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 ملخص

بل إلى جانب ذلك هناك األثر النفسي الذي يحدثه المرض  ،في المريض  العضوي وحده مرض ال يؤثر ال

اعب  هذه المتو .حاالت التوتر، والعجز االجتماعيوعند الكثير من األشخاص والمتمثل في القلق، 

ربما تختلف أو تتغير عن الصور التي   والتوترات تجعل المريض يكّون صورة لذاته ولطبيبه المعالج

لقياس صورة  لقد هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس يتمتع بصدق وثبات صالحينو كانت عنده من قبل.

مريضا، منهم   445ت عينة شملمعطيات من تم جمع ال . لذلكالذات وصورة اآلخر في العالقة العالجية

وقد  عام. 36.61 عمرهموبلغ متوسط  ،سنة 80 و 17بين ما أعمارهم راوح تأنثى، ت 174ذكرا و 271

بين تقدير الذات وصورة  0.01حصائيا عند مستوى الداللة موجب إأسفرت النتائج عن وجود ارتباط 

رة الذات وصورة اآلخر في  صوبين و ، الذات في العالقة العالجية وصورة اآلخر في العالقة العالجية

، أن مقياس  Factor v 2.12.1ي البرنامج اإلحصائ استنادا إلى التحليل المتوازي وأكد . العالقة العالجية

 يتمتع بمعامل ثبات جيد. ببعديها صورة الذات وصورة اآلخر في العالقة العالجية 
 .ة العالجيةالعالق ؛صورة اآلخر ؛صورة الذات  ؛المرض  تجربة: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
Organic disease is not the only source of suffering in patients, we find also the 
psychic effect of illness which consist in anxiety, stress and social handicap. 
Those troubles induce patient to build a self-image and a doctor's image that 
are different from those that he has before illness. This study aimed to 
construct a valid scale to measure self-image and Other’s Image in the 
therapeutic Relationship. We collected data from a sample that consisted of 
445 patients (271 men and 174 women) whose ages range between 17 and 80 
with an average age of 36.61 years. Results show positive correlations between 
self-esteem and self-image in the therapeutic relationship and Other’s Image in 
the therapeutic relationship, and between self-image and Other’s Image in the 
therapeutic relationship. The parallel analysis based on Factor v 2.12.1 
demonstrated that the scale of self-image and Other’s Image in the therapeutic 
relationships enjoys high reliability and validity. 
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