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 الشباب لدى عينة من  السلبية رشادي لتحسني صورة اجلسمإ مجفاعلية برنا

 مبتوري األطراف مبدينة بنغازي

 عائشة سعيد محد امتوبلد.
  وعلم النفسالرتبية  قسم -اآلداب  كلية -جامعة بنغازي 

 مستخلص البحث

طنراف مبتنوري اأالشنبا  لدى عينة من   السلبيةرة اجلسم حتسني صو  يف ،رشادينامج إبر هدف البحث إىل التعرف على فاعلية ي
املندددي   طنراف السنيليةم  مبتنوري اأ (42)ضمت عينة البحث و  ،اعتمدت الباحثة على املنهج التجرييبمبدينة بنغازي، حيث 

إىل جممننوعتني هننوزيعهم عشننوا يا ومت    انندي ،بطريقننة  ااُختنن و  اأطننراف الاننناعية" صننناعة سننم "عننادة هيليننع املعننا ني علننى مر نن  إ
والربننامج  ،ة للبحث مقياس صورة اجلسماواستخدم  يد (ميحوصا 24على  مشلت  ال منهما ،وجمموعة ضابطة جمموعة جتريبية)
درقننات  متوسننط بننني  إحاننا يةو نند هوصننلت نتننا ج البحنث إىل وقننود فننرو   ات د لننة   ،)إعننداد الباحثننة(م   المهننارشنادي  اإل
فنرو  بنني   ما هوقنداجلسم لااحل اجملموعة التجريبية،   ملقياس صورة يف القياس البعديالضابطة اجملموعة اجملموعة التجريبية و  أفراد

وهشن  النتنا ج س صورة اجلسم لاناحل القيناس البعندي، ملقيا ديالقبل  والبع نيالقياس يفاجملموعة التجريبية  درقات أفراد متوسط 
                                                   .السلبية حتسني صورة اجلسم يف اإلرشاديإىل فاعلية الربنامج 

 The effectiveness of a counseling program to improve negative body image among 

amputated youth in Benghazi city. 

Abstract: 

A counseling program was conducted to improve negative body image among amputated 

youth in Benghazi city. A designed experiment was conducted on two groups: an 

experimental and control groups. A numbers of (24) lower- parts- amputated youth  were 

randomly  allocated equally to either the experimental  or the control group using a simple 

random sampling of (12) participants for each group.  Both groups were assessed on body 

image at baseline and immediately after the counseling program.  The results show main 

differences between the two groups. Those who were in the experimental group reported 
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improved body image compared to the controlled group. The results also show main effects 

of the counseling program among the experimental group between baseline and after the 

program. The study demonstrated that the counseling   program can have immediate effects 

on the participants body image. 

 تمهيدال 

حينث إنسنانية صنعبة، وراءه أوضناعا   ولذا الوضع هنر  ،الشخاية الليبية البالد وهتديدخضع جمتمعنا اللييب حلر  ممنهجة لتقسيم 
وهر نت قرحنى وإعا نات  ،ميوي تية وهر ت مئات م  الناس بالولدم للبنية التح ،والشهداء م  اإلصابات اآل فخلقت اأزمة 
س   نننننوالنيدي نالتيلينننع اجلسنننمسنننا ع ا مشنننا لها املختلينننة مننن  لننن –هعرضنننت للبننند  الننني –وأصنننبحت لنننذه اليئنننة ، ناجتنننة مننن  البننند

وأصنننبحت هعنناف مننن  فقنندا  أقننن اء منن  اجلسنننم ومنن    فقننندا   ،املتضننررة بشننناع مباشننرولنننى منن  اليئنننات ماع  واملهنن ، ننننوا قت
حتنت ضنغوم متعنددة  عو و ع  لك جيعع لؤ ء اأفراد يق ،سانيةنء على صعيد العمع أو العال ات اإلوظا ف حياهية أخرى سوا

 .وا  تاادية ،وا قتماعية ،والنيسية ،منها الاحية

ويعيش الشخص ،  ق ء م  اجلسم لو  يقدا  شخص حمبو  رض ل  اأفراد حيث يعترب فقدا  أييتع ويعترب البد م  أصعب ما
 .(م4122،القرا في ،Ross,1996) والقبول انظر، وا  تئا  ،ساومةوالغضب وامل ، اإلناارباع مراحلها  مرحلة احلداد 

 الثننايوالتهدينند  اإلحسنناس، فقنندا -لننو  التهدينند اأول ف اثالثينن االبنند يشنناع هتدينند أ  (Johne Racy) اعتننربو نند 
 .(م4122،)القراصورة اجلسم  يفحدوث خلع  لو-الثالث  والتهديد  ،فقدا  الوظيية للطرف واجلسد

ويظهنر  لنك  ،الني هشنغع بنال  ثن  من  النناسمن  اأمنور الر يسنية  (Kash,1990 كاش ) حسب اجلسم ويعد املظهر 
 ،التجار  أو اخلربات الشخايةىل هش  إ اليظهر والنظرة الداخلية ختتص بالتيث ات ا قتماعية للم اليالنظرة اخلارقية  يفقليا  
أطلن  علين  علمناء النني  مبنا يسنمى  منا لن والنظنرة الداخلينة مبعنالنا الواسنع  ،يف الوا نعختتص باملظهر أو مبا يبدو علين  الينرد  الي

نرى أنيسننا بالطريقنة    أنناأمهية بالغة   يوالتميي  بني النظرة الداخلية والنظرة اخلارقية يعترب  ،(م4122،)خوجةصورة اجلسم 
 .(م4112،)الدسوقيالي يرانا هبا اآلخرو  

فتتعرض  ،ة حلادث أو بد أحد أعضاء اجلسمأو نتيج خلق بسبب  ،اجلسم لعدم ا تمالاو د حيدث أ  هضطر  صورة 
قسدي لو فقدا  للمادة اجلسدية هشوه  فيي ،اجلسدية يغ  الوحدة البيولوقية ينعا  على الاورة    ع ماالاورة للتغ ات أ

الننذات  وإدرا صننورة اجلسنند  يفه فالتشننو  إىل هتدينند الاننورة اجلسنندية لليننرد،  ويننؤدى لننذا إىل صنندمة نيسننية هننؤدى بنندورلا ،نيسننها
 وينرى الينرد نيسن  من  خنالل مظهنر اميتن اقن ءمن  قسنده  يرى الشنخص اجلن ء املبتنور حيث غالبا  ما ،بعد البد يظهر بعد فدة ما

عنندم  درهنن  علننى التايننف مننع هغنن ات قسننده يننؤدي بنن  ملشنناالت نيسننية فننالبد  وطرا  صننورة قسننده لننواضنن ،اخلننارق قسننده 
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يننننننرى هبننننننا  السننننننلبية النننننني يروننننننن  بننننننني  الاننننننورة تقنننننند أ  اآلخننننننري ويع ،ةوغنننننن  مرضنننننني صننننننورة اجلسنننننند مشننننننولة،قعننننننع  يفيسننننننالم 
 .( (Schilder,1968نيس 

حتسننني صنورة اجلسننم السنلبية لنندى عيننات  تليننة   يف والعالقينةاإلرشننادية  ند بينننت العديند منن  الدراسنات فاعليننة النربامج و 
 روزين) ودراسة، (2891Butters&Cash: بوترز وكش ) ودراسة ،(م4122:خوجة)دراسة  ،(م4112:العزاوي) دراسة 

  جمتمعننا اللينيب  نر بيحنداث رالننة من  أ ونظنرا   ،Stromer) 5991:ساترومر) ودراسة KRosen et al ) 5991 :وآخرون
لتحسننني صننورة اجلسننم السننلبية  إرشنناديةلننذا فنننح   اقننة لننربامج  ،املبتننوري  زاد منن  عنندد ممننا اإلرلابيننةالاننراعات ضنند اجلماعننات 
 لذه املرحلة احلرقة.   يتخطوا للمبتوري   ا قتماعية  واملؤازرةوهقدمي املساندة النيسية 

ولو صورة اجلسم و ييية حتسنينها لندى  ،الاحة النيسية يفهسليط الضوء على متغ  مهم  حثةوم  خالل  لك رأت البا
 - اآليت  يففئة م  مبتوري اأطراف م  الشبا  وهتحدد مشالة البحث 

 مشكلة البحث

  اآليت الر يس التساؤل  يفهتلخص مشالة البحث 

األطااراب بمدي ااة  الشاابشم مبتااوريصااورا المسااس الساالبية لاادن يي ااة ماان  اإلرشااش ي لتحسااينمااش فشيليااة البر ااشم   -
 ب غشزي؟

 ولإلقابة ع  لذا التساؤل طُرح سؤا   فرعيا  على النحو التايل 

لع هوقد فنرو   بنني متوسنط  درقنات اجملموعنة التجريبينة واجملموعنة الضنابطة يف القيناس البعندي ملقيناس صنورة اجلسنم  -
 ؟رشادي(اإل)بعد هطبي  الربنامج 

 لع هوقد فرو  بني متوسط  درقات اجملموعة التجريبية يف القياسني القبل  والبعدي ملقياس صورة اجلسم؟ -

 البحث هدب

اأطنراف مبديننة  مبتنوريالشنبا  لندى عيننة من  السنلبية حتسنني صنورة اجلسنم  يف إرشنادي فاعلية برنامجيهدف البحث إىل معرفة 
 .بنغازي
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 أهمية البحث

  اآليتهرقع أمهية البحث إىل 

 و ينف أ  ظنروف البند أمهينة،يف حد  اهتا أ ثر املراحنع متثع  اليمرحلة الشبا   ول البحث  يتناولا اليأمهية املرحلة العمرية  -
حتد م   الي اإلعا ةيشعر فيها الشبا  مبدى  سوة  اليأهنا املرحلة  أي حياه ، وا رهبا  يفبالنقص والعج  وعدم الاياءة  هشعره
 .وا ستقالل با نطال مرحلة عمرية هتمي   يفحريت  

اإلعا ة احلر ية على وقن   و ويبشاع عام  ،اخلاصة ا حتياقات يف ا لتمام برعاية  وياملعاصرة  لالجتالاتمسايرة البحث  -
 منن  الشننبا إىل إصننابة عنندد  بنن   تداميننة أدر بنن  جمتمعاهنننا العربيننة بيحننداث مننع ه اينند عننددلم نظننرا  ملننا متنن وخاوصننا   اخلاننو ،

 بالبد.

