المختلفة بسبب مصدر جنيني مشترك ألنسجة االعضاء

 (www. kaahe. org ). ازمنة تطورها

 : العوامل الشائعة للتشوهات -3

تختلف وتتنوع العوامل التي تؤدي الى خلل أو تشوهات تصيب الفرد خالل نموه مما يخلف آثار وخيمة 

 : على الفرد والتي تعيق نموه السليم وبالتالي تتنوع األسباب والعوامل تبعا لشدتها واختالفاتها ومتمثل في
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 : األمراض المعدية التي تصيب األم اثناء الحمل -

لمرض االم الحامل تأثير واضح على الجنين و هناك عاهات كثيرة قد تلحق بالجنين لو انتقلت اليه 

و هو في رحم األم اذ يالحظ على المواليد في هذه الحاالت تشوهات في شكل الوجه و  العدوى بالزهري

شققات على سطح الجلد و عيوب في االبصار اضافة الى مشكالت و ت االنف تنظيم االسنان وصورة

 . (133. ص، 2010، االعاقة العقلية )ابراهيم

( من األسباب البينية للتشوهات الخلقية وتتصدر قائمة األمراض الفيروسية %3وتتمثل هذه االمراض )

شهرا كما  15واليد عن سن الحصبة األلمانية و التي يمكن تجنبها غن طريق التطعيم و يمكن تطعيم الم

برز فيروس ااٍليدز كأحد  سنة( االتي لم يصبن بالحصية األلمانية و حديثا 14-10يتم تطعيم الفتيات )

فيتسبب في تأخر النمو وقصر القامة وصغر الرأس والتخلف ، الفيروسات التي تؤدي الى تشوه الجنين

اليدين وعدم مس االغشية المبطنة للفم والعين ويمكن درء هذه المخاطر بالمحافظة على نظافة . العقلي

وبالنسبة لسيدات الالتي يعملن في المصانع ويتعرصن للمواد الكيماوية تزيد نسبة الخطورة لديهن تزيد 

 CUNNIGHAM). الخطورة أيضا في المناطق الريفية وفي المناطق التي تعاني من تلوث في المياه

And OTHER,2001,p. 209) 

عتمد تأثير االشعاع على الجنين على كمية االشعاع التي يتعرض لها الجنين يؤدي االشعاع ي: اإلشعاع-

يتأثر  بالنواة وا عافة انقسام الخاليا وعند التعرض لكمية من االشعاع (DNAالى تلف المادة الوراثية )

عظام الجهاز العصبي سلبا وأهم التغيرات هي صغر حجم الرأس وتخلف العقلي بجانب تشوهات 

لذا يجب تجنب التعرض المستمر الى االشعاع ، الجمجمة وانشقاق الحنك والشفة وتشوهات األطراف

 خاصة في الثلث االول من الحمل حيث يكون الجنين عرضة وبصورة كبيرة الى مخاطر حدوث التشوهات

(SCOTTS AND OTHER,2003,p. 66) 
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ميال قويا الن يحدث االشعة أضرار جسمية على  وتعرض االم الحامل الى االشعاعات فقد وجد ان هناك 

صحة الجنين تشمل النواحي العصبية والحركية والعقلية وحتى الجسمية حيث من ممكن في الحاالت أن 

نتيجة لتعرض أمه لألشعة أثناء فترة الحمل خاصة  )جسمية( يخرج الجنين وهو يعاني من تشوهات خلقية

اإلشعاعات : ة هي منطقة الحوض مكان تطور الجنين ونموه فمثالاذا كانت المنطقة التي تعرضت األشع

الناجمة عن تطور المولود ولعل أبرزها على ذلك أن األمهات اللواتي كن في الشهر الخامس أو قبل ذلك 

من الحمل وكانت اقامتهن في مدى منتصف ميل من المدينة هيروشيما اليابانية أنجبن أطفاال يعانون من 

سرطان الجلد أو الدم وغيرها من أمراض وأنجبن كذلك : وعقلية و أمراض متعددة مثلإعاقات جسمية 

 (61. ص، 2010، )عالونة. اطفاال يعانون من تشوهات عديدة

اال أنها من االسباب  (%1) بالرغم من أن االدوية ال تسبب تشوهات الخلقية: األدوية وتشوهات الجنين-

تناول أي دواء أثناء الحمل يجب أن يكون موصوفا من الطبيب التي يمكن تجنبها ويجب التنويه بأن 

المختص ويستمر االشراف الطبي طوال فترة تناول الدواء بعد الموازنة بين منفعته واحتماالت تأثيراته 

 (253، 247. ص، ص، 1999، )حامد. السلبية على االم والجنين

ف الفم لدى المولود واالم الحامل لو أعطيت والكرتيزون يمكن وراء تناوله حدوث انشقاق ش: العقاقير-

جرعة من سيكو نال الصوديوم أثناء الوالدة ألدى هذا االنخفاض في نشاط المخ وغلبة النعاس خالل 

، اليومين الثالثين للوالدة وبالطبع لو زيدت هذه ألدى االمر الى حدوث اختناق للطفل ومن ثم تخلف عقلي

له أثار ضارة على الجنين فضال عن ذلك ما قد تناوله االم   THALIDONIDEوكذلك فان الثاليدونيد

الحامل من عقاقير واالدوية ومسكنات االلم أثناء فترة الحمل قد يكون له تأثير على تطور الجنين من 

أن االمهات البريطانيات  (1976ويرى شاردين في ). (46ص، 1999، )عوض كافة الجوانب

طفال  (8000عالجات مهدئة خالل الشهرين االولين من الحمل أنجبن )وااللمانيات اللواتي تعاطين 
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 مشوها ولذلك يوصى االطباء عادة كل االمهات أن يمتنعن عن تعاطي أبسط أنواع العالجات )االسبرين(

 . (62. ص، 2010، )عالونةاألولى مثال خالل فترة الحمل وخاصة في االشهر 

أطفال أصحاء أو مشوهين أو قصار العمر فاألمهات فوق الخامسة يؤثر عمر األم في والدة : عمر األم-

والثالثين معرضات ألن ينجبن أطفاال يتميزون بالتخلف العقلي كذلك األمهات أقل من عشرين عاما 

 (63. ص، 1999، )عوض يتعرضن لمثل هذا الموقف

الطفل ونموه اال أن دراسات وليست هناك دالئل قاطعة تشير الى أن العمر األم دورا مباشرا في تطور 

االرتباطية تشير بوجه عام الى أن أفضل عمر لألم يرتبط بالتطور السليم للطفل هو فترة العشرينيات أما 

األمهات األصغر أو األكبر من ذلك قد ال يكون مناسبا ومنه يؤدي الى عدة من المشكالت منها قد 

، كال مختلفة من االعاقات والتشوهات )عالونةتسبب في وفيات األطفال واضطراباتهم الصحية أو أش

 . (63. ص، 2010

الذي تناوله األم الحامل أثناء فترة الحمل وخاصة في المراحل االولى من فاذا كانت األم : نوع الغذاء-

تتناول نوعا واحدا من األطعمة وال تحبب غيره وكان هذا يفتقر الى كثير من العناصر المهمة للتطور في 

يرافق سوء التغذية في أول شهرين . (61. ص، 2010، )عالونة لة لن ينمو طفل بشكل سليمهذه الحا

 . من الحاالت  %30 من الحمل الحاالت االسقاط وتشوه المواليد ويظهر عند اكثر من

ايجاد نقص التغذية في مرحلة الحقة من الحمل فقد يؤدي الى خلل في المخ والجهاز العصبي وحتى 

عند الحوامل  /من الحاالت ومشكلة سوء التغذية5. 2التناسلي ويظهر هذا عند أكثر من العيون والجهاز

، 2010، /من األمهات في الدول النامية)ابراهيم66-45والتي تنعكس على المواليد تظهر عند أكثر من

 . (133. ص
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مل من كدمات من صدمات سواء أكانت جسدية أم نفسية أثناء فترة الح: ما قد تتعرض له األم الحامل-

 أو ضربات أو مشكالت النوم والتهيجان وآالم المعدة الخ كل هذا يسبب في عرقلة مسار نمو السليم

 . (65. ص، 2010، )عالونة

المرأة غير السعيدة تتحمل أعباء الحمل بصعوبة أكبر من المرأة السعيدة التي تعيش : العوامل النفسية-

لمرأة التي ال ترغب في الحمل تكون أكثر ميال لالضطراب كما أن ا، في جو من االنسجام والتفاهم

االنفعالي ولإلصابة بالغثيان والتقيؤ كما أن االجهاد النفسي والجسدي واالجتماعي يؤثر على نمو وتطور 

 . (200. ص، 2006، الشعراني، )سليم

بشكل دوري لمتابعة تحتاج كل أم حامل الى المراجعة طبيبها : الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة-

أوضاع الجنين واألحوال الصحية لألم باإلضافة الى أثر الحالة االقتصادية واالجتماعية على التهيئة 

 . (134. ص، 2010، )ابراهيم األمور للمولود الجديد والتجهيزات الالزمة والعناية بالتغذية وغير ذلك من

ت ذات مستوى اجتماعي اقتصادي متدني يكونون تشير الدراسات الى أن األطفال الذين ينتمون لعائال

أكثر عرضة اعاقة النمو والتطور السلوكي العصبي في الرحم كما أنهم أكثر عرضة للوالدات غير 

المكتملة)المبكرة(ونقص الوزن عند الوالدة إضافة الى احتمال اصابتهم باالختناق نتيجة نقص األوكسجين 

ذا األخير أن األم ال تحصل على الرعاية الصحية المناسبة وحدوث التشوهات الوالدية وفضال عن ه

 . (115. ص، 2011، )أبوجادو وتوفير كل متطلبات حياة كل هذا يؤثر على الفرد

، حوادث الطرق، حوادث المرور: كذلك قد تكون هناك حاالت تشوه نتيجة أسباب بيئية نذكر منها -

 . (78. ص، 2005، النصر )أبو الخ... الحروق، البراكين، الزالزل، حوادث السقوط، حوادث العمل
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 : ومفهوم الذات والتصور الجسمي الخلقيةالتشوهات -4

يعتبر التفاعل االجتماعي مع االخرين من العوامل المسؤولة عن مفهوم الذات وادراك الفرد لذاته وحيث أن 

تعامله مع الضغوط التي تنشأ بسبب األسرة هي المجال األول الذي يمارس فيها الطفل نشاطاته وطريقة 

التشوه فإن استجابة األسرة لما يقوم به الطفل تتحدد بناء على ما تؤثر التشوهات الجسدية على مفهوم 

صورة الفرد عن ذاته وآراء : وهو نتيجة تفاعل عاملين هما، الذات أي نظرة الفرد لنفسه وصورته عنها

لذات لدى المتشوه يتأثر بشخصية الفرد قبل حدوث التشوه كذلك فان مفهوم ا، االخرين وتفاعلهم معه

فإذا كان مفهوم الذات لدى الفرد ضعيفا في الماضي أو ، وخاصة في حاالت التشوهات الجسمية الخلقية

ومن الممكن التعرف على مفهوم الذات قبل ، فان التشوه يزيد من تلك المشاعر، يشعر بعدم الكفاية

أما التصور . ارير الذاتية واستخدام المعلومات المتوافرة في مرحلة الطفولةحصول التشوه عن طريق التق

الجسمي فهو االتجاهات التي يحملها الفرد المتشوه عن جسمه والتي غالب ما تكون انعكاسا ونتيجة 

 ومع أن التصور الجسمي يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الذات اال أن الباحثين الذين، للعالقات مع االخرين

يهتمون بالتصور الجسمي يرون أهما مختلفان من حيث أن االدراكات الجسمية تعكس مشاعر عامة عن 

 . (371. ص، 2010، الصمادي، النفس)السرطاوي

 : أوهام التشوه-5

ان االهتمامات غير المعقولة التي يبديها بعض االفراد بصحتهم واعتقادهم بأنهم يعانون من أمراض 

جسمية معينة بالرغم من خلوهم منها كما تثبتها هذه الفحوص الطبية ويعرف هذا "باالعتقاد الوهمي 

يضا نوع آخر هو الجسمي المرضي" ومن أنواعه التي عرضناها النمط الجلدي بمظاهره المختلفة وهناك أ

االعتقاد الوهمي في تشوه الجسم أو ضالل تشوه الجسم حيث يكون الفرد صورة شاذة غير معقولة عن 

جسمه وهذا االعتقاد الخاطئ قد يكون ذهانيا )أي ناتج عن مرض عقلي(أو غير ذهاني وذلك تبعا لقوته 
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ثل وجه القمر أو البقرة يختلف مثال ونوع التشوه المتوهم فاالعتقاد الراسخ مثال من شخص ما بأن وجهه م

من مجرد شك آخر بأن حجم أنفه يميل الى الكبر أي أن هذا االعتقاد أو ذاك يمكن أن يعبر عنه 

 . اما بشكوى عادية أو يظهر على صورة وهم عقلي مرضى أي ضالل صاحبه

الته الى حاالت عصابية وقد أشار الباحثون الى هذه الفكرة في وصفهم لوهم التشوه الجسمي وتقسيمهم لحا

بين االعتقادات الوهمية الذهانية الخاصة بالتشوه  1999كما ميز فيليس وزمالؤه في سنة، وأخرى ذهانية

الذهانية قائلين بأن هذه االعتقادات يمكن أن تقع على بعد واحد متصل يمثل أحد طرفيه  الجسمي وغير

(أن خواف التشوه 1990سنة)Thomasيرى توماسو ، االعتقادات الذهانية والطرف اآلخر غير الذهانية

وكما هو الحال في سائر أنواع األوهام المرضية األخرى يظهر . أيضا له شكل ذهاني وآخر غير ذهاني

حيث يعتقد الشخص في بادئ األمر ، وهم التشوه الجسمي في بادئ األمر بطريقة تدريجية غير ظاهرة

مظهره الى أن يصل به الحال الى االعتقاد بان هناك تشوه بأن شكله غير مقبول ويظل يفكر في عيوب 

ما في جسمه ثم يفر وهذا التشوه الى أسباب غير موجودة في الواقع ويصر الشخص على رأيه دون أن 

يعبأ بآراء األخرين وانتقادهم المستمر له ومهما قدموا له من األدلة التي تبت خطأ رأيه أو اعتقاده وتختلف 

فهناك من يعتقد مثال بأن وجهه قد أصبح قبيحا بسبب ، تعلق بنوع التشوه من مريض آلخرالحاالت فيما ي

)لدى  اعوجاج أنفه وفمه أو أذناه أو ألن هذه األعضاء أكبر أو أصغر من الالزم كالتدين أو األرداف

بأنه  أو الرأس أو القدمين أو األصابع هذا وقد ينصب اهتمام المريض على الجسم كله معتقد النساء(

)  ويرى، أصبح نحيفا جدا أو سمينا جدا وذلك في حالة فقدان الشهية العصبي أو حالة الجوع المرضي

