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ملخص البحث :
ثیــــر مــــن وقــــد عرفتــــه الك، عرفتــــه االنثروبولوجیــــا الثقافیــــة كعــــادة للتــــزیینtattooالوشــــم 

و ال یــزال ، كوســیلة مــن وســائل الوقایــة مــن الفعــل الســحريالشــعوب البدائیــة وقــد اســتخدم ایضــا

ولكــن فــي أواخــر القــرن التاســع ارتــبط الوشــم بــبعض مــن الفئــات ، یســتخدم فــي بعــض المجتمعــات

االجتماعیة التي تعیش تحـت طائلـة اإلحسـاس بـالتهمیش االجتمـاعي بحیـث راج انتشـاره بـین هـذه 

ممـــا جعـــل البـــاحثین والدارســـین فـــي حقـــل علـــم الـــنفس وعلـــم االجتمـــاع ، فئـــات بصـــورة ملحوظـــةال

أن یدرسوه كظاهرة مصاحبة الضطرابات الشخصیة ؛ فظهرت دراسـات عدیـدة فـي والطب النفسي

تناولــت شخصــیة صــاحب الوشــم وتاریخــه األســري واالنفعــالي ودینامیــات شخصــیته ، هــذا المجــال

كمــا اســتعرض الباحــث الجوانــب التاریخیــة الــنقش علــى الجســد .إلــى ممارســةوالــدوافع التــي تدفعــه

كـذلك اسـتعرض بعـض الدراسـات السـابقة التـي تناولــت ، للوشـم مـن حیـث أنواعـه ودالالتـه ورمـوزه

شخصیة صاحب الوشم وبعض المتغیرات التي درسـت معهـا . واسـتخدم الباحـث مقیـاس قـوة االنـا 

عینـة مـن اصـحاب الوشـم فـي مدینـة الموصـل . توى قوة االنـا لـدىلمعرفة مس)بارون( الذي أعده

وأســفرت النتــائج عــن تــدني مســتوى قــوة االنــا لــدى أفــراد العینــة وهــذه النتیجــة مقاربــة لدراســة أجنبیــة 

أخــرى . واقتــرح الباحــث جملــة مــن المقترحــات والتوصــیات مــن شــأنها فــتح أفــاق عدیــدة ودراســات 

مختلفة لهذه الظاهرة .

Measuring Ego-Strength for a Sample of Tattooed persons in
Mosul City

Assistant lecture Shawqi Yusif Bahnam
Central Library - University of Mosul

Abstract:
Tattoo was known by cultural anthropology as a decorative habit.

Many primitive people practiced it as a means of protection against magic

action. At the end of the 17th , century , tattoo was associated with some

social groups which live under the sense of social margining , then tattoo
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spread out amongst them remarkably . This motivated scholars and

researchers in psychiatry , psychology , sociology , to study tattoo as a

phenomena that accompanies character disorder So many studies

appeared in these fields dealt with the tattooed character with regard to

his / her family , emotional history , dynamic and causes that motivates

him to have sculptury on the body . This paper also reviewed historical

facets of the tattoo according to its types, functions, and symbols. The

researcher also reviewed some previous studies that dealt with tattooed

personality and some other variables. The researcher used Baron ego-

strength scale to know the level of ego- strength power for samples of

tattooed persons in Mosul .The results showed ego-strength level

decrease for the subjects of the sample which is near from the result of a

similar foreign study. The researcher gave some suggestions and

recommendations that could open a number of various perspective studies

for this phenomena .

أھمیة البحث:
أو  والدراسات الجادة حول الوشمالعلمیة ذات الطابع األكادیمي البحوثأن عدم وجود 

، فمثال ال توجد هناك في البیئة العراقیة، على حد علم الباحث السیما شخصیة أصحابهقلتها ، 

ات دراسات مسحیة حاولت إحصاء عدد الموشومین في البیئات العراقیة المختلفة وتحدید سم

شخصیاتهم ودینامیاتها وظروفهم االجتماعیة وخلفیاتهم األسریة وتاریخهم الشخصي وقدراتهم 

العقلیة ومیولهم واتجاهاتهم ودوافعهم نحو ذواتهم ونحو اآلخرین ومفهوم الذات وصورتها لدیهم ، 

وأبعاد شخصیاتهم ، هل هي من منبسطة أم منطویة وتطبیق مقاییس عالمیة أو عربیة في مجال

الشخصیة أو مقاییس لالنفعاالت واالتجاهات لغرض التعرف على مزاجهم النفسي أو وجود 

أو ما یطلق علیه antisoialاستعدادات عصابیة أو ذهانیة أو سلوك معادي للمجتمع 

(سایكوباثي) أو میول سادیة أو مازوخیة أو مستوى الرضا عن الذات وقبولها أو رفضها ولومها 

تمادیة أو تتمتع باالستقاللیة والنضج وما هي األسالیب الدفاعیة و . وهل هي شخصیة اع

أسالیب المواجهة التي تستخدمها ، وماهي األعراض المرضیة التي یمكن أن یالحظها الباحث 

على شخصیة أصحاب الوشم ، كما انه من الضروري معرفة دافعیتهم لإلنجاز ومستواه وكذلك 

امج التربویة أو اإلرشادیة المالئمة لهذه الفئة لغرض تأهلیهم مستوى الطموح لدیهم .ألعداد البر 
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لزجهم في النشاطات الطبیعیة في المجتمع وتعزیز أو تقویة مفهوم الذات لدیهم من خالل تلك 

البرامج . كما ال توجد دراسات اجتماعیة تناولت االنحدار الطبقي أو االنتماء الدیني أو تحدید 

من ریف أو مدینة یكثر فیها الموشومین. وال توجد دراسات مقارنة على طبیعة المنطقة الجغرافیة 

ضوء متغیر االنتماء الجغرافي . وما هي نسبة انتشار ممارسة الوشم على ضوء متغیر الجنس ؛ 

من ذكور وٕاناث . وما هي الفئات العمریة التي تزداد فیها هذه الممارسة وما هي دوافعها وما هي 

أصحاب الوشم انهم قد حصلوا علیها من خالل ممارستهم لهذا السلوك وال الفوائد التي یعتقد 

توجد دراسات جادة ذات طابع مسحي إحصائي تبین العالقة بین ممارسة الوشم واألنماط 

المختلفة من السلوك اإلجرامي أو السلوك الجنسي الشاذ . ألن المالحظات التي تتبعها الباحث 

لسلوك بین الشباب في سن المراهقة أكدت على انتشار ممارسة هذا ا

)(www.seifpsy.maktoobblog.com كما انتشرت بین طلبة الجامعة في بعض البلدان ،

دفعت الباحث إلى القیام بهذه الدراسة المتواضعة العربیة على وجه خاص . كل هذه األسئلة 

لم  أن الباحثسمات وخصائص شخصیة أصحاب الوشم . لغرض تسلیط الضوء على بعض 

حاولوا ، قام بها هواة في التراث الشعبيفي البیئة العراقیة ، یجد أال اهتمامات قلیلة حول الوشم

-١٧٩، ص ١٩٧٠اوي ، من خاللها بوصف الوشم من حیث أشكاله ووظائفه ودالالته ؛ (العز 

- ١٧ص،  ١٩٧١، ) (المعموري٧٣-٦٦،  ص،  ١٩٧٠،  ) (رفعت١٩٧٨،  (العزاوي)١٨٨

،  ١٩٨٠، ) (الخفاف٦٧-٥١، ص،  ١٩٧٩، ) (موسى٤٢- ٢٧ص،  ١٩٧١، ) (عامر٢٤

) . وقد وجد الباحث أن ١٩٩٩، ) (ذیاب٢٤٩،  ص،  ١٩٨١، ) (الخفاف١٨٨-١٧٩ص

االهتمامات تناولت الوشم من الناحیة الوصفیة والتاریخیة والفلكلوریة . ولذلك تأتي هذه الدراسة 

دراسة متغیر نفسي ، أال ها حاولت ئة المحلیة ألنفي البی-بحسب علم الباحث–لتكون األولى 

% من الشباب الموشومین ٥٦فقد أشارت األبحاث ان لدى أصحاب الوشم ..الناوهو قوة ا

عاطلین عن العمل وظروفهم االجتماعیة غیر مستقرة 

www.qataru.com/vb/showthread) وقالت دراسة أجریت في الوالیات المتحدة تناولت (

) شخصا أصیبوا ٤٥٤ون الوشم على أجسادهم (ان معظم أفراد العینة التي بلغت (شبابا یرسم

بعدوى بكتیریة بسبب الجروح والخدوش الناجمة عن هذه العملیة وتؤدي إلى العدوى بفیروس 

اقترنت ظاهرة الوشم أو الكتابة على التهاب الكبت الوبائي أو فیروس اإلیدز . (المصدر السابق) 

) ذلك الن الوشم أرتبط ببعض الجماعات مثل Sanders,1988خالقیة بغیضة(بسمعة أ، الجسد

ومجموعة الجانحین والبغایا والمجرمین والمتهمین ، ؛ المجندین في الجیش والجماعات المغلقة

(طبقات اقتصادیة متدنیة بوجه عاموبعض الحرفیین الذین ینحدرون من .Edgerton-

Dingman,1963(
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.فیها ارتبطت هذه الظاهرة بسمات شخصیة وأنماط سلوك غیر مرغوبةأضافه ألي ذلك فقد 

فعلى سبیل المثال كانت دوائر التجنید في الحرب العالمیة الثانیة تمیل إلى رفض األشخاص ذوي 

وكان سبب هذا الرفض یعود آلي أن هؤالء األشخاص كانوا یعانون من عدم األهلیة ، الوشم

)Lander-Kohn,1943(والكفاءة النفسیة والعصبیة .

