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ملخص:
ا�ستهدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل عالقة تقدير �صورة اجل�سد بتقبل الذات لدى طالبات
كلية �إربد اجلامعية ،وقد ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )350طالبة ،اخرتن بطريقة ع�شوائية
�ضمن م�ستويني درا�سيني ،م�ستوى البكالوريو�س وم�ستوى الدبلوم ،وجلمع البيانات اُ�ستخدم
مقيا�سان للدرا�سة هما :مقيا�س تقدير �صورة اجل�سد ،ومقيا�س تقبل الذات ،واُ�ستخرج معامل
الثبات ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،وكان على التوايل( ،)0.85( )0.88وقد �أظهرت

املعاجلات الإح�صائية لبيانات الدرا�سة النتائج الآتية:
�1 .1أن درجة تقدير �صورة اجل�سد لدى الطالبات كانت بدرجة متو�سطة� ،أي �أن غالبية
الطالبات لديهن تقدير متو�سط لأج�سادهن.
2 .2وجود ارتباط �إيجابي دال �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = aبني تقدير
�صورة اجل�سد وتقبل الذات.
3 .3عدم وجود اختالف دال �إح�صائيا ( )0.05 = aيف قوة العالقة االرتباطية ،تعزى
لأثر امل�ستوى التعليمي بني تقدير �صورة اجل�سد وتقبل الذات.
4 .4وجود اختالف دال �إح�صائيا عند ( )0.05 = aيف قوة العالقة االرتباطية ،بني
تقدير �صورة اجل�سد وتقبل الذات ،تعزى لأثر الدخل بني ذوات الدخل املتو�سط واملرتفع
وجاءت الفروق ل�صالح ذوات الدخل املرتفع 160( .كلمة) (الكلمات املفتاحية� :صورة
اجل�سد ،تقبل الذات ،طالبات اجلامعة).

388

2013  نيسان- )2(  ع-  اجمللد األول- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

Abstract:
The study aimed identifying the relationship between body image
assessment and self-acceptance of Irbid university female college students.
The study sample consisted of (350) female students who were randomly
selected within two levels: the levels of bachelor degree and diploma. For
collection data study, two measures were used the measure of body image
assessment and self- acceptance measure. The collection of Cronbach’s
Alpha reliability factor was respectively (0.88)(0.85).
Statistical collections of the study data showed the following results:
1. The degree of female students body image assessment was medium. This
means that most female students had a medium estimate of their bodies.
2. There was a statistically significant positive correlation at the level of
(a=0.05) between the body image assessment and self acceptance.
3.

There was no statistically significant difference at (a=0.05)in the strength
of correlative relationship that could be attributed to the impact of
instructional level between body image assessment and self- acceptance.

There was a statistically significant difference at (a = 0.05) in the strength
of correlative relationship between body image assessment and selfacceptance that could be attributed to the impact of income in regard to
medium income and high income .The differences were to the advantage
of high income students.
(Keywords: Body Image, Self-acceptance. (University Female
Students)).
4.
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املقدمة واإلطار النظري:
يعد اجل�سم الب�رشي الو�سيلة الرئي�سية التي يقي�س بها الإن�سان عامله الداخلي وعامله
اخلارجي ,كما �أنه الأداة التي يجرب ويف�رس ويتعامل ويتفاعل بها مع هذين العاملني ,وقد
�أدرك الفال�سفة واملفكرون والباحثون هذه احلقيقة فكتبوا كثرياً عن عالقة الفرد بج�سمه،
وعن كيفية �إدراكه لهذا اجل�سم ومدى ت�أثري تلك العالقة ,وذلك الإدراك ,على كل من �شخ�صيته،
و�سلوكه مع الآخرين و�سلوكه الذاتي وعامله املعريف وتخيالته ،وقد يبذل الفرد اجلهد من
�أجل تعديل مظهره اجل�سدي �سعياً للو�صول �إىل ال�صورة التي و�ضعها لنف�سه ،و�شارك الآخرون
يف ت�صميمها ،وينجم االختالف احلا�صل ما بني ال�صورة الفعلية للج�سد التي يحملها الفرد
وال�صورة املثالية �أو النموذجية التي ي�سعى لأن يكون عليها ،من التقوميات التي التي
يعدلها .فكلما كانت النتيجة التي يخل�ص �إليها �أن �صورة ج�سده تبتعد عن ال�صورة امل�أمولة
�أو املرغوبة تزداد درجة عدم الر�ضا عن ال�صورة احلالية للج�سد (.)Cash, et al, 2004
�إن ما يدركه الفرد عن مظهره اخلارجي وهي�أته البدنية ي�ؤدي دوراً كبرياً يف مقدار
ثقته بنف�سه ،وتوجهه نحو الآخرين ،و�إح�سا�سه بالقبول االجتماعي وتقديره لذاته ،وهذا
التقومي ي�شمل تقومي الفرد لوزنه و�شكله ومظهره اخلارجي ،ويتطلب حتقيقها عن طريق
اال�سرتخاء ملواجهة ال�ضغوط النف�سية وتطوير �أ�ساليب التعامل معها ،وت�ستدعي يف مرحلة
الحقة التدخل املعني ملعاجلتها ومعاجلة توابعها مثل :القلق ،واالكتئاب ،وتدين تقبل
الذات ،وتراجع العالقات االجتماعية Durand & Barlow, 1997; Oltamanns & Emery,
.2002, p. 375

