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 امللدص

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة العبلقة بين اضطراب صورة الجسم وكل من 
الحساسية االنفعالية، والوجدانات السالبة( لدي المراىقين المكفوفين، وما إمكانية التنبؤ )فرط 

بالحساسية االنفعالية، والوجدانات السالبة من خبلل اضطراب صورة الجسم. كذلك التعرف 
عمي الفروق بين الجنسين من المراىقين المكفوفين في اضطراب صورة الجسم. وتكونت 

( طالبة من المراىقين المكفوفين بمحافظتي الجيزة والقاىرة، :4البًا، و)( ط55العينة من )
( عامًا، وانحراف معياري 38,84( سنة، ومتوسط أعمارىم );3-35وتراوحت أعمارىم بين )

(. وتم استخدام مقياس اضطراب صورة الجسم لممراىقين المعاقين بصريًا )إعداد/ 3,78قدره )
ياس فرط الحساسية االنفعالية )إعداد/ الباحثة(، ومقياس (، مق4137البحيري والحديبي، 

 (. وقد أسفرت النتائج عن:4119الوجدانات السالبة )إعداد/ باظة، 
  وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الذكور واإلناث من المراىقين

 (.1,13المكفوفين فى اضطراب صورة الجسم لحساب اإلناث عند مستوى داللة )
  عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين درجات اضطراب صورة الجسم وجود

ودرجات فرط الحساسية االنفعالية لدي المراىقين المكفوفين عند مستوى داللة 
(1,13.) 

  وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين درجات اضطراب صورة الجسم
 (.1,13ين عند مستوى داللة )ودرجات الوجدانات السالبة لدي المراىقين المكفوف

  أسيمت درجات اضطراب صورة الجسم لدي المراىقين المكفوفين في التنبؤ بدرجاتيم
 >(.69,4في فرط الحساسية االنفعالية بنسبة )

  أسيمت درجات اضطراب صورة الجسم لدي المراىقين المكفوفين في التنبؤ بدرجاتيم
 >(.97,9في الوجدانات السالبة بنسبة )

 
 
 

الكممااات المفتاحيااة: اضااطراب صااورة الجساام، فاارط الحساسااية االنفعاليااة، الوجاادانات السااالبة، 
 المراىقين المكفوفين
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Body Image Disorder As a predictor Of Hyper Emotional 

Sensitivity And Negative Affects To Blind adolescents 

Dr. Soad Kamel Korany Sayed 
Lecturer of Mental Health 

Faculty of Education 
Minia University 

Abstract: 

This study aimed to identify gender differences in body image 

disorder, the correlation relationship between body image disorder, hyper 

emotional sensitivity, and negative affects, and the extent to which body 

image disorder contribute to the prediction of hyper emotional sensitivity, 

and negative affects. The sample consists of (33) male, and (28) female 

from blind adolescents, from Giza and Cairo governorate, mean average 

(16.62) years, and stander deviation (1.56). The tools of the study are: 

body image disorder scale among visual impaired adolescents prepared by 

(Elbheary & Elhudaybi,2015), hyper emotional sensitivity scale prepared 

by the researcher, and negative affects scale prepared by (Abaza,2007). 

The following results were reached:   
 There were statistically significant differences between males and 

females blind adolescents  of body image disorder at (0.01) level 

favoring females. 

 There were statistically significant positive correlation at (0.01) 

level between body image disorder, and hyper emotional sensitivity 

to blind adolescents. 

 There were statistically significant positive correlation at (0.01) 

level between body image disorder, and negative affects to blind 

adolescents. 

 The scores of body image disorder contributed to predicting their 

scores in hyper emotional sensitivity to blind adolescents. 

 The scores of body image disorder contributed to predicting their 

scores in negative affects to blind adolescents. 

 

 

Key words: Body Image Disorder, Hyper Emotional Sensitivity, Negative 

Affects, Blind Adolescents.  
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 مكذمة:

في اآلونة األخيرة عمي المستوي المحمي  لقد زاد االىتمام بذوي االحتياجات الخاصة 
والعالمي، وبات لزامًا عمي الدول محاولة الكشف عن أىم االحتياجات الخاصة بيم مثل 
االحتياجات: )النفسية، المينية، االجتماعية، األكاديمية، والطبية(، وتعديل اتجاىات المجتمع 

عمي تحسين الخصائص النفسية  نحوىم. حيث تعمل االتجاىات اإليجابية من المجتمع نحوىم
واالنفعالية واالجتماعية ليم، بينما تؤدي االتجاىات السمبية من المجتمع نحوىم إلي: الشعور 
بالنقص، الشعور بالعجز واالستسبلم لئلعاقة، الشعور بالدونية، ضعف الشعور باألمن، فرط 

عاقات الحسية مثل الحساسية االنفعالية. وتزداد حدة ىذه اآلثار السمبية مع ذوي اإل
 المكفوفين، والصم.

أن كف البصر يؤثر عمي الكفيف من  (385، :411الظاىر ) وفي ىذا الصدد يشير
الناحية االنفعالية من خبلل: ضعف الثقة بالنفس، عدم الشعور باألمن واألمان والعزلة 

فعو إلي واالنطواء والتردد والخوف. كما أن اإلحباط والفشل الذي يتعرض لو الكفيف يد
 العدوانية، عدم الشعور بالقبول االجتماعي، وضعف الشعور باالنتماء. 

عمى شخصية  تؤثر سمباً  يتكثر الصراعات والتوترات النفسية الت مرحمة المراىقةوفي 
الضغوط النفسية، العدوان، مثل: أزمة اليوية، الرغبة فى االستقبلل عن الوالدين،  مراىقال

والنفسية. وتزداد حدة ىذه االنفعاالت  من االضطرابات االنفعالية غيرىاو ...  يواالغتراب النفس
عند وجود إعاقات، وبخاصة اإلعاقة البصرية؛ حيث تؤدي ىذه اإلعاقة إلي صعوبة  السمبية

التواصل غير المفظي مع اآلخرين، وصعوبة فيم مشاعرىم وانفعاالتيم، وزيادة الشعور 
يجة الخوف من التقييم السمبي من المحيطين بو. حيث بالحساسية االنفعالية السمبية؛ نت

عمي  ظيرالمرتفعة  مصطمح الحساسية االنفعاليةأن  (567، 4138) العتابيأوضحت دراسة 
(، ويشير إلي أن الخوف والخجل يحتمل أن تصيب 8;;3عام ) Elaine, Aronيد العالم 

الشخص ذو الحساسية المرتفعة، ويعتمد ذلك عمي البيئة المحيطة وتحدياتيا. كما أن 
األشخاص ذوي الحساسية االنفعالية المفرطة يستجيبوا بقوة لممثيرات الخارجية، فيم ولدوا 

اآلخرين، كما أنيم يعانون من سوء  بجياز عصبي ربما يري ويسمع ويشم ويشعر أكثر من
التفاعل مع اآلخرين، والتوتر العاطفي، وال يستطيعون التخمص من المشاعر السمبية 

، فبمجرد شعورىم بالحزن واالنزعاج ال يستطيعون تبديل مزاجيم ونسيان ذلك. كما بسيولة
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لشديد بمواقف ( أن الحساسية االنفعالية تعني التأثر ا5، 4133أبو منصور ) ذكرت دراسة
عادية قد ال يعبأ بيا اآلخرون، والشخص الحساس انفعاليًا ىو الشخص الذي يتأثر أكثر من 
البلزم بالعوامل الخارجية المحيطة بو والخارجة عنو، فقد يفسر الكممة عمي أكثر مما تتحمل، 

ة بتعطيل ويفسر النظرة والحركة بحيث يبالغ مبالغة ال معني ليا، ويتسم في المواقف الضاغط
األحكام، والجدل، والتقمب المزاجي، وعدم النضج االنفعالي، وعدم مبلئمة االستجابات 

 االنفعالية بمثيراتيا.   
كما يتمخض عن كف البصر ليس فقط فرط الحساسية االنفعالية، بل العديد من 

ىق الكفيف الوجدانات السالبة، والتي ربما تنشأ عن الضغوط النفسية الممقاة عمي عاتق المرا
نتيجة التجاىات اآلخرين السمبية تجاه إعاقتو، أو زيادة اعتماديتو عمي اآلخرين، مما يزيد 
من شعوره بالعديد من الوجدانات السمبية مثل: الحزن، الخوف، الخجل، الشعور بالذنب، 

( أن المعاقين بصريًا ليم عدة 568، 4117والعدائية. ويتفق ذلك مع ما ذكره القريطي )
ت منيا: الشعور بالدونية، القمق، ضعف الثقة بالنفس، انخفاض احترام الذات، اختبلل صفا

شارت باظو صورة الجسم، ضعف تقبل اآلخرين، االنطوائية، وضعف الشعور باالنتماء. وقد أ
يتميز فييا األفراد بانخفاض تقدير الذات، واالنفعالية  الوجدانات السالبة ( أن6-7، 4119)

يل لمتركيز عمي المفاىيم السمبية عن األفراد والذات والعالم، والميل إلي مستويات السمبية، والم
عالية من الحزن والغضب والخوف والعدائية ومشاعر الذنب والخجل. كما يعتبر الوجدان 

 السالب سمة من سمات الشخصية.
ويظير مما سبق أن الكفيف ال يستطيع مبلحظة ذاتو بموضوعية، ولديو اختبلل في 
صورة الجسم، فينعكس ذلك سمبًا عمي جوانب شخصيتو المختمفة سواء االنفعالية، 

( أن صورة الجسم تشير إلي 44-43، 4118االجتماعية، والسموكية. حيث ذكر الدسوقي )
اإلدراكات أو التصورات أو األفكار أو المشاعر التي تتعمق بالجانب الجسمي من شخصية 

تقديرات الصفات الجسمية الحقيقية لمفرد، والمعايير  الفرد، وتتضمن المدركات الحسية
الداخمية أو المثل العميا، وتتعدي الحالة الوجدانية لصورة الجسم مجرد الرضا التقييمي أو 
عدم الرضا أو السخط عن صورة الجسم لكي تشتمل عمي سمسمة كاممة من االنفعاالت 

يتم تقدير صورة الجسم أو تحديدىا والعواطف اإليجابية والمضطربة التي ترتبط بو. كما 
اجتماعيًا، فالخبرات أو التجارب بين الشخصية والتنشئة االجتماعية والثقافية ىي التي تحدد 
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لذا المعاني االجتماعية لمجماليات الجسمية والمعاني الشخصية لمسمات الجسمية لمفرد. 
طراب صورة الجسم وفرط تحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء عمي طبيعة العبلقة بين اض

مكانية التنبؤ بفرط  الحساسية االنفعالية والوجدانات السالبة لدي المراىقين المكفوفين، وا 
 .الحساسية االنفعالية والوجدانات السالبة من خبلل اضطراب صورة الجسم

 مشللة الذراصة:

تفارض اإلعاقااة البصارية عمااي الكفياف العديااد ماان القياود أمكاان مبلحظتياا ماان الحياااة  
العامة، ومن خبلل مبلحظة بعض سموكيات المكفوفين. فقاد وجاد أن بعاض المكفاوفين يميماون 
السااتخدام النظااارة السااوداء إلخفاااء العيااب الجساامي الماادرك الناااتج عاان كااف البصاار، وذلاااك 

الجتماعي ليم ولصورة جسميم من قبل اآلخارين. وقاد أشاارت نتاائج النشغاليم الزائد بالتقييم ا
بعاااض الدراساااات لوجاااود ارتبااااط موجاااب دال إحصاااائيًا باااين اضاااطراب صاااورة الجسااام وبعاااض 
االضطرابات النفسية واالنفعالية، ومنياا ارتباطاو ماع: اضاطراب الشخصاية التجنبياة، وانخفااض 

وماع االغتاراب، والقماق،  (،Pop, 2016) ،(4136البحياري؛ والحاديبي )تقدير الذات كما في 
 (.  4138نوفل ) واالكتئاب كما في

( أن األشااااخاص ذوي فاااارط 559، 4138العتااااابي )فقااااد أوضااااح وفااااي سااااياق  خاااار  
الحساسااااية االنفعاليااااة أكثاااار عرضااااة لممعاناااااة ماااان االكتئاااااب المتكاااارر، والقمااااق، وغيااااره ماااان 

تسااتحقو، ويصاااحب ذلااك تغياارات االضااطرابات النفسااية. كمااا أنياام يعطااون األشااياء صاادي ال 
فساايولوجية مثاال: احماارار أو اصاافرار الوجااو، زيااادة ضااربات القمااب. كمااا بيناات نتااائج بعااض 

الحساسااية االنفعاليااة وكاال ماان: بااين وجااود عبلقااة ارتباطيااة موجبااة دالااة إحصااائيًا الدراسااات 
لتجنبياة كماا سموك الثرثرة، مواجياة رفاض األقاران، األفكاار البلعقبلنياة، واضاطراب الشخصاية ا

( عماااي 4139، وعطااا ا) )(Zimmer-Gembeck,2015(، 4137فااي دراسااات زياادان )
الترتيب. كما وجدت عبلقة ارتباطياة ساالبة دالاة إحصاائيًا باين الحساساية االنفعالياة والمياارات 

 (.4133االجتماعية كما في أبو منصور )
ياف، فقاد ذكارت دراساة وعن اآلثار المترتبة الضطراب صورة الجسم عمي شخصية الكف 
ن بصاريًا يعاانون مان اخاتبلل صاورة الجسام، حياث ون المعاقو( أن المراىق9،  4117راضي )

يجاادون صااعوبة بالغااة تتعمااق بصااورة الكفيااف عاان جساامو واكتساااب اليويااة وتقباال اإلعاقااة. 
ويشااكل مفيااوم الااذات لممعاااقين بصااريًا ماان الفياام القااائم عمااي الجساام، فيجاادون صااعوبة فااي 
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 بعااضاكتشاااف أجساااميم لااذا فياام معرضااون لتااأخر نمااو المعرفااة بالااذات. ويتفااق ذلااك مااع 
اضاطراب صااورة باين  إحصاائياً  عبلقاة ارتباطياة موجباة دالاةوجاود  التاى توصامت إلاي الدراساات

 ,Stefano, Hudson), (Manjrekar & Berenbaum, 2012)مثال الجسم والوجادانات الساالبة
Whisenhunt ,Buchanan, and Latner,2016), (Lucas & Koff ,2017).  كماا تباين أن

كماا فاي  الوجدانات السالبة تتوسط العبلقة بين عدم الرضا عن الجسم وسموك الشاره فاي األكال
(Ricciardelli & McCabe,2001) ، وتتوساط العبلقاة باين الكمالياة االجتماعياة وأعاراض

 .(Downey & Chang, 2007)كما في الشره 
واستنادًا لما سبق فقد تبمورت فكرة الدراسة الحالية في محاولة التوصل إلمكانية 
إسيام اضطراب صورة الجسم في التنبؤ بكل من فرط الحساسية االنفعالية والوجدانات السالبة 

 لدى المراىقين المكفوفين. وتثير مشكمة الدراسة التساؤالت التالية : 
 الجنس؟ باختبلف  راىقين المكفوفيناضطراب صورة الجسم لمم يختمفما  .3
ما طبيعة العبلقة بين اضطراب صورة الجسم وفرط الحساسية االنفعالية لدى المراىقين  .4

 المكفوفين؟ 
ما طبيعة العبلقة بين اضطراب صورة الجسم والوجدانات السالبة لدى المراىقين  .5

 المكفوفين؟ 
االنفعالية لدى المراىقين  سيم اضطراب صورة الجسم فى التنبؤ بفرط الحساسيةىل ي .6

 المكفوفين؟
سيم اضطراب صورة الجسم فى التنبؤ بالوجدانات السالبة لدى المراىقين ىل ي .7

 المكفوفين؟  
 أٍذاف الذراصة :

 تيدف الدراسة الحالية إلى: 
 التعرف عمي الفروق بين الجنسين في اضطراب صورة الجسم لدي المراىقين المكفوفين. .3
العبلقة بين اضطراب صورة الجسم وفرط الحساسية االنفعالية لدي التعرف عمى طبيعة  .4

 المراىقين المكفوفين.
التعرف عمى طبيعة العبلقة بين اضطراب صورة الجسم والوجدانات السالبة لدي المراىقين  .5

 المكفوفين.
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ما إمكانية التنبؤ بفرط الحساسية االنفعالية من خبلل اضطراب صورة الجسم لدي  .6
 مكفوفين.المراىقين ال

ما إمكانية التنبؤ بالوجدانات السالبة من خبلل اضطراب صورة الجسم لدي المراىقين  .7
 المكفوفين.

