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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

َملُونَْيَوْ " ْبَِماَْكانُواْيَع  ُجلُهُم  َْوأَر  َْوأَي ِديِهم  ْأَل ِسنَتُُهم  َهُدَْعلَي ِهم  "َْمْتَش   

(42النور،)ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  
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 فهرس الكتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 سالفهر

                                                                  31-1 :مقدمة الكتاب
ْْْْ  

ْ                              75-11ْ:الفصل األول ـ صورة اجلسد سرية مصطلح

  .معنى وتعريف صورة الجسد
  .أهمية دراسة صورة الجسد

  .المفاهيم النفسية لصورة الجسد
  .نات صورة الجسدمكو 

يف الفصل الثاني ـ  تطور صورة اجلسد والعوامل املؤثرة 
 :     تشكلها

95-59 

  ـ مالحظة الجسد في الفراغ
  ـ الموقف من الجسد
  .ـ توازن صورة الجسد

  ـ نمو وتطور صورة الجسد
  ـ العوامل المؤثرة في تشكل صورة الجسد

ْ        344-99ْ:وصورة اجلسدالفصل الثالث ـ طرق البحث يف خمطط 

  أواًل ـ الطرق العصبية النفسية
  ثانيًا ـ االستبيانات

  ثالثًا ـ االختبارات واإلنجازات
  رابعاً ـ االختبارات اإلسقاطية
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ْ        364-121ْ:الفصل الرابع ـ نظريات العالقة بني اجلسد والنفس

  .أوالًـ النظريات الفلسفية
  (.الفيزيولوجية) ريات العصبيةثانيًا ـ النظ

  .ثالثًا ـ النظريات النفسية
  432-161 :االرتباطات العقلية والسلوكية بالصورة اجلسدية :الفصل اخلامس

اللغة ، اإلنجاز المدرسي ، الذاكرة والجسد ،الذكاء وصورة الجسد   
يال الخ، التعبير بالرسوم عن صورة الجسد، االنفعاالت والعواطف، والجسد
، الذات الشخصية ـ، االنتباه واالهتمام، النشاط الحركي، واألحالم

العقاقير ، السلوك االجتماعي، الحمل وصورة الجسد، الشخصية المتباينة
وظائف القلب ، النوم واالستيقاظ، الضعف الحسي، والتنويم المغناطيسي

 بتر، اإلعاقة الجسدية وصورة الجسد ،األلم الجسدي، والعضالت

االضطرابات السيكوسوماتية ، األداء الجنسي وصورة الجسد ،ضاءاألع
 .وصورة الجسد

 

ْ   465-211ْ:غري اللفظية للغة اجلسد الدالالت الفصل السادس ـ

  اللفظي وغير اللفظي التواصل

  أشكال التواصل غير اللفظي
 ،الصمت، النغمة الصوتية، الحركات الجسدية، لغة العيون، ـ تعبيرات الوجه

، (االكسسوارات)المقتنيات الشخصية ، لغة اللمس، االبتسامة والضحك، اإلصغاء
 .المكانية والحيز الشخصي

 

  الحكم على السلوكيات غير اللفظيةـ 
  تفاعل االتصال اللفظي وغير اللفظيـ 

ْ:اضطراب تشوه صورة اجلسد الفصل السابع ـ
462-422ْ

  تعريف اضطراب صورة الجسد

  نتشارالبداية واال 
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  محّكات وسمات الشخصية

  األعراض الشائعة

  .األسباب

  سمات الشخصية 
 172-291 :بالصحة النفسيةعالقته و اضطراب صورة اجلسد الفصل الثامن ـ

  مفهوم الذات
  تقدير الذات

  اضطرابات األكل
  أ ـ الشره العصبي

  ب ـ فقدان الشهية العصبي
  ج ـ البدانة

  .فسي واالجتماعيالقلق الن
  االكتئاب

  .ةاالضطرابات النفس جسمي
 126-111 :األساليب العالجية الضطراب صورة اجلسد الفصل التاسع ـ

 العالج الطبي.  
 العالج السلوكي.  
 العالج المعرفي ـ السلوكي.  
 نماذج عالجية الضطراب صورة الجسد.  