ويع ُد تركيز الفرد من اجلن�سني على �شكله ومظهره من الأمور والق�ضايا التي تقع
يف قلب اهتماماته ،ويكون هذا الرتكيز واالهتمام جزءا �أ�سا�سيا من عملية ت�شكيل الهوية
ال�شخ�صية والدور اجلن�سوي واالجتماعي الذي �سي�ؤديه الحقاً ،ف�ضالً عن �أن كثرياً من
ا�ستجابات الفرد و�أمناط تفاعله مع حميطه تت�أثر بالفكرة التي يحملها عن مظهره و�شكله؛
�سواء كان ذلك يف �أ�سلوب تعامله مع والديه� ،أم �سلوكه االجتماعي� ،أم الرفاق والأ�صدقاء� ،أم
الفاعلية الذاتية ومفهوم الذات .حيث تعمل هذه الفكرة م�ؤ�رشاً على درجة تقبله من الآخرين،
ويربطها بخ�صائ�صه اجل�سدية وحكمه ال�شخ�صي (Casper & Offer,1990; Low, et, al,
.)2003
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وت�شكل �صورة اجل�سد عامالً مهماً يف تكوين الذات والثقة بالنف�س ،وت�ؤدي دوراً �شديد
الأهمية واخلطورة يف تقبل الذات ،وينظر �إىل �صورة اجل�سد ال�سلبية الآن كم�سبب للأمرا�ض
النف�سية وا�ضطرابات الأكل واال�ضطرابات اجل�سدية (. )Cash , et al, 2004
ويركز �شيلدر ( )Childerعلى �صورة اجل�سم ب�أنها �شكل اجل�سم كما نت�صوره يف �أذهاننا،
�أو الطريقة التي يبدو بها اجل�سم لأنف�سنا ،و�صورة اجل�سم هي ال�صورة �أو الت�صور العقلي الذي
يكو ّنه الفرد �أو ال�شخ�ص عن ج�سمه �أثناء الراحة �أو يف احلركة �أو يف �أية حلظة .وح�سب
�سيالمي ( )SILLAMYتعرف ال�صورة اجل�سدية من خالل وظيفتني رمزيتني حيث ت�سمح
الوظيفة الأوىل من معرفة وجود رابطة ديناميكية بني كل جزء من �أجزاء اجل�سم ،وهذا
الأخري يدرك ككل ،ك�شكل� .أما الوظيفة الرمزية الثانية فت�سمح مبعرفة ما وراء ال�شكل �أي
املحتوى واملعنى ذاته لهذا الرابط الديناميكي (كفايف( )1995،غامن.)2006 ،
ويذكر �شاندر (� )Shander, 1999أن من الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل �صورة ج�سم �سلبية،
االغت�صاب ،والإيذاء اجلن�سي ،وو�سائل الإعالم ،كما �أن الأ�شخا�ص الذين لديهم �صورة ج�سم
�إيجابية لديهم مفهوم وا�ضح و�صحيح عن �شكل اجل�سم ،ويقدرون ويعجبون بهذا ال�شكل
ويفهمون �أن �شكل اجل�سم يعرب  -ولو قليالً  -عن ال�شخ�صية وتقومي الفرد ك�إن�سان .من ناحية
�أخرى ،ف�إن الأ�شخا�ص الذين لديهم �صورة ج�سم �سلبية ،يكنون م�شاعر مزعجة و�سلبية عن
�أج�سامهم ،وي�شعرون بالف�شل والإحباط جتاه �شكل �أو حجم اجل�سم ،بالإ�ضافة �إىل ال�شعور
باخلجل (كفايف.)1995،
ت�شري هات�شين�سون (� )Hutchinsonإىل “�أن �صورة اجل�سد ،لي�ست هي نف�سها اجل�سد
ولكنها ما يقوم به العقل جتاه اجل�سد من ترجمة خربة التج�سد �إىل متثيالت ذهنية �أو عقلية،
هذه التمثيالت من اجل�سد �إىل �صورة اجل�سد ومنها �إىل بنية اجل�سد هي عملية معقدة وحتمل
�شحنة انفعالية”،و�صورة اجل�سد ب�شكلها العام تعد مكونا �أ�سا�سيا من عنا�رص بناء الهوية
ومنوها ،حيث يكون التكيف لتغريات البلوغ هو املهمة النمائية الأ�سا�سية .ولأنها مظهر
بارز من مظاهر مفهوم الذات ،ف�إنها تت�ضمن عالقة معتدلة مع تقبل الذات والتكيف النف�سي
االجتماعي (. )Cash, et al,2004
وي�ؤكد روجرز وكويل (� )Rogers & Coleأن �إدراك الفرد لذاته وتقوميه لها ميكن
�أن ينجما عن �إدراك الآخرين وتقوميهم له ،ويظهر ذلك يف كتابات كويل وجيم�س ومييد
( ،)Cole, James & Meed.Ranyويف املقابل يرى بلومري وكوفمان و�ستون (Blumer,
� )Coffman & Stoneأن الذات تنمو وتت�أهل يف املواقف االجتماعية ،وهي تعتمد على هذه
املواقف لتحافظ على بقائها وا�ستمرارها(غامن2006،؛ باظه.)2003،
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يعرف �شيلدير (� )Childerصورة اجل�سم ب�أنها تعني �شكل اجل�سم كما نت�صوره يف
�أذهاننا� ،أو الطريقة التي يبدو بها اجل�سم لأنف�سنا .وي�ضيف كامريون (� )Cameronأن �صورة
اجل�سم تدخل يف متثيل �صورة الذات والأدوار االجتماعية ،وت�ؤثر على ما يفعله ال�شخ�ص وما
ال يفعله ،وهي لي�ست كما يراها النا�س �أو كما ت�صور فوتوغرافيا ،فلي�س من النادر المر�أة
جميلة �أن ترى نف�سها قبيحة ،كذلك قد يرى الفتى نف�سه كبرياً �أكرث من الواقع ،يف حني يرى