 : ة ـة الذراصـأٍني

 األٍنية اليعزية : ــــ 

لتوجياات المحمياة الحالية المكفوفين، وىم أحد الفئات الخاصة التي تساعي اتتناول الدراسة  (3
إلاااي تمكيااانيم فاااي المجتماااع، واالساااتفادة مااان قااادراتيم، وتاااوجيييم فاااي االتجااااه  والعالمياااة

 الصحيح لزيادة اعتماديتيم عمي أنفسيم.  

أىمية متغيار اضاطراب صاورة الجسام فاي الدراساة الحالياة؛ حياث ياؤدي إلاي ساوء توافاق الفارد  (4
 من الناحية النفسية واالجتماعية. 

الوجاادانات السااالبة، والتااي تااؤدي بصاااحبيا إلااي أىميااة متغياار فاارط الحساسااية االنفعاليااة و  (5
 سوء التوافق مع الذات واآلخرين، والعديد من االضطرابات النفسية واالنفعالية. 

 :   التطبيكيةاألٍنية ــــ  

 .  لفرط الحساسية االنفعالية لممراىقين المكفوفينإعداد مقياس  (3
إرشااادية وعبلجيااة تقااوم عمااى يمكاان أن تساايم نتااائج الدراسااة الحاليااة فااى وضااع باارامج  (4

تحسااين صااورة الجساام، أو وضااع باارامج لخفااض فاارط الحساسااية االنفعاليااة والوجاادانات 
   .السالبة لدي المراىقون المكفوفون

توجيااو أنظااار العاااممين فااي مجااال التربيااة الخاصااة بصاافة عامااة، والقااائمين عمااي رعايااة  (5
جابياااة لااادييم؛ وذلاااك المكفاااوفين بصااافة خاصاااة نحاااو ضااارورة تنمياااة صاااورة الجسااام اإلي

 لمساعدتيم عمي الوصول لمستو مناسب من الصحة النفسية والتكيف مع المجتمع.

 :ة ـالذراص تمصطلرـا

  Body Image Disorder    اضطزاب صورة اجلضه:

( والمذان عرفا اضطراب 6:6، 4136تتبني الباحثة تعريف البحيري؛ والحديبي ) 
صورة الجسم لممراىقين المعاقين بصريًا بأنو "خمل الصورة الذىنية التي يكونيا المراىقون 
المعاقين بصريًا عن أجساميم، والتي تبدو في التقدير السمبي لمذات الجسمية، والشعور 
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ويعرف  والمظير الجسمي، وتظير في تجنبيم لممواقف االجتماعية". بالرضا عن أجزاء الجسم
إجرائيًا بأنيا: الدرجة التى يحصل عمييا المراىق الكفيف عمى مقياس اضطراب صورة الجسم 

  المستخدم فى الدراسة الحالية.
 Hyper Emotional Sensitivityفزط احلضاصية االىفعالية:       
بأقوال وأفعال اآلخرين مقارنة بأقرانو العاديين، حيث يعطي مبالغة الكفيف في التأثر 

األحداث أىمية أكثر مما تستحق، ويفسرىا عمي أنيا موجية نحو إعاقتو، ويصاحب ذلك 
مظاىر سموكية مثل )العنف، وتجنب التفاعبلت االجتماعية(، أو / و مظاىر انفعالية مثل 

بالعزلة(. ويقاس بالدرجة المرتفعة التى  )سوء الظن، الشعور بالتيميش واإلىانة، والشعور
يحصل عمييا المراىق الكفيف عمى مقياس فرط الحساسية االنفعالية المستخدم في الدراسة 

  الحالية، والتي تعبر عن البعدين التاليين: الحساسية االنفعالية السمبية، واالبتعاد العاطفي.
 Negative Affectsالوجذاىات الضالبة:         

والذي عرفت فيو الوجدانات السالبة بأنيا " ( 6، 4119باظو )ني الباحثة تعريف تتب
تميز األفراد بانخفاض تقدير الذات، واالنفعالية السمبية، والميل لمتركيز عمي المفاىيم السمبية 
عن األفراد والذات والعالم، والميل إلي مستويات عالية من الحزن والغضب والخوف والعدائية 

وتعرف إجرائيًا بأنيا: الدرجة التى يحصل عمييا المراىق الكفيف  ".الذنب والخجلومشاعر 
 عمى مقياس الوجدانات السالبة المستخدم فى الدراسة الحالية.

 اإلطار اليعزي:

 Body Image Disorderاضطزاب صورة اجلضه: 
 تعزيفُ:

سوء  عرف معجم عمم النفس والطب النفسي اضطراب صورة الجسم بأنو "صور من
التوافق السيكولوجي ناتجة عن المسخ والتشوه لمجسم وتمزيق أوصالو، وتتباين ردود الفعل 
من الوعي الطفيف بالذات إلي االكتئاب العميق وحاالت البارانويا. وتكون ردود الفعل نسبيًا 
 معتدلة إذا كان العيب والديًا أو حدث في وقت مبكر في الحياة، حيث يحتمل أن يندمج العيب

 (.;66، ;:;3في صورة الجسم خبلل عممية النمو" )جابر، وكفافى،
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إيجابية أو –( أن صورة الجسم ىي "صورة ذىنية 38، 4118كما ذكر الدسوقي ) 
يكونيا الفرد عن جسمو، وتعمن عن نفسيا من خبلل مجموعة من الميول السموكية  –سمبية

مكونات ىي: مكون إدراكي )يشير التي تصاحب تمك الصورة، ويقسم المظير الجسمي لثبلثة 
إلي دقة إدراك الفرد لحجم جسمو(، مكون ذاتي )يشير إلي عدد من الجوانب مثل الرضا 
واالنشغال أو االىتمام والقمق بشأن صورة الجسم(، ومكون سموكي )يركز عمي تجنب المواقف 

 لجسمي(".التي تسبب لمفرد عدم الراحة أو التعب أو المضايقة التي ترتبط بالمظير ا
( بأنو "انشغال زائد 341، 4115اضطراب صورة الجسم فقد عرفو الدسوقي )أما  

عن الحد، من جانب فرد ذو مظير جسمي عادي ببعض العيوب التخيمية في المظير 
 الجسمي، وربما يكون ال وجود ليذه العيوب سوي في مخيمة ىذا الفرد".

طراب صورة الجسم لممراىقين ( اض6:6، 4136بينما عرف البحيري؛ والحديبي ) 
المعاقين بصريًا بأنو "خمل الصورة الذىنية التي يكونيا المراىقون المعاقين بصريًا عن 
أجساميم، والتي تبدو في التقدير السمبي لمذات الجسمية، والشعور بالرضا عن أجزاء الجسم 

 والمظير الجسمي، وتظير في تجنبيم لممواقف االجتماعية".
شديصية الضطزاب صورة اجلضه وفكًا للذليل التشديصي واإلذصائي املعايري الت

 :(DSM-V)األمزيلي اخلامط لألمزاض اليفضية والعكلية 

بواحد أو أكثر من العيوب المتصورة أو عيوب المظير الجسدي التي ال يمكن االنشغال  (3
 مبلحظتيا أو تظير بصورة طفيفة لآلخرين.

ينجز الفرد سموكيات متكررة، وأفعال عقمية، واستجابة في مرحمة ما أثناء االضطراب، قد  (4
 لشواغل المظير.

انشغال بسبب ضائقة اكمينيكية ميمة، وضعف أداء العبلقات االجتماعية والمينية، أو  (5
 بعض المجاالت الميمة األخري.

ال يفسر انشغال ظيوره بشكل أفضل من خبلل المخاوف من الدىون في الجسم أو وزن  (6
،  4135يمبي المعايير التشخيصية الضطراب األكل )مصطفي؛ ويوسف،الفرد، والذي 

675.) 
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 أبعاد صورة اجلضه لذي املعاقني بصزيًا:

 صورة الجسم لدى المعاقين بصريًا من ثبلثة أبعاد ىي:تتكون 
 بتصور يتعمق ما كلوتعني :  Perceptual Body-Imageصورة الجسم المدركة  _

 وحركة وأجزاء ومظير جسمو ووزن وحجم شكل عن خاصة المعاق بصرياً  الفرد ومعرفة
 .، من حيث دقة الوصف والحكم )صورة الجسم كما يدركيا المعاق بصريًا(جسمو

: وتعني فكرة الفرد المعاق بصريًا  Social Body-Imageاالجتماعية  الجسم صورة -
 وحركة وأجزاء ومظير ووزن وحجم كلو الجسمية )شلخصائص جتماعياال القبول مدىو 

عن جسم المعاق بصريًا )أي صورة جسم المعاق  وتصوراتيم اآلخرين نظر ووجية(، جسمو
 بصريًا في عيون اآلخرين كما يعتقد ىو(. 

 وأحاسيس شاعر: وتعني م  Emotional Body-Imageاالنفعالية الجسم صورة -
 وعدم الرضا حيث نة مالمدرك وجسم صورة نحو المعاق بصرياً  الفرد واتجاىات ومعتقدات

 (.34، ص 4131، واالرتياح وعدم االرتياح )كاشف؛ واألشرم، الرضا
صورة الجسم ( أبعاد اضطراب 51، 4137البحيري؛ والحديبي ) بينما تناول كل من 

 لدى المعاقين بصريًا بأنو يضم األبعاد التالية:
المبالغة في تقدير أىمية الجانب الجسمي التقدير السمبي لمذات الجسمية: ويتمركز حول  -

لممراىقين المعاقين بصريًا، وانخفاض الجاذبية الجسمية لآلخرين، والفحص الدائم ألجزاء 
 الجسم.

الشعور بالرضا عن أجزاء الجسم والمظير الجسمي: وييتم ىذا الجانب برضا المعاقين  -
المختمفة والمظير الجسمي،  بصريًا في مقابل انخفاض الشعور بالرضا عن أجزاء الجسم

 ومدي تأثير اإلعاقة البصرية في وجود ىذا الشعور. 
السموك التجنبي لممواقف االجتماعية: ويتعمق ىذا البعد بمدي إحجام المراىقين المعاقين  -

بصريًا عن المواقف االجتماعية، وتجنب المناسبات المختمفة، واالفتقار لمتواجد وسط 
 مام المحيطين بيم؛ نتيجة لممظير الجسمي.اآلخرين، وانخفاض اىت

 امللوىات املعزفية لصورة اجلضه:

إدراك صورة الجسم: يعد االنتباه االنتقائي عامبًل ميمًا في استمرار االضطرابات  -(3)
االنفعالية المتعددة، فالذين يعانون من اضطراب صورة الجسم ينتبيون بطريقة انتقائية لمعيب 

 المدرك في مظيرىم.  



 ورة الجسم كمنبئ بفرط الحساسية االنفعالية والوجدانات السالبة لدى المراهقين المكفوفين ـــطراب صـــاض
 

- 714 - 

المعتقدات أو االتجاىات نحو صورة الجسم: وتتضمن مطمبًا لمكمال أو التناسق في -(4)
 المظير. ومن أمثمتيا: إذا كنت غير جذاب فإنني سأكون منعزاًل طوال حياتي. 

العوامل النفسية واالنفعالية: يشعر من يعاني من اضطراب صورة الجسم بمجموعة  -(5)
فصاح عنيا وتوضيحيا مثل: الشعور باالشمئزاز من مختمطة من االنفعاالت يصعب اإل

جسميم، الشعور بالقمق في المواقف االجتماعية المختمفة، االكتئاب، فقدان األمل في 
المستقبل، واإلحباط من عدم القدرة عمي إقناع اآلخرين بعيبيم المدرك والمعتقدات المتعمقة 

 بعدم الجدارة.
راب صورة الجسم إما إحجامية وأىم ما يميزىا السموك: وتكون سموكيات ذوي اضط -(6)

تجنب المواقف االجتماعية، أو سموكيات مبالغ فييا مثل: زيادة عدد ساعات فحص الذات، 
 (. 69 – 63، 4118والتحقق من المظير أمام المرايا أو أي أسطح عاكسة )الدسوقي، 

 احلضاصية االىفعالية:

 تعزيف احلضاصية االىفعالية:

( الحساسية االنفعالية بانيا: "التأثر الشديد 57، 4133يتناول تعريف أبو منصور )
بمواقف عادية قد ال يعبأ بيا اآلخرون، والشخص الحساس انفعاليًا ىو الشخص الذي يتأثر 
أكثر من البلزم بالعوامل الخارجية المحيطة بو والخارجة عنو، فقد يفسر الكممة عمي أكثر مما 

 النظرة والحركة بحيث يبالغ مبالغة ال معني ليا".    تتحمل، ويفسر
( الحساسية االنفعالية السمبية بأنيا "تأثر 563، 4138وتعرف دراسة العتابي )

الطالب الشديد بمواقف عادية قد ال يعبأ بيا الطمبة اآلخرون، تجعمو يثور سريعًا ألتفو 
م بردود فعل عنيفة ومتيورة ال يستطيع األسباب، وأتفو المثيرات االنفعالية، مما تدفعو لمقيا

 التحكم فييا، وتكون ىذه األنماط االنفعالية مشابية النفعاالت مرحمة الطفولة".  
( الحساسية االنفعالية لمكفيف بأنيا "قدرة 688، 4139بينما يعرف عطا ا) )

تو الكفيف عمي تفسير أية نظرة أو أي تصرف ال يفيمو من اآلخرين، بأنو نقد إلعاق
وشخصيتو، فيتعامل مع اآلخرين بحدة وانفعال حتي لو كانوا ال يقصدون اإلىانة لو، فيو ال 
يمتمك الخبرة، وال الميارة االجتماعية الكافية لمتفاعل مع مثل ىذه المواقف، فيثور من أتفو 

 األسباب، ويندفع لمقيام بردود فعل متيورة ال يستطيع التحكم فييا أو السيطرة عمييا".   
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 أبعاد احلضاصية االىفعالية: 

إلي أن لمحساسية االنفعالية ثبلثة  (33 – 31، 4133أبو منصور )أشارت دراسة 
 أبعاد ىي:

الحساسية االنفعالية السمبية: وتوصف بأنيا ميل األفراد لرد الفعل السمبي، وتتمثل في:  -3
واالنتقاد الحاد، وذلك عند التعرض لمواقف ضاغطة  ،العدوانية ،عواطف الغضب، اليأس

في البيئة المحيطة. فالضغط النفسي الذي يتعرض لو األفراد يسبب ليم حاالت من: 
الوحدة ، فشل العبلقات مع اآلخرين ،األنانية ،زيادة العنف ،فقدان األمل، العزلة ،اليأس
 والتيميش. ،النفسية

ي عممية الميل العاطفي لتكوين عبلقات مع اآلخرين، وى ة:يجابيالحساسية االنفعالية اإل -4
والقدرة عمي التعرف عمي عواطف اآلخرين وتفيميا، والتعاطف معيا، وخاصة لدي الذين 
يعانون من أوضاع صعبة. ويعد االستحسان االجتماعي ىو المكون الرئيسي لمشعور 

 بالسعادة والنجاح الشخصي واالجتماعي.
إلي اتجاه األفراد نحو االبتعاد عن اآلخرين لتفادي الحساسية  االبتعاد العاطفي: ويشير -5

االنفعالية السمبية، وذلك من خبلل االبتعاد عن األشخاص الذين يمرون بأوضاع سيئة أو 
 صعبة.

 مسات الشدص احلضاظ اىفعاليًا:

الفرد كثرة التأثر بالمواقف التي يتعرض ليا  يمتاز الشخص الحساس انفعاليًا بالسمات التالية:
مقارنة باآلخرين، القدرة عمي التعاطف مع اآلخرين مثل البكاء ألحزانيم، الميارة في استقبال 
انفعاالت اآلخرين وقراءة رسائميم االنفعالية غير المفظية وتفسيرىا، امتبلك القدرة عمي بناء العبلقات 

 (.965، :413الشخصية وميارات التواصل مع اآلخرين )عبد ا)،
بعض السمات لصاحب الحساسية االنفعالية  (39، 4133أبو منصور )كما تضيف 

الزائدة تتمثل في: أكثر عرضة لبلكتئاب المتكرر والقمق وغيره من االضطرابات النفسية، 
والتأثر المبالغ فيو بالعوامل الخارجية المحيطة بو، فيبالغ في تمقي األحداث والسموكيات 

كثر مما تحتمل، وينتج عن ىذه المبالغة سوء الظن فيفسر الكممات والحركات والنظرات أ
 والغضب والحزن.
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 أصباب فزط احلضاصية االىفعالية:

 أن فرط الحساسية االنفعالية ينتج عن:  (Martens,2003, 4-5) أشارت دراسة 
لوجدانات إلحساس الكبير بالقيمة الذاتية، عدم التعاطف واا ااااا السمات النرجسية مثل:

 لعدم . كما يكونوا أكثر حساسيةوالغضب عندما ال يرغب اآلخرون في التعاون معيم، سالبةال
 اآلخرين لتفردىم في كثير من القدرات تجاىل اآلخرين، ويكون لدييم شك في اىتمام أو احترام

 الفكرية. البدنية أو أو الجاذبية
خاصة من المقربين مثل العاطفية  الفرد ااااا الشعور بالرفض: ويكون لو تأثير كبير عمي حياة

 واليأس واالكتئاب بالضيق الشديد اإلحساس إلى يؤدي فقد الشركاء؛ أو األصدقاء أو األقارب
 والغضب.

