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 :امللخص
هددددالدراسا الددددةراسح سلددددةر سددددنراسجذدددديريددددخرالزدددد ر سددددد  ر شدددد   ر د دددد ر ددددد  ا ر 

سردددد غراسجددددحررايسجددددلثلسل ررا ددد را   راي ددد رراسسة شدددرغرر لدددرراسسة شدددرغررا راسددددةةلةاستددد  ل
سلسراهقددد  ر  سسر لدددةراسث  دذدددةر رر سدددجر دددخرادددسنر ق   دددةر مشدددرا ر ددددخراسس   قدددةرسشسدددد  لخر
 فتر ددلخراراسشسددد  رايرنر جدددارللددثرايسجدددلثلسل رط تتلددرررلددلصور شقدد ر دد  لرر ددد غراسجدددحر

قدداااراسذددالةراس رددة رراسذددر راس رددة رط تتلددراار    دد اورارراسشسددد  رط تتلددرر دددتق ور سددنرل
اسثدد   روندددارللددثرلقددداااراسذددالةراس رددة رراسذددر راس ردددة رط تتلددرااررلددل  اور ددشقسار ددد  لرر
 ددد غراسجدددحرط تتلددرر دددتق ور سددنرايسجدددلثلسل رط تتلددرر دد   ور رر جد دددريلشددةراسا الددةر ددخر

روررا حددرامر  لدد  يرط53.62 ستدلددصريسددريرطر  ديرورط سةددةر  سردديرايرنرراسثدد   راسثدد222ط
اسا الددددةرااراسشسددددد  رايرنرهدددددرايلزدددد ررلقدددد  رسسمشددددرا ر دددددخرار ددددحدر تدددد   ر رور5.52

الدفر راسشتد   ريدخرر ددقريسسد  رلدةةلةر ة شدرغر دلخر دد غراسجددحرركد ر دخركس راسس   قةر ر
س  رلدةةلةر ة شدرغر دلخرايسجدلثلسل ررلقاااراسذالةراس رة رراسذر راس رة ر ركس رُر ا ريس

 رراوزددد  راتادددر راسشتددد   راارايسجددددلثسل رركددد ر دددخرلقددداااراسذدددالةراس ردددة رراسذدددر راس ردددة ر
رايسجدلثلسل ر تتلرررللصر لخر د غراسجدحررك ر خرلقاااراسذالةراس رة رراسذر راس رة ر

الةر ددددد غراسجدددددحر ايسجدددددلثلسل ر را دددد را   راي دددد ر رلقدددداااراسذددددالكمزاااالت الزيةل :اااا     
     .راس رة ر راسذر راس رة 
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 مقدمة :
رذ لددعريللادد راسددة  رر لددسةرلدد ر لدد غراسفددرقر  ر لددةر ر ددةررُ  دداةر ر لددةراسسراهقددر
يا ددداا ر دددخر ددددةهرسدددثراسسدددلسقراسشفدددد ر رسسددد ر رالقاددد ر دددخر تلدددرا ر ددددسلةررلددددلدسد لةر ر لدددةر

 ر  إل د لةر سدنر د روذداا ريردر  راسحد س ر دخر ش سزد  رر دراي  راسزتدطرراستد ررراسقلدعر
سر لددددةر  سحد لددددلةررلدددد رتدددد ر سلدددد رهدددد  راسرر تلددددرا رلددددرذ ةر ق للددددةررا تس يلددددةرراستردددد قوةر 

اال ف  سلدةر رلد اراسسراهددعروتدرارلد راالهتسدد ور جددا رر دخر ثدد هرر سدجركثدرغراسشثددررلد راسسددر غر
اآلادددرذخرللدددثر رر  اءراال ذددت نر  ودددةر تلددرا ر  دددراريلدددنر دددا ر رركثلدددرا ر دد ر لجددد ر سدددنر  ددرمر

رر.ر  راستقللحرللةلاي رراس ير تركر    ا رللئةريلنراسسراهعرل ر  نرك ار
اسسف هلحراسددلندسد لةر رلسشد رتادد ر سدجراسسفاددوررهددر د غراسجدحر خراهحرر تةرلت

وحثددنر  هتسدد وررالدد ر ددخرسةدد ريلسدد ءراسددشف راسدد  خر ا لددداريسستددثر ستتلددرا ر فدددلةرااددر ر
 رر تذن ره  راسرد غر تلجةر جسديةر خراسستتلدرا ر ل غراسفرقرريلنر جس إلق ا احر  هسلتثر

اال تسد ي رلزددس ريدخراسد د راال تسدد ي رراالسترد قيرسلةلئددةرر  ستشذدئةراال تس يلدةرراستف يدد 
 ةدد طررالدد سلهراسثدددا رسشفدددلةراستدد روسددرر ادد رك سرددرا رراإلاستدد ر د ددار ادد راسسراهددعرراسحدد ال را
رراس ق  رر داسيراسشج حرراسفذ ر.