الكبري نف�سه �صغرياً ،فت�شويه �صورة اجل�سم قد تكون له جذور ال �شعورية عميقة.
كما ي�شري مييد ريني (� )Meed.Ranyإىل �أن ر�ؤيتنا لأنف�سنا تت�أثر مبا نعتقد حول ر�ؤية
الآخرين لنا ،ف�إدراك الذات يتغري وفقاً لتقومي الآخرين الذين نتفاعل معهم ،ويدل م�صطلح
تقبل الذات على مدى ر�ضا ال�شخ�ص عن نف�سه مبا فيها من �إيجابيات و�سلبيات ومدى
تقديره خل�صائ�صها العامة ،وتت�ضمن تقومياً �شامالً لكل جوانبها ال�شخ�صية واالجتماعية
والرتبوية واملهنية ،وكلما انخف�ض تقبل الفرد لذاته ،كان �أقل ر�ضاً عن نف�سه ،و�أن تقبل
الذات يت�ضمن تقومي ال�شخ�ص لنف�سه �سواء �أكان تقوميه لها يدل على �أنها نف�س �إيجابية �أو
نف�س �سلبية (. )Fleming & Watts, 1980
ملح يف
ويحاول املرء با�ستمرار التعرف �إىل ذاته ،وحتديد معاملها ويكون ذلك ب�شكل ّ
مرحلة املراهقة ،وي�ستمر بقية احلياة تبعاً ملا يحل عليه وعلى بيئته من تغيري ،كما �أن فكرة
الفرد عن نف�سه تتميز بالتفرد ،ولكنها عر�ضة للتعديل بت�أثري الظروف البيئية واالجتماعية
التي حتيط به ،وبوجهة نظر الآخرين عنه .فالفرد قد يرى نف�سه ب�صورة �إيجابية �أحياناً،
وب�صورة �سلبية �أخرى� ،إال �أنه ب�صفة عامة له ت�صور �شبه ثابت عن ذاته.
ويذكر بيفيري (� )Pipher, 1994أن نق�ص تقدير الذات وانخفا�ض الثقة بالنف�س و�صورة
اجل�سم ال�سلبية تزداد �أثناء فرتة املراهقة ،ومن هنا ف�إن �سن املراهقة هو �سن ال�ضغوط
النف�سية ،حيث التغريات اجل�سمية واالنفعالية التي ت�ؤدي �إىل القلق واالرتباك.
�إن ذات الفرد هي نتاج اخلربات التي مير بها ،وتقومي الفرد لذاته يتولد من ال�صغر
تدريجياً مع الرغبة يف حتقيق الذات املثالية التي يحلم بها .وغالبا ما ي�سعى الإن�سان �إىل
حتقيق ذات واقعية تتواءم مع �إمكاناته وخرباته ودرجة تكيفه مع بيئته بدالً عن ال�سعي
لتحقيق ذات مثالية غري واقعية.
ويقول العامل النف�سي الأمريكي �أبراهام ما�سلو (�» )Maslowأن الإن�سان يولد وهو حمفَّز
لتحقيق احتياجات �أ�سا�سية يف �شكل هرمي بدءاً باحلاجات الف�سيولوجية كاجلوع والعط�ش،
مروراً باحتياجات الأمن وال�سالمة ،ثم احتياجات االنتماء والتقبل من املجموعة ،و�صوالً
�إىل احتياجات اعتبار الذات واحرتامها يف قمة الهرم ».وبعد حتقيق كل هذه احلاجات
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يجاهد الإن�سان لتحقيق ذاته لي�صل �إىل �أ�سمى مراحل االكتفاء الذاتي وال�سالم مع نف�سه،
ويذهب ما�سلو �إىل و�صف ه�ؤالء الذين حققوا ذاتهم ب�أنهم واقعيون ،متقبلون لأنف�سهم
وللآخرين ،تلقائيون ،مركزون على �أهدافهم وعلى حل م�شكالتهم ،م�ستقلون ،دميقراطيون،
ويتمتعون بروح اخللق والإبداع (( )Cash, et al, 2004كفايف.)1995،
�إن �صورة الذات تعني نظرة الفرد لنف�سه وما ي�ستخل�صه من ذلك مقارنة بالآخرين من
حيث ال�شكل ،واملظهر العام وال�سلوك .ومن هذه ال�صورة يتكون االنطباع العام عن الذات،
�سلبياً كان �أم �إيجابيا .وغالباً ما ت�ؤدي �صورة الذات ال�سلبية �إىل احرتام �ضعيف للذات� .إن
�صورة الذات تكون حمط اهتمام املراهق ،فهو يهتم كثرياً ب�صورته املكونة عن نف�سه .لذلك
و�صف ال�شعر ،وهيكل اجل�سم.
تراه يهتم مبظهره اخلارجي من ناحية لون وطبيعة الب�رشة،
ُّ
ومي�ضى ال�ساعات الطوال �أمام املر�آة ليقنع نف�سه ب�صورته النهائية .وبالرغم من ذلك ال
يقتنع متاماً؛ لأن لديه �صورة ذات خيالية ي�صعب عليه حتقيقها .
�إن بع�ض النا�س؛ وخا�صة القلقني منهم ،له ح�سا�سية مفرطة ل�صورة ذاته توهمه
�أن الآخرين يالحظون عليه �أ�شياء �سلبية كثرية ،ولذلك هو يعتقد �أنه حمط �أنظار الآخرين
واهتمامهم الذين يتل�ص�صون عليه بنظراتهم اخلفية التي تركز على بع�ض عيوبه .ذلك
الوهم يجعله ي�شعر بحرج �شديد وتوتر وخجل �أمام الغرباء ،ولذلك هو يحاول �أن يتجنب
كل املواقف التي تعر�ضه لهذه امل�شاعر .ه�ؤالء ذوو احل�سا�سية الذاتية الزائد ة (�self con
� ،)sciousأو الواعون لذاتهم ،جتدهم خجولني ،يعانون من اخلوف االجتماعي� ،ضعيفي
الثقة بالنف�س ،مرتددين وذوي احرتام ذات �ضعيف (كفايف.)1995،

