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تاريخ االستالم

هدفت الدراسة الحالية إلى تع رف العالق ة ب ين رب رات اإلس اي ف ف ال وول ة و القتر ا ب ور

:ملخص

 وذلك لدى ينة مكونة،الجسم لدى البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 واس تبانة، اس تمار البيان ات اةولي ة: ولتحقي أ ده داف الدراس ة اس تردمت الباح ة.) الب ة222( م ن
 وقد دظر رت النت ا و وج ود الق ة ارتبا ي ة س البة ب ين رب رات. ومقياس تقييم المظرر،دمة ال وولة

 ك ذلك تب ين دن اإلس اي ف ف ال وول ة,اإلساي فف ال وولة و ور الجسم لدى البات قسم ل م ال نوس
 كم ا.ور الجسم بمعنى إمكانية التنبؤ ب ور الجس م م ن ر الل اإلس اي ف ف ال وول ة

لرا تأ ير لى

يل الدراس ف دو الحال ة االجتما ي ة ودش ارت النت ا و إل ى وج ود ف روأ ذات دالل ة

مس توى التح

ور الجس م تبع ا الر تالف

دظر رت النت ا و دم وج ود ف روأ دال ة اح ا يا ف ف متوس ات درج ات

 ام ا ف ف22  وم ن م رهن دك ر م ن, ام ا22 إح ا ية ب ين ال الب ات الالت ف ل م تتج او د م ارهن
ك ان متوس

 حي, ام ا فأق ل22ور الجسم ل الح م ن م رهن

متوس ات درجاترن لى مقياس

.) دكبر من المجمو ة اةررى5..3( تقييمرن ل ور الجسم

Abstract: This study aimed to identify the relationship between Abuse Experiences
In Childhood and its relation with body image among students of the psychology
department of Imam Muhammad bin Saud Islamic University, the study sample
consisted of (220) students; To achieve the objectives of the study the researcher
used: Preliminary data form ; a questionnaire of childhood trauma, and appearance
assessment. The results showed a statistically negative correlation between the
experiences of abuse in childhood and body image and between the experiences of
abuse in childhood among students of the Department of Psychology; also shows
that abuse in childhood have an impact on body image in the sense of predictability
in body through abuse in childhood. The results also showed no statistically
significant differences in the mean scores of body image depending on the different
academic achievement level or marital status; but the results indicated the presence
of significant differences between students who are age 20 years old and younger
and their age more than 20 years in the averages scores the image scale the body in
favor of the young as 20 years old and younger, where he was to evaluate them for
average body image (3.75) is greater than the other group.
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مقدمة:

تعتبر مرحلة ال وولة من المراحل المرمة فف حيا الورد حي تُعد مرحلة تكوين الشر ية،
وكل ما يمر به ال ول من ربرات وتعلم يظرر فف سلوكه وشر يته ندما يكبر ،فال ول الذي

يعانف ربرات حياتية مض ربة وغير مشبعة الحتياجاته اةساسية والبيولوجية ،دو االجتما ية النوسية

المكتسبة ،يغلب لى حياته دم التمتع بر ا ص ال حة النوسية البناي (حم  .)2222،اةمر

الذي يحتم لى الوالدين واةو ياي لى ال ول م ار ا دهمية سالمة جميع العمليات االجتما ية

النوسية التف يتعرض لرا ال ول فف السنوات اةولى من حياته وشر ية الورد هف  -فف واقع

اةمر -انعكاس للظروف والربرات التف تعرض لرا ةن ملية تكوين الشر ية وما يترتب ليرا
من توافأ نوسف واجتما ف هف مليات متدارلة تتم بر م ارحل حياتية متتالية متراب ة ،فتجاو

مت لبات المرحلة الت ورية من النمو-كمرحلة مرمة قبل المدرسة -ضروري للنجاح فف المرحلة التف

تليرا ،كما دن دي انحراف ن شرو العمليات الالسوية –غالبا -ما يؤدي إلى انحراف العملية

الت ويرية فف المرحلة الالحقة ،ور و ا إذا كان هذا االنحراف شديدا ،حي

ي بح واضحا ند

قادر لى القيام بدور البالغين,
ا
سن البلوغ مدى نجاح مليات النمو السابقة ،حين ي بح ال ول

وقادر لى التعامل مع مت لبات الحيا ( بد الغوور وآررون .)2991،كما تؤكد -ديضا -النظريات
ا

المرتلوة ،م ل( :نظرية التحليل النوسف) دهمية ر اية ال ول فف السنوات اةولى من العمر ،وترى

هذه النظرية دن بعض االض رابات النوسية تنشأ من تجارب سلبية مر برا ال ول ،وهذه التجارب

تتمي بأنرا ذات بيعة مؤ ر لى نموه النوسف ،فتعرض الورد ةي

دمة دو سوي فف المعاملة فف

دي مرحلة من مراحل النمو الرمس التف حددها فرويد ،تؤدي بالتالف إلى معانا الورد من

االض رابات النوسية والعقلية (منسى وآررون .)2222،يستردم الوالدان دو القا مون

لى ر اية

ال ول دساليب متباينة فف تنش ته قد تتراوح بين التقبل الوالدي لل ول ،واالهتمام به ومنحه الدفي،

والحب ،واالهتمام إلى رفضه واهماله ،والتساهل معه ،دو تدليله بإف ار  ،دو التشدد معه وان ال العقاب

به ،والذي يتحول فف ك ير من اةحيان إلى قاب بدنف ٍ
قاس ،دو توبيخ ،دو تحقير ،وا دراي وسررية،

ولكل دسلوب من دساليب المعاملة الوالدية انعكاساته اإليجابية والسلبية لى ال ول و لى بعض

جوانب شر يته وفف ذلك إساي له ،تتبعرا ردود فعل سي ة تظرر فف سلوكياته (إسما يل توفيأ،

 .)2222فاةسلوب الذي يتبعه اآلباي فف معاملة دبنا رم له واقب مؤ ر لى حياترم النوسية ،حي
إن نقص مرارات التعامل مع ال ول و دم قدر الوالدين لى ضب

الغضب واالنوعاالت السلبية,

وحرمان ال ول من مشا ر الحب والع ف ُيؤ ر سلبا لى نموهم النوسف والجسمف ،دو يعوأ قدرترم
لى إقامة القات سوية مع اآلررين (راضف.)2222 ،
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وقد دشارت العديد من الدراسات إلى ارتواع معدل االض رابات النوسية التف ترتب

بسوي معاملة

اةبناي بأي شكل من دشكالرا ;(Kitamura, et .al., 2000 ; Gladstone, et.al.,2004

 ،Buist,1998; Riggs &Jacobvitz, 2002).ويوترض العديد من الباح ين دن لإلساي تأ ي ار

سلبيا لى ربرات الورد النوسية ومشا ره واتجاهاته المرتب ة بشكل الجسم ووظيوته & ( Fallon

) Ackard,2002 ; Finkelhore,1984; Neziroglu, et. al., 2006ف ور الورد السلبية نحو

جسمه ،دو دم رضاه نرا دو اض رابرا قد يكون دحد العوامل التف تعوأ التوافأ مع ذاته ومع بي ته
المحي ة فف الوقت نوسه ،وقد يكون هذا سبب ا فف معاناته من اض رابات سلوكية تعكس دم ات انه
وسوي توافقه (كوافف النيال .)2911،ويرتب رضا الورد دو دم رضاه ن

ور جسده بما ي دره

اآلررون من دحكام و تقييمات ذلك دن نم الجسد الجذاب والمناسب والم الف من جرة نظر البي ة

التف يعيش برا الورد ،له تأ ير كبير لى مدى رضا الورد دو دم رضاه ن جاذبيته الجسدية ،دي
كلما كانت

ور الورد قريبة دو مت ابقة مع معايير الجسد الم الف السا د فف المجتمع كلما دشعره

شعور بالرضا ن ذاته الجسدية ،لى العكس من ذلك يعانف الورد
ا
ذلك بجاذبية ,وكلما د بح دك ر

ك ي ار كلما تبا دت

ور جسده المدركة بالنسبة له ن ال ور الم الية السا د فف قافته حي

يقل

رضا الورد ن ذاته وينروض تقديره لرا ( بود .)2229 ،و لى ذلك قد توجد القة بين ربرات
اإلساي فف ال وولة و ور الجسم ،وهذا ما ستبينه الدراسة الحالية.

مشكلة الدراسة:

ار سلبية لى اة وال قد تستمر مدى الحيا  .إذ قد تؤ ر
تترك اإلساي بأشكالرا المرتلوة آ ا

لى اةداي الوظيوف لل ول برمته و لى االتجاهات والكواي االجتما ية واةداي

ربرات اإلساي

المدرسف والعالقات المستقبلية فف مراحل المراهقة والرشد ،إضافة إلى تناقل ممارسات اإلساي
اةجيال ،حي

بر

إن اةفراد الذين يشردون اإلساي دارل بيوترم قد يقومون بتكرار دور اإلساي فف

مراحل مرهم المتقدمة مع دبنا رم فف المستقبل .واذا كانت ال وولة هف الوتر التف توضع فيرا
البذور اةولى للشر ية التف تتبلور مالمحرا فف المستقبل ,لذا تعتبر من در ر فترات الحيا

اإلنسانية ودهمرا ،وما يحد

فيرا من اض رابات فف النمو ي عب تقويمه دو تعديله فف مستقبل

حيا الورد ،بل قد تشوه اإل ار العام لشر يته فتر

المع ف.)2225،

ورته دمام نوسه واآلررين ( بد

ويؤكد يونغ ( )Young,1992دهمية إحساس ال ول بحدود جسمه ند نمو هويته الشر ية

وتكامله النوسف ،ودن االض رابات المبكر فف

ملية النمو هذه وب ور حاسمة د ناي ال وولة

والمراهقة المبكر قد تؤ ر لى اةداي النوسف والوظيوف فف الرشد .و ور الجسم من دهم العوامل
النوسية التف تؤ ر لى شر ية الورد ،ومن المتغيرات المرمة لورم سلوكه .وتتشكل هذه ال ور
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التنش ة االجتما ية والتوا ل االجتما ف فضال

نتيجة مجمو ة متغيرات كأنما

ن الوضع

اال جتما ف واالقت ادي للبي ة التف يوجد فيرا الورد والحاالت النوسية التف يمر برا كاإلحبا

وال راع ودساليب ال واب والعقاب والربرات اإلدراكية واالنوعالية ومواقف النجاح والوشل (الدريل،

.)222.