 يفخللن  الوينة السنليمة وغن  السنليمة  اأساسيعد مبثابة  الذيفالبحث يتناول صورة اجلسم  البحث،الذي يتناول   أمهية املتغ  -
 ظروف بعينها.

 حينث   ،ا حتياقات اخلاصنة للنو من  دراسنة لنذا اجلاننب  ويجمال  يفأ  أدبيات البحث -حد علمها على-هرى الباحثة  -
قديندة إىل  إضنافةستسير عن  من  نتنا ج يعتنرب  فإ  ما وبالتايل ،البيئة احمللية بشاع خا  هتناول لذا املوضوع يفهوقد دراسات 

 .العلم اجملال 

جمال التيليع و ذلك مؤسسنات الدولنة من  أقنع التعناو  منع  يف يف استيادة العاملنيأ  لذا البحث أمهية هطبيقية متمثلة   ما -
 للرفع م  مستوى الاحة النيسية. والو وف على احتياقاهتم وهقدمي اخلدمات العالقية والتيليلية ،لذه اليئة

 حدو  البحث 

املدددي  على مر    السيلية،مبتوري اأطراف م  الشبا    ادي عينة  ول  ،بالعينة املستخدمة في  احلايلالبحث  يتحدد
 منا يتحندد البحنث بناأدوات املسنتخدمة  ،م7102لعنام  بنغازيمبدينة اأطراف الاناعية " صناعة هيليع املعا ني "  سم إعادة
 مت استخدامها لتحليع البيانات. الي اإلحاا يةواأساليب  في 

 إجرائيش شالبحث وتحديده شتتعريف مصطلح

سنهم وه ،صنورة  لنينة ياوهننا الينرد أو عقلن ع  هاور  عبارة” -بيهنا   (م2882:وال يشل  كفشفى)   يعرفهاالمسس صورا-1
الشخاننية  يفصننورة اجلسننم هننؤثر هننيث ا   بنن ا    مننا أ  وموا ننف، أحننداث يتعننرض لنن  منن  خننالل مننااليننرد منن   هاوينهننا خننربات يف

 .اجيابية د هاو  سلبية أو  قسم ، اليرد م  اجتالات حنوون  يا وما وهطورلا،
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 مقياس صورة اجلسم م  إعداد الباحثة. يتحاع عليها أفراد العينة على اليإقرا يا بيهنا الدرقة  السلبيةصورة اجلسم  هتحددو 

أو احلرو  أو  أو اجلراحةحالة ماتسبة ناجتة ع  فقد أحد أطراف اجلسم بسبب اإلصابات أو اأمراض  "بين ويعرف -  البتر-4
      .(Rains,1995) أطراف " و دة رضيع بدو  أحد غيا  أحد اأطراف أسبا  خلقية  

مع علننى بنند تويشننأو للطننرفني معننا   إلحنندامهاوياننو   السننيلية اأطننرافالننذي  فقنندوا  الشننبا -بننيهنم  قرا يننا إالبنند حننا ت رف هعننو 
 اإلرلابية.ضد اجلماعات نتيجة احلر  و لك  بد اليخذ أو الر بة،عند مستوى أو  الر بةحتت أما و ذلك بد السا   القدم،

لتقننندمي اخلننندمات  علمينننة،ضنننوء أسننن   يفبرننننامج  طنننط مننننظم "بينننن   (288: م4112:زهاااران)عرفننن    اإلرشاااش ي البر اااشم -3
 .لنيس والتواف  ا السويحتقي  النمو  يفهبدف املساعدة  مجاعة، وأاملباشرة وغ  املباشرة فرداُ  إلرشاديةا

حتسنني صننورة اجلسننم السننلبية  يفهسننالم  النني واأسنناليب اإلرشناديةالينيننات  ضننوء جمموعننة من  يف إقرا ينا اإلرشنناديوحيندد الربنننامج 
  .وفقا  للنظرية السلو ية املعرفية

 الخلفية ال ظرية

 Body Image المسس اصور  -2

ية هعتمند فاورة اجلسم خنربة شخان ل ، ع   ييية إدرا  اآلخري  هباعتقادهقد   ةهلك الاور  عقل ،يف صورة ع  نيس  لاع فرد 
 اجلسننم أفاننار مننا هشننمع صننورة  أنيسننهم؟،و يننف ينندر و   أقسننامهم؟و يننف ينندر  اأشننخا   ؟علننى  يننف يننرى اليننرد نيسنن 
سننم  ات طننابع فاننورة اجل، نظننر الننناس عنن   اهتننم اجلسننمية وقهننة-بيهنننا  عننرف صننورة اجلسننم  مننا هُ   ،ومشنناعر وهاننورات الننذات

 وفسيولوق . ونيس ، اقتماع ،

مظهنره اخلنارق   يف لنية وعقلية ياوهنا اليرد ع  قسم  سنواء  صورة” -بيهنا   صورة اجلسم (412: م4112:شقير)رف ويع  
 د يااحب  لك م  مشاعر  وما  ياءه ، اأعضاء وإثبات و دره  على هوظيف لذه املختلية،وناه  الداخلية وأعضا   ما يفأو 
 ."سالبة ع  هلك الاور الذلنية للجسم موقبة أو اجتالاتأو 

 البنينا ،النوظيي  لنذا و يناءة اأداء  اجلسنماينن  الذلنينة للينرد عن  هاوي الانورة” -بيهنا   (242: م4112:الشبراون) ويعرفها
 الوظييينة للجسنم للجسم، والاياءةالعام  للجسم، والشاعوهناس  لذه اأق اء  اجلسم،شاع أق اء   هتحدد لذه الاورة بعوامع

 لاورة اجلسم". واجلانب ا قتماع 
 ،)م7002:)يبدالسااتشرالم نننننننوأقهنن ة اإلع واأ ننرا ولنننا  عوامننع متعننددة هننؤثر علننى سننو صننورة اجلسننم منهننا اجلننن  واآلبنناء 

 .((Stacy,2000 (،م7002:فرغلى
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 صورا المسس أبعش  -

   ا يت (4118)القشضى:يف  ما وردت قسيم صورة اجلسم إىل ثالثة أبعاد   ا  ه         

 Perceptual Body Image صورا المسس المدركة .2

 .ومعرفة اليرد ع  شاع وحجم ووز  قسم  ومظهره وأق اء قسم  يتعل  بتاور  ع ما  ول     

 Emotional Body Image صورا المسس اال فعشلية .2

 .املدر  م  حيث الرضا وعدم الرضا مشاعر وأحاسي  ومعتقدات واجتالات اليرد حنو صورة قسم  ول    

  Social Body Image صورا المسس االجتمشيية .3

 قسنم ، ووقهننةمندى القبنول ا قتمناع  خلانا ص الينرد اجلسنمية وشناع وحجنم ووز  ومظهنر وأقن اء وحر نة  ولن 
 نظر اآلخري  وهاوراهتم ومدى هقبلهم ل .