مشكلة الدراسة:
يعد ا�ضطراب �صورة اجل�سد الناجم عن الفرق يف مدركات الفرد بني الذات اجل�سمية
الواقعية واملثالية املقدمة الأوىل حلدوث ا�ضطرابات عديدة �أقلها تدين تقبل الذات ،مع ما
يتبعه من تراجع يف جوانب متنوعة من مظاهر التكيف والتمتع بال�صحة النف�سية ،وفهم
م�صادر هذا اال�ضطراب وعالقته مبتغريات �أخرى متعددة و�أ�سا�سية يف احلياة اليومية
مهماً يف الإر�شاد واملجاالت التطبيقية لل�صحة النف�سية ،وعلم النف�س
للفتاة توفر �أ�سا�ساً ّ
الإكلينيكي ،للقيام بجهود وقائية يف جمال الإعالم والرتبية والأ�رسة وغريها.
وتع ُد �صورة اجل�سد عامالً حا�سماً يف فتح الباب �أمام ا�ضطرابات الأكل ب�أنواعها وهي
عامل مهم �أي�ضا يف تقرير منط عالقات الأقران و�أمناط الت�أثري املتبادل بينهم ،كما يبدو
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�أنها واحدةً من عنا�رص التفاعل بني �أفراد الأ�رسة ،ويعتمد عليها كثرياً عن�رصان �أ�سا�سيان
من عنا�رص هوية الفرد وهما :مفهوم الذات ،خا�صة مفهوم الذات اجل�سدي ،وتقبل الذات
واحرتامها.
وتربز م�شكلة الدرا�سة احلالية من خالل �سعيها لتحقيق هدفني هما :فهم طبيعة ومنط
�صورة اجل�سد لدى طالبات كلية �إربد اجلامعية ،وعالقتها ببع�ض املتغريات الدميغرافية
وتقبل الذات وفهم دور هذه املتغريات يف هذه العملية ،التي يتوقع �أنها ت�ؤدي دورا مهما
يف ت�شكيل �صورة اجل�سد �أو قد حتدد منط �صورة اجل�سد ،ومدى ر�ضا �أو عدم ر�ضا الطالبات
عنها.

أسئلة الدراسة:
● ●ما واقع تقدير �صورة اجل�سد لدى طالبات كلية �إربد اجلامعية من وجهة نظرهن؟
● ●هل هناك عالقة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )0.05= aبني تقدير �صورة
اجل�سد وتقبل الذات لدى طالبات كلية �إربد اجلامعية ؟
● ●هل تختلف العالقة بني تقدير �صورة اجل�سد وتقبل الذات لدى الطالبات باختالف
امل�ستوى التعليمي؟
● ●هل تختلف العالقة بني تقدير �صورة اجل�سد وتقبل الذات لدى الطالبات باختالف
الدخل ال�شهري للأ�رسة؟