أن تشخيص وهم التشوه الجسمي ليس باألمر السهل وبخاصة وأن هناك  (Pruzinsky1988بروزينسكي

فقد أصبحت  تأثير اجتماعي صار يوجه رأى الناس في أيامنا هذه نحو الشكل األمثل لجسم االنسان

النحافة مثال معيار رئيسي للحكم على الجمال بالنسبة للسيدات كما ظهرت معايير أخرى للشكل المهندم 

الى جانب الملبس كتقاطيع الوجه وتسريحات الشعر والقوام مما أدى الى امكانية ظهور حاالت من عدم 
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أن  (Salmons Et Al 1988 )سالمونز وزمالؤه ويرى كذلك، الرضا عن الشكل بين بعض االطفال

بعض المرضى الذين يعانون من أوهام التشوه قد يتوجهون الى اجراء جراحات تجميل بدافع من قوة 

اقتناعهم بشدة ما يعانونه من هذا التشوه ولسوء الحظ كثيرا ما يهمل الجراحون تأثير العوامل السيكولوجية 

لذا يجب أن يكون ، لو كانت غير ضروريةويتسرعون في اجراء الجراحة حتى و ، على هؤالء المرضى

هناك تنسيق كاف بين جراح التجميل والطبيب النفسي لفحص المتقدمين إلجراء هذه الجراحات جيدا حيث 

 . (65. ص، 2003، عطية يجب اال تجرى اال عندما ضرورية وليس بسبب أوهام التشوه الجسمي)

 : تشخيص تشوهات خلقية-6

تطوير وسائل مختلفة لمتابعة الجنين بهدف تشخيص النمو غير الطبيعي واذا ما تم في السنوات االخيرة 

سواء عن طريق عدد الصبغيات ، فحص المبنى الجيني ) الوراثي( للوليد. التشوهات الخلقية كان هنالك

في نسيج  وتجري هذه الفحوصات. او عن طريق تشخيص جين معروف، )الكروموسومات( ومبناها

. او من الدم في وريد سرة الجنين او بفحص سائل الصاء )السلى(، ذ في فحص المشيمةالجنين الذي يؤخ

متوفر  )ultrasound (الفحص الفائق الصوت. يتم تشخيص التشوهات بواسطة وسائل تصوير مختلفة

في الحاالت الحرجة يمكن االستعانة بوسائل التصوير . ويساهم في المتابعة الناجعة لتطور الجنين

ولذلك فهو اصبح ، نا للجنينموثوقا واكثر اما )MRI (ويعتبر الفحص بالتردد المغناطيسي. االضافية

 . )موقع الكتروني(. لدى وجود صعوبة في تشخيص الخلل بتطور الجنين، شائعا استخدامه بشكل اكبر

 : الوقاية7-

يستدعي وجود مجموعة واسعة من أسباب العيوب الوالدية ضرورة وجود مجموعة من نهج الوقاية ويمكن -

بما في ذلك الوقاية ، المنشأ البدني عن طريق نهج الصحة العموميةالوقاية من أغلب العيوب الوالدية ذات 

https://www.webteb.com/general-health/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.webteb.com/general-health/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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والقوانين التي تحكم ادارة المواد الكيمائية السامة)مثل المواد  من األمراض المعدية المنقولة جنسيا

 . الكيميائية الزراعية(والتطعيم ضد الحصبة األلمانية واغناء األغذية بالمغذيات الدقيقة

ي المرحلة التي تسبق الحمل الى ضمان الحد األمثل من العناية البدنية والنفسية للمرأة وتهدف الرعاية ف-

ولشريكها في بداية المرحلة المبكرة للحمل وفي أثنائها وذلك لزيادة احتماالت الحمل العادي ووضع رضيع 

األولية من حتى يتمتع بصحة جيدة وبإمكانها أن توسع في الوقت المناسب من نطاق تدخالت الوقاية 

العيوب الوالدية الناشئة عن التشوهات)بما فيها ذلك الناجمة عن الزهري الخلي والحصبة األلمانية 

الخلقية(ومن العيوب الناجمة عن اضطراب عوز اليود وعيوب األنبوب العصبي)وقد تشمل تشوهات 

ون(ومن شأن تحديد اخرى(واالضطرابات الصبغوية المتصلة بتقدم األمهات في السن مثل)متالزمة دا

األخطار التي تشكلها األمراض الموروثة على األسرة والتحري عن الجهة التي تحمل المرض عن طريق 

اسداد المشورة بخصوص المسائل الوراثية أن يتيحا لألزواج امكانية الحد من حجم األسرة في حالة وجود 

 . خطر معروف

ويمكن أن تقضي بعض هذه التدخالت والخدامات ، وادارتهاتتطلب الوقاية أثناء الحمل تحديد المخاطر -

وتتضمن هذه الخدمات تحري التشوهات) العيوب( الوالدية وتشخيصها قبل الوالدة واالنهاء االنتقائي 

، 2010، جمعية الصحة العالمية الثالث والستون، للحمل واسداد المشورة)منظمة الصحة العالمية

63/10A ،2. ص) . 
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 : العالج والرعايةالكشف و -8

يسهل فحص المواليد الرضع عمليات الكشف والعالج والرعاية المبكرة ومن شأن برامج فحص -

 . المواليد)الفحص البدني لكل المواليد والفحص عن قصور الدرقية الخلقي(

مستوى الرعاية الصحية وهو يشتمل حسب االقتضاء  يعتمد عالج التشوهات أو العيوب الوالدية على-

 . على العالج الطبي والجراحة والتأهيل والرعاية المطلقة

ويكون العالج الناتج الحقا إلنقاذ األرواح متاحا في عدة حاالت من العيوب الوالدية بما فيه بعض -

وتشمل الخيارات العالجية األخرى داخل الرحم ، العيوب الوظيفية الشائعة على مستوى الجنين واحد

 . الخ. .والتصحيحات بعد الوضع

وحتى واذا كانت الجراحة مستبعدة الى حد بعيد فإنها تشكل عنصر هاما في الخدمات الضرورية لعالج  -

من األطفال المصابين بعيوب والدي من °/°60األطفال المصابين بتشوه وعيوب والدية ويعاني أكثر من

يوب الوالدية بجراحة مثال تشوه خلقي في عضو أو جهاز أو طرف واحد وباإلمكان اخضاع العديد من الع

بعيوب القلب الخلقية البسيطة والشقة المشقوقة والحنك وحنف القدم والساد الخلقي والشذوذات : على ذلك 

 . المعدية المعوية والبولية والتناسلية

وتدعو الحاجة أيضا الى ضرورة وجود عالج مالئم للعاهات التي تتبدى بعد فترة الوالدة الحديثة وهو -

ويشكل الوصول الى ، ن الكشف والعالج المبكرين للعاهات البدنية أو النفسية أو الفكرية أو الجسميةيتضم

 . الخدمات الصحية وخدمات التأهيل عنصرا هاما في دعم مشاركة وادماج األطفال التضررين
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ية األساسية ويمكن لممارسي الرعاية الحية األولية من خالل الحصول على التدريب المالئم تقديم الرعا-

لألطفال ذوي العيوب الوالدية والتعرف عليها وتشخيص المشاكل المشتركة وتحديد أوجه العجز المرتبطة 

 . (3ص، 63/10A، 2010، جمعية الصحة العالمية الثالث والستون، به )منظمة الصحة العالمية

 : اإلجراءات الممكنة-9

القطري والتي بإمكانها دعم تطوير الخدمات المتعلقة هناك عدد من اإلجراءات التي تتخذ على المستوى -

وتتطلب الوقاية ضرورة ادماج النهج األساسية للصحة . بالوقاية من العيوب الخلقية ورعايتها عالجياً 

 . العمومية في النظم الصحية بما في ذلك الخدمات الصحية التي تقدم لألم والطفل

الوطنية المتعلقة بالوقاية من العيوب الوالدية ورعايتها عالجيا وتتضمن العناصر األساسية ألحد البرامج  -

 : ما يـــــلي

 . التزام واضعي السياسات وتوفير الدعم االداري الكافي-

االقامة شبكة رعاية أساسية من الخدمات المتخصصة السريرية والمختبرية والتي يمكن توسيع نطاق -

 . تلبيتها للطلب القائم

تعلقة بالوقاية من العيوب الوالدية ورعايتها عالجيا في مجال الرعاية الصحية مع التركيز ادماج النهج الم-

 . على صحة األم والطفل

 . تثقيف وتدريب مقدمي الرعاية الصحية والسيما العاملون منهم في مجال الرعاية الصحية األولية-

 . للمخاطر الشديدةاعداد برامج في التوعية الصحية لعامة السكان وللفئات المعرضة -
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وضع آليات فعالة من شأنها تقرير تطوير منظمات دعم اآلباء والمرضى والتعاون معها في مجال رعاية -

 . األشخاص ذوي العيوب الوالدية وعائالتهم

تعريف المسائل األخالقية والقانونية والدنية والثقافية ذات الصلة بوضع الخدمات المالئمة للسكان -

 . المحليين

دخال ورصد برامج التحريات بين السكان من قبيل فحص الرضع المواليد والتحري السابق للزواج ا-

 . السابق للحمل والفحص أثناء الحمل

 . اقامة ُنظم ترصد ُمالئمة للعيوب الوالدية-

تعد ولترسيخ أو تعزيز البرامج الوطنية المتعلقة بمراقبة العيوب الوالدية البد من وضع ارشادات تقنية و -

 : اإلجراءات التالية اجراءات تستحق األولوية من المجتمع الدولـــــــــــي

ايجاد الحل للتباين الحالي في اآلراء بشأن العبء الصحي الذي تفرضه العيوب الوالدية الناجمة عن  -

للتصنيف البيئة والبنية الجسدية على حد سواء وذلك باستخدام الصيغة المنقحة من المراجعة العاشرة 

اإلحصائي الدولي لألمراض والمشكالت المتعلقة بالصحة لالستفادة من استعراض الخبراء للبيانات 

المتاحة والنظر في توسيع نطاق مجموعات االعتالالت ليشمل المدرجة في تصنيف الحاالت غير السوية 

 . الخلقية

من تعرض السكان وال سيما النساء  تعزيز التشريعات وأـنشطة الصحة العمومية للتقليل الى أدنى حد -

 . لاللتهابات المشوهة والمواد الكيميائية وعوامل األخطار البيئة األخرى، الحوامل
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تحديد الخدمات المجتمعية الفعالة ودعم ادماج الوقاية من العيوب الوالدية ورعايتها عالجيا في البرامج  -

حة بتقديم منظم عن المتطلبات والتكاليف وتقديم في ودعم تزويد وزرات الص، المتعلقة بصحة األم والطفل

 . مجال اختيار األولويات

 . تحديد النماذج الناجحة التي يمكن تطبيقها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط -

تسير ودعم اقامة شبكات دولية بشأن برامج الوقاية من العيوب ورعايتها عالجيا مع التركيز على وضع  -

بجوانب من بينها المعلومات  مشتركة وانتهاج االساليب المثلى حيال تحسين الصكوك المتعلقةُنهج 

وتحليل التكاليف والرصد وتعزيز الُنهج المعلوماتية في ضوء ما تتوفر عليه من امكانات في مجال دعم 

 . (4ص، 63/10A، 2010، جمعية الصحة العالمية الثالث والستون، منظمة الصحة العالمية) المردودية

 : االجراء المطلوب من جمعية الصحة-

 . (6ق126جمعية الصحة مدعوة الى أن تعتمد القرار الذي أوصى به المجلس التنفيذي في قراره م ت)-

 : عالجها يبين التدخالت الكفيلة بالوقاية من العيوب والتشوهات الوالدية أو: (01)الجدول-

 رعاة الرضع حديثي الوالدة واألطفال أثناء الحملالرعاية  الرعاية التي تسبق الحمل

 : تــــــــــــــنظيم األسرة -

 . تعريف المرأة بمفهوم خيار اإلنجاب-

الحد من العدد االجمالي لألطفال -

 . الذين يولدون بعيوب والدية

خفض نسبة حمل األمهات المتقدمات -

في السن وهو ما يحدث من االنتشار 

المواليد ذوي الثلث الصبغي على 

 : التـــــــــــحري قبل الوالدة عن -

 . حالة المستضد الريسوسي-

 . ــــــــــــــريالزهـــــــــــــ-

األفراد المعروضين للمخاطر انجاب -

األطفال يحملون عيوب والدية وذلك 

 . باستخدام تاريخ األسرة

فحص ، متالزمة داون)تقدم سن األم-

 : فـــــــــــحص الرضع حديثي الوالدة -

تدريب القائمين بالفحص على الكشف -

الوالدة السريري على جمع الرضع حديثي 

 . فيما يتعلق بالعيوب الوالدية

 : التحري اإلشعاعي للرضع حديثي الوالدة -

 . قصور الدرقية الخلقي-

 . بيلُة الفينيلكيتون-
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والسيما ، مستوى الصبغيات الجسدية

 . متالزمة داون

اتاحة خيار التوقف عن اإلنجاب -

 . ألمهات األطفال المصابين

 : التحري وتقديم المشورة قبل الحمل-

المسجل في استخدام تاريخ األسرة -

مرافق الراعية األولية لتحديد األفراد 

المعرضين لمخاطر إنجاب أطفال 

 . مصابين

تحري تاريخ الحاملين للمرض لكشف -

االضطرابات الشائعة 

المتنحية)اضطراب التالسيمية والخاليا 

 . المنجلية(

التحسين األمثل لنظام المرأة الغذائي  -

 : قبل الحمل وفي أثنائه

 تناول األمالح المغناة التشجيع على-

 . باليود للوقاية من اضطراب عوز اليود

التشجيع على تناول األغذية الرئيسية -

المغناة بحمض الفوليك وتناول مواد 

اضافية متعددة الفيتامينات على حمض 

الفوليك الوقاية من عيوب األنبوب 

 . العصبي وغيرها من التشوهات

تجنب تناول الكحول والتبغ -

الفحص المبكر باستخدام ، مصل األم

 . الموجات فوق الصوتية(

عيوب األنبوب العصبي مع فحص -

 . مصل األم

طريق التشوهات الكبرى عن -

الفحص باستخدام الموجات فوق 

الصوتية للكشف عن الشذوذات في 

من عمر 18األجنة )بعد األسبوع 

 . الحمل(

تاريخ الحاملين لالضطرابات -

الشائعة المتنحية)واضطراب 

 . التالسيمية الخاليا المنجلية(

 : تشخيص ما قبل الوالدة -

 . المـــــــــــــوجات فوق الصوتية-

 . ـــــــزل السلىبـــــــــــ-

 . اختزاع الزغابات-

 : عـــــــــــــالج األجنة مما يلي -

 . الــــــــــــــــــــزهري-

فـــقر الدم لدى الجنين بسبب نقل -

 . الدم داخل الرحم

 