ْ      232-193                                                :         قائمة املراجع 

  أواًل ـ قائمة المراجع العربية
   ثانيًا ـ قائمة المراجع األجنبية
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 بسم هلل الرمحن الرحيم

 مقدمة الكتاب

 

تحمـل فـي تشكل ظاهرة الجسـد البشـري لغـزاً محيـراً، فهـي تتعـدف الوصـف الظـاهر، ألنهـا   
على اعتبـار أن  عديد من الدالالت اللفظية وغير اللفظية، المنطوقة وغير المنطوقة،طياتها ال

بـل نن الصـفات الجسـدية  ،المظاهر البيولوجيـة والشخصـية ليسـت متقاربـة مـع بعضـها فقـط
، وال يمكـن تتداخل كلياً فيمـا بينهـا دللجس والشخصية والنفسية واالجتماعية واللغوية والعقلية

 . حواجز بين هذه الجوانب كافةبأية حال نقامة 

وتبدو نشكالية الجسد واضحة في كتابات العلماء والفالسفة واألدباء،  فمرة يتحدث بعضهم 
" التجسـيد"وتنـاول بعضـهم ارخـر مفهـوم الجسـد أو " لحم ودم" عن الجسم بالمفهوم المادي 

لالشـعور، الرغبـة،  باألنا الواعي وغير الواعي على المسـتوف الـداخلي والخـارجي، الشـعور وا
وفي ضوء االتجاه األول، فالجسم اإلنساني هو موجوداً طبيعياً تدرسه الفلسـفة وعلـم . واأللم

لـذلك تحـدث العلمـاء عـن نشـكالية  .األعصاب بغية الكشف عن ماهيته والعوامل المؤثرة فيـه
كمـا  .العالقة بين الجسم والعقل من خالل الحديث عـن فيزيولوجيـة وتشـريع أعضـاء الجسـم

وذلـك مـن خـالل العالقـة بـين ...(  االجتماعية، المكانية)تحدثوا عن عالقته بالبيئة الخارجية
" الجســـد" لكّ شـــلـــذلك  . األنـــا وارخـــر، تجســـيد األنـــا نزاء ارخـــر، وتجســـد ارخـــر نزاء األنـــا

وأن التباين في  ،ذلك وغير ونفسية واجتماعية بيولوجية مختلفة ميادين في للبحث موضوعاً 
ــاحثينآرا  لجســدحــول ا الرؤيــة اخــتالف مــن تنبثــق  والنفســية واالجتماعيــة األخالقيــة ء الب

 وتحــرره الجســد هـذا رغبــات كـل تحقيــق علـى أصــالً  قـائم اإلنســان حقـوق ومنطــق..  والـذات
 التفـوق منطـق حتـى، قانونيـاً  أم دينيـاً  كـان سـواء..  قيـد أي دون من واحد آن في وسيادته
 لتلبيـة فيـه والـتحكم ارخـر الجسـد علـى السـيطرة مبـدأ نلـى يسـتند ليفي واقعنا الحا والهيمنة
 .الجسدو  الذات مطالب

ويعبـر الفيلسـوف الفرنسـي جبرييـل مارسـل أفضـل تعبيـر عـن صـورة الجسـد وأهميتهـا فــي  
، فإنه يعني بذلك أن شعوري بجسدي هو بمعنى من المعاني "ننني عين جسدي"حياة الفرد، 
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ية ذلك أن ذاتي هي جماع أحاسيسي وانفعاالتي وعواطفي ولذاتي وى. ـ صميم شعوري بذاتي
ولسـت مسـؤوليتي عـن ذلـك سـوف تلـك التبعيـة التـي تقـع علـى عـاتقي ... ومسراتي وخبراتي

بوصفي موجودًا مشخصـًا يحمـل جسـدًا يتجلـى مـن خاللـه أمـام ارخـرين، ويعبـر عـن نفسـه 
 (.12، 2590نبراهيم،)عبره في صميم الغير

كمـا وردت  Body imageلك، تحدث المؤلـف عـن مصـطلع صـورة الجسـد وفي ضوء ذ  
في المفاهيم الدينية، واالجتماعية، والعصبية، والنفسية على اعتبار أن  هذا المفهـوم ـ بلغـة 

