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 من فما مرة، مثانني الشافعي على الرسالة كتاب قرأت": املزين قال
 يكون أن اهللا أىب هيه،: يالشافع فقال خطأ، على يقف وكان إال مرة
 )29: هـ 1421ابن عابدين، ( ."كتابه غري صحيحاً كتاباً

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
pكُمنــو  ولَنبلُـ

 الْخوف من بِشيٍء
 من ونقْصٍ والْجوعِ

 والْأَنفُسِ والِـاألم
الثَّمواتـرِ  رشبو 

ابِرِين155( الص(  
ينإِذَا الَّذ مهتابأَص  

 للَّـه  إِنا قَالُوا مصيبةٌ
 راجِعـونَ  إِلَيـه  وإِنا

 أولئـــك) 156(
هِملَيع اتلَوص  ـنم 
هِمبةٌ رمحرو أولئكو 

ــم ونَ هــد تهالْم 

)157( i  w   
 )157-155: البقرة (
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  :ملخص الدراسة باللغة العربية
هدفت هذه الدراسة للتعرف على قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم ومفهوم الذات 

تماعية، الجنس، الحالة االج( لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة وتأثير بعض المتغيرات 
  :واإلجابة على التساؤالت اآلتية) وجود أبناء أم ال، مكان البتر، سبب البتر ومدة اإلصابة

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل وصورة الجسم لدى حاالت   .1
 البتر بعد الحرب على غزة ؟

حاالت   هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل ومفهوم الذات لدى .2
  البتر بعد الحرب علي غزة ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدي حاالت البتر بعد الحرب  .3
الجنس، الحالة االجتماعية، وجود أبناء أم ال، نوع البتر، ( على غزة تعزى لمتغير
  ؟) سبب البتر، مدة اإلصابة

ي حاالت البتر بعد الحرب هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لد .4
الجنس، الحالة اإلجتماعية، وجود أبناء أم ال، نوع البتر، ( على غزة تعزى لمتغير
  ؟) سبب البتر، مدة اإلصابة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب على  .5
أم ال، نوع البتر، سبب الجنس، الحالة اإلجتماعية، وجود أبناء ( غزة تعزى لمتغير
  ؟) البتر، مدة اإلصابة

مقياس قلق المستقبل ، مقياس (ولإلجابة على تلك التساؤالت تم تطبيق أدوات الدراسة 
وهم من إعداد الباحثة، على عينة عشوائية من حاالت ) مفهوم الذات ، مقياس صورة الجسم 

  .فرداً ) 250(البتر قوامها 
التكرارات والنسب : ( جة اإلحصائية عدد من المقاييس وهيواستخدمت الباحثة في المعال

وتحليل التباين، المتوسطات الحسابية، معامل االرتباط بيرسون  T.Testالمئوية واختبار 
للتحقق من صدق األدوات ) وسبيرمان براون ، والتجزئة النصفية، معامل ارتباط ألفا كرونباخ

  .وثباتها
  :وقد بينت نتائج الدراسة ما يلي

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل وصورة الجسم لدى حاالت  .1
  .البتر بعد الحرب على غزة

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل ومفهوم الذات لدى حاالت  .2
 .البتر بعد الحرب على غزة
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 –كر ذ(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل تعزى لمتغير الجنس  .3
 .لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة) أنثى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعد الحرب  .4
 )..أخرى –أعزب  –متزوج (على غزة تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعد الحرب  .5
 ).ال -نعم (غزة تعزى لمتغير لديك أبناء  على

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعد الحرب  .6
 ).مشترك -سفلي  –علوي (على غزة تعزى لمكان البتر

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل تعزى لمتغير سبب البتر  .7
 .لدى حاالت البتر ) أخرى –غزة  الحرب على –انتفاضة األقصى (

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل تعزى لمتغير مدة اإلصابة  .8
لدى ) أكثر من خمس سنوات –من سنة إلى خمس سنوات  –أقل من سنة (

 .حاالت البتر بعد الحرب على غزة

 –ذكر (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم تعزى لمتغير الجنس  .9
 .لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة)  أنثى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حاالت البتر بعد  .10
 )..أخرى –أعزب  –متزوج (الحرب على غزة تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حاالت البتر بعد  .11
 ).ال -نعم (غزة تعزى لمتغير لديك أبناء الحرب على 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حاالت البتر بعد  .12
 ).مشترك -سفلي  –علوي (الحرب على غزة تعزى لمكان البتر

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم تعزى لمتغير سبب  .13
 .لدى حاالت البتر ) أخرى –الحرب على غزة  –انتفاضة األقصى (البتر

توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم تعزى لمتغير مدة اإلصابة  .14
لدى ) أكثر من خمس سنوات –من سنة إلى خمس سنوات  –أقل من سنة (

 .حاالت البتر بعد الحرب على غزة لصالح ذوي اإلصابة األقل من مدة سنة

ذكر (الذات تعزى لمتغير الجنس  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم .15
 .لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة) أنثى –

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد  .16
 )..أخرى –أعزب  –متزوج (الحرب على غزة تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية
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حاالت البتر بعد ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى  .17
 ).ال -نعم (الحرب على غزة تعزى لمتغير لديك أبناء 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد  .18
 ).مشترك -سفلي  –علوي (الحرب على غزة تعزى لمكان البتر

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات تعزى لمتغير سبب البتر  .19
 .لدى حاالت البتر ) أخرى –الحرب على غزة  –فاضة األقصى انت(

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات تعزى لمتغير مدة اإلصابة  .20
لدى )  أكثر من خمس سنوات –من سنة إلى خمس سنوات  –أقل من سنة (

 .حاالت البتر بعد الحرب على غزة
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Abstract  
This  study aimed to detect the psychological   level of future  

anxiety and the Extent  of his relation ship with body image and self  

concept for the amputee after Gaza war . 

Which very according to sex and society statue and place of 

amputation   
Have  a children or not  reason of amputation    period of damage   
The study Identified the problem in the following 

question: 
1. Is there relation  ship with a statistically  significant  Correlation 

between future  anxiety and body image among amputee after 

gaze war? 

2. Is there relation  ship with a statistically  significant  

3. Correlation between future  anxiety and self concept  among 

amputee after gaze war? 

4. Is it different psychological  level of future  anxiety  refer to (sex 

_ society statue _ reason of amputation place of _have a children 

. period of a damage among the amputee after gaze war? 
5. Is it different psychological  level of body image  refer to (sex _ 

society statue _ reason of amputation place of _have a children . 

period of a damage among the amputee after gaze war? 
6. Is it different psychological  level of self concept  refer to (sex _ 

society statue _ reason of amputation place of _have a children . 

period of a damage among the amputee after gaze war? 
The study results  showed that: 

1. There is a statistically significant  correlation  between future 

anxiety and body image among after gaze war? 
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2. There is a statistically significant  correlation  between future 

anxiety and self concept among after gaze war? 

3. There is a statistically significant  correlation at the level 

psychological of future anxiety refer to sex  for the amputee after 

Gaza war    
4. There is a statistically significant  correlation at the level 

psychological of body image  refer to sex    for the amputee after 

Gaza war 
5. There is a statistically significant  correlation at the level 

psychological of self  concept for the amputee after Gaza war 
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 اإلهداء
 
 نبيل دخان.د.. إىل من تعلمت منهم فأخذت عنهم وما أكثره  •

  حمفوظ عثمان.د                                                         

 ...........................ومن تعلموا مين فأخذوا عين وما أقله  •

 أبو نسيم.............. زوجي  •

  عمرمها أطال اهللا............. أيب وأمي •

 حكمت........... أخيت الغالية •

 أبو حممد وأبو أمحد ................ أخواي  •

 يامسني ومشس & نسيم & نسمة ...... رحيانيت اليت تفوح عطراً •

 ............زمياليت وصديقايت العزيزات •

 ...............كل من ساعدين وشجعين يف إجناز هذا العمل  •

 ..نوين بالعون والدعاء واحلب والوفاءاألهل واألقارب الذين أعا •

  إليهم جميعاً أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع وفاًء وتقديراً ومحبة ودعاء

  الباحثة                                                                            
 وفاء القاضي                                                                             
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  شكر وتقدير
  )19: النمل(.}..رب أَوزِعني أَن أَشكُر نعمتَك الَّتي أَنْعمت علَي  ..{ :قال تعاىل

    :rوعمالً بقول النبي ، هذا البحث إلتمامعز وجل وأشكره على كرمه أن وفقني هللا ا أحمد
  رواه أبو داوود )ناسال ريشكُال  من لَّهال ركُيش ال (

بشعور غامر بالتقدير والوفاء، تتقدم الباحثة بشكرها الخالص العميق مقروناً بجزيـل           
العرفان واالمتنان إلى كل من تفضل وأثرى جوانب هذا البحث، سـواء بـرأي أو توجيـه أو    

خـالص شـكري   نصيحة، أو ساهم في هذا العمل ولو بجزء يسير، وفي مقدمة هؤالء أتقـدم ب 
وتقديري إلى أستاذي الفاضل المشرف الدكتور نبيل دخان، الـذي منحنـي الوقـت والجهـد     
واالهتمام طيلة مرحلة البحث والذي أحاط البحث بتوجيهاته إلخراج هذا البحث بأفضل صـورة  
ممكنة وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يرضيه وما يليق باسمه الذي كـان لـي عظـيم    

ضعه على أطروحتي العلمية، كما يطوي الشكر بجناحيه وخالص تقديري إلى مـن  الشرف أن أ
تقصر كلمات الشكر وعبارات الثناء الوفاء بحقه، إلى الدكتور محفوظ عثمان الذي أحاط البحث 
بعلمه وسديد توجيهاته، فنعم المعلم، كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان للدكتور الفاضل جميل 

ه لي من نصح ومساعدة، كما ال يفوتني أن أقدم تقديري وشكري للـدكتور  الطهراوي لما قدم
الفاضل عاطف األغا لما قدمه لي من إرشاد وتوجيه، كما أتقدم بخالص الشكر لألستاذ الفاضل 

لما قدم لي من عون ومساعدة في إنجاز هذا البحث، وكل الشكر والتقـدير أقدمـه   " أبو إيهاب"
ق اإلنسان عامة وإلى األستاذة ابتسام زقوت رئيس قسم التوثيـق  إلى المركز الفلسطيني لحقو

والبحث الميداني خاصة لما قدمت من عون في انجاز هذا البحث، كمـا ال يفـوتني أن أقـدم    
مركـز األطـراف الصـناعية، جمعيـة     (شكري للمؤسسات التي قمت بتطبيق المقياس لديها 

كمـا ال يفـوتني أن أتقـدم    ) هداء والجرحـى المعاقين حركياً، التجمع الوطني لرعاية أسر الش
بخالص الشكر إلى زوجي أبو نسيم الذي رافقني طيلـة رحلـة البحـث وأحـاطني بالرعايـة      
واالهتمام والتشجيع، وأتقدم بالشكر إلى عائلة زوجي واألخت أم سامر فلهم مني الشكر ومـن  
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الـذين كانـا رمـزاً للعطـاء      اهللا الثواب، وإلى أبنائي األعزاء وإلى أمي الغالية وأبي العزيز
الالمحدود أطال اهللا في عمريهما ومتعهما اهللا بالصحة والعافية وال يفوتني شكر أخـوتي لمـا   
قدموه لي من تشجيع ودعاء، أسأل اهللا أن يحقق آمالهم لما يحبه ويرضاه، كما أسـجل بكـل   

هيـل وكليـة تنميـة    اعتزاز وتقدير آيات الشكر والعرفان إلى زمالئي وأصدقائي في مركز التأ
القدرات بجمعية الهالل األحمر وإلى زمالئي وزميالتي في وكالة الغوث، ويسـعدني أن أتقـدم   
بخالص شكري للجامعة اإلسالمية بإدارتها وجميع كوادرها اإلدارية واألكاديمية وأخص بالذكر 

  .كلية التربية وخاصة قسم علم النفس

وبكل مشاعر الحب واالمتنان لكل من ساعدني وشجعني وأخيراً أتوجه بفائق االحترام والتقدير 
  .وشاركني من قريب أو بعيد ـ ولو بدعاء ـ في إنجاز هذا الجهد المتواضع

  

  الباحثة                                                                                  

  وفاء القاضي
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  الفصل األول

  :قدمةم
تحيا الشعوب على مدار تاريخها تقلبات الزمن من حاالت األمن والسلم واالنتعاش        

والتطور إلى حاالت الحروب وتقلبات الطبيعة وقسوتها، وعبر مسيرة اإلنسان في التاريخ فإن 
الشعوب تقاسي من نتائج هذه التقلبات على مقدار تنوعاتها أو شدتها أو امتـداد أزمانهـا أو   

  .صرهاق

وينفرد المجتمع الفلسطيني بخصوصية تاريخية في سياق عمومية محيطه اإلسالمي       
والعربي، وهي خصوصية استهدافه من قبل األعداء عبر التاريخ ابتداءا من الحملة الصـليبية  

  .وانتهاءا بالحملة الصهيونية األوروبية

وديمـوغرافي وخصوصـيات    ونظرا لعوامل متعددة منها ما هو جغرافي وسياسـي       
اجتماعية فرضها الصراع الممتد مع االحتالل اإلسرائيلي استهدفت فلسطين منذ بدايات القـرن  
التاسع عشر من قبل االستعمار األوروبي في دعوات متكررة إلقامـة كيـان صـهيوني فـي     

تجـت  فلسطين إلى أن أخذت هذه الخطط شكل التطبيق في دعم المنظمات الصهيونية إلى أن أن
  .إسرائيل

إن هذه الصيرورة أدت إلى الصراع بكل أشكاله مع العدو الصهيوني فـي مراحـل         
تطوره وقد دفع الشعب ثمنا باهظا من أرضه ودماء أبناءه وأبناء األمـة اإلسـالمية العربيـة    

م وسـبقتها انتفاضـة األقصـى    29/12/2008وكان آخرها وأبرزها الحرب على غزة بتاريخ 
  .م29/8/2000تاريخ المباركة ب

وفي الحرب على غزة استخدمت أدوات القتل والتدمير من قبل االحتالل الصهيوني        
بوحشية غير مسبوقة، تم استخدام األسلحة الفتاكة المدمرة لإلنسان والبنيان واألرض، ولكـن  

نوعـة فـي   فقد تركت الحرب على غزة آالماً ومعاناة بين فئات مت... هناك جانب آخر للمعاناة
كانت ظاهرة ملحوظة من قبل الكثيرين ومـن قبـل     Amputationغزة، إال أن ظاهرة البتر 

  .اإلعالم والمؤسسات الصحية واإلجتماعية

ويعتبر البتر في حد ذاته ومن الجانب العلمي والحياتي إعاقة ، ويعتبر البتر كإصابة       
غيـرت منظومـة اإلحسـاس بـاألمن      حرب وإعاقة يمر فيها الفرد المتضرر بمراحل متعددة

  .والسالم لدى الفرد المبتور
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ومما ال شك فيه أن الفرد غالباً ما يعيش في ظروف آمنة وال يتوقع أن يحـدث لـه         
ضرر، وإنما ما يحدث من إصابات وأضرار يصيب اآلخرين وليس نحن إلى أن يحـل الضـرر   

فيتحول العالم إلى محيط مؤلم أو مؤذ، ويشكك بالفرد فتتغير منظومته الحياتية عن العالم األمن 
الفرد المصدوم في مفاهيم ومعتقدات تتعلق بكل شئون حياته كان يتبناها عن الذات والمجتمـع  

  .بصورة عامة وعن األمن والسالم بصورة خاصة

ومما ال شك فيه أن الفئات اإلجتماعية التي تواجه مشاكل معقـدة وحساسـة فـي          
ت هي فئة المعاقين حيث أن اإلعاقة عموما والبتر خصوصـا يمثـل مشـكلة    مختلف المجتمعا

جسمانية اجتماعية ونفسية تؤثر على األفراد وعلى محيطهم وبالتالي يترك الفرد مع تسلسـل  
من األفكار يتولد عنها غالباً معاناة قد تصل لدرجة االضطراب ويشمل هذا االضطراب نموذجـا  

لوجية والنفسية واإلجتماعية تدخل في إطار النموذج الذي يسـمى  أشمل يتكون من األبعاد البيو
وتكون األبعاد الثالثـة   Bio-psychosocial modelالنموذج البيولوجي النفسي اإلجتماعي 

  ).45: 1998الليل،(منظومة يؤثر كل منهما في اآلخر 

ثر بـالبتر  والقلق بوجه عام هو نتيجة من النتائج الواضحة لهذا النموذج الذي تـأ       
وصدمته بل في أغلب األحيان يتحول من مجرد نتيجة إلى سبب يؤدي إلى ظهور الكثيـر مـن   

  ).المبتورين(المظاهر العصبية والنفسية لدى هذه الفئة أي 

ومن واقع تجربة الباحثة في التعامل مع هذه الفئة وتأهيلها تـم مالحظـة وجـود          
  .ز هذه االضطرابات القلقاضطرابات عامة لدى هذه الفئة، ومن أبر

ويذكر حليمة أنه في وقت األزمات وعندما يواجه اإلنسان بنوع مـن الخطـر الـذي         
يستهدف حياته أو اعتبار ذاته والذي يثير خوفه أو فزعه يطلق الجسم استجابة غريزية تدعى 

م، يهيـئ  وهي عبارة عن إنذار بالتهديد القـاد   Fight – Flightالهروب  –استجابة القتال 
الفرد ويمنحه النشاط واالستعداد والطاقة الالزمة للتعامل مـع هـذا التهديـد إمـا بالصـمود      
والمواجهة أو الركون للهرب تجنبا لألذى أو الموت، وهذا ما يفعله اإلنسان لإلسـتمرار فـي   

  ).1: 2002حليمة، (الحياة في بيئة مهددة للحياة 

نسان وقدرتـه علـى التصـرف، والقلـق لـدى      ويعتبر القلق عائقا يحول بين اإل      
المبتورين ينتج عن صراع داخل النفس بين نوازعها والقيود التي تحول دون هذه النوازع أو 

  .Future anxietyعن خوف من المستقبل أي ما يطلق عليه قلق المستقبل 
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إن من التغيرات التي تحدث للفرد المبتور والتي تصـبح خصوصـية تميـزه عـن           
، فقد تتأثر هذه الصورة الذهنيـة التـي يكونهـا      Body imageآلخرين هي صورة الجسم ا

  ).65: 2007عبد الستـار،(بقلق المستقبل لديه    Amputeeالمبتور 

أن صورة الجسم هي صورة ذهنية وعقلية ) Thampson،1990(أوضح ثومبسون      
كوناته الداخلية وأعضائه المختلفة يكونها الفرد عن جسمه سواء في مظهره الخارجي أو في م

وقدرته على توظيف هذه األعضاء وإثبات كفاءتها وما قد يصاحب ذلك من مشاعر أو إتجاهات 
  .موجبة أو سالبة عن تلك الصور الذهنية للجسم

الذي يرتبط بالتقـدير  ) اإلدراكي(ولصورة الجسم ثالث مكونات هي المكون المعرفي       
وهو يعبر عن مشاعرنا وأفكارنـا وإتجاهاتنـا عـن    ) الذاتي(الوجداًني  لحجم الجسم، والمكون

أجسامنا، والمكون السلوكي الذي يشير إلى سلوك الفحص الذاتي المتكرر للجسم والرغبة فـي  
  .تجنب المواقف التي تجعلنا نشعر بعدم الراحة عن الجسم

ما نستحضر صـورة  وهكذا فإن صورة الجسم تعد خليطا من هذه المكونات أي عند      
أجسامنا في أذهاننا فإن الطريقة التي نتناول بها المعلومات تتطلـب تفاعـل تلـك المكونـات     

  .الثالثة

أن صورة الجسم لدى األفراد عامـة والمبتـورين   ) 67: 2007عبد الستار، (وترى       
  .اخاصة تشكل من مصادر شعورية والشعورية وتمثل مكونا أساسيا في مفهومنا عن ذواتن

ويعتبر مفهوم الذات مهم جداً حيث يتضمن مفهوم الذات اآلراء والمشاعر واألفكار       
واإلتجاهات التي يكونها الفرد عن نفسه وتعبر عن خصـائص جسـمية وعقليـة وشخصـية     

  .واجتماعية

أنه التقدير الكلي الذي يقرره الفـرد عـن مظهـره    ) 1: 2008السعادات،(ويعرف       
عر والمعتقدات التي يكونها الفرد عن نفسه أو الكيفية التي يدرك بهـا الفـرد   وقدراته والمشا

  .نفسه

أن األشخاص المصابين بإصابات النخـاع  ) Yetzer, 2004( وفي دراسة للباحث       
الشوكي ولم يتم بتر أي طرف من أطرافهم يظهرون مشكالت نفسـية أقـل مـن األشـخاص     

األخيرة مفهوم هش عن الذات وأقل إيجابية عـن مفهـوم   المبتورة أطرافهم، حيث تظهر الفئة 
  .الذات وتظهر عدم ارتياح عن صورة الجسم
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حيث أنه من المتعارف عليه أن ثقافة المجتمـع هـي التـي تضـع المعـايير                 
  .الجسدية للجسم المثالي

لخاص الذي ويأتي اهتمام الباحثة بهذه الدراسة لما لها من أثر على توضيح العالم ا      
يعيشه األشخاص مبتوري األطراف واالضطرابات التي تعاني منها هذه الفئة كقلق المسـتقبل  

  .ومدى تقبله لصورة جسمه وتأثير ذلك على مفهومه لذاته

كما ترى الباحثة أن هذه الدراسة من الدراسات التي يفتقر لها المجتمع الفلسـطيني        
م الدارسين بالبحث للتعرف على احتياجـات هـذه الفئـة     حيث أن حاالت البتر لم تحظ باهتما

  .واالضطرابات التي يعانون منها
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  :مشكلة الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة في معرفة قلق المستقبل ومدى عالقته بصورة الجسم ومفهوم      

  .الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة
  :ساؤالت اآلتيةوتتحدد مشكلة الدراسة في الت

  ما مستوى قلق المستقبل لدي حاالت البتر بعد الحرب على غزة ؟ .1
  ما مستوى صورة الجسم لدي حاالت البتر بعد الحرب على غزة ؟ .2
 ما مستوى مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة  ؟ .3

ت  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل وصورة الجسم لدى حاال .4
 البتر بعد الحرب على غزة ؟

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل ومفهوم الذات لدى حاالت   .5
  البتر بعد الحرب علي غزة ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعد الحرب  .6
اء أم ال، نوع البتر، الجنس، الحالة اإلجتماعية، وجود أبن( على غزة تعزى لمتغير
  ؟) سبب البتر، مدة اإلصابة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدي حاالت البتر بعد الحرب  .7
الجنس، الحالة اإلجتماعية، وجود أبناء أم ال، نوع البتر، ( على غزة تعزى لمتغير
  ؟) سبب البتر، مدة اإلصابة

هوم الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب على هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مف .8
الجنس، الحالة اإلجتماعية، وجود أبناء أم ال، نوع البتر، سبب ( غزة تعزى لمتغير
  ؟) البتر، مدة اإلصابة

  :ف الدراسةهداأ
  :هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن تساؤالتها المتعلقة بـ

  .لى غزةمعرفة مستوى قلق المستقبل لدي حاالت البتر بعد الحرب ع .1
  .معرفة مستوي صورة الجسم لدي حاالت البتر بعد الحرب على غزة .2
 .معرفة مستوى مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة  .3

معرفة العالقة بين قلق المستقبل وصورة الجسم لدى حاالت  البتر بعد الحرب على  .4
 .غزة
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االت  البتر بعد الحرب علي معرفة العالقة بين قلق المستقبل ومفهوم الذات لدى ح .5
  .غزة

التعرف إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في قلق المستقبل لدي حاالت البتر بعد  .6
الجنس، الحالة اإلجتماعية، وجود أبناء أم ال، نوع ( الحرب على غزة تبعاً لمتغير
  ) .البتر، سبب البتر، مدة اإلصابة

في صورة الجسم لدي حاالت البتر بعد التعرف إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية  .7
الجنس، الحالة اإلجتماعية، وجود أبناء أم ال، نوع ( الحرب على غزة تبعاً لمتغير
  ) .البتر، سبب البتر، مدة اإلصابة

التعرف إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد  .8
الة اإلجتماعية، وجود أبناء أم ال، نوع الجنس، الح( الحرب على غزة تبعاً لمتغير
  ) .البتر، سبب البتر، مدة اإلصابة

  :الدراسة أهمية
  :الدراسة في جانبين أهميةو تظهر    
   :األهمية النظرية: أوال
  :تتضح فيما يلي    

نظرا لقلة الدراسات التي تناولت موضوع قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم  •
البتر في البيئة العربية عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة  ومفهوم الذات لدى حاالت

  .لذا فإن الباحثة تأمل أن تكون هذه الدراسة بمثابة إضافة إلى التراث السيكولوجي
  :ثانياً األهمية التطبيقية

  :تتضح فيما يلي
يستفيد العاملون في مجال التأهيل وعلم النفس من هذه الدراسة في الوقوف على  •

  .الفئة وتقديم الخدمات المناسبة لهم احتياجات هذه
و تستفيد كذلك مؤسسات الدولة في تطوير الكوادر الطبية وتطوير المستشفيات من  •

أجل التعاون مع هذه الفئة والحد من المخاطر المترتبة على عملية البتر وكذلك إقامة 
 . أهيليةمراكز تختص بالمبتورين واألطراف الصناعية لتقديم الخدمات العالجية والت

 .إلخ..... ويستفيد منها العاملون في مجال التعليم كالمدرسين والمربين  •

  .وتستفيد منها األسرة الفلسطينية في الوقوف على احتياجات أبنائهم وحل مشكالتهم •
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  :مصطلحات الدراسة
  Anxiety : القلق

فـز  بأنه شعور غامض غير سار فيه تـوجس وخـوف وتـوتر وتح   "عرفه عثمان            
عثمان، " (الخ.... مصحوب ببعض اإلحساسات الجسمية كضيق النفس والشعور بنبض القلب 

2000 :1.(  

بأنه إشارة إنذار بكارثة توشك أن تقع، وإحساس بالضياع في "كما وعرفه العناني            
 موقف شديد الدافعية، مع عدم المقدرة على التركيز، والعجز عن الوصول إلى حل مثمر، هذا

  ). 34: 1998العناني ، " (باإلضافة إلى ما يرافق ذلك من مظاهر االضطراب البدني
  

  Future Anxiety : قلق المستقبل
بأنه جزء من القلق العام المعمم على المستقبل، يمتلـك  "تعرف سعود قلق المستقبل            

راك العجز في تحقيـق  جذوره في الواقع الراهن ويتمثل في مجموعة من البنى كالتشاؤم أو إد
األهداف الهامة وفقدان السيطرة علي الحاضر وعدم التأكد من المستقبل وال يتضح إال ضـمن  

  )63: 2005سعود، " (إطار فهمنا للقلق العام

  :لقلق المستقبل الباحثةأما تعريف 
هو الخوف من مجهول يجعل الفرد يشعر بعدم االستقرار والخوف من الموت "           

جهة الحياة المستقبلية، والخوف من التغيرات االجتماعية والسياسية المتوقع حدوثها في وموا
المستقبل مع التوقعات السلبية لكل ما يحمله المستقبل وهذا يسبب لديه حالة من التشاؤم 

  ".واليأس قد تصل إلى درجة االضطراب
لدرجة الكلية التي يحصل ويمكن معرفة قلق المستقبل لعينة الدراسة من خالل ا           

  .عليها أفراد العينة على مقياس قلق المستقبل الذي أعدته الباحثه لهذا الغرض
  

 Self Concept: مفهوم الذات
أنه تكوين معرفي منظم وموحد ومتعلم للمدركات الشعورية "يعرفه أبومغلى            

أبو ." (ره تعريفاً نفسياً لذاتهوالتصورات والتعميمات الخاصة بالذات، ويبلوره الفرد ويعتب
  ).17: 2002مغلى، 
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  :لمفهوم الذات الباحثةأما تعريف 
هو فكرة الفرد عن نفسه وما تتصف به من قدرات وإمكانيات، وعن عالقته بغيره "           

  ."من الناس وعن نظرته لذاته كما يجب أن تكون ومدى الرضا عنها
ذات لعينة الدراسة من خالل الدرجة الكلية التي يحصل عليها ويمكن معرفة مفهوم ال           

  .أفراد العينة على مقياس مفهوم الذات الذي أعدته الباحثه لهذا الغرض
 Body Image: صورة الجسم

بأنه تصور عقلي أو صورة ذهنية يكونها الفرد وتسهم في "يعرفه كفافي والنيال            
ما يتعرض له من أحداث ومواقف وبناء على ذلك فإن صورة تكوينها خبرات الفرد من خالل 

  ).10: 1996كفافي والنيال، " (الجسم قابلة للتعديل والتطوير
  :لصورة الجسم الباحثةأما تعريف 

بأنه صورة ذهنيه وعقليه يكونها الفرد عن جسمه سواء في مظهره الخارجي أو "           
،وقدرته على توظيف هذه األعضاء وإثبات كفاءته في مكوناته الداخلية وأعضائه المختلفة

عن تلك الصور الذهنية )أو سالبة(موجبة ) أو إتجاهات(،وما قد يصاحب ذلك من مشاعر 
  ".للجسم

ويمكن معرفة صورة الجسم لعينة الدراسة من خالل الدرجة الكلية التي يحصل            
  .دته الباحثه لهذا الغرضعليها أفراد العينة على مقياس صورة الجسم الذي أع

 :Amputationالبتر 

بأنه حالة من العجز الجسمي تحدث للفرد في أي مرحلة "عرفه علي و عبد الهادي            
من مراحل عمره وهو عبارة عن استئصال جزء من أجزاء جسم اإلنسان يتم إلنقاذ حياته أو 

: 1997علي ، عبد الهادي ، " (فتهلتحسين أداء العضو الذي تمنعه اإلصابة من القيام بوظي
18.(  

  :الباحثة لحاالت البتر إجرائياًأما تعريف 
الذين فقدوا طرف أو أكثر من أطراف الجسم الحركية ) الفلسطينيين(هم األفراد "           

وحتى تاريخ اجراء  2008مروراً بالحرب على غزة  2000إبتداءاً من انتفاضة األقصى عام 
  ".الدراسة
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  :طاع غزةق
، وهي على شكل البحر المتوسطهو المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على "           

من (من مساحة فلسطين التاريخية % 1،33يشكل تقريبا شريط ضيق جنوب غرب فلسطين 
كم، أما  41كم مربع، حيث يكون طولها  360يمتد القطاع على مساحة ). البحرإلى  النهر

شماالً وشرقاً،  1948المحتلة عام  فلسطينتحد قطاع غزة . كم 12و 6عرضها فيتراوح بين 
 ".من الجنوب الغربي مصربينما تحدها 

  :الحرب علي غزة
 )22(هي حرب بحرية جوية برية شنتها القوات اإلسرائيلية على قطاع غزة لمدة "           

استخدمت فيها أسلحة  21/1/2009حتى تاريخ  12/2008/ 29يوما متواصال من تاريخ 
نتج عنها إصابات مختلفة وأبرزها إصابات بتر ) أسلحة كيميائية_ أسلحة تقليدية (متعددة 
  " .األطراف

  :حدود الدراسة
  :تتحدد حدود هذه الدراسة في المحددات التالية           

  .م2009هذه الدراسة عام أجريت : الحد الزماني
الذين فقدوا طرف أو أكثر من أطراف الجسم الحركية ) الفلسطينيين(األفراد :  الحد البشري

وحتى تاريخ اجراء  2008مروراً بالحرب على غزة  2000إبتداءاً من انتفاضة األقصى عام 
المؤسسات  الدراسة، واقتصر تطبيق أدوات الدراسة على عينة عشوائية من حاالت البتر في

  .سنة فما فوق 18الخاصة بقطاع غزة والتي تتراوح أعمارهم من 
  :اقتصر تطبيق أدوات الدراسة في المؤسسات الخاصة بقطاع غزة؛ ومنها: الحد المكاني

  .مؤسسة األطراف الصناعية •
  .جمعية المعاقين حركيا •
 .التجمع الوطني لرعاية أسر الشهذاء والجرحى •

   –صورة الجسم  –اسة في المتغيرات المتمثلة في قلق المستقبل تتحدد الدر: الحد النوعي 
  .مفهوم الذات                 
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  اإلطار النظري

 
 مقدمة •

 قلق المستقبل: المبحث األول •

 صورة الجسم: المبحث الثاني •

 مفهوم الذات: المبحث الثالث •

  حاالت البتر: المبحث الرابع •
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  الفصل الثاني
  ر النظرياإلطا

  :مقدمة
في هذا الفصل تناولت الباحثة اإلطار النظري لكل مصطلح من مصطلحات الدراسة        

  " .البتر -مفهوم الذات -صورة الجسم - قلق المستقبل: "والمتغيرات التابعة له وهي

  :المبحث األول

 :Anxiety-Futureقلق المستقبل 

  :مقدمة

ضر يتميز بالقلق وذلك نظرا لمـا يشـهده مـن    لقد أصبح من الواضح أن عصرنا الحا    
  .أحداث متزايدة وظروف متغيرة، بحيث يمكن القول بأن هذا العصر أصبح متغيراً في حد ذاته

والقلق بوجه عام أصبح نتيجة من النتائج الواضحة لهذه المتغيرات ، بل تحـول مـن     
ة حتى أن الـبعض يعتبـره   مجرد نتيجة إلى سبب يؤدي إلى ظهور الكثير من المظاهر العصابي

  ).238: 1988عكاشة، (جوهر العصاب ومصدر األعراض العصابية عند الفرد 

ويعد القلق من اإلنفعاالت اإلنسانية األساسية وجزء طبيعـي فـي آليـات السـلوك         
اإلنساني وهو يمثل أحد أهم االضطرابات المؤثرة على صحة الفرد ومستقبله ، إضـافة إلـى   

  .على مجاالت الحياة المختلفة تأثيره السلبي 

يعتبر القلق من العوامل الرئيسية المؤثرة في الشخصية اإلنسانية ، وموضـوع القلـق     
كان وال زال من أهم الموضوعات التي تفرض نفسها دائماً على اجتهادات الباحثين في العلوم 

  )13: 2002ن، عثما(النفسية لما له من أهميه وعمق وإرتباط بأغلب المشكالت النفسية 

ولذلك ال يمكن الحديث عن القلق المستقبل إال في ضوء فهم القلق بشـكل عـام ولـذا      
  .تحاول الباحثة أن تقوم بعرض هذا المبحث مهتمة بكل ما يتعلق بموضوع الدراسة الحالية
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  anxietyالقلـــــــق : أوالً

  :مفهوم القلق -1
 :القلق لغة

قلق الشيء قلقا أي حركه فلم يستقر فـي مكـان   : لكلمه قلق هي إن المعنى اللغوي           
  ).18: 1المعجم الوسيط، ج(اضطرب وانزعج فهو قلق ، واحد

  :القلق اصطالحاً
اختلفت مفاهيم القلق باختالف الباحثين واختالف زاوية نظر كل منهم لهذا المفهـوم             

يم النفسـية األخـرى كـالخوف والتهديـد     الهام، ولم يخل األمر من بعض التداخل مع المفاه
  .والتوتر

، القلق هو شعور عام بالفزع والخوف من شر مرتقب وكارثـة توشـك أن تحـدث              
والقلق استجابة لتهديد غير محدد كثيراً ما يصدر عن الصراعات الالشعورية ومشـاعر عـدم   

وفي الحـالتين يهيـئ الجسـم    األمن والنزاعات الغريزية الممنوعة المنبعثة من داخل النفس 
 2006، فـراج  (إمكانياته لمواجه التهديد، فتتوتر العضالت، ويتسارع النفس ونبضات القلـب  

:219 .(  

ويعرفه عثمان بأنه شعور غامض غير سار فيه توجس وخـوف وتـوتر وتحفـز               
عثمـان،  (الخ .... مصحوب ببعض اإلحساسات الجسمية كضيق النفس والشعور بنبض القلب 

2000 :1.(  

وترى العناني بأنه إشارة إنذار نحو كارثة توشك أن تقع وإحساس بالضـياع فـي              
: 2000العنـاني،  (موقف شديد الدافعية، مع عدم التركيز، والعجز عن الوصول إلى حل مثمر 

112.(  

وجـود صـراع    كما يعرفه هارولد بأنه حالة من عدم االتزان المستمرة تنشأ بسبب           
  ).124: 1997هاروليندفنك ، (داخلي فيما بين االستجابات اإلنفعالية 

ويعرفه عكاشة بأنه شعور غامض غير سار بالتوجس والخوف والتحفـز والتـوتر              
مصحوب عادة ببعض اإلحساسات الجسمية خاصة زيادة نشاط الجهاز العصبي الالإرادي، الذي 

نفس الفرد وذلك مثل الضيق في التنفس، أو الشعور بنبضات القلب، يأتي في نوبات تتكرر في 
  ).107: 1988عكاشة، (أو الصداع 
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وترى الباحثة انه على الرغم من اختالف البـاحثين فـي تعريـف القلـق وتنـوع                 
تفسيراتهم له إال إنهم اتفقوا على أن القلق هو نقطه بداية االضطرابات السلوكية ولـه تـأثير   

  .ى صحة الفرد و إنتاجيتهعل

 :التفسير الفسيولوجي للقلق  -2

تنشأ أعراض القلق النفسي من زيادة من نشـاط الجهـاز العصـبي غيـر اإلرادي                
" والنورادرينـالين " األدرينالين " ، ومن ثم تزيد نسبه "الباراسمبثاوى " و" السمبثاوى" بنوعيه 
وأحياناً ، فيزداد العرق ويجف الحلق ، شحوب في الجلد فيتحرك السكر في الدم مع ، في الدم 

  .ترتجف األطراف ويعمق التنفس 

فأهما كثرة التبول واإلسـهال، وقـوف   "  الباراسمبثاوى" أما ظواهر نشاط الجهاز            
  .والشهية والنوم ، زيادة الحركات المعوية مع اضطراب الهضم ، الشعر 

ولوجياً بدرجة عالية من االنتباه، و اليقظة المرضـية فـي وقـت    ويتميز القلق فسي           
أي أن األعراض ال تقل عن استمرار التعرض لإلجهاد نظـرا  ، الراحة، مع بطئ التكيف للكرب 

  .لصعوبة التكيف في مرض القلق 

المهـاد  (هـو البيوثالمـوس   " الـالإرادي " والمركز األعلى لتنظيم الجهاز العصبي            
وهو على اتصال دائم بالمخ الحشوى والذي هـو  ، وهو مركز التعبير عن االنفعاالت، )يالتحت

  .مركز اإلحساس باالنفعال 

كذلك البيوثالموس على اتصال بقشره المخ ملتقى التعليمات منها للتكيف بالنسـبة             
، يوثالمـوس  من ثم توجد دائرة عصبيه مستمرة بين قشره المـخ و الب ، للمنبهات الخارجية 

والمخ الحشوى ومن خالل هذه الدائرة نعبر ونحس بانفعاالتنا وإذا أخدنا باالعتبـار إن هـذه   
الدائرة العصبية تعمل من خالل إشارات وشحنات كهربائية وكيميائيه وان الموصوالت العصبية 

د نسبتها في والتي تزي، ") ادوبامين"و، " والنور أدرينالين، البروتونين( المسئولة عن ذلك هي 
  .في قشرة المخ" الباستيل قولين " مع وجود ، هذه المراكز من أي جزء آخر في المخ 

إن أسباب معظم األمراض النفسية و العقلية هي خلل في توازن هـذه الموصـالت              
  ). 111: 1998، عكاشة( العصبية 

  :القلق خاصية عالمية
ال ينفصل عن الحياة البشرية وأنـه يتطـور بـأنواع    ويرى إبراهيم أن القلق جزء            

مختلفة وأن مصادره متنوعة ومتفاعلة ، والقلق ال يعتبر انفعاالً يشيع بين الناس فحسب بـل  
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إنه خاصية عامة وعالمية، فمن منا لم يمر بلحظات من الروع واألخطار عندما يشعر بالتهديد 
  .ألمنه وطمأنينتهوالخطر، أو عندما يوشك أن يواجه موقفا مهددا 

وأن القلق شعور عام عانى منه األقدمون ويعاني منه المعاصرون ويصيب النـاس             
  .على اختالف ألوانهم ومذاهبهم، وتتفاوت شدته من فرد إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى

الذي يعتبر من أكثر المهتمين بدراسة هذا الموضـوع علـى مـر     "Frued"وهذا            
لعلنـي ال أحتـاج شخصـيا أن أعـرفكم     : تاريخ يكتب عن هذه الخاصية العامة للقلق قـائال ال

بموضوع القلق، فكل منا دون استثناء قد عانى واختبر هذا اإلحساس أو على األحـرى هـذه   
  ).15-14: 1991إبراهيم، ( الحالة الوجدانية مرة أو أكثر في حياته 

  :تصنيفات القلق - 3
  :يصنف القلق إلى

 ):خارجي المنشأ(القلق الموضوعي العادي  )أ

حيث يكون هذا القلق خارجيا موجودا فعال ويطلق عليه أحياناً اسم القلق الواقعي أو            
 driveالـدافع وقد يطلق عليه القلق  objectives anxietyالقلق الصحيح أو القلق السوي 

anxiety  أو القلق اإليجابيpositive ذا النوع من القلق بموضـوع حقيقـي   وذلك إلرتباط ه
ولذا يكون القلق في هذه الحالة هو رد فعل مبرر لموضـوع خـارجي،   ، يحمل مخاطر حقيقية

 .بحيث يهيئ الفرد نفسه للتعامل مع هذا الموضوع وتجنب مخاطره

 ):داخل المنشأ (القلق العصابى أو المرضى ) ب

علته، وكل ما هنالك انه يشعر بحالـة مـن   وهو نوع من القلق ال يدرك المصاب به            
ويسمى أحياناً بـالقلق   morbidالخوف الغامض بدون مبرر موضوعي لذلك فهو قلق مرضى 

، الذي يتمثل في الشعور بعدم االرتيـاح، وترقـب    anxious  free-floutingالهائم الطليق
  ).49: 2003،فايد (المصائب، وهذا الشعور مستمر ودائم لدى الفرد 

  :بتصنيف القلق إلى  "Frued"د قام وق
  :  Realistic Anxietyقلق واقعي) أ

وهو يشير إلى القلق الناشئ عن الخبرة اإلنفعالية المؤلمة والتي تنشـأ عـن إدراك              
  .الشخص لخطر خارجي كان يتوقعه
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  :   Neurotic Anxietyقلق عصابي ) ب

  .صدره مجهوال وال يعرف له سببا وهو يعبر عن القلق الذي يكون م           

  : Moral Anxietyالقلق الخلقي ) ج

وهو يشير إلى الخبرة اإلنفعالية المؤلمة التي تنشأ عن شعور الفرد بالذنب أو الخجل           
  . نظرا لقيام هذا الشخص بارتكاب فعل يتعارض مع األخالق

لألمراض صـنفت أشـكال القلـق    أما في التصنيف األمريكي الرابع وحسب التصنيف الدولي 
  ):18: 1998الليل، (بـ

  .اضطرابات الهلع .  1

  .الخوف اإلجتماعي.  2

  .الخوف من األماكن المكشوفة.  3

  . القلق المعمم.  4

 :أعراض القلق -4

األعـراض  ، األعـراض الجسـمية  : يمكن تقسيم أعراض القلق إلى ثالث فئات هي           
  :راض المعرفية وفيما يلي عرض ألهم هذه األعراضاألع، النفسية واإلجتماعية

 :األعراض الجسمية) أ

وبرودة األطـراف  ، واتساع حدقة العين وتعابير الخوف على الوجه ، شحوب الوجه           
وجفـاف  ، وارتفاع ضغط الدم، وسرعة التنفس والشعور باالختنـاق  ، وسرعة ضربات القلب

وآآلم المعدة واألمعـاء وخاصـة األمعـاء الغليظـة     ، وعسر الهضم ، وصعوبة البلع ، الحلق
  .وكثره الغازات وصعوبة التبول، والشعور باالنتفاخ 

ومن األعراض الجسمية للقلق أيضاً الضعف العام ونقص الطاقة الحيوية والنشـاط             
، الفـم  اخـتالج : والالزمات العصبية مثل، والنشاط الحركي الزائد، وتوتر العضالت، والمثابرة

  ).114: 2000العناني ، ( ورمش العينين ، مص اإلبهام، وقضم األظافر
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 :األعراض النفسية ) ب

ويترتـب على ذلك ، الشعور بالخوف، وعدم الراحة الداخلية، وترقب حدوث مكروه           
لنـوم  وعدم القدرة على ا، وعدم القدرة على التركيز والنسيان وكذلك األرق، تشتـيت االنتباه

والتوتر أو التهيج العصبـي وهذا يجعل الفـرد حساس جـداً ألي ضوضــاء، والشعــور    
  ).4: 2000عثمان،(باالختناق، واألحالم والكوابيس المزعجـة، وسيطرة مشاعـر االكتئاب 

  :األعراض اإلجتماعية) ج
ـ             ات صـارمة  سرعة اتخاذ قرارات ال تنفذ مع الميل الشديد لنقد الذات ووضع متطلب

  .على ما يجب عمله 

حيـث يميـل   ، كما يبدو الشخص القلق في حالة اضطراب في توافقه مع اآلخـرين            
للعزلة والبعد عن التفاعالت اإلجتماعية ويبدو عليه عدم القدرة على إحداث تكيف بنـاء مـع   

  ).24: 1994، إبراهيم  (الظروف واألشخاص والمواقف اإلجتماعية

  :المعرفية األعراض -د
  :من الخصائص المعرفية كاآلتي   ةوتتضمن مجموع           

فاألشياء إما بيضاء أو سوداء أي أن الشخص المتـوتر يفسـر   : التطرف في األحكام  -1
 . المواقف باتجاه واحد وهذا يجلب له التعاسة و القلق

ة بطريقـه  أي مواجهة المواقف المختلفة المتنوع، كذلك ميل العصابيين إلى التصلب  -2
 .واحده من أجل التفكير 

يتبنون أيضاً إتجاهات ومعتقدات عن النفس والحياة ال يقـوم عليهـا دليـل منطقـي      -3
مما يحول بينهم وبين الحكم المستقل واستخدام المنطق ، والجمود العقائدي، كالتسلطية

 .بدل من االنفعاالت

مما يحولهم إلـى  ، التقاليدوهم يميلون لالعتماد على األقوياء ونماذج السلطة وأحكام  -4
أشخاص مكفوفين وعاجزين عن التصرف بحرية إنفعالية عندما تتطلب لغـة الصـحة   

 ).1994:25إبراهيم، ( النفسية ذلك 

وترى الباحثة أن المالحظ في التفكير األشخاص القلقين أنـه يتسـم بالبعـد عـن                
  .الواقعية أحياناً روغي، المنطقية وتبنى األفكار والمعتقدات المطلقة
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 :النظريات المفسرة للقلق 

  : "Frued"نظرية التحليل النفسي  •
أن القلق يظهر أصالً كرد فعل لحالة من حاالت الخطر التي  "Frued"قد اعتبر                 

تواجه الشخص، فإذا انتهت هذه الحالة انخفضت أو تالشت أعراض القلق ولكنهـا إذا عـادت   
  ).377: 2000الشناوي، ( أعراض القلق مرة أخرى إلى الفرد ظهرت 

  : بتصنيف القلق إلى التصنيفات التالية "Frued"وقد قام 

 :Realistic Anxietyالقلق الواقعي 

وهو خبرة إنفعالية مؤلمة ترجع إلدراك الفرد لموضوع ما في محيط عالمـه، علـى              
ويشمل حالة انتباه حسـي  ، هومه للخطروالقلق الموضوعي هو استجابة مف، أنه خطر ومهدد

  متزايد وتوتر حركي يميزان االستجابة للقلق،

وينـتج  ، إرتباط القلق بمثير موضوعي خارجي يتعلـق باألنـا   ، ويعنى هذا النوع            
وذلك بهدف اإلعداد لمواجهة هذا الخطـر  ، عندما يدرك الفرد خطراً ما في الواقع أو في البيئة

وهو مفهوم قريب من السواء ومن حـاالت الخـوف ألن   ، أو التخفيف من آثاره والتغلب عليه
  .كالهما مرتبط بموضوع محدد بدرجه ما

 :Moral Anxietyالقلق الخلقي

إال أنه ، حيث انه يرتبط بموضوع محدد المعالم ، وهو نوع من الخوف الموضوعي            
ى ويبدو في صورة إحساس األنا بالذنب أو بل يكون مصدره األنا األعل، ليس خارجي المصدر 

وذلك في تلك الحاالت المتعلقة بالضمير أو القيم والتقاليـد  " الهـو" الخجل الناتجين عن تهديد 
  .األخالقية أو ذات الطابع العقائدي

 :  Neurotic Anxietyالقلق العصابى 

شكل الخوف من المجهـول   ويبدو على ، وهو قلق شديد ال تتضح معالم المثير فيه            
أو الغرائز التـي تفشـل   " الهـو" وفي التحليل النفسي فإن هذا النوع من القلق يكون مصدره 

ومن هنا فإن القلق يحدث في األنا ال شعورياً بعيداً عن ، األنا بميكانيزماتها الدفاعية في صدها 
  ) .116: 2000،العناني ( إدراك الشخص 
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بارتيادهم  "Frued"مجموعة من العلماء التحليليين الذين انشقوا عن  وهناك جهود           
مدارس تحليلية أخرى تقلل من أهمية الغرائز في تفسير السلوك اإلنساني مقارنة بمـا قدمـه   

"Frued"  ومن هؤالء العلماء:  

 :Ottorankأتورانك 

المشكلة الرئيسية لإلنسان وليست العقدة األوديبيه هى " أتورانك" صدمة الميالد عند           
وذهـب  ، فهي التي تتحرك في الالشعور ذلك القلق األصلي الناشئ عن االنفصال عن رحم األم 

وميالده عبارة عن طرد له ، إلى أن الطفل قبل والدته كان ينعم باللذة والسعادة في جنة الرحم 
ولى ثم تـأتى خبـرات   من هذه الجنة فيشعر بصدمة شديدة مؤلمة ينتج عنها مشاعر القلق األ

  ).93: 1995الدسوقي ، ( االنفصال التالية لتكرر شعور اإلنسان بالقلق 

  Alfred adler:الفرد أدلر 
يرى أدلر أن األطفال عادة ما يشعرون بضعفهم وعجزهم إذا مـا قـارنوا أنفسـهم               

تعويضه عن طريـف  ويؤدى ذلك إلى شعور الفرد في المستقبل بالنقص والذي يحاول ، بالكبار
  .ولكنه يشعر بالقلق إذا ما فشل في ذلك، كسب حب وصداقة اآلخرين

على التأثيرات الثقافية في السلوك مفترضا أن الشخصـية اجتماعيـة   " أدلر "وركز            
  .بفطرتها، وأن الشعور بالنقص يتوسط الدافعية اإلنسانية

عنـد شـعور الفـرد بـالنقص العضـوي أو      وأوضح أدلر أن الشعور بالقلق ينشأ            
: 2000، ليندا دافيدوف ( اإلجتماعي أو العقلي ، الذي قد يصاب به خاصة في مرحلة الطفولة 

177.(  

  :Karen horneyكارن هورنى 
أن السلوك اإلنساني السوي يستند من الشعور بالطمأنينة وأن أساس " هورنى"ترى            

التي ترجع إلى عالقاته مع ، لفرد على الوصول إلى حالة الطمأنينة القلق يرجع إلى عدم قدرة ا
  .وهذا يؤدى إلى تكوين نظرية عدائية لعالم باعتباره عدواً مهدداً له ، والديه 

و أن الطفل الذي ال يشعر بالحب واالحترام في سنواته األولى يميل إلى إظهار الكره            
كما أنـه يتوقـع األذى و الضـرر مـن     ، ص اآلخرين عامةوالعداء نحو والديه ونحو األشخا

  .اآلخرين
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على أن خبـرات األطفال المتنوعة تنتـج أنماطاً مختلفة " كارن هورنى"كما أكدت            
من الشخصيـات والصراعـات وأكدت أيضاً علـى اآلثـار السـلبية لإلحســاس بالعزلـة      

  ).25: 2009المشيخي،(والضعـف 

  :Harry stack Sullivanيفان هارى ستاك سول
األنـا  : أن الفرد حتى يتطبع إجتماعياً فإنه يمر بثالث مراحل هي " Sullivan"يرى            

وركز على أن الخبـرة أو التجربـة اإليجابيـة تجلـب األمـن      ، نكران الذات، األنا األعلى ، 
نظريـة  (  "Sullivan"ريـة   ويلعب كل من القلق والتوتر دوراً هاماً في نظ، والطمأنينة للفرد

فالتوصل إلى إشباع الحاجات الجسمانية يؤدى إلى إزالـة تـوتر   ) العالقات اإلنسانية المتبادلة
  .العضالت الملساء الالإرادية والشعور بالراحة واالسترخاء 

يعتبر قوة لها أثرها في تكوين الذات والنفس غيـر أنهـا    "Sullivan"والقلق عند            
وقة إذ تقلل من قوة المالحظة كما تقلل من القدرة على التمييز، وتعيق الفهم والحصول قوة مع

  .على المعلومات

أن نفسية الطفل تتكون من نظام خـاص باستحسـان الوالـدين    " "Sullivan""ويرى           
ها ـإنأما األعمال التي ال تلقى استحسانها ف، ألعمال الطفل والتي تؤدى إلى شعوره باإلنشراح 

  .تولد لديه الشعور بالقلق

ـ             وأي ، وال حياتـه  ـفيكتسب الطفل نتيجة لذلك اتجاهاً سلوكياً محدداً يحتفظ فيه ط
  ).120: 2000، أبو عطية (خبرة تهدد هذا النظام واإلتجاه في المستقبل تؤدى إلى القلق 

  :النظرية المعرفية •
على عكـس المـدارس   ، ة في ميدان العالج النفسيجاء المعرفيون بنقلة جديد                

بـل يمكـن   ، العالجية األخرى حيث أن أصحاب اإلتجاه المعرفي ال يختلفون كثيراً فيما بيـنهم 
  .ببساطة استنتاج أن الجهود كل منهم جاءت مكملة لجهود اآلخرين

 :هما النموذجين األبرز للقلق في المدرسة المعرفيةو

 . : A Beckقلق عند أرون بيك النموذج المعرفي لل -  أ 

، التلقائية أعماله على االكتئاب إال أنه طبق مفاهيمه المعرفية عن األفكار "بيك"ركز            
ضطرابات اإلنفعالية األخرى ومنها والتحريفات المعرفية ، والتخطيطات المعرفية في تفسير اإل

  . القلق
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عن اضطراب في تفكير  فعالية تكون ناتجة أساساًأن االضطرابات اإلن "بيك"ويرى            
وكيف يفسر األحداث من حوله كلها عوامل هامة في  ،فطريقة تفكير الفرد و ما يعتقده ،الفرد

  . االضطراب اإلنفعالي

في أعماله على أن توقع الفرد لألخطار و الشرور هي المكونات  "بيك"يؤكد            
على كيفية إدراكه لتلك  فالقلق لديه يتوقف أساساً ،ق األساسية التي تميز مرضى القل

باحتمال تعرضه للخطر أو  أوالً فالفرد في حالة القلق يكون مهموماً ،و تقديره لها ،المخاطر
  .األذى

 أسرته، صحته،فالفكرة األساسية التي تهيمن عليه هي وجود خطر داهم يهدد            
  .التهديداتعي و غيرها من أنواع مركزه المهني أو اإلجتما ممتلكاته،

ويعتبر التفكير المأساوي من األخطاء المعرفية الشائعة لدى مرضى القلق ، وتعني             
النتائج المحتملة  أعلى توقع أسو توقع أسوأ النتائج ،إذ أن تفكير مريض القلق يكون منصباً

   .ألي موقف من المواقف

ألخطار المحتمل حدوثها للفرد في المستقبل، تجعله دائم التشكك فالمبالغة في تقدير ا           
 .  مستمراً في قدرته على المواجهة و المقاومة، مما تسبب له قلقاً

ويعمل ميكانيزم األفكار التلقائية السلبية المتسم بتوقع دائم للمخاطر على تحريف            
  . وتشويه معارف مريض القلق 

ن تشويه الفرد لما يرد أإلى  Greenberg  &Beckاإلطار تشير أعمال وفي هذا            
إليه من معلومات في اتجاه التوقع المستمر للكوارث ينعكس على نظرة الفرد لذاته و للعالم 

 ).136: 2008بلكيالني ، (وللمستقبل 

 : أن هناك فروقات في إرتباطات التكوين المعرفي و

v والشعور بالتهديد النفسي  ،وقع الفرد للمخاطرفالتكوين المعرفي الذي يتسم بت
 . والجسمي واإلجتماعي يرتبط بالقلق 

v والشعور بعدم القيمة ،والتشاؤم ،والحزن ،أما التكوين المعرفي المتسم بفقدان األمل، 
 .واإلتجاه السلبي نحو الذات و العالم والمستقبل يرتبط باالكتئاب  ،وعدم الكفاءة

v بالخطرمستقبل ال يمكن التنبؤ به و أنه حافل مرضى القلق يرون أن ال. 
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  :عادةإلى أن األفكار المالزمة لمرضى القلق تتضمن " كيب"و يشير 

v  عدم الكفاءة و األهلية في اإلنجاز . 

v  نقص ضبط الذات و السيطرة عليها . 

v  اإلجتماعيالرفض.  

v المرض.  

v الجسميإليذاء ا.  

وأعراض القلق الناجمة عنه على النحو التاليمحتوى التفكير في القلق  "حسن"جمل و ي: 

v قلق ، نقص ثقة : نتقاد و تبدو في األعراض التالية رؤية الذات عرضة للخطر و اإل
 . بالنفس ، التجنب 

v  زيادة االعتمادية ، األعراض : رؤية العالم كتهديد له و تبدو معه األعراض التالية
 . التلقائية 

v اضطراب النوم ، : و تبدو معه األعراض التالية  رؤية المستقبل كعصي عن التنبؤ
 ).95: 1999حسن، (فقدان المبادأة ، ضعف التركيز ، الحذر المفرط 

 :  Lazarusالنموذج المعرفي للقلق عند الزاروس  - ب 

  :همابين عملتين أساسيتين  Lazarusيميز 

 :األوليالتقويم  .1

تحديد الموقف و تقدير مدى ( د الموقـف و يعني به تقدير الفرد لمدى تهدي              
 : و يتأثر التقويم األولي بنوعين من العوامل ).احتمالية الضرر و مدى إقترابه و شدته 

 . عوامل متعلقة بشخصية الفرد و تشمل اعتقاداته و افتراضاته  §

عوامل متعلقة بالموقف و تشمل طبيعة الحدث أو التهديد المتوقع و احتماالت  §
  .حدوثه

  :الثانويلتقويم ا .2

تقييم (ات و قدرات للتعامل مع المواقف و يعني به تقدير الفرد لما لديه من إمكان              
  ) . القدرة الدفاعية على إبطال الخطر و احتوائه /القوة 
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 : التالية و يتأثر التقويم الثانوي بقدرات الفرد و إمكاناته

 ) . روح المعنوية التي لديه تقديره لذاته و ال( النفسية  القدرات  §

 . )صحة الفرد و طاقته على التحمل( الجسمية  القدرات §

   .)و حجم المساندة و الدعم المقدم له  اإلجتماعيةشبكة العالقات (  اإلجتماعية القدرات §

  ).األدوات و التجهيزات  المال،( المالية  القدرات §

 : بين شكلين من أشكال القلق  Ellisوفي سياق النظرية المعرفية أيضاً ، يقسم 

 : و يعرف بأنه ضغط إنفعالي ينتج عندما يشعر الفرد:  قلق عدم االرتياح - أ

  .مهددةن راحته أو حياته أ ♦

  .يريدأنه البد و أن يحصل على ما  ♦

 : و يعرف بأنه ضغط إنفعالي ينتج عندما يشعر الفرد :  قلق األنا - ب

 .حولهن يستحسنه كل من أنه يجب أن يقوم باألداء الجيد و أ ♦

   ).138: 2008بلكيالني ، ( مهددةبأن قيمته الذاتية و الشخصية  ♦

  :سمات السلوك الشائعة لدى العصابيين والقلقين من منظور معرفي 
يمكن عرضها ، يرى المعرفيون أن للعصابيين عامة والقلقين خاصة سمات مشتركة           

  :كالتالي

 :عالالسمات المرتبطة باإلنف -أ

إن الفكرة األساسية في اإلنفعال هي أنه ليس عرضاً جسمياً وال هو حالة شـعورية             
فحين يعجز الفرد عن تحقيق فعل يستخدم فيه الروابط ، داخلية ولكنه عالقة موضوعية بالعالم

فيض العليا بين األشياء فإن إنفعاله يكون موجهاً نحو القضاء على الموقف اإلنفعالي بهدف تخ
  :وهنا يحدث االضطراب من خالل ما يلي ، اإلنفعال بتجاوز الموقف دون مواجهته

تبدو إنفعاالت الشخص القلق عصبياً أكثر بدائية، وأقل نضـجاً أو إرتباطـا بأفكـاره         -1
 .الخاصة، وأقل إرتباطاً بالموقف المثير لإلنفعال في الواقع

يميل بشدة إلـى االسـتجابات اإلنفعاليـة    ، ياً الشخص العصابي يسهل استثارته إنفعال    -2
 .كما أن إنفعاله يعمل على إعاقة إمكانياته الفعلية، للبيئة
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ويصاب جهازه النفسي والعصبي بتوتر شديد ال يترك له طاقة لمواجهة المواقـف              
الشخصـية  الصعبة فتسود االستجابات االنهزامية، وبالرغم من سيطرة اإلنفعاالت وشدتها فإن 

العصابية تستطيع أن تواصل العمل والنشاط، واإلنفعاالت ال يفترض فيها بالضرورة أن تحـرم  
  ).144:  1991، حمودة ( الشخص من االستبصار بحالته 

كمـا يعبـر   ، فالشخص العصابي يشعر أنه تعيس وأن قلقه ومخاوفه ال أساس لها            
  .المشاعر أحياناً عن احتياجه لمن يحميه من تلك 

إن انفعاالت العصابيين المضطربة تدفعهم نحو اإلنسحاب اإلجتماعي واالنطواء النفسي      -3
كما يعانون أحياناً من عدم تناسب ، حيث يبدو الشخص القلق أقل احتراماً لذاته واثقاً في نفسه 

وافق باسـتخدام  انفعاالتهم مع المواقف اإلجتماعية المختلفة ويرجع ذلك إلى أنهم يحاولون الت
 .األساليب الهروبية والتجنبية مما يؤدى بهم في النهاية إلى االنطواء

تقل قدرة العصابيين على تبادل المشاعر بسبب عجـزهم عـن التعبيـر الحـر عـن           -4
فالعصابي يقمع رغبته في التعبير عن مشاعره ) الخ...الغضب -اإلعجاب -الضيق( اإلنفعاالت 

أو يرغم نفسه على قبول أشياء ال يحبهـا أو  ، ين ويكتم معارضته واختالفهالحقيقية أمام اآلخر
 .قد يصبح عدوانياً أو تتذبذب حياته بين قطبي الخضوع و العدوانية

يشعر العصابي القلق باالنضغاط والتأزم أكثر من الشخص العادي ولفترات أطول كمـا       -5
 .مما يجعله دائماً عرضة لالكتئاب unpleasant emotionيعانى من اإلنفعاالت المتنافرة 

انفعاالت الفرد في صورة مركبة يصعب فهمها أو تفسيرها دون تحليل خبـرات الفـرد        -6
 .وتؤدى اإلنفعاالت المركبة إلى نوبات من الغضب والعدوان، المعرفية 

غالباً مـا   إن إنشغال العصابي بمشكالته الداخلية وسوء تأويله للخالفات عندما تحدث،     -7
يؤدى إلى انقطاع اإلتصال السليم باآلخرين فاإلتصال اإلجتماعي في حالـة العصـابي يجعلـه    

حيث انه ، يتصرف بطريقه معينه ولكنه يتوقع استجابة أخرى وهو يحول اآلخرين إلى ضحايا 
وقد يتحول هو نفسه إلى ضحية إذا ما ابتعد عنـه  ، يحكم بالفشل على إختياراتهم مهما كانت 

ومشاعر الوحدة والخوف ، اآلخرون وبالتالي فإنه يواجه باإلنفعاالت العصابية كالقلق واالكتئاب
  ).145:  1991، حمودة ( والتأنيب الذاتي 

 : السمات المرتبطة بالتفكير

أن انفعاالتنا ال ترتبط إرتباطاً حتميـاً بمشـكالت تقـع خـارج     "  Ellisأليس "يرى            
القلقون يعتنقون أفكاراً غير منطقية، تكون هي السبب الحقيقي لهـزيمتهم   فاألشخاص، أفكارنا

  .الذاتية وإلحساسهم بمشاعر التوتر والقلق
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  : ومن األسباب التي تدفع األفراد للوقوع في القلق

 .مواجهة الفرد مواقف تهدد حياته وتعيق تلبية احتياجاته  - 1

 .المدرسة أو في العمل مشاعر الفشل التي قد تصيب الفرد سواء كان ذلك في - 2

 .الخوف من اإلصابات الجسمية التي قد يتعرض لها الفرد لسبب ما - 3

 .المواقف اإلجتماعية المؤثرة - 4

مرحلة المراهقة وتغيراتها حيث يؤثر التغير الهرموني والنتائج المترتبـة عليـه فـي     - 5
  ).34: 1997الليل، (توازن المراهق مما يجعله عرضة للقلق 

التوقعات السلبية على إزالة اآلثار اإليجابية في حياة الفرد ألنه مـن خـالل   وتعمل            
بالتـالي فـإن تلـك    و ،المواقف السلبية فتتحول حتى الجوانب المضيئة في الحياة إلى سلبيات

على الحقـائق اإليجابيـة أو    -أحياناً –حيث يرتكز القلق ، التوقعات ما هي إال مغالطة للنفس 
  ).640: 1991عبد الخالق، النيال، (لى نتائج سلبية المحايدة للتوصل إ

  :النظرية السلوكية •
تنظر المدرسة السلوكية إلى القلق على أنه سلوك متعلم من البيئة التـي يعـيش                 

وهى وجهة نظـر متباينـه   ، تحت شروط التدعيم اإليجابي والتدعيم السلبي، في وسطها الفرد
  .للتحليلية

، وال يتصورون الديناميات النفسية ، السلوكيون ال يؤمنون بالدوافع الالشعورية ف             
كمـا  " واألنا العليا"،"األنا"،" الهـو"، أو القوى الفاعلة في الشخصية على صوره منظمات ثالث 

وهـو إرتبـاط مثيـر    ، بل أنهم يفسرون القلق في ضوء االشتراك الكالسيكي ، فعل التحليليون
األصلي، ويصبح المثير الجديد قادراً على استدعاء االستجابة الخاصـة بـالمثير    جديد بالمثير

  . األصلي

، يثير الخوف أن، وهذا يعنى أن مثيراً محايداً يمكن أن يرتبط بمثير آخر من طبيعته           
وبذلك يكتسب المثير المحايد صفة المثير األصلي المخيف ويصبح قادراً على استدعاء استجابة 

وعندما ينسى الفرد هذه العالقـة  ، الخوف على أنه في طبيعتة األصلية ال يثير مثل هذا الشعور
لمـا  ، نجده يشعر بالخوف عندما يتعرض لنفس الموضـوع الذي يقوم بدور المثير الشرطي 

فإن الفرد يستشعر هذا الخوف المبهـم الـذي  ، كـان هذا الموضوع ال يثير الخوف بطبيعته 
  ).349: 1990،فافيك(هو القلق 

أن اضطراب السلوك عامة واضطراب القلق خاصة يرجـع  " دوالرد وميلر"وقد أشار            
إلى تعلم سلوكيات خاطئة في البيئة التي تعيش فيها الفرد وتسهم الظروف اإلجتماعيـة التـي   
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  ).349 :1990،كفافي(ينشأ فيها إلى تدعيم تلك السلوكيات والعمل على استمرارها وبقائها 

وترى الباحثة أن هذه النظرية أهملت الالشعور وركزت اهتماماً على دراسة السلوك            
اإلنساني الظاهر أو الخارجي واعتمدت على المثير واالستجابة في تفسيرها للقلق ورغم ذلـك  

التـي   فقد اتفقت السلوكية مع التحليلية في أن القلق يرتبط بالماضي والخبرات السابقة للفرد
  .سبق أن اكتسبها وتعلمها في ماضي حياته األول

 :النظرية اإلنسانية •

يرى أصحاب المذهب اإلنساني أن القلق هو الخوف من المستقبل وما يمر بـه                 
فالقلق ينشأ من توقعات اإلنسان لما قـد  ، أو كيانه الشخصي ،من أحداث تهدد وجود اإلنسان 

  .عن ماضي الفرد  والقلق ليس ناتجاً، يحدث

وأن ، ويرى هؤالء أن اإلنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يدرك أن نهايته حتمية            
  .الموت قد يحدث في أي لحظة، وأن توقع الموت هو المثير األساسي للقلق عند اإلنسان 

ريته العـالج  عن القلق في مواقع مختلفة في بنيان نظ" "Rogers"كارل "وقد تحدث            
فتحدث عنه أثناء شرحه لقابلية التعرض للتهديد أو الحساسية ، النفسي المتمركز حول العميل 

وأثنـاء حديثـه عـن تشـكيل     ، وأثناء حديثه عن كيفية تحريف أو إنكار الخبرات المؤلمـة ، 
وكيـف تصـبح   ) 1956(اإلضطراب النفسي وذلك في مؤلفاته العالج المتمركز حول العميـل  

وبداية فإنه ينظر إلى القلق كأحد األبعاد األساسية التي تشكل فـي مجموعهـا   ) 1916(شخصا
  ).365: 2000الشناوي، ( tensionرؤيته للتوتر  

  :إذ أن التوتر الذي ينتاب الكائن الحي يتضمن ثالثة أنواع من التوتر هي           

v التوتر الفسيولوجيphysiological tension .  

v فسي  عدم االرتياح النpsychological discomfort.  

v  القلقanxiety. 