 . التليف الكيسي-

إصابات أخرى وفقا لما تمليه احتياجات كل -

 . بلد وظروفه

 : العــــــــــــــــــــــــــــــالج الطبي -

ان المواليد الجدد في حالة عالج يرق: أمثلة-

عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز وفوسفات 

 . الريسوسي وتنافر المستنضد

توقير العالج والرعاية لألطفال الذين -

اضطراب التالسيمية : يعانون من الدم مثل

 . والخاليا المنجلية وغيرهما

 . عالج بعض األخطاء االستقالبية الخلقية-

يعانون من التليف عالج األطفال الذين -

 . الكيسي

 : الـــــــــــــــجراحة -

 : أمثلة تصحيح ما يلي-

 . عيوب القلب الخلقية البسيطة-

 . الشفة المشقوقة والحنك المشقوقة-

 . حنف القدم-

 . الكاتاراكت الخلقي-

 . التأهيل والرعاية المطلقة حسب االقتضاء -
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 . ينوالكوكا

الترويج لنظام غذائي عام)فيه القدر -

الكافي من البروتينات والسعرات 

 . الحرارية والحديد(

الوقاية من التهابات المسببة  -

للتشوهات وعالجها قبل الحمل وفي 

 : أثنائه ومن بينها

 الزهري -

بلدا 67الحصبة األلمانية )اليمتلك-

برامج وطنية للتمنيع من الحصبة 

 . األلمانية(

التحسين األمثل لصحة األم قبل  -

 : الحمل والعالج

لمريضات السكري اللواتي يعتمدن -

 . على األنسولين

النساء اللواتي يخضعن للعالج من -

 . الصرع

النساء اللواتي يخضعن للعالج -

 . بالوارفارين

 . (12ص، 63/10A، 2010، العالمية الثالث والستونجمعية الصحة ، )منظمة الصحة العالمية
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 : خالصة

نظرًا لما تخلفه ، مما سبق يعتبر التشوه الخلقي من مشاكل جدًا صعبة ومعوقة على حياة البشرية

من خلل في الوظائف سير الجسم وتجلب له الكثير من المتاعب والمعاناة وتخلف كذلك مشكالت النفسية 

 . له إعاقة اجتماعيةوالجسدية وأيضا تخلف 
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 التذكير بالفرضيات:-1

 *الفرضية العامة :

 يؤثر التشوه الخلقي على الصورة الجسم للفرد *

 *يؤثر التشوه الخلقي على الصورة الجسم بصفة الموجبة.

 السالبة.بصفة  *يؤثر التشوه الخلقي على ظهور الصورة الجسم

 بصفة المتذبذبة. *يؤثر التشوه الخلقي على ظهور الصورة الجسم

 تعريف الدراسة االستطالعية: -2

تسمى أيضا بالبحث الكشفي أو الصياغي وفيه يلجأ الباحث إلى إجراء دراسة استطالعية عندما يكون 

طريق إجراء منهجية  مقدار ما يعرفه عن الموضوع قليل جدا ال يؤهله لتصميم دراسة وصفية وذلك عن

محددة تتكافل لتحقيق أهداف الدراسة االستطالعية، إذ يستحسن قبل البدء في إجراءات البحث، 

وبصفة خاصة في البحوث الميدانية للقيام بدراسة استطالعية للتعرف على الظروف التي سيتم فيها 

الخوض في نوع آخر من  إذن فالبحث االستطالعي هو مرحلة أولى يجب تجاوزها قبل إجراء البحث.

 البحث.

بدـــأ الدراسة االستطالعية من سبتمبر إلى غاية أفريل فكانت العينة انتقائها بطريقة عشوائية وقصدية -

خاصة بفيئة المتشوهين لقينا الرفض من طرف العديد من العينة وكانت بداية التوجه إلى قسم األدب 

لرفض من طرفهم ثم توجهت إلى قسم العلوم حيث وجدت ذكر وأنثى تحدثت معهم لكن تلقيت ا
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االجتماعية فوجدت فتاة وتكلمت معها في بداية األمر وجهت صد ولكن بالمقابالت العديدة والسعي 

ورائها واقناعها بسرية المعلومات التي سنحصل عليها هذا ما جعلها أكثر تقبل لتعاون معنا وتزويدنا 

الة األولى وتم تطبيق معها المقابلة والمقياس، ثم بحثنا من بالمعلومات التي نحتاجها فكانت هذه الح

جديد فوجدت على العينات أخرى فوجدت عينة فكانت الثانية وبالنسبة لها فقد لمسنا منها تقبل كبير 

وتجاوب من طرفها للتعامل معنا مما جعلها تشعر أنها تبحث عن شخص يستمع لها ويحس بما تعانيه 

 حة خالل إجراء الدراسة عليها.وهذا ما جعلنا أكثر را

 أهمية الدراسة االستطالعية:1-2-

 تتمثل أهمية البحث االستطالعي في أنه:

  يسهم في توفير قدر من المعرفة حول الموضوعات المختلفة لألبحاث خصوصا تلك التي لم

 يسبق دراستها.

  البحوث.يقدم رصيد من الفروض ويضع أمامنا نوعية التسهيالت المتوفرة إلجراء 

 البحث فيها.احث من الظاهرة المراد دراستها و يزيد من ألفة الب 

 أهداف الدراسة االستطالعية:3-2-

 يمكن تحديد أهداف الدراسة الكشفية فيما يلي:

  بلورة موضوع البحث أو ظاهرة موضوع البحث التي يختارها الباحث وصياغتها بطريقة أكثر

 المستقبل.إحكاما بغية دراستها بصورة أعمق في 

 .تحديد المفاهيم األساسية ذات الصلة بالموضوع الذي اختاره الباحث لدراسة البحث 

 .تنمية الفروض وذلك ببلورة مشكلة البحث وصياغتها في صورة فروض علمية أو تساؤالت 
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 .إيجاد مرتكز وقدر من المعرفة ينطلق منه الباحث في بحثه 

 ث أو الدراسة.التعرف على الجوانب المختلفة لموضوع البح 

  يمكن تحديد جوانب القصور في إجراءات تطبيق أدوات جمع بيانات البحث ويمكن تعديل

 تعليمات هذه األدوات في ضوء ما تسفر عليه الدراسة االستطالعية.

 .يمكن تحديد ما تستغرقه الدراسة الميدانية من وقت 

  أما بالنسبة لإلجراء التطبيقي لدراستنا االستطالعية كان على مستوى المجتمع بوالية أم البواقي

 في الفترة الممتدة 

حيث توفرت فيهم شروط  ( حاالت2وفي الدراسة الحالية تكونت عينة الدراسة من) :البحث حاالت-3

 البحث ومتمثل في:

 *أنهم من فئة المتشوهين خلقيا.

 فيهم خصائص بحثنا* أنهم تتوفر 

 :بحثمنهج ال-4

المنهج هو من القواعد واإلجراءات واألساليب التي تجعل الفرد يصل إلى معرفة جميع األشياء التي 

مجموعة النوايا المنظمة التي يتضمنها  يستطيع الوصول إليها. ويركز المنهج على توضيح العالقة بين

، 2000كاألهداف والمحتوى والتقويم )مروان، عبد الحميد، أي توضيح العالقات بين مكوناته المختلفة 

بما أن دراستنا من الدراسات اإلكلينيكية تستوجب استعمال المنهج اإلكلينيكي وأدوات  (.60ص

 الوصول إلى أهدافنا.
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 تعريف المنهج اإلكلينيكي:- 1-4

بعيدا عن الذاتية عن و  "هو الطريقة تنظر إلى السلوك من منظور خاص، فهي تحاول الكشف بكل ثقة

سلوكا ته ذلك في موقف ما، كما تبحث عن إيجاد معنى لمدلول و  الطريقة التي تشعر بهاو  كينونة الفرد

ما يجسده الفرد إزاء و  سيرورتهاو  الكشف عن أسباب الصراعات النفسية مع إظهار دوافعهاو  السلوك

ي المتمركز على دراسة الحالة يتيح لنا إن المنهج اإلكلينيك هذه الصراعات من سلوكيات للتخلص منها"

 .(.86، ص2010،)لمين البحث في عمق وحقيقة الحاالت لمعرفة العالقة بين متغيرات بحثنا.

 أدوات جمع البيانات:5-

بعد أن ينتهي الباحث من تحديد المنهج المناسب لدراسته يمر إلى مرحلة جمع البيانات والمعلومات 

المقاييس النفسية التي و  أنسب منهج لدراستنا يعتمد على المقابلةو  افترضهمن الميدان لتقصي حقيقة 

 تقيس تشوه صورة الجسم أول تلك األدوات هي:

 دراسة حالة: -5-1

أنها  تركز على الفرد وتهدف التوصل الى الفروض، ريقة عيادية استطالعية في منهجهاتعتبر ط

وذلك بواسطة  المعلومات النتائج التي تحصل عليها العميلالوعاء الذي ينظم فيه اإلكلينيكي ويقيم كل 

الطبية واالختبارات  المالحظة بنوعيها والمقابالت باإلضافة الى التاريخ االجتماعي والفحوصات

سوية، المألوفة أو النادرة ووضع  السيكولوجية فدراسة الحالة تسمح بوصف الظواهر السوية والغير

)مروان،  والبحث في السلبية المرضية او عالج االضطرابات النفسية.فرضيات ألجل دراسة الشخصية 

 (.171ص. ،2000
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 من قدر وأكبر أدق النفساني لألخصائي يفتح الذي المجال أنها الحالة دراسة يعرف " جوليانروثر"

 التوصل إلى وتهدف الفرد على ترتكز فهي الحالة نحو قيم حكم إصدار من يتمكن حتى المعلومات

 محيط معال أو الحالة مع المباشرة المناقشة خالل من يأتي ما المعلومات الفروض . وتتضمن إلى

 المقابلةو  ةظالمالح تستعمل وهي األسرة ,المجتمع , األصدقاء...الخ في المتمثلو  فيه يعيش الذي

 الدراسة من والهدف النفسية المرض , واالختبارات الشخصي , تاريخ التاريخ تتضمن التيو  العيادية

 مختلفة جوانب على الحتوائها مدققةو  معمقة بصفة ذلكو  الحالة عن المعلومات أدق لنا توفر كونها

 http://hamza-psy.maktoobbloالصحي.و  السيكولوجي كالجانب

عن عالقة ديناميكية ومهنية تتم وجها لوجه بين العميل واألخصائي  هي عبارة المقابلة:-5-2

فهي كما يعرفها نجيب اسكندر وزمالءه " هي تبادل  ،تسوده الثقة المتبادلةنفسي  النفساني في جو

 بين شخص آخر ".وبذلك تكون وسيلة أساسية في الفحصو  وجها لوجه بين القائم بالمقابلة لفظي

ومعاناتها،  والتشخيص فمن خاللها يتم جمع المعلومات حول الحالة موضوع الدراسة لتحديد مشكالتها

 http://hamza-psy.maktoobblog.com .أحسن وسائل الدراسة المعتمد وبذلك تكون من

المفحوص، يبدأ هذا الحوار و  عبارة عن حوار يدور بين الباحث نصف موجهة فهي:أما المقابلة 

بخلق عالقة وئام بينهما ليضمن الباحث الحد األدنى من تعاون المفحوص بعد أن يشعر الباحث أن 

 (.102، ص.2000المفحوص على استعداد للتعاون معه يبدأ بطرح األسئلة التي يحددها.)عليان،

 محاور: أما المقابالت النصف الموجهة التي قمنا بها فهي قائمة على ثالثة

 محور العالقات االجتماعية.-

 صورة الجسم.و  محور يتحدث عن تشوه الخلقي -
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 محور مآل تأثير التشوه الخلقي على صورة الجسم لدى الحالة. -

ويتبع هذه المقابالت تحليل محتوى بحيث تعدد استعماالتها في مجاالت مختلفة حيث عرفه محمد *

المنهجية التي تسعى الى اكتشاف المعاني الكامنة في عبد الحميد على أنه: "مجموعة من الخطوات 

منظم لسمات خالل البحث الكمي والموضوعي وال المحتوى   والعالقات االرتباطية لهذه المعاني من

 (4،ص.2000)عبد المجيد،الظاهرة في المحتوى"

 على جانبين: التحليل الكمي والكيفي: المحتوىويتمثل تحليل 

ة: ترجمة المحتوى الى أرقام ونسب ومن ثم حساب التكرار لتحديد حضور تحليل الكمي للمقابلال-

 .المصطلح وغيابه في المضمون الذي يعطي تفسيرات ودالالت تفيد البحث

: هو تفسير وتحليل النتائج وكشف أسبابها وخلفياتها وما ذا كان االهتمام وما القصد كيفيالتحليل -

من ذلك ومن خالل هذه التعريفات المقدمة فإن ما قمنا باالعتماد عليه في هذه الدراسة هو المقابلة 

 النصف موجهة ثم من خالل ذلك قمنا بتحليل المحتوى بشكليه الكمي والكيفي.  

 مقيـــــــــــــــــاس صــــــــــــــورة الجســـــــــــــــــــم. -ثم تم تطبيق:

 أداة البحث:-5-4

 مقياس صورة الجسم:

 وصف المقياس:-5-4-1

أعده الدكتور "أحمد النوبي محمد علي" لتشخيص صورة الجسم لألشخاص )المعوقين بدنيا والعاديين( 

( أبعاد وهي: تقبل أجزاء الجسم 5( عبارة موزعين على)30يتكون في صورته النهائية من) 2010سنة 

عي لشكل المعيبة، التناسق العام ألجزاء الجسم، المنظور النفسي لشكل الجسم، المنظور االجتما

الجسم، حيث قام الباحث بترتيب العبارات بطريقة دائرية وأمام كل عبارة أربعة استجابات )كثيرا، 
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(وذلك للعبارات الموجبة وعكس ذلك 3،2،1،0أحيانا، نادرا، أبدا( وقد تم توزيع الدرجات عليها كالتالي)

( والدرجة الصغرى 90ي)( وذلك تكون الدرجة الكبرى للمقياس ه0،1،2،3للعبارات السلبية أي )

 (155،ص.2010(.)النوبي،0هي)

: قامت بتعديل بعض العبارات وتعتبر في (59-58،ص ص.2013 ) بريالة، قامت به أما عن تعديل

)كثيرا، أحيانا، نادرا، أبدا( وهذا في العبارات  للبدائل (4،3،2،1توزيع الدرجات وجاءت كالتالي)

( 120( وبذلك تكون الدرجة الكبرى هي )1،2،3،4) السالبة أيالموجبة وعكس ذلك في العبارات 

( وبعدها تم دراسة صدق وثبات المقياس للتأكد من صالحية تطبيق 30الدرجة الصغرى للمقياس هي)

 األداة.

 صدق المقياس:-5-4-2

يقصد بصدق المقياس صالحية المقياس لقياس ما وضع لقياسه ومدى ارتباطه بالموضوع، وهكذا 

صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات الناتجة عن الحروق يجب أن يقيس ما وضع ألجله،  فمقياس

حيث تعتبر التأكد من صدق أداة جمع البيانات خطوة أساسية إذ يجب على الباحث التأكد أوال من 

 صدق المقياس ثم التطرق إلى الثبات أنه ال يمكن حساب االختبار دون التأكد من صدقه.