وقد د ارت الدراسات اإلكلينيكية االنتباه نحو اة ر الواضح لسوي المعاملة واإلهمال لى إدراك

الورد لذاته واتجاهاته نحو جسمه ،إذ توضح النتا و المستمد من بعض الدراسات دن اةفراد الذين

تعرضوا لسوي المعاملة فف

وولترم دظرروا قلقا د لى تجاه التغيرات المتعلقة بالو ن وهي ة

الجسم ) ،)Fallon & Ackard,2002; Oppenheimer et al.,1985وفف

دراسة كيرنف-

كوك ،وستريجل مور ) ( Kearney- Cook & Striegel - Moore,1994ارتب ت اإلساي

الجنسية ب ور دالة باالنشغال ال ا د والمبالغ فيه بالمظرر الجسمف .وترتب ال حة النوسية ب ور

الجسم الموجبة ( )Newman et al., 2006فالورد حينما يكون لديه

حيحة وتقدير

ور جسم

موجب نحو ذاته فإنه ينمو ويعيش فف حيا سوية ( )Hildebrandt, 2007وقد اتضح من رالل
نتا و بعض الدراسات السابقة دن اإلنا

لديرن

ور جسم سالبة ،وكن دقل رضا ن

ور الجسم،

ولديرن تقدير ذات منروض ،واكت اب دك ر من الذكور &(Lowery et al. 2005; Davison

) McCabe, 2005; Hildebrandt, 2007وحظف موضوع

ور الجسم بالدراسة ،من قبل

الباح ين ،كل حسب اهتمامه ،فمن الدراسات العربية توجد -لى سبيل الم ال-دراسة (إبراهيم

والنيال )2991،ودراسة (كوافف ،والنيال )2991 ،ودراسة (شقير ،)2991 ،ودراسة (فايد،

 )2999ودراسة (شقير وشلبف )2999 ،ودراسة (الشبراوي .) 2222 ،ومن رالل ما سبأ يمكن

ار
القول :إن إساي معاملة ال ول الجسمية دو النوسية دو دي نم من دنما سوي المعاملة تترك آ ا
لى نمو الورد ال يمكن محوها بسرولة ،وتضع اةسس ةية اض رابات يمكن دن تظرر

لى

شر ية ال ول بر المراحل النما ية المرتلوة من هنا يأتف إجراي هذه الدراسة ،ليتم تنويذها فف بي ة

ربية توتقر إلى دراسة حدي ة فف هذا المجال ،ولتترذ من البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام

محمد بن سعود اإلسالمية الالتف ما ي لن

وتبلورت الوكر بالتساؤالت التالية:
 -2هل يوجد ارتبا

لى د تاب مرحلة الشباب بعدا مجتمعيا بح يا لرا،

دال اح ا يا بين ربرات اإلساي فف ال وولة و ور الجسم لدى البات

قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟

 -2هل تتنبأ درجات ربرات اإلساي فف ال وولة بدرجات
النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟

()011

4

ور الجسم لدى

البات قسم لم
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 -5هل توجد فروأ ذات داللة إح ا ية فف درجات

ور الجسم لدى البات قسم لم النوس

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تبعا الرتالف (العمر ،الحالة االجتما ية ،التقدير
الدراسف)؟

أهداف الدراسة:
يلف:

من رالل ما تم تناوله فف المقدمة وتحديد المشكلة فإن الدراسة الحالية تنح ر دهدافرا فيما

 -2الكشف ن بيعة االرتبا بين ربرات اإلساي فف ال وولة و ور الجسم.

 -2معرفة مدى إمكانية التنبؤ ب ور الجسم من رالل التعرض لربرات اإلساي التف يتعرض لرا
الورد فف مرحلة ال وولة.

 -5التحقأ من وجود فروأ فف
الدراسف).

ور الجسم ترجع إلى متغير (العمر ،الحالة االجتما ية ،التقدير

أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية:

 -2تبدو دهمية الدراسة فف ت ديرا للبح

فف ربرات اإلساي حي

تشكل هذه الظاهر واحد

من القضايا الحساسة التف ال يتسنى معرفترا بسرولة وما تحا به من سرية وكتمان حي

-2

يؤمل لرذه الدراسة دن تكون إضافة إلى الوكر اإلنسانف ،ال سيما فف جانبه النظري.

ينة الدراسة الحالية تقع فف مرحلة الشباب ،وهف مرحلة مرمة بالنسبة إلى الورد ،فإذا وجدت

دية مشكالت فف

ور الجسم ،ددى ذلك إلى االض رابات النوسية.

 -5تكمن دهمية الدراسة فف الجانب الوقا ف ،متم ال فف دراسة بيعة العالقة بين ربرات اإلساي
فف ال وولة و ور الجسم حي

يكون التر ي وا داد البرامو الوقا ية اإلرشادية والعالجية

دك ر فا لية ،وذلك وفأ إ ار مرجعف مد م بدراسات لى البي ة المحلية.

المفاهيم و المصطلحات األساسية للدراسة:
اإلساءة إلى األطفال ( :)Child Maltreatment - CMرفت منظمة ال حة العالمية اإلساي

إلى اة وال بأنرا" :جميع دشكال المعاملة الجسدية والعا وية السي ة ،واإلساي الجنسية واإلهمال دو
المعاملة المرملة ،المؤدية إلى إلحاأ دذى فعلى دو محتمل ل حة ال ول وبقا ه وت وره ونموه دو

كرامته فف سياأ القة من المسؤولية وال قة دو القو “(World Health Organization -.
) WHO, 1999, P.15وتعرف ربرات اإلساي فف ال وولة (Abuse Experience in

)Childhoodبأنرا" :ما يدركه الورد من ربرات إساي جسدية ،دو ا وية ،دو جنسية ،دو إهمال،
سبأ دن تعرض لرا فف مرحلة ال وولة" (البقمف .)22 ،2229،وتعرف الباح ة ربرات اإلساي فف
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ال وولة إج ار يا فف الدراسة الحالية بأنرا" :مجموع الدرجات التف تح ل ليرا ال البة من رالل

إجابترا ن بنود استبانة

دمة ال وولة المستردم فف هذه الدراسة".

صورة الجسم  :Body Imageتعرف

ور الجسم بأنرا":

ور ذهنية – إيجابية دو سلبية –

يكونرا الورد ن جسمه ،وتعلن ن نوسرا من رالل مجمو ة من الميول السلوكية التف تظرر

م احبة لتلك ال ور " ( .)Rosen et .al,1991: 33والتعريف اإلج ار ف ل ور الجسم فف الدراسة

الحالية :هو ما ُيعبر نه بمجموع الدرجات التف تح ل ليرا ال البة لى مقياس
المستردم فف الدراسة.

ور الجسم

اإلطار النظرية والدراسات السابقة:

أولا :خبرات اإلساءة في الطفولة Abuse Experience in childhood
ا تبر قد الستينيات بداية البح

توسع فيرا البح

فف موروم اإلساي الجسدية و قد السبعينيات هو الوتر التف

فف الجوانب القانونية واالجتما ية لإلساي  ،وبداية ظرور مواهيم جديد  ،م ل:

اإلساي الجنسية ،وموروم التحرش الجنسف ،إضافة إلى مواهيم اة وال واإلساي العا وية (الحديدي

وجرشان )2221،وترى (حلمف  )2999دن السكون الذي دحا بموضوع إساي معاملة اة وال

ويلة يرجع إلى كونه مشكلة دسرية ،وال يروى لى دحد الحساسية الشديد فف دراسة دمور

لوتر

دسرية تتسم بالر و ية ،كما دن هذا السلوك العنيف مع اةبناي كان ينال قبوال اجتما يا فف إ ار
تأديب الرجل ةفراد دسرته ،ومن ناحية دررى كان هناك إنكار لوجود م ل هذا العنف دارل اةسر

التف تسودها القات الحب والرحمة.

وهناك آراي متعدد تناولت موضوع إساي معاملة اة وال واهمالرم بالبح  ،وك ٌل منرا يتناول

سلوك اإلساي من رؤيته الرا ة ،فاآلراي ال بية تبح

فف نو ية حواد

اإلساي وقسوترا ،وترك

لى اإلهمال الذي يتعلأ بتغذية اة وال .دما اآلراي القانونية فتتناول نوع اإل ابات والتحرشات

الجنسية را ة التف يتعرض لرا اة وال تحت سن السادسة شر  ،وتتناول بالبح

اإلهمال الذي

يشمل الحرمان من ال عام والمالبس والحماية دو الحرمان من العناية ال بية المناسبة تحت سن

ال امنة

شر  .بينما يبح

اة باي التأ يرات النوسية إلساي المعاملة

لى اة وال فف مرحلة

وولترم ،وكذلك اآل ار النوسية المستقبلية التف تؤ ر لى نمو الشر ية ( .)Marvinl,1981ويرى

الحديدي وجرشان ( )2221دن تحديد دشكال اإلساي ي احبرا دد من ال عوبات والتف تشمل

تغير المعايير التف تستردم لتحديد تلك اةشكال اةساسية إلساي معاملة اة وال ،كما تشمل
ارتالف التعريوات القانونية والحكومية والبح ية لإلساي  ،إال دن هناك دربعة دشكال ر يسة لإلساي

غالبا ما ترك

ليرا البحو  ،وهف :اإلساي البدنية دو الجسمية ،واإلساي النوسية دو العا وية،

()016
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ما تحد

مع بعضرا ،وقد يكون دحد اةشكال بداية لحدو نم آرر من دشكال اإلساي  .تترذ

اإلساي لأل وال د دشكال من دهمرا :دوال  :إساي اإلهمال ( :)Neglect Abuseتشير إلى

ت رفات النبذ التف و ورا العالم فونتانا ( )Fontana, 1984: P736بأنرا بار ن" :اإلهمال

العا وف دو الحرمان ال ادر من اةم دو المربف الر يس بسبب الغياب دو الممارسات السلبية،

باإلضافة إلى اإلهمال الجسدي الذي يشمل سوي التغذية والمالبس غير المال مة ،واالفتقار إلى

اإلشراف واإلهمال ال بف والتعليمف" .انيا :اإلساي الجسدية ( :(Physical Abuseتتضمن هذه

اإلساي اإليذاي والجروح ،م ل :الحروأ والتم أ والكسور ،ودي نموذج آرر من إساي المعاملة

المادية والجسدية التف تستمر لمد تتجاو اليومين (11سا ة) ،وتتضمن اإلساي الجسدية ديضا

سلوكيات الضرب باليد ،والضرب بآلة حاد  ،والكدمات بأشكالرا المرتلوة ،والرنأ ،والدفع ،والعض،

والدهس ،والمسك بعنف ،وشد الشعر ،والقرص ،والب أ .و اد ما تكون لرذه اةشكال آ ار

حية

ضار قد ت ل لمرحلة الر ر دو الموت إذا ما تواقمت(Walker; Katon; Griffits; Holm .
) .& Hickok, 1988ال ا :اإلساي النوسية العا وية )(Psychological–Emotional Abuse

 :تتضمن اإلساي النوسية بعض الت رفات التف تضع ال ول فف مواقف مستمر دا مة من الترديد
وي ّعد اإلهمال والحماية ال ا د والتشدد فف فرض اةوامر ،ورفض ال ول،
دو الروف دو اإلرهابُ .
والتوقعات العالية جدا من ال ول ،إضافة إلى النقد المتكرر ،واةلواظ غير الال قة ،والشتا م،