 يالمشت ضعف الرضش ين صورا المسس  -

  يفعالمات وأعراض لضعف الرضا ع  اجلسم متمثلة  عدة (Phillips :2004 سبفيل)حدد 

 املقارنة املتاررة لعيب مظهره املدر  مع املظهر لدى اآلخري . -

 وغ لا م  السطوح العا سة. املرآة يفاليحص املتارر ملظهر اجل ء احملدد م  اجلسم  -

  .الب  أو القبعات أو اليدي العيب املدر  بامل هغطية -

 .الي  ا  فيها  شف العيب املدر  ا قتماعيةجتنب املوا ف  -

 .الذي في  عيب م  اجلسمالقراءة امليرطة ع  اجل ء  -

 .لساعات إمامهاالو وف  جتنب املرايا أو -

 .اللم  املتارر للعيب املدر  -

  .اجلسمغ  املرغو  م    ياس اجل ء -

 .(4112:)العزاوي اإلحساس بالقل  -
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  Amputationالبتر -4

 يفياننو  البنند  فغالبننا مننا ،انتشننارلم ختتلننف منن  جمتمننع إىل آخننراأفننراد املبتننوري  ولانن  نسننبة هعنناف أغلننب اجملتمعننات منن  وقننود 
ولا  يتمين  اجملتمنع اللينيب صاوصنية واجلراحة أو أسبا  خلقية،  ،واأمراض ،واحلوادث ،اإلصابات -يرقع أسبا  اجملتمعات 

نتيجنة  ،للينيباجملتمنع ا يفمتنر هبنا بالدننا  أدت إىل ظهنور لنذه الشنرحية  النيالعوامع املؤدية للبد و لك بسنبب اأحنداث الرالننة  يف
واجملتمع عامنة خاصة يد  هيث ات على اأفراد  وم  املتعارف علي  أ  البد ،وانيجار األغام  وهدم  املنازلللحر  ضد اإلرلا  

 .ا قتماعيةاملشا ع النيسية والاحية والتغ ات  - ومنها

استئانال ولنو عبنارة عن   عمنره،مرحلنة من  مراحنع  أي يفحتندث للينرد  اجلسنم من  العجن   حالنة” -بين   ويع رف البد 
يباااااد يلاااااى و )" متنعننننن  اإلصنننننابة مننننن  القينننننام بوظييتننننن  النننننذيأو لتحسنننننني أداء العضنننننو  حياهننننن ،قننننن ء مننننن  أقننننن اء قسنننننم  إلنقنننننا  

 (.م2881الهش ي:

 أ واع البتر -

أ ثر أو  أوأصبع القدم  بد قدم أوبد ال ويشمع على للطرفني معا   أوإلحدامها وياو   بد لألطراف السيلية م  البد يوقد نوعا 
 الر بة أو بند اليخنذ أو الر بة أو عند مستوى تننننحت ياو  البد حيث و ذلك بد السا  بي مل ، بد منتاف القدم أو بد القدم

 .و  لألطراف العلويةنننننم  البد ويا خرآ ولنا  نوعفاع احلوض، 

 أسبشم البتر  -

  يف (Tierney,2006)وجيملها لى بد اأطراف السيلية احلديث ع سنقتار

 .واجللطات ،والتهابات العظام ،وأمراض اأوعية الدموية ،اأمراض ومنها مرض السار -
 .خلقية إعا اتبد ناهج ع   -
 .حلرو  واحلوادثا -
  .اجلراحة -

مسنات  اجلنن ، العمنر،-أمههنا  د مدى هيث  البد على املبتوري  ومدى هانييهم منع وضنعهم اجلدين دولنا  عدة عوامع ومتغ ات حتد
 .(م4122،القرا)حتمع اأمل  وا قتماع ، النيس الدعم  املرونة، الشخاية،
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 تأثير البتر يلى األفرا  -

فتتننيثر مجيننع اجلوانننب احلياهيننة لليننرد  عامننة،وعلننى اجملتمننع  خاصننة،قتماعيننة وقسنندية علننى املبتننور نيسننية وا اإ  عمليننة البنند هنند  آثننار 
 -ومنها  

 -يف  الناحية الوقدانية واملتمثلة  -0

  .بعد الادمة ظهور اضطرا  ماو  بالظلم،الشعور  والع لة،والشعور بالوحدة  اأما ،عدم 

  .الناحية اجلسمية -7

  .مراض السياوسوماهيةواأ املناعة،وضعف  اجللدية، ا لتهابات

  .اآلخري  وا عتماد على عمقا (،املياليم الدينية )وهابح أ ثر  يفوهغ   بالو ت،اإلحساس  السلبية، وفقدا  الناحية املعرفية -3
و لة  اليرعية،واإلسقام على اجملموعات  امليرطة،واحلساسية  ا نسحا ، والع لة و اليردية،عات امليع إىل اجلماالناحية السلو ية  -4

 .(Arcel,etel :1988) واإلحساس أن  مواط  م  الدرقة الثانية ا قتماعية،العال ات 

 الدراسشت السشبقة   

فقنند  ،خاصننة  جمتمعنننا العننرم عامننة واحمللنن يفعلننى املسننتوى البحثنن   اهنننأ إ  اجلسننم،ت عدينندة هناولننت ميهننوم صننورة لنننا  دراسننا    
 ،ختدم فئة مبتوري اأطراف اليهناولا لألساليب والربامج اإلرشادية املختلية  يفة لذه اأ اث مقل   أ - الباحثةحدود علم  يف-وُقد

 اإلرشنناديةبعينند ميهننوم صننورة اجلسننم و ننذلك الننربامج  هناولننت منن   ريننب أو الننيه الدراسننات وسننوف هتننناول الباحثننة قانبننا  منن  لننذ
   اآليتعرضها  إعداد املقياس والربنامج املقدح وسيتم  اإلطار النظري أو يفمنها سوء  ا ستيادةمت  ، اليلتحسين والعالقية 

 يفلدفت إىل معرفة مدى فاعلية برنامج ماثف للعالج املعريف السلو    :(2891Butters & Cash:بوترزوكش  )  راسة -2
مجيع أفنراد العيننة يعنانني  تطالبة و ان 44هاونت عينة البحث م  سم لدى عينة م  طالبات اجلامعة، حيث حتسني صورة اجل

 أسنابيع اسنتمر ملندة سنتة اعالقين امت هقسنيمه  إىل جممنوعتني إحندامها جتريبينة هلقنت برناجمن ،اجلسنم  م  عدم الرضا ع  املظهنر
 ننيداة   واسننُتخدم ،ضننابطة مل هتلنن  أي عننالجأمننا اجملموعننة الثانيننة فاانننت  منندة  ننع منهننا سنناعة وناننف، أسننبوعيابوا ننع قلسننتني 

عنة التجريبينة لاناحل القيناس وأظهرت النتنا ج وقنود حتسنينات دالنة لانورة اجلسنم بالنسنبة للمجمو  ،للدراسة مقياس صورة اجلسم
 .البعدي

يعنانو  من   فنرداُ  22ماونة من   على عينة السلو   املعريفاستخدم العالج  :(Rosen  etal 5991:روزين وآخرون) راسة  -4
واشنتمع الربننامج علنى  ،جمموعنة ضنابطة (41)، موعنة جتريبينةجم (41)اضطرا  هشوه صورة اجلسم مت هقسيمهم إىل جممنوعتني 

وأظهنرت النتنا ج  ،مت هطبين  مقيناس مقنن  لانورة اجلسنمو  ،اجلسنم املختلنة اعتني لتحسنني صنورةمثا  قلسات مدة  ع قلسة سن
 بالسعادة النيسية. اهلقت العالج وأصبحوا أ ثر شعور  اليحتسني صورة اجلسم التقييمية للمجموعة التجريبية 
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صورة  اضطرا عالج  يف السلو   املعريفم  فاعلية العالج  لدفت إىل التي د  (5991Veale etal :فيلى وآخرون) راسة  -4
 عالقن خضنعت لربننامج  النيمريضنا   ثلنو  اجملموعنة التجريبينة  (22) هاوننت عيننة البحنث من  ،اجلسم لدى عينة م  املرضنى

بينمنا اجملموعنة الضنابطة متثنع  ،مندة  نع منهنا سناعة ،عشنر أسنبوعا  بوا نع قلسنة واحندة أسنبوعيا   اثن سنتمر ملندة سلو  ، ا معريف
حندوث  وأظهرت نتنا ج القيناس البعندي ،اجلسمواستخدم  يداة للدراسة مقياس صورة  ،سجلوا يف  ا مة ا نتظارلذي  املرضى ا

عنننالج اضنننطرا  صنننورة  يف السنننلو   املعنننريفوهؤ ننند لنننذه النتنننا ج فاعلينننة العنننالج ، مننندى الرضنننا عننن  صنننورة اجلسنننم يفحتسننن  دال 
 .اجلسم

 
يف حتسنننني صنننورة  السنننلو   املعنننريفلننندفت إىل التعنننرف علنننى مننندى فاعلينننة العنننالج   (مStromer 5991: ساااترومر)  راساااة -2

واسنتخدمت  نيداة  ،ميحوصنا   (242)وجمموعنة ضنابطة  وامهنا  ميحوصنا   (241)واستخدمت جمموعنة جتريبينة  وامهنا  اجلسم،
إلفنننراد اجملموعنننة  وأظهنننرت نتنننا ج القيننناس البعننندي ،مقيننناس القلننن  املنننرهبط بانننورة اجلسنننمو  ،هشنننوه صنننورة اجلسنننمللدراسنننة مقيننناس 
حتسنننني صنننورة  يفة الربننننامج ولنننذا يبنننني فاعلينننمعننندل القلننن  املنننرهبط بانننورة اجلسنننم واخنيننناض  ،صنننورة اجلسنننم يف التجريبينننة حتسنننننا

 اجلسم.
 