 مقياس:ثبات ال-5-4-3

يقصد بثبات المقياس مدى اتساق واستقرار نتائجه فيما لو طبق على عينة من األفراد ولغرض حساب 

" والتي يرمز إليها  CronbachAlpha" ثبات مقياس صورة الجسم استعملنا معادلة "ألفا كرو نباخ

 الذي يعتبر من أهم أدوات االتساق الداخلي لالختبار. (،∞ب)
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( وتم spss)اإلحصائية حيث تمت معالجة البيانات االحصائية من خالل االستعانة ببرنامج الحزمة 

تفريغ البيانات الخاصة بالمقياس بعد تطبيقها على عينة الدراسة حسب النتائج المتحصل عليها من 

ما هو موضع المستجيبين، وقد تم حساب الثبات الكلي لمقياس صورة الجسم بطريقة "ألفا كرو نباخ" ك

 بالجدول. 

 

 معامل الثبات ألفا كرو نباخ  لمقياس صورة الجسم(: 02الجدول )

 Nombreالعبارات المقياس

D’éléments 

 Alphaمعامل ألفا كرونباخ

Cronbach 

 0.938 30 صورة الجسم

( 0.938يتضح من الجدول أعاله أن معامل الثبات ألفا كرو نباخ لمقياس صورة الجسم ذو قيمة )-

 وهو معامل ثبات قوي وهذا يدل على ثبات فقرات مقياس صورة الجسم.



 : الخامس الفصل*

 النتائج ومناقشة الحاالت دراسة
 الحالة األولى تقديم 1-1

 المقابالت محتوى تحليل 1-2

 لمقياسا نتائج 1-3

 ملخص عام للحالة -1-4

 الحالة الثانية تقديم 1-2

 المقابالت محتوى تحليل 1-2-1

 نتائج المقياس  1-2-3

 ملخص عام للحالة 1-2-4

 الفرضيات ضوء في النتائج مناقشة-2
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 : دراسة الحالة-1

 : تقديم الحالة األولى -1 -1

"أ" مع والديها  من دائرة عين مليلة تعيش الحالة، تدرس بالثالثة جامعي 23الحالة "أ" تبلغ من عمر

سنة  60عمر البالغ من ال يعمل والدها، متوسطبأس بها ومستوى معيشي  واخوتها في ظروف نوع ما ال

إخوة 2أخوات و6"أ"  تعمل وهي ماكثة في البيت لدى الحالة سنة ال 56فالح أما والدتها البالغة من العمر 

تعاني من  تعاني من تشوه خلقي في ظهرها ومتمثل في الحدبة وال، وهي األخت الصغرى الرتبة الثامنة

 . أي مرض آخر

 : المقابالت تحليل محتوى-2

 : التحليل الكمي-2-1

 : تقطيع نص المقابلة الى وحدات-أ

 العبارة الرقم

 عالقتي عادية مع أسرتي 1

 عالقة عادية 2

 نورمال 3

 هيهه متفهمين 4

 نورمال 5

 متمنين حاجة نوصل ليها 6
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 يشتوني 7

 أصال أنا صغيرة تاع الدار 8

 نشتيهم بأخص أختي 9

 بزاف نتفهموش مي ذكورة ما 10

 تفهمو هيهه 11

  أه الال 12

 ساعات يحمقو 13

 دبدبتي 14

 عميتي 15

 هيهيه 16

 كي ندير حاجة 17

 بصح ال مادرتش ما يدير والو 18

 نبكي ونتقلق شوي 19

 ساعات نضحك ونتمسخر 20

 نتفرج 21

 مع ميموار 22

 خدمة تاع الدار 23

 باحترام 24

 معاهم نتمسخر 25
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 بأخص أمي نضحك معاهم 26

 نتحملها 27

 كي تكون تدرتها نتحملها 28

 هيه بالخصوص كي تكون حاجة تخصني 29

 مانحبش يدخل في حياتي 30

 هذيك هي والخاطيا وال يقولولي 31

 نحب ندير واش يخرج عليا  32

 حوايج نتقبل نصيحة من طرف آخر كاين 33

 عادية تلقائية 34

 بالنفسي  هيهه ثايقة 35

 مانشتيش ونشتي ديما كلش لينبغيه الزم يجيني قدامي 36

 ساعات مانشتيش الزم نوالفها ونبين بلي راني قادرة 37

 الزم مانبينش ضعفي للغاشي 38

 ألن كون تكوني ضعيفة تتعفسي 39

 نشتي 40

 نهار أول مانشتيش بصح ذركا الزم نحاول 41

 لعوتش نطيح في واحد مليحمع دكر حاولة ومزال نحاول  42

 ونحاول نحل مشكل /مشكل كي كون في درانا ندخل في نص 43

 مع راجلها نحاول ننصحها كي مع بنت أختي 44
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 مي تاعي العاطفي تدخل أختي مانشتيش نهدر بزاف 45

 نحلو وحدي نكبر مشكل 46

 بصح ختي تحلو 47

 أنا باش نتنازل على حاجة مستحيل 48

 كلمات نهار ديت باك2هدرت  49

50 
دائرة عين ، سلمت على مير وعلى مدير ومركز تكوين مهني والد حملة

 مليلة

 نوقف عادي 51

 صح نحشم مع أول بصح مبعد نهدر عادي 52

 في كالتا حالتين 53

 نبغي في حدود 54

 نبغي ناس لينعرفهم برك 55

 كيفكيف كي أنا كي خاوتي 56

 يظهر فرق بصح مانبينوهش ديفوى 57

 نتغظاو عليه 58

 ساعات نحس بروحي 59

 نتحسس 60

 نبكي 61

 نتقلق 62
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 نرقد 63

 نصمتهم حتى كون يجيو يحاولوني 64

 ختي متوسط نهدر لها كلش 65

 ومانخبي عليها وال حتى حاجة 66

 عراس مانشتهومش 67

 مع بنات نروح كي تكون في قراية، تاع دارنا فرات بصح جيران أهئ 68

 هيهه نحس باالحراج 69

 تبالي كل غاشي يشوف معايا 70

 علياا بزاف كون حتى زوج يهدر معا بعضاهم تبالي يهدرو حوايج 71

 ساعات  72

 ساعات نتمنى نكون كي غاشي 73

 بزاف بصحتي نتمنى حوايج 74

 بزاف نحس غريبة عليهم ساعات نعيا ماش 75

 معاهم ماكيش 76

 حتى كون يكونو طبعيين معايا نحس بالخوف 77

 معاهم منتأقلمش ديفوى 78

 يقولولي واش بيك ياخي كنتي تضحكي"أ" ديما تضحكي 79

 معاهم منحكيش مشكلتي وسبتي هي خالتني 80

 غاشي كي كون نعرفو نقعد 81
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 كلمة يلوحولي غاشي كي كون مانعرفوش نتفاداهم نخاف كون مانعرفهمش 82

 مي لي نعرفهم عادي 83

 هيهه رايحة نشري حاجة والزم نقعد حتى نقضي حاجي الشان في كلش 84

 ليقراب عندي يعاملوني عادي 85

 كاين لقراب عندي يلحولي كلمات تقيصني 86

 تاع برا كل يشتيوني 87

 نهتم وساعات نرفضوا خاصة كي نشوف مع روحي في مري "مرآة" 88

 مانشتيش نروح لحمام بزاف حتى كون يحاولوني دارناعال هذا  89

 كاين نظرات نشك ونقول أو يضحكو عليا ما تعجبنيش 90

 ماشي بسهولة نهاب حتى نتأقلم معاهم 91

 نعرف عقليتهم 92

 ألنهم قادرين يذروني وال يستغلوني 93

 مع ذراري مانثيقش فيهم يشتيو غير استغالل 94

 ندير عالقة مع طرف آخر جامي حتيط 95

 خاطر كنت نخاف 96

 وخاطر صدقات تحول الى حوايج خرين ويستغلوك فيها 97

 معاي عادي يتعاملو 98

 ويحسسوني ديما طبيعية 99

 وما تنقصنيش حاجة وال ما نيش زيهم  100
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 متقبالتو مظهر خارجي مانيش 101

 بصح داخلي عادي 102

 نتقبلو عادي ديفوى 103

 ساعات نتمنى حوايج نحب نكون سمينة 104

 طويلة سرتو طويلة 105

 خاصة كي نشوف مع روحي في مري 106

 مانشتيهاش 107

 ما تعجبنيش خالص 108

 ديفوى هذا كرهني في روحي بزاف 109

 مانشتيهاش 110

 نتمنى أي شخص يولد طبيعي وكامل 111

 ألنك ديما نحس بالنقص في داركم 112

 العبادومع  113

 نظرة العباد ما ترحمش 114

 هيهه 115

 صراحة مانشتيهش 116

 مقفولة نحاول هيهه سرتو العراس حاجة 117

 عال هذا مانشتيش العراس خاطر تلبسي العريان 118

 جامي حسيت بلي وجعني وال يستر عليا غير اذا تعبت 119



دراسة الحاالت ومناقشة النتائج لخامس                                                                    الفصل ا   

 

76 
 

 بصح نورمال 120

 سرتو في كتابة 121

 براحة كي يقبلوني الناسهيهه نشعر  122

 بأريحية 123

 مي العكس نكون هايبة وآني خايفة 124

 نتمسخر عادي 125

 بالخشونيةوكالمات يقصوني 126

 طبيعية عادي 127

 عادية ونورمال  128

 هيهه ديما نشعر بيها طول 129

 ديما نتمناها طول في أية حاجة نتمناها 130

 أهئ 131

 هيهه 132

 هيهه 133

 ال ال  134

 جامي شفتهم هربو عليا مي يهدرو عليا حسب نظرتهم  135

 ال ال  136

 ما غيرت حتى حاجة  137

 نورمال عادية  138
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 أهئ ديما ثايقة بروحي  139

 هيه يقلقني بزاف 140

 تحطي في مواقف يرفضو ناس على هذه الحاجة 141

 امو ماقبلتنيشو  موقف عاطفي حبيت واحد 142

 هيه  143

144 
صعيب عليا نهدر مع الطرف االخر ما جيت نتقبلها سيف ما نعرف كيفاه 

 صدقت

 هيه مع كلش  145

 هيه  146

 اول مرة جديدة ما تقبلتهاش 147

 مي كي قدامت ولفتها عادي ما نحسش بيها نتي لي ولهتيني ليها  148

 نتمنى نكون زيهم  149

 سيرتو الممثلين  150

 هدفي نكمل قرايتي 151

 نخدم ونرد خير ولديا 152

 نتمنى كون ندي لي نحبو  153

 امل مشرق  154

 تغيرات نتمناها تصرى  155

 نتمنى حوايج جدد 156
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 والد أ 157

 على حساب االدارة "موظفة "ام" زوجة"  158

            

 : تجميع الوحدات في فئات-ب

 : االجتماعيةالخاصة بالعالقات : الفئة األولى-

-24-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-5-4-3-2-1: األسرة: المستوى األول-

25-26-43-56-65-66 . 

-55-54-53-52-51-50-49-44-41-40-34-33: العالقات مع اآلخرين: المستوى الثاني-

68-79-81-82-83-84-85-87-92-95-97-98-99-117-125-126-127-128-

141-144 . 

 : الخاصة بصورة الجسم: انيةالفئة الث-

 . 145-139-137-38-35-32-31-30-29-28-27: صورة الجسم الموجبة: المستوى األول-

-101-89-88-71-70-69-48-47-46-37-36: السالبة صورة الجسم: لثانيالمستوى ا-

106-107-108-109-112-113-114-118-140-147-80-119-120-121-129 . 

-124-116-103-102-100-91-90-78-67-45: الجسم المتذبذبةصورة : المستوى الثالث-

135-148 . 
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-58-57-39-23-22-21-20-19: والتشوه الخلقي الخاصة بالحالة النفسية للحالة: الفئة الثالثة-

54-60-61-62-63-64-75-76-77-86-93-94-96-110-122-123-131-132-

133-134-136-138-142-143-146-115 . 

-11-104105-74-73-72-42-6: الخاصة بمآل تشوه صورة الجسم في المستقبل :الفئة الرابعة-

130-149-150151-152-153-154-155-156-157-158 . 

 : حساب تكرار الفئات في وحدات-ج

ثم قمنا بتحليل كمي عقب كل  تفصيليةللقيام بالتحليل الكمي قمنا بجرد وحساب الفئات من خالل جداول 

 : جدول وهي كاآلتي

 : يمثل العالقات االجتماعية: (03)الجدول رقم-

 النسبة المئوية تكرار الفئة الفرعية الفئة ألولى

 %85. 42 24 األسرية- العالقات االجتماعية

 %14. 57 32 مع اآلخرين-

 %100 56 المجموع

 

ونالحظ أن التي فئات فرعية 2يتضمن الفئة للعالقات االجتماعية وقد شملت هذه الفئة  03*الجدول رقم 

وهي النسبة التي احتلت الصدارة %14. 57ونسبة  32هي العالقات مع اآلخرين بتكرار1احتلت المرتبة 

 . %85. 42وبالتالي فإن النسبة المئوية كانت بـ  24أما عن العالقات األسرية فكان تكرارها 
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 : يمثل صورة الجسم: (04)الجدول رقم-

 النسبة المئوية تكرار الفئة الفرعية الفئة الثانية

 %44. 22 11 صورة الجسم الموجبة- صورة الجسم

 %06. 53 26 صورة الجسم السالبة-

 %48. 24 12 صورة الجسم المتذبذبة-

 %100 44  المجموع

 

فئات فرعية ونالحظ أن التي 3يتضمن الفئة صورة الجسم وقد شملت هذه الفئة على  04 *الجدول رقم

 وهي النسبة أعلى ثم تليها %06. 53ونسبة  26احتلت المرتبة األولى هي صورة الجسم السالبة بتواتر

أما التي احتلت المرتبة األخيرة هي صورة %48. 24ونسبة مئوية  12صورة الجسم المتذبذبة بتكرار

 . %44. 22ونسبة المئوية11الجسم الموجبة بتكرار

 : يمثل بالحالة النفسية: (05)الجدول رقم-

 النسبة تكرار الفئة

 %100 34 الحالة النفسية

 %100 34 المجموع

 

وهي النسبة التي  %100ونسبة  34يتضمن الفئة الحالة النفسية ونالحظ أن بتكرار 05 الجدول رقم*

 . احتلت الصدارة
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 : يمثل مآل التشوه لصورة الجسم في المستقبل: (06)الجدول رقم-

 النسبة تكرار الفئة

مآل التشوه لصورة الجسم في 

 المستقبل

19 100% 

 %100 19 المجموع

 