واإلهانات ،والتحقير ،الذي ي لأ ليه دحيانا العنف اللوظف ،من اةم لة لى الممارسات السلبية

لإلساي النوسية لل ول ( .)Kluft,1984رابعا :اإلساي الجنسية ( :)Sexual Abuseوتشير إلى
ملية اشتراك واقحام اة وال والمراهقين تحت سن (21سنة( من غير الناضجين وغير المستقلين

من الناحية النما ية والت ورية ،فف دنش ة جنسية ال يورمونرا ب ور تامة ،وال يست يعون الموافقة

جنسيا ،سواي كان من دارل اةسر دو
ليرا دو رفضرا بحكم القو والسل ة التف يتمتع برا المسفي
ّ
رارجرا).(Wallace, 2005

النظريات المفسرة لإلساءة:

تور من قبل اةسر
نظرية دورة اإلساءة :تحدد نظرية دور اإلساي ما إذا كانت الن ات العنيوة ّ
اة لية ،نتيجة لعملية تعلّم السلوك العنيف من رالل مالحظة ممارساته دارل اةسر ،دو لكون

وتعرف هذه النظرية -باإلضافة إلى كونرا دور اإلساي -
الورد نوسه قد وقع ضحية لرذا العنفّ .
بأنرا :نظرية انتقال اإلساي بر اةجيال .إذ يشير موروم دور اإلساي إلى دن اإلساي سلوك يتم
تعلّمه دارل اةسر ودنه ينتقل من جيل إلى الجيل الذي يليه .وتتبنى هذه النظرية فكر دن اة وال

الذين يقعون ضحايا للعنف ،دو الذين يشردون العدوان العنيف الذي يمارسه وج نحو ال وج اآلرر،

سيكبرون ويتعاملون ويستجيبون ة والرم دو د واجرم باةسلوب نوسه ،إذ غالبا ما يمتلك اة وال
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الناجون من اإلساي استعدادا مسبقا ون ة نحو ممارسة اإلساي مع دفراد دسرهم المستقبلية
(Fontana, 1984).
نظرية ثقافة اإلساءة :يؤكد النموذج ال قافف االجتما ف فف اإلساي ددوار الرجال والنساي فف

المجتمع ،باإلضافة إلى التركي

لى االتجاهات ال قافية نحو النساي واة وال ،و لى تقبل ممارسة

اإلساي والموافقة ليرا ،بو ورا جميعا دسبابا مسؤولة ن اإلساي  .وتستند نظرية قافة اإلساي إلى

الوكر القا لة دن اإلساي موّ ة ب ور غير متكاف ة دو ادلة دارل المجتمعات ،ودنرا دك ر شيو ا
فف بقات المجتمع ذات المكانة االقت ادية واالجتما ية الدنيا ،وتستردم ال قافات الور ية دسلوب

ار مقارنة بو ات المجتمع اةررى.
اإلساي والقو كاستجابة لما تتعرض له من م يرات ب ور دك ر تكر ا
وتوترض هذه النظرية دن اإلساي استجابة متعلمة تعكس نو ية ملية الت بيع االجتما ف التف تع

ممارسات اإلساي دو تشير إلى القبول والرضا نرا بو ورا سلوكا مناسبا ( Wolfgang and
.)ferracuti, 1982
ثاني ا :صورة الجسم Body Image
يعد الجسم البشري الوسيلة الر يسة التف يقيس برا اإلنسان المه الدارلف و المه الرارجف ،كما

دنه اةدا التف يجرب ،ويتعامل ،ويتوا ل برا مع هذين العالمين ،وقد ددرك الوالسوة والموكرون

والباح ون هذه الحقيقة ،فكتبوا الك ير ن القة الورد بجسمه ،و ن كيوية إدراكه هذا الجسم ،ومدى
تأ ير تلك العالقة بين كل من شر يته وسلوكه مع اآلررين ،وسلوكه الذاتف ،و المه المعرفف،

وتريالته (شقير ،2222 ،د) .ترجع دهمية

ور الجسم إلى دنرا اةساس لرلأ الروية السوية وغير

السوية فف ظروف بعينرا ،ف ور الجسم فف

القترا بالواقع الموضو ف (اةشكال الجسمية

ووظا ورا) إنما هف جوهر الظاهر النوسية (ف يم.)29.9,
وتشمل

ور الجسم الك ير من التعريوات والمجاالت ،و رفت ب رأ ديد

اةبعاد وتتضمن مكونات فسيولوجية ونوسية واجتما ية حي

ةنرا متعدد

ينظر سالد ( )Slade,1994إلى

ور الجسم لى دنرا ":ت ور قلف مرن وغير ابت لشكل الجسم وحجمه ،والتكوين الذي يتأ ر

بعوامل مرتلوة تاريرية و قافية واجتما ية ،وفردية ،وبيولوجية ،التف تدار لى مراحل الحيا المرتلوة"

( .)p.497ويذكر حسين فايد ( )2999دن

المن غرسة فف ربرات الحيا لدى اإلنا

ور الجسم تعنى" :االهتمامات بو ن الجسم وشكله

المراهقات ،وتتم ل هذه االهتمامات فف النحافة ك وة جيد

للحيا  ،و دم الرضا ن ياد الو ن والقلأ من ياد الو ن ،واإلف ار فف ال عام ،مقابل الجاذبية

الجسمية ،وانقاص الو ن مقابل رسا ل بين شر ية ن النحافة"( .ص .)299:يرى كل من كاش
وبرو نسكف) (Cash & Pruzinsky,2002دن ت ور الذات الجسمية يحد
مراحل تم ل المرحلة اةولى :الربر النوسية المبكر للجسم حي
()010
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رالل اةحاسيس التف تنشأ دارل الجسم ،وهذه الم يرات الجسدية تتيح لأل وال التميي بين دجسادهم

والبي ة المحي ة ،كما تلعب الم يرات السمعية والب رية دو ار مرما فف استمرار نمو اإلحساس بالذات،

فأ ابع ُمقد م الر اية هف التف تحدد وترسم الحدود اة لية لس ح الجسم ،ويتشكل إحساس ال ول
بالحدود الرارجية لجسمه من رالل التوا ل الناتو بين ا وة مقدم الر اية ,والربر الدارلية لل ول.
فإدراك الجسد بو وه موضو ا فف المكان هو دك ر مستويات ربر الجسد دهمية ،فذلك التر ي

يوفر اإل ار الال م لتحديد مكان المنبرات لى س ح الجسم ،ولتوجيه دج اي الجسم فف القترا

ببعضرا بعضا ،كذلك فإن التر ي يمدنا بالتميي اليسير بين اللذ واةلم .ورغم دن تر ي الجسم
يتأ ر بالتعلم إال دنه ابت وال يق عه إال المؤ رات العميقة كتلف المخ دو تناول المردرات ،وتشير

التقارير إلى دنه حتى االض رابات السيكولوجية الحاد كالذهان والع اب لرا د ر ض يل

لى

تر ي الجسم (ف يم .)29.9 ،وفف المرحلة ال انية يتم تعريف حدود س ح الجسم وتميي الحاالت
الدارلية للجسم حي

تبدد هذه المرحلة فف الشرور اةولى من مر ال ول ،وتمتد إلى العام ال انف

المكتشوة حدي ا حي

ينمو إحساس متكامل بذات الجسم ،وت بح الحدود الرارجية للجسم دك ر

من الحيا  ،وتتمي بنمو إحساس ال ول بالواقع الذي يظرر فف شكل حدود الجسد والحاالت الدارلية

وضوحا ،ويتم التميي بين الحدود الدارلية والرارجية .وقد اهتم فينشل ) (Finchelبعملية إدراك
ال ول تماي ذاته ن الالذات ،وتأ يرها فف تكوين دناه ،فيرى دنه فف ارتقاي الواقع يلعب ت ور

ال ول لبدنه دو ار را ا جدا ،فوف البداية يكون إدراك التوتر وفيما بعد -ومع الو ف بوجود موضوع-

يسكن هذا التوتر ويكون لدى ال ول شفي فف الرارج ،وبدن هذا ال ول هو هذا وذاك فف الوقت
نوسه ،وسبب حدو

كل هذه المع يات اللمسة الرارجية والحسية الدارلية فف الوقت نوسه ،م

ي بح البدن ند ال ول شي ا منو ال ن بقية العالم ومن م ي بح من الممكن تميي الذات ن
الالذات ،وجملة لت وراته العقلية ن البدن ود ضا ه مما يسمى

ور البدن ،وهف التف تكون فكر

دنا ،وهف ذات دهمية دساسية للتكوين الالحأ لألنا .وهنا تبدو دهمية المع يات -اللمسة الرارجية

والحسية الدارلية -لى تكوين موروم

هوفر ) (Hofferدن ربر اإلحبا

ور الجسم  (Fisher & Cleveland,1968).ودوضح

التف يربرها ال ول من دم قدرته لى تحقيأ اإلشباع الومف

يست يع دن يكتشف إ بعه ويرضعه ،وهذه الرضا ة تعمل لى ترويف التوتر الومف ،ويكون هذا

بمن لة دول تعبير مشرأ ن الروية واالستقالل الج ف ،كما دكد هوفر دهمية الوم واليد كعضو
قابض لى تكوين

ور الجسم ،ويرى دن اةنا الجسمانف هف فف البداية فم ،دما اليد فرف وسيلة

امة لت ويع البي ة الرارجية ل الح ال ول

( الرلباوي .)2911 ،دما المرحلة ال ال ة فتم ل

تكامل ذات الجسم بو ورا تحوي الذات النوسية التف تشكل إحساسا متجانسا للروية واالستمرار ،وفف
هذه المرحلة يتم تعريف الذات الجسدية وتجانسرا كأساس للمعرفة بالذات فف النمو العادي ،ويتم
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تنظيم الربرات والمواهيم لتحديد

ور قلية ابتة متجانسة لجسم الشرص ،وتعد هذه المرحلة مرمة

ود ساسية فف النمو ،وتكون هذه الوتر م حوبة بإحساس من الوعالية حي

تتجانس ربر الذات

الجسدية و ور الجسم وموروم الذات الكلية لتشكل إحساس الذات الكلية ،وهف ضرور دساسية

لإلحساس الدارلف بالذات النوسية ،ومع بداية العمليات المادية فف
اإلحساس المحدد للو ل بين الذات والعالم الرارجية وامتالك

ور جسم دقيقة ممي ي بح ممكنا

مع تبلور القدر المجرد ).(Cash & Pruzinsky,2002
النظريات المفسرة لصورة الجسم

وك بيعة جميع االض رابات النوسية فإن

د رضرا كالتالف:

نظرية مخطط الذات  :ترك ت نظرية مر

مر السادسة تقريبا ،فإن

ور الجسم حظيت بتوسير دد من النظريات

الذات  Self-Schema Theoryالتف وضعرا

ماركوس ) (Marqusام  29..لى كيوية معالجة اةفراد محتوى وسا ل اإل الم ،ومدى تأ يره فف