:ھدف البحث
في مدینة یهدف البحث الحالي إلى قیاس مستوى قوة األنا لدى عینة من أصحاب الوشم  .١

  . ٢٠٠٣الموصل ومن الذكور فقط . وفي عام 

مقارنة مستوى قوة األنا لدى عینة البحث مع عینة من طلبة الجامعة .  .٢

اإلطار النظري :
م :ـــــالوش.أ

، بتشقیقها بإبرة بأنه عادة بدائیة لتزیین البشرةtattooالوشم علماء االنثروبولوجیا عرف 

مع استعمال مواد مثل الرماد، ونترات البوتاس ، والراتینج (صمغ الصنوبر) ، والسخام، ومسحوق 

بعض األعشاب . ویترك الوشم على البشرة نقوشا خضراء ، أو زرقاء أو حمراء ، ال یمكن 

، فمنه ما عد وشمها دون ندب . وللوشم أشكال. وتظل البشرة ملساء ب بصعوبة بالغةمحوها إال

هو بهیئة نقاط ، أو خطوط ، أو رسوم طیور وحیوانات . ینتشر استعماله بین كثیر من الشعوب 

) . ویعرفه صالح " ١٩٨١البدائیة مثل : المأوري و االسكیمو . وبعض القبائل العربیة (سلیم ، 

أنواع األصباغ العادیة أو الملونة والمزروقة أو المحشورة في الجلد بصورة مباشرة أو هو نوع من

) . وفي هذا المجال ، قام الباحث المغربي www.ahaaat.com/vb/t2/1864(غیر مباشرة "

الكبیر (عبد الكبیر الخطیبي) بدراسة ظاهرة الوشم بین القبائل المغربیة ضمن كتابه (االسم 

یح) . حیث قدم هذا الباحث دراسة تنطلق من المنظور اللساني والسیمیائي على العربي الجر 

اعتبار أن الوشم یمثل نظاما دالئلیا خاصا ، حیث یكتب الوشم على الجسم في حركیة معینة 

لإلیماءة والكتابة األبجدیة والكتابة التصویریة . ویرى هذا الباحث ان الجسم الموشوم ، كما یعتقد 

تمر في التجلي خالل الموت .. كأن الوشم قد سرق شهادة القبر ، وقد تكون لرموز صاحبه ، یس

وحروف الوشم قیمة سحریة وله خاصیة طوطمیة .. كما انه یعمل على تشویه الذات (الخطیبي 

) . وقد قدم منظورات تتسم بالطابع الجنسي لرمزیة الوشم . كما قدم لنا ٥٨-٥٧، ص  ١٩٨٠، 

الباحث مالك شبل ، تصورا للوشم من خالل رؤیة المنظور اإلسالمي له باحث عربي آخر ، هو

، حیث یقول في معجمه عن الرموز اإلسالمیة :" یرمز الوشم إلى طریقة سحریة ، إلى وقایة ال 

مفر منها ، إلى " كتابة عشائریة " وممارسات شعائریة وثقافة تزویقیة وزخرفیة . وسواء كان 
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عمیقا ، فهو زاخر بمعان عدیدة ألنه یصل الجانب المنظور من الكتابة الوشم خطا بسیطا أم حزا

بصداها الكامن ؛ وهو من هذا القبیل توسط ومعنى معا . أدى هذا االستقطاب للرمز المرتبط 

بالوشم إلى تحریمه في اإلسالم بحیث ان الواشم والموشوم ، وكالهما في الغالب من النساء ، 

تصفة بالصحة :" لعن اهللا من یشمن أنفسهن ومن یحفین وجوههن لعنهما أحد األحادیث الم

ویصقلن أسنانهم تأنقا ودالال ألنهن یشوهن صنیعة اهللا " ویستمر هذا الباحث بالسرد التاریخي ، 

فهو یتفق مع (سلیم) فیقول : لكن الوشم هو أقدم من اإلسالم ، أنه یعود إلى جذور الهویة 

شهد على قدمه . أظهرت دراسة معمقة لموضوعات الوشم أن اإلنسانیة . فبعض الموضوعات ت

األزهار والحیوانات المحلیة ممثلة فیها على نطاق واسع : النخیل ، العقارب ، الحیات (على 

اختالف أنواعها) السمك ، السالحف ، الحمام ، والنعام . وتذكر بعض النماذج من الوشم 

بعض الكواكب كالشمس والقمر والنجوم وحدیثا بأدوات منزلیة : كالمشط والمفتاح والمقص و 

بقلوب محطمة أو مطعونة بحالبة ... ویقول شبل أن عالمین في السالالت وهما " برتولون " و " 

شانتر " حاوال ان یحلال رمز الوشوم العربیة ؛ فأشارا إلى موضوعات ذكرناها وزادا على ذلك : 

الغرسة ذات الجذوع الثالثة ... ویرى هذا  –ان الصنوبر الهرمي ، الشجرة بین حیوانین یتعارك

الباحث ایضا " ان الوشم یرمز ، في األساس إلى الدفاعات السحریة التي ال یستطیع الجسم 

البشري أن یستنبطها من ذاته بل یحتاج إلى البحث في مكان آخر . ویمثل استقطابا فعاال 

في قسم كبیر منها ، في مفهوم تزیین ورمزیا قویا ، ما یفسر بأن الموضوعات ذاتها تصادف ،

البسط والخزفیات . ویمكن أن یكون االستقطاب سلبیا ألن خلق أشكال بشریة یعتبره اإلسالم 

إحدى تجارب الشیطان الهادفة إلى تحویا انتباه المؤمن بتزییف صنیعة الخالق ، فتصبح عندئذٍ  

والوشم أو الكتابة ) ٣٤٥- ٣٤٤، ص  ٢٠٠٠هدفا لهرطقة خالصة (هي اإلشراق) . (شبل ، 

كما .) دلیل قضاء اهللا .Frazerوقد عدها(، ) هي ظاهرة قدیمة١٩٩٩، على الجسد (ذیاب

آالف سنة خاصة عند النساء ألغراض التجمیل ، واعتبروه نوعا  ٤عرفها المصریون القدماء قبل 

برسم واحد یؤكد أنهما من افتداء النفس لآللهة . وفي الهند كانت مراسم الزواج تتضمن وشمهم 

أصبحا زوجین . واستعمل الیابانیون الوشم واختفى في القرن الخامس عشر وعاد ثانیة ولكن في 

حرم الوشم في الیابان . ویستخدم الوشم في غینیا كدلیل على انتقال الصبیة إلى  ١٨٧٠عام 

وا رجاال . وفي مرحلة الرجولة ویعتبرونه أثرا ألسنان اآللهة التي عضت الموشومین لیصبح

الوالیات المتحدة األمریكیة عرف الوشم في القرن التاسع عشر المیالدي واستخدمه الرؤساء 

، عرفت الجزر البریطانیة الوشم وانتشر بین وفي البلدان األوربیةوأشهرهم " ترومان وكنیدي " 

ر الوشم في السوید تم تحریم الوشم في بریطانیا . وانتش ١٩٦٩أفراد األسرة الحاكمة ، وفي عام 

% منهم یعانون من عدم االستقرار واختالل األحاسیس ٤١والمغرب حیث بلغت نسبة الموشومین 

لدیهم . 
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دواعي ممارسة الوشم : .ب
یرى احد المختصین في الطب النفسي وهو د. حسان المالح أن ممارسة الوشم تعود إلى 

باحث ان ممارسة الوشم في العصر عدة عوامل منها ؛ عامل الموضة . حیث یرى هذا ال

الحدیث یستعمل كوسیلة تجمیلیة وربما أصبح موضة في بعض المجتمعات والفئات الشبابیة . 