ونسبة  19بتكراريتضمن الفئة يمثل مآل التشوه لصورة الجسم في المستقبل ونالحظ أن  06 *الجدول رقم

 . وهي النسبة التي احتلت الصدارة 100%

 : رصد تكرار الفئات بالنسبة الى مجموع الخطاب: (07جدول رقم )-

 النسبة تكرار الفئات 

 %44. 35 56 العالقات االجتماعية

 %01. 31 49 صورة الجسم

 %51. 21 34 الحالة النفسية

مآل تشوه الخلقي لصورة الجسم 

 في المستقبل

19 12 .02% 

 %100 158 المجموع
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*يتضمن الجدول تكرارات والتوترات والنسب المئوية لفئات األربعة حيث نالحظ أن الفئة األولى العالقات 

أما الفئة صورة الجسم التي %44. 35بنسبة مئوية مرتفعة تكمن في 56الذي كان تكرارها  االجتماعية

وفي أخير الفئة مآل  51. 21بتكرار 34ثم الفئة الحالة النفسية  % 01. 31ونسبة المئوية 49تليها بتكرار

 . %02. 12وبنسبة مئوية  19تشوه صورة الجسم في المستقبل بتكرار

 : التحليل الكيفي-2-2

 : اتضح لنا مايلي للمقابلةمن خالل التحليل الكيفي 

تبين لنا أن عالقاتها  في "الحدبة"التي تعاني من التشوه الخلقي الموجود على ظهرها المتمثل  "أ" الحالة

""نبغي ناس لي نعرفهم" وهذا يدل  اجتماعية محدود وغير موسعة وهذا على حد قولها" نبغي في حدود

وهي غير متكيفة  نحس غريبة عنهم" " مانشتهمش" "عراس على سوء التوافق االجتماعي على حد تعبيرها

معاهم"  معايا نحس بالخوف" "ديفوى مانتأقلمشحتى كون يكونو طبعين  حسب تعبيرها" مع اآلخرين

كذلك الحالة تعاني من اضطراب أسري على حد تعبيرها معاهم"  منحكيش "مشكلتي وسبتي هي خالتني

"عالقتي في األسرتي عادية" "ديفو يظهر بصح مانبينوهش" وهذا يفسر على أن تكيفها االجتماعي 

يتواجد فيها حشد كبير هذا على حد قولها "مانشتيش  ضعيف وتتجنب الجلسات االجتماعية وأمكنة التي

وحسب أقوالها أفسرها بأنها شخصية اتكالية واعتمادية على أختها نروح الحمام"نهاب حتى نتأقلم معاهم" 

جعلها تحس باألمان من خالل الدعم الذي تتلقاه من طرف أختها وهذا حسب قولها "نحكي كلش  وهذا ما

وان كلما كانت نفسية الفرد متوترة وغير مستقرة ، والحاجة" "بصح ختي نحلو"ليها" مانخبي حتى عليها 

فإن هذا يؤثر عليها ولذلك بينت لنا الحالة تأثير التشوه الموجود على جسمها أثر على نفسيتها بشكل كبير 

كونت ديفو هذا كرهني في روحي بزاف""و " مما جعلها تقيم صورة جسمها تقييما سلبيا وهذا على حد قولها

حالة انعكس سلبا على نفسية ال" ويقسر هذا على أن التشوه مفهوم سلبي على صورة جسمها "مانشتيهش
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مما جعل كيفية ادراكها وتقديريها لصورتها الجسمية سلبية ومصاحبة بذلك انفعاالت سلبية كالقلق 

تدل على اضطراب وردود واالكتئاب والخجل واتضح لنا كذلك أن الحالة كررت العديد من العبارات التي 

"حاجة لينبغيها الزم تجيني""ماتعجبنيش خالص  فعل انفعالية سلبية مثل عدم ضبط النفس على حد قولها

وهي تعاني من التناقض الوجداني واالنفعالي بين األمن والثقة بالنفس من جهة أخرى ، حتى حاجة"

"مي  "كي تكون تدرتها نتحملها" حاجتي""خصوصا كي تكون  الكراهية والقلق ونقص الثقة على حد قولها

تبين لنا أن فضال عن ذلك ، "نحلو وحدي نكبر مشكل" "تاعي عاطفي تدخل أختي مانشتيش نهدر بزاف

الحالة لديها فكرة سلبية عن صورة جسمها ولديها اضطراب في مفهومها وهي في صراع بين الحاجات 

"نحس بالنقص عليهم" وهي  "هيه نحس باالحراج" االشخصية والواقع الذي تعيش فيه وهذا على حد قوله

"تبالي  "كاين نظرات نشك ونقول أو يضحكوعليا" "مانشوفش في مراية" غير راضية على جسمها لحد قولها

مما جعل الحالة لديها صورة متذبذبة على نفسها وهذا على حد قولها" ديفوى ما ، كل غاشي يشوف فيا"

تعاني من االحباط الحالة ، حة كي يقبلوني الناس مي العكس نكون هايبة""هيه نشعر بالرا معاهم" شنتأقل

"ديما نتمناه طول في أية حاجة  وتثبيط وكبح في رغباتها ولكنها تطمح وتتمنى في أن يكون أفضل لقولها

نطيح في واحد مليح" وهي تسعى في أن  ومزال نحاول لعوتش حاوله"مع ذكر  "نتمنى نكون زيهم" نتمناها"

ولقد ، "أمل مشرق" جدد" "نتمنى حوايج "نتمناها تصرى" هالقول تفاؤليةيكون أحسن ولديها نوع ما نظرة 

، اكتشفنا أن حالة لديها نوعا ما ثقة بالنفس ولديها رضا نوع ما متوسط على حد قولها "ثايقة في روحي"

لة"أ" فإن هذه الحالة تعاني من اضطراب صورة الجسم واضطرابات عايشتنا للحاممن خالل مالحظاتنا و 

كما أنها شخصية قلقة وغير واثقة من نفسها فهذه الحالة تملك صورة سلبية ، سلوكية من جراء هذا التشوه

 . لى جسمها وهذا منم خالل تصريحاتها وردود أفعالها المختلفة حول صورة جسمهاومفهوم خاطئ ع
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 : المقياستحليل نتائج -3

 : من خالل تطبقي للمقياس كان مجموع العالمات موزعة كما يلي

 . %62. 11: تقبل أجزاء الجسم-

 . %46. 10: التناسق العام ألجزاء الجسم-

 . %60. 18: نظور النفسي لشكل الجسممال-

 . %62. 11: المنظور االجتماعي لشكل الجسم-

 . %79. 12: المحتوى الفكري لشكل الجسم-

*أظهرت لنا نتائج المقياس أن المنظور النفسي لشكل الجسم لدى الحالة"أ" برزت في المستوى أول الذي 

ثم تليها المستوى الثانية ، يعني أن تشوه الخلقي أثر على صورة جسم مما كان أثره كبير على نفسية الحالة

لجسم والمنظور االجتماعي لشكل لمحتوى الفكري لشكل الجسم ومن ثم تليها المستويين وهما تقبل أجزاء ا

الجسم متطابقين في نسبة وفي أخير تأتي التناسق العام ألجزاء الجسم في مرتبة أخير الذي يدل على أن 

 . الحالة تعاني من عدم تناسق في أجزاء جسمها

 ملخص نتائج الحالة األولى : 

من خالل إجرائنا للمقابلة مع الحالة "أ" وتطبيق المقياس "صورة الجسم" وعلى اعتبار أن الحالة المتوفرة 

لدينا تعاني من تشوه خلقي المتمثل في "الحدبة" أظهرت لنا النتائج أن عالقتها األسرية واالجتماعية 

مما جعلها تكون معتقد وهي غير راضية عن صورة جسمها ، انسحابية مضطربة مما نتج عنه سلوكات

أخيرة جعلها تعاني من انعدام الثقة بالنفس وعدم قدرتها على مواجهة الناس وحل سلبي على نفسها وهذه 
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مشكالت التي تصادفها كذلك الحالة أخفقت في استعمال حيل الدفاعية النفسية مما جعل الحالة تستعمل 

التي تعاني من التشوه الخلقي جعله "أ" ل أن الحالة بنا الى القو  ذه أخيرة أدىه، التعويض زائد ميكانزيم

تشتكي من تكون صورة سلبية عن جسمها وهذا أثر على كل جوانب شخصيتها األمر الذي جعل منها 

نفسها كما أنها ال تحب االتصال باألخرين وترفض تكوين العالقات ب الثقةوفقدان ، سوء التوافق النفسي

 . الحالة كونت مفهوم سلبي على صورة جسمهامعهم لعدم تقبلها لنفسها ومنه 
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 : دراسة الحالة-1

 : الثانيةتقديم الحالة 1-1

تعيش الحالة "س" مع والديها  من دائرة أم البواقي، تدرس تعمل كاتبة 31الحالة "س" تبلغ من عمر

سنة يعاني من  61العمروالدها متقاعد البالغ من ، بأس بها ومستوى معيشي جيد واخوتها في ظروف ال

 5أخت و 1" س"سنة ال تعمل وهي ماكثة في البيت لدى الحالة 50ما والدتها البالغة من العمر أ السرطان

وال تعاني من أي مرض  بقعة زرقاءومتمثل في وجهها تعاني من تشوه خلقي في ، رابعةوهي الرتبة ال إخوة

 . آخر

 : تحليل محتوى المقابالت-2

 : الكميالتحليل -2-1

 : تقطيع نص المقابلة الى وحدات-أ

  العبارة الرقم

 عادية جدا   1

 كيفكيف 2

 طفولتي ما عشتهاش 3

 جد حزينة 4

 تبكي وتقول ما عشتهاش خالص كي بنات 5

 ال اهتمام 6
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 ال يهتمون بيا وال والو 7

 ما عندهمش حاجة فيا 8

 بار إكزمبل أحسن الناس مثال 9

 أخالقا 10

 مبادئا   11

 أفضل 12

 من ناحية ماما راني في ألهاكم 13

 مي بابا جد حنون معايا 14

 نشتيهم بكل سرتو بابا 15

 هيه كانو في بداية حاولويديوني لطبيب مي ذركا والو 16

 أبدا   17

 كي ندير حاجة يغضبو مني  18

 يتغشو 19

 يغوثو عليا  20

 المهم حسب الموقف يديرولي 21

 نعمهيه  22

 نبكي فرات  23

 هذا ما نقدر ندير 24

 نشتي نبكي 25
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 نتفرج فرات 26

 أكيد 27

 ديفوى نندم كي ندي قرار غالط 28

 ال ال ال 29

 مانديش بهدرتهم 30

 حسب مقارنة اذا تحطيت في مقارنة بحاجة مليحة يطلعليمورال 31

 واذا كانت العكس يطحليمورال وما نحبش نتقارن  32

 خاطر نحس بالنقص عليهم 33

 هيه 34

 نهدر 35

 نواجهو 36

 جامي حضرت في حفاالت بكل أنواعها 37

 ال أمام جمهور 38

 مي قادر تجي فرص ممكن نوقف امامو 39

 هيه 40

 هيه ونعم 41

 عادي 42

 نعم وهيه 43

 قليال 44
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 نوع ما 45

 ما نشتيش قاعدات بزاف 46

 نتمنى نلبس كيفهم 47

 مي ما عنديش مشكل كي نلبسهم في الدار 48

 هيه نحس باالحراج من مظهري وقليال 49

 زمالئي يعاملوني نورمال، أهئ 50

 نتجنبهم 51

 نورمال 52

 كل واحد كيفاه يعاملني 53

 عادية 54

 ماتعجبنيش 55

 باحترام عادي 56

 ما يعجبنيش خالص 57

 مانحبش 58

 مي مانبينش العيب لي فيا 59

 ما يعجبنيش مظهري 60

 مايعجبنيش جسمي 61

 ما نشتيهش 62

 تفكيري على جسمي سلبي 63
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 بان ُقدام العباد عاجزة 64

 مانيش مرتاحة 65

 نكره 66

 ننزاعج منو "ديقوتي" 67

 هيه 68

 نحس أخر بالنقص 69

 ال كي كون مورال طالع نشوف في مرايا والعكس 70

 كثيرا أخربزاف نكرها 71

 كاين ليرفض 72

 كاين ليقبل 73

 نورمال ندير كلش بصح ماشي بالكمال 74

 عادي 75

 كثيرا   76

 ال ال  77

 هيه نظرة ناس تجرح وحادة 78

 الزم ومحتم 79

 وجهي هيه نحب مي مايصلحش 80

 نفول عادي  81

 الال صح مختلف عن كثير  82
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 هيه كثيرا 83

 بزاف 84

 قتلني 85

 وتهلوسة 86

 شك 87

 ظن 88

 ونظرة شفقة 89

 هيه يقلقني العيب لي فيا 90

 يقلقني أخر 91

 عقدني في حياتي 92

 تيجا راني معقدة 93
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 : الخاصة بصورة الجسم: الفئة الثانية-

 99-50-36-35-34-31: صورة الجسم الموجبة: المستوى األول-

-57-55-49-33-32-85-84-83-80-71-67-13: صورة الجسم السالبة: المستوى الثاني-

58-60-61-62-63-64-69-82-92-100-103-110 

-91-90-74-70-68-59-48-45-44-30-29-28: صورة الجسم المتذبذبة: المستوى الثالث- 

95-96-97-102-111 

-24-23-22-17-8-7-6-5-4-3: والتشوه الخلقي الخاصة بالحالة النفسية للحالة: الفئة الثالثة- 

25-26-27-40-41-42-43-65-66-77-79-86-87-88-89-93-94-98-108-109 

-105-104-47-12-11-10-9: الخاصة بمآل تشوه صورة الجسم في المستقبل: لفئة الرابعة

106-107-112-113-114 

 : حساب تكرار الفئات في وحدات-ج

 : يمثل العالقات االجتماعية: ( 08) الجدول رقم-

 النسبة المئوية تكرار الفئة الفرعية الفئة ألولى

 %36 9 األسرية- العالقات االجتماعية

 %64 16 مع اآلخرين-

 %100 25 المجموع
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فئات فرعية ونالحظ أن التي 2يتضمن الفئة للعالقات االجتماعية وقد شملت هذه الفئة  08*الجدول رقم 

وهي النسبة التي احتلت الصدارة أما  %64 ونسبة 16 هي العالقات مع اآلخرين بتكرار1احتلت المرتبة 

 . %36وبالتالي فإن النسبة المئوية كانت بـ  9عن العالقات األسرية فكان تكرارها 

 : يمثل صورة الجسم: (09) الجدول رقم-

 النسبة المئوية تكرار الفئة الفرعية الفئة الثانية

 %76. 12 6 صورة الجسم الموجبة- صورة الجسم

 %06. 51 24 صورة الجسم السالبة-

 %17. 36 17 صورة الجسم المتذبذبة-

 %100 47  المجموع

 

فئات فرعية ونالحظ أن التي 3يتضمن الفئة صورة الجسم وقد شملت هذه الفئة على  09 *الجدول رقم