موروم الذات لدى الورد ،ف يغة الذات هف ت ور الورد لتلك العنا ر التف تجعله منو ال ن
اآلررين ،وتلك النواحف تشكل إحساسا باآلنية  .Meو بقا لنظرية مر

الذات ،فإن الناس ينمون

اإلحساس بالذات ن ريأ االنعكاس لى سلوكياترم الرا ة .ومن مالحظة ردود فعل اآلررين

للذات ،ومن رالل معالجة المعلومات االجتما ية التف ن ريقرا تقدر إلى دق ى مدى مظاهر
ور جسم الشرص كإحدى مظاهر

الذات ،ويرى مايرس و بيوكا ) (Myers & Bioccaدن

الت ور الذهنف التف تكون الذات .وكما فف مظاهر الذات اةررى ،فإن
وليست تقويما موضو يا ،ومن م فرف قابلة للتغير ن
الجسم مرنة حي

ور الجسم هف بناي ذهنف

ريأ المعلومات الجديد  ،كما دن

ور

إنرا غير ابتة ،وتستجيب لإلشارات االجتما ية ،ويقترحان دنه إذا كانت الوجو

كبير بين الجسم الموضو ف  Objective bodyوالجسم الم الف المدمو Internalized ideal

 bodyفقد ينتو نقد الذات وانرواض تقدير الذات (فايد.)2221 ،

نظرية التحليل النفسي :دوضح فرويد " "Freudفف نظريته ن الليبدو إلى دن منا أ االست ار

الجنسية هف منا أ الجسم ومنا أ الحساسية الجسمية ،ودن شر ية الورد تت ور بحسب تتابع

سي ر االحساسات الجسمية ،ويبدد الورد فف تكوين

ور ن جسمه ن ريأ نمو اةنا التف تريئ

السبل له ليكون قاد ار لى التميي بين ذاته وبين اآلررين ،وتشير نظرية التحليل النوسف إلى دن
اض راب

ور الجسم لدى الورد ،وارتالل الشر ية ترجع كلرا إلى ت ور الحيا الجنسية فف

السنوات اةولى من مر اإلنسان ( با  .)2221 ،ويرى ددلر " "Adlerدن دسلوب الحيا يتشكل

كرد فعل لمشا ر النقص التف يشعر برا الورد سواي دكانت مشا ر حقيقية دم وهمية ،فالورد الذي

يكون دسلوب حياته قا ما لى تدنف نظرته إلى نوسه تض رب
()012
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الشكل ةسباب قد

الشر ية بكاملرا ،كما دن الورد ندما يكون له ضو ذا قيمة دنيا من حي

تكون ضوية ،فإن هذا الورد يعمل جاهدا كف ي ور دحاسيسه العميقة بالنقص ويحاول بشتى ال رأ
تعويض النقص الجسمف لديه باستعمال ضو آرر ،دو من رالل تك يف استعمال العضو ذي
القيمة الدنيا وذلك لكف يتقبل

ور جسمه ويترلص من سي ر اإلحساس بالنقص والنظر الدونية،

ودن هذا العيب لن يؤ ر فف مورومه ن جسمه ,بل لى العكس من ذلك فقد يعد قو دافعة ،وسببا
فف كل ما يحققه اإلنسان من تووأ ( الجبوري وحافظ.)222.،

النظرية اإلنسانية :د روجر ( (Rogersالذات المحور اةساس للشر ية ,إذ تتضح شر ية
الورد بناي لى إدراكه لذاته ,فالربرات التف يمر برا دو المواقف التف يتعرض لرا ال تؤ ر فف سلوكه

إال تبعا إلدراكه لذاته ,ولما كان ل ور الجسم دهمية كبرى من رالل تدارلرا مع تقدير الورد لذاته,
فإن الورد يقيم ما يتعرض له من ربرات لى ضوي فيما إذا كانت تشعره بالتقدير اإليجابف للذات,

فالتجارب الماضية را ة دحدا

وربرات ال وولة التف ترتب ب وات الورد الجسمية لرا تأ ير فف

إدراك الورد ل ور جسمه كما دن لرا تأ ي ار قويا فعاال لى توافأ الشر ية ,بحي

يعتقد روجر دن

لكل فرد حقيقته و ورته ن ذاته كما ربرها وددركرا هو لذا فرف تعد العامل الحاسم فف بناي

شر يته و حته النوسية ( الجبوري وحافظ.)222. ,
الدراسات السابقة:

تعد الدراسات العلمية وفأ متغيرات الدراسة الحالية محدود فف المجتمعات العربية ،فف حين

تعد الدراسات العلمية فف المجتمعات الغربية متعدد وبمتغيرات دررى فقد بحث زاسلوف

( )Zaslove,1991د ر التعرض للتحرش الجنسف
بالشره الع بف ،وقسمت

ور الجسم لدى السيدات الم ابات

لى

ينة الدراسة إلى مجمو تين ،تكونت المجمو ة اةولى من السيدات

الم ابات بالشره الع بف ولديرن تاريخ سابأ من التحرش الجنسف ،فف حين دن المجمو ة ال انية

تكونت من السيدات الم ابات بالشره الع بف بدون تاريخ سابأ من التحرش الجنسف ،واستردم

الباح

مقياس دم الرضا ن

ور الجسم ،وارتبار شكل الجسم لقياس متغيرات الدراسة .وقد

دشارت النتا و إلى دن المجمو ة الم ابة بالشره الع بف ولديرا تاريخ من التحرش الجنسف كن دك ر
اهتماما بشكل ومظرر الجسم ،ويشعرن بعدم ال بات والرضا ن
وماكاني ( )Schaaf & McCanne,1994إلى بح
واض راب

ور الجسم .وهدفت دراسة شاف

العالقة بين ربرات اإلساي فف ال وولة

ور الجسم ،واض رابات اةكل ،لدى ()1.2

البة جامعية ،وقد

بأ لى العينة

مقياس تاريخ اإلساي فف ال وولة لقياس اإلساي الجنسية والجسدية ،ومقياس د راض اض رابات

اةكل ومقياس

ور الجسم ودشارت نتا و الدراسة إلى دم وجود ارتبا

والجسدية واض راب

بين اإلساي الجنسية

ور الجسم .وفف بحث أندراوس( )Andrews,1995ن العالقة بين ربرات
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اإلساي فف ال وولة والر ا ص الشر ية واإلحساس بالروية الذاتية ،وذلك لى ينة من اإلنا

(ن=)219

بأ

ليرن مقياس ربرات اإلساي فف ال وولة ،ومقياس الشعور بالروية ومقياس

ور الجسم دشارت النتا و إلى دن  %22من دفراد العينة

اة راض المرضية النوسية ومقياس

تعرضوا لإلساي الجنسية ،و %52تعرضوا لإلساي العا وية والجسدية المتكرر كذلك ارتب ت
ربرات اإلساي بأ راض االكت اب وانرواض تقدير الذات ،واض راب

ور الجسم والشعور بالر ي

والرجل .كما هدفت دراسة بيرام ووانجر ) ( Byram & Wanger,1996إلى الكشف
العالقة بين اإلساي الجنسية وتشوه

ن

ور الجسم لدى ينة مكونة من ( )222البة جامعية وقد

بأ لى العينة مقياس اإلساي الجنسية ،كما استردمت ددا تقدير حجم الجسم الب رية لتقييم

التشوه فف

ور الجسم ،وقد تو لت الدراسة إلى دم وجود القة دالة بين اإلساي الجنسية وتشوه

ور الجسم .وفف دراسة بيوولكو وآررين )(Bifulco, Morant, Baines & Bunn ,2002

والتف هدفت إلى فحص العالقة بين اإلساي النوسية فف مرحلة ال وولة واالكت اب والسلوك االنتحاري

الذي يظرر فف مرحلة الرشد ،حي

استردم الباح ون فف ذلك ينة مكونة من ( 221سيد ) ممن

تعرضن لإلساي النوسية فف وولترن من الوالدين ،و بقوا لى دفراد هذه العينة د ددوات تضمنت

استبانة لقياس ربرات اإلساي النوسية ،وقا مة بيك لالكت اب ،و حيوة بيانات تتضمن د دس لة

ن محاوالت االنتحار وفترات إلحاأ الضرر بالذات وقد دشارت النتا و إلى وجود آ ار بعيد المدى

نتيجة التعرض لربرات اإلساي النوسية تتم ل فف (الشعور بالرجل ،والر ي ،وانرواض تقدير الذات،
والميل إلى إيذاي الذات ،واض راب العالقات االجتما ية مع اآلررين) .كما دظررت نتا و دراسة
ويفر وزمالئه ( )Weaver, et.al., 2007التف بح ت العالقة بين ربرات العنف الجسدي واإلساي

ور الجسم واض راب ضغو ما بعد ال دمة لدى ( )31سيد تعرضن للعنف

العا وية وتشوه

دم ارتبا

واإلساي العا وية .دشارت النتا و إلى

اض راب ضغو ما بعد ال دمة وتشوه
إلى الكشف

العنف الجسدي واإلساي العا وية بأي من

ور الجسم .وفف دراسة البقمي ( )9002والتف هدفت

ن االرتبا ات المتبادلة بين ربرات اإلساي فف ال وولة وكل من

واض رابات اةكل (فقدان الشرية-الشره الع بف) ،وتكونت ينة الدراسة من (122
البات جامعة الملك سعود فف التر

 )2.سنة حي

ور الجسم

البة) من

ات العلمية واةدبية ،ممن تراوحت د مارهن ما بين (-2.

بأ لى العينة :استبانة

دمة ال وولة (تعريب الباح ة) ،مقياس تقييم المظرر

(تعريب الباح ة) ،ارتبار اتجاهات اةكل (تعريب الدسوقف ،)2221،وارتبار الشره الع بف (إ داد

شقير )2222،ودسورت النتا و ن وجود ارتبا سالب ٍ
دال اح ا يا بين درجات ربرات اإلساي فف
ال وولة ودرجات

ور الجسم لدى ال البات الجامعيات ،ووجود تأ ير دال لمتغير

ور الجسم لى

العالقة بين ربرات اإلساي فف ال وولة والشره الع بف .وترى الباح ة دن الدراسات التف تناولت
()013
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ربرات اإلساي فف ال وولة و القترا ب ور الجسم هف دراسات غربية جميعرا ،بمعنى دنرا دجريت

فف سياقات قافية وحضارية مغاير لتلك التف تسود فف – البي ة العربية

موما والبي ة المحلية

موضوع الدراسة -ر و ا ،ومن هنا تتضح مشكلة الدراسة بقدر ما يتضح الدافع الذي دفع الباح ة

إلى القيام بالدراسة الحالية .كما دن ارتالف نتا و الدراسات التف تناولت العالقة بين ربرات اإلساي

فف ال وولة و ور الجسم ،من اةسباب التف دفعت الباح ة إلى تسلي م يد من الضوي للتحقأ من

بيعة تلك العالقة .كما دفادت الباح ة من رالل مراجعة الدراسات السابقة فف تعرف اةدب النظري
المتعلأ بمواهيم الدراسة ،وبذلك تأمل الباح ة إضافة ٍ
جديد لى هذا اةدب النظري را ة فيما يتعلأ
بالمعلومات الحدي ة ن ربرات اإلساي فف ال وولة و القترا ب ور الجسم .كذلك دفادت الباح ة من

رالل مراجعة الدراسات السابقة فف تعرف منرو الدراسة ،و ريقة استردام ينة الدراسة و حجمرا.