رراسقلدددعلرددد غراسجدددحرراسسثاددرراسجددددس رساسدد راهسلددةركةلددرغرسدددا راسفددرق رراال ذددت نرر
 ررذر دددد ر سددددجر سددددنراسشثددددرغراال تس يلددددةردددددس روندددددارشدددد   ر ددددلخراسسدددراهقلخاسجر ددددنراسسثاددددر

ر   لددداه ريلدددنراسج   لدددةراسجددددسلةركس لددد  رسقةددددنراآلادددرذخر رراست  لددداراسسةددد س رللدددثر دددخر   دددهر
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 جدددذخر ددد غراسجدددحرراسجدددس رراسلل سددةراسةا لددةرسددار ددمقير سددنراسسجتسدد ررايلددراقريلددنراسسثاددر

رر(Peters & Phelps,2001 ,283) د غراسجدحرسنر  رودسنرا  را راسدلةلةرسلر ر 
ا ددة راالهتسددد ور سثاددرراسجددددحروحثدددنر قددا را ركةلدددرا ر دددخراهتس  دد  رايلدددراقرر   ددددرررر

 ق لتش راس ر لةر ثاررالج  ا ر ا اغرك  درالر  ار تنررست  رسرذة  ر اراهسلةر خر د ر ش راسثقد ل ر ر
ااراسددددة  رو تقدددداراار ثددددرغرر قلددددلحرر شادددد راالهتسدددد ور رددددد غراسجدددددحرراال ذددددت نر ددددثر رسا  ددددةر

اآلادرذخرسادحرو تسدار ذدن ركةلدرريلدنراسذددن راسخد    ر رلردد غراسجددحر سثد ري  د ر ادحرلدد ر
 لدد غراسفددرقرريسس  ددثراال تس يلددةر رلادد ر ا راهسلددةرر اا لددةرر   ذددةر رلرددد غراسجدددحراسدددلةلةر

اسخجد ر ركسد ر دم رر ر ةصر   ف  ال ر ختلفةرك سقلعرراسل سررا خف ضر قدا رراسد ا رراستزدهررر
 دددد غراسجددددحريلدددنرا خددد  راسفدددرقرسلجثلدددرر دددخرسرا ا دددثر ررذدددمقيرا ددد را ر دددد غراسجددددحر سدددنر

ا ر دددم رريلدددنرك لدددةرا ددد را راسشددددا  راال تس يلدددةرراسدتلفلدددةرراي  قوسلدددةر رلاددد اراال ددد رر
رور.225 ر2152 حسدق رطر دا  راسذخرلةر

فدددد رسالدددراقررا  دددةرلددد رردددد غراسجددددحر دددخراس دا ددد راسساسدددةرراسسحددداقغرسلةشددد ءراسشلر
 ر لةراسسراهقةر رلخسنره  راسفترغروقلحراسسراهقدارا د  احرر ا ر قةلاحرسسثارهحراسجدس ر ر
رذددر ةصر سددجر دد ستتلرا راسشفدددلةراستدد ر ت ددرضرسادد راسسراهقددداراددسنرهدد  راسفتددرغر تلجددةرسلتتلددرا ر

 (Vieno, et al.,2004,1)اسجدسلةر
لةرل ر جدذخرشخرلةراسفرقر ر  ريلنرال لا ر  ار د غراسجدحر خراسسف هلحرايل ل

را ف  ال ثررالتج    ثر تد  را ر اد ر رراار لدجراسردد غررثونداراسفرقرلجر ثريخر فدثررذندارللدك
است روجاه راسفرقرل ر هشثريخركلير ةارر ددا رر د رهددر جدحرا  ا دثر ر  د لثر سدنر ذد ير ر

حرقالال راسرحةراسشفددلةر ر الراارهشد كرل اراست ةلرراسدديريشا را اراه ج  ره  راسرد غر رلُر
  دد رايلددراقروفتقددررار سددنراسقددا غريلددنر سللدد راال ف دد ال رر فدددلره ررر ددفا رراست ةلددرريشاددد ر

طلدددعريلدددنرهدددمالءرايلدددراقر ددد يلراقرراستسللددد ر لشاددد رر دددلخراي  لدددل راسجدددداوةراسسرددد  ةةر رراُر
راسسر  لخر  يسلندلثسل ر.