وهي النسبة أعلى ثم تليها  %06. 51ونسبة  24احتلت المرتبة األولى هي صورة الجسم السالبة بتواتر

خيرة هي صورة أما التي احتلت المرتبة األ%17. 36ونسبة مئوية  17صورة الجسم المتذبذبة بتكرار

 . %76. 12ونسبة المئوية 6موجبة بتكرارالجسم ال

 : يمثل بالحالة النفسية: (10) الجدول رقم-

 النسبة تكرار الفئة

 %100 30 الحالة النفسية

 %100 30 المجموع
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وهي النسبة التي  %100ونسبة  30يتضمن الفئة الحالة النفسية ونالحظ أن بتكرار 10 *الجدول رقم

 . احتلت الصدارة

 : يمثل مآل التشوه لصورة الجسم في المستقبل: (11) الجدول رقم-

 النسبة تكرار الفئة

 %100 12 مآل التشوه لصورة الجسم في المستقبل

 %100 12 المجموع

 

ونسبة  12يتضمن الفئة يمثل مآل التشوه لصورة الجسم في المستقبل ونالحظ أن بتكرار 11 *الجدول رقم

 . وهي النسبة التي احتلت الصدارة 100%

 : رصد تكرار الفئات بالنسبة الى مجموع الخطاب: (12جول رقم )-

 النسبة تكرار الفئات 

 %92. 21 25 العالقات االجتماعية

 %22. 41 47 صورة الجسم

 %31. 26 30 النفسية الحالة

 %52. 10 12 مآل تشوه الخلقي لصورة الجسم في المستقبل

 %100 114 المجموع

ربعة حيث نالحظ أن الفئة األولى صورة *يتضمن الجدول تكرارات والتوترات والنسب المئوية لفئات األ

. 26ونسبة مئوية 30ثم الفئة الحالة النفسية بتكرار %مرتفعة22. 41ونسبة المئوية 47بتكرارالجسم 
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أخير  الفئة تكمنو  %92. 21بنسبة مئوية  25الذي كان تكرارها  ثم تليها فئة العالقات االجتماعية 31%

 . %52. 10وبنسبة مئوية 12مآل تشوه صورة الجسم في المستقبل بتكرار

 : التحليل الكيفي-2-2

 : اتضح لنا ما يلي للمقابلةمن خالل التحليل الكيفي 

تبين  التي تعاني من التشوه الخلقي الموجود على وجهها المتمثل في بقعة زرقاء الحالة "س" الحالة "س"

"من ناحية ماما راني في ألهاكم"  "اليهتموبيا وال والو" لنا أن عالقاتها أسرية مضطربة وهذا على حد قولها

 لها "مانشتيش قعدات بزاف"فهي غير متكيفة وتكاد محدود لحد قو أما عن ارتباطاتها وعالقتها مع األخرين 

أن حالة تعاني من اضطراب عالئقي في األسرة وعالقاتها مع وهذا يفسر  "جامي حضرت حفالت" "نتجنبهم"

أما عن حالتها النفسية فالحالة تعاني من حالة حزن واكتئاب وبما أن الفرد يهتم بكل أعضائه ، اآلخرين

وكذلك مما جعلها تدرك صورة ، على حالتها النفسية ولكن هذه أخيرة إذ حدث لها تشوه فسوف حتما تؤثر

"عقذني في حياتي" كذلك ينجر عنه عدم  وهذا على حد قولها، جسمها ادراكا سلبياوكان أثره بالغ الشدة

أخر"نبكيفرات"قتلني" مما نستنتج أن حالتها النفسية جد سلبية  "يقلقني استقرار النفسي على حد قولها

خلف هذا التشوه أثارا مما جعلها تعاني من اضطرابات  كذلك قد، نفسية وجعلها تعاني من ضغوطات

إن الحالة تعاني من ، "يقلقني العيب لي فيا" سلوكية مثل وضع اليد على وجهها باالستمرار على حد قولها

كذلك لديها ادراك سلبي على ، فكرة سلبية عن صورة جسمها ولديها اضطراب في مفهوم عن صورتها

 "نكرها"ننزعج وتقيمها سلبي هذا على حد قولها مما جعلها تحس بالتقدير لذاتها منخفض صورة جسمها

منو"مايعجبنيش مظهري"ما يعجبنيش جسمي" مما يدل أن حالة غير راضية عن صورتها مما جعلها تشعر 

إن حالة من جهة لديها رضا عن ، بمشاعر سلبية تجاه جسمها مما نتج عنه اختالل في صورة جسمها

مما نفسره أن تعاني من اضطراب في مفهوم صورتها تارة  رة جسمها ومن جهة أخرى هي غير راضيةصو 
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وتارة بسلب مما يجعلنا نقول أن لديها صورة متذبذبة وهذا على حد قولها "مانيش مرتاحة" كي  بإيجاب

مورالي هابط ما "كي كون  بالقوة نحس نوعما" "نحس في روحي معقدة" كون مورال طالع شوف في مرايا"

ترغب  وهذا يرجع الى أن تشوه الموجود على جسمها جعلها تعيش في صراعات بين ما نشوفش في مرايا"

وتحب فيه وبين الواقع الذي يعيش فيه كذلك جعلها تشعر باالحباتط من مظهرها فيزيولوجي أي أن الحالة 

عن كثير" نحس بالنقص عليهم"  تلفصح نحص مخ ال "قتلني"هلوسني" ال لم تتقبله وهذا على حد قولها

"نتمنى نكون زيهم  أما عن ما تأمل فيه الحالة فهي تطمح وتسعى لتحقيق أفصل على حد قولها، نكرهوا"

نحبراجل""أمان" ولكن الحالة لديها تثبيط واحباط في تحقيق مستقبلها نظرا لما تعاني منه وزي عباد العادين"

"س"  أما عن الحالة "ساعات نقول نزوج وساعات الال"" غامضة ينةماعنديش نظرة با هذا على حد قولها"

وثقتها بنفسها جد ضعيف لقولها"بان قدام عباد عاجزة"نحس أخر لتقديرذاتها ورضاها

ومن خالل مالحظاتي العديد مع الحالة تبين لنا أنها اخفقت في بالنقص"شك"والظن"تيجا راني معقدة"

وجعل منها شخصية  "نخدمفرات" الذي استخدمت التعويض الزائدالدفاع النفسي  استعمال ميكانزمات

 . ضعيفة فهذه الحالة تملك صورة سلبية حول جسمها وهذا من خالل كالمها حول صورة جسمها

 : تحليل نتائج المقياس-3

 : من خالل تطبقي للمقياس كان مجموع العالمات موزعة كما يلي

 . %19. 12: تقبل أجزاء الجسم-

 . %97. 10: العام ألجزاء الجسمالتناسق -

 . %: م51. 19: مالمنظور النفسي لشكل الجس-

 . %19. 12: المنظور االجتماعي لشكل الجسم-
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 . %41. 13: المحتوى الفكري لشكل الجسم-

" برزت في المستوى أول ر النفسي لشكل الجسم لدى الحالة "س*أظهرت لنا نتائج المقياس أن المنظو 

ثم تليها المستوى ، الخلقي أثر على صورة جسم مما كان أثره كبير على نفسية الحالة الذي يعني أن تشوه

الثانية لمحتوى الفكري لشكل الجسم ومن ثم تليها المستويين وهما تقبل أجزاء الجسم والمنظور االجتماعي 

ر الذي يدل لشكل الجسم متطابقين في نسبة وفي أخير تأتي التناسق العام ألجزاء الجسم في مرتبة أخي

 . وهذه تدل على أن تشوه أثر على تناسقها على أن الحالة تعاني من عدم تناسق في أجزاء جسمها

 لثانيةملخص نتائج الحالة ا : 

تبين  المتمثل في "البقعة الزرقاء" الحالة "س" التي تعاني من التشوه الخلقي الموجود على وجهها

ومضطربة بأخص مع أمها أما انخراطها اجتماعيا فهو لنا أن عالقاتها أسرية نوع ما متوتر 

مما جعله غير متكيفة واكتسبت ، يهامع الذين تعمل معهم وأقرب لد انخراط يكاد ينحصر فقط

"س" عالقتها مع جسمها  من خالل مقابالتنا ونتائج المقياس تبين لنا أن الحالة اجتنابية سلوكيات

مما جعلها تفكر ، خلفه التشوه الموجود عليها وهذا جراء ماها جد سلبية وهي غير راضية تماما عن

وتكون معتقد شاذ وسلبي على جسمها ونفسها مما جعلها تعيش معناة والحرمان من أن تعيش 

وفضال عن ذلك ، كذلك هذا التشوه نتج عنه االحباط وضغوطات نفسية جد عميقة، حياة عادية

وتكره ، الثقة بالنفس وتقيم سلبي على نفسهاأظهرت بعض سلوكات مضطربة تمثلت في انعدام 

وفي أخير نستنتج أن الحالة "س" ، ية معقدةنت معتقد بأنها شخصنفسها وجعلها ضعيفة مما كو 

تعاني من اضطراب في مفهوم وادراك سلبي لصورة الجسم مما صاحبها انفعاالت كالخجل 

 . والحزن والقلق تجاه جسمها
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 : الفرضياتمناقشة النتائج في ضوء  -2

بالنسبة لمناقشة النتائج في ضوء الفرضيات واإلطار النظري وبعد أن تم تحليل محتوى المقابلة وتطبيق  

: المقياس على أفراد العينة البحث ومنه سيتم تفسير ومناقشة النتائج في ضوء ما تم عرضه وهي كالتالي

، ا سلبيا وهذا ما أكدته نتائج المقياستبينت نتائج الحالة أولى أن تشوه الخلقي أثر على صورة جسمه

بالك الذي يعاني من تشوه سوف حتما  ومادام أن لكل جزء من أجزاء جسم له أهمية كبير عند الفرد وما

يغير من نظرة تناسق وتكامل لديه ومهما كان فالتشوه يؤثر على الناحية الوظيفية والجمالية للجسم وأنه 

. . . . الفم، أنف، اليدين، الظهر، "كالوجه سم كلما كان وقعها كبيركلما كانت التشوهات بارزة في الج

وهذا ما أكده عالم طومسون "يقول بأن صورة الجسم تشير ، الخ وكلما كان وقعها كبير على شخصية الفرد

وهو يهتم بجانبي الرضا عن ، للمظهر الخارجي للجسم حيث تقيم الشخص لكل ما يتعلق بمظهر الجسمي

تمام به والمضمون السلوكي وهو يرتكز على تجنب المواقف التي تؤدي للشعور بعدم االرتياح الجسم وااله

وهذا يطابق مع نتائج الحالة األولى الذي تبن أنها تأثرت ، (20. ص، 2010، تجاه مظهر الجسم")النوبي

بي على وكذلك كونت معتقد سل بشكل كبير من التشوه بالرغم أنه كان مصاحبها طوال فترات حياتها

صورة جسمها وهذا ما ساهم في انخفاض تقدير لصورة جسمهم واحساس بالنقص والدونية وهذا ما أكده 

في قوله "أن الفرد الذي يكون أسلوب حياته قائم على تدني نظرته الى نفسه تضطرب صورة جسمه : أدلر

يمة دنيا من حيث شكل مما يؤثر على توازن الشخصية بكاملها كما أن الفرد عندما يكون له عضو ذا ق

ألسباب قد تكون عضوية فان هذا الفرد يعمل جاهدا كي يطور احساسه المعمقة بالنقص" ومما يؤثر هذا 

كذلك الحالة تبين لنا أنها تعاني من عدم الرضا لعدم رضاها على شكل ، التشوه على مفهوم صورة جسمه

كالت كثير وكبيرة منها االنفعاالت السلبية جسمها وعدم رضا عن الجسم لدى الفرد متشوه يترتب عليه مش

، أن صورة الجسم السلبية ترتبط بانفعاالت مختلف مثل القلق االشمئزاز اليأس وهذا ما جاء به كاش"

يقول أن  ("65. ص، 2006، )الدوسوقي، االرتباك في الموافق المختلفة"، الخجل، الحسد، الغضب
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الجسم يشعرون بمجموعة مختلفة من االنفعاالت التي يجدون األفراد الذين يعانون من اضطراب صورة 

صعوبة في االفصاح عنها وتتمثل هذه االنفعاالت في الشعور باالشمئزاز من صورة الجسم ويزداد هذا 

بالعيب المدرك وكذلك بالقلق يزداد في المواقف  الشعور عندما يتعرضون إلشارات أو دالئل ترتبط

صلت اليه أن التشوه يؤدي الى اضطراب صورة الجسم مما يجعلهم يتجنب االجتماعية " وكذلك بما تو 

" أن عالمات ضعف رضا عن صورة الجسم وجود phillipsالمواقف االجتماعية حيث يقول فليبس

متمثل في تغطية العيب : عالمات متمثل في المقارنة المتكرر لعيب مظهره مع المظهر لدى اآلخرين 

تجنب المواقف االجتماعية التي يمكن فيها الكشف ، أممها مرايا أو الوقوفتجنب ال، المدرك بالمالبس

الشعور بأن اآلخرين ، تقدير سلبي للذات الذي يرجع الى عدم الرضا المظهر الجسمي، السبب المدرك

يمقتونه أو يشمئزون " وهذا يفسر على أن عدم القناعة بجسم يؤدي الى اضطراب نفسي ذو مضاعفات 

: ومنه الفرضية الجزئية التي تقول، إليه الحالة أولى ومقارنة مع النظري تدعم ما توصلتومنه فنتائج 

أما عن . يؤثر التشوه الخلقي على صورة الجسم بصفة سالبة قد تحققت وهذا ما أكدته نتائج الحالة األولى

وهذا  ونتائج المقياس وهذا ما أكدته نتائج تحليل المقابلة الحالة الثانية هي كذلك تأثرت بالتشوه الخلقي

لديهما نفس السلبية في ما يخص الصورة الجسمية وهذا يفسر على أن الحالتين  2والحالة1يبين أن الحالة

تشتركان في بعض السمات والصفات وأظهرت الحالة الثانية بعض سلوكات التي تدل على نقص الثقة 

النفسي وعدم قدرة على المواجهة وعدم رضاها على صورة جسمها وهذا أدى بها الى سوء التوافق 

ومعتقدات سلبية نحو ذاتها ونحو صورة جسمها مما جعل نموها النفسي والجسمي جد مضطرب وهذا ما 

لذا فهي تعد العامل الحاسم في ، "أن لكل فرد حقيقة وصورته عن ذاته كما خبرها وأدركها هو: ذكره روجز

لذي يقول أن المظهر عامل مهم في العالقات " اpipherبناء شخصية وصحة نفسه" ويدعمه كل من 

أن خبرة الجسم مهمة للنمو النفسي البدني وأن صورة لها أهمية وجدانية : وفي الحياة وترى بريكي جيمس 