 ،لـدف الفـرد عـن جسـدهالعقلـي  التمثـل هو  Schilder "شيلدر"علم النفس ـ كما أشار نليها 
 نمـ كينونتهـا دتمسـت و ،لحظـة أي فـين اسـتدعاؤها يمكدينامية بشكل نسبي، و  ةصور  هيو 
ــحساســات الداخلاإل ــرات ة والتي ــاس والخب ــرات العقليــة وتتصــل بالموضــوعات الخارجيــة والن غي

لذلك فهـذه الصـورة ـ رغـم ثباتهـا النسـبي ـ  يمكـن أن تتبـدل وتتغيـر فـي . العاطفية والتخيالت
ده قـد تتغيـر نيجابـاً أو سـلباً كلمـا أي لحظة من مراحل عمر اإلنسان؛  فنظـرة الفـرد نلـى جسـ

تقدم اإلنسان في العمر، وأن اتجاهاته نحو صورة جسده تبدأ فـي سـن مبكـرة جـداً، وتسـتمر 
ــاة ــة، وطــوال مراحــل الحي ــة والمراهق ــرة الطفول كمــا تلعــب  مجموعــة مــن العوامــل .  طــوال فت

لـة لـدف فـرد مـا بحيـث الحسية والذاتية واالجتماعية والثقافية في جعل هذه الصـورة نمـا مقبو 
يشعر بالرضا عنها، وهذا ما يساعده على التوافق واالنسجام النفسي واالجتماعي، وأما غير 

النفسية  مقبولة وغير مرغوب فيها حيث يتوقع أن يعاني الفرد نتيجة لذلك  بعض المشكالت
واالجتماعيـــة والصـــحية، كـــالقلق، واالنعـــزال االجتمـــاعي، واالكتئـــاب، البدانـــة، وضـــغط الـــدم 

 .  المرتفع وغير ذلك

وتتجلى هذه الصورة في سوائها أو اضطرابها في أشكال السـلوك اليـومي التـي يقـوم بهـا   
اطاته الجنســـية الفــرد، كالعالقــات االجتماعيـــة، واإلنجــاز األكـــاديمي، والنــوم واألحـــالم، ونشــ

والعقلية وغير ذلك من الفعاليات المرتبطة بالجسد وقدرته أو عدم قدرته علـى أداء مثـل هـذه 
 . الفعاليات أو النشاطات

عـادة وحسبنا أن نتبع المنظور العام للجسد عبر دالالته غير اللفظية، وهـو مـا يعـرف     
تفاعـل فيهـا علـى الرسـائل ، فأي عملية اتصال ال يقتصر الBody Languageبلغة الجسم 

اللفظيــة التــي تــتم بــين الطــرفين فحســب، ولكنهــا تمتــد لتشــمل الرســائل غيــر اللفظيــة التــي 
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يمـــاءات وحركــــات الجســــم، ولغـــة العيــــون، ولغـــة اللمــــس، واإلنصــــات  تعكســـها نشــــارات وا 
ــد.... والمالبــس ــي تع ــوم  والت ــة العل ــة، وال يفوقهــا فــي دقتهــا ناّل لغ أدق مــن أي لغــة منطوق

ذلك ألن األلفاظ المجردة مـن اإلشـارات واإليمـاءات طريقـة . ياضية، ولغة العلوم التجريبيةالر 
وقــد ذكــر . هزليــة ضــعيفة فــي االتصــال االجتمــاعي، لكــن هــذه الدقــة أمــام المعــاني المجــردة

القــرآن الكــريم واألحاديــث النبويــة الشــريفة كثيــر مــن هــذه الــدالالت لمــا لهــا مــن أهميــة فــي 
كمــا أشــار الشــعراء واألدبــاء نلــى أهميــة تلــك الــدالالت غيــر اللفظيــة فــي . نيالتواصــل اإلنســا

كــل ذلــك جعــل مــن هــذه  لغــة الجســد مــادة  أساســية لعلمــاء الــنفس . أشــعارهم  وكتابــاتهم، 
والصــحة النفســية واألطبـــاء النفســيين ومـــدخل مهــم لفهـــم ومعرفــة تلـــك المعــاني والـــدالالت 