حیث یمثل الوشم تمردا وتحدیا لأللم ورجولة وقوة وعنفا بالنسبة للرجال . فالرجل القوي یمكنه أن 

سده شكال خاصا ممیزا وفیه العنفوان یتحمل األلم الناتج عن الوخز بإبرة الوشم ومن ثم یمتلك ج

والقوة والرعب مثل أشكال الجماجم واألفاعي وغیرها مما یخیف ویرعب اآلخرین . وأما بالنسبة 

للمرأة فهو یمثل إغراًء وفتنة ولفتا للنظر إضافة لمعاني التمرد واالنفالت والقوة . ویرى هذا 

تي تعتبر أقل إیالما وخطرا من األسالیب الباحث ان تطور أسالیب الوشم وأدواته الحدیثة وال

القدیمة ، تلعب دورا في انتشار هذه العادات ، كما یلعب التقلید دوره في ذلك . ومما ال شك فیه 

أن الفئات الشبابیة تمر بمراحل في نموها وتطورها وهي تتسم بتجریب كل جدید كما تتسم 

ون ذلك مرحلة مؤقتة عند كثیرین . ویؤكد هذا بالمغامرة والتمرد والخروج عن التقالید ، وربما یك

الباحث أن النواحي النفسیة العمیقة التي تتضمنها ممارسة الوشم هو أنه نوع من " المازوخیة " 

أو التلذذ باأللم الجسدي ، وأیضا یتضمن رفضاً  للجسد ومشاعر نقص ، إضافة للرغبة في لفت 

. كما أن الرغبات االستعراضیة الجسدیة تبدو انتباه اآلخرین وحب الظهور والتمیز والتفرد 

واضحة من خالل كشف أجزاء معینة من الجسم ال تكون مكشوفة عادة ، وفي ذلك استعراضیة 

ونرجسیة وٕاغواء جسدي بالنسبة للرجل والمرأة معا . ویضیف هذا الباحث عن مضامین الوشم 

مثل اسم الحبیب أو الحبیبة أو فیؤكد ان مضامین وأشكال الوشم متنوعة فمنها أشكال بسیطة 

األحرف األولى منه ، وأشكال حیوانات مفترسة أو مخیفة ، وأشكال غریبة أو تزینیة ، وبعضها 

یمأل الجسد بكامله ، وبعضها في مناطق محددة ، وبعضها في المنطقة الجنسیة . وتبقى دالالت 

سبة للرجل وٕایحاءات جنسیة متنوعة األشكال متنوعة ، ولكن تغلب فیها إیحاءات العنف والقوة بالن

بالنسبة للمرأة . و البد من التأكد أن إظهار إیحاءات القوة والعنف مثال ال یعكس بالضرورة واقع 

حال الشخص ، وربما یلجأ الشخص الضعیف الخائف إلى إظهار ما لیس فیه . . حیث یعطیه 

)www.arabvolunteering.org/corner/avt7186.html(ذلك نوعا من الطمأنینة واألمان

. هذه ونحن ، بدورنا، نؤید مثل وجهة النظر ألنها تتفق ودینامیات شخصیة صاحب الوشم . 

أنواع الوشم :.ج
الوشم الناتج عن حوادث السیر أو الحوادث األخرى والتي تؤدي إلى ترسب كمیة من الشوائب  .١

الصبغیة في الجلد وتكون دائمیة . 
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ویستعمل من قبل محترفین ویكون بألوان زاهیة ویمكن ان یستخدم لعمل الوشم التجمیلي .٢

شامة أو تحدید حاجب أو شفة أو غیرها ، أو یكون بوساطة الهواة ویكون بلون واحد . 

(www.ahaaat.com/vb/t21864html).

مضار الوشم :.د
المواد التي الوشم من اخطر التقلیعات التي یؤذي بها اإلنسان نفسه ، حیث أن اغلب 

تستخدم في عمل الوشم هي مواد كیمائیة مستخدمة في الحبر وهي صبغات صناعیة صنعت في 

األصل ألغراض أخرى مثل طالء السیارات أو أحبار الكتابة فضال على تلوث دم اإلنسان عند 

عدة ثقب الجلد واختالط الدم بالتراب والملوثات وخاصة باستخدام االبر الملوثة في رسم الوشم ل

أشخاص وبالتالي نقل الكثیر من المیكروبات والفیروسات كفایروس التهاب الكبد الفایروسي 

واإلیدز والتهابات الجلد البكتریة وبالتالي قد تؤدي الى التحسس في الجلد واالكزیما وحتى 

الصدفیة من األصباغ المستعملة في الوشم وكذلك اإلصابة بسرطانات الجلد القاعدي وغیرها من 

األمراض . 

-egoقوة األنا -٢ strength
بعض علماء النفس عددا من التعریفات لقوة األنا نذكر منها :م قد

Barronتعریف بارون  -١ : هي القدرة على مواجهة مشكالت الحیاة بكفاءة وعدم 1953,

P120فقدان الثقة بالنفس وعد فقدان االتزان االنفعالي واالستغراق في التفكیر 

Eriksonتعریف اریكسون  -٢ , -P45: وهي القدرة على إدراك الحدود الموضوعیة .1954

50.

: وهي ارتفاع القدرة على التقدیر الواقعي في الحكم على المتغیرات أو  ١٩٧٠تعریف إبراهیم  -٣

   . ٢٢٢األشیاء الخارجیة . ص 

Wolmanتعریف -٤ ار االنفعالي السلیم : وهي سمة مصدریة تظهر نفسها في االستقر 1975,

Pوالقدرة على مواجهة الصعوبات االنفعالیة بنجاح . 115

Lagacheتعریف  -٥ , : هي درجة تطابق حریة األنا بالنسبة لاللحاحین اآلخرین ؛ 1987

P52االنفعال الالواعي واالنا المثالي .

مدى تحمله للظروف : هي قوة الطاقة النفسیة لالنا وهي التي تحدد ١٩٧٨تعریف الحفني  -٦

  . ٢٥٨ص ،  ١لالنهیار أمام الظروف . جغیر المؤاتیة وبحسب قوته تكون مقاومته

  .  ١٥: وهي قدرة جهاز األنا على القیام بوظائفه بكفاءة . ص  ١٩٨٧تعریف كفافي  -٧



ي یوسف بهنامشوق

١٨٧

كفاءة ... قدرة ..  أشارت التعاریف السابقة إلى بعض الخصائص والصفات مثل ؛

وٕالى غي ذلك من الخصائص لظاهرة افتراضیة مثل األنا والشخصیة والذات تحمل .. مواجهة ..

وما إلى غیر ذلك . وسواء انطلقت بعض التعاریف من منظور التحلیل النفسي مثل ؛ الجاش 

فأن هذا ال یعني ان التعاریف األخرى اقل أهمیة . ان التعاریف التي اعتمدت ، والحفني

ت على دور االنا في مواجهة الضغوط وما تتمتع به منظمة االنا منطلقات التحلیل النفسي قد ركز 

من قوة وصالبة وطاقة كامنة وقدرة على التحمل ومن ثم القدرة على المواجهة . في حین عدت 

التعاریف األخرى ان االنا مجرد وظیفة من وظائف الشخصیة المتعددة . 

لهذه  Barronا على تعریف وعلى الرغم من ان الباحث قد اعتمد في تعریف قوة االن

اإلمكانیة -الوظیفة فأنه سوف یقوم بتقدیم تعریفا یتساوق مع اإلطار النظري والتعریف هو : 

العامة التي تمتلكها الشخصیة لمواجهة الظروف وأحداث الحیاة وشدائدها من دون التعرض 

ناسب .لإلصابة باضطرابا ت نفسیة أو عقلیة والتمتع باالستقرار االنفعالي الم

هو الدرجة التي یحصل علیها المفحوص (المجیب) على مقیاس " التعریف اإلجرائي :

.Barronقوة االنا " والذي أعده 

فأنها تلقي ، وعلى الرغم من قلتها، من خالل التعریفات التي أتینا على ذكرها أعاله

على ما ، لمنظرونبعض الضوء على جوانب مهمة لبنیة الشخصیة وتركیبها . وقد اختلف ا

، إذ كانت النتیجة ظهور عدد كبیر من المفاهیم، باختالف تنظیراتهم حول هذه الجوانب، یبدو

ال زالت تتمتع بحضور فعال في ساحة علم النفس و الزالت تحتاج إلى مزید من البحوث 

، ه؛ لغرض تثبیت ذلك الحضور وٕارساء موضوعیتات التجریبیة والسریریة والوصفیةوالدراس

انطالقا من مناهج البحث السائدة في علم النفس . 