ورمزية أيضا وألن مظهر الشخص الجسمي له أهمية بدون شك يفترض عالقة هامة بين تقييماتنا 
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ليها انشغال كبير حول التشوه وهذه األخير يؤكدها  2حالةألجسامنا وحالتنا النفسية " وكذلك أن ال

DSM4 أن انشغال كبير من جانب الفرد بعيب متخيل في مظهره الجسمي يصبح هذا انشغال مفرط اذا "

وكذلك يسبب هذا ، كان هناك ولو قدر ضئيل من الشذوذ في تكوين الجسم أو في أبعاده المختلفة

د تكون داللته من الناحية إكلينيكية كما أنه يسبب له خلال في أدائه االنشغال قدر كبير من الكرب للفر 

ومنه فنتائج الحالة الثانية ومقارنة مع . (20. ص، 2010، الوظيفي االجتماعي أو المهني")النوبي

يؤثر التشوه الخلقي على صورة الجسم : ومنه الفرضية الجزئية التي تقول، إليه النظري تدعم ما توصلت

 . سالبة قد تحققت وهذا ما أكدته نتائج الحالة الثانيةبصفة 

فالحالة "أ" تعاني من تشوه خلقي موجود على ظهرها التي أدت بها  كلتا الحالتين تعانين من تشوه الخلقي*

"س" تعاني من  الى تكوين مفهوم سلبي على صورة جسمها وذاتها وهذا كان كذلك بالنسبة الحالة الثانية

بدى لكلتا الحالتين المتوفرين لدينا وباعتبار "س "أ" يعانين من  د على وجهها وهذا ماتشوه خلقي موجو 

تشوه وراثي الذي صاحبها طوال حياتهما وهذه األخير أدى بنا القول لديهما صورة جسمية مضطربة فضال 

صبح اآلخرين وهو ما أكده هذه أخير حيث أ عن ذلك أدى بهما الى رفض تكوين عالقات اجتماعية مع

لديهما خواف اجتماعي من مواجهة األخرين وفي األخير بعدما قمنا بعرض النتائج المتحصل عليهما من 

التعليق عليها بغرض اإلجابة أو التأكد من الفرضيات التي سبق ذكرها حيث أن و  خالل دراسة الحالتين

 . الموجبة يؤثر التشوه الخلقي على الصورة الجسم بصفة*: الفرضيات الجزئية التي تقول

  .بصفة السالبة *يؤثر التشوه الخلقي على ظهور الصورة الجسم

ومن خالل هذه الفرضيات الثالثة . بصفة المتذبذبة الجسمعلى ظهور يؤثر التشوه الخلقي الصورة *

مفهوم خاطئ على صورة و  التي أفرزتها البحث أنها تحققت ألن من يكون معتقد سلبي

بما أنها و  حتما سوف تؤدي الى تكوين صورة جسمية سالبةجسمهم وغير راضين عنها فهي 
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تكونت صورة سالبة فهي تؤدي الى مفهوم جسمي متذبذب وبالتالي تؤدي الى تشويه صورة 

 . يؤثر التشوه الخلقي على الصورة الجسم للفرد" قد تحققتموجبة ومنه الفرضية العامة التي تقول "
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 خــــــــاتمـــة:

إن لكل شخص صورة جسم منفرد بها وتختلف من فرد الى آخر كما يختلف من فرد الى آخر 

كما يختلف تأثير التشوه الخلقي حسب شخصية المصاب بها ولهذا من خالل هذا البحث فقد وجهنا 

اهتمامنا الى فئة المتشوهين خلقيا ألن هذه الفئة تعيش معاناة نفسية وجسمية جراء التشوه الموجود على 

مما جعلهم يدركون ويكونون مفهوم سلبي على صورة جسمهم هذا ، أجسامهم مما خلف آثار بالغة الشدة

خاص المتشوهين عند األش التشوه الخلقي على صورة الجسم"ما دفعنا الى القيام بهذا البحث حول "تأثير 

خلقيا وتوصلنا أن معظم األشخاص المتشوهين خلقيا يعانون من مفهوم سلبي وغير راضين عن صورة 

وفي أخير في ضوء نتائج البحث وفي حدود ما ، جسمهم مما عرقل توافقهم النفسي والصحي واالجتماعي

 توصلت إليه نتائج البحث نستهلها ببعض التوصيات ومتمثلة في:

يجب تسليط الضوء على متغير صورة الجسم لألشخاص الذين يعانون من مفهوم سلبي وربطها -

بمتغيرات أخرى مهمة لتطوير شخصية الفرد ألن صورة الجسم تعتبر من عوامل الشخصية المهمة وهي 

 . مظهر من مظاهر ثقافة العصر

لحمالت تحسيسية لتعرف على التعرف على بعض أسباب مؤدية لتشوه لحد من هذه الظاهرة ودعمها با-

 . الظاهرة والتقليل منها

 . وفهم نفسيا واجتماعياتوعية وارشاد أولياء المتشوهين -

استخدام طرق العالج السلوكي المعرفي من أجل خلق تفاعل ايجابي بين صورة الجسم والثقة بالنفس -

 . التوافق النفسي واالجتماعيلكي يضيق للفرد قوة الشخصية وكذلك لوصول بالفرد الى درجة من 

ديناميات شخصية األفراد الذين لديهم اضطراب في صورة الجسم ورفضها  لمعرفة إكلينيكيةالقيام بدراسة -

 . واألخرين الذين لديهم رضا وتقبل لصورة أجسامهم
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 المالحق

 أ
 

-1-الملحق  

 أسئلة المقابلة:

 المحور األول: العالقات االجتماعية

كيف هي عالقتك مع أسرتك؟-1س  

كيف هي عالقتك مع إخوتك؟-2س  

كيف كانت طفولتك؟-3س  

كيف تراعي عائلتك مشاعرك؟-4س  

كيف تتوقع عائلتك منك؟-5س  

كيف هي معاملة والديك لك؟-6س  

صف لي احساسك اتجاه أسرتك؟-7س  

يك بحالتك الصحية؟يهتم والد-8س  

يقلل والديك من قدرتك أمام اآلخرين؟-9س  

كيف تكون ردت فعل والديك عند اقترافك لخطأ ما؟ -10س  

أأنت محبوب في أسرتك؟-11س  

تلقيت عبارات اهانة من والديك؟-12س  

عندما تكون في موقف ما كيف تكون ردت فعلك؟-13س  

كيف تقضي أوقات فراغك؟-14س  

ديك؟كيف تتكلم مع وال-15س  

لو نضعك في موقف يتطلب مثال تحمل المسؤولية بإمكانك تحملها؟-16س  

ألديك القدرة أن تتخذ القرار بنفسك؟-17س  



 المالحق

 ب
 

ألديك الثقة بنفسك؟-18س  

عندما ينتقدك شخص ما شعورك اتجاه ذلك؟-19س  

باآلخرين؟ عندما يقارنكماهو احساسك -20س  

تحب االنخراط مع الناس؟-21س  

لتكلم معك ماذا تفعل' أو تفعلين'؟عندما يريد أحد ا-22س  

عندما تتعرض لموقف أو مشكل ماردت فعلك؟-23س  

جمهور؟م حدث لك موقف وان وقفت أما-24س  

ماذا لو طلب منك أن تقف أمام جمهور ماذا تفعل؟-25س  

أأنت محبوب من زمالئك؟-26س  

أتحب اختالط بالناس؟-27س  

ما أسلوب معاملة الولدين لك؟-28س  

نقص عنهم؟أتشعر بال-29س  

أتتفادى حضور المناسبات االجتماعية؟-30س  

كيف تختار مالبسك؟-31س  

أتحس باإلحراج من مظهرك؟-32س  

مالئك؟بالخجل من مظهرك عند خروج مع ز أتشعر-33س  

أتتجنب الجلسات االجتماعية؟-34س  

تقيم مطوال في مكان يتواجد فيه حشد كبير من الناس؟-35س  

كيف يعاملونك الناس؟-36س  

كيف تتعامل مع نظرات الناس لك؟-37س  

كيف يتعامل معك زمالئك؟-38س  
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 ج
 

؟وتكوينك البدنيما رأيك في مظهرك -39س  

صورة الجسملقي الخ  المحور الثاني: محتواه التشوه   

مارأيك في جسمك ومظهرك؟-40س  

كيف تتعامل مع جسمك؟-41س  

صف لي كيف تفكيرك حول صورة جسمك؟-42س  

رك نحوه؟مارأيك في تشوه وما شعو-43س  

أتشعر بعدم الرضا عن جسمك؟-44س  

أتحاول تجنب النظر في المرآة؟-45س  

تزعجك التشوهات الموجودة في جسمك؟-46س  

ى الناس؟أتتمتع بالقبول لد-47س  

أتستطيع القيام بحركات ونشاطات وأعمال ببساطة؟-48س  

كيف تشعر وتحس عندما تتعامل مع جسمك أو مع مشكلة المعيبة فيه؟-49س  

أتشعر أنك مختلف عن اآلخرين؟-50س  

قبل؟تيحت لك الفرص أتولو أأترغب في اجراء عملية تجميلية إلحداث تناسق شكل جسمك؟ -51س  

أيبتعد الناس لشعورهم بأن جسمك مختلف عنهم؟-52س  

أتشعر باألفضل من اجراء بعض تغيير في شكلك جسمك؟-53س  

أتميل إلى تغير بعض من مالمح وجهك؟-54س  

مالبسك مقارنة مع اآلخرين؟ كيف ترى-55س  

أتنقصك ثقة بنفسك؟-56س  

تشعر بالقلق حول السبب موجود على جسمك؟-57س  

تعتبر نفسك قوي وسليم مقارنة مع أصدقائك؟-58س  
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 د
 

أيصعب عليك أن تتكلم مع أفراد الجنس اآلخر؟-59س  

كيف تشعر وأنت في جماعة؟-60س  

تك؟كيف ترى هيئ-61س  

أيشغلك شكل جسمك؟-62س  

ا تحس عندما ينظر إليك آخرين؟ماذ-63س  

كيف تحس عندما ترى أجسام آخرين مثال ممثلين، عارضي أزياء، رياضين؟-64س  

مآل التشوه الخلقي لصورة الجسم في المستقبل لث:االمحور الث  

؟هدافكاحكلي على أ-65س  

؟المستقبل ىنظرتك إلكيف هي -66س  

ماذا تتأمل من مستقبلك؟-67س  
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-2-الملحق  

لبيانات الشخصية:ا  

 االسم:

 الجنس:                       ذكر                    أنثى

 السن:

 المستوى التعليمي:

 التعليمة:

الــــــــــــــــــطالب عــــــــــــــــزيزي الــــــــــــــــــطالبة: زيزيـــــــــــع  

ابات ك وأمام كل عبارة أربع إجــكل جسمــلشورك ـأمامك مجموعة من العبارات التي توضح كيفية تص

االجابة  ( أمام×قراءة كل عبارة جيدا ثم وضع عالمة) والــــــرجاء (.داــأحيانا()نادرا()أب)كثيرا( :)هي

بات وإجاـــماً بأنه ال توجد إجابات صحيحة ترك أية عبارة دون إجابة عل عدم حـالـتك، معالتي تناسب 

 خاطئة في هذه الجمل.
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  (13جدول رقم )

اأحيان نادرا أبدا اكثير   الرقم العبارة 

 1 أنظر إلى جسمي نظرة سلبية.    

.بسبب جسميأرى أنني مقيد الحركة       2 

 3 أميل لتغيير بعض مالمح وجهي.    

 4 أفضل البقاء في المنزل عن الخروج منه.    

 5 أشعر أن الناس ال يروني جذابا.    

 6 أحاول تجنب النظر في المرآة في غرفتي.     

 7 أشعر أن أجزاء جسمي مختلفة عن اآلخرين.    

 8 أشعر بأنني غير قادر على فهم طبيعة اآلخرين.    

ها.أتفادى حضور المناسبات االجتماعية كاألفراح أو غير      9 

 10 أحزن عند النظر إلى شكلي في المرآة.    

ضا عن جسمي.أشعر بعدم الر      11 

.ميسة لعدم وجود تناسق بين أجزاء جأتجنب الحركة الكثير      12 

أن مالبسي أقل وجاهة من األشخاص اآلخرين. أرى      13 

سمي.أرفض ارتداء المالبس الصيفية التي تبين معالم ج      14 

 15 أرى أن شكلي بشع ومقزز.    

 16 أتقبل جسمي كما هو عليه.    

عر بأنه من األفضل إجراء تغيير في شكلي ووجهي.أش      17 

 18 أرى أن هناك تناقض بين أفكاري وشكلي.    

 19 أشعر باإلحراج من مظهري عند خروجي مع زمالئي.    

 20 يقلقني التغير في مظهر جسمي.    

 21 تزعجني التشوهات الموجودة في جسمي.    



 المالحق

 ز
 

ي(.ناسق في جسمي)شكلأحتاج لجراحة تجميلية إلحداث ت      22 

 23 أفتقر إلى الثقة بشكلي.    

.أتجنب االختالط بالناس لشعوري بعدم قبولهم شكلي      24 

 25 أحكم على الناس تبعا ألشكال أجسامهم.    

 26 أرى أنني أتمتع بالقبول لدى الناس.    

 27 يبتعد عنى الناس لشعورهم بأن جسمي غريب.    

 28 لق حول عيوبي الجسمية.أشعر بالق    

 29 ال أستطيع البقاء طويال في مكان يتواجد به الناس.    

جسمي. ال أستطيع التفاعل مع الناس بطريقة طبيعية بسبب      30 

 *وشكرا على تعاونكم معنا*
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 (14جدول رقم )

اأحيان نادرا أبدا اكثير   الرقم العبارة 

سلبية. أنظر إلى جسمي نظرة ×     1 

.بسبب جسميأرى أنني مقيد الحركة     ×  2 

 3 أميل لتغيير بعض مالمح وجهي.   × 

 4 أفضل البقاء في المنزل عن الخروج منه.    ×

 5 أشعر أن الناس ال يروني جذابا. ×   

 6 أحاول تجنب النظر في المرآة في غرفتي.   ×  

ن.أشعر أن أجزاء جسمي مختلفة عن اآلخري ×     7 

 8 أشعر بأنني غير قادر على فهم طبيعة اآلخرين. ×   

ها.أتفادى حضور المناسبات االجتماعية كاألفراح أو غير ×     9 

 10 أحزن عند النظر إلى شكلي في المرآة. ×   

 11 أشعر بعدم الرضا عن جسمي.  ×  

.ميسة لعدم وجود تناسق بين أجزاء جأتجنب الحركة الكثير ×     12 

أن مالبسي أقل وجاهة من األشخاص اآلخرين. أرى ×     13 

سمي.أرفض ارتداء المالبس الصيفية التي تبين معالم ج ×     14 

 15 أرى أن شكلي بشع ومقزز.  ×  

 16 أتقبل جسمي كما هو عليه. ×   

 17 أشعر بأنه من األفضل إجراء تغيير في شكلي ووجهي.  ×  

بين أفكاري وشكلي. أرى أن هناك تناقض ×     18 

 19 أشعر باإلحراج من مظهري عند خروجي مع زمالئي.  ×  

 20 يقلقني التغير في مظهر جسمي.   × 

 21 تزعجني التشوهات الموجودة في جسمي. ×   
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 ط
 

ي(.أحتاج لجراحة تجميلية إلحداث تناسق في جسمي)شكل    ×  22 

 23 أفتقر إلى الثقة بشكلي. ×   

.االختالط بالناس لشعوري بعدم قبولهم شكلي أتجنب  ×    24 

 25 أحكم على الناس تبعا ألشكال أجسامهم.    ×

 26 أرى أنني أتمتع بالقبول لدى الناس. ×   

 27 يبتعد عنى الناس لشعورهم بأن جسمي غريب.   × 

 28 أشعر بالقلق حول عيوبي الجسمية. ×   

ن يتواجد به الناس.ال أستطيع البقاء طويال في مكا    ×  29 

جسمي. ال أستطيع التفاعل مع الناس بطريقة طبيعية بسبب  ×    30 

 *وشكرا على تعاونكم معنا*

-1-الحالة رقم  
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 (15جدول رقم )

اأحيان نادرا أبدا اكثير   الرقم العبارة 

 1 أنظر إلى جسمي نظرة سلبية. ×   

.يبسبب جسمأرى أنني مقيد الحركة  ×     2 

 3 أميل لتغيير بعض مالمح وجهي.  ×  

 4 أفضل البقاء في المنزل عن الخروج منه.  ×  

 5 أشعر أن الناس ال يروني جذابا. ×   

 6 أحاول تجنب النظر في المرآة في غرفتي.     ×

 7 أشعر أن أجزاء جسمي مختلفة عن اآلخرين. ×   

اآلخرين.أشعر بأنني غير قادر على فهم طبيعة  ×     8 

ها.أتفادى حضور المناسبات االجتماعية كاألفراح أو غير  ×    9 

 10 أحزن عند النظر إلى شكلي في المرآة. ×   

 11 أشعر بعدم الرضا عن جسمي. ×   

.ميسة لعدم وجود تناسق بين أجزاء جأتجنب الحركة الكثير ×     12 

أن مالبسي أقل وجاهة من األشخاص اآلخرين. أرى    ×  13 

سمي.أرفض ارتداء المالبس الصيفية التي تبين معالم ج    ×  14 

 15 أرى أن شكلي بشع ومقزز.    ×

 16 أتقبل جسمي كما هو عليه.  ×  

 17 أشعر بأنه من األفضل إجراء تغيير في شكلي ووجهي.    ×

ري وشكلي.أرى أن هناك تناقض بين أفكا ×     18 

 19 أشعر باإلحراج من مظهري عند خروجي مع زمالئي. ×   

 20 يقلقني التغير في مظهر جسمي. ×   

 21 تزعجني التشوهات الموجودة في جسمي.    ×



 المالحق

 ك
 

ي(.أحتاج لجراحة تجميلية إلحداث تناسق في جسمي)شكل    ×  22 

 23 أفتقر إلى الثقة بشكلي. ×   

.بالناس لشعوري بعدم قبولهم شكلي أتجنب االختالط    ×  24 

 25 أحكم على الناس تبعا ألشكال أجسامهم. ×   

 26 أرى أنني أتمتع بالقبول لدى الناس. ×   

 27 يبتعد عنى الناس لشعورهم بأن جسمي غريب. ×   

 28 أشعر بالقلق حول عيوبي الجسمية. ×   

به الناس.ال أستطيع البقاء طويال في مكان يتواجد     ×  29 

جسمي. ال أستطيع التفاعل مع الناس بطريقة طبيعية بسبب    ×  30 

 *وشكرا على تعاونكم معنا*

-2-الحالة رقم  
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 -03-الملحق 

 األجوبة الحالة "أ"

المفحوصة:-  

عالقة عادية مع أسرتي.-1  

عالقة عادي ونورمال.-2  

نورمال.-3  

هيه متفهمين ونورمال.-4  

حاجة نوصل ليها.متمنين -5  

 يشتيوني أصالل أنا صغير تاع الدار.-6

بزاف. نشتييهم، بأخص أختك مي ذكور ما نتفهموش-7  

تفمو هيه.-8  

أهئ والال.-9  

دبدبتي عميتي. ويقولو يحمقوساعات -10  

يديرو لي والو. ما كي ندير حاجة بصح ال ماتدرتش-11  

ك ونتمسخر.شوي مي كي نكون نورمال نضح نتقلقلنتحرج، نبكي، -12  

خدمة تاع الدار. ميموار،نتفرج، شويا مع -13  

باحترام نتمسخ رمعاهم بأخص أمي نضحك معاها.-14  

نتحملها، كي تكون حاجة درتها نتحملها.-15   

 طاياخما نحبش يدخل في حياتي وال يقول يهذيك هي وال  تخصني،هيه خصوصا كي تكون حاجة -16

نتقبل نصيحة من طرف آخر.حوايج كآين نحب ندير واش يخرج عليا   

عادية وتلقائية.-17  
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 م
 

هيه عندي ثقة بنفسي.-18   

مانشتيش نشتي ديما كلش، لي نبغبه قدامي الزم تجيني.-19  

ألن كون  نبينش ضعفي ونكون فوق غاشي باش الزم ما ونكون قادرةساعات مانشتيش، الزم نولفها، -20

 تكوني ضعيفة تتعفسي.

نشتي.-21   

.شتيش بصح ذركا الزم نحاول مع ذكر مع محاوالت لعوتش نطيح في واحد مليحنهار األول مان-21  

ي، مشكل في دار نحاول ندخل في نص نحاول مشكل، مع راجلها نحاول ننصحها كيما مع بنت أخت-22

اش نتنازل مانشتيش نهدر بزاف، نحلو وحدي أنا نكبر مشكل بصح أختي تحلو أنا ب تدخل؟ أختيعاطفي 

ل.على حاجة مستحي  

في  كلمات نهار ديت باك وسلمت على مير وعلى مدير "مركز تكوين مهني تاع أوالد حملة 2هدرت -23

 عين مليلة".

نوقف عادي، صح نحشم وبصح من بعد نهدر عادي.-24  

في كال حالتين.-25  

نبغي في حدود ونبغي ناس نعرفهم فقط.-26  

يه.تغاضى علديفو يظهر فرق بصح ن كفكيف كي أنا كي خاوتي-27  

.، نتقلق، نرقد، نصمتهم حتى كون يجي يحاولونينتحسس، ونبكيساعات نحس بروحي، -28  

أختي متوسط نهدر لها كلش وما نخبي عليها حتى حاجة.-29  

راية.عراس مانشتهمش تاع دارنا فرات بصح جيران أهئ ومع بنات نروح كي نروح كي تكون في ق-30   

يهدر مع بعضاهم تبالي يهدرو عليا. 2بزاف حتى كون  ايجهيه، ترد فيه، غاشي كل يشوف معاياحو-31  

 معاهم حتى كون يكون طبعيين معايا نحس ساعات نعيا ماش بزاف نحس غريبة عليهم ماكيش-32

ك بال مشكل ويقولولي واش بيك ياخي كونتي تضحكي وديما واش بي معاهم مانتأقلمش بالخوف  وديفوى

معاهم. والسب هي خلتني منحكيش  
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 ن
 

يلحولي كلمة مي لي نعرفهم عادي. شمي نكون نعرفو نقعد نتفاداهم كون مانعرفهغاشي ك-33  

هيه رايحة نشري حاجة والزم نقعد حتى نقضي حاجتي الشان في كلش.-34  

توني.ليقراب عندي يعاملوني عادي كاين لقراب عندي لوحلي لكلمات تقيصني ،تاع برا كل يش-35  

 نروحو حمام مانشتيش روحي في مراية ولعل هذاينهتم وساعات نرفضو خاصة كي نشوف مع -36

 بزاف حتى كون يحاولني دارنا.

آو يضحكو عليا.ماتعجبنيش كاينى نظرات نشك ونقول -37  

النثق فيهم  ماشي بسهولة نهاب نتأقلم معاه ونعرف عقليتهم ألن قادر يضرني وال يستغلني مع ذراري-38

خر ف أخر، نخاف قادر صدقات تحول الى حوايج آألنهم يحب استغالل جامي حطيط نقيم عالقة مع طر

 يستغلك.

يتعاملو معيا عادي ويحسسوني ديما طبعية أو تنقصني حاجة وال ماتيش زيهم.-39   

هيه.-40  

مظهري خارجي مانيش متقبلو بصح داخلي عادي.-41   

ع ف مديفوى عادي نتقبلو عادي وساعات نتمنى حوايج سمينة وطيلة خصوصا طويلة خاصة نشو-42

 روحي في مراية.

مانشتيهاش وما تعجبنيش خالص نكره روحي بزاف.-43   

كم ونظرته مانشتهيش نتمنى أي شخص يولد طبيعي ألن طبيعي وكامل ألنك تحس بالنقص في دار-44 

 لعباد ماترحمش.

هيه.-45   

صراحة مانشتيهش.-46   

تلبس العريان.نحاول هيه سرتو العراس حاجة مقفولة لهذا مانشتيش العراس ألنك -47   

تعبت بصح نورمال سرتو في كتابة. إذاجامي حسيت بلي وجعني وال يستر عليا غير -48   



 المالحق

 س
 

 شونيةهيه تشعري براحة كي يقبلوك الناس بأريحية هايبة وأنني خايفة، نتمسخر عادية أما بلخ-49

 وكالمات يقصوك.

طبيعية وعادية.-50  

عادي ونورمال.-51  

نتمناه طول في أية حاجة نتمناها.هيه ديما نشعر طول وديما -52   

أهئ.-53   

هيه.-54   

هيه.-55    

ما غيرت حتى حاجة.-56   

أهئ ديما ثايقى في روحي.-57   

هيه يقلقني بزاف تحطي في مواقف يرفضوني ناس على هذه الحاجة.-58    

هيه.-59   

صدقت.نعرف كيفاه  جيت نتقبلها بسيف ما أيصعب عليها ما-60   

هيه مع كلش.- 61 

.هيه- 62 

ولهتيني ليها. يقبلتهاش كي قدامت والفتها عادي وما نحسش بيها وأنتت أول مرة جديد ما- 63 

نمنى تكون زيهم سرتو ممثلين .- 64 

هدفي نكمل قرايتي ونخدم ونرد خير والديا.- 65 

ي لنحبو.دنكون نتمنى - 66 

أمل مشرق وتغيرات نتمنها تصرى ونتمنى حوايج جدد.- 67 

 .... الخ.وزوجة، أم على حساب قرايتي موظف-68
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-04-الملحق   

 األجوبة الحالة "س"

عادية جدا.- 1 

كفكيف.- 2 

جد حزينة معشتهاش.- 3 

ماعندهمش حاجة فيا. ال اهتمام ال يهتمون بيا- 4 

أحسن ناس مثال أخالق مبادئ أفضل.- 5 

من ناحية ماما حنا في ألهاكم مي بابا جد حنون معايا.- 6 

نشتيهم بكل سرتو بابا.- 7 

هيه.- 8 

أبدا.- 9 

و حسب الغضب والموقف.ثيغو عضب يتغشو- 10 

هيه.- 11 

نقدر ندير. نبكي فرات هذا ما- 12 

نتفرج فرات.- 13 

أكيد، ديفوى نندم كي ندي قرار خالط.- 14 

ال.- 15 

مانديش بهدرتهم.- 16 

 .مورال حسب مقارنة اذا تحطيت مقارنة بحاجة مليحة يطلع مورال واذا كانت العكس يطحلي-17

ألني نحس بالنقص عليهم. ومانحبش نتقارن  18 
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هيه.- 19 

نهدر.- 20 

نواجهو.- 21 

جامي حضرت في رنيو.- 22 

نوقف.- 23 

هيه.- 24 

نعم وهيه.- 25 

عادي.- 26 

نعم وهيه.- 27 

قليل ونوع ما.- 28 

ماعنديش مشكل نتمنى نلبس زيهم مي ماعنديش مشكل.- 29 

هيه، قليال.- 30 

أهئ ، زمالئي يعاملوني نورمال.- 31 

نتجنبهم.- 32 

ورمال.ن- 33 

املني.كل واحد كيفاه يع- 34 

عادي.- 35 

ماتعجبنيش.- 36 

باحترام.- 37 

ما يعجبنيش خالص مي نبينش العيب لي فيا.- 38 

نشتيهش. وما ما يعجبنيش مظهري وال جسمي ما يعجبنيش- 39 
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سلبي بان قدام عباد عاجزة.- 40 

انزعاج منو وغير مرتاحة نكره.- 41 

هيه.- 42 

النقص.قليال، من نقص نحس آخر ب- 43 

الال.- 44 

كثيرا آخربزاف نكره.- 45 

كاين ليرفض وكاين ليقبل.- 46 

نورمال ندير كلش ماش بالكمال.- 47 

عادي- 48 

كثيرا كثيرا...............الخ.- 49 

ال ال.- 50 

هيه نظرة ناس تجرح وحادة.- 51 

الزم محتم.- 52 

الباس عليه. وجهي ماهوش- 53 

عادي الال صح مختلف كثيرا.- 54 

زاف ويقتلني تهلوست نشك ونظن ونظرة شفقة .كثيرا ب- 55 

ي روحي معقدة.هيه يقلقني العيب لي فيا يقلقني أخر وعقدني في حياتي، وراني معقدة وتعقدة ونحس ف- 56 

الال.- 57 

نوع ما ساعات بقوة وساعات ال ونحس بالخوف.- 58 

نهدر عادي.- 59 

قليل من احراج وارتباك.- 60 
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ع على روحي.شوية سرتو كي تضيق بيا نرج- 61 

نظرة شفقة استهزاء ونفص.- 62 

نتمنى نكون زيهم.- 63 

نحب راجل وأمان حب واستقرار.- 64 

ماعنديش نظرة باينة غامضة ساعات تقول نروح ساعات ماعنديش ثقة في نفسي كل مرة تقول -65

 حوايج.

حياة مليحة سعيدة آلمان بكل أنواعو.- 66 

 



 ملخص البحث:

على صورة الجسم واتبعت المنهج االكلينيكي واستخدم دراسة الحالة  الخلقي تأثيرهدف البحث الى معرفة 

(، تم 2010صورة الجسم "محمد علي محمد النوبي") ومقياس صفةالمقابلة ونتائج تحليلها باالستناد إلى: 

 تطبيقه على عينة مكونة على حالتين تعانيان من تشوه خلقي.

وأسفرت نتائج البحث الى أنه يؤثر التشوه الخلقي على صورة الجسم بصفة سالبة وكذلك يؤثر بصفة 

 الموجبة.بصفة متذبذبة ويؤثر كذلك على صورة الجسم 

 *الكلمات المفتاحية:

 صفة صورة الجسم.-التشوه الخلقي-

. 
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