ثر  دددارا ددداراسسرددد  ة  رسل ا دددار دددخراي دددراضرجددددلثسل ر ذدددنلةريردددرذةر ر لددد يسلر
اس ررذةراس زدذةرراسشفددلةركزدتصراسداورراسقلدعرراال تئد  رراستاد  راسقدسددار... سدقر ركسد رسدار

اي راضر ررسار جددار  سدةرتد هرغري   دةر تلجدةرسسدرضر د ر ر مقيرايسلندلثسل ر سنر   ر
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د لةرطةل لددةرطراسخدددس ر رارر  سدد ر جددداري  دددةرستتلددرر فددد روحدداغر قا ريلددنر تلددرا رلدددلدس
ر.رو6 ر2112

   ددددد را   رراسجددددداوةر ددددر ةصرايسجددددددلثلسل ر س دددداال ر ر ف دددددةر دددد راال ددددد را   ر
  تةرر راسةةراسفرقرسسذ ير را  ةراسدلةلةر شا ررر رر(Taylor,2000,135)اسجا زراسازس ر

اسددي رر ث راسخدمرراسقلدعرراستزدهرال لد  رسلردحةراسشفددلةرساد اراسفدرقر رر  ستد س رل جد  ريدخ
ك ال دددد را   ر سذدددد ير رريددددخراست ةلددددرريشادددد ر ددددمقير ددددثر سددددنراست ةلددددرريشادددد ر رددددد غر ددددداوةر

 ثددد را ددد را   راسجاددد زراسازدددس ررا ددد ر   راسجاددد زراستشفدددد رطيةااسدا ددداراسدلندلدددد   لةر
ر.رو6 ر2156 

ااررتاددر رايسجددددلثلسل ر ذدددن ر ت ا ددارلددد ر حددددغراي ددراضراسشفددددلةر ر لدددثرر دددار
لثلسل رسدددداير ريرا دددد را   راي دددد ر ددددر ةصرال لدددد  ر  سد دددداااراسدددددلة را  فدددد  رق  دددد  رايسجددددد

(Montebarocca, et al..,2006,14)ر الرااريا دار دخراسا الد  راشد   ر سدنرا  فد  رر 
-%62هدد  راسشدددةةر ددلخراسسر دد راسشفدددللخرراسدلندلددد   للخرراسجدددسللخر رر تددرارحر دد ر ددلخر

ر(Taylor,2000,137)%ر ة   رسشد راال  را ر33
وراارا ددد را   راي ددد رك سذدددر راس ردددة ررلقدددااار21-52 ر2112 كررشدددقلررطر ددد

اسذالةراس رة رراسدسشةراسسفرطدةر ر قد ر دسخراال د را   راسدلندلدد   لةرطاسشفدجددسلةور ر
سدار ر د ر تلجدةرر رارسار ر  ر سنرار  صر فدلةررشخرلةرك   را ر د غراسجدحرراست ر

 راررلدددءراستدالددعراسشفددد رراال تسدد ي رلحةرسددة  راس دد قا راسدددلدكلةرراسجدددسلةر لددرراسرددح
راسزدددتدطراسشفددددلةر رراسسددد ا راسستقلدددهر رر ددد يراسدددتحنحرلددد راسدددارال رر دددة ا ر رر ددد د ةر

راستحنحرل راي  لل رراسسذ يررراسررا راسشفد رستذنل راس ا رراسادذةر.
ل راير دةراآلالدرغرر سدجررEating Disordersرسارزاقراالهتس ور    را   راي  ر

رسا راسفت غراسسراهقةرر قغر  اال را تذ  ه ر لخراسذرا  راس سرذةراسسختلفةررالللس رلترغراسسراهقةس ذ
ف  سلددةرر فدددلةررا  ددةريقددهراسةلدددار ررهدد ار دد را ددا راسالدددس ر ددخراز دد  را ر سسدد ر ش ددديريللادد