ومن رالل مراجعة تشابه الدراسات السابقة وارتالفرا مع الدراسة الحالية اتضح انوراد الدراسة الحالية
ن الدراسات السابقة فف د دمور دوج ها فيما يلف :

 -2تنورد الدراسة الحالية بأنرا تدرس العالقة بين ربرات اإلساي فف ال وولة و القترا ب ور
الجسم لدى البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 -2بقت هذه الدراسة لى ينة من
اإلسالمية بمدينة الرياض.

 -5استردمت الباح ة استبانة

ومقياس تقييم المظرر لقياس

البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود

دمة ال وولة ((Childhood Trauma Questionnaire

ور الجسم (.(Appearance Evaluation Scales

فرضيات الدراسة:

 -2يوجد ارتبا دال اح ا يا بين درجات ربرات اإلساي فف ال وولة ودرجات
البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 -2تتنبأ درجات اإلساي فف ال وولة بدرجات
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

ور الجسم لدى

ور الجسم لدى البات قسم لم النوس بجامعة

 -5توجد فروأ ذات داللة إح ا ية فف درجات

ور الجسم لدى

البات قسم

لم النوس

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تبعا الرتالف (العمر ،الحالة االجتما ية ،التقدير

الدراسف).

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة :وفقا ل بيعة الدراسة الحالية فقد استردمت الباح ة المنرو الو وف االرتبا ف وهو
المنرو الذي يرتم بالكشف

ن العالقة بين متغيرين دو دك ر لمعرفة مدى االرتبا

المتغيرات والتعبير نرا ب ور رقمية دو كمية حي

تناولت الدراسة الحالية ربرات اإلساي فف
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ال وولة و القترا ب ور الجسم لدى
اإلسالمية.

البات قسم

لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود

مجتمع الدراسة وعينتها :يم ل مجتمع الدراسة الحالية جميع البات قسم لم النوس بكلية العلوم

االجتما ية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بارتالف مستوياترن الدراسية .وقد تكونت ينة

الدراسة الحالية من (ن=  )222البة ،وتم سحب العينة بال ريقة العشوا ية اليسير  .تناولت الدراسة

الحالية فف متغيراترا الر ا ص الديموغرافية والتف ترك ت فف (العمر ،الحالة االجتما ية ،التقدير

الدراسف) لدى البات قسم لم النوس بجامعة محمد بن سعود اإلسالمية وهف لى النحو التالف:
جدول ( )1توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية
المتغير
العمر

الحالة االجتما ية

التكرار

النسبة %

 22اما فأقل

38

17.3

دك ر من  22اما

182

82.7

المجموع

220

100

مت وجة

43

19.5

غير مت وجة

177

80.5

المجموع

220

100

ممتا

79

35.9

جيد جدا

99

45.0

جيد

42

19.1

المجموع

220

100.0

التقدير

يتضح من الجدول السابأ دن نسبة  %2..5من دفراد العينة مرهن  22اما فأقل ،بينما

نسبة  % 12..من دفراد العينة مرهن دك ر من  22اما .كما يتضح دن نسبة  % 29.3من دفراد

العينة مت وجات ،نسبة  % 12.3من دفراد العينة غير مت وجات .واتضح ديضا دن نسبة %53.9

من دفراد العينة تقديرهن ممتا  ،ونسبة  %13من دفراد العينة تقديرهن جيد جدا ،نسبة  %29.2من

دفراد العينة تقديرهن جيد.

العينة الستطالعية :تكونت العينة االست ال ية من ( )31البة من البات قسم لم النوس

بجامعة محمد بن سعود اإلسالمية من غير ينة الدراسة الوعلية

دجل التأكد من

دأ المقاييس و باترا.

بردف المعالجة اإلح ا ية من

أدوات الدراسة:

أولا -استبانة صدمة الطفولة ( :(Childhood Trauma Questionnaireد د هذا المقياس

بيرنسيتن وفنك ) ،)Bernstein & Fink,1998والذي قامت بترجمته وتعريبه وتقنينه
()001
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البقمف( ،)2229وهو بار ن تقرير ذاتف يتألف من ( 21بندا) ،بغرض فحص تاريخ تعرض
الورد لإلساي واإلهمال ،ويتألف المقياس من رمسة دبعاد ،ويتكون كل بعد من هذه اةبعاد من (3

بنود) وهف :دوال ُبعد اإلساي العا وية :تشير إلى اال تداي اللوظف لى إحساس ال ول بقيمته ،دو
جدارته ،دو دي سلوك مذل ،دو مقلل للقدر ،دو مردد يوجه إلى ال ول من قبل شرص يكبره سنا.
انيا ُبعد اإلساي الجسدية :تشير إلى اال تداي الجسدي لى ال ول من قبل شرص يكبره سنا ،مما
يشكل ر ار لى ال ول دو تنتو نه إ ابة ما  .ال ا اإلساي الجنسية :تشير إلى االت ال
متكرر ولكنه ال يم ل دساسا لرذه
ا
الجنسف بين ال ول وشرص يكبره سنا ،ويكون اإلجبار واضحا

الربرات .رابعا ُبعد اإلهمال العا وف :يشير إلى فشل مقدمف الر اية فف إشباع الحاجات العا وية
والنوسية اةساسية لل ول ،م ل :الحب ،والتشجيع ،واالنتماي ،والد م .رامسا ُبعد اإلهمال الجسدي:
يشير إلى فشل مقدمف الر اية فف إشباع حاجات ال ول الجسدية اةساسية ،والتف تتضمن :ال عام،

والمسكن ،واةمن ،واإلشراف ،وال حة .ويجيب الموحوص لى بنود المقياس وفأ رمسة بدا ل

هف( :دا ما ،وغالبا ،ودحيانا ،ونادرا ،ودبدا) وقد وضعت لرذه االستجابات دو ان متدرجة ،هف

نادر ( ،)2دبدا ( )2وتشمل البنود التالية،1 ،5 ،2( :
كاآلتف :دا ما ( ،)3غالبا ( ،)1دحيانا ( ،)5ا

 )2. ،23 ، 21 ،25 ،22 ،22 ،22 ،21 ،2. ،23 ،22،21 ،22 ،9 ،1 ،1مع مالحظة
دن البنود التف تحمل اةرقام ( )21 ،21 ،29 ،25 ،. ،3 ،2يتم ت حيحرا فف االتجاه المعاكس.
دما البنود التف تحمل اةرقام ( )22 ،21 ،22فيتم ت حيحرا لى النحو اآلتف :دا ما ( ،)2غالبا،

ونادر ،ودبدا ( ور) .ويمكن الح ول لى الدرجة الكلية للمقياس ككل ودرجة لكل بعد
ا
ودحيانا،
لى حد  .وللتأكد من

دأ االستبانة ،قامت (البقمف )2229،بحساب ال دأ التمي ي لوحص

قدر كل بند من بنود المقياس لى التميي بين المجمو ات ال رفية ،وقد ُحدد ددنى  %2.بين دفراد
ينة الدراسة وكذلك د لى  %2.من العينة م حساب داللة الوروأ بين متوس ف المجمو تين لكل

بند ،وذلك باستردام ارتبار ت وبعد التحليل اإلح ا ف وجد دن جميع بنود المقياس تمي بين

المجمو تين ال رفيتين (ددنى  %2.ود لى  ،)%2.وذلك بداللة إح ا ية ند مستوى ()2.22
مما يشير إلى
االرتبا

دأ المقياس .وتم تقدير

دأ االتساأ الدارلف للمقياس من رالل حساب معامل

بين درجة كل بند والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمف إليه من ناحية ،وتم حساب معامل

االرتبا بين درجة البند والدرجة الكلية للمقياس من ناحية دررى وبعد التحليل اإلح ا ف وجد دن

البنود ترتب ارتبا ا داال ند مستوى ( )2.22بالدرجات الكلية لألبعاد التف تنمف إليرا ،و ند مقارنة
معامالت ارتبا

البنود باةبعاد مع معامالت ارتبا

البنود بالدرجة الكلية للمقياس ككل تبين دن

ارتبا البنود باةبعاد دقوى من معامالت االرتبا مع الدرجة الكلية للمقياس ككل .وللتأكد من بات

االستبانة اتبعت البقمف( )2229ريقة إ اد الت بيأ ،حي

تم ت بيأ االستبانة لى ينة بلغت

مجلة جامعة األ زهر-غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،6102المجلد  ،03العدد 0
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البة) من بين العينة االست ال ية ،وذلك بوا ل منف قدره ال ة دسابيع بين الت بيقين،

(31

وحسب معامل االرتبا

بين الت بيقين ،وبلغت قيمته ( )2.151وهو دال اح ا يا ند مستوى

( )2.22وهذا يدل لى بات المقياس .و ريقة دلوا كرونباخ لحساب بات االستبانة ،وجاي معامل

ال بات بين ( ،)2.115 – 2.132وهو معامل بات مرتوع مما ي م ن إلى إمكانية استردام هذه

االستبانة .وةغراض الدراسة الحالية ،فقد قامت الباح ة بالتحقأ من الر ا ص السيكومترية
للمقياس حي

قامت بحساب

دأ االتساأ الدارلف وذلك من رالل حساب معامالت االرتبا

بين كل فقر من فقرات مجاالت المقياس والدرجة الكلية للمجال نوسه ،وذلك لى النحو الذي

يوضحه الجدول التالف:

جدول رقم ( :)9معامل الرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لستبانة صدمة الطفولة
معامل
الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
االرتباط
البعد الخامس
البعد الرابع
البعد الثالث
البعد الثاني
البعد األول
3

*0.467

9

*0.412

20

**0.767

5

*0.564

1

*0.344

8

*0.298

11

**0.737

21

*0.399

7

*0.416

2

*0.479

14

**0.659

12

**0.669

23

**0.690

13

*0.604

4

*0.491

18

**0.618

15

**0.676

24

**0.758

19

*0.553

6

*0.239

25

*0.453

17

**0.655

27

**0.664

28

*0.542

26

*0.365

** دالة احصائيا عند مستوى دللة 0.01

* دالة احصائيا عند مستوى دللة 0.00

يتضح من الجدول السابأ دن قيم معامل االرتبا

لجميع

بارات المقياس موجبة ودالة

اح ا يا ند مستوى الداللة  2.23فأقل ،مما يشير إلى دن بارات المقياس تتمتع بدرجة

دأ

جيد يمكن اال تماد ليرا فف إجراي الدراسة .كما قامت الباح ة بحساب ال دأ البنا ف الذي يقيس
مدى تحقأ اةهداف التف تريد اةدا الو ول إليرا ،ويبين مدي ارتبا كل بعد من دبعاد االستبانة

بالدرجة الكلية لوقرات لالستبانة ،والذي يوضحه الجدول التالف:

جدول ( :)3الصدق البنائي لستبانة صدمة الطفولة ( (Childhood Trauma Questionnaire
م

البعد

ال دأ*

1

اإلساي العا وية

0.856

2

اإلساي الجسدية

0.910

3

اإلساي الجنسية

0.920

4

اإلهمال العا وف

0.875

5

اإلهمال الجسدي

0.793

دمة ال وولة
()006

16

0.939
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*ال دأ = الجذر التربيعف الموجب لل بات

ويتضح من النتا و فف جدول ( )5قيمة ال دأ لجميع فقرات المقياس كانت (،)2.959

وهذا يعنى دن المقياس

ادأ بدرجة الية جدا .وقد تحققت الباح ة من بات المقياس من رالل

حساب معامل دلوا كرونباخ والتج ة الن وية ،والذي يوضحه الجداول التالف:

جدول رقم ( :)4حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ
االستبانة

دد الوقرات

معامل دلوا كرونباخ

استبانة دمة ال وولة ( (Childhood
Trauma Questionnaire

21

2.112

من رالل الجدول السابأ يتضح تمتع المقياس بمعامل بات جيد ،حي

كرونباخ للمقياس ( ،)2.112وهف نسبة الية.