فييا من قبل   ال يصعب التحكم األحداث: وخاصة التغييرات التي أو الظروف في ااااا التغييرات
 النفسي. لمعبلجالتعرض  أو ببعض القيود مثل: الطبلق مصحوبة الفرد، وتكون
 االعتداءات من التعرض لمصدمات: ويتمثل ذلك في الصدمات المرتبطة بتاريخ أو ااااا مواجية
 . العاطفية أو والجنسية الجسدية

 المثيرة األدب، األحداث األفبلم، ااااا التأثيرات الخارجية غير المنضبطة: مثل تأثيرات الموسيقى،
 أو معالجة في الخبرات فرط الحساسية من خبلل نقص فتنشأ. لئلعجاب، األحبلم، واألمراض

 النطاق. واسعة الطبيعية االنفعاالت تنظيم
إلي الشعور  النفسية الشديدة بالوحدة الشعور يسبب ااااا الشعور بالوحدة النفسية: قد

 أن يترك الفرد بمفرده، والحاجة من الشديد والخوف الجميع، قبل من الرفض بالغضب؛ بسبب
 والمودة. لمحب الشديدة

 بعض اليعزيات املفضزة للرضاصية االىفعالية:

 اليعزية الفضيولوجية:

ت تنتج عن وجود مثير في البيئة يصاحبو تغيرات ويري أصحاب ىذا االتجاه أن االنفعاال 
فسيولوجية عند الفرد، ويتم إدراك االنفعال من خبلل التغذية الراجعة ليذه التغيرات والمرسمة 

لذا يمكن القول أن الحساسية االنفعالية تنشأ عن الشعور باالستجابات إلي المخ. و 
 الفسيولوجية والعضمية التي يثيرىا الموقف الخارجي وليس نتيجة إدراك الموقف الخارجي.



 ورة الجسم كمنبئ بفرط الحساسية االنفعالية والوجدانات السالبة لدى المراهقين المكفوفين ـــطراب صـــاض
 

- 717 - 

 اليعزية املعزفية:

ويفترض أصحاب ىذه النظرية أن الحساسية االنفعالية تتكون من معمومات معقدة تضم:  
داث البيئية التي تصل لمنخاع عن طريق أعضاء الحس، المعمومات معمومات عن األح

المساعدة عمي تفسير األحداث الجديدة، وأنماط النشاط العصبي التي تنبو الجياز العصبي 
إلحداث التغيرات الفسيولوجية والعضمية. ووفقًا ليذه النظرية فإن الحساسية االنفعالية تنشأ 

 (.566، 4138بلنفعال )العتابي،عن تفسير الفرد لمموقف المثير ل
 الوجذاىات الضالبة:

( أن الوجدان ىو "تنظيم من األحاسيس والمشاعر 73، 4118أوضح الفنجري )
 واالنفعاالت، وعن طريقو تستشعر األلم والسعادة". 

 دمفضفاض، حيث يستخ عام مصطمح الوجدان( أن 5، 4113كما ذكر عبد الخالق )
يضة من العمميات النفسية التي تتضمن: المشاعر واالنفعاالت والحالة عر  فئة بوصفو

، حيث االنفعال منوأشمل  أعم فالوجدان .واحدة يةلعمم جوانب وتعد متداخمةالمزاجية، وىي 
 .والمزاج والمشاعر االنفعال يستوعب الوجدان كل من

 أىواع الوجذاىات:

  إلي: الوجداناتصنفا  (Watson &Telegen) ( أن7-6، 4119أشارت باظو ) 
: وفييا يتميز األفراد بانخفاض تقدير الذات، واالنفعالية السمبية، والميل الوجدانات السالبة -3

لمتركيز عمي المفاىيم السمبية عن األفراد والذات والعالم، والميل إلي مستويات عالية من الحزن 
 والغضب والخوف والعدائية ومشاعر الذنب والخجل.

تمييز األفراد بارتفاع تقدير الذات، واالنفعالية اإليجابية، والميل إلي  :بةموجانات الالوجد -4
التركيز عمي المفاىيم الموجبة لؤلفراد والذات والعالم، والميل إلي مستويات عالية من المرح 

 والثقة بالنفس والسعادة واالنتباه أو اليقظة. 
 أخري غير مميزة: وتشمل الدىشة والصفاء والتعب. وجدانات -5

 ملوىات الوجذاىات الضالبة:

( الحزن في معجم عمم النفس والطب النفسي 5575، 7;;3عرف جابر؛ وكفافي ) احلشٌ: 
حالة مزاجية غير صاخبة تتسم باألسي والكآبة، يخبرىا الفرد عندما يحدث لو ما يكره، بأنو "
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عمي غير ما يحب، ولكن الفرد ال يعاني  يري األمور تجري مثل فقدان شخص عزيز أو أن
وبقمة الحركة  –خاصة عند النساء  –ويعبر عنيا بالبكاء  صراعًا مثمما يحدث في االكتئاب.

 والنشاط".
الخوف بأنو "انفعال وقتي إزاء خطر نوعي  (314، :;، 4111ي )شربينعرف ال اخلوف: 

قت نتيجة تقدير الفرد لقوتو تقديرًا أقل مما تحتاجو حقيقي أو غير حقيقي، يظير كرد فعل مؤ 
  مقاومة الخطر وعدم استطاعة التصدي لو". 

 ومن أشكال الخوف ما يمي: 
الخوف من الموت وما يرتبط بو مثل: الخوف من حوادث السيارات، والعمميات  (3

 الجراحية.
طائرات، الخوف من بعض األماكن مثل: الخوف من األماكن المزدحمة، والسفر بال (4

 وعيادات األطباء.
الخوف من بعض الظواىر الطبيعية مثل: الخوف من البرق والرعد، والعواصف،  (5

 والرياح.
 الخوف من الظبلم مثل: الخوف من المكان الغريب، والخوف من األماكن المظممة. (6
 الخوف من الحيوانات والحشرات مثل: األفاعي، والفئران.    (7
 ب.مثل: الخوف من مشاعر الغضالخوف من العداوة والنقد  (8
 الخوف من االمتحانات. الخوف من فقدان الثقة مثل: (9
االصطدام ببعض األشياء التي سببت  الخوف من أشياء ارتبطت بموقف مخيف مثل: (:

 .لمفرد إصابة
( أن العدائية ىي "ما يحرك العدوان وينشطو، 74، 7;;3أشار الشعراوي ) العذائية:

باالضطياد أو ىي العدوان الخفي". بينما  الحقد والشك واإلحساسويتضمن الغضب والكراىية و 
العدوان ىو "اليجوم الصريح عمي الغير أو الذات، ويأخذ الشكل البدني أو المفظي أو ىو 

 العدوان الصريح".
أن العدائية ىي "العدوان غير  (41، 8، 4117جاب ا) ) دراسة بينما ذكرت

الصريح، وليا ثبلثة أبعاد تتمثل في: تجنب المواقف االجتماعية، السخرية والتيكم، واستثارة 
ظاىرة سيكولوجية متعددة األبعاد، تتضمن معتقدات مشاعر الذنب عند اآلخرين". وىي أيضًا "
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ي: الغضب، ومكون سموكي واتجاىات سالبة تجاه اآلخرين، كما تشمل مكون انفعالي يتمثل ف
  ."يعبر عنو العدوان في درجات مختمفة من الشدة

وار ح ي( الشعور بالذنب بأنو "ألم نفسي داخمي، أ6، 4114عرفت باظو )الشعور بالذىب: 
ويكون شعورًا وىميًا مبالغ فيو، وغير مرتبط بخطأ واضح أو واقعي، وأحيانًا  بين الفرد وذاتو،

عور بالذنب شدرجة عدم المباالة وعدم تحمل المسئولية، ويرتبط اليقل الشعور بالذنب إلي 
 أو المحيطين بو". بأخطاء تتعمق بالفرد ذاتو

ىو "شعور الشخص  الشعور بالذنبأن  (633، 4115في حين أوضح سعفان )
بموم الذات وتأنيب الضمير وتجريميا، بسب اعتقاد الشخص أنو أتي أفعااًل خاطئة أو خرق 

يًا أو فشل في تحقيق إمكانياتو أو أنو أساء إلي اآلخرين. ويتوقف مستوي الشعور أمرًا أخبلق
بالذنب عمي المدي الذي يذىب إليو في تعبيره عن أفكاره وأفعالو وتقييمو لذاتو ونظرتو إلي 

 مستقبمو في ضوء دالالت خبراتو السابقة".   
 مستويات ىي: مشاعر الذنب ليا ثبلثة( أن 585، 4117وقد بين الشربيني ) 

 اااا مشاعر الذنب المنخفضة: وتدل عمي البلمباالة، وعدم الشعور بالمسئولية تجاه اآلخرين.
اااا مشاعر الذنب الطبيعية: وتشير إلي الرغبة في اإلصبلح، وتؤدي لمتكيف مع الذات 

 واآلخرين.
نسحاب اااا مشاعر الذنب المرتفعة: وتتمثل في توىم الخطأ وتضخيمو، وتؤدي إلي اال 

 وانخفاض تقدير الذات. 
( أن الشعور بالذنب يؤدي 616، 4115أما نواتج الشعور بالذنب فقد ذكر سعفان )

في حاالت قميمة إلي: اكتساب سموكيات إيجابية مصطنعة مثل )التضحية بالنفس أو المال، 
ت كثيرة الكرم الزائد، والحرص عمي نيل إعجاب اآلخرين(. بينما يؤدي الشعور بالذنب في حاال

إلي: اكتساب سموكيات سمبية مثل )الشعور بالموم، تأنيب الضمير، الخوف من العقوبة، 
افتقار الحب، صعوبة التعامل مع اآلخرين بإيجابية، الشعور المستمر باالضطياد، والوساوس 

 القيرية(.  
أثناء ( الخجل بأنو "الشعور بالقمق، وعدم االرتياح ;;، ;;;3عرف خضر؛ وخميل)اخلحل: 

التفاعبلت االجتماعية، مع الجبن والتردد وعدم الثقة بالنفس، والميل إلي تجنب المشاركة في 
 المواقف االجتماعية". 
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 أن من أسباب الخجل ما يمي: (3:6 - 3:5 ، 6;;3وقد أشار الطيب )
يبالغ اااا الحساسية الزائدة: وىي أن يتأثر الفرد بالعوامل الخارجية أكثر من البلزم، بحيث 

مبالغة ال أساس ليا في تمقي األحداث والتأثر بيا، ثم الرد عمييا ويمكن مبلحظة ذلك من 
 خبلل زيادة معدل ضربات القمب، تصبب العرق، وشرود الذىن.

وتنشر ىذه الصفة لدي اإلناث، أو الرجال الذين ال يممكون قوة  السعي إلي االستحسان: اااا
الصفة تدفع صاحبيا إلي العمل والنشاط واإلنتاج، ولكن  الشخصية واستقبللية الرأي. وىذه

عندما تصبح مصدرًا لمقمق الشخصي فإنيا تتحول إلي استغراق تام في الحصول عمي رضا 
اآلخرين، وىنا يحدث الخجل عند أبسط أنواع النقد االجتماعي لمشخص الباحث عن 

 استحسان اآلخرين.
ا حدث من تجارب وأحداث مؤلمة في الطفولة وفييا اجترار األحداث المخزية: التأثر بم اااا

 إساءة لمكرامة والشخصية بدرجة كبيرة.
اااا التردد والجمود: ويتأثر ذلك بالعوامل االجتماعية والشخصية التي تساعد عمي نمو الخجل 

 وتعمل عمي قتل اإلبداع واإلنتاج لدي الخجول.
 امللفوفوٌ: 
يشير  ( أن التعريف القانوني لممكفوفين;:، 5:، 4115)كوافحة؛ وعبد العزيزذكر 
قدم في العين األقوي  41/411ىو "الشخص الذي ال تزيد حدة إبصاره عن  إلي أن الكفيف
 بعد التصحيح".

بينما التعريف التربوي يري أن الكفيف ىو "الشخص الذي فقد بصره بالكامل، وال  
 يستطيع تعمم القراءة والكتابة إال بطريقة برايل".

 اب كف البصز:أصب

اااا أسباب ما قبل الوالدة: مثل الجينات الوراثية، أو إصابة األم الحامل بالحصبة األلمانية أو 
مرض الزىري أو التعرض ألشعة إكس، أو تناول العقاقير واألدوية في الشيور الثبلثة األولي 

 لمحمل. 
 ث.اااا أسباب ما بعد الوالدة: مثل سوء التغذية، األمراض، والحواد
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 خصائص امللفوفني:

ال توجد فروق كبيرة بين ذكاء العاديين والمكفوفين عمي مقياس وكسمر  الخصائص العقمية:اااا 
 لمذكاء في الجانب المفظي، وكذلك بالنسبة لمقياس استانفورد بينيو. 

 اااا الخصائص المغوية: ال توجد فروق بين العاديين والمكفوفين في اكتساب المغة المنطوقة،
بينما يواجو المكفوفون مشكبلت في اكتساب المغة غير المفظية، فيم ال يستطيعون رؤية 
تعبيرات الوجو واإليماءات والحركات الصادرة عن اآلخرين. ويستخدم المكفوفون طريقة برايل 
في الكتابة، ويواجيون مشكبلت في تكوين المفاىيم وتصنيف الموضوعات المجردة ومفاىيم 

 والمسافة واأللوان. الحيز والمكان
ال توجد فروق بين العاديين والمكفوفين في تطور النمو الحركي، ولكن  اااا الخصائص الحركية:

ن صعوبة في القدرة عمي الحركة بأمان من مكان إلي  خر؛ لعدم معرفتيم ولمكفوفيواجو ا
ريك اليدين، بالبيئة التي يتنقمون فييا، كما يظير المكفوفون مظاىر جسمية نمطية مثل )تح

 أو الدوران حول المكان، أو شد الشعر(. 
إذا كانت االتجاىات االجتماعية إيجابية نحو الكفيف  اااا الخصائص االجتماعية واالنفعالية:

مع تقديم الخدمات والبرامج التدريبية لنشاطات الحياة اليومية مثل )ميارات التعرف، التنقل، 
زيز ثقة الكفيف بنفسو، وتقميل االعتماد عمي اآلخرين. أما والعناية الذاتية( فإن ذلك يعمل تع

إذا كانت االتجاىات االجتماعية نحو الكفيف تمتاز بالرفض وعدم القبول وعدم تقديم 
 الخدمات، فإن ذلك يزيد من شعور الكفيف بتدني تقدير الذات، واإلحساس بالفشل واإلحباط.

طريقة برايل لمحصول عمي المعرفة، ويواجيون يستخدم المكفوفون  اااا الخصائص األكاديمية:
 صعوبة في التعبير الكتابي خبلل االختبارات المدرسية.