 . ء معالجتهم لمرضاهمالجسدية التي تكمن خلف األلفاظ أثنا

يالحظ أن ثمـة اضـطرابات يعـاني منهـا األفـراد نتيجـة لعـدم  والمتعمق في هذا المفهوم      
رضاهم عن صورة أجسادهم،  والتي تسبب لهم في بعض الحاالت القلق، واالكتئاب، والعزلة 

تشـوه لذلك تحدث العلماء عن هذا النوع من االضطرابات تحت مسمى اضطراب . االجتماعية
، كأن يرفض الشـخ  أجـزاء مـن جسـمه  Body Dysmorphic Disorderصورة الجسد

نلخ وهذه الصورة السلبية لصورة الفرد عن جسـده أو عـدم ...كالشكل والوزن وحجم الصدر 
رضاه عنها قـد يكـون سـبباً فـي معاناتـه مـن اضـطرابات نفسـية وسـلوكية تعكـس عـدم اتزانـه 

 .وتوافقه

ف بالتفصـــيل عالقـــة صـــورة الجســـد بـــبعض االضـــطرابات النفســـية وقـــد تنـــاول المؤلـــ     
كما تم التركيـز . واالجتماعية، كالقلق االجتماعي والعزلة االجتماعية، ومفهوم الذات وتقديرها

على اضطرابات األكل كالشره العصبي أو القهم العصابي، وفقـدان الشـهية للطعـام، والنحافـة 
كل تعد بمثابة األرضـية التـي تمهـد الطريـق الضـطراب والسمنة على اعتبار أن اضطرابات األ 

 .صورة الجسد لكثير من الحاالت

وفي ضوء ذلك اهتم األطباء والمعالجون النفسيون بوضع حداً لتلك االضطرابات التي      
يعاني منها بعض األفراد نتيجة لعدم رضـاهم عـن صـورة أجسـادهم، والمتمثلـة فـي الجراحـات 

اإلرشادية والرياضية وغيرها من الوسائل التي تسعى نلى نيجـاد نـوع مـن التجميلية، والبرامج 
ناّل أن . التطــابق النســبي بــين الصــورة الواقعيــة والصــورة المتخيلــة لجســد الفــرد فــي عقلــه
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الشــخ  الــذي يعــاني مــن اضــطراب تشــوه صــورة الجســد ال ينفــع معــه كثيــراً تلــك الجراحــات 
بالرغم مما تحدثه هذه الجراحـات مـن تغييـر جـوهري الترقيعية لبعض أجزاء الجسد المشوهة، 

في مظهرهم، ناّل أنهم يصرون على أن الجراحة لم تأت لهم بجديد، وهذا يـدعونا نلـى التأمـل 
 "الجراحـة النفسـية"العميق بأن هـذا التشـوه الجسـدي يحتـاج نلـى جراحـة مـن نـوع آخـر وهـي 

ارثــار النفســية واالجتماعيــة لتلــك المتمثلــة فــي بــرامج اإلرشــاد النفســي والعالجــي للحــد مــن 
الصـورة المشــوهة عــن الجســد فــي الــدماغ، وذلـك عــن طريــق تعــديل المخطــط اإلدراكــي لتلــك 

 .     الصورة في نفوسهم

فالفصـل األول عـالج : وبناء على ذلك، يعرض هذا الكتاب في طياتـه الفصـول التاليـة     
يـة، والفلسـفية والعصـبية وانتهـاء مفهوم صورة الجسد ومخططه بـدء مـن وجهـة النظـر اللغو 

بالمعنى النفسي، كما تـم تحديـد مكونـات الجسـد وعناصـرها ، وتنـاول الفصـل الثـاني العوامـل 
المرتبطــة بصــورة الجســد وتطــور هــذه الصــورة بــدء مــن مرحلــة الطفولــة وانتهــاء بمرحلــة 

 أمـــا الفصـــل الثالـــث فتطـــرق نلـــى أســـاليب قيـــاس صـــورة الجســـد مـــن الناحيـــة. الشـــيخوخة
الفيزيولوجية والعصـبية والنفسـية، كالمقـاييس السـيكوفيزيولوجية، واالسـتبيانات، واالختبـارات 