 
املتوسنننطة واختبنننار ملرحلنننة لتقبنننع صنننورة اجلسنننم لننندى طالبنننات ا لننندفت إىل بنننناء برننننامج إرشنننادي :(م4112:العااازاون) راساااة  -2

 أسابيعستة استمر  هلقت برناجما إرشادياإىل جمموعتني جتريبية  بالتساوي هقسيمه طالبة مت  (21)ضمت عينة البحث ، فاعليت 
واسننننننُتخدم  ننننننيداة للدراسننننننة مقينننننناس صننننننورة اجلسننننننم  إرشننننننادي،مل هتلنننننن  برنننننننامج ضننننننابطة جمموعننننننة و  ،أسننننننبوعيابوا ننننننع قلسننننننتني 
 لااحل اجملموعنة التجريبينة ممنا يف القياس البعديوأظهرت النتا ج وقود فرو  بني اجملموعتني التجريبية والضابطة  (،إعداد)دوقا 

 هقبع صورة اجلسم. يف املعد فاعلية اإلرشادييدل على أ  للربنامج 
 

لتحسني ميهوم الذات لدى عينة م  مبتوري اأطنراف واختبنار  لدفت إىل إعداد برنامج إرشادي  (م4112:شعبشن ) راسة  -2
متسنناويتني مننوعتني  سننمت إىل جم ،مبتننوري اأطننرافمنن  املننرالقني  (42) ماونننة منن  عمدينن بطريقننة  واُختنن ت العينننة فاعليتنن ،

من   وبرننامج إرشنادي اأطراف،ميهوم الذات لدى مبتوري  واسُتخدم  يداة للدراسة مقياس وجمموعة ضابطة( جتريبية،جمموعة )
ومنهنا ميهنوم النذات  أبعناده،حتسنني ميهنوم النذات بانع  ا ج إىل فاعلينة الربننامج اإلرشنادي املعند يفإعداد الباحثة وهوصلت النت

 اجملموعة التجريبية(. أفراد) اجلسمية لدى مبتوري اأطراف
 

هعن ى  ،صورة اجلسم لدى حا ت البد بعد احلر  على غ ة يفوم  ألدافها التعرف على اليرو    (م4118)القشضي: راسة  -1
واسننُتخدم  ننيداة  فننردا ، (751ضننمت عينننة الدراسننة )(، منندة اإلصننابة البنند،سننبب  البنند،نننوع  ا قتماعيننة،احلالننة  النننوع،ملتغنن  )
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 ملتغن  مندة اإلصنابة بينمنا  اجلسنم هعن ى صنورة  يفهوقند فنرو  بين   وبينت النتا ج الباحثة،مقياس صورة اجلسم إعداد  للدراسة
 .اأخرىصورة اجلسم هع ى للمتغ ات  يفهوقد فرو  

 
  ويحتسننني صننورة اجلسننم لنندى فئننة  يفومنن  ألنندافها التعننرف علننى أثننر الربنننامج الرياضنن  املقنندح  :(م4122:خوجااة) راسااة  -9

مت هقسننيمهم  ،السننيلى النانني الننذ ور املاننابني بالشننلع  منن  (41) واشننتملت عينننة البحننث علننى حر يننا ،اخلاصننة  ا حتياقننات
 اجلسنم، نيداة للدراسنة مقيناس صنورة   واسنُتخدم التجرييب،املنهج واعتمد الباحث على  وضابطة،إىل جمموعتني جتريبية  بالتساوي

و د هوصلت النتا ج إىل فاعلية الربنامج املقدح لتحسني صورة اجلسنم للمجموعنة التجريبينة  الباحث،لربنامج املقدح م  إعداد وا
 .البعديلااحل القياس 

 
 

لنندفت إىل التعننرف علننى خننربة البنند الاننادمة واسننداهيجيات التايننف وعال تهمننا بقلنن  املننوت لنندى  :(م4122:را)الفاا راسااة  -8
 ا،دفر  24اونت عينة البحث م  وه على غ ه وبعض املتغ ات الد وغرافية  اأخ ة، بعد احلر  حا ت البد )العلوية والسيلية(

ومن  نتا جهنا عندم وقنود  ،واستخدم  يداة للدراسة مقياس اخلربات الاادمة ومقياس اسداهيجيات التايف ومقيناس  لن  املنوت
واملسنتوى  ،واحلالنة ا قتماعينة ،هعن ى للعمنراأطراف درقات خربات البد الاادمة لدى مبتوري  يف إحاا يةفرو   ات د لة 

 .ةالسيلي اأطرافلبد لدى مبتوري وطبيعة حالة ا ،ومستوى الدخع الشهري ،التعليم 
 

 م شقشة الدراسشت السشبقة

  راساةو ،(Butters&Cash 5912:باوترز وكاش )  راساة فين  العيننات يفلسنابقة اهضنح هننوع عرض الدراسنات ام  خالل 
روزياااااان وآخاااااارون )  راسااااااة انننننننت العينننننننات منننننن  طلبننننننة املرحلننننننة اجلامعيننننننة واملتوسننننننطة بينمننننننا  ا تاننننننرت   ( م4112:العاااااازاون)
:2882(Rosen et al،  5991:فيلى وآخارون )و راسة (Veale et al شاعبشن) راساة حنني  اننت  يف ،علنى املرضنى 
وىف  ،علنى مبتنوري اأطنراف (م4122:را)الفاو راسة ، (م4122:خوجه) و راسة، (م4118)القشضي:و راسة ، (م7115 

سننواء  -غلننب الدراسننات السننابقة  مننا هننرى الباحثننة أ  أ  ،اأطننرافيتننناول عينننة منن  مبتننوري  الننذي احلننايل لننك هتينن  مننع البحننث 
 كدراساااااااااةحتسنننننننننني صنننننننننورة اجلسنننننننننم  يفوالعالقينننننننننة بيننننننننننت فاعليتهنننننننننا  اإلرشننننننننناديةللنننننننننربامج  املسنننننننننتخدمة –الغربينننننننننة  أوالعربينننننننننة 

 :فيلااى وآخاارون) راسااة و، Rosen et al) 5991:نو روزياان وآخاار )و راساة  ،(5912Butters &Cash:بوترزوكاش )
5991(Veale et al،  5991:ساترومر راساة )و(Stromer،  (م4112:شاعبشنو  راساة ) ،(م4112:العازاون) راساة، 

 :روزياان)  راسااةقلسننة ماعنندا  24لننذه الدراسننات غلننب أ يف اإلرشنناديةو ننا  عنندد اجللسننات  ،(م4122:خوجااه)و راسااة 
(Rosen et al 1995 ، من  سناعتني إىل  أعنالهالدراسنات السنابقة  يفواسنتغر  زمن  اجللسنات إرشنادية قلسنات  9هضنمنت
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والنن م  احملنندد للجلسننات حيننث  اإلرشنناديةمننع اغلننب الدراسننات السننابقة منن  حيننث عنندد اجللسننات  احلننايلويتينن  البحننث  ،سنناعة
 .واحدة قلسة زم   ع منها ساعة 24على  احلايلالبحث  يف اإلرشاديهضم  الربنامج 

 فروض البحث 

 - يل    ا  صياغة اليروض  ما و ذلك الدراسات السابقة احلايلالبحث  أدبياتم  خالل استعراض 

ملقيناس صنورة  البعنديالقيناس  يفالضنابطة اجملموعنة بني متوسط  درقنات اجملموعنة التجريبينة و  إحاا يةهوقد فرو   ات د لة  -
 اجلسم لااحل اجملموعة التجريبية.

ملقينناس صننورة اجلسننم  والبعنندي القبلنن القياسننني  يفبننني متوسننط  درقننات اجملموعننة التجريبيننة  إحاننا يةهوقنند فننرو   ات د لننة  -
 .البعديلااحل القياس 

 

 البحث إجراءات

مع مقياس  بل  وبعندى  ضابطةاستخدمت الباحثة املنهج التجرييب بتاميم جمموعتني إحدامها جتريبية واأخرى  م ه  البحث: -أ
اأطنراف مبديننة  مبتنوريالشنبا  من   لندى عيننة السنلبيةلتحسني صورة اجلسم  و لك ملعرفة فاعلية برنامج إرشادي منهما،لاع 

 .يوضح التاميم التجرييب التايلبنغازي واجلدول 

 ( 2جدول)
 التصميس التمريبي

 القيشس ريقةاالط القيشس ويةامماالم

 البعدي طب  علي  الربنامج  بل  جتريبية

 البعدي مل يطب  علي  الربنامج  بل  ضابطة

  

 البحث ممتمع -2

 اأطننراف الاننناعيةإعننادة هيليننع املعننا ني"  سننم صننناعة املنندددي  علننى مر نن   اأطننرافمبتننوري  منن  الشننبا يتاننو  جمتمننع البحننث 
 .حالة (222) والبالغ عددلم م4121لعشم "
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 يي شت البحث -4

اأطراف السيلية املدددي  على  مبتوريم  ميحوصا  (29) م ا ستطالعية هاونت عينة البحث  :االستطالييةيي ة البحث  -أ
اُختنن وا  (42-42) مننا بننني أعمننارلممبدينننة بنغننازي هراوحننت  " اأطننراف الاننناعيةصننناعة  سننم  املعننا ني "هيليننع  إعننادةمر نن  

والتي د  ،التي د م  صد  وثبات مقياس صورة اجلسم )إعداد الباحثة( أقعومت حتليع استجابات لذه العينة  ،بطريقة عشوا ية
علنننى لنننذه العيننننة لغنننرض -املعننند مننن   بنننع الباحثنننة -طبننن  الربننننامج اإلرشنننادي  منننا التعليمننناتمننن  وضنننوح عباراهننن  وسنننهولة فهنننم 

خننالل   نند هواقنن  الباحثننة الننيوالتعننرف علننى الاننعوبات  فننراد العينننة،متهننا أعنن  منندى وضننوح حمتننوى اجللسننات ومال الاشننف 
 هطبي  الربنامج. 

 
طراف م  الشبا  مبتوري اأ (22)م   د ية(مرحلة التطبي  اأوىل )املب يف احلايلهاونت عينة البحث  يي ة البحث األسشسية: -ب

الشنننبا   وبعننند ا نتهننناء مننن  التطبيننن  مت اختينننار ،البياننننات اأولينننة اجلسنننم واسنننتمارةلقننند طبننن  علنننيهم مقيننناس صنننورة و  ،السنننيلية
وممنن  هنطبنن  علننيهم الشننروم  –الوسننيط  أعلننىالننذي  هقننع درقنناهتم  –املتحاننلني علننى درقننة مرهيعننة علننى مقينناس صننورة اجلسننم 

 يف احملددة م   بع الباحثة واملتمثلة 
 

 .على مقياس صورة اجلسممرهيعة املتحالني على درقات  الذ ور -

 .اأطراف السيليةنوع البد،  -

 . (ولي  نتيجة اإلصابة ببعض اأمراض (اإلرلا متر هبا بالدنا )احلر  ضد  الينتيجة اأحداث  اإلصابةسبب البد ) -

 مااحبة. أمراض أيةوم   احلر ية،اأخرى غ  العينة م  اإلعا ات  أفرادخلو  -

 .والتعليم  وا قتماع  ا  تااديالعينة م  ني  املستوى  أفراد -

 ا   الذيالتغ   أ وللتي د م   ،وفقا  لشروم معينة لتحقي  التجان  بني اجملموعتني التجريبية والضابطةامليحوصني ومت اختيار 
 مرحلننة يفوبننذلك ضننمت العينننة  ،الربنننامج اإلرشنناديا سننتيادة منن  ة نتيجننياننو   لنندى امليحوصنننيأ  يطننرأ علننى صننورة اجلسننم 

صننورهتا النها يننة  يفالعينننة  أصننبحتوبننذلك  ،الث حننا ت مل هنطبنن  علننيهم الشننرومميحوصننا مت اسننتبعاد ثنن (41)التطبينن  الثانيننة 
لم بطريقة مت اختيار  (44-42) ما بني أعمارلمميحوصا م  مبتوري اأطراف السيلية هراوحت  (42)هضم ، )العينة اأساسية(

عليهم الربنامج طب   ميحو  (07)جملموعة التجريبية وضمت ا اأوىلىل جمموعتني  د مت هوزيع العينة بطريقة عشوا ية إو  ، ادي 
 .مل يطب  عليهم الربنامج اإلرشادي اميحوص (24)ضمت والثانية اجملموعة الضابطة  ،اإلرشادي
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هطبين   يفالبندء  اجلسنم  بنعلقيناس القبلن  ملقيناس صنورة ا يف "التجريبينة والضنابطة "التاافؤ بني أفراد اجملمنوعتني ومت التحق  م    
 .يوضح  لك (4والمدول ) U) ويت يمشن ) اختبار باستخدامالربنامج 

 (4) جدول
 المسس لمقيشس صورا القبليالقيشس  فيالفروق بين الممموية التمريبية والممموية الضشبطة 

 مستون الداللة U Z ممموع الرتب متوسط الرتب العد  المممويشت

 023.51 03.35 07 التجريبية
 غ  دال 7..1 07.51

 023.51 03.34 07 الضابطة

 

ملقيناس صنورة اجلسنم ممنا يؤ ند  القبلن القيناس  يفبنني اجملمنوعتني التجريبينة والضنابطة  ايتضح من  اجلندول السناب  أنن  مل هظهنر فرو ن

مجعننت  الني (ا  تانناديو ا قتمناع  واملسنتوى  التعليمنن )العمنر واملسنتوى  اجملمننوعتني يفوللتي نند من  جتنان   هانافؤ اجملمنوعتني

يوضنح  (4)والمادول  U)ماشن ويت اى)مت اسنتخدام اختبنار  البشحثة( إيدا )اأولية م  خالل استمارة البيانات  عنهماملعلومات 

 . لك

 (4جدول)
 بعض المتغيرات فيالممموية التمريبية والممموية الضشبطة  أفرا  رجشت  فيالفروق 

 الممموية
 

 المتغيرات

 قيمة 24=الضشبطة ن 24التمريبية ن=
U 

 

 قيمة
Z 

 

مستون 
متوسط  الداللة

 الرتب
ممموع 

 الرتب
متوسط 

 الرتب
ممموع 

 الرتب

 غ  دال 1.555 37.511 041.11 00.20 51..05 .03.7 العمر

 غ  دال 30..1 53.111 034.1 00.02 035.11 03.03 التعليم املستوى 

 غ  دال 1.042 511..3 042.51 .07.7 050.51 07.30 ا قتماع املستوى 

 غ  دال 32..1 53.111 033.11 03.03 035.11 00.02 ا  تاادياملستوى 

واملسننتوى  التعليمنن ،واملسننتوى  العمننر،متغنن ات ) يفهوقنند فننرو  بننني اجملموعننة التجريبيننة والضننابطة  وبننني اجلنندول السنناب  بيننن     
 .يبني هاافؤ اجملموعتني مما (ا  تااديواملستوى ، ا قتماع 
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 أ وات البحث -2
 .)إعداد الباحثة( مقياس صورة اجلسم -0
 .)إعداد الباحثة(السلبية لتحسني صورة اجلسم  اإلرشاديالربنامج  -7
 .لذه املقايي  هيايل وصف  يل  فيما استمارة البيانات اأولية )إعداد الباحثة( -3

 
 مقيشس صورا المسس )إيدا  البشحثة(: -2

 يناس ميهنوم صنورة اجلسنم لندى  إماانينةهتنيح لننا  النياملتناح أو املنشنور عن  نندرة اأدوات  العرم السياولوق  شف لنا الداث      
وطبيعنة ا امليهنوم يتناسنب منع ألنداف البحنث لقيناس لنذ وم    وقدث الباحثة م  املناسب وضع مقياس خا  ،اأطراف مبتوري
  يل  وسوف نعرض خطوات إعداد مقياس صورة اجلسم وخاا ا  السياومدية  ما العينة،

 األولى الخطوا -أ

  ياسن ، ومنهنا يفاسنتخدمت  النيواأدوات  ،صورة اجلسنم بوقن  عنامميهوم هناولت  اليعلى الدراسات السابقة  ا طالعوهضمنت 
 منا هنننم ا طنالع علننى  ،(م4124:ه ااشء) و راسااة، (م4118:القشضاى)  راسااةو  ،(م4112:العازاون)  راسااة علنى سنبيع املثننال

 ،("م" م4112: )الدساااوقيطرا  صنننورة اجلسنننم إعنننداد ومقيننناس اضننن ،(م2882:كفاااشفى وال ياااشل)مقيننناس صنننورة اجلسنننم إعنننداد 
مننن  لنننذه  د مت ا سنننتيادةو ننن ،(م4121)يلاااي:ومقياااشس  ،("أ"م 4112:الدساااوقى)وهقننننني هعرينننب (، م2891:كاااوبر)ومقياااشس 
الننداث  لننىومنن  ناحيننة أخننرى فقنند اطلعننت الباحثننة ع ،احلننايلالبحننث  يفإعننداد مقينناس صننورة اجلسننم  يف -السنناب    رلننا –املقننايي 
ومنهننا اضننطرا  صننورة اجلسننم  اإل لينيانن اجملننال  يفراد العنناديني و ننذلك هناولننت صننورة اجلسننم لنندى اأفنن النني واأطننر النظريننة النيسنن 
 .(م4112)الدسوقي:إعداد 

 الثش ية الخطوا -م

 س هعليمنات بسنيطةوضنعت للمقينا حيث ومراقعتها،-بندا 41وعددلا-املقياساأوىل مت صياغة بنود  اخلطوة يفأجن   استنادا إىل ما
 ،(2) مطلقا     اآليتووضعت أوزا  متدرقة لاع منها   ،خلمسة بدا ع املقياس هبعا   هتضم  أ  جييب امليحو  ع   ع بند م  بنود

ا  ا سننتجابة معاوسننة عننند فتاننو  أوز  2.2البننندي  السننالبني عنندا فيمننا ،(2) قنندا    ثنن ا   ،(2)  ثنن ا   ،(4) طمتوسنن (،4) نننادرا  
مبرونتهننا وهنندرقها بنندرقات صننغ ة وليسننت حننادة باإلضننافة إىل متي لننا بثبننات  اخلماسنن النظننام  يف املتمثلننةوهتسننم البنندا ع ، التاننحيح

 .(م2884:)يبد الخشلق وكريس مرهيع
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 الثشلثة  الخطوا-اااجا

  حسا  الاد  والثبات للمقياس  يف اخلطوةهتمثع لذه 

 صدق المقيشس:    -أ

فوقد أ  البند  ،اجل ء بالاعفقد ُحسب بطريقة صد  امليردات م  خالل عال ة  ،فيما يتعل  باد  مقياس صورة اجلسم
صوره  النها ية يتاو   يفحذف لذا البند وأصبح املقياس  وبالتايل دال،غ   ارهباط  بالدرقة الالية ضعيف أو عشر الرابع
يوضنننح معنننامالت ارهبنننام البنننند  (2) والمااادول (1.112) بنننندا   ا ارهبنننام مرهينننع ودال عنننند مسنننتوى د لنننة (48) مننن 

 .بالدرقة الالية

 (2جدول )
 الدراسة االستطالييةخالل معشمالت ارتبشط الب د بشلدرجة الكلية لمقيشس صورا المسس 

 االرتبشط الب د االرتبشط الب د االرتبشط الب د

0 1.320 00 1.313 70 1.350 

7 1.340 07 1.270 77 1.545 

3 1.334 03 1.337 73 1.223 

4 1.303 04 1.103 74 1.543 

5 1.207 05 1.327 75 1.420 

3 1.550 03 1.3.1 73 1.505 

2 1.532 02 1.203 72 1.450 

0 1.523 00 1.3.0 70 1.3.3 

. 1.3.. 0. 1.50. 7. 1.201 

01 1.230 71 1.332 31 1.303 

ولنننننننو مقيننننننناس صنننننننورة اجلسنننننننم إعنننننننداد  ،ملقيننننننناس صنننننننورة اجلسنننننننم مننننننن  خنننننننالل ارهباطننننننن  مبحنننننننك  منننننننا مت حسنننننننا  صننننننند  احملنننننننك
   .(1.112)عند مستوى د لة  (1.922)ا رهبام وبلغ معامع  (م4118)القشضي:

 المقيشس ثبشت-م

 أسبوعني، دره  زم بياصع  ا ستطالعيةفقد حسب بطريقة إعادة التطبي  على أفراد العينة  ،وبالنسبة لثبات مقياس صورة اجلسم
 منننا حسنننب ثبننننات املقيننناس بطريقننننة  والثنننناي،التطبيقنننني اأول  يفوبعننند  لنننك مت حسننننا  معامنننع ا رهبننننام بنننني درقنننات اأفننننراد 
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يبنني معنامالت  (2والمادول ) (سابيرمشن باراون)معادلنة  باستخدامومت هاحيح الطول وطريقة التج  ة النايية،  (،الفشكرو بشخ)
 .ا ستطالعيةالثبات احملسوبة لدى عينة الدراسة 

 (2جدول)
 االستطالييةالدراسة خالل  معشمالت الثبشت المحسوبة

  وع الثبشت
 العي ة

 
 إيش ا التطبيق

 
 الفشكرو بشخ

 
 التمزئة ال صفية بعد التصحيح

 1.04 .1.2 1.07 00  = ا ستطالععينة 

 منا واسنتقرار نتنا ج اسنتخدام ،   النداخل سب  جند أ  مقيناس صنورة اجلسنم يتمتنع مبعامنع ثبنات مرهينع يندعم اهسنا    وم   ع ما
 .احلايلالبحث  يفاستخدام   إماانيةيتمتع بدرق  مناسبة م  الاد  مما يدعم 

 دلتنننا ف قسنننو )ونظنننرا  أ   نننوة التمييننن  هعتنننرب مننن  ألنننم خانننا ص املقيننناس اجليننند إىل قاننننب صننند   وثباهننن  فقننند ُحسنننب معامنننع 
Delta Fergusonis ) 1986(املعادلة التالية باستخدامملقياس صورة اجلسم,lineK). 

𝜹 =
(𝒏 + 𝟏)((𝑵𝟐 − ∑𝑭𝒊𝟐)

𝒏𝑵𝟐
 

 . ع درقة هارارFi= حيث أ   

= N  امليحوصنيعدد. 

= n عدد امليردات. 

 صورة اجلسم يتمتع بقوة متيي  مرهيعة هعا  صد  متيي ه. إ  مقياس ا  القول  وبالتايل (1.898)إىل   يمت ووصلت 

 (إيدا  البشحثة)اإلرشش ي البر شم   -5

 كدراساااةاملماثلنننة  اإلرشننناديةوالنننربامج  قةمننن  خنننالل ا طنننالع علنننى عننندد مننن  الدراسنننات السننناب بنننناء برننننامج إرشننناديب  امنننت الباحثنننة
 (،2882Cash&Grant:وجرا ت كشش) و راسة Buttersg&Cash)5912:بوترزوكش ) و راسة م(،4112:العزاون)
بنناء الربننامج إىل النظرينة السنلو ية  املعرفينة  يف ند اسنتندت الباحثنة و ، Dworkin &kerr)(2891: وركاين وكيارر)  راسةو 

 -متبعة اخلطوات التالية 
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 البر شم  أهداب-أوالا 

السنيلية مبديننة  اأطنرافمبتنوري الشنبا  لدى عيننة من   السلبيةيهدف الربنامج إىل حتسني صورة اجلسم  الدف العام للربنامج  -أ
 .بنغازي

 -للربنامج  لداف اخلاصة اأ - 
 .بناء عال ة مهنية بني الباحثة وأفراد العينة -
وهطورلننا مننع املراحننع العمريننة وأسننبا  ضننعيها و يييننة هقبننع صننورة هعريننف امليحوصننني مبيهننوم صننورة اجلسننم وماوناهتننا  -

 اجلسم.
 النيسية وا قتماعية. اجلسم وأثارلاالتعرف على معىن اضطرا  صورة  -
 مساعدة امليحوصني على التعرف على السبع والطر  السليمة لتحسني صورة اجلسم السلبية. -
  اهتنم،دي إىل زيادة الثقنة بنالني  وحتسنني  ندرهتم علنى هقينيم هؤ  الني ، اليهع ي  شعورلم بالقيمة الشخاية و يمة  -

 و لك م  خالل إظهار اجلوانب ا جيابية يف شخايتهم وبالتايل رفع مستوى الاحة النيسية.
 مساعدة امليحوصني على التايف وا ندماج يف اجملتمع. -

 

 البر شم  تقويس-ثش يشا 
 - التالية باإلقراءات   امت الباحثة  بع هطبي  الربنامج وهقومي حمتواه البحثالربنامج لعينة  مدى مال مةالو وف على  لغرض
ومنندى مال مننة  احملتننوى،عننرض الربنننامج اإلرشننادي علننى جمموعننة منن  اخلننرباء يف جمننال علننم الننني   سننتخراج صنند   -

وعدد اجللسنات وحندودلا ال منينة و ند امجنع اخلنرباء علنى مال منة حمتنوى  ومده ،الينيات واأنشطة ألداف الربنامج، 
 الربنامج واإلقراءات املتبعة يف هنييذه مع إضافة بعض اأنشطة واأساليب.

ميحوصننناُ لغنننرض التعنننرف علنننى مننندى وضنننوح حمتنننوى اجللسنننات  (29)طبننن  الربننننامج علنننى عيننننة اسنننتطالعية بلغنننت  -
مناسبة زم  اجللسات و يايتها لعرض اأنشطة والينيات، وما ل  الاعوبات الي اإلرشادية ومال متها للعينة، ومدى 

 الربنامج. د هعدض الباحثة أثناء هنييذ الربنامج، وبينت الدراسة ا ستطالعية مناسبة حمتوى 
 

 البر شم   ت فيذ-ثشلثشا 
 أسبوعيا.مدة  ع منها ساعة مبعدل قلستني  إرشاديةقلسة  (24)حيث هضم   أسابيعاستغر  هنييذ الربنامج ستة 

 البر شم   فيالمستخدمة لوسشئل ا -
 .عرض بوربوينت عمع،أورا   أ الم، سبورة، ،( Data Show)شووقهاز عرض داها   مبيوهر، استخدم قهاز
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  البر شم  فياألسشليب المستخدمة 

احملاضنرة وإعطناء  يفضنوء املوضنوع املقندم  يفاجلماعنة  أعضناءهتدف إىل هبادل اأفاار واخلربات بنني  والم شقشة:المحشضرا  -
 فرصة للمقارنة مبا حيس  اآلخري  حنو مشا لهم و ييية مواقهتها.

الذاهية الالعقالنية  يهدف إىل هاحيح اأخطاء املعرفية واملعتقدات اخلاطئة واأفاار  الذاتيةلألفكشر  المعرفيإيش ا الب شء  -
 واحلوارات الداخلية م  خالل املنا شة والدحض.  ،غ  التوافقية

الننذات السننلبية  وأحاديننثلتسننجيع وهنندوي  اأفاننار  ،عنن  طرينن  حيننة مننذ رة يوميننة منن   بننع امليحننو  الذاتيااة:مراقبااة ال -
 اخلاصة بتجار  صورة اجلسم. وا عتقادات الالعقالنية

واجتالاهن   أفانارهللمسدشند ملعرفنة وهعطنى فرصنة  ،يبدأ ولتم هبا املرشد  ع قلسنة الذياأسلو   ول  :الواجبشت الم زلية -
 العقالنية السلبية وحماولة هعديلها وحتسينها.  غ 

 .ا سدخاءحالة م   الشدة يفهتدف إىل عرض املث ات السلبية بشاع متارر ومتدرج حسب  :سلب الحسشسية -

 دو  جتنبها. هارار   أو مراراهتدف إىل التعرض لألفعال واأفاار السلبية  :ستمشبةاالالتعرض وم ع  -

  -طر    ةثالث م  خالل :االسترخشءالتدريب يلى  -

 بتخيع موا ف حياهية هقود إىل ا سدخاء.  المخيلة: يتساالسترخشء من خالل  -
 وعمي . بط ءويتم بالتدريب على التني  م  خالل عملية الشهي  وال ف  بشاع  :االسترخشء من خالل الت فس -
 يتم بإحداث انقباضات عضلية وقسمية وإرخاء لذه ا نقباضات ومالحظة الير . االسترخشء العضلي: -

 

جلمننع البيانننات عنن  أفننراد العينننة وفنن  شننروم اختيننارلم لتحقينن   و لننك-  ()إعننداد الباحثننة البيش ااشت األوليااة اسااتمشرا-رابعااشا: 
 ا  تاادي،واملستوى  البد، البد، وسببونوع  العم، اجلن ،ومشلت على  التجريبية والضابطة()البحث التجان  بني جمموعي 

 مااحبة. وأي أمراض أخرى إعا اتواخللو م   والتعليم ، وا قتماع ،

 التطبيق إجراءات-خشمسشا: 

امليحوصني  بدء و بع ،مو ف  ياس مجع  يف (القبل ة اجلسم )القياس ر اختيار عينة البحث بدأت الباحثة بتطبي  مقياس صو  بعد
 ،وحنثهم علنى التعناو  يدلو  ب  م  إقابنات سنتعامع بانع قدينة وأماننة علمينة املقياس مت التي يد لم على أ  ما ع اإلقابة  يف
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 يف مجنناع بشنناع  -طبنن  الربننامج اإلرشننادي علننى أفننراد اجملموعنة التجريبيننة  القبلنن القينناس  يفوبعند التي نند منن  هاننافؤ اجملمنوعتني 
الربننامج ا نتهناء من  هطبين  وبعند  ،بينمنا مل يطبن  الربننامج علنى اجملموعنة الضنابطة – اعة جمه ه بالوسا ع الالزمة لتنييذ الربننامج 

إقنراء مقارننة ومت  (، البعنديموعة التجريبية واجملموعنة الضنابطة )القيناس  امت الباحثة بإعادة هطبي  مقياس صورة اجلسم على اجمل
)ومل هنننتما   النتننا ج  سنننتخال  ية املناسننبة التحلننيالت اإلحانننا إقنننراءحسنننب فننروض البحنننث ومنن    املختليننة بننني القياسنننات 

  ستامال عالقهم باخلارج(.التجريبية سافروا اجملموعة  أفرادالباحثة م  القيام بقياس هتبع  نظرا    اغلب 

 األسشليب اإلحصشئية-سش سشا: 

 التالية نتا ج البحث والتحق  م  فرضياه  مت استخدام اأساليب اإلحاا ية  ستخال  
 جتريبينة( ضنابطة،)منرهبطتني عنندما هانو  العينتنا  غن   للاشف ع  د لة اليرو  Mann Whitney U)ويت ى مشن )اختبار -

 .41أقل من والعدد صغ  
 والعدد صغ . بعدى(،  بل عندما هاو  العينتا  مرهبطتني )للاشف ع  د لة اليرو    Wilcoxon)كسونويلكو )اختبار -
 

 يرض ال تشئ  وم شقشتهش

  تشئ  الفرض األول وم شقشتهش يرض-أوال
  يل  نص اليرض اأول للبحث على ما

ملقيناس  البعنديالقيناس  يفبية واجملموعة الضابطة التجرياجملموعة درقات  متوسط بني  إحاا يةهوقد فرو   ات د لة  -
 البعنندي رهننب القينناس متوسننط ليننرض مت حسننا  وللتحقنن  منن  صننحة لننذا ا ،صننورة اجلسننم لانناحل اجملموعننة التجريبيننة

 والمادوللد لنة الينرو  بنني اجملموعنات الانغ ة  (Uمشن ويت اى ) معادلنة باستخدام جريبية والضابطةللمجموعتني الت
 .يوضح  لك (6)
 

 (6جدول)
 لمقيشس صورا المسس البعديالقيشس  فيالفروق بين الممموية التمريبية والممموية الضشبطة 

 مستون الداللة U Z ممموع الرتب متوسط الرتب العد  المممويشت

 1.51. 2.14 07 التمريبية
1.51 4.33 1.10 

 750.51 5...0 07 الضشبطة
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أعلنننى مننن  متوسنننط رهنننب اجملموعنننة  ولنننو، (1.12) متوسنننط الرهنننب للمجموعنننة التجريبينننة بلنننغ  يمنننة إ  (6المااادول )يتضنننح مننن  
فننرو   ينندل علنى وقنود ممنا (1.12)مسننتوى د لنة  عنند (1.21)بلغنت U يمننة  منا هبنني أ  ،  (2.882)بلننغ  النذيالضنابطة 

يبنني  ولنذا يؤ ند صنحة الينرض اأول ممنا ،ملقيناس صنورة اجلسنم لاناحل اجملموعنة التجريبينة البعنديالقيناس  يف إحانا ية ات د لة 
 .لدى اجملموعة التجريبية السلبية حتسني صورة اجلسم يف اإلرشاديفاعلية الربنامج 

إىل فاعلينة الربننامج  اإلرشناديمج اطبن  عليهنا الربنن الني ،و ا  هيس  لذه النتيجة  و  اليرو  قاءت لاناحل اجملموعنة التجريبينة
يتسنم  اميهوم صورة اجلسم لاون  ميهوم يف ما  ا  هيس  التحس   السلبية،حتسني صورة اجلسم  يفاإلجيام  أثره و اإلرشادي
و انها هر  بعض عناصرلا للعامل  التغي ،و ابلة للتايف مع  مرنة،بين   ا  لاورة اجلسم أ  هاو   (شيلدر)فقد وضح  باملرونة
 .( (Schilder,1968وا ستقرار ا ستمرارية، ولذا حتت مبدأ أخرى،ودمج عناصر  اخلارق 

اإلحساس  يفبع  ان  أ  يستمر  اجلسدييقيم بالضرورة انقطاعا  مع الرم   احلامع إلعا ة   اإلنسا أ   )لوبروتون(يوضح   ما
النة يتجنن   مننا  بالع إ  اليننرد املوصننوم ،حُيدثن  الننذيعلينن  أو احلنرج  ثقننالاإلهاننف عن     النيمنن  النظننرات  وأ  يعناي ،بينن  طبيعنن 

يانو   أعمنا  نيسن  رمبنا يعناي منن  يف ومن  املؤ ند أ  منا ،الوينةلندينا عن   الني اأفانار  يانو  لدين  نين  أ )كوفماشن ( تب 
 )العاااازاوي  راسااااةمننننع  وهتينننن  لننننذه النتيجننننة (2881:)لوبروتااااون ورقننننع مشنننناب  لاننننع اآلخننننري  ،الشننننعور بيننننن  شننننخص طبيعنننن 

 ش ااااااااااااااااااااااااااارزوكاااااااااااابوت) و راساااااااااااااااااااة ،(م4122:وجاااااااااااااااااااةخ) ةساااااااااااااااااااو را ،(م4112:شاااااااااااااااااااعبشن) و راسااااااااااااااااااة ،(م4112:

1987:Butters&Cash)،  و( 2889:ساترومر راساةStromer) صننورة  فتحسننيالربننامج اإلرشنادي  من  حينث فاعلينة
 رغم اختالف العينات. السلبية اجلسم

 وم شقشتهش الثش ي تشئ  الفرض  يرض-ثش يشا 

  -يل    للبحث على ما الثاينص اليرض 

ملقينناس صننورة  والبعنندي القبلنن  سنننيالقيا يفدرقننات اجملموعننة التجريبيننة  متوسننط بننني  إحاننا يةهوقنند فننرو   ات د لننة  -
 .البعدياجلسم لااحل القياس 

اختباااشر  باسنننتخدامللمجموعننة التجريبينننة  والبعننندي القبلننن رهنننب القياسننني  متوسنننط وللتحقنن  مننن  صننحة لنننذا الينننرض مت حسننا  
 .يوضح  لك (7) والمدول (ويلكوكسون)
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 (7جدول )
 للممموية التمريبية لمقيشس صورا المسس والبعدي القبليرتب القيشس  متوسطيالفروق بين 

 ةمستون الدالل Z قيمة ممموع الرتب متوسط الرتب العد  المتغيرات

 1 1 1 الرهب السالبة
4.45 1.10 

 1..34 07.51 74 الرهب املوقبة

 

 أشنارت ند  ،للمجموعنة التجريبينة والبعندي القبلن لتحديد اليرو  بنني القيناس  (ويلكوكسون)أ  نتا ج  (7المدول )يتضح م  
عنند مسنتو ى  (2.22) بلغنت z  ما بيننت النتنا ج أ   يمنة،  (1.12)عند مستوى د لة  إحاا يةإىل وقود فرو   ات د لة 

حتسننني صننورة  يف ىن وقننود فعاليننة للربنننامج اإلرشننادييعنن منن  فننروض البحننث ممننا الثننايولننذا يؤ نند صننحة اليننرض  (1.12) د لننة
 .البعدي بعد هطبي  الربنامج اإلرشادي ا  لااحل القياس   حيث أ  الير  ،السلبيةاجلسم 

حتسنني  يفبينة مت هطبيقن  علنى أفنراد اجملموعنة التجري النذي اإلرشنادي،وهيسر الباحثة لذه النتيجة م  خالل هنيث  وفاعلينة الربننامج 
حيث هوقد فرو  بني اجملموعة الضابطة  ،مرهبطة بالنتيجة السابقة لليرض اأول الثايولذه النتيجة لليرض  ،السلبية صورة اجلسم
 ،السنلبية حتسنني صنورة اجلسنم يف ا يعىن فاعلية الربنامج اإلرشاديمم ،صورة اجلسم لااحل اجملموعة التجريبية يفالتجريبية  واجملموعة

 راساااااة  ،(م4112:العااااازاون ) راساااااة ولنننننذه النتيجنننننة هتيننننن  منننننع  مننننن  فنننننروض البحنننننث الثنننننايوبنننننذلك حتقننننن  صنننننحة الينننننرض 
و راساااااااااااة  ،Butters&Cash)2891:بوترزوكاااااااااااش ) و راساااااااااااة ،(4122:خوجاااااااااااه)و راساااااااااااة  ،(م4112:شاااااااااااعبشن)
 .Stromer) 2889:سترومر)

 التالية التوصيشت م  نتا ج  ا  أ  نقدم  احلايلهوصع إلي  البحث  وىف ضوء ما

 ند يطنرأ علنيهم من   بعنني ا عتبنار منا واأخنذاأطنراف  ملسناعدة مبتنوريهيليلينة حث قهات ا ختانا  علنى إعنداد بنرامج  - 
 .و ييية هقبلها والتواف  معها وصحية( اجتمشيية، ا فعشلية، جسمية،)هغ ات 

منها  الي يعايالنيسية املشا ع ملعاجلة الاث  م   علم ،بدور اإلرشاد والربامج اإلرشادية وإعدادلا وهطبيقها بشاع  ا لتمام -
 املبتوري .

منتجنننني  اأشخاصنننياوننننوا  لاننن  اأطنننراف ملبتنننوريالتي يننند علنننى أمهينننة هقننندمي اخلننندمات ا قتماعينننة والنيسنننية والطبينننة واملهنينننة  -
 بناء اجملتمع. يفومسامهني 

اجملنال  يفنن  شخانية لنا قواننب إجيابينة هرمنى إىل حتقين  النجناح والوصنول إىل مسنتويات عالينة خاصنة النظر لليرد املبتور علنى أ-
 وربط  بالعج  و ين  مرادف ل . السلبية،الد ي  فقط على قوانب   بد   م  امله ،
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 المقترحشت

 البحوث التالية  ءإقراهقدح الباحثة  احلايلم  خالل البحث 

 .ميهوم صورة اجلسم بني حا ت بد احلرو  واحلا ت املرضية يفإقراء دراسة مقارنة  -

 .ضوء سبب البد ومدة اإلصابة يف ميهوم الذات وصورة اجلسم يفاأطراف السيلية والعلوية  مبتوريإقراء دراسة مقارنة بني -

 و لن  املنرض،وهنولم  املسنتقبع، لن   النذات، تقندير   أخنرىهتنناول متغن ات  الني املبتوري ليئات وعالقية  إرشاديةهقدمي برامج  -
 املوت.

 .بعد الادمة وا  تئا  بعد البد ما  ا ضطرا قراء  وث على فئة املبتوري  هتناول بعض املتغ ات  إ -

 * * * * * * * * * * 
 

 قشئمة المراجع -

 العربية المراجع-أوال

  ويئننة ، أثننر الربنننامج الرياضنن  املقنندح يف حتسننني صننورة اجلسننم وميهننوم هقنندير الننذات لنندى فم7100عننادل   اخلوقننة، -
 0704    5 العندد 75 ،اجمللد ،مملة جشمعة ال مشح لألبحشث )العلوم اإل سش ية( ،ا حتياقات اخلاصة حر يا  

-0333. 
 الطبعة الرابعة. الاتب،القالرة  عامل  ،التوجيه واإلرشش  ال فسي، م7115 حامد عبد السالم  زلرا ، -
 ماتبة أجنلو املارية. القالرة ، المعدلاستخبشر شكل المسس  ،""أ م7114 حممد  جمدي الدسو  ، -
 أجنلو املارية. القالرة  ماتبة ،المسسمقيشس اضطرام صورا " "، م7114 جمدي حممد  الدسو  ، -
"سلسااالة  والعاااال  الوقشياااة-التشاااخيص-األسااابشم"اضاااطرام صاااورا المساااس ، م7113جمننندي حممننند  الدسنننو  ، -

 ماتبة أجنلو املارية. القالرة  ،(4االضطرابشت ال فسية)
ماقست  رسالة  ،المراهقينالمتغيرات الشخصية لدن يالقة صورا المسس ببعض ، م7110أنور حممد   الشرباوى، -

 قامعة ال  ازي . الدبية، لية   منشورة(،غ  )
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فشيلياة بر اشم  إرشااش ي لتحساين مفهااوم الاذات لاادن يي اة ماان الماراهقين مبتااوري ، م7115سنحر حممنند  شنعبا ، -
قامعنة  ،للطيولةمعهد الدراسات العليا  ة،وا قتماعي)غ  منشورة(  سم الدراسات النيسية  د توراه،رسالة  ،األطراب

 عني مش .
 الطبعة الثالثة. املارية، القالرة  دار النهضة ،والمضطربةالشخصية السوية ، م7115زينب حممود  شق ، -
صورا المسس ويالقتهش بتقدير الذات واالكتئشم لدن طشلبشت المرحلة الثش وية بمدي ة ، م7112 الستار، نوراعبد  -

 قامعة اأمام حممد ب  سعود اإلسالمية. الدبية، لية   منشورة(،رسالة د توراه )غ   ،جدامكة المكرمة ومحشفظة 
 ،المتوساطةب شء بر شم  إرشش ي في تقبل صورا المسس لادن طشلباشت المرحلاة ، م7114سه  سليما   ،اويالع  -

 قامعة بغداد. الدبية، لية   منشورة(،غ  )ماقست  رسالة 
 راسة  فسية لتأهيل فشقدي أيضشء المسس ين طرياق ، م2..0أمحد حممد   الادي،على عبد السالم وعبد  على، -

 .53-57اليئة املارية للاتا      القالرة  ،47العدد  ،00السنة  ،ال فسمملة يلس  ،البتر
 عما   دار صياء للنشر والتوزيع. ،العش يينمقيشس صورا المسس للمعشقين بد ي آو ، م7101حممد النوم  على، -
خبرا البتر الصش مة واستراتيميشت التكيف ويالقتهمش بقلاق الماوت لادن حاشالت البتار ، م7105زلية خليع  فرا، -

 .غ ة-اإلسالميةاجلامعة  الدبية، منشورة(،  ليةغ  )ماقست  رسالة  ،غزافي الحرم األخيرا يلى 
رسننالة  ،القشصاارات و يبااي وصااورا المسااس لاادن البشغيااشت ي شميااشت الموقااف األ، م7112رضننوى حممنند  فرغلنن ، -

 قامعة ال  ازي . اآلدا ، لية   منشورة(،)غ   ماقست 
لااق المسااتقبل ويالقتااه بصااورا المسااس ومفهااوم الااذات لاادن حااشالت البتاار بعااد ،  م.711وفنناء حممنند  القاضنن ، -

 .غ ة-اإلسالميةاجلامعة  الدبية، ،  ليةمنشورة(غ  )  ماقسترسالة  ،غزاالحرم يلى 
صااورا المسااس وبعااض متغياارات الشخصااية لاادن يي ااشت ماان  ،م1995مايسننة أمحنند  والنيننال،عننالء النندي    يننايف، -

 دار املعرفة اجلامعية. ،اإلساندرية ،المراهقشت " راسة ارتقشئية ارتبشطيه يبر ثقشفية"
لبننننا   املؤسسنننة  ،بننن وت صاصنننيال،هرمجنننة حممننند عنننر   ،والحداثاااةا ثروبولوجياااش المساااد ، م2..0دافيننند  لوبروهنننو ، -

 الطبعة الثانية. والتوزيع،اجلامعية للدراسات والنشر 
صاااورا المساااس لااادن المصاااشبين بتشاااوهشت  شتماااة يااان الحاااروق  راساااة ميدا ياااة باااشلمركز ، م7103بريالنننة  لنننناء، -

 ،تقاارت-"اإلستشاافشئي المااشمعي "باان فلاايس التهااشمي "بشت ااة والمةسسااة العموميااة اإلستشاافشئية "يمياارات سااليمشن
 قامعة حممد خيضر. ا قتماعية، لية العلوم اإلنسانية والعلوم   منشورة(،غ  )ماقست  ة رسال
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