 دراصات  صابكة:

 دراصات تياولت اضطزاب صورة اجلضه وعالقتُ ببعض املتغريات لذي امللفوفني:  -)أ(

( إعداد برنامج تأىيمى حركى لمطفل األعمى فى 4114)المغازي  دراسة تاستيدف
عينة من المرحمة رياض األطفال لتنمية مفيوم صورة الجسم والتوجو المكانى. وتكونت 

طفبًل وطفمة من أطفال حضانة النور  41ضابطة ( عدد كل مجموعة  -مجموعتين ) تجريبية 
إناث(. وتم استخدام  31ور، ذك 31واألمل لمكفيفات ومن المركز النموذجى لممكفوفين )

(، مقياس الثقافة األسرية 8;;3اختبار صورة البدن لؤلطفال المكفوفين إعداد/ سيد صبحى)
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(، كراسة مبلحظة لمفيوم صورة الجسم والتوجو المكاني إعداد/ 7;;3إعداد/ سيد صبحى )
تأثير برنامج الباحثة، وبرنامج تأىيمى حركى إعداد/ الباحثة. وقد أوضحت النتائج فعالية و 

 التأىيل الحركى فى تحسن مفيوم صورة الجسم والتوجو المكاني لدى الطفل الكفيف.
( بمعرفة العبلقة بين أبعاد صورة الجسم وتقدير الذات :411واىتمت دراسة األشرم )

لدي المعاقين بصريًا. وأثر الجنس، سن اإلعاقة، ودرجة اإلعاقة عمي صورة الجسم وتقدير 
( من 6(، وعينة كمينيكية قواميا )419ت العينة من عينة سيكومترية قواميا )الذات. وتكون

( سنة، بمحافظات 41 – 35المراىقين المعاقين بصريًا، والذين تراوحت أعمارىم بين )
الشرقية، الدقيمية، والغربية. وقد كشفت النتائج عن وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا بين 

ي المعاقين بصريًا. كما لم يوجد تأثير دال إحصائيًا لمتغيرات: صورة الجسم وتقدير الذات لد
الجنس، سن اإلعاقة، ودرجة اإلعاقة والتفاعل بينيم عمي صورة الجسم وتقدير الذات 

 لممراىقين المعاقين بصريًا.
العبلقة بين عدم الرضا عن صورة (Ashikali & Dittmar,2010)  وبحثت دراسة

الجسم وضبط النفس في األكل، ووجيات النظر عن ظيور النساء الكفيفات والمبصرات. 
( من الكفيفات بعد 33( من الكفيفات المصابات بالعمي الوالدي، )43واشتممت العينة عمي )

يًا بين ( من المبصرات. وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائ81الوالدة، و)
المجموعات الثبلث في عدم الرضا عن صورة الجسم واتباع نظام غذائي، كما وجد أن 

  اتباع نظام غذائي .ييتمون بالكفيفات بعد الوالدة أكثر ارتياحًا ورضا عن صورة الجسم و 
( إلى التعرف عمى صورة الجسم Pinquart & Pfeiffer, 2012ىدفت دراسة )و 

، كفيفاً  ( مراىقاً 399غير المكفوفين األلمانيين، حيث بمغت العينة )لدى المراىقين المكفوفين و 
غير كفيف، وأوضحت نتائج الدراسة أن المراىقين ذوي اإلعاقة البصرية أقل  ( مراىقاً 753و)

رضا عن أجساميم مقارنة بالمراىقين المبصرين، كما اشارت نتائج الدراسة إلى أن المراىقات 
 الرضا عن صورة الجسم مقارنة بالمراىقين المكفوفين. الكفيفات أكثر قابمية لعدم

( من مقارنة صورة الجسم لدى األطفال ضعاف 4135وانطمقت دراسة عبد الحميد )
البصر، واألطفال المكفوفين باألطفال العاديين، إضافة إلى التعرف عمى انعكاس شّدة اإلعاقة 

( طفبًل مقسمين 57العينة عمي ) البصرية عمى اضطراب صورة الجسم لدى األطفال. واشتممت
( أطفال ضعاف البصر ;( طفبًل من العاديين بروضة مدرسة أبو اليول بالجيزة، )37إلى )

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ashikali%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20185377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dittmar%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20185377
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( طفبًل من المكفوفين بروضة المركز 33بمدرسة طو حسين لضعاف البصر بمدينة نصر، و)
دوات الدراسة النموذجي لممكفوفين في روضة النور واألمل لمبنات بمصر الجديدة. واشتممت أ

بينيو لمذكاء، واختبار صورة الجسم. وقد أظيرت النتائج أن األطفال  -عمي مقياس ستانفورد 
 -عادّيي البصر يتمتعون برضا عن صورة الجسم من حيث مضامين صورة الجسم )اإلدراكية

 والسموكية( تزيد عما يتمتع بو األطفال ضعاف البصر، واألطفال المكفوفين. -الذاتية
 صورة عن اضطراب ( إلى الكشف4136عمدت دراسة البحيري؛ والحديبي ) كذلك

 بصريًا، قيناالمع المراىقين لدى التجنبية الشخصية وأعراض الذات بتقدير عبلقتو في الجسم
 والقدرة التعميمية، والمرحمة اإلعاقة، وزمن لمنوع، ودرجة وفقاً  المتغيرات تمك في والفروق
قين االمع لممراىقين الجسم صورة الضطراب التجنبية والشخصية الذات تقدير ألبعاد التنبؤية
بمغت عينة و  .الكمينيكية الدراسة ألفراد الطرفية الحاالت لدى النفسية والديناميات بصريًا،

ناث من المراىقين المكفوفين، وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس ;36الدراسة ) ( ذكور وا 
)إعداد الباحثين(، مقياس تقدير الذات المتحرر من  بصرياً  صورة الجسم لممراىقين المعاقين

(، 4135أثر الثقافة )تقنين البحيري(، ومقياس الشخصية التجنبية )تقنين البحيري وعامر، 
 وأسفرت .اختبار ساكس لتكممة الجمل الناقصة، استمارة المقابمة الكمينيكية )إعداد الباحثين(

 الجسم صورة اضطراب مقياس أبعاد بين سالبة اطيةارتب عبلقة وجود عن الدراسة نتائج
 والشخصية الثقافة أثر من المتحرر الذات تقدير مقياس وأبعاد قين بصرياً االمع لممراىقين
 اضطراب صورة مقياس من كل في الثاني البعد بين االرتباطية العبلقة عدا فيما التجنبية
 الثالث والبعد الثقافة، أثر من المتحرر الذات تقدير ومقياس بصرياً  قينالممراىقين المع الجسم
 الشخصية اضطراب ومقياس بصرياً  قينالممراىقين المع الجسم صورة اضطراب مقياس في

 الشخصية إيجابية، كما أوضحت النتائج أن اضطراب بينيما العبلقة كانت حيث التجنبية،
 بصريًا.  قيناالمع لممراىقين الجسم صورة الضطراب تنبؤية قدرة المتغيرات أكثر التجنبية

( إلى التعرف عمى أبعاد االمن 4138ىدفت دراسة أبو الحسن؛ ومسعد؛ ومحمد)و 
 تتراوح ،( كفيفًا وكفيفة71النفسي وعبلقتو بصورة الجسم لدى عينة من المكفوفين بمغت )

سي استخدمت الدراسة مقياسي صورة الجسم واألمن النفو  .( عاماً 36 - 34أعمارىم ما بين )
وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة موجبة بين أبعاد األمن  .)إعداد الباحثين(

 النفسي وصورة الجسم لدى المكفوفين.
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( إلى التعرف عمى صورة الجسم وعبلقتيا بتقدير الذات 4138وىدفت دراسة عيسى )
مقياس صورة الجسم  مااستخدتم و  .( مراىقاً 61) العينة بمغتو  .لدى المراىقين المكفوفين

(، ومقياس تقدير الذات لممراىقين المعاقين :411األشرم / لممراىقين المعاقين بصريا )إعداد
(. وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عبلقة ارتباطية موجبة :411األشرم  /بصريا )إعداد 

المراىق دالة إحصائيا بين تقدير الذات وأبعاد صورة الجسم والدرجة الكمية لممقياس لدى 
 الكفيف.

( الكشف عن صورة الجسد واالغتراب النفسي وعبلقتيما 4138وتناولت دراسة نوفل)
بالقمق واالكتئاب، وعبلقة ىذه المتغيرات بكل من الجنس، العمر، درجة اإلعاقة البصرية، 

( من المعاقين بصريًا، ممن تراوحت أعمارىم 377وأسباب اإلعاقة البصرية. وقد تم اختيار)
( إناث. وتم استخدام األدوات التالية: 97( ذكور، و)1:( سنة، ومنيم )87 – 31)بين 
حث، مقياس القمق إعداد/ تايمور، ااالغتراب النفسي إعداد/ البو صورة الجسد  يمقياس

 . وقد بينت النتائج وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً Beckومقياس االكتئاب إعداد/ 
 دالة إحصائياً  ن االغتراب النفسي والقمق واالكتئاب. كما وجدت فروقبين صورة الجسد وكل م

دالة  بين الجنسين من المعاقين بصريًا في صورة الجسد لصالح اإلناث، كما وجدت فروق
 –بين المعاقين بصريا في صورة الجسد تعزي لمتغير سبب اإلعاقة )الوالدية  إحصائياً 

 الوالدة.المكتسبة( لحساب المعاقين بصريًا منذ 
إلى بحث طبيعة العبلقة بين اضطراب صورة فيدفت ( Pop, 2016دراسة ) أما

تمثمت و  .( طالبة381الجسم وتقدير الذات لدى عينة من طالبات المرحمة الجامعية بمغت )
(، ولتقييم اضطراب Rosenberg, 1989مقياس تقدير الذات )إعداد  :أدوات الدراسة في

 ,Thompson & Grayة مؤشر كتمة الجسم )إعداد صورة الجسم استخدمت الدراس
وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين اضطراب  .(1991

 صورة الجسم وتقدير الذات لدى عينة الدراسة. 
 تعكيب:

وجاااود عبلقااة ارتباطياااة موجبااة دالاااة سااتنتج نماان خاابلل اساااتقراء الدراسااات الساااابقة  
: األشارم صاورة الجسام وتقادير الاذات لادي المكفاوفين كماا أشاارت نتاائج دراساتيباين إحصائيًا 

أبااو  (. وأيضااًا عبلقااة موجبااة مااع أبعاااد األماان النفسااي كمااا فااي4138(، وعيسااي ):411)
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بااين دالااة إحصااائيا  موجبااةارتباطيااة عبلقااة  تجاادكمااا و (. 4138الحساان؛ ومسااعد؛ ومحمااد )
الشخصااية التجنبيااة وانخفاااض تقاادير الااذات كمااا اضااطراب صااورة الجساام وكاال ماان اضااطراب 

وماع االغتاراب والقماق  .(Pop, 2016) ،(4136والحاديبي ) ؛البحياري :أشاارت نتاائج دراساتي
  (.  4138نوفل ) واالكتئاب كما في

اضااطراب صااورة الجساام لممعاااقين دالااة إحصااائيًا فااي  فااروق بااين الجنسااينكمااا وجاادت  
(. كماا 4138نوفال )(، و Pinquart & Pfeiffer, 2012): كماا فايبصاريًا لحسااب اإلنااث 

بااين العاااديين وضااعاف البصاار والمكفااوفين فااي الرضااا عاان صااورة  دالااة إحصااائياً  وجاادت فااروق
 (.  4135الجسم لصالح العاديين كما في عبد الحميد )

المااراىقين مكونااة ماان وتتفااق الدراسااة الحاليااة مااع بعااض الدراسااات فااي كااون العينااة  
والحاديبي  ؛البحياري(، Pinquart & Pfeiffer, 2012) كماا فاي الاذكور واإلنااثالمكفاوفين 

(، وعبااااد الحميااااد 4114) المغااااازي(. فااااي حااااين تناولاااات دراسااااتي 4138، ونوفاااال )(4136)
 يفاامااا تختمااف الدراسااة الحاليااة مااع جميااع الدراسااات السااابقة األطفااال المكفااوفين. ك( 4135)

كانياة التنباؤ بفارط الحساساية االنفعالياة والوجادانات اليدف، حيث تتصادي الدراساة الحالياة إلم
 اضطراب صورة الجسم لممكفوفين. السالبة من خبلل 

 دراصات تياولت احلضاصية االىفعالية وعالقتَا ببعض املتغريات: -)ب(

( التعرف عمي مستويات الحساسية االنفعالية 4133بحثت دراسة أبو منصور)  
والميارات االجتماعية لممعاقين سمعيًا، ومعرفة أثر متغيرات )الجنس، العمر، الحالة 
االجتماعية، المستوي التعميمي، المينة، نوع األسرة، ومنطقة السكن( عمي مستويات 

( من المعاقين تراوحت 311ماعية. وتألفت العينة من )الحساسية االنفعالية والميارات االجت
( سنة من جميع محافظات غزة. وقد طبق عمييم مقياسي الحساسية 67 – 39أعمارىم بين )

االنفعالية والميارات االجتماعية لممعاقين سمعيًا من إعداد/الباحثة. وقد بينت النتائج عدم 
سية االنفعالية والميارات االجتماعية لممعاقين وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الحسا

سمعيًا، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين في الحساسية االنفعالية والميارات 
 االجتماعية لممعاقين سمعيًا. 

بالمقارنة بين ذوي اضطراب الشخصية  (Jovev et al.,2011) واىتمت دراسة 
( مريضًا من ذوي اضطراب 43فعالية. وتم اختيار)الحدية واألسوياء في الحساسية االن
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( ;,:3( سنة، بمتوسط عمر زمني )46-37الشخصية الحدية، وتراوحت أعمارىم بين )
الضطراب  DSM-IV (، ممن استوفوا ثبلثة أو أكثر من معايير5,3سنة، وانحراف معياري )

( شخصًا من األسوياء، والذين تراوحت أعمارىم بين 41الشخصية الحدية، كما تم اختيار )
(. وقد أظيرت 4,94( سنة، وانحراف معياري )41,6( سنة، بمتوسط عمر زمني )37-46)

النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين اضطراب الشخصية الحدية واألسوياء في 
 ة.  الحساسية االنفعالي

فيدفت إلي التعرف عمي أثر التعزيز التفاضمي في  (4137أما دراسة الوائمي ) 
( أطفال 8خفض الحساسية االنفعالية لدي األطفال المعاقين سمعيًا. وتكونت العينة من )

( سنوات. 9 –8( أطفال مجموعة ضابطة، وتراوحت أعمارىم بين )8مجموعة تجريبية، و)
(، والبرنامج اإلرشادي إعداد/ 4137االنفعالية إعداد/ رجة ) وقد استخدم مقياس الحساسية

الباحثة. وقد كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا في خفض الحساسية االنفعالية 
 بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية. 

قة بين سموك الثرثرة وكل من الحساسية ( العبل4137بينما تناولت دراسة زيدان )    
االنفعالية والتوكيدية، والفروق بين الجنسين في سموك الثرثرة، وأثر بعض المتغيرات الديموجرافية 

( من الذكور واإلناث، والذين 311عمي سموك الثرثرة. وقد أجريت الدراسة عمي عينة قواميا )
يم مقياس سموك الثرثرة الصورة )أ(، ( سنة. وقد طبق عمي67- 47تراوحت أعمارىم بين )

والصورة )ب(، مقياس الحساسية االنفعالية وىما من إعداد الباحث، ومقياس التوكيدية إعداد/عبد 
الستار إبراىيم. وقد أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين سموك الثرثرة 

وجدت فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين في سموك وكل من الحساسية االنفعالية والتوكيدية، كما 
 الثرثرة لحساب الذكور. 

إلي التعرف عمي العبلقة بين  ((Zimmer-Gembeck,2015وىدفت دراسة 
( من طبلب المرحمة 933الحساسية االنفعالية ومواجية رفض األقران. وتكونت العينة من )

(، 33,4( سنة، بمتوسط عمر زمني )35-;اإلعدادية بمدارس استراليا، تراوحت أعمارىم بين )
سخة المنقحة إعداد/ الن –(. وقد طبق مقياس القمق االجتماعي لؤلطفال 3,35وانحراف معياري )

(La Greca & Stone, 1993)/استبيان الحساسية لمرفض إعداد ،(Downey et 
al.,1998) /ومسح مواجية رفض األقران إعداد ،(Sandstrom,2004) وقد أشارت النتائج .
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إلي وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين الحساسية االنفعالية ومواجية رفض األقران 
لدي الطبلب الذين يعانون من القمق االجتماعي. كما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين  وخاصة

 الجنسين في الحساسية االنفعالية لحساب اإلناث.  
( بالتعرف عمي مستوي الحساسية االنفعالية السمبية، 4138واىتمت دراسة العتابي ) 

ض الحساسية االنفعالية والتعرف عمي فعالية برنامج إرشادي بفرض المفيوم الخاطئ لخف
( طالبًا :السمبية لدي طبلب قسم اإلرشاد النفسي بالجامعة. وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبًا وطالبة مجموعة ضابطة بقسم اإلرشاد النفسي :وطالبة مجموعة تجريبية، و)
بالجامعة. وتم استخدام مقياس الحساسية االنفعالية السمبية، والبرنامج اإلرشادي من 
إعداد/الباحث. وقد أوضحت النتائج وجود مستويات دالة إحصائيًا من الحساسية االنفعالية 
السمبية لدي الطالبات. كما أشارت النتائج إلي وجود فروق دالة إحصائيًا في خفض 
الحساسية االنفعالية السمبية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح 

 يبية. المجموعة التجر 
( إلي الكشف عن القدرة التنبؤية لؤلفكار البلعقبلنية 4139وىدفت دراسة عطا ا) ) 

واضطراب الشخصية التجنبية في التنبؤ بالحساسية االنفعالية لممراىقين المكفوفين، ومدي 
االختبلف في ديناميات الشخصية والبناء النفسي لمحالتين الطرفيتين مرتفعي ومنخفضي 

عقبلنية واضطراب الشخصية التجنبية والحساسية االنفعالية. وتكونت العينة من األفكار البل
(، وانحراف 36,5( طالبًا وطالبة من المراىقين المكفوفين بالمنيا، بمتوسط عمر زمني ):4)

(. وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس األفكار البلعقبلنية لممكفوفين إعداد/ 3,7معياري )
(، مقياس اضطراب الشخصية التجنبية، ومقياس الحساسية 4113إيياب البببلوي )

االنفعالية إعداد/ الباحث، اختبار ساكس لتكممة الجمل، واستمارة المقابمة اإلكمينيكية. وقد 
أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين الحساسية االنفعالية وكل من 

ية التجنبية لممراىقين المكفوفين. كما أمكن التنبؤ من األفكار البلعقبلنية واضطراب الشخص
 األفكار البلعقبلنية واضطراب الشخصية التجنبية بالحساسية االنفعالية.  

الفروق بين (Fischer , Kret and Broekens ,2018) وتناولت دراسة 
 ( من الناطقين7:94الجنسين في الحساسية االنفعالية. وقد شارك في ىذه الدراسة )

(. وتمثمت أدوات الدراسة 6:,36انحراف )و ( سنة، 66,98باأللمانية، وبمغ متوسط أعمارىم )
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وقد بينت   (Schutte et al., 1998)في استبيان التقرير الذاتي لمذكاء االنفعالي إعداد/ 
 النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين في الحساسية االنفعالية.  

 تعكيب:

تناولات العبلقاة بااين  دراساااتمان خابلل اسااتقراء الدراساات الساابقة يتضااح عادم وجاود  
اضطراب صورة الجسم والحساسية االنفعالية سواء لمعاديين أو المكفوفين. كماا يظيار قماة فاي 
الدراسااات التااي تناولاات الحساسااية االنفعاليااة لاادي الفئااات الخاصااة بصاافة عامااة، والمكفااوفين 

( الحساسااية 4137(، والااوائمي )4133لاات دراسااتي أبااو منصااور )بصاافة خاصااة؛ حيااث تناو 
 ( لممكفوفين.4139االنفعالية لممعاقين سمعيًا، في حين تناولتيا دراسة عطا ا) )

الحساساية االنفعالياة وكال مان: باين وجدت عبلقة ارتباطية موجباة دالاة إحصاائيًا كما   
بلنياة، واضاطراب الشخصاية التجنبياة كماا سموك الثرثرة، مواجياة رفاض األقاران، األفكاار البلعق

( عماااي 4139، وعطااا ا) )(Zimmer-Gembeck,2015(، 4137فااي دراسااات زياادان )
 الترتيب.
كماا  الحساساية االنفعالياةبين الجنسين في دالة إحصائيًا وقد لوحظ عدم وجود فروق  

 .(Fischer , Kret and Broekens ,2018)  (،4133في: أبو منصور )
ولخفض الحساسية االنفعالية السبية فقد تبين فعالية استخدام التعزيز التفاضمي،  

(، والعتابي 4137الوائمي )وتعديل المفيوم الخاطئ من خبلل برامج إرشادية كما في دراستي: 
 عمي الترتيب.( 4138)

( في تناول المراىقين الذكور 4139عطا ا) ) وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة 
ناث، بينما تختمف في اليدف من الدراسة. وقد تم االستفادة من جميع الدراسات السابقة واإل 

في االطبلع عمي اإلطار النظري لمحساسية االنفعالية، واالستفادة منو في إعداد مقياس فرط 
  الحساسية االنفعالية المستخدم بالدراسة الحالية.  

 ة اجلضه والوجذاىات الضالبة:دراصات تياولت العالقة بني اضطزاب صور-)د( 

العبلقة بين الوجدانات (Ricciardelli & McCabe,2001) تناولت دراسة  
السالبة وضبط النظام الغذائي وعدم الرضا عن الجسم وأعراض الشره. حيث تكونت العينة من 

( طالبة، 489(، و)3‚14(، وانحراف معياري )35‚;;( طالبًا، بمتوسط عمر زمني );;3)
(. وقد طبق عمييم مسح اضطراب 1‚4;(، وانحراف معياري )35‚3;بمتوسط عمر زمني )
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 & Lovibond)، مقياس الوجدانات السالبة لا/ (Garner, 1991)األكل إعداد/
Lovibond, 1995)/واختبار شره األكل إعداد ،(Thelen et al.,1991) وقد أظيرت .

انات السالبة. كما تبين أن كل من الوجدانات النتائج أن عدم الرضا عن الجسم يتنبأ بالوجد
السالبة وضبط النظام الغذائي تتوسط العبلقة بين عدم الرضا عن الجسم وسموك الشره في 

 األكل.
إلي التعرف عمي العبلقة بين  (Downey & Chang, 2007)ىدفت دراسة و 

ره، واتباع نظام )عدم الرضا عن الجسم والوجدانات السالبة( وبين )الكمالية، أعراض الش
( :5 – :3( طالبة جامعية، تروحت أعمارىن بين )519غذائي(. وذلك لدي عينة قواميا )

(. وقد طبق مقياس الكمالية 4( سنة، وانحراف معياري );3‚6سنة، بمتوسط عمر زمني )
، مقياس الوجدانات الموجبة والسالبة (Hewitt & Flett, 1991)متعدد األبعاد إعداد/

، ومقياس الرضا عن الجسم إعداد/ (Watson, Clark, & Tellegen,1988)إعداد/
(Cash, 2000) وقد أوضحت النتائج أن الوجدانات السالبة تتوسط العبلقة بين الكمالية .

االجتماعية وأعراض الشره. كما وجد أن عدم الرضا عن صورة الجسم يتنبأ بالوجدانات 
 السالبة.

العبلقة بين صورة  (Manjrekar & Berenbaum, 2012)بحثت دراسة و 
وذلك عمي عينة  ،الجسم وكل من )الوجدان السمبي، وضوح االنفعاالت، واالىتمام باالنفعاالت(

( طالبة جامعية. وتم استخدام مقياس لمرضا عن صورة الجسم، و خر عن تشوه 516) اقوامي
إحصائيًا بين الرضا  عبلقة ارتباطية موجبة دالة صورة الجسم. وقد توصمت النتائج إلي وجود

وعبلقة ارتباطية موجبة الجسم وكل من وضوح االنفعاالت واالىتمام باالنفعاالت،  عن صورة
 تشوه صورة الجسم والوجدان السمبي. دالة إحصائيًا بين
فتناولت العبلقة بين سموك فحص الجسم (Stefano, et al. ,2016) أما دراسة

( طالبة جامعية 44وعدم الرضا عن صورة الجسم والوجدانات السالبة. وتكونت العينة من )
بمرحمة البكالوريوس. وقد تم تقييمين خمس مرات يوميًا لمدة خمسة أيام عبر الرسائل 

ارتباطية موجبة دالة النصية المرسمة إلى ىواتفين الذكية. وقد بينت النتائج وجود عبلقة 
إحصائيًا بين سموك فحص الجسم وعدم الرضا عن صورة الجسم والوجدان السمبي. كما تم 

 ( من سموكيات فحص الجسم خبلل خمسة أيام فقط. 5186رصد )
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إلي التعرف عمي العبلقة بين  (Lucas & Koff ,2017)ىدفت دراسة بينما 
( من 446بة وشره الشراء. وتكونت العينة من )المخاوف المتعمقة بالمظير والوجدانات السال

طالبات الجامعة. وقد طبق عميين مقياس الميل نحو الشراء، مقياس الوجدانات السالبة، 
عبلقة مقياس تقييم المظير. وقد أظيرت النتائج وجود و مقياس التوجو نحو المظير، 

لوجدانات السالبة وشره وكل من ا ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين صورة الجسم السمبية
 الشراء. 
  تعكيب:

من خبلل استقراء الدراسات السابقة يتضح اتفاق بين نتاائج ىاذه الدراساات فاي وجاود  
   .اضطراب صورة الجسم والوجدانات السالبةبين عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا 

الجسام وساموك كما تباين أن الوجادانات الساالبة تتوساط العبلقاة باين عادم الرضاا عان  
وتتوسااط العبلقااة بااين ،  (Ricciardelli & McCabe,2001)كمااا فااي الشااره فااي األكاال

 .(Downey & Chang, 2007)كما في الكمالية االجتماعية وأعراض الشره 
فاي كاون  (Ricciardelli & McCabe,2001) وتتفق الدراسة الحالية مع دراساة  

ماف الدراساة الحالياة ماع الدراساات الساابقة فاي كاون العينة من الذكور واإلناث معاًا. بينماا تخت
. وقد تم االساتفادة مان جمياع الدراساات الساابقة عينة الدراسة الحالية من المراىقين المكفوفين

فااي االطاابلع عمااي اإلطااار النظااري لموجاادانات السااالبة، واالسااتفادة منااو فااي صااياغة فااروض 
   الدراسة الحالية.  
 فزوض الذراصة :

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات الذكور واإلناث من المراىقين  (3
 المكفوفين فى اضطراب صورة الجسم. 

درجات اضطراب صورة الجسم ودرجات فرط دالة إحصائيًا بين  توجد عبلقة ارتباطية ال (4
 المراىقين المكفوفين. الحساسية االنفعالية لدي

درجات اضطراب صورة الجسم ودرجات دالة إحصائيًا بين  توجد عبلقة ارتباطية ال (5
 المراىقين المكفوفين. الوجدانات السالبة لدي

ال يسيم اضطراب صورة الجسم إسيامًا دااًل إحصائيًا في التنبؤ بفرط الحساسية االنفعالية  (6
 المراىقين المكفوفين. لدي
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 نبؤ بالوجدانات السالبة لديال يسيم اضطراب صورة الجسم إسيامًا دااًل إحصائيًا في الت (7
 المراىقين المكفوفين.

 ييـة الذراصـة:  ع

   العيية االصتطالعية:

بمدرساااة الناااور لممكفاااوفين )إدارة الااادقي( بمحافظاااة  طالباااًا وطالباااة( 51) مااان كوناااتت 
، وانحااراف ساانة (38,6، وبمتوسااط عمااري )ساانة( ;3-35عمااارىم بااين )ت أتراوحااو  الجياازة.
 .  (3,95) معياري
   األصاصية: العيية

ماان طاابلب ( طالبااًا وطالبااة 351تاام اختيااارىم ماان ) طالبااًا وطالبااة( 83تكوناات ماان ) 
 –مدرساة طاو حساين لممكفاوفين بالقااىرة  –)مدرسة النور الثانوياة لمبناات المكفوفاات باالجيزة 

، مانيم مدرسة النور لممكفوفين )بنين( بالقاىرة( –مدرسة مصطفى عساكر لممكفوفين بالقاىرة 
 ىمر اعماااأمتوساااط و  ،سااانة( ;3-35عماااارىم باااين )ت أتراوحاااو  ،طالباااة( :4ًا، و)طالبااا( 55)
( 94وذلاك ممان تجااوزوا درجاة القطاع )(. 3,78معيااري قادره )النحاراف اال ، و عاماً  (38,84)

عمي مقياس فرط الحساسية االنفعالية؛ حيث تشير ىذه الدرجاة فماا فاوق إلاي فارط الحساساية 
لمتغيااري الجاانس والمرحمااة والجاادول التااالي يوضااح توزيااع العينااة األساسااية وفقااًا االنفعاليااة. 

 :  الدراسية
 اجليـطوللنزذلة الذراصية  األصاصية وفكًا( توسيع العيية 1جذول )

 المرحمة       
 العينة

 إجمالي الثانوية اإلعدادية

 55 ;3 36 ذكور
 :4 37 35 إناث
 83 56 49 إجمالي
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 الذراصــة :أدوات 

 ،إعذاد/ البررييمكياظ اضطزاب صورة اجلضه للنزاٍكني املعاقني بصزيًا:  -(1)

 (2015) واحلذييب

، لكل بند ثبلثة اختيارات )غالبًا، أحيانًا، ( بند61)ااااا وصف المقياس: يتكون المقياس من
( لمعبارات 5 -4 –3( لمعبارات اإليجابية، و)3 -4 –5نادرًا(، عمي أن تكون درجات كل بند )

( مراىقًا معوقًا بصريًا بالمرحمة االبتدائية 543السمبية. وقد شارك بتقنين المقياس )
فظتي أسيوط وسوىاج، وتراوحت أعمارىم واإلعدادية والثانوية بمدرسة النور لممكفوفين بمحا

 ( سنة. ويضم المقياس ثبلثة أبعاد ىي: ;3 –35بين )
، ;4، 49، 41، ;3، 33، ;، 9البعد األول: التقدير السمبي لمذات الجسمية وعباراتو )

51 ،53 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،61.) 
، 7، 6، 4، 3اراتو )البعد الثاني: الشعور بالرضا عن أجزاء الجسم والمظير الجسمي وعب 

31 ،35 ،3: ،43 ،45 ،46 ،48 ،54 ،5;.) 
، 38، 37، 36، 34، :، 8، 5البعد الثالث: السموك التجنبي لممواقف االجتماعية وعباراتو )

 ( مفتاح تصحيح المقياس: 4(. ويتضح من جدول ):5، :4، 47، 44، 39
 ملعاقني بصزيًا( مفتاح تصريح مكياظ اضطزاب صورة اجلضه للنزاٍكني ا2جذول )

 العباااااااااااااااااااااااااااارات اتجاه عبارات المقياس

 اإليجابية
 

4 6 8 9 : 33 34 36 37 38 39 
3: 3; 41 43 44 45 46 47 49 4: 4; 
51 53 54 55 56 57 58 59 5: 61  

  ;5 48 35 31 ; 7 5 3 السمبية
ااااا صدق المقياس: تم حساب الصدق العاممي، ومنو تم استخبلص ثبلثة عوامل فسرت بنسبة 

كما تم حساب  ( بندًا من بنود المقياس.61( من التباين الكمي، ويتشبع عمييا )>56,31)
، وىي قيمة مرتفعة ودالة (4:,1)صدق المحك، وبمغت قيمة معامل االرتباط بين المقياسين

    (.1,13)عند
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ااااااا صاادق المقياااس فااي الدراسااة الحاليااة: قاماات الباحثااة باختبااار صاادق المقياااس فااي الدراسااة 
اد المقيااس والدرجاة الحالية باستخدام االتساق الداخمي، وذلك بحساب معامل االرتبااط باين أبعا

 الكمية لممقياس، والجدول التالي يوضح ذلك: 
( معامالت االتضاق الذاخلي بني أبعاد مكياظ اضطزاب صورة اجلضه للنزاٍكني املعاقني بصزيًا 3جذول )

 (30والذرجة الللية )ٌ = 

 مستوى الداللة معامل االرتباط عدد الفقرات األبعاد
 1,13 ;::,1 37 الجسميااةالتقدير السمبي لمااذات 

 1,13 4;:,1 35 الشعور بالرضا عن أجزاء الجسم والمظير الجسمي
 1,13 69;,1 34 السمااوك التجنبااي لممواقاااف االجتماعية

عادة تطبيق االختبار، وبمغت   ااااا ثبات المقياس: تم حساب الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ، وا 
 عمي الترتيب.  (7:,1و)(، 5:,1)قيم معامل الثبات 

ااااا ثبات المقياس في الدراسة الحالية: قامت الباحثة باستخدام طريقة التجزئة النصفية، وذلك 
(، ثم تم استخدام معادلة 54:,1بحساب معامل االرتباط بين جزئي المقياس ككل فكان مقداره )

(، وىو معامل ثبات 17;,1براون لمتصحيح اإلحصائي فأصبح معامل الثبات قدره ) –سبيرمان 
مرتفع مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات. كما يتضح من قيم الصدق والثبات 
 لممقياس أنيا قيم مرتفعة ودالة إحصائياً مما يشير إلي صبلحية استخدامو مع عينة الدراسة.   

 الباذثة إعذاد/مكياظ فزط احلضاصية االىفعالية للنزاٍكني امللفوفني:         -(2)

قامت الباحثة بإعداد المقياس وذلك بغرض توفير أداة سيكومترية مناسبة لمبيئة 
المصرية ولممراىقين المكفوفين؛ وذلك لندرة المقاييس العربية التي تناولت الحساسية 
االنفعالية بصفة عامة، وفرط الحساسية االنفعالية لممكفوفين بصفة خاصة. وإلعداد المقياس 

طبلع عمى األطر النظرية العربية واألجنبية والمقاييس التي تناولت الحساسية االنفعالية تم اال
( لمحساسية االنفعالية لممعاقين سمعيًا، ومقياس الحساسية 4133مثل مقياس أبو منصور)

(. كما تم صياغة عدد من العبارات 4138االنفعالية لطبلب الجامعة العراقيين إعداد/ العتابي )
( عبارة قبل التحكيم. وجاءت العبارات فى بعدين ىما: الحساسية االنفعالية السمبية، 48قدره )

واالبتعاد االنفعالي. مع وجود خمسة بدائل أمام كل عبارة وىي: )موافق بشدة، موافق، محايد، 
 ( عمي الترتيب.3 - 4 - 5 - 6 - 7غير موافق، غير موافق عمي اإلطبلق(، ودرجاتيا ىي: )
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 احلضاصية االىفعالية للنزاٍكني امللفوفني: فزط اخلصائص الضيلومرتية ملكياظــ 

 اظ :ـذق املكيـص  ــ
 ااا صدق المحكميان :3

تم عرض المقياس فى صورتو األولية عمى مجموعة من السادة المحكمين من 
سية فرط الحسا( لتحديد مدى مبلءمة تمك العبارات لقياس 7أساتذة الصحة النفسية وعددىم )

ضافة ما يرونو مناسبًا من عبارات، مع مراعاة أال االنفعالية  لممراىقين المكفوفين، وتعديل وا 
>(. وقد أوصى المحكمون بتعديل صياغة 311تقل نسبة االتفاق بين المحكمين عمى )

 عبارتين، وحذف عبارتين. 
درجة كل عبارة  ااا صدق التجانس الداخمي : تم حسابو من خبلل حساب معامل االرتباط بين4

ودرجة البعد الذى تنتمى إليو كل عمى حدة، ومعامل االرتباط بين درجة كل بعد ودرجة 
 (:7(، )6، كما بجدولي )المقياس ككل

( معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والبعذ الذي تيتني إليُ فى مكياظ فزط احلضاصية 4جذول )

 (30االىفعالية للنزاٍكني امللفوفني  )ٌ= 

 معامل االرتباط رقم المفردة البعد معامل االرتباط رقم المفردة البعد

بية
سم
ة ال

عالي
النف

ة ا
سي
سا
الح

 

3 863‚1** 

اااي
طفا
عاااا
د ال
ااااااا
اعاااا
بتااا
اال

 

4 698‚1** 
5 755‚1** 6 913‚1** 
7 89:‚1** 8 645‚1* 
9 883‚1** : 99;‚1** 
; 686‚1** 31 979‚1** 
33 9:4‚1** 34 858‚1** 
35 6;8‚1** 36 838‚1** 
37 836‚1** 38 :;8‚1** 
39 88‚1** 3: 839‚1** 
3; 977‚1** 41 67;‚1* 
43 885‚1** 
44 8;:‚1** 
45 935‚1** 
46 896‚1** 

 ( 1‚13دالة عند مستوى        ) ( 1‚17دالة عند مستوى) 
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 (30درجة البعذ والذرجة الللية للنكياظ   )ٌ= ( معامالت االرتباط بني 5جذول )

 البعاااااااااد            
 االرتبااااااااط   

الحساسية 
 االنفعالية السمبية 

االبتعاد 
 العاطفي

 **;8:,1 **5::,1 الدرجة الكمية 
 31 36 عدد المفردات

العبارتين (، باستثناء 1‚13( أن جميع العبارات دالة عند مستوى )6يتضح من جدول )
(، مما يشير إلى أن ىناك درجة عالية 1‚17( فى البعد الثاني فيما دالتين عند مستوى )41، 8)

 ( عبارة . 46من التجانس داخل المقياس، وبذلك تصبح الصورة النيائية مكونة من )
ااا صدق المحك: تم حساب معامل االرتباط بين مقياس فرط الحساسية االنفعالية المستخدم 5

الدراسة الحالية ومقياس الحساسية االنفعالية لممعاقين سمعيًا إعداد/ أبو منصور فى 
(. وقد وجدت عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين المقياسين وقيمتيا 4133)
 (، مما يشير إلى صدق المقياس.1,13(، وىى دالة عند مستوى )1,963)

 اااا ثباااات المقياس:
 ااا ثبات ألفا كرونباخ:

( من 51تم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وذلك عمى عينة قواميا )
 المراىقين المكفوفين. والجدول التالى يوضح معامل الثبات لكل بعد والمقياس ككل:

 30( معامل ألفا كزوىباخ ملكياظ فزط  احلضاصية االىفعالية للنزاٍكني امللفوفني ٌ= 6جذول )

 الدرجة الكمية  االبتعاد العاطفي الحساسية االنفعالية السمبية االنفعاليةأبعاد فرط الحساسية 

 **54;,1 **57:,1 **;:,1 معامل ألفا كرونباخ
 46 31 36 عدد المفااااردات

(. 1‚13يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيم معامل ألفا، وىى دالة عند مستوى )
 مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بثبات مرتفع.

 ااا الثبات بطريقة إعادة التطبيق:
قامت الباحثة في الدراسة الحالية باستخدام طريقة إعادة التطبيق بفاصل زمني قدره 
ثبلثة أسابيع بين التطبيق األول والثاني عمي نفس العينة، وبمغ معامل االرتباط بين درجات 
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( وىو ما يشير إلى 1,13(، وىي قيمة دالة عند مستوى )54:,1التطبيق األول والثاني )
تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات. ومن النتائج السابقة لمصدق والثبات يتضح صبلحية 

 استخدامو مع عينة الدراسة. 
( عبارة موزعة عمي بعدين ىما: الحساسية 46وىي مكونة من ) الصورة اليَائية للنكياظ:

ة بدائل أمام كل عبارة وىي: )موافق االنفعالية السمبية، واالبتعاد العاطفي. مع وجود خمس
 5 - 6 - 7بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق عمي اإلطبلق(، ودرجاتيا ىي: )

- 4 - 3.) 
ولتحديد درجة القطع التي تظير عندىا فرط الحساسية االنفعالية تم االعتماد عمي  

(، 46أقل درجة ىي )(، و 341المتوسط الفرضي، حيث يتضح أن أعمي درجة لممقياس ىي )
إذا كانت الدرجة عمي ف( وىنا يمكن تحديد فرط الحساسية االنفعالية، 94والمتوسط الفرضي )
( فإنيا تدل عمي ضعف الحساسية االنفعالية، أما إذا كانت أعمي من 94المقياس أقل من )

 ( فإنيا تدل عمي فرط الحساسية االنفعالية. 94)
 احلضاصية االىفعالية للنزاٍكني امللفوفني( توسيع عبارات الصورة اليَائية ملكياظ فزط 7جذول )

عدد  أرقاااام العبااارات التي تنتمي لمبعاااااد األبعااااااااااااد
 العبارات 

 36 46، 45، 44، 43، ;3، 39، 37، 35، 33، ;، 9، 7، 5، 3 الحساسية االنفعالية السمبية
 31 41، :3، 38، 36، 34، 31، :، 8، 6، 4 االبتعااااد العاااطفااي

 (2007باظُ ) إعذاد/مكياظ الوجذاىات الضالبة:         -(3)

 :يتكون مقياس الوجدانات العامة المستخدم في الدراسة الحالية من ـــــ وصف املكياظ:
الذنب، الشعور بخمسة مقاييس فرعية ىي )الخوف، العدائية، أ_ الوجدانات السالبة: وتضم 

 الحزن، والخجل(.
وتشمل أربعة مقاييس فرعية ىي )المرح، السعادة، الثقة بالنفس،  ب_ الوجدانات الموجبة:

 واليقظة واالنتباه(.
 وليا ثبلثة مقاييس فرعية ىي )التعب، الصفا، والدىشة(. ج_ وجدانات أخري غير مميزة:
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بلحظ في الدراسة الحالية أنو تم استخدام الجزء الخاص بالوجدانات السالبة فقط؛ وذلك وي    
 لموافقتو ليدف الدراسة. 

 طزيكة التصريح:

يتم تحويل مستوي اإلجابة عمي كل بند إلي درجة، تقع اإلجابة في خمسة مستويات 
لي حد كبير، لكل صفة أو سمة ىي )بدرجة بسيطة جدا، بدرجة بسيطة، بدرجة متوسطة، إ

( عمي الترتيب. وتدل الدرجة المنخفضة عمي 7، 6، 5، 4، 3بدرجة شديدة(، ودرجاتيا )
المستوي المنخفض لمصفة أو السمة، بينما تدل الدرجة العالية عمي المستوي المرتفع لمصفة 

 أو السمة، ثم تجمع رأسيًا أمام كل مقياس فرعي عمي حدة.  
صدق التمييزي، وذلك بمقارنة متوسطات درجات مجموعة ااااا صدق المقياس: تم حساب ال

سوية ومجموعة من مرضي القمق واالكتئاب. قد وجد أن ىذه الفروق دالة إحصائيًا لحساب 
األسوياء في حالة الوجدانات الموجبة، ولحساب مرضي القمق واالكتئاب في حالة الوجدانات 

 السالبة.    
ااااا صدق المقياس في الدراسة الحالية: قامت الباحثة باختبار صدق المقياس في الدراسة 
الحالية باستخدام االتساق الداخمي، وذلك بحساب معامل االرتباط بين المقاييس الفرعية 

 والدرجة الكمية لممقياس، والجدول التالي يوضح ذلك: 
املكاييط الفزعية والذرجة الللية ملكياظ الوجذاىات ( معامالت االتضاق الذاخلي بني 8جذول )

 (30الضالبة)ٌ=

المقاييس 
 الفرعية

الشعور  العاادائاية الخاااوف
 الذنابب

 الخجاااال الحاازن

معااامل 
 االرتبااط

1,969** 1,:9;** 1,;18** 1,9:4** 1,:;7** 

عدد 
 الفقرات

8 8 8 8 8 

ااااا ثبات المقياس: تم حساب الثبات بطريقة إعادة تطبيق االختبار بفاصل زمني شيرين، 
، وىي قيم مرتفعة دالة عند مستوي (7;:,1 -1,87)وتراوحت قيم معامل الثبات بين 

(1,13)  . 
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ااااا ثبات المقياس في الدراسة الحالية: قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بطريقة ألفا 
( طالبًا وطالبة. والجدول التالى يوضح معامل الثبات 51وذلك عمى عينة قواميا )كرونباخ 

 لكل مقياس فرعي والمقياس ككل:

 30( معامل ألفا كزوىباخ ملكياظ الوجذاىات الضالبة ٌ= 9جذول)

 الدرجة الكمية الخجاااال الحاازن الذنابالشعور ب العاادائاية الخاااوف المقاييس الفرعية
 **54;1 **79:,1 **83:,1 **;:1,9 **58:,1 **1,945 ألفا كرونباخمعامل 

 51 8 8 8 8 8 عدد الفقاااااارات
 (1,13دالة عند مستوي ) **

(. 1,13يتضح من الجدول السابق أن قيم معامل ألفا مرتفعة ودالة عند مستوى )
مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بثبات مرتفع. كما يتضح من قيم الصدق والثبات لممقياس 

 أنيا قيم مرتفعة ودالة إحصائيًا مما يشير إلي صبلحية استخدامو مع عينة الدراسة.   
 األصاليب اإلذصائية:  

 SPSSتم استخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية الختبار صحة الفروض 
، ومعامل ارتباط بيرسون، T-testإلجراء المعالجة اإلحصائية حيث تم استخدام اختبار )ت( 

 وتحميل االنحدار البسيط .
 ىتائـخ الذراصـة : 

وينص عمى أنو "ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات  ىتائخ الفزض األول:
الذكور واإلناث من المراىقين المكفوفين فى اضطراب صورة الجسم". ولمتحقق من صحة ىذا 

 ( يوضح ذلك:31، وجدول )T-testالفرض تم استخدام اختبار "ت" 
تَا للفزوق بني متوصطى درجات الذكور ( املتوصط احلضابي واالحنزاف املعياري وقينة "ت" ودالل10جذول )

 واإلىاث مً املزاٍكني امللفوفني فى اضطزاب صورة اجلضه

 المتغيااارات
قيمة ت  (:4اإلناااث )ن = (55الذكاور )ن =

 المحسوبة
مستوى 
 ع م ع م الداللة

 1,13 ;34,6 4,88 9,76; :5,4 15,:: اضطراب صورة الجسم
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وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الذكور  (31يتضح من جدول )
اضطراب صورة الجسم لحساب اإلناث عند مستوي  فيواإلناث من المراىقين المكفوفين 

(. ويمكن أن يرجع ذلك إلي أن اإلناث أكثر اىتمامًا بالمظير الخارجي، واعتباره مصدرًا 1,13)
كما أن اإلناث أكثر تأثرًا بالمعايير لمجاذبية واالستحسان االجتماعي والشعور بالذات. 

االجتماعية التي تربط بين معايير الجمال ومعايير وزن وشكل الجسم. لذا نجد أن اإلعاقة 
البصرية تزيد من إحساس اإلناث باضطراب صورة الجسم. وبالتالي تشعر بنقص الود واأللفة 

 من المحيطين، ونقص الحاجة إلي االنتماء.
والتي وصفيا عمماء النفس بأنيا  -قع أن تكون مرحمة المراىقة نو من المتو كذلك فإ

أكثر حدة وتأثيرا بالنسبة لمفتاة المراىقة الكفيفة وذلك ما  – مرحمة التقمبات الفجائية والتوترات
أكدتو العديد من البحوث والدراسات، لما تعانيو الفتيات الكفيفات في تمك المرحمة من 

قة البصرية وما يترتب عمييا من انعكاسات سمبية، نجم عنيا صراعات وضغوط كنتيجة لئلعا
   ( 5،  4114العديد من المشكبلت. )البببلوي ، 

كما أن المراىقات الكفيفات يكن أكثر تأثرا بآراء وتقييمات اآلخرين حول مظيرىن 
وشكمين الخارجي خاصة مع التغيرات المفاجئة التي تحدث في تمك المرحمة العمرية، وذلك 

ن تمك التعميقات والتقييمات ىي أحد المصادر الرئيسة التي تعتمد عمييا المراىقات الكفيفات أل 
 في تكوين صورة الجسم لديين.  –نتيجة لظرف اإلعاقة البصرية  –

وتشير األبحاث الحديثة إلى أن الفتيات المراىقات لديين عدم رضا أو سخط أكبر 
راىقين ؛ حيث يدركن أجسامين بطريقة سمبية بشأن أجسامين بنسبة أعمى من الذكور الم

 (333،  4115أكبر من الذكور. )الدسوقي ، 
وبصفة عامة يمكننا القول أن اإلناث أكثر عرضو من الذكور الضطراب صورة الجسم 
بغض النظر عن العمر، فين يدركن أجسادىن من حيث المظير الخارجي، ولديين مستويات 

ن الذكور، وبالتالي فين يستوعبن معايير ثقافية عالية لمشكل عالية من الوعي بالجسد أكثر م
الخارجي لمجسم، ويمتمكن خبرات زائدة بالشعور بالخجل من أجسامين، خاصة عندما 
يعتقدون أن مظيرىن العام ال يساير المعايير الثقافية لمفيوم الرشاقة والجمال. )أبو الخير ، 

4137  ،3;3) 
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( أن من يعاني من اضطراب صورة 68، 4118ما أشار إليو الدسوقي ) ويؤكد ذلك
الجسم يشعر بمجموعة مختمطة من االنفعاالت يصعب اإلفصاح عنيا وتوضيحيا مثل: 
الشعور باالشمئزاز من جسميم، الشعور بالقمق في المواقف االجتماعية المختمفة، االكتئاب، 

القدرة عمي إقناع اآلخرين بعيبيم المدرك  فقدان األمل في المستقبل، واإلحباط من عدم
 والمعتقدات المتعمقة بعدم الجدارة. 

، نوفل (Pinquart & Pfeiffer, 2012)وتتفق نتيجة ىذا الفرض مع دراستي 
اضطراب صورة الجسم لحساب في ووجود فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين في ( 4138)

دالة ، والتي أشارت لعدم وجود (:411) األشرم. بينما تختمف مع نتيجة دراسة اإلناث
 اضطراب صورة الجسم.إحصائيًا بين الجنسين في 

وينص عمى أنو "ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجات  ىتائخ الفزض الثاىي:
والختبار  اضطراب صورة الجسم ودرجات فرط الحساسية االنفعالية لدي المراىقين المكفوفين".