بينمـــا تضـــمن الفصـــل الرابـــع العالقـــة بـــين الجســـد والعقـــل، والنظريـــات . اإلســـقاطية وغيرهـــا
فـي حالـة الثبـات  لصـورة الجسـد  الفلسفية والعصبية والنفسية  التي حاولت أن تقـدم تفسـيراً 

وتناول الفصل الخامس التأثيرات المتبادلة بين صورة الجسـد والعديـد مـن المتغيـرات  .والتغير
ــذكاء، واإلنجــاز الدراســي، والعواطــف واالنفعــاالت، وحالــة  العقليــة والشخصــية والنفســية، كال
الحمل عند النساء وما يرافقها من تغيرات بدنية، والسلوك االجتماعي، واأللم الجسدي، وبتر 

 .ضطرابات النفسية الجسميةاألعضاء واال

ـــل  ـــة لصـــورة الجســـد، مث ـــاول الـــدالئل واإلشـــارات غيـــر اللفظي  :أمـــا الفصـــل الســـادس فتن
اإليماءات، وتعبيرات الوجه، ولغة العيون، والنغمة الصوتية، ولغة اللمس، والحيز الشخصـي 

حـديث بينمـا تطـرق الفصـل السـابع لل.. والمالبس وغيرها( االكسسوارات) واألدوات الشخصية
 .عن اضطراب صورة الجسد، وانتشاره، ومحّكاته التشخيصية، والعوامل المساعدة في تطـوره

ــل اضــطراب صــورة الجســد وعالقتهــا بالصــحة النفســية،  ــاول بالتحلي ــامن فتن أمــا الفصــل الث
ـــل، واألمـــراض السيكوســـوماتية  ـــذات، واضـــطرابات األك ـــذات، وتقـــدير ال ـــنفس )كمفهـــوم ال ال
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وجــاء الفصـل التاســع  مركـزاً علــى األسـاليب العالجيــة . لقلــق النفسـي، واالكتئـاب وا(ةجسـمي
للحـد مـن تلـك  تشـوه صـورة الجسـد النفسية التي  تساعد األفراد الذين يعـانون مـن اضـطراب

 . األعراض، وجعل تلك الصورة أقرب نلى الواقع

اً ومتكاماًل وُيعد هذا الكتاب الذي يتناول صورة الجسد في سوائها واضطرابها مدخاًل جديد  
في علم نفس الجسد الذي أغفله علماء النفس العرب في كتاباتهم، نضـافة نلـى كونـه كتـاب 
علمي يحـوي فـي طياتـه العديـد مـن األفكـار والمفـاهيم األدبيـة والنفسـية والفلسـفية والصـحية 

جاريـة التي تفتقر المكتبة العربية لهذا النوع من الكتب، بالرغم من وجود العديد من الكتب الت
، المثيرة للعواطف واالنفعاالت حول الجسم المنتشـرة هنـا وهنـاك، ناًل أن هـذه الكتـب عالجـت 

  نلخ...الموضوع  أدبية أو فنية، أو فلسفية

لـذلك، يمكـن أن يكـون هــذا الكتـاب عونـا ومســاعداً لكـل قـارف يرغــب بمعرفـة المزيـد عــن   
ه فـي عقلـه، ّنـالـذي كو   ء الجسـدي لديـهتوافقه النفسي واالجتماعي انطالقًا مـن تكامـل البنـا

ــد مــن العوامــل  ــي دراســة هــذا المفهــوم وعالقتــه بالعدي ــاحثين المهتمــين ف ــال للطلبــة والب وعون
األخــرف التــي يأمــل المؤلــف االســتفادة منــه فــي وضــع أطــر نظريــة أكثــر اتســاقاً، وأســاليب 

التـي كونوهـا فــي تطبيقيـة أكثـر ثـراء خدمـة لدفـراد المحتـاجين نلـى تحسـين صـورة أجسـادهم 
عقــولهم والتــي تســاعدهم علــى تحقيــق التوافــق النفســي والصــحة النفســية فــي تواصــّلهم مــع 

 .ارخرين في مواقف الحياة اليومية
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