  :اإلنفعاالت إلى قسمين أساسيين " "Rogers""ويقسم 

تميل تلك المجموعة من المشاعر إلى مصـاحبة  ، المشاعر المؤلمة أو المقلقة  .1
 .الجهود وإشباع الحاجة

المشاعر الهادئة أو السارة وتميل تلك المجموعة إلى مصاحبة إشباع الحاجـة   .2
الخبرة السارة لذلك نرى أن المجموعة األولى من المشاعر لها تأثير علـى   أو

فالخوف مثال يثير الكائن الحي باتجاه الهروب من ، تركيز السلوك نحو الهدف 
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، في حين تركز الغيرة والمنافسة الجهـود للتفـوق علـى اآلخـرين     ، الخطر
ظـة علـى الـذات    وتختلف حدة هذه اإلنفعاالت وفقاً لمدى إرتباطهـا بالمحاف 

 .وتحقيق النمو كما يدركها الفرد

أن نشوء القلق ال يشترط بالضرورة حتميـة الـوعي الكامـل     "Rogers"ويوضح            
، حمـزة (وإنما قيم انبعاثـه ولو بأدنى درجة مـن الوعــي   ، بالتناقض بين الذات و الخبرة 

2005 :96.(  

تلفت في تفسيرها لنشأة القلق مـع النظريـات   ومن المالحظ أن هذه النظرية قد اخ           
السابقة حيث اعتبرت أن الحاضر والمستقبل هم اللذان يثيران القلق لدى الفرد بعكس المدارس 
التي سبقتها والتي اعتبرت أن الماضي هو الذي يسبب القلق لـدى األفـراد وهـم يـرون إن     

لة ونقيم عليه التجارب وغير ذلـك  اإلنسان كائن حي يجب أن نحترمه ونقدره وال ننظر إليه كآ
  .من األمور التي تهدر إنسانيته 

فهم يدرسون مشكالت ذات معنى لإلنسان ولوجوده ولرسـالته، كـاإلدارة وحريـة               
  .وال شك أن هذه المعاني قريبة من مفاهيم الدين اإلسالمي الحنيف، والمسؤولية ، اإلختيار 

  : تعقيب عام على نظريات القلق
1. "Frued"     هو صاحب الجهد األكبر في وضع مفهوم القلق فـي ميـدان علـم

  .النفس بشكل عام، ويعتبر أول من وضع تقسيمات القلق

 "Frued"الفرويديين الجدد مثل أوتورانك وإدلر وهوني وسوليفان انشقوا عن  .2
بارتيادهم مدارس تحليلية أخرى تقلل من أهمية الغرائز في تفسـير السـلوك   

 .هتموا بالعالقات اإلجتماعيةاإلنساني وا

يرى أصحاب النظرية المعرفية أن القلق ناتج عن االضطراب في تفكير الفـرد   .3
فطريقة تفكير الفرد ال تخضع للمنطق ولكن تبنى على مجموعة من المفـاهيم  

 .والمعتقدات الخاطئة

أصحاب النظرية السلوكية يرون أن القلق مكتسب ومـتعلم إذ أنـه اسـتجابة     .4
اكتسابها وتتم استثارتها بواسطة بعض المثيرات التي تخيف فعال أو خوف يتم 

التي ال تخيف في الحقيقة، ولكن إرتباطها بمثيرات مخيفة في الواقع أكسـبها  
 .القوة المخيفة والقلقة

 .بسبب الخوف من المستقبل المجهول يفسرونهأصحاب النظرية اإلنسانية  .5
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  : Future Anxietyقلق المستقبل : ثانياً 
لقد أصبح من الواضح أن عصرنا الحاضر يتميز بالقلق وذلك لما يشهده من أحداث            

  .وظروف متغايرة متزايدة بحيث يمكن القول بأن هذا العصر أصبح متغيراً في حد ذاته

والقلق بوجه عام أصبح نتيجة من النتائج الواضحة لهذه المتغيرات، بل تحول من            
ة إلى سبب يؤدي إلى ظهور الكثير من المظاهر العصابية حتى أن البعض يعتبره مجرد نتيج

  .جوهر العصاب ومصدر األعراض العصابية عند الفرد

ويعتبر قلق المستقبل نوع من أنواع القلق العام يتميز بوجود االستعداد له عند            
  .م الفردالشخص، وكذلك يتميز بالشدة وعدم الواقعية ويؤدي إلى تشاؤ

مما يعزز وجوده وتأثيره على الفرد حدوث تغير في مجريات األحـداث أو ظهـور              
  .)23: 2008بليكالني، (ظروف جديدة في حياة الفرد 

ومن الجدير بالذكر أنه البد من التفريق بين قلق المستقبل والقلق العام حيث يفرق            
Zaleski    1996 حالة من قلق المستقبل  يعني حيث  والقلق بصفة عامة بين قلق المستقبل

  . للمستقبل األكثر بعداً التمثيل المعرفي  والخوف بشأن اإلنشغال وعدم الراحة

ينظر إلى  والتهديد ، فاإلنسان حينما شعور عام بالخوفأما القلق بصفة عامة هو            
ويضيف  المستقبل تي قد يتعرض لها فياألشياء واألحداث ال المستقبل فإنه يخشى العديد من

 هذا البعد محدود وقاصر على أنواع القلق المعروفة لها بعد مستقبلي، ولكن إلى هذا أن كل

  .الخ .... فترات زمنية محدودة دقائق ، ساعات 

المستقبل يشير إلى المستقبل ممثالً في مدة زمنية  العكس من ذلك فإن قلق وعلى           
   .كبيرة

بأن قلـق   -الدراسات النظرية  تحليل من خالل -وتشير سعود إلى أنه يمكن القول            
قلق المستقبل بالقلق مـن الواقـع الـراهن     المستقبل جزء من القلق العام ، حيث يتصف ذوو

مجموعة البنى كالتشاؤم وإدراك العجز وفقدان السـيطرة   والمعمم على المستقبل ، ويتمثل في
  ).24: 2009الحديبي ، (  من المستقبل التأكد عدمعلى الحاضر و

ويمثل قلق المستقبل أحد أنواع القلق التي تشكل خطورة في حياة الفرد والتي تمثل            
خوفاً من مجهول ينجم عن خبرات ماضية وحاضرة أيضاً يعيشها الفرد، تجعله يشـعر بعـدم   

شاؤم واليأس الذي قد يؤدي بـه فـي نهايـة     االستقرار، وتسبب لديه هذه الحالة شيئاً من الت
  .األمر إلي اضطراب  حقيقي وخطير مثل االكتئاب أو اضطراب نفسي عصبي خطير
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ـ   ـة  الفرد أو ذويـوإن إصاب            ه يـدرك األحـداث   ـه بأي إعاقـة أو صـدمة يجعل
ويزيد مـن   ة مع صعوبة المواءمة مع هذه المدركات، مما يؤدي إلي تزايد القلق لديهـالمؤلم
ة للحاضر والمستقبل، ويشعر بالخوف من الموت والخوف مـن مواجهـة   ـرة التشاؤميـالنظ

الحياة المستقبلية بشكل إيجابي وسوي ، األمر الذي يسبب له حالة من عـدم الثقـة بـالنفس    
ـ ـدرة علي مواجهـوعدم الق ة ـة المستقبل ، والخوف والذعر الشديد من التغيرات اإلجتماعي
ـ  ـية المتوقع حـوالسياس ـ ـدوثها في المستقبل مـع التوقع ة لكـل مـا يحملـه    ـات السلبي
  ).5: 2005شقير، (ل ـالمستقب

   : مفهوم قلق المستقبل

يظهر قلق المستقبل كسمة نفسية بارزة من خالل تعرض العنصر البشري لمجموعة            
  . من المتغيرات تعبر عن شعور سائد بعدم الوثوق بالمستقبل

هو أحد أنواع القلق المـرتبط بتوقـع الفـرد    "وترى عبد البـاقي أن قلق المستقبل            
لألحداث المستقبلية خالل فترة زمنية أكبر وعندما يفترض اإلنسـان مسـتقبله فإنـه يحتمـل     
حاضره، ويتخيل ماضـيه، فالماضي والحاضر يتـداخالن فـي التنبـؤ باألحـداث واألعمـال      

  ).12: 2009الحديبي،" (المستقبلية

بأنه خلل أو اضطراب نفسي المنشأ ينجم عن خبرات ماضيـة غير "ويعرفه خليفة            
سارة مع تشويه وتحريف إدراكي معرفي للواقع وللذات مـن خالل استحضار للذكريات 

  ).57: 1990خليفة ، " (والخبـرات

نفسي المنشأ ينجم عن هو خلل أو اضطراب "وتشير شقير إلي أن قلق المستقبل            
خبرات ماضية غير سارة ، مع تشويه وتحريف إدراكي معرفي للواقع وللذات من خالل 
استحضار للذكريات والخبرات الماضية غير السارة، مع تضخيم للسلبيات ودحض لإليجابيات 

ير الخاصة بالذات والواقع ، تجعل صاحبها في حالة من التوتر وعدم األمن،مما قد يدفعه لتدم
الذات والعجز الواضح وتعميم الفشل وتوقع الكوارث،وتؤدي به إلي حالة من التشاؤم من 
المستقل، وقلق التفكير بالمستقبل ، والخوف من المشكالت اإلجتماعية واالقتصادية المستقبلية 

  ).5:2005شقير ،" (المتوقعة، واألفكار الوسواسية وقلق الموت واليأس

بأنه جزء من القلق العام المعمم علي المستقبل، يمتلك "لق المستقبل وتعرف سعود ق           
جذوره في الواقع الراهن ويتمثل في مجموعة من البني كالتشاؤم أو إدراك العجز في تحقيـق  
األهداف الهامة وفقدان السيطرة علي الحاضر وعدم التأكد من المستقبل وال يتضح إال ضـمن  

  ).63: 2005د سعو" (إطار فهمنا للقلق العام
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بأنه الخوف من شر مرتقب في المستقبل الناتج عن "وتعرف صبري قلق المستقبل             
  ).60:2003صبري، " ( تكامل بين قلق الماضي والحاضر والمستقبل

هو خبرة إنفعاليـة غير سارة يتملك الفـرد خاللهـا   "وترى سعود أن قلق المستقبل            
يحمله الغد األكثر بعداً مـن صـعوبات، والتنبـؤ السـلبي لألحـداث       الخوف الغامض نحو ما

المتوقعـة، والشعور بالتوتر والضيق، واالنقباض عند االسـتغراق فـي التفكيـر، وضـعف     
القـدرة علي تحقيق األهداف والطموحات، واإلحساس بأن الحياة غير جـديرة باالهتمــام،   

، واالنزعاج وفقـدان القـدرة علـي التركيـز     والشعور بعدم األمن والطمأنينة نحو المستقبل
  ).98: 2006سعود، " (والصداع

  :أسباب قلق المستقبل 
يعتبر قلق المستقبل هو قلق ناتج عن التفكير الالعقالني في المستقبل والخوف مـن             

األحداث السيئة المتوقعة حدوثها، والشعور باالرتباك والضيق، والغموض، وتوقع السـوء أي  
  ) .120: 2007عبد المحسن ، (نظرة السلبية للحياة ال

  :إلي أن أسباب قلق المستقبل لدي الفرد تعود إلى )98: 2004(وتشير العجمي 

 .ضعف القدرة على تحقيق األهداف والطموحات  - 1

 .اإلحساس بأن الحياة غير جديرة باالهتمام - 2

  .عدم قدرته علي فصل أمانيه عن التوقعات المبنية علي الواقع - 3
قص القدرة على التكهن بالمستقبل وعدم وجود معلومات كافية لديه لبناء األفكار عـن  ن - 4

 .المستقبل وكذلك تشوه األفكار الحالية

    .الشعور بعدم االنتماء داخل األسرة والمجتمع  - 5
 .عدم قدرته علي التكيف مع المشاكل التي يعاني منها - 6

 . الشعور بعدم األمان واإلحساس بالتمزق  - 7

  .كل من الوالدين والقائمين وعلى رعايته في عدم قدرتهم على حل مشاكلهمشكلة في  - 8
 . التفكك األسري - 9

            

  :أن أسباب قلق المستقبل ترجع إلى) 142: 2004(ويرى العشري  
  .الخوف الغامض نحو ما يحمله الغد األكثر بعداً من صعوبات - 1
 .التنبؤ السلبي لألحداث المتوقعة - 2

 .تر واالنقباض عند االستغراق في التفكير في المستقبلالشعور بالضيق والتو - 3
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 .ضعف القدرة على تحقيق األهداف والطموحات - 4

 .االنزعاج وفقدان القدرة على التركيز - 5
 

بأن قلق المستقبل يتمثـل فـي مجموعـة مـن البنـي      ) 75: 2005(وترى سعود            
السيطرة على الحاضر وعدم التأكد  كالتشاؤم أو إدراك العجز في تحقيق األهداف الهامة وفقدان

 .من المستقبل

  :إلي أن أسباب قلق المستقبل ترجع إلي) 19: 1999(في حين يشير حسن            

  .اإلدراك الخاطئ لألحداث المحتملة في المستقبل  -1

  .تقليل فعالية الشخص في التعامل مع هذه األحداث والنظر إليها بطريقة سلبية  -2

  .كيف مع المشاكل التي يعاني منها الشخص عدم القدرة على الت -3

  .الشعور بعدم االنتماء  -4

عدم القدرة على التكيـف مع المشاكـل التي يعانـي منها الشخص والشـعور بعـدم    -5
  . األمـان

وترى الباحثة أن المستقبل مصدر مهم من مصادر القلق ويعتبر قلق المستقبل هـو             
ق المستقبل مساحة لتحقيق الرغبات والطموحـات وتحقيـق   جزء من القلق المعمم باعتبار قل

الذات وأن ظاهرة قلق المستقبل أصبحت واضحة في مجتمع مليء بالتغيرات في كافة المجاالت 
نتج عنها الشعور بعدم االرتياح، وعدم القدرة على مواجهة األحداث الضاغطة وفقدان الشعور 

  .تجاه المستقبل باألمن وتدني اعتبار الذات والتفكير السلبي

  :وتجمل الباحثة أهم األسباب التي تؤدي إلى قلق المستقبل وهي

تعد ضغوط الحياة أهم أحد العوامل المسببة لقلق المسـتقبل خاصـة فـي مجتمعنـا      .1
الفلسطيني الذي يمر بتغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية، والـذي يتعـرض إلـى    

دى إلى حدوث آالماً ومعاناة بين فئـات  هجمات مستمرة من قبل االحتالل اإلسرائيلي أ
المجتمع الفلسطيني، وظهور إعاقات ناتجة عن الهجمات اإلسـرائيلية ومـن أبرزهـا    

 . حاالت البتر التي ينتج عنها ضغوطات واضطرابات نفسية عصبية كقلق المستقبل

 .الشعور بالتوتر والتشاؤم وتوقع السوء والضيق من المستقبل .2
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اتخاذ القرار، واألفكار التلقائية  ةنتيجة التوتر الناشئ عن مسؤولي يظهر قلق المستقبل .3
العابرة، والتفسيرات الخاطئة لألحداث باعتباره نوعاً من الصراع العقلي، واعتبـار أن  

 .الحياة هي عبارة عن مجموعة من القرارات التي البد أن يحزم الفرد رأيه بشأنها

 .يعاني منها الفرد يعدم القدرة على التكيف مع المشاكل الت .4

 .الشعور بعدم األمان والخوف .5

 .الشعور بعدم االنتماء داخل األسرة والمجتمع  .6

 .عدم التقبل للواقع .7

 .يرجع قلق المستقبل إلى أحاديث الفرد الذاتية وإلى أفكاره الهازمة للذات .8

  :سمات ذوي قلق المستقبل
سمات التي يتسم بها األشـخاص  إلي مجموعة من ال)  19:  2000حسانين ،(يشير            

  :ذوي قلق المستقبل من أهمها ما يلي 

ويهيـأ لـه أن األخطـار     ، ال يتوقع إال الشر لالتشاؤم وذلك ألن الخائف من المستقب .1
  .محدقة به

  .استغالل العالقات اإلجتماعية لتأمين مستقبل الفرد الخاص  .2

  .اإلنسحاب من األنشطة البناءة ودون المخاطرة  .3

  .ة في أحد مما يؤدي إلي اصطدام باآلخرينعدم الثق .4

اتخاذ إجراءات وقائية من أجل الحفاظ على الوضع الراهن بدال من المخاطرة من أجـل   .5
  .لزيادة الفرص في المستقب

استخدام آليات دفاعية ذاتية مثل اإلزاحة والكبت من أجل التقليل من شـأن الحـاالت    .6
  .السلبية

  .والحاضر والهروب نحو الماضي التركيز الشديد على أحداث الوقت  .7

  .اإلنطواء وظهور عالمات الحزن والشك والتردد .8

  .الخوف من التغيرات اإلجتماعية والسياسية المتوقع حدوثها في المستقبل  .9

 . ظهور اإلنفعاالت ألدني األسباب ، وصالبة الرأي والتعنت .10

  .قف الحياةالحفاظ على الظروف الروتينية والطرق المعروفة في التعامل مع موا .11

  .االنتظار السلبي لما قد يقع .12
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   :التأثير السلبي لقلق المستقبل 

  :أن من أهم اآلثار السلبية لقلق المستقبل ما يأتي ) 56: 2009المشيخي ، (ويشير            

الهروب من الماضي والتشاؤم وعدم الثقة في أحد، واستخدام آليات الدفاع، وصـالبة   .1
  .الرأي والتعنت

ـ الشعور  .2 ، واضـطرابات النـوم،   ةبالتوتر واالنزعاج ألتفه األسباب، واألحالم المزعج
وإضرابات التفكير، وعدم التركيز ، وسوء اإلدراك اإلجتمـاعي واالنطـواء والشـعور    

  .بالوحدة

الشعور بالوحدة، وعدم القدرة على تحسين مستوى المعيشـة، وعـدم القـدرة علـى      .3
ونة، واالعتماد علـى اآلخـرين فـي تـأمين     التخطيـط للمستقبل، والجمود وقلة المر

 .  المستقبل

  . يفقـد اإلنسان تماسكـه المعنـوي ويصبـح عرضـة لالنهيـار العقلـي والبدنـي .4

التقوقع داخل إطار الروتين، وإختيار أساليب للتعامل مع المواقف التي فيها مواجهـة   .5
  .مع الحياة

 .والتبرير والكبت استخدام ميكانيزمات الدفاع مثل النكوص واإلسقاط  .6

تدمير نفسية الفرد فال يستطيع أن يحقق ذاته أو يبدع وإنما يضطرب ويـنعكس ذلـك    .7
 .فـي صورة إضرابات متعددة األشكال والخرافات واالنحراف واختالل الثقـة بالنفس

  .التوقع واالنتظار السلبي لما قد يحدث .8

كثر من إهتمامه باالنخراط فـي  االلتزام بالنشاطات الوقائية، وذلك ليحمي الفرد نفسه، أ .9
  .مهام حرة مفتوحة غير مضمونة النتائج

 .  يعيش اإلنسان في حالة انعدام للطمأنينة على صحته ورزقه .10

 . االعتمادية والعجز والالعقالنية .11

  :التعامل مع قلق المستقبل 
، لمـا لـه   إنه من الطبيعي أن قلق المستقبل له أثر كبير على صحة الفرد وإنتاجيته           

  .من أضرار على الصعيد النفسي والجسمي، وهذا األمر يستدعي المواجهة والمعالجة معاً 

  .لذلك ال بد من إيجاد أساليب تهدف إلي التخلص من القلق والحد منه
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لمواجهة الخوف والقلـق مـن المسـتقبل     ةقيفقد أشار األقصري إلي أن هناك طر           
  :  لوكي والتي يمكن عرضها كما يلي باستخدام فنيات العالج الس

  :طريقة إعادة التنظيم المعرفي
وهذه الطريقة العلمية تمت متابعتها وحققت نجاحات كثيرة ، بعد أن لوحظ أن الذين            

يعانون من القلق والخوف من المستقبل يشغلون أنفسهم دائماً بالتفكير السلبي وهو ما يـؤدي  
  .إلي حالة القلق والخوف 

وعلى هذا األساس فإن هذه الطريقة قائمة على استبدال األفكار السـلبية ، وعنـد              
التفكير السلبي باألشياء التي تثير القلق والمخاوف، فلماذا ال يتم التفكير بعـد ذلـك مباشـرة    

نتائج في تنظيم التفكير واستبدال ال ةبعكس ذلك في توقع اإليجابيات بدل السلبيات، وهذه القاعد
اإليجابية المتوقعة لتحل محل النتائج السلبية المقلقة، وهي التنظيم المعرفي لإلنسان السـوي  

  . الذي ال بد له أن يتوقع النجاح كما يتوقع الفشل

فالهدف األساسي في طريقة إعادة التنظيم المعرفي هو تعديل أنماط التفكير السـلبي             
تخلص من القلق والخوف من المستقبل وذلك باسـتخدام العـالج   واألفكار الغير إيجابية في ال

السلوكي ، فال بد أن نعلم أن هذه العميلة بطيئة إلي حد ما وتحتاج إلي فترة زمنية قد تطـول  
  .إلي أن ينتهي اإلنسان من التغلب على مخاوفه تماماً 

ي يستجيب الكثيرون لهـا  ولعل أفضل هذه الطرق الثالثة السابقة اإلشارة إليها والت           
طريقة التدرج البطيء التي يصاحبها االسترخاء ألن التدريب على االسترخاء يساعد في زيادة 
اكتساب اإلنسان الشعور بالسيطرة على ذاته وبالهدوء في مواجهة اإلخطار، لو كانـت مجـرد   

  . رج  خيال، فالفائدة من هذا العالج السلوكي هي إزالة المخاوف من العقول بالتد

أما بالنسبة لإلنسان الشجاع صاحب اإلرادة القوية فإن المواجهـة المباشـرة هـي               
  ).59-57: 2009المشيخي ، ( أسرع سبيل للقضاء على القلق والخوف من المستقبل 

وترى الباحثة أنه باإليمان باهللا والرضا بالقضاء والقدر، والقدرة على الـتحكم فـي              
االت عن وعي، والتفكير بطريقة واضحة ومطمئنـة وهادئـة فـي مواجهـة األحـداث      اإلنفع

والضغوطات، كلها وسائل كفيلة إذا أحسن الفرد استخدامها، يمكن أن تقضـي علـى الخـوف    
وكذلك وضع أهداف واقعية لحياتهم وتحديد اإلمكانيات ومعرفـة حـدود   ، والقلق من المستقبل

دات الخاطئة، واستخدام المنطـق، والوقـوف علـى حقيقـة     قدراته ومواجهة األفكار والمعتق
  .المخاوف وأسبابها، فجميعها تساهم في الحد من الخوف وقلق المستقبل
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  :المبحث الثاني
  :Body Imageصورة الجسم 

  :مقدمــة
يصل الفرد إلى هذا العالم وهو كيان فيزيقي يخضع لخصائص النمو وقوانينه            

  .إلى األمام متجهة نحو تحقيق غرض ضمني هو النضج  العامة، والتي تسير

ومع استمرارية العملية النمائية وتعقدها، والتي تشتمل على كافة الجوانب التي            
  .تشكل بنيان اإلنسان سواء كانت جسمية عقلية أو إنفعالية وجدانية واجتماعية 

ن أفكاراً وإتجاهات ومعاني ومدركات يبدأ الفرد في تكوين نظرة نحو ذاته، تتضم           
أفكار  –في اآلن ذاته  –حولها، وبتعبير أدق يكون الفرد مفهوماً حول ذاته كما يكون الفرد 

ومشاعر وإدراكات حول جسمه، وتنمو لديه صورة ذهنية نحو جسمه متضمنة الخصائص 
لق عليه صورة الفيزيقية والخصائص الوظيفية وإتجاهاته نحو هذه الخصائص، وهذا ما يط

  ). 59: 2007الدخيل، ( Body Imageالجسم 

ويسـتعمل  ،   physical Selfويحمل كَل فرد صورة عقلية مثالية لذاته الجسـمية             
ويتبدل كل مـن إدراك الفـرد ومفـاهيم    ، هذه الصور لقياس المفاهيم المتعلَقة بصورة الجسم 

، اإلدراك وردود الفعـل الـنفس اجتماعيـة     ويؤثر كل منهما على، صورة الجسم الوجدانية 
ومخـاوف تقـدير   ، وتتأثر الحالة النفس اجتماعية غالباً بمثل هذه العوامل كالقلق واالكتئـاب 

  . والرضا عن الحياة، الذات

والجسـم المـدرك   ، Body Schemaكما صنفت صورة الجسم إلى مخطط الجسم            
، Self-Esteemوتقـدير الـذات   ، Self-Conceptومفهوم الـذات   ، Perceived Body؛

  ). (Self-Image Yetzer & etal, 2004 وصورة الذات 

 :Defining Body Imageتعريف صورة الجسم 

إذا كانت البدايات األولى لدارسة مفهوم الجسم قد ارتبطت بالرؤية الفلسفية، والتي            
جه ترتبطان بوظيفة الشخصية فإن الرؤية تجلت فيما أشار إليه أرسطو بأن صورة ومالمح الو

األدبية لها أكدت على ما لصورة الجسم من إرتباط وثيق بالشخصية، وقد يتضح ذلك فيما عبر 
أن مالمحه تعبر عن مدى " قيصر"في إحدى مسرحياته في وصفه لشخصية " شكسبير"عنه 

  .خطورته ودهائه 
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على أنها "إذ قدم تعريف لصورة الجسم " شيلدر " عند  أما عن الرؤية النفسية فيمكن تلمسها
  ).18: 2005العزاوي ، " ( صورة نكونها في أذهاننا عن أجسامنا

أن صورة الجسم صورة ذهنية نكونها عن ) "583: 1989(وعرفها جابر وكفافي            
وإتجاهاتنا )  إدراك الجسم( أجسامنا ككل بما فيها الخصائص الفيزيقية والخصائص الوظيفية 

  )".مفهوم الجسم (نحو هذه الخصائص 

بأنها تصور عقلي أو صورة ذهنيـة يكونهـا   ) "96: 1995(ويعرفها كفافي والنيال            
الفرد، وتسهم في تكوينها خبرات الفرد من خالل ما يتعرض له من أحداث ومواقـف، وبنـاء   

  " .على ذلك فإن صورة الجسم قابلة للتطوير والتعديل

بأنها الصورة الذهنية للفرد عن تكوينـه الجسـماني   ) "134: 2001(ويعرفها أنور            
وتناسق ، شكل أجزاء الجسم: وكفاءة األداء الوظيفي لهذا البنيان، تتحدد هذه الصورة بعوامل 

هذه األجزاء للجسم ،وتناسق هذه األجزاء، والشكل العام للجسم، والكفاءة الوظيفيـة للجسـم،   
  " .لجانب اإلجتماعي لصورة الجسموا

بأنه صورة ذهنية وعقلية يكونها الفرد عـن جسـمه   ) "304: 2005(وتعرفه شقير            
سواء في مظهره الخارجي أو في مكوناته الداخلية وأعضائه المختلفة، وقدرته على توظيـف  

موجبـة أو  هذه األعضاء وإثبات كفاءته ، وما قد يصاحب ذلـك مـن مشـاعر أو إتجاهـات     
  ". سالبةعن تلك الصور الذهنية للجسم 

يتضح أن كالً منا له صورة عن نفسه في عقله، تلـك الصـورة تقتـرن     قومما سب           
الجسم خبرة شخصية تعتمد على كيـف يـرى    ةباعتقادنا عن كيفية إدراك اآلخرين لنا، فصور

أنفسهم؟، كما تشـمل صـورة   الفرد نفسه ؟، وكف يدرك األشخاص أجسامهم؟، وكيف يدركون 
الجسم أفكار ومشاعر وتصورات الذات كما تعرف صورة الجسم بأنها وجهة نظر الناس عـن  

  . ذاتهم الجسمية

  : Significance of Body-Imageأهمية صورة الجسم 
وأن صورة الجسم تلعـب   إن القلق الرئيسي في مجتمع اليوم يرتبط بصورة الجسم           

  .ذ القرارات المهنية وفعالية الذات واإلصراردوراً في اتخا

وعموماً إن صورة الجسم هي موقف واتجاه اإلنسان نحو جسمه، خاصـة الحجـم،              
ـ  مالشكل، والجمال، أيضاً تقييمـات األفـراد وخبـراته    فيمـا يتعلـق بصفاتهــم     ةاإلنفعالي

  ).(yetzer & etal, 2004: 132الجسمية
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الجسم اإليجابية تساعد الناس في رويـة أنفسـهم جـذابين وهـذا      إن نمو صورة           
الذين يحبون أنفسهم ويفكرون بأنفسهم على نحـو   سضروري لنمو الشخصية الناضجة، فالنا
  .إيجابي على األرجح، يكونون أكثر صحة

بينما صورة الجسم السلبية يمكن أن توثر على حياة الفرد ،فالنـاس ذوي صـورة              
السلبية لديهم تقدير ذات منخفض ،يحاولون إخفاء أجسـامهم بـالمالبس الفضفاضـة     الجسم

  .والقاتمة 

إن مسألة صورة الجسم بين األطفال والمراهقين مهمة جداً، فصورة الجسم السلبية            
ومفهوم الـذات   ةفالجسم مصدر الهوي.يمكن أن تؤدي إلى االكتئاب ، وتقدير الذات المنخفض 

  .المراهقين ألكثر 

كما أن عدم الرضا عن  الجسم لدى اإلنسان يترتب عليه الكثيـر مـن المشـكالت               
التي تؤدي إلى تشويش صورة الجسم ، تنشـأ    ةالنفسية، كذلك بعض األمراض النفس جسمي

  .هذه المشكلة عندما ال يتوافق شكل الجسم مع ما يعد مثالياً حسب تقدير المجتمع 

وهذا ما يدفعنا أن نؤكد أنه في كثير من األحيان المفهوم السلبي للذات راجعاً إلـى             
تشوه صورة الجسم واضطرابها،ومن ثم وجود عالقة طردية بين عدم الرضـا عـن صـورة    

  . الجسم والمفهوم السلبي  للذات

تتـأثر  فصورة الجسم جزء حيوي من إحساسنا بالذات، فهي ترتبط بتقدير ذاتنـا و            
، فهي قد تؤثر على رغبتنـا فـي   culturalوالثقافية  socialبالعديد من العوامل اإلجتماعية  

  .المجتمع وأن نكون مقبولين إجتماعياً belong toاالنتماء إلى

هذا يدعم فكرة أن صورة الجســم تـوثر معرفيـاً وإنفعاليـاً علـى تفاعالتنــا                  
  ).5 :2004حسين فايد، (اإلجتماعيـة 

كما ترى الباحثة أن صورة الجسم ذات طابع اجتماعي ونفسي و فسـيولوجي، لـذا              
من السهل فهم أن صورة جسم الشخص قد تؤثر على حالته النفس اجتماعيـة جيـداً، وأنهـا    
ترتبط بصفات نفسية كثيرة كتقدير الذات، ومفهوم الذات، واالكتئـاب، والقلـق، واإلتجاهـات    

  .وغيرها
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  : لتفسيرات النظرية لصورة الجسما
يفرق علماء النفس بين الخبرات المجردة من الجسـم و التـي تتضـمن األفكـار                

والمعرفة حول الجسم فيما يتعلق بالذات ،والخبرات الملموسة مـن الجسـم التـي تتضـمن     
  .التصورات الفيزيائية

  .رة الجسم لقياس نمو الفردقد ينظر إلى صو Psychologistفعالم النفس            

قد ينظر إلى صورة الجسـم ليـتعلم الكثيـر حـول       Sociolodistوعالم االجتماع            
  .تفاعالت الفرد اإلجتماعية

قد يكون مهتماً بصورة الجسم إليجـاد مفـاتيح     Psychiatristوالطبيب النفسي            
  .لإلمراض النفسية 

  :تكامل الذات يحدث في ثالثة من مجاالت صورة الجسم والحظ ديبي أن            

  . ويقارن الذات المدركة بالذات كما يراها اآلخرون: التكامل اإلجتماعي .1

  .يكون بين األجزاء المختلفة من جسمنا وبين الذات واآلخرين: التكامل المكاني .2

  ).Hans, 1999:31(ويتصل بوعي الذات بمرور الوقت : التكامل الزمني .3

ويرى كليف أن صورة الجسم يمكن أن تقسم إلى غالف خارجي للجسم والحجـم، أو             
الفراغ الداخلي للجسم، يعتبر الجسد غالف للجسم، ويأتي إدراك غـالف الجسـم مـن الجلـد     
والمعلومات البصرية، ويعتقد أن حجم أو فضاء الجسم يظهر من التوازن العميق للجسـم وأن  

  ).12: 2005فرغلي، (مهمان في تشكيل وصيانة وحفظ صورة الجسم الحركة والنشاط البدني 

صورة الجسم من وجهة نظر التنشئة، وطور تعريفـاً ذا ثالثـة    Hansوقد تحرى            
  :أجزاء من صورة الجسم تلك األجزاء تشمل

  :Body realityالجسم الحقيقي) 1
مه، وترتبط بتركيب وتقاسيم الجسم، وهي الطريقة التي يدرك ويشعر بها الفرد بجس           

  .فالجسم الحقيقي هي طريقة جسم الفرد فعالً وليست مفهوماً ساكناً لكن يتغير بالشيخوخة 

  :Body presentationالجسم المعروض) 2
وهو كيف يستجيب الجسم ألوامر الفرد وكيف يتحرك الفرد وكيفيـة وضـع الفـرد               

ف كتعبير لرغبات ونوايا ومشاعر الفرد، ويمكن أن يسيطر الفـرد  بالنسبة للعالم، فالجسم يوظ
  .على تقييم جسمه لحد معين
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  :Body idealالمثاليالجسم )3
هذا المثالي يوثر على كيف يفكـر   واآلخرين،معيار داخلي يحكم به الفرد على نفسه            

 رأسـه، م مقابل معيار في الفرد يقيس الحقيقة والتقدي إن يتصرف ؟ الفرد ؟وكيف يبدو؟ وكيف
 ،والثبات ،والقوة ،والتناسق ،والروائح ،والوزن ،والحجم ،والراحة ،ويتضمن مخططات الجسم

  .)Hans, 1999:13(والسيطرة 

 The Development of Body-Image الحيـاة الجسم خالل مراحـل   ةنمو صور
across the Life span          : 

يكونها الفرد عن جسمه أو صورة الجسم من مرحلة عمرية تتطور الصورة التي            
  .إلى أخرى فلها خاصية االستمرارية والتعقيد 

فهي ال تختلف عن أي ظاهرة ارتقائية أخرى في كونها تنتقل من العام إلى الخاص،            
ر ومن النظرة الكلية الشاملة إلى الفحص الجزئي المدقق وإن كان يستمد معناه من اإلطا

  . الكلي

الفـرد بالـذات    إحسـاس  فيعمر مبكر وتؤثر  فيعن الشكل  ةشائعلا األفكار أوتبد           
، فصورة الجسم مكونة من عملية تدريجية تبدأ مبكراً في الطفولة قبل عمر والرضا عن الجسم

لسرعة السنتين، فيدرك األطفال ذاتهم البدنية المنعكسة في المرآة، وتتغير صورة ذات الطفل با
وفـي   مع تطور النمو لديـه، لذا صورة ذات الشخص تتكون نتيجة خبراتــه الشخصيــة  

الصـور لنـوع الجسـم      بتنميةالطفل  يبدأ _  سنوات ثماني أوسبع  سن  _الطفولة  ـةمرحل
  ). Yetzer& etal,2004: 45(المثالي 

  :وسوف نستعرض تطور صورة الجسم عبر المراحل العمرية

 :وتشمل) (Childhood Stage ةالطفول ةمرحل) أ

  :The oral Stage :Birth-one Year Oldسن سنة  إلى الوالدةمن  الفمية المرحلة .1

من حيـاة   األولى السنة أثناء Oral Zone الفميةالمنطقة  من اءابتداالطفولة  في           
ينمـى   لمرحلـة اهذه  وأثناء الخارجي،عن العالم  جسمه ةز صوريويتعلم الرضيع تمي اإلنسان،

مـا  أ ،ذات جيداً مويطور مفهوينمى   بالثقة لديه اإلحساسالطفل  وإذا الثقة،الطفل الثقة وعدم 
  . ويرى نفسه سيئاً ،ينمى ويطور مفهوم ذات منخفضاًف واثقغير الفل طال
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  :The Toddler Stage:1-3 Years of Ageسنوات  3_1مرحلة الحضانة من  .2

البيئة ويكـون شـكل    فييستمر ويتكامل تمييز الذات عما يحدث  لةالمرحهذه  أثناء           
عـن   تشكل بصمة وانطباعـاً  األبويةن اإلتجاهات والمواقف أل، هذه المرحلة أثناء مهماً األبوة

 أو نظيفـاً  ،سـيئاً  أو فالطفل قد يعتبر جسمه جيـداً  ،مفهوم الطفل عن ذاته وجسمه ووظائفه
   .مكروهاً أو محبوباً  ،متسخاً

  :The Pre-School Stage:3-6Years of age سنوات6_3مرحلة ما قبل المدرسة من .3

هذا التركيز يمكـن   التناسلية، األعضاءعلى  التركيز فيالطفل  يبدأالمرحلة هذه  في           
الجسـم   ةاضطراب صور إلىيؤدى  أنن كيم الذيكون محل الصراع بين السرور والقلق ي أن

 العدوانيـة وتعـد   المرحلـة، هذه   فيمهم  والهـويةن نمط الجنس أا كم التناسلية، لألعضاء
ـ   وأما لألوالد، مهمةواالستقبال خصائص  العضلية والبنية والمنافسة  ةالبنات فلهـن مجموع

لجنسه قد ينمو  ةذا لم يكن لدى الطفل الصفات المالئمإو أيضاً،مهمة المن الخصائص  ةمختلف
  .الجسم ةلديه تشوه صور

 :School Age:6-12Years of ageسنه  12_6من :ةسن المدرس .4

لطفل على المثابرة واالجتهاد اينمو  ةهذه المرحل فيف) Erickson,1963( لـطبقا            
سن المدرسة يختبر مهاراتـه فـي مقابـل جماعـة      ين الطفل فإ) النقص  ةعقد(  ةو الدونيأ

، فقد يعتبر نفسه أقـل مـن   اآلخرين ألطفالبا ةمقارن األداءو أم األقران  واذا لم يستطيع الكال
وفي هذه  السن يميل الطفل الـى التركيـز     ،و السريعمعلى الن هذه المرحلةتحتوى أقرانه، و

علـى   اًتركيـز  أكثر نن يكوألى إصغر األيميل الطفل بينما ، خرينآللسمه وكيف يبدو جعلى 
ن وأ ،الجسـم  دراكإل ةر ضـار سنوات تنمى وجهات نظ 9لى إ 8الصغارمن  األطفالن ، وأذاته

  .لشكل مظهرهم نغير مرتاحي يبدونسنوات   7الصغار في عمر 

ـ   األطفـال ن أ ةدراسات عديد تكما كشف            ـ  ةقبـل المراهق ن يواجهـون  ـوالمراهقي
فيمـا  ن عدم الرضا عن الجسم ينمو ألى تأكيد إهذه الدراسات تميل  ،لجسما ةات صورـهيتشو

ـ  بحدود أن تبدأن مشاكل صوره الجسم يمكن أهذه الدارسات  والحظت ةقبل المراهق ع بعمر س
  ).29: 2008األشرم، ( سنوات 

 أحينمـا يبـد   ،ن الطفل يمر بتغيرات في صوره الجسم أثناء نمـوه ألى إوهذا يشير            
  .الجسم حسب الجنس  ةالتغيرات في صور أيضاً تنمو أتبد ،لطفل ينضجا
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 :Adolescence Stage مرحلة المراهقة )ب(

هقة قاسية خاصة على صورة الجسم بسـبب تغييـرات   اتعتبر سنوات البلوغ والمر           
في  سس جيداًأقد يت Perceivedن عدم الرضا عن صورة الجسم المدرك وأ اإلنساني،الجسم 

لـق  ن مستويات تقدير الذات والقلـق واالكتئـاب تتع  وأ ،الفترة التي يصل فيها الفرد للمراهقة
  .بعدم الرضا عن صورة الجسم المدرك  اًإيجابي

هـذه المرحلـة يواجـه     أثنـاء و ، وتعرف المراهقة بسن البلوغ وتغييرات النمو            
ويصبح المراهـق  ، جسامهم بسبب التغييرات البدنية التي تحدثأالمراهقون زيادة الوعي عن 

ويـزداد النمـو    ،حول جسمه النامي ةروحي Self-Scrutinyلذاته  لنفسه وفحصاً اًإدراك أكثر
  .ريعة من حيث الطول والوزن ونسب الجسم سالمرحلة بصورة  هفي هذ ،الجسمي

كما تتضح الفروق بين الجسين في شكل الجسم والنمو الجسمي وينظـر المراهـق              
 حيث تعتبر هذه المرحلة مرحلـة الفحـص   نه جزء قائم بذاته،أعضاء جسمه كألكل عضو من 
وتتـأثر صـورة    وغالباً ما يكون المراهق غير راض عن شكل أجزاء الجسم، الجزئي الدقيق،

  .)183:2004،حسونة ( مات اآلخرينيالجسم لدى المراهق بتعليقات وتقي

  :Adulthood Stage مرحلة الرشد )ج( 
مع  يتوافق الفرد –وهي مرحلة هدوء نسبي  –عندما يصل الفرد الي مرحلة الرشد            

ولكن توجد درجة من عـدم   صورة جسمه ويقتنع بها من حيث الطول والتآزر ومالمح الوجه،
  .)24:1995،النيال وكفافي (الرضا عن الذات الجسمية فيما يخص الوزن خاصة عند االثاث 

  :  Old Age Stegeمرحلة الشيخوخة )د(
ولكنها ال تمثـل   ي جسمه،في مرحلة الشيخوخة يدرك المسن التغيرات الواضحة عل           

  .ن يجد من يرعاه ويهتم بأموره أفي تفكيره بقدر ما يشغله سالمة صحته و جاداً محوراً

فترجع صورة الجسم في مرحلة الشيخوخة الي الشكل الكلـي العـام وتبتعـد عـن                
  .)24:1995،النيال ،كفافي(الخصوصية والجزئية 

فالمشـاعر   خـرى ، أ ىلإتتطور من مرحلة عمرية  الجسموترى الباحثة أن صورة            
وتتـأثر   صورة الجسم تتكون فـي سـن مبكـرة ،    وتبدأ من لحظة الميالد ، نحو أجسامنا تبدأ

  .عالت مع الناس والعالم حولنا اكنتيجة للتف ،والخبرة الحياتية ،لدين واألقرانابالو

 أويبـد  ليكونـوا مقبـولين ،   اهدين ،وحينما يدخل األطفال سن المراهقة يسعون ج           
  . خرين المراهق عملية المقارنة اإلجتماعية لصورة جسمه مقابل الخصائص البدنية لآل
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وتعتبر مرحلة المراهقة مرحلة حاسمة في نمو اإلنسان لما يصاحبها مـن تغيـرات              
  .عضاء الجسمفسيولوجية ملحوظة أل

   :ورة الجسمالعوامل التي تؤثر في نمو وتكوين ص
وأجهزة اإلعالم دوراً كبيراً فـي حيـاة    والمعلمون ، يلعب كل من اآلباء واألقران ،           

أن صورة الجسم تتـأثر   ، ووتؤثر علي صورة جسمهم ،غار والمراهقينصطفار الالعديد من األ
  .)والمجتمع األقراناألسرة واألصدقاء والمعلم و(بالعديد من العوامل 

ـ أن هناك عوامل متعددة تؤثر علي نمو صورة الجسـم منهـا ال  و            وأجهـزة   ،نسج
  .والمشاركة الرياضية ،االنتماء العرقي/والعنصر اإلعالم،

 :Biological Factorsعوامل بيولوجية )1(

وبالتالي قـد تلعـب    امل البيولوجية والوراثية ،وتتحد معالم الجسم بشكل كبير بالع           
ـ إلكما أن بعض ا ،في نمو صورة الجسم هاماًيولوجية والوراثية دوراً الخصائص الب رابات طض

األفراد ألجسـامهم مثـل    إدراكولوجية يمكن أن تؤثر علي طريقة يالعصبية أو الخصائص الب
  .ةرشبوتقاطيع الوجه وال ،وحجم الصدر الطول وصفات الجلد أو البشرة،

من التغيرات الجسمية السريعة وتجعـل النسـاء    وفي مرحلة المراهقة تحدث العديد           
   .ن أجسامهنأمنات وقلقات بشآغير ومدركات لمظهرهن 

رتبـاك  فالبلوغ والسمات األخرى من النضوج الجسمي في المراهقة تزيد مشاعر اإل           
 لتوجـه كيـف   ،على نمو األنثى بالذات اًوهذه التغيرات البيولوجية تجعل األمر صعب، والرهبة

  .يخضع لمعايير يحددها المجتمع للجسم المقبولنثى فيه تتعامل مع جسمها في مجتمع جسم األ

، الفرد لجسمه  إدراكن يؤثر على ألذا المحدد البيولوجي لحجم وشكل الجسم يمكن            
فمظهـر  ، الى صورة الجسم السلبية  ن تؤدي فعالًأكما يؤثر على العوامل األخرى التي يمكن 

فالطريقة التي يبدو بها الجسم تقرر بشكل رئيسي بالجينـات  ، ص محدد بالوراثة والبيئةالشخ
  ).35: 2005العزاوي، (  داالموروثة من اآلباء و األجد

                                                          : Parents\Familyاألسرة/الوالدان) 2(

حيث يؤثر اآلباء ومقـدمو  ، ول لألطفال الصغار والمراهقين تعتبر األسرة المربي األ           
  . ألجسامهماألطفال  إدراكالرعاية اآلخرون على طريقة 
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لى طفلهم إرسال الرسائل إو سري في أسواء بشكل علني  ويلعب اآلباء دوراً حيوياً           
يركـزون بقـوة علـى     نفسهم قـد أاآلباء  ،للتوقيف والتكيف مع المعيار المثالي في المجتمع 

ن الصـورة  إ" ثناإ-ذكور"بنائهم الصغار ألوبذلك يضربون المثل ، الحمية ويهتمون بجاذبيتهم
  . كل شيء

ويقلـدون  ، سفنجات يمتصون المعلومات والرسائل المحيطة بهـم  فاألطفال مثل اإل           
هـذا التركيـز   ،  ن اآلباء فقط يحـاولون لمسـاعدة  أوبالرغم من  ،و فعل أطول الوقت ماقيل 

  .مما يفيد  أكثرو حجم جسم طفلهم قد يضر أالمتطرف على وزن 

دوراً كبيراً فـي إدراك صـورة الجسـم لـدى      –خاصة األمهات  –يلعب الوالدانو           
و ضـبط  أأكثر من األم لفقـد   من األبناء والبنات يتلقون تشجيعاً كالً حيث وجد أن ،أطفالهما 

دى على تقدير ـطويل الم ما يترك انطباعاًـوتقييم الوالدين لجسم طفله، وزنهم أكثر من األب
  .)Stacy,2000:11-12(ذات ذلك الفرد 

 :Teachers/Schoolالمعلمون /المدرسة) 3(

وتبـين  ، يلعب المعلمون بعض الدور في إدراك األطفال والمراهقين لصورة جسمهم            
لذا فمن المعقول ، يهم عامل مهم في إنجازهم األكاديمي ن إدراك الطالب لتقييم معلمأالدراسات 

  .)Stacy,2000:4(ن يؤثرالمعلمون على كيفية إدراك األطفال والمراهقين ألجسامهم أأيضاً 

ن معلمي المراهقين يميلون لتقدير طالبهم الوسماء جسدياً كالتفوق العالي أكما وجد            
مـن أولئـك   ، يكونون أكثر جاذبية ومؤهلين إجتماعيـاً  و، في التحصيل األكاديمي والرياضي 

   .الطالب غير الجذابين جسدياً الى المعلمين

أسلوب تقديم المعلمـين   وأن، يقدر العديد من الطالب المعلمين ويعتبرونهم قدوة و           
  .ألنفسهم وتعليقاتهم يؤثر كثيراً على األطفال والمراهقين 

و قد يـدلي  أ، قد يدلي المعلم ببيانات بخصوص صورة النحافة : ال لى سبيل المثع           
يستمع األطفال لما يقول وما لـم يقـل ويقبلـون هـذه     ، بتعليقات عن الناس الزائدي الوزن 

  ).9: 2007فرغلي، (  مما يجعل المعلمين مؤثرين في كيفية إدراك الفرد لجسمه ،الرسائل 

 :Friends\Peersاألقران /األصدقاء ) 4(

وتكـون  ، مرحلة الطفولة والمراهقة فترة مهمة جداً في تكوين جماعـة األقـران              
ومحاولة التوافق مع الصورة المثالية واالحتفاظ بجماعة األقـران  ، جماعة األقران مؤثرة جداً 
  .ي تحديد كيف ينظر الفرد الى جسمهن مجموعة األقران تؤثر فإ ، في نفس الوقت ليس سهالً
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ـ   –ن األطفال أواكتشف ، قوة جماعة األقران  Adlerفقد فحص              – اتخاصـة البن
نمـو أثنـاء   تهذه المعايير والقيم التـي   ،يتعلمون معايير المظهر في سن مبكرة من أقرانهم 

  .)Stacy,2000:13( الطفولة قد توجه مواقفهم وإتجاهاتهم وسلوكهم في المستقبل

والمراهقين األصدقاء من األفراد الذين يتفقون مع صـورة الجسـم   يختار األطفال و           
أيضاً يبحثون عن الصـداقات التـي   ، ويعملون العديد من األشياء ليكونوا مقبولين ، المثالية 

و أن هذه الفترة هامة في حياتهم وأي تعليقات بخصوص الوزن أل ،تكون مقبولة من اآلخرين 
ن تـؤثر  أن يمكن اقرو المثيرة من األأفالتعليقات السلبية ،  المظهر قد تؤثر عليهم مدى الحياة

لدى الفرد وقد يحمل البعض هذه  Self-worthومفهوم الذات وقيمة الذات ، على تقدير الذات 
  ).4: 2007فرغلي، ( الرسائل معه الى سن الرشد

خاصـة أثنـاء    وترى الباحثة أن األقران يلعبون دوراً مكمالً في بناء صورة الجسم           
المراهقة، ويزودون بعضهم البعض باألمان العاطفي ألنهم يواجهون نفس المشاكل ويملكـون  

  .نفس النظرة للعالم، فالعالقة بين األصدقاء تؤثر تأثيراً مباشراً على بعضهم البعض

 :The Mediaأجهزة اإلعالم ) 5(

ـ  اًلفة لها غالباً تـأثير الصور التي يراها الناس في أجهزة اإلعالم المخت            علـى   اًقوي
ن المظهـر  أفالعديد من الرسائل في أجهزة اإلعالم حول صورة الجسم توحي ب، صورة الجسم 

  .)Stacy,2000:14(في الحياة  مهم جداً لتكون ناجحاً

شـخاص فـي كـل المسـتويات     ن وسائل اإلعالم تستهدف األأنه بالرغم من ألى إ           
غلبية المعلومات التـي  أف، للرسائل التي تصل مجتمعنا  ههقين أكثر عرضالمرن اأال إ ،العمرية

  .قدمت في أجهزة اإلعالم المختلفة موجهة بشكل محدد نحو المراهقين

حيـث تـنجم نمـاذج    ، ن أجهزة اإلعالم عامل هام في تقييم الفرد لصورة جسمه وأ           
ـ ننا نتعلم القيم والمعايير الثقافأالممثلين كما /والممثالت ، واألفالم ، الجاذبية عن المجالت  ة ي

لما هو جيد وجميل ومهم من خالل أجهزة اإلعالم ممثلة في اإلعالنـات واألفـالم والمجـالت    
فالتأكيد على المظهر يعرض على نحو واسع في كافـة  ، والكتب والصحف وبرامج التلفيزيون 

  .تصال األجهزة البصرية لإل

 لالستمرار المظهر المثالي الصعب المنا ر أجهزة اإلعالم يلعب دوراً حيوياًن تأثيأ و           
نها تركـز علـى الجمـال المثـالي     أل ، الفردن أجهزة اإلعالم مؤثر رئيسي في إدراك ذات أو

  ).35: 2007عبد الستار، ( والنحافة 
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ألفـراد األطفـال    إدراك ا يةن أجهزة اإلعالم تلعب دوراً ضخما في كيفأمن الواضح             
وكان لها تأثير سلبى على جسم المراهقين حيث يلتقى األفـراد   ،والبالغين والراشدين لجسمهم

 ةالوحيـد  ةن الجسم المثالى هو الوسيلأفي سن صغيرة جداً رسائل من أجهزة اإلعالم مؤداها 
ألفالم واإلعالنات فالمجالت وا،  ةالنجاح في الحياو ةإجتماعياً ويؤدى الى السعاد لتكون مقبوالً

    .كلها قوة مؤثرة في مجتمعنا 

  :بـتعقي
ن هناك عدداً من العوامل التي تؤثر على إدراك األفراد ألجسامهم مثل اآلباء أيتضح            

 الثقافـة  وتلعـب ، والمعلمين واألقران وأجهزة اإلعالم التي تؤثر كلها في إدراك الفرد لجسمه 
  .تحقيق الجسم المثالي  أجلسائل اإلجتماعية للعمل من رسال الرإأدواراً مهمة في 

وترى الباحثة أن المثالية الثقافية تظهر من خـالل التلفزيـون واإلعـالم وأجهـزة                
اإلعالم المطبوعة وأن تعريفات حجم وشكل الجسم المثالي يتفاوت من ثقافة ألخرى فمـا هـو   

المثالي من الممكن أن يكون غيـر مثـالي فـي    مقبول في المجتمع الغربي من معايير الجسد 
  .مجتمعاتنا الشرقية

  : Body-Image Componentsمكونات صورة الجسم) 6( 
أن صورة الجسم تشتمل على مكونين مهمين ) Gottesman, 1966: 87(يرى            

  :يتمثالن في اآلتي

  :Body Idealالمثال الجسمي : أوال
أنه النمط الجسمي الذي يعتبر جذاباً ومناسباً من حيث "لى يعرف مثال الجسم ع           

  "  .العمر ومن حيث وجهة نظر ثقافة الفرد

فمفهوم ثقافة الفرد بالمثال الجسمي له دور ال يستهان به فيما يكونه الفرد من            
من  –كما تحدده ثقافة الفرد  - صورة نحو جسمه وتطابق أو إقتراب مفهوم المثال الجسمي 

  .صورة الفرد الفعلية لجسمه يسهم بطريقة أو بأخرى في تقدير الفرد لذاته 

وتباعد مفهوم مثال الجسم السائد في المجتمع من صورة الفرد لجسمه يعد مشكلة            
  ).27: 1989جابر وكفافي ،(كبيرة إذ تختل صورة الفرد عن ذاته وينخفض تقديره لها

عن صورة الجسم ذا مدلول معين فحينما أشار إلى ) Gottesman(وكان تعريف            
أن صورة الجسم خبرة نفسية تخضع للتعديل والتطوير وأن يتقبل الفرد كل التغيرات الجسمية 
والشكلية والبنائية التي تعتريه، وأن يتأكد أن صورة الجسم التي تبدو جذابة بسن العشرين 
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تنع الفرد بأنه يقترب من الجاذبية الجسمية في هذه وإن اق، البد أن تتغير في سن األربعين 
الفترة العمرية المعينة وبما يتفق ومعايير ثقافة مجتمعه، كان المثال الجسمي لديه في نطاق 

  ). Gottesman, 1966: 82( السواء

  :Body Conceptمفهوم الجسم : ثانيا
حدود التي تتعلق بالجسم ، فضالً إذ يشتمل هذا المفهوم على األفكار والمعتقدات وال           

  .عن الصورة اإلدراكية التي يكونها الفرد حول جسمه

وعلى هذا فإنه من مقومات الصحة النفسية أن يكون الفرد مفهوماً سليماً حول            
  .جسمه، ولن يتسنى ذلك إال من خالل الحصول على معلومات وبيانات حول جسمه 

لومات والبيانات من االطالع واستشارة ذوي التخصصات المختلفة وتأتي هذه المع           
في الطرق الصحية والعلمية في إتباع النظم والعادات الغذائية السليمة، إذ تبين أن المعتقدات 
والمعلومات غير الصحيحة حول النظم الغذائية ومتطلبات الصحة، قد تشعر الفرد باإلغتراب 

  . Self Alienationعاد اإلغتراب الذاتي عن جسمه وهو ما يعتبر أحد  أب

فال يستجيب هـذا النمـط من األفراد مـن ذوي المعلومـات غيـر الدقيـقة            
حـول مفهـوم الجسـم إلى تلبية متطلبـات الجسـم وحاجـاته، بل غالباً ما يعانـون مـن 

  ).Gottesman, 1966:88(بعـض األمراض السيكوسوماتيـة 

ن صورة الجسم تتكون من مكون إنفعالي يشير الى الشـعور السـار   أوترى جيمس            
  .ومكون معرفي يشير الى الرضا عن الحياة ، وغير السار 

  :وبصفة عامة يقسم المظهر الجسمي الى ثالثة مكونات 

لى دقة إدراك الفرد لحجم إيشير  :Percepteptual Componetمكون إدراكي  •
  .جسمه

: مثـل  ، ى عدد من الجوانـب إليشير : Subjective Componentمكون ذاتي  •
 .ن صورة الجسم أو االهتمام والقلق بشأ، الرضا واإلنشغال 

يركز على تجنب المواقـف التـي     :Behavioral Component مكون سلوكي •
ـ   أ، ب ـو التعأ ، فرد عدم الراحةـب للـتسب ط بـالمظهر  ـو المضـايقة التـي ترتب

 ).37 :2008األشرم، (الجسمي 
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فصورة الفـرد  ، ن صورة الجسم ترتبط باآلخرين وبالفرد أمن خالل ماسبق يالحظ            
ونظرة اآلخرين للفرد تتأثر كـذلك بـالمظهر الجسـمي    ، اآلخرين له  ةعن جسمه تتأثر بنظر

  .للفرد

 :Body-Image Dimensionsصورة الجسم  أبعاد

ن صورة الجسم مفهـوم متعـدد   أى نحو متزايد يتفق الباحثون في صورة الجسم عل           
أربعـة أبعـاد    )64: 1995(ووضع كل من كفافي و النيال ،Multi Dimensional –األبعاد 

وبعد يتعلـق   وبعد يتعلق بالجاذبية الجسمية، بعد يتعلق بالوزن، :تالياللصورة الجسم وهي ك
  .وبعد يتعلق بتناسق أعضاء الجسم بالتآزرالعضلي ،

لـي  إصورة الجسم في مقياس صورة الجسم لألطفـال المكفـوفين    وتقسم صافيناز           
واألشـياء   سطح الخارجية األفقية والعموديـة، مستويات الجسم بالنسبة لأل :عشرة أبعاد وهي

وأجـزاء   وأجزاء الجسم المعقدة، وأجزاء الوجه، وأجزاء الجسم ، ،وعالقتها بمستويات الجسم
 نحـو اآلخـرين ،   البسيطة، واالتجاهات واإلتجاهات وحركة الجسم، ،)صابعيدي واألاأل(الجسم

  .)38: 2008األشرم، (وجاذبية حركة اآلخرين 

المظهر الشخصـي   :لى ستة أبعاد وهيإصورة الجسم ) 204:1998(شقير وتقسم            
الوجـه   والتآزربين ِأشـكال  ،الجاذبية الجسمية التناسق بين مكونات الوجه الظاهرية،، والعام

عضاء والقدرة علي األداء أل ،وباقي أعضاء الجسم الخارجية والداخلية ، والتناسق بين الجسم
  .والتناسق بين حجم الجسم وشكله ومستوى التفكير الجسم المختلفة،

  :حول أربعة أبعاد هي  تتبلورأن صورة الجسم  )201:1999(نور أويرى            

م للجسم، والكفاءة الوظيقية للجسم، والصـورة االجتماعيـة   الجسم، والشكل العا صورة أجزاء
   .للجسم

وحـددا ثالثـة    تعددة األبعـاد، مصورة الجسم  نأ Banfield &McCabeويرى            
 وصورة الجسم وأهمية الجسم وسلوك الحمية، الخاصة بالجسم ، المعارف واإلنفعاالت :سمات
البعد اإلنفعالي يتضـمن  ، والمعتقدات عن شكل الجسميتعلق البعد المعرفي باألفكار و، والمدرك

البعد الثاني أهمية الجسم وسـلوك الحميـة   ، أما المشاعر التي عند الشخص عن مظهر جسمه
خير صورة الجسم المدرك يمكن البعد األ، بينما يمكن أن يوصف بأنه سلوك ارتبط بنمو الحمية

  ).373 : 2003األشرم، (  هم ووزنهمأن تصف دقة األفراد عندما يحكمون علي شكلهم وحجم
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عن أبعاد صورة الجسم فأبعاد صورة الجسـم لديـه    Juliesparhawkوقد تحدث            
البعد المعرفي وتتضمن صورة الجسم المعرفية، واعتقادات وتعبيــرات  : متعددة األبعاد تشمل

مظهر ســواء كانـت   الذات عن الجسم، وصورة الجسم اإلنفعالية التي تشتمل على خبرات ال
عـدم الرضـا عـن صـورة     (أو خبرات غير مريحة ) رضا عن صورة الجسم(خبرات مريحة 

  ) .39: 2008األشرم، ) (الجسم

على الرغم من أن الباحثين يتفقون أن لصورة الجسم أبعاد متعددة في التركيب لكن            
  :إلى ثالثة أبعادال يتفقون على طبيعة هذه األبعاد، ويمكن تقسيم صورة الجسم 

 : Perceptual BodyImageصورة الجسم المدركة  .1

وهي كل ما يتعلق بتصور ومعرفة الفرد عن شكل وحجم ووزن جسمه ومظهـره              
  .وأجزاء جسمه

 : Emotional BodyImageصورة الجسم اإلنفعالية  .2

سـمه المـدرك   الفرد نحو صورة جوهي مشاعر وأحاسيس ومعتقدات وإتجاهات             
 .)من حيث الرضا وعدم الرضا(

 :  Social Body Imageصورة الجسم اإلجتماعية .3

شـكل وحجـم ووزن   ( الجسـمية  الفـرد  وهي مدى القبول اإلجتماعي لخصائص            
  .ومدى تقبلهم لهووجهة نظر اآلخرين وتصوراتهم  ،)ومظهر وأجزاء وحركة جسمه

ط من األفراد مـن ذوي المعلومـات غيـر الدقيـقة فال يستجيب هـذا النمـ           
حـول مفهـوم الجسـم إلى تلبية متطلبـات الجسـم وحاجـاته بل غالباً ما يعانـون مـن 

  ).Gottesman, 1966: 90(بعـض األمراض السيكوسوماتيـة  

  :Body-Image andGenderصورة الجسم والنوع 
سم خاصية تتسم باالستمراريــة إذ أنهـا تـالزم    في الواقع فإن إدراك صورة الج           

مراحـل العمر المختلفة، فهي عملية يدركها الفرد منذ الطفولـة إال أنها شائعة لدى الـذكور  
واإلناث، وإن كانت اإلناث أكثر حساسيـة وتمحيصاً لصورة أجسامهـن عن نظـرائهن مـن   

  ).3: 1994إبراهيم والنيال، ( الذكور 

  

  



 49

ة الجسم التي ينشد كل من الذكور واإلناث الرضا عنها تختلـف فيمـا بـين    وصور           
الجنسين، فالذكر يقوم جسمه بشكل كلي، وإن كان يرضيه أن يتميز بقوة الجزء العلـوي مـن   
الجسم بما تتضمنـه من بروز العضالت واتساع المنكبيـن، في حين تهـتم األنثـى بتقـويم    

ة في متعلقات الـوزن، والجاذبيـة الجنسـية، الحالـة     جسمهـا من خالل أبعاد متميزة متمثل
  ).11: 1996كفافي والنيال، (الجسميـة 

ـ ـالجنس عامل مهم جداً عندما نحأن Elizabeth ويرى             ـ ـاول تحلي ا ـل القضاي
ـ   اًـمهم ومتغيراً قدة التي تحيط بصورة الجسم،عالم وقـد   م،ـفي التأثير علي صـورة الجس

ح عامال بارزا جـداً فـي نمـو    ـأصب Genederأن الجنس وواألناث،  ف عند الذكورـيختل
  ).40: 2008األشرم، ( صورة الجسم 

أكدت أن صورة الجسم من حيث الرضا ) Fallon,1985 &Rosin(وفي دراسة لـ           
  .أوعدم الرضا تمس األناث بشكل أكثر وضوحاً فال تكاد توجد امرأة تشعر بالرضا الكامـل

فعادة ما ترى أن هناك شيئاً ما يحتاج إلى تعديل، في حين أن الذكر فـي اآلن ذاتـه              
يتحول شعور الرضا أو عدم الرضا لديه نحو مستقبله المهني وإنجازاته المستقبليـة بدرجـة  

  )35: 1996كفافي، . ( أكبر

لـدى   وجدت أن مخاوف صورة الجسم أكثر شيوعاً) Davison,2005(وفي دراسة            
النساء من الرجال وأن النساء يحققن رضا أقل عن أجسامهن، وميالً أكبر إلخفاء أجسـامهن،  
وأن النساء يركزن أكثر علي المظاهر اإلجتماعية لصورة الجسم التي تجعلهن ذوات مستويات 

  .عالية من قلق بنية الجسم اإلجتماعية 

ة أن النساء أكثر إسـتياء مـن صـورة    ووجد أن معظم الدراسات الحالية تدعم فكر           
وبوجه عام أن الرجال تكون أكثر إيجابية ألجسامهم مقارنـة بالنسـاء،   . جسمهن عن الرجال 

وأن النساء لديهن تقييمات سلبية للمظهر ، وأن تصورات األناث موجهة أكثر نحـو المظهـر   
  ).41: 2008األشرم، ( عن الرجال 

إلى صورة الجسم غالباً كقضية تخص األنـاث أكثـر مـن     وترى الباحثة أنه ينظر           
الذكور فرضا األنثى أو عدم رضاها عن صورتها الجسمية يتحقق من تقييمات اآلخـرين لهـا   
فهي دائماً تبحث عن آراء اآلخرين حول جاذبيتها الجسمية، ومن جانب آخر فإن تقييم المـرأة  

حيث تسهم الثقافة والمعـايير  . لمرأة عنهحول صورة جسمها يمثل عامالً مهماً في مدى رضا ا
  .السائدة في المجتمع في تحديد معايير الجسم  المقبولة من وجهة نظره
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  :بنية الجسم ونمط الشخصية 
تحدث المفكرون على مدى العصور على أن هناك عالقة ما بين بناء الجسم أو            

  . بنيته وبين السمات النفسية لصاحبه أو سمات شخصيته

  : في العصور القديمة أوالً

ذهب الفيلسوف والطبيب اليوناني أبقراط إلى أن الناس ينقسمون إلى أنماط جسمية            
  .ويقابل هذه األنماط الجسمية أنماط مزاجية 

وقد تحدث أبقراط عن سوائل في الجسم تحدد هذه األنماط، واقترح تقسيم الناس            
ابل العناصر األربعة الشهيرة، فهناك النمط البلغمي، السوداوي، الصفراوي، إلى أربعة أنماط تق

الدموي وهذه األنماط تقابل العناصر األساسية التي يتكون منها الكون وهي الماء، والهـواء، 
  .والتراب، والنار

  :ثانياً العصور الوسطى
والصفا ت النفسية من  حاول المفكرون أن يؤكدوا العالقة بين الصفات الجسمية           

خالل الفراسة، سواء فراسة الوجه أو فراسة الجمجمة، وكتاب الفراسة للطبيب والفيلسوف 
في " العربي المسلم بكر الدين الرازي شاهد على ذلك ، فقد حوى في المقالة الثالثة ما أسماه 

أعضاء الجسم وتناول فيها الهيئة أو الوصف الذي يكون عليه كل عضو من " داللة األعضاء
ودالالته في األحوال النفسانية، وتناول داللة الجبهـة، والحاجب، والعيـن، واألنف، والفـم، 
والشفـة، واللسان، واألذنين، والعنـق، والصلب، والبطن، والظهر، والذراع، والكف، 

أتم من والسـاق، والقـدم، والوجه الذي اعتبر هذا األخير أن دالالته على األحوال النفسانية 
  ).79: 1982الرازي، (داللة سائر األعضاء عليها 

  :ثالثا العصور الحديثة
لم يتوان العلماء عن دراسة العالقة بين بنية الجسم وصفاته كما يدركها صاحبه            

وبين سماته النفسية والمزاجية وسوف نعرض هنا أشهر محاولتين لتحديد األنماط الجسمية 
  .لنفسية وهاتان المحاولتان اتسمتا بالقياس الدقيق ألبعاد الجسم وعالقتها بالسمات ا

  :Kretschmerمحاولة آرنست كرتشمر : أوال
أول من استخدم القياس الدقيق في تقدير الصفات الجسمية " كرتشمر"فقد كان            

هى والمسطرة والفرجار في القياس والتسجيل، وانت اواعتمد على أدوات من قبيل الكامير
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كريتشمر إلى تصنيف الصفات  الجسمية بناء على قائمة صفات لكل أجزاء الجسم وبعد فحصه 
لعدد كبير من األفراد قال بإمكانية تصنيف الجسم إلى أربعة أنماط ثالثة منها رئيسية والنمط 

  .الرابع مختلط

  :النمط الواهن) 1

ما يتميز بنقص في سمك أجزاء ويتميز صاحب هذا النمط بالطول والضعف العام، ك           
الجسم الذي يبدو بسبب النحافة أطول من المتوسط، كما يتميز صاحب هذا الطراز باألذرع 

  .النحيلة والصدر الطويل الضيق 

  : النمط الرياضي) 2

يتميز صاحبه بالبنيان القوي وبنمو األجهزة العظمية والعضلية واألكتاف العريضة            
  .يق كلما اتجه إلى الوسط والجذع الذي يض

  : النمط البدين) 3

يتميز بالبدانة وزيادة محيط الصدر والبطن ، ويتركز الدهن حول الجذع والوجه            
  .الناعم العريض والرقبة الصغيرة والبطن البارزة، التي تتسع كلما اتجهنا إلى األسفل 

  : النمط المختلط) 4

مكن تصنيفه في أحد األنماط الثالثة السابقة، إلختالفه عنها وهو الجسم الذي ال ي           
  ). 87: 1987كفافي ،. (واتصافه بصفات تنتمي إليها جميعا

  :Sheldonثانيا محاولة شيلدون 
استخدام االختبار البدني وقد أنشأه " كرتشمر"إلى محاولة " شيلدون"فقد أضاف            

داً من المفحوصين يصل إلى أربعة آالف طالب من الذكور باستخدام الصور المقننة لعدد كبير ج
  : وعرضها في كتابه أطلس الذكور وانتهى إلى تمييز األنماط األساسية اآلتية

  : Endomorphyنمط داخلي التركيب ) 1
وهو نمط يتميز بالنعومة والمظهر المستدير مع قصور في نمو العظام والعضالت،            

  .لهضم، وهي التي تعطي لهذا النمط طابعه المميزوبكبر حجم أحشاء ا
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  :  Mesomorphyنمط متوسط التركيب ) 2
فيتميز بالطول واإلنتصاب مع سيطرة العظام والعضالت والجلد السميك، بسبب ما            

  .يقع تحته من أنسجة ضامة رابطة وهي التي تعطي النمط طابعه المميز

  : Ectomorphyنمط خارجي التركيب ) 3
فيتميز بإستواء الصدر ودقة الحجم، وهو رفيع خفيف العضالت، ويبدو كما لو كان            

سهل الكسر، ومساحة السطح لديه كبيرة ومتسعة وزيادة المساحة الخارجية تجعله عرضه 
  .للمنبهات أكثر من غيره وهي التي تعطي النمط طابعه المميز

  :ولكنه أضاف نمطين ثانويين وهما " ونشيلد"هذه هي األنماط األساسية عند 

  " .كريتشمر"والذي يشبه إلى حد كبير النمط المختلط عند :  النمط الخلطي) أ

ويتصف بليونة الجسم وسعة الحوض، وغيرها من السمات التي تميز :  النمط األنثوي) ب
  ). 89: 1987كفافي ، ( الجسم األنثوي 

وكان بعضها قد وجه " شيلدون" ا المفكرون إلى أعمال رغم اإلنتقادات التي يوجهه           
مثل إغفاله بعض العوامل كعامل السن والتغذية ، واحتمالية عدم دقة القياس " كريتشمر"إلى 

أيهما  ةلألبعاد الجسمية ، وقضية العلة والمعلول من حيث البنية الجسمية والبنية السيكولوجي
فتحت الطريق " كريتشمر" وقبله " شيلدون" ن أعمال يسبق وأيهما يلي اآلخر فيرى العلماء إ

عريضاً وممهداً لباحثين آخرين ليستمروا في دراسة العالقة بين األبعاد الجسمية كما يدركها 
الفرد، أو ما يسمى بصورة الجسم أو الذات الجسمية من ناحية وأسلوب تفاعله مع اآلخرين 

  . من ناحية أخرى

  :الثقافة وصورة الجسم
الثقافة نسق من المعلومات يحدد أسلوب تفاعل الناس في جماعة منظمة أو مجتمع            

  .أو أمة مع بيئتهم اإلجتماعية والثقافية

وتسهم الثقافة في ما يكونه الفرد من تصورات حول الجسم، وكلما كانت صورة            
بية الجسمية، شعر الفرد الفرد لجسمه متطابقة والمعايير التي تحددها الثقافة حول الجاذ

بالرضا عن ذاته الجسمية، فهناك بعض الثقافات تشيد بطول القامة وكبر حجم أجزاء الجسم 
لدى الرجال واإلناث في حين تعتبرها ثقافات أخرى داللة على مظاهر ال يشجعها المجتمع أو ال 

  .يحترمها، بينما تشير في ثقافات ثالثة إلى الصحة الجسمية 
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وترسل الرسـائل عـن   ،  اًن المظهر مهمأيعلم المجتمع األفراد من لحظة الميالد و           
ن اآلخرين سيحكمون عليهم مـن خـالل   أويتعلم األطفال بسرعة ، الجسم في الطفولة المبكرة 

  .في نمو صورة الجسم  ن الثقافة تلعب دوراً مهماًأو، و كيف يبدون أمظهرهم 

ماعية الحضارية الى تشكيل التصورات والمشاعر واألفكار عن وتؤدي الرسائل اإلجت           
، ويتأثر الناس بالثقافة في تكوينهم لصورة الجسـم ، وتؤسس صورة جسم الشخص ، الجسم 

تصل الى الناس في كـل  ، وهذه الرسائل الجريئة من المجتمع التي تؤكد على المظهر المثالي 
  .األعمار

والتي تحدد العالقة اإلرتباطية بين صورة الجسم  ،الخاصة بهن لكل مجتمع ثقافته أو           
ذا ما إف، ومعايير خاصة به تسهم في تبني صورة الجسم المثالية ، وبعض المتغيرات النفسية 

وكلما إبتعـدت الصـورة   ، شعره ذلك بجاذبيته الجسمية أتطابقت صورة الجسم وهذه المعايير 
ن خبرات صـورة  ، إاهات سلبية نحو جاذبيته الجسميةعن هذه المعايير تكونت لدى الفرد إتج

 .الجسم تعكس السياق الثقافي غالباً 

فالثقافة كبير،  التكيف الثقافي يؤثر علي صورة الجسم بشكلأن  Heinperg ويرى           
كل هذا  وما الجميل والهام؟ ترفع قيمة بعض األشياء وتخفض قيمة األخرى، وتحدد ما الجيد ؟

لـي  إويـؤدي   وأن التركيز الثقافي علي المظهر الخارجي ضار للمجتمع ، ل الثقافة،يعرف داخ
  .نتائج سلبية تؤثر على صورة جسم الفرد

ـ  ـورة الجسم مفهوم دينامـأن صو            ويتـأثر   ة ،ـي يتضمن التفسـيرات الشخصي
ـ  ،؟هونلبسوما ي؟، أن الثقافة تؤثر علي ما يأكله الناس، واً وثقافياً ـإجتماعي فون فوكيف يص
  ).Heinperg,1995: 338( شعرهم؟

حجـم  وشـكل   أن المجتمع يخبر الناس دائماً بأنهم يمكن أن يغيروا  Stacyويرى            
  .وال يؤكد على أن علم الوراثة أحياناً يسبب للشخص زيادة الوزن  جسمهم،

 صـورة  وأنومرغوب  وتنمو صورة الجسم من خالل تعريف المجتمع لما هو جذاب           
كبر علـي صـورة الجسـم    والتأثير األ ،متعلمة من الذي يحدث في األسر وبين األقران الجسم

  ) .Stacy, 2000: 1-8(ص الثقافة التي يأتي منها الشخ

نتيجة للقيمة العالية التي تضعها الثقافـات الغربيـة علـى     –نه أ Jacksonويذكر            
  .خالل العقود القليلة الماضية شغال الفرد بصورة جسمه بشكل مثيرزاد إن –الجاذبية الجسمية 

علـى   االتي ننميها تقوم ابتـداءSchemas  ) الجسم مخطط(ن أن نستنتج أويمكن            
قـد يكـون   ، في مجتمعاتنا الشرقية  فما يعد مثالياً، الصور المهيمنة التي نراها في المجتمع 
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حيث مـازال الجسـم   ، وخاصة بين كبار السن ، ات الغربية بعض الشيء عن المجتمع مغايراً
ـ نهم يفضـلون األجسـام النح  أظ ـما فئة صغار السن فيالحأ، لديهم  الممتلئ للفتاة محبذاً ة يف

  .) 180: 2002،االنصاري(ن ـسوة بالغربييأ

ر، لكن يبدو أن معظم الثقافات تحبذ زيادة الوزن والحجم على المتوسط لدى الذكو           
بينما تفضل أن يقل الوزن عن المتوسط لدى اإلناث، إذن فليس من الغريب أن تنظر المرأة إلى 
ذاتها الجسمية بعين ناقدة باستمرار طالما أن الثقافة المحيطة بها هي التي تعضد بل وتشيد 

  .وتحث على هذا االهتمام

عند المرأة العربيـة  ومن العناصر الفاعلة التي تؤثر في تشكيل صورة الجسم           
دخولها معترك الحياة العمليـة خارج المنزل إضافة إلى أعبائها األسرية التقليديـة، مما 
يجعلها قد تهمل بعض الشيء في صورتها الجسمية ومظهرها العام، وذلك ألن أولويات الحياة 

سمها الواقعيـة تأخذ حيزاً كبيراً من تفكيرها واهتمامها، وال تجد الفرصة لتجعل من صورة ج
مطابقـة أو قريبة من المثال الجسمي الذي أصبح شائعاً في المجتمع ويحوز األفضلية 

  ).82: 1996كفافي والنيال ، (واالستحسان 
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  :المبحث الثالث
  :Self conceptالذات   مفهوم

 : مقدمــة

مـن   نـوع  مليـون  عـن  يزيد ما نبي من ذاته تعي الذي الوحيد الكائن هو اإلنسان           
 اإلنسـان أصـبح   أن بالـذات  الـوعي  هذا نتائج من وكان األرض، على تعيش الحية الكائنات
   . نفسه قبل من للمالحظة موضوعاً

 التي التصورات ضوء في للسلوك العوامل الموجهة من الذات مفهوم اعتبر وقد           
 الزمان من لفتـرة الذات مفهـوم بدراسة تمامكان اإله هنا ومن نفسـه، عن الفرد يكونهـا
 من أكبر وبموضعية أوضح بشكل وليدرس المعاصرة، في الفترة جديد من ويبرز ليعـود
  ).62: 1979بكر،(السابق

 ،إن مفهوم الذات هو الشيء الوحيد الذي يجعل للفرد اإلنساني فرديته الخاصة به           
وتفكيره  دراك ذاته بحيث يجعل من الذات موضوعاً لتأملهالمخلوق الوحيد الذي يستطيع إ وهو

مهماً من العوامل  ويعد مفهوم الذات من األبعاد الهامة في دراسة الشخصية وعامالً، وتقويمه
 .لألفراد السلوك وعلى الصحة النفسية ىتأثيراً كبيراً عل سالتي تمار

 " أعرف نفسك" مغزى الحكمة القائلة  وكلما زادت المعرفة بطبيعة اإلنسان زاد عمق            
إدراك  وإن هذا المفهوم الذي يتكون لدى ذاته هو األساس في وحدة الشخصية إذ تمثل طريقة

يختلط على  وغالباً ما ،المحور الرئيس لتنظيم الشخصية وتحديد السلوك اآلخرينالذات وإدراك 
الستجاباته للمواقف التي  ونتيجة ن،اآلخريالفرد إدراك ذاته نتيجة لتعدد خبراته وتجاربه مع 

الفرد عن ذاته أثر كبير  صورةلوإن  ،لسلوكه اآلخرينيتعرض لها وانطباعاته عن إدراك 
 ومدىلفرد عن ذاته ا وذلك لما تعكسه في تصور ورؤية ،وأهمية بالغة في مستقبل حياته

عديد من الدراسات موضوعاً جوهرياً لل ذاتـويعد موضوع ال ،احترامه واعتباره وتقبله لها
  ).23:هـ1406الفياض، ( النفسية واإلجتماعية

ويحتل مفهوم الذات مركزاً مرموقاً أيضاً في نظريات الشخصية ويعتبر من العوامل            
التي لها تأثير على سلوك الفرد وتحصيله الدراسي ويترك أثراً كبيراً في تنظيم تصرفاته، وقد 

ان نتيجة الوعي بالذات وكان من نتيجته أنه أصبح اإلنسان نفسه برز مفهوم الذات لدى اإلنس
موضوعاً للمالحظة من قبل نفسه ونتجت من هذه العملية منظومة من التصورات واإلتجاهات 

  ).114: 2002جابر، (نحو الذات 
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  :وجهات نظر مختلفة نحو مفهوم الذات: ثانياً
  :الكريم القرآن في الذات

والتسامح  التوافق تحقيق شأنه من ما كل أي الخارجية الذات بمعنى جاءت  :أوال           
 .والتواصل والتحاب التواد وتحقيق والتدبر والتقاطع التشاحن وإزالة اآلخرين مع

 .) 1 : األنفال()مؤمنين كنتم إن ورسوله اهللا وأطيعوا بينكم ذات وأصلحوا( : تعالى قال

عليم  واهللا ( تعالى قولة في ذلك الضمير أي لداخليةا الذات بمعنى جاءت:  ثانيا           
  .)154 : عمران آل) ( الصدور بذات

 :الذات من وجهة نظر الفالسفة وعلم والنفس

 أنا(أطلقها  التي الشهيرة والمقولة Rene des cartes" ديكارت رينيه " الفيلسوف           
  . وجودي إنكار يمكن ال ر واقعاًالتفكي كان طالما تعني التي)  موجود أنا إذن ، أفكر

 علم النفس مبادئ ( الشهير كتابه في قدم حيث " Wiliam James جيمس وليم "           
 .للموضوع معالجته في موضوعياً وكان،  الذات حول مستقالً فصالً ) م1980 ،

 : هي العناصر وهذه تنازلياً مرتبة عناصر أربعة إلى التجريبية الذات قسم وقد
 ٠ وقبولها ونزعاتها النفس ملكات بها ويقصد الروحية الذات -١

 ٠ المادية الفردية الممتلكات يخص ما كل وهي المادية الذات -٢

 .الفرد إلى اآلخرون بها ينظر التي الكيفية بها يقصد اإلجتماعية الذات -٣

   هويته الشخصيةب الفرد إحساس يكون الذي التفكير من التيار ذلك بها يقصد الخاصة األنا -٤

  ). :200339الشيخي،( نفسه إلى الفرد نظرة وتكون تتحد األربع الذوات وهذه

  .اإلجتماعية الذات والبيئة بين العالقة على أكد الذي "cooley,1902" كولي العالم           

 وناقـش،  هذا المفهـوم وسـع الذي  "Mead,1913" ميـد العالم هربرت           
 نشأ التي الحيـاة اإلجتماعيـة صورة تعكـس مرآة الشخص كيـان بها يصبح لتيا العمليـة

  ). 65: 1979، بكر(فيها 
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 تمثل الجزء الذات : فيقول المجال هذا في مصطلحات بين " Hamacheck " يميز           
  .الشعوري المستوى على النفس من الواعي

تكون  التي واإلنجازات األفكار من الخاصة وعةالمجم تلك إلى يشير الذات ومفهوم           
 بأنفسنا من خبراتنا ينشأ الذي المنظم المعرفي البناء ذلك أنها أي الزمن، من لحظة أي في لدينا

  ).77: 1994، شوكت(  بها والوعي ،

 أمثال علماء وبدأ بالبروز - الذات نظرية بما فيه - اإلنساني النفس علم بدأ ثم           
Allport   & Rogers & & Maslow  Rollo May يهتم علم نفس إيجاد إلى بالدعوة 

 سلوك ًمن وأكثر تعقيدا أكبر شئ اإلنسان سلوك أن أساس على بأكمله اإلنساني بالسلوك
  . :65 ) 1979 ، بكر(  المختبر في الحيوان

 يرى أن لذلكو الذات نفس علم سيكون الصحيح النفس علم أن " Allport " ويقول           
 مدى على وهويتنا يتوقف الشخصي وجودنا أن وهي ، الذات في البحث إلى تدفعنا أسباب هناك

 كما ذاتها، إبعاد بعد إطار الصورة على المحافظة بمثابة المحك هذا إسقاط وأن بالذات، إحساسنا
 الفلسفة يساعد لكي وذلك للذات المعنى المتطور عن دقيقا بيانا يقدم أن النفس علم على ينبغي

  ). 33: 1978 زيد، أبو(  مصطلحات الذات تحديد في

  :تعريف مفهوم الذات
 المنظرين بتعدد الذات مرتبط مفهوم استخدامات وتعدد التعاريف تباين أن أسعد يرى           

 والفـرق أخرى تارة " بالذات " لها  ويرمز " باألنا " تارة للذات فيرمز مدارسهم، باينـوت
 هناك فليس الذات إدراك مدى يشوب الغموض الذي أن كما ، معدوماًً يكون يكاد المدلولين بين
 فلسفي جدل هناك أن كما واألفكار، األفعال من غير مدرك هو وما مدرك هو ما بين فاصل خط

 الذات مفهوم تجنب الشخصية نظريات من بالكثيـر ذات، مما دفعـال هومـمف حول عميق
  ).72: 2003، المشيخي(ة ـبالكلي

  : الذات لغة
أنه عليم بذات : " ذات الشيء حقيقتـه وخاصيتـه قولـه كذلك عز وجـل           
  ).13: الملك" (الصـدور

  .وذات الشيء نفس الشيء عينه وجوهره            
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فهذه الكلمة لغويـاً مرادفة لكلمـة النفس والشيء، ويعتبر الذات أعـم من            
ذات تطلق على الجسـم وغيره والشخـص ال يطلـق إال على الجسم ـألن ال خصـالش

  ).13: 1988ابن منظور، (فقـط 

  : معناه اصطالحاً
 في وإجتماعياً وعقليا جسميا النفسنا المجرد إلدراكنا المعنى بأنه"المشيخي  تعرفه          

  ).73: 2003المشيخي، " (باآلخرين عالقتنا ضوء

بأنه تكوين معرفي منظم موحد ومتعلم للمدركات ) "105: 2002أبو مغلى، (ه وعرف           
  ". الشعورية والتصورات والتعميمات الخاصة بالذات، يبلوره الفرد ويعتبره تعبيرا نفسيا لذاته

ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية المتسقة المحددة األبعاد عن العناصـر             
  : ينونته الداخلية والخارجية، وتشمل هذه العناصرالمختلفة، لك

المدركات والتصورات التي تحدد الذات، كما تنعكس إجرائيا في وصف الفرد لذاته كما  •
  ."الذات المدركة"يتصورها هو 

الـذات  "المدركات والتصورات التي تحدد الصورة المثالية للشخص الذي يود أن يكون  •
 ".المثالية

التي تحدد الصورة التي يعتقد أن اآلخرين يتصـورونها والتـي    المدركات والتصورات •
 ".الذات اإلجتماعية"يمثلها الفرد من خالل التفاعل اإلجتماعي من اآلخرين 

ومفهوم الذات خاصة عند علماء النفس اإلجتماعي يتمثل في أن الطفـل ال يكـون              
لآلخـرين والسـتجاباتهم وتقييمـاتهم لـه      واعياً بذاته تلقائياً، ولكنه يتعلم عن طريق إدراكه

وانطباعاتهم عنه، أي إدراك اآلخرين كموضوع له خاصيته أي أن مفهوم الطفل لذاتـه يكـون   
  .انعكاساً عن اآلخرين

ذلك  الذات هو مفهـوم أن" :فقال التعريف هذا من قريب إسماعيل إلى وذهب           
يظهـر  كمـا ككـل، نفسه نحـو الفرد استجابات يتضمـن الذي واإلنفعالي اإلدراكي التنظيـم

 )أنا ناجح (المتكلـم ضميـر على الصفات من ما صفـة يحمـل الذي اللفظي التقدير في ذلك
  ) .95: 1993المفدي، " (مثالً

 من به وما تتصـف نفسه عن ، الفرد فكرة بأنـه "الذات مفهوم أما فهمي فيعرف           
 أن كما يجـب لذاته نظرته وعـن النـاس ، من بغيـره عالقاته نوع وإمكانياتـه ، قدراته
  ).35: 1976فهمي، (  "تكون
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ومن خالل اطالع الباحثة على العديد من الكتب التي تحـدثت عـن مفهـوم الـذات                
وجدت بأن العلماء والباحثين لم يتفقوا على تعريف محدد لمفهوم الذات حيث قام كثيـر مـنهم   

ات لهذا المفهوم تبدو متشابهة حيناً ومتباينة أحياناً أخرى، وقد اسـتخدم بعـض   بوضع تعريف
علماء النفس مفهوم الذات ليعبروا عن جميع األفكار والمشاعر والمعتقـدات المتكونـة لـدى    
الفرد عن ذاته، والتي تعبر في الغالب عن خصائصه الجسمية والعقلية والشخصية، كما تعبـر  

  .ه وقيمه وقناعاته وطموحاته وخبراته السابقةفي الغالب عن معتقدات

  : الذات مفهوم تكوين
 بينـه يستطيع التميز ال عمره من األولـى السنة في الفرد أن إلى  يشير الشلبي           

 أن بل أمه، جسم جسمه وبين بين يفرق أن يستطيع ال إنه بل ، حوله من الخارجي العالم وبيـن
 دون غامضاً يكون إحساسـه بالمثيرات إن بل فحسب، الحد اهذ عند ينتهـي ال األمـر

 بكل للمثيرات يستجيب أنه ، بل وغير متمـيزة عامة تأتي لها استجابته فإن تمييـز، وبهـذا
 . )74: 2003الشيخي، (تقريباً  جسمـه

 دةموجو هي األولى، بل السنة في للذات انعدام هناك أن يعني ال هذا زهران  ويقول           
 التدريجي والتحقيق في الظهور وتبدأ المؤقت الكمون حالة في تكون لكنها الفرد حياة بداية منذ
 نفسه عن الواضحة غير الفرد فكرة لكن وغير الذات الذات بين يميز الفرد فيبدأ النمو مراحل مع

  )43: 1995 جبريل، ( حياته األولى من الخمس سنوات في تستمر

 : كالتالي وهي الذات مفهوم تكوين في تساعد التي واملالع بعض إلى هنا ونشير

 : اإلجتماعية التنشئة / أوال

 لدى الذات تكوين مفهوم في هاماً دوراً األسرية التربية أساليب تلعب الدلفي  يقول          
 الى الحال به يؤدي قد واهتمام برعايته، دالله في تبالغ أسره في ينشأ الذي فالطفل ، الطفل

 كذلك والتسلط، العناد على نشأ االستقاللية، وربما على القدرة وعدم العجز، مشاعر سـاباكت
 طريـق عن أحياناً عنـه يعبر ما وهو بالنقص والدونية، الشعور الى الزائد الدالل يـؤدي قد

 واالضطـراب األضرار نفس الى يؤدي التربية في أن اإلهمال ، كما العدوانية الصـور بعض
  ).59: 2004الدلفي، ( دالفر لدى
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 ثقافة الطفل الى إكساب تهدف السليمة اإلجتماعية التنشئة أن الشيخي إلى ويذهب           
 وماال يفعله أن ينبغي ما من خاللها الطفل يتعلم إذ ، فيه يعيش الذي مجتمعه ومعايير وقيم
 نفوراً سيلقى بينما إلجتماعية،ا للمعايير تصرف وفقاً إذا إثابة سيلقى أنه ويتعلم ، فعله ينبغي
  ).39: 2003الشيخي، ( هذه المعايير مع يتنافي بما تصرف إذا وعقاباً

 من مجموعة من خالل ومتعددة مكثفة حوارات إجراء ضرورة إلى اهللا خلف ويشير           
 لةاألسئ فهذه ؟ أتصرف كيف أعمل ؟ كيف ؟ أنا من  عنها اإلجابة الطفل يستطيع حتى األسئلة
  ٠ بنفسه الثقة وتعطيه بذاته تعرفه

 عـن  ويأتي األسرة من المدح طريق عن لذاته الطفل فهم يأتي "اهللا  خلف " ويقول            
،  الـذات  احترام يفتقد فإنه بذاته الطفل يشعر لم وإذا ،) اآلخرين طريق عن (مباشر  غير طريق

 ٠ األسرة طريق عن تأتي الذات فهم في خطوة أول ألن ويصبح متشائماً

 : التالية األمور طريق عن يكون بالذات الشعور أن)  38 :1998 ، اهللا خلف (ويرى

 . )قوته  طوله  جسمه ( الجسم .1

 . والسيطرة باإلتقان الشعور .2

 . معهم والتنافس األشقاء مع العالقات .3

 قةتعطيه الث اجتماعية تجارب الطفل ، ليكسب ) اللعب طريق عن ( األقران مع التفاعل .4
 .  بنفسه

  : اإلجتماعي التفاعل / ثانيا
 الفرد أو حياة في اإلجتماعي التفاعل عملية في وهاماً كبيراً دوراً تلعب أيضاً األسرة           

 داخـل المدرسـة   والرفـاق  المدرسين مثل حياته في مكانة يحتلون الذين األفراد كذلك ، الطفل
  .وخارجها

 ناضجاً مفهوماً الفرد تكون لدى السليم اإلجتماعي التفاعل عملية إن فهمي ويرى            
 هذه خالل من الفرد يتعلمها السلوكية، التي والتوقعات اإلجتماعية المعايير خالل من ذاته عن

  ).81: 1976فهمي، (العمليـة
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 بمـا كثيراً يتأثـر قد ذات تكويـن مفهـوم أن إلى  )77: 2003الشيخي، (ويشير            
 اإلجتماعي التفاعل عمليات من عمليتين هامتين عبر يكون ، وذلك ) الوسـم أو بالوصم( سمىي

  : كالتالي وهما

 : اإلمتصاص

 يعامل بها التي المعاملة ونوع معهم، ويتفاعل يعيش الذين األفراد من يمتص الطفل           
 سـينظر  فإنه بمحبه وتقدير وناآلخر عامله فإذا اآلخرون، إليه ينظر كما نفسه إلى ينظر أنه ثم
 اإلجتمـاعي  التفاعـل  فكأن إيجابية ، نظرة ذاته الى وينظر التقدير يستحق كشخص نفسه إلى

   . ذاته عن للفرد إيجابي مفهوم تكوين في يساهم

 تتسـم  بمعاملـة  اإلجتمـاعي  التفاعـل  عمليـة  في يمر كان الذي الفرد كـأما ذل           
 وهـذا  ، لذاتـه  والكراهية االحتقار من كثير فيها سلبية نظرة هـذات الى فأنه ينظر راهيةـبالك

 ولكل(صحيحاً  يكون ما كثيراً ولكنه المجتمع أفراد جميع على ينطبق أن ليس بالضرورة القول
  ).شواذ قاعدة

  :التوقــع

 لذيالطالب ا ذلك : المثال سبيل فعلى ، يكن أن يتوقع كما الفرد سلوك يكون أن أي            
 جهـداً  يبـذل  تجد الطالب ، المادة هذه في متفوق طالب أنه الرياضيات مادة مدرس منه يتوقع

 فإذا ، منه يتوقع كما أستاذه، ويكون نظر في يستمر أن أجل من المادة هذه في ومختلفاً مضاعفاً
   . الذات مفهوم على و إيجابياً جيداً انعكاساً لذلك كان منه، يتوقع ما الطالب حقق ما

 معايير من تحمله لنفسه، وما ونظرته فكرته بين اتفاقاً لديه كان كلما فالفرد           
  . لذاته إيجابية ونظرة الفرد انطباعاً يعطي ذلك ، فإن منه متوقع هو ما وبين ومشاعر،

 منه، متوقع هو ما تحقيق ولم يستطع لنفسه الفرد نظرة مع التوقعات اختلفت ما وإذا           
 في المحققة التوقعات تتشارك هنا ، ومن ذاته عن سلبي انطباع إلى بالفرد يؤدي ذلك إنف

 ) . صحيح والعكس ( ذاته عن الفرد إيجابية  لمفهوم وصمة

 وقيم وتوقعات الحقيقية للفرد القيمة بين الصراع ينشأ حينما أنه إلي  Hollويشير           
  ).23: 1999الصيرفي، (نحو الذات بسلبية الشعورو والقلق التوتر يسبب ذلك فإن اآلخرين
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  :بناء الذات
إن عوامل بناء الذات هي نفسها التي تحدد المالمـح الرئيسـية لشخصـية الفـرد                

  .هي الجانب الواعي في الشخصية" األنا"اإلنساني، وعلى هذا فإن 

وبين البيئة التي يعيش فيها ) بيدواللي(كوسيط بين الرغبات الغريزية " األنا"وتعمل            
الطفل، وهي تقوم بمهمة التوفيق بين هاتين المجموعتين من المطالب المتضاربة، وهي تسعى 
دائماً نحو حل مشكلة الرغبات الغريزية بطريقة تضمن للشخصية وحدتها وانسجامها مع 

  ).53: 2004الدلفي، (المحيط الخارجي 

  ):األنا(عوامل بناء الذات 
عندما تتسم األنا بالضعف، وعندما ال تعد قادرة على حسم الصراع، وعلـى اتخـاذ              

الموقف المناسب، إزاء تحديات الحياة المختلفة تصبح غير قادرة على التكيف مع المـؤثرات  
  .المختلفة

وفـي  يستلزم أوالً فهم العوامل التي تدخل فـي بنائهـا،   ) فهم اإلنسان(إن فهم األنا            
  :تحديد درجة قوتها أو ضعفها، وإن أهم هذه العوامل هي

 : العوامل الفطرية .1

للعوامل الفطرية دور كبير في بناء األنا، وهذه العوامل يحصل عليها اإلنسان            
بالوراثة، وهي أيضاً نتيجة عوامل كثيرة جداً، وأن آراء العلماء ال زالت متضاربة ومتباينة في 

مل الوراثيـة بالضبط، على الرغم من تأكدهم من أثرها على مجمل شخصية تحديد العوا
  ).54: 2004الدلفي، (اإلنسان 

 : الخبرات األولى .2

فالطفل يتأثر في نموه اإلجتماعي باألشخاص الذين يتفاعل معهم، وبالمجتمع الـذي             
وتـنعكس آثـار هـذا    يحيا في إطاره، وبالثقافة التي تسيطر على أسرته ومدرسته ووطنـه،  

  .التفاعل على سلوكه واستجاباته وأنشطته العقلية واإلنفعالية، وعلى شخصيته المتطورة

حيث أن الفرد يتصل من خالل تطوره بجماعات مختلفة تؤثر فـي نمـوه وتوجـه               
ـ  ي سلوكه، كاألسرة والجيران والزمالء والمجتمع، ولعل أولى هذه الجماعات وأكبرها تأثيراً ف

شخصية الطفل هي األسرة، إذ يكون لها نحو األبناء وأساليب تنشئتهم دوراً هاماً في توجيـه  
سلوك الطفل، وتحديد نمط شخصيته، وإتجاهاته نحو اآلخرين ونحو األشياء والحيـاة عامـة،   
وإن لنوع عالقات الطفل بوالديه وإخوانه وأقاربه وجيرانه واآلخرين المهمين له، دوراً مهماً 
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حيث يتأثر مفهوم الذات لدى الفرد بمدى استجابات التقدير التي يتلقاها من والديه،  ،حياتهفي 
  .كما تتكون فكرته عن ذاته من استيعابه لرأي اآلخرين فيه

فالحب والتقبل الذي يتلقاه الطفل من والديه له تأثراً إيجابياً في تشـكيل مفهـوم               
ل هذه الحاجات بصورة صحيحة، فإن ذلك سوف يتـرك أثـرا   الذات لديه، وعندما ال تشبع مث

  ).119: 2002جابر، (سلبيا في مفهوم الذات عنده 

  : أحداث مجرى الحياة .3
تلعب األحداث التي يمر بها اإلنسان دوراً هاماً في بناء وتتطور األنا، وخاصة تلـك             

ن كاألحـداث الطبيعيـة أو   التي تسبب لإلنسان الحرمان، أو أنهـا تزيـد شـعوره بالحرمـا    
إلخ وتزداد خطورة أهمية تلك األحداث في حياة اإلنسان، إذا جابهت ذاتاً تتصف .... اإلجتماعية

  .بالقوة والمتانة، وأن األحداث العنيفة تشعر اإلنسان باالضطراب وتفقده الطمأنينة واالستقرار

هة األحداث التي هي في راً في مواجـحيث إن بعض الناس يظهرون عجزاً كبي           
ها ـهم تتصف بالضعف الكبير، وألنـحدود إمكانيات وقدرات اإلنسان االعتيادي، ألن ذوات
ادي، فاإلنسان من ذلك النمط غير قادر ـعاجزة عن تحمل أي شكل من أشكال الحرمان االعتي

ما في  اس القيام بعملـعلى تحمل أي فراق أو حرمان حسي، وإذا تم تكليف مثل هؤالء الن
وى من الحياة ـرون من الشكـعرون بالحزن ويكثـمستوى إمكانياتهم وعمرهم، فإنهم يش

ومن قسوتها ويتمادون في التهجم على الناس في هذا الزمان واصفين إياهم بالغلظة 
  ).55: 2004الدلفي، (إلخ .... والجفوة

  : الذات أهمية مفهوم
 واضحة مع طردية عالقة الذات لمفهوم أن ةالميداني الدراسات من كثير أظهرت           

 أو الذات تقبل عدم إن ، النفسية مجال الصحة في تبين النفسية قد والصحة النفسي التوافق
  .والقلق النفسي والصراع االضطراب إلى يؤدي رفضها

هناك  ، وإن مع الذات االنسجام بعدم يتسمون العصابيين أن الدراسات أثبتت بل            
  . لذاته الفرد تقبل بين وإيجابية طردية قةعال

وصورة الجسم  الذات مفهوم أن هناك عالقة بين من الدراسات العديد أظهرت وقد            
لدراسة العالقة بين الرضا عن صورة الجسم والرضا  Bawzer  ،Areksonكما في دراسة 

صورة الجسم والتصور الذاتي، الذاتي لدى طالبات الجامعة، وأسفرت النتائج عن إرتباط بين 
  .ولكنه لم يظهر إرتباط بين صورة الجسم والرضا عنه
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عن إرتباط جوهري موجب بين مقياس مفهوم  Balogaenكما كشفت دراسة             
  ).6: 1994إبراهيم والنيال، (الذات ليتسني، ومقياس التصور الجسمي 

 مما أكثر فهم ذاته إلى شديدة بحاجة الحاضر الوقت في اإلنسان زيد أن أبو ويقول           
 معرفة أكثر يكون عليه أن لزاماً كان الطبيعي، بالعالم اإلنسان معرفة تعددت أن فبعد مضى،
 العالم وبين بينة التوازن والتوافق تحقيق أجل من وذلك وعالمه النفسي، البشرية بطبيعته
  ).45: 1987أبو زيد، ( به المحيط

 باإلنسـان العالـم المحيـط في السريع التغير هذا أن زيد أبو النقيثان قول ويؤكد           
 أن يمكـن التي لجميع العوامـل التصدي الفرد يستطيع حتى للذات كامـل فهم إلى يحتـاج
 الداخليـة والقوة للشخصية حجر الزاوية يعتبر الذي الذات مفهوم السيما شخصيته على تؤثـر
  .) 49: 2005 النقيثان،(لهـا 

  : الذات نظريات
  : الذات اهتمت بمفهوم التي النظريات لبعض ومختصر سريع بعرض الباحثة تقوم وفس       

 : الشخصية الظاهراتية النظريات :أوال

 هو الدافع الذات تحقيق إن القول إلى الظاهراتية النظرية ابـأصح بـيذه           
 دوافع قليلة إال هي فما  ، ولوجيةـالفسي دوافعال من داهـع ما أما ، الرئيسي يـاإلنسان
   . ) 49: 2000 ، دافيدوف ليندا ( األهمية

يقـول   ، المجـال  هذا في كمثال "Rogers" نظرية  علي هنا الدراسة تركز وسوف           
Rogers"" :له وليس ومبهماً غامضاً مفهوماً الذات كانت أن الثابت باإلعتقاد عملي بدأت لقد 

 الفرصة العمالء يعطي عندما عليه، وأنه التعرف بطيئاً في كنت ذلك علي وبناء  عملي، مفهوم
 أنني ، الذات عن الحديث إلى يميلون فإنهم الخاصة، بكلماتهم مشكالتهم وإتجاهاتهم عن للتعبير

 خبـرة  هام في مبدأ الذات أن التغيرات هذه من واضحاً ، ويبدو الحقيقة ذاتي لست اشعر أنني
 . الحقيقية ذاته يصبح أن أجل من جاهداً يسعى وانه دالفر

مـع   ومتسـق  مـنظم  نموذج أنه علي الذات مفهوم أو الذات  "Rogers"  ويعرف           
   . ٍالرموز بهذه المتعلقة القيم مع المتكلم الضمير أو " لألنا " المدركة الخصائص

 الذات، حرجة لنمو كمرحلة الطفولة إلى ينظر "Rogers" دافيدوف إن ليندا وتقول           
 التأثيرات علي فهو يركز ، المحدثين الفرويديين المنظرين من كثير مع كثيراً يتفق بذلك وهو

 االعتبار علي الفرد أهمية حصول على يؤكد أنه كما ، المبكرة اإلجتماعية للعالقات الباقية
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  رأي في األطفال وأن ، منهم امينوخاصة اله اآلخرين من والقبول العاطفي والدفء اإليجابي
"Rogers"  الحاجة هذه سبيل إشباع في شئ أي يعملون سوف .   

في  باالتساق واعين يكونون المبكرة السنوات في األطفال أن  "Rogers"  ويقول           
 )الطاقة كثير من لديه ( و ) بسهولة الغضب( فمثال معينة سمات ألنفسهم ويحددون سلوكهم
 إيجابياً كجانباً يدرج ) لديه طاقة ( كونه أن حين على ، سلبي كجانب يدرك بسهولة بفالغض
  . ) 51: 2000 دافيدوف، ليندا(للذات

 هـو  يكـون  حيث معين، ظاهراتي مجال في يعيش فرد أن كل "Rogers" يؤكد و           
 أفـراد  عليهـا  يجمع يالت أو المجتمع أفراد كل فيها يشترك التي المجال، فاإلدراكات ذلك مركز

  .الصحيحة والمالحظات اإلدراكات المجتمع هي

 يدرك حيث إدراكي شئ فالذات مع اآلخرين، الفرد تفاعل عن ينتج الذات مفهوم إن            
 والمعايير القيم من يتكون عادة الذاتي والمفهوم تكون عليه، أن ينبغي وما ذاته ويفهم الشخص

 . :57 )1991 أنجلر،(من اآلخرين  ردالف يأخذها أو يرثها التي

الفرد  إدراكات مجموع هو "Rogers" يراه كما الذات مفهوم أن" العيسى"ويقول            
  البيئة اإلجتماعية، ومن اآلخرين من يكتسبها التي والمفاهيم والمدركات وقدراته لخصائصه

ً  رواجا القت النظرية أن هذه إال الالشعوري، الجانب أهمل قد نظريته في "Rogers" أن ومع
  ).36: 1988 ، العيسي (النفسي والعالج اإلرشاد في

 :النفسي التحليل نظرية : ثانيا

فـي   خاصة اإلنسانية الشخصية لفهم تساعده استبصارات عن يبحث "Frued" كان           
 ضـع فـي و  تـدرج  ثم . أيضاً نفسه يالحظ كان "Frued" إن بل العصابيين للمرضي عالجه
 معالجته النفسي وطرق السواء وعدم السواء تفسر وهي ، النفسي بالتحليل تسمي التي نظريته

 يـراه  لمـا  الشخصـية وفقـا   تتكون .وينقحها أفكاره يراجع حياته طيلة "Frued" ،واستمر
"Frued" هي مكونات ثالث من : 

   ID : الهـو -١
مخزون  بمثابة وتعد الحياة، مع تمروتس الوالدة تنشأ منذ بيولوجية منظمة وهو           

  . )61: 1999 الداهري والعبيدي، ( النفسية للطاقة
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   : الدوافع من نوعان المرحلة هذه في ويوجد       

علـي   "Frued" أطلق الحياة في رغبة وأي والحب، واألبداع والخلق الحياة نحو دافع •
     Libido .  "الليبيدو"مسمي  الدافع هذا

عليه  ويطلق والتدمير، والتخريب والموت العدوان في الرغبة فيه ثاني افعد          
"Frued" 72: 1990 ، عيسوي ( الشر أو الموت رغبة اسم.(  

 بالعالم يتصل ال ألنه التجربة أو الخبرة بفعل وال بمضي الزمان يتغير ال الهـو           
 ).39 :1998 العنزي،( عليه يمكن السيطرة ذلك ومع ، الخارجي

والمثل  األخالق أو القيم أو بالمعايير  )للهو( عالقة  ال انه  "Frued"  ويري           
مبدأ  وفق يسيـر فهو منطـق أو قواعد أو لقوانيـن يخضع ال أنـه كما والخطأ والصـواب

  ). 47: 1999 ، األنصاري( اللـذة

  The Ego : األنا -٢

  الهـو، ينبثق من  أن األنا يري "Frued" بأن القول ىإل العبيدي و الداهري  يذهب         
 الواقع مع التعامل يبدأ الطفل حيث الحياة، مع ويستمر الطفل حياة من الثاني العام خالل وذلك

 دائماً  األنا ألن اإلشباع تأجيل إلى الواقع ويؤدي هذا لمواجهة يحدث األنا وانبثاق ، الموضوعي
 مع التوافق إلى دائماً يسعي ، وهو الواقعية مبدأ أي اع الحقيقيواإلشب الموضوعية وراء يسعي
  ).62: 1999الداهري والعبيدي، ( الواقع المعايش ضوء في البيئة

 يمثل  حيـث الوسطي الذات مرحلة أيضـاً المرحلة هذه علي "Frued"  ويطلق           
 الذي الذكي ذلك المدير يه الوسطي الذات أن "Frued" ويري  الدنيا، الذات الهـو مرحلة

 الضمير ومطالب الهـو بين مطالب بالتوافق وذلك ، متكامال بقاء الفرد بقاء تحقيق إلى يسعي
 بين يطـكوس تعمل فاألنا ، تتسم بالتناقض التي المطالب لكـت  Super-ego العليا الذات أو

 ذةـالل مبدأ بـصاح الهـو وبين العليا األخالقية والمثل ادئـالمب صاحبة اـالعلي األنا
  ).73: 1990 ، عيسوي(والشهوة 

 Super - ego : األعلى  األنا -٣

 النمط الثقافي أو السلوك السليم، من النسق ذلك أنها المرحلة هذه "Frued" يري           
 العليا الذات أو األنا األعلى دور ويتمثل ، المثالي الواقع ضوء في معين ومجتمع بيئة في السائد

 بصبغة األنا صبغ ، وكذلك) غريزة الموت أو الموت دافع ( الهـو رغبات لكل الكف عمليات في
  ).63: 1999 ، والعبيدي الداهري(مثالية  قيمية
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 لـدي  الجمعـي  الضمير او للضمير كمرادف العليا الذات أو األعلى لألنا وتنظر عادة           
   . اإلجتماعية للمعايير مرادفه أيضاً دوركايم وهي

 الخير والشر،  بين صراع عالقة الثالثة العناصر هذه بين العالقة "Frued" ويعتبر           
 التوافق بوظيفة الوسطى تقوم الذات كانت هنا ومن ، الشعوري نطاق علي الصراع هذا ويحدث

   . اإلنسان في والشر الخير قوي بين

 ، سيكولوجية األنـا  قوة ، الهـو وجيةبيول قوة الثالثة القوى تلك إن عوض ويري           
 السـواء  فـي حالـة   ومتآزرة متعاونة واحد كفريق تعمل األعلى، جميعها األنا اجتماعية قوة

  ) 19: ت.ب ، عوض ( .التوافق سوء أو المرض حالة في ومتصارعة

 : Sullivan نظرية - ثالثا

نمو  عن فيها يتحدث وفه التفاعلية النظريات من "Sullivan" نظرية تعتبر           
 ٠ والقلق التوتر تكتسب وكيف الطفولة، منذ الشخصية

  "Sullivan"  ويطرح ، اآلخرين مع التفاعل من خالل يحدث ذلك كل أن ويرى            
 أن صحيحا ليس : قول في السؤال هذا عن يجيب ثم ! ؟ الفرد حاقدا يصبح كيف : مفاده سؤاالً
 للسلوك خصائص ولكنها صحيح، غير مبدأ هذا الفرد داخل أشياء نوالضغينة والعدوا األحقاد

 )70: 1999الداهري والعبيدي، ( . الحياة رحلة تكتسب أثناء

  :وهي "Sullivan" نظرية في الهامة المفاهيم من هناك مجموعة أن إلى العنزي ذهب وقد    

 : الشخصية البنية -١

 الفرد أن يولـد فمنذ اآلخريـن، عن منعزلة كونت أن يمكن ال الفرد شخصية أن أي           
 والتفكيـر والتذكـر اإلدراك والتخيل أن بل حياتـه، على ويحافظ به يعتني ما شخصاً يجد

 التأثيرات من خالية الفرد داخل أنشطـة وليست مجرد اآلخريـن، بشخصيات تتعلـق
  .)41:  1998، العنزي (  الخارجيـة

 هي "Dollard Mellar" وعند  الغرائز هي "Frued" لدى صيةالشخ كانت فإن           
الداهري  ( األشخاص بين الشخصي المتبادل الموقف عن عبارة "Sullivan" عند فهي  العادة 

  ).72 : 1999 ، والعبيدي
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   : والقلق التوتر - ٢
األشياء  بعض من التحذيرات المبكرة أو األولى الطفولة مرحلة منذ الفرد يلقى           
حياة  في يظهر القلق فيبدأ وغيرهـا، والمظلمة العاليـة واألماكن النار مثل به المحيطـة
دافعاً  القلق يعتبـر أنه كما قلـق حيوان اإلنسان أن :يقول "Sullivan" أن بل الفـرد،
  ).44:  1998 ، العنزي ( أولياً حيويـاً

إشباع  أن أي الفرد حاجات بإشباع وممحك داخلي توتر وجود "Sullivan" ويرى           
 الذي محكوم بالقلق التوتر من أخر نوع وهناك ، التوتر حدة من التخفيف إلى يؤدي الحاجات

  ).74:  1999 الداهري والعبيدي، ( خيالية أو واقعية أخطار أو مخاوف نتيجة يكون

 : والتشخيص الذات -٣

عنها  ينتج األساليب هذه ألن أمناً تجعله فردال يكتسبها سلوكية أساليب هي الذات           
 يصاحبهـا من وما العقاب من للفـرد الحمايـة بمثابة يعد المتوافقـة الذات فوجود التوافـق

  ).76:  1999 الداهري والعبيدي، ( وتوتر قلق

 أحسـن  يعـرف  تجعله ، اآلخرين وعن عن ذاته واضحة صوره الفرد تكوين أن كما           
   . الفرد لذات النضوج نوعاً من يعد اآلخرين، وعن ذاته نع معرفة

 على الفرد لدى بطابع خاص تتطبع إليها وما والذات والشر الخير فإن هنا ومن           
 بالمعايير متأثرة تكون أحكامه الشخصية جميع أن مع لها، وتشخيصه لذاته قبوله حسب

  ).46:  1998 العنزي، ( السائدة اإلجتماعية

هامين  شيئين له يحدث المتأخرة الطفولة مرحلة خالل الفرد أن "Sullivan" ويرى           
 الذي النقد الذاتي من نوعاً فيها ينمي موضوعية، بصورة نفسه إلى النظر في يبدأ أنه أحدهما
 عند األعلى األنا الذات العليا دور يماثل ما وهذا ، خارجية قوى كان لو كما دوافعه، يختبر

"Frued"، الذات تنظيمات أحد الذاتي النقد ذلك ويصبح  )Burnard, 1994: 49 .(  

  :التفريق بين مفهوم الذات وبعض المفاهيم األخرى في علم النفس
 وهو  من اآلخرين، الفرد يقتبسها التي والمدركات للشخص الرمزية الخبرات هو :الذات مفهوم
  ).296: 1989زهران،(اآلخريـن  مع تفاعلال عن الناتجـة والخبرات المدركـات عن عبارة

  ).69: 2002جابر، (  فعلية كيانية خبرات عن عبارة : الذات
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هو أشبه بمفهوم النظر إلى المرآة، وهذا يساعد في التعبير عن التوتر والقلـق  : صور الذات
 :داخل الذات، ويمكن أن تساق فكرة الذات بتساؤالت كالتالي

  من أنا من وجهة نظري؟ •

 نا من وجهة نظر اآلخرين؟من أ •

 ).105: 2002ابو مغلى ، (من الذي سأكون عليه في المستقبل؟  •

هو التقييم العام لدى الفرد لذاته في كليتها وخصائصها العقلية ، اإلجتماعية، :  تقدير الذات
ه، وشعـوره ـيم على ثقته بذاتـعكس هذا التقيـدية وينـاإلنفعالية، األخالقية والجس

ف ـلف مواقـما يبدو في مختـاته منها، كـدى أهميتها، وتوقعـكرة عن موها، وفـنح
  ).39: 2002عبد الباقي، (الحياة 

  :للذات الطبيعة اإلجتماعية 
  :إن إتجاهات الذات نتاج للتفاعل اإلجتماعي وذلك ألن 

الـذات  " نظريات نمو الذات تتركز على إدراك الفرد لكيفية رؤية األفراد اآلخرين لـه   §
 ".كسةالمنع

تركيز االهتمام على العملية أو األسلوب الذي يقارن به األفراد عـن نفسـه باألنمـاط     §
 .اإلجتماعية مع التوقعات التي يعتقد أنها تكون لدى األفراد اآلخرين 

 "Kolly"وإن إدراكاتنا عن كيفية رؤية الناس لنا تسمى الذات المنعكسة حسـب رأي   §
لديه مثل هذه الذات، وكذلك بالقدر الذي وجد  أن الفرد يكون "Mellar"كما استخدم 

ذاتـا   (به الجماعات والتي يعتقد انه يرى نفسه بصورة مميزة في نظرها، فالفرد يكون
تكون بمثابة النواة وهي أعمق وأقوي ذات ، وهذه النواة تنمو خـارج إطـار    )داخلية

 .قمص العمليات التعليمية اإلجتماعية وخاصة تعلم األدوار والتوحد والت

وتعتبر لعملية الذات أهمية في فهم نمو الذات وعند التحليل تنضح أسباب توضح لماذا  §
يتم إختيار الشخص اآلخر كمثل أعلى، وبمجرد إختياره فإن الفرد يتعلم ويقلد سلوكه 

 .)93: 2000المعايطة، (وكل ما يتعلق فيه
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  : المؤثرات اإلجتماعية في مفهوم الذات 
أن هناك عدة مؤثرات إجتماعية لها األثر  )115: 2002أبومغلي، ( ويوضح           

  : يالواضح في مفهوم الذات ، وهي كالتال

لها تأثير في مفهوم الذات للطفل، حيث تتأثر بخصائصه الموضوعية : صورة الجسم  .1
مثل الحجم وسرعة الحركة والتناسق العضلي، وإذا كانت هذه الخصائص تعتمد علـى  

ية مثل نظرة اآلخرين إليه والتقييم الدائم الحسن والردئ فإنها تكـون  معايير اجتماع
 .خصائص إجتماعية 

اإلجتماعية بالنسبة لمفهـوم   رأظهرت الدراسات أهمية المعايي: المعايير اإلجتماعية  .2
الذات ووجد أنه بالنسبة للرجال فإن الحجم الكبير يؤدي إلي الرضـا عـن الـذات ،    

ورضا الفرد عن ذاته يعتمد على كيفية قياسه للمظاهر التي  والعكس بالنسبة للنساء ،
 .على إحاطته بها  هيكتشفها والتي يساعد الكبار والمحيطون ب

يؤثر الدور اإلجتماعي في مفهوم الذات حيث تنمو صورة الـذات  : الدور اإلجتماعي .3
، من خالل التفاعل اإلجتماعي، وكذلك عند وضع الفرد في مجموعة أدوار إجتماعيـة 

وهنا يتعلم أن يرى نفسه كما يراه اآلخرين من رفاقـه فـي الموافـق اإلجتماعيـة     
المختلفة ، ويتعلم المعايير اإلجتماعية والتوقعات السلوكية التـي يربطهـا اآلخـرين    

 .بالدور

دلت الدراسات أن التفاعـل اإلجتمـاعي السـليم والعالقـات     : التفاعل اإلجتماعي  .4
كرة السليمة الجيدة عن الذات، وأن مفهوم الذات الموجب اإلجتماعية الناجحة تعزز الف

يعزز نجاح التفاعل اإلجتماعي ويزيد العالقات اإلجتماعية نجاحاً، وهذا يـؤدي إلـي   
 .زيادة نجاح التفاعل اإلجتماعي 

أسرة تحيطه بالعناية يرفـع   يالطفل الذي ينشأ ف: الخصائص والمميزات األسرية  .5
راته، وفيم لو تم إتبـاع أسـاليب التنشـئة اإلجتماعيـة     من قدراته واهتماماته ومها

الخاطئة، يمكن أن يتسبب الوالدان في أن يدرك الطفل نفسه كشخص غبي أو مشاكس 
 .أو غير موثوق فيه

تلعب المقارنة دوراً يؤثر في مفهوم الذات لدي الفرد فيما لو قارن نفسـه  :  المقارنة .6
من قيمتها أو أعلي منه شـأناً فيقلـل مـن    بجماعة من األفراد أقل قدرة منه، فيزيد 

قيمتها، فربما يشعر الفرد بالفقر بدرجة غير حقيقية إذا ارتبط في عالقات مع جماعة 
 .مستواهم االقتصادي أعلي من أسرته
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  :أشكال مفهوم الذات
أن أشكال مفهوم الذات ترتبط فيما بينها إرتباطاً وثيقاً وتتأثر  )169:2003المحاميد،( يذكر
  :ها البعض، ويمكن تحديد أشكال مفهوم الذات، كما يليبعض

تصور الفرد لتقويم اآلخرين له معتمداً في ذلك علي : مفهوم الذات اإلجتماعية  .1
تصرفاتهم وأقوالهم ، ويتكون من المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي 

  .يعتقد أن اآلخرين قد كونوها عنه

ت الفرد ومشاعره نحو التحصيل الدراسي من إتجاها: مفهوم الذات األكاديمي  .2
  .مواضيع معينة يتعلمها الفرد

ويتكون من المدركات والتصورات التي تحدد خصائص  :مفهوم الذات المدرك  .3
الذات، كما تنعكس إجرائياً في وصف الفرد لذاته، وهو عبارة عن إدراك الفرد لنفسه 

  . علي واقعها وليس كما يرغبها

ويسمي بذات الطموح وهو عبارة عن الحالة التي يتمني أن : ليمفهوم الذات المثا .4
  .يكون عليها الفرد

مفهوم غير ثابت يمتلكه الفرد لفترة وجيزة ، ثم يتالشي :مفهوم الذات المؤقت  .5
  .بعدها ويكون مرغوب فيه حسب المواقف التي يجد الفرد نفسه فيها

ها البعض، وترتبط إرتباطاً كبيراً وقوياً ونالحظ بأن أشكال مفهوم الذات تتأثر ببعض           
مع بعضها ، فعلي سبيل المثال يتأثر مفهوم الذات المدرك بمفهوم الذات المثالي واإلجتماعي، 
ويتأثر مفهوم الذات المثالي بمفهوم الذات المدرك واإلجتماعي، وأيضاً يتأثر مفهوم الذات 

  .)119:2004جابر،(األكاديمي بمفهوم الذات المدرك وهكذا  

 :أن للذات أربعة أشكال هي ويري آخرون 

  ".أنا أري"يعبر عنها لفظ أنا باللغة العربية مثل : الذات أو األنا الفاعلة  §

ويشير إلي استخدام لفظ األنا في حالة وقوع الفعل : الذات أو األنا المنفعلة  §
 .وهكذا" لي اأخبروني، قالو"

  .لواقع وفيها القيم والضمير والمعاييراألنا المتعالية عن ا: الذات المثاليـة  §

األنـا فـي الموقـف المحـدد بعناصـره الماديـة : الـذات الموقفيـة  §
  .)171:2003المحاميد،( واإلجتماعية
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وترى الباحثة أن للذات أشكال متعددة تصف جوانبها المختلفة، بحيث يمكننا القول            
،  يمكن فصل عنصر من عناصرها عن بعضها البعض أن الذات تعتبر كل متكامل ومتداخل ال 

أو عزل تأثيره عنها وإنما كل شكل منها يؤثر في األشكال اآلخري فالذات باختصار هي صورة 
  .الفرد عن نفسه كما يدركها من ناحية جسدية ومعرفية وإنفعالية واجتماعية

  :جوانب الـذات
  :أساسية وهي للذات خمسة جوانب أن) 118: 2002أبو مغلى ، (ويرى 
  .تتضمن الجسد وفعالياته البيولوجية : الذات الجسدية  .1

  .وتتضمن األفكار والمشاعر والسلوك: الذات كعملية  .2

الذي يقوم به،  كوتتألف من األفكار التي يعتنقها الفرد والسلو: الذات اإلجتماعية  .3
يقوم بها وذلك استجابة لآلخرين في المجتمع، ويبدو ذلك واضحاً في األدوار التي 

  .الفرد

  .ويشير إلي الصورة التي لدي المرء عن ذاته: مفهوم الذات  .4

  .وهي ما يطمح أن تكون عليه الذات: الذات المثالية .5

  :خصائص مفهوم الذات 
  :سبعة خصائص أساسية لمفهوم الذات وهي ) 122-117: 2003 المحاميد،( ويحدد        

  :مفهوم ذات منظم
ت الفرد المتنوعة تزوده بالمعلومات التي يرتكز عليها في إدراكه ويعني أن خبرا           

لذاته ، ويقوم الفرد بإعادة صياغتها وتخزينها بشكل أبسط تسمي التصنيفات، وهي تمثل 
  .طريقة لتنظيم الخبرات وإعطائها معني

  :مفهوم الذات متعدد الجوانب
جوانب، والجوانب الخاصة هذه تعكس السمة الثانية لمفهوم الذات هي أنه متعدد ال           

نظام التصنيف الذي يتبناه الفرد، أو يشاركه فيه العديدين ، وأشارت بعض الدراسات إلي أن 
  .إلخ.. نظام التصنيف هذا يشكل مجاالت كالمدرسة والتقبل اإلجتماعي ، والجاذبية الجسمية
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  :مفهوم الذات هرمي 
مفهوم الذات هرما قاعدته خبرات الفرد في مواقف  إذاً من الممكن تشكل جوانب           

  .خاصة وقمته مفهوم الذات العام

  :مفهوم الذات ثابت 
أي أن مفهوم الذات العام يتسم بالثبات النسبي ، وكلما كان اإلتجاه في هرم مفهوم            

القاعدة ، كان الذات العام يتسم بالثبات النسبي، وكما كان اإلتجاه في هرم مفهوم الذات نحو 
هذا المفهوم ثابتا نسبيا، وذلك ضمن المرحلة العمرية الواحدة، إال أن هذا المفهوم يتغير من 

  .مرحلة إلي أخري وذلك تبعا للمواقف واألحداث التي يمر بها الفرد

  :مفهوم الذات نمائي
م غير قادرين فاألطفال ال يميزون في بداية حياتهم أنفسهم عن البيئة المحيطة، وه           

علي التنسيق بين األجزاء الفرعية للخبرات التي يمرون بها ، وكلما نما الطفل زادت خبراته 
ومفاهيمه ويصبح قادراً علي إيجاد التكامل فيما بين هذه األجزاء الفرعية لتشكل إطاراً 

  .مفاهيمياً واحداً

  :مفهوم الذات تقييمي 
يه ، وهذا ال يعني فقط إن الفرد يطور ذاته في موقف مفهوم الذات ذو طبيعة تقييم           

معين من المواقف، وإنما يكون كذلك تقييمات لذاته في تلك المواقف، ويمكن أن تصدر تلك 
باإلشارة إلي معايير مطلقة كالمقارنة المثالية ، أو يمكنه أن يعدد تقييماته باإلشارة  تالتقييما

الء ، أو اإلشارة إلي تقييمات مدركة قام بها آخرون، إلي معايير نسبية كالمقارنة مع الزم
  .وتختلف أهمية ودرجة البعد بإختالف األفراد والمواقف

  :مفهوم الذات فارقي
وهو الذي يتمايز عن المفاهيم األخري التي تربطه بها عالقة نظرية، فمفهـوم            

من إرتباطه بالمواقف  الذات للقـدرة العقليـة، يفترض بالتحصيل األكاديمـي أكثر
  .اإلجتماعيـة والمواقف المادية

   .أي يمكن تمييز مفهوم الذات من البنـاءات اآلخري مثل التحصيل األكاديمـي            
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  :سمات تحقيق الذات
 "Maslo"و "Rogers"تتغير الذات نتيجة للنضج والتعلم، وقد حدد            

لفرد الذي يحقق ذاته الذي في تقرير لهم نشر في سمات رئيسية ل "Killy"و "Kompis"و
  :الكتاب السنوي لجمعية التوجيه وتطوير المناهج ، ومن هذه السمات

الشخص الذي يحقق ذاته، له إدراك مناسب للذات ، ويتعامل مع الحقيقة بسهولة  .1
  .ويتقبلها

معني لهذا الشخص رغبة في أن يكون جزءا من عملية التغير ، وأنه غير مهتم أو  .2
  .بالدفاع عن األمر الراهن

لهذا الشخص وجهة نظر إيجابية نحو نفسه، وثقة متزايدة بقدراته ، وله طموحات  .3
  ).121:2002أبو مغلي ،(واقعية 

  :مفهوم الذات والسلوك اإلجتماعي
تحدث الكثيرون من علماء النفس عن مفهوم الذات والسلوك اإلجتماعي، ويرون أن             
نفسياً حين يبدأ شعوره بذاته، فالميالد النفسي يتمثل في خروج الطفل من رحم  الفرد يولد

الالشعور بالذات ، وهذا ميالد ثان للطفل حين يكتشف ذاته وحين يدخل بحق العالم اإلجتماعي 
وخالل مراحل النمو المختلفة ينمي مفهوم الذات لديه، وتتكون الذات اإلجتماعية التي ، األكبر 

  .عن طريق عملية التقمص اإلجتماعي تنمو أساساًً

كما أن وظيفة الذات هي تنظيم اإلتجاهات السلوكية لدى الفرد في تناسق ووحدة            
تظهر شخصيته وتميزها، والطبيعة اإلجتماعية للذات التي تشترك في دافعية السلوك 

  ).59: 2008السعادات، (اإلجتماعي للفرد في البيئة اإلجتماعية 

إن إندماج األنا في المواقف يعتبر مشاركة كلية للذات ككائن إجتماعي، كما أن            
  .الطبيعة اإلجتماعية والنمو اإلجتماعي للذات عامالً  أساسياً  في الشخصية وفي تقدير السلوك

وإن تقبل الذات وتقبل اآلخرين مرتبطان ويلعبان دوراًً هاماً في تحديد مستوى            
افق والصحة النفسية للفرد وأن مفهوم الذات الموجب يرتبط بالتوافق السليم ومنه التوافق التو

اإلجتماعي، بينما يرتبط مفهوم الذات السالب بسوء التوافق، وقد وجد أن مفهوم الذات 
  . الموجب يرتبط إرتباطًا موجباً  داالً للسلوك اإلجتماعي السليم

كما أنه مع ، لدى الفرد بنمط السلوك اإلجتماعي المتوقع  كما يرتبط مفهوم الذات           
النمو الجسمي والعقلي واإلنفعالي واإلجتماعي يحدث تغير مواكب للشخصية بصفة عامة 
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وبصفة خاصة في مفهوم الذات الذي يؤثر بدوره في تنظيم اإلدراك واستيعاب الخبرات وتحديد 
  .السلوك

تماعية باإلضافة إلى القوة الدافعة الداخلية مثل الدافع إلى وهكذا فإن العناصر اإلج            
تأكيد الذات مهمة حقاً في نمو الذات ومفهوم الذات والسلوك اإلجتماعي وعلى رأس هذه 

  .العناصر التفاعل اإلجتماعي مع الشخصيات والذوات األخرى 

للتفاعل اإلجتماعي وينمو كل من الذات ومفهوم الذات تكوينياًً كنتاج مكتسب            
والمعايير اإلجتماعية والقيم عن طريق استجابات الفرد لمدركاته لسلوك اآلخرين نحوه، عن 
طريق تحليل ومقارنة مدركات اآلخرين ومدركاته وعن طريق خبرة نفسه وجسمه في اإلطار 

  ).187: 2002زهران وسري، (اإلجتماعي  

  :مراحل إدراك الذات
عند الفرد له أهمية قصوى وهو يؤثر في مقدرته في التكيف مع البيئة  مفهوم الذات           

التي يعيش فيها ومع ما يحيط به من ظروف وخبرات مختلفة، ومفهوم الذات له أهمية أيضاًَ 
من ناحية الصحة العقلية، فاألفراد الذين يتمتعون بمفهوم ثابت للذات يتكيفون بشكل سريع 

بيئة لذلك فإن تحديد مفهوم الذات في كل مرحلة عمرية من وبأسلوب أفضل من غيرهم مع ال
ً  لذاته، وبالتالي مقدرة  حيث أبعادها المختلفة يعطي للفرد في المرحلة التي هو فيها وصفا
الفرد على التكيف والتفاعل مع البيئة والمجتمع الذي يعيش فيه مما يؤدي إلى شعور الفرد 

  ).92: 1972عبد الفتاح، ( بالراحة النفسية والطمأنينة والسعادة

  :وسوف نستعرض تطور الذات عبر المراحل العمرية 

  :أوالً مرحلة الرضاعة
تشير نتائج الدراسات إلى أن إدراك الرضيع لذاته يتوازى مع تطوره اإلنفعالي            

  . والمعرفي، ففي الفترة بين الميالد والشهر الثالث من عمره يبدأ يميز بين ذاته واآلخرين

وفي الفترة فيما بين الشهر الثالث والثامن يتمكن الطفل الرضيع أن يميز ذاته عن            
اآلخرين بشكل واضح، وخاصة بعد أن يدرك خاصية التجاوز أي تجاوزه مع أمه وأخوته 

  .واألشياء األخرى في البيت

رضيع الذات المستمرة، وفي الفترة ما بين الشهر الثامن والثاني عشر تظهر لدى ال           
  . بمعني أنه يدرك أنه هو سواء بجانب أمه أو في سريره أو في أي مكان آخر

وما بين اثني عشر شهراًً وأربعة وعشرون شهراًً يتوقع أن يدرك الطفل فئات الذات            
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اطفه مثل العمر واألداء والجنس، وفي نفس الوقت يبدي االرتباك والشعور بالذنب، وتتطور عو
  ) .69: 1998العيسى، (ويدرك بشكل أكبر العالقة بين الوسائل والغايات وتبدأ اللغة في النمو 

  :ثانياً مرحلة ما قبل المدرسة 
إن بناء الذات أكثر وضوحاًً في هذا السن إال أنها كثيراً ما تكون مسرحاًً للقلق            

وابيس األحالم أو حاالت الرعب التي بسبب  تصورات وأوهام الطفل، وهذا ما نالحظه في ك
يبديها الطفل عندما يكون وحيداًً في مكان مظلم، وفي هذا السن ينزع الطفل إلى التملك وإلى 

  .الخ...اإلستحواذ على األشياء مثل هذا قلمي هذا أبي 

لطفل ففي هذا العمر يبدأ ا، إن هذا الشعور بالتملك يمثل جزءاًً من األنا عند الطفل           
في تكوين مفهوم خاص عن ذاته ويستطيع أن يدرك ماذا يريد منه أبويه، كما يعرف أنه ال 
يخضع دائماًً إلى توجيهات أبويه أو الكبار، ثم يصبح في هذا السن قادراًً على تكوين فكرة عن 

الطفل ما ينتظره أبويه، وكثيراً ما يقارن بين ما يريده أبويه وما يقوم به من فعل وسلوك، ألن 
في هذا السن يدرك مدى اإلنسجام واإلختالف بين سلوكه من ناحية وأمر وتوجيهات أبويه من 
ناحية أخرى، إن هذا اإلدراك والتميز بين أفعاله من ناحية ورغبات األبوين من ناحية أخرى 

  .يمثل القاعدة األساسية في بناء القيم الخلقية عند الطفل

إدراك ذاته الجسمية والنفسية ويكون قادراً على اشباع حاجاته  وفي هذا السن يبدأ الطفل      
ورغباته، وعمل أكثر من شئ في آن واحد، ويكون قادراً على تقدير نتائج األعمال التي يقوم 

  ).38: 2008سورية، (بها، ويستطيع تحديد ما يحتاج للوصول إلى تحقيق أهدافه التي يريدها 

  :ةثالثاً مرحلة المدرسة االبتدائي
في مرحلة ما قبل المدرسة يبدي الطفل فعاليته وضبطه لذاته وإدارة شئونه            

على البالغين، هذه الفاعلية التي ستبرز أكثر وربما  هكمظهرين لالستقاللية وتضاؤل اعتماديت
قائمة ببعض المؤشرات التي " اليانوماكوبى"تتكامل في مرحلة المدرسة االبتدائية، وقد وضعت 

  :على فاعلية الطفل في ذاته وهذه المؤشرات هي تدل

  . القدرة على تقدير النتائج المستقبلية التي تترتب على العمل الذي ينوى القيام به .1

عندما تواجهه عقبة تحول وصوله إلى هدفه، يمكنه أن يتوقف ويفكر في الطرق  .2
 . الممكنة للتغلب على هذه العقبة

 .تحقيق هدفه قدرته على التركيز على ما يلزم من .3
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يستطيع أن يقوم بأكثر من عمل واحد في الوقت الواحد عندما تكون هذه األعمال  .4
  . بسيطة

  ).127: 2002أبو مغلي ، ( إذا لم يحقق هدفه  هيستطيع أن يتحكم في إنفعاالت .5

  :رابعاً مرحلة المراهقة
ة بأنها مرحلة المراهق  "Roter" "&"Jadoke" & "Bellاعتبر كل من لقد            

مرحلة التي يعاني فيها الفرد من أزمة الهـوية، إذ يحاول المراهق أن ينفصل عن والديه 
ويظهر اآلباء تذمراًً من أنهم ال يستطيعون ، ويبدأ في السعي للحصول على شخصية متميزة 

  .التفاهم مع أبنائهم 

ت التي يعاني منها فقد دلت نتائج دراساته على أن أكثر المشكال"Calpert"أما            
لية، والحب، ـات العائـوالعالق ، رينـة عالقات مع اآلخـق بإقامـكالت تتعلـالمراهقون مش

والشعور  ، ةـة الشخصيـاة، والجاذبيـحية، وفلسفة الحيـي الصـزواج، والنواحـوال
  ). 39: 2008سورية، (باألمان 

  :أبعاد الذات في مرحلة المراهقة
ب أو األبعاد المختلفة للذات والتي يمكن مالحظة وجودها أثناء فترة إن الجوان           

  .المراهقة تميل إلى اإلتحاد والتمازج مع مرور الزمن نتيجة لزيادة الخبرة 

وهذا األمر يتصل بالصورة التي ، قدراته وإمكانياته ةيتصل بإدراك الفرد لحقيق  : البعد األول
جي، على أن فكرة الفرد عن ذاته يمكن أن تعتدل وتتطور، يقدمها الفرد عن نفسه للعالم الخار

لتتوافر لدى الفرد قسط كاف من الذكاء، مع المهارة الضرورية لمعالجة المشاكل المستجدة 
عليه بطريقة صحيحة وسليمة، وإن فكرتنا عن أنفسنا تلزمنا بإستمرار وال نستطيع تناسيها أو 

ك عندما تحدث تغيرات أساسية وجذرية في حياتنا وذل، تعديلها إال في حدود مقادير طفيفة
  .وهذه الفكرة التي نحملها عن ذاتنا هي التي تسير أعمالنا ونشاطاتنا وسلوكنا وجهته المعنية 

وفي هذه األثناء ، المتصل بذات المراهق فهو ما يدعي بمرحلة اإلدراك االنتقالي: البعد الثاني
إذ أنه ينتقل من الحالة التي يكون فيها تسلطياً  نجد إن مفهوم الذات عنده يتذبذب كثيراًً

وتعويضياًَ وغير واقعياً، إلى المرحلة التي يصبح فيها واقعياًً متزناً، وإن هذه المرحلة التي 
تتصادم فيها الدوافع الداخلية للذات مع الدوافع الخارجة عنه حيث أن الفرد في هذه المرحلة 

، اإلهتمام بمشاكله الداخلية أكثر من إهتمامه باإلنتاجية والتحصيل االنتقالية يكون أكثر ميالًً إلى
  .فيكون إدراك الذات في هذه المرحلة االنتقالية على األغلب من النوع السلبي
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إن ، من حيث كيفية نشوئها وتطورها، فهو الخاص بالذات اإلجتماعية للفرد: البعد الثالث
وعندما يكون ، آلخرين ينظرون إليه بطريقة حسنةالمراهق في حاالت التفاؤل يرى أن الناس ا

مكتئباًً فإنه يتصور أن الناس ال يعيرونه اإلهتمام الالئق به حق قدره، وعندما يشعر المراهق 
بعدم االطمئنان من الناحية االجتماعية فإنه ال يحاول إخفاء هذا الشعور، فإن المراهق ال يري 

وهذا ، خرون كاف للقضاء على اإلتجاهات السلبية عندهالقبول اإلجتماعي الذي يضفيه عليه اآل
  .يعني أنه رغم تأثير اآلخرين على شخصية المراهق فإن هذا التأثير قلما يكون تاماً ومسيطراًً 

في شخصـية المراهق كثيراً من األحيان في المواقـف الجديدة التي تصادفه : البعد الرابع
ويتوصل المراهق في ، من خبرته وطرق إدراكـه بنوع من عدم الراحة واإلطمئنان لتقلص 

وأن عليه أن ، ولو بشكل تدريجي إلى إدراك أن الذات المثالية هي من صنع يديه ، النهـاية
وذلك عن طريق التفكيـر واإلدراك السليم واتخاذ ، يتعلم كيف يمكنه أن يحققها ما أمكن 

  ) .130: 2002ابو مغلي، (القرارات الصائبة 

  :مفهوم الذات عند الراشدين  :خامساً  
إن مفهوم الذات عند أي من الراشدين هو بمثابة حصيلة محاوالتها األولى من            

وأنه يعرف ، ولقد أصبح على األقل معتاداً على ذاته، الخطأ والصواب أو النجاح والفشل
معرفة بالتغيرات وقد تعلم كيف يلعب أدواراًً مختلفة، لقد أصبح أكثر ، مواطن ضعفه وقوته

فقد أصبح بمقدوره أن يتكيف معها وأن ، وإذا كان حسن التكيف، التي تطرأ على حياة الفرد
إن التغييرات في حياة الراشد تكون أكثر وضوحاً لديه وذلك فيما يتصل بأمور ، يعتاد عليها

  . نموه الجسدي

لوزن أو ألم في الظهر أو أي أنه يستطيع أن يالحظ ما قد يصيبه من إزدياد في ا           
  ).40: 2008سورية، (ضعف في البصر أو السمع إلى غير ذلك من المتغيرات األخرى 

  :مفهوم الذات عند كبار السن : سادساً  
وفي سن الشيخوخة فإن مفهوم الفرد لذاته يتأثر إلي درجة كبيرة بطبيعة التاريخ            

بما في ذلك من تقبل أو ، تمع المحيط به إلي الشيخوخةوبنظرة المج، التكويني لعاداته من جهة
  .رفض من جهة أخرى

السكن  تإن المناخ الحضاري الذي يشكل مفهوم الذات في هذا السن يضم ترتيبا           
ونوعية الفرص المتاحة أمام الواحد منهم التخاذ ، إمكانية اإلتصاالت اإلجتماعية، للمسنين

  ).27: 2001الدلفي، ( الخاصة القرارات المتصلة بحياته 
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 :المبحث الرابع

  :Amputationالبتر 

  :مقدمــة 
يعتبر البتر في حد ذاته إعاقة لما فيه من فقدان ألحد أعضاء الجسـم وتمثـل              

اإلعاقة عموماً والبتر خصوصاً مشكلة جسمانية وإجتماعية ونفسية، وتتـرك آثارهـا علـي    
  .األفراد والمجتمع عامة 

المتحـدة األمريكيـة    توطبقاً لبحوث الجودة والرعاية الصحية فـي الواليـا             
Healthcar&Research and Quality مليـون  109المتحدة حـوالي   تيعيش في الواليا

  .ألف شخص سنوياً  113شخص مبتور، وتتم عمليه البتر لما يقارب من 
المبتورين ولكن نسـبة إنتشـارهم   وتعاني جميع المجتمعات من وجود األفراد            

تختلف من مجتمع إلي آخر، فغالباً ما يكون البتر في المجتمعات يعـود ألسـباب اإلصـابات،    
 congenital limbالحوادث، األمراض والجراحة أو غياب أحد األطـراف ألسـباب خلقيـة    

deficiency )Tierney,2006: 37.(  
بخصوصية في العوامل المؤديـة للبتـر ذلـك    ولكن يتميز المجتمع الفلسطيني            

بسبب الصراع مع العدو الصهيوني فهذا الصراع ساعد إلي ظهور هذه الشريحة في المجتمـع  
الفلسطيني بسبب اإلغتياالت والهجمات والتدمير للمنازل، وساعدت وسائل اإلعالم فـي إبـراز   

  . هذه الفئة
ثيرات علي األفراد والمجتمع عامة ومنها ومن المتعارف عليه أن البتر يترك تأ           

  . اإلضطرابات النفسية والمشاكل الصحية والتغيرات االجتماعية
هذه االضطرابات للتخفيف من وطأة اآلثار السـلبية   نوال بد من التدخل للحد م           

إلي خلـق   المترتبة علي البتر والحد من العقبات التي تواجه هذه الفئة ومساعدة هؤالء األفراد
  .آليات للتكيف مع وضع الجسد الجديد حيث يعتبر هذا الفقدان ال تعويض فيه

  :تعريف البتر

ة عن فقد أحد ـناتج) Acquired Condition(هو حالة مكتسبة " Rainsعرفه            
أطراف الجسم بسبب اإلصابات أو األمراض أو الجراحة أو الحروب، أو غياب أحد األطـراف 

يحدث عند والدة رضيع بدون أحد  Corgentiol limb deficiencyخلقية اب ـألسب
  ).Rains,1995: 41" (أطرافـه
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بأنه حالة من العجز الجسمي تحدث للفرد في أي مرحلة "عرفه علي وعبد الهادي            
من مراحل عمره، وهو عبارة عن إستئصال جزء من أجزاء جسمه إلنقاذ حياته، أو لتحسين 

  ).52: 1997علي وعبد الهادي، " (عضو الذي تمنعه اإلصابة من القيام بوظيفتهأداء ال

  :نسبة اإلنتشار

يعتبر البتر لألطراف العلوية أقل إنتشاراً من البتر لألطراف السفلية أي نسبة إنتشار            
  % .82بتر األطراف السفلية حوالي 

  . من البتر يعود لألمراض% 70 §

   .يعود لإلصابات% 22 §

  . عيوب خلقية% 4 §

  .لألورام% 4 §

  :أسباب البتر

 :أسباب بتر األطراف السفلية: أوالً §

  :فيما يلي) Tierney,2006: 47(يجملها 

  :Diseasesاألمـراض ) 1

  :ومن األمراض التي ينتج عنها بتر إلحدى األطراف السفلية أو جزء منها

لى معالجة أي قصور الذي يؤثر على سكر الدم فيقلل من قدرة الجسم ع: مرض السكر §
  .يحدث

تعوق التدفق الدموي وسريان الدورة الدموية ووصولها : أمراض األوعية الدموية §
 . لألطراف

  .إلتهابات العظام §

 . الجلطات §
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  :Wars  &  Injuriesالحروب والحوادث ) 2

ج تزداد فيها نسبة البتر بسبب استخدام أسلحة مختلفة تؤثر على جسم اإلنسان وينت           
  .عنها العديد من اإلصابات

  .Surgeryالجراحة ) 3

  :ثانيا بتر األطراف العلوية

  :فيما يلي) Elsevier, 1991: 43(ويجملها            

  .مثل الحوادث أو الحروق أو الحروب: التعرض لإلصابة §

  .يكون معظمها أسباب وراثية أو أسباب غير معروفة: التشوهات الخلقية §

  :أسباب بيئية §

  ).x(رض األم ألشعة مثل تع .1

  .إصابة األم بمرض الحصبة األلمانية أثناء فترة الحمل .2

  .تعاطي األم للمخدرات أو التدخين .3

  .تناول بعض األدوية أو المهدئات .4

  :أنواع البتر

  :أوالً البتر في األطراف السفلية

  :يكون ألحدهما أو للطرفين معاً، ويشتمل على

  :Foot Amputationبتر القدم 

  .القدم أو أكثر من أصبعبتر أصبع  §

  .بتر منتصف القدم §

 .بتر القدم بأكمله أو أي جزء منه §
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  :Transtibialبتر الساق 

  .ويكون تحت الركبة ويشتمل على أي بتر من الركبة حتى الكاحل §

  :Knee Disarticulationفصل الركبة 

  .يحدث هذا البتر عند مستوى الركبة §

  :Trans Femoralبتر الفخذ 

  .تر أي جزء من الفخذ من عند الحوض وحتى مفصل الركبةويشتمل على ب §

  :Hip Disarticulationفصل الحوض 

  .يكون من عند مفصل الحوض مع الفخذ بأكمله §

  :ثانياً البتر في األطراف العلوية

  :ويكون إما بتر طرف واحد أو األثنين معا، ويشتمل على

  : Hand Amputationبتر اليد أو جزء منها 

  .صابع أو اإلبهام أو جزء من اليد تحت الرسغبما فيها األ §

  :Wirst Disarticulationفصل الرسغ 

  .يتم بتر العضو عند مستوى الرسغ §

  :Transradialبتر عظمة الساعد 

  .وذلك الذي يحدث تحت الكوع حتى الرسغ أو الساعد بأكمله §

  :transshumeralبتر عظمة العضد 

  .من الذراع فوق الكوع حتى الكتف أو في الجزء العلوي §

  :shoulder Disarticulationفصل الكتف 

يتم البتر عند مستوى الكتفين مع بقاء نصل الكتـف وقد يتم استئصال عظمة  §
 ).Tierney,2006: 48(الترقـوة أو عدم استئصالها 
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  :Phantom Limbطرف الشبح 

وفي  1866عام اكتشفها الدكتور سيلسي ويل ميتشل في الحرب األهلية األمريكية            
وصفها الباحثون في المجلة الكندية للطب النفسي بصورة مفصلة وقالوا أنها  1990العام 

  .تشبه تصور شخص ما بأنه سمع صوت شخص عزيز عليه قد مات حديثاً

  .وهذا يشبه شعور الشخص الذي فقد قدمه حديثاً بأن هذا الجزء ما زال موجوداً

ظاهرة الشبح تعود إلى إحساس الدماغ بأن التركيب ) (Kristin, 2002: 33يفسر            
العصبي ما زال يعمل كما كان قبل البتر، فيرسل الدماغ إشارات إلى الطرف المبتور وكأنه 
موجود، وألنه ال توجد تغذية أحاسيس راجعة من الطرف الذي بتر، فإن الدماغ يكثف من 

ثيف لإلشارات ينتج عنه ظاهرة الشبح أو ألم إرسال إشاراته العصبية إلى هذا الجزء، وهذا التك
  .Phantom painالشبح 

حارق أو تشنجي أو وخزي، العلماء األلم الناتج عن طرف الشبح بأنه ألم  ويوصف           
  . ويمكن أن يتفاوت من كونه متقطعاً وخفيفاً إلى مستمر وعنيف

  :نسبة انتشار ظاهرة طرف الشبح

لمبتورين من آالم وأحاسيس طرف الشبح وتشمل تلك األحاسيس من ا% 95يعاني            
  .أن الطرف المبتور ما زال موجوداً بحجمه وشكله أيضاً

بوقت قصير ولكنه أحياناً يظهر بعد أسابيع تبدأ هذه األحاسيس وما يرافقها من آالم بعد البتر 
  .فترة قد تمتد لسنوات ويالزم الفرد إلى أو أشهر أو سنين

  :العــالج

غالباً ما تزول هذه الظاهرة مع مرور الوقت أو قد تعالج بمضادات التشنج            
  ).Jerffy, 2002: 47(ومضادات االكتئاب 

وترى الباحثة أن ذوي األطراف المبتورة بحاجة إلى التدخل والعالج النفسي مباشرة            
  .بعد الحدث باإلضافة إلى العالج باألدوية
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  :survivorsناجون من الحرب المبتورون ك

 الجوانب تأثر ليإو عامة رةبصو نسانيةإ ساةأم الي دتأ غزة على الحرب نإ           
 من البتر حاالت عتبرت أي خاصة بصورة المبتورين لدى والسلوكيات األفكارو اإلنفعالية
  . survivors الموت من الناجون االشخاص

 ظهور ليإ لمالعا دول مختلف في االهلية والحروب ةالعالمي الحروب دفعتوقد            
 من الناجون تجربة استكشاف ليإ دىأ مما ،الحرب صدمات نع تنتج التي الضغوط مشكلة

  . اإلنسان لها يتعرض التي والكوارث الحروب

 نهأ 1962 عام في هيروشيما لمدينة زيارته بعد Robert Levtons الحظ وقد           
 الحروب أهوال من الناجون مع جدتاتو مركزية خبرات قد ظهرت المهولة ربالح كارثة بسبب

  .) hodgkinsom & stewart 1991: 3( والكوارث

  :والكوارث الحروب اهوال من الناجين مع اجدةوالمت المركزية الخبرات

  :death imprint) الموت يقين(  الموت فكرة طغيان -1

 يمكن ال التي الموت فكرة عن الناجي عقل قتحمي غٍطا تصور عن عبارة وهو           
  . مزعجة كوابيس صورة على والنوم قظةيال أثناء الناجين خيال في تتمثل الفكرة وهذه، ازالتها

 بها مر التي الصادمة الخبرات لكل متصاعد تكثيف من التصور اهذ أيضاً ويتكون           
 صوت وأ ،شالءاأل ورؤية تخيل :مثل لصدمةا لهذه الدقيقة التفاصيل عن التصوراتالفرد، و

 أكثر الموت يقين يكون ما وغالباً المحروقة األجسام رائحة و، أاإلستغاثة صواتأ وأ ،نفجارإ
  .) hodgkinsom & stewart 1991: 5( أصيب وأ أطرافه حدأ بتر الذي الناجي لدى شدة

  :survivor guilt  الذنب بعقدة الشعور -2

 نجوت؟ ناأو اآلخرون قتل لماذا، سؤال هيئة على الضحايا لدى الشعور ذاه يظهر           
  exitential guilt الوجودية الذنب بعقدةأن الشعور بالذنب يسمي  المهتمين من الكثير ويرى

  . نجاته لفكرة رهيناًويبقى الفرد 
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  :ومنها عقدة الذنب الوجودية تفسيرات مختلفة، لظاهرةويرى المهتمين أن 

 لم لماذا نا؟أ لماذا: التالية سئلةاأل نفسه لأيس ما وغالباً، نجاته لفكرة رهيناً الفرد يبقى §
  .إلخ......  الصغار؟ ويموت ناأ فلماذا السن في كبير ناأ اهللا؟ يختارني

 هل....( الصدمة أثناء للضحية واقعية لتصرفات طبقا أيضاً الذنب عقدة تفسر وقد §
  ) خرين؟آ شخاصأ نقاذإ مكانيإ في كان هل اية؟الكف فيه بما بواجبي وقمت تصرفت

 ،بنائهمأ فقدوا ذاإ باآلباء يتعلق حين ومؤلماً عينفاً الذنب بعقدة الشعور يكون وقد §
 يحملها ولم نتفاضةاإل في بنهإ قتل ليةئومس وحملها نفسه الم الذي األب ذلك ومثال

   .قتله الذي اإلسرائيلي الجيش ليإ

 اـالضحاي بعض نأ وجد حيث ،نفسهمأل الضحايا تقييم جةنتي الذنب ةعقد أتنش وقد §
 نهأب قناعة ىلإ توصلوا حيث سلوكهم تقييم ىلإ فترة بعد يميلون والدهمأ دوافق نـالذي
 واستثناء بحياتهم التضحية الختاروا ،والدهمأ وحياة حياتهم بين خيار لديهم انـك لو
 ).4: 2000عثمان، ( والدهمأ

  :الذنب إلى قسمينعقدة ) Liftoin(ويقسم 

  :animating guilt النشطة الذنب عقدة اوالً

 النوع وهذا ،ذاته تقييم وإعادة ،نفسه لفحص الضحية ر عقدة الذنب النشطةتثي           
  .المسؤلية تحمل عن ناتج توتر حالة ىلإ الذنب عقدة تحويل على الضحية يساعد

  :static guilt الساكنة الذنب عقدة ثانياً

 مرحلة ىلإ االنتقال على تساعده ال بحيث الصادمة تجربته رهينة الضحية تجعل           
  . ةأوط خفأ

 وظيفة لها تصبحف، للضحية ومالزمة مزمنة أصبحت الذنب عقدة نأ أيضاً وجد وقد           
 وأ المعارك في فقدوا الذين لألصدقاء الوالء معنى تعكس الرمزية الوظيفة وهذه ،رمزية
  ) .hodgkinsom & stewart 1991: 7( عتقالاإل اتمعسكر
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  :Self–Blaming ذاتـال لوم -3

  : شكلين الذات لوم مفهوم ياخذ

  :  سلوكي ذات لوم -  أ

، وغالباً ما التكيف على الضحية يساعد وهو، معين سلوك من النابع الذات لوم وهو           
   .للصدمة صحي مسار يؤدي إلى

   :Charactological شخصية لصفات عالراج الذات لوم - ب

 يساعد ال النمط وهذا،  شخصيته لمكونات الشخص وعي من النابع اللوم وهو           
  . )7: 2000عثمان، ( النفسي االكتئاب من حالة الي يؤدي ما وغالباً ،التكيف على الضحية

  :Psychic Numbeness المشاعر تخدر -4

 وأ للكارثة المدمر الواقع ةبتجر من الضحية تحمي دفاعية ةمناور عن عبارة وهو           
 تخدر نإف ذلك على وعالوة ،والثورة الغضب نوبات من تحميه نهاأ كما، بها مر التي الصدمة
  . له تعرض الذي باأللم اإلحساس من الضحية يقي المشاعر

، الشديد الذهول جربةبت يمرون الناجين نأ المدمرة حداثواأل الصدمات بعد ويالحظ           
 نأ الواقع في نولك ،عصابهأب متحكم نهأو بهدوء يتصرف الضحية نأ البعض يعتقد وهنا

  . الصدمة يتلو الذي الفعل رد ظهاربإ ذلك بعد أيبد الضحية

 الذي هو الهدوء هذا ولكن هادئ نسانإ الضحية نأب اآلخرين يخدع قد الذهول اوهذ           
  .العاصفة يسبق

آليات الدفاع التي يستخدمها الضحية من كبت وإنكار  نإف القصير المدى وعلى           
 على بالتغلب للضحية تسمح نهاأل ضرورية لياتاآلوإنعزال تعتبر ضرورية وطبيعية، هذه 

  .)Kristin, 2002:61( النفسية مالاآل
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  :   Interner conflect الضحية داخل الصراع تصاعد -5

 هييبد يالذ الشك محتواه ويكون الضحية داخل يتولدالذي  للصراع تصاعد وهو           
من قبل اآلخرين، ويتكون عنصر الصراع غالباً من  له قدمت التي المساعدة تجاهإ الضحية

  :   يلي ما ذلك عن وينتج حقيقية غير كانت عدم الثقة بأن المساعدة التي قدمت له

  . اآلخرين فعالأ دردو تجاهإ حساسون الضحايا يصبح -  أ

)  Victim consciousness  حيةضال وعي( يسمى ما ليإ الصراع تصاعد يؤدي قد - ب
 والشعور يانذاله مرحلة إلى يصل وقد جهة من ومستفزاً حساساً الوعي هذا يصبح حيث

 خاصاً لماًاع لقونخوي، واقعية وغير عالية بصورة تجاربهم الضحايا بعض ويثمن، بالعظمة
 الخدمات على والقائمين الشخصيات مثالأ من يستوعبون ال الذين أولئك همن ثنونيست ،بهم

  .واإلجتماعية الصحية

 victimالضحية شخصية( يسمى بما اإلحساس لديهم لقـيخ قد الشعور هذا إن           

identity( ،ظهارإو ، بـالغض عن يرـللتعب التصريح همـتمنح التي صيةـالشخ وهذه 
 هةـج من همـنفسأ على طرتهمـسي تجديد لهم وتعيد،  جهة من بيةـالسل لاـفعاأل ردود

   ).9: 2000عثمان، ( خرىأ

  : quest for meaning المعنى عن البحث -6

 بدون حلت التي الكارثة وأ الممارس الضغط وأ الصدمة أن يستوعب الفرد يمكن ال           
، وعن معنى حياته بعد الضحية بها مر التي للتجربة معنى عن للبحث والحاجة الضرورة توفر

 تساعده لكي الصادمة تجربته الصدمة أيضاً، لذا فإن الضحية يحتاج إلى عملية إعادة صياغة
 مستويات عدة توجد الهدف هذا ولتحقيق ،اثارها على التغلب وبالتالي الصدمة هذه تفسير على
  : ستيعاباإلو فهمال على ةيالضحالتي تساعد  سئلةلأل

  ؟ الكارثة هذه وأ الصدمة هذه حدثت لماذا  -  أ

  ؟ منها نجوت كيف  - ب

  ؟ منها نجوت لماذا  - ج
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  ؟ يتملكني الذي الشعور هذا ما  -د

  ؟ الطريقة بهذه تصرفأو شعرأ نأ يعني ماذا -  هـ

  ؟ المستقبل في حياتي تكون نأ يمكن كيف  -و

 الضغوطات وأ الكوارث عن شرين بما هتمامهمإ الضحايا ضبع سلوك في لوحظ وقد           
 شرطةأ على الحادثة وأ الكارثة ثارآ تسجيل وأ الجرائد من خبارألا عيكتجم، لها تعرضوا التي
  .وغيرها الحرائق مثل حداثاأل بعض وفي ،خبارألا نشرات من فيديو

 لم نهمأب العام يأالر عالمإ ىلإ حاجة في نهمأوك يتصرفون الضحايا نأ لوحظو           
  .ذنباً لهم يكن ولم الكارثة هذه حدوث في سبباً ونوايك

 عما  rule knowledge المعلومات وتجميع التفاصيل معرفة وتعتبر                    
  . )Kristin, 2002:63( الصدمة مسار في إيجابية نتائج إلى للوصول مساعداً عامالً حدث

 عالم في الحقيقي المعنيأن ) Hodgkinson &stewart, 1991:5-8 (وأوجز            
  :  يلي لما طبقاً بها مروا التي الصادمة لتجربتهم مكان يجادإ في المحاولة نهأب الضحايا

v الصدمة بعد  العالم عن شكلوها التي ةالجديد المفاهيم .  

v لهم قدمت التي الخدمات على القائمة السلطات.  

v والمجتمع العائلة ومفاهيم الحياة قيمة.  

v الوجود هذا من ضرروال خطرال مفاهيم.  

  :           تجربة الخبرات الصادمة

 دلتو الصادمة التجربة نأب الفلسطينية نتفاضةاإل تجارب عن دراساته في قوته شارأ           
 ال كنهالو ،الذات إلى ةالنظر تدنيو الخطرة المواقف إلى والميل صابيةعال من عالي مستوى

  . المصدومين دىل بداعواإل ءالذكا على تؤثر

 يتعلق راطإ صياغة ىلإ اأشارو) Karelson & Elinperg, 2000( دراسة وفي           
 المرضية عراضألوا  المعاناة تبقى لماذا وهو بسؤال والحرب الصادمة التجارب تأثير بمفاهيم

  .تنتهي صادمة كتجربة الحرب تجربة نأ حين في
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  : الفرد لدى الصادمة ربةالتج لحدوث عوامل ثالثة ونثالباح ويحدد

  .السلبية بالغة تجربة تمثل) الكارثة - الحرب( دثحال  -1

  .حدث ماب محكالت على القدرة عدم  -2

  .) Qouta, 2000: 23( الحدث فجائية  -3

 ستجابةإ على تؤثر عواملحددوا خمسة  نثيالباح أن) 10: 2000عثمان، (ويقول            
  :وهي الصادمة الحرب لتجربة المصاب

  .لوجيةوالبي العوامل  -1

  اإلنفعالي المستوى تطور أي الصدمة حدوث وقت في الفرد لدى التطوري المستوى  -2

   .حربلا وقت في للفرد والمعرفي واإلجتماعي        

  .الصدمة من تولدمال الضغط ةشد  -3

  . اإلجتماعي السياق  -4

   .للصدمة السابقة الحياة ضغوط  -5

  :ألفرادا على البتر تاتأثير

 على يزيدفالعبء  المنزل وتدمير التهجير مثل المبتور في تؤثر عدة عوامل هناك           
  .دعمإلى مساندة و لةاالح هذه في ويحتاج المبتور

إن عملية البتر تترك آثاراً نفسية واجتماعية وجسدية على المبتور خاصة، وعلى            
  :الحياتية للفرد ومنهاالمجتمع عامة، فتتأثر جميع الجوانب 

  :Emotional component   يةانالوجد الناحية  -1

v األمان عدم .  

v والعزلة الشعوربالوحدة .  

v بالظلم الشعور.  

v  ظهور اضطراب كرب ما بعد الصدمةP.T.S.D. 
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  :visical component الجسمية الناحية  -2

v الجلدية لتهاباتاإل .  

v المناعة ضعف.  

v يةسوماتالسيكو األمراض.  

  :Spiritual component  الروحانية لناحيةا  -3

v األمل فقدان.  

v الدين الي اللجوء .  

v باهللا يماناإل زديادإ.  

   :cognative component المعرفية الناحية  -4

v السلبية.  

v بالوقت اإلحساس فقدان.  

v عمقاً أكثر وتصبح( الدينية هيمفاالم في تغير(.  

v اآلخرين على عتمادإلا.  

  : Behavior component ةالسولوكي الناحية     -5

v الفردية الجماعات الي الميل Subgrouping. 

v نسحابإلاو العزلة Social with dhrawel. 

v المفرطة الحساسية   Over Senssitivity  .  

v الفرعية مجموعاتال على سقاطإلا Progection Tword  Supgroup. 

v اإلجتماعية العالقات ةقل  A lack of Social relationships.  

v انيةثال الدرجة من مواطن نهأ اإلحساسFeeling Of Being Second Class 

Citezens etal, 1988,170) & (Arcel . 
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وتري الباحثة أن عملية البتر تترك آثاراً علي الفرد ال تقل خطورة عن اآلثار التي            
ى صحة الفرد تنتج عن أي صدمة أخرى وقد ينتج عنها اضطرابات نفسية أو عصبية تؤثر عل

النفسية والعقلية، ويطرأ عنها أيضاً تغيرات في النواحي السلوكية والوجدانية والروحانية 
  .والمعرفية مما يؤثر سلباً علي حياة األفراد المبتورين 

فقدان الوظيفة، فقدان : يشمل) Triple Threat(وأن البتر عبارة عن تهديد ثالثي            
 .لجسماإلحساس، فقدان صورة ا

  :البتر عن الناتجة الفعل ردود

  :التالية فعالاأل ردود يظهرون ؤلمةمال ةبالتجر هذه يواجهون الذين شخاصفاأل           

 :Phase Of Denial and Loneliness نكاراإل-1

 وغالباً، حدث لما والرفض نكاراإل هو شخاصاأل هؤالء لدى الفعل رد يكون ما غالباً           
 كالطبيب المبتور بالشخص عالقة له ليس طرف من خبارهإ نتيجة هذا الفعل رد يكون ما

 إلدراكه الحالي جسمه لواقع رافضاً المبتور كونبأنه قد تعرض لبتر أحد أطرافه، وي المعالج
 حقيقةوال لواقعل المبتور اإلنسان فهم نتيجة نكارإلا وينتج، فيه عودة ال نهائي البتر وضع نأ

  . المؤلمة

 تستمر الجديد وضعهم يقبلون الذين األفراد بعض )Kohut, 1985: 24( ويقول           
 حتى الجديد جسده وضع عن شديدة بواقعية الفرد ويتكلم ،خرىأو ةترف بين نكاراإل حالة معهم
  .عليه تأثيرها ومدى عاقتهإ شدة ينكر حتى وأ قعاالو من يهرب

  :phase of anger  الغضب مرحلة-2

 ،خرينآلل والحسد الحياة في خططه الضطراب نظراً بالغضب المريض يمتلئ حيث           
 هذه وفي ،سوي جسد ظل في بحياتهم يتمتعون الذين األفراد نحو الكراهية توجيه لدرجة

 تتعامل التي الطبية طقمألوا للعائلة المشاكل قخل الي ويميل السلوك صعب الفرد يكون مرحلةال
 فرادأ من حدأ نأ دقعتإ ذاإ المريض اًحيانأ ويغضب السلبية مشاعره عن يعبر بذلك نهأل ،معه

  . اليه الرجوع دون ما قراراً اتخد الطبي الطاقم



 92

  .ةيالصناع األطراف تقبل صعوبة في متمثلة به تحيط التي البيئة تجاه مقاومته تكونو

 من مرفوضين نهمأ شعروا ذاإ المبتورين بعض نأ) 11: 2000 ،عثمان( ويقول           
  .الصناعي للطرف برفضهم ذلك عن عبروا اآلخرين

 ذاإ سيئة مشاعر أحياناً يتولد لديهم المبتورينالمحيطين ب األفرادأن  الحظ ءولسو           
 إحساس من يزيد اوهذ م،عليه يشخص هجوم بمثابة المبتور هيظهر الذي الغضب نأ اعتقدوا
   .بالغضب المبتور

  :phase of bagain ةالمساوم مرحلة – 3 

 نأ في رغبةو العادي الحياة روتين ليإ العودة جيلأت في رغبة المبتور لدى يتولد           
  .المستشفي في طولأ فترة يمكث

 الجزء يعود لو تمنىي خصباأل وأ الشفاء في ملحة رغبة المبتور الفرد ويظهر           
 الي جسده رجوع مقابل ثمن من يدفعه ما قيمة ارتفع وأ عظم مهما ،جسمه من المفقود
  .السواء

   Phase of depression: االكتئاب مرحلة – 4

 يمكن ال الذي والواقع قتهاعإ نكارإ عدم ليإ يدفعه الجديد بواقعه المبتور عترافإ           
  .، وتحل حالة االكتئاب محل مشاعر الغضب واإلحباطيتغير نأ

   Phase of acceptance: التقبل مرحلة –5

 التكيف ياتآل استخدام على قدرة المبتور لدى يصبح عندما المرحلة هذه حققتت           
  . etal, 1988,176) & (Arcel رفض وأ غضب دون الجديد واقعال وقبول

 يميز ما هناك نإف الصدمة تتلو التي المراحل عمومية من بالرغم الباحثة وترى           
 تنتج التي الصدمة في يختلف المراحل هذه فمكونات الفرد المبتور ىلد المراحل هذه مكونات

  .البتر غير خرىأ سبابأل تكون التي الصدمات في عنها البتر عملية عن

 والغضب نكاركاإل الصدمة بعد المبتور الشخص بها يمر التي المراحل هذه وكذلك           
 المراحل لهذه حافظ عامل الجسدي قدانالف نأل ،لديه تبقى مكونات هي ،لتقبلأن يصل ل ىلإ
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 التعايش لمرحلة الوصول حتى لديه والتأقلم التكيف وسائل يستخدم نأ المبتور يستطيع نأ ىلإ
   .  الجديد الوضع مع قلمأوالت

  : Coping after amputation  البتر بعد قلمأالت

  : Defining coping قلمأالت تعريف

 يتمكن بحيث ،للصدمة تعرضه بعد الشخص معرفة في حادثال التغير نهأب يعرف           
 من الهدف ويكون ،ذلك عن الناتجة والخارجية الداخلية المتطلبات مع التعامل من األفراد
 من غييرتال هذا يتكون بالغال وفي ،الصدمة جراء حدث الذي التغيير على السيطرة هو التأقلم

   .الشخص يتبناها التي  actions فعالواأل thoughts األفكار من مجموعة

  :function of focused coping التاقلم وظائف

 تتم كما ،سترخاءاإل كاستعمال الحدث تجنب طريق عن غالباً وتتم اإلنفعاالت تنظيم .1
 خالل ومن ،ستمرمال والتطمين ،اإلجتماعية المساندة عن البحث طريق عن أيضاً

  .اآلخرين لتجارب اإليجابية المقارنات

 من  problem focused coping  الشخص زمأت تسبب التي المشاكل مع ملالتعا .2
 .الناتجة والصراعات ،المشكالت وحل،  ونصائح معلومات عن البحث خالل

 المشكالت هذه نمساعدة األشخاص على فهم المشكالت التي تنتج عن الصدمة، وأ .3
  .)11: 2000 عثمان( هافي التحكم ويمكن متغيرة

  : الشخص قلمأت في رتؤث التي العوامل

هناك عوامل عدة تؤثر في تأقلم الشخص مع الصدمة والتغلب على آثارها، حيث            
  :تساعد الفرد على إيجاد آليات للتكيف والتأقلم مع الصدمة ومنها

  . الشخصية .1

  .الصدمة وطبيعتها .2

  .اإلجتماعي الدعم شبكة .3

 .وحدته البتر مستوى .4



 94

  :  الشخصية .1

 من وسلوكه وأفكاره همشاعر عن يرعبالت في خاصة بسمات الفرد يتسم ما غالباً           
  .بالشخصية ذلك ليإ ويشار بداعاتهإو وحديثه تهقاعال خالل

 المتوفرة والقدرات والدوافع والتوجهات المعتقدات مجموع هو المعرفي والنسق           
 مع مقلأالت في راًؤثم اًدور cognitve style للشخصية المعرفي لنسقل ، وأنالشخص لدى

  .) 12: 2000، عثمان(  وخبراتها الصدمة

  : وطبيعتها الصدمة .2

  :على ذلك ويعتمدبعد،  فيما الضارة ثاراآل حداثإ في تأثير لها الصدمة طبيعة نإ           

  .شدتها مدى §

  ؟عتمة وأ شديد نفجارإ مثل مصاحبة عوامل معها توجد هل §

   بها؟ التحكم يمكن وال متوقعة وغير فجائية الصدمة هل §

  الجماعة؟ مع الصدمة حدثت هل §

  ؟ الصدمة لتكرار احتمال هناك هل §

  : اإلجتماعي الدعم شبكة .3

 الذي والدعم ،األسرة تقبل مدىعلى  بتورينمال شخاصاأل لدى قلمأالت سرعة تعتمد           
 ذلك بل، الدينية ةالعقيد هنا يقصد وال معتقداتهم واهتزاز ،المحيطة سرتهأ من الفرد يالقيه

  . وتسلسلها بمسارها التكهن على القدرة وفقدان الحياة نسجامإ في عتقاداإل

 التي الصدمة مع المبتور الشخص قلمأت سرعة في تؤثر نواحي عدة هناك نأو           
 ،عليه الحرب فرضته الذي الجديد الواقعمع  يتكيف لكي مساندة الي حاجة في وهو به لحقت
 تبلور التي النضالية لقيمةوااآلخرين  قبل من اإليجابية فالتوجهات ،له المجتمع تقبل ومدى
  .الفترة هذه في التأقلم على كثيراً تساعده البتر حدث
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 اإلسرائيلي حتالللإل همجي تصرف جةينتحدث  ومن جهة أخرى يرى الفرد أن البتر           
 في تساعد النضالية القيمة فهذه ،تهمحيا واستمرارية وطنهم على يحافظون شعب بناءأ ضد
 المحيطين من وسريعاً ملحوظاً دعماً الفرد المبتور القيي حيث، األفراد لهؤالء المجتمع تقبل
   ).13: 2002عثمان، ( للحدث االولى اللحظات منذ

  : وحدته البتر مستوى .4

 منو ،نـوريالمبت شخاصاأل لدى قلمأالت سرعة في يؤثر ومداه البتر موقع نإ           
 الوظيفية ألدواره الفرد أداء على تؤثر حركية عاقةإ عنه ينتج البتر نأ عليه المتعارف

   .واإلجتماعية

 رافـاألط في عنه مـقلأالت سرعة يف يختلف علوي كان سواء البتر موقع نوأ           
 على مبتورال عتمادإ من خيرألا ويزيد لـوالتنق الحركة حرية على تأثير له لما السفلية
  .)2: 2000 ،عثمان( نـاآلخري

 الذي ،البتر عنها نتجي والتي للصدمات تعرضوا الذين شخاصاأل نأ الباحثة وترى           
يؤدي  الجسم طرف من أطراف فقدان تعني الكارثة ضغط عن ناتجة صدمة ذاته حد في يعتبر
 ةـالنفسي التغيرات هو غيالطايء الش نأو ،ةـاإلجتماعي واألدوار الوظائففي  فقدانإلى 

 .واالضطرابات

أن هناك وسائل للتأقلم في الظروف الصعبة ويستخدم ) 13: 2002عثمان ، (ويذكر           
نظام يسهل معرفة وسائل التأقلم في المجتمعات التي تقع تحت العنف، ويلخص هذه الوسائل 

  :لتأقلم كالتاليحيث يدلل كل حرف على وسيلة من وسائل ا) (Basic PHبالمصطلح 

  :  B (Beliefs(المعتقدات  -1

من واقع تجربة التعامل مع ضحايا القصف اإلسرائيلي وضحايا هدم البيوت، وجد              
أن الغالبية من الضحايا قد اعتمدت على مجموعة من المعتقدات والقيم المتوافرة لدى أفراد 

مثل مفاهيم الشهادة (ن اإلسالمي الشعب الفلسطيني وعلى رأسها معتقدات وقيم الدي
  . كما تشمل المعتقدات المفاهيم السياسية التي بلورتها االنتفاضة) واالستسالم إلرادة اهللا تعالى
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  :A (Affect(المشاعر  -2

من واقع التعامل مع الضحايا الفلسطينيين وجد أن العامل الوجداني له دور كبير في         
البكاء والسخرية والنكتة واالحتفاظ بالرصاص كانت من وسائل التأقلم التكيف لهؤالء األفراد، ف

  .الوجدانية

  :S (Social(البعد اإلجتماعي  -3

يتلقى الضحايا والمصابين في المجتمع الفلسطيني المساندة اإلجتماعية، حيث               
ي ظل استمرار الهـوية الواحدة، والنسيج المتجانس، والمصير المشترك لجميع األفراد ف

  .الضغط والحصار، والقتل الذي يواجهونه

  :I ( Imagination(التخيل  -4

وهي من الوسائل الفعالة حيث يتخيل األفراد أنفسهم وقد حققوا أحالمهم وأهدافهم،             
يتخيل السجين يوم حصوله على الحرية، والتخيل هو وسيلة إبداعية تساعد األفراد : مثال

  .في التغلب على ظروف القهر والمجهولوالجماعات 

  :C (Cognition(المنظومة المعرفية  -5

تستخدم بعض األفراد والجماعات االستراتيجيات المعرفية كوسيلة للتأقلم مثل               
لوحظ أن األفراد الذين تعرضوا للقصف (جمع المعلومات ووضع سيناريوهات وأفكار للمستقبل 

) ثون في أجهزة التلفزيون والفضائيات عن معلومات تتعلق بما حدث لهمواإلصابات أنهم يبح
  .ويعتبر ذلك من الوسائل المساعدة على التكيف لديهم

  :PH (Physical(وسائل رياضية وأخرى  -6

بعض األفراد والجماعات تستخدم استراتيجيات رياضية مثل األلعاب والتمارين              
  .الرياضية 

ترى الباحثة أنه للحد من الصدمة الناتجة عن البتر ومساعدة المبتورين للتأقلم مع و           
  :صورة الجسم الجديدة، أنه من الضروري العمل مع المبتورين على ثالثة أطر

أي التعامل مع الجسد الذي كان سليم وفقد (التعامل مع البتر للجسم الذي كان متكامل  §
  ).جزء منه
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  .للتغير في الجسد الناتج عن البتر العمل على قبول الواقع §
 .العمل على قبول الجسد باألطراف الصناعية §

  :Rehabilitation after Amputationالتأهيل بعد البتر 
إن  فقدان أحد األطراف ينتج العجز الدائم، وهذا العجز يؤثر على المـريض وعلـى              

  ).الحركة(الصورة الذاتية والرعاية الذاتية والتنقل 

أي أن حالة البتر في حاجة ماسة إلى عملية التأهيل لمساعدته للوصول إلى أعلـى             
  .مستوى وظيفي ممكن و تحسين نوعيه الحياة له

  :Rehabilitationتعريف التأهيل 
بأنه مجموعة العمليات واألسـاليب التـي   ) "42: 1997علي، عبد الهادي، (يعرفه            

  ".م، وإعادة توجيه األشخاص نحو الحياة السويةيقصد بها التقوي

  : أما التعريف اإلجرائي للتأهيل

هو مجموعة العمليات المتخصصة المتكاملة تشترك مع بعضـها الـبعض لوضـع               
  .الخطط والبرامج التأهيلية النفسية واالجتماعية والمهنية والطبية

  :نها ما يلينجاح إعادة التأهيل يعتمد على متغيرات عدة م 
  .مستوى ونوع البتر §

  .العاهات وحاالت العجز الناتجة عن البتر §

  .الحالة الصحية للمريض §

  .الدعم األسري واالجتماعي §

  :Goals of Rehabilitationالهدف من إعادة التأهيل 
  .المساعدة على التئام الجروح وتحسين الرعاية §

  ).ADLS(مية تحسين المهارات الحركية واستعادة أنشطة الحياة اليو §

  .تعزيز قوة العضالت والتحمل والسيطرة عليها §

  .تهيئة المبتور الستخدام األطراف الصناعية §

  .الجراحية تبعد العمليا) Phantom Pain(الحد من األلم الوهمي  §

  .المساعدة على إعادة التكيف مع هيئة جديدة لصورة جديدة §
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 :Pohjolainen& etal, 2007 تقديم المشورة لتعزيز التغذية والصـحة والشـفاء   §

38).(  

ترى الباحثة أن التأهيل عملية متكاملة تجمع بين أنواع مختلفة من التأهيل المهنـي             
والعالج النفسي واالجتماعي في وحدة واحدة، كما يعمل التأهيل على تحقيق أهداف الفـرد وال  

  .ر الضمان االجتماعييقتصر على مجرد خدمات تقدم له، لذا يعتبر التأهيل صورة من صو

  :مبادئ عملية التأهيل للفرد المبتور
احترام وتقدير الفرد المبتور والتعامل معه كوحدة متكاملة لها كيانها المستقل، الثقـة   §

  .بإمكانياته المتبقية

يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع عن طريق تهيئة الفـرص للمعـوقين    §
  .ال يكونوا عالة على المجتمعليعيشوا حياتهم الخاصة حتى 

  .تحرير المبتور من مسألة نظر المجتمع إليه §

علي وعبـد  (تشجيع المبتور على االستقاللية والتعويض حتى يشعر باألمن والطمأنينة  §
  ).50: 1997الهادي، 

  :الطرف الصناعي وتأثيره على صورة الجسم ومفهوم الذات لدى حاالت البتر
ية كما في حاالت البتر تعطل حواس الفرد وأعضاء الحركـة عـن   إن العاهة الجسم          

قيامها بوظائفها، وتلقي أعباء إضافية على موارد الشخص وكفاءاته األخـرى، وتتسـم هـذه    
الفئة بزيادة الحساسية نتيجة لشعورهم بالنقص عند مقارنة حالتهم الجسمية بحالة اآلخـرين،  

  .س والعجز عن التكيف في المجتمعمما قد ينشأ عنه عادة فقدان الثقة بالنف

ولكن مع ظهور عملية التأهيل ووجود األطراف الصناعية كان لها أثر كبير في الحد            
  .من هذه المشكالت

وللطرف الصناعي أهمية كبيرة في مساعدة الفرد المبتور علـى تحسـين صـورة               
  ).32: 1998الهواري، (ه لذاتهالجسم لديه مما ينعكس إيجاباً على تقييمه ونظرت

أن الفشل في إعادة تنظيم الجسم بعد تشويهه عن طريق البتر ألحد أعضاء الجسـم             
  .يؤدي إلى مشكالت سوء التوافق النفسي واضطراب صورة الجسم
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وللطرف الصناعي دور في حل هذا الصراع، وإعادة بناء شخصية الفـرد وإعـادة التوافـق     
جتماعي له لكي يكون مشاركاً وفعاالً في جميع جوانـب الحيـاة المسـتقبلية فـي     النفسي واال

محيطه األسري واالجتماعي، فالطرف الصناعي يؤكد أيضاً أن المبتور يمتلك قدرات ال تتـوافر  
لدى العاديين فيساعد الطرف الصناعي على إعادة تنظيم صورة الجسم وتقبل اإلعاقة بسهولة، 

 :Patterson ,    2004المبتور واستعادة مكانته السابقة في المجتمـع وتحقيق أهداف الفرد 

58) .(  
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  الدراسات السابقة

 
  دراسات تناولت قلق المستقبل: أوًال

  .دراسات تناولت صورة الجسم: ثانیًا

  .دراسات تناولت مفھوم الذات: ثالثًا

  .دراسات تناولت البتر: رابعًا

  .تعقیب على الدراسات السابقة: امسًاخ
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  الدراسات السابقة
  :مقدمة

قامت الباحثة بعمل مسح مكتبي بكافة وسائل البحـث المتاحـة سـواءا الوسـائل                
التكنولوجية أو العادية سعياً وراء بناء قاعدة معرفية عن قلق المسـتقبل وعالقتـه بصـورة    

  .بتر بعد الحرب على غزةالجسم ومفهوم الذات لدى حاالت ال
وتناولت الباحثة الدراسات التي عنيت بموضوع الدراسة وهي متغيـرات الدراسـة              

الحالية وهي قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم ومفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب 
  .على غزة

يبها تصاعدياً من القـديم  وتم تصنيف هذه الدراسات حسب متغيرات الدراسة، وترت           
  .إلى الحديث

  :حيث تناولت الباحثة في هذا الفصل الدراسات السابقة كالتالي
  دراسات تناولت قلق المستقبل: أوالً
  .دراسات تناولت صورة الجسم: ثانياً
  .دراسات تناولت مفهوم الذات: ثالثاً
  .دراسات تناولت البتر: رابعاً

  :بلأوالً دراسات تناولت قلق المستق
  :تمهيد

تناولت الباحثة الدراسات السابقة التي اهتمت بقلق المستقبل وتطرقت أكثر لقلـق المسـتقبل   
بعمومه علماً بأن العينة تختلف عن العينة التي ركزت عليها الدراسة الحالية وذلك لقلة وندرة 

  .الدراسات السابقة التي تناولت هذه العينة
  ):1996معوض، (دراسة 
ل من العالج المعرفي والعالج النفسي الديني في تخفيف قلق المستقبل لدى طلبة أثر ك: بعنوان
  .الجامعة

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية العالج المعرفي والعالج النفسي الديني في تخفيف قلـق  
جامعة المنيا، وتكونت عينة الدراسة مـن ثـالث    -المستقبل لدى عينة من طلبة كلية التربية 

ومجموعة العـالج النفسـي   ) طالبات10طالب ، 10(وهي مجموعة العالج المعرفي  مجموعات
، واستخدم الباحث )طالبات10طالب ، 10(والمجموعة الضابطة ) طالبات10طالب ، 10(الديني 

مقياس قلق المستقبل وبرنامج العالج المعرفي وبرنامج العالج الديني من إعداده، وتوصـلت  
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فاعلية البرنامجين في تخفيف مستوى قلق المستقبل لدى الذكور : لية الدراسة إلى النتائج التا
  .واإلناث، عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في استجابتهما للبرنامجين العالجيين

  
  ):1999حسن ، (دراسة 
  .قلق المستقبل لدى المتخرجين من الجامعات: بعنوان

  .باب المتخرجين في الجامعات العراقيةهدفت الدراسة إلى الكشف عن قلق المستقبل بين الش
طالباً وطالبة في السنة األخيرة من المرحلـة الجامعيـة، واسـتخدم    ) 250(وتألفت العينة من 

الباحث مقياس قلق المستقبل من إعداده، وأظهرت النتائج عـدم وجـود فـروق ذات داللـة     
ماعي واالقتصادي في بالنسبة لمتغيري الجنس والمستوى االجت) 0.05(إحصائية عند مستوى 

  .قلق المستقبل
  

  ):2001دياب ، (دراسة 
فاعلية اإلرشاد الديني في تخفيف قلق المستقبل لدى عينـة مـن طـالب وطالبـات     : بعنوان
  .الجامعة

هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى فاعلية اإلرشاد الديني في تخفيف قلق المستقبل، وتكونت 
من اإلناث مـن طـالب كليـة    ) 58(من الذكور و) 58(اقع طالباً وطالبة بو) 116(العينة من 

التربية بجامعة المنيا، واستخدم الباحث مقياس قلق المستقبل من إعداده، وتوصلت الدراسـة  
جميع أفراد العينة األساسية تعاني من قلق المستقبل، أن برنامج اإلرشـاد  : إلى النتائج التالية 

لدى طالب وطالبات الجامعة، استمرارية التأثير الديني  الديني له أثر في تخفيف قلق المستقبل
  .وفاعلية البرنامج اإلرشادي في فترة المتابعة في تخفيف الشعور بقلق المستقبل

  
  ):2002تونسي،(دراسة 
القلق واالكتئاب لدى عينة من المعاقين حركياً وبصرياً فـي مدينـة مكـة المكرمـة     : بعنوان

  ).دراسة مقارنة(
إلى الكشف عن الفروق بين المعاقين حركياً والمعاقين بصرياً في متوسط كـل   هدفت الدراسة

معـاق بصـرياً،   ) 180(معـاق حركيـاً و  ) 180(من القلق واالكتئاب، وتكونت العينـة مـن   
تعـاني مجموعـة   :  واستخدمت الباحثة المنهج السببي المقارن، وكان من نتـائج الدراسـة  

إحصائياً من القلق واالكتئـاب مقارنـة بغيـرهم مـن      المعاقين بصرياً من درجة أعلى ودالة
المعاقين حركياً، درجة اإلعاقة لها أهمية أي أن ذوي اإلعاقة الشديدة مـن المعـاقين حركيـاً    
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وبصرياً أكثر عرضة للقلق واالكتئاب، وكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي القلـق    
  .متغير الجنس ونوع اإلعاقةواالكتئاب لدى المعاقين حركياً وبصرياً تعزى ل

  
  ):2003صبري، (دراسة 
  .بعض المعتقدات الخرافية لدى المراهقين وعالقتها بقلق المستقبل ودافعية اإلنجاز: بعنوان

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة المعتقدات الخرافية بكل من قلق المسـتقبل والدافعيـة   
) 75(طالبـاً و ) 75(فرداً ) 150(وشملت العينة ومدى اختالف هذه المتغيرات باختالف النوع، 

طالبة، واستخدمت الباحثة مقياس االتجاه نحو بعض المعتقـدات الخرافيـة ومقيـاس قلـق     
وجود ارتباط : ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية  Zaleskiالمستقبل من إعداد زاليسكي 

ين والمراهقات وكل من قلق المستقبل عكسي دال إحصائياً بين المعتقدات الخرافية لدى المراهق
والدافعية لإلنجاز، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلنـاث فـي مقيـاس قلـق     

  .المستقبل لصالح الذكور، مما يعني أن الذكور أكثر قلقاً على مستقبلهم من اإلناث
  

  ):2004العجمي، (دراسة 
  .ب وطالبات جامعة الملك سعودبناء أداة لقياس قلق المستقبل لدى طال: بعنوان

هدفت الدراسة إلى بناء أداة تقيس قلق المستقبل في مجتمع بدأت التغيرات والصعوبات تـدخل  
في كل جانب من جوانبه، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية، شـملت عينـة   

لعينـة مـن   طالبة، وقد روعي أن يكون جميـع أفـراد ا  ) 250(طالب و) 250(الدراسة على 
المواطنين السعوديين واستبعاد جميع الطالب والطالبات الوافدين عند التطبيق، وقـد أظهـرت   

يتمتع مقياس قلق المستقبل بدرجة ثبات عالية ومقبولة، يتمتع مقياس قلـق  :  نتائج الدراسة
كور المستقبل بصدق التكوين الفرضي وقدرة تمييزية عالية، توجد فروق دالة إحصائياً بين الذ

واإلناث في قلق المستقبل لصالح اإلناث، ويمكن استخدام مقياس قلق المستقبل فـي مجـاالت   
عديدة مثل علم النفس، علم نفس الصحة، علم النفس اإلكلينيكي واإلرشادي، وعلم النفس عبر 

  .الحضاري
  

  ) :2005عبد الرازق ، ( دراسة 
 –ق المستقبل لدى طالبات كلية التربيـة  فاعلية اإلرشاد النفسي الديني في تخفيف قل: بعنوان 

  .جامعة الملك سعود
هدفت الدراسة التعرف على الفروق بين طالبات المستوى السابع وطالبات المستوى األول في 
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قلق المستقبل، وكذلك الكشف عن فاعلية اإلرشاد النفسي الديني على تخفيف قلـق المسـتقبل   
الملك سعود، وكذلك الكشف عن مدى التأثير الفاعل  لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة

لإلرشاد النفسي الديني على طالبات المستوى السابع مقارنة بطالبات المسـتوى األول، وذلـك   
من خالل برنامج إرشادي نفسي ديني تم أعداده للدراسة يعتمـد فـي محتـواه علـى بعـض      

استخدمت الباحثـة مقيـاس لقلـق     من الكتاب والسنة النبوية المطهرة، وقد ةالنصوص الديني
من إعـدادها، وكانـت   ) قلق الموت ، الوساوس، التشاؤم ( المستقبل يقوم على ثالثة محاور 

طالبة من طالبات من المستوى األول والمستوى السابع بكليـة التربيـة   ) 192(عينة الدراسة 
بـين طالبـات    عدم وجود فروق جوهريـة :  بجامعة الملك سعود، وقد أظهرت نتائج الدراسة

المستوى السابع وطالبات المستوى األول في قلق المستقبل على جميع محاور المقياس،  كمـا  
أظهرت النتائج أيضاً التأثير اإليجابي للبرنامج في تخفيف قلق المستقل لدى عينـة الدراسـة   

لـق  بشكل عام،  كما أوضحت النتائج أيضاً أن التأثير اإليجابي للبرنامج في تخفيـف حـدة ق  
المستقبل كان بصورة أعلى وأوضح لدى طالبات المستوى السابع بالمقارنة بطالبات المستوى 

  .األول وذلك بعد الجلسات اإلرشادية للبرنامج
 

  ):2005سعود، (دراسة 
  .قلق المستقبل وعالقته بسمتي التفاؤل والتشاؤم لدى طالب جامعة دمشق: بعنوان

قلق المستقبل انتشاراً عند شـباب الجامعـة، ومـدى     هدفت الدراسة إلى تحديد أكثر مجاالت
وداللـة  انتشار السمات التفاؤلية والتشاؤمية لدى طالب الجامعة وعالقتها بقلـق المسـتقبل،   

النـوع، الـدخل،   : الفروق اإلحصائية في قلق المستقبل والتشاؤم والتفاؤل تبعـاً لمتغيـرات  
طالبـاً   2284والعمر، وتكونت عينة الدراسة مـن  ) علوم تطبيقية ، علوم إنسانية(التخصص 

وطالبة طبق عليهم مقياس قلق المستقبل إعداد الباحثة، والقائمة العربية للتفـاؤل والتشـاؤم   
، مقياس جامعة الكويت لحالة القلق، مقياس سمة القلق تأليف )1996(اد أحمد عبد الخالق إعد

، وتوصلت الدراسـة إلـى   )1991(سبيلبرجر وتعريب أحمد عبد الخالق ومقياس األمل لسنايدر
ارتفاع نسبة القلقين جداً من اإلناث مقارنة بالذكور، وارتفـاع نسـبة اإلنـاث    : النتائج التالية

ات مقارنة بالذكور، ارتفاع نسبة القلقين من المستقبل في كليـات العلـوم اإلنسـانية    المتشائم
مقارنة بالكليات العملية، وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين القلق ودخـل األسـرة   
كلما ارتفع الدخل انخفض قلق المستقبل، وتنخفض درجة قل المستقبل مع التقدم فـي العمـر،   

  ).األمل –التشاؤم  –التفاؤل (مستقبل بالمتغيرات النفسية التالية ويرتبط قلق ال
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  ):2006مسعود، ( دراسة 
  .بعض المتغيرات المرتبطة بقلق المستقبل لدى عينة من المراهقين: بعنوان

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين قلق المستقبل واألفكـار الالعقالنيـة والضـغوط    
طالباً وطالبة من طالب المدارس الثانوية العامـة والفنيـة،    599ينة من النفسية، وتكونت الع

وأما األداة فقد استخدمت الباحثة مقياس قلق المستقبل ومقياس األفكار الالعقالنية من إعدادها 
وجـود  : ومقياس الضغوط النفسية إعداد زينب شقير، وتوصلت الدراسة إلى النتـائج التاليـة  

ودالة إحصائياً بين قلق المستقبل وكل من األفكار الالعقالنية والضغوط عالقة ارتباطيه موجبة 
النفسية، يوجد فروق بين درجات كل من المراهقات والمراهقين في قلق المسـتقبل واألفكـار   
الالعقالنية والضغوط النفسية لصالح المراهقات، يتأثر قلق المسـتقبل واألفكـار الالعقالنيـة    

تعليم، يوجد تأثير للتفاعل بين الجنس وبين نوع التعليم علـى قلـق   والضغوط النفسية بنوع ال
  . المستقبل واألفكار الالعقالنية بينما لم يوجد هذا التأثير على ضغوط النفسية

  
  ):2007بخيت، (دراسة 
وعالقتها  الثانويبالصف األول  الضغوط النفسية للطالب المتفوقين دراسياً والعاديين: بعنوان

  .ل وتقدير الذاتبقلق المستقب
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الضغوط النفسية للطالب المتفوقين دراسياً والعـاديين بالصـف   
األول الثانوي وعالقتها بقلق المستقبل وتقدير الذات، وقد أجرت الباحثة هذه الدراسـة علـى   

ط تـم  طالب وطالبة من طالب الصف األول الثانوي بمدارس مدينة أسـيو ) 336(عينة قوامها 
طالب وطالبة من المتفوقين دراسياً تم اختيارهم وفقـاً  ) 177(اختيارهم بطريقة عشوائية منهم 
  :طالب وطالبة من العاديين ، مستخدمة األدوات التالية) 159(لمعايير وزارة التربية والتعليم ، 

طفـال  مقياس الضغوط النفسية للطالب المتفوقين والعـاديين، اختبـار الدافعيـة إلنجـاز األ    
والراشدين، اختبار تقدير الذات، مقياس قلق المستقبل، ومقيـاس الحالـة النفسـية العامـة،     

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسـطي تقـديرات   : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
الطالب المتفوقين والطالبات المتفوقات في الضغوط النفسية، ال توجد فروق دالة إحصائياً بين 
متوسطي تقديرات الطالب العاديين والطالبات العاديات في الضغوط النفسية، ال توجـد فـروق   
دالة إحصائياً بين الضغوط النفسية للطالب المتفوقين دراسياً والطالب العاديين، وتوجد عالقـة  
ارتباطيه عكسية بين الضغوط النفسية ومتغيرات دافعية اإلنجـاز، وتقـدير الـذات، والحالـة     

ية العامة لدى الطالب المتفوقين دراسياً والعاديين ، بينما توجد عالقة ارتباطيه طرديـة  النفس
  .بين الضغوط النفسية ومتغير قلق المستقبل لدى الطالب المتفوقين دراسياً والعاديين
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  ) :2007، الفاغوري ( دراسة 
  )دراسة مقارنة ( قلق المستقبل لدى ذوي االحتياجات الخاصة  :بعنوان

االحتياجـات   التعرف على مدى الفروق في القلق المستقبلي بين ذوي:ت هذه الدراسة إلىهدف
بين ذوي االحتياجات الخاصة  التعرف على االختالفات في القلق المستقبلي ،الخاصة والعاديين

الفروق فـي القلـق    التعرف على مدى،  والحالة االقتصادية والعاديين من حيث متغير الجنس
بـين ذوي االحتياجـات    المجاالت المختلفة التي يقيسها مقياس القلق المستقبلي المستقبلي في

في  توجد فروق ذات داللة إحصائية: ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية الخاصة و العاديين
توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي   ، قلق المستقبل بين ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين

والحالـة االقتصـادية،    ذوي االحتياجات الخاصة بالنسبة لمتغير الجنس بينالقلق المستقبلي 
 في القلق المستقبلي بين العاديين بالنسـبة لمتغيـر الجـنس    توجد فروق ذات داللة إحصائية

  .والحالة االقتصادية
  

  ):2008،  بلكيالني( دراسة 
  . ة بمدينة أوسلو في النرويجو قلق المستقبل لدى الجالية العربية المقيمتقدير الذات  :بعنوان

تقدير الذات و قلق المستقبل لدى الجاليـة العربيـة المقيمـة    هدفت الدراسة إلى التعرف على 
، )ذكـور وإنـاث   ( شـخص   500، وتكونت عينة الدراسـة مـن    بمدينة أوسلو في النرويج
غيـر   اًأهـداف غير عقالنيـة و  بأن القلق يرجع إلى تبني الفرد أفكاراًوأوضحت نتائج الدراسة 

، ووجود عالقة بين مع المحيطين  االجتماعيواقعية تسبب له اضطراب و تجعله يعيش القلق 
تقدير الذات وقلق المستقبل لدى الجنسين، وجود فروق في قلق المستقبل وتقدير الذات يعزى 

  .لمتغير الجنس لصالح الذكور
  

 ):2009المشيخي ، (دراسة 
 طـالب  من عينة لدى الطموح ومستوى الذات فاعلية من بكل هوعالقت المستقبل قلق : بعنوان

 . الطائف جامعة

التعرف على قلق المستقبل وعالقته بمستوى الطموح وفاعلية الذات لـدى  : هدفت الدراسة إلى
 الـذات  فاعليـة  ومنخفضي مرتفعي بين اإلحصائية الداللة ذات الفروق طالب الجامعة، معرفة

 كليـة  طـالب  بين اإلحصائية الداللة ذات الفروق معرفة تقبل، المس قلق ومستوى الطموح في

 للتخصـص  تبعا المستقبل وفاعلية الذات ومستوى الطموح قلق في اآلداب كلية وطالب العلوم

 مكونة عينة على الدراسة إجراء ، وتم الوصفي المنهج باستخدام الباحث والسنة الدراسية، وقام
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 كليـة  من طـالب  طالباً ) 320 ( و العلوم كلية طالب من باًطال ) 400 ( منهم طالباً )720( من

 الباحث، مقياس فاعليـة  إعداد المستقبل قلق ، واستخدم الباحث مقياس الطائف بجامعة اآلداب

، )2005( وعبد العظيم معوض إعداد الطموح مستوى ، مقياس)2001 (العدل عادل إعداد الذات
 قلـق  في الطالب درجات بين إحصائية داللة ذات بةسال عالقة وجود: وكان من نتائج الدراسة

 داللـة  ذات موجبـة  عالقة ، توجد الذات وفي مستوى الطموح فاعلية في ودرجاتهم المستقبل

 ذات فروق ، وجود الطموح مستوى في ودرجاتهم الذات فاعلية في الطالب درجات بين إحصائية

 الطالب درجات ومتوسطات الذات ليةفاع مرتفعي الطالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة

 ،وجود الذات فاعلية منخفضي الطالب لصالح المستقبل قلق مقياس على الذات منخفضي فاعلية

 ومتوسـطات  الطموح مستوى مرتفعي الطالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق

 منخفضـي  البالط لصالح المستقبل قلق مقياس على الطموح منخفضي مستوى الطالب درجات

 العلـوم  كليـة  طالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق ، وجود الطموح مستوى

 لصـالح  وذلـك  الدراسية والسنة للتخصص المستقبل تبعاً قلق مقياس على اآلداب كلية وطالب

 العلـوم  كليتي طالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات اآلداب، وجود فروق كلية طالب

 كليـة  طـالب  لصالح وذلك الدراسية والسنة للتخصص الذات تبعاً فاعلية مقياس على دابواآل

 كلية وطالب العلوم كلية طالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات ، وجود فروق العلوم

 كليـة  طالب لصالح وذلك الدراسية والسنة للتخصص الطموح تبعاً مستوى مقياس على اآلداب

  . العلوم
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  :دراسات تناولت صورة الجسم: ثانياً
  ):Sigeal & Murphy, 1988(دراسة 
مدى فاعلية برنامج تدريبي في تحديد صورة الجسم عند المكفوفين وتأثير ذلك علـى   :بعنوان

  .الحركة والتوجه
هدفت الدراسة مدى فاعلية برنامج تدريبي في تحديد صورة الجسم عند المكفوفين وتأثير ذلك 

طالب يعاني معظمهم من مشـاكل فـي   ) 45(ركة والتوجه، وتكونت عينة الدراسة من على الح
حركة جسمهم ويعاني بعضهم من تشوهات في العظام، وتم تسجيل المفحوصين في البرنـامج  
النفس حركي لمدة ثالثة شهور، وقد استخدمت التجارب والبرامج التعليمية في تحديد صـورة  

الجلسة والوقوف، وتم التقييم من خالل الصور الفوتوغرافية الجسم من حيث المشي والجري و
قبل وبعد البرنامج، وكشفت النتائج أهمية الدور الذي يلعبه البرنامج التدريبي في تحديد صورة 

  .الجسم في تحسين نمو المهارات الحركية وعملية التأهيل الحركي لدى المكفوفين
  

  ):Kim& etal., 1991(دراسة 
  .قة بين صورة الجسم لدى األطفال ومهاراتهم المكانيةالعال: بعنوان

هدفت الدراسة الي معرفة هل هناك عالقة بين صورة الجسم لدى األطفال ومهاراتهم المكانية؟ 
سنة، ) 11-5(طفالً من المعاقين بصرياً تتراوح أعمارهم بين ) 34(وتكونت عينة الدراسة من 

لقياس وتقييم صورة  Cratty & Samsاتي وسامس وقد استخدم الباحثان تعديالً الختبار كر
قـام   Cratty & Samsالجسم، وإلثبات مصداقية االختبار الجديد لصورة الجسم مع اختبار 

طفل قد تم اختبارهم علـى اختبـار   ) 12(الباحثان بمقارنة درجات مجموعة فرعية مكونة من 
Cratty&Sams لى االختبار المعدل، وقـد  في مقارنة أخرى بدرجات أولئك الذين اختبروا ع

وجدا أن االختبار الجديد يتفق تماماً مع القديم وهناك إرتباط إيجابي وقوي بينهما، وتم تقيـيم  
المهارات المكانية من الجمانزيوم باستخدام أجهزة وأدوات مألوفة كعالمات، وقد سجل أداء كل 

الجسم في سـياق التربيـة   طفل في كل من االختبارين على شريط فيديو، وطبق اختبار صورة 
صورة الجسم : البدنية بالمدرسة وفصل التوجه والحركة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

غير مرتبطة تماماً بمهارات الفرد المكانية ، وال توجد أي عالقـة بـين المهـارات المكانيـة     
  .  وصورة الجسم أو أي من مكوناته
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  ):Anderson, 1997(دراسة 
  ).دراسة مقارنة(صورة الجسم وعالقتها باضطراب األكل لدى النساء الكفيفات : بعنوان

هدفت الدراسة إلى المقارنة بين النساء الكفيفات والعاديات في أبعاد صورة الجسم، والعوامـل  
التي تؤثر على اتجاههن نحو صورة الجسم والحواس المستخدمة في تحديد صـورة الجسـم   

امرأة ) 50( 1جريت الدراسة على عينة مكونة من مجموعتين ن وأعراض اضطراب األكل، وأ
امرأة ممن ال يعانين من أي إعاقة بصرية، واستخدم الباحث عدة مقـاييس  ) 50( 2كفيفة، ون 

مقياس عالقات الذات والجسم متعدد األبعاد، مقيـاس شـكل الجسـم،    : عن طريق الهاتف هي
س، ومقياس العوامل المؤثرة فـي المشـاعر   مقياس صورة الظل المعدل، ومقياس تأثير الحوا

المتعلقة بالجسم، المقاييس المناسبة للشراهة والدافع للنحافة وقائمة اضطراب األكل، وقائمـة  
أن : بك لالكتئاب قصير المدى، مقياس دقة تقدير الحجم، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

ر تأثيراً في صورة الجسم عـن الحجـم   أكث" نعومة الجلد، نغمة الصوت"خصائص الجسم مثل 
والشكل لدى النساء الكفيفات مقارنة بالنساء العاديات، كما أنه ال توجد فـروق بـين النسـاء    
الكفيفات والعاديات في اإلدراك الحسي لصورة الجسم، وفي االتجـاه نحـو صـورة الجسـم     

أقـل أهميـة مـن     وأعراض اضطراب األكل، كما أكدت النساء الكفيفات أن حواسهن البصرية
حواسهن السمعية في التأثير على صورة الجسم من النساء المبصرات، كما تدعم النتائج فكرة 
أنه كلما ضعف بصر المرأة فإن اعتمادها على الرؤية أقل من اعتمادها على الحواس األخـرى  

  .في نمو اإلدراك الحسي لصورة الجسم
  

  ):Kaplan, 2000( دراسة 
  .وصورة الجسمالمكفوفون : بعنوان 

هدفت الدراسة إلى فحص ما يتخيله المكفوفون عن أجسامهم وكيف يتخيلونها؟ وكيف تـرتبط  
فرداً كفيفـاً،  ) 13(شخصياتهم بالعمى؟ وكيف يختبرون أجسامهم؟ وتكونت عينة الدراسة من 

عـة  ، وعاملة تليفون في سـن الراب )18(في سن الثامنة عشر) ذكوراً وإناثاً(تلميذاً ) 12(منهم 
أن المراهقين المكفوفون يتعلمون عن : ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية )44(واألربعون

طريق الوصف اللغوي ما يتعلمه نظراؤهم العاديون عن طريق المالحظة، تأثرت صورة الجسم 
لديهم نتيجة نقص المعرفة عن علم التشريح البشري والعمليات الفسـيولوجية،  أن التالميـذ   

لديهم القدرة على االتصال البدني إال بعدة أشخاص خالل حياتهم، أبدى معظـم التالميـذ   ليست 
والتمرينات، ركز بعـض   جاهتمامهم بمظهرهم من خالل مراعاة نظم الغذاء والموضة والماكيا

، لم يكن هناك إجماع حول الشـعور األكثـر   )أحاسيس الجسم(التالميذ على االستشعار البدني 
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أثبتت الدراسة أن المكفوفين يقيمون أنفسهم من خالل مقارنات مبهمـة غيـر   أهمية لديهم، و
  .مباشرة

  
  ):2002المغازي وآخرون، (دراسة 
الطفـل   لـدى  المكـاني لتنمية مفهوم صورة الجسم والتوجه  تأهيليفاعلية برنامج :  بعنوان
  . رياض األطفال فياألعمى 

 مرحلة رياض األطفال لتنمية فيفل األعمى للط حركي تأهيليإلى إعداد برنامج  هدفت الدراسة

 -تجريبيـة  ( تكونت عينة البحث مـن مجمـوعتين  و المكاني، مفهوم صورة الجسم والتوجه 
للكفيفـات ومـن    طفل وطفلة من أطفال حضانة النور واألمل )20(عدد كل مجموعة ) ضابطة
 المكفـوفين  لألطفـال اختبار صورة البدن :  ، واستخدمت الباحثةللمكفوفين النموذجيالمركز 

كراسـة   ،)1995 صـبحي إعداد سـيد  ( مقياس الثقافة األسرية ، )1996 صبحيإعداد سيد (
إعـداد   حركي تأهيليبرنامج  ، ولمفهوم صورة الجسم والتوجه المكاني إعداد الباحثة مالحظة
 فـي لـه فعاليـة وتـأثير     الحركي يأن البرنامج التأهيل:  ، وقد أظهرت نتائج الدراسةالباحثة
ذات داللـة إحصـائية بـين     وجـود فـروق   ، والتوجه المكاني ن مفهوم صورة الجسميتحس

الجنسين وأفراد المجموعة  يحصل عليها أفراد المجموعة الضابطة من التيمتوسطات درجات 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات ، التجريبية من الجنسين بعد تطبيق البرنامج

 ها أفراد المجموعة التجريبية من الجنسين علـى كراسـة المالحظـة   يحصل علي التيرجات د

 الدراسة بعد انتهاء البرنـامج وبـين   فيالمستخدمة  المكانيلمفهوم صورة الجسم والتوجه 

توجد فروق ذات  البعد مرور شهرين من المتابعة، و متوسطات درجات أفراد نفس المجموعة 
وبين متوسطات درجات  عة التجريبية من الذكورداللة إحصائية بين متوسطات درجات المجمو

   .المجموعة التجريبية من اإلناث
 

  ):2004،أبو حمزة  (دراسة 
دراسة لبعض متغيرات الشخصية لدى عينة من ضعاف السـمع ومرضـى الطنـين    : بعنوان

  .والدوار مقارنة بالعادي
الت لدى ضـعاف  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على بعض متغيرات الشخصية وبعض المشك

والتواصل مع اآلخـرين، الشـعور بالعزلـة     االتصالصعوبة ك السمع ومرضى الطنين والدوار
والقلـق   االنفعاليـة  واالضـطرابات  التكيفـي، وصـورة الجسـم   السلوك  انخفاضواإلحباط، 

 25-18طالباً وطالبةً ممن تتراوح أعمـارهم بـين    90عينة الدراسة من  تكونتواالجتماعي، 
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طالبـاً   30مجموعة ضعاف السمع وتتكون مـن   :د تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعاتعاماً، وق
 15(حالـة   30مجموعة مرضى الطنين والدوار وتتكون مـن   ، )إناث 15ذكور و 15(وطالبةً 
 15ذكـور و  15(طالبـاً وطالبـةً    30مجموعة عادى السمع وتتكون من ، و)إناث 15ذكور و

مقياس الكفاءة الذاتية لضـعاف السـمع ومرضـى    : اسةأدوات الدراستخدم الباحث  ، و)إناث
   .الطنين والدوار إعداد الباحث

بيانات أولية عن حالة مرضى الطنـين   ، استمارةمقياس الكفاءة الذاتية للعاديين إعداد الباحث
. مقياس صورة الجسـم  ، إعداد محمد السيد. االجتماعيمقياس القلق ، إعداد الباحث والدوار

األسـاليب  ، واسـتخدم  مقياس مواقف الحياة الضاغطة إعداد زينب شقير، ويرإعداد زينب شق
شـيفيه للمقارنـات المتعـددة بـين      ، واختبار 3× 2 الثنائيتحليل التباين  :التاليةاإلحصائية 

بين الكفاءة الذاتيـة   ارتباطيهتوجد عالقة ال  :للنتائج التالية الدراسة وتوصلت ، المتوسطات 
دالـة   ارتباطيهعالقة  ، وجودالضغوط النفسية  –صورة الجسم  – الجتماعياالقلق : وكالً من

فـروق ذات داللـة    ،وجودالضغوط النفسية  –صورة الجسم  – االجتماعيوموجبة بين القلق 
سواء ضعاف السمع أو مرضـى الطنـين   (إحصائية واضحة  بين متوسطات درجات المعاقين 

الضغوط النفسـية   -صورة الجسم – االجتماعيالقلق  –الكفاءة الذاتية  فيوالعاديين ) والدوار
 مجمـوعتي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات    ، ولصالح العاديين 
متغير صورة  باستثناءالضغوط النفسية  -االجتماعيالقلق  -الكفاءة الذاتية فيالذكور واإلناث 

  . الجسم لصالح اإلناث
 

  ) :2005، العزاوي ( دراسة
  . في تقبل صورة الجسم لدى طالبات المرحلة المتوسطة إرشاديبرنامج  :بعنوان

الكشف عن درجة تقبل الجسم وذلك من خالل تطبيق مقيـاس الرضـا   هدفت هذه الدراسة إلى 
عن قيام الباحثة ببناء  فضالً) كفافي والنيال(ومقياس ) فرانسو وشيلذر(عن صورة الجسم لـ 

ة الجسم لدى الطالبات المراهقات في الصف الثاني مـن المرحلـة   لتقبل صور إرشاديبرنامج 
، وكانت مـن نتـائج   ثر هذا البرنامج في تقبل صورة الجسم لديهنعلى أتعرف الالمتوسطة و

المخصص لتعديل نظرة المراهقات  اإلرشادين البرنامج أو اإلرشادي، بناء البرنامج : الدراسة
واثر كبير في تقبل صورة الجسم لديهن وسـاعد علـى    وذا فاعلية كان إيجابياً أجسادهننحو 

والوقـائي وبـرامج    اإلنمـائي تحسين صورة الجسم وتقبلها مع اعتماد الباحثة على المـنهج  
  .هالتوعية والتوجي
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  ):2007عبد الستار،(دراسة 
  .صورة الجسم وعالقتها بكل من تقدير الذات واالكتئاب لدى طالبات المرحلة الثانوية:  بعنوان

تقدير الذات واالكتئاب لدى وكل من  صورة الجسمهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين 
وجود : ، وكان من نتائج الدراسةطالبات المرحلة الثانوية بمدينتي مكة المكرمة ومحافظة جدة

عالقة بين صورة الجسم وتقدير الذات واالكتئاب لدى طالبات المرحلة الثانوية، وجود أثر دال 
لكل من عدم الرضا عن صورة الجسم واالكتئـاب يعـزى الخـتالف المسـتوى االقتصـادي      

  .واالجتماعي
  

  ): Egallery, 2007(دراسة
  .صورة الجسم وتقدير الذات وعالقتهما باضطرابات األكل لدى األطفال :بعنوان

هدفت الدراسة التعرف على صورة الجسم وأبعاد صورة الجسم وتقدير الذات والكشـف عـن   
أن األشـخاص  : اضطرابات األكل كالشره وفقدان الشهية، وتوصلت الدراسة للنتائج التاليـة  

الذين لديهم صورة جسم إيجابية، لديهم مفهوم واضح وصحيح عن شـكل الجسـم ويقـدرون    
عن الشخصـية وتقيـيم الفـرد     ويعجبون بهذا الشكل ويفهمون أن شكل الجسم يعبر ولو قليالً

هنـاك   ، جسـم  الصورة  عدم الرضا عن رابات األكل رد فعل تجاهاضط الكشف أنو ،نسانإك
سنة يعـانين مـن فقـدان     15ـ14تتراوح أعمارهن بين  الالتيمن الفتيات الكنديات % 2ـ1

منهن يعـانين مـن   % 20ـ 10منهن يعانين من الشره، بينما من % 5ـ 3، العصبيالشهية 
 العصـبي نون مـن فقـدان الشـهية    أن الذين يعـا ، وسلوكيات مرتبطة بكل اضطرابات األكل

Anorexia  العديد مـن المشـكالت    إلىصورة الجسم، ففقدان الشهية يؤدى  فيلديهم تشوه
االكتئاب، سرعة الغضـب، عـدم السـعادة،    : إلى المشكالت اإلنفعالية مثل باإلضافةالجسمية، 

  .التشاؤم 
  

  ):2007الدخيل، (دراسة 
شهية العصبي والشره العصبي لدى طالبات جامعـة  صورة الجسم وعالقتها بفقدان ال: بعنوان

  .الملك سعود
الكشـف   ،الكشف عن العالقة بين صورة الجسم وفقدان الشهية العصبي : هدفت الدراسة إلى

معرفة هل يختلـف  و ،بفقدان الشهية العصبي و عن العالقة بين صورة الجسم والشره العصبي
ابات بفقدان الشهية العصبي عـن التركيـب   التركيب العاملي لمقياس صورة الجسم لدى المص

من  )582(تكونت عينة الدراسة من و ،العاملي للمقياس لدى عينة المصابات بالشره العصبي 
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، مقياس فقدان الشهية العصـبي  ، مقياس صورة الجسم  طالبات الجامعة، واستخدمت الباحثة
 ،)ت(حسـاب قيمـة    ،رسونبي ارتباطمعامل : األساليب اإلحصائيةو ،مقياس الشره العصبيو

توجد عالقة سالبة دالـة إحصـائية بـين    : وتوصلت الدراسة للنتائج التالية ، التحليل العاملي
توجـد   ، ،العصبي لدى طالبات الجامعـة  الشرةصورة الجسم وفقدان الشهية العصبي بفقدان 

ي في صـورة  فروق دالة إحصائياً بين الطالبات المصابات والطالبات المصابات بالشره العصب
يختلف التركيب العاملي لمقيـاس صـورة   و ،الجسم لصالح المصابات بفقدان الشهية العصبي

الجسم لدى المصابات بفقدان الشهية العصبي عن التركيب العـاملي للمقيـاس لـدى عينـة     
  .المصابات بالشره العصبي 

  
  ):2008األشرم، (دراسة 
 –دراسة سـيكومترية  (ي اإلعاقة البصرية صورة الجسم وعالقتها بتقدير الذات لذو: بعنوان

  ).اكلينيكية 
هدفت الدراسة إلى التعرف على صورة الجسم وأبعاد صورة الجسم وعالقتها بتقدير الذات لدى 
ذوي اإلعاقة البصرية عن طريق الدراسة السيكومترية واالكلينكية ، وتكونت عينـة الدراسـة   

سنة كمـا  ) 20-13(تراوحت أعمارهم ما بين  من مجموعتين من المراهقين المعاقين بصرياً،
 –إعاقة جزئية والديـة   –إعاقة مكتسبة  –إعاقة كلية والدية (تراوحت درجة إعاقتهم ما بين 

مـن المـراهقين   ) 207(عينة سيكومترية وقوامها : ، المجموعة األولى)إعاقة جزئية مكتسبة
الجامعيـة مـن محافظـات الشـرقية     المعاقين بصرياً من طالب المراحل اإلعدادية والثانوية و

حاالت من المـراهقين  ) 4(تكونت من : ةعينة إكلينيكي: والدقهلية والغربية، المجموعة الثانية
المعاقين بصرياً وتم اختيارهم من العينة األساسية للدراسة السيكومترية، حـالتين مـن ذوي   

ة الجسم وتقـدير الـذات،   الدرجات العليا، وحالتين من ذوي الدرجات الدنيا على مقياس صور
: واستخدمت الباحثة المنهجين الوصفي اإلرتباطي المقارن واالكلينكي، وكان من نتائج الدراسة

توجد عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين صـورة الجسـم وتقـدير الـذات لـدى      
عـاقين بصـرياً   المراهقين المعاقين بصرياً، توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المراهقين الم

مرتفعي ومنخفضي الرضا عن صورة الجسم في تقدير الذات ، وال يوجد تـأثير دال إحصـائياً   
سن اإلعاقة ودرجة اإلعاقة والجنس، والتفاعل بينهم علـى صـورة الجسـم    : لكل من متغير

  .وتقدير الذات لدى المراهقين المعاقين بصرياً
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  :دراسات تناولت مفهوم الذات: ثالثاً
 ):1972 ، الفتاح عبد( دراسة
 .الشباب لدى الذات مفهوم دراسة   :بعنوان

 إذا معرفة إضافة إلى العدد هذا في الشباب من الجنسين بين الفروق هدفت الدراسة إلى معرفة

 الشـباب،   لدى الذات تحديد مفهوم في االجتماعية والنزعة الذاتية النزعة بين اتساق هناك كان

 للخدمة العالي بالمعهد الثالثة وطالبات الفرقة طلبة من طالبة 92 و لباًطا 87 في العينة وتألفت

 كتابه عنه يجاب مفتوح سؤال عن عبارة البحث المستخدمة أداة القاهرة، وكانت في االجتماعية

 نسـبة  أن: ؟ وكان من نتائج الدراسـة  أنا من : التالي السؤال إجابة من عشرين أكتب " وهو

 تبـين  اإلجابات عن النزعة االجتماعية، كما نسبة من أعلى كانت لذاتيةاإلجابات عن النزعة ا

 لـدى  االجتماعيـة  النزعـة  تغلب حيث االختبار في هذا بعضها عن المجموعتين اختالف وجود

  . الطلبة لدى عنها الطالبات
  

 ):1979المرشدي،   (دراسة
 . ةالثانوي المرحلة طالب لدى بالقيم وعالقته الذات مفهوم  :بعنوان
واالقتصـادية   النظريـة  بـالقيم  عالقتهـا  فـي  الـذات  مفهوم أبعاد الدراسة إلى دراسة هدفت

 ممـن  طالبـة  )156( طالبـاً و  ) 156 (من  العينة والجمالية، وتألفت والسياسية واالجتماعية

القيم، وقد  واختبار للكبار الذات مفهوم اختبار استخدم وقد سنة، 16 -15 بين أعمارهم تتراوح
 عـن  الدراسـة  ، كشفت الذات ومفهوم القيم بين موجب ارتباط وجود:  رت نتائج الدراسةأظه

الجنسـين،   لـدى  القـيم  ترتيب بالتباعد، اختالف اإلحساس درجة في الجنسين بين فروق وجود
  .والدراسي الثقافي اإلطار ضمن وخاصة القيم هذه بعض ترتيب في ووجود االتفاق

  
  :)  Kash& etal ,1986(دراسة 
  .الذات وعالقته بالتصور الجسمي لدى المراهقين مفهوم: بعنوان

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك اإلناث ألجسامهن ومدى إدراك الذكور ألجسـامهم  
) 77(مراهقـا و ) 92(ومستوى مفهوم الذات لدى الذكور واإلناث، وتكونت عينة البحث مـن  

لجسمي ومقياس الرضا عن الجسم ومقياس مفهوم مراهقة، واستخدم الباحث مقياس التصور ا
أن اإلناث أكثر إدراكاً ألجسامهن من الـذكور، أن  :الذات، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

الذكور أكثر تقديراً ألجسامهم من اإلناث، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين التصـور   
  .الجسمي ومفهوم الذات لدى المراهقين من الجنسين
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  ): 1982، مبارك ( دراسة
مفهوم الذات لدي الطفل الوحيد في األسـرة وعالقتـه بـالتكيف الشخصـي     : بعنوان

  .واالجتماعي
 االجتماعيـة خطورة أساليب المعاملة وظروف التنشـئة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

أثـر ذلـك فـي    التي قد يتعرض لها الطفل الوحيد في طفولته األولي بحكم موقعه في األسرة و
تشكيل فكرته عن نفسه وعن اآلخرين، مما قد يؤدي بدوره إلي سوء أو حسن تكيفه النفسـي  

 200أجري الباحث الحالي هذه الدراسة علي عينة من األطفال قوامهـا  ، والمركز حول العميل
طفل يمثلـون  100في محافظة سوهاج كان منهم  االبتدائيطفل في الصفين الخامس والسادس 

الطفل الوحيد، ومثلهم يمثلون مجموعة الطفل غير الوحيد في األسـرة وقـد راعـي     مجموعة
الباحث، الحالي تجانس المجموعتين من حيث متغيرات الجنس والسـن والخبـرة الدراسـية    

ولتحديد متغيري الدراسة  ،الخ....... لألسرة، والذكاء العام  االجتماعيوالمستوي االقتصادي 
واسـتخدم  لمفهوم الـذات   اختبار الباحث الحالي علي المجموعتين معاًوالعالقة بينهما، طبق 

ن األطفال الوحيدين كانوا إ: االرتباط،  وكان من نتائج الدراسةومعامالت " ت "  اختبار الباحث
من األطفال غيـر الوحيـدين فـي     اغتراباًأو  لآلخرين وأكثر تباعداً للذات وأقل تقبالً أقل تقبالً

  .بين مفهوم الذات الموجب والتكيف النفسي  ارتباطيهجدت عالقة وكذلك وة، األسر
  

  ):  Harvey, 1984   &Greenway(دراسة 
  ).دراسة مقارنة(مفهوم الذات لدى المعوقين : بعنوان

  . هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذات لدى كل المعوقين والعاديين
الً من المعوقين جسمياً وملتحقين بالمـدارس  طف) 20(طفالً، منهم ) 51(وبلغت عينة الدراسة 

طفـالً مـن العـاديين تراوحـت     ) 18(طفالً من المعوقين بالمدارس الخاصة، و) 13(العادية و
سنة،  وبينت الدراسة أن هناك فروقاً جوهرية بين األطفال العـاديين  ) 12-9(أعمارهم ما بين 

  .والمعوقين في مفهوم الذات لصالح األطفال العاديين
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  : )  Warren & Hasentab, 1986(دراسة 
  . مفهوم الذات لدى األطفال الصم: بعنوان

هدفت الدراسة إلي معرفة العالقة بين مفهوم الذات واإلعاقة السمعية، واشتملت عينة الدراسة 
عاماً، واستخدم الباحثان اختبـار مفهـوم   ) 20-10(أصماً وتراوحت أعمارهم من ) 58(علي 

  :واختبار االتجاهات الوالدية، وكان من أهم نتائج الدراسة ،الذات للصم
السواء الوالدي يؤثر تأثيراً قوياً وإيجابياً علي نمو مفهوم الذات لدي الصـم، وهنـاك عالقـة    

  .ارتباط بين المساعدات األسرية ومفهوم الذات لدي الصم
  

  ): Willy, 1986(دراسة
  . متفوقين دراسياً وغير المتفوقينبين ال دراسة مقارنة لمفهوم الذات: بعنوان

وغير المتفوقين من طلبة  دراسياًمفهوم الذات بين المتفوقين هدفت الدراسة إلى التعرف على 
مفهوم الذات بين الطلبة الذكور والطالبات اإلناث في المرحلة ، والتعرف على المرحلة الثانوية

يل لتحديد التفوق واعتبـر أن الفـرد   في البحث الحالي محك التحصالباحث استخدم ، والثانوية
فأكثر في مواد اللغـة العربيـة والعلـوم    % )  85( متفوق في حالة حصوله على معدل يبلغ 

  .في المواد الثالثة السابقة% )  50( والرياضيات وأنه يعتبر غير متفوق إذا حصل على معدل 
أفراد العينة بعـد   اختيارتم ، وموسى جبريل . استخدم مقياس مفهوم الذات الذي صممه د كما

االتفاق على محك التفوق من واقع السجالت الدراسية في المدارس الثانوية في مدينة العـين  
واعتمدت نتائج اللغة العربية والعلوم والرياضيات مجتمعة مع بعضها بدل االعتماد على نتائج 

أن هناك فـروق  : ئج التالية، وتوصلت الدراسة للنتااألفراد اختيارمادة واحدة توخياً للدقة في 
بين المتفوقين دراسياً وغير المتفوقين من حيث مستوى مفهوم الذات وهـذا الفـرق لصـالح    
المتفوقين دراسياً أي أن المتفوقين دراسياً أفضل من حيث مستوى مفهوم الذات من أقـرانهم  

مفهوم الـذات  وأن هناك فروق حقيقية بين الذكور واإلناث من حيث مستوى  ، غير المتفوقين
وأن هذه الفروق لصالح الذكور أي أن الذكور بوجه عام أفضل من زميالتهم اإلناث من حيـث  

  .مفهوم الذات 
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  ): 1986فؤاد ،(دراسة 
مفهوم الذات وعالقته بالتوافق الشخصي واالجتماعي لدى المعـوقين جسـمياً   : بعنوان
  . وبصرياً

بصرية والجسمية وعالقتها بمفهوم الذات، والتوافق هدفت الدراسة إلى التعرف على اإلعاقة ال
  .الشخصي واالجتماعي لدى المعوقين جسمياً وبصرياً

طفـالً معوقـاً   ) 50(طفالً معوقاً جسمياً، ) 50(طفل معاق، منهم ) 100(وأجريت الدراسة على 
بصرياً، وأظهرت الدراسة وجود عالقة بين كـل مـن مفهـوم الـذات والتوافـق الشخصـي       

  .ماعي بين المعوقين بصرياً وجسمياًواالجت
  

  ):1988عبد المنعم وهاشم ، (دراسة 
  .مفهوم الذات لدى كل من المراهقين المعوقين جسمياً والعاديين : بعنوان

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق المعنوية بين كل من المراهقين والمعـوقين جسـمياً   
  .  والعاديين في مفهوم الذات

من المراهقين المعوقين والمصابين بشـلل  ) 100(مراهقاً منهم ) 230(اسة على وأجريت الدر
مراهقاً من العاديين، وأوضحت الدراسة وجود فروق جوهرية بين كـل مـن   ) 75(األطفال، و 

  .المراهقين المعوقين جسمياً والعاديين في أبعاد مفهوم الذات لصالح المراهقين العاديين
  

 ):1992 دويدار،(دراسة 
 . واالتجاهات الذات مفهوم بين العالقة سيكولوجية : عنوانب
 العينـة  أفـراد  عدد واالتجاهات، وقد بلغ الذات مفهوم هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين 

 و للكبـار  الـذات  مفهـوم  اختبار : لبنان، واستخدم الباحث في الجامعة طالب من طالباً )566(
 الذكاء العـالي  واختبار الجنسين بين العالقة نحو االتجاه ومقياس الدراسة نحو مقياس االتجاه

 أكثـر  عامـة  بصـفة  الطالب إن: ، وقد أظهرت نتائج الدراسة االجتماعي المستوى واستمارة

 بـين  جوهريـة  فـروق  وجود الدراسة حيث أوضحت الطالبات من التقليدية القيم على محافظة

 فـروق  الطالب، وجود من تقدماً أكثر الطالبات وكانت نحو الزواج باالتجاه يتعلق فيما الجنسين

 الكليـات  فـي  نظـرائهم  العملية وبين الكليات في البحث مجموعات بين إحصائياً دالة جوهرية

،  النظريـة  الكليات طالب من التقليدية تمسكاً بالقيم أكثر العملية الكليات طالب أن حيث النظرية
  . بين الجنسين العالقات مظاهر وشتى اجالزو نحو الطالبات اتجاهات في تناقض وهناك
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  ):1994، أبو ضيف ( دراسة
اتجاهات طالبات وخريجات مدرسة التمريض بسوهاج نحو مهنتهم وعالقتها بمفهوم : بعنوان
  .الذات
إلى التعرف على اتجاهات طالبات وخريجات مدرسة التمريض بسـوهاج نحـو    الدراسة تهدف

ن اتجاهات الطالبات والخريجات نحـو مهنـة التمـريض    مهنة التمريض في معرفة العالقة بي
، العينـة  )خريجـات  10) (طالبـة  36(من عينة اسـتطالعية  العينة تكونت ، وومفهوم الذات
تعمـل  ) خريجة 51(طالبة من طالبات السنوات الثالثة بمدرسة التمريض،  150األساسية هي 

االتجاهات النفسية نحو مهنة  مقياس ، واستخدم الباحثفي مستشفيات حكومية بمدينة سوهاج
  .التمريض إعداد خلف مبارك، مقياس نفسي لمفهوم الذات ترجمة صفوت فرج، وسهير كامل

بين طالبات السنة األولـى وطالبـات    وجود فروق دالة إحصائياً :الدراسة كالتالينتائج  وكانت
ولى، ووجود فرق بين السنة الثانية في اتجاهاتهم نحو مهنة التمريض لصالح طالبات السنة األ

 اتجاهات طالبات السنة الثانية والسنة الثالثة لصالح السنة الثانية، وجود فروق دالة إحصـائياً 
وطالبات السنة الثانية في أبعاد مفهوم الذات لصالح طالبات السـنة   بين طالبات السنة األولى

ض وأبعـاد مفهـوم الـذات    نحو مهنة التمري االتجاهدالة بين  ارتباطيهوجود عالقة ، و األولى
  .ومنها الذات الجسمية، الذات الخلقية والذات السلوكية

  
  ): 1995جبريل، (دراسة 
  .مفهوم الذات لدى المراهقين المعاقين حركياً وغير المعاقين: بعنوان

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في مفهوم الذات لدى المـراهقين المعـاقين وغيـر    
وإلى التعرف على الفروق في مفهوم الذات بين المراهقين المعـاقين حركيـاً   المعاقين حركياً، 

  . تبعاً لمتغيرات الجنس، ونوع اإلعاقة وزمن حدوثها
مراهقاً نصفهم من المعاقين حركياً، والنصف اآلخر من غيـر  ) 256(وتألفت عينة الدراسة من 

قين المعاقين وغيـر المعـاقين   وجود فروق بين المراه:  المعاقين، وقد أظهرت نتائج الدراسة
حركياً في مفهوم الذات، ووجود فروق في مفهوم الذات لدى المراهقين المعاقين حركياً تعـزى  

  .إلى الجنس، ونوع اإلعاقة وزمن حدوثها
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  ):  Mencom & etal, 1995(دراسة 
  .شدة اإلعاقة وأثرها على مفهوم الذات لدى المعاقين جسمياً: بعنوان

اسة إلى التعرف على أثر شدة اإلعاقة على مفهوم الذات لـدى الشـباب المعـوقين    هدفت الدر
  .  جسمياً

معوقاً جسمياً، وكشفت الدراسة عن أن هناك أثراً كبيراً في درجة ) 79(وضمت عينة الدراسة 
  .شدة اإلعاقة على مفهوم الذات لدى المعوقين جسمياً

  
  ):  Alexander, 1996(دراسة 
  .الذات لدى األطفال المعاقين بصرياًمفهوم : بعنوان

طالباً من الصف الثالث والرابع والخامس في ) 20(واستهدفت الدراسة تقييم مفهوم الذات لدى 
مقارنة ) نصفهم طالب انتظام والنصف اآلخر طالب داخليون(مدرسة حكومية للمعاقين بصرياً 

هاريس لمفهـوم   –قياس بيرز مع نظراؤهم ممن ال يعانون من أي إعاقة، واستخدم الباحث م
أسبوعاً، وتوصلت الدراسـة  ) 18(الذات لألطفال، ثم اختبار تقدير الذات، واستغرقت الدراسة 

لم يعثر على أي اختالف في تقدير الذات بين المجمـوعتين، واسـتمرت   : إلى النتائج التالية 
  .وبعد االختبار مستويات السعادة والرضا لدى األطفال المعاقين بصرياً في ارتفاع قبل

  
  ):1998العيسى، ( دراسة 
الفروق بين متعاطي الهيروين وغير المتعاطين في بعض أبعاد الشخصـية ومفهـوم   : بعنوان
 .دراسة مقارنة –الذات 

هدفت الدراسة إلى التعرف على سمات الشخصية لدى متعاطي الهيروين والكشف عن الفروق 
ه قائمة ايزنك واختبار مفهوم الذات، وتألفـت عينـة   التي توجد بينهم وبين العاديين كما تقيس

مجموعة متعاطي الهيروين وعـدد أفرادهـا   : فرداً توزعوا على مجموعتين 240الدراسة من 
سـنة، مجموعـة    35 – 20المودعين في سجون مدينة الرياض في الفئة العمرية مـن   120

إلدارة العامة بالرياض في الفئة األسوياء وهي األفراد الملتحقين في دورات تدريبية في معهد ا
هناك خصائص شخصية تشيع لـدى  :  سنة، وقد أظهرت نتائج الدراسة 35 – 20العمرية من 

متعاطي الهيروين وتميزهم عن العاديين وهي العصابية والذهانية، انخفاض مفهوم الذات لدى 
ـ    المرغوبيـة  "ذب المتعاطين للهيروين وزيادة التقييم السلبي ألنفسهم، ارتفـاع مسـتوى الك

لدى األسوياء وهذا إلظهار أنفسهم مظهراً مستحسناً اجتماعيـاً، وميـل متعـاطي    " االجتماعية
  .الهيروين إلى االنطوائية واالكتئاب
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  ):1999أبو معطي، (دراسة 
مفهوم الذات لدى األطفال المتفوقين والعاديين والمتخلفين عقلياً بدرجة بسيطة مـن  : بعنوان

  ).دراسة مقارنة(ة ما قبل المدرسة الجنسين في مرحل
هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق في مفهوم الذات وأبعاده لدى كل من المتفوقين والمتخلفـين  
عقلياً بدرجة بسيطة مقارنة بالعاديين كما تهدف إلى معرفة الفروق بين هذه الفئات في مفهوم 

طفل وطفلة من مرحلـة مـا   ) 123(الذات في ضوء متغير الجنس، وتكونت عينة الدراسة من 
 6سنوات بالنسبة لألطفال العاديين والمتفوقين ومن  6 – 5قبل المدرسة أعمارهم تتراوح من 

توجد فـروق دالـة   :  سنة بالنسبة لألطفال المعاقين عقلياً، وقد أظهرت نتائج الدراسة 12 –
عقلياً بدرجـة بسـيطة،    إحصائياً في مفهوم الذات بين األطفال المتفوقين والعاديين والمعاقين

حيث توجد فروق بين كل من المتفوقين والمتخلفين عقلياً، وكذلك توجد فروق بين كـل مـن   
العاديين والمتخلفين عقلياً، كما توجد فروق بين المتفوقين والعاديين فـي مفهـوم الـذات، ال    

ثالث، حيث ال توجد فروق دالة إحصائياً في مفهوم الذات بين الجنسين في مجموعة الدراسة ال
توجد فروق بين الجنسين من المتفوقين عقلياً، وكذلك ال توجد فـروق بـين الجنسـين مـن     
المتخلفين عقلياً، بينما تود فروق بين الجنسين من العاديين فـي مفهـوم الـذات الجسـمية     

مع المستوى العقلـي  ) أنثى/ ذكر(واالجتماعية وكذلك في بعد القلق، ويوجد أثر لتفاعل الجنس 
  .في بعد القلق في مقياس مفهوم الذات) متخلف عقلياً/ عادي/ متفوق(لطفل ل

 
  ):2000عبد اهللا ،(دراسة 
  .مفهوم الذات وعالقته بسمات الشخصية لدى المعوقين حركياً: بعنوان

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين مفهوم الذات لدى المعـوقين حركيـاً فـي الـيمن     
) 87(معوقاً ومعوقـة حركيـاً مـنهم    ) 146(نت عينة الدراسة من وسماتهم الشخصية، وتكو

  .معوقة) 59(معوقاً، و
وجود عالقة سالبة معنوية بين مفهوم الذات وسمات الشخصية لـدى  : وأظهرت نتائج الدراسة

المعوقين حركياً، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات وسمات الشخصية وفقـاً  
  .ع اإلعاقة، وسبب اإلعاقة، والمستوى التعليميللجنس، والعمر، نو

 
  ):2003الجراح وآخرون، ( دراسة 
تأثير اإلعاقة البصرية وبعض المتغيرات الديموغرافية في مفهوم الذات لدى عينة من  :بعنوان

  ).دراسة مقارنة(المعوقين بصرياً 
لبصرية وذلك من خـالل  وهدفت الدراسة إلى التعرف على اآلثار النفسية الناجمة عن اإلعاقة ا
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التعرف على مفهوم الذات لدى عينة من المعوقين بصرياً ومقارنة الفروق في مفهـوم الـذات   
لدى الفئتين حسب متغيرات الجنس والعمر والمستوى التعليمي، وتكونت عينة الدراسـة مـن   

: التاليـة  فرداً من األسوياء، وتوصلت الدراسة إلى النتائج ) 82(من المعوقين بصرياً و) 28(
انخفاض مفهوم الذات لدى المعوقين بصرياً مقارنة بالمبصرين، وعدم وجود فروق في مفهوم 

  .الذات تعزى إلى جنس المعوق بصرياً، أو عمره، أو مستواه التعليمي
 

  ):2003الشيخي،(دراسة 
ومفهوم الذات والسلوك اإلنحرافـي لـدى المنحـرفين وغيـر     ) االنومي(الالمعيارية : بعنوان

  .المنحرفين
معرفة طبيعة العالقة بين الالمعيارية ومفهوم الذات والسلوك اإلنحرافي، : وهدفت الرسالة إلى

التعرف على مدى تأثير الحالة االقتصادية والسكنية واالجتماعية والتعليمية واألسـرية علـى   
ـ      دى الالمعيارية ومفهوم الذات، والتعرف على الفروق فـي الالمعياريـة ومفهـوم الـذات ل

المقارن، وتوصـلت   الوصفي المنهج على الدراسة هذه المنحرفين وغير المنحرفين، واعتمدت
 كـان  كلمـا  عكسية عالقة الذات ومفهوم الالمعيارية بين العالقة: الدراسة إلى النتائج التالية 

 نبي إحصائية داللة ذات فروق ، وجود الالمعيارية مستوى واقعياً انخفض إيجابياً الذات مفهوم
 إحصائية داللة ذات فروق توجد ، ال ومفهوم الذات الالمعيارية في المنحرفين وغير المنحرفين

 ، وال لألب واألم المستوى التعليمي أساس والالمعيارية على التعاملية الذات في العينة أفراد بين

األسرة  دخل على أساس الذات ومفهوم الالمعيارية في العينة أفراد بين إحصائية دالة فروق توجد
  .وحالة السكن 

 
  ):2004أبو عيطة وآخرون، (دراسة 
فاعلية برنامج إرشادي جمعي لتحسين مفهوم الذات والتوافق النفسي لـدى األطفـال   : بعنوان

  .المساء إليهم
وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي جمعي لتحسين مفهـوم الـذات   

ال المساء إليهم وتطوير برنامج إرشادي لهـم، وتكونـت عينـة    والتوافق النفسي لدى األطف
سنة ممن تعرضوا لإلساءة الجسـمية   18 -15طفال تراوحت أعمارهم من ) 30(الدراسة من 

وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين     : أو اإلهمال، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
من االختبار البعدي، واختبار المتابعة فـي  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على كل 

درجة التوافق النفسي ومفهوم الذات، إذ أظهرت المجموعة التجريبية تحسـناً فـي التوافـق    
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النفسي ومفهوم الذات مقارنة بالمجموعة الضابطة، وأن لبرنامج اإلرشاد تأثيراً إيجابياً علـى  
  .مفهوم الذات والتوافق النفسي

  
  ) :0520، النقيثان(دراسة 
  .مفهوم الذات وعالقته بمستوى التحصيل الدراسي  :بعنوان

وعالقتـه بمسـتوى   ) فكرة الفرد عن نفـس  ( هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذات  
طالب في الصف األول اإلعدادي ، وكانـت مـن    1000التحصيل الدراسي، وتكونت العينة من 

يرتبط ارتباطـاً واضـحاً بـالتفوق    ) وم الذات مفه(أن فكرة المرء عن نفسه : نتائج الدراسة
الدراسي فالمتأخر دراسياً يكون لديه مفهوم الذات سلبياً والعكس صحيح ، ووجدت أيضاً عالقة 
هامة بين متوسط درجات التحصيل ومفهوم التالميذ عن قدراتهم، وأن مفهـوم الـذات يعتبـر    

  .ي التحصيل المنخفضعامالً مفرقاً بين التالميذ ذوي التحصيل المرتفع وذو
  

  ):2005علوان، (دراسة 
  .عالقة مفهوم الذات بالتوافق الشخصي واالجتماعي لدى معاقي انتفاضة األقصى :بعنوان 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذات لدى معاقي انتفاضة األقصى وعالقتـه بـبعض   
المهنة، الحالة االجتماعية، وكـان  المتغيرات النفسية تبعاً لمتغير الجنس، المستوى التعليمي، 

معوقاً، مـنهم  ) 203(المنهج المتبع وهو المنهج الوصفي التحليلي ، وكانت العينة المكونة من 
إناث، واستخدم الباحث مقياس مفهوم الذات، إعداد الباحـث، ومقيـاس   ) 56(ذكور و ) 147(

إلحصائية وتشـمل النسـب   التوافق الشخصي االجتماعي، إعداد على الديب، وكذلك األساليب ا
 دال توج: ، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية2، وتحليل التباين األحادي، كا)ت(المئوية، اختبار 

عالقة بين مفهوم الذات والتوافق الشخصي واالجتماعي لدي كل من المعوقين حركياً وحسـياً،  
والمسـتوي  ، تغيرات السنفروق دالة إحصائياً بين المعوقين في مفهوم الذات تبعا لم دال توج

ونوع اإلعاقة، ال توجد فـروق ذات داللـة   ، والحالة االجتماعية، والمهنة، والجنس، التعليمي
  .إحصائية بين المعوقين في التوافق الشخصي واالجتماعي تبعاً لمتغير السن
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  ):2005التميمي، (دراسة 
  .ذات واليأس لديهمأثر برنامج تأهيلي للمعوقين حركياً في مفهوم ال: بعنوان

مفهـوم الـذات   (وهدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج التأهيلي الرياضي في كل مـن  
لدى فئة من المعوقين حركياً المصابين بشلل األطـراف السـفلية، وتكونـت عينـة     ) واليأس

من المعاقين حركياً المصابين بشلل األطفال في األطراف السـفلية، قسـمت   ) 60(الدراسة من 
لى مجموعتين ضابطة وتجريبية، واستخدمت الباحثة مقياس مفهوم الذات الذي أعدته الباحثة إ

للمعوقين حركياً وعدلته لهذا البحث، ومقياس اليأس الذي أعـده بيـل وسـتير    ) 2000(عام 
وعدلته الباحثة ليالءم المعوقين حركياً، واستخدمت البرنامج التأهيلي رياضي، وكـان  ) 1974(

لدى المعوقين حركيـاً فـي   ) مفهوم الذات(وجود فرق معنوي إيجابي في : لدراسةمن نتائج ا
المجموعة التجريبية ما بين التطبيقين القبلي والبعدي ولصالح المجموعة التجريبيـة، وجـود   

لدى المعوقين حركياً في المجموعة التجريبية ) الشعور باليأس(فرق معنوي إيجابي في متغير 
  .ي والبعدي ولصالح المجموعة التجريبيةبين التطبيقين القبل

 
  ) :2007، زيدان ( دراسة
  .مفهوم الذات لدي المصابين بشلل األطفال: بعنوان
مفهـوم الـذات بـين     فيكان هناك اختالف  إذاالكشف عما  إلىهذه الدراسة بالتحديد  هدفت

 تلميـذاً ) 75( يـار باختقـام الباحـث   ، وبشلل األطفال وبين األطفال العاديين المعاقيناألطفال 
) 10(المصابين بشلل األطفـال وذلـك مـن     األطفالمن االبتدائية من تالميذ المرحلة  ةوتلميذ

 تلميذاً) 80(وكذلك . شبين القناطر محافظة القليوبية  من مدارس مركز ابتدائيةعشرة مدارس 
اختبـار  و بـاين تحليل الت اإلحصائياألسلوب ، واستخدم الباحث من األطفال العاديين  ةوتلميذ
درجات  في إحصائيةكشفت عن وجود فروق ذات داللة  :نتائج الدراســـة، وكانت من توكى
بشلل األطفال من الـذكور وبـين األطفـال     المصابينلمفهوم الذات بين األطفال  الجسميالبعد 

 وكذلك كشـفت  المصابين بشلل األطفال من الذكور، العاديين من الذكور وذلك لصالح األطفال 
 المصـابين وبين األطفال  اإلناثبين األطفال العاديين من  إحصائيةعن وجود فروق ذات داللة 

  .اإلناثمن  وذلك لصالح األطفال العاديين اإلناثبشلل األطفال من 
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  ):2007حنفي، (دراسة 
المساندة االجتماعية كما يدركها المكفوفون والمبصرون من طالب جامعة اإلسكندرية : بعنوان 

  .وتأثيرها على مفهوم الذات لديهم
هدفت الدراسة الكشف عن مستوى المساندة االجتماعية كما يدركها المكفوفون والمبصـرون  
من طالب جامعة اإلسكندرية من المكفوفين والمبصرين بالفرقة األولى والرابعة وتأثيرها على 

طالب وطالبـة  ) 105(داب، طالب وطالبة بكلية اآل) 304(مفهوم الذات لديهم، واشتملت العينة 
طالب وطالبة مـن المبصـرين   ) 199(من المكفوفين بمركز الرعاية االجتماعية بكلية اآلداب و

بذات الكلية، واستخدمت الباحثة مقياس المساندة االجتماعية من إعـداد الباحثـة، ومقيـاس    
: ج التاليـة  مفهوم الذات من إعداد محمود عبد الحليم منسي، وتوصلت الدراسة إلـى النتـائ  

وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً بين درجات المساندة االجتماعية ومفهوم الذات لدى طالب 
الجامعة من المكفوفين والمبصرين، توجد فروق  دالة إحصائياً في المساندة االجتماعية بـين  

وأيضـاً   المكفوفين والمبصرين لصالح الطالب المكفوفين، وكذلك في الجنس لصالح الطالبات،
في الفرقة الدراسية لصالح الفرقة األولى، وعلى وجود فروق دالة إحصائياً في مفهوم الـذات  
بين المكفوفين والمبصرين لصالح المبصرين، وفي الجنس لصالح الطالبات، وأيضاً في الفرقة 

  .الدراسية لصالح الفرقة الرابعة
 

  ):2008سورية،(دراسة 
  .الرضا عن الذات والتكيف لدى المعاقين حركياًمفهوم الذات وعالقته ب: بعنوان

التعرف على قيم اآلباء وأهدافهم والتصـورات وأثرهـا علـى المعـاقين     :وهدفت الدراسة إلى
حركياً، التعرف على الخبرات المباشرة للمعاقين حركياً، والتعرف على الصورة المثالية التـي  

أشخاص تتراوح أعمارهم بـين  ) 10(من  يرغب أن يكون عليها المعاق حركياً، وتكونت العينة
إعاقتهم متباينه بعضها شديد والبعض اآلخر بسيط أغلب إعاقاتهم شلل األطفـال أو  ) 15-44(

ألسباب أخرى كأخطاء طبية أو حوادث مرضية لكن الجميع ال يعانون من أي خلل في الوظائف 
ادياً ، أما بالنسـبة للسـكن   متوسط فما فوق، بعضهم مستقلون اقتص: العقلية، الحالة المادية 

: هناك من يعيش مع أسرته وآخرون يعيشون في الجمعيات األهلية، وكان من نتائج الدراسـة 
نسبة الرضا عن الذات قليلة وليست معدومة بين األفراد باختالف السـكن والحالـة الماديـة    

الماديـة ودرجـة   ودرجة اإلعاقة، توجد فروق في التكيف لدى األفراد باختالف السكن والحالة 
 .اإلعاقة، وتوجد فروق في مفهوم الذات لدى األفراد تبعاً لدرجة اإلعاقة 
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  :دراسات تناولت البتر: رابعاً
  ):  1997علي، (دراسة 
  . فاعلية برامج التأهيل لمبتوري األطراف: بعنوان

ل تقـديم  هدفت الدراسة إلى التأكيد على أهمية تأهيل المبتورين في المراحل المبكرة من خـال 
فـرداً  ) 100(الخدمات النفسية واالجتماعية والطبية والمهنية لهم، وتكونت عينة الدراسة من 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعـة  : من المبتورين،  وكان من أهم نتائج الدراسة
يلية علـى  حالة البتر الذين لم يتلقوا برامج تأهيلية، وبين مجموعة البتر الذين تلقوا برامج تأه

التوافق الجسـمي، التوافـق   : أبعاد اختبار التوافق الشخصي واالجتماعي في المتغيرات اآلتية
النفسي، التوافق االجتماعي، بعد االنسجام مع المجتمع لصالح مجموعة حاالت البتـر الـذين   

  .تلقوا برامج تأهيلية
  

  ): Dolar,1999 ( دراسة
   .لدى حاالت البترطراف الوهمية لم األأصورة الجسم وعالقتها ب: بعنوان

هدفت الدراسة الكشف عن أبعاد صورة الجسم وعالقتها بآالم األطراف الوهمية لـدى حـاالت   
ـ إوتوصلت النتائج الدراسة ، من مبتوري األطراف) 43(تكونت العينة من البتر، و النتـائج   ىل
 ، يعـانون مـن البتـر    لم المرض مع الـذين ألمواجهة  استراتيجياتوجود عالقة بين : التالية

لصـورة   مفهوم سلبيالذين يعانون من بتر أطرافهم ويشعرون باأللم الوهمي لديهم  األشخاص
  .أجسامهم

  
  ):Elcevier, 1999(دراسة 
  .التأقلم مع البتر واألم طرف الشبح: بعنوان

هدفت الدراسة إلى الكشف عن استراتيجيات التأقلم بين الم الطرف الشـبح، وتكونـت عينـة    
األفـراد  : فردا من مبتوري األطراف، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التاليـة ) 43(لدراسة من ا

الذين تأقلموا بصورة فضلى كانت معاناتهم من آالم الطرف الشبح أقـل، والحظـت الدراسـة    
اختالفاً في التعبير عن ذواتهم ، وأن األفراد الذين يعانون من طرف الشبح أظهـروا صـورة   

  .ا موجودة ومكتملة ولم تتعرض للضرر أو الفقدانأجسادهم كأنه
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  ): Wetterhahn, 2002(دراسة 
صورة الجسم وعالقتها بالمشاركة في النشاطات الجسمانية والرياضـية لـدى   : بعنوان

  .حاالت البتر
هدفت هذه الدراسة إلى فحص صورة الجسم لدى األفراد مبتوري األطراف وتنظر إلى العالقـة  

  .ة الجسد ومدى درجة المشاركة في النشاطات الجسمانية والرياضيةبين مستوى صور
سنة ممن لديهم  18أقل نشاطاً أعمار ال تقل عن  32نشيطين و 24وتكونت عينة الدراسة من 

حاالت بتر، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية بـين المشـاركة فـي النشـاطات     
  .األطراف السفليةالرياضية وتحسين صورة الجسد لدى مبتوري 

  
  ): Kreistin, 2003 (دراسة 

  .ثر المشاركة في نشاط البدني على هيئة صورة الجسم لدى حاالت البترأ : عنوانب
هناك عالقـة بـين صـورة     ذا كانإصورة الجسم لدى حاالت البتر لمعرفة  إلىهدفت الدراسة 

ينة من المبتورين الذين ال عالتكونت ي، ونشاط البدني والرياضالالجسم ومستوى المشاركة في 
وجود عالقة إيجابية بـين  : ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التاليةة نس) 18(عمارهم عن أتقل 

  .صورة الجسم والمشاركة في النشاط البدني والرياضي لدى حاالت البتر 
  

  ): (Breakey,2003دراسة 
فسية واالجتماعية لـدى حـاالت   صورة الجسم والقصور الذاتي وعالقتها بالرفاهية الن: بعنوان
  .البتر

التعرف على القصور الذاتي وصورة الجسم وعالقتها بالرفاهيـة النفسـية    إلىهدفت الدراسة 
  .لدى مبتوري األطراف السفلية واالجتماعية

وجود نتائج  :النتائج التالية  إلىوتوصلت الدراسة  ، من الذكور 90تكونت عينة الدراسة من 
في الحياة  واالرتياحوجود عالقة بين صورة الجسم ، الجسم واحترام الذات إيجابية بين صورة

 مبتـوري لـدى   االجتماعيـة انخفاض صورة الجسم ومفهوم الذات والرفاهية ، ولدى العاديين
  .األطراف السفلية
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  ) : Yetzer, 2004(دراسة 
  .صورة الجسم وعالقتها بمفهوم الذات لدى اصابات النخاع الشوكي: بعنوان

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذات وصورة الجسم لدى إصابات النخـاع الشـوكي   
  .وبدون بتر أطرافهم السفلى
مبتوري أحد األطراف، وتوصلت الدراسة إلـى أن   11فرد منهم  26تكونت عينة الدراسة من 

مشـكالت  األشخاص المصابين بإصابات النخاع الشوكي ولم يتم بتر أي من أطرافهم يظهرون 
نفسية أقل من المبتور أطرافهم حيث تظهر الفئة األخيرة مفهوم هش عن الذات وأقل إيجابيـة  

  .عن مفهوم الذات ويظهر عدم ارتياح عن صورة الجسم
  

  ):2006حسن، (دراسة 
  .صورة الجسم وعالقتها بتقدير الذات لدى مبتوري األطراف: بعنوان

سيكودينامية لمبتوري األطراف واألصحاء في صورة هدفت الدراسة إلى التعرف على األبعاد ال
مبتوري األطراف، ) 15(أصحاء و) 15(شخص ) 30(الجسم وتقدير الذات، وتكونت العينة من 

واستخدمت الباحثة منهج اإلكلينيكييه االنتقائية واستخدمت أدوات سيكومترية تمثلت في اختبار 
المقابلة اإلكلينيكية، اختبـار تفهـم   (يكييه تقدير الذات ومقياس صورة الجسم واختبارات إكلين

، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق في السيكوديناميات بين مبتـوري األطـراف   )الموضوع
  .واألصحاء

  
  ):  Sarah, 2007(دراسة
المقارنة بين بتر األطراف المخطط لها والناتجة عن األمراض وبتر األطراف الناتجـة  : بعنوان

  عن الحروب والحوادث
فت الدراسة إلى المقارنة بين بتر األطراف المخطط لها والناتجـة عـن األمـراض وبتـر     هد

  .األطراف الناتجة عن الحروب والحوادث 
وتوصلت الدراسة إلى أن البتر الناتج من الحروب والحوادث يتبعه درجة عالية مـن ظهـور   

عن الحروب أو حـوادث  الناتج ) الوجداًني ( اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الضغط االنفعالي 
  .الطرق
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  ):Hawamdeh& etal, 2008(دراسة 
  .القلق النفسي واالكتئاب لدى حاالت بتر الطرف السفلي: بعنوان

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تساعد على ارتفـاع القلـق واالكتئـاب لـدى     
ـ  ) 56(المبتورين، وتكونت العينة من  ر السـفلي ، وتوصـلت   مريضاً يعانون من حـاالت البت

نقص الدعم االجتماعي والبطالة ونوع البتر وخاصة الناتجة عـن  : الدراسة إلى النتائج التالية
منهم عانوا مـن القلـق    20الحوادث أدى إلى ارتفاع القلق واالكتئاب لدى هؤالء األفراد، وأن

  . منهم يعانون من االكتئاب النفسي 11وأن 
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  :على الدراسات السابقةتعقيب 
هناك العديد من الدراسات التي تناولت متغيرات قلق المستقبل وصورة الجسـم ومفهـوم   
الذات وحاالت البتر، لكن هناك أوجه تشابه واختالف بين دراسة الباحثة والدراسات السـابقة،  

ومفهـوم   قلق المستقبل وصـورة الجسـم  (  فتميزت الدراسة الحالية بأنها تناولت المتغيرات 
معاً لفئة خاصة وهي فئة األفراد المبتور أطرافهم  في قطاع غـزة نتيجـة لظـروف    ) الذات 

  .سياسية محددة
  :     من حيث الهدف

تعددت أهداف هذه الدراسات وإن اتفقت معظمها في قياس مستوى قلق المستقبل كما في 
) Kaplan, 2000(ومعرفة مستوى صورة الجسم كما في دراسـة  ) 2009المشيخي، (دراسة 

، )2006حسن، (ودراسة )  Wetterhahan, 2002(ودراسة ) 2007عبد الستار، (ودراسة 
) 2007حنفـي،  (ودراسـة  ) 2008سـورية،  (ومعرفة مستوى مفهوم الذات كما في دراسـة  

  ). 2005علوان، (ودراسة ) 2005التميمي، ( ودراسة
  :من حيث العينة

ئة المبتور أطرافهم نتيجة  الهجمـات اإلسـرائيلية   فقد تناولت هذه الدراسة بشكل محدد ف
على أبناء الشعب الفلسطيني لكن الدراسات السابقة تناولت المبتور أطرافهم نتيجة الحروب أو 

) Sarah, 2007(ودراسـة  ) Breakey, 2003(الصدمات أو أسباب أخرى كما في دراسـة  
ية الفئة العمرية األكثر مـن  وتناولت الدراسة الحال) Hawamdeh & etal, 2008(ودراسة 

عام علي العكس من الدراسات السابقة التي تناولت فئات عمرية مختلفة كما فـي دراسـة    18
، )1999أبـو معطـي،   (، ودراسـة  ) 2004أبو عيطة وآخـرون،  (ودراسة ) 2007زيدان، (

  ).1982مبارك، (، ودراسة )Alexander,1996(ودراسة 
  :من حيث األدوات والمقاييس

عدت الباحثة األدوات المناسبة والمقننة وتحديد المقـاييس لإلجابـة علـى فـروض     قد أ
الدراسة واستخدمت الباحثة مقياس قلق المستقبل إعداد الباحثة ومقياس صورة الجسـم مـن   
إعداد الباحثة ومقياس مفهوم الذات من إعداد الباحثة بينما دراسات أخرى استخدمت مقيـاس  

 ,Willy( ، ودراسة)2005النقيثان، (، ودراسة )2005علوان، ( مفهوم الذات كما في دراسة

، ودراسـة  )2007الدخيل، ( ، بينما دراسات استخدمت مقياس صورة الجسم كدراسة )1986
المشـيخي،  (، ودراسات استخدمت مقياس قلق المستقبل كما فـي دراسـة   )2005العزاوي، (

  ).2005عبد الرازق، (ودراسة  ،)2005سعود، (، ودراسة )2006مسعود، (، ودراسة )2009
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  :من حيث النتائج
توصلت الدراسة الحالية إلى عدد من النتائج المتعلقة بأهداف هذه الدراسة وكذلك توصلت 

، ودراسـة  )2007الفـاغوري،  (الدراسات السابقة إلى العديد من النتائج كمـا فـي دراسـة    
، )2008األشـرم،  ( اسـة  ، ودر) Egallery, 2007(، ودراسـة  )2002المغازي وآخرون، (

، ودراسـة  )2007زيدان، (، ودراسة )2005علوان، ( ، ودراسة )1994أبو ضيف، ( ودراسة 
 ).2003الشيخي، (
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

  : مقدمة 
يتناول هذا الفصل تعريف منهجية البحث ، ووصف مجتمع الدراسة وتحديد عينة         

ب الدراسة ، وإعداد المقياس والتأكد من صدقها وثباتها ، وبيان إجراءات الدراسـة واألسـالي  
  .اإلحصائية التي استخدمت في تحليل المقياس

  : تساؤالت الدراسة 
 ما مستوى قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعد حرب غزة ؟  .1

 ما مستوى صورة الجسم لدى حاالت البتر بعد حرب غزة ؟  .2

 ما مستوى مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد حرب غزة ؟  .3

  :فرضيات الدراسة 
لة إحصائية بين قلق المستقبل وصورة الجسم  لدى حـاالت  ال توجد عالقة ذات دال .1

  . البتر بعد حرب غزة
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل ومفهوم الذات لـدى حـاالت    .2

  .البتر بعد حرب غزة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعـد حـرب    .3

  ) .أنثى  –ذكر ( غزة تعزى لمتغير الجنس 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعـد حـرب    .4

  ) .أخرى   –أعزب  –متزوج ( غزة تعزى لمتغير للحالة اإلجتماعية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعـد حـرب    .5

  ). ال   –نعم ( غزة  تعزى لمتغير لديك أبناء  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر تعزى لمتغير  .6

  ) .سفلي وعلوي "مشترك  –سفلي  -علوي  ( مكان البتر  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر تعزى لمتغير  .7

 ) .أخرى  –لى غزة العدوان األخير ع –انتفاضة األقصى ( سبب البتر  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعـد حـرب    .8
أكثـر   –سـنوات   5من سنة إلى  –أقل من سنة ( غزة تعزى لمتغير مدة اإلصابة 

  ). سنوات 5من 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حاالت البتر بعـد حـرب    .9
  ) .أنثى  –ذكر ( الجنس  غزة تعزى لمتغير

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حـاالت البتـر بعـد     .10
  ) .أخرى   –متزوج  –أعزب ( حرب غزة تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حـاالت البتـر بعـد     .11
  ) .ال  –نعم ( حرب غزة تعزى لمتغير األبناء  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حاالت البتر تعـزى   .12
  ").سفلي ، علوي" مشترك  –سفلي  –علوي ( لمتغير مكان البتر  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حاالت البتر تعـزى   .13
  ). أخرى  - العدوان األخير على غزة –انتفاضة األقصى ( لمتغير سبب البتر  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حاالت البتر بعد حـرب   .14
أكثـر   –سـنوات   5من سنة إلى -أقل من سنة ( غزة تعزى لمتغير مدة اإلصابة  

  .لصالح ذوي اإلصابة األقل من مدة سنة) سنوات  5من 
ر بعد حرب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البت .15

  ) .أنثى  –ذكر ( غزة تعزى لمتغير الجنس 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد حرب  .16

  ) .أخرى  –متزوج  –أعزب ( غزة تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد حرب  .17

  ) .ال  –نعم ( ى لمتغير األبناء  غزة تعز
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتـر تعـزى    .18

  " ) .سفلي ، علوي " مشترك  –سفلي  –علوي ( لمتغير مكان البتر  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتـر تعـزى    .19

 ) .أخرى  -العدوان األخير على غزة  –األقصى انتفاضة ( لمتغير سبب البتر  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد حرب  .20
أكثـر   –سـنوات   5من سنة إلى -أقل من سنة ( غزة تعزى لمتغير مدة اإلصابة  

 ) .سنوات  5من 
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  : منهجية الدراسة 
في التحليلي التي تحاول مـن خاللـه وصـف    اعتمدت الباحثة على المنهج الوص        

قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم ومفهوم الذات لـدى حـاالت   (الظاهرة موضوع الدراسة 
وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التـي تطـرح   ) البتر بعد الحرب على غزة

أحد أشكال التفسيرالعلمي المـنظم  حولها، والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها، وهو 
لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كمياً عن طريق جمع البيانات والمعلومات المقننـة  

  .عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسات الدقيقة 
  :مجتمع الدراسة 

األقصـى بتـاريخ   عينة الدراسة الحالية هم حاالت التبر التي ظهـرت منـذ انتفاضـة      
حتى تـاريخ   28/12/2008، إلى الحرب األخيرة على غزة التي بدأت في تاريخ  29/9/2000
  .حالة ) 825(، وعددهم  21/1/2009

  :عينة الدراسة 
  : قسمت الباحثة عينة الدراسة إلى قسمين     
قامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة على عينة اسـتطالعية  :  عينة استطالعية. أ

من ذوي حاالت البتر ، وقد تم إختياره بشكل عشـوائي لإلجابـة علـى    ) 50(كونة من م
مقياس قلق المستقبل ، ومقياس صـورة الجسـم ،   ( المقياس المكونة من ثالث مقاييس 

  . وذلك لحساب صدق وثبات أدوات الدراسة )  ومقياس مفهوم الذات 
ليها أدوات الدراسة بعد وهي عينة عشوائية بسيطة طبقت ع: العينة الفعلية . ب

  .من الذكور واألناث ) 250(إجراء الصدق والثبات ، ويقدر عددهم 
  :وصف عينة الدراسة 

الجـنس ،  ( قامت الباحثة بحساب التكرار والنسب المئوية للمتغيرات الديموجرافية وهي  
  .) والحالة اإلجتماعية ، عدد األوالد ، مكان البتر ، سبب البتر ، مدة اإلصابة 
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  :  أوالً بالنسبة للجنس 
  من األناث % 44.4من الذكور ، وأن % 55.6أن ما نسبته ) 1(يظهر الجدول رقم 

  

  ) 1(جدول رقم 
  250= يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس حيث ن 

  
  النسبة المئوية   العدد   الجنس
  55.6  139  ذكر

  44.4  111  أنثى 
   100   250  المجموع

  
  
   :ياً  الحالة اإلجتماعيةثان

% 54حالتهم اإلجتماعية أعـزب  ، وأن  % 33.6أن ما نسبته ) 2(يظهر الجدول رقم 
  حالتهم اإلجتماعية أخرى % 12.4حالتهم اإلجتماعية متزوج ، وأن 

  ) 2(جدول رقم 
  250= يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة اإلجتماعية حيث ن 

  
الحالة 
  اإلجتماعية

  النسبة المئوية   عدد ال

  33.6  84  أعزب
  54.0  135  متزوج
  12.4  31  أخرى

   100  250  المجموع
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  :ثالثاً  هل لديك أبناء 
من ليس لـديهم  % 61.6لديهم أبناء ، وأن % 38.4أن ما نسبته ) 3(يظهر الجدول رقم 

  أبناء  
  ) 3(جدول رقم 

  250= حيث ن  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد األبناء
  

  النسبة المئوية   العدد   األبناء
وجود 

  أبناء
96  38.4  

  61.6  154  بدون أبناء
   100.0  250  المجموع

  
  :رابعاً  مكان البتر 

مكان % 49.2مكان البتر علوي  ، وأن % 33.6أن ما نسبته ) 4(يظهر الجدول رقم 
  .) علوي وسفلي معاً (مكان البتر % 17.2البتر سفلي ، وأن 

  
  ) 4(جدول رقم 

  250= يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان البتر حيث ن 
  

  النسبة المئوية   العدد   مكان البتر
  33.6  84  علوي
  49.2  123  سفلي

علوي وسفلي (مشترك 
  )معاً

43  17.2   

   100.0  250  المجموع
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  سبب البتر : خامساًً 
ب البتـر انتفاضـة األقصـى  ، وأن    سب% 52.8أن ما نسبته ) 5(يظهر الجدول رقم 

سبب البتر أخرى وقـد تبـين أن   % 8سبب البتر العدوان األخير على غزة ، وأن % 39.2
  .سبب البتر أثر مرض

   
  ) 5(جدول رقم 

  250= يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سبب البتر حيث ن 
  

  النسبة المئوية   العدد   سبب البتر
  52.8  132  انتفاضة األقصى

العدوان األخير على 
  غزة

98  39.2  

   8.0  20  أخرى

   100.0  250  المجموع

  
  مدة اإلصابة  : سادساً 

مدة اإلصـابة أقـل مـن سـنة  ، وأن     % 36.4أن ما نسبته ) 6(يظهر الجدول رقم 
 5مدة اإلصـابة أكثـر مـن    % 28.4سنوات ، وأن  5مدة اإلصابة من سنة إلى % 35.2

  .سنوات 
  ) 6(جدول رقم 

  250= توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مدة اإلصابة حيث ن يوضح 
  

  النسبة المئوية   العدد   مدة اإلصابة
  36.4  91  أقل من سنة

  35.2  88  سنوات 5من سنة إلى 
   28.4  71  سنوات 5أكثر من 

   100.0  250  المجموع
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  :أدوات الدراسة  - 
  : أهداف الدراسة وهي  استخدمت الباحثة في هذه الدراسة ثالث أدوات لتحقيق    

  مقياس قلق المستقبل                     إعداد الباحثة
  مقياس صورة الجسم                      إعداد الباحثة

  مقياس مفهوم الذات                       إعداد الباحثة 
  :أوالً مقياس قلق المستقبل   
  :وصف المقياس . 1

ق المستقبل للتعرف على مستوى قلق المستقبل لـدى  قامت الباحثة بإعداد مقياس قل
  . حاالت البتر والتعرف على مستوى قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم ومفهوم الذات 

  ) 7ملحق رقم ( فقرة ) 35(وقد تكونت المقياس في صورتها النهائية من 
  

  :خطوات بناء المقياس
موضوع قلق المستقبل وقامت  قامت الباحثة باالطالع على مقاييس تناولت: أوالً

عدم : باعداد مقياس لقلق المستقبل بالرغم من وفرة المقاييس، وتعزي الباحثة ذلك إلى
تمكنها من الحصول على مقاييس لقلق المستقبل مقننة على البيئة الفلسطينية وباإلضافة 
إلى عدم مالئمة بعض المحاور وعبارات المقاييس المتاحة في هذا المجال وذلك 

  .لخصوصية البيئة الفلسطينية وخصوصية العينة المختارة 
  :والمقاييس التي تم االطالع عليها 

  ).2003(مقياس قلق المستقبل         إعداد محمد معوض وسيد محمد 
  ).2004(مقياس قلق المستقبل         إعداد نجالء العجمي 

لعالقة والتي لها صلة قامت الباحثة باالطالع على الدراسات السابقة ذات ا: ثانيا
  .وطيدة بموضوع الدراسة 

تم صياغة فقرات المقياس من قبل الباحثة بصورتها األولية منها الفقرات : ثالثاً
  .فقرة في مجاالت مختلفة 39الموجبة والسلبية وتكونت المقياس من 

وتم عرض المقياس على نخبة من المتخصصين في ميدان علم النفس         
، وبعد تحكيم ) 1(محكماً ملحق رقم ) 11(امعات القطاع حيث بلغ عددهم والتأهيل بج

عبارات وبعد التعديل واإلضافة والحذف ) 3(المقياس وفق لجنة من المحكمين تم حذف 
  .فقرة) 38(لبعض الفقرات تم صياغة المقياس بصياغتها الثانية لتصبح 

حساب الصدق والثبات وحذف وبعد تطبيق المقياس على العينة االستطالعية و        
  .فقرة وتم تطبيقها على العينة الفعلية) 35(بعض الفقرات أصبحت المقياس 
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  :تصحيح المقياس
قامت الباحثة باستخدام مقياساً خماسي األبعاد حيث تم تقييم حاالت البتر على عبارات 

ق ، موافق موافق بشدة ، مواف(للبدائل )  1،  2،  3،  4، 5( المقياس وتعطى الدرجات 
على الترتيب في حال كانت العبارة إيجابية، ) إلى حد ما ، غير موافق ، غير موافق بشدة

على الترتيب في حال العبارات السالبة حيث )  5،  4،  3،  2،  1( بينما تعطى الدرجات 
مجموع الدرجات التي يحصل عليها حالة الفرد المبتور في المقياس الدرجة الكلية فتصبح 

  ).35(والدرجة الدنيا ) 185(جة العظمى الدر
  :صدق المقياس. 2 
  :صدق المحكمين . أ
قامت الباحثة بعرض المقياس على نخبة من المتخصصين في ميدان علـم الـنفس    

وقام جميع المحكمين باالطالع على المقياس وإبداء جملة مـن  )  1ملحق رقم ( والتأهيل 
ض العبارات وتعديل بعضها ، بناء على ما اتفق التعليقات والمالحظات عليها وتم حذف بع

  .من المحكمين % 75عليه أكثر من 
  :صدق االتساق الداخلي 

تم التحقق من صدق االتساق للمقياس من خالل حساب معامل إرتبـاط بيرسـون   
  ).SPSS(بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس بواسطة برنامج 

  ) 7(جدول رقم 
  معامل اإلرتباط بين فقرات مقياس قلق المستقبل والدرجة الكلية للمقياسحساب 

 sig  معامل اإلرتباط  الفقرات  م
  0.01دالة عند   **0.346  أشعر بأن المستقبل سيمثل في مشكلة   1
  0.01دالة عند   **0.403  حالة البتر لدي تزيد من خوفي من المستقبل   2
  0.01دالة عند   **0.350  لدي أمال كثيرة أتمنى تحقيقها   3
  0.01دالة عند   **0.723  يجعلني التفكير في المستقبل متشائما  4
  0.01دالة عند   *0.523  أشعر بعدم األمان بالنسبة لحياتي المستقبلية   5
  0.01دالة عند   **0.442  يقلقني التفكير في المستقبل   6
يجعلني التفكير في حيـاتي المسـتقبلية غيـر      7

  مستقر 
  0.01دالة عند   **0.354

8  0.05دالة عند   *0.334  تروادني فكرة موت شخص عزيز علي  
  0.01دالة عند   *0.442  تروادني فكرة الموت مبكرا  9
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  0.01دالة عند   **0.362  أخشى دائماً زيادة العنف واإلرهاب   10
أشــعر بالطمأنينــة والهــدوء بالنســبة لحيــاتي   11

  المستقبلية 
  0.01دالة عند   **0.654

أعتقد أن تفكيري في المستقبل هـو المصـدر     12
  األساسي لقلقي 

  0.01دالة عند   **0.351

أستغرق وقتا طويال في تخيل ما يمكن أن يكون   13
  عليه وضعي الحقا 

  0.01دالة عند   **0.412

  0.01دالة عند   **0.618  أتوقع حدوث كوارث أخرى   14
  0.01عند دالة   **0.608  يضايقني الحديث عن الموت   15
أخاف من حدوث الحروب واستخدام األسـلحة    16

  الفتاكة 
  0.01دالة عند   *0.613

  0.01دالة عند   **0.472  طموحاتي الدراسية تغيرت بعد اإلصابة   17
  0.05دالة عند   **0.322  سأكون مستقرا في حياتي المقبلة   18
أشعر بأنني لن أحقـق السـعادة فـي حيـاتي       19

  الزوجية 
  0.01الة عند د  *0.417

  0.01دالة عند   **0.512  يشغلني التفكير في احتمال فشل الحياة األسرية   20
أخشى في حالة قيام حـروب أخـرى أال أجـد      21

  اهتماما من اآلخرين 
  0.01دالة عند   **0.539

  0.01دالة عند   **0.444  أخشى في حالة قيام حرب أو هجمات أال أنجو  22
  0.01دالة عند   **0.365  أخاف من الموت   23
  0.01دالة عند   **0.423  أتوقع صعوبة تحقيق طموحاتي مستقبال  24
  0.01دالة عند   **0.621  تروادني كثيراً فكرة إصابتي باألمراض الخطيرة   25
  0.01دالة عند   **0.568  أشعر أن المستقبل غامض   26
  0.01دالة عند   *0.641  أشك في تحقيق أحالمي   27
  0.01دالة عند   **0.711  أتزوج مستقبالأخشى أال   28
  0.01دالة عند   **0.426  أتجنب الحديث مع األصدقاء واألهل عن المستقبل   29
  0.01دالة عند   *0.471  أخشى من تدهور حالتي الصحية بسبب اإلصابة   30
  0.01دالة عند   **0.522  أشعر بالقلق عند التفكير في حياتي الزوجية  31
  0.01دالة عند   **0.632  فرصة عمل بسبب إصابتي  أخشى أال أجد  32
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  0.01دالة عند   **0.485  أتجنب بالبقاء مع اآلخرين لفترة طويلة   33
  0.01دالة عند   **0.632  يقلقني الذهاب إلى مؤسسات تأهيلية  34
أشعر بالضيق العتمادي الزائد علـى اآلخـرين     35

  في تلبية احتياجاتي 
  0.01دالة عند   **0.421

  
ويتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات مقياس قلق المستقبل  دالة إحصائيا بمعنـى  

أقـل مـن   ) مستوى الداللـة  ( sigوجود عالقة بين كل هذه الفقرات مع المقياس الكلية حيث 
0.05 =α  18،  8( باستثناء الفقرة  ( حيثsig)0.05أكبر من أو تساوي ) مستوى الداللة  =

α ت المقياس صادقة لما وضعت لقياسه ولذلك تعتبر فقرا.  
  
  : ثبات المقياس .3

  :  تم حساب الثبات لمقياس قلق المستقبل بطريقتين 
  :Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ   . أ

تم حساب الثبات الكلي لمقياس قلق المستقبل عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ  
Cronbach Alpha   عن طريق برنامج الحاسوبspss 8(ا هو موضح بجدول رقمكم (  

  
  ) 8( جدول رقم 

  معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس قلق المستقبل
   

  معامل ألفا كرونباخ   المقياس
  0.8742  قلق المستقبل

وهو ) 0.8742(يتضح من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ لمقياس قلق المستقبل 
  .مقياس قلق المستقبل معامل ثبات قوي ، وهذا يدل على ثبات فقرات 

  

  : التجزئة النصفية. ب
تم حساب الثبات الكلي لمقياس قلق المستقبل بحساب معامل الثبات بـين الفقـرات    

طريقة التجزئة النصفية ثم إيجاد معامل الثبات المعدل  مالزوجية والفقرات الفردية باستخدا
  ) 9(كما هو موضح بجدول 
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  )9(جدول رقم 
  اس قلق المستقبل بطريقة التجزئة النصفيةمعامل الثبات لمقي

معامل الثبات قبل   المقياس
  التعديل

معامل الثبات بعد 
  التعديل

  0.929  0.868  قلق المستقبل
  

) قلـق المسـتقبل   (يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات قبـل التعـديل لمقيـاس    
فـع ودال إحصـائيا عنـد    ، وهو معامل ثبات مرت) 0.929(، ومعامل الثبات المعدل )0.868(

  . 0.05مستوى داللة 
   

  :ثانياً مقياس صورة الجسم
  :وصف المقياس . 1

قامت الباحثة بإعداد مقياس صورة الجسم للتعرف على مستوى صورة الجسم لـدى  
  . ذوي البتر والتعرف على مدى عالقته قلق المستقبل
  ) 8رقم  ملحق( فقرة ) 32(وقد تكونت المقياس في صورتها النهائية من 

  :خطوات بناء المقياس
قامت الباحثة باالطالع على مقاييس تناولت موضوع قلق المستقبل وقامت : أوالً

عدم : باعداد مقياس لصورة الجسم بالرغم من وفرة المقاييس، وتعزي الباحثة ذلك إلى
تمكنها من الحصول على مقاييس لصورة الجسم مقننة على البيئة الفلسطينية وباإلضافة 
إلى عدم مالئمة بعض المحاور وعبارات المقاييس المتاحة في هذا المجال وذلك 

  .لخصوصية البيئة الفلسطينية وخصوصية العينة المختارة 
  :والمقاييس التي تم االطالع عليها 

  ).2005(صورة الجسم                 اعداد زينب شقير 
  ).1996(صورة الجسم                 اعداد كفافي والنيال 

قامت الباحثة باالطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة والتي لها صلة : ثانيا
  .وطيدة بموضوع الدراسة 

تم صياغة فقرات المقياس من قبل الباحثة بصورتها األولية منها الفقرات : ثالثاً
  .فقرة في مجاالت مختلفة 39الموجبة والسلبية وتكونت المقياس من 

س على نخبة من المتخصصين في ميدان علم النفس والتأهيل وتم عرض المقيا
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، وبعد تحكيم المقياس وفق ) 1(محكماً ملحق رقم ) 11(بجامعات القطاع حيث بلغ عددهم 
عبارات وبعد التعديل واإلضافة والحذف لبعض الفقرات ) 3(لجنة من المحكمين تم حذف 

  .ةفقر) 35(تم صياغة المقياس بصياغتها الثانية لتصبح 
وبعد تطبيق المقياس على العينة االستطالعية وحساب الصدق والثبات وحذف بعض  

  .فقرة وتم تطبيقها على العينة الفعلية) 32(الفقرات أصبحت المقياس 
  :تصحيح المقياس

قامت الباحثة باستخدام مقياساً ثالثي األبعاد حيث تم تقييم حاالت البتر على عبارات 
على الترتيب في ) نادراً -أحياناً  –دائماً (للبدائل )  1،  2،  3( المقياس وتعطى الدرجات 

على الترتيب في حال ) 3،  2،  1( حال كانت العبارة إيجابية، بينما تعطى الدرجات 
العبارات السالبة حيث مجموع الدرجات التي يحصل عليها حالة الفرد المبتور في المقياس 

  ).32(والدرجة الدنيا ) 96( الدرجة الكلية فتصبح الدرجة العظمى
  

 :صدق المقياس.  2
  : صدق المحكمين. أ
قامت الباحثة بعرض المقياس على نخبة من المتخصصين في ميدان علـم الـنفس    

وقام جميع المحكمين باالطالع على المقياس وإبداء جملة مـن  )  1ملحق رقم ( والتأهيل 
ت وتعديل بعضها ، بناء على ما اتفق التعليقات والمالحظات عليها وتم حذف بعض العبارا

  . من المحكمين % 75عليه أكثر من 
  : صدق االتساق الداخلي  . ب

تم التحقق من صدق االتساق من خالل حساب معامل إرتباط بيرسون بـين كـل   
  ).SPSS(فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس بواسطة برنامج 

  ) 10(جدول رقم 
  فقرات مقياس صورة الجسم والدرجة الكلية للمقياس معامالت اإلرتباط بين

 sig  معامل اإلرتباط  الفقرات  م
  0.01دالة عند   **0.550  أتضايق من مظهري   1
  0.01دالة عند   **0.548  مظهري يسبب لي اإلحراج أمام الناس   2
  0.01دالة عند   **0.350  معظم أصدقائي يبدون في مظهر أفضل مني   3
بواجباتي سيكون أقـل بسـبب    أشعر أن القيام  4

  التغير في شكل جسمي 
  0.01دالة عند   **0.723



 144

  0.01دالة عند   *0.423  أقارن مظهري ومالمح جسمي باآلخرين   5
أفضل العمل بمفردي بسبب شكلي المختلف عن   6

  الناس 
  0.01دالة عند   **0.442

  0.01دالة عند   **0.744  ال يعجبني المظهر الذي أبدو عليه   7
  0.05دالة عند   *0.735  أشعر وكأني روح بال جسد   8
أرفض الذهاب لألماكن العامـة حتـى ال يـرى      9

  مظهري 
  0.01دالة عند   *0.566

أفكر فيما حدث لي من تغيرات في مظهـري أو    10
  معالم جسمي 

  0.01دالة عند   **0.477

  0.01دالة عند   **0.741  ينتابني شعور بأني ال أصلح لشيء  11
  0.01دالة عند   **0.520  ابني شعور بأنني أقل كفاءة مما كنت عليه سابقاينت  12
  0.01دالة عند   **0.521  أنظر إلى جسمي نظرة سلبية   13
  0.01دالة عند   **0.752  أصبحت مقيد الحركة بسبب جسمي   14
أشعر بأن الناس ينظرون لـي بشـفقة بسـبب      15

  حالتي 
  0.01دالة عند   **0.452

ور المناسبات اإلجتماعية كـاألفراح  أتفادى حض  16
  أو المناسبات األخرى 

  0.01دالة عند   *0.613

  0.01دالة عند   **0.418  أحزن عندما أفكر في شكلي   17
  0.05دالة عند   **0.444  أشعر بأنني غير راض عن جسمي   18
  0.01دالة عند   *0.421  أشعر أن شكلي منفر   19
  0.01دالة عند   **0.522  يقلقني التغير في مظهر جسمي   20
  0.01دالة عند   **0.539  تزعجني التشوهات الموجودة في جسمي   21
أسعى لتركيـب أطـراف صـناعية تعويضـية       22

  الستعادة التناسق المفقود في جسمي 
  0.05دالة عند   **0.314

  0.01دالة عند   **0.633  ال أستطيع البقاء طويال في مكان   23
  0.01دالة عند   **0.685  واصل مع اآلخرين حالتي تمنعني من الت  24
أشعر بأن الناس  يبتعدون عني لشعورهم بـأن    25

  جسمي غريب 
  0.01دالة عند   **0.747

  0.01دالة عند   **0.522  أشعر باإلحراج من جسمي أمام الناس   26
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  0.01دالة عند   *0.785  يضايقني روية نفسي في المرآة   27
  0.05دالة عند   **0.311  بخصوص شكلي ال أبالي برأي اآلخرين   28
  0.01دالة عند   **0.410  أخشى أن أبدو مثيرا للسخرية أمام اآلخرين   29
  0.01دالة عند   *0.433  أحاول إخفاء إعاقتي من الناس   30
  0.01دالة عند   **0.521  تؤلمني نظرات الناس لي   31
أصبحت أهتم بنظرات الناس وعالمات وجوههم   32

  ديثهم أكثر من ح
  0.01دالة عند   **0.632

ويتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات مقياس صورة الجسم  دالة إحصائيا بمعنـى  
أقـل مـن   ) مستوى الداللـة  ( sigوجود عالقة بين كل هذه الفقرات مع المقياس الكلية حيث 

0.05 =α  28،  22( باستثناء الفقرة ( حيثsig)0.05وي أكبر من أو تسـا ) مستوى الداللة 
 =α ولذلك تعتبر فقرات المقياس صادقة لما وضعت لقياسه.  

  :ثبات المقياس . .3
  :  تم حساب الثبات لمقياس صورة الجسم بطريقتين 

  :Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ   . أ
تم حساب الثبات الكلي لمقياس قلق المستقبل عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ  

Cronbach Alpha  يق برنامج الحاسوب عن طرspss  كما هو موضح بجدول
  ) 11(رقم

  ) 11( جدول رقم 
  معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس صورة الجسم 

  معامل ألفا كرونباخ   المقياس
  0.8742  صورة الجسم

  
وهو ) 0.8742(يتضح من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ لمقياس قلق المستقبل 

  .ذا يدل على ثبات فقرات مقياس قلق المستقبل معامل ثبات قوي ، وه
  : التجزئة النصفية. ب

تم حساب الثبات الكلي لمقياس صورة الجسم بحساب معامل الثبـات بـين الفقـرات    
طريقة التجزئة النصفية ثم إيجاد معامل الثبات المعدل  مالزوجية والفقرات الفردية باستخدا

  ) 12(كما هو موضح بجدول 
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  )12(جدول رقم 
  معامل الثبات لمقياس صورة الجسم بطريقة التجزئة النصفية

معامل الثبات بعد   معامل الثبات قبل التعديل   المقياس
  التعديل

  0.9280  0.8658  صورة الجسم
  

) صـورة الجسـم   (يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات قبـل التعـديل لمقيـاس    
وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيا عنـد   ،) 0.9280(، ومعامل الثبات المعدل ) 0.8658(

  . 0.05مستوى داللة 
  

  : مقياس مفهوم الذات: ثالثاً 
  :وصف المقياس . 1

قامت الباحثة بإعداد مقياس مفهوم الذات للتعرف على مستوى مفهوم الـذات لـدى   
  . ذوي البتر والتعرف على مدى عالقة قلق المستقبل وصورة الجسم ومفهوم الذات 

وهـي  )  9ملحـق رقـم   ( فقرة ) 31(نت المقياس في صورتها النهائية من وقد تكو
  : موزعة على ثالثة أبعاد وهي 

  . البعد األول الذات الجسمية 
  . البعد الثاني الذات اإلجتماعية 

  . البعد الثالث الصورة الشخصية 
  :خطوات بناء المقياس

مفهوم الذات وقامت  قامت الباحثة باالطالع على مقاييس تناولت موضوع: أوالً
عدم : باعداد مقياس لمفهوم الذات بالرغم من وفرة المقاييس، وتعزي الباحثة ذلك إلى

تمكنها من الحصول على مقاييس لمفهوم الذات مقننة على البيئة الفلسطينية وباإلضافة 
إلى عدم مالئمة بعض المحاور وعبارات المقاييس المتاحة في هذا المجال وذلك 

  .لبيئة الفلسطينية وخصوصية العينة المختارة لخصوصية ا
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  :المقاييس التي تم االطالع عليها 
  ).1984(مقياس مفهوم الذات                                         اعداد عادل األشول 

  ).1999(مقياس مفهوم الذات                                         اعداد صالح أبو ناهية 
  ).2005(مفهوم الذات لدى المعاقين بصرياً                    اعداد سمير منصور  مقياس

  ).2006(مقياس مفهوم الذات في مرحلتي الطفولة الوسطى والمتاخرة     اعداد طلعت منصور 
قامت الباحثة باالطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة والتي لها صلة : ثانيا

  .وطيدة بموضوع الدراسة 
تم صياغة فقرات المقياس من قبل الباحثة بصورتها األولية منها الفقرات : ثالثاً

  .فقرة في مجاالت مختلفة 32الموجبة والسلبية وتكونت المقياس من 
وتم عرض المقياس على نخبة من المتخصصين في ميدان علم النفس والتأهيل 

، وبعد تحكيم المقياس وفق ) 1(محكماً ملحق رقم ) 11(بجامعات القطاع حيث بلغ عددهم 
عبارات وبعد التعديل واإلضافة والحذف لبعض الفقرات ) 3(لجنة من المحكمين تم حذف 

  .فقرة) 34(تم صياغة المقياس بصياغتها الثانية لتصبح 
وبعد تطبيق المقياس على العينة االستطالعية وحساب الصدق والثبات وحذف بعض  

  .رة وتم تطبيقها على العينة الفعليةفق) 31(الفقرات أصبحت المقياس 
  :تصحيح المقياس

قامت الباحثة باستخدام مقياساً ثالثي األبعاد حيث تم تقييم حاالت البتر على عبارات 
على الترتيب في ) نادراً -أحياناً  –دائماً (للبدائل )  1،  2،  3( المقياس وتعطى الدرجات 

على الترتيب في حال ) 3،  2،  1( درجات حال كانت العبارة إيجابية، بينما تعطى ال
العبارات السالبة حيث مجموع الدرجات التي يحصل عليها حالة الفرد المبتور في المقياس 

  ).31(والدرجة الدنيا ) 93(الدرجة الكلية فتصبح الدرجة العظمى 
  : مكونات المقياس. 2

  : ل التالي  تكونت مقياس مفهوم الذات من ثالثة أبعاد كما هو موضح بالجدو
  )13(جدول رقم 

  الفقرات  البعد  
  29،  28،  27،  22،  21،  16،  4،  2  الذات الجسمية  1
   24،  23،  19،  20،  10،  11،  15،  5،  1،  3  الذات اإلجتماعية  2
 ،  26 ، 25 ، 18 ، 17 ، 13 ، 12 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 4  الذات الشخصية  3

30 ، 31   
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 :صدق المقياس.  3
  : صدق المحكمين. أ
قامت الباحثة بعرض المقياس على نخبة من المتخصصين في ميدان علـم الـنفس    

وقام جميع المحكمين باالطالع على المقياس وإبداء جملة مـن  )  1ملحق رقم ( والتأهيل 
التعليقات والمالحظات عليها وتم حذف بعض العبارات وتعديل بعضها ، بناء على ما اتفق 

  . من المحكمين % 75من عليه أكثر 
  : صدق االتساق الداخلي  . أ

تم التحقق من صدق االتساق من خالل حساب معامل إرتباط بيرسون بين كل بعد 
من أبعاد المقياس والبعد الكلي وكل فقرة من فقرات البعـد والدرجـة الكليـة للبعـد     

  )SPSS(بواسطة برنامج 
  :ة الكلية للمقياسحساب معامالت اإلرتباط بين درجة كل بعد والدرج. أ
الختبار صدق االتساق الداخلي قامت الباحثة بحساب معامالت اإلرتباط بين كل بعد مـن   

مع الدرجة الكلية للمجال نفسه وحصلت الباحثة على مصفوفة ) مفهوم الذات ( أبعاد المقياس 
  : اإلرتباط التالية 

  ) 14( جدول رقم 

معامل   البعد
 sig  اإلرتباط

  0.00  **0.778  الذات الجسمية
  0.00  **0.823  الذات اإلجتماعية
  0.00  **0.877  الذات الشخصية

  
بين البعـد   0.05ويتضح من الجدول السابق وجود عالقة طردية قوية عند مستوى داللة 

األول والدرجة الكلية للمجال وبين البعد الثاني والدرجة الكلية للمجال و بـين  البعـد الثالـث    
  α=  0.05أقل من  ) مستوى الداللة (  sigمجال حيث أن كل منها والدرجة الكلية لل

حساب معامالت اإلرتباط درجة كل فقرة مع مجموع درجات الذي تنتمي إليه هذه  .ب
  : الفقرة

والدرجة الكلية ) الذات الجسمية ( تم حساب معامالت اإلرتباط بين فقرات البعد األول 
  ) .15( للبعد كما هو موضح في جدول  رقم 
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  )15(جدول رقم 
  والدرجة الكلية للبعد) الذات الجسمية  ( معامالت اإلرتباط بين فقرات البعد األول 

 sig  معامل اإلرتباط  الفقرات  م
  0.01دالة عند   **0.402  حالتي تمنعني من ممارسة األنشطة الرياضية   1
  0.01دالة عند   **0.561  أعبر عن أفكاري بسهولة أمام اآلخرين   2
  0.01دالة عند   **0.351  تمنعني حالتي من االختالط بالناس   3
ال يحرجني عدم قدرتي على التحكم مما تبقـى    4

  من الجزء المفقود من جسمي 
  0.01دالة عند   **0.404

  0.01دالة عند   **0.524  حالتي لم تفدني الشعور بالطمأنينة  5
أشعر أن عجزي يـؤثر علـى تواصـلي مـع       6

   اآلخرين وتنقالني
  0.01دالة عند   **0.577

  0.01دالة عند   *0.526  أحاول إخفاء إعاقتي لتجنب شعوري بالدونية   7
  0.01دالة عند   **0.504  أشعر أن حالتي تؤثر على مدي تحركاتي   8
  

ويتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات البعد األول دالة إحصائيا بمعنى وجود عالقة 
 0.05أقل مـن  )  مستوى الداللة ( sigجال الكلي للبعد األول حيث بين كل هذه الفقرات مع الم

=α ولذلك تعتبر فقرات البعد  صادقة لما وضعت لقياسه.  
  

والدرجة ) الذات اإلجتماعية  ( وتم حساب معامل اإلرتباط  بين فقرات البعد الثاني 
   ) :16(الكلية للبعد كما هو مبين في جدول 

  )16(جدول رقم 
   والدرجة الكلية للبعد) الذات اإلجتماعية ( رتباط بين فقرات البعد الثاني معامالت اإل

 sig  معامل اإلرتباط  الفقرات  م
  0.01دالة عند   **0.532  أنا محبوب من اآلخرين   1
  0.01دالة عند   **0.5015  أسرتي تأخذ بيدي لتخطي العقبات   2
  0.01دالة عند   *0.509  أجد متعة في العمل وسط الجماعة   3
  0.01دالة عند   **0.498   أحاول إسعاد اآلخرين قدر المستطاع  4
  0.01دالة عند   **0.643  عالقتي مع أفراد أسرتي جيدة   5
  0.01دالة عند   **0.345  أتمنى لو أسرتي تساعدني على حل مشاكلي   6



 150

أتمنى لو أن الناس ال تعاملني على أني شخص   7
  ضعيف معتمد على الغير 

  0.01ة عند دال  **0.805

  0.01دالة عند   **0.608  أتعامل مع اآلخرين بحذر شديد   8
  0.01دالة عند   **0.529  أسرتي تستشيرني في معظم األمور  9
  0.01دالة عند   **0.490  أشعر بالراحة وأنا في المنزل   10

ويتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات البعد الثاني دالة إحصائيا بمعنى وجـود  
أقل )  مستوى الداللة ( sigبين كل هذه الفقرات مع المجال الكلي للبعد الثاني حيث عالقة 

  ولذلك تعتبر فقرات البعد  صادقة لما وضعت لمقياسه α= 0.05من 
والدرجة ) الذات الشخصية  ( وتم حساب معامل اإلرتباط  بين فقرات البعد الثالث 

   ) :17(الكلية للبعد كما هو مبين في جدول 
  )17(ل رقم جدو

  والدرجة الكلية للبعد) الذات الشخصية ( معامالت اإلرتباط بين فقرات البعد الثالث 
 sig  معامل اإلرتباط  الفقرات  م
  0.01دالة عند   0.621  أشعر أني عديم المنفعة   1
أشعر بالنقص عندما يشعرني أي شخص بأنني   2

  عديم المنفعة 
  0.01دالة عند   **0.385

س والخوف مـن النـاس الـذين    أشعر بالتوج  3
  يظهرون تعاطفا معي أكثر مما أتوقع 

  0.01دالة عند   **0.542

  0.01دالة عند   **0.442  أنا راض عن شخصيتي بمميزاتها وعيوبها   4
  0.01دالة عند   **0.640  أكره فكرة االعتماد على الغير دون داعي   5
  0.01دالة عند   **0.325  أحاول التحكم بانفعاآلتي عند مواجهة الحقيقة   6
  0.05دالة عند   **0.327  أشعر بكراهية شديدة لوضعي   7
يجب أال تقتصر حياتي الشخصية علـى أفـراد     8

  عائلتي 
  0.01دالة عند   *0.742

  0.01دالة عند   0.479  مشاعر األشخاص المصابين بمثل حالتي   9
  0.01دالة عند   **0.466  تراودني فكرة أنني مظلوم في الحياة   10
  0.01دالة عند   **0.623  االنسحاب أفضل من الوقوع في الخطأ   11
  0.01دالة عند   0.318  أصبحت أشكك في نوايا اآلخرين اتجاهي   12
  0.01دالة عند   **0.405  أمتلك اإلرادة والعزيمة في مواجهة الضغوط والمشكالت   13
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إحصائيا بمعنى وجود عالقة ويتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات البعد الثالث دالة 
 0.05أقل مـن  ) مستوى الداللة( sigبين كل هذه الفقرات مع المجال الكلي للبعد الثالث حيث 

=α   
 α=  0.05أكبر مـن أو تسـاوي   ) مستوى الداللة(sigحيث )  12،  7( باستثناء الفقرة 

  .ولذلك تعتبر فقرات البعد  صادقة لما وضعت لقياسه
  : ثبات المقياس. 3
  :م حساب الثبات لمقياس مفهوم الذات بطريقتين ت

  :Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ   . أ
تم حساب الثبات الكلي لمقياس مفهوم الذات وألبعاده المختلفة عن طريـق حسـاب    

كمـا هـو    spssعن طريق برنامج الحاسوب   Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ 
  ) 18(موضح بجدول رقم 

  ) 18( جدول رقم 
  معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس

  معامل ألفا كرونباخ  البعد
  0.5582  ) الذات الجسمية  ( البعد األول 
  0.6825  ) الذات اإلجتماعية ( البعد الثاني 
  0.6296  ) الذات الشخصية ( البعد الثالث 

  0.8107  ) مفهوم الذات  ( المقياس الكلية 
  

) الـذات الجسـمية  ( ول السابق أن معامل ألفا كرونباخ للبعـد األول  يتضح من الجد
الـذات  (وهو معامل ثبات قوي ، ووجد أن معامل ألفا كرونباخ للبعـد الثـاني   ) 0.5582(

وهو معامل ثبات قوي ، ووجد أن معامل ألفا كرونباخ للبعد الثالث ) 0.6825) (اإلجتماعية
  . ثبات قوي وهو معامل) 0.6296) (الذات الشخصية ( 

وهو معامـل ثبـات مرتفـع ودال    ) 0.8107(ووجد أن معامل ألفا كرونباخ للمقياس 
  .  0.05إحصائيا عند مستوى داللة 

  :التجزئة النصفية. ب
تم حساب الثبات الكلي لمقياس مفهوم الذات وأبعاده المختلفة بين الفقرات الزوجية  

كل بعد من أبعاد المقيـاس باسـتخدام   والفقرات الفردية عن طريق حساب معامل الثبات ل
  ) 19(طريقة التجزئة النصفية ثم إيجاد معامل الثبات المعدل  كما هو موضح بجدول 
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  )19(جدول رقم 
  معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد المقياس بطريقة التجزئة النصفية

معامل الثبات قبل    البعد
  التعديل

معامل الثبات بعد 
  التعديل 

  0.687  0.524  ) الذات الجسمية  (  البعد األول
  0.813  0.685  ) الذات اإلجتماعية ( البعد الثاني 
  0.824  0.701  ) الذات الشخصية ( البعد الثالث 

  0.897  0.814  ) مفهوم الذات  ( المقياس الكلية 
  

، ) 0.524) (الذات اإلجتماعيـة (ويتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات للبعد األول 
، وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيا عند مسـتوى داللـة   ) 0.687(عامل الثبات المعدل وم

0.05  .  
، ) 0.685) (الذات اإلجتماعية (ويتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات للبعد الثاني 

، وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيا عند مسـتوى داللـة   ) 0.813(ومعامل الثبات المعدل 
0.05 .   

، ) 0.701) (الذات الشخصـية (ويتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات للبعد الثالث 
، وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيا عند مسـتوى داللـة   ) 0.824(ومعامل الثبات المعدل 

0.05  .  
، ) 0.814) (مفهـوم الـذات   (ويتضح من الجدول السابق أن معامل الثبـات للمقيـاس   

، وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيا عند مسـتوى داللـة   ) 0.897(لمعدل ومعامل الثبات ا
0.05  .  
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  نتائج الدراسة وتفسيراتها

  عرض نتائج الدراسة •

 تفسير النتائج •

  مناقشة النتائج •

  توصيات الدراسة •

  مقترحات الدراسة •
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيراتها

  : تمهيد 
رض نتائج اإلحصائيات الوصفية التي أسفرت عن هذه الدراسة ومناقشتها ، بحيـث  تم ع

في تفريغ البيانات وإجـراء المعالجـات اإلحصـائية    )  spss(تم استخدام البرنامج اإلحصائي 
  .المناسبة وإعطاء الصورة العامة للنتائج 

  : نتيجة السؤال األول في الدراسة والذي ينص على ما يلي 
  وى قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعد حرب غزة ؟ ما مست. 1

ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بحساب التكرار وحساب المتوسـطات الحسـابية   
واالنحراف المعياري والوزن النسبي لجميع فقرات مقياس قلق المستقبل كمـا هـو موضـح    

  ) . 20(بجدول رقم 
  

  )20(جدول رقم 
الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من التكرار وحساب المتوسطات 

  فقرات مقياس قلق المستقبل

فق   الفقرات  م
موا

غير 
شدة

ب
فق  
موا

حد   غير  إلى  فق 
موا

فق  ما
موا

شدة  
ب

فق 
موا

  

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
يب  النسبي

ترت
ال

  نسبة  ت  نسبة  ت  نسبة  ت  نسبة  ت  نسبة  ت  

مستقبل أشعر بأن ال  1
 22 60.8%  1.28  3.04 16  40 21  53 29  74  17  44 15  39  سيمثل في مشكلة

حالة البتر لدي   2
تزيد من خوفي من 

  المستقبل
33  13. 59  23. 62  24. 49  19. 47  18. 3.07  1.30  61.4%  18  

لدي أمال كثيرة   3
  1  %69.2  1.40  3.46 .29  73 .28  71 .16  42 .10  26 .15  38  أتمنى تحقيقها

يجعلني التفكير في   4
  21  %61  1.26  3.05 .17  44 .17  44 .30  76 .21  54 .12  32  المستقبل متشائما

أشعر بعدم األمان   5
بالنسبة لحياتي 

  المستقبلية
45  18. 38  15. 55  22. 64  25. 48  19. 3.12  1.37  %62.4 13 

يقلقني التفكير في   6
  المستقبل

  
48  19. 44  17. 69  27. 40  16. 49  19. 2.99  1.37  %59.8 28 
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يجعلني التفكير في   7
حياتي المستقبلية 

  غير مستقر
38  15. 45  18. 63  25. 40  16. 64  25. 3.18  1.39  %63.6 7 

تروادني فكرة   8
موت شخص عزيز 

علي  
38  15. 46  18. 60  24. 57  22. 49  19. 3.13  1.33  %62.6 10 

تروادني فكرة   9
 6 63.8%  1.41  3.19 .26  67 .15  39 .22  56 .20  51 .14  37  الموت مبكرا

أخشى دائماً زيادة   10
 9 63.2%  1.32  3.16 .20  51 .22  57 .23  58 .20  50 .13  34  العنف واإلرهاب

أشعر بالطمأنينة   11
والهدوء بالنسبة 
  لحياتي المستقبلية

49  19. 46  18. 69  27. 44  17. 42  16. 2.93  1.34  %58.6 33 

أعتقد أن تفكيري   12
قبل هو في المست

المصدر األساسي 
  لقلقي

38  15. 51  20. 61  24. 62  24. 38  15. 3.04  1.29  %60.9 23 

أستغرق وقتا   13
طويال في تخيل ما 
يمكن أن يكون 
  عليه وضعي الحقا

38  15. 42  16. 63  25. 67  26. 40  16. 3.11  1.29  %62.2 15 

أتوقع حدوث   14
 2 66.8%  1.29  3.34 .24  61 .23  58 .25  64 .16  40 .10  27  كوارث أخرى

يضايقني الحديث   15
 31 59.2%  1.30  2.96 .15  38 .20  50 .27  69 .20  50 .17  43  عن الموت

أخاف من حدوث   16
الحروب واستخدام 
  األسلحة الفتاكة

27  10. 49  19. 55  22. 63  25. 56  22. 3.28  1.30  %65.6 4 

طموحاتي الدراسية   17
 11 62.7%  1.31  3.13 .18  46 .24  62 .22  55 .21  53 .13  34  تغيرت بعد اإلصابة

سأكون مستقرا في   18
  35  %57  1.37  2.85 .16  41 .17  44 .21  53 .24  61 .20  51  حياتي المقبلة

أشعر بأنني لن   19
أحقق السعادة في 
  حياتي الزوجية

43  17. 50  20. 66  26. 51  20. 40  16. 2.98  1.31  %59.6 29 

يشغلني التفكير في   20
ال فشل الحياة احتم

  األسرية
46  18. 51  20. 45  18. 72  28. 36  14. 3.00  1.34  %60 27 

أخشى في حالة قيام   21
حروب أخرى أال أجد 
  اهتماما من اآلخرين

36  14. 44  17. 71  28. 58  23. 41  16. 3.09  1.27  %61.8 17 
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 16 62%  1.35  3.10 .20  50 .22  55 .22  56 .20  50 .15  39  أخاف من الموت  22
أخشى في حالة   23

قيام حرب أو 
  هجمات أال أنجو

49  19. 44  17. 61  24. 57  22. 39  15. 2.97  1.34  %59.4 30 

أتوقع صعوبة   24
تحقيق طموحاتي 

  مستقبال
36  14. 50  20. 67  26. 60  24. 37  14. 3.04  1.26  %60.7 24 

تروادني كثيراً   25
فكرة إصابتي 

  باألمراض الخطيرة
47  18. 25  10. 67  26. 74  29. 37  14. 3.11  1.31  %62.3 14 

أشعر أن المستقبل   26
 8 63.1%  1.25  3.16 .17  43 .25  64 .24  62 .21  53 .11  28  غامض

أشك في تحقيق   27
 25 60.6%  1.33  3.04 .17  43 .22  55 .26  66 .17  43 .17  43  أحالمي

أخشى أال أتزوج   28
 32 58.8%  1.35  2.94 .18  47 .16  41 .21  54 .27  68 .16  40  مستقبال

أتجنب الحديث مع   29
األصدقاء واألهل 
  عن المستقبل

45  18. 61  24. 45  18. 63  25. 36  14. 2.93  1.33  %58.4 34 

أخشى من تدهور   30
حالتي الصحية 
  بسبب اإلصابة

32  12. 57  22. 56  22. 55  22. 50  20. 3.13  1.32  %62.5 12 

أشعر بالقلق عند   31
التفكير في حياتي 

  الزوجية
47  18. 44  17. 55  22. 60  24. 44  17. 3.04  1.37  %60.5 26 

أخشى أال أجد   32
فرصة عمل بسبب 

  إصابتي
25  10. 50  20. 69  27. 56  22. 50  20. 3.22  1.25  %64.4 5 

أتجنب بالبقاء مع   33
اآلخرين لفترة 

  طويلة
32  12. 60  24. 60  24. 55  22. 43  17. 3.06  1.28  %61.2 20 

ني الذهاب إلى يقلق  34
 19 61.3%  1.45  3.07 .22  55 .24  60 .12  30 .23  58 .18  47  مؤسسات تأهيلية

أشعر بالضيق   35
العتمادي الزائد 
على اآلخرين في 
  تلبية احتياجاتي

39  15. 41  16. 42  16. 53  21. 75  30. 3.33  1.44  %66.6 3 

  %61.8  الدرجة الكلية 
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وهـذا  % 61.8لنسبي لدى العينة لقلق المستقبل بلغ يتبين من الجدول السابق أن الوزن ا
يشير إلى أن هناك مستوى من القلق فوق المتوسط وهذا يحتاج إلى معرفة مصدره والوقـوف  

  .على أسبابه
  : ويتضح من الجدول السابق 

  : أن أعلى ثالث فقرات في هذا المقياس كانت 
احتلـت المرتبـة   " تحقيقهـا  لدي أمال كثيرة أتمنى "  والتي نصت على )  3( الفقرة  §

 % ).69.2( األولى بوزن نسبي قدره 

أشعر بالضيق العتمادي الزائد علـى اآلخـرين فـي    " والتي نصت على )  35(الفقرة  §
 % ) . 66.6( احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره  " تلبية احتياجاتي 

لت المرتبة الثالثة احت" أتوقع حدوث كوارث أخرى  "  والتي نصت على )  14(الفقرة  §
 % ) .66.8( بوزن نسبي قدره 

وتعزو الباحثة حصول هذه الفقرات السابقة على المراتب الثالثة األولى بأعلى وزن نسبي 
في مقياس قلق المستقبل يعود إلى أن اآلمال دائماً تلبي احتياجات اآلخرين، واحتياجات الفـرد  

  .دائماً تتناسب مع ما هو غير متوفر المبتور تصبح زائدة عن غيرها، وأحالم الفرد 
والبتر يجعل الفرد في حاجة إلى اآلخرين واالعتماد عليهم لتلبية احتياجاته، ولكنه يشعر 
بالضيق العتماده الزائد على اآلخرين، ألن هذا االعتماد فيه تذكرة بالواقع المؤلم ويظهر القلق 

  .كرد فعل نتيجة لهذا الواقع 
د أكثر وعياً فيكون أيضاً أكثر قلقاً فيتوقع الفرد المبتور حدوث وان الصدمة تجعل الفر

  .كوارث أخرى فتزيد نسبة توقع المكروه لدى المبتور بحكم بشاعة التجربة وشدتها
أي أن للفرد أحالم يتمنى تحقيقها ولكنها تذكره باعتماده الزائد على اآلخرين فيساعد ذلك 

  .لمؤلمة األخرى وهذا ينعكس على وضعية القلق لديهعلى زيادة توقع الفرد لحدوث الكوارث ا
  : وأن أدنى ثالث فقرات في هذا المقياس كانت  
احتلت الخامسـة  " سأكون مستقرا في حياتي المقبلة " والتي نصت على )  18(الفقرة  §

 %) . 57( والثالثون واألخيرة بوزن نسبي قدره 

" ألصدقاء واألهل عن المسـتقبل   أتجنب الحديث مع ا" والتي نصت على ) 29( الفقرة  §
 %).58.4( احتلت المرتبة الرابعة والثالثون بوزن نسبي قدره 

أشعر بالطمأنينة والهدوء بالنسبة لحياتي المستقبلية " والتي نصت على )  11(الفقرة  §
 % ) .58.6(احتلت المرتبة الثالثة والثالثون بوزن نسبي قدره " 

السابقة على المراتب الثالثة المتدنية بأقل وزن نسبي  وتعزو الباحثة حصول هذه الفقرات
في مقياس قلق المستقبل يعود إلى إن الفرد المبتور يشعر بأنه سيكون مسـتقراً فـي حالتـه    
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فالبتر ال تعويض فيه وال يعود للجسم مرة أخرى الجزء المفقود منه، وهذا يرتبط باالستسـالم  
رد أقل استقراراً وأكثر عرضه لالضطرابات، وهذا يجعله فحالة الفرد الجديدة بعد البتر تجعل الف

يتجنب الحديث مع األهل واألصدقاء عن المستقبل ألن فيه تذكرة لجسده الجديد وتذكر لتفاصيل 
ولكن الواقع الجديد يجعـل الفـرد ال يشـعر بالطمأنينـة      –الحدث الصادم الذي مر فيه الفرد 

الفرد نتيجة التجربة الصادمة التي مر بها والتـي أدت  والهدوء بالنسبة لحياته المستقبلية ألن 
إلى فقدان أحد أطراف جسمه جعله في حالة من القلق نحو متطلبات الحياة المستقبلية فيـدرك  

  .أن البتر سيؤثر على مستقبله وكذلك على تحقيق أهدافه وخططه في الحياة
  
  
  



 159

  : نتيجة السؤال الثاني في الدراسة والذي ينص على ما يلي 
  ما مستوى صورة الجسم لدى حاالت البتر بعد حرب غزة ؟ .  2

ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بحساب التكرار وحساب المتوسـطات الحسـابية   
واالنحراف المعياري والوزن النسبي لجميع فقرات مقياس صورة الجسم كمـا هـو موضـح    

  ) . 21(بجدول رقم 
  )21(جدول رقم 

متوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من التكرار وحساب ال
  فقرات  مقياس صورة الجسم

  فقرات البعد األول  م
الوسط   دائماً  أحياناً  نادرا

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الموزون

 الترتيب

  نسبة  ت  نسبة  ت  نسبة  ت

 30  %60.13  0.779  1.804 .22  56 .35  89 .42  105  أتضايق من مظهري   1

ــي   2 ــبب ل ــري يس مظه
 23  %61.86  0.752  1.856 .22  55 .41  104 .36  91  اإلحراج أمام الناس 

معظم أصدقائي يبدون في   3
 24  %61.73  0.774  1.852 .23  59 .38  95 .38  96  مظهر أفضل مني 

أشعر أن القيام بواجبـاتي    4
سيكون أقل بسبب التغير 

  في شكل جسمي 
77  30. 101  40. 72  28. 1.980  0.773  66.1%  9  

 

أقارن مظهري ومالمـح    5
 10 66%  0.818  1.980 .32  81 .33  83 .34  86  جسمي باآلخرين 

أفضل العمـل بمفـردي     6
بسبب شكلي المختلف عن 

  الناس 
87  34. 94  37. 69  27. 1.928  0.788  %64.26 13 

ال يعجبني المظهر الـذي    7
 27 60.8%  0.802  1.824 .24  62 .32  82 .42  106  أبدو عليه 

أشعر وكـأني روح بـال     8
 31 59.6%  0.770  1.788 .21  53 .36  91 .42  106  جسد 

أرفض الـذهاب لألمـاكن     9
 14 64%  0.766  1.920 .25  64 .40  102 .33  84  العامة حتى ال يرى مظهري 
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أفكر فيما حدث لي مـن    10
تغيرات في مظهـري أو  

  معالم جسمي 
73  29. 102  40. 75  30. 2.008  0.775  %66.93  3 

ينتابني شـعور بـأني ال     11
 28  60.26%  0.762  1.808 .21  53 .38  96 .40  101  أصلح لشيء

ينتابني شعور بأنني أقـل    12
 18 %63.73  0.776  1.912 .26  65 .39  98 .34  87  كفاءة مما كنت عليه سابقا

أنظر إلى جسمي نظـرة    13
0.73  2.000 .27  68 .45  114 .27  68  سلبية 

9  
66.66%  4 

أصبحت مقيـد الحركـة     14
 11  %65.86  0.751  1.976 .27  68 .43  108 .29  74  بسبب جسمي 

أشعر بأن الناس ينظرون   15
 7  %66.13  0.745  1.984 .27  68 .44  110 .28  72  لي بشفقة بسبب حالتي 

أتفادى حضور المناسبات   16
اإلجتماعية كـاألفراح أو  

  المناسبات األخرى 
91  36. 89  35. 70  28. 1.916  0.799  63.87% 15 

أحزن عندما أفكـر فـي     17
 1 %69.06  0.781  2.072 .34  86 .38  96 .27  68  شكلي 

أشعر بأنني غيـر راض    18
 19 %63.2  0.764  1.896 .24  62 .40  100 .35  88  عن جسمي 

 16  %63.86  0.743  1.916 .23  59 .44  111 .32  80  أشعر أن شكلي منفر   19

ني التغير في مظهـر  يقلق  20
 20  %62.93  0.828  1.888 .29  73 .30  76 .40  101  جسمي 

ــوهات    21 ــي التش تزعجن
  الموجودة في جسمي 

  
83  33. 101  40. 66  26. 1.932  0.770  64.4%  12 

أسعى لتركيب أطـراف    22
صـــناعية تعويضـــية 
الستعادة التناسق المفقود 

  في جسمي 

83  33. 77  30. 90  36. 2.028  0.833  67.6%  2 
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ال أستطيع البقاء طـويال    23
  8  %66.12  0.769  1.984 .30  77 .36  92 .32  81  في مكان 

ــن    24 ــي م ــالتي تمنعن ح
 22  %62.9  0.746  1.884 .22  56 .43  109 .34  85  التواصل مع اآلخرين 

أشعر بأن الناس  يبتعدون   25
ــأن  ــعورهم ب ــي لش عن

  جسمي غريب 
105  42. 89  35. 56  22. 1.804  0.779  60.14%  29 

ــاإلحراج مــن   26 أشــعر ب
 21  %62.8  0.754  1.884 .23  58 .42  105 .34  87  جسمي أمام الناس 

يضايقني روية نفسي في   27
 32  %58.66  0.748  1.760 .18  47 .38  96 .42  107  المرآة 

ال أبالي برأي اآلخـرين    28
 26  %61.33  0.732  1.840 .20  50 .44  110 .36  90  بخصوص شكلي 

شى أن أبـدو مثيـرا   أخ  29
 25  %61.6  0.764  1.848 .22  56 .40  100 .37  94  للسخرية أمام اآلخرين 

أحاول إخفاء إعاقتي مـن    30
 5  %66.65  0.801  2.000 .32  80 .36  90 .32  80  الناس 

 6  %66.4  0.744  1.992 .27  68 .44  112 .28  70  تؤلمني نظرات الناس لي   31

أصبحت أهـتم بنظـرات     32
المات وجوههم الناس وع

  أكثر من حديثهم 
88  35. 95  38. 67  26. 1.916  0.784  63.85%  17 

  %63.7  الدرجة الكلية 
  

ويتبين من الجدول السابق أن الوزن النسبي لهذه العينة بالنسبة لصـورة الجسـم بلـغ    
وهذا يحتاج إلى دراسة للوقوف على األسباب التي ساعدت في التوصـل إلـى هـذه    % 63.7
  . النتائج
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  : يتضح من الجدول السابق 
  : أن أعلى ثالث فقرات في هذا المقياس كانت 

احتلت المرتبة األولى " أحزن عندما أفكر في شكلي "  والتي نصت على )  17(الفقرة  §
 %).69.06(  بوزن نسبي قدره 

أسعى لتركيب أطراف صناعية تعويضية السـتعادة  " والتي نصت على )  22(الفقرة  §
 % ) . 67.6( احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره  " مفقود في جسمي التناسق ال

أفكر فيما حدث لي من تغيـرات فـي مظهـري أو    "  والتي نصت على )  10(الفقرة  §
 ) . 66.93( احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره " معالم جسمي  

ة األولى بأعلى وزن نسبي وتعزو الباحثة حصول هذه الفقرات السابقة على المراتب الثالث
في مقياس صورة الجسم إلن التغيير الجسماني الناتج عن البتر قد يؤدي إلى تغيير وجـداني،  
ولهذا التغيير تبعات في التأثير على القلق لدى الفرد المبتور، وهذا يؤكد ارتباط صورة الجسم 

هو أساس قبول الفرد مـن  بالقلق لدى هذه الفئة، ويعتبر الفرد شكل الجسد والمظهر الخارجي 
اآلخرين، وأنه من الطبيعة اإلنسانية أن اإلنسان يحمل صفة التعويض عن المفقود، ولكن البتر 
يحمل صفة الديمومة في الفقدان وفي التناسق الحركي، فيـرى الفـرد المبتـور أن الطـرف     

رف الصـناعي  الصناعي جزءا مهماً الستعادة تكامل وتناسق الجسم، قد يصل الفرد بوجود الط
إلى مرحلة التقبل للجسد الجديد في فترة وجيزة ويساعد أيضاً على تحسـين صـورة الجسـم    

  .ويساعد في التخفيف من وطأة القلق لديه
وعدم استخدام الطرف الصناعي هو إبراز لإلعاقة واستخدامه يلعب دوراً هاماً وفعـاالً فـي   

  .إخفاء اإلعاقة لدى الفرد المبتور
سعي الفرد المبتور إلى تركيب الطرف الصناعي لكن الفرد ما يزال في حالة وعلى الرغم من 

وأن مظـاهر  ) التفكير القلـق (من التفكير المستمر فيما حدث له من تغيرات في معالم جسمه 
  .ومعالم الجسم ترافق الفرد في حياته بكل تنوعاتها

فوجود البتر يـؤدي إلـى    فالمظهر صورة مادية وذهنية تالزم اإلنسان عبر المراحل العمرية
ازدياد االنتباه والمراقبة للمظهر العام، ويسعى الفرد إلى الوصول إلى الصورة المثالية فيجـد  

  .في الطرف الصناعي وسيلة لتحقيق ذلك
  : وأن أدنى ثالث فقرات في هذا المقياس كانت 

نيـة  احتلـت الثا " يضايقني روية نفسي في المـرآة  " والتي نصت على ) 27(الفقرة  §
 %) . 58.66(والثالثون واألخيرة بوزن نسبي قدره 

احتلت المرتبـة الواحـد   " أشعر وكأني روح بال جسد "  والتي نصت على )  8(الفقرة  §
 % ).59.6(والثالثون بوزن نسبي قدره 
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احتلت المرتبة الثالثون بـوزن  " أتضايق من مظهري " والتي نصت على ) 1( الفقرة  §
 %) .60.13( نسبي قدره 

وتعزو الباحثة حصول هذه الفقرات السابقة على المراتب الثالثة المتدنية بأقل وزن نسبي 
في مقياس صورة الجسم إلى أن شعور الفرد المبتور بعدم الضيق الشديد عند رؤيته نفسه في 

، واالستسـالم إلرادة  Acceptanceالمرآة يدلل ذلك إلى أن الفرد قد يصل إلى مرحلة التقبل 
شيئة اإللهية، فاهللا منح اإلنسان العقل لكي يفَعل إرادته في خلقه وهـذا يختلـف عـن    اهللا والم

  .الخضوع اإلنساني الذي يعتبره الفرد هزيمة
وأنه من المألوف أن القول المشهور المتداول هو جسد بال روح ولكن وجود العبارة 

أن البعد الروحي له  توضح مدى تأثر الروح بالفقدان الجسدي ، وهذا يثبت) روح بال جسد(
  .عالقة بإلتئام األلم الجسماني

الدعاء  –الخشوع  –كالصالة (وهناك العديد من الدراسات أثبتت أن األبعاد الروحانية 
تحسن من الصحة النفسية للفرد في األزمات بالتالي تحسن من أداء الجسم ، وتجعل ) الخ...

  .ذمراً من مظهرهالفرد يتقبل الجسم الجديد، وتجعله أقل ضيقاً وت
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  : نتيجة السؤال الثالث في الدراسة والذي ينص على ما يلي 
  ما مستوى مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد حرب غزة ؟ .  2

ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بحساب التكرار وحساب المتوسـطات الحسـابية   
  مفهوم الذات كما هو موضح واالنحراف المعياري والوزن النسبي لجميع فقرات مقياس 

  
التكرارات وحساب المتوسطات الحسابية والنسب والوزن النسبي لفقرات مقياس مفهوم 

  الذات
  )22(جدول رقم                                       

الوسط   دائماً  أحياناً  نادرا  الفقرات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الموزون

  الترتيب
  نسبة  ت  نسبة  ت  نسبة  ت

حـالتي تمنعنـي مـن      1
ــطة   ــة األنش ممارس

  الرياضية 
87  34. 101  40. 62  24. 1.900  0.767  63.33%  25  

2  
أعبــر عــن أفكــاري 

  بسهولة أمام اآلخرين 
67  26. 95  38. 88  35. 2.084  0.784  69.46%  9 

3  
تمنعنـي حـالتي مـن    

  االختالط بالناس 
101  40. 98  39. 51  20. 1.800  0.755  60% 29 

4  
ال يحرجني عدم قدرتي 
على التحكم مما تبقـى  
من الجزء المفقود من 

  جسمي 

66  26. 92  36. 92  36. 2.104  0.789  70.13% 4 

5  
حالتي لم تفدني الشعور 

  بالطمأنينة
71  28. 90  36. 89  35. 2.072  0.798  69.06%  10 

6  
أشعر أن عجزي يؤثر 
علــى تواصــلي مــع 

  اآلخرين وتنقالني 
77  30. 112  44. 61  24. 1.936  0.741  64.53%  21 

7  
أحاول إخفاء إعـاقتي  
لتجنـــب شـــعوري 

  بالدونية 
93  37. 103  41. 54  21. 1.844  0.752  61.46%  27 

8  
أشعر أن حالتي تـؤثر  

  على مدي تحركاتي 
85  34. 96  38. 69  27. 1.936  0.783  64.53%  22 
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ــن    9 ــوب م ــا محب أن
  اآلخرين 

68  27. 90  36. 92  36. 2.096  0.795  %69.8
6  8 

أسرتي تأخـذ بيـدي     10
  لتخطي العقبات 

97  38. 74  29. 79  31. 1.928  0.837  64.26%  23 

أجد متعة فـي العمـل     11
  وسط الجماعة 

62  24. 100  40. 88  35. 2.104  0.769  70.12%  5 

أحاول إسعاد اآلخرين   12
  قدر المستطاع 

69  27. 80  32. 10
1  40. 2.128  0.816  70.93%  2 

عالقتــي مــع أفــراد   13
  أسرتي جيدة 

81  32. 84  33. 85  34. 2.016  0.816  67.2%  14 

ــرتي   14 ــو أس ــى ل أتمن
تساعدني علـى حـل   

  مشاكلي 
76  30. 110  44. 64  25. 1.952  0.748  65.06%  20 

أتمنى لو أن النـاس ال    15
تعــاملني علــى أنــي 
شخص ضعيف معتمد 

  على الغير 

71  28. 92  36. 87  34. 2.064  0.793  68.8%  11 

أتعامل مـع اآلخـرين     16
  بحذر شديد 

80  32. 89  35. 81  32. 2.004  0.804  66.8%  15 

أسرتي تستشيرني فـي    17
  معظم األمور

63  25. 98  39. 89  35. 2.104  0.774  70.11%  6 

أشعر بالراحة وأنا في   18
  المنزل 

80  32. 93  37. 77  30. 1.988  0.793  66.26%  17 

 28  %61.2  0.787  1.836 .24  60 .35  89 .40  101  المنفعة  أشعر أني عديم  19
أشعر بالنقص عنـدما    20

يشعرني أي شـخص  
  بأنني عديم المنفعة 

112  44. 92  36. 46  18. 1.736  0.751  57.86%  31 

أشعر بالتوجس والخوف   21
من الناس الذين يظهرون 
تعاطفا معي أكثـر ممـا   

  أتوقع 

110  44. 91  36. 49  19. 1.756  0.760  58.53%  30 
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ــن    22 ــا راض عـ أنـ
شخصيتي بمميزاتهـا  

  وعيوبها 
75  30. 93  37. 82  32. 2.028  0.793  67.6%  13 

أكره فكـرة االعتمـاد     23
  على الغير دون داعي 

85  34. 88  35. 77  30. 1.968  0.805  65.6%  18 

ــتحكم    24 ــاول الـ أحـ
بانفعاآلتي عند مواجهة 

  الحقيقة 
69  27. 111  44. 70  28. 2.004  0.747  66.7%  16 

أشعر بكراهية شـديدة    25
  لوضعي 

91  36. 90  36. 69  27. 1.912  0.796  63.73%  24 

يجب أال تقتصر حياتي   26
الشخصية على أفـراد  

  عائلتي 
53  21. 120  48. 77  30. 2.096  0.716  69.87%  7 

ــخاص   27 ــاعر األش مش
  المصابين بمثل حالتي 

63  25. 84  33. 10
3  41. 2.160  0.801  72%  1 

تراودني فكـرة أننـي     28
  مظلوم في الحياة 

  

90  36. 97  38. 63  25. 1.892  0.776  63.06%  26 

االنسحاب أفضل مـن    29
  الوقوع في الخطأ 

68  27. 104  41. 78  31. 2.040  0.764  68%  12 

أصبحت أشـكك فـي     30
  نوايا اآلخرين اتجاهي 

82  32. 95  38. 73  29. 1.964  0.788  65.46%  19 

متلك اإلرادة والعزيمة أ  31
في مواجهة الضـغوط  

  والمشكالت 
63  25. 92  36. 95  38. 2.128  0.786  70.92%  3 

 %66.2  الدرجة الكلية

  
على مسـتوى مفهـوم   % 66.2ويتبين من الجدول السابق أن الوزن النسبي لهذه العينة 

  .المصادرالذات وهذا يستدعي من الباحثة الدراسة واالهتمام والوقوف على األساب و
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  : يتضح من الجدول السابق 
  : أن أعلى ثالث فقرات في هذا المقياس كانت 

احتلـت  " مشاعر األشخاص المصابين بمثل حالتي  " والتي نصت على )  27(الفقرة  §
 % ).72( المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

ـ " أحاول إسعاد اآلخـرين قـدر المسـتطاع    " والتي نصت على )  12(الفقرة  § ت احتل
 % ) . 70.93( المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره  

أمتلك اإلرادة والعزيمـة فـي مواجهـة الضـغوط     "  والتي نصت على )  31(الفقرة  §
 % ) .70.92( احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره " والمشكالت  

ي فـي  وتعزو الباحثة حصول الفقرات السابقة على المراتب الثالثة األولى بـأعلى وزن نسـب  
مقياس مفهوم الذات أن للبتر تأثير مباشر على صورة الجسم لـدى الفـرد المبتـور، وهـذه     
الصورة الجسدية لها تأثير على مفهوم الذات لدى الفرد المبتور ومدى تقبلـه لذاتـه وتقبـل    
اآلخرين له، فالشخص المبتور يشعر دائماً بمشاعر اآلخرين المصابين بنفس حالته حيـث أن  

حيث تتشابه األفكار والمشـاعر  ) Sub group(راد ينغمسون في مجموعات فردية هؤالء األف
والتوجهات المستقبلية لدى أفراد المجموعة الواحدة، ويسعى الفرد المبتور إلى إثبات دوره في 
الجماعة ويشعر أنه فرد فعال، ويحاول إسعاد اآلخرين بقدر المستطاع، وشعور الفرد المبتـور  

مل التي تساعده على تدعيم النظرة اإليجابية للـذات، وأنـه يمتلـك اإلرادة    بالعطاء من العوا
والعزيمة في مواجهة الضغوط والمشكالت ويصف نفسه بأن لديه مهارات رغم إعاقته تجعلـه  

  .يواجه هذه الضغوطات
أي إذا مثل البتر تحدي فإن تطوير العزيمة ) التحدي واالستجابة(وأنه حسب نظرية 

  .تجابة متوقعة للبترواإلرادة هو اس
  : وأن أدنى ثالث فقرات في هذا المقياس كانت 

احتلـت المرتبـة   " تمنعني حالتي من االختالط بالناس" والتي نصت على )  3(الفقرة  §
 % ) . 60(الواحد والثالثون واألخيرة بوزن نسبي قدره 

ـ " والتي نصت على ) 21( الفقرة  § رون أشعر بالتوجس والخوف من الناس الذين يظه
 %).58.53( احتلت المرتبة الثالثون بوزن نسبي قدره " تعاطفا معي أكثر مما أتوقع  

أشعر بالنقص عندما يشعرني أي شخص بأنني عديم " والتي نصت على )  20(الفقرة  §
 %) .57.86( احتلت المرتبة التاسع والعشرون بوزن نسبي قدره " المنفعة 

على المراتب الثالثة المتدنية بأقل وزن نسبي في وتعزو الباحثة حصول الفقرات السابقة 
مقياس مفهوم الذات إن الفرد يسعى دائماً إلى تحقيق أهدافه من خالل القيام بأدواره فـي  
الحياة على أكمل وجه، ولكن يختلف ذلك بالنسبة للفرد المبتور فإنه أحيانـاً قـد يشـعر    
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للوصـمة النضـالية ووسـام    بالنقص عندما يشعره أي شخص أنه عديم المنفعة، ولكن 
البطولة وما يالقيه من الدعم األسري واالجتماعي من المحيطين يجعلـه يكـون آليـات    
للتأقلم، ولكنه يشعر  بالتوجس والخوف من الناس نتيجة ما يقدمونـه لـه مـن دعـم     
ومساندة، ولكنه يسعى إلى ممارسة أنشطة حياته بشكل قد يكون متكامالً وفعـاالً يشـعره   

الجسد لديه ال تمثل مشكلة له، ودور التضحية يجعله يشعر باالفتخار بالحديث  بأن صورة
  .أمام اآلخرين، مما يعود باإليجاب على مفهومه لذاته

  )23(جدول رقم 
التكرار وحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل بعد من 

  أبعاد مقياس مفهوم الذات
عدد   البعد

  الفقرات
االنحراف   المتوسط  لتكرارا

  المعياري
الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  البعد األول
  3  %65.31  6.169  15.676  250  8  )الذات الجسمية  ( 

  البعد الثاني
  1  %67.94  20.384  7.945  250  10  )الذات اإلجتماعية ( 

  البعد الثالث
  2  %65.43  10.07  25.52  250  13  )الذات الشخصية ( 

  %66.22  36.62  49.14  250  31  المجموع
 

%) 67.94(يتضح من الجدول السابق أن البعد الثاني لمقياس مفهوم الذات وزنه النسبي 
وهو أعلى األوزان النسبية واحتل المرتبة األولى ،  ثم يليه البعـد الثالـث ووزنـه النسـبي     

  %) . 65.31(، ويليه البعد األول  ووزنه النسبي %) 65.43(
على أعلى وزن نسبي يعود إلى أن ) الذات االجتماعية(بعد الثاني وتعزو الباحثة حصول ال

اآلخرين يعتبرو مكون أساسي من مكونات الذات وبعد عملية التغير في بنية الجسـم وشـكل   
الجسم التي نتجت عن البتر تصبح نظرة اآلخرين هي مكون أساسي من مكونات الذات وتعتبر 

د من اآلخرين المعنى الجديد للقيمة الجديدة لتضـحيته  قيمة عليا في نظر الفرد المبتور، ويستم
فيالقي الفرد المبتور الدعم االجتماعي والمساندة األسرية من المحيطين به حيث تتمثل نظـرة  
المجتمع للفرد الذي فقد أحد أطرافه نظرة البطل الذي يقـدم التضـحيات مـن أجـل الـوطن      

   .واآلخرين، وهذا يعطي للبتر قيمة نضالية عالية
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  :  نتيجة الفرضية األولى في الدراسة والتى تنص على ما يلي
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل وصورة الجسم  لدى حاالت البتر  -

  بعد حرب غزة 
  : وللتأكد من صحة الفرض 

قامت الباحثة بحساب معامالت اإلرتباط بين قلق المستقبل وصورة الجسم لـدى حـاالت   
  عد حرب غزة البتر ب

  )24(وحصلت على النتائج التالية كما هو موضح بجدول رقم 
  )24(جدول رقم 

  معامالت اإلرتباط بيرسون بين قلق المستقبل وصورة الجسم لدى حاالت البتر
  بعد حرب غزة 

  Sig. (2-tailed)  صورة الجسم  قلق المستقبل  المقياس
  0.000  1  0.293  صورة الجسم 
  0.000  0.293  1  قلق المستقبل

  
يتبين من الجدول السابق أن معامل اإلرتباط بيرسون بين قلق المستقبل وصورة الجسـم  

وهي أقـل   sig = 0.00مما يعني وجود عالقة طردية ضعيفة وأيضاً نالحظ أن  0.293يساوي 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود عالقة ذات داللة  α = 0.05من 

  .ن قلق المستقبل وصورة الجسم لدى حاالت البتر بعد حرب غزة إحصائية بي
وتشير النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل وصـورة الجسـم   

  .لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة
وتعزو الباحثة نتيجة هذه العالقة إلى أن صورة الجسم لها تأثير على قلق المسـتقبل، أي  

ا تشكلت صورة الجسم للفرد عن جوانب سلبية عن جسمه كلما زاد قلق المستقبل لديه أنه كلم
والعكس صحيح، وهذا أمر طبيعي حيث أن صورة الجسم لها عالقة بتفاؤل الفـرد المسـتقبلي   

  .وطموحاته
ومن المسلم به أن عملية البتر هي عملية دائمة فال يعود للجسـم مـرة أخـرى الجـزء     

اب اليقين في مالئمة التعويض للجزء المبتور يخلق القلق لـدى حـاالت   المبتور منه، أي غي
  .البتر

وأكدت الدراسات على أن هناك عالقة بين صورة الجسم والقلق عامة وأن هنـاك تـأثير   
واضح لصورة الجسم على القلق لدى األفراد عامة والفرد المبتور خاصـة، حيـث أكـدت أن    
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ما هيه المستقبل، فتجعل من الشخص أكثر قلقاً تجـاه  صورة الجسم لها أثر واضح على تحديد 
المستقبل، ألن البتر يعتبر إعاقة ظاهرة فيترتب عليه تشوه صورة الجسم لدى الفرد، والصورة 
الجديدة للجسم تجعل الفرد أكثر اضطراباً من أقرانه األصحاء فيعاني من االضطرابات اإلنفعالية 

  .)2004أبو حمزة، (كالقلق  
عم أيضاً للقلق شعور الفرد بأن الطرف المبتور ما زال موجوداً وما زال يشـعر  ومن المد

وهذه الظاهرة لها آثارهـا  ) Phantom Limb( به وهو ما يعرف علمياً بظاهرة طرف الشبح
  . السلبية المباشرة على الفرد ولها دور وأثر واضح في تدعيم القلق لدى هذه الفئة
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  :  الفرضية الثانية في الدراسة والتي تنص على ما يلينتيجة  
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل ومفهوم الذات لدى حاالت البتـر   -

  . بعد حرب غزة
  : وللتأكد من صحة الفرض 

قامت الباحثة بحساب معامالت اإلرتباط بين قلق المستقبل ومفهوم الذات لدى حاالت البتر 
  .غزة  بعد حرب

  )25(وحصلت على النتائج التالية كما هو موضح بجدول رقم 
  )25(جدول رقم 

  معامالت اإلرتباط بيرسون بين قلق المستقبل ومفهوم الذات لدى حاالت البتر
  بعد حرب غزة 

  Sig. (2-tailed) مفهوم الذات  قلق المستقبل  المقياس
  0.000  1  0.386  مفهوم الذات
  0.000  0.386  1  قلق المستقبل

  
يتبين من الجدول السابق أن معامل اإلرتباط بيرسون بين قلق المستقبل ومفهـوم الـذات   

وهـي   sig = 0.00مما يعني وجود عالقة طردية متوسطة وأيضاً نالحـظ أن   0.386يساوي 
وبالتالي ستقبل الفرضية البديلة التي تنص علـى وجـود عالقـة ذات داللـة      α = 0.05أقل 

  .لمستقبل ومفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد حرب غزة إحصائية بين قلق ا
حيث أن النتائج أشارت إلى وجود داللة ذات عالقة إحصائية بين قلق المستقبل ومفهـوم  

  .الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة
وتؤكد الباحثة على أن مفهوم الذات له تأثير على قلق المستقبل لدى حاالت البتـر بعـد   

لى غزة، حيث أن حالة البتر التي تعرض لها الفرد أثرت في نظرة الفرد لذاته ومدى الحرب ع
تقبله لها ، وهذه النظرة الناتجة عن البتر ساعدت على  تدعيم وتعميق القلـق لـدى هـؤالء    

  .األفراد
فيكون الفرد في حالة مالحظة وتقييم لذاته وهو مـا يعـرف باسـتبطان حالـة الفـرد      

)Internalization (  فهذا يعمق من تدني مفهوم الذات لدى الفرد مما ينعكس على وضـعية
 Reframing and Refroming(القلق لديه فالبتر يؤدي إلى إعادة تشكيل وصياغة الذات 

of the self  (فيكون هذه العملية ، في الغالب)جزء أساسـي مـن آليـة    ) الصياغة والتشكيل
  .القلق لديه
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ن ومكتئبين عندما نفقد المعنى لذاتنا التي هي جـزء  نصبح قلقي Heinz Kohutويقول 
  )Heinz Kohut, 1985. (متكامل من هذا العالم

ولقد أكدت الدراسات تدني مفهوم الذات لدى المعاقين حيث أظهرت حاالت ذوي اإلعاقات 
الطرفية العليا والدنيا اضطرابات مرتفعة في مجال مفهوم الذات خاصة فيما يتعلق بالمخـاوف  

  ) 2008األشرم، . (عور بالذنب والقدرات الذاتيةوالش
التي هدفت إلى التعرف على مفهوم الـذات لـدى    Greenway, Harveyوفي دراسة 

. المعوقين جسميا وأوضحت نتائج الدراسة تـدني مفهـوم الـذات لـدى المعـوقين جسـمياً      
)Greenway, Harvey, 1984.(  
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  :  والتي تنص على ما يلي) A1( في الدراسةنتيجة الفرضية الثالثة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعد حرب غزة 

  ) .أنثى  –ذكر ( تعزى لمتغير الجنس 
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل تعزى للجنس قامت الباحثة 

ي واســتخدمت الباحثــة اختبــار                   بحســاب المتوســط واالنحــراف المعيــار   
)independent sample T test   (    للتعرف إلى مقياس قلق المسـتقبل التـي تعـزى

) 25(لدى حاالت البتر بعد حرب غزة ويوضح جدول رقـم  ) أنثى –ذكر (الختالف الجنس 
  .النتائج التي تم الحصول عليها 

  )26(جدول رقم 
في قلق المستقبل لدى عينة الدراسة التي تعزى  للكشف عن الفروق Tاختبار 

  250= حيث ن ) أنثى  –ذكر (الختالف الجنس 

االنحراف   المتوسط  التكرار  الجنس  المقياس
  المعياري

  قيمة
 " ت "  

مستوى 
  الداللة

قلق 
  المستقبل

  0.980  2.66  139  ذكر
1.342  0.184  

  0.811  2.86   111  أثنى
  

 α=0.05أكبـر مـن    sig=0.184قيمة مستوى الداللـة    يتضح من الجدول السابق أن 
وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي قلـق     

  .المستقبل تعزى للجنس 
حيث أن النتائج أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لـدى  

  ) .أنثى-ذكر(زى لعامل الجنس حاالت البتر بعد الحرب على غزة تع
وتعزو الباحثة ذلك إلى تشابه األوضاع التي تعرض لها كـال مـن الجنسـين، حيـث أن     
المعاناة والظروف القاسية ، وما نتج عن هذه المعاناة من اضطرابات وتغيرات جسـمية لكـال   

ور جسم وكالهما تعرض للبتر وفقد جزء من أجزاء جسمه وبالتالي ظه. من الجنسين متشابهة
  ).مشوه وناقص(في شكل جديد 

  ).أنثى-ذكر(فهذه الحالة كفيلة بتعميق القلق وبالتالي ال يختلف القلق باختالف الجنس 
ومن المتعارف عليه أن المجتمع الفلسطيني منذ سنوات طويلة جداً يتعرض لالنتهاكـات  

  .والهجمات اإلسرائيلية
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ويبرز دورها ويعلي من شأنها في أوقات  ولوحظ في المجتمع الفلسطيني أنه يدعم المرأة
الحروب أكثر منها في السلم، بل يكون دور المرأة متماثال مع دور الرجل ويقترب منه كثيـراً،  

  .وهذا له أثر واضح في تقليل الفجوة في مستوى القلق بين الرجل والمرأة
بطـل الـذي   وأن المجتمع ينظر إلى المصاب من االحتالل ألي سبب من األسباب نظرة ال

يقدم التضحيات من أجل وطنه ومن أجل اآلخرين وتنظر له نظرة احترام وتقدير وال تفرق بين 
الجنسين في هذه المشاعر أي ال تقدم المساندة للرجل أكثر من المرأة بل تساند وتساعد المرأة 

  .مما يساعد على عدم ظهور فروق في القلق بين كال الجنسين
بالنسـبة  ) 0.05(جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى حيث أكدت الدراسات عدم و
  ).1999حسن، (لمتغير الجنس في قلق المستقبل 
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  :  والتي تنص على ما يلي) A2(نتيجة الفرضية الرابعة في الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعد حرب غزة 

  ) .أخرى   –أعزب  –متزوج ( لمتغير للحالة اإلجتماعية تعزى 
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقيـاس قلـق المسـتقبل تعـزى للحالـة      

  . اإلجتماعية 
للتعـرف  ANOVA)  (  One Wayقامت الباحثة باستخدام اختبار التباين األحـادي    
) 27(جتماعية ويوضـح جـدول رقـم    على مقياس قلق المستقبل التي تعزى لمتغير الحالة اإل

  : النتائج التي تم الحصول عليها 
  )27(جدول رقم 

للكشف عن الفروق في قلق   ANOVA) (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي 
  المستقبل لدى العينة تعزى إلى متغير الحالة اإلجتماعية

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fمة قي  المربعات

مستوى 
  الداللة

بین 
  3280. 2  6550. المجموعات

داخل  6770.  3910.
 247 207 المجموعات

0.838 
 249 207.6  المجموع

  
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس قلق المسـتقبل تعـزى لمتغيـر الحالـة     

ـ   يتبين اإلجتماعية لمقياس قلق المستقبل روق بينهمـا ألن  من الجدول السابق عدم وجـود ف
sig=0.677  0.05وهي أكبر من=α  وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية .  

وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي قلـق المسـتقبل تعـزى لمتغيـر الحالـة       
  . اإلجتماعية

وتشير النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل تعزى للحالـة  
  .اإلجتماعية 
الباحثة أن جميع األفراد الذين تعرضوا للبتر على الـرغم مـن اخـتالف حـالتهم      وترى

اإلجتماعية بل تتشابه ظروفهم واألوضاع التي تعرضوا لها ومروا بعملية البتر والفقدان علـى  
  .حد سواء، فالتشابه ألغى االختالفات والفروقات في القلق لدى هؤالء األفراد
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أي مجموعات متشـابهة  ) sub group(مجموعات فرعية انغرسوا في  األفرادو هؤالء 
  .معهم في نفس األوضاع والظروف والتركيبة الجسمية

فانغماس األفراد مع أفراد من نفس المجموعات يجعل األفكـار والمشـاعر واألحاسـيس    
  .والتطلعات المستقبلية متشابهة

على نـوع مـن   ومن المتعارف عليه أن إصابات الحرب تعتبر في نظر اآلخرين حصول 
الوسام والشرف، وهذا يخفف من التأثيرات السلبية للبتر أي القيمـة النضـالية اإلجتماعيـة    
لإلصابة بسبب االحتالل لها قيمة بين األفراد حيث تسهم في تقليل الفروق في القلـق بسـبب   

  .الحالة اإلجتماعية
قلق المستقبل إلـى  ومن خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة لم تجد دراسة تعزي 

  .الحالة اإلجتماعية نظرا لحداثة الدراسة
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  :  والتي تنص على ما يلي) A3(نتيجة الفرضية الخامسة في الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعد حرب غزة 

  ) .ال   –نعم ( تعزى لمتغير لديك أبناء  
فة وجود فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل تعزى للجنس قامت الباحثة لمعر

بحســاب المتوســط واالنحــراف المعيــاري واســتخدمت الباحثــة اختبــار                       
)independent sample T test   (    للتعرف إلى مقياس قلق المسـتقبل التـي تعـزى

ت البتر بعد حرب غزة ويوضح جـدول رقـم   لدى حاال) ال _ نعم (الختالف متغير األبناء 
  .النتائج التي تم الحصول عليها ) 28(

  )28(جدول رقم 
للكشف عن الفروق في قلق المستقبل لدى عينة الدراسة التي تعزى  Tاختبار 

  250= الختالف وجود أبناء أو بدون أبناء حيث ن 

االنحراف   المتوسط  التكرار  لديك أبناء  المقياس
  "ت "قيمة   المعياري

مستوى 
  الداللة

  قلق المستقبل
وجود 
  أبناء

96  2.80  0.8495  

0.997  0.320  
 0.9506   2.68   154  بدون أبناء

  
 α=0.05أقـل مـن    sig=0.320يتضح من الجدول السابق أن  قيمة مستوى الداللـة   

وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي قلـق     
مستقبل تعزى لديك أبناء  ، وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل تعزى ال

  .لمتغير لديك أبناء
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن طبيعة الفرد وتركيبته السـيكولوجية تجعلـه يجسـد همومـه     

لهـم   بمفرده، فالشخص الذي لديه أبناء ينتابه القلق على هؤالء األبناء وفي تأمين المسـتقبل 
وتلبيه احتياجاتهم وإشباع رغباتهم وتجعله يبحث ويفكر في الغايات والوسائل التي تحقق ذلك 

  .فيشعر بالقلق تجاه مسئولياته نحو األبناء
وال يختلف القلق مقارنة بالشخص المبتور الذي ال يملك األبناء فهو يضطرب ويقلق أيضاً 

بناء يعتبرهم المجتمـع العربـي عامـة والشـعب     لمجرد التفكير أنه ال يملك األبناء، هؤالء األ
الفلسطيني خاصة هم السند وهم المعيلين له في المستقبل من ناحية، ومن ناحية أخرى تسيطر 
عليه فكرة أن البتر قد يعوق اإلنجاب مستقبالً وأنه لو أنجب سيشعر بالقلق نحو مستقبل هؤالء 



 178

  . األبناء وكيف سيلبي لهم احتياجاتهم
/ عامل الديني يلعب دوراً هاماً في حياة األفراد وخاصة في المجتمع الفلسطينيونرى أن ال

وفي ظل األزمات فيكون اللجوء إلى اهللا والدعاء والتخفيف من وطأ المعاناة على األفراد أكثـر  
  .منه في ظل الظروف العادية

لـق  وشمولية وضع الحصار على جميع أبناء الشعب الفلسطيني بما فـيهم المعـاقين تخ  
لديهم تصورات بأنهم في سياق اجتماعي اقتصادي أشمل فهذا يؤدي إلى التخفيف مـن وطـأة   
تأثير الفروقات بين أبناء المجتمع ألنه في وقت الحروب والحصار تتماثـل أفكـار وتوجهـات    

  .ومشاعر األفراد إلى درجة ما
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  :  نص على ما يليوالتي ت) A4(نتيجة الفرضية السادسة في الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر تعزى لمتغيـر  

  .) سفلي وعلوي "مشترك  –سفلي  -علوي  ( مكان البتر 
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس قلق المستقبل تعزى للحالـة مكـان   

  . البتر 
للتعـرف  ANOVA)  (  One Wayتباين األحادي    قامت الباحثة باستخدام اختبار ال

النتائج التي ) 29(على مقياس قلق المستقبل التي تعزى لمتغير مكان البتر ويوضح جدول رقم 
  : تم الحصول عليها 

  
  )29(جدول رقم 

للكشف عن الفروق في قلق   ANOVA) (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي 
  مكان البترالمستقبل لدى العينة تعزى ل

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

مستوى 
  الداللة

بین 
  0.057 2  0.114 المجموعات

0.06  0.934 
داخل 

 247  207.55 المجموعات
207.66  المجموع   0.840

   249 

  
يـر مكـان   لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس قلق المستقبل تعزى لمتغ

من الجـدول السـابق عـدم وجـود فـروق بينهمـا ألن        يتبينالبتر لمقياس قلق المستقبل 
sig=0.934  0.05وهي أكبر من=α  وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية .  

  . وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل تعزى لمتغير مكان البتر
وع البتر فالجزء المفقود هو جزء من الجسم الكلـي  وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه أيا كان ن

للفرد فهذا يسبب الشعور بالنقص والعجز، ويعتبر الجزء المفقود من الجسم له دور أساسـي  
  ).حاالت البتر(في تعميق القلق لدى الفرد 

وترى الباحثة أيا كان نوع البتر الذي تعرض له الفرد ال توجد فروق في القلق، فاإلنسان 
ى جسمه كوحدة متكاملة متناسقة كل جزء وعضو فيه يكمل بعضه البعض، وكل جـزء  ينظر إل

  .له وظيفته وأهميته بالنسبة للفرد



 180

  
وغالباً ما يشعر الفرد وخاصة في وقت الصدمات التي تترك تأثيرات جسمانية على الفرد 

رت قدمه بدال من أنه لو لم تبتر يده بدال من قدمه لما لها من أهمية، وآخر يرى لو بت) كالبتر(
يده، أي يدرك أن كل جزء من أجزاء الجسم له دوره وأهميته ووظيفته، بمعنـى أن الفـرد ال   

  .يستطيع االستسالم للفقدان أو االستغناء عن أي جزء من أجزاء جسمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 181

  :  والتي تنص على ما يلي) A5(السابعة في الدراسة نتيجة الفرضية
وق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر تعزى لمتغيـر  ال توجد فر

  ) أخرى  –العدوان األخير على غزة  –انتفاضة األقصى ( سبب البتر  
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس قلق المستقبل تعزى للحالـة سـبب   

  . البتر 
للتعـرف  ANOVA)  (  One Way   قامت الباحثة باستخدام اختبار التباين األحادي  

النتائج التي ) 30(على مقياس قلق المستقبل التي تعزى لمتغير سبب البتر ويوضح جدول رقم 
  : تم الحصول عليها 

  )30(جدول رقم 
للكشف عن الفروق في قلق   ANOVA) (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي 

 ترالمستقبل لدى العينة تعزى إلى متغير سبب الب

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

مستوى 
  الداللة

بین 
  0.105 2  0.209 المجموعات

0.125  0.883 
داخل 

 247  207.45 المجموعات
207.665  المجموع 0.840

   249 

لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس قلق المستقبل تعزى لمتغيـر مكـان   
من الجدول السـابق  عـدم وجـود فـروق بينهمـا ألن       يتبينالبتر لمقياس قلق المستقبل 

sig=0.883  0.05وهي أكبر من=α  وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية .  
  . وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل تعزى لمتغير سبب البتر

سبب البتر ولكـن ينظـرون إلـى اآلثـار      وتعزو الباحثة ذلك ألن األفراد ال ينظرون إلى
المترتبة على الحدث نفسه، فأيا كان السبب فهذا ليس له أثر على الفرد بشكل ملحوظ بقدر ما 

من جهة ومن جهة أخرى سواء كان من انتفاضة األقصـى  ) أي الفقدان(نتج من عملية البتر 
حتالل هو السـبب المباشـر   أو العدوان األخير على غزة أو أسباب أخرى فيرى األفراد أن اال

والوحيد فيما حدث، وينظر األفراد إلى البتر على أنه تضحية من أجل أن يحيا اآلخـرين ومـن   
وأن عملية البتر هي صدمة تتـرك آثارهـا   ، أجل الوطن أي يأخذ البتر وسام النضال والكفاح

اني من آثاره سـواء  على الفرد ويالحظها ويعايشها طوال حياته، فالبتر ال تزول آثاره فيظل يع
  .من الناحية النفسية أو الجسمانية أو اإلجتماعية
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  :  والتي تنص على ما يلي) A6(نتيجة الفرضيةالثامنة في الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل لدى حاالت البتر بعد حرب غزة 

  ) سنوات 5أكثر من  –ت سنوا 5من سنة إلى  –أقل من سنة ( تعزى لمتغير مدة اإلصابة 
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس قلق المستقبل تعـزى للحالـة مـدة    

  . اإلصابة
للتعرف على ANOVA)  (  One Wayقامت الباحثة باستخدام اختبار التباين األحادي 
التي تم النتائج ) 31(ويوضح جدول رقم . مقياس قلق المستقبل التي تعزى لمتغير مدة اإلصابة

  : الحصول عليها 
  )31(جدول رقم 

للكشف عن الفروق في قلق   ANOVA) (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي 
  المستقبل لدى العينة تعزى إلى متغير مدة اإلصابة

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

مستوى 
  الداللة

بین 
  0.852 2  1.703 المجموعات

داخل  0.362  1.02
 247  205.96 المجموعات

0.834 
 249   207.66  المجموع

  
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس قلق المستقبل تعـزى لمتغيـر مـدة    

من الجدول السابق  عـدم وجـود فـروق بينهمـا ألن      يتبيناإلصابة لمقياس قلق المستقبل 
sig=0.362  0.05وهي أكبر من=α  وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية .  

  . وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل تعزى لمتغير مدة اإلصابة
وترى الباحثة أنه في اإلصابة األقل من سنة ربما لم يصل األفراد إلـى مرحلـة التقبـل    

Acceptance  ـ و مـا يعـرف   ، وغالباً يعاني هؤالء األفراد من اضطراب ما بعد الصدمة وه
  . Post traumatic stress disorderعلميا بـ 

) البتر(ومن المتعارف عليه أن القلق هو أساس هذا االضطراب، وفقدان جزء من الجسم 
  .تعمق منظومة االضطراب لدى هؤالء األفراد
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وأن مدة اإلصابة بالبتر من سنة إلى أكثر من خمس سنوات ال تغير مـن وجـود القلـق    
وبالرغم من وصولهم إلى مرحلة التقبل إال أنهم ال يزالون ينكرون إصابتهم وحدوث لديهم ألنه 
  .البتر لديهم

أن مرحلة اإلنكار ال تنتهي بالوصول إلى التقبل ولكـن اإلنكـار   )  Arcel,1988( ويقول 
  .يكون بمثابة هبات الرياح يظل يعاني منها الفرد المبتور مدى الحياة

ل الفرد إيجاد آليات للتكيف مع البتر ولكن القلق والتفكير فـي  وبعد فترة من الزمن يحاو 
  .المستقبل يظل مالزماً له

فالفرد السوي يعاني من التفكير في الحياة وتعقيداتها ومتطلباتها وغالباً ما يجد معيقـات  
وخاصة أنها إعاقـة ال تعـويض   ) إعاقة(تعيق تلبية احتياجاته، فما بال الفرد الذي يعاني من 

  .أي ال يمكن أن يعود الجسم إلى طبيعته مرة أخرى فيها
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  :  والتي تنص على ما يلي) B1( نتيجة الفرضية التاسعة في الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حاالت البتر بعد حـرب غـزة    

  ). أنثى  –ذكر ( تعزى لمتغير الجنس 
ات داللة إحصائية في صورة الجسم تعزى للجنس قامت الباحثة لمعرفة وجود فروق ذ

بحســاب المتوســط واالنحــراف المعيــاري واســتخدمت الباحثــة اختبــار                       
)independent sample T test   (    للتعرف إلى مقياس صورة الجسـم التـي تعـزى

) 32(جدول رقـم   لدى حاالت البتر بعد حرب غزة ويوضح) أنثى –ذكر (الختالف الجنس 
  : النتائج التي تم الحصول عليها

  )32(جدول رقم 
للكشف عن الفروق في صورة الجسم لدى عينة الدراسة التي تعزى  Tاختبار 

  250= حيث ن ) أنثى –ذكر (الختالف الجنس 

االنحراف   المتوسط  التكرار  الجنس  المقياس
  المعياري

  قيمة
 " ت "  

مستوى 
  الداللة

صورة 
  الجسم

  0.3542  1.9107  139  ذكر
 111  أثنى  0.952   0.061

1.9133
   

0.2922 

  
 α=0.05أكبـر مـن    sig=0.952يتضح من الجدول السابق أن  قيمة مستوى الداللـة   

وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي صـورة   
  .الجسم تعزى للجنس 

صورة الجسم قضية تخص كالً من الـذكور واإلنـاث علـى    ومن المتعارف عليه أن     
الرغم من اختالف التصور الجسمي لدى كالً منهم، ولكنها تمس اإلناث بشكل واضح فـالمرأة  
ترى دائماً أن هناك شيئاً يحتاج لتعديل في جسمها في حين أن الذكر فـي اآلن ذاتـه يتحـول    

  .ي وانجازاته المستقبلية بدرجة البترشعور الرضا أو عدم الرضا لديه نحو مستقبله المهن
وترى الباحثة أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث لدى حاالت البتـر  

النظرة النضالية والبطولية التي ينظر بها المجتمع لهذه الفئة وأن : يعود إلى عدة أسباب منها
  .تقبل الفرد لصورته تقبل اآلخرين لصورة الجسم له أثر واضح وفعال في مدى

وال نغفل أن المجتمع هو الذي يحدد معايير الجسد لدى األفـراد ولكـن نظـرة البطولـة         
والتضحية ووصمة النضال والجهاد التي تالزم حاالت البتر لها أثر واضح في عدم وجود هـذه  
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  .الفروق بين الذكور واإلناث
وب يوجد تقديراً لـدورها وأهميتهـا بـين    والدور الذي تقوم به المرأة في وقت الحر         

  .األفراد وما ينتج من هذه الحروب من آثار كالبتر ما هي إال نتاج التضحية والبطولة
وترى الباحثة أنه من خالل استعراض التراث النظري والدراسات لـم تجـد أي دراسـة    

  .اتتناول صورة الجسد لدى حاالت البتر، أي عدم وجود دراسات تتفق مع دراسته
أكـدت أن اإلنـاث   ) Yetzer,2004(ووجدت أن هناك دراسات تختلف معها مثل دراسة 

  .أكثر حساسية وتمحيصاً لصورة أجسامهن عن نظرائهن من الذكور
أن صورة الجسم تختلف بين الذكور واإلنـاث، فالـذكر   ) 2008األشرم،  (وفي دراسة لـ

من خالل أبعاد متمايزة متمثلة فـي   يقوم جسمه بشكل كلي في حين تهتم األنثى بتقويم جسمها
، وأظهرت النتائج أن اإلناث أقل رضا عن )متعلقات الوزن، الجاذبية الجنسية، الحالة الجسمية(

  .صورة الجسم عن الذكور
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  :  والتي تنص على ما يلي) B2( نتيجة الفرضية العاشرة في الدراسة
صورة الجسم لدى حاالت البتر بعد حرب غـزة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في

  ) .أخرى   –أعزب  –متزوج ( تعزى لمتغير للحالة اإلجتماعية 
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقيـاس صـورة الجسـم تعـزى للحالـة      

  . اإلجتماعية
للتعـرف  ANOVA)  (  One Wayقامت الباحثة باستخدام اختبار التباين األحـادي    

) 33(اس صورة الجسم التي تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية ويوضـح جـدول رقـم    على مقي
  : النتائج التي تم الحصول عليها 

  )33(جدول رقم 
للكشف عن الفروق في صورة   ANOVA) (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي 

  الجسم لدى العينة تعزى إلى متغير الحالة اإلجتماعية

  مصدر التباين
مجموع 

  لمربعاتا
درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

مستوى 
  الداللة

بین 
  0.028 2  0.056 المجموعات

داخل   0.773  0.258
 247  26.703 المجموعات

0.108 
 249   26.759  المجموع

  
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس صورة الجسم تعزى لمتغيـر الحالـة   

من الجدول السابق عدم وجـود فـروق بينهمـا ألن     يتبين الجسماإلجتماعية لمقياس صورة 
sig=0.773  0.05وهي أكبر من=α  وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية .  

وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي صـورة الجسـم تعـزى لمتغيـر الحالـة       
  . اإلجتماعية

ـ   ا اختلفـت الحالـة   وترى الباحثة أن للحالة االجتماعية أثر على صورة الجسـم، فمهم
  .االجتماعية ففي النهاية يعتبر فرد ويتأثر هذا الفرد بالمتغيرات التي تطرأ عليه

وتعتبر صورة الجسم الخارجية من القضايا التي تشغل بال الكثير مـن األفـراد فكالهمـا    
  .يعتبر صورة الجسم في تفحص مستمر وتقييم دائم، خاصة في وجود البتر

أداءه في ظل صورة جسده الجديد ويتفحص أدواره، فيـتفحص أداءه  فالمتزوج يقيم دائماً 
  .والتزاماته الحياتية واألسرية 
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ومن المتعارف عليه أن الفرد المتزوج لديه التزامات تجاه اآلخرين تختلف عن األعـزب  
  .فتقع على كاهله مسئولية أسرة بأكملها وعالقات اجتماعية البد أن يمارسها على أكمل وجه

ضاً أن األعزب ينظر إلى صورة جسمه من وجهة تقبل اآلخرين له أوالً وغالباً ما فنرى أي
فاألعزب يرى أنه في حاجـة إلـى    –يقيم مدى تقبل الجنس اآلخر له ونظراته لجسمه الجديد 

، فصـورة  )الزواج وما يتصل به من أدوار وعالقات مع اآلخرين(دخول حياة اجتماعية جديدة 
  .ضح وارتباط وثيق بهذه المرحلةالجسم لديه لها أثر وا

أو أي حالة اجتماعية أخرى فصورة الجسم ) األرمل أو المطلق(وال يختلف ذلك عنه عند 
فالبتر له أثر واضـح علـى    –بالنسبة لألفراد مهمة ويلعب اآلخرين دوراً في وضع معاييرها 

  .مستوى صورة الجسم
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  :  والتي تنص على ما يلي) B3( ي الدراسةنتيجة الفرضية الحادية عشر ف
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حاالت البتر بعد حرب غـزة  

  ) ال   –نعم ( تعزى لمتغير لديك أبناء  
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم تعزى للجنس قامت الباحثة 

واســتخدمت الباحثــة اختبــار                    بحســاب المتوســط واالنحــراف المعيــاري   
)independent sample T test   (    للتعرف إلى مقياس صورة الجسـم التـي تعـزى

لدى حاالت البتر بعد حرب غزة ويوضح جـدول رقـم   ) ال _ نعم (الختالف متغير األبناء 
  :النتائج التي تم الحصول عليها ) 34(

  
  )34(جدول رقم 

لفروق في صورة الجسم لدى عينة الدراسة التي تعزى لوجود للكشف عن ا Tاختبار 
  250= ابناء أو عدم وجود أبناء حيث ن 

االنحراف   المتوسط  التكرار  لديك أبناء  المقياس
  المعياري

  "ت "قيمة 
مستوى 
  الداللة

  صورة الجسم
  0.3303  1.8727  96  يوجد أبناء

 0.3248   1.9363   154  بدون أبناء  0.136  1.495

  
 α=0.05أكبـر مـن    sig=0.136تضح من الجدول السابق أن  قيمة مستوى الداللـة   ي

وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي صـورة    
الجسم تعزى لديك أبناء  ، وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسـم تعـزى   

  .لمتغير لديك أبناء
احثة أن في حال وجود أبناء أو عدم وجودهم فصورة الجسم ال تتغير ألن وجود وتعزو الب

األبناء داعماً للتكيف ودليل ذلك هو الزواج واإلنجاب من جهة وهذا يعنـي أن الفـرد حقـق    
االشباعات قبل عملية البتر من جهة أخرى، أما عدم وجود األبناء ال يؤثر على صورة الجسـد  

، فحالة البتر تجعل مـن  )تكوين المنزل  –الزواج  –العمل ( يات مثل ألنه تسبق اإلنجاب أولو
  .الفرد في حالة تفحص مستمر لجسده وفي ترقب مستمر

  .ولكن عقيدتنا اإلسالمية تحقق التوازن النفسي واالستسالم لما هو واقع 
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  :  والتي تنص على ما يلي) B4(نتيجة الفرضية الثانية عشر في الدراسة
ق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حاالت البتر تعزى لمتغيـر  ال توجد فرو

  ) .سفلي وعلوي "مشترك  –سفلي  -علوي  ( مكان البتر  
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس صورة الجسم تعزى للحالـة مكـان   

  . البتر
للتعـرف  ANOVA)  (  One Wayقامت الباحثة باستخدام اختبار التباين األحادي    

النتائج التي ) 35(على مقياس صورة الجسم التي تعزى لمتغير مكان البتر ويوضح جدول رقم 
  : تم الحصول عليها 

  )35(جدول رقم 
للكشف عن الفروق في صورة   ANOVA) (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي 

  الجسم لدى العينة تعزى إلى متغير مكان البتر

  مصدر التباين
ع مجمو

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

مستوى 
  الداللة

بین 
 المجموعات

0.168  2 0.084  
داخل   0.954  0.782

 المجموعات
26.590  247 

0.108 
 249   26.759  المجموع

لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس صورة الجسم تعزى لمتغيـر مكـان   
من الجـدول السـابق عـدم وجـود فـروق بينهمـا ألن        يتبين البتر لمقياس صورة الجسم

sig=0.954  0.05وهي أكبر من=α  وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية .  
  . وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم تعزى لمتغير مكان البتر

تعـويض فيـه   وتعزو الباحثة أن نوع البتر أياً كان نوعه يعتبر فقدان، وهذا الفقـدان ال  
)irreversable ( ويعني أن هناك واقع جديد على الرغم من صعوبة تقبله واالستسالم له، فال

تختلف صورة الجسم تبعاً لنوع البتر فكل جزء من أجزاء الجسم له أهميته عند الفرد ويـرى  
  .الفرد أيضاً أن له دوره

ر يغير من نظرة التناسـق  والفرد ينظر دائماً إلى جسمه على أنه متناسق ومتكامل، والبت
  .والتكامل لدى هؤالء األفراد، ويؤثر على الناحية الوظيفية والجمالية للجسم

وبعض استطالع التراث النظري والدراسات السابقة فلم تجد الباحثة أي مـن الدراسـات   
  .يتناول تأثير مكان البتر على صورة الجسم
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  :  ي تنص على ما يليوالت) B5(نتيجة الفرضية الثالثة عشر في الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى حاالت البتر تعزى لمتغيـر  

  ) أخرى  –العدوان األخير على غزة  –انتفاضة األقصى ( سبب البتر  
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس صورة الجسم تعـزى للحالـة سـبب    

  . البتر
للتعـرف  ANOVA)  (  One Wayاختبار التباين األحـادي     قامت الباحثة باستخدام

النتائج التي ) 36(على مقياس صورة الجسم التي تعزى لمتغير سبب البتر ويوضح جدول رقم 
  : تم الحصول عليها 

  )36(جدول رقم 
للكشف عن الفروق في صورة   ANOVA) (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي 

  ى إلى متغير سبب البترالجسم لدى العينة تعز

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

مستوى 
  الداللة

بین 
  0.246 2  0.493 المجموعات

داخل   0.101  2.31
 247  26.266 المجموعات

0.106 
 249   26.759  المجموع

  
عزى لمتغيـر مكـان   لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس صورة الجسم ت

من الجـدول السـابق عـدم وجـود فـروق بينهمـا ألن        يتبينالبتر لمقياس صورة الجسم 
sig=0.101  0.05وهي أكبر من=α  وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية .  

  . وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم تعزى لمتغير سبب البتر
العملية للباحثة للتعامل مع تلك الفئة فترى أنه ال توجد ترى الباحثة أنه من خالل التجربة 

فروق في صورة الجسم تعود لسبب البتر، ألنه مهما كان سبب البتر فهو ال يؤثر على مستوى 
صورة الجسم لدى هؤالء األفراد ولكن المهم بالنسبة لألفراد ليس سبب البتر ولكـن النتيجـة   

خذ األفراد بالسبب ولكن بالنتيجة وهي وجـود ووجـود   وراء هذه األسباب أال وهي البتر فال يأ
حالة البتر وفقدان الجسم ألحد أعضائه وما حدث من تغير في شكل الجسم الخارجي أدى إلـى  

  .تغيير صورة الجسم لدى هؤالء األفراد
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  :  والتي تنص على ما يلي) B6(نتيجة الفرضية الرابعة عشر في الدراسة
ائية في صورة الجسم لدى حاالت البتر بعد حرب غـزة  ال توجد فروق ذات داللة إحص

  ) سنوات 5أكثر من  –سنوات  5من سنة إلى  –أقل من سنة ( تعزى لمتغير مدة اإلصابة 
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس صورة الجسم تعـزى للحالـة مـدة    

  . اإلصابة 
للتعـرف  ANOVA)  (  One Wayقامت الباحثة باستخدام اختبار التباين األحادي     

النتـائج  ) 37(على مقياس صورة الجسم التي تعزى لمتغير مدة اإلصابة ويوضح جدول رقـم  
  : التي تم الحصول عليها 

  )37(جدول رقم 
للكشف عن الفروق في صورة   ANOVA) (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي 

  الجسم لدى العينة تعزى إلى متغير مدة اإلصابة

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

مستوى 
  الداللة

بین 
 المجموعات

0.654  2 0.327  
داخل   0.04  3.094

 المجموعات
26.105  247 

0.106 
 249   26.759  المجموع

  
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس صورة الجسم تعـزى لمتغيـر مـدة    

 sig=0.04من الجدول السابق وجود فروق بينهمـا ألن   يتبينلمقياس صورة الجسم  اإلصابة
وبالتالي سنقبل الفرضية البديلـة ، وهـي توجـد فـروق ذات داللـة       α=0.05وهي أقل من 

  . إحصائية في صورة الجسم تعزى لمتغير مدة اإلصابة لصالح ذوي اإلصابة األقل من سنة 
سم لألفراد الذين تكون مدة إصابتهم أقل من سنة تختلف فتعزو الباحثة إلى أن صورة الج

عن األفراد األكثر من سنة، ألن األفراد األقل من سنة صورة الجسم تكون لديهم صورة جسـم  
جديدة ولم يصلوا للتقبل بعد، أي أنهم انتقلوا بغير إرادتهم إلى مرحلة حياتية جديـدة بصـورة   

ن هنا اختلفت صورة الجسم لديهم، عالوة علـى أن  جديدة مستجدة بشكل لم يعتادوا عليها وم
 Phantomأغلب حاالت البتر تظهر لديهم احساسات وآالم ما يسمى ظاهرة طـرف الشـبح   

limb  
أي يشعر الفرد وكأن الطرف المبتور ما زال موجوداً وهذا الشعور يخلق الصراع داخـل  

ديدة ،  تلك الصـورة الجديـدة   الفرد ما بين الصورة الجسمية السابقة والصورة الجسمية الج
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التي تحمل تغيرات مظهرية وجسدية لم يتوقع الفرد حدوثها وهذا عائد إلى الظاهرة اإلنسـانية  
أنه في حالة الحروب تكون قناعة الفرد أن الفقدان والخسارة واإلصابات غالباً ما تكون عنـد  

  .اآلخرين وليس عنده
ة غالباً ما وصلوا إلى مرحلة التقبل وتكونـت  أما األفراد الذين مدة إصابتهم أكثر من سن

  .لديهم آليات للتأقلم مع هذا الجسد بصورته الجديدة
والفترة الزمنية التي تمتد أكثر من سنة تساعد الفرد على تكوين منظومة معرفية للتعامل 

ت ، ويكون الفرد المبتور قد مر بعمليا)habituation(مع الواقع الجديد وتساعده على التعود 
  . تساعده للوصول إلى مرحلة التقبل) إلخ... اجتماعية  –نفسية (جراحية وتأهيلية 
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  :  والتي تنص على ما يلي) C1(نتيجة الفرضية الخامسة عشر في الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد حرب غـزة  

  ) .أنثى  –ذكر (  تعزى لمتغير الجنس
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل بعد من أبعاد مفهوم الـذات تعـزى   

للجنس قامت الباحثة بحساب المتوسط واالنحراف المعياري واستخدمت الباحثـة اختبـار       
)T test   ( للتعرف إلى مقياس مفهوم الذات التي تعزى الختالف الجنس)  أنثـى  –ذكـر (

  :النتائج التي تم الحصول عليها ) 38(البتر بعد حرب غزة ويوضح جدول رقم  لدى حاالت
  )38(جدول رقم 

للكشف عن الفروق في مفهوم الذات لدى عينة الدراسة التي تعزى للجنس  Tاختبار 
  250= حيث ن ) أنثى -ذكر( 

لديك   البعد
  أبناء

االنحراف   المتوسط  التكرار
  المعياري

  "ت "قيمة 
مستوى 
  الداللة

  البعد األول
  )الذات الجسمية  ( 

  0.3656  1.9164  139  ذكر
  0.3334  2.0135   111  أنثى  0.301  2.170

  البعد الثاني
  )الذات اإلجتماعية  ( 

  0.503  0.671  0.4311  2.0230  139  ذكر
  0.3706  2.0577   111  أنثى

  البعد الثالث
  )الذات الشخصية ( 

  0.282  1.079  0.3516  1.9563  139  ذكر
  0.2971  2.0014   111  أنثى

  المجموع
  0.165  1.392  0.3380  1.9578  139  ذكر
 0.2558   2.0117   111  أنثى

  
  من الجدول السابق  ويتبين

 α=0.05وهـي أكبـر مـن     sig=0.301بالنسبة للبعد األول الذات الجسمية نالحـظ أن  
ذات داللة إحصائية بين بعد الذات وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق 

  .الجسمية تعزى للجنس 
 α=0.05وهي أكبـر مـن    sig=0.503بالنسبة للبعد الثاني الذات اإلجتماعية نالحظ أن  

الـذات   وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد
  .اإلجتماعية تعزى للجنس 

 α=0.05وهـي أكبـر مـن     sig=0.282ثالث الذات الشخصية نالحظ أن بالنسبة للبعد ال
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وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد الذات 
  .الشخصية تعزى للجنس 

ولمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس مفهوم الذات تعزى لمتغير الجـنس  
سابق لألبعاد الثالثة لمقياس مفهوم الذات تبين عدم وجود فروق بينهمـا  ومن خالل العرض ال

  ألن 
sig=0.165  0.05وهي أكبر من=α  وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية .  

  . وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات تعزى لمتغير الجنس 
، وهو كينونة فيزيقيـة متكاملـة،   وترى الباحثة أن الفرد يصل إلى هذا العالم بعد ميالده

ومع استمرار عملية النمو يتطور الفرد جسمياً وعقلياً وينمي نظرته التي تتعلق بمفهوم الذات 
  .والتي تتضمن معتقدات وأفكاراً تخص الجوانب العقلية والجسمية واالنفعالية

ومظهره بعد إن حدوث البتر يعمل على تغيير مفهوم الذات لدى الفرد وتغيير شكل الجسم 
البتر ويؤثر على مفهوم الذات لدى الجنسين بنفس اإلتجاه برغم التنشئة المختلفة بين اإلنـاث  
والذكور، لتشابه اإلصابة واألوضاع التي يعيشها كالً من الجنسين، فالبتر يتـرك آثـاراً علـى    

  .مفهوم الذات فكالهما فقد طرفاً من جسمه وتغيرت الصورة الجسمية لديه
أظهرت أنه ال توجد فروق فـي مفهـوم الـذات بـين     ) 1999أبو معطي، (ة وفي دراس

  .الجنسين من المتخلفين عقلياً
أثبت أن هناك فروق في مفهوم الذات وفقاً للجـنس لـدى   ) 2000عبد اهللا، (وفي دراسة 
  .المعوقين حركياً

 أثبتت أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين   ) 2005علوان، (وكذلك في دراسة 
  .معاقي انتفاضة األقصى في مفهوم الذات تبعاً لمتغير الجنس
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  :  والتي تنص على ما يلي) C2(نتيجة الفرضية السادسة عشر في الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد حرب غـزة  

  ) .ى  أخر –متزوج  –أعزب ( تعزى لمتغير للحالة اإلجتماعية 
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقيـاس صـورة الجسـم تعـزى للحالـة      

  . اإلجتماعية
للتعـرف  ANOVA)  (  One Wayقامت الباحثة باستخدام اختبار التباين األحادي     

) 39(على مقياس صورة الجسم التي تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية ويوضـح جـدول رقـم    
  : صول عليها النتائج التي تم الح

  )39(جدول رقم 
للكشف عن الفروق في مفهوم   ANOVA) (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي 

  الذات لدى العينة تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية

مجموع   مصدر التباين  البعد
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
  الداللة

  البعد األول
  )سمية الذات الج( 

بین 
 المجموعات

0.061  2 0.057  
 0.93 247  31.200 داخل المجموعات  0.784  0.243

 249 31.262  المجموع

  البعد الثاني
  )الذات اإلجتماعية(

بین 
 المجموعات

0.200  2 0.31  
 0.126 247  40.631 داخل المجموعات  0.545  0.609

 249 40.831  المجموع

  البعد الثالث
  )ات الشخصيةالذ(

بین 
 المجموعات

0.328  2 0.100  
 0.164 247  26.567 داخل المجموعات  0.220  0.220

 249 26.895  المجموع
  بعد الذات 

  الدرجة الكلية 
بین 

 المجموعات
0.115  2 0.164  

 0.108 247  23.036 داخل المجموعات  0.541  0.541
 249 23.151  المجموع

  
  ل السابق ويتبين من الجدو

 α=0.05وهـي أكبـر مـن     sig=0.784بالنسبة للبعد األول الذات الجسمية نالحـظ أن  
وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد الذات 
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  .الجسمية تعزى لمتغير للحالة اإلجتماعية 
 α=0.05وهي أكبـر مـن    sig=0.545بالنسبة للبعد الثاني الذات اإلجتماعية نالحظ أن  

الـذات   وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد
  .اإلجتماعية تعزى لمتغير للحالة اإلجتماعية 

 α=0.05وهـي أكبـر مـن     sig=0.220بالنسبة للبعد الثالث الذات الشخصية نالحظ أن 
صفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد الذات وبالتالي سنقبل الفرضية ال

  .الشخصية تعزى لمتغير للحالة اإلجتماعية 
ولمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس مفهوم الذات تعزى لمتغير للحالـة  

وجـود  ومن خالل العرض السابق لألبعاد الثالثة لمقياس مفهوم الذات تبين عدم . اإلجتماعية 
  . وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية  α=0.05وهي أكبر من  sig=0.541فروق بينهما ألن 

وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي مفهـوم الـذات تعـزى لمتغيـر  للحالـة       
  .اإلجتماعية

قد تعرضوا للبتر وفقدوا جزءاً مـن  ) حاالت البتر(تعزو الباحثة ذلك إلى أن جميع األفراد 
سمهم وهذا الفقدان لن يعوض مرة أخرى وبالتالي هذا الفقدان ألغى الفروقـات فـي   أجزاء ج

  .مفهوم الذات، فال يختلف باختالف الحالة االجتماعية للمبتور
، يتشابه األفراد )Sub group(ومن المتعارف عليه أن هذه الفئة تكون جماعات فردية  

فـس المشـكالت بـل يحملـون نفـس      فيها في الظروف واألوضاع التي يعانونها ويعانون ن
  .التوجهات

فالذات أيضاً لها أبعاد كالذات الجسمية واالجتماعية والشخصية فتالحظ بعد عملية البتـر  
تشابه هؤالء األفراد فكالهما فقد الجسد وكالهما يعاني من مشكالت ويجدون مسـاندة أسـرية   

  .واجتماعية
فهـوم الـذات بـالتوافق الشخصـي     عالقة م" بعنوان ) 2005علوان، (كما أكدت دراسة 

حيث أثبتت نتائج الدراسة أنه ال توجـد فـروق ذات   " واالجتماعي لدى معاقي انتفاضة األقصى
  .داللة إحصائية بين معاقي انتفاضة األقصى تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
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  :  والتي تنص على ما يلي) C3(نتيجة الفرضية السابعة عشر في الدراسة
د فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد حرب غـزة  ال توج

  ) .ال   –نعم ( تعزى لمتغير لديك أبناء  
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل بعد من أبعاد مفهوم الـذات تعـزى   
    للجنس قامت الباحثة بحساب المتوسط واالنحراف المعياري واستخدمت الباحثـة اختبـار   

)independent sample T test   (     للتعرف إلى مقياس مفهـوم الـذات التـي تعـزى
) 40(لدى حاالت البتر بعد حرب غزة ويوضـح جـدول رقـم    ) ال  -نعم (الختالف األبناء 

  :النتائج التي تم الحصول عليها 
  )40(جدول رقم 

إلى مقياس ومستوى داللتها للتعرف  test-Tالمتوسط واالنحراف المعياري وقيمة 
  250= حيث ن  )ال  - نعم ( مفهوم الذات التي تعزى الختالف نوع لديك أبناء 

  البعد
لديك 
  المتوسط  التكرار  أوالد

االنحراف 
  المعياري

" قيمة 
 "ت 

مستوى 
  الداللة

  البعد األول
  )الذات الجسمية  ( 

  0.3420  1.9284  96  نعم
1.097  0.274  

  0.3625  1.9789  154  ال
  انيالبعد الث

  )الذات الشخصية  (
  0.3951  2.0094  96  نعم

0.849  0.372  
  0.4212  2.0565  154  ال

  البعد الثالث
  )الذات الشخصية  ( 

  0.3094  1.9655  96  نعم
0.408  0.684  

  0.3048  1.9830  154  ال

  المجموع
  0.2825  1.9601  96  نعم

 0.3145   1.9952   154  ال  0.376  0.887

  
  ول السابق  ويتبين من الجد

 α=0.05وهي أكبـر مـن    sig=0.372بالنسبة للبعد الثاني الذات اإلجتماعية نالحظ أن  
الـذات   وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد

  . اإلجتماعية تعزى لمتغير لديك أبناء 
 α=0.05وهـي أكبـر مـن     sig=0.684بالنسبة للبعد الثالث الذات الشخصية نالحظ أن 

وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد الذات 
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  . الشخصية تعزى لمتغير لديك أبناء 
ولمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس مفهوم الذات تعزى لمتغيـر لـديك   

عاد الثالثة لمقياس مفهوم الذات تبين عدم وجود فـروق  أبناء  ومن خالل العرض السابق لألب
  . وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية  α=0.05وهي أكبر من  sig=0.376بينهما ألن 

  . وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات تعزى لمتغير لديك أبناء 
يتـأثر بوجـود أبنـاء ام ال،    وتعزو الباحثة ذلك إلى أن مفهوم الذات لدى هذه الحاالت ال 

فوجود األبناء أو عدم وجودهم ليس له تأثير على مفهوم الذات بل يرى الشخص المبتـور أن  
، وما أصابه أصاب جسمه الخـاص  )أي مشكلته الخاصة(اإلعاقة الناتجة عن البتر تختص به 

تناول مفهـوم  الباحثة ت –على حد علم  –هو ويترك آثاره على الفرد نفسه، وال توجد دراسات 
  .الذات يعزي لوجود أبناء أو عدم وجودهم
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  :  والتي تنص على ما يلي) C4(نتيجة الفرضية الثامنة عشر في الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر تعـزى لمتغيـر   

  ) .سفلي وعلوي "مشترك  –سفلي  -علوي  ( مكان البتر  
  . لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس مفهوم الذات تعزى مكان البتر 

للتعرف علـى  ANOVA)  (One Wayقامت الباحثة باستخدام اختبار التباين األحادي 
النتائج التـي تـم   ) 41(مقياس مفهوم الذات التي تعزى لمتغير مكان البتر ويوضح جدول رقم 

  : الحصول عليها 
  )41(م جدول رق

للكشف عن الفروق في مفهوم   ANOVA) (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي 
  الذات لدى العينة تعزى إلى متغير مكان البتر

مجموع   مصدر التباين  البعد
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
  الداللة

  البعد األول
  )الذات الجسمية ( 

بین 
 المجموعات

0.153  2 0.132  
 0.093 247  31.109 داخل المجموعات  0.545  0.609

 249   31.262  المجموع

  البعد الثاني
  )الذات اإلجتماعية(

بین 
 المجموعات

0.651  2 0.077  
 0.126 247  40.216 داخل المجموعات  0.153  1.881

 249   40.831  المجموع

  البعد الثالث
  )الذات الشخصية(

بین 
اتالمجموع  

0.173  2 0.308  
 0.163 247  26.723 داخل المجموعات  0.452  0.798

 249   26.895  المجموع
  بعد الذات 

  الدرجة الكلية 
بین 

 المجموعات
0.263  2 0.086  

 0.108 247  22.888 داخل المجموعات  0.243  1.422
 249   23.151  المجموع

  
  ويتبين من الجدول السابق 

 α=0.05وهـي أكبـر مـن     sig=0.545عد األول الذات الجسمية نالحـظ أن  بالنسبة للب
وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد الذات 

  .الجسمية تعزى لمتغير مكان البتر 
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 α=0.05وهي أكبـر مـن    sig=0.153بالنسبة للبعد الثاني الذات اإلجتماعية نالحظ أن  
الـذات   وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد

  .اإلجتماعية تعزى لمتغير مكان البتر 
 α=0.05وهـي أكبـر مـن     sig=0.452بالنسبة للبعد الثالث الذات الشخصية نالحظ أن 

لة إحصائية بين بعد الذات وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دال
  .الشخصية تعزى لمتغير مكان البتر 

ولمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس مفهوم الذات تعزى لمتغيـر مكـان   
البتر  ومن خالل العرض السابق لألبعاد الثالثة لمقياس مفهوم الذات تبين عدم وجود فـروق  

  . وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية  α=0.05وهي أكبر من  sig=0.243بينهما ألن 
  .وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات تعزى لمتغير مكان البتر 

من المتعارف عليه أن الفرد يبدأ في تكوين صورته عن ذاته وصـورته الجماليـة مـن    
ة الجماليـة  السنوات المبكرة وعبر المراحل العمرية المختلفة، ومكان البتر له عالقة بالصـور 

للشخص وهذه الصورة نتيجة لما حدث فيها من تشويه وفقدان تترك آثاراً على مفهوم الذات، 
  .فال يتأثر مفهوم الذات بمكان البتر ألن الفرد ينظر إلى جسده ككل متكامل
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  :  والتي تنص على ما يلي) C5(نتيجة الفرضية التاسعة عشر في الدراسة
ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر تعـزى لمتغيـر    ال توجد فروق

  ) أخرى  –العدوان األخير على غزة  –انتفاضة األقصى ( سبب البتر  
  . لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس مفهوم الذات تعزى سبب البتر 

للتعرف علـى  ANOVA)  (One Wayقامت الباحثة باستخدام اختبار التباين األحادي 
النتائج التـي تـم   ) 42(مقياس مفهوم الذات التي تعزى لمتغير سبب البتر ويوضح جدول رقم 

  : الحصول عليها 
  )42(جدول رقم 

للكشف عن الفروق في مفهوم   ANOVA) (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي 
  الذات لدى العينة تعزى إلى متغير سبب البتر

مجموع   ينمصدر التبا  البعد
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
  الداللة

  البعد األول
  )الذات الجسمية ( 

بین 
 المجموعات

0.003  2 0.001  
 0.127 247  31.259 داخل المجموعات  0.998  0.012

 249   31.262  المجموع

  البعد الثاني
  )الذات اإلجتماعية(

بین 
 المجموعات

0.10  2 0.005  
 0.165 247  40.822 داخل المجموعات  0.971  0.030

 249  40.831  المجموع

  البعد الثالث
  )الذات الشخصية(

بین 
 المجموعات

0.230  2 0.115  
 0.180 247  26.665 داخل المجموعات  0.347  1.064

 249  26.895  المجموع
  بعد الذات 

  الدرجة الكلية 
بین 

 المجموعات
0.027  2 0.013  

 0.94 247  23.124 داخل المجموعات  0.867  0.143
 249   23.151  المجموع

  
  ويتبين من الجدول السابق

 α=0.05وهـي أكبـر مـن     sig=0.998بالنسبة للبعد األول الذات الجسمية نالحـظ أن  
ذات وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد ال

  .الجسمية تعزى لمتغير سبب البتر 
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 α=0.05وهي أكبـر مـن    sig=0.971بالنسبة للبعد الثاني الذات اإلجتماعية نالحظ أن  
الـذات   وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد

  .اإلجتماعية تعزى لمتغير سبب البتر 
 α=0.05وهـي أكبـر مـن     sig=0.347لذات الشخصية نالحظ أن بالنسبة للبعد الثالث ا

وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد الذات 
  .الشخصية تعزى لمتغير سبب البتر 

ولمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس مفهوم الذات تعزى لمتغيـر سـبب   
ل العرض السابق لألبعاد الثالثة لمقياس مفهوم الذات تبين عدم وجود فـروق  البتر  ومن خال

  . وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية  α=0.05وهي أكبر من  sig=0.867بينهما ألن 
  .وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات تعزى لمتغير سبب البتر 

ات تعزى لسـبب البتـر سـواء انتفاضـة     تعزي الباحثة عدم وجود فروق في مفهوم الذ
العدوان األخير على غزة، أن الفرد المبتور ال ينظر إلى السبب الـذي حـدثت لـه     –األقصى 

إعاقته من جراءها ولكن ينظر إلى النتائج المترتبة على البترمن نقصان وإعاقة وتأثير علـى  
لنضالية التي أوجـدها هـذا   حياته ومخططاته وأهدافه التي يسعى إلنجازها، ونجد أن القيمة ا

  .البتر نتيجة أن القيمة النضالية للبتر تعزز من مفهوم الذات وتعلي من شأنه
  .الباحثة دراسات تناولت مفهوم الذات وعالقته بسبب البتر -حد علم  -ولم يوجد على 
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  :  والتي تنص على ما يلي) C6(نتيجة الفرضية العشرون في الدراسة
فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد حرب غـزة   ال توجد

  .)سنوات 5أكثر من  –سنوات  5من سنة إلى  –أقل من سنة ( تعزى لمتغير مدة اإلصابة 
  . لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس مفهوم الذات تعزى مدة اإلصابة 

للتعرف علـى  ANOVA)  (One Wayن األحادي قامت الباحثة باستخدام اختبار التباي
النتائج التي تـم  ) 43(مقياس مفهوم الذات التي تعزى لمتغير مدة اإلصابة ويوضح جدول رقم 

  : الحصول عليها 
  )43(جدول رقم 

للكشف عن الفروق في مفهوم   ANOVA) (  One Wayنتائج تحليل التباين األحادي 
  ة اإلصابةالذات لدى العينة تعزى إلى متغير مد

مجموع   مصدر التباين  البعد
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
  الداللة

  البعد األول
  )الذات الجسمية ( 

بین 
 المجموعات

0.014  2 0.021  
 0.126 247  31.221 داخل المجموعات  0.850  0.162

 249  31.262  المجموع

  البعد الثاني
  )الذات اإلجتماعية(

بین 
 المجموعات

0.277  2 0.139  
 0.164 247  40.554 داخل المجموعات  0.431  0.844

 249  40.831  المجموع

  البعد الثالث
  )الذات الشخصية(

بین 
 المجموعات

0.157  2 0.097  
 0.108 247  26.738 داخل المجموعات  0.485  0.725

 249  26.895  المجموع
  بعد الذات 
   الدرجة الكلية

بین 
 المجموعات

0.048  2 .042  
 0.093 247  23.067 داخل المجموعات  0.638  0.451

 249   23.151  المجموع

  
  ويتبين من الجدول السابق

 α=0.05وهـي أكبـر مـن     sig=0.850بالنسبة للبعد األول الذات الجسمية نالحـظ أن  
ت داللة إحصائية بين بعد الذات وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذا

  .الجسمية تعزى لمتغير مدة اإلصابة 



 204

 α=0.05وهي أكبـر مـن    sig=0.431بالنسبة للبعد الثاني الذات اإلجتماعية نالحظ أن  
الـذات   وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعد

  .صابة اإلجتماعية تعزى لمتغير مدة اإل
 α=0.05وهـي أقـل مـن     sig=0.485بالنسبة للبعد الثالث الذات الشخصية نالحظ أن 

وبالتالي سنقبل الفرضية البديلة القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بعـد الـذات   
  .الشخصية تعزى لمتغير مدة اإلصابة 

تعـزى لمتغيـر مـدة     ولمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس مفهوم الذات
اإلصابة ومن خالل العرض السابق لألبعاد الثالثة لمقياس مفهوم الذات تبين عدم وجود فروق 

  . وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية  α=0.05وهي أكبر من  sig=0.638بينهما ألن 
  . وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات تعزى لمتغير مدة اإلصابة 

الباحثة ذلك أن األفراد المصابين بالبتر لمدة ال تقل عن سنة يعانون مـن مفهـوم    تعزي
هش عن الذات نظراً لحداثة اإلصابة وما زالوا يعانون من آثار الصدمة، واألفراد من أكثر من 

  .سنة وأكثر من خمس سنوات لم يظهروا التقبل لإلعاقة الناتجة عن البتر
فإن لو وصل هؤالء األفراد إلى التقبل إال أن اإلنكـار   وعلى الرغم من طول مدة اإلصابة

  .يالزمهم مدى الحياة، وأن البتر إعاقة دائمة ال تعويض للفقدان فيها
مهما طالت مدة اإلصابة ال يغير ذلك من وجودها، فالبتر إعاقة ال تغييـر فيهـا لصـورة    

ارتباطاً وثيقـاً بمفهـوم   الجسم، حيث أن مفهوم الذات له بعد يختص بالناحية الجسمية يرتبط 
  .الفرد عن ذاته 
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  :التوصيات والمقترحات
  :التوصيات: أوالً

تزويد المستشفيات بمتخصصين في الصحة النفسية والعالج النفسي لزيـادة الفرصـة    .1
  .للتدخل المبكر في العالج النفسي مع تلك الحاالت

غزة لمثل هـذه المراكـز ممـا    إقامة مراكز تختص باألطراف الصناعية الفتقار قطاع  .2
يتطلب عالج تلك الحاالت بالخارج وتركيب أطراف صناعية، هذا مما يزيد من األعبـاء  

  .االقتصادية واالجتماعية على كاهل األسرة والمجتمع على حد سواء
تقديم برامج لإلرشاد والتوجيه لحاالت البتر للحد من المشكالت النفسية المترتبة علـى   .3

  .البتر
وادر طبية للتعامل مع حاالت البتر واآلثار الصحية السلبية التي يعاني منهـا  تدريب ك .4

  .هؤالء األفراد نتيجة الطرف الصناعي
توعية المجتمع باإلسعافات األولية المناسبة  والخطوات الواجب إتباعها عند حـدوث   .5

ستشفى عملية البتر لألطراف، وكيفية التعامل مع الطرف المبتور، وكيفية نقله إلى الم
  .إلتاحة الفرصة األكبر للمختصين إلعادة الجزء المبتور مرة أخرى إلى الجسد

  .توفير المجتمع والمؤسسات  فرص عمل لتشغيل هذه الفئة .6
  .تطوير برامج التأهيل الخاصة بالبتر ومواكبة ما هو جديد وحديث في هذا المجال .7
بد من االسـتفادة بقـدراتهم   هناك نسبة كبيرة من حاالت البتر تزداد عاماً بعد آخر وال .8

وطاقاتهم التي تتالءم مع نسبة اإلعاقة لكي يكونوا أشخاص منتجين مساهمين في بناء 
  .المجتمع

التأكيد على أهمية تأهيل المبتورين في المراحل المبكرة من خـالل تقـديم الخـدمات     .9
  .النفسية واالجتماعية والطبية والمهنية
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  :المقترحات: ثانياً
v المزيد من البحوث المسحية والدراسات استكماالً للجهـد الـذي بدأتـه     إجراء

الباحثة في ضوء ما انتهت إليه دراستها، ترى الباحثة أن هذه الفئة في حاجة 
إلى المزيد من الدراسات والبحوث المسحية نظراً الفتقار التراث النظري فـي  

علـى مشـكالتهم    ، والوقوف)حاالت البتر(قطاع غزة في التطرق لهذه الفئة 
  : والعمل على تخفيف من حدتها ومعالجتها، وتشمل

  عام من االفراد  المبتورين) 18(إجراء بحوث ودراسات على الفئات العمرية األقل من  .1
 –تقـدير الـذات    –كاالضطرابات النفسية (الوقوف على موضوعات تتعلق بهذه الفئة  .2

  )الشعور بالذنب  –توهم المرض  –االستقالل 
  .دراسة مقارنة بين حاالت بتر الحروب والحاالت المرضية إجراء .3
إجراء دراسات تتناول الكشف عن طبيعة تطور صورة الجسم من مرحلة عمرية إلـى   .4

  .أخرى
إجراء دراسات للكشف عن الفروق في تطور صورة الجسم بـين مجتمعـين عـربيين     .5

يموغرافيـة التـي   ، نظراً للطبيعة االجتماعية والسياسـية والد )فلسطين ودولة أخرى(
  .تتميز بها فلسطين عن باقي الدول األخرى
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  المصادر والمراجع
  :المصادر: أوالً

  .القرآن الكريم
  :المراجع: ثانياً

  :المراجع العربية
، 485، العدد مجلة دار الهاللالقلق قيود من الوهم، ): 1991(إبراهيم، عبد الستار    .1

  .القاهرة
، دار الفجر العالج النفسي السلوكي المعرفي الحديث): 1994(إبراهيم، عبد الستار    .2

  .، القاهرة1للنشر والتوزيع، ط
توهم المرض وعالقته ببعض ): 1994(إبراهيم، علي إبراهيم، النيال، مايسة    .3

الميكانزميات الدفاعية، دراسة عاملية مقارنة لدى عينة من طالب وطالبات 
  .، العدد األولالنفس مجلة علمجامعة قطر، دراسات نفسية، 

 على المحتار رد حاشية): هـ1421(محمد أمين بن عمر الدمشقي ابن عابدين،    .4
، النعمان حنيفة أبي اإلمام مذهب فقه في بصاراأل تنوير شرح المختار الدر

  .، بيروت ،لبنانالفكر دارطبعة 
  .، دار المعارف، القاهرةقاموس لسان العرب): 1988(إبن منظور    .5
دراسة لبعض متغيرات الشخصية لدى عينة ): 2004(حمزة، عيد جالل على أبو    .6

رسالة من ضعاف السمع ومرضى الطنين والدوار مقارنة بالعاديين، 
  .، قسم الصحة النفسية، كلية التربية، طنطاماجستير

، دار المعرفة الجامعية، الذات والتوافق): 1987(أبو زيد، إبراهيم أحمد    .7
  .االسكندرية

إتجاهات طالبات وخريجات مدرسة التمريض ) : 1994(و ضيف، إيمان محمد أب   .8
، كلية رسالة ماجستيربسوهاج نحو مهنتهم وعالقتها بمفهوم الذات ، 

  .التربية، جامعة سوهاج
فاعلية برنامج إرشادي ): 2004(أبو عيطة، سهام دروس، أحمد، أحمد عطا محمود    .9

لذات لدى األطفال المساء إليهم، جمعي لتحسين التوافق النفسي ومفهوم ا
  .، كلية العلوم التربوية ، الجامعة الهاشميةرسالة ماجستير
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مفهوم الذات لدى األطفال المتفوقين ): 1999(أبو معطي، هدى محمد إبراهيم  .10
والعاديين والمتخلفين عقليا بدرجة بسيطة من الجنسين في مرحلة ما قبل 

، قسم علم النفس، كلية التربية، جستيررسالة ماالمدرسة دراسة مقارنة، 
  .جامعة الملك سعود

، دار اليازوري العلمية للنشر التنشئة اإلجتماعية للطفل): 2002(أبو مغلى، سميح  .11
  .، عمان1والتوزيع، ط

صورة الجسم وعالقتها بتقدير الذات لذوي ): 2008(األشرم ، رضا إبراهيم محمد  .12
، كلية ماجستير رسالة، )اكلينيكية  –ية دراسة سيكومتر(اإلعاقة البصرية 

  .التربية، جامعة الزقازيق
مقدمة في تصميم البحث ) : 2000(اآلغا ، إحسان خليل واألستاذ ، محمود حسين  .13

  .، الطبعة الثانية ، مكتبة آفاق ، غزة ، فلسطين  التربوي
ار ، د كيف تتخلص من الخوف والقلق من المستقبل): 2002(األقصري، يوسف  .14

  .الطائف للنشر والتوزيع، القاهرة
، ترجمة فهد ابن عبد اهللا مدخل إلى نظريات الشخصية): 1991(أنجلر، ياربرا  .15

  .الدليم، مطبوعات نادي الطائف األهلى، السعودية
، 1، ذات السالسل للطباعة، طمقدمة لدراسة الشخصية): 1999(األنصاري، بدر  .16

  .الكويت
بروفيل إدراك الذات البدنية لطالبات المرحلة ): 2002(األنصاري، منى صالح  .17

، كلية التربية، مجلة العلوم التربوية والنفسيةالثانوية بمملكة البحرين، 
  .3جامعة البحرين، العدد

عالقة صورة الجسم ببعض المتغيرات الشخصية ): 2001(أنور، محمد الشبراوي  .18
  .امعة الزقازيق، كلية التربية، جرسالة ماجستيرلدى المراهقين، 

 الضغوط النفسية للطالب المتفوقين دراسياً والعاديين): 2007(بخيت، ماجدة هاشم  .19
 رسالةبقلق المستقبل وتقدير الذات، وعالقتها  الثانويبالصف األول 

  .، كلية التربية ، جامعة أسيوط ماجستير
الضطرابات مستوى التوجه نحو المستقبل وعالقته ببعض ا): 2003(بدر، إبراهيم  .20

، المجلد الثالث عشر ، المجلة المصرية للدراسات النفسيةلدى الشباب، 
  .، فبراير38العدد 

قياس مفهوم الذات واإلغتراب لدى طلبة الجامعة، ): 1979(بكر، محمد إلياس  .21
  .، كلية التربية، جامعة بغدادرسالة دكتوراة غير منشورة
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الذات وقلق المستقبل لدى الجالية العربية  تقدير) : 2008(بليكالني، إبراهيم محمد  .22
  .، جامعة أوسلورسالة ماجستيرالمقيمة بمدينة أوسلو في النرويج، 

أثر برنامج تأهيلي للمعوقين حركياً في مفهوم الذات ): 2005(التميمي، فتحية  .23
  .، كلية التربية ، جامعة القاهرةرسالة دكتوراةواليأس لديهم، 

القلق واالكتئاب لدى عينة من المعاقين حركياً ): 2002(هر تونسي، عديلة حسن طا .24
، كلية التربية، جامعة أم رسالة ماجستيروبصرياً في مدينة مكة المكرمة، 

  .القرى
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، علم النفس اإلجتماعي): 2002(جابر، جودة  .25

  .، عمان1ط
 معجم علم النفس والطب النفسي) : 1989(جابر، عبد الحميد ، كفافي، عالء الدين  .26

  .2، القاهرة، دار النهضة العربية ، ج
مجلة مفهوم الذات لدى المراهقين المعاقين حركياً ، ):  1995( جبريل ، موسى  .27

الثاني  دالعلوم اإلنسانية، المجل -، السلسلة أدراسات الجامعة األردنية
  .1086 – 1061، العدد الثالث، ص ص )1(والعشرون 

تأثيراالعاقة ) : 2003(الجراح، عبد الناصر ذياب ،العتوم ، عدنان الشيخ يوسف  .28
البصرية وبعض المتغيرات الديموغرافية في مفهوم الذات لدى عينة من 

، كلية التربية ، جامعة  رسالة ماجستير، ) دراسة مقارنة(المعوقين بصرياً 
  .اليرموك، إربد، األردن

القلق وقلق المستقبل لدى ) :  2009( لمحسن عبد التواب الحديبي، مصطفي عبد ا .29
  .، كلية التربية ، جامعة أسيوططالب الجامعة

قلق المستقبل وقلق االمتحان في عالقتهما ببعض ): 2000(حسانين، أحمد محمد  .30
رسالة المتغيرات النفسية لدى عينة من طالب الصف الثاني الثانوي ، 

  .داب، جامعة المنيا، كلية اآلماجستير غير منشورة
صورة الجسم وعالقتها بتقدير الذات لدى ): 2006(حسن، إيمان حسين السيد  .31

  .، كلية التربية ، جامعة سوهاجرسالة ماجستيرمبتوري األطراف، 
قلق المستقبل لدى الشباب المتخرجين من الجامعات، ): 1999(حسن، محمد شمال  .32

  .، لبنان249العدد ، مجلة دراسات الخليج للجزيرة العربية
، الدار العالمية للنشر والتوزيع، علم نفس النمو): 2004(حسونة، أمل محمد  .33

  .القاهرة
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، جريدة االتحادالقلق النفسي، مقالة منشورة، ): م2002(حليمة، مهدي مجيد عبد اهللا  .34
  .األردن

 مجلةقلق المستقبل لدى أبناء العاملين بالخارج، ): 2005(حمزة، جمال مختار  .35
  .، القاهرة1، العددالتربوية العلوم

  
دراسة لبعض متغيرات الشخصية لدى عينة من ) : 2004(حمزة، عبد الجالل علي  .36

،  ماجستير رسالةضعاف السمع ومرضى الطنين والدوار مقارنة بالعادي ، 
  .كلية التربية، جامعة طنطا

، مكتبة فسية والعالجالطفولة والمراهقة والمشكالت الن): 1991(حمودة، محمود  .37
  .الفجالة، القاهرة

المساندة اإلجتماعية كما يدركها المكفوفون والمبصرون ): 2007(حنفي، هدى  .38
، ماجستير رسالةوتأثيرها على مفهوم الذات لدى طالب جامعة االسكندرية، 

  .كلية اآلداب، جامعة االسكندرية
، الطبعة الثانية، عند األطفال النمو اإلنفعالي) 1996(حواشين، مفيد نجيب وآخرون  .39

  .دار الفكر للنشر والتوزيع
،  1، مكتبة العيبيكان، ط الحوار وبناء شخصية الطفل): 1998(خلف اهللا، سلمان  .40

  .الرياض
عالقة المستوى اإلجتماعي واالقتصادي ): 1990(خليفة، عبد اللطيف وآخرون  .41

من تالميذ المرحلة للوالدين قبل من حب االستطالع واألبداع لدى عينة 
  .، سبتمبر 15، العدد  مجلة علم النفساإلعدادية، 

، مؤسسة الشخصية والصحة النفسية): 1999(الداهري، صالح ، العبيدي، ناظم  .42
  .حمادة ودار الكندي للنشر، القاهرة

صورة الجسم وعالقتها بفقدان الشهية العصبي والشره ) 2007(الدخيل، مي سليمان  .43
، كلية التربية، رسالة ماجستيرالبات جامعة الملك سعود، العصبي لدى ط

  .جامعة الملك سعود، السعودية
فاعلية الذات وعالقات بأحداث الحياة الضاغطة ): 1995(الدسوقي، راوية حسين  .44

، جامعة ، مجلة كلية التربيةوبعض االضطرابات النفسية لدى المراهقات
  .24الزقازيق، العدد 

تطور شخصية اإلنسان والتعامل مع الناس في ضوء ): 2004( الدلفي، محسن علي .45
  .، دار الفرقان، األردن، عمانالتربية وعلم النفس واالجتماع
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سيكولوجية العالقة بين مفهوم الذات واإلتجاهات، ): 1992(دويدار، عبد الفتاح  .46
  .، كلية التربية، لبنانماجستير رسالة

إلرشاد النفسي الديني في تخفيف قلق فاعلية ا): 2001(دياب، عاشور محمد  .47
، جامعة مجلة التربية وعلم النفسالمستقبل لدى عينة من طالب الجامعة، 

  .11، العدد 15المنيا، المجلد 
: ، تحقيق  الفراسة عند العرب وكتاب الفراسة) : 1982(الرازي، فخر الدين  .48

بيومي إبراهيم : مراد وهبه ، مراجعة : يوسف مراد ، تأليف وتقديم 
  .مذكور، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

، الطبعة الثانية ، عالم الصحة النفسية والعالج النفسي) 1974(زهران، حامد  .49
  .الكتب، القاهرة

، الطبعة الثالثة، الصحة النفسية والعالج النفسي): 1988(زهران، حامد عبد السالم  .50
  .عالم الكتب، القاهرة

األمن النفسي دعامة أساسية لألمن العربي ): 1989(عبد السالم  زهران، حامد .51
  .19، المجلد الرابع، الجزء مجلة الدراسات التربويةالقومي، 

، عالم دراسات في علم النفس والنمو): 2002(زهران، حامد وسري، إجالل محمد  .52
  .الكتب للتوزيع والنشر والطباعة، عمان

مفهوم الذات لدى المصابين بشلل األطفال، : )2007(زيدان، وجدي عبد اللطيف  .53
  .، كلية التربية، جامعة عين شمسرسالة دكتوراه

، الجزيرة مقالة منشورةمفهوم الذات ، ): م2008(السعادات، خليل إبراهيم  .54
  .، السعودية13005للصحافة والطباعة والنشر، العدد 

رسالة التفاؤل والتشاؤم، قلق المستقبل وعالقته بسمتى ): 2005(سعود، ناهد شريف  .55
  .، جامعة دمشق، سوريادكتوراة غير منشورة

مفهوم الذات وعالقته بالرضا عن الذات والتكيف لدى ): 2008(سورية، ثروت  .56
  .، جامعة حلبرسالة ماجستيرالمعاقين حركياً، 

  .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةمقياس قلق المستقبل): 2005(شقير، زينب  .57
، دار غريب نظريات اإلرشاد والعالج النفسي): 2000(ي، محمد محروس الشناو .58

  .للطباعة والنشر، القاهرة
 والسلوك الذات ومفهوم ) االنومي ( الالمعيارية) : 2003(الشيخي، حسن بن علي  .59

، كلية العلوم رسالة دكتوراةوغير المنحرفين ،  المنحرفين لدى اإلنحرافي
  األمنية للعلوم بيةالعر نايف اإلنسانية، جامعة
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بعض المعتقدات الخرافية لدى المراهقين وعالقتها ): 2003(صبري، إيمان محمد  .60
، المجلد المجلة المصرية للدراسات النفسيةبقلق المستقبل والدافعية لإلنجاز، 

  .38، العدد 13
التنبؤ بإنحراف األحداث من خالل األسرة ): 1999(الصيرفي، عبد اهللا عبد الغني  .61

، أساليب المعاملة الوالدية ومفهوم الذات بالمملكة العربية السعوديةو
  .وزارة الداخلية، مركز أبحاث مكافحة الجريمة، السعودية

، مركز اإلسكندرية علم النفس اإلجتماعي): 2002(عبد الباقي، سلوى محمد  .62
  .للكتاب، اإلسكندرية

س وعالقته بكالً من اإلكتئاب سن اليأ): 1991(عبد الخالق، أحمد ، النيال، ميسا  .63
مجلة علم والقلق والمخاوف لدى عينتين من العامالت وغير العامالت، 

  .، الهيئة المصرية العامة للكتاب13، العدد النفس
فاعلية اإلرشاد الديني في تخفيف قلق المستقبل لدى ) : 2005(عبد الرازق ، وفاء  .64

، كلية الدراسات منشور بحثطالبات كلية التربية جامعة الملك سعود، 
  .اإلنسانية ، جامعة األزهر

صورة الجسم وعالقتها بتقدير الذات واالكتئاب لدى ): 2007(عبد الستار، نورا  .65
رسالة طالبات المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة، 

  .، كلية التربية، جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالميةدكتوراة
، معهد رسالة ماجستيرمفهوم الذات لدى الشباب، ) : 1972(، كاميليا عبد الفتاح .66

  .الخدمة اإلجتماعية ، القاهرة
مفهوم الذات لدى المعوقين حركياً في اليمن وعالقته ):  2000( عبد اهللا ، فتحية  .67

  .، كلية التربية، جامعه صنعاءرسالة ماجستيربسمات شخصياتهم، 
فعالية اإلرشاد اللنفسي في خفض قلق المستقبل ): 2007(عبد المحسن، مصطفي  .68

، رسالة ماجستير غير منشورةالمهني لدى طالب كلية التربية بأسيوط، 
  .جامعة أسيوط

مفهوم الذات لدى ) :  1988( عبد المنعم ، حسن مصطفي ، هاشم ، سامي محمود  .69
  .1988 –مصر  –، المؤتمر الرابع لعلم النفس المراهقين المعوقين جسمياً 

، كلية يوم دراسي بعنوان الصدمة النفسية وآثارها): 2000(عثمان، محفوظ  .70
  .التربية، جامعة األقصى، غزة، فلسطين

يوم دراسي بعنوان التدخل السريع في األزمات ومدى ): 2002(عثمان، محفوظ  .71
  .، جامعة القدس المفتوحة، غزةقابلية التطبيق في الواقع الفلسطيني
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بناء أداة لقياس قلق المستقبل لدى طالب وطالبات ): 2004(محمد  العجمي، نجالء .72
  .، جامعة الملك سعودرسالة ماجستير غير منشورةجامعة الملك سعود، 

برنامج إرشادي في تقبل صورة الجسم لدى ) : 2005(العزاوي، سهير أحمد حسين  .73
  .بغداد، كلية التربية ، جامعة رسالة ماجستيرطالبات المرحلة المتوسطة ، 

قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات ): 2004(عشري، محمود محيي الدين  .74
الثقافية، دراسة عبر حضارية مقارنة بين طالب بعض كليات التربية بمصر 

، جامعة عين المؤتمر السنوي الحادي عشر لإلرشاد النفسيوسلطنة عمان، 
  .شمس

  .كتبة األنجلوالمصرية ، القاهرة، مالطب النفسي المعاصر): 1988(عكاشة، أحمد  .75
عالقة مفهوم الذات بالتوافق الشخصي واإلجتماعي ): 2005(علوان، نعمات شعبان  .76

، كلية التربية، جامعة األقصى، بحث منشورلدى معاقي انتفاضة األقصى، 
  .غزة، فلسطين

دراسة نفسية لتأهيل ): 1997(علي، علي عبد السالم، عبد الهادي، أحمد محمد  .77
، العدد الثاني مجلة علم النفساقدي أعضاء الجسم عن طريق البتر، ف

  .واألربعون، السنة الحادية عشر، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب
، الطبعة الرابعة ، دار  الصحة النفسية للطفل): 1998(العناني، حنان عبد الحميد  .78

  .الفكر، عمان
، دار الفكر للطباعة والنشر،  لنفسيةالصحة ا): 2000(العناني، حنان عبد الحميد  .79

  .األردن
، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، علم نفس الشخصية): 1998(العنزي، فريح عويد  .80

  .الكويت
  .، الدار الجامعيةعلم النفس العام): ت.ب(عوض، عباس محمود  .81
دراسات في الشخصية اإلسالمية والعربية ): 1990(عيسوي، عبد الرحمن  .82

، بحوث ميدانية مقارنة بين الشخصية اإلسالمية والعربية، تنميتهاوأساليب 
  .دار النهضة العربية، بيروت

الفروق بين المتعاطين الهيرووين وغير ): 1998(العيسى، طارق بن محمد  .83
 رسالةالمتعاطين في بعض أبعاد الشخصية ومفهوم الذات دراسة مقارنة، 

  .، جامعة الملك سعودمنشورة غير ماجستير
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اإلعاقة البصرية والجسمية وعالقتها بمفهوم الذات ) :  1986( فؤاد ،  فيوليت  .84
، المجلد  الكتاب السنوي في علم النفسوالتوافق الشخصي واإلجتماعي ، 

  .الخامس ، القاهرة ، األنجلو المصرية 
قلق المستقبل لدى ذوي االحتياجات الخاصة ) : 2007(الفاغوري، أيهم علي  .85

  .، كلية التربية، جامعة الملك فيصلرسالة ماجستير، ) مقارنةدراسة (
، دار طيبة االضطرابات السلوكية تشخيصها أسبابها عالجها): 2003(فايد، حسين  .86

  .للنشر والتوزيع، القاهرة
الرهاب اإلجتماعي وعالقته بكل من صور ةالجسم ): 2004(فايد، حسين علي  .87

، مركز اإلرشاد مجلة اإلرشاد النفسي ومفهوم الذات لدى طالبات الجامعة،
  .18النفس، عدد 

قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات لدى ): 2006(فراج، محمد أنور إبراهيم  .88
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  .جامعة اإلسكندرية،التربية 
ف األوديبي وصورة الجسم لدى ديينميات الموق): 2005(فرغلي، رضوى محمد  .89

  .، كلية اآلداب، جامعة الزقازيق رسالة ماجستيرالبغيات القاصرات، 
، مكتبة دراسات في سيكولوجية التكيف: الصحة النفسية ): 1976(فهمي، مصطفي  .90

  .اليازجي، القاهرة  
 لةرسابناء مفهوم الذات لتالميذ المرحلة األبتدائية، ): هـ1406(الفياض، ساهرة  .91

  .، كلية التربية، جامعة بغدادماجستير غير منشورة
  .، القاهرة ، الطبعة الثانية الصحة النفسية) : 1987(كفافي ، عالء الدين  .92
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 لة علممجلدى عينات من المراهقات دراسة إرتقائية إرتباطية عبر ثقافية، 
  . 39، العدد  النفس

عالقة بعض المتغيرات بالقلق العام لدى طالب ) : م1998(الليل، محمد جعفر جمل  .94
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مفهوم الذات لدى الطفل الوحيد في األسرة وعالقته ) : 1982(مبارك ، خلف أحمد  .96
، كلية التربية ، جامعة  ماجستير رسالةبالتكيف الشخصي واإلجتماعي، 
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  )  1( ملحق رقم 
   أسماء المحكمين

    االسم  الرقم
  مدير مركز إدارة العقل والجسد  جميل عبد العاطي. د  1
  محاضر بكلية تنمية القدرات  سليمان قديح. د  2
  محاضر بكلية تنمية القدرات  إيمان اللدعة. د  3
  أخصائي األمراض النفسية والعصبية  محفوظ عثمان. د  4
مدير مركز التدريب المجتمعي إلدارة   ينفضل أبو ه. د  5

  األزمات ومحاضر في جامعة األقصى
  محاضر في جامعة األقصى  محمد النجار. د  6
  محاضر في كلية تنمية القدرات  سمية أبو موسى. أ  7
مدير دائرة البحث الميداني والتوثيق في ابتسام زقوت                . أ  8

  ان لحقوق اإلنس يالمركز الفلسطين
  محاضر في كلية تنمية القدرات  رامي نتيل                       . أ  9

  عميد كلية تنمية القدرات  جين كالدر. د  10
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  ) 2( ملحق رقم 
  الرسالة الموجهة للمحكمين

  حفظه اهللا .............................. عناية الدكتور 
  ،،هللا وبركاته السالم عليكم ورحمة ا

 –علم نفـس  / الباحثة بصدد إعداد دراسة لنيل درجة الماجستير في التربية 
  : تخصص إرشاد نفسي  بعنوان 

قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم ومفهوم الذات لدى حاالت البتـر بعـد   
  : الحرب على غزة وهذه األدوات هي 

  . مقياس قلق المستقبل  .1
 . مقياس صورة الجسم  .2
 . مفهوم الذات  مقياس .3

فبرجاء منكم التكرم واإلطالع على فقرات المقياس وإبداء الرأي فيها مـن  
  : حيث 

 وضوحها  - 
 توافق كل فقرة مع البعد المنتمية إليه  - 
 مناسبتها لموضوع الدراسة  - 
 إضافة أو حذف ما ترونه مناسباً  - 
  مناسبة الفقرات لغويا  - 
  
  
  

  الباحثة                                                                                    
  وفاء القاضي
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  ) 3( ملحق رقم 
  )للتحكيم ( قلق المستقبل في صورتها األولية  مقياس

  مالحظات  الفقرة  م
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  

  .حالتي تزيد من خوفي من المستقبل
  .لدي آمال كثيرة أتمنى لو أستطيع تحقيقها

  .اعتقد أنه من السهل على الشخص مواجهة المواقف الجديدة
  .يجعلني التفكير في المستقبل متشائما

  .تقلقني التغيرات السياسية المتوقع حدوثها في المستقبل
  .أشعر بعدم األمان بالنسبة لحياتي المستقبلية

  .يقلقني التفكير في المستقبل
  .يجعلني التفكير في حياتي المستقبلية غير مستقر

تراودني فكرة موت شخص عزيز علي.  
  .أشعر بأنني سأموت مبكرا

  .أخشى دائماً من زيادة موجة العنف واإلرهاب
  .أشعر بأن المستقبل سيمثل لي مشكلة

  .يةأشعر بالطمأنينة والهدوء بالنسبة لحياتي المستقبل 
  أعتقد أن تفكيري في المستقبل هو المصدر األساسي لقلقي

  .أستغرق وقتا طويال في تخيل ما يمكن أن يكون عليه وضعي الحقاً
  .يشغلني التفكير في الكوارث المتوقعة

  .يضايقني كثيراً الحديث عن الموت
  .أخاف من انتشار الحروب واستخدام األسلحة الفتاكة

  .سيأشك في تحقيق طموحي الدرا
  .أشعر بأنني سأكون مستقرا في حياتي المقبلة

  .أشعر بأنني لن أحقق السعادة في حياتي الزوجية
  .يشغلني التفكير في احتمال فشل الحياة األسرية

  .أشعر بأنني سوف أصاب بمرض خطير
  .أخشى في حالة الحروب أال أجد اهتمام اآلخرين
  .أخشى في حالة قيام حرب أو هجمات أال أنجو

  .من الموت أخاف
  .أشعر بأنني لن أستطيع تحقيق طموحاتي مستقبال
  .تراودني كثيراً فكرة إصابتي باألمراض الخطيرة

  .أشعر أن المستقبل غامض
  .أشك في تحقيق أحالمي

  .أخشى من رفض الفتيات الزواج مني
  .أتجنب الحديث مع األصدقاء واألهل عن المستقبل

  .صابةأخشى من تدهور حالتي الصحية بسبب اإل
  .أشعر بالقلق عند التفكير في حياتي الزوجية
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35  
36  
37  
38  
39  

  .أخشى أال أجد فرصة عمل في المستقبل
  .أخشى على مستقبلي في مجال العمل

  .أتجنب البقاء مع اآلخرين لفترة طويلة
  .يقلقني الذهاب إلى مؤسسات تأهيلية

  .يقلقني اعتمادي في بعض األحيان على اآلخرين لتلبية احتياجاتي
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  )  4( ملحق رقم 
  )للتحكيم ( صورة الجسم في صورتها األولية  مقياس

  مالحظات  الفقرة  م
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  

  أشعر بأن مظهري يسبب لي مضايقات وإحراج من الناس
  .أتقبل جسمي كما هو عليه

  .دون في مظهر أفضل منيمعظم أصدقائي يب
  .أشعر أن مستوى أدائي منخفض بسبب التغير في شكل جسمي

  .غالباً ما أقارن مظهري ومالمح جسمي باآلخرين
  .أفضل العمل بمفردي بسبب شكلي المختلف عن الناس

  .ال يعجبني المظهر الذي أبدو عليه
  .أشعر وكأني روح بال جسد

  .اني أحدأرفض الذهاب لألماكن العامة حتى ال ير
  أفكر كثيراً فيما حدث لي من تغيرات في مظهري أو معالم جسمي

  .ينتابني شعور بأني ال أصلح لشيء ألنني أقل كفاءة مما كنت عليه سابقا
  .أنظر إلى شكلي نظرة سلبية

  .أرى بأنني مقيد الحركة بسبب جسمي
  .أشعر بأن الناس ينظرون لي بشفقة بسبب حالتي

  .اإلجتماعية كاألفراح أو المناسبات األخرى أتفادى حضور المناسبات
  .أحزن عندما أفكر في شكلي

  .أشعر بعدم الرضا عن جسمي
  .أشعر أن شكلي منفر

  .يقلقني التغير في مظهر جسمي
  .تزعجني التشوهات الموجودة في جسمي

  أسعى لتركيب أطراف صناعية تعويضية الستعادة التناسق المفقود في جسمي
  .غيراتي الجسميةأشعر بالقلق حول ت

  .ال أستطيع البقاء طويال في مكان يتواجد فيه الناس
  .ال أستطيع التفاعل مع الناس بطريقة طبيعية بسبب حالتي
  .أشعر بأن الناس يبتعدون عني لشعورهم بأن شكلي غريب

  .أشعر باإلحراج من جسمي أمام الناس
  .يضايقني رؤية نفسي في المرآة

  .وص شكليال أبالي برأي اآلخرين بخص
  .أخشى أن أبدو سخيفا أو مثيرا للسخرية أمام اآلخرين
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  )  5( ملحق رقم 
  ) للتحكيم ( مفهوم الذات في صورتها األولية  مقياس

  مالحظات  الفقرة  م
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  

  .أنا محبوب من اآلخرين
  .لتي ال تمنعني من ممارسة األنشطة الرياضيةحا

  .أنا واثق من نفسي رغم حالتي
  .أسرتي تأخذ بيدي لتخطي العقبات

  .أنا جزء مهم من أسرتي
  .أعبر عن أفكاري بسهولة أمام اآلخرين

  .أجد متعة في  العمل وسط الجماعة
  .أنا عديم المنفعة

  .لمنفعةينتابني االرتباك عندما يشعرني أي شخص أني عديم ا
  .يعاملني أبواي بطريقة تشعرني بقصوري وضعفي

  

  .أشعر بالتوجس والخوف من الناس الذين يظهرون تعاطفا معي أكثر مما أتوقع
  .أنا راضٍ عن شخصيتي بمميزاتها وعيوبها

  .أحاول إسعاد اآلخرين قدر المستطاع
  .أنا راضي عن عالقتي بأسرتي

  .أكره فكرة االعتماد على الغير دون داعي
  .أحاول أال يزيد ارتباكي عند مواجهة الحقيقة

  .أشعر بكراهية شديدة لوضعي
  .أتمنى لو أسرتي تساعدني على حل مشاكلي

  .تمنعني حالتي من االختالط بالناس 
  .يجب أال تقتصر حياتي الشخصية على أفراد عائلتي

  .أتفهم مشاعر األشخاص المصابين بمثل حالتي
  .ني على أني شخص ضعيف معتمد على الغيرأتمنى لو أن الناس ال تعامل

  .يجب أال أكون على حذر من اآلخرين
  ال أحرج من عدم قدرتي على التحكم مما تبقى من الجزء المفقود من جسمي

  .حالتي لم تفقدني الشعور بالطمأنينة
  .أشعر بالراحة وأنا في المنزل

  .أسرتي تستشيرني في معظم األمور
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28  
29  
30  
31  
32  

  .ةأشعر أنني مظلوم في الحيا
  .االنسحاب أفضل من الوقوع في الخطأ

  .أشعر أن عجزي يؤثر على تواصلي مع اآلخرين وتنقالتي
  .أشعر أن حالتي تؤثر على مدى تحركاتي

  .أحاول إخفاء إعاقتي
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  )  6( ملحق رقم 
  الرسالة الموجهة للعينة المستهدفة 

 
 
 

 
– 
 

 

  

  ة/ المحترم ........................................................ األخت / األخ 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم ومفهوم الذات لـدى  " دراسة بعنوان تقوم الباحثة ب
لنيل درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي من كلية التربيـة فـي    "حاالت البتر بعد حرب غزة

  .الجامعة اإلسالمية بغزة وقد تم إعداد أدوات خاصة لهذا الغرض
ي المكان الذي تراه مناسباً لـك  ف) ×(أرجو قراءة كل فقرة واإلجابة عليها بوضع أشارة 

مع العلم بأنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة وإنما اإلجابة المناسبة هي مـا تنطبـق   
  .عليك

  .وستحاط النتائج بالسرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط
  .نشكر لكم حسن تعاونكم

  الباحثة                                                                  
وفاء محمد القاضي 

  أنثى             ذكر :                   الجنس

  أخرى        متزوج          أعزب :     الحالة اإلجتماعية 

  ال               نعم  :            هل لديك أبناء

          )  علوي وسفلي معاً(مشترك       سفلي            علوي  :             مكان البتر

                  العدوان األخير على غزة         انتفاضة األقصى  :  سبب البتر

  .........: .......رهاأذك  أخرى                          

    سنوات  5أكثر من     سنوات   5من سنة إلى     أقل من سنة  :     مدة اإلصابة

  الرمحن الرحيمبسم اهللا
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  )  8( ملحق رقم 
  قلق المستقبل في صورتها الثانية مقياس

  م
  

غري موافق   العبارة
  بشدة

موافق إىل   غري موافق
  حد ما

موافق   موافق
  بشدة

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  

  .أشعر بأن المستقبل سيمثل لي مشكلة
  .حالة البتر لدي تزيد من خوفي من المستقبل

  .لدي آمال كثيرة أتمنى تحقيقها
  .من السهل على الشخص مواجهة المواقف الجديدة

  .يجعلني التفكير في المستقبل متشائما
  .تقلقني التغيرات السياسية المتوقع حدوثها في المستقبل

  .أشعر بعدم األمان بالنسبة لحياتي المستقبلية
  .يقلقني التفكير في المستقبل

  .يجعلني التفكير في حياتي المستقبلية غير مستقر
تراودني فكرة موت شخص عزيز علي.  

  .تراودني فكرة الموت مبكراً
  .ف واإلرهابأخشى دائماً من زيادة العن

  .أشعر بالطمأنينة والهدوء بالنسبة لحياتي المستقبلية 
  أعتقد أن تفكيري في المستقبل هو المصدر األساسي لقلقي

  أستغرق وقتا طويال في تخيل ما يمكن أن يكون عليه وضعي الحقاً
  .أتوقع حدوث كوارث أخرى
  .يضايقني الحديث عن الموت

  .لحة الفتاكةأخاف من حدوث الحروب واستخدام األس
  .طموحاتي الدراسية تغيرت بعد اإلصابة

  .سأكون مستقرا في حياتي المقبلة
  .أشعر بأنني لن أحقق السعادة في حياتي الزوجية
  .يشغلني التفكير في احتمال فشل الحياة األسرية

  .أخشى في حالة قيام حروب أخرى أال أجد اهتماماً من اآلخرين
  .ت أال أنجوأخشى في حالة قيام حرب أو هجما

  .أخاف من الموت
  .أتوقع صعوبة تحقيق طموحاتي مستقبال

  .تراودني كثيراً فكرة إصابتي باألمراض الخطيرة
  .أشعر أن المستقبل غامض

  .أشك في تحقيق أحالمي
  .أخشى أال أتزوج مستقبالً

  .أتجنب الحديث مع األصدقاء واألهل عن المستقبل
  .صابةأخشى من تدهور حالتي الصحية بسبب اإل

  .أشعر بالقلق عند التفكير في حياتي الزوجية
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34  
35  
36  
37  
38  

  .أخشى أال أجد فرصة عمل بسبب إصابتي
  .أخشى أن أفقد عملي بسبب اإلصابة

  .أتجنب البقاء مع اآلخرين لفترة طويلة
  .يقلقني الذهاب إلى مؤسسات تأهيلية

  .أشعر بالضيق العتمادي الزائد على اآلخرين في تلبية احتياجاتي
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  )  9( ملحق رقم 
  صورة الجسم في صورتها الثانية مقياس

  دائماً  أحياناً  نادراً  العبارة   
        أصبحت مقيد الحركة بسبب جسدي  1
        أقارن مظهري ومالمح جسمي بغيري   2
        أفكر فيما حدث لي من تغيرات في مظهري أو معالم جسمي   3
        مع غيري حالتي تمنعني من التواصل  4
        أشعر بأنني غير راض عن جسمي   5
        يقلقني التغير في مظهر جسمي   6
        تزعجني التشوهات الموجودة في جسمي   7
أسعى لتركيب أطراف صناعية تعويضية الستعادة التناسق   8

  المفقود في جسمي 
      

        أشعر باإلحراج من جسمي أمام الناس   9
        من الناس أحاول إخفاء إعاقتي   10
        أصبحت أهتم بنظرات الناس وعالمات وجوههم أكثر من حديثهم   11
        أتضايق من مظهر جسمي   12
        أشعر أن القيام بواجباتي سيكون أقل بسبب التغير في شكل جسمي   13
        ال يعجبني المظهر الذي أبدو عليه   14
        أشعر وكأني روح بال جسد   15
        بأني ال أصلح لشيء ينتابني شعور  16
        ينتابني شعور بأنني أقل كفاءة مما كنت عليه سابقا  17
        أنظر إلى جسمي نظرة سلبية   18
        أحزن عندما أفكر في شكلي   19
        أشعر أن شكلي منفر  20
        أشعر بأن الناس  يبتعدون عني لشعورهم بأن جسمي غريب   21
        المختلف عن الناس  أفضل العمل بمفردي بسبب شكلي  22
        ال أبالي برأي اآلخرين بخصوص شكلي   23
        مظهري يسبب لي اإلحراج أمام الناس   24
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        يضايقني روية نفسي في المرآة  25
        أرفض الذهاب لألماكن العامة حتى ال يرى مظهري   26
        أشعر بأن الناس ينظرون لي بشفقة بسبب حالتي   27
المناسـبات اإلجتماعيـة كـاألفراح أو     أتفادى حضـور   28

  المناسبات األخرى 
      

        ال أستطيع البقاء طويال في مكان   29
        معظم أصدقائي يبدون في مظهر أفضل مني  30
        أخشى أن أبدو مثيرا للسخرية أمام غيري   31
        تؤلمني نظرات الناس لي   32
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  ) 10( ملحق رقم 
  الثانية وم الذات في صورتها مفه مقياس

  دائماً  أحياناً  نادراً  العبارة  م
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

  .أنا محبوب من اآلخرين
  .حالتي ال تمنعني من ممارسة األنشطة الرياضية

  .أثق بنفسي رغم حالتي
  .لتخطي العقبات أسرتي تأخذ بيدي

  .أنا جزء مهم من أسرتي
  .أعبر عن أفكاري بسهولة أمام اآلخرين

  .أجد متعة في  العمل وسط الجماعة
  .أشعر بأنني عديم المنفعة

  .أشعر بالنقص عندما يشعرني أي شخص بأنني عديم المنفعة
  .يعاملني والداي بطريقة تشعرني بقصوري وضعفي

  

  .الذين يظهرون تعاطفا معي أكثر مما أتوقعأشعر بالتوجس والخوف من الناس 
  .أنا راضٍ عن شخصيتي بمميزاتها وعيوبها

  .أحاول إسعاد اآلخرين قدر المستطاع
  .عالقتي مع أفراد أسرتي جيدة

  .أكره فكرة االعتماد على الغير دون داعي
  .أحاول التحكم بانفعاالتي عند مواجهة الحقيقة

  .أشعر بكراهية شديدة لوضعي
  .و أسرتي تساعدني على حل مشاكليأتمنى ل

  .تمنعني حالتي من االختالط بالناس 
  .يجب أال تقتصر حياتي الشخصية على أفراد عائلتي

  .أتفهم مشاعر األشخاص المصابين بمثل حالتي
  .أتمنى لو أن الناس ال تعاملني على أني شخص ضعيف معتمد على الغير

  .أتعامل مع اآلخرين بحذر شديد
  م قدرتي على التحكم مما تبقى من الجزء المفقود من جسميال يحرجني عد

  .حالتي لم تفقدني الشعور بالطمأنينة
  .أشعر بالراحة وأنا في المنزل

  .أسرتي تستشيرني في معظم األمور
  .تراودني فكرة أنني مظلوم في الحياة

  .االنسحاب أفضل من الوقوع في الخطأ
  .وتنقالتي أشعر أن عجزي يؤثر على تواصلي مع اآلخرين
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31  
32  
33  
34  

  .أشعر أن حالتي تؤثر على مدى تحركاتي
  .أحاول إخفاء إعاقتي لتجنب شعوري بالدونية

  .أصبحت أشكك في نوايا اآلخرين اتجاهي
  .أمتلك اإلرادة والعزيمة في مواجهة الضغوط والمشكالت
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  )  11( ملحق رقم 
  النهائيةقلق المستقبل في صورتها  مقياس

غري   العبارة   م
موافق 
  جداً

غري 
  موافق

موافق إىل 
  حد ما

موفق   موافق
  بشدة

            أشعر بأن المستقبل سيمثل في مشكلة   1
            حالة البتر لدي تزيد من خوفي من المستقبل   2
            لدي أمال كثيرة أتمنى تحقيقها   3
            يجعلني التفكير في المستقبل متشائما  4
            في المستقبل يقلقني التفكير   5
            تروادني فكرة الموت مبكرا  6
أعتقد أن تفكيري في المستقبل هـو المصـدر     7

  األساسي لقلقي 
          

أستغرق وقتا طويال في تخيل ما يمكن أن يكون   8
  عليه وضعي الحقا 

          

            يضايقني الحديث عن الموت   9
            تاكة أخاف من حدوث الحروب واستخدام األسلحة الف  10
            أخاف من الموت   11
            أخشى في حالة قيام حرب أو هجمات أال أنجو  12
            أشعر بعدم األمان بالنسبة لحياتي المستقبلية   13
            يجعلني التفكير في حياتي المستقبلية غير مستقر   14
15  تروادني فكرة موت شخص عزيز علي            
            عنف واإلرهاب أخشى دائماً زيادة ال  16
            أشعر بالطمأنينة والهدوء بالنسبة لحياتي المستقبلية   17
            أتوقع حدوث كوارث أخرى   18
            سأكون مستقرا في حياتي المقبلة   19
            أشعر بأنني لن أحقق السعادة في حياتي الزوجية   20
            يشغلني التفكير في احتمال فشل الحياة األسرية   21
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أخشى في حالة قيام حـروب أخـرى أال أجـد      22
  اهتماما من اآلخرين 

          

            أخشى أال أتزوج مستقبال  23
            أتجنب الحديث مع األصدقاء واألهل عن المستقبل   24
            أشعر بالقلق عند التفكير في حياتي الزوجية  25
            أتجنب بالبقاء مع اآلخرين لفترة طويلة   26
            موحاتي الدراسية تغيرت بعد اإلصابة ط  27
            أتوقع صعوبة تحقيق طموحاتي مستقبال  28
            أخشى أال أجد فرصة عمل بسبب إصابتي   29
            يقلقني الذهاب إلى مؤسسات تأهيلية  30
            تروادني كثيراً فكرة إصابتي باألمراض الخطيرة   31
            أشعر أن المستقبل غامض   32
            أشك في تحقيق أحالمي   33
            أخشى من تدهور حالتي الصحية بسبب اإلصابة   34
أشعر بالضيق العتمادي الزائد على اآلخرين في   35

  تلبية احتياجاتي 
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  ) 12( لحق رقم م
  صورة الجسم في صورتها النهائية مقياس

  دائماً  أحياناً  نادراً  العبارة   م
        ائي يبدون في مظهر أفضل مني معظم أصدق  1
        أقارن مظهري ومالمح جسمي باآلخرين   2
        أفكر فيما حدث لي من تغيرات في مظهري أو معالم جسمي   3
        أصبحت مقيد الحركة بسبب جسمي   4
        أشعر بأنني غير راض عن جسمي   5
        يقلقني التغير في مظهر جسمي   6
        دة في جسمي تزعجني التشوهات الموجو  7
أسعى لتركيب أطراف صناعية تعويضية السـتعادة التناسـق     8

  المفقود في جسمي 
      

        أشعر باإلحراج من جسمي أمام الناس   9
        أحاول إخفاء إعاقتي من الناس   10
        أصبحت أهتم بنظرات الناس وعالمات وجوههم أكثر من حديثهم   11
        أتضايق من مظهري   12
        عر أن القيام بواجباتي سيكون أقل بسبب التغير في شكل جسمي أش  13
        ال يعجبني المظهر الذي أبدو عليه   14
        أشعر وكأني روح بال جسد   15
        ينتابني شعور بأني ال أصلح لشيء  16
        ينتابني شعور بأنني أقل كفاءة مما كنت عليه سابقا  17
        أنظر إلى جسمي نظرة سلبية   18
        أحزن عندما أفكر في شكلي   19
        أشعر أن شكلي منفر   20
        أشعر بأن الناس  يبتعدون عني لشعورهم بأن جسمي غريب   21
        يضايقني روية نفسي في المرآة   22
        ال أبالي برأي اآلخرين بخصوص شكلي   23
        مظهري يسبب لي اإلحراج أمام الناس   24
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        بسبب شكلي المختلف عن الناس  أفضل العمل بمفردي  25
        أرفض الذهاب لألماكن العامة حتى ال يرى مظهري   26
        أشعر بأن الناس ينظرون لي بشفقة بسبب حالتي   27
        أتفادى حضور المناسبات اإلجتماعية كاألفراح أو المناسبات األخرى   28
        ال أستطيع البقاء طويال في مكان   29
        عني من التواصل مع اآلخرين حالتي تمن  30
        أخشى أن أبدو مثيرا للسخرية أمام اآلخرين   31
        تؤلمني نظرات الناس لي   32
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  )  13( ملحق رقم 
  مفهوم الذات في صورتها النهائية  مقياس

  دائماً  أحياناً  نادراً  العبارة   م
         حالتي تمنعني من ممارسة األنشطة الرياضية  1
        أعبر عن أفكاري بسهولة أمام اآلخرين   2
        تمنعني حالتي من االختالط بالناس   3
ال يحرجني عدم قدرتي على التحكم مما تبقـى مـن الجـزء      4

  المفقود من جسمي 
      

        حالتي لم تفدني الشعور بالطمأنينة  5
        أشعر أن عجزي يؤثر على تواصلي مع اآلخرين وتنقالني   6
        أحاول إخفاء إعاقتي لتجنب شعوري بالدونية   7
        أشعر أن حالتي تؤثر على مدي تحركاتي   8
        أنا محبوب من اآلخرين   9
        أسرتي تأخذ بيدي لتخطي العقبات   10
        أجد متعة في العمل وسط الجماعة   11
        أحاول إسعاد اآلخرين قدر المستطاع   12
        جيدة  عالقتي مع أفراد أسرتي  13
        أتمنى لو أسرتي تساعدني على حل مشاكلي   14
        أتمنى لو أن الناس ال تعاملني على أني شخص ضعيف معتمد على الغير   15
        أتعامل مع اآلخرين بحذر شديد   16
        أسرتي تستشيرني في معظم األمور  17
        أشعر بالراحة وأنا في المنزل   18
        فعة أشعر أني عديم المن  19
        أشعر بالنقص عندما يشعرني أي شخص بأنني عديم المنفعة   20
أشعر بالتوجس والخوف من الناس الذين يظهـرون تعاطفـا     21

  معي أكثر مما أتوقع 
      

        أنا راض عن شخصيتي بمميزاتها وعيوبها   22
        أكره فكرة االعتماد على الغير دون داعي   23
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