اضطراب صورة الجسم ض تم حساب معامبلت ارتباط بيرسون بين درجات صحة ىذا الفر 
 كما بالجدول التالي:  ودرجات فرط الحساسية االنفعالية 

 ( معامل ارتباط اضطزاب صورة اجلضه وفزط احلضاصية االىفعالية 11جذول )

 المتغيااار
 اضطراب صورة الجسم

 مستوى الداللة معامل االرتباط
 1,13 1,8:9 االنفعاليةفرط الحساسية 

يتضح من الجدول السابق وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين درجات 
اضطراب صورة الجسم ودرجات فرط الحساسية االنفعالية لدي المراىقين المكفوفين عند 

باالرتياح  الكفيف (. ويمكن تفسير ذلك بأن عدم الرضا وعدم شعور1,13مستوى داللة )
فيمما يخص لصورة الجسم، تؤثر سمبًا عمي تقديره لذاتو، وتجعمو أكثر حساسية لنقد اآلخرين 

، كما تؤلمو أي كممة مقصودة أو غير مقصودة تجاه إعاقتو، ويشعر بتيميش مظيره الخارجي
 اآلخرين، ويتفاعل بصورة مبالغ فييا مع األحداث المحيطة بو.

لدى المراىق بشكل عام والمراىق الكفيف بشكل خاص  كما أن اضطراب صورة الجسم
قد ينتج عنو شعوره بالخجل واالبتعاد عن اآلخرين والعزلة وعدم الرغبة في التفاعل معيم 
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والحساسية تجاه كل ما يصدر عنيم من  راء أو تقييمات نتيجة لشعوره بأن اآلخرين 
 يحتقرونو وينفرون منو.

ظور النفسي تعد الحساسية الزائدة لممدركات إلى أنو من المن Stangierويشير 
الجمالية، واالتجاىات السمبية نحو المظير الجسمي، وصورة الجسم السمبية، والكمالية فيما 
يتعمق بالمظير الجسمي، والتأكيد الزائد عمى المظير الجسمي من أىم العوامل المزاجية التي 

   (367، :411تؤدي إلى اضطراب صورة الجسم. )بشرى ، 
ومن ناحية أخرى يمكننا القول بأن األفراد ذوي الحساسية االنفعالية الزائدة أكثر تأثرًا 
من غيرىم بالعوامل الخارجية المحيطة بيم، وقد يفسرون كممات أو  راء اآلخرين عمى أكثر 
مما تحتمل، ويبالغون مبالغة ال معنى ليا وال أساس ليا في تمقي األحداث والسموكيات 

ت، وفي الرد عمييا أيضًا، وحيث أن تقييمات وتعميقات األخرين تعد أحد المصادر والتصرفا
الرئيسية التي يعتمد عمييا الكفيف في تكوين صور الجسم لديو، فإنو من المتوقع أن تكون 
حساسية الكفيف الزائدة تجاه تعميقات اآلخرين حول مظيره الخارجي أو حول إعاقتو أحد 

 فضو لصورة جسمو وحدوث ما يسمى باضطراب صورة الجسم. العوامل المؤدية إلى ر 
بعض السمات أن ( 39، 4133دراسة أبو منصور ) ويدعم ذلك ما أشارت إليو

لصاحب الحساسية االنفعالية الزائدة تتمثل في أنو: أكثر عرضة لبلكتئاب المتكرر والقمق 
لخارجية المحيطة بو، فيبالغ في وغيره من االضطرابات النفسية، والتأثر المبالغ فيو بالعوامل ا

تمقي األحداث والسموكيات فيفسر الكممات والحركات والنظرات أكثر مما تحتمل، وينتج عن 
( أن 688، 4139ىذه المبالغة سوء الظن والغضب والحزن. كذلك أشار عطا ا) )

مو من تفسير  ية نظرة أو أي تصرف ال يفي تجعمو يقدم عمىالحساسية االنفعالية لمكفيف 
اآلخرين، بأنو نقد إلعاقتو وشخصيتو، فيتعامل مع اآلخرين بحدة وانفعال حتي لو كانوا ال 
يقصدون اإلىانة لو، فيو ال يمتمك الخبرة، وال الميارة االجتماعية الكافية لمتفاعل مع مثل 
كم ىذه المواقف، فيثور من أتفو األسباب، ويندفع لمقيام بردود فعل متيورة ال يستطيع التح

 فييا أو السيطرة عمييا.   
وينص عمى أنو "ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجات  ىتائخ الفزض الثالث:

والختبار صحة  اضطراب صورة الجسم ودرجات الوجدانات السالبة لدي المراىقين المكفوفين".
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اضطراب صورة الجسم والوجدانات ىذا الفرض تم حساب معامبلت ارتباط بيرسون بين درجات 
 كما بالجدول التالي:  السالبة 

 ( معامل ارتباط اضطزاب صورة اجلضه والوجذاىات الضالبة 12جذول )

الوجدانات 
 السالبة

 اضطراب صورة الجسم
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 1,13 1,998 الخوف
 1,13 4;1,9 العدائية
 1,13 13:,1 الحزن
 1,13 ;1,91 بالذنبالشعور 

 1,13 :1,9 الخجل
 1,13 9:,1 الدرجة الكمية

يتضح من الجدول السابق وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين درجات 
المتمثمة في )الخوف، العدائية، الحزن،  اضطراب صورة الجسم ودرجات الوجدانات السالبة
لدي المراىقين المكفوفين عند مستوى داللة الشعور بالذنب، الخجل(، وكذلك الدرجة الكمية 

 التي تسيطر عمى المراىق الكفيف قد (. ويمكن تفسير ذلك بأن االنفعاالت السمبية1,13)
. وفي ىذا الصدد والتي تزداد حدتيا نتيجة لكف البصر لديو صورة الجسمفي تنشأ عن خمل 

الجسم يشعر بمجموعة أن من يعاني من اضطراب صورة إلى  (68، 4118الدسوقي ) يشير
مختمطة من االنفعاالت يصعب اإلفصاح عنيا وتوضيحيا مثل: الشعور باالشمئزاز من 
جسميم، الشعور بالقمق في المواقف االجتماعية المختمفة، االكتئاب، فقدان األمل في 
المستقبل، واإلحباط من عدم القدرة عمي إقناع اآلخرين بعيبيم المدرك والمعتقدات المتعمقة 

 بعدم الجدارة.
( عمى أن األفراد ذوي Halgin & Whitbourne, 1997, 242كما يؤكد ) 

اضطراب صورة الجسم ليسوا غير راضين أو ساخطين فقط بل يعانون بشكل كبير من اليم 
والتوتر ويسيطر عمييم الضيق والكرب بشأن مشكبلتيم الجسمية، إلى الحد الذي تتأثر سمبا 

 يم.حياتيم االجتماعية وعمم
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( إلى أن اآلثار الناجمة عن اضطراب 684،  4135كذلك يشير صالح؛ وحسين ) 
صورة الجسم تتمثل في االكتئاب والخجل، التوتر االنفعالي الشديد والذي يصاحبو اضطرابات 
فسيولوجية مختمفة مما يجعل الفرد في حالة من الضيق واأللم النفسي، وكذلك فإن الحزن 

ؤم واليأس من أىم المشاعر السمبية لؤلشخاص ذوي اضطراب صورة والكآبة والضيق والتشا
 الجسم والتي تؤدي في النياية إلى انعزاليم بعيدا عن الناس.   

، (Ricciardelli & McCabe,2001)وتأتي نتيجة ىذا الفرض متسقة مع نتائج 

(Downey & Chang, 2007) ،(Manjrekar & Berenbaum, 2012)  ،

(Stefano et al., 2016) ،(Lucas & Koff ,2017).  والتي أشارت إلى وجود عبلقة
 ارتباطية موجبة بين اضطراب صورة الجسم وأبعاد الوجدانات السالبة. 

يسيم اضطراب صورة الجسم إسيامًا دااًل ال وينص عمى أنو " ىتائخ الفزض الزابع:
المكفوفين". والختبار صحة إحصائيًا في التنبؤ بفرط الحساسية االنفعالية لدي المراىقين 

الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميل االنحدار البسيط، ويوضح الجدول التالي نتائج تحميل 
 االنحدار الخاص بيذا الفرض:

 ( ىتائخ حتليل التبايً إلصَاو اضطزاب صورة اجلضه يف التيبؤ بفزط احلضاصية االىفعالية13جذول) 
 مجموع مصدر التباين المتغير التابع

 المربعات
درجات 
 الحرية

 داللة ف ف متوسط المربعات

فرط الحساسية 
 االنفعالية

 48,83: 3 48,83: االنحاادار

 37,87 ;7 45,15; البااااااااواقى 1,13 6:,74

8,;396 الكمااااااااااى
6 81  
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 احلضاصية االىفعالية ( ىتائخ حتليل االحنذار إلصَاو اضطزاب صورة اجلضه يف التيبؤ بفزط14جذول)

المتغير 
 التابع

المتغير 
المست
 قل

 معامل 
االرتباط 

(r) 

 معامل 
التفسير)

r2) 

قيمة 
 الثابت
Const
ant 

 معامل 
االنحدار)

B) 

الوزن 
االنحدا
 ري

(Beta
) 

قيمة 
 "ت"
"t  " 

مس
توى 
الدال 
 لة

فرط 
الحسا
سية 
االنفعال
 ية

اضطرا
ب 
صورة 
 الجسم

1,8:9 1,694 
47,;5
7 

1,87; 
1,8:
9 

9,4
8; 

1,1
3 

( وىي دالة 6:,74( أن قيمة النسبة الفائية لبلرتباط بمغت )35يتضح من جدول )
(، وىو ما يشير إلى إمكانية أن تتنبأ درجات المراىقين المكفوفين في 1,13عند مستوى )

 اضطراب صورة الجسم بدرجاتيم في فرط الحساسية االنفعالية. 
( أن درجات اضطراب صورة الجسم تسيم في تباين 36كما يتضح من جدول )

( وقد أحدث 1,8:9درجات فرط الحساسية االنفعالية حيث بمغ معامل االرتباط بينيما )
>( من تباين فرط الحساسية 69,4( وذلك بنسبة )1,694اضطراب صورة الجسم تباين قدره )
التباين في درجات فرط الحساسية االنفعالية  >( من69,4االنفعالية، وىذا يدل عمى أن )

ترجع إلى التباين في درجات اضطراب صورة الجسم، وتكون طبيعة المعادلة االنحدارية الدالة 
 عمى التنبؤ كالتالي:  

 المتغير المستقل  Xالمتغير التابع = قيمة الثابت + معامل االنحدار 
 اضطراب صورة الجسم  X ;1,87+  57;,47فرط الحساسية االنفعالية = 

وىو ما يشير إلى أن الزيادة في اضطراب صورة الجسم تؤدي إلى الزيادة في فرط 
الحساسية االنفعالية. ومن خبلل النظر إلى نتيجة الفرض الرابع نجد أن المعالجة اإلحصائية 
 قد بينت إمكانية التنبؤ بفرط الحساسية االنفعالية من خبلل درجاتيم عمى مقياس اضطراب
صورة الجسم وىذا يشير مرة أخرى إلى مدى االرتباط بين المتغيرين كما أشارت نتيجة الفرض 
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أن فرط الحساسية   (Martens,2003, 4-5)الثاني. ومما يدعم ذلك ما أشار إليو
االنفعالية ترجع إلي: الشعور بالرفض والذي لو تأثير كبير عمي حياة الفرد العاطفية خاصة 

ألقارب أو األصدقاء أو الشركاء؛ فقد يؤدي إلى اإلحساس الشديد بالضيق من المقربين مثل ا
واالكتئاب واليأس والغضب. كذلك تنشأ فرط الحساسية من التأثيرات الخارجية مثل اإلعاقات 
واألمراض، نتيجة لنقص الخبرات في معالجة أو تنظيم االنفعاالت الطبيعية واسعة النطاق. 

( أن الذين يعانون من اضطراب 69 ، 63، 4118دسوقي )ومما يدعم ذلك ما أوضحو ال
صورة الجسم ينتبيون بطريقة انتقائية لمعيب المدرك في مظيرىم. فيؤدي ىذا إلي شعورىم 
بمجموعة مختمطة من االنفعاالت يصعب اإلفصاح عنيا وتوضيحيا مثل: الشعور باالشمئزاز 

فقدان األمل في من جسميم، الشعور بالقمق في المواقف االجتماعية المختمفة، االكتئاب، 
المستقبل، واإلحباط من عدم القدرة عمي إقناع اآلخرين بعيبيم المدرك والمعتقدات المتعمقة 
بعدم الجدارة. كما ينعكس ذلك عمي ظيور بعض السموكيات مثل تجنب المواقف االجتماعية، 

 أو زيادة عدد ساعات فحص الذات.
ــائخ الفــز  اب صااورة الجساام إساايامًا دااًل يساايم اضااطر ال وياانص عمااى أنااو " اخلــامط: ضىت

إحصااائيًا فااي التنبااؤ بالوجاادانات السااالبة لاادي المااراىقين المكفااوفين". والختبااار صااحة الفاارض 
قامات الباحثااة بااإجراء تحمياال االنحادار البساايط، ويوضااح الجاادول التاالي نتااائج تحمياال االنحاادار 

 الخاص بيذا الفرض:
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 إلصَاو اضطزاب صورة اجلضه يف التيبؤ بالوجذاىات الضالبة ( ىتائخ حتليل التباي15ًجذول)

مصدر  الوجدانات
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة ف المربعات

 الخوف
 8;1,1;3 3 8;1,1;3 االنحدار

 4,353 ;7 347,919 البواقي 1,13 443,;:
  81 15:,537 الكمى

 العدائية
 453,877 3 453,877 االنحدار

 4,548 ;7 359,485 البواقي 1,13 795,;;
  81 :3;,:58 الكمى

 الحزن
 457,666 3 457,666 االنحدار

 4,459 ;7 88;,353 البواقي 1,13 317,486
  81 589,631 الكمى

الشعور 
 بالذنب

 ;477,48 3 ;477,48 االنحدار
 6,4:1 ;7 474,713 البواقي 1,13 869,;7

  81 719,991 الكمى

 الخجل
 454,656 3 454,656 االنحدار

 4,758 ;7 854,;36 البواقي 1,13 ;3,86;
  81 5:4,188 الكمى

المجموع 
 الكمي

 7933,781 3 7933,781 االنحدار
 53,319 ;7 5;3:57,4 البواقي 1,13 3:5,834

  81 74:,9768 الكمى
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 إلصَاو اضطزاب صورة اجلضه يف التيبؤ بالوجذاىات الضالبة حتليل االحنذار( ىتائخ 16) جذول

المتغير 
التابع 

 )الوجدانات(

المتغير 
 المستقل

 معامل 
 االرتباط 

(r) 

 معامل 
 التفسير

(r2) 

 قيمة الثابت
Constant 

 معامل 
 االنحدار

(B) 

الوزن 
 االنحداري

(Beta) 

قيمة 
 "ت"
"t  " 

مستوى 
 الداللة

 الخوف

اضطراب 
صورة 
 الجسم

1,998 1,814 4,;49 1,538 1,998 ;,668 1,13 

 1,13 ;9;,; 4;1,9 ;1,56 ;9,86 :1,84 4;1,9 العدائية

 1,13 31,48 13:,1 1,574 5:9,: 1,863 13:,1 الحزن
الشعور 
 1,13 9,945 ;1,91 1,588 39,; 1,715 ;1,91 بالذنب

 1,13 795,; :1,9 ;1,56 38;,9 :1,81 :1,9 الخجل

 1,13 35,77 9:,1 3,954 58,17 1,979 9:,1 الكمي

 تراوحت ما بين( أن قيمة النسبة الفائية لبلرتباط 37يتضح من جدول )
(، وىو ما يشير إلى إمكانية 1,13دالة عند مستوى ) وجميعيا (3:5,834، و)(869,;7)

الوجدانات المراىقين المكفوفين في درجاتيم في لدي أن تتنبأ درجات اضطراب صورة الجسم 
 . الخجل( –الشعور بالذنب  –الحزن  –العدائية  –السالبة وأبعادىا )الخوف 

( أن درجات اضطراب صورة الجسم تسيم في تباين 38كما يتضح من جدول )
 كل من: درجات

صورة الجسم ( وقد أحدث اضطراب 1,998حيث بمغ معامل االرتباط بينيما ) الخوفبعد  -
، وىذا يدل عمى أن بعد الخوف>( من تباين 81,4( وذلك بنسبة )1,814تباين قدره )

ترجع إلى التباين في درجات اضطراب صورة  الخوف>( من التباين في درجات 81,4)
 الجسم، وتكون طبيعة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كالتالي:  

 المتغير المستقل  Xمعامل االنحدار المتغير التابع = قيمة الثابت + 
 اضطراب صورة الجسم  X 1,538+  49;,4=  الخوف

 . الخوفوىو ما يشير إلى أن الزيادة في اضطراب صورة الجسم تؤدي إلى الزيادة في 
( وقد أحدث اضطراب صورة الجسم 4;1,9حيث بمغ معامل االرتباط بينيما ) العدائيةبعد  -