وريلنراارا  را   راي  ر رلهراإل  غر رفةرال للةرلشدةةر    ةراإل  غر32 ر2114ط
 قرذةددد  ر ركسددد ر شتذدددررهددد  راال ددد را   ر ردددفةرال لدددلةرلددد رر5ر-ر51 ددددةةراسددد كد رر اددد ر سدددن

يدد ور دد را  فدد  ر لحدددارلدد رلددخراسث  شددةريذددرر ررهدددراسسددا رر22ر-56اسسددا راس سددرير ددخر
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اسددد ير دددددازير ر لتدددد راسسراهقدددةرراسذددددة  رطاست لددددلحراسثدددد  ديرراسجددد    روررذشددددا رشددددلدياس رلدددد ر

ر.ر خر سجاسسدتدذ  راس سرذةراييلنررايق نر
را ا ثريا ار خراسا ال  راست ر ش رسدرا  را   راي  ررهدرااراإل  غر ر   ره ا
 شتذررسا اخرايراضرا  را   راي  ر خرلقاااراسذالةراس رة رراسذر راس رة را ثرر خر

ور5666ور ر  راهلحرراسشل نط5662 ث ريةااسخ سعرراسشل نطاس كد ررا  ةرل ر ر لةراسسراهقةر
رط رل  ا رSewell(2000) رو 5666  ر رو2112طاسالدس ر رو2115طيةااسسد دق 

Straeter(2002)ر  Botta(2003) ر رShroff( 2004) De Berardis, et 
al.(2005) ر. و2153طي لةرور 2152ط لححرر رو2151طسشرد ر رر

 خراسذر راس رة  ررلقداااراسذدالةراس ردة رسدايراسفتلد  را شد ءر ر لدةرررذت د ركس ر
 دددخرررر سددجر دد ار ر لددةراسسراهقددةرهدد راسفتددرغراستدد ر  دد   رللادد راسفتلدد  ريسد دد  راسسراهقددة ررذفددد

ا خف ضر قا رهخرس را اح ررذنخرا ثررير ةرسإلاتسال راس  طفلةر خراسد كد  ررلد راسسق  د ر
سدد سجر جدداراار ددد غراسدد ا رسلفتلدد  راسسراهقدد  ر ا را ددرر ددد لا رلدد راس سسدد  راسةلشذخرددلة ر

 ثررا ذدت الر سثادرهخرر  سسد  اخر د راآلادرذخ رر تلجدةرسد سجرلد ار س رااراسةش  راسسراهق  را
ر خراس كد رل ر   رر ذنس اخراس  طفلةر رد غراسجدحرر ح رستاخراستد  لرر اسفتل  را ثرر لسر 

رو.264 ر2111للا رطيةاراسر سخ ر
ر سث را  را   راي  راس سسةر لخراسح سةراسشفدلةرسلفرقرر لخراسر ةةراسسلحةرستش رنر

كسدد راار رس  د ورارراس دد رمريشددثر ررهدد  راس سسددةرسلددددر ا دداغرلادد ر  ررلددثر شدد رز ددخر  لددارا
اي ددد ر  يتةددد   رلدددلدك  ر رذ ذددد  ر  سشددددةةرسلج  شددد  راسحلدددةر ذدددن ريددد وروسثددد رهدددال  روحقدددعر  ددد ر

كس ر ررو56 ر2112طشقلرر اييراضراسجدسلةرراسشفدلةرراال تس يلةرراسثق للةرسلج  خراسةذرير
س سسددةرسددا راسسددراهقلخريلددنر قلددلحر داسدديراي دد ررقال ددثر ررااللددتل ءر ددخر ددد غر  تسددار لددجرا

ر.(Gila, et al.,2005,224)اسجدحرراسشثرغرسة  را  اءرا د  احرراسست لقةر  سدزار
 تذدد  ةرا دد را  راسذددر راس رددة ررلقدداااراسذددالةراس رددة رلدد رااركسهسدد ر تزددسخر

رالدددتخااور سدددجرلددد راسخددددمر دددخراسةاا دددةرراس ا ددداريدددخراسحدددار ردددد غراسجددددحر ررذثادددرراال ذدددت ن
  راءا رررل   ر ختلفةرستجشهرزذ قغراسدزار رراسشثررسلشح لةريلنرا ا راسسث راييلنرسردد غر
اسