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  :ةلخص الدراسم

تمس كيان شخصية الفرد وتعد من أصعب وأخطر قد تناولنا في دراستنا هذه ظاهرة       

أال وهي ظاهرة التشوهات، ونظرا إلنتشار حاالت اإلصابة  الظواهر في عصرنا الحالي

من  افي بالدنا وصعوبة اجتيازه) كيميائية-كهربائية- حرارية(بالحروق بمختلف أنواعها 

فإن  ،طرف من تعرضوا له سواء أكانوا كبار أو صغار أسوياء أوال أسوياء مراهقين أو كهول

صورة الجسم لدى :"كانت بعنوانحيث جاءت لتكشف عن بعض جوانب هذه الفئة الدراسة 

  ".المصابين بتشوهات ناتجة عن الحروق

الفروق الموجودة في صورة الجسم لدى هؤالء األفراد من  الكشف عنهو وما يهمنا هنا  

الداللة اإلحصائية التي تعزى لكل من متغير المكان والسبب والدرجة ومدة اإلصابة  خالل

  :، والتي تمت صياغتها كالتاليتساؤالت الموضوعبالحروق وبالتالي اإلجابة على 

توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى المصابين بتشوهات ناتجة عن الحروق تعزى .1

.لمتغير مكان الحروق

توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى المصابين بتشوهات ناتجة عن الحروق تعزى .2

  .لمتغير سبب الحروق

لمصابين بتشوهات ناتجة عن الحروق تعزى توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى ا.3

  .لمتغير درجة الحروق

توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى المصابين بتشوهات ناتجة عن الحروق تعزى .4

  .لمتغير مدة اإلصابة بالحروق

لتأكد من صحة هذه الفرضيات أجريت الدراسة طبقا للمنهج الوصفي التحليلي على بغية او  

"والتي تم الحصول عليها من مستشفى  ا محروق من الجنسيندفر  30عينة عشوائية قوامها 

   .بالضبط وفق شروط محددة حسب ما تقتضيه الدراسةكان اختيارها ، و " تقرت"و " باتنة
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 معتمدينا في تم قياس متغير البحث من خالل مقياس صورة الجسم، فيما يخص األدوات 

لتحليل ) spss(نامج الحزمة اإلحصائية على بعض األساليب اإلحصائية عن طريق بر ذلك 

   :أنه، وفي األخير دلت النتائج على ومناقشة بيانات ومعطيات الدارسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات    •

مكان الحروق، سبب الحروق، درجة الحروق، ( ناتجة عن الحروق تعزى لمتغيرات 

).بالحروق مدة اإلصابة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ABSTRACT:
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 In this study, we dealt with a phenomenon which may affect the

entity of the personality of the individual. It is considered as one of the

most difficult and dangerous phenomena in the present age; which is

“the deformity”. Given the spread of different types of burns cases

(thermal, electrical and chemical) in our country, and the difficulty to

be overcome by those who have been subjected to burns; whether they

are young or old, intact or non-intact, teenager or elderly, the study

tends to reveal some aspects of this category. It was entitled “Body

image in patients with deformities caused by burns”.

The aim of this study is to find out the differences in those people’s

body image through the statistical significance, which is attributable to

the variables of: Location, cause, degree and timing of burns, so to

answer the questions of the topic that have been formulated as

follows:

1. There were statistically significant differences among people

with deformities that are attributable to the variable of ‘the

location of burns’.

2. There were statistically significant differences among people

with deformities that are attributable to the variable of ‘the

cause of burns’.

3. There were statistically significant differences among people

with deformities that are attributable to the variable of ‘the

degree of burns’.
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4. There were statistically significant differences among people

with deformities that are attributable to the variable of ‘the

timing of burns’.

In order to verify the validity of these hypotheses, the study was

conducted in accordance with the descriptive analytical approach

on a random of 30 burnt people of both sexes, obtained from the

hospital of ‘Batna’ and ‘Touggourt’. They were selected exactly in

accordance with the specific conditions required by the study.

As for the tools, the variable of the research has been measured by

the body image measurement, relying on some statistical methods

through the statistical package program (SPSS) for analyzing and

discussing the study information and data.

Finally, the results showed the following:

• There were no statistically significant differences in the body

image among people with deformities which refer to the

variables of (location of burns, causes of burns, and degree of

burns and timing of burns).
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  .بالحروق
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رقم 

الملحق

الصفحةمحتوى المالحق

82.قائمة بأسماء األساتذة المحكمين لمقياس صورة الجسم)01(

83  .)للتحكيم (مقياس صورة الجسم في صورته األولية )02(

87  .صورة الجسم في صورته النهائية لعينة الدراسة استبيان)03(

  



قدمـةـم

س

  :مـقدمـة

يتعرض اإلنسان خالل مسار حياته للعديد من الحوادث منها العابرة ومنها الصادمة،       

حيث تترك األحداث الصادمة وراءها جرحا مؤلما في كيان الفرد كلما واجهه موقف يهدد 

حياته، فالحروق كإصابة تولد مشاكل نفسية وجسدية كبيرة تهدد التوازن الداخلي للفرد بمجرد 

من مساحة جسم الطفل، إن  )%10(مساحة الجسم عند الراشد ومن  )%20(أن تصيب 

هذا التهديد الداخلي ينعكس على شكل آثار مرضية يمكن مالحظتها باكرا، حينما تؤدي إلى 

مضاعفات جسدية كالتهابات والتّعفنات الجلدية التي تتوقف خطورتها على مدى عمقها 

تتركه الحروق هي اإلصابات  ومساحتها على سطح الجلد، ولعلّ أكبر أثر يمكن أن

العضوية التي تسببها بمختلف درجاتها من اإلعاقة الجزئية إلى الكلية، ناهيك عن 

كالقلب، وضيق (االضطرابات الوظيفية األخرى المرتبطة بمختلف الوظائف الجسدية 

واآلثار العصبية النفسية المنعكسة المتمثلة في سرعة االستثارة والتوتر ...) التنفس،

ضطرابات الذاكرة، والخوف من المواد واألشياء الحارقة كالنار والكهرباء ومختلف المواد وا

الكيميائية، إضافة إلى اآلثار الجمالية الغير قابلة لتصحيح أو التعديل عن طريق العمليات 

  ).التشوهات( الجراحية التقويمية المختلفة

ة المصاب بها شديدة مستعصية فالتشوهات تمثل ضغطا نفسيا خاصة إذا كانت حال      

وفي مرحلة عمرية حرجة أو أن تكون اإلصابة بارزة  في الوجه مثال، عندها قد تكثر 

عند كبار  التشوهاتمعانات المريض وآالمه بمختلف أنواعها نفسية وجسدية، ذلك أن وقع 

ما كما أن لشخصية الفرد المصاب دور كبير في  الشباب،ه لدى الصغار و عنيختلف  السن

مدى تقبل صورة الجسم المشوه فالشخص النرجسي الذي يركز كثيرا على شكله قد يتأثر 

كثيرا بصورة جسمه مقارنة مع مختلف الشخصيات األخرى، لذلك قد تختلف استجابات 

وفي بحثنا هذا حولنا التطرق إلى موضوع صورة الجسم لدى المصابين  ،األفراد فيما بينهم

عميرات"بتشوهات ناتجة عن الحروق بكل من مستشفى  والمستشفى  تقرتبمدينة  "سليمان



قدمـةـم

ش

التھامي"الجامعي  فليس ولمعالجة هذا الموضوع عرجنا على الخطة  ،باتنةبوالية  "بن

  : ينإلى جانبالتالية، حيث قمنا بتقسيم الدراسة 

جانب نظري وآخر تطبيقي وقبلهما فصل مدخل الدراسة الذي يحتوي على إشكالية الدراسة 
  .وفرضياتها، ثم أهمية وأهداف الموضوع، تليها دوافع اختيار الموضوع وأخيرا حدود الدراسة

ن من فصلين ّ َ لصورة الجسم وقد تم تطرق : أما الجانب النظري تكو ص األول منها فخُصِ
هيد ثم تعريف صورة الجسم، وأهميتها، وأنواعها، ومكوناتها، وأبعادها ثم خالله إلى تم

  .خالصة خاصة للفصلب نهايةالنظريات المفسرة لها، 
 البداية بالحديث عنفي الفصل الثالث تم التعرف على الحروق وتشوهاتها وذلك من خالل  

و الحساس فلواله لما لتمهيد ثم تعريف الجلد وذلك لكونه العضخالله الحروق حيث تعرضنا 

، وماهية العوامل التي تؤدي إليها كانت التشوهات لتحدث ثم تعريف اإلصابة بالحروق

فأنواع، واألدوار التي يمر بها المصاب بالحروق ومصيره الذي يؤول إليه وذلك حسبا لنوع 

تباعها الواجب إاإلسعافات األولية ماهية والدرجة والمساحة والعمق، ثم المضاعفات وأخيرا 

عند التعرض لإلصابة بحادث الحرق، لنتدرج في ذات الفصل إلى التكلم على التشوهات، 

وذلك من خالل تعريفها بصفة عامة، ثم تعريف تشوهات األطراف، وما هي األسباب التي 

  .كذلك تؤدي إليها، ثم أشكالها وخالصة للفصل

بعنوان اإلجراءات جاء ألول ا: أما الجانب التطبيقي فتكون هو اآلخر من فصلين       

منهج الدراسة، ثم المجتمع الخاص بها، : إلى بعد التمهيد المنهجية للدراسة وتم التطرق فيه

  .، ثم الخالصة للفصلفعينة الدراسة، واألدوات المستخدمة فيها

تعلق بمناقشة فرضيات الدراسة وتفسير  من الجانب الميداني واألخير الفصل الخامسفي 

مناقشة فرضيات الدراسة األربعة كل واحدة على حدا، ثم تمهيد ثم النتائج العامة من خالل 

قائمة المراجع والمقترحات ثم  تفسير النتائج العامة، لتكون متبوعة بخاتمة للدراسة والتوصيات

  .  والمالحق الخاصة بالموضوع
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  :كاليةـاإلش

هي في الوقت ذاته تعبر عن مجموعة ميزة اإلنسان النفسية،  و  شخصية الفردتعتبر 

فهو بذلك يكّون  ،وتعاليق اآلخرينمن آراء تصرفاته و طريقة عيشه، وتفكيره ومزاجه انطالقا 

يحتل الشعور بصورة الجسم حيزا كبيرا لدى الناس حيث  ،المجتمعصورة لشخصيته من 

نظرا لطبيعة األحكام التي يصدرها اآلخرون ويستشعرها الفرد وبالتالي يترجمها من خالل 

أن صورة الجسم تشير إلى اإلحساس بنمط جسمه كونه جذابا مثاليا أو منفرا مضطربا حيث 

 .تقيمات عنها يصدره اآلخرون من أحكام و مه بمرضا الفرد أو عدم رضاه عن صورة جس

  .)27، ص1996عالء كفافي ومايسة النيال، (

، ألن الصورة في عصرنا )الجسد(بصورة الجسم  االهتماملذلك يولي الكثيرين اليوم  

شكل الوجه و  بصورةمنشغلين ور البطولة المطلقة وصار الناس الحالي أصبحت تلعب د

ره أو يذهب فعال ألخصائي تغييجزء آخر من جسمه يسعى لجبه وجهه أو ومن ال يع ،الجسم

ويتنازلون عن أكل  إذ نجدهم يقفون أمام المرآة لساعات يلبسون هذا ويغيرون هذا التجميل،

الرضا على شكل و أجل إحساسهم أو شعورهم بالراحة و أكثر من كل ذلك و  إلخ،....هذا

  . مهماجسأحدود 

ُ  ،إذا تعرض لحوادث أو إصابات بجسمه ويزداد اهتمام الفرد عموماً   ب بتكهرب صاكأن ي

، ذلك أن جدا يعاني منها الكبير والصغير الذي يعتبر مشكلة كبيرة األخيرهذا  أو حريق،

أنها الصحية التي من شه العديد من التعقيدات النفسية و وراء ايجرو التعرض لحادث الحرق 

وتدخلهم في دوامة التشوهات التي تتجاوز الجلد بكثير لتطبع ر حياة المصابين بها، أن تغيّ 

سجلت دخوله الرسمي في كان ضحية النار التي حرقت جلده و جروحها حياة كل شخص 

ان أو لعيظاهرة لبارزة إذا كانت هذه التشوهات وتكثر معانات المرضى  العزلة،و  ظالم الوحدة

وبالطبع فقدان  إلخ،......السمع أو الشلللعين أو كفقدان امصحوبة بفقدان عضو أو وظيفته 

ُ قد كهذا  ِ ي تشير حيث ، حياته بالكاملدر رزقه أو انهيار د الشخص عمله أو مصفق
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للجراحة البالستكية على مستوى الجزائر تستقبل  " الدويرة "أن مستشفى  اتاإلحصائي

طيلة97,335حوالي  حريق  4398منھا)1993-1984(سنوات الممتدة بين 10حالة

، 2009ألف حالة منذ  13أزيد من "باستور "يحصي مركز حروق بالغة اإلصابة، كما 

كما بلغ عدد المصابين بالحروق  ،منهم سببها الحوادث المنزلية بالدرجة األولى %80وأن 

 .حالة 16باتنة ببالمستشفى الجامعي  الفارط 2013خالل شهر مارس
)www.Echorokonline.com.(  
فقد يؤدي  الجسدية على نفسية الفرد المصاب،وهناك عدة عوامل تحدد تأثير التشوهات  

، أو مشاهدة مرعبة ر أعراض نفسية نتيجة لفقدان عزيزإلى ظهو الحرق لحادث تعرضه 

فمثل هذه الحوادث تؤدي  .الناتجة عن هذا الحادث يعاني من الصدمة النفسيةقد ، أو للحريق

لى اإلحساس بعدم األمان،بالشخص إلى ف ٕ وقد تأتي  قدان الثقة في النفس وفي الناس وا

عله العاطفية للشخص ككوابيس أو يتذكرها مرارا وتكرارا وكأنها تحدث مجددا وتكون ردود ف

أو قد يلجأ المريض  ،أو خوف ،اكتئاب، كما قد يدخل الشخص في حالة قوية لهذه الذكريات

 ُ قبل على االنتحار في حالة إلى استخدام المخدرات أو األدوية بشكل غير سليم، أو حتى ي

لى شعوره  ٕ من اآلثار و  بالغربة مع نفسه وعدم الرضا عنها،عدم تأقلمه مع صورته الجديدة وا

 أعراض القلق الزائد عن عدم الرضا عن صورة الجسم و تشوهاتها ظهورالسلبية ارة الضّ 

 ،2002 ،زينب شقير(.الجسمكتئاب لدى األشخاص ذوي التشوه في صورة االو والخجل 

  .)300ص

ولقد تركز اإلهتمام في مجال الدراسات اإلكلينيكية والتحليل النفسي بدراسة صورة 

 من دراسة كلالذات الجسمية، وجاء في ذلك والتي منها مكونات العديد من الضمن  الجسد

والتي هدفت للكشف عن طبيعة العالقة بين صورة  "1996عالء الدين الكفافي والنيال "

القطريات، وكان من نتائج ى المراهقات المصريات و الجسم وبعض متغيرات الشخصية لد

كما كشفت  ،ليةتبعا لتقدم السن والقلق واالستقالذلك وجود اختالف لصورة الجسم بينهن 

عن وجود عالقة بين صورة الجسم والحواجز النفسية والتخطيط  "1998زينب شقير"دراسة 
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وكان من نتائجها ظهور  للمستقبل لدى عينة من ذوي االضطرابات السوماتوسيكولوجية

محمد (   .تزايدها لدى مجموعة المشوهاتلبية للذات لدى مجموعتي المرضى و الصورة الس

  ). 27، ص2010النوبي، 

وذلك من  ،ةذات إيجابيالمصادر الحيوية في تشكيل  منلذلك تعد الناحية الجسمية  

كذلك تمتع الفرد باالتزان خالل الشعور بتناسق أبعاد الجسم وتآزر أعضاءه وازدياد جاذبيته و 

اإلحساس بتشوه أعضاء الجسم والنفور من تلك  لدى بينما على العكس قد نجذ النفسي،

الجسم إلى اتسام فكرة سلبية أو لخلل ما في صورة  الضطرابالصورة مع مصاحبة ذلك 

   :الذي يقول التساؤلوهو ما يدفعنا لطرح  عنها،

لدى المصابين بتشوهات ناتجة  صورة الجسمتوجد فروق ذات داللة إحصائية في هل •

   عن الحروق؟ 

  :فرضيات الدراسة. 2

  :الفرضية العامة•

لدى المصابين بتشوهات ناتجة عن  صورة الجسمفروق ذات داللة إحصائية في توجد 

.)مكان الحروق، سبب الحروق، درجة الحروق، مدة اإلصابة( تعزى لمتغيرات  الحروق

  :الفرضيات الجزئية•

صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات ناتجة عن وق ذات داللة إحصائية في توجد فر .1

  .كان اإلصابة بالحروقممتغير الحروق تعزى ل

إحصائية في مستويات صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات توجد فروق ذات داللة .2

  .سبب اإلصابة بالحروقمتغير لناتجة عن الحروق تعزى 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات .3

  .قو الحر درجة اإلصابة بمتغير عزى لناتجة عن الحروق ت

مستويات صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات توجد فروق ذات داللة إحصائية في .4

  .قو مدة اإلصابة بالحر متغير ة عن الحروق تعزى لناتج
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  :تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي :ةـية الدراسـأهم. 3

   :األهمية النظرية. 3-1

على قيمة الصورة الجسمية في  سة جاءت لتلقي المزيد من الضوءإن هذه الدرا .3-1-1

  .النمو النفسي السوي للشخصية وكذا معرفة عند المصابين بالتشوهات الناتجة عن الحروق

توجيه انتباه األخصائيين في مجال علم النفس اإلكلينيكي إلى ضرورة اإلهتمام  .3-1-2

تشوهات بتناول هذا الموضوع من أجل تحسين الصورة الجسمية اإليجابية للمصابين بال

   .  الناتجة عن الحروق

  : األهمية التطبيقية. 3-2

ادث الحروق وضرورة الوقاية ضرورة توعية المجتمع باألسباب التي تقف وراء حو  .3-2-1

من  وذلك بصفة خاصة اتالحد من مخاطر الحروق بصفة عامة و التشوهمنها، وكذا 

ه الحوادث بمختلف مصادرها لتقليل من نسبة ضحايا هذل، خالل وضع برامج توعية وقائية

  .  المنزلية و البيئية

:تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي :أهـداف الدراسـة. 4

  .الميل الشخصي لدراسة الموضوع و المعرفة أكثر حول خباياه§

.توضيح مفهوم صورة الجسم و فصله عن باقي المتغيرات النفسية§

كالمعاقين (االحتياجات الخاصة عموما ندرة الدراسات المتعلقة بصورة الجسم لذوي §

).إلخ......المكفوفينوهين، والصم البكم، و حركيا، ومبتوري األطراف، والمش

.النهوض بالدراسات النفسية المتعلقة بمختلف العاهات واإلعاقات§

ناتجة عن التشوهات الالمصابين بالفروق في صورة الجسم عند  علىالتعرف §

يرات مكان الحروق و السبب والدرجة ومدة اإلصابة والتي تعزى إلى متغ الحروق

.بالحروق
  

:دوافـع اختيار الموضوع. 5
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في )  كيميائية – كهربائية – حرارية (نظرا النتشار حاالت الحروق بمختلف أنواعه      

بالدنا وصعوبة اجتيازه من طرف من تعرضوا له سواء أكانوا كبارا أو صغار، فالحروق في 

ُخلق إشكاال كبيرا بعد اإلصابة بالحرق  الوجه والرأس ، ) تشوهات (والصدر واألطراف ي

خاصة في مواجهة مجتمع ال يرحم، فمثل هؤالء يحملون آثار الحروق مدى الحياة فال 

يستطيعون أن يعيشوا حياة طبيعية مهما حاولوا التغيير، خاصة إذا فقد هذا الشخص 

أن تكون ك، أو ) ...شوه عضوه الجنسيت-قدم-بتر الذراع (المصاب أعضاء من جسده 

صابة بالحروق فتاة تفقدها أعز ما لديها  ُ فبنسبة )  ...جسمها بالكامل - ثدييها – وجهها (الم

لهؤالء الحياة جد صعبة قد تقودهم في أغلب األحيان إلى أفكار خاطئة وبالتالي التفكير في 

وع من خالل معرفة الفروق في االنتحار، وهو األمر الذي دفعني إلى اختيار هذا الموض

  .  الصورة الجسمية لدى هذه الشريحة من المجتمع

  :الدراسة مفاهيمحديد ت.6

وهي صورة ذهنية وعقلية يكونها الفرد عن أبعاد جسمه سواء في مظهره : صورة الجسم/ 1

وما قد يصاحب ذلك  ،الخارجي أو في مكوناته الداخلية، أو ازدياد جاذبيته، أو إثبات كفاءته

شكل وتركيب الجسم الذي يتعلق بهذه لحجم و )  سالبة (أوموجبة )  اتجاهات( من مشاعر

  .الصورة 

والتي تُخلف  وهي تلك األضرار الناتجة عن التعرض لحادث الحرق: اإلصابة بالحروق /2

ب وسب، وذلك تبعا لمكان على جسم المصاب وتترك لديه تشوه ظهربدورها آثار وآالم ت

  :ودرجة ومدة اإلصابة بالحروق، وهي على نوعين

وهي الحروق التي تصيب األجزاء أو األطراف البارزة من الجسم : الحروق الظاهرية§

............اليدين، الوجه: مثل

: وهي ما وقع منها في األجزاء الغير ظاهرية من الجسد مثل: الحروق الغير ظاهرية§

  .............الفخذينالبطن، الصدر، 
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 ظهرخل بالمالتي تأو العاهات اإلنكماشات أو النذبات  أوهي تلك اآلثار و : التشوهات/ 3

يؤدي به قد الشيء الذي ، حوادث الحروقللمصاب نتيجة تعرضه الخارجي الجسمي السوي ل

  .إلخ...االجتماعيةفي العديد من األمراض النفسية و  للدخول
  

  :حدود الدراسة. 7

من )  أنثى ذكر، (مفردة  )30(تتمثل في عينة البحث المكونة من : الحدود البشرية .7-1

  .مفردة من المصابين بالتشوهات الناتجة عن الحروق )100(مجموع 

تم إجراء الدراسة الميدانية لموضوع دراستنا خالل السداسي الثاني : الحدود الزمانية. 7-2

  .2013-2012من السنة الجامعية 

المؤسسة تم إجراء الدراسة الميدانية لموضوع دراستنا في كل من : الحدود المكانية. 7-3

 "والمركز اإلستشفائي الجامعي، تقرتبمدينة "سليمان عميرات  " ائيةستشفالعمومية اإل

  .باتنةبوالية  " بن فليس التهامي
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  :دتمهي

قوانينه العامة، و  هو كيان فيزيقي يخضع لخصائص النمويصل الفرد إلى هذا العالم و 

ومع استمرارية  ،هو النضجمام متجهة نحو تحقيق غرض ضمني و التي تسير إلى األو 

إلنسان سواء تشتمل على كافة الجوانب التي تشكل بنيان االتي العملية النمائية وتعقدها و 

تكوين نظرة لذاته، تتضمن يبدأ الفرد في  ،اجتماعيةجدانية و انفعالية و كانت جسمية عقلية أو

ه متضمنة مدركات حولها، وتنمو لديه صورة ذهنية نحو جسمأفكار واتجاهات ومعاني و 

  .هذه الخصائص نحو هاتجاهاتالخصائص الفيزيقية والخصائص الوظيفية و 

حيث يعتبر مظهر الجسم من األمور الرئيسية التي تشغل بال الكثير من الناس، 

النظرة بالتأثيرات االجتماعية للمظهر و  ويظهر ذلك جليا في النظرة الخارجية التي تختص

ي الداخلية التي تشير إلى التجارب أو الخبرات الشخصية التي يبدو عليها مظهر الفرد ف

Bodyصورة الجسم علماء النفس  اا أطلق عليهم هووالنظرة الداخلية بمعناها الواسع  ،الواقع

Image.  

Bodyتعريف صورة الجسم . 1 Image:  

  :Imageتعريف الصورة 1-1

" :ىــ، قال اهللا تعالمن الناحية اللغوية على أنها شكلتعرف الصورة  :غةل 1-1-1

  ).من سورة االنفطار 8اآلية ( . اهللا العظيمصدق . "ما شاء ركبك في أي صورة

صورة ، و هيئتهصورة األمر كذا، أي صفته، و : قالالنوع، يأنها تعني الصفة و كما •

). 572، ص1984 ،علي بن هادية وآخرون(.الشيء هي خياله في الذهن أو العقل

كذلك تعرف على أنها خبرة حسية في غياب اإلثارة الحسية، تمثيل داخلي لخبرة •

، القاسمبجمال  (.سابقة وهي في علم النفس عبارة عن انطباع يبقى بعد إزالة المثير

). 97، ص2001

  :  اصطالحا1-1-2
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على عكس ى أنها تمثيل ذهني لموضوع غائب و عل :"sillamyسيالمي "يعرفها •

من التحليل العملي ، الصورة تحتفظ وتنشأ من نشاط العفوي للعقل و الفكرة المجردة

,Sillamy.N(  .الداخلي 1980, p12(.

الصورة هي نموذج الالوعي األول للشخصيات، الذي يوجه :"yung يونغ"حسب •

ن هذا النموذج انطالقا من العالقات ما  إدراك المرء لآلخرين بشكل انتقائي و يرصّ

جان البالنش  (. الهوامية األولى بين المرء ومحيطه العائلي بين الذاتية والواقعية و

.) 307ص،1985 ،وجونتاليس

). 2001مجموعة من الباحثين، (  .الصورة هي أداة المعرفة :"j.piajet"حسب •

الصورة عبارة عن آثار عصبية متعاقبة اإلدراك ومرتبطة فيما  ":Watson"حسب •

). 2001مجموعة من الباحثين، ( .بينها بمجموعة من الروابط

أنها مجموعة منظمة من المعطيات  :"روالن دورون وفرانسواز يارو"يعرفها •

فبتعبير يقترب كثيرا لصالح حدودها وسماتها األساسية، األساستفهم على اإلدراكية 

بالرغم من تفضيل الشكل العام،  ،GESTALT "الجشتالتي"من التعبير األلماني 

مجموعة مبنية تفرض نفسها على هذا األساس عند إدراك المعطيات حتى لو كانت 

.) 237ص ،1997يارو،ز  فرونسوادورون و  (.إدراكية غير

تعني شخصية الفرد أو تنظيمه الذي يظهر لدى المجتمع  :"j.pierre" حسب•

أو بمعنى ،د باتجاه نفسه أو باتجاه اآلخرينويساهم المجتمع في تغيير صورة الفر 

،Jean. P( .آخر هي الصورة التي يخزنها الفرد في فكره حول نفسه أو اآلخرين

1999،p183.(

    :تعريف الجسم 1-2
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ا: (يعرف الجسم من الناحية اللغوية على أنه: لغة 1-2-1 ً . أي صيره جسماً ) يجسم جسم

صدق اهللا  ."إن اهللا اصطفاه عليكم وزاده بسطًة في العلم و الجسم  ":قال اهللا تعالى

  ).من سورة البقرة 247اآلية (  .العظيم

 ،1984، وآخرون علي بن هادية(. أجسام) ج(عمق و عرض الجسم كل ماله طول و ∗

).253ص

La(. الجسم هو أيضا الجزء المادي من الكائن الحي∗ Rousse de Pouch،1997،

100 p.(

الجسم هو حقيقة مجسدة تحدد شخصية الفرد، وتأثر على اختياراته أن الطالبة  وتعتقد

لفرد بوظيفته وكبره، وهو وسيلة تعبير ابنموه،، فالجسم لديه قانونه الخاص وعالقاته هسلوكاتو 

إضافة إلى التعبير عن كيانه، وهو دائما مع عالقة المحيط  ،عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره

   .اإلنساني ومع الحقائق المادية

  : اصطالحا 1-2-2

هو كائن مادي مدرك يحتل منطقة من الفضاء، له  :"sillamyسيالمي"حسب ∗

ثالثة أبعاد وكتلة عضوية حيوانية أو إنسانية، المعرفة التي لدينا عن أجسامنا تتطور 

Sillamy. N،1980(. ببطء في بادئ األمر من خالل إحساساتنا ثم عبر مرآة الثقافة

،p340.(

giova"حسب ∗ nnini:"  الجسم ليس معطى بيولوجي أولي ولكن مجموعة أشياء

غير المميز لإلحساسات ابتداء من المجموع المبهم و يكونها كل فرد تدريجيا، 

،giova. N( . واإلدراكات األولى إلى التمثيل والتصور الشامل المميز لجسمه الخاص

1996،p69(.

وسام درويش ( . وتقييمه لوظائفه الجسمية ومظهره بأنه إدراك الفرد :"درويش"حسب ∗

).  632ص  ،2008 فوزي طعمية، وبرك 

  

  :يةصورة الجسمالتعريف  1-3
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بونيه "فمن بين من اهتم بها نجذ  ،كان االهتمام بصورة الجسم منذ القدم

Bounih"  هنري "، ثم يأتي بعده 1990الذي درس اتجاهات الفرد نحو جسمه قبل مطلع

أول مؤسس لنظرية حول صورة الجسم ليبين أن لكل فرد صورة إجمالية لتكامل أجزاء  "هيرو

جسمه، ويعتبر مفهوم صورة الجسم من المفاهيم التي يختلف الباحثون حول تعريفها إذ تتعدد 

  .و تتنوع تعريفاتها

تصور خيالي يملكه الفرد عن جسده الخاص ويجب تمييزه عن : تعرف على أنها•

التصور الجسدي الذي له قاعدة عصبية فهي تحوي أوجها واعية وما قبل 

نما  ٕ روالن دورون  (. ىتبنى خالل الطفولة األولالواعية، والواعية، ال تعطى فورا، وا

ص1997 زيارو، وفرونسوا ،562 .(

هي الفكرة الذهنية للفرد عن  :"التحليل النفسيالنفس و موسوعة علم "حسب •

جسمه وصورة الجسم هي األساس لخلق الهوية، إذا أن األنا األعلى على حد 

أن صورة "فرانسيسكو"ويرى  ،إنما هو في األساس أنا جسمي "فرويد"تعبير 

 الجسم في عالقتها بالواقع تمثل جوهر الظاهرة النفسية، فهي مسألة أساسية في

( .تكوين الشخصية، إذ ينفصل األنا عن الال أنا بفضل الصورة الجسمية لها تاريخ

). 471ص،2003 طه فرج عبد القادر،

بأنها تعني شكل الجسم، كما نتصوره في أذهاننا، والطريقة : "schilder"حسب•

حسني علي ( . التي يبدو بها الجسم ألنفسنا، والعملية التي ينجزها كوحدة مميزة

). 125ص،2004 فايد،

صورة ذهنية وعقلية يكونها الفرد عن جسمه سواء في : بأنه "زينب شقير"تعرفه •

، وقدرته على توظيف مظهره الخارجي أوفي مكوناته الداخلية وأعضائه المختلفة

هذه األعضاء واثبات كفأتها، وما قد يصاحب ذلك من مشاعر أو اتجاهات 

ص2005،زينب محمود شقير ( .الذهنيةعن تلك الصورة ) سالبة(موجبة  ،304.(
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هي صورة ذهنية إيجابية أو سلبية يكونها الفرد  :"روزين و آخرون"و يعرفها •

عن جسمه وتعلن عن نفسها من خالل مجموعة من الميول السلوكية التي تظهر 

الملمح األساسي لتعريف المظهر الجسمي لصورة الجسم ورة و مصاحبة لتلك الص

الفرد لحجمه ووزنه  أو أي جانب آخر من الجسم يحدد المظهر  هو تقييم

). 16ص،2006، مجدي محمد الدسوقي.( الجسمي

على أنها صورة ذهنية  :"جابر عبد الحميد و عالء الدين الكفافي"يعرفها •

) إدراك الجسم( يها الخصائص الفيزيقية والوظيفيةنكونها عن أجسامنا ككل، بما ف

على أن صورة الجسم  تنبع لدينا ) مفهوم الجسم(الخصائص  واتجاهاتنا نحو هذه

(  .من مصادر شعورية وال شعورية وتمثل مكونا أساسيا في مفهومنا عن ذواتنا

). 125ص،2010 حسني علي فايد،

ن صورة الجسم هي تصورات ذهنية إيجابية أو ذكره ترى الطالبة أفي ضوء ما سبق 

  . ي مسألة أساسية في تكوين الشخصيةههر الجسمي و ا الفرد من خالل المظسلبية يكونه

Significanceالجسمصورة  أهمية. 2 of Body Image:

وترى  ،المظهر عامل مهم في العالقات وفي الحياةأن "Pipherبيفر"يذكر 

أن خبرة الجسم مهمة للنمو النفسي البدني، وأن صورة الجسم لها أهمية  "بريكي جيمس"

وألن مظهر الشخص الجسمي له أهميته، بدون شك يفترض وجود  ،وجدانية ورمزية أيضا

 عالقة هامة بين تقييماتنا ألجسامنا وحالتنا النفسية، ففي مسح واسع عن صورة الجسم، أجراه

وانصبت البنود  ،اجتماعيةبنود لتحديد الحالة النفس تضمن عدة  "كاش ووينستند وجاندا"

، أظهر القبول االجتماعي مشاعرواالكتئاب والوحدة و  على تقدير الذات والرضا عن الحياة

جسمهم  ية عن صورة الجسم السلبية عن صورالمسح أن األشخاص ذوي التقييمات اإليجاب

.James(.حققوا مستويات أدنى من التوافق النفس اجتماعي B،1997،p108.(
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أن صورة الجسم السلبية ترتبط  "كاش"وللتأكيد على أهمية صورة الجسم يذكر 

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

  ).Cash. T،1997،p5(. المواقف المختلفة

إلى أن نمو صورة الجسم اإليجابية تساعد الناس  "Giarratano جياراتانو"ويشير

في رؤية أنفسهم جذابين، وهذا ضروري لنمو الشخصية الناضجة، فالناس الذين يحبّون 

بينما صورة  ،أنفسهم ويفكرون بأنفسهم على نحو ايجابي على األرجح يكونون أكثر صحة

الجسم السلبية لديهم تقدير  ، فالناس ذوو صورةياة الفردالجسم السلبية يمكن أن تؤثر على ح

إن مسألة صورة  ،القاتمةالفضفاضة و  ذات منخفض، ويحاولون إخفاء أجسامهم بالمالبس

مفهوم الذات ألكثر سم مصدر الهوية و ، فالجطفال والمراهقين مهمة جداالجسم بين األ

Stacy. A،2000،p2( .المراهقين p8.(     

اإلنسان يترتب عليه الكثير من المشكالت كما أن عدم الرضا عن الجسم لدى 

ذلك بعض األمراض النفسجسمية التي تؤدي إلى تشويش صورة الجسم، وتنشأ كالنفسية، و 

منى  (. هذه المشكلة عندما ال يتوافق شكل الجسم مع ما يعد مثاليا حسب تقدير المجتمع

ص2002األنصاري،  ،181 .(  

  .)Beth. H،2002،p1(. فالقلق الرئيسي في مجتمع اليوم يرتبط بصورة الجسم

تتأثر بالعديد من ا و بالذات فهي ترتبط بتقدير ذاتن إحساسنافصورة الجسم جزء حيوي من 

غبتنا في االنتماء إلى ، فهي قد تؤثر على ر Culturalوالثقافية Social االجتماعيةالعوامل 

  .)Janine. P،2004(. أن نكون مقبولين اجتماعياالمجتمع و 

، ، خاصة الحجم، الشكلوعموما إن صورة الجسم هي موقف الفرد واتجاه نحو جسمه

.Yetzer(.خبراتهم االنفعالية فيما يتعلق بصفاتهم الجسميةوالجمال، أيضا تقييمات األفراد و 

S،2004،p132.(

المهنية وفعالية الذات و  تخاذ القراراتاأن صورة الجسم تلعب دورا في  "إلزابيث"وتذكر 

).Elizabeth،2006،p1(. اإلصرار
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، 1998محمد عودة الريماوي، (  :تتمثل أنواع صورة الجسم في :صورة الجسم أنواع. 3

  ). 314ص

وهي كل انعكاس ايجابي على ما يؤديه من سلوك وما : الصورة الجسمية الموجبة)1

يظهره من انفعاالت، وما يوليه من اهتمام ورعاية، كما يعبر الطفل عن جسمه 

 الموجب بعرض العضالت والحركات الصعبة والميل إلى السيطرة والتفاعل مع

الحرص على أن يكون في أحسن اآلخرين، والعناية بهذا الجسم والمحافظة عليه و 

.صورة ممكنة

الشك في الخجل من جسمه و فيها بويعبر الطفل  :الصورة الجسمية السالبة)2

، وقد يتطور هذا ص عندما يقارن جسمه بأجسام رفاقهاإلحساس بالنقو   قدراته

يشوش نفسيته بأجسام رفاقه ، وقد اس إلى مركب نقص ينغص عليه حياته، و اإلحس

، وقد يختار األساليب العدوانية بإيقاع االنطواء بعيدا عن اآلخرينو  االنسحابيختار 

قلة هي التي تختار أن ئك الذين يمتلكون أجساما أفضل وأقوى وأجمل و لاألذى بأو 

، إن صاحب الجسم السالب ر لتعويض النقص في المجال الجسميتتوقف في آخ

مما يؤدي من مشاعر  ، استهزائهم بهقف اآلخرين منه و يحس برفقهم لهيدرك مو 

.هذا الجسم  يجعله في صراع مستمر معالنقص لديه ويعمق الجرح النفسي لديه و 

 ،اه عن جسمه تارة ورفضه تارة أخرىالمتمثلة في رضو  :الصورة الجسمية المتدبذبة)3

، فهو ل ما يحمله الرفض من االستفزاز والقلق والخوف من األشياء قد تكون وهميةبك

لم يحقق المطلوب مع جسمه مما يجعله في توتر مستمر ينعكس على عالقته ليس 

ء ، خاصة عندما يستكشف هؤالإنما على عالقة أيضا مع اآلخرين مع جسمه فقط

، وتارة انبساطي، وتارة انطوائياآلخرين أنه المزاج تارة مسالم، تارة عدواني، تارة 

  . مدير مدبر

Bodyمكونات صورة الجسم . 4 –Image Components:

  :مكونتين مهمين هما تشتمل صورة الجسم على
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Bodyالمثال الجسمي / أ Idéel:

النمط الجسمي الذي يعتبر جذابا ومناسبا من حيث يعرف مثال الجسم على أنه 

 ال اي له دور ل الجسمامثبال ثقافة الفرد فمفهوم مر ومن حيث وجهة نظر ثقافة الفرد،الع

. الجسمي يستهان به فيما يكونه الفرد من صورة نحو جسمه وتطابق أو اقتراب مفهوم المثال

من صورة الفرد الفعلية لجسمه يسهم بطريقة أو بأخرى في تقدير الفرد لفرد كما تحدده ثقافة ا

السائد في المجتمع من صورة الفرد لجسمه يعد مشكله وتباعد مفهوم مثال الجسم . لذاته

، فيساهم بطريقة أو بأخرى في انخفاض تقدير  إذ تختل صورة الفرد الفعلية لجسمه كبيرة،

ص1996النيال،  ايسة أحمدعالء الدين كفافي وم( .الذات ،27 ( .  

  :Body-Concept مفهوم الجسم/ب

، فضال على فكار والمعتقدات والحدود التي تتعلق بالجسمإذ يشمل هذا المفهوم على األ

أن صورة  "gemesجيمسه "إذ ترى  .جسمه اإلدراكية التي يكونها الفرد حول الصورة

رفي يشير مكون معالسار والغير السار، و  انفعالي يشير إلى الشعورتكون من مكون الجسم ت

( : المظهر الجسمي إلى ثالثة مكونات بصفة عامة يقسم، و الحياة إلى الرضا عن الجسم و 

  ). 16، ص2006مجدي الدسوقي،

component مكون إدراكي• percepte ptural:  إلى دقة إدراك الفرد لحجم  يريشو

  .جسمه

Suljectiveمكون ذاتي • component : لى عدد من الجوانب، مثل الرضا إ يشيرو

ص2009وفاء أحميدان، (.شأن صورة الجسملق باالهتمام والقأو  ،النشغالوا ،46.(  

Behavioraمكون سلوكي• component :بب للفرد سيركز على تجنب الموافق التي ت

  .المضايقة التي ترتبط بمظهر الجسميأو  ،عدم الراحة أو التعب

فصورة الفرد عن  ،بالفردخرين و صورة الجسم ترتبط باآل ق نالحظ أنفمن خالل ما سب

(.تتأثر كذلك بالمظهر الجسمي للفردخرين للفرد و نظرة اآلاآلخرين له و بنظرة جسمه تتأثر 
www.elmoooounire.freeheehostia.com(.
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Bodyأبعاد صورة الجسم .5 Image Dimen Sions:  

Multiا$بعادصورة الجسم مفهوم متعدد ليتفق الباحثون على نحو متزايد أن 

dimensional : صورة : الصورة الجسم تتبلور حول أربعاء أبعاد هي "أنور الشرباوي"يرى

 (.أجزاء الجسم، الشكل العام للجسم، الكفاءة الوظيفية للجسم، الصورة االجتماعية للجسم

). 136، ص2001، الشرباوي محمد أنور

 :أربعة أبعاد من صورة الجسم وهي كالتالي "النيال مايسةو  فيكفا"وضع كل من و 

 ُ ُ ب ُ و عد يتعلق بالجاذبية الجسمية، عد يتعلق بالوزن، ب عد يتعلق عد يتعلق بالتآزر العضلي، ب ُ وب

صورة الجسم في مقياس صورة الجسم  "صافيناز"كما تقسم  ،بتناسق أعضاء الجسم

مستويات الجسم بالنسبة لألسطح الخارجية األفقية : لألطفال المكفوفين إلى عشرة أبعاد هي

والعمومية، األشياء وعالقتها بمستويات الجسم، أجزاء الوجه، أجزاء الجسم المعقدة، أجزاء 

اآلخرين،  تجاهات نحوالجسم األيدي واألصابع، حركة الجسم، االتجاهات البسيطة، اال

  .)  81ص  ،2002 ،صافيناز عبد السالم علي المغازي (.جاذبية حركة اآلخرين

أن صورة الجسم متعدد األبعاد وحدد في ذلك ثالث  "بانفيد ومكاب"في حين يرى 

المعارف واالنفعاالت الخاصة بالجسم، وأهمية الجسم وسلوك الحمية، وصورة الجسم : سمات

عد االنفعالي يتضمن . المدرك ُ عد المعرفي باألفكار والمعتقدات على شكل الجسم والب ُ يتعلق الب

عد ُ الثاني أهمية الجسم وسلوك الحمية،  المشاعر التي عند الشخص عن مظهر جسمه، الب

عد األخير صورة الجسم المدرك يمكن أن  بأنه سلوك ارتبط بنمو الحمية، يمكن أن يوصف ُ الب

فصورة الجسم متعددة يحكمون على شكلهم وحجمهم ووزنهم،  تصف دقة األفراد عندما

وبيانات فية اعتقادات وتتضمن صورة الجسم المعر . األبعاد، فتشمل بعدًا معرفيا وآخر انفعالياً 

وصورة الجسم االنفعالية تشمل على خبرات المظهر، سواء  وتعبيرات الذات عن الجسم،

ذا ما كان هناك رضا أو عدم رضا عن الجسم ،)مزعجة(برات مريحة أو غير مريحة خ ٕ (.وا

Julie. S،2003،7p.(  
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أن مفهوم صورة الجسم يستعمل على نطاق واسع ويشمل عدة أبعاد  "كارن"وترى 

،Karen. Y،2003( .حجم الجسم، وأجزاء الجسم، وتوظيف الجسم، وشكل الجسم: هي

10P.(  

إلى أن صورة الجسم تتعلق بمواقف  )1990(عام  "بروزينسكاي"و"كاش"ويشير 

،Angie. S،2004(. الذات متعددة األبعاد نحو جسم الفرد التي تركز على المظهر بالذات

p3.(

الرضا عن مظهر : إلى أن صورة الجسم تنقسم إلى ثالثة أبعاد هي "فايد"ويشير 

ص2006جمال فايد،  .(الجسم، ومالمح الوجه و الشكل الخارجي، والمظهر بصفة عامة ،177

.(

  : صورة الجسم ل النظريات المفسرة.6

الختالف المدارس التي ينتمون  تبعا "صورة الجسم"اختلف العلماء في تحديد مصطلح 

  :هاإلي

اهتم االتجاه التحليلي من جهته بمفهوم الصورة الجسمية،  :التناول التحليلي النفسي-1

ووضعوا الفرضيات األولى حول العالقة بين التوظيف الليبيدي وبعض المناطق الموجودة في 

 فاألنا قبل "S.Freud سيجموند فرويد"الجسد و الصراع النفسي المتعلق بها، فالبنسبة لـ 

شخصيتنا ويضيف كل شيء أنا جسماني أي أن الصورة الجسدية تختلط عبر مظاهرها، بأن 

األنا في النهاية " :أيضاويقول . "أن األنا كيان كله جسميا قبل كل شيء أنا جسدي":أيضا

هذا ....طاقة متفرعة من األحاسيس الجسدية وأساسا من تلك التي تتولد من مساحة الجسد

هذه الصياغة الفرويدية تسمح لنا باالستنتاج أن الصورة ، "الجهاز النفسياألخير يمثل سطح 

 26، ص2008رضا ابراهيم األشرم،  ( .الجسدية هي جزء من التصورات الذهنية للجهاز النفسي

.(  

قواعد  أن الصورة الجسدية المؤسسة على "C.Reinhardt"و"P.Shilder"يقول   

الحركية الوظيفية والبصرية والسمعية لها أهميتها في تكوين فيزيولوجية حيث أن المركبات 

ية والسمعية واللمسية هذه الصورة إلى جانب األلم الذي يعززنا، لكن هذه اإلحساسات البصر 
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هذا عن جسدنا، فعلينا إذن بنائه وتكوينه حسب الحاجات البيولوجية، و نظرة كاملة  ال تعطينا

يبيدو وهي التي تعطي ا موارد الصورة الجسدية ولكن الليعني أن القاعدة البيولوجية تمنحن

  ). 26، ص2008رضا ابراهيم األشرم، (  .بنية ومعنى لهذه المواد

، وبذلك العادي بالتقمص لألدوار المختلفةيقوم اإلنسان  : االجتماعيالنفسي  التناول -2

يمثل أو يجسد عدة صور جسمية لمختلف الشخصيات ليستقر في حياته اليومية بتمثيل أو 

تجسيد معين لجسمه حسب الظروف الحياتية في الواقع يعيش اإلنسان في حياته كلها وهو 

محدد في الفضاء ومميز عنه ومركب من  منفرد، كامتالكيحمل صورة عن جسمه، يعرفه 

من خالل جزء من تلف أقسامه، وعكس ذلك فإن الشخص الذهاني يمكن لمخ الوحدة الحياتية

أن الصورة الجسمية عند الذهاني تكون التوحيد بالجسم كله، وهذا يعني جسمه التمثيل و 

اختالفه عن الفضاء من بوحدته الجسدية، فهو ال يميز لك اإلحساس بالهوية و مجزئة ويفقد بذ

باستمرار من خالل هذا الفضاء ويحدث قلق ال  ولهذا نجذ أن أجزاء جسمه تنتقل ،حوله

مفهوم : ن صورة جسدية مثليتحمل، حيث يعتبر أن هناك عوامل عديدة تعمل على تكوي

(.والمقارنات مع اآلخرينالتجارب واإلدراكات في المجتمع و الصورة المثالية الجسم و 

Reinhard . J. C،1990،P68.(

  

  :ةـخالص

صورة الجسم نقول أن المظهر العام للجسم يؤثر على مفهوم  مما سبق طرحه عن

وهذا بدوره يؤثر على توافقه مع بيئته، كما  ،الفرد لذاته، وعلى أساليب سلوكه نحو اآلخرين

يحدد التكوين الجسمي للفرد أشكال السلوك المختلفة، وما يتوقعه الفرد من نفسه، وما يتوقعه 

  .اآلخرين منه
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وهذا يعني أن الصورة الجسدية تلعب دورا كبيرا في تحديد مفهوم الفرد لذاته الجسمية 

ً اإليجابية كأحد األبعاد الرئيسية لمفهوم الذات    . اعموم
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  :دتمهي

درجاتها من بسيطة إلى طيلة حياته تتباين  العديد من الحوادثيتعرض اإلنسان إلى 

حوادث الناتجة الإصابته بقسوة على اإلنسان  أكثرها، و من بينهاخطيرة حتى أشدها خطورة 

لف آالم جسدية و هذه األخيرة التي تخ ،بمختلف أنواعه عن اإلصابة بالحروق

مع تنظيف  األسابيع األولى من اإلصابة يملك المريض حال طيلة األيام و ، واللخإ.....نفسية

معاناة األلم المصاب الوقت يعيش مرور وب ،أن يتقبلهاإال ......تغيير الضماداتالجروح، و 

في التعقيد يعاني المريض ودرجاتها مع تضاعفات آثار الحروق خاصة ، االجتماعيفسي و الن

لحظات الصدمة والرفض والحزن واليأس وتتبدد كل ومضات األمل في الشفاء، وتضعه في 

  .مواجهة مع الموت، ليبقى حبيس يعيش في دائرة التشوهات الجسدية

  ).....www.ecole.edunet.tn/bn(  :تعريف الجلد.1

مساحة تقرب من مترين ليحفظ  ثر األعضاء مساحة، وهو يغطيالجلد هو أك

ء المهمة ويمنعها من التعرض للتغيرات البيئية المختلفة، ويشكل خط الدفاع األول األعضا

  ).فيتامين د(للجهاز المناعي، كما أنه يساعد في تكوين بعض المواد المهمة للجسم 

اء الداخلية أكبر أعضاء الجسم، وهو حاجز سميك يقي األعض: أيضا على أنه عرفكما ي

مس المهم، لالوهو كذلك عضو الحس و . من العدوى والتلوث واألذى وأشعة الشمس الضارة

  :ثالثة طبقاتكما يساعد في التحكم بدرجة حرارة الجسم وتثبيتها، ويتكون الجلد من 

تتكون البشرة من عدة طبقات من الخاليا مبتدئة بالطبقة  ):الطبقة الخارجية(البشرة -1

ُ  لقاعدية ومنتهية بالطبقة القرنية،ا الموجودة في الطبقة  (ن الخاليا الصبغية و كَ وت

اليا لون البشرة ، وما تنتجه من الميالنين من األوعية الدموية وسماكة الخ) القاعدية

 .جميعا وهذه الطبقة المحسوسة لديناالمميز لكل شخص، 
)www.ecole.edunet.tn/bn....(.
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أما طبقة األدمة فتحتوي على النسيج الضامر، وبه األلياف المسؤولة عن  :األدمة-2

، واألوعية الدموية والغدد الذهنية والغدد العرقية وجذور )الكوالجين(مرونة الجلد 

 .الشعر

  ).....www.ecole.edunet.tn/bn( . الطبقة الذهنية-3

  :فتتمثل في وظائف الجلدأما عن 

.حماية األعضاء الداخلية من تأثير العوامل الخارجية§

.يمنع فقد الماء ويعمل كمنظم للحرارة§

).الخاليا الذهنية(يعمل كمستودع للغذاء والماء §

.الماء، األمالح، واليوريا: من بعض المواد مثل يساعد في التخلص§

.الضغط واللمس أللم والحرارة والبرودة ويعمل كعضو إحساس با§

.الميكروبات: يمنع دخول األجسام الغريبة مثل§

  ).....www.ecole.edunet.tn/bn( ).د(يعمل على المساعدة في تكوين فيتامين §

  :  تعريف اإلصابة بالحروق.2

ات انتشارا التي يتعرض لها البشر، وينتج عنها تمزق تعد حوادث الحريق من أكثر اإلصاب

د بصفة نفسية كبيرة تالزم الفر ا يجعل منها مصدر إلعاقة جسمية و تلف في خاليا الجلد ممو 

).Jougdar.S،2000،P19(.الجمالي ء على الصعيد الوظيفي أو، سوامؤقتة أو دائمة

أو هي تلف في أنسجة الجسم نتيجة تعرضها  لتأثير درجات حرارة عالية أو برودة عالية أو  

،جامعة فلسطين.( مواد كيماوية أو إشعاعات وغيرها مما يؤدي إلى فقد لوظائفها الرئيسية

2004.(  
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  :عوامل اإلصابة بالحروق.3

قد يكون الحريق مقصودا أو غير مقصودا، وفي كلتا الحالتين فإن األسباب تعزى )1

،2005طبي سهام، (  :العوامل األساسية الثالثة هامن بينو واحد أو أكثر سبب إلى 

).172ص

حسب مدى تعرض الفرد الجزائري وذلك بنذكرها بالترتيب فيما يلي : الحروق الحرارية)2

:لها

Les(الغازات الساخنة • gaz chaude( : خاصة غاز البوتان وينتج عنها إصابة

.األجزاء المكشوفة

ويعد هذا العامل من األسباب األولى التي تؤدي : السوائل الساخنة أو المغّالت•

......).الماء، الزيت، الحليب، القهوة (إلى إصابة الطفل بالحروق 

Le(النار • Feu( :عن طريق اشتعال  وتحرق عن طريق التماس المباشر أو

. المالبس

Les(األجسام الصلبة الساخنة • solides chauds( : وتحرق عن طريق التماس

-www.dar(.المباشر، حيث تؤدي إلى حروق ذات مساحة محدودة لكنها عميقة

aljamal.com.(

اآلالت الكهربائية بصفة استخدام الكهرباء و يد الكبير في مع التزا :الحروق الكهربائية)3

 رى في نسبة المصابين بهذا العامل،خاصة لوحظت زيادة ملحوظة من سنة إلى أخ

:وعلى العموم فإن التماس الكهربائي ينتج عن أحد األمور التالية

.التوصيالت الكهربائية في تركيبهاأخطاء تتعلق بالتمديدات و ∗

اعتراء عازل األسالك مع توصيالت الكهربائية و عدم صيانة تلك التمديدات وال∗

الزمن، مما قد ينتج عنه تالمس أسالكها ذاتيا أو عند وقوع أو وضع مادة 

،2010أحمد بدح وآخرون، (  .موصولة مابين تلك األسالك المهترئة العوازل

). 295ص

.الصواعق وتالمس شرارتها الكهربائية مع المواد الموصلة على سطح األرض∗



الحروق وتشوهاتها    :لثالفصل الثا

39

تحدث اإلصابة بهذا النوع من الحروق عن طريق التفاعالت  :ائيةيالحروق الكيم)4

الكيميائية، والتماس المباشر الذي يحدث مع المواد الكيماوية الحارقة إما الحمضية أو 

الحروق بالمواد  أشد وأكثر إتالفا ألنسجة الجسم منالقلوية، مع العلم أن هذه األخيرة 

ص2005طبي سهام، (. الحامضية ،172.(

  :المساحة إلىتقسم على حسب العمق و :  أنواع اإلصابة بالحروق.4

ص2005مدحت أبو النصر، (    :تقسم الحروق بالنسبة لعمقها إلى: أوال ،81.(  

تحدث للطبقة الخارجية من البشرة وتتميز بوجود ألم حتى وهذه  :حروق سطحية•

 ،والسوائل غير الساخنة جدابدون عالج وال تترك أثرا ويمثلها حروق الشمس، 

.وتسمى كذلك حروق من الدرجة األولى

وهذه تمتد إلى الطبقة الداخلية من البشرة، وتتميز بألم  :حروق متوسطة العمق•

.شديد واحمرار الجلد وظهور فقاعات مملؤة بالمصل

وعادة ال  واح بين أسبوعين إلى خمسة أسابيع،وهذه تشفى مع العالج في فترة تتر 

ومثال لهذه  لتهابات ميكروبية ولم تعالج جيدا،إذا حدث تلوث وا تترك تشوهات إال

.وتسمى كذلك حروق من الدرجة الثانية ،الحروق سمط الماء المغلي

وتمتد لتصيب األذمة أي كل  وهذه تصيب جميع طبقات البشرة :حروق عميقة•

، األعصاب التي تحس باأللم الحتراقوهذه الحروق ال تكون مؤلمة  الجسم،

).....www.alriyadh.com/section( .ويكون لون الجلد مبيضا أو مسودا

ميلي متخصص في مراكز عالج تسبب تشوهات تحتاج إلى عالج تك وهذه الحروق

حروق ومثال لها  ،تحتاج إلى شهور طويلة من العالج ، وهذه الحروقالحروق

يمتد فيها الحرق للعضو بكامله  وتسمى كذلك حروق الدرجة الثالثة حيث ،النابالم

.العظام أحياناوالعضالت والعروق و 

  

  .احمرار الجلد -1: سطحيةالحروق ال).أ: يتم تقسيم الحروق تبعا لعمقها
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  .قـاعـاتـف - 2                                                    

  .إصابة جميع طبقات البشرة-3:العميقةالحروق ).ب                             

ص2005طبي سهام، (  :تقسيم الحروق بالنسبة لمساحتها إلى: ثانيا ،173 .(

من مساحة الجلد في  )%15(وهذه تكون مساحتها أقل من : حروق بسيطة•

.من مساحة الجلد في األطفال) %10(الكبار و أقل من 

وهذه تكون مساحتها أكبر من السابقة وتحتاج لعالجها في : شديدة حروق•

المستشفى ولسهولة حساب مساحة الحروق قسم الجسم إلى أجزاء كل منها

أنظر . ()%1(من مساحة الجسم ماعدا المنطقة التناسلية التي تحسب  )9%(

  ).)01(رقم  الجدول

الجسم المصابة بالحروقيمثل كيفية حساب مساحة أجزاء ): 01(الجدول رقم 

  المجموع  المساحة  المنطقة

%9%9  الرأس و العنق

%18%9  كل عضو علوي

%9%9  )األمام(الصدر 

%9%9  )الخلف(الصدر 

%9%9  )األمام(البطن 

%9%9  )الخلف(البطن 

%36%18  كل عضو سفلي

  المنطقة العجانية

)Region perineale(

1%1%

  100%

  

أحمد محمد (. من مساحة جلده )%1( للتسهيل فإن مساحة كف يد المصاب: مالحظة

ص2009بدح وآخرون،  ،298.(
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مسعودي دريدي، ( :تتمثل األدوار فيما يلي :األدوار التي يمر بها المصاب بالحروق.5

  ).97- 96ص

تتصف هذه خالل الساعات األولى من الحرق و  وتحدث: دور الصدمة العصبية -)1

سراع النبض والضجر و األعراض  ٕ اآلالم في مكان بالشحوب والعرق البارد وهبوط الحرارة وا

وتتناسب هذه اآلالم مع سعة المكان . الحرق بسبب تنبه نهايات األعصاب الحسية

  .المحروق

ويظهر هذا الدوار في نهاية اليوم األول أو بداية اليوم الثاني من : دور الوهط الدوراني -)2

السكر إلنطراح هذه المواد في بضياع البروتين ونقص الكلور و يز ويتم. حدوث الحرق

  .العروق المحيطة التساعالفقاعات على سطح الجلد، ويهبط الضغط الشرياني 

ُ ويتميز بارتفاع الحرارة و : دور التسمم -)3 قياء ويرقان، ثم س ٕ بات يليه تسرع نبض التنفس وا

  .الموت في بعض الحاالت

  .وهو تجرثم مكان الحرق: دور التسمم المجرثم -)4

  . سطحيا أو سم المحروق صغيراويحدث إذا كان الق: دور الشفاء -)5

والحالة الصحية للمصاب " اتساع الحرق"عدة عوامل أهمها يتبع  :مصير اإلنسان المحروق

  ).98- 97صمسعودي دريدي، ( :قعمره، وما ينجم عن الحر و 

أكثر من نصف الجسم كانت نهاية تبين أن الحرق إذا أصاب : رقاتساع سطح الح∗

.المصاب غالبا الموت

تزداد نسبة الموت عند المصابين بأمراض قلبية أو كلوية : الحالة الصحية للمصاب∗

.أو كبدية

.المسنينزداد نسبة الخطورة عند األطفال و ت: عمر المصاب∗

.مزعجة) تشوهات(قد يشفى الحرق تاركا اختالجات ∗

وحدوث نذبات تنمو بشكل مزعج في مكان الحرق أو تمتد هذه كاإلنكماشات : جلدية).أ

  .النذبات إلى أمكنة مجاورة
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  .كرذمة الحنجرة أو انخماض الرئة أو الربو: أعراض تنفسية خطيرة).ب

  .والتهاب األوردةأاحتشاء القلب، الطات قلبية كعدم انتظام القلب أو قد تحدث اخت: قلبية).ج

  .ماش األجفانانكلقرنية و كتقرح ا: عينية).د

  .كالتهاب الحويضة والكلية وقصور الكلية: كلوية).ه

  ). 98-97صمسعودي دريدي،  ( .كاإلقياء والتقرح واليرقان: هضمية).و

  :مضاعفات الحروق. 6

  :آنية :أوال

  . الشديدة المصاحبة للحرق اآلالمالصدمة العصبية نتيجة  -1

  .المناطق المحروقة من الجسمالصدمة الوعائية نتيجة لفقدان السوائل من  -2

استنشاق الغازات السامة  أو المباشرة لحرق المجاري التنفسية االختناق النتيجة -3

  .المصحوبة للحريق

  .توقف القلب المفاجئ نتيجة الحرق بالصعق الكهربائي -4

  :متأخرة: ثانيا

   .للشخص المحروق الميكروباتالتسمم الجرثومي الناتج من مهاجمة  -1

 األعضاء أونتيجة للحروق العميقة التي تصيب الجسم مثال موات الكف  األعضاءت موا-2

  .التناسلية وغيرها

  .عشري االثنيتقرحات -3

  .المحروقة األعضاءتشوه  أوعطل -4

  .في حالة الحرق بالتيار الكهربائي األبيضالماء أو الساد -5

  .الشلل الجزئي في حروق التيار الكهربائي-6

  .في القروح المزمنة للحروق سرطان جلدي -7

)www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=3585(.  

  :خطة اإلسعاف األولي عند المصابين بالحروق.7
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المهدئات، ثم يسأل المصاب عن سبب ء إزالة األلم بإعطاء المسكنات و يجب في البد

محترقة فهذا يدل على  أنفه فإذا كانت أشعار األنفالحرق، ويفحص نبضه وقلبه وأشعار 

أشعار جفنيه فإذا احترقت كان االحتمال كبير في حدوث  ، ثم يفحصهاحتراق رئتي

. إنكماشات في الجفن وتقرح القرنية، ثم يوضع على مكان الحرق مادة تحفظه من االلتهابات

  ).87تعوينات،  صمحند أرزقي بركان وعلي ( 

المسكنات  رة فيغطى المصاب بشرشق نظيف ويعطى لهأما إذا كانت الحروق كبي       

القوية كالمورفين، ثم ترفع الثياب المحترقة وينظف الحرق بالماء المعقم أو بالسيروم أو 

ذا حدثت لدى المحترق فقاقيع فيجب أن تترك على حالتها ويجب  المطهرة المعتدلة،بالمواد  ٕ وا

  )....../www.sehha.com/medical(. عدم فتحها

لمصاب المصل المضاد نسان مريض، ويحقن لويجب أن تمنع زيارة المصاب خاصة من إ

ذا  ،للكزاز، كما يعطي مضادات االلتهاب ٕ كانت حالة المصاب سيئة فيجب وضع قثطرة وا

وقد ثبت حديثا أن إعطاء األوكسجين وحقن الكورتيزون  ،في اإلحليل ومراقبة كمية البول

  .والسوائل المغذية عن طريق الوريد يساهم في اإلسراع بالشفاء

سم المحترق خالل رجة األولى تشكل جلد جديد تحت القإذا كان الحرق من الد :مدة الشفاء

أما إذا كان الحرق من الدرجة  قشور، ، وينفصل الجلد المحترق على شكل)يوما 10-14(

ذا حدث وأن تشكل تحت الجلد  ،الثانية فسيستغرق تشكل الجلد الجديد قرابة شهر أو شهرين ٕ وا

أما في حروق الدرجة الثالثة  الجلد وتضميده بمضادات اإللتهاب، المحترق قيح فيجب رفع

  ).101مسعودي دريدي، ص( .لجراحة التجميليةفيجب اللجوء إلى ا

تعالج بغسل الناحية المصابة بكمية كبيرة من الماء المعقم، ثم نزع  :الحروق الكيميائية

بالمحاليل المطهرة المعتدلة، ثم تطبق رفادات  ،المادة المسببة للحرق، ثم غسل مكان الحرق

بة للحرق ثم يبحث عن المادة المسب ،لمدة يوم كامللة بالمحلول وتبدل كل نصف ساعة و مبل

  .ة النوعية لكل منهاوتستعمل األدوية المضاد
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عصبية دماغية أشد خطرا من  تنجم عن الحروق الكهربائية صدمة :الحروق الكهربائية

االت فاقدا للوعي، ويتطلب تنفسا اصطناعيا الحرق، لذلك يكون المصاب في معظم الح

مصطفى  (.صدر، ثم يعالج الحرق بعد إنقاذ المصابوتسميد القلب بالضبط على جدار ال

  ). 201ص،2000القمش وآخرون، 

  :الخطة الواجب إتباعها في إسعاف المحروقين حديثا

  :في الحروق البسيطة: أوال

.التامة في الطهارة االحتياطاتأن تتخذ ∗

.مهاالد على المناطق المصابة بالحرق لتسكين آالبار  الكمديمكن استعمال ∗

.المسكنات الالزمة حسب درجة تألم المصاب تعطى∗

.تنظف منطقة الحرق بالماء الدافئ و الصابون السائل ثم بمحلول السافون الممدد∗

تلتصق شاش مشبعة بمراهم مطهرة حتى ال تضمد منطقة الحرق بوضع قطع من ال∗

على سطح هذه المنطقة، وتعطى الطبقة األولى من الضماد وبطبقات عديدة من 

  محمد توقيف خضير، (.الشاش، ويلف الرباط المناسب لتثبيت الضماد تثبيتا جيداقطع 

). 277ص،2001

.يغير الضماد كل يومين وتراقب حالة المصاب∗

، Oxyplastineاألوكسيبالستين  :المراهم التي يمكن استعمالها في حالة الحريق هي

Oxydeأوكسيد الزنك  de zinc والضمادات المبللة ،Tulle-gras.  

  .من سطح الجسم فأكثر %20وهي الحروق التي تتناول   :في الحروق الخطيرة: ثانيا

يجب التأكد من نفوذية الطرق الهوائية العلوية خاصة عند المصابين بحروق في •

وفي حال الشك بعدم  ،والدخان الحار وأول أوكسيد الفحمالوجه واستنشاق لألبخرة 

.يجب تنبيب الرغامى أو خزعها بصورة مستعجلةكفاية هذه الطرق للتنفس ، 

يجب اإلستفهام عن وقت اإلصابة بالضبط ألن السوائل الالزمة للمصاب يعتمد •

على وقت اإلصابة وليس على وقت اإلسعاف كما يسأل المريض إن أمكن أو
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    مرافقوه عن ظروف الحادث، عمره، األليرجا، السوابق الشخصية، التمنيع

،  2001محمد توقيف خضير،(  .األمراض وبصورة خاصة الكزازالسابق ضد 

).277ص

حياتهم، المرضى المصابين بهذه الحروق معرضون للدخول بصدمة قد تؤدي ب•

وسبب هذه الصدمة بالدرجة األولى النقص الشديد لحجم الدم نتيجة تسرب كميات 

روق الدموية اآلحين من الع)  الملح بصورة خاصة (كبيرة من الماء والكهرليات 

إلى المسافة الخاللية في المنطقة المحروقة ومنها تنصب بالطبع إلى المحيط 

وسبب صدمة الحرق هذه هي نقص الدم الجائل في العروق  ،عيالخارجي وتضي

:نذكر منها  عديدة أخرى إضافة إلى ما سبق الدموية، ولهذا النقص أسباب

 و المبخر في المنطقة المحروقةبفعل خسارة الجسم لكميات كبيرة من السوائل •

).103-99مسعودي دريدي، ص( .خاصة إذا كان الجو المحيط جافا وحارا

خسارة الجسم لكميات إضافية من السوائل في حال وجود الحروق التنفسية من •

: استعراض هذه األسباب نرى أن وسيلة مكافحة صدمة الحرق هو في البدء

.ية المريض وقبل ظهور الصدمةاإلعاضة عن السوائل الضائعة فور رؤ 

 درجة تألمه وليس بحسب درجة الحرق،يعطى المريض المسكنات الالزمة بحسب •

إذ أن الحروق العميقة المخربة للنهايات العصبية أقل إيالما للمريض من الحروق 

. السطحية

من وزن  )كغ/ملغ0,5(يعطى عادة المورفين أو مادة الكلور برومازين بمقدار •

ساعة لتهدئة 24على أربع دفعات تعطى خالل  المريض يقسم هذا المقدار

.آالمهمن تخفيف الالمريض و 

ة المناطق • بعد أن يضع المنقذ القناع والقلنسوة والقفازات المعقّمة يقوم بتعريّ

.المحروق مما يسترها من ألبسة وأغطية
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كمية البول الموجودة في يوضع للمريض قثطرة دائمة في الجهاز البولي وتقاس •

المثانة، ويرسل نموذج منها للفحص، ثم توصل القثطرة بكيس مدرج لجمع البول 

 30(حيث تقاس كمية البول المفرزة في كل ساعة ويجب أال تقل هذه الكمية عن

.)103-99مسعودي دريدي، ص(  .بالساعة )3سم

  

  :تعريف التشوه.1

يعتبر التشوه كإصابة تحدث بجسم المرء من الخارج، أي أن نتائج اإلصابة تتبدى في 

الخارج وتؤثر بشكل ما في سلوكه الظاهر من ذلك مثال كإصابة في العينين أو األذنين 

ع أن نقول أن يونستط أوقد يولد الشخص هكذا بتشوه خلقي،بالتلف أو بتر أحد األطراف، 

بل يدرج  تيدخل في نطاق التشوها الداخلية كالقلب أو الكبد ال التلف الذي يصيب األعضاء

 (. في نطاق األمراض فشرط التشوه أن يكون ظاهرا ويكون له أثر في السلوك الظاهري للفرد

  ). 61ص  يوسف ميخائيل أسعد،

  :Deformityتشويه –تشوه 

أي تشويه في الجسم أو في أجزاء معينة منه، بحيث يعتبر مشوها، أو قبيح الشكل وقد يكون 

  ).www.gulfkids.com (. مصحوبا في بعض األحيان بفقدان ذلك الجزء لوظيفته

  ).78،  ص2005مدحت أبو النصر، (  :تعريف تشوه األطراف.2

تحدث هذه ي تصيب الهيكل العظمي لإلنسان، و التالجسمية الحركية و  اقاتهو أحد اإلع

  .اإلعاقة بنسبة كبيرة في األطراف العليا من الجسم مقارنة باألطراف السفلى
  

ية ومن أبرز هذه األسباب خلق –معظمها وراثية  :أسباب اإلصابة بتشوه األطراف.3

  :يليام

.إصابة المرأة الحامل بالحصبة األلمانية§

. م األم الحامل بالمواد الكيماويةتسم§
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.تعرض األم الحامل لألشعة§

.سكنات أو المخدراتإدمان المرأة الحامل للم§

.تناول األم الحامل لألدوية المهدئة وخاصة دون استشارة الطبيب§

  :كذلك قد تكون هناك حاالت تشوه األطراف نتيجة أسباب بيئية مكتسبة نذكر منها

.دث الطرقحوا. 2      .حوادث المنزل.1

.حوادث السقوط. 4      .حوادث العمل.3

.الحروق. 7            .البراكين. 6        .الزالزل.5

ص2005مدحت أبو النصر، (  ،78-79.(  

  :أشكال تشوهات األطراف.4

  :هناك أشكال عديدة لتشوه األطراف نذكر منها

.غياب جزء من أحد األطراف§

.غياب طرف من األطراف§

.غياب أكثر من طرف§

.حجم أحد األطراف بشكل واضحصغر §

  ).79-78ص،2005مدحت أبو النصر،  (. تشوه طرف أو أكثر من األطراف§

  

  

  

  

  :خالصة

مما سبق تعتبر الحروق من اإلصابات التي تشكل خطرا كبيرا على حياة البشرية 

مستديمة التي تخل بوظائف جمعاء، ذلك أنها تؤدي إلى الوفاة والتشوه والشلل والعاهات ال
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أن اإلصابة الجسدية، ذلك ة والمشاكل النفسية و المعانان المتاعب و تجلب له الكثير مالجسم و 

حوادث و  الحروق تصنف ضمن المسبب الثالث للوفيات بعد الحوادث المروريةبحوادث 

من أكثر الفئات المستهدفة في المجتمع لإلصابة بمثل هذه  ، وأنفي العالم األسلحة النارية

.راهقينالمألطفال و فئة ا الحوادث 
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  :تمهيد

يعتبر بمثابة المنبع األساسي لمعرفة  الذيال تخلو أي دراسة ميدانية من جانب نظري      

أساس قاعدي لها يكمله الجانب التطبيقي الذي يعد وك، الحقائق الخاصة بمتغيرات دراستنا

أي بحث علمي تحدد قيمته العلمية وقيمة إن ف لذلك، خطوات البحث العلميدوره من أهم ب

نتائجه من خالل اإلجراءات المنهجية التي اتخذت في سبيل اختبار فروض ذلك البحث، 

  .افهتحقيق أهد تحققها، وبالتالي أو عدم والتأكد من تحققها

ة للقيام بالبحث الميداني سيتم وصف اإلجراءات المتبعة في الدراسة الحالي وفي هذا الفصل

  .الدراسةالمستخدم في منهج الللموضوع، بداية ب

  :الدراسةمنهج .1

تأتى إال عن طريق سير أغوارها ال يتحديد طبيعة المشكلة المدروسة وأبعادها و  إن     

أجل الوصول  الذي يعتبر طريق أو سبيل يتبعه الباحث من هذا األخير ،منهج علمي سليم

. ) 146ص،2003فريد بوحناش، (  .إلى الحقائق العلمية

سهل علينا القواعد التي تالمبادئ و التي ترسم من جملة  ةيالكيفية المنطقهو السبيل و المنهج و  

 وإخالص محمد عبد الحافظ  ( .صحيحةلوصول إلى نتائج علمية دقيقة و امشكلة بحثنا و  دراسة

  ). 83ص،2000حسين باهي،  مصطفى

عبد الحميد  (. أسلوب يسير على نهجه الباحث كي يحقق الهدف من بحثهالمنهج كما أن 

ص2003رشوان،  ،53 .(  

لكل منهج وظيفته وخصائصه التي يستخدمها كل أن المواضيع، و  باختالفوتختلف المناهج 

ص1995، عمار بوحوش (. باحث في ميدان اختصاصه ،92 .(   

موضوع  لمالئمتهالتحليلي وذلك  الوصفيالمنهج وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على      

، هو أحد أشكال التفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وأهداف الدراسة

وتصويرها كميا عن طريق جمع البيانات والمعلومات المقننة عن الظاهرة أو المشكلة 
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خضاعها لل ٕ التحليلي عبارة عن طريقة فالمنهج الوصفي  ،دراسات الدقيقةوتصنيفها وتحليلها وا

لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهجية قلمية صحيحة، وتصوير النتائج التي يتم 

التوصل إليها على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها، فهو وصف دقيق تفصيلي وتحليلي 

ص2007 سامي ملحم، (.لظاهرة أو موضوع محدد ،95 ( .  

  :مجتمع الدراسة.2

رجي للجسم بسبب األفراد الذين تعرضوا لتشوهات في المظهر الخا يتكون مجتمع الدراسة من

عميرات"من مستشفى  متم انتقاءه اإلصابة بالحروق حيث ومستشفى  "تقرت-سليمان

فليس" بن   .مفردة 100عددهم وقد بلغ  "باتنة- التھامي

  :عينة الدراسة.3

  :الدراسة إلى قسمين عينةالطالبة ت قسم  

داة الدراسة على عينة استطالعية قوامها أقامت الطالبة بتطبيق : عينة استطالعية:3-1

، وقد تم اختيارها بشكل عشوائي لإلجابة الناتجة عن الحروق من المصابين بالتشوهات )20(

التناسق  –تقبل أجزاء الجسم المعيبة (: المكون من خمسة أبعاد) صورة الجسم(على المقياس 

 –االجتماعي لشكل الجسم المنظور  –المنظور النفسي لشكل الجسم  –العام ألجزاء الجسم 

  .داة الدراسةأ، وذلك لحساب ثبات )المحتوى الفكري لشكل الجسم

كل أفراد المجتمع  تم اختيارها بكتابة أسماء وهي عينة عشوائية بسيطة: عينة أساسية:3-2

الورق بعد طيه بشكل يسمح بتساوي الفرص في  في ورق صغير وبعدها تم خلط هذا

مرحلة اختيار عدد األوراق حسب عدد المفردات المطلوبة والتي بعد ذلك ثم تأتي  ،االختيار

  .مفردة 30يقدر عددها في هذه الدراسة بـ 

ار والنسب المئوية للمتغيرات قامت الطالبة بحساب التكر  :وصف عينة الدراسة:3-3

السن، الجنس، الحالة االجتماعية، الوظيفة االجتماعية، مكان الحرق، : (الديموغرافية وهي

  ).سبب الحرق، درجة الحرق، مدة اإلصابة بالحرق
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  :بالنسبة للسن: أوال

سنة، وأن  20إلى15تراوحت من أعمارهم %20أن ما نسبته ) 02(رقم جدول يتبين من ال

سنواتهم تراوحت  %43,34سنة، وأن  25إلى20سنواتهم تراوحت من 36,66%

  . سنة 30إلى25من

  :)02(جدول رقم 

  30= يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن حيث ن

  ةـة المئويـالنسب  ددـالع  نـالس

%0620سنة20ىـإل15نـم

%1136,66سنة25ىـــإل20نــم

%1343,34سنة30ىـإل25نـم

%30100  وعــالمجم

  

  :بالنسبة للجنس: ثانيا

  .من اإلناث %66,67من الذكور، وأن %33,33أن ما نسبته ) 03(يظهر الجدول رقم 

  ):03(جدول رقم 

  30= يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس حيث ن

  ةـة المئويـالنسب  ددـالع  الجنس

%1033,33  رــــذك

%2066,67  ىـــأنث

%30100  وعــالمجم
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  :جتماعيةاإلالحالة : ثالثا

  %53,33ن أعزب، وأ جتماعيةاإلحالتهم  %40أن ما نسبته ) 04(يظهر الجدول رقم 

  .أخرى جتماعيةاإلحالتهم %6,67ن متزوج ، وأ جتماعيةاإلحالتهم 

  ):04(جدول رقم

  30= حيث ن جتماعيةحسب الحالة اإل الدراسة يوضح توزيع أفراد عينة

  ةـة المئويـالنسب  ددـالع  جتماعيةة اإلـالحال

%1240  زبـأع

%1653,33  زوجـمت

%026,67  رىـأخ

%30100  وعــالمجم

  

  :لوظيفة االجتماعيةا: رابعا

  %36,67وظيفتهم اإلجتماعية طالب، وأن %23,33أن ما نسبته  )05(يظهر الجدول رقم 

  .وظيفتهم اإلجتماعية أخرى  %40وظيفتهم اإلجتماعية عمال ، وأن 

  :)05(جدول رقم 

  30= جتماعية حيث نراد عينة الدراسة حسب الوظيفة اإليوضح توزيع أف

  ةـة المئويـالنسب  ددـالع  ة االجتماعيةـالوظيف

%0723,33  بـطال

%1136,67  لـعام

%1240  رىـأخ

%30100  وعــالمجم
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  :قوالحر اإلصابة بمكان : خامسا

مكان %16,66مكان الحرق علوي، وأن  %56,67أن ما نسبته ) 06(يظهر الجدول رقم 

  ).علوي وسفلي معا(مكان الحرق  %26,67الحرق سفلي، وأن 

  ):06(جدول رقم 

  30= ق حيث نوالحر اإلصابة بيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان 

  ةـة المئويـالنسب  ددـالع  كان الحرقـم

%1756,67  ويـعل

%0516,66  يـسفل

%0826,67  ركـمشت

%30100  وعــالمجم

  

  :قوالحر اإلصابة بسبب : سادسا

سبب   %3,33سبب الحرق حراري، وأن  %83,33أن ما نسبته ) 07(يظهر الجدول رقم 

  .سبب الحرق كيميائي  %13,34، وأن الحرق كهربائي

  ):07(جدول رقم 

  30= ق حيث نوالحر اإلصابة بيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سبب 

  ةـة المئويـالنسب  ددـالع  رقـسبب الح

%2583,33  ةـحراري

%013,33  ةـكهربائي

%0413,34  ةـكيميائي

%30100  وعــالمجم
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  :قوبالنسبة لدرجة الحر : سابعا

درجة   %70درجة حروقهم األولى، وأن  %13,33أن ما نسبته ) 08(يظهر الجدول رقم 

  .درجة حروقهم الثالثة%16,67حروقهم الثانية ، وأن 

  ):08(جدول رقم 

  30= ق حيث نوالحر اإلصابة بيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب درجة 

  ةـة المئويـالنسب  ددـالع  درجة الحـروق

%0413,33  ىـاألول

%2170  ةـالثاني

%0516,67  ثةـالثال

%30100  وعــالمجم

  

  :قوبالنسبة لمدة اإلصابة بالحر : ثامنا

مدة  %33,33، وأن مدة اإلصابة أقل من سنة %30أن ما نسبته ) 09(يظهر الجدول رقم 

  .سنوات 5مدة اإلصابة أكثر من  %36,67، وأن سنوات 5اإلصابة من سنة إلى 

  ):09(جدول رقم 

  30= ق حيث نوحسب مدة اإلصابة بالحر يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

  النسبة المئوية  العدد   ةـدة اإلصابـم

%0930  ةـن سنـل مـأق

%1033,33  سنوات 5من سنة إلى 

%1136,67  سنوات 5ن ـر مـأكث

%30100  وعــالمجم
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  : الدراسةأداة .4

   :مقياس صورة الجسم: 4-1

  :وصف المقياس: 4-1-1

المعوقين (ألشخاص تشخيص صورة الجسم لل "النوبي محمد علي محمد"أعده الدكتور   

 )5(عبارة موزعين على  )30(يتكون في صورته النهائية من  2010سنة ) بدنيا والعاديين

المنظور النفسي  –التناسق العام ألجزاء الجسم  –تقبل أجزاء الجسم المعيبة  :أبعاد وهي

قام حيث ، المحتوى الفكري لشكل الجسم –االجتماعي لشكل الجسم المنظور  –لشكل الجسم 

 -أحيانا-كثيرا( الباحث بترتيب العبارات بطريقة دائرية، وأمام كل عبارة أربعة استجابـات 

وذلك للعبارات الموجبة  )3-2-1-0(: تم توزيع الدرجات عليها كالتاليقد و  ).أبدا-نادرا

 )90(الدرجة الكبرى للمقياس هيولذا تكون  )0-1-2-3(أي  للعبارات السلبية عكس ذلكو 

ص2010، محمد النوبي (). الصفر(الدرجة الصغرى هيو  ،155.(  

وقد اعتمدت الطالبة على هذا المقياس لتناسبه مع خاصية الدراسة، غير أنها قامت بتعديل 

-كثيرا(للبدائل  )4-3-2-1(: بعض العبارات وتغيير في توزيع الدرجات وجاءت كالتالي

- 2- 3-4(وهذا في العبارات الموجبة وعكس ذلك في العبارات السالبة أي ) أبدا-نادرا-أحيانا

وبعدها تم ، )30(والدرجة الصغرى للمقياس هي )120(وبذلك تكون الدرجة الكبرى هي) 1

  .لمقياس للتأكد من صالحية تطبيق األداةدراسة صدق وثبات ا

بصدق المقياس صالحية المقياس لقياس ما وضع يقصد  :صدق المقياس :4-1-2

لقياسه، ومدى ارتباطه بالموضوع، وهكذا فمقياس صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات 

يعتبر التأكد من صدق أداة جمع ، حيث ما وضع ألجلهالناتجة عن الحروق يجب أن يقيس 

التطرق إلى  ثميجب على الباحث التأكد أوال من صدق المقياس  إذ البيانات خطوة أساسية،

  .ال يمكن حساب االختبار دون التأكد من صدقه الثبات، أنه
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  :صدق المحكمين

أساتذة  )05(المحكمين متكونة من من  مت الطالبة بعرض المقياس على مجموعةقا

باالطالع على م الجميع وقد قا). 1ملحق رقم( والتربية متخصصين في ميدان علم النفس

بداء جملة من التعليقات و الم ٕ المالحظات عليها وتعديل بعض العبارات، بناء على ما قياس وا

  .من المحكمين %75اتفق عليه أكثر من 

ثبات المقياس مدى اتساق واستقرار نتائجه فيما لو طبق بيقصد  :ثبات المقياس: 4-1-3

ألفا "استعملنا معادلة  صورة الجسم مقياسعلى عينة من األفراد، ولغرض حساب ثبات 

Cronbach( "كرونباخ Alpha( بـ والتي يرمز إليها ) ( والذي يعتبر من أهم أدوات ،

   . لالختبارالداخلي  االتساق

 ةاإلحصائيالحزمة  رنامجببمن خالل االستعانة معالجة البيانات اإلحصائية  تتم حيث

)spss( ، تم تفريغ البيانات الخاصة بالمقياس بعد تطبيقها على عينة الدراسة حسب النتائج و

حسن على هذا البرنامج، فإنه من األ االعتمادالمتحصل عليها من المستجبين وبما أنه تم 

Statissticalتتكون من  spss فكلمة. بشكل موجزإعطاء توضيح عنه و  Package For

Social Scientifices وهو برنامج آلي ، االجتماعيةالحزمة اإلحصائية للعلوم ي وهي تعن

يستخدم إلجراء عمليات إحصائية كثيرة بشكل أسهل، فالقيام بالحسابات اليدوية لهذه 

النظام استخدام برنامج ب خاصة إذا كان حجم البيانات كبيرا، ولكن الاإلحصاءات ليس سه

ويتم من خالل التعامل مع البرنامج سهلة تصبح جميع هذه التحليالت  )spss(اإلحصائي 

 285، ص2007نبيل جمعة،  (.الموضوعية والدقة في النتائجمن الوقت والجهد و  كسب الكثير

.(

كما هو موضح  تم حساب الثبات الكلي لمقياس صورة الجسم بطريقة ألفا كرونباخوقد 

  .)10(بالجدول رقم
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  ):10(جدول رقم 

  لمقياس صورة الجسممعامل الثبات ألفا كرونباخ 

Alpha  معامل ألفا كرونباخ de Cronbach Nombreالعبارات d'éléments المقياس

,9380 30
صورة 

الجسم

Alphaمل الثبات امن الجدول أعاله أن معيتضح  de Cronbach  ذو لمقياس صورة الجسم

 .مقياس صورة الجسم معامل ثبات قوي، وهذا يدل على ثبات فقرات وهو )0,938(قيمة 

  :خالصة

جراءات المنهجية المتبعة لتحقيق أغراض الدراسة ميدانيا، تطرقنا في هذا الفصل إلى أهم اإل

ألنه  المنهج الوصفي التحليلي ذي هوحيث قمنا في بادئ األمر بتحديد منهج الدراسة وال

األشخاص الذين ، بعدها عرجنا على مجتمع الدراسة وهم األنسب لمثل هذه المواضيع

تعرضوا للتشوهات الناتجة عن اإلصابة بحادث الحروق، ومنه تم استخراج عينة الدراسة 

إلخ، لنتدرج إلى ..........وتحديد أهم خصائصها حسب السن، الجنس، الحالة االجتماعية

وكذا تحديد الخصائص السيكومترية  في مقياس صورة الجسم ةأداة الدراسة والمتمثلعرض 

     .له، ووصف صورته النهائية كما تم تطبيقه على عينة الدراسة) والثباتالصدق (
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  :تمهيد

تفريغ النتائج الخام سم على أفراد عينة الدراسة، و بعد أن تم تطبيق مقياس صورة الج     

المتحصل عليها، سنقوم فيما يلي بعرض هذه النتائج وذلك وفقا لفرضيات الدراسة والتي 

تم عرضه  ماوذلك في ضوء  ،قشة هذه الفرضياتذلك سيتم تفسير ومناعددها أربعة، وبعد 

اإلطار النظري وكذلك من خالل ما كشفت عنه التحليالت اإلحصائية التي استخدمت في 

   .الختبار صحة الفروض و التحقق منها

:مناقشة فرضيات الدراسة.1

:ىـاألولمناقشة الفرضية  :1-1

صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات ناتجة عن توجد فروق ذات داللة إحصائية في  

.)"علوي وسفلي"مشترك –سفلي –علوي( الحروق تعزى لمتغير مكان الحروق

نظرا لوجود أكثر من  للتحقق من هذه الفرضية تم حساب معامل تحليل التباين األحادي

   . والجدول الموالي يوضح النتائج  ،متغير يعزى للمكان المصاب

اإلصابة لمعرفة وجود فروق ذات إحصائية في مقياس صورة الجسم تعزى مكان 

Oneالتباين األحادي تحليل اختبار  باستخدامالحروق، قامت الطالبة  Way ANOVA.   

):11(الجدول رقم   

يمثل داللة الفروق في صورة الجسم لدى أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير مكان اإلصابة 

) األحاديالتباينتحليلبالحروق بإستعمال اختبار  One Way ANOVA):  

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

مستوى Fقيمة 

  الداللة

0,03720,019  بين المجموعات

0,440,957
11,43527  داخل المجموعات

0,424
11,47229  المجموع
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، و بما أن القيمة 0,95أن مستوى الداللة المحسوبة يساوي  )11(الجدول رقميتبين من 

>0,95 :أي الصفرية  الفرضية داللة أكبر من مستوى Sig=0,05=αنقبل بالتالي و 

متغير مكان ل تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجدال  أن ونستنتج الفرضية الصفرية،

  .الحروق

ً و الحر تعرض للتشوهات الناتجة عن يالذي مكان الأن سبب ذلك وتعزو الطالبة  ◌ كان  ق أيًا

 ويعني ذلكمهما أجري له من تعديل، مكانه يعتبر فقدان، وهذا الفقدان ال تعويض فيه 

قبله واالستسالم له، فكل جزء من أن هناك واقع جديد على الرغم من صعوبة ت للمصاب

منسجم أجزاء الجسم له أهميته عند الفرد، وأن الفرد ينظر دائما إلى جسمه على أنه 

التكامل لدى هؤالء تغير من نظرة التناسق و  )تشوه(متناسق ومتكامل، واإلصابة بالحروقو 

جسم، وأنه كلما كانت الجمالية للعلى الناحية الوظيفية و يؤثر التشوه ومهما يكن فإن األفراد، 

كلما كان لها وقع أكبر على ....) كالوجه أو الرقبة أو اليدين(التشوهات بارزة في الجسم 

شخصية الفرد خاصة إذا كان المصاب ممن يولي أهمية كبيرة لشكل و صورة الجسم أو 

  .   المظهر الخارجي

 من العثور على الطالبة النظري والدراسات السابقة فلم تتمكنالجانب على ستطالع االوبعد 

  .تناول تأثير مكان الحروق على صورة الجسمأي من الدراسات ت

:مناقشة الفرضية الثانية: 1-2

توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات ناتجة عن  

).كيميائية –كهربائية  –حرارية ( الحروق تعزى لمتغير سبب الحروق

الفرضية تم حساب معامل تحليل التباين األحادي نظرا لوجود أكثر من للتحقق من هذه 

   . لي يوضح النتائجوالجدول التا ، ة بالحروقصابسبب اإلمتغير يعزى لل

اإلصابة  لسببلمعرفة وجود فروق ذات إحصائية في مقياس صورة الجسم تعزى 

Oneالتباين األحادي تحليل الحروق، قامت الطالبة باستخدام اختبار ب Way ANOVA.   
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):12(الجدول رقم   

اإلصابة  سببيمثل داللة الفروق في صورة الجسم لدى أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير 

)األحادي التباينبالحروق بإستعمال اختبار تحليل One Way ANOVA):  

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

مستوى Fقيمة 

  الداللة

0,78420,392  بين المجموعات

0,9910,384
10,68827  داخل المجموعات

0,396
11,47229  المجموع

، و بما أن القيمة أكبر 0,38أن مستوى الداللة المحسوبة يساوي ) 12(يتبين من الجدول رقم

>0,38: أي الصفرية  الفرضية داللة من مستوى Sig=0,05=αالفرضية  نقبل بالتالي و

 سبب اإلصابةمتغير تعزى ل إحصائية داللة ذات فروق ال توجد أن ونستنتج الصفرية،

  .الحروقب

ها نزولالطالبة أثناء  وما الحظتهوبناء على ما تم عرضه في الجانب النظري من الدراسة 

يؤثر على مستوى  فهو اللحروق المصاب لحوادث اتعرض أنه مهما كان سبب للميدان 

صورة الجسم لدى هؤالء األفراد بقدر ما تهمهم النتيجة وراء هذه األسباب أال وهي التشوهات 

دَثَ وانتهى  ثْ حَ ال يؤثر بقدر ما  )حرارية، كيميائية، كهربائية( فمهما عظم السببألن الحادِ

ر في تغيّ  ، وما حدث منالجسم أو أضرار أو فقدان ألحد أعضاء وهاتخلفه الحريق من تش

 حاول حتى ولو ه، ألنشكل الجسم الخارجي أدى إلى تغيير صورة الجسم لدى هؤالء األفراد

المصاب نسيان الحادث فإن التشوهات تبقى بارزة ال يمكن محواها أو تجاوزها يعني 

لديهم من تشوهات  بما خلف الحادث بدرجة كبيرة المصابين بالحروقيتأثر األفراد باختصار 

  .أو آثار أو انكماشاتأو عاهات 
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من كما أن الطالبة لم تجد أي دراسة من الدراسات السابقة تدعم أو تنفي ما توصلت له 

  .نتيجة لهذه الفرضية

   

:مناقشة الفرضية الثالثة: 1-3

توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات ناتجة عن  

).الثالثة –الثانية  –األولى ( الحروق تعزى لمتغير درجة الحروق

للتحقق من هذه الفرضية تم حساب معامل تحليل التباين األحادي نظرا لوجود ثالث 

   . ول يوضح النتائجمتغيرات تعزى لدرجة اإلصابة بالحروق،  وفيما يلي جد

لمعرفة وجود فروق ذات إحصائية في مقياس صورة الجسم تعزى لدرجة اإلصابة 

Oneالتباين األحادي تحليل بالحروق، قامت الطالبة باستخدام اختبار  Way ANOVA.  

  ):13(الجدول رقم 

اإلصابة  درجةيمثل داللة الفروق في صورة الجسم لدى أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير 

)األحادي التباينبالحروق بإستعمال اختبار تحليل One Way ANOVA):  

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

مستوى Fقيمة 

  الداللة

0,16920,085  بين المجموعات

0,2020,818
11,30327  داخل المجموعات

0,419
11,47229  المجموع

و بما أن القيمة  ،0,81أن مستوى الداللة المحسوبة يساوي ) 13(من الجدول رقم ضحيت

>0,81: أي الصفرية  الفرضية داللة أكبر من مستوى Sig=0,05=αنقبل بالتالي و 

 درجةمتغير تعزى ل إحصائية داللة ذات فروق ال توجد أن ونستنتج الفرضية الصفرية،

  .اإلصابة بالحروق
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اإلصابة بالحروق تختلف من شخص إلى  هذه النتيجة بأنيمكن تفسير تعتقد الطالبة أنه و 

كلما ازدادت درجة اإلصابة بالحروق عمقا ومساحة كلما ازدادت التشوهات ألن آخر ف

فهي  ،اإلصابة من الدرجة األولى تكون على مستوى البشرة أي الطبقة السطحية الخارجية

 واضحة أننا ال نجدها تترك آثاركما  في المستشفى بدون عالجتقتصر هنا على وجود آالم 

لمثل هذه الدرجات كالتي تخلفها اإلصابة من الدرجة الثانية أو الثالثة فاألفراد الذين تعرضوا 

وقد تحتاج أو عاهات أو حتى إعاقات في بعض األحيان،  من اإلصابة تسبب لهم تشوهات

مراكز متخصصة ويعود سبب ذلك إلى التلف الذي  في أو تقويمية إلجراء عمليات تجميلية

الخاليا الجلدية بالتالي تكون اإلصابة مختلف التخريب الذي ألحق بو أتعرضت له األذمة 

، لذلك تكون درجة وقد تكثر معاناتها في العادة عميقة شديدة ال سطحية مما يصعب شفائها

  .تاإلصابة بناء على قدرة الفرد وتحمله لوقع هذه التشوها

 وبعد االستطالع على الجانب النظري والدراسات السابقة فلم تتمكن الطالبة من العثور على

  .أي من الدراسات تدعم أو تنفي صحة الفرضية

   

:مناقشة الفرضية الرابعة: 1-4

توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات ناتجة عن  

.اإلصابة بالحروقالحروق تعزى لمتغير مدة 

وللتحقق من هذه الفرضية تم حساب معامل تحليل التباين األحادي نظرا لوجود ثالث 

   . متغيرات تعزى لمدة اإلصابة بالحروق،  وفيما يلي جدول يوضح النتائج

لمعرفة وجود فروق ذات إحصائية في مقياس صورة الجسم تعزى لمدة اإلصابة 

Oneالتباين األحادي تحليل اختبار  بالحروق، قامت الطالبة باستخدام Way ANOVA.   
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):14(الجدول رقم   

يمثل داللة الفروق في صورة الجسم لدى أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير درجة اإلصابة 

)األحادي التباينبالحروق بإستعمال اختبار تحليل One Way ANOVA):  

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

مستوى Fقيمة 

  الداللة

1,34220,671  بين المجموعات

1,7880,186
10,13027  داخل المجموعات

0,375
11,47229  المجموع

و بما أن القيمة  ،0,18أن مستوى الداللة المحسوبة يساوي ) 14(يتضح من الجدول رقم

>0,18: أي الصفرية  الفرضية داللة أكبر من مستوى Sig=0,05=αنقبل بالتالي و 

 مدةمتغير تعزى ل إحصائية داللة ذات فروق ال توجد أن ونستنتج الفرضية الصفرية،

  .اإلصابة بالحروق

حتى ولو  جوهرية وأنه ألفرادلدى جميع اإلى أن صورة الجسم سبب ذلك ة الطالب وتعز و 

، وألن األفراد لنمط جدري لحياة المصابفإنها يعتبر تغيير أقل من سنة  اإلصابةمدة  كانت

ون أقل من سنة صورة الجسم تكالذين تعرضوا لإلصابة بالتشوهات الناتجة عن الحروق في 

لتقبل صورة الشكل الجديد للجسم، أي أنهم انتقلوا بغير صلوا بعد و تلديهم جديدة أي لم ي

، عالوة يعتادوا عليه من قبلدة مستجدة بشكل لم إرادتهم إلى مرحلة حياتية جديدة بصورة جدي

حساسات وآالم إعلى أن أغلب حاالت التشوهات الناتجة عن الحروق تظهر لديهم 

والجروح واللفافات الضمادات و  خاصة مع التغيرات في بداية األمر إلخ..........ومعاناة

إلى إال أنهم وبمرور الوقت يصلون ضف إلى ذلك الصدمة األولى الناتجة عن الحادث 

األفراد الذين مدة إصابتهم أكثر من سنة غالبا ما  أن كيف في ظل الواقع المعاش، كماالت

لذلك  مع هذا الجسد بصورته الجديدة،وصلوا إلى مرحلة التقبل وتكونت لديهم آليات للتأقلم 



العامةنتائج مناقشة فرضيات الدراسة وتفسير ال                   : خامسالفصل ال

67

الفترة الزمنية الطويلة والتي تمتد أكثر من سنة تساعد الفرد على تكوين منظومة معرفية ف

ن الفرد المشوه قد مر بعمليات كاالواقع الجديد وتساعده على التعود، حتى ولو  للتعامل مع

تساعده للوصول إلى ) إلخ....نفسية واجتماعية(جراحية تقويمية أو تجميلية أو حتى تأهيلية 

قوي للحكم على  ال تعد مؤشر بالحروق مدة اإلصابة في الفروقوعليه فإن  ،مرحلة التقبل

   .عود إلى مدى تقبل الشخص المصاب لواقعه الجديدبقدر ما ي التشوهات

  

:تفسير النتائج العامة.2

لمصابين بتشوهات ناتجة عن هدفت هذه الدراسة إلى البحث في موضوع صورة الجسم لدى ا

إلى  و بالنظر ،على عينة من األفراد مقياس صورة الجسمتطبيق وذلك من خالل  الحروق

  :من أنه الفرضيات األربعة للدراسةالتي أفرزتها المتوصل إليها و  النتائج

توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات ناتجة ال.1

.عن الحروق تعزى لمتغير مكان الحروق

توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات ناتجة ال.2

.عن الحروق تعزى لمتغير سبب الحروق

توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات ناتجة ال.3

.عن الحروق تعزى لمتغير درجة الحروق

توجد فروق ذات داللة إحصائية في صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات ناتجة ال.4

.عن الحروق تعزى لمتغير مدة اإلصابة بالحروق

توجد فروق ذات داللة إحصائية ة لم تتحقق وبالتالي الوعليه يمكننا القول أن الفرضية العام

مكان (في صورة الجسم لدى المصابين بتشوهات ناتجة عن الحروق تعزى لمتغيرات 

 أنوتبرر الطالبة ذلك ب، )الحروق، سبب الحروق، درجة الحروق، ومدة اإلصابة بالحروق

 له اآلخرينهو أساس قبول  للجسم لمظهر الخارجيايعتبر شكل الجسد و  من األفراد فردأي 

 العمرية همراحلادية وذهنية تالزم اإلنسان عبر المظهر صورة مو  ،فصورة الجسم جوهرية
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من  الخارجي للمظهرالمتواصلة يؤدي إلى زيادة االنتباه والمراقبة لديه فوجود التشوه  المختلفة

فإن  التغير الوجداني، الناتج عن الحروق قد يؤدي إلى) التشوه(ن التغير الجسماني ، وألطرفه

 نا نجذصفة التعويض عن المفقود، ولكن على العموم في مجملهاحمل الطبيعة اإلنسانية ت

   .تناسق العام للجسملتأثير على الالفقدان وفي االتشوه يحمل صفة الديمومة في 

الفرد السوي يعاني من التفكير الدائم في سبق ذكره يمكننا القول أنه إذا كان لهذا ومما و 

الحياة وتعقيداتها ومتطلباتها وغالبا ما يجد معيقات تعيق تلبيه احتياجاته، فما بال الفرد الذي 

وخاصة أنها ال تعويض فيها أي ال يمكن أن يعود الجسم إلى طبيعته ) تشوهات(يعاني من 

االستسالم لما هو نفسي و ق التوازن العقيدتنا اإلسالمية تحقال ننسى أن مرة أخرى، ولكن 

  . هوالقدر اهللا قضاء والرضا ب واقع
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  :خـاتمـة

موضوع هذه الدراسة حول ظاهرة التشوه الناتج عن الحروق، ومما ال شك فيه  تمحور      

أن الفئات االجتماعية التي تواجه مشاكل معقدة وحساسة في مختلف المجتمعات هي فئة 

التشوه خصوصا يمثل مشكلة جسمانية ف ،المعاقين أو ذوي االحتياجات الخاصة عموما

ى محيطهم وبالتالي تترك الفرد في تسلسل من اجتماعية ونفسية تؤثر على األفراد وعل

األفكار يتولد عنها غالبا معاناة تصل لدرجة االضطراب، ولعل أن أصعب ما يواجهه 

اإلنسان المشوه هو عدم تمكنه من مواجهة الناس بوجهه أو شكله الجديد الذي سجلت فيه 

شفقة واالشمئزاز التي الحروق ذكرى مروره بها خاصة ومع تحمله لتلك النظرات المليئة بال

يقابله بها كل شخص يراه ألول مرة، ليكرس مبدأ االختالف فيما بينهم ويشعره أنه من 

المستحيل أن يكون شخص عادي، وذلك ما يجعل الشخص المصاب ينبذ أي اتصال مباشر 

مع العالم الخارجي، كل ذالك وأكثر يعاني منه من أصيبوا بتشوهات في صورة الجسم وأن 

م ما توصلت له نتائج دراستنا هذه هو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في من أه

مكان الحروق، ( رات ـصورة الجسم لدى المصابين بتشوهات ناتجة عن الحروق تعزى لمتغي

، فكل متغير من هذه المتغيرات )سبب الحروق، درجة الحروق، مدة اإلصابة بالحروق 

ك يعد موضوع صورة الجسم من الموضوعات تختلف استجاباته من شخص آلخر، وبذل

الهامة والتي ال ينبغي إغفالها أو مجرد إدراجها ضمن التفسيرات اإلكلينيكية والتحليلية في 

ربطها مع متغيرات  الدكتوراء، إضافة إلى دراسات نوعية قليلة في مرحلتي الماجستير أو

جراء المزيد من البحوث حول الخصائص النفسية واالجو  أخرى ٕ هذه بها ميز تتماعية التي تا

  .الفئة من المصابين إذ أن هذه الدراسة ليست إال مفتاحا للبحث العلمي المتواضع
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  :الدراسة ومقترحات توصيات

إجراء المزيد من البحوث والدراسات استكماال للجهد الذي بدأته الطالبة في ضوء ما 

انتهت إليه دراستها، حيث ترى أن هذه الفئة في حاجة إلى المزيد من الدراسات والبحوث 

، )حاالت التشوهات(المسحية وذلك نظرا الفتقار التراث النظري في التطرق لهذه الفئة 

  :والوقوف على مشكالتهم والعمل على التخفيف من حدتها ومعالجتها، وتشمل

ضرورة إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول تأثير صورة الجسم على متغيرات .1

.ابين بتشوهات ناتجة عن الحروقالشخصية وجوانب النمو المختلفة لدى المص

ضرورة تحلي األولياء بروح المسؤولية لحماية صغارهم من الكوارث الصحية التي قد .2

.تتسبب فيها الحروق بصفة عامة، والحروق الحرارية المنزلية بصفة خاصة

ضرورة توعية اآلباء إلى أهمية مساندتهم ألبنائهم المشوهين خاصة في مرحلة .3

.يساعدوهم على مواجهة ما يقابلهم من مشكالت في هذه المرحلةالمراهقة حتى 

.معرفة مدى الدور الذي تلعبه الصورة الجسمية االيجابية في تشكيل ذات ايجابية.4

ضرورة تعليم وتقديم النصح لكل المواطنين، وذلك من خالل إتباع اإلسعافات األولية .5

)هافصل الحروق و تشوهات-الجزء النظري للدراسة.(للحروق

توعية أفراد المجتمع بأساليب التعامل ومهارات التواصل المناسبة مع المشوهين .6

خاصة عندما تكون على مستوى الوجه ألن هذا يساعدهم على التفاعل واالندماج في 

.المجتمع

ضرورة التوسع في إعداد وبناء المقاييس النفسية المناسبة لحاالت التشوهات وذلك .7

.لفة من شخصياتهم، فنحن في أمس الحاجة إليهاللكشف عن الجوانب المخت

ضرورة تصميم برامج إرشادية تدريبية لتحسين نمو صورة الجسم لدى هذه الفئة منذ .8

.مراحل مبكرة

.توخي الحذر من اإلصابة بهذا النوع من الحوادث.9
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إنشاء جمعيات إنسانية للتكفل بالمرضى المصابين بالحروق تضمن لهم .10

  .عنويةحقوقهم المادية والم

سنة من ) 15(إجراء بحوث ودراسات مقارنة بين الفئات العمرية األقل من .11

).السن ،  الجنس ، الحالة اإلجتماعية ( األفراد المشوهين تعزى لمتغيرات

تقدير  –كاالضطرابات النفسية ( الوقوف على موضوعات تتعلق بهذه الفئة .12

).إلخ ..........اباالكتئ -الخجل والشعور بالذنب -توهم المرض –الذات 

إجراء دراسات تتناول الكشف عن طبيعة تطور صورة الجسم لذا هذه الفئة من .13

.مرحلة عمرية إلى أخرى

في تطور ) إناث -ذكور(إجراء دراسات للكشف عن الفروق بين الجنسين .14

. صورة الجسم لدى فئة المشوهين المراهقين
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  :القرآن الكريم  :المصادر-1

  ).8(سورة االنفطار اآلية ∗

  ).247(سورة البقرة اآلية ∗

  ).19(سورة النمل اآلية ∗

:الكتب باللغة العربية-2

الثقافة  ):2009(أحمد محمد بدح، أيمن سليمان مزاهرة، زين حسن بدران.1

.، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان1، طالصحية

طرق البحث ): 2000(إخالص محمد عبد الحافظ ومصطفى حسين باهي.2

.، القاهرة، دط، مركز الكتاب للنشر والتوزيعالعلمي والتحليل اإلحصائي

، دار الصفاء 1، طمبادئ علم النفس): 2001(جمال بالقاسم وآخرون.3

.األردنللنشر والتوزيع، 

دط، مؤسسة شباب ، في مناهج العلوم ):2003(حسين عبد الحميد رشوان.4

.الجامعة

سلسلة علم النفس دراسات في السلوك ): 2010(حسين علي فايد.5

.، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، مصر1، طوالشخصية

مناهج البحث في العلوم النفسية و  ):2004(رجاء محمود أبو العالم.6

.النشر للجامعات، القاهرة ، دار1، طالتربوية

، دار 3، طالشخصية السوية والمضطربة): 2005(زينب محمود شقير.7

.النهضة المصرية، القاهرة

، 1، طمناهج البحث في التربية وعلم النفس): 2007(سامي محمد ملحم.8

.دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن
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مناهج البحث العلمي  ):1995(عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات.9

.وان المطبوعات الجامعية، الجزائردط، دي وطرق إعداد البحوث،

مقياس صورة الجسم للمعاقين ): 2010(محمد النوبي محمد علي.10

.، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان1، ط)بدنيا والعاديين(

، مبادئ في الصحة والسالمة العامة): 2001(محمد توفيق خضير.11

.شر والتوزيع، األردن، دار صفاء للن1ط

، دار الشروق 1، طعلم نفس الطفل): 1998(محمد عودة الريماوي.12

.للنشر والتوزيع، عمان

اضطرابات صورة الجسم األساليب ): 2006(محمد مجدي الدسوقي.13

.رية، القاهرة، دط، مكتبة األنجلو المصالتشخيص الوقاية والعالج

برنامج محو -لحياةمشعل ا): د س(محند أرزقي بركان، علي تعوينات.14

، دط، الديوان الوطني لمحو األمية ، المستوى الثالث-أمية المرأة والفتاة

.وتعليم الكبار، الجزائر

المفهوم واألنواع : اإلعاقة الجسمية): 2005(مدحت أبو النصر.15

.، مجموعة النيل العربية، القاهرة1، طوبرامج الرعاية

البحث العلمي إلعداد أسس ): 2000(مروان عبد المجيد إبراهيم.16

.، مؤسسة الوراق، عمان1، طالرسائل الجامعية

، دط، دار الهدى مبادئ اإلسعافات األولية): د س(مسعودي دريدي.17

.للنشر  والطباعة والتوزيع عين مليلة، الجزائر

مبادئ ): 2000(مصطفى القمش، خليل المعايطة، سحر مخامرة.18

.نشر والتوزيع، عمان، دار الفكر للطباعة وال1، طالصحة العامة
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اإلحصاء في التربية والعلوم ): 2007(نبيل جمعة صالح النجار.19

، دط، دار حامد للنشر والتوزيع، SPSSاإلنسانية مع تطبيقات برمجية 

.األردن

علم النفس ): 2008(وسام درويش برك، فوزي شاكر طعيمة داود.20

.، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن1، طالصحة

، دط، دار غريب الحرية النفسية): د س(ئيل أسعديوسف ميخا.21

.للطباعة، القاهرة

:المجـّالت-3

صورة الجسم وعالقتها ببعض ): 2006(جمال عطية خليل فايد.22

، أنماط التفاعالت االجتماعية لدى التالميذ في مرحلة الطفولة المتأخرة

  .مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة

الجسم و تقدير الذات المتغيرات شكل ): 2004(حسني علي فايد.23

اإلرشاد النفسي ، مجلة الوسطية في العالقة بين الكمالية والتشوه العصبي

.15، العدد ومركز اإلرشاد

صورة الجسم وبعض ): 1996(عالء الدين كفافي، مايسة أحمد النيال.24

.39مجلة علم النفس ، العدد ، التغيرات لدى عينات من المرهقات

موسوعة علم النفس  ):2001.2000(الباحثينمجموعة من .25

.، بيروت لبنانcreps، دار النشر 2، الجزء والتربية

، بعض تقنيات البحث وكتابة التقرير): 1995(محي الدين مختار.26

.ورات جامعة قسنطينة، الجزائرمجلة العلوم االنسانية عدد خاص، منش

ت المرحلة بروفيل إدراك الذات لطالبا): 2002(منى صالح األنصاري.27

ية، جامعة مجلة العلوم التربوية والنفسية، كلية الترب الثانوية بمملكة البحرين،

.)3(البحرين، مجلد
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:المذكـرات  -4

صورة الجسم وعالقتها بتقدير الذات ): 2008(إبراهيم محمد األشرم.28

كلية التربية، جامعة  ، رسالة ماجستير منشورة،لذوي اإلعاقة البصرية

.الزقازيق

فاعلية برنامج تأهيلي ): 2002(صافيناز عبد السالم علي المغازي.29

لتنمية مفهوم صورة الجسم والتوجه المكاني لدى الطفل األعمى في رياض 

.، كلية التربية، جامعة عين شمس، رسالة ماجستير منشورةاألطفال

أنماط التفكير وعالقتها بالضغوط ما بعد ): 2005(طبي سهام.30

، رسالة -نية لدى عينة من المصابين بالحروقدراسة ميدا–الصدمة 

.ماجستير منشورة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة باتنة

الفكر السياسي عند ابن تيمية ومدى تأثيره ): 2003(فريد بوحناش.31

.عمر لعويرة/ير منشورة، إشراف د، رسالة ماجستير غعلى الشباب الجزائري

قة صورة الجسم ببعض المتغيرات عال): 2001(محمد الشرباوي أنور.32

.، رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية، عين الشمس، الزقازيقالمراهقة لدى

قلق المستقبل وعالقته بصورة ): 2009(حميدان القاضيأوفاء محمد .33

رسالة الجسم ومفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة، 

.اإلسالمية، غزة ماجستير منشورة، كلية التربية، الجامعة

:الموسوعات والمعاجم-5

معجم مصطلحات التحليل ): 1985(جان البالنش وجوب نتاليس.34

.لجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، المؤسسة ا1، طالنفسي

موسوعة ): 1997(روالن دورون، فرانسوا زيارو، تعريب فؤاد شاهين.35

.ورات عويدات بيروت، لبنان، منش1، ج1، ط1، المجلدعلم النفس
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موسوعة علم النفس والتحليل ): 2003(طه فرج عبد القادر وآخرون.36

.العربية للطباعة والنشر، بيروت، دار النهضة 1، طالنفسي

معجم (القاموس الجديد للطالب ): 1984(علي بن هادية وآخرون.37

.ائرية للكتاب، الجزائر، المؤسسة الوطنية الجز 5ط ،)عربي ألف باء

:المواقع اإللكترونية-6

 )2(الحروق :محاضرة مسجلة في شريط فيديو بعنوانيم كامل، ابراه.38

جامعة عين شمس، مصر،أتيحت المعلومات على العنوان  كلية الطب،

  .09:15. 24/12/2012يومhttp://www.dar-aljamal.com :التالي
الرابط  متاحة على ppt 1شريحة-الحروق): 2004(جامعة فلسطين.39

.15:48. 7/09/2012يومBGGV3101-101-16052009": التالي

:التالي ُأتيحت المعلومات على الرابط، الجلد والحروقحياة مسعودي، .40
http://www.ecole.edunet.tn/bn22:23. 11/01/2013يوم.

التربية الخاصة قاموس ): 1992(عبد العزيز السيد الشخص وآخرون.41

، موقع الجمعية البحرينية لمتالزمة داون ألطفال 1، طوتأهيل غير العاديين

، ُأتيحت المعلومات على الرابط PDFالخليج ذوي االحتياجات الخاصة 

.14:45. 24/12/2012يومwww.gulfkids.com: التالي

42.http://elmoooounire.freeheehostia.com/articels .يوم

18/01/2012 .14:46 .

، مستشفى الحروق وطرق عالجهاكمال حسين صالح الحسيني، .43

: ُأتيحت المعلومات على الرابط التالي قطر، -العمادي، الدوحة 
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=3585

  .11:04. 13/9/2012يوم
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استشاري طب الطوارئ  ،اإلسعافات األولية محمد زيد العمر،.44

: واإلسعافات األولية لألطفال أتيحت على الرابط التالي
www.alriyadh.com/sectiom.home.html13/3/2013يوم.

14:24.

45.http://www.Echoroukonline.com /ara /index .php?

news = 344378 out put – type24/10/2011يوم . 19:41
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http://www.sehha.com/medical/....20:45..19/11/2012يوم  
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  ):1(الملحق رقم 

  

  :قـائمة أسمـاء المحكميــن

  

  الرتبة العلمية  سماء األ  الرقم
جامعة محمد  علم النفس بشعبة" أ"مساعد صنف  أستاذ  ون لحسنالعق  01

   بسكرة-خيضر 

جامعة محمد  علم النفس بشعبة" أ"مساعد صنف  أستاذة  دبلة خولة  02

  بسكرة-خيضر 

جامعة محمد  علم النفس بشعبة" أ"مساعد صنف  أستاذة  دبراسو فطيمة  03

  بسكرة-خيضر 

جامعة محمد  علم النفس بشعبة" أ"مساعد صنف  أستاذ  رحيم يوسف  04

  بسكرة-خيضر 

جامعة محمد  علم النفس بشعبة" أ"مساعد صنف  أستاذة  طاع اهللا حسينة  05

  بسكرة-خيضر 

تم ترتيب أسماء األساتذة المحكمين حسب الترتيب الهجائي :مالحظة
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  ):2(الملحق رقم 

  وزارة التعليـم العـالـي و البحث العلـمـي

   - بسكــرة –جـامعة محمــد خيضــر 

  كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية 

  قسم العلوم االجتماعية

  النفسشعبة علم 

  علم النفس العياديتخصص 

  

  

Bodyمقياس صورة الجسم Image Test (B.I.T):

علي: ـل محمد النوبي .)2010(محمد

الكريمة أستاذتي الكريم ...................:أستاذي

صورة الجسم ": الطالبة بصدد إعداد دراسة مكملة لنيل شهادة الماستر التي تحمل عنوان 

  ."تشوهات ناتجة عن الحروق لدى المصابين

أمامك مجموعة من العبارات التي توضح كيفية تصورك لشكل جسمك، وأمام كل  :التعليمة

، والرجاء قراءة كل عبارة جيدا ثم )أبدا) (نادرا) (أحيانا) (كثيرا: (عبارة أربع إجابات هي

دون إجابة، علما أمام اإلجابة التي تناسب حالتك، مع عدم ترك أية عبارة ) √(وضع عالمة 

  .توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة في هذه الجمل بأنه ال

فالرجاء من األساتذة األفاضل التكرم واإلطالع على فقرات المقياس و إبداء الرأي فيها من 

  :حيث

.وضوحها•

.توافق كل فقرة مع البعد المنتمية إليه•

.مناسبتها لموضوع الدراسة•

.إضافة أو حذف ما ترونه مناسبا•

  .مناسبة الفقرات لغويا•
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 إعادة الصياغة ال تقيس تقيس البيانات الشخصية

  (  )سنة 20إلى  15من  -    :السن

  (  ) سنة25إلى  20من  -          

 (  ) سنة30إلى  25من  -          

   

  ) (   رـذك - :   الجنس   

  )  ( ى ـأنث -                

   

  (   )أعزب  -   :الحالة االجتماعية   

  ) (  متزوج  -                          

 (   )أخرى  -                          

   

  (   )طالب  -    :الوظيفة االجتماعية 

  (   )عامل  -                           

 (   )أخرى  -                            

   

  )  (  ويـعل -    :    مكان الحرق  

  ) (   يـسفل -                           

 )  (  مشترك -                           

   

  (   )حرارية  -         :سبب الحرق  

  (   )كهربائية  -                         

 (   )كيميائية  -                          

   

  )  (  األولى -         :درجة الحرق  

  )  (  الثانية -                           

 )  (  الثالثة -                           

   

                   (   )ن سنة ـل مـأق - :مدة اإلصابة 

  (   )سنوات 5من سنة إلى  -            

 (   )وات ـسن5ر من ـأكث -          
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  إعـــادة الصياغة  التقيس  تقيس  العبـــــــــــــــارة  الرقم

  تقبل أجزاء الجسم المعيبة: البعد األول

        .أنظر إلى جسمي نظرة سلبية  1

        .أحاول تجنب النظر في المرآة في غرفتي  2

        .أشعر بعدم الرضا عن جسمي  3

        .أتقبل جسمي كما هو عليه  4

        .تزعجني التشوهات الموجودة في جسمي  5

        .بالقبول لدى الناس أرى أنني أتمتع  6

  التناسق العام ألجزاء الجسم: البعد الثاني

        .أرى أنني مقيد الحركة بسبب جسمي   1

        .أشعر أن أجزاء جسمي مختلفة عن اآلخرين  2

أتجنب الحركة الكثيرة لعدم وجود تناسق بين أجزاء   3

  .جسمي

      

أحتاج لجراحة تجميلية إلحداث تناسق في جسمي   4

  ).شكلي(

      

        .يبتعد عنى الناس لشعورهم بأن جسمي غريب  5

أشعر بأنه من األفضل إجراء تغيير في شكلي   6

  .ووجهي

      

  المنظور النفسي لشكل الجسم: البعد الثالث

        .أميل لتغيير بعض مالمح وجهي  1

        .أشعر بأنني غير قادر على فهم طبيعة جسمي  2

        .من زمالئي أرى أن مالبسي أقل وجاهة  3

        .أرى أن هناك تناقض بين أفكاري و شكلي  4

        .أفتقر إلى الثقة بشكلي  5
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        .أشعر بالقلق حول عيوبي الجسمية  6

  المنظور االجتماعي لشكل الجسم: البعد الرابع
        .أفضل البقاء في المنزل عن الخروج منه  1

أو أتفادى حضور المناسبات االجتماعية كاألفراح   2

  .غيرها

      

أرفض ارتداء المالبس الصيفية التي تبين معالم   3

  .جسمي

      

أشعر باإلحراج من مظهري عند خروجي مع   4

  .الزمالء

      

أتجنب االختالط بالناس لشعوري بعدم قبولهم   5

  شكلي

      

        .ال أستطيع البقاء طويال في مكان يتواجد به الناس  6

  لشكل الجسمالمحتوى الفكري : البعد الخامس

        .أشعر أن الناس ال يروني جذابا  1

        .أشعر بعدم الرضا عن جسمي  2

        .أرى أن شكلي بشع و مقزز  3

        .يقلقني مظهر جسمي  4

        .أحكم على الناس تبعا ألشكال أجسامهم  5

ال أستطيع التفاعل مع الناس بطريقة طبيعية   6

  .بسبب جسمي

      

  

  

  

  

  
  

  ):3(الملحق رقم 



المالحق                                                                                 

87

وزارة التعليـم العـالـي و البحث العلـمـي

  - بسكــرة –جـامعة محمــد خيضــر 

  كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  قسم العلوم االجتماعية

  علم النفس العياديتخصص 

  ..........................:األخت العزيزة/ األخ 

، "المصابين بتشوهات ناتجة عن الحروقصورة الجسم لدى " : تقوم الطالبة بدراسة بعنوان

  .لنيل شهادة الماستر في علم النفس العيادي

ح كيفية تصورك لشكل جسمك، وأمام كل أمامك مجموعة من العبارات التي توض :التعليـمـة

الرجاء منك قراءة كل فقرة جيدا ثم ف، )أبدا) (نادرا) (أحيانا) (كثيرا: (أربع إجابات هيعبارة 

 مع عدم ترك أية عبارة دون إجابة، علما أمام اإلجابة التي تناسب حالتك،) ×(وضع إشارة 

نما اإلجابة المناسبة هي ما  في هذه الجمل أخرى خاطئةبأنه ال توجد إجابات صحيحة و  ٕ وا

  .تنطبق عليك

  .وستحاط النتائج بالسرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط-

  :البيانات الشخصية

  :السن

  )   (أنثى      )  ( ذكـر         :الجنس

  )  ( أخرى)             (  متزوج        )  ( أعزب:   الحالة االجتماعية

  ) (  أخرى )               (عامل              )  ( طالب : الوظيفة االجتماعية

  )   ( مشترك  )            (سفلي)                    (علوي :      مكان الحرق

  ) (  كيميائية)              (كهربائية       )        ( حرارية      :سبب الحرق

)   (الثالثة)                (الثانية)                  ( األولى :     درجة الحرق

  )   ( سنوات 5أكثر من )      ( سنوات5من سنة إلى )       (سنة أقل من: مدة اإلصابة

                       



المالحق                                                                                 

88

أبدانادراأحياناكثيراالعبارةالرقم

  .أنظر إلى جسمي نظرة سلبية1

.أرى أنني مقيد الحركة بسبب جسمي2

.  أميل لتغيير بعض مالمح وجهي3

.أفضل البقاء في المنزل عن الخروج منه4

.أشعر أن الناس ال يروني جذابا5

.تجنب النظر في المرآة في غرفتي أحاول6

.أشعر أن أجزاء جسمي مختلفة عن اآلخرين7

. أشعر بأنني غير قادر على فهم طبيعة جسمي8

.أتفادى حضور المناسبات االجتماعية كاألفراح أو غيرها9

.أحزن عند النظر إلى شكلي في المرآة10

.جسميأشعر بعدم الرضا عن 11

.أتجنب الحركة الكثيرة لعدم وجود تناسق بين أجزاء جسمي12

.أرى أن مالبسي أقل وجاهة من األشخاص اآلخرين13

.أرفض ارتداء المالبس الصيفية التي تبين معالم جسمي14

.أرى أن شكلي بشع ومقزز15

.أتقبل جسمي كما هو عليه16

. أشعر بأنه من األفضل إجراء تغيير في شكلي و وجهي17

.أرى أن هناك تناقض بين أفكاري و شكلي18

.أشعر باإلحراج من مظهري عند خروجي مع زمالئي19
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.يقلقني التغير في مظهر جسمي20

.تزعجني التشوهات الموجودة في جسمي21

).شكلي(إلحداث تناسق في جسمي أحتاج لجراحة تجميلية 22

.أفتقر إلى الثقة بشكلي23

.أتجنب االختالط بالناس لشعوري بعدم قبولهم شكلي24

.احكم على الناس تبعا ألشكال أجسامهم25

.أرى أنني أتمتع بالقبول لدى الناس26

.يبتعد عنى الناس لشعورهم بأن جسمي غريب27

.أشعر بالقلق حول عيوبي الجسمية28

.ال أستطيع البقاء طويال في مكان يتواجد به الناس29

.ال أستطيع التفاعل مع الناس بطريقة طبيعية بسبب جسمي30

                                        

"وشكرا على تعاونكم معنا"

                      