Egoولعل مفهوم " قوة األنا "  - Strength من المفاهیم التي ظهرت قي علم النفس

والنظر إلیها نظرة دینامیة مركبة متعددة األبعاد . وما ، منذ ظهور التنظیر في مجال الشخصیة

ننا نلمس من خالل ، فإبمعنى آخر، لیمةیهمنا من مفهوم " قوة األنا " هو الشخصیة الس

تشیر إلى Signsالشخصیة السلیمة أو " السویة " وما تتمتع به من خصائص وعالمات 

تماسكها واتزانها وتكاملها وقوتها على تحمل الضغوط وقدرتها على مواجهة مشكالت الحیاة . 

" فروید " " ب وابتداًء نا " وقد اصطلح الباحثون على هذه العالمات والخصائص مفهوم " قوة األ

التحلیل النفسي " وصاحب أغنى وأوسع تنظیر في مجال الشخصیة ؛ فقد تناول هذا المفهوم أبي

وقوة االنا . Repressionحیث ركز على العالقة بین آلیة الكبت ، من خالل كتاباته العدیدة

ویرى Idاغمة والسلیمة مع مطالب الهوبعالقته المتن، ویحدد " فروید " قوة األنا " أو األنا القوي

  .  )٦٩ص ، الترجمة العربیة،  القلق، فروید(" فروید " أن الكبت من أهم المظاهر لقوة األنا . 
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genitalكما أشار " فروید " إلى العالقة بین الطبع التناسلي  character)8(Caine,

نفسي للوظیفة الجنسیة . أما أدلر فقد وأنه یعد المرحلة التناسلیة هي اكتمال النضج ال,1981

أن " أدلر " انطلق من مفهوم ، ربط بین قوة االنا والرغبة في التفوق أو السیطرة . و الشك

عن مركب النقص وما یرافق هذا التعویض من مشاعر الدونیة . Compensationالتعویض 

Steinك " أدلر " فالرغبة والسیطرة تعدان دلیال واضحا على قوة األنا كما یرى ذل ) . أما)2000,

ن مظاهر " قوة االنا " و واالستقالل مظهرین مIndividuation"یونك " فقد عد الشعور بالذاتیة 

ن " یونك " انطلق من خالل نظریته عن أنماط الشخصیة وتقسیمها إلى االنبساط الشك فإ

مة من عالمات " قوة األنا " . أي االتجاه نحو العالم الخارجي هو عال، واالنطواء . فاالنبساط

creativeالخالق فیرى ان هناك عالقة بین قوة األنا واإلنتاج الفنيأما " أتورانك " art.

وبالنسبة إلى " أریك فروم " فقد حاول ربط " قوة االنا " بالشخصیة ذات الطابع المنتج 

productive character.Caine , 1981, p مة بأهم الخصائص ) وألریك فروم قائ)80

69الشخصیة الناضجة وغیر الناضجةوالسمات التي تتسم بها Munroe , 1955 , p 468-4(

  ) . ١) وهي موضحة في الجدول (٢٠٠١المصادر الخاصة بقوة االنا مذكورة في : بهنام ، 

  )١جدول (ال

للشخصیة المنتجةیبین الخصائص والسمات التي اقترحها " فروم

الصفات االیجابیةالصفات السلبیة

adaptableمتكیف unprincipledغیر مبدئي -١

idealisticمثالي unrealisticغیر واقعي -٢

politeمؤدب spinelessواهن الشخصیة -٣

tenderرقیق sentimentalمزاجي ، حساس-٤

activeنشط exploitativeاستغاللي -٥

proudه فخور بنفسconceitedمعجب بنفسه -٦

self-confidentواثق من نفسه arrogantمتعجرف -٧

impulsiveاندفاعي rashمتهور ، طائش-٨

practicalعملي unimaginativeخال من الخیال -٩

economicalاقتصادي stingyشحیح ، بخیل-١٠

reservedمتحفظ coldبارد -١١

loyalص مخل، وفيpossessiveتملكي -١٢

purposefulذو هدف ، غرضيopportunisticانتهازي -١٣
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الصفات االیجابیةالصفات السلبیة

flexibleمرنinconsistentمتقلب –١٤

youthfullشبابي childishطفولي -١٥

curiousمحب للمعرفة tactlessغیر لبق -١٦

تنمو فیرى ان " قوة االنا " تتكون أو، اما "اریك اریكسون " ؛ المحلل النفسي الفرویدي

Papalia(كنتیجة لعملیات النمو المبكرة وما یرتبط بها من خبرات , 1987, p 540- 543. (

التي اقترحها هذا الباحث ؛ فأن الشخصیة السلیمة أو النمو وطبقا بما جاء في تلك العملیات 

مؤشرا ن " قوة األنا " تعد النمو الصحیح لالنا ، وبالتالي فإالناضج ما هو اال مظهر من مظاهر 

فال ، هنا، لذلك . وما دمنا في مجال نظریة التحلیل النفسي ؛ وهي النظریة التي یتبناها الباحث

حول ضعف االنا وبعض المؤشرات Kernbergان نشیر إلى المالحظات التي قدمهابأس من

-التي تساعدنا على التعرف على ذلك الضعف وهى على النحو اآلتي :

كسه تحمل القلق . ضعف تحمل القلق وع -١

ضعف السیطرة على الدفعات الغریزیة وعكسه السیطرة على تلك الدفعات . -٢

وعكسه النمو السلیم لتلك الوسائل Sublimationضعف في وسائل اإلعالء والتسامي  -٣

Kernberg , 1967 . p 660) .(

سة التحلیل النفسي وهناك منظرون قد اهتموا ب" قوة االنا " اال انهم ال ینتمون إلى مدر 

الذي عد " قوة االنا " أحد العوامل التي تتكون منها الشخصیة Catellبصورة مباشرة ؛ مثل 

درسوا " )تحلیل العوامل() عامال . وهناك آخرون ینتمون إلى مدرسة العامل ١٦والبالغ عددها (

ص ،  ١٩٨٧،  كفافي(ایزنك .. جیلفورد ... تایلر ، قوة األنا " من خالل هذا المنظور ؛ مثل

:وقوتها وسالمتها على النحو اآلتيأما بیاللك فیحدد الوظائف األساسیة لالنا  )١٠٧

اختبار الواقع . -١

الحكم .  -٢

اإلحساس بالواقع الخارجي . -٣

تنظیم الدوافع والتحكم فیها . -٤

العالقة باآلخر .  -٥

عملیة التفكیر .  -٦

  لذات .النكوص التكیفي في خدمة ا -٧

الوظیفة الدفاعیة .  -٨

المقاومة .  -٩
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الوظیفة الذاتیة .  – ١٠

الوظیفة التركیبیة التكاملیة .  - ١١

  .  )١٠٦ص ،  ١٩٨٧،  كفافي(التفوق واالقتدار  - ١٢

؛ بحوث الشخصیة إدراج بعض المفاهیمالحدیثة في مجال وقد حاولت بعض االتجاهات

وذج أفضل للشخصیة ؛ مثل التوافق والنضج وتحقیق كخصائص للشخصیة السویة أو نمو أنم

specialالذات واتساق الذات والوعي النوعي أو الخاص  awareness واالنفتاح للخبرة

.Caine, 1981 , p Coan(. ولعل أبحاث)(80 , تعد أنموذجا لمثل هذه االتجاهات )1974

فكر الدیني على حد سواء . وقد مستفیدا من بعض الفلسفات الشرقیة والغربیة وبعض معطیات ال

استفاد هذا الباحث من مفهوم " الوعي النوعي أو الخاص " في تلك الفلسفات واألفكار الدینیة

optimalلیخرج منها بمفهوم الشخصیة المتفائلة  personality ویمكن تلخیص العناصر .

-األساسیة التي یتكون منها هذا المفهوم وهي على النحو اآلتي "

على الخبرة .opennessاالنفتاح  -١

واالنتماء والشمولیة . harmony)االنسجام(التوجه نحو االتزان  -٢

التعامل مع الذات واآلخرین كشخص له ذاتیة .  -٣

التلقائیة . -٤

Theالنزوع التفاؤلي نحو العالم  -٥ Optimistic attitude towards the world

)Caine , 1981, p 83(

، تكشف لنا عن جانب مهم في الشخصیة، ة فاحصة وسریعة إلى هذه العناصران نظر 

وهذه القدرة ، وهو ان هذه العناصر یمكن ان تكون وسیلة تنبؤیة على قدرة الشخص للتغییر

Martin(اصبحت عامال مهما في تحدید قوة االنا  ,1978 , p ن ) . بمعنى آخر ، فإ585

وة االنا ؛ ألن قوة االنا هي القدرة في السیطرة على العناصر یمكن ان تكون مؤشرا على ق

Cavanaugh(الصراعات النفسیة الداخلیة , 1981 , p, . وهذا یعني أن قوة االنا لیست سوى )5

التحكم في الصراعات النفسیة وتحملها ومواجهتها والتغلب علیها . وهذا یقودنا إلى الحدیث عن 

Kobasa(مفهوم طرحته الباحثة كوباسا , یسمى وامكان ربطه بمفهوم قوة االنا والذي)1979

. وعلى الرغم من ان اإلطار الفلسفي الذي انطلقت منه Hardinessایضا قوة تحمل الشخصیة 

والذي یرى ان الفرد كائن حي في العالم وأنه نوع من البناء ، " كوباسا " هو اإلطار الوجودي

ه هي مجابهة الضغوط وعدم تجنبها واالنتفاع من ومهمة الفرد في وجود، المستمر الدینامیكي

لهذه الحیاة )معنى(التعامل الفعال مع الوجود بإعطاء شكل 

ن " كوباسا " ترى ان الفرد الذي یخبر درجة عالیة من الضغط ) ، فإ٥٩، ص  ١٩٩٥(الحلو ، 

Hardinessیسمى ایضا قوة تحمل الشخصیة یمتلك بناءا والذي، من دون ان یتعرض للمرض
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ا یختلف عن الفرد الذي یصاب باألمراض عند تعرضه لنفس الدرجة من الضغوط . ویتكون هذ، 

:البناء من ثالث مكونات عامة هي

اعتقاد الفرد بأنه یستطیع السیطرة على األحداث والتأثر فیها بخبرته الخاصة وهذا هو مكون  -١

.comtrolالسیطرة 

االرتباطات بنشاطات الحیاة وهذا مكون االلتزام امتالك الفرد لشعور المشاركة و  -٢

commitment.

.challengeالتوقع والحدس للتغییر كنوع من المواجهة وهذا مكون التحدي  -٣

  ) ٦٠ص ،  ١٩٩٥، الحلو(

وعندما نعقد مقارنة بین مفهوم قوة تحمل الشخصیة الذي طرحته " كوباسا " ومفهوم 

نجد ان هناك تقاربا وتشابها بین المفهومین . هذا من ، Caine"الشخصیة المتفائلة الذي طرحه

فأن العناصر التي حددتها هذه الباحثة لمفهوم قوة تحمل الشخصیة ، جهة . اما من جهة أخرى

تقترب أو تتشابه مع المواصفات أو العناصر التي یتضمنها مفهوم " قوة االنا " كما تناولتها 

ل النفسي الفرویدیة وما بعد الفرویدیة . تنظیرات أتباع مدرسة التحلی

أي ، یبدو ان التنظیر في مجال الشخصیة لم یكن بمعزل عن مجال الصحة والمرض

مجال البحث في الشخصیة السلیمة وغیر السلیمة على حد سواء . وهذا یقودنا إلى الحدیث عن 

" الشخصیة المتفائلة " و " قوة هذه المفاهیم التي تضمنتها السطور السابقة ؛ مثل " قوة االنا " و

وغیر ذلك من المفاهیم التي ظهرت في مجال ، تحمل الشخصیة " و " الشخصیة المنتجة "

إلى مجاالت التوافق والصحة النفسیة واضطرابات السلوك . فدخلت هذه ، التنظیر في الشخصیة

بحث واستقصاء خاص .المفاهیم هذه المجاالت وأخذت حیزا ال یستهان به بحیث أنه یحتاج الى

الدراسات السابقة : 
، وٕاذا كان هذا االستعراض الموجز لمثل هذه المفاهیم قد شمل مجاالت السلوك المختلفة

حیث كانت هذه ، فإن أصحاب الوشوم كانوا ممن شملتهم مالحظات الباحثین النفسیین واألطباء

نفس واألطباء النفسانیین بظاهرة الوشم وعلى ما یبدو كانت سببا الهتمام علماء ال، المالحظات

بدراسة مجموعة من المرضى الذین أدخلوا إلى المصحات ) وزمالؤه Gittleson,1969فقام ( ؛

acuteالنفسیة كحالة حادة caseفوجد أن اضطراب الشخصیة كان التشخیص الرئیسي لهم ،

قلین أو الموقوفین . من جهة كانوا من المعتوالحظ أیضا أن األشخاص من ذوي الوشوم المتعددة

,Mosherأخرى فقد وجد كل من ( Oliver, Dolgan,1967 أن الذكور المسجونین والذین (

Bodyوشموا أجسادهم كانت لدیهم صورة إیجابیة للجسم image عكس الذین لیس لدیهم وشوم

ذوات  ) أن الفتیات منTaylor,1968وفي مجال العمل مع المراهقات في نیوزیلندة الحظ (
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الوشوم المتعددة كن أكثر عدوانیة وأقل تعاونا مع الغیر ویبدو علیهن االهتمام بالعنف 

violenceأضافه إلى ذلك فقد أظهرن ، ومحاوالت للهروب أو التسرب من البیت أو المدرسة

، في ما یتعلق بتحقیق األهداف اعالی اوتوتر ego-strengthواضحا في مستوى قوة األناضعفا

ego-integrationوانخفاض في تكامل أالنا ، ك كن یتمتعن بمشاعر عالیة من البار انویاكذل

. وفي مجال العمل مع الجانحین Cattellكما یقیسه استبیان عوامل الشخصیة الستة عشر ل

) أن المراهقین الذین وشموا أجسادهم كانوا أقل إحساسا باألمن Verberne,1969الحظ (

securityبالنفس من الذین لم یوشموا أجسادهم . وفي دراسة الحقة قام بها وأقل ثقة

)Gittleson-Wallen,1973 وجد.أن األشخاص الذین أدخلوا إلى المستشفى العام في إنكلترا (

) فروقا في Duncan,1989وكانوا من حملة الوشوم كانت لدیهم محاوالت انتحاریة . ولم یجد (

M.Mالشخصیة المتعدد األوجه سمات الشخصیة كما یقیسها مقیاس  .P.I بین هؤالء الذین

ن أغلب علماء االنثروبولوجیا ن لم یوشموا . وعلى صعید أخر ، فإوشموا أجسادهم عن الذی

الثقافیة الیوم یرون أن الوشوم بدأت تصبح أكثر انتشارا وأكثر شعبیة في الجماعات التي لیس لها 

) .فعلى سبیل المثال أصبحت DeMello,1995) و(Sanders,1988جذور حضاریة محددة (

)Armstrong,1991الوشوم أكثر في النساء اللواتي لدیهن توجها مهنیا أكثر من غیرهن (

Houghton,Durkin,Parry,Turbettمن المراهقین (فة وكذلك في فئات مختل and

Odgers,1996) وأیضا (Martin,1997 األنماط ) . أال أن هناك معرفة قلیلة حول الشخصیة و

) أن نسبة Armstrong,1991فقد وجد (السلوكیة المرتبطة بها والتي تمتلكها هذه الجماعات .

تتم مقارنتهن %) من اللواتي أخضعن للدراسة قد وصفوا أنفسهن بأنهن مجازفات على أن ال ٧٠(

) أن طلبة الدراسات العلیا الذین Houghton,1996. كما الحظ (موشوماتالغیر بالنساء 

كانت لدیهم مشكالت سلوكیة أكثر من أقرانهم من الذین لیس لدیهم وشوم . وقد ، موا أجسادهموش

بأن الوشم قد یلعب دورا في تشكیل وتحدید الهویة ، ) فكرة مفادهاMartin,1997أقترح (

identity أال أنه قد ال یمیز من خصائصهم الشخصیة أو إدراكهم لذواتهم من الذین لیس لدیهم

فأختار عینة ،  ه) وزمالؤ Drews,etal,2000ى أجسادهم . وفي دراسة حدیثة قام بها (وشوم عل

حیث تم توجیه أسئلة لهم عن الوشم وطعن ، وطالبه من طلبة الجامعة ا) طالب٢٣٥مكونة من (

bodyالجسم  piercingفوصفت مجموعة من الطلبة الذكور أنفسهم على أنهم ؛ مغامرون ،

أكثر شعورا بالفردیة والذاتیة وكذلك أكثر من غیرهم في سلوك ، فنانون،  نمبدعو ، أكثر جاذبیة

ن أصحاب الوشم كانوا أكثر تدخینا للسجائر وذوي العادات السلوكیة ، فإ. أماriskyالمجازفة 

وقد أظهرت التقاریر أنهم كانوا من الموقوفین وكانوا أكثر من ، میول واضحة للمغامرات الجنسیة

فقد أكدت نتائج الدراسة بأنهن كن أكثر تعاطیا ، لوك طعن الحسم . أما النساءغیرهم في س

اكن وأكثر طعنا في أمshopliftingللعقاقیر والكحول وسرقة السلع من المحالت التجاریة
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یسرت للباحث والتي أذانهن . تلك هي الدراسات التي تمتفرقة من أجسادهن ، خصوصا في 

وهي توضح أن االهتمام ، وبشكل مختصر، احیة التاریخیةمن النحاول الباحث عرضها 

بل تعداه إلى علوم ، بظاهرة الوشم لم یعد مقتصرا على المهتمین بقضایا الفلكلور والتراث الشعبي

إنسانیة أخرى ؛ مثل علم النفس وعلم اإلنسان وعلم االجتماع والطب النفسي. وأن هذا االهتمام 

بل تعداه إلى االهتمام بشخصیة صاحب الوشم ، بالوشم بحد ذاتهفي هذه العلوم لم یكن معنیا 

ودینامیاتها ومظاهرها السلوكیة األخرى . 

إجراءات البحث : 
عینة البحث : -١

لكونه بحث غیر مسبوق ، علـى حـد علـم الباحـث ، فـإن الباحـث لـم یـتمكن مـن الحصـول 

كـون هنـاك فرصـة للحصـول علـى صـغیرة ، علـى أمـل ان تعینـةعلى عینات كبیرة فأقتصر علـى 

) ٢٠البحــث مــن عینــة قصــدیة عشــوائیة مكونــة مــن (عینــات أكبــر فــي المســتقبل ، فتكونــت عینــة 

قام الباحث بمقابالتهم وتطبیق استبیان قوة ، احتیال)، قتل، موقوفا من أصحاب السوابق (سرقة

ومع ذلك .رطة الثقافة)(مركز شأالنا علیهم في بعض مراكز مكافحة الجریمة في مدینة الموصل

فقد القى الباحث صعوبات في إقناع أفراد العینة في الموافقـة علـى التعـاون مـع الباحـث ، كمـا ان 

بعض العاملین في المركز المذكور لم تكن لدیهم الجدیـة الكاملـة فـي التعـاون معـه . وكانـت نسـبة 

إلــى حــد یســتطیعون معهــا تابــةلقــراءة والكیــدون لج) ســنة وم٢٥-٢٠تبلــغ مــن (أعمــار أفــراد العینــة 

الن هــذه الدراســة هــي األولــى مــن ، . وقــد اكتفــى الباحــث بهــذا الحجــم للعینــةفهــم فقــرات المقیــاس 

كما سبق وأن نوه الباحث عن ذلـك مـن قبـل –على حد علم الباحث –نوعها في البیئات المحلیة 

.
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أداة البحث : -٢
، اإلطار النظري لمفهوم " قوة االنا "المقدم في القسم الخاص عنالعرض  من خالل

ان هناك محاوالت لقیاس هذا المفهوم بالوسائل المعروفة في مجال القیاس ، الحظ الباحث

لقوة االنا . Barronالنفسي . ومن هذه المحاوالت مقیاس 

) . إذ اختار )M.M.P.Iمقیاسه من قائمة منیسوتا المتعددة األوجهBarronاشتق 

هذا الباحث أن محتوى هذه الفقرات یمكن ان . وقد اعتقد) ٦٨الفقرات عددها (مجموعة من 

العصابیین تكون مؤشرا لقوة االنا . وكان الهدف األساسي من هذا المقیاس هو التنبؤ باستجابة

عینة عشوائیة من Barronاختار ، لفعالیة أسالیب العالج النفسي . ولتحقیق هذا الهدف

-) مریضا وقسم هذه العینة على النحو اآلتي :٣٣م (العصابیین بلغ عدده

تم التأكد من شفائهم بصورة ملحوظة .  ا) مریض١٧( -أ

على الرغم من خضوعهم لنفس األسالیب العالجیة .، لم یتحسنوا ا) مریض١٦( -ب

:مجاالت المقیاس
ضح في كما هو مو وقد احتوى هذا المقیاس على ثمانیة مجاالت موزعة على الفقرات

  ) .٢الجدول (

  )٢جدول (ال

مجاالت مقیاس " بارون " لقوة االنا "

مضمون المجالحدود فقرات المجال

الوظائف الجسمیة والثبات الفسیولوجي ٤٣-١٥٣من 

الوهن النفسي والعزلة ٢٤١-٣٨٤من 

االتجاه نحو الدین ٢٠٩–٩٥من 

الوضع الخلقي ٣٥٥-٤١٠من 

الكفایة الشخصیة والقدرة على التصرف ٣٨٠-٣٨٩من 

المخاوف وقلق الطفولة ٥٥٩–٣٦٧من 

اإلحساس بالواقع ٥١٣-٣٣من 

متفرقات ٥١٥-٢٢١من 

االستعداد (" مقیاسه على اساس ان العصاب هو بین العصابیة وقد وضع "بارون

وهم أصحاب ، ي العصابیةوبین المواقف العصیبة الضاغطة . فأصحاب التقدیرات ف)للعصاب

ال یصابون بالعصاب اال إذا تعرضوا إلى ظروف بالغة العنف ، "تقدیرات المرتفعة في "قوة االناال
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"من " قوة االنافان رصیدهبالعصاب. وٕاذا أصیب صاحب الدرجة العالیة في " قوة األنا "

  .  )١٠٧ص ،  ١٩٨٧،  كفافي(یساعده على التحسن والشفاء بسرعة . 

مقیاس " قوة األنا " مهمتان رئیسیتان ؛ األولى هي قیاس " قوة األنا " أي قدرة األنا ول

أي ان ، أو " قوة االنا " كمتغیر سیكولوجي عند األسویاء وغیر األسویاء، على القیام بوظائفه

ة كما یمكن استخدامه كأدا، المقیاس یمكن ان یستخدم لتحدید درجة " قوة األنا " عند األسویاء

أي ان لدیه مهمة التشخیص . والمهمة الثانیة ؛ هي التنبؤ ، للتمییز بین األسویاء وغیر األسویاء

إذ یمكن الوقوف من خالل درجة المریض قي المقیاس على مدى ، على نجاح العالج النفسي

  .  )١٠٨ص ،  ١٩٨٧،  كفافي(فاعلیة العالج وجدواه 

:مؤشرات صدق المقیاس وثباتھ
ل" قوة االنا " التي قام بها Barronباحث على الترجمة العربیة لمقیاس اعتمد ال

م عرض المقیاس على ) . كما ت١٠٥،  ١٩٨٧ة (كفافي ، وتطبیقها على عینة مصری )(كفافي

.مجموعة من الخبراء والمحكمین في علم النفس والطب النفسي لقیاس الصدق الظاهري لفقراته

ت منه فقرا )١٠% وأكثر فاستبعدت (٨٠قرة على اتفاق بنسبة ف )٥٨(. وحظیت )١(ملحق رقم (

  ))٢(الملحق (وهي معروضة في

إما " ، بواحد من بدیلین) فقرة تكون اإلجابة عنها٥٨ن (وبهذا یصبح المقیاس مؤلفا م

أو " بال " ویعطى له صفر . وبلغ المتوسط الفرضي للمقیاس ، بنعم " ویعطى له درجة واحدة

وما قل عن ذلك یعد مؤشرا لضعف ، ا زاد علیها كان المستجیب یتمتع بقوة االنادرجة فم )٢٩(

) دقیقة . ٢٥-  ٢٠ویستغرق زمن االستجابة من (االنا لدیه . 

الثبات عن طریق إعادة االختبار : 
 اطالب )٣٠) یوما وذلك بتطبیقه على عینة مؤلفة من (٢١(اعید تطبیق االختبار بعد 

الرابعة من قسم علم النفس في كلیة اآلداب / جامعة بغداد وتم حساب معامل وطالبة من المرحلة

   )٣(ارتباط بیرسون بین درجات التطبیقین فكانت على النحو الذي یوضحه الجدول رقم 

  )٣جدول (ال

التطبیق األول والثاني لمقیاس قوة االنایوضح القیمة التائیة لمعامل االرتباط بین

التطبیق
المتوسط 

سابيالح

االنحراف 

المعیاري

معامل االرتباط 

بین التطبیقین

القیمة التائیة لمعامل 

االرتباط
مستوى الداللة

  ٦ر ٢٨٤٨٨ر٣٣  األول
  ٠.٠٥  ٧ر ٨٧٤  ر. ٨٣

٦ر٢٦١٢٠ر٧  الثاني
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النتائج :
أسفرت العملیات اإلحصائیة في تحلیل البیانات لدى أفراد العینة وباستخدام االختبار 

ینة واحدة لمعرفة داللة الفرق بین المتوسط المتحقق والمتوسط الفرضي لمستوى قوة أالنا التائي لع

  ) .٤(لدى أفراد العینة ككل وكما هي موضحة في الجدول رقم 

  )٤جدول (ال

المتوسط المتحقق والمتوسط یمثل االختبار التائي لعینة واحدة لمعرفة داللة الفرق بین

أفراد العینة ككلالفرضي لمستوى قوة أالنا لدى

حجم 

العینة

المتوسط 

المتحقق

االنحراف 

المعیاري

الوسط 

الفرضي

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

١٠.٧٧٢.٠٨٦٠.٠٥-٢٠٢٣.٤٥٠٢.٣٠٥٢٩

داللة  عاله ، أن الفرق بین المتوسطین ذووتوضح هذه النتائج المعروضة في الجدول أ

حاب الوشم ال وهذا یعني أن أفراد العینة من أص، الوسط الفرضيلمصلحة و  ٠ر٠٥ معنویة عند

. ولغرض معرفة الفروق بین عینة البحث وعینة سویة ، قام من قوة أالنا یتمتعون بمستوى عالٍ  

الباحث بتطبیق المقیاس على عینة عشوائیة من طلبة الجامعة على افتراض ان هذه العینة تتمتع 

ول من الصحة النفسیة ، فكانت نتائج التحلیل اإلحصائي لالختبار التائي لعینة بمستوى مقب

  ) .٥واحدة على النحو المعروض في الجدول رقم (

  )٥جدول (ال

""قوة األنایبین نتائج االختبار التائي لعینة طلبة الجامعة على مقیاس

حجم 

العینة

المتوسط 

المتحقق

االنحراف 

المعیاري

الوسط 

الفرضي

مستوى لقیمة التائیةا

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٠٣٧.٦٦.٤٤٢٩٥.٤٨٢.٠٨٦٠.٠٥

وتظهر نتائج التحلیل اإلحصائي ان مستوى " قوة االنا " لدى طلبة الجامعة أعلى من 

مستوى الوسط الفرضي ، وهذا شيء طبیعي ألن طلبة الجامعة هم أفراد ، یفترض أنهم یتمتعون 

من خصائص الصحة النفسیة ، ومن هذه الخصائص مستوى قوة األنا . ولغرض بمستوى جید

تحقیق الهدف الثاني وهو المقارنة بین عینتي البحث ، لمعرفة الفروق بین العینتین ، قام الباحث 

  ) .٦باستخدام االختبار التائي لعینین مستقلتین وكانت النتائج كما هي معروضة في الجدول (
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)٦جدول (ال

لغرض معرفة الفرق بین مستوى " قوة االنان نتائج االختبار التائي بین عینتي البحثیبی

لدى عینة أصحاب الوشم وعینة طلبة الجامعة

حجم العینة
المتوسط 

المتحقق
القیمة التائیةالوسط الفرضياالنحراف المعیاري

مستوى 

  الداللة

الجدولیة  ٩ر٢٥١  ٢٩  ٦ر٣٧٤٤ر٦  (الطلبة)٢٠
٠.٠٥  

  ..٥ر٣٨  ١ر ٢٦٤٥ر  ٢٣٣٠٥ر ٤٥ذوي الوشم)(٢٠

مجتمع المراهقات في نیوزیلندة ) أجریت على Tayler,1968وعلى الرغم من أن دراسة (

ن البحث الحالي لم یطبق على ي أظهرن ضعفا في مستوى أالنا ، فإمن ذوات الوشم اللوات

ن قل في الوقت الحاضر ، فإ، على األلصعوبة مثل هذا اإلجراء في البیئة المحلیة، اإلناث

باستثناء متغیر الجنس . وقد ال ،  ذكورمالباحث الهذا  نتائج هذه الدراسة جاءت متفقة مع نتائج

أكان من الذكور دینامیات شخصیة صاحب الوشم ، سواءً  یكون لمتغیر الجنس ذلك األثر في 

.بقوة أالنا لدى اإلناثأو اإلناث . ولعل دراسات الحقة توضح أثر هذا المتغیر في عالقته

التوصیات والمقترحات : 
یوصي الباحث بإجراء بحوث أخرى من قبل فرق بحثیة من الجامعة أو مراكز البحوث 

األخرى لغرض إجراء دراسات مسحیة منتظمة وسلیمة تشمل كافة مناطق الموصل وبكل تنوعها 

ت أكثر تفصیال وأوسع مجاال من االثنوغرافي وفي مناطق أخرى من العراق للحصول على بیانا

حیث الكم والكیف ألصحاب الوشم ، وتطبیق مقاییس أخرى في مجال الشخصیة ، مثل ؛ مفهوم 

الذات وصورتها وما یتعلق بها من متغیرات ومصادر الضغوط وسمات وأبعاد القلق ومستوى 

ضوء متغیرات التكیف والتوافق ومظاهر االكتئاب النفسي وعموم عناصر الصحة النفسیة على

الجنس والعمر والدین والمنطقة الجغرافیة ومستوى الدخل وما إلى ذلك من متغیرات . كما یقترح 

الباحث بتناول موضوع الوشم تناوال جدیا وعلى ضوء المناهج العلمیة المعروف في مجال البحث 

مة له . في العلوم اإلنسانیة وعدم اعتبار هذه الممارسة سلوكا عابرا ال أهمیة أو قی
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المصادر : 
لم یشأ الباحث بإدراج البحوث المنشورة على شبكة االنترنیت في قائمة المصادر ، 

فأكتفى بتثبیتها في موقعها في متن البحث . 

: العربیة أوال
رسالة ماجستیر غیر ، اآللیات الدفاعیة وعالقتها بقوة أالنا،  ٢٠٠١، شوقي یوسف، بهنام.١

داب / جامعة بغداد كلیة اآل، منشورة

، سبتمبر )٣٤العدد (، مجلة سطور، الكتابة على الجسد،  ١٩٩٩، محمد حافظ، ذیاب.٢

  القاهرة .

منشورات جامعة الكویت ، وبولوجیا، قاموس االنثر  ١٩٨١، شاكر مصطفى، سلیم.٣

،  ١٠-٩العدد ، مجلة التراث الشعبي، الوشم في الطب الشعبي،  ١٩٨١، لیث، الخفاف.٤

  العراق ، بغداد، وزارة الثقافة واألعالم،  ١١تشرین األول / السنة -أیلول

،  ١٠،  العدد، مجلة التراث الشعبي، الوشم ووحدة التراث العربي،  ١٩٨٠،  ــــــــــ.٥

  العراق ، بغداد، وزارة الثقافة واألعالم )١١السنة(

ریح ، دار العودة بیروت . ، االسم العربي الج ١٩٨٠د. الخطیبي ، عبد الكریم ، .٦

وزارة الثقافة ، العدد األول، أیلول، مجلة التراث الشعبي، الوشم،  ١٩٧٠،  عطا،  رفعت.٧

  العراق ، بغداد،  واألعالم.٨

السنة ،  ٩العدد ، مجلة التراث الشعبي، الوشم في الفن الشعبي،  ١٩٧٨، سوسن، عامر.٩

  العراق ، بغداد،  افة واألعالموزارة الثق، تشرین األول–/ أیلول  ٩

وزارة ،  ٢السنة ،  ٤العدد ، مجلة التراث الشعبي، الوشم،  ١٩٧٠، ضیاء،  العزاوي.١٠

  العراق ، بغداد، الثقافة وأال عالم

العدد ، مجلة التراث الشعبي، الوشم عند الریفیات في الحلة،  ١٩٧١، ناجح، المعموري.١١

  العراق ، بغداد، وزارة الثقافة واألعالم، تشرین األول،  ٣السنة ،  ٢

العدد ، مجلة التراث الشعبي، ترجمة، اجتماعیة–الوشم : دراسة ثقافیة ،  دولة، موسى.١٢

العراق ، بغداد، وزارة الثقافة وأال عالم،  ١٠السنة ،  ١١
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  )١ملحق (ال

"صالحیة فقرات مقیاس "قوة االناأراء السادة المحكمین حول

رأیه في الفقرةاسم الخبیر  ت

لم یجر أي تعدیل د. طه النعمة / طبیب نفسي    ١

لم یجر أي تعدیل د. قاسم العوادي / طبیب نفسي    ٢

فس أ.د خلیل إبراهیم رسول / أستاذ علم الن  ٣

/ كلیة اآلداب / جامعة بغداد 

،  ٤٢٠،  ٤٨٨أبدى اعتراضا على الفقرات : 

٣٤٩   

أ.د احمد عبد اللطیف / أستاذ علم النفس   ٤

كلیة اآلداب / جامعة بغداد 

   ٤١٠أعترض على الفقرة 

أ. د سعاد الدوري / أستاذ علم النفس /   ٥

كلیة اآلداب / جامعة بغداد 

   ٤١٠،  ٤٨٨،  ٥٤٨،  ٢٧٠اعترضت على الفقرات 

 ٢٥١،  ٤٣٠،  ١٠٩،  ٤٢٠،  ٤٨٨،  ٣٤٤إلغاء الفقرات   د . مفید محمد سعید / طبیب نفسي   ٦

، وتعدیل أسلوب  ٥٥٩،  ٥٤٤،  ٨٢،  ٢٦٢،  ٤٨، 

 ١٩٢،  ٣٣،  ٢٥٣،  ٢١٧،  ٢٣٦،  ١٧٤،  ٥١الفقرات 

 ،٥٦١،  ٥٢٥،  ٣٨٠،  ١٤٠،  ٥٥٤،  ٢٦١   

  )٢ملحق (ال

تبعدة من مقیاس " قوة االنا "الفقرات المس

نص الفقرة رقم الفقرة 

غالبا ما اعبر الطریق ألتحاشى شخص ما ٣٤٤

أصلي كثیرا خالل هذا األسبوع ٤٨٨

مرت بي حاالت دینیة غریبة ٤٢٠

بعض الناس یصل حبهم للسیطرة لدرجة اشعر معها برغبة في ان اعمل ما ١٠٩

هم على غیر حق . یطلبون حتى مع معرفتي بأن

یجذبني أفراد الجنس اآلخر ٤٣٠

عندما أكون مع الناس یضایقني سماع أشیاء غریبة جدا ٤٨

كثیرا ما اشعر في بعض أجزاء جسمي بما یشبه االحتراق أو القشعریرة أو ٦٢

التخیل أو التخدیر 

اشعر بالتعب في معظم األوقات ٥٤٤

اللیل كثیرا ما ارتعبت في منتصف٥٥٩

أعتقد ان البصرة أكبر من بغداد ٥١٣
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  )٣ملحق (ال

الفقرات النهائیة مع استمارة التعلیمات لمقیاس " قوة االنا "

التسلسل 
حسب 
مقیاس 
MMPI

  النعمالفقرة

كانت صحتي خالل السنوات القلیلة الماضیة جیدة على وجھ العموم١٥٣
صحتي البدنیة جیدة مثل معظم أصدقائي٥١
لم یحدث أبدا ان أغمي علي١٧٤
اشعر بضعف عام في معظم األوقات١٨٩
لم یحدث ان فقدت یداي اتزانھما أو مھارتھما١٨٧
ینتابني سعال (الكحة) في معظم األوقات٣٤
شھیتي للطعام جیدة٢
أصاب باإلسھال مرة أو أكثر في الشھر١٤
انا لدرجة تضایقنيیصبح سمعي مرھفا جدا أحی٣١٤
نادرا ما اقلق على صحتي٣٦
نومي مضطرب وقلق٤٣
أشعر بأني ال استطیع أن أخبر أي شخص عن كل ما في نفسي٣٨٤
أشعر بالعطف نحو أولئك الذین یغلب علیھم االستغراق في أحزانھم ومتاعبھم٤٨٩
كثیرا ما انھمك في التفكیر٢٣٦
نفسي قلقا من أمر ماغالبا ما اجد٢١٧
قابلت مشكالت لم استطع أن احسمھا لكثرة ما كان لھا من احتماالت١٠٠
اغضب بسھولة ولكن سرعان ما أعود إلى حالتي الطبیعیة٢٣٤

٢٧٠
ال ینتابني القلق عندما أغادر المنزل فیما إذا قد تركت النوافذ مفتوحة أو الباب 

غیر مغلق
أحیانا فكرة تافھة وتضل تضایقني عدة أیامتستولي علىّ ٣٥٩
أحلم عادة بأشیاء أفضل أن احتفظ بھا لنفسي٢٤١
أتردد على أماكن العبادة كل أسبوع تقریبا٩٥
اؤمن بالمعجزات التي یقوم بھا األنبیاء والرسل٤٨٣
اعتقد ان كل شيء یحدث على وفق ما ذكره األنبیاء والرسل٥٨
تقد ان ذنوبي ال تغتفراع٢٠٩
سوف أتمتع بالتأكید عندما أتغلب على شخص نصاب (ماكر) وبأسلوبھ نفسھ٤١٠
عندما ینتابني الضجر أو الملل ، اشعر برغبة في القیام بعمل مثیر١٨١
أعمل أشیاء كثیرة أندم علیھا فیما بعد٩٤
أفعال أعدھا خاطئةاستطیع ان أدیم صلتي بأولئك الذین تصدر عنھم ٢٥٣
أحب مغازلة الجني اآلخر٢٠٨
ال أشاھد األفالم الجنسیة أبدا ما دمت قادرا على تجنب ذلك٥٤٨
أحب التحدث عن الجنس٢٣١
ال أحب رؤیة النساء وھن یدخن٣٧٨
أجد المتعة أحیانا في إیذاء األشخاص الذین أحبھم٣٥٥
غرابةمررت بخبرات في منتھى ال٣٣
تنتابني أفكار غریبة غبر عادیة٣٤٩
تصیبني نوبات یتوقف فیھا نشاطي وال اشعر فیھا بما یدور حولي٢٥١
تنتابني أحیانا نوبات من الضحك والبكاء ال استطیع السیطرة علیھا٢٢
لم یحدث ان وجدت صعوبة في حفظ توازني اثناء المشي١٩٢
جدا للمسیبدو ان جلدي حساس ٥٤١
غالبا ما بدت لي خططي ملیئة بالصعوبات لدرجة اني اضطررت إلى التخلي ٣٨٩
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التسلسل 
حسب 
مقیاس 
MMPI

  النعمالفقرة

عنھا
من السھل ان أتراجع في مناقشة اآلخرین٨٢
أجد صعوبة في ان أركز ذھني في عمل أو مھمة٣٢
یسئ اآلخرون عادة فھم طریقتي في التصرف٢٤٤
نھیاراشعر أحیانا أنني على وشك اال  ٥٥٥
لو كنت فنانا لرسمت الزھور٢٦١
لو كنت فننا لرسمت األطفال  ٥٥٤
أحب تنسیق الزھور والعنایة بالنباتات المنزلیة١٣٢
أحب ان أقوم بالطبخ بنفسي١٤٠
عندما یقول شخص كالما خطأ عن شیئ اعرفھ فأني أحاول أن أصححھ٣٨٠
ال أخاف النار٣٦٧
لتوتر عند رؤیة بعض الحیواناتأصاب با٥٢٥
القذارة تخیفني أو تثیر اشمئزازي٥١٠
أخاف ان اجد نفسي في غرفة أو مكان مغلق صغیر٤٩٤
احب العلم٢٢١
احب ركوب الخیل٥٦١

٤٥٨
كان ولي أمري (مثل أبي أو زوج أمي) شدیدا في معاملتھ لي عندما كنت 

طفال
أفراد اسرتي عصبي جداواحد أو اكثر من ٤٢١
الخ)…یات المعتادة (مثل الطعام الكافي، والملبستتوافر في منزلنا الضرور٥١٥
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جامعة بغداد / كلیة اآلداب

قسم علم النفس / الماجستیر

عزیزتي المستجیبة ... عزیزي المستجیب 

…تحیة طیبة 

من بعض األمور الحیاتیة تجد بین یدیك مجموعة من العبارات تعبر عن مواقف الفرد

واالجتماعیة . 

نرجو منك قراءة هذه العبارات بشكل جید ووضع إشارة (صح) على البدیل (نعم) إذا 

كانت العبارة تناسبك وتنطبق علیك أو وضعها على البدیل (ال) إذا كانت العبارة ال تناسبك أو ال 

تنطبق علیك .

لبدیل الصحیح هو اإلجابة الصادقة التي تذكر انه ال یوجد بدیل صح أو آخر خطأ ، فا

تعبر عن موقفك فعال . و ال داعي لذكر االسم ، فالمعلومات هي جزء من متطلبات رسالة 

ماجستیر .

مع وافر شكر الباحث وتقدیره

الباحث

شوقي یوسف بهنام