أهمية الدراسة:
تنبع اهمية الدرا�سة من اهمية املو�ضوع فهي:
● ●ت�سلط ال�ضوء على واقع �صورة اجل�سد لدى الفتيات ،وحتديد درجة ر�ضاهم �أو عدم
ر�ضاهم عن هذه ال�صورة ،ومن خالل �سعيها ملعرفة ما �إذا كانت هناك عالقة بني نوع
�صورة اجل�سد التي حتملها الفتيات يف ذاتها ،ودرجة تقبلهم لذاتها ،وعوامل دميغرافية
متعددة.،
● ●�إ�سهامها يف املجال الوقائي الذي هو الهدف املهني الأول للمر�شد النف�سي ،كما
�أنها تقدم م�ؤ�رشات وا�ضحة ت�سري مبوجبها عمليات التدخل وامل�ساعدة املهنية من خالل فهم
العالقة بني �صورة اجل�سد ،وتقبل الذات .واملتغريات الأخرى ذات ال�صلة توفر للأخ�صائي
النف�سي والإكلينيكي دليالً علمياً ينظم �أولويات التدخل املهني ،والإحاطة بالعديد من
جوانب هذا النوع من �سوء التكيف ال�شخ�صي.
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● ●�أن �سل�سلة �سوء التوافق ال�شخ�صي �أو عدم قبول الذات تبد�أ من نقطة متثل النظرة
التي يحملها الفرد جتاه تكوينه البدين �أو �صورة ج�سده� ،إن مو�ضوع املظهر اجل�سدي هو
�أحد م�صادر القلق احلقيقي لدى الفتيات ،فهن ينهمكن يف التفكري مبا ينبغي �أن يكون عليه
اجل�سد ،وكم يجب �أن يتغري ،وي�ؤثر على كثري من ال�ش�ؤون الأخرى كالدرا�سة والتح�صيل،
وتت�أثر به العالقات الأ�رسية ،وثقة الفتاة بنف�سها يف حال وجدت لديها �صورة �سلبية عن
مظهرها اجل�سدي .ومن هنا قد يتوجب �إجراء درا�سة متعمقة لواقع �صورة اجل�سد وعالقتها
ببع�ض العوامل الدميغرافية وتقبل الذات.

مصطلحات الدراسة:
يكونها الفرد عن ج�سمه يف
◄◄�صورة اجل�سد (�« :)Body imageصورة ذهنية وعقليةِّ ،
مظهره اخلارجي و�أع�ضائه املختلفة ,وقدرته على توظيف هذه الأع�ضاء و�إثبات كفاءتها،
وما قد ي�صاحب ذلك من م�شاعر (�أو اجتاهات) موجبة (�أو �سالبة) عن تلك ال�صورة الذهنية
للج�سم ( .)Low, et, al, 2003ويف حدود هذه الدرا�سة يتمثل يف الدرجة التي حت�صل عليها
الطالبة على مقيا�س تقدير �صورة اجل�سد.
◄◄تقبل الذات (« :)self-acceptanceحكم �شخ�صي ي�صدره الفرد لقيمته ،ويظهر
باجتاهاته التي يحملها نحو ذاته ودرجة ر�ضاه عن نف�سه»(طه و�آخرون.)2003،
ويعرف روزنربغ ( )Rosenbergتقبل الذات ب�أنه« :االجتاه العام ال�سلبي �أو الإيجابي
نحو الذات» .ويرى �سوبر (� )Superأن تقبل الذات هو «م�شاعر الفرد جتاه نف�سه ،ويعد تقبل
الذات املنخف�ض معوقاً للتكيف الإيجابي يف احلياة ،بينما يعد تقبل الذات املرتفع �رضورياً
ل�شعور الفرد بال�سعادة والنجاح يف احلياة» (.)Forbes, et al, 2004
ويف حدود هذه الدرا�سة يتمثل يف الدرجة التي حت�صل عليها الطالبة على مقيا�س
تقبل الذات.

الدراسات السابقة:
ففي درا�سة (عبداهلل )2010 ،التي ا�ستهدفت التعرف �إىل العالقة بني �صورة اجل�سم
وال�صحة النف�سية وبع�ض املتغريات الدميغرافية ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من( )88امر�أة
متزوجة و( )50امر�أة غري متزوجة ،وا�ستخدمت الباحثة مقيا�س تقدير �صورة اجل�سم
ومقيا�س ال�صحة النف�سية ،وتو�صلت الدرا�سة يف نتائجها �إىل �أن هناك عالقة ارتباطية دالة
بني تقدير �صورة اجل�سم وال�صحة النف�سية لدى عينة الدرا�سة ،كما �أن للأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية دوراً يف تقومي �صورة اجل�سم ول�صالح املتزوجات.
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ويف درا�سة (حممد )2009 ،التي ا�ستهدفت الك�شف عن العالقة بني �صورة اجل�سم وتقدير
الذاتلدىطالباتاملرحلةالثانويةوالك�شفعنالعالقةبني�صورةاجل�سمواالكتئابلدىطالبات
املرحلة نف�سها مع التعرف على �أثر اختالف امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي للأ�رسة يف عدم
الر�ضا عن �صورة اجل�سم لدى الطالبات ،والتعرف كذلك على العزوف بني الطالبات الالتي يعانني
من عدم الر�ضا عن �صورة اجل�سم يف كل من امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي وت�ألفت عينة
الدرا�سة من ( )110طالبات ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س تقدير �صورة اجل�سد ومقيا�س االكتئاب.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل ان هناك عالقة �إيجايبة بني انخفا�ض تقدير �صورة اجل�سد واعرا�ض
االكتئاب ،وللأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية دور يف عدم الر�ضا عن �صورة اجل�سد.
ويف درا�سة فور�ست والفي ( ،)Forst & Elvie, 2004والتي طبقت على ( )148طالب ًا
يف ال�صفوف  ،11-4و�شملوا فيها �أي�ضاً ( )79من طلبة اجلامعات ( 41ذكور� 38 ،إناث)،
ا�ستهدفت معرفة العالقة بني اجلن�س وتقبل الذات والر�ضا عن اجل�سد ،وا�ستخدمت عدداً من
الأدوات لقيا�س تقبل الذات والر�ضا عن اجل�سد .وتو�صلت �إىل �أن الذكور يدركون �أج�سامهم
�أقل مما يتمنون �أو يرغبون به ،واالناث يدركن �أج�سامهن لأنها �أكرب �أو �أ�ضخم ,ويرتتب على
ذلك �سعي الذكور لزيادة وزنهم مقابل �سعي االناث لإنقا�ص �أوزانهن ,و�أن هذه العالقة
تتزايد طرديا مع تقدم العمر.
درا�سة هاوكنز و�آخرين (� )Hawkins, et al, 2004أجريت على ( )145طالبة جامعية،
وا�ستهدفت معرفة �أثر م�شاهدة �صورة متثل مناذج نحيفة على م�شاعر املر�أة ،وتقديرها
لذاتها ،ور�ضاها عن �صورة ج�سدها ،مت فيها تعري�ض الطالبات مل�شاهدة �صور يف جمالت
ذات انت�شار وا�سع حتتوي �أما �صوراً لأج�ساد ن�سائية نحيلة �أو �صوراً حمايدة� ،أظهرت الدرا�سة
�أن التعر�ض لل�صورة النحيلة �أدى �إىل تراجع الر�ضا عن اجل�سد بدرجة دالة ،وكذلك ت�سجيل
درجة مرتفعة على مقيا�س احلالة ال�سلبية للمزاج ،وتدين تقبل الذات ،وزيادة الدرجة على
مقيا�س �أعرا�ض ا�ضطرابات الأكل .وخل�صت الدرا�سة �أي�ضا �إىل �أن التعر�ض للنماذج النحيلة
ي�سهم يف تطوير ا�ضطرابات الأكل عن طريق الت�سبب بعدم الر�ضا اجل�سدي ،واملزاج ال�سلبي،
وتقبل الذات املتدين.
و�أظهرت درا�سة فورنهان و�سنييد ( )Furnhan, & Sneade, 2002من خالل عينة
تكونت من ( )111ذكرا و(� )124أنثى ،متو�سط �أعمارهم � 16.8سنة ،وا�ستهدفت معرفة
الفروق بني اجلن�سني يف الرغبة بالنحافة ،وعالقة ذلك بتقبل الذات ،واالندفاع ملمار�سة
التمرينات الريا�ضية ،و�أن الإناث عربن عن تباين �أ�شد بني �شكل اجل�سد املثايل والفعلي،
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وعن درجة �أعلى من عدم الر�ضا اجل�سدي ،وكانت لديهن اجتاهات غري معيارية نحو الأكل
وال�سلوك املرتبط به ،كما �أن ميلهن ملمار�سة التمرينات الريا�ضية كان �أعلى ،وبهدف حتقيق
اللياقة البدنية .و�أن �أفراد اجلن�سني لديهما ن�سبة من عدم الر�ضا عن اجل�سد ،ولكن اجتاه
وم�صدر عدم الر�ضا هذا يختلف ويتباين متاما فيما بينهما .وهذا يعني �أنه ال الذكور وال
الإناث مبقدورهم مواجهة ال�ضغوط الثقافية -االجتماعية لتحقيق ال�شكل املثايل للج�سد.
ودرا�سة لني وكوليك ( )Lin & Kulik, 2002التجريبية التي �أجريت على ( )69طالبة
جامعية ،متو�سط �أعمارهن (� )20سنة ،وكان من �أهدافها التحقق من �أثر القبول االجتماعي
يف اعتبار الذات ،وتناولت القلق والر�ضا عن اجل�سد ،والثقة وتقبل الذات كمتغريات تابعة.
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املقارنات التي جتريها الطالبات ت�ؤدي �إىل تدين تقبل املظهر ،وهذا
بدوره يرتبط بتزايد الدرجة على مقايي�س اخلوف االجتماعي الذي يعرب عن وجوده بعدم
ثقة الفرد يف تقبل الآخرين له .و�أدركت الطالبات يف جمموعة الرفاق النحيلني ذواتهن على
�أنهن غري مرغوبات ،ولن ُيخرتن للمواعدة.

ويف درا�سة ثوما�س و�آخرين ( )Thomas, et al, 2002التي هدفت �إىل التعرف على
دور اخل�صائ�ص اجلن�سوية ،وم�ؤ�رش كتلة اجل�سد ومفهوم الذات ،يف التنب�ؤ مب�ستويات ا�ضطراب
الآكل وعدم الر�ضا عن اجل�سد ،يف عينة من الذكور والإناث تراوحت �أعمارهم ما بني 10-8
�سنوات ،وكان عددهم (� )97أنثى و( )105ذكور ،و�أ�شارت ثلثا البنات ( )%66و�أكرث من ثلث
الذكور (� )%42.9إىل �أنهم يخ�شون من زيادة وزنهم ،وتبني �أنه �إذا كان م�ؤ�رش كتلة اجل�سم
كبرياً مع وجود مفهوم ذات متدن ،ف�إن م�ستويات احلمية تزداد ،و�أن م�ؤ�رش كتلة اجل�سم يع ّد
املتنبئ الوحيد لعدم الر�ضا عن اجل�سد لدى �أفراد اجلن�سني ،و�أي�ضا يف التنب�ؤ مب�ستوى مفهوم
الذات.

ويف درا�سة كيم وكيم ( )Kim & kim, 2001والتي ا�ستهدفت التعرف �إىل �أثر الوزن
على كل من تقبل الذات وال�شعور باالكتئاب ،طبقت الدرا�سة على ( )303طالبات يف كوريا،
ترتاوح �أعمارهن بني � 19-15سنة ،وح�سب الفرق بني الوزن الفعلي املدرك واملثايل
املرغوب بناء على التقرير الذاتي وا�ستخدم فيها مقايي�س روزنربغ لتقبل الذات ،و�أو�ضحت
النتائج �أن الوزن املدرك من قبل املراهقات كان �إ�شكاليا� ،إذ انه يت�سبب يف انخفا�ض تقبل
الذات لديهن وبرفع م�ستوى االكتئاب �أكرث مما يحدث يف حالة االكتئاب الإكلينكي .وكان
الوزن املدرك واقعاً �ضمن املدى الطبيعي ,يف حني �أن الوزن املرغوب يتجه دون املعدل
الطبيعي .ويف حني ان ن�سبة الوزن الطبيعي كانت  ،%18.2كانت ن�سبة الوزن املثايل املتدين
.%78.5
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ويف درا�سة ماركوت ( )Marcotte, 2002والتي ا�ستهدفت درا�سة العالقة بني �صورة
اجل�سد والأحداث ال�ضاغطة ،وتقبل الذات كعوامل و�سيطة يف حالة البلوغ ،و�أجريت على 646
مراهق (منهم  178انثى 368 ,ذكر) �أعمارهم ما بني � 18-11سنة ،وا�ستخدمت مقيا�س
الأعرا�ض االكتئابية ومقيا�س بني للدور اجلن�سوي ,ومقيا�س النمو والبلوغ ،و�أحداث احلياة،
و�صورة الذات ،و�صورة اجل�سد� .أ�شارت النتاج �إىل �أن املجموعة الأ�صغر عمراً (�12-11سنة)
من �أفراد الدرا�سة تبنوا �صورة �أكرث �إيجابية للج�سد من �أفراد جمموعة العمر الأكرب (-17
� 18سنة) ،وتقبل ذات �أعلى من �أفراد الفئة العمرية � 14-13سنة .كما �أن �أفراد املجموعة
الأ�صغر عمراً ،كانوا �أقل ا�ستثارة ب�أحداث احلياة ال�ضاغطة مما عرب عنه �أفراد املجموعتني
الأخريتني ,وتبني �أن حالة البلوغ تعطي م�ؤ�رشات �أكرث مع تقدم العمر ,وت�ؤثر على الدرجة
التي يعرب بها الفرد عن الر�ضا اجل�سدي.
ويف درا�سة �ساندهاو�س و�آخرين ( )Sondhaus et al. 2001فقد قاموا ب�إجراء
مقارنة بني عينتني زمنيتني متماثلتني (زمرتني عمريتني) ما بني عامي  1966و1996
بلغ عدد الأوىل  169فردا ( 89ذكور� 80 ،إناث) والثانية  140فرداً ( 70ذكور� 70 ،إناث)
وا�ستخدموا فيها مقيا�س االجتاه نحو اجل�سد وا�ستبانة و�صف الذات ،وهدفت �إىل قيا�س
التفاعل بني خ�صائ�ص الأفراد خالل الفرتتني الزمنيتني وعامل اجلن�س من �أجل معرفة
كيف تتغاير �صورة اجل�سد عرب الزمن ،وبينت النتائج ان الذكور الذين لديهم اجتاه �إيجابي
�أكرث نحو مهاراتهم الأكادميية حظوا بالدرجات الأعلى على االجتاه نحو اجل�سد ،و�أن الذكور
واالناث الذين كان �أدا�ؤهم الأكادميي متدنيا كانت درجاتهم على مقيا�س االجتاه نحو
اجل�سد متطابقة تقريباً.
ويف درا�سة يو�سمايني وداينلوك ( )Usmiani & Daniluk,1999والتي ا�ستهدفت
�إىل التعرف على العالقة بني تقبل الذات والدور اجلن�سوي و�صورة اجل�سد ،من خالل التفاعل
بني الأم وابنتها املراهقة ،وطبقت فيها مقايي�س ريزنبريغ لتقبل الذات ,وبرين للدور
اجلن�سوي ،و�صورة الذات اجل�سدية للمراهقني على عينة من املراهقات يف ال�صفوف من
 11-7و�أمهاتهن ،وبلغ عددهن ( )84مراهقة ،وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �صورة
اجل�سد لدى الأمهات انعك�ست وبارتباط مرتفع جدا على ال�صورة التي حتملها بناتهن عن
�أج�سادهن ،فالأمهات اللواتي كان لديهن �صورة �إيجابية عن �أج�سادهن ارتبط ذلك بعالقة
�إيجابية بوجود نف�س ال�صورة لدى االبنة.
ومن خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة جند انها ركزت على العالقة بني تقدير
�صورة اجل�سم وبع�ض املتغريات ذات العالقة كاالكتئاب وتقدير الذات وبع�ض املتغريات
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الدميغرافية ،كما ركز بع�ضها على دور افراد الأ�رسة ،وخا�صة الأم يف هذا املو�ضوع ،واهتم
بع�ضها الآخر كدرا�سة ماركوت ( )Marcotte, 2002والتي ا�ستهدفت العالقة بني �صورة
اجل�سد والأحداث ال�ضاغطة وتقبل الذات ،ملا ل�ضغوط احلياة من دور يف تكوين فكرة عن
�صورة اجل�سد ،والعالقة بني القلق وتفاعالته املختلفة والعالقات واالرتباطات االجتماعية
كدرا�سة لني وكوليك ( )Lin & Kulik, 2002وكان من �أهدافها التحقق من القلق والر�ضا
عن اجل�سد و�أثر القبول االجتماعي يف اعتبار الذات ،وال�صحة النف�سية(حممد2009،؛
عبداهلل ،)2010،ودور النماذج والتعر�ض ل�صورة متثل مناذج نحيفة على م�شاعر املر�أة،
والتمارين الريا�ضية؛ كدرا�سة فورنهان و�سنييد ()Furnhan, Badmin & Sneade, 2002
ودرا�سة هاوكنز و�آخرين (. )Hawkins, et al, 2004

إجراءات الدراسة:
جمتمع الدراسة والعينة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالبات كلية �إربد اجلامعية التابعة جلامعة البلقاء
َ
التطبيقية يف م�ستوى البكالوريو�س والدبلوم ،واللواتي يقدر عددهن للعام الدرا�سي 2008
 2009 /ب ( )3947طالبة .وتكونت العينة من ( )350طالبة ،وقد اختار الباحث عينة
الدرا�سة بطريقة ع�شوائية من جميع ال�شعب ،وذلك من خالل اختيار �أول ( )15طالبة يف
جدول احل�ضور والغياب(من رقم  )15-1يف ال�شعبة الواحدة ،واجلدول ( )1يو�ضح توزيع
�أفراد العينة.
الجدول ()1
توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

الفئات

املتغري
امل�ستوى التعليمي

دخل الأ�رسة ال�شهري*

التكرار

الن�سبة %

دبلوم

156

44.6

بكالوريو�س

194

55.4

منخف�ض

76

21.7

متو�سط

219

62.6

مرتفع

55

15.7

350

100

املجموع

أقل من 250د (منخفض)  /من 250د إلى 400د (متوسط) 401 /د فأكثر (مرتفع).
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أدوات الدراسة:
قام الباحث يف هذه الدرا�سة با�ستخدام مقيا�سني لتحقيق �أهداف الدرا�سة (،مقيا�س
تقدير �صورة اجل�سد ،ومقيا�س تقبل الذات).
مقياس تقدير صورة اجلسد:
♦ ♦راجع الباحثان بع�ض الدرا�سات ال�سابقة (احلمد2005،؛حممد2009،؛عبدال
له ،)2010،والأدب النظري وعلى العديد من مقايي�س تقدير �صورة اجل�سد التي ا�ستخدمت
يف درا�سات وبحوث �سابقة الذكر فيما يتعلق ب�صورة اجل�سد ب�شكل عام.
وعر�ض املقيا�س على ()12
♦ ♦بعد ذلك �صيغت فقرات مقيا�س تقدير �صورة اجل�سدُ ،
من املحكمني واخلرباء لبيان مدى درجة �صدق املقيا�س ،وقد متتع املقيا�س بدرجة �صدق
مرتفعه بداللة موافقة ( )9من املحكمني على �صالحية املقيا�س دون تعديالت .وتكون
املقيا�س يف �صورته النهائية من ( )26فقرة ،و�أربعة بدائل هي� (:أوافق ب�شدة� ،أوافق ،ال
�أوافق ،ال �أوافق ب�شدة) ،وترتاوح درجات فقرات املقيا�س بني ( )4-1درجات.
كما ق�سمت �أمناط �إجابات �أفراد العينة على هذا املقيا�س �إىل ثالثة م�ستويات ح�سب
املتو�سطات احل�سابية لت�سهيل عملية الو�صف والتحليل ال�ستجابات عينة الدرا�سة يف
النتائج ،كالتايل:


املتو�سط احل�سابي :منخف�ض 1.99 -1 :درجة.



املتو�سط احل�سابي :متو�سط  2.99 -2 :درجة.



املتو�سط احل�سابي :مرتفع 4-3 :درجات.

مقياس تقبل الذات:

ال�صدق:
ا�ستخدم الباحث مقيا�س تقبل الذات ملحق رقم ( ،)3من درا�سة (نايف احلمد)2005،
وقد عر�ضه على جمموعة كبرية من املتخ�ص�صني يف جمال الإر�شاد الرتبوي والنف�سي
وال�صحة النف�سية وا�ساتذة يف علم االجتماع ومر�شدين تربويني ،ومتيز املقيا�س بدرجة
�صدق مرتفعة ،وتكون املقيا�س من ( )38فقرة ،و�أربعة بدائل هي (:دائماً ،غالباً ،نادراً ،مل
يحدث) ،وترتاوح درجات فقرات املقيا�س بني ( )3-0درجات ،و�أعلى درجة على املقيا�س
ككل(  )114درجة.
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ثبات أدوات الدراسة:
للت�أكد من ثبات �أدوات الدرا�سةُ ،ح�سب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب
معادلة كرونباخ �ألفا لتقبل الذات وتقدير �صورة اجل�سد �إذ بلغ ( ،)0.85و ( ،)0.88على
التوايل واعتربت هذه الن�سب منا�سبة لغايات هذه الدرا�سة.

املعاجلة اإلحصائية:
♦
♦
♦

♦املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
♦معامل االرتباط بري�سون.
♦اختبار  Zلبيان الفروق يف قوة العالقات االرتباطية.

النتائج ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما واقع تقدير �صورة اجل�سد لدى طالبات
كلية �إربد اجلامعية من وجهة نظرهن؟

اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالبات على
مقيا�س تقدير �صورة اجل�سد ،فقد بلغ املتو�سط احل�سابي الكلي ( )2.85وانحراف معياري
بلغ( ،)0.47ملحق رقم ( ،)1واجلدول ( )2يبني ن�سبة وتكرارات �إجابات الطالبات على
مقيا�س تقدير �صورة اجل�سد.
الجدول ()2
أنماط االستجابات وتكراراتها ونسبتها المئوية لعينة الدراسة

التكرار

الن�سبة

م�ستوى تقدير اجل�سد
مرتفع

152

43.4

متو�سط

191

54.6

منخف�ض

7

2.0

350

%100

املجموع

يو�ضح اجلدول (� )2أن الطالبات اللواتي كان لديهن تقدير منخف�ض لأج�سادهن بلغ
( )7طالبات وبن�سبه بلغت ( ،)%2.0فيما كان عدد الطالبات اللواتي لديهن تقدير متو�سط
لأج�سادهن بلغ( )191طالبة وبن�سبة بلغت( ،)%54.6وعدد الطالبات اللواتي لديهن تقدير
مرتفع ملظهرهن اجل�سدي بلغ( )152طالبة وبن�سبة بلغت( ،)%43.4كما بلغ املتو�سط
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احل�سابي الكلي لدرجات الطالبات على املقيا�س ( )2.85وانحراف معياري بلغ(،)0.47
ويت�ضح من هذه النتيجة �أن درجة تقدير �صورة اجل�سد لدى الطالبات كانت بدرجة متو�سطة،
وقد يرجع ذلك �إىل �أ�سباب عدة ،منها :ما يتعلق بر�ؤية الطالبة لنف�سها واملظهر اجل�سدي،
ودرجة الوعي والثقافة املجتمعية ،ونظرة املجتمع والزميالت للطالبة ،بالإ�ضافة �إىل
دور الأ�رسة والتن�شئة االجتماعية وتعليقات الوالدين والإخوة يف املنزل ،كما �أن ملظاهر
الع�رص الذي نعي�شه والتكنولوجيا واالنرتنت والف�ضائيات ت�ؤثر ب�شكل كبري يف ر�ضا الفتاة
عن نف�سها ،وما يتعلق بر�ضاه عن مظهرها اجل�سدي ،فقد �أكدت درا�س ة (�Oltmanns & Em
 )ery, 2002) (Mautner & Furnham, 2000على �أن التقوميات الذاتية وثقافة املجتمع
لهما دور كبري يف واقع املظهر اجل�سدي الفعلي وال�صورة املثالية �أو النموذجية التي ت�سعى
الفتاة لأن تكون عليها ،فعدم الر�ضا عن �صورة اجل�سد ،والذي يحمل تقومياً ذاتيا �سلبياً لتلك
ال�صورة يت�ضمن عنا�رص معرفية ووجدانية ،ولي�س فقط جمرد ت�شوهات �إدراكية لدى الفرد.
وتف�رس هذه النتيجة ما �أ�شارت �إليه �أوليف ( )Oliveيف ()Forst & McKelvie, 2004
�أن �صورة اجل�سد تت�ضمن عن�رصين هما ،الر�ضا عن �شكل اجل�سد �أو االجتاهات وامل�شاعر التي
يحملها الفرد من خالل ر�ضاه عن مظهره ،وما ي�ؤديه ج�سده من وظائف .والعن�رص الآخر
يت�ضمن فكرة �صورة اجل�سد �أو عملية تعميم الأفكار التي ي�ستخدمها الفرد لتنظيم ومعاجلة
امل�شاعر والأحا�سي�س املتعلقة باجل�سد ،هذا وت�ؤدي �صورة اجل�سد دوراً مهماً ك�أحد املكونات
الرئي�سية يف احلياة النف�سية للطالبة.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل هناك عالقة دالة �إح�صائيا عن م�ستوى

الداللة ( )0.05= aبني تقدير �صورة اجل�سد وتقبل الذات لدى طالبات كلية
�إربد اجلامعية؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرج معامل ارتباط بري�سون بني درجات تقدير �صورة
اجل�سد ودرجات تقبل الذات ،واجلدول ( )3يبني ذلك.
الجدول ()3
معامالت ارتباط بيرسون وداللتها بين تقدير صورة الجسد وتقبل الذات

املتغري

معامل االرتباط

تقبل الذات
تقدير �صورة اجل�سد
العدد

0.230
350

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05
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يت�ضح من اجلدول ( )3وجود ارتباط �إيجابي دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (= a
 )0.05بني تقدير �صورة اجل�سد وتقبل الذات حيث بلغت قيمة ارتباط بري�سون ()0.230
وبداللة �إح�صائية(.)0.000
من خالل هذه النتيجة جند �أن هناك عالقة قوية بني تقدير �صورة اجل�سد لدى
الطالبات ودرجة تقبلهن لذواتهن ،وان هناك عالقة �سببية وارتباطاً طردياً بني تقدير
�صورة اجل�سد وتقبل الذات ،فقد يت�أثر تقبل الطالبة لذاتها ور�ضاها عن نف�سها بالدرجة التي
تعتقد �أن مظهرها اجل�سدي مقبول ب�شكل عام ،والذي يعد مكوناً �أ�سا�سياً من عنا�رص بناء
الهوية ومنوها ،ولأن الر�ضا عن �صورة اجل�سد مظهر من مظاهر تقبل الذات ف�إنها تت�ضمن
عالقة معتدلة مع تقبل الذات والتكيف النف�سي واالجتماعي ،ويذكر كيم وكيم وماركوت
(� )Kim & kim, 2001) (Marcotte, 2002أن هناك ارتباطاً قوياً بني الر�ضا عن تقدير
اجل�سد وتقبل الذات لدى الطالبات ،وميكن القول �إن ما تدركه الطالبة عن مظهرها اخلارجي
وهيئتها البدنية و�شكلها العام ي�ؤدي دوراً كبرياً يف مقدار تقبل الذات والإح�سا�س بالقبول
االجتماعي والثقة بالنف�س ،و�أن �صورة اجل�سد تعد عامالً مهماً وحا�سماً يف بناء وتكوين
تقبل الذات والهوية ال�شخ�صية وال�صحة النف�سية وهي �أحد املكونات الرئي�سة يف احلياة
النف�سية للطالبة ,وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة (& Marcotte, et al,2002; Forst
.)Mckelive,2004

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل تختلف العالقة بني تقدير �صورة
اجل�سد وتقبل الذات باختالف امل�ستوى التعليمي؟
�أوجد الباحثان العالقة االرتباطية بني تقدير �صورة اجل�سد وتقبل الذات ح�سب متغري
امل�ستوى التعليمي (دبلوم ،بكالوريو�س) ،كما ُح�سبت قيمة  Zالف�رشية لبيان الفروق يف قوة
العالقة االرتباطية بني فئات هذا املتغري ،كما هو مبني يف اجلدول (.)4
الجدول ()4
معامل االرتباط حسب متغير المستوى التعليمي وقيمة  Zللفروق بين معامالت االرتباط

املتغري
امل�ستوى التعليمي

معامل االرتباط

العدد

قيمة

الفئات
دبلوم

0.167

156

1.013

بكالوريو�س

0.277

194

Z

يو�ضح اجلدول ( )4عدم وجود اختالف دال �إح�صائيا ( )0.05 = aيف قوة العالقة
االرتباطية تعزى لأثر امل�ستوى التعليمي بني تقدير �صورة اجل�سد وتقبل الذات� ،أي ال يوجد
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�أثر للم�ستوى التعليمي يف العالقة بني تقدير �صورة اجل�سد لدى الطالبات وال�شعور بتقبل
الذات ،وميكن تف�سري هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثني �إىل �أن درجة الوعي باملظهر
اجل�سدي وتقبل الذات هي متقاربة ،حيث �إن الطالبات جئن من جمتمع واحد له نف�س الثقافة
والوعي ،ولكون الطالبات يدر�سن يف كلية واحدة �ضمن م�ستويني تعليميني؛ مما ي�سمح
باختالطهن يبع�ضهن بدرجة كبرية مما يعزز وجود ترابط وتبادل ثقايف وفكري ،مما ي�سهم
يف التقليل من دور امل�ستوى التعليمي يف العالقة بني تقدير �صورة اجل�سد وتقبل الذات.
ويرى الباحثان ان تقدير �صورة اجل�سد وارتباطها بتقبل الذات كما جاءت نتيجة
ال�س�ؤال الثاين قد ال يرتبط ارتباطاً مبا�رشاً بامل�ستوى التعليمي ،و�إمنا بالوعي والإدراك
وتبادل اخلربات ور�ضا الفتاة عن نف�سها بالدرجة الأوىل والدرجة التي تعتقد فيها الفتاة
ب�أنها تلبي املعايري الثقافية واالجتماعية (. )Usimian & Daniluk,1997

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع :هل تختلف العالقة بني تقدير �صورة
اجل�سد وتقبل الذات باختالف دخل الأ�رسة ال�شهري؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �أوجد الباحثان العالقة االرتباطية بني تقدير �صورة اجل�سد
ح�سبت قيمة Z
وتقبل الذات ح�سب متغري دخل الأ�رسة (منخف�ض ،متو�سط ،مرتفع) ،كما ُ
الف�رشية لبيان الفروق يف قوة العالقة االرتباطية بني فئات هذا املتغري ،واجلدول ()5
يو�ضح ذلك.
الجدول ()5
معامل االرتباط حسب متغير دخل األسرة وقيمة  Zللفروق بين معامالت االرتباط

املتغري

الدخل ال�شهري

معامل االرتباط العدد

الفئات
منخف�ض

0.347

76

متو�سط

0.103

219

منخف�ض

0.347

76

مرتفع

0.510

55

متو�سط

0.103

219

مرتفع

0.510

55

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05
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قيمة

Z

1.802
0.898
2.634
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يتبني من اجلدول ( )5وجود اختالف دال �إح�صائيا عند ( )0.05 = aيف قوة العالقة
االرتباطية تعزى لأثر الدخل بني ذوات الدخل املتو�سط واملرتفع ،وجاءت الفروق ل�صالح
ذوات الدخل املرتفع ،وعدم وجود اختالف بني باقي الفئات ،وتف�رس هذه النتيجة من
حيث ت�أثر الطالبات يف ال�صورة التي يحملنها عن �أج�سادهن ،وتقبلهن لذواتهن بامل�ستوى
االقت�صادي واالجتماعي ،فهناك �سب ٌل متعددة للتماثل مع النماذج الرائجة للج�سد واملظهر
اجل�سدي من حيث ممار�سة التمارين الريا�ضية ،وا�ستخدام بدائل متنوعة لتغيري املظهر �أو
تعديله وحماولة اللحاق بركب املو�ضات والأزياء ،مما ي�ؤثر ب�شكل وا�ضح على ت�صور الطالبة
باملثالية ملظهرها اجل�سدي يف حني ال يتوافر مثل ذلك للطالبات من الطبقة االقت�صادية
املنخف�ضة ،وتف�سري العالقة بني الو�ضع االقت�صادي و�صورة اجل�سد وتقبل الذات ما قدمه
توينج وكامبل ( )Twenge & Cambell, 2002يف ( )Forst & McKelvie, 2004لنموذج
التقوميات املنعك�سة يبني �أننا نقوم بتذويب مدركات الآخرين ب�ش�أننا �ضمن عملية ت�سمى
تذويب الب�صمة ،وهذا املفهوم ينطبق على امل�ستوى االقت�صادي؛ لأنه ي�ؤثر يف الطريقة التي
يعاملنا بها الآخرون ،وبالتايل ف�إنها تنعك�س على تقبلنا لذاتنا ،وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة
مع درا�سة (عبد اهلل2010،؛ حممد.)2009،

التوصيات:
1 .1و�ضع الربامج وال�سيا�سات الهادفة لتوعية املراهقات عن طريق �إر�شاد الآباء
والأمهات وتوعيتهم بالتغريات اجل�سمية والنف�سية التي ت�صاحب مرحلة املراهقة عن طريق
ن�رش الوعي ال�صحي والثقافة الأ�رسية.
2 .2ووجود �أخ�صائيات يف الإر�شاد وال�صحة النف�سية يف املدار�س واجلامعات؛ لإر�شاد
الطالبات وحل م�شكالتهن النف�سية.
3 .3تكثيف الربامج التوعوية اخلا�صة بهذه املرحلة عرب قنوات تلفازية و�إذاعية هادفة
ت�شتمل على الربامج واملحا�رضات والندوات واللقاءات مع املتخ�ص�صني.
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دكتوراة غري من�شورة ،معهد ىالبحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة.
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7 .7حممد ،الأ�سمر( ،)2009العالقة بني �صورة اجل�سم وتقدير الذات لدى طالبات املرحلة
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