، وىذا يدل عمى أن بعد العدائية>( من تباين :,84بنسبة ) ( وذلك:1,84تباين قدره )
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ترجع إلى التباين في درجات اضطراب صورة  العدائية>( من التباين في درجات :,84)
 الجسم، وتكون طبيعة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كالتالي:  

 مستقلالمتغير ال  Xالمتغير التابع = قيمة الثابت + معامل االنحدار 
 اضطراب صورة الجسم  X ;1,56+  ;9,86=  العدائية

 .العدائيةوىو ما يشير إلى أن الزيادة في اضطراب صورة الجسم تؤدي إلى الزيادة في 
( وقد أحدث اضطراب صورة الجسم 13:,1حيث بمغ معامل االرتباط بينيما ) الحزنبعد  -

، وىذا يدل عمى أن بعد الحزن>( من تباين 86,3( وذلك بنسبة )1,863تباين قدره )
ترجع إلى التباين في درجات اضطراب صورة الجسم،  الحزن>( من التباين في درجات 86,3)

 وتكون طبيعة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كالتالي:  
 المتغير المستقل  Xالمتغير التابع = قيمة الثابت + معامل االنحدار 

 اضطراب صورة الجسم  X 1,574+  5:9,:=  الحزن
 .الحزنوىو ما يشير إلى أن الزيادة في اضطراب صورة الجسم تؤدي إلى الزيادة في 

( وقد أحدث اضطراب صورة ;1,91حيث بمغ معامل االرتباط بينيما ) الشعور بالذنببعد  -
، وىذا يدل بعد الشعور بالذنب>( من تباين 71,5( وذلك بنسبة )1,715الجسم تباين قدره )

ترجع إلى التباين في درجات  الشعور بالذنب>( من التباين في درجات 71,5عمى أن )
 اضطراب صورة الجسم، وتكون طبيعة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كالتالي:  

 المتغير المستقل  Xالمتغير التابع = قيمة الثابت + معامل االنحدار 
 راب صورة الجسماضط  X 1,588+  391,;=  الشعور بالذنب

 .الشعور بالذنبوىو ما يشير إلى أن الزيادة في اضطراب صورة الجسم تؤدي إلى الزيادة في 
( وقد أحدث اضطراب صورة الجسم :1,9حيث بمغ معامل االرتباط بينيما ) الخجلبعد  -

، وىذا يدل عمى أن بعد الخجل>( من تباين :,81( وذلك بنسبة ):1,81تباين قدره )
ترجع إلى التباين في درجات اضطراب صورة الجسم،  الخجلمن التباين في درجات >( :,81)

 وتكون طبيعة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كالتالي:  
 

 المتغير المستقل  Xالمتغير التابع = قيمة الثابت + معامل االنحدار 
 اضطراب صورة الجسم  X ;1,56+  38;,9=  الخجل
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 .الخجلوىو ما يشير إلى أن الزيادة في اضطراب صورة الجسم تؤدي إلى الزيادة في 
( وقد أحدث اضطراب صورة الجسم 9:,1حيث بمغ معامل االرتباط بينيما )المجموع الكمي  -

، وىذا يدل عمى أن الوجدانات السالبة>( من تباين 97,9( وذلك بنسبة )1,979تباين قدره )
ترجع إلى التباين في درجات اضطراب  الوجدانات السالبةفي درجات >( من التباين 97,9)

 صورة الجسم، وتكون طبيعة المعادلة االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كالتالي:  
 المتغير المستقل  Xالمتغير التابع = قيمة الثابت + معامل االنحدار 

 اضطراب صورة الجسم  X 3,954+  58,17=  الوجدانات السالبة
الوجدانات وىو ما يشير إلى أن الزيادة في اضطراب صورة الجسم تؤدي إلى الزيادة في 

 .السالبة
نجد أن المعالجة اإلحصائية قد بينت  الخامسومن خبلل النظر إلى نتيجة الفرض 

 –الشعور بالذنب  –الحزن  –العدائية  –بالوجدانات السالبة وأبعادىا )الخوف إمكانية التنبؤ 
، وقد من خبلل درجاتيم عمى مقياس اضطراب صورة الجسمالخجل( لدى المراىقين المكفوفين 

%(، وأعمى نسبة إسيام لبعد الحزن 71,5بمغت أقل نسبة إسيام لبعد الشعور بالذنب )
وىذا يشير مرة أخرى إلى مدى االرتباط بين المتغيرين كما أشارت نتيجة الفرض %( 86,3)

( إلى أن اآلثار الناجمة عن اضطراب 684،  4135لح ، وحسين )حيث أشار صالث، الثا
صورة الجسم تتمثل في االكتئاب والخجل، التوتر االنفعالي الشديد والذي يصاحبو اضطرابات 
فسيولوجية مختمفة مما يجعل الفرد في حالة من الضيق واأللم النفسي، وكذلك فإن الحزن 

المشاعر السمبية لؤلشخاص ذوي اضطراب صورة  والكآبة والضيق والتشاؤم واليأس من أىم
 الجسم والتي تؤدي في النياية إلى انعزاليم بعيدا عن الناس. 

( أن الكفيف يتسم ببعض السمات منيا: ضعف 385، :411الظاىر ) ذكر كما 
. كما أن الثقة بالنفس، عدم الشعور باألمن واألمان، العزلة، االنطواء، التردد، والخوف

 لفشل الذي يتعرض لو الكفيف يدفعو إلي العدوانية، وعدم الشعور باالنتماء.اإلحباط وا
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 توصيات الذراصة:

 من خبلل النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية، توصي الباحثة بما يمي:  
  االىتمام بالمساندة النفسية واالجتماعية لممكفوفين من قبل مؤسسات المجتمع المختمفة؛

 الكفيف عمي تقبل إعاقتو وصورة جسمو، وتقبل ردود فعل اآلخرين نحوه.لمساعدة 
  تقديم التوعية اإلرشادية األسرية لزيادة تقبميم لمكفيف ومساعدتو عمي مواجية ضغوط

 الحياة بإيجابية.
  تدعيم دور األخصائي النفسي واالجتماعي لتوعية القائمين عمي رعاية المكفوفين بطرق

 المشكبلت النفسية لممكفوفين.التعامل الصحيحة مع 
  القيام برحبلت ترفييية لممراىقين المكفوفين لمتعبير عن انفعاالتيم ومشاعرىم والتنفيس

  عما بداخميم.
 البروث املكرتذة:

 واأللكسيثيميا. اضطراب صورة الجسم لممكفوفيندراسة العبلقة بين  .3
 صورة الجسم.دراسة الفروق بين المكفوفين والصم والعاديين في اضطراب  .4

 دراسة العبلقة بين الحساسية االنفعالية وأنماط التعمق الوجداني.  .5
 الحساسية االنفعالية السمبية فعالية برنامج إرشادي عقبلني انفعالي سموكي لخفض .6

 لممكفوفين.

 لممكفوفين.  الوجدانات السالبة فعالية برنامج معرفي سموكي لخفض .7
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 املزاجع: 

(. أبعاد األمن 4138أبو الحسن، سميرة؛ ومسعد، عبد المحسن؛ ومحمد، صفاء. ) -
( 6)5، مجمة العموم التربويةالنفسي وعبلقتو بصورة الجسد لدى األطفال المكفوفين. 

 ،645-669. 
(. اضطراب صورة الجسم كمتغير معدل 4137أبو الخير، محمد محمد سعيد عبد ا). ) -

في العبلقة بين االتجاه نحو التحرش الجنسي وتقدير الذات لدى طبلب الجامعة. 
 . 438-;35( ، 96، ) مجمة كمية اآلداب جامعة الزقازيق

الجتماعية لممعاقين الحساسية االنفعالية والميارات ا(. 4133أبو منصور، حنان خضر.) -
 . رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية بغزة. سمعياً 

صورة الجسم وعبلقتيا بتقدير الذات لذوي اإلعاقة (. :411األشرم، رضا إبراىيم. ) -
جامعة  –. رسالة ماجستير، كمية التربية كمينيكية( -البصرية )دراسة سيكومترية 

 الزقازيق.
(. نمذجة العبلقة السببية بين المتغيرات المرتبطة 4114البببلوي، إيياب عبد العزيز.) -

، معيد الدراسات مجمة دراسات الطفولةباضطرابات األكل لدي المراىقات الكفيفات. 
 . 88 – 3(، 39) 7العميا لمطفولة بجامعة عين شمس، 

 صورة (. اضطراب4136)البحيري، عبد الرقيب أحمد؛ والحديبي، مصطفى عبد المحسن. -
 المراىقين المعوقين لدى التجنبية الشخصية وأعراض الذات بتقدير وعبلقتو الجسم
جامعة  –مجمة العموم التربوية والنفسية كمينيكية".  – وصفية دراسة " بصرياً 
 . ;73-699(، 4)37، البحرين

 اضطرابمقياس  (.4137البحيري، عبد الرقيب أحمد؛ والحديبي، مصطفى عبد المحسن.) -
 .. القاىرة: مكتبة األنجمو المصريةلممراىقين المعوقين بصرياً  الجسم صورة

 صورة اضطراب عبلج في السموكي المعرفي العبلج فاعمية(. 4115مجدي.) ،الدسوقي -
(، 49) 5، شمس عين - التربية كمية مجمة .الجامعة طالبات من عينة الجسم لدى

319 – 3:1. 
الوقاية -التشخيص-اضطراب صورة الجسم )األسباب(. 4118مجدي.) ،الدسوقي -

 .. القاىرة: مكتبة األنجمو المصريةوالعبلج(
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 . القاىرة: دار الفكر العربي.المشكبلت النفسية عند األطفال(. 4111الشربيني، زكريا.) -
 بالصبلبة وعبلقتو الدراسي الغش نحو االتجاه (.4117الشربيني، ىانم أبو الخير.) -

 التربية كمية مجمةالجامعة.  طبلب من عينة لدى بالذنب النفسية والشعور
 .5:4 – 568(، ;7) 4، بالمنصورة

 لدى واتجاىيا بالعدائية وعبلقتو باالغتراب الشعور (.7;;3الشعراوي، عبلء محمود.) -
 – :5(، :4) 3،  بالمنصورة التربية كمية مجمة. والجامعية الثانوية طبلب المرحمة

9:. 
. مشكبلت األبناء وعبلجيا من الجنين إلي المراىق(. 6;;3الطيب، محمد عبد الظاىر.) -

 (، طنطا: دار المعرفة الجامعية.4ط )
(، عمان: دار وائل 4. ط )مدخل إلي التربية الخاصة(. :411الظاىر، قحطان أحمد.) -

 لمنشر.
 وفاعمية الجامعة طمبة لدى االنفعالية الحساسية (.4138العتابي، عماد عبد حمزة. ) -

  داب مجمة. السمبية الحساسية فرط من التقميل في الخاطئ المفيوم بفرض اإلرشاد
 .593 – 556(، ;3لعراق، )با  قار ذي جامعة - اآلداب كمية قار، ذي

. بنيا، السعادة بين عمم النفس اإليجابي والصحة النفسية(. 4118عبدالفتاح. ) الفنجرى، -
 مؤسسة األخبلس لمطباعة.

 .سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتيم(. 4117القريطي، عبد المطمب أمين. ) -
 القاىرة: دار الفكر العربي.

لتنمية مفيوم صورة  يفاعمية برنامج تأىيم(. 4114المغازى، صافيناز عبد السبلم.) -
رسالة ماجستير،  .لدى الطفل األعمى فى رياض األطفال يالجسم والتوجو المكان

 قسم الصحة النفسية، كمية التربية جامعة عين شمس.
خفض  في التدريجي لمنقصان التفاضمي التعزيز (. أثر4137الوائمي، جميمة رحيم. ) -

 ألبحاث الرابع العممي المؤتمرسمعيًا.  المعوقين األطفال لدى الحساسية االنفعالية
 المؤسسة الدولية ،المستقبل مدرسة في الطالب : العربي الوطن في والتفوق الموىبة
 .;53 – ;:4األردن،  – والتنمية والبيئة لمشباب
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. القاىرة: مكتبة األنجمو اختبار الشعور بالذنب(. 4114باظو،  مال عبد السميع.) -
 المصرية.

 . القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. مقياس الوجدانات(. 4119باظو،  مال عبد السميع.) -
(. اضطراب صورة الجسم لدى عينة من طبلب جامعة :411بشري، صمويل تامر. ) -

 . :39-355( ، :9)47،  مجمة التربية المعاصرةأسيوط. 
 طبلب من عينة لدى بالعدائية وعبلقتيا (. النرجسية4117جاب ا)، منال عبد الخالق. ) -

 .                                93 – 3(، 73، )بالزقازيق التربية كمية مجمةسيكومترية.  دراسة: الجامعة
معجم عمم النفس والطب (. ;:;3).عبلء الدين، جابر عبد الحميد؛ وكفافي ،جابر -

 ، القاىرة: دار النيضة العربية. 4. جالنفسي
معجم عمم النفس والطب (. 7;;3).عبلء الدين، جابر عبد الحميد؛ وكفافي ،جابر -

 دار النيضة العربية.، القاىرة:  9. جالنفسي
(. النموذج السببي لمعبلقة بين الخجل واالكتئاب ;;;3خضر، عبد الباسط؛ وخميل، نجوي.) -

مجمة والشعور بالوحدة واضطراب القمق المعمم لدي األطفال في مرحمة الطفولة المتأخرة. 
 . 369-5;(، 61، )كمية التربية بالمنصورة

النمو العقمي ومفيوم الذات لدي المعاقين  (. دراسة مراحل4117راضي، فوقية محمد.) -
 –5(، :7)4، المنصورةب مجمة كمية التربيةبصريًا باستخدام اختبار رسم الشخص. 

59. 
 لدى والتوكيدية االنفعالية بالحساسية وعبلقتو الثرثرة سموك (.4137زيدان، أكرم فتحي. ) -

 .31- 3(، ;8) :3، الطفولة مجمة دراساتالجنسين. 
فعالية برنامج إرشادي انتقائي في خفض الوساوس  (.4115محمد أحمد.)سعفان،  -

، مجمة كمية التربية، جامعة عين شمسواألفعال القيرية المرتبطة بالشعور بالذنب. 
6 (49 ،)5;5 – 66;. 

(. اضطراب تشوه الجسد الوىمي 4135صالح، عمي عبد الرحيم ؛ وحسين، نغم ىادي. ) -
 .  6:8-683( ، 6)38،  ادسية لمعموم االنسانيةمجمة القلدى طمبة الجامعة. 
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(. صورة الجسم لدى األطفال ضعاف البصر 4135عبد الحميد، نيي ضياء الدين.) -
، قسم العموم النفسية، كمية رياض األطفال، مجمة الطفولة والتربية .والمكفوفين

 .:67-5:3( )ب(، 38) 4جامعة القاىرة، 
المجمة المصرية ية. الوجدان لمسمات العربي المعجم (.4113محمد. ) أحمد عبد الخالق، -

  .37 – 3(، 55) 43، لمدراسات النفسية
(. الحساسية االنفعالية وعبلقتيا بالتمكؤ األكاديمي لدي :413عبد ا)، مالك فضيل.) -

 .6;9 – 958(، 51، جامعة واسط، )مجمة كمية التربيةطمبة الجامعة. 
(. األفكار البلعقبلنية وأعراض الشخصية التجنبية 4139عطا ا)، مصطفي خميل. ) -

 –كمنبئ بالحساسية االنفعالية لدي المراىقين المكفوفين دراسة سيكومترية 
، رابطة التربويين العرب، مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفساكمينيكية. 

(:5 ،)67; – 6;1. 
. رة الجسم وعبلقتيا بتقدير الذات لدى المراىق الكفيفصو (. 4138عيسى، سمية.) -

 جامعة بسكرة.   –رسالة ماجستير، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
مقياس صورة الجسم لدى المعاقين (. 4131األشرم، رضا إبراىيم. )و كاشف، إيمان فؤاد ؛  -

 . القاىرة: دار الكتاب الحديث. بصرياً 
. مقدمة في التربية الخاصة(. 4115كوافحة، تيسير مفمح؛ وعبد العزيز، عمر فواز.) -

  عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
الدليل التشخيصي واإلحصائي األمريكي (.4135مصطفي، عمي؛ ويوسف، محمد.) -

 . الرياض: دار الزىراء.الخامس لبلضطرابات النفسية والعقمية
صورة الجسد واالغتراب النفسي وعبلقتيما بمقمق واالكتئاب . (4138نوفل، ناصر محمد. ) -

 - اإلسبلمية بغزة رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة .لدي المعاقين بصريا
 فمسطين.
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