بلغ معامل دلوا

جدول رقم ( :)0حساب ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفية
االستبانة

دد الوقرات

استبانة دمة ال وولة ( (Childhood
Trauma Questionnaire

21

التج ة الن وية
سبيرمان

جوتمان

2...1

2...1

من رالل الجدول السابأ يتضح تمتع المقياس بمعامل بات جيد ،حي

بلغ معامل

سبيرمان للمقياس ( )0.778ومعامل جوتمان ( ،)0.776وهف نسبة الية .وبذلك تكون الباح ة قد

تأكدت من

ورترا النرا ية ،ودنرا

دأ االستبانة و باترا فف

الحة للت بيأ لى ينة الدراسة

اةساسية ،مما يجعلرا لى قة تامة ب حة االستبانة و الحيترا لجمع البيانات الال مة لإلجابة ن

دس لة الدراسة وارتبار فرضياترا.

ثاني ا -مقياس تقييم المظهر لقياس صورة الجسم (:(Appearance Evaluation Scales

د د هذا المقياس كاش ( )Cash,1994وهو نسرة مرت ر من مقياس العالقات الذاتية

الجسمية متعدد اةبعاد وذلك لقياس

ور الجسم ،وقد قامت البقمف ( )2229بترجمته إلى اللغة

العربية ويتألف مقياس تقييم المظرر فف

ورته المرت ر من ( )52بندا مو ة لى رمسة دبعاد

البعد اةول-تقييم المظرر :ويقيس هذا البعد مشا ر الجاذبية الجسمية ،والرضا ن المظرر.
هفُ :
البعد الجرد المبذول لالهتمام بالمظرر ،والجرود
البعد ال انف-التوجه نحو المظرر :ويقيس هذا ُ
ُ
البعد القلأ
البعد ال ال -االنرماك ب ياد الو ن :ويقيس هذا ُ
السلوكية التف تردف للمحافظة ليهُ .
البعد الرابع -الو ن
حول ياد الو ن والبدانة ،واالهتمام الشديد بالو ن والحمية وتقليل اةكلُ .
الم نف ذاتيا :يعكس هذا البعد ت ور الشرص للو ن الراص به تحت مسميات مرتلوة تندرج من
مجلة جامعة األ زهر-غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،6102المجلد  ،03العدد 0
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البعد الرامس-الرضا
دون الو ن ال بيعف بدرجة كبير إلى ا د ن الو ن ال بيعف إلى حد الكبيرُ .
البعد الرضا ن سمات محدد لمظرر الشرص من حي الرضا
ن منا أ الجسم :يقيس هذا ُ
و دم الرضا.
ريقة الت حيح لمقياس تقييم المظهر لقياس صورة الجسم :يتكون المقياس من ال

من اةس لة:

مجمو ات

المجمو ة اةولى :وتشمل البنود من ( )22- 2ويجيب نرا الموحوص تبعا لبدا ل رمسة هف:

-

ال دوافأ تماما ،ال دوافأ غالبا ،محايد ،دوافأ غالبا ،دوافأ تماما ،وقد وضعت لرذه االستجابات
دو ان متدرجة هف كاآلتف :ال دوافأ تماما ( ،)2ال دوافأ غالبا ( ،)2محايد ( ،)5دوافأ غالبا

( ،)1دوافأ تماما ( ،)3مع مالحظة دن العبارات التف تحمل اةرقام (,29 ,21 ,21 ,21 ,22

 )22يتم ت حيحرا فف االتجاه المعاكس.
-

المجمو ة ال انية :وتشمل البنود التف تحمل اةرقام ( )23 ,21 ,25ويجيب نرا الموحوص

-

المجمو ة ال ال ة :وتشمل البنود رقم ( ،)51 ,55 ,52 ,52 ,52 ,29 ,21 ,2. ,21ويجيب

بوضع دا ر حول الرقم المجاور للبند الذي ين بأ ليه.

اض غالبا ،غير ر ٍ
اض تماما ،غير ر ٍ
نرا الموحوص تبعا لبدا ل رمسة هف :غير ر ٍ
اض دو

اض غالبا ،ر ٍ
اض ،ر ٍ
لست ر ٍ
اض تماما ،وقد وضعت لرذه االستجابات دو ان متدرجة هف :غير

اض دو لست راضيا ( ،)5ر ٍ
اض تماما ( ،)2غير راضف غالبا ( ،)2غير ر ٍ
ر ٍ
اض غالبا (،)1
ر ٍ
اض تماما (.)3

وقد قامت البقمف ( )2229بحساب ال بات الكلف للمقياس ب ريقتين :ال ريقة اةولى -معامل

كرونباخ -دلوا الكلف للمقياس ،فتم التو ل إلى معامل بات بلغ  2..23وهو معامل دال اح ا يا
ند مستوى  2.22مما يشير إلى بات المقياس .وال ريقة ال انية-حساب معامل ال بات ب ريقة إ اد

االرتبار :حي

د يد ت بيأ المقياس لى ينة قوامرا( )31البة بوا ل منف قدره ال ة دسابيع،

وتم حساب معامل االرتبا بين درجات ال البات فف الت بيقين ،فتم التو ل إلى معامل ارتبا قدره
 2.1.2وهو معامل دال اح ا يا ند مستوى  .2.22كما قامت بحساب

بعد

بدرجة

رأ وهف كاآلتف( :ال دأ التميي ي،

دأ مقياس تقييم المظرر

دأ االتساأ الدارلف) .وهو ما يعنف دن المقياس يتمتع

الية من ال دأ وال بات .وةغراض الدراسة الحالية ،فقد قامت الباح ة بالتحقأ من

الر ا ص السيكومترية للمقياس كما قامت بالتأكد من

دأ االتساأ الدارلف :من رالل حساب

معامالت االرتبا بين كل فقر من فقرات مجاالت المقياس والدرجة الكلية للمجال نوسه ،وذلك لى

النحو الذي يوضحه الجدول التالف:

()000
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جدول رقم ( :)6معامل الرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس
الوقر

معامل االرتبا

الوقر

معامل االرتبا

1

*0.315

17

-0.460

2

*0.325

18

0.057

3

-0.054

19

-0.175

4

*0.425

20

-0.189

5

*0.296

21

-0.080

6

*0.238

22

0.009

7

*0.219

23

0.003

8

*0.401

24

*0.441

9

*0.313

25

*0.391

10

0.078

26

*0.443

11

-0.133

27

*0.312

12

-0.097

28

*0.489

13

*0.197

29

*0.548

14

-0.173

30

*0.390

15

*0.208

31

*0.295

16

*0.305

32

*0.532

* دالة اح ا يا ند مستوى داللة 2.23

يتضح من الجدول السابأ دن قيم معامل االرتبا

لغالبية

بارات المقياس موجبة ودالة

اح ا يا ند مستوى الداللة  2.23فأقل ،مما يشير إلى دن بارات المقياس تتمتع بدرجة

دأ

جيد يمكن اال تماد ليرا فف إجراي الدراسة-فيما دا بعض العبارات فرف سالبة .-كذلك قامت

الباح ة بحساب ال دأ البنا ف وهو دحد مقاييس

دأ اةدا الذي يقيس مدى تحقأ اةهداف التف

تريد اةدا الو ول إليرا ،والجدول التالف يوضح ذلك.

جدول ( :)7الصدق البنائي للمقياس
المقياس

دد العبارات

ال دأ*

مقياس تقييم المظرر لقياس ور الجسم
((Appearance Evaluation Scales

52

2...2

*ال دأ = الجذر التربيعف الموجب لل بات
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واضح من النتا و الموضحة فف جدول ( ).قيمة ال دأ لجميع فقرات المقياس كانت

( ،)2...2وهذا يعنى دن المقياس ابت

ادأ بدرجة الية جدا .وقد تحققت الباح ة من بات

المقياس من رالل معامل دلوا كرونباخ والجدول التالف يوضح ذلك:

جدول رقم ( :)8حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ
المقياس

دد الوقرات

معامل دلوا كرونباخ

مقياس تقييم المظرر لقياس ور الجسم
((Appearance Evaluation Scales

52

2.391

من رالل الجدول السابأ يتضح تمتع المقياس بمعامل بات جيد ،حي

كرونباخ للمقياس ( .)2.391وبذلك تكون الباح ة قد تأكدت من
النرا ية ،ودنه

بلغ معامل دلوا

دأ المقياس و باته فف

ورته

الح للت بيأ لى ينة الدراسة اةساسية ،مما يجعلرا لى قة تامة ب حة المقياس

و الحيته لجمع البيانات الال مة لإلجابة ن دس لة الدراسة.
نتائج الدراسة:
عرض النتائج المتعلقة بالفرض األول وتحليلها:
ينص الورض اةول لى دنه " :يوجد ارتبا

ال وولة ودرجات

ور الجسم لدى

اإلسالمية ،وللتحقأ من

البات قسم

دال اح ا يا بين درجات ربرات اإلساي فف
لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود

حة الورض قامت الباح ة باستردام معامل ارتبا بيرسون .وسوف تتناول

الباح ة الجدول التالف لعرض وتحليل النتا و الرا ة بالورض اةول.

جدول ( :)2العالقة الرتباطية بين خبرات اإلساءة في الطفولة وصورة الجسم
المتغير

ربرات اإلساي فف ال وولة

اإلح ايات

ور الجسم

معامل ارتبا بيرسون

**-2.267

الداللة

0.000

العدد

220

**دالة اح ا يا ند مستوى معنوية 2.22

من الجدول ( )9يتضح دن قيمة معامل االرتبا

بين ربرات اإلساي فف ال وولة و ور

الجسم لدى البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بلغت (،)-0.267

والقيمة االحتمالية ( ،)2.22وهف قيمة دقل من مستوى الداللة ( ،)2.22وبالتالف فإنه توجد القة
ارتبا ية سالبة ذات داللة إح ا ية ند مستوى داللة  2.23بين ربرات اإلساي فف ال وولة و ور

الجسم لدى البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .وبناي لى ما تقدم فقد

تم قبول الورض القا ل " :يوجد ارتبا دال اح ا يا بين درجات ربرات اإلساي فف ال وولة ودرجات
()002
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ور الجسم لدى البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية " بمعنى دنه كلما

ادت اإلساي فف ال وولة كلما كان تقييم

ور الجسم دقل لدى البات قسم لم النوس بجامعة

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .فقد جايت هذه النتيجة متوقة مع ما تو لت إليه دراسة كل من:

; ،Andrews,1995; Lopez & Heffer,1998بينما ارتلوت مع نتا و دراسة

Schaaf

; ،&MCanne,1994; Weaver, et.al,2007وتع و الباح ة هذه النتيجة إلى كون

ور

الجسم ربر نوسية ورا ية تتسم باالستم اررية وتتأ ر إلى حد بعيد بما يمر به الورد من ربرات،

فالتعرض لإلساي فف المراحل المبكر من النمو ر و ا مرحلة ال وولة والمراهقة يمكن دن يع ل
النمو السوى ل ور الجسم ويؤدي إلى فقدان العالقة اإليجابية بالجسد ،حي
المتعلقة ب ور الجسم بالنسبة لرؤالي اةفراد مشحونة باالستياي دو السر

ت بح هذه الربرات

و دم الرضا واالنشغال

ال ا د والمبالغ فيه بالجسد .فقد دوضحت الدراسات دن اةفراد الذين يتعرضون لإلساي الجنسية فف

وولترم يظررون انشغاال دكبر بأجسادهم ،كما يظررون مشا ر االستياي نحوها ،وبالتالف يترذون

إجرايات مبالغ فيرا لتغيير مظررهم الجسدي  ،Schaaf &MCanne,1994وغالبا ما تتولد لدى

ضحايا اإلساي الجنسية نظر مض ربة ةج اي محدد من الجسم ،ويتم تعميم هذه النظر المض ربة

لى كامل الجسد وتؤدي إلى دم الرضا الكلف ن الجسم ) .( Cash & Pruzinsky,2002كما

يمكن توسير هذه النتيجة بأن

التف قد تحد

ور الجسم تشكل االهتمام الكبير بالنسبة إلى الورد حتى إن التغيرات

فف المظرر الجسمف نتيجة اال تداي كآ ار الكدمات والرضوض ،والندبات ،و المات

الرب  ،والعض ،قد تؤدي إلى مشا ر من دم االرتياح ،وضعف ال قة فف النوس ،و دم الجدار،

وانرواض تقدير الذات ،إذ دوضحت نتا و دراسة نول وآررين) )Noles, et.al., 1985وجود القة

بين الجاذبية الجسمية وموروم الذات ،فالورد ال يكون ت و ار إيجابيا ن جسمه إال إذا كان راضيا ن
ورته الجسمية ،وينبع الرضا ن الذات الجسمية من التقييم اإليجابف ليس فق

ل ور الجسم،

ولكن لموروم الورد ن ذاته ب وة امة .كما دن االنتقاد الالذع والتعليقات السلبية من قبل الوالدين
تجاه ال ول بشأن الجوانب المتعلقة بمظرره و لى اةرص مالمح الوجه ،دو الجوانب المتعلقة بالو ن

يرتب

ب ور محدد الحقا بانرواض تقدير الذات ،فعبارات الوالدين دارل ال ول تشكل اةساس

بالنسبة إليه فف إدراك الذات ،كما تتأ ر

ور الجسم بال قافة فرف تتأ ر ديضا ببي ة ال ول اةسرية

دور جوهريا فف تكوين فكر ال ول ن جسمه فموروم الورد ن جسمه دنه جميل دو
إذ إنرا تلعب ا
قبيح ،ن ظيف دو غير نظيف ،محبوب دو غير محبوب يتأ ر بشد بربراته فف محي اةسر  ،حي
تعمل م ل هذه التسميات اللوظية المبكر لى تشكيل

ور الذات (الرلباوي ،)2911،فقد تو لت

دراسة كاش ( (Cash,1995إلى دن  %.2من ينة الدراسة تمت إغاظترن ب ريقة متكرر  ،دو

تعرضن للنقد بشأن بعض الجوانب المتعلقة بالو ن فف مراحل مبكر من الحيا  ،ودشار  %.2من
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العينة إلى دن لرذه التعليقات تأ ي ار سلبيا لى

ور الجسم.

عرض النتائج المتعلقة بالفرض الثاني وتحليلها:

ينص الورض ال انف

ور الجسم لدى

لى " :تتنبأ درجات اإلساي فف ال وولة بدرجات

البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية “ ،والرتبار

حة الورض تم

استردام دسلوب االنحدار الر ف اليسير للتنبؤ ب ور الجسم من رالل اإلساي فف ال وولة لدى

البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،وسوف تتناول الباح ة الجدول

اآلتف لعرض النتا و الرا ة بالورض الرابع وتحليلرا.

جدول ( :)10نتائج تحليل النحدار اليسير للتأكد من صالحية النموذج
قيمة معامل
المتغير التابع

التحديد

الم در

2

الم حح R
االنحدار
ور الجسم

0.522

الر أ
المجموع

مجموع

درجات

متوس

المربعات

الحرية

المربعات

2.039

1

2.039

17.652

218

0.081

19.690

219

مستوى

قيمة F
25.178

الداللة
**2.000

**دالة اح ا يا ند مستوى 2.22
يوضح الجدول د اله دم

الحية النموذج للتنبؤ ،نظ ار لمعنوية قيمة مستوى الداللة والبالغة

 (0.00)،وهف دقل من مستوى الداللة ) )α ≤ 0.01ودرجات حرية ) ،(1, 219وبناي لى ذلك
يتبين إمكانية التنبؤ ب ور الجسم من رالل اإلساي فف ال وولة لدى

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

البات قسم

لم النوس

جدول ( :)11نتائج تحليل النحدار الخطي لختبار مدى مساهمة الضغوط بأبعادها في التنبؤ بصورة الجسم
من خالل اإلساءة في الطفولة

دبعاد المتغير المستقل

المعامالت الغير قياسية
B

الر أ المعياري

ال ابت

3.89

0.06

اإلساي فف ال وولة

-0.21

0.04

المعامالت القياسية

قيمة t

االح ا ية

Beta

-0.32

الداللة

62.07

**0.00

-5.02

**0.00

**دالة اح ا يا ند مستوى 2.22

يالحظ من الجدول ( )22دن ربرات اإلساي فف ال وولة تشرح ما نسبته حوالى  %52من

التباين فف درجات ال البات
()003

22

ور الجسم .وهذه النسبة تعتبر كبير ويمكن اال تماد ليرا للتنبؤ
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بدرجات
تكون

ور الجسم.

حيح للجسم و دم رضا

وهذه النتيجة تساير المعقولية ،فحينما يكون لدى الورد إدراك غير

ور الجسم سالبة ،ويكون االض راب ،وسوي التوافأ ،و دم االت ان النوسف ،والمعانا  ،والميل

إلى الع لة ،وتجنب اآلررين ،والوقوع فف آالم الشعور باالكت اب .كما دن تعليقات الوالدين السلبية

وك ر االنتقاد والتقييم ال ا د والمبالغ فيه لشكل الجسم وو نه قد يدفع اةبناي إلى اتباع نظام غذا ف

لوقدان الو ن ،ويكون لديرم اتجاهات إيجابية نحو النحافة وكل سلوك يؤدي إليرا ،فقد دوضحت دراسة

فيلب و مال ه ( )Philip, et.al, 2001دن قلأ اآلباي حول و ن الجسم وشكله ارتب وبشكل دال

باض رابات اةكل و دم الرضا ن

ور الجسم.

عرض النتائج المتعلقة بالفرض الثالث وتحليلها:
لدى

ينص الورض الرامس لى دنه " :توجد فروأ ذات داللة إح ا ية فف درجات
البات قسم

ور الجسم

لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تبعا الرتالف (مستوى

التح يل الدراسف ،الحالة االجتما ية ،العمر)" ،وللتحقأ من

)(One Way ANOVA

حة هذه الورضية تم استردام ارتبار
ور

لمقارنة متوس ات  5مجمو ات فف درجاترن لى مقياس

الجسم تبعا لمتغير مستوى التح يل الدراسف ،كما تم استردام ارتبار  T-testلمقارنة متوس ف
مجمو تين تبعا للحالة االجتما ية والعمر.

جدول( :)19نتائج اختبار  One Way ANOVAلبيان دللة الفروق الجوهرية في صورة الجسم تبعا
لمتغير مستوى التحصيل الدراسي

مجموع المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

الداللة

مصدر
المقياس
التباين
بين
المجموعات
داخل
صورة الجسم
المجموعات
المجموع
**دالة اح ا يا ند مستوى معنوية

0.18

2

0.09

1.01

0.37

19.51

217

0.09

19.69
2.22

219

2.23

*دالة اح ا يا ند مستوى معنوية

الجدول السابأ يوضح دن القيمة االحتمالية ( )2.5.لمقياس

ور الجسم كانت دكبر من

مستوى الداللة ( ،)2.23ومن م فال توجد فروأ دالة اح ا يا فف متوس ات درجات

ور الجسم

البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تبعا الرتالف مستوى التح يل

الدراسف ،ومن م فيمكن القول برفض الورض الذى ينص لى دنه " :توجد فروأ فف درجات

ور

الجسم لدى البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تبعا الرتالف مستوى
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التح يل الدراسف " .ويتضح من رض نتا و الورض دنه لم يتحقأ الورض ويمكن توسير هذه
النتيجة من وجرة نظر الباح ة دن

ور الجسم ال ترتب ارتبا ا مباش ار بمستوى التح يل الدراسف،
ن نوسرا بالدرجة اةولى ،والدرجة التف تعتقد

وانما بالو ى واإلدراك وتبادل الربرات ورضا الوتا

فيرا الوتا بأنرا تلبف المعايير ال قافية واالجتما ية ،كما دن مستويات الرضا ن

ترتب بأفكاره وآ ار ه ومعتقداته ودون ذلك ر أ.

ور جسم الورد

جدول( :)13نتائج اختبار  T-testلبيان دللة الفروق في صورة الجسم تبعا لمتغير الحالة الجتماعية

المقياس

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الحالة

3.62
متزوجة
صورة
الجسم
3.58
غير متزوجة
**دالة اح ا يا ند مستوى معنوية 2.22

قيمة T

درجة
الحر
ية

القيمة
االحتمالية
()sig

مستوى
الداللة

0.28
0.30
*دالة اح ا يا ند مستوى معنوية 2.23
0.80

الجدول السابأ يوضح دن القيمة االحتمالية ( )2.15لمقياس

218

0.43

غير
دالة

ور الجسم كانت دكبر من

مستوى الداللة ( ،)2.23ومن م فال توجد فروأ ذات داللة إح ا ية بين ال البات المت وجات وغير

المت وجات فف متوس ات درجاترن لى مقياس
الذى ينص لى دنه " :توجد فروأ فف درجات

ور الجسم ،ومن م فيمكن القول برفض الورض

ور الجسم لدى البات قسم لم النوس بجامعة

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تبعا الرتالف الحالة االجتما ية" .كما دن هناك توسي ار لعدم وجود
فروأ بين

البات قسم لم النوس تبعا الرتالف الحالة االجتما ية فف

اكتملت شر ياترن ود بحن دك ر ات انا ،حي

ور الجسم ،هو دنرن

تر ين مرحلة المراهقة بكل ما فيرا من تغييرات

جسمية وانوعالية ،تؤ ر لى إدراك الورد لجسمه وما يترتب لى ذلك من رضا دو دم رضا ،وقبول

دو دم قبول لذلك الجسم.

جدول( :)14نتائج اختبار  T testلبيان دللة الفروق في صورة الجسم تبع ا لمتغير العمر

المقياس

الحالة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

3.75
 02عام فأقل
صورة
الجسم
أكثر من  02عام 3.56
**دالة اح ا يا ند مستوى معنوية 2.22

قيمة
T

درجة
الحر
ية

القيمة
مستوى
االحتمالية
الداللة
()sig

0.27
0.30
*دالة اح ا يا ند مستوى معنوية 2.23
3.64

الجدول السابأ يوضح دن القيمة االحتمالية ( )2.22لمقياس

218

**0.00

دالة

ور الجسم كانت دكبر من

مستوى الداللة ( ،)2.22ومن م فتوجد فروأ ذات داللة إح ا ية بين ال البات الالتف مرهن 22
اما فأقل ،ومن مرهن دك ر من  22اما فف متوس ات درجاترن لى مقياس

ل الح من مرهن22
()061

24

اما فأقل ،حي

كان متوس

ور الجسم

تقييمرن ل ور الجسم ( )5..3دكبر من
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المجمو ة اةررى ،ومن م فيمكن القول بقبول الورض الذى ينص لى دنه " :توجد فروأ فف
درجات

ور الجسم لدى البات قسم لم النوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تبعا

الرتالف العمر" .وتوسر الباح ة هذه النتيجة بأن ال البة فف الوس

الجامعف تتلقى رسا ل بأن

مظرر الجسم من اةمور التف يجب دن ترتم برا بدرجة كبير  ،ودن النموذج الم الف المعا ر لجسم

الم در هو الجسم النحيل ،ودن ياد الو ن دمر غير مستحب ،وغير مرغوب إلى حد بعيد ،وال سيما
لدى

غيرات السن ،باإلضافة إلى دن المقارنات االجتما ية التف تعقد بين الوتيات فف هذا الوس

حول النم المعياري الممتا للجمال اةن وي قد تقلل دو تنقص من رضا الوتا

الضيأ واالستياي تجاه

ن جسمرا ،وت يد

ور الجسم ما يدفعرا إلى بذل محاوالت غير تكيوية ،فف سبيل تحسين

ورترا الجسمية ،كاتباع دنظمة غذا ية ،دو اللجوي إلى سلوكيات غير مال مة للترلص من ال عام

تواديا ل ياد الو ن.
التوصيات:

 -2نشر الو ى بين اآلباي واةمرات بأساليب الر اية ال حية  ،والنوسية ،والتعليمية ،و رأ
التعامل مع اةبناي  ،وتوجيه سلوكرم دون اللجوي إلى القسو واإلساي .

 -2العمل

لى استحدا

مراك

متر

ة تكون معنية بحماية اة وال من سوي المعاملة

واإلهمال ،ومسا د اة وال الذين سبأ دن تعرضوا لإلساي واالهمال من رالل برامو التدرل

اإلرشادية والعالجية ،باإلضافة إلى توعيل دور مراك الحماية التف وجدت مؤر ار.

 -5تشجيع البح

العلمف فف موضوع اإلساي من رالل التعاون مع الجرات المرتلوة ذات العالقة

بالموضوع ،وامداد الباح ين بالمعلومات والتقارير المتعلقة بحاالت اإلساي .

أولا -المراجع العربية :

المراجع

إبراهيم ،إبراهيم ل ف الني ال ،ماس ية دحم د.)2991 (.

ور الجس م و القتر ا ب بعض المتغي رات النوس ية ،دراس ة

سيكومترية مقارنة لدى ينة من البات ق ر .دراسات نفسية ،العدد ( ،)2ص ,ص .12-2
إس ما يل ،دحم د الس يد  .)2222(.الو روأ ف ف إس اي المعامل ة وبع ض متغي رات الشر

ية ب ين اة و ال

المحرومين من دس رهم وغي ر المح رومين م ن تالمي ذ الم دارس المتوس ة بمك ة المكرم ة .دراساات نفساية،

العدد ( ،)2ص ،ص .2.9-211

إس ما يل ،دحم د الس يد توفي أ ،توفي أ ب د الم نعم .)2222(.دراس ة ل بعض المتغي رات النوس ية المرتب ة بإس اي
معاملة ال ول لدى بعض اةسر الم رية .مجلة البحث فاي التربياة وعلام الانفس ،الع دد ( ،)5ص ,ص

.5.2-551

البقم ف ،ن ور س عد .)2229(.خبارات اإلساااءة فااي الطفولاة وعالقتهااا بكال ماان صااورة الجسام واضااطرابات األكاال
فقدان الشهية العصبي -الشره العصابي) لادى الطالباات الجامعياات .رس الة دكت وراه ،جامع ة اةمي ر ن ور
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بنت بد الرحمن ،المملكة العربية السعودية.
الجب وري ,ك اظم ج ابر وح افظ  ,ارتق اي يحي ى.)222.(.

ور الجس م و القتر ا ب القبول االجتم ا ف ل دى لب ة

الجامعة ,مجلة القادسية للعلوم النسانية ,العدد ,22ص ،ص . 515 – 532

الحدي دي ،م ؤمن جرش ان ،ه انف .)2221(.أشاااكال وعواقاااب العناااف ضاااد األطفاااال .ورق ة م ل مقدم ة إل ى
المؤتمر العربف اةول للوقاية من إساي معاملة اة وال فف اةردن .ص ،ص .219-2
حلمف ،إجالل إسما يل .)2999(.العنف األسري .القاهر  :دار قباي لل با ة والنشر والتو يع.
حم  ،جم ال مرت ار( .)2222س لوك الوال دين اإلي ذا ف لل و ل ود ره ل ى اةم ن النوس ف ل ه .مجلاة علام الاانفس،
العدد ( ،)31ص ،ص .215-221
الدريل ،مف سليمان (  .)222.صورة الجسم وعالقتها بفقدان الشاهية العصابي والشاره العصابي لادى طالباات
جامعة الملك سعود .رسالة ماجستير ( غير منشور )  ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود.

راض ف ،فوقي ة محم د.)2221( .

ور الجس م و القتر ا باالكت اب وتق دير ال ذات والرض ا

ن الحي ا ل دى

المعاقين .المجلة المصرية للدراسات النفسية ،العدد ( ،)12ص ،ص .521-211
الش براوي ،دن ور محم د .) 2222(.الق ة

ور الجس م ب بعض متغي رات الشر ية ل دى الم راهقين ,مجلااة كليااة

التربية ,جامعة ال قا يأ ,العدد  ,51ص ،ص . 235 –22.

شقير ,ينب محمود  2222(.د ) .الشخصية السوية المضطربة .القاهر  :دار النرضة العربية.
ش قير ,ين ب محم ود ش لبف,

افينا  :)2999(.دراسااة لاابعض مظاااهر الصااحة النفسااية لاادى عينااة ماان ذوي

اضااطرابات األكاال ماان طااالب الجامعااة ,م ؤتمر اإلرش اد النوس ف الس ادس ,مرك اإلرش اد النوس ف ,جامع ة
ين شمس ,ص ،ص .122 – .12
ب ا  ,آس يا  .)2221(.صااورة الجساام وعالقتهااا بااالتوافق الدراسااي لاادى المراهااق المتماادرس بالساانة الثانيااة
ثااانوي "دراسااة ميدانيااة بمدينااة ورقلااة " ,رس الة ماجس تير ف ف ال حة النوس ية والتكي ف المدرس ف .جامع ة

قا دي مرباح ورقلة .
العبد الغوور ،فو ية يوسف إبراهيم ،مع ومة دحمد  .)2991(.دساليب التنش ة االجتما ي ة ف ف مرحل ة ال وول ة
المبك ر ن د اةس ر الكويتي ة ،المجلااة العربيااة للعلااوم اإلنسااانية ،الع دد الراب ع والس تون ،الس نة السادس ة
شر  ،ص ،ص .91-33
ب د المع ف ,حس ن م

وى .)2225( .الضاااااطرابات النفساااااية فاااااي الطفولاااااة والمراهقاااااة – األساااااباب–

التشخيص– العالج .القاهر  :دار القاهر .
بود ,هيام سعدون .)2229(.صورة الجساد وعالقتهاا بالسالوك العادواني لادى طالباات كلياة التربياة الرياضاية,
جامعة ديالى ,و ار التعليم العالف والبح
فاي د ,حس ين ل ف.)2999(.

العلمف ,مرك دبحا

ال وولة واةمومة.

ور الجس م والقل أ االجتم ا ف وفق دان الش رية الع بف ل دى اإلن ا

المراهق ات,

المجلة المصرية للدراسات النفسية ,العدد ( ,)5المجلد التاسع ,ص ،ص .225 –212

فايد ،حسين .)2221( .علم النفس المرضي ،حورس الدولية ،اإلسكندرية.

ف يم ,ل و ف محم د  .) 29.9(.العالق اة بااين نمااط الشخصااية واألم اراض السيكوسااوماتية .رس الة دكت وراه غي ر
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...خبرات اإلساءة في الطفولة وعالقتها بصورة الجسم لدى طالبات قسم علم النفس
.  القاهر, جامعة ين شمس, منشور
ية ل دى ين ات م ن

ور الجس م وبع ض متغي رات الشر

.)2991(. مايس ة،الي ال دين الني ال

،كو افف

.15-1  ص، ص،)59(  العدد، مجلة علم النفس."المراهقات " دراسة ارتقا ية ارتبا ية بر قافية

.) علاااام الاااانفس النمااااو (لألطفااااال.)2222 (. محم د، نبيل ة المغرب ف، محم ود ب د الحل يم مك اري،منس ف
. مرك اإلسكندرية للكتاب:اإلسكندرية
 دراساة إكلينيكياة. الكتئااب وصاورة الجسام كماا تظهار فاي الرسام اإلساقاطي.)2911(. مرا إس ما يل,الرلباوي
.  القاهر, جامعة ين شمس,  رسالة ماجستير غير منشور.متعمقة
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