
 

 

 

 

 لص البحثستخم

مرأة لما له من أهمٌه فً ٌهدف البحث إلى دراسة رؤٌة الجسد كمتغٌر نفسً مهم لدى ال        

مع دراسة عالقته  بالحرمان العاطفً والذي ٌعد مظهرا من المظاهر الناتجة  تكوٌن شخصٌتها

ة على من عدم إشباع الحاجات األساسٌة  لدى المرأة بوجه خاص والذي قد ٌؤثر بالنتٌج

 العالقات االجتماعٌة لها مع المحٌطٌن بها فً المجتمع.

وقد قامت الباحثة ساهرة رزاق كاظم ببناء مقٌاس لرؤٌة الجسد مستندة على محاور جدٌدة       

لم تتطرق الٌها البحوث والدراسات السابقة  ، وقامت الباحثات بمراعاة الشروط العلمٌة للبناء 

 ن طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ، وكانت فروض البحث كاألتً:وقد تم تطبٌقه على عٌنه م

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً درجات محاور رؤٌة الجسد بٌن طالبات المرحلة  ال -1

 االولى و الرابعة.

اطفً بٌن طالبات المرحلة توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً درجات الحرمان الع ال -2

 الرابعة.االولى و

توجد عالقة أرتباط بٌن درجات محاور رؤٌة الجسد والحرمان العاطفً بٌن طالبات المرحلة  -3

 االولى والمرحلة الرابعة.

وبعد حصول مقٌاس رؤٌة الجسد على الصدق والثبات والموضوعٌة فضال عن مقٌاس  

ات للمرحلتٌن الحرمان العاطفً ، تم توزٌع المقٌاسٌٌن على طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبن

 االولى والرابعة وقد توصلت الباحثات الى ماٌلً :

ان مستوى رؤٌة الجسد والحرمان العاطفً لٌس بالمستوى المقلق لدى طالبات كلٌة التربٌة  -1

 الرٌاضٌة للبنات.

ان دروس التربٌة الرٌاضٌة لها أثر فً تخفٌض درجة رؤٌة الجسد والحرمان العاطفً  لدى  -2

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات.طالبات كلٌة 

هناك عالقة وثٌقة وقوٌة بٌن رؤٌة الجسد والحرمان العاطفً لدى طالبات كلٌة التربٌة  -3

 الرٌاضٌة للبنات.

دراسة مقارنة لرؤٌة الجسد وعالقته بالحرمان العاطفً لدى طالبات كلبة 

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات

 م.د وردة علً عباس        ا.م.دسعاد سبتً عبود     رزاق كاظم      .د ساهرةا

 كمية التربية الرياضية لمبنات

 جامعة بغداد



After obtaining validity and reliability and objectivity, the two scales; the 
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The research aims to study vision of flesh as an important psychological 

variable for women because of its importance of personality ,  and its 

relationship to the emotional deprivation which conceder a 

manifestation resulted from unsatisfied basic needs of women , in 

particular , which may affect the outcome of social relations with her 

entourage in the community. 

The researcher ( Sahira Razzak Kahdum ) had created a scale to see the 

flesh based on new axes not addressed by previous researches and 

studies , the researchers had took into consideration the scientific 

requirements for the construction and has been applied to a sample of 

students of Faculty of Physical Education for Girls and the research 

hypotheses were as follows: 

1. There are no statistically significant differences in the degree of 

axles and the degree of vision of the body among girls in the stage 

and the fourth stage. 

2. There are no statistically significant differences in the degree of 

emotional deprivation among girls in the first stage and the fourth 

stage. 

3. There is a correlation between the axes and the degree of vision 

of flesh and emotional deprivation among girls in the first stage 

the fourth stage. 



scales; the scale of emotional deprivation scale and the vision of flesh, 

were distributed to the students of the Faculty of Physical Education for 

girls, the first and fourth stages, and the researchers found the 

following: 

1. That the level of   sighting of flesh and emotional deprivation is 

not a worrying one for students in the Faculty of Physical for Girls. 

2. Physical Education classes have an impact in reducing the degree 

to sight the flesh and emotional deprivation in the students the 

Faculty of Physical Education for Girls. 

3. There is a close relationship and strong vision of the flesh and 

emotional deprivation among female students in the Faculty of 

Education for Girls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعرٌف بالبحث  -1



 أهمٌة البحث والحاجة الٌه:-1.1

رة لٌرو فٌه براعة وقدالبشر العٌن واحدة من الحواس التً من هللا عز وجل نعمة على     

من صنعه عزوجل ، والعٌن ترى وتقٌٌم وتحكم فً كثٌر من االمور منها  ن الذيوجمال الكو

رؤٌة الجسد معالم الجمال والجذب فٌه والتً على اساسها ٌشعر بالسعادة والرضا ، وفً نفس 

لجسده  الوقت ترى ) العٌن ( معالم عدم التناسق والتشوه والزٌادة نحو التقٌٌم غٌر الجمالً 

ً على اساسه اٌضا ٌشعر بالحزن والكابه والقلق والتً قد تؤدي فً أغلب االحٌان الى والت

الغٌرة والحسد والعدوان . والعٌن اٌضا مقٌاس الحب من النظرة االولى احٌانا والوقع االول 

للحكم والتقرب الى االخرٌن والتفاعل معهم والتً اذا لم تكتمل بالصورة المطلوبة تحول عند 

لذي قد ٌؤدي الى عدم رؤٌته وقناعته بجسده ،من هنا جاءت واالى الحرمان العاطفً المقابل 

كخطوة للتعرف غلى  لدى المرأه  أهمٌة البحث فً دراسة عالقة رؤٌة الجسد بالحرمان العاطفً

 أثر ممارسة الرٌاضة فً هذٌن المتغٌرٌن.

 مشكلة البحث .2.1

ٌدنا آدم وحواء علٌهم السالم كان رمز الجمال من قدرة الخالق عز وجل ومنذ بدأ خلقه لس    

داللة واضحة على عظمة المولى ، وقد أهتمت المرأة ومنذ العصور االولى االهتمام بالجسد 

كصفة لالنوثة التً تحٌر بها عقول الرجال ، ومع تطور العلوم والتكنولوجٌا وتفتح االفاق من 

وهً رؤٌة الجسد  ،الة نفسٌة للمرأةمواد تجمٌل وأزٌاء فضال عن ثقافة المرأة برزت ح

فالنظارة  ،ومثابرتها الدائمة للوصول الى رمز االنوثة الدائمة مهما كان العمر الذي تتمتع به

واالنوثة والجمال كان ٌشغل الحٌز االكثر فً تفكٌرها هذا أدى بطبٌعة الحال الى أزمات نفسٌة 

ع العاطفً لها تزان النفسً وفقدان االشبادم االعند عدم قدرتها الوصول الى غاٌتها وشعورها بع

سواء كانت متزوجة او مرتبطة او غٌر مرتبطة هذا مما دعا الباحثات الى دراسة عالقة رؤٌة 

الجسد بالحرمان العاطفً كمحاولة الوصول الى التعرف على أحتٌاجات المرأة فً عراقنا 

 الحبٌب.

 أهداف البحث.3.1

 بناء مقٌاس لرؤٌة الجسد  -1   

 التعرف على درجة رؤٌة الجسد لدى طالبات التربٌة الرٌاضٌة للبنات.  -2

التعرف على درجة الحرمان العاطفً لطالبات المرحلة االولى والرابعة فً كلٌة التربٌة  -3

 الرٌاضٌة للبنات.

ات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة لتعرف على العالقة بٌن رؤبة الجسد والحرمان العاطفً لطالبا -4    

 لبنات.ل

 

 فروض البحث.4.1



توجد فروق ذات داللة أحصائٌة فً درجة محاور رؤٌة الجسد والمجموع العام بٌن ال   -1

 طالبات المرحلة االولى والرابعة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات.

توجد فروق ذات داللة فً درجة الحرمان العاطفً بٌن طالبات المرحلة االولى ال  -2

 ربٌة الرٌاضٌة للبنات.والرابعة فً كلٌة الت

وجد عالقة ارتباط معنوٌة بٌن محاور رؤٌة الجسد والمجموع العام وبٌن الحرمان ت -3

 العاطفً لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات.

 مجاالت البحث:

 المجال البشري: طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات / المرحلة االولى والرابعة. 1-5-1

 2113-2112مانً : العام الدراسً المجال الز 1-5-2

 المجال المكانً: القاعات الدراسٌة لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 1-5-3

 االطار النظري والدراسات المشابهة-2

 االطار النظري  2-1

   مفهوم رؤٌة الجسد 2-1-1

الذي  (1191لقد ظهرت العدٌد من التعرٌفات لمصطلح رؤٌة الجسد منها تعرٌف ) كفانً ،     

عرف صورة الجسم  بانها صورة ذهنٌة نكونها عن أجسامنا ككل ما فٌها من الخصائص 

) أدراك الجسم( وأتجاهاتنا نحو هذه الخصائص ) مفهوم        الفٌزٌقة والخصائص الوظٌفٌة 

 (14الجسم(.)كفانً ، ص

سٌة  ، الذي ٌعد أول من أعطى هذا المفهوم صٌغة نف Bool Shelderاما بول شٌلدور    

وعرفه بأنها صورة جسمنا التً نشكلها فً ذهننا  او هً الطرٌقة التً ٌظهر فٌها الفرد بدٌن او 

نحٌف ، طوٌل او قصٌر ، والتً على أساسها ٌكون الفرد فكرته عن نفسه وٌكون سلوكه 

 ( 21وأنفعاالته وأستجاباته متاثرا" بها .) محمد ،ص

( فهً الصورة العقلٌة التً ٌكونها الفرد 2112،  أما صورة الجسم من وجهة نظر ) سلٌم   

( اما رؤٌة 2عن جسمه ، اذ تتكون هذه الصورة من األخرٌن والخبرات  االنفعالٌة ) سلٌم ، ص

الجسد فهً تصور عقلً او صورة ذهنٌه ٌكونها الفرد عن ذاته   وتسهم فً تكوٌنها خبرات 

ان صورة الجسد تؤثر تأثٌراً كبٌراً فً  الفرد من خالل مل ٌتعرض له من احداث ومواقف ، اذ

نمو الشخصٌة وتطورها ، وما ٌكونه الفرد من اتجاهات نحو جسمه فقد تكون هذه االتجاهات 

سلبٌة او اٌجابٌة والتً تكون بدورها اما مٌسرة او معوقة لتفاعالت االنسان مع ذاته ومع 

 اآلخرٌن .

ر الذاتً للفرد عن مظهره العضوي مرتكزا وٌعرف فردٌمان وماتٌلز صورة الجسد بانها التصو

( . وقد ٌختلط على البعض 61على مالحظته الذاتٌة ووجهة نظر االخرٌن . )حسٌن ،ص

التفرٌق بٌن الجسم والجسد فالجسم مصطلح عمومً لما ٌحتوٌه من مكونات عضوٌه 

ٌتمتع بها الجسم  واحساسات داخلٌة وخارجٌة ، اما الجسد فهو المالمح االنثوٌة او الرجولٌة التً



. اما رؤٌة الجسد فهو وصفا لما ٌكونه جسم المرأة كانت او الرجل عن جسده معتمدا بذلك على 

احاسٌسه وتخٌالته عن جسده متأثرا" لما ٌراه االخرٌن فٌه ورؤٌته لنفسه فضال عن االحساس 

كان سلبٌا" أو الوجدانً بذلك ، من هنا ٌمكن توضٌح العوامل التً تؤثر فً رؤٌة الجسد سواء 

 أٌجابٌا"وهً :

 لمالحظة الذاتٌة للفرد.ا -1

 تجاهاته حٌال مظهره / سعٌدة او حزٌنة.أ -2

 رتبط باحساس شعوري وال شعوري معتمدا" على الخبرات السابقة .ٌ -3

 تأثر بالمنظور االجتماعً .ٌ -4

 عتمد على المستوى الثقافً للفرد.ٌ -5

 تأثر باالبعاد المعرفٌة والسلوكٌة. -6

 والعادات الدٌنٌة .تأثر بالقٌم ٌ -7

 وق العصر والموروث الحضاري.ذ -9

لما  ه الفرد من مشاعر واحاسٌس وجدانٌهمن هنا نجد ان رؤٌة الجسد : هو االنطباع الذي ٌحمل

ٌكونه عن جسده من مالمح جذابة تعكس الطابع االنثوي او الرجولً ولما ٌراه االخرٌن فٌه من 

 وجهة نظره.

 ً ٌكون بها الفرد رؤٌة لجسده :كما ٌمكن ان نوضح االبعاد الت

 رؤٌة الفرد لجسده . .1

 رؤٌة االخرٌن لجسده من منظوره الخاص. .2

 االنطباع الوجدانً لجسده. .3

وتؤكد  الدراسات فً هذا المجال ان رؤٌة الجسد ترتبط باالدراك والذات والمدركه بوجه 

ماءات خاص حول المحٌطٌن به وما ٌظهره المحٌطٌن به من مشاعر واحاسٌس وحتى اٌ

 الفرد.

فضال عن ارتباط رؤٌة الجسد بالجمال ، فالجمال ظاهرة موضوعٌة ٌستقبلها الفرد وٌعمل 

على ابرازها، ونود ان نوضح ان من خالل اطالعنا على المصادر وجدنا ان هناك مزاوجة 

بٌن الجمال ورؤٌة الجسد ٌوجه المعٌار لكلٌهما اال وهو الذوق حٌث ٌرتبطان كالهما 

والشعور وفً اٌقاظ الشعور باالساس والتأثر الوجدانً والسلوكً بها ، وبما باالدراك 

 ٌبعثان فً النفس المقابله من سرور ورضا.

لقد استشعر الرجل الجمال المادي والمعنوي فً المراة والعكس وارد اٌضا  اذ عبرو عن 

ل ورؤٌة ذلك بكل     صٌغة بالشعر والغزل والغناء والرسم والنحت كتعبٌر عن الجما

 الجسد للحب ناهٌك عن الروح واالخالق العالٌة للطرف االخر.

كما بٌنت الدراسات ان العٌن رمز للرؤٌة والوعً والعلم والمعرفة ومتى ما تم تجاوز 

الصراع الظاهري بٌن ماهو روحانً وماهو حسً ادت الى طاقة تفاعلٌة عالٌة تسمى 

 الحب. ) المكتبة االفتراضٌة( 



 من وجهة نظر الرجل : صورة المرأه 

هناك قاعدة عرٌضة ٌتفق علٌها معظم الرجال حول مقاٌٌس االنوثه فالى جانب الجمال         

 المعتدل والرقه هناك أشٌاء أساسٌة البد من توافرها فً المرأة لتكون جذابة وهً : 

 صر نحٌل وأرداف كبٌرة ، حٌث ٌتمتعن بذكاء اكبرمن وجهة نظرهم.خ -1

ة للسمره أكثر انجذابا" من الشقراوات بدلٌل فوز اكثرٌة ملكات جمال العالم لبشرة المائلا -2

 ذات بشرة سمراء او تمٌل للسمرة.

فضٌل الرجال بشكل عام المرأة ذات الجمال المتوسط كً ال ٌتعثرون معها جنسٌا لعدم ٌ -3

 امتالكهم مؤهالت جسدٌة اسوة بهن.

 تصف المرأة بالثقة بالنفس.ت -4

 دٌا والترهقه بمطالبها.ن تكون مستقلة ماا -5

 تستفز رجولته وتداعب طفولته.ال -6

 مع ثقافة واسعة ومتعددة المواهب. ،  دى ذاكرتهحوٌة الشخصٌة تسانده فً حٌاته وتتق -7

ناك من الرجال من ٌؤمن بالمرأة الخارقة الجمال لتثٌر غٌرة وحسد غٌره من الرجال ه -9

 وتكرهها كل النساء.

لجسم من المكون العقلً )االدراكً( أي الكٌفٌة التً ٌدرك كما تتضمن مكونات صورة ا      

بها الفرد ذاته ، والمكون الوجدانً )االنفعالً( وهً تضمن صورة الجسم اتجاهات الفرد نحو 

خصائص جسمه ككل ، أي كلما كان اتجاه الفرد اٌجابً نحو صورة جسمه كان دافعاً لتحقٌق 

ته وتقدٌره لها ، فضالً عن ذلك مكون الخبرة والذي اهدافه وهذا ٌنعكس اٌجابٌا على فهمه لذا

 ( .3ٌتمثل بالمواقف والخبرات التً ٌمر بها الفرد ومواقف الحٌاة )خوجه، ص

ان العوامل التً تتشكل وتتغٌر لتكون صورة الجسد هً القٌم االجتماعٌة الشائعة فٌما ٌتعلق 

لماضً بشكل ملحوظ فبعد ان بشكل وحجم الجسم المرغوب اذ تغٌرت هذه القٌم من القرن ا

كانت البدانة رمز للصحة والقوة اصبحت فً الفترة األخٌرة رمز القبح والكسل وعدم القدرة 

على ضبط النفس ، والوصمات االجتماعٌة فهناك مثالً نوع التعامل االجتماعً على السمنة 

ركاتٌر وافالم حٌث ٌوصف الشخص السمٌن فً كثٌر من النوادر والطرائف الشائعة كرسوم الك

الكارتون ، واحساس الشخص تجاه نفسه ومستوى تقدٌره الكلً لذاته وكذلك ما ٌتعرض له من 

 عنف ومن ضرر مادي او معنوي.

الفرد عندما تتاح له الفرصة  سان للرضا عن صورة الجسد اثر فعال فً تحقٌق الذات، اذ ٌحس

الذي ٌرضى عن ذاته الجسدٌة بعدة  الستخدام كل طاقاته وامكاناته ومواهبه ، وٌتمٌز الفرد

خصائص منها: تقبل الذات واآلخرٌن والطبٌعة ، قوة الدافعٌة النابعة من حب الحٌاة وتعتبر 

التجدٌد فضال عن تجدد مستمر فً تقدٌر ما ٌستحسنه وٌعجبه،  وحافزاً للتفكٌر واالبداع،

اته وٌكون فرداً قوٌاً وكفوءاً ا قادر على تحقٌق حاج هواالبتكار، وان توافر هذه الخصائص تجعل

واثقاً من قدرته ، فضالً عن مكانته عند اآلخرٌن مما ٌشعره بالثقة بالنفس وبالتالً ٌبدأ باشباع 

الحاجة الى التقدٌر من قبل اآلخرٌن متمثالً باالهتمام واأللفة وغٌرها من الصفات االٌجابٌة وهذا 

 .(9ٌنعكس اٌجابً على سلوكه وامكاناته )سلٌم، ص

 الحرمان العاطفً:  1- 2 – 1 – 2



كبٌراً او صغٌراً ، فالطفل الذي  و كل ما ٌمس الوجدان سواء كان الفردان الحرمان العاطفً ه

ٌفقد امه ٌعٌش حالة من الحرمان تدعى الحرمان من األم وقد ٌكون هذا الحرمان كلٌاً اذا حدث 

ع عندما تكون عالقة الفرد غٌر مشبعة بسبب الوفاة او السفر وقد ٌكون جزئٌاً وٌحدث هذا النو

ومهمل، وكذلك بالنسبة للمرأة عندما ال تشبع عاطفتها ، اذ ان الحرمان  ذتماماً او قد ٌكون ممبو

العاطفً ردات فعل واضطراب نفسً وسلوكً ٌظهر جلٌاً على الفرد وٌحاول اشباع هذا النوع 

الحمٌمة، بسبب شعور الزوجة من الحرمان بالبحث عن مشاعر الحب والحنان والعالقات 

بالحرمان العاطفً فً عالقتها مع الزوج ، وشعور البنت باضطراب عاطفً فً عالقاتها مع 

 والدٌها واشقائها.

وقد اثبتت دراسات الطب النفسً لكً ٌنشأ الفرد فً صحة نفسٌة وعقلٌة سوٌاً ٌجب أن تبقى 

مانه من عالقات الحب والرعاٌة ٌؤدي حٌاته عالقة دافئة وطٌبة ومستمرة مع اآلخرٌن، وأن حر

الى الشعور بالعجز والخوف وعدم األمن وتكوٌن نظرة دونٌة تجاه ذاته ، وإن استمرار حرمانه 

من الحب والعطف لمدة طوٌلة وعدم اشباع حاجاته األساسٌة والضرورٌة لمدة طوٌلة تؤدي الى 

لقائم على اشباع هذه الحاجات وهً كبت هذه الحاجات وبالتالً ٌؤثر فً النمو النفسً السلٌم ا

 (.11)األمن النفسً، الحب، االنتماء، وتقدٌر الذات(. )الزبٌدي، ص

 النظريه التي فسرت الحرمان العاطفي ورؤية الجسد 2 – 2 – 1 –2

أكد فروٌد  واحدة من النظرٌات التً تفسر الحرمان العاطفً حٌث نظرٌة التحلٌل النفسًتعد  

Freud برات المبكرة للفرد فً السنوات األولى من حٌاته وٌعدها المنحدرات على أهمٌة الخ

الهامة فً بناء شخصٌة الفرد ، اذ ان الخبرات التً ٌتعرض لها الفرد كاأللم النفسً والحرمان 

تبرز آثارها على شكل صدمات نفسٌة تؤدي الى عدم اشباع وارضاء دوافعه التً تؤثر على 

والذي ٌتكون نتٌجة التكامل واالنسجام والتماسك بٌن الجوانب الثالثه   النمو النفسً تأثٌراً بالغاً 

للنفس والعقل ، وان هذا االنسجام والتماسك فً البٌوت الخالٌة من التفاعل العاطفً بٌن افرادها 

سٌجعلهم ٌجدون صعوبة فً ارضاء ) االنا( وال ٌستطٌعون اقامة عالقات عاطفٌة مع االخرٌن 

طرابات سلوكه ونفسٌه تؤثر على الفرد بشكل مباشر فً المستقبل. ) ، فضال عن حدوث اض

 ( .111فهمً ،ص

ان البٌئة  Maslowٌرى ماسلو  حٌثالنظرٌة االنسانٌة اما رؤٌة الجسد فبتفق الباحثون مع  

التً ٌعٌش فٌها الفرد هً مصدر تهدٌد له وال تشبع حاجاته االساسٌة بشكل معقول اذ انها تعٌق 

ان النمو السلٌم للفرد قائم على اشباع هذه الحاجات ، كما انه ٌؤكد على التسامح  نموه ، وٌرى

والحرٌة وانعدام النظام قد ٌؤدي الى القلق وعدم الطمانٌنه ، كما ان مشاعر الرفض 

وٌؤكد ماسلو فً 1ٌعدان اكبر التهدٌدات لذات الفردواالتصال االجتماعً وعدم القناعه والحرمان

اجات على اهمٌة الحاجات الحرمانٌة فً بناء شخصٌة الفرد ، حٌث ٌقول ان تصنٌفه لهرم الح

الفرد ٌتمٌز بتعدد حاجاته وتنوعها التً تؤثر فً سلوكه وان اشباعها ٌجعل الفرد ٌتمتع بصحة 

 (141نفسٌة سلٌمة . )شوقً،ص

 الدراسات المشابهه: 2-2

 (2002دراسات تتعلق بصورة الجسد:) دراسة عبود ، 2-2-1



ان الدراسة : صورة الجسد وعالقتها بالسلوك العدوانً لدى طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة عنو

/جامعة دٌالى..هدفت الدراسة التعرف على العالقة بٌن صورة الجسد والسلوك العدوانً لدى 

طالبات كلٌة الرٌاضٌة، فضال عن التعرف على العالقة بٌن المتغٌرات النفسٌة  للدراسة بعضها 

 بعض .مع ال

( 25( طالبة من طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة دٌالى بواقع )111وشملت عٌنة البحث )

وقد تم استخدام مقٌاس صورة الجسد تعرٌب ) مجدي محمد الدسوقً 1طالبة من كل مرحلة

(.وقد توصلت الدراسة على 1119( ومقٌاس السلوك العدوانً  )محمد حسن عالوي،1111،

القة بٌن صورة الجسد والسلوك العدوانً لدى طالبات التربٌة الرٌاضٌة / انه لٌس هناك ع

 (11جامعة دٌالى. )عبود ،ص

 (2004دراسات تتعلق بالحرمان العاطفً) دراسة السٌف ،  2-2-2

 عنوان الدراسة: الحرمان العاطفً فً االسرة السعودٌة وعالقتها بجرائم االناث.

ة المجتمع بالحرمان العاطفً االسري عند الزوجات ، هدفت الدراسة الكشف عن عالقة اثقاف

والكشف عن العوامل الثقافٌة المرتبطة بطالق االناث فً المجتمع وحرمانهن عاطفٌا وعالقة 

ذلك بأرتكابهن بالسلوك االجرامً ، والكشف عن العوامل المؤثرة على الحرمان العاطفً عند 

 بنات االسر غٌر المتزوجات.

( امراة محكوم علٌها بالسجن فً مؤسسات رعاٌة 229من ) وبلغت عٌنة البحث

الفتٌات.وتوصلت الدراسة الى ان المراة السعودٌة  المحكوم علٌها بالسجن الرتكابها افعال 

جنائٌة غالبا" ال ٌسعٌن من الفعل االجرامً الى كسب منافع مادٌة او لدافع اشباع الغرٌزة 

والحنان والعالقات الحمٌمة بسبب شعور الزوجة  الجنسٌة ، فمعظمهن ٌبحثن عن مشاعر الحب

بالحرمان العاطفً فً عالقاتها مع الزوج ، وشعور البنت باضطراب عاطفً فً عالقاتها مع 

 والدٌها وانشغالها.

وقد استنتجت الدراسة ان مشكلة الحرمان العاطفً االسري ٌرتبط بشكل مباشر بثقافة الوالدٌن 

وة على مٌل المراة فً المجتمع نحو ممارسة االفعال الجنائٌة واالشقاء واالزواج ومؤثرة بق

 (25المحرحة . )السٌف،ص

 منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة-3

 منهج البحث : 3-1

 استخدمت الباحثتان المنهج الوصفً وذلك لمالئمته لموضوع البحث.

 مجتمع البحث وعٌنته : 3-2

( 171ٌاضٌة للبنات ، اما عٌنة البحث فقد شملت )ٌشمل مجتمع البحث طالبات كلٌة التربٌة الر

 طالبة 

 وسائل جمع المعلومات: 3-3



مقٌاس رؤٌة الجسد : تم اعداد مقٌاس رؤٌة الجسد من قبل ساهرة رزاق كاظم وذلك  3-3-1

باالستعانه بالمصادر العلمٌة والدراسات السابقة حٌث تناولت محاور ثالثة مختلفة كما تناوله 

 رون وقد تكون من ثالثة محاور وهً:الباحثون االخ

.رؤٌة الفرد لجسده : المشاعر واالتجاهات االنفعالٌة التً ٌكونها الفرد لنفسه جراء تقٌٌمه 1

 الشخصً لنواحً الجذب والتنافر فً اجزاء  جسمه.

.رؤٌة االخرٌن لجسده : المشاعر واالتجاهات االنفعالٌة التً ٌكونها الفرد لنفسه جراء نظرة 2

رٌن له او االفكار التً ٌكونها كتحلٌل شخصً لرؤٌة االخرٌن لنواحً الجذب والتنافر فً االخ

 اجزاء جسمه.

.المردود الوجدانً :وٌقصد به االفكار واالتجاهات النفسٌة التً ٌكونها الفرد كحصٌلة نهائٌة 3

 سلوكٌة وانفعالٌة لنواحً الجذب والتنافر الجزاء جسمه.

فقرة موزعة على ثالثة محاور على التوالً هً رؤٌة الفرد لجسده ( 24وٌتكون المقٌاس من )

( فقرة وتكون االجابة 1( فقرات والمنظور الوجدانً )9( فقرات ورؤٌة االخرٌن لجسده )7)

( وجمٌع الفقرات سلبٌة ماعدا 3،2،1علٌه وفق البدائل ) نعم ، احٌانا ، كال ( وفق المعٌار )

 (.1،6،7ثالث فقرات هً )

 ( .24( واقل درجة )72كون اعلى درجة لرؤٌة الجسد )وبذلك ت

% وقد تم توزٌعه 111وقد تم عرض المقٌاس على مجموعة من الخبراء وكانت نسبة االتفاق 

. وقد تم استخراج معامل الثبات بطرٌقة التجزئة طالبة( 11على عٌنة استطالعٌة مكونة من )

(  ، كما تم 94،1براون وبلغ ) -ن( ثم صحح بمعادلة سبٌرما 92،1النصفٌة  وقد بلغ )

( وهذا ٌدل على 99،1استخراج معامل الثبات بواسطة الفاكرونباخ وكانت قٌمة الثبات )

 صالحٌة استخدام المقٌاس .

اما صدق المقٌاس فقد تم استخدام معامل االتساق الداخلً من خالل حساب معامل االتساق 

 ًالداخلً من خالل حساب معامل ارتباط بٌرسون ح

 41،1وبٌن  199،1ث تراوحت الدرجة بٌن 

 مقٌاس الحرمان العاطفً  3-3-2

( وٌتكون المقٌاس 2115استخدمت الباحثتان مقٌاس الحرمان العاطفً المعد من قبل ) العالً ، 

( ، وال 1وان مفتاح التصحٌح للبدائل نعم )،ئل االجابة هً )نعم ، ال( ا( فقرة وان بد96من ) 

 (.96جة هً ))صفر( وان اعلى در

ة من الخبراء فً التربٌة وعلم وقد تم التاكد من صدق المقٌاس من خالل عرضه على لجن

فس. اما ثبات المقٌاس  فقد تم استخراجه بطرٌقة االختبار واعادة االختبار وقد بلغ معامل الن

 (11،.( وهو معامل ثبات عال. ) العالً ، ص91الثبات )



( طالبة 11التجربة االستطالعٌة على عٌنه البحث البالغة ) التجربة االستطالعٌة: طبقت 3-4

 .11/12/2112من طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات بتارٌخ 

( طالبة بتارٌخ 91حثتان بتطبٌق المقٌاس على عٌنة قوامها )قامت البا التجربة الرئٌسٌة :  3-5

16/12/2112 

 : الوسائل االحصائٌة :3-6

 لتحلٌل بٌانات البحث. Spssاسوب الجاهزتم استخدام نظام الح

 عرض النتائج ومناقشتها -4

 (1جدول )                                                

 ٌوضح الوسط الحسابً والفرضً لمقٌاس رؤٌة الجسد والحرمان العاطفً للمرحلتٌن

 الوسط الفرضً الوسط الحسابً المرحلة المتغٌر

 72 29،65 االولى رؤٌة الجسد

 72 72،54 الرابعة

 162 17،131 االولى الحرمان العاطفً

 162 33،111 الرابعة

لتحقٌق اهداف البحث بالتعرف على مستوى  المرحلة االولى والرابعة لرؤٌة الجسد ،نجد ان 

المرحلة االولى والرابعة لم ٌصل الى المستوى السلبً المقلق والذي ٌحتاج الى عالج وانما كان 

ستوى المقبول بالمقارنة مع الوسط الفرضً  ، كذلك ان مستوى الحرمان العاطفً بالم

للمرحلتٌن االولى والرابعة كان اٌضا بالمستوى غٌر المقلق مقارنة بالمستوى الفرضً.مما سبق 

نجد ان عناٌة المراة بجسدها هو لفائدتها اساسا وهو راس مالها االجتماعً حٌث علٌها تزٌنٌه 

ٌها استغالل ه وابرازها كً التتحول الى جسد مبتذل ٌفقد طاقته على االثاره وعلوتحدٌد مفاتن

وذكائها لدعم او لتحوٌل الفكرة السلبٌة  ان وجدت فً رؤٌتها لجسدها الى قتاعة  ثقافتها 

 واٌجابٌة مما ٌحول دون شعورها بالحرمان العاطفً.

 (2جدول )

المحسوبة ومعنوٌة الفروق بٌن  tوقٌمة  ٌوضح االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة

 طالبات المرحلتٌن االولى والرابع فً متغٌرات البحث

 tقٌمة  المرحلةالرابعة المرحلة االولى المحاور

 المحسوبة

 النتٌجة

   ع س ع س رؤٌة الفرد لجسمه



29.11 

 

 معنوي 7.124 1.51         16.53 2.17

 19.95 رؤٌة الفرد لجسده من خالل االخرٌن

 

 معنوي 11.324 1.15    15.11 1.59

 المردودالوجدانً

 

 معنوي 5.413 1.56 25.14 2.41 27.15

 معنوي 11.342 2.16 24.72 5.71 65.29 الدرجة الكلٌة لمقٌاس رؤٌة الجسد

 معنوي 9.246 11.6 111.3 12.15 131.17 مقٌاس الحرمان العاطفً

 

 

 

 

 .99ودرجة حرٌة  1.15وى داللة عند مست 1.671الجدولٌة  Tبلغت قٌمة 

 ( ماٌلً:2نرى من خالل جدول )

.هناك فروق معنوٌة فً رؤٌة الفرد لجسده لصالح المرحلة االولى مما ٌنتج ان الطالبة  هذه 1

 المرحلة كانت تحمل افكار سلبٌة عن جمالٌة جسدها وتناسقه بالمقارنه مع المرحلة الرابعة.

رؤٌة الفرد لجسده من خالل االخرٌن لصالح المرحلة  .كذلك وجد هناك فروق معنوٌة ف2ً

 االولى اٌضا وهذا ٌدل ان الطالبة كانت ترى رؤٌة جسدها من خالل االخرٌن سلبٌة اٌضا.

.وجد ان هناك فروق معنوٌة فً المردود الوجدانً لرؤٌة الجسد لصالح المرحلة االولى اٌضا 3

 ها وٌؤكدها النتٌجتٌن السابقتٌنسلبً لرؤٌة جسد وهذا ٌدل ان الطالبة فً هذه المرحلة كان الوقع

 

 (3جدول )

ٌبٌن قٌمة معامل االرتباط البسٌط المحسوبة بٌن رؤٌة صورة الجسد والحرمان العاطفً لدى 

 عٌنة البحث

قٌمة ر  قٌمة ر المحسوبة المتغٌرات

 الجدولٌة

 الداللة االحصائٌة



 رؤٌة الفرد لجسده

 

 

1.511 

 

1.193 

 

 معنوي

  لفرد لجسده من خالل االخرٌنرؤٌة ا

1.436 

 

1.193 

 

 معنوي

  اامردود الوجدانً لرؤٌة الجسد

1.469 

 

1.193 

 

 معنوي

 1.652 الدرجة الكلٌة لمقٌاس رؤٌة الجسد

 

1.193 

 

 معنوي

 

 (.99ودرجة حرٌة ) 1.15*تحت مستوى داللة 

محاور رؤٌة الجسد ( ان هناك عالقة ارتباط  قوٌة بٌن كل محور من 3نرى من خالل جدول )

اال وهً ) رؤٌة الفرد لجسده ، رؤٌة الفرد لجسده من خالل االخرٌن ، والمردود الوجدانً 

لرؤٌة جسده( ، والمجموع العام لرؤٌة الجسد مع الحرمان العاطفً  وتحلل الباحثتان هذه النتٌجة 

ً الي جزء من اجزاء بانه لم تتكون القناعة الكاملة للفرد لجسده ومتى ما كان هناك منظور سلب

جسده كان عامل اساس بشعوره بالحرمان العاطفً مما ٌؤدي الى عدم االتزان النفسً له ، 

والشك فً قدرته على التواصل مع مجتمعه وحتى ٌصل فً كثٌر من االحٌان  الى عدم قدرته 

رٌة على عمله واالنخراط فً الحٌاة االجتماعٌة على وجه العموم والحٌاة االس على اداء مهام

وجه الخصوص ،من هنا نجد ان رؤٌة الجسد والحرمان  محوران موازٌان لبعضهما وملتقٌان 

فً كثٌر من االحٌان فً نقطة اال وهً عجز الفرد عن الشعور بالسعادة واالطمئنان النفسً التً 

 ٌحسسها باالنوثة اذا كانت امراة وبالرجولة اذا كان رجال.

 الباب الخامس

 والتوصٌات االستنتاجات -5

 االستنتاجات: 5-1

ان مستوى رؤٌة الجسد والحرمان العاطفً لٌس بالمستوى المقلق لدى طالبات كلٌة التربٌة   

 الرٌاضٌة للبنات.

 ان دروس التربٌة الرٌاضٌة لها اثر على تخفٌض رؤٌة الجسد لدى الطالبات.

 دى الطالبات.ان دروس التربٌة الرٌاضٌة لها اثر على تخفٌض الحرمان العاطفً ل

هناك عالقة وثٌقة وقوٌة بٌن رؤٌة الجسد وبٌن الحرمان العاطفً لدى طالبات كلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة للبنات.



 التوصٌات : 5-2

 التخصصات الجامعٌة االخرى. واجراء دراسة مشابهه على الطلبة فً جمٌع الفئات العمرٌة.

 من وقع اٌجابً على الفرد. ضرورة االهتمام بممارسة االنشطة الرٌاضٌة لما لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر

 . 2111( الجسد ، 1حسٌن ابراهٌم عبد العظٌم ،مفاهٌم سوسٌولوجٌة حدٌثة ) .1

خوجة ،عادل ،اثر برنامج مقترح فً تحسٌن صورة الجسم ومفهوم الذات ،مجلة جامعة  .2

 .2111النجاح لالبحاث للعلوم االنسانٌة ،

طفً وعالقته باضطراب الشخصٌة المضادة الزبٌدي ،هٌثم احمد ، الحرمان العا .3

 2119، بغداد ، العراق، 23للمجتمع ، دراسة مٌدانٌة ، مجلة كلٌة االداب ، العدد 

، بٌروت ، دار 1سلٌم، مرٌم والهام الشعراوي ن الشامل فً المدخل الى علم النفس ، ط .4

 .2116النهضة العربٌة، 

االسرة العودٌة وعالقتها ٌجرائم السٌف، محمد بن ابراهٌم ، الحرمان العاطفً فً  .5

االناث ، ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واالمن المنعقدة بكلٌة الملك فهد االمنٌة 

 .2114بالرٌاض ، السعودٌة ، 

شوقً ،محً الدٌن وعلً عباس ن انماط رعاٌة القٌم وتاثٌرها على مفهوم الذات فً  .6

اعٌة ، العدد الثالث ن السنة التاسعة ، عٌنة من االطفال فً االردن ، مجلة العلوم االجتم

 .1194االردن ، 

عبود،هٌام سعدون ، صورة الجسد وعالقتها بالسلوك العدوانً لدى طالبات كلٌة التربٌة  .7

 .2111الرٌاضٌة /جامعة دٌالى ، مركز ابحاث الطفولة والمراهقة ، 

فً لدى طالبات العالً ، نهلة عبودي ، اثر التحلٌل التفاعلً فً خفض الحرمان العاط .9

المرحلة المتوسطة ، اطروحة دكتوراة غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة ، الجامعة 

 .2115المستنصرٌة ،



فهمً،مصطفى ن الصحة النفسٌة ن دراسات ساٌكولوجٌة التكٌف، مكتبة القاريء،  .1

 .1197القاهرة ، 

كفانً ،عالء الدٌن ، صورة الجسم وبعض متغٌرات الشخصٌة لدى عٌنة من  .11

 .1115ن دار المعرفة الجامعٌة ، 1اهقات ، طالمر

، 1محمد ، التونً محمد ن مقٌاس صورة الجسم للمعوقٌن بدنٌا وجسدٌا ، ط .11

 .2112دار الصفاء للنشر والتوزٌع ، عمان ، االردن، 
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 ( مقٌاس رؤٌة الجسد1ملحق )

عزٌزتً الطالبة ، عزٌزي الطالب : ٌرجى االجابة على فقرات المقٌاس التالٌة ... مع       

 زٌلالشكر الج

 كال احٌانا نعم الفقرات ت

    لدي قناعة بصورة جسمً.  1

    الاستطٌع القٌام بكل الحركات البدنٌة  2

    ارى ان هناك أجزاء فً جسمً غٌر متناسقة  3

    شخصٌة المرء تبدو فً مالمح جسمه  4

    رؤٌة مالمح جسمً فً المرأة تؤرقنً دائما  5

    تً لجسمًأرى نفسً جمٌلة عند رؤٌ  6

    أرى مالمح من جسمً جمٌلة تغطً على أجزاء جسمً غٌر المتناسقة  7

    قلٌلون ٌرونً جذابا  9

أحس ان أصدقائً ٌركزون النظر الى المناطق غٌر المرغوب بها فً   1

 جسمً

   



    ٌنتقد أهلً دائما مظهري )جسمً(  11

    المرغوب بها أتعرض للسخرٌة من اآلخرٌن من المناطق غٌر  11

    فشل عالقاتً العاطفٌة سببها مالمح جسمً  12

    أحس بتهامس االصدقاء عند رؤٌتهم لجسمً  13

    أتصرف بعدوانٌة اذا أنتقدنً أحد حول مالمح جسمً  14

    مالمح جسمً تجعلنً ابدو اكبر من عمري  15

    الاستطٌع اكمال  اي عمل بسبب جسمً  16

    بتغٌر مالمح جسمً غٌر الجمٌلةأرغب   17

أحرص عل قلة الذهاب للمناسبات االجتماعٌة تالفً لسماعً بعض   19

 المضاٌقات 

   

    أتحسس من النقاشات التً تدور حول جمال الجسم   11

    أبتعد عن المالبس الضٌقة والتً تظهر معالم جسمً   21

    ؟أسال نفسً دائما لماذا معالم جسمً هكذا 21

    الحل االسلم لً أجراء عملٌة تجمٌلٌة أو تناول حبوب التنحٌف 22

    أشعر بالكأبة نتٌجة مالمح جسمً 23

    تأخر زواجً بسبب عدم تناسق معالم جسمً 24

 

 (2ملحق )

 مقٌاس الحرمان العاطفً

 

 ال نعم الفقرات ت

   انا انسانة سعٌدة فً المجتمع. 1

   حالم الٌقظة.تسٌطر على خٌاالت ا 2

   اتامل كثٌرا. 3



   ٌصعب علً ان احتفظ بمزاج مرح فً البٌت. 4

   تتشتت افكاري بسهولة. 5

   تنتابنً الهموم قبل وقوعها. 6

   اندفع للقٌام ببعض االعمال ثم تضعف همتً. 7

   ٌعجبنً الكالم عن احوالً الشخصٌة. 9

   غٌر مستقرة اثناء جلوسً. 1

   انً متوترة.اشعر ب 11

   تجرح مشاعري بسهولة. 11

   انا خجولة. 12

   ارتبك بسهولة. 13

   اشعر بالخوف عندما ٌرن جرس الهاتف. 14

   تزداد دقات قلبً عندما ادخل قاعة االمتحان. 15

   احزن عندما ٌواجهنً حادث غٌر متوقع. 16

   ابكً بسرعة. 17

   اعصابً متعبة. 19

   ظهري.اهتم  بم 11

   ال استطٌع ان اجابة مشكلة صعبة. 21

   اتمنى ان اكون اكثر  جاذبٌة  مما انا علٌه االن. 21

   اتردد فً اتخاذ القرارات. 22

   اشعر بانً اكثر سعادة من زمٌالتً االخرٌات. 23

   احس بان شخصٌتً واضحة فً ذهنً. 24

   ء األخرٌن.اعتمد على نفسً كً ادرس وانجح ولٌس ألرضا 25

   أشعر بانً استطٌع تحقٌق رغباتً . 26

   قدراتً بمستوى زمٌالتً او افضل . 27

   اعتز بنفسً. 29

   اؤمن باألخذ والعطاء بٌنً وبٌن األخرٌن. 21



   اشعر بان بعض األمور ضدي. 31

   ٌتعمد اآلخرون ازعاجً. 31

   افسح المجال لآلخرٌن الستغاللً. 32

   نفسً فً مشاكل انا فً غنى عنها.ازج  33

   أعانً من سوء فهم الناس لً . 34

   أبادر فً عقد صداقات مع زمٌالتً . 35

   اشعر بالزهو فً تعرفً على شخصٌة مهمة . 36

   أمٌل الخذ دور فً النشاطات االجتماعٌة . 37

   ٌنتقدنً االخرون بال حق . 39

   راد شخصٌتً .اتاثر عندما ٌنتقد احد االف 31

   اشعر بانً احمل هموم البشر جمٌعا. 41

   لدي القدرة على القاء كلمة فً مكان عام. 41

   امٌل للتعرف على الغرباء . 42

   صدٌقاتً قلة مختارة . 43

   استمتع بحضوري فً الحفالت . 44

   أشعر بالتردد عند مقابلة ناس مهمٌن . 45

   لجنس االخر .اخجل من االختالط با 46

   اتردد فً طلب المساعدة . 47

   افضل الجانب العلمً على الجانب الرٌاضً فً المدرسة . 49

   احب تبادل الزٌارات مع صدٌقاتً . 41

   صداقاتً مع زمٌالتً تمتاز بالود . 51

   اقارن افكاري باالفكار الجدٌدة . 51

   . ٌنظر االخرون الى ذاتً على انها جٌدة 52

   افكر بدراستً اكثر من الالزم . 53

   اعٌش من اجل تحقٌق هدفً . 54

   اتمتع بأكتشافً للحقائق . 55



   افكر فً المشكلة حتى اجد حال معقوال لها . 56

   الدراسة عندي شئ مهم . 57

   اعتبر المناقشة وسٌلة للوصول الً افكار ناضجة . 59

   لرتٌب لفترة طوٌلة .استطٌع القٌام بالعمل ا 51

   ال اطٌق تحلٌل افكاري ومشاعري . 61

   اتضاٌق عندما استمع الى مناقشة االخرٌن فً موضوع معٌن . 61

   اشعر بالراحة فً المنزل اكثر من المدرسة . 62

   عالقاتً طٌبة مع عائلتً على الدوام . 63

   اغضب اذا اٌقظنً احد بسرعة . 64

   ب الطاعة العمٌاء منً .عائلتً تطل 65

   ٌزعجنً كثرة المشاجرات بٌن افراد عائلتً  66

   ٌسرنً اعطاء عائلتً لكامل حقوقً . 67

   انا عصبٌة مع افراد اسرتً . 69

   افكر بالخروج من المنزل حٌن ) ازعل ( . 61

   الحنان مفقود بٌن افراد اسرتً . 71

   احب ان اقدم كل شً لعائلتً . 71

   تقدر عائلتً نضجً . 72

   أشعر باالنتماء الحقٌقً ألسرتً . 73

   أفتخر بأسرتً . 74

   أتمنى ان استبدل اسرتً بأسرة اخرى. 75

   اشعر بضٌق فً الصدر . 76

   اشعر غالبا بالغٌثان ) تلعب نفسً ( . 77

   اشعر احٌانا بالخدر او وخزات فً جسمً واطرافً . 79

   من قلة شهٌتً للطعام . اعانً 71

   اشعر بالتعب و االرهاق بدون سبب . 91

   استسلم للنوم سرٌعا . 91



   اشكو غالبا من التعرق الشدٌد . 92

   ٌنتابنً احٌانا خفقان متزاٌد فً القلب . 93

   كثٌرا مااتعرض الضطرابات فً امعائً . 94

   اشكو من دوار ) دوخة ( فً بعض االحٌان . 95

   ٌنتابنً احٌانا نحول فً جسمً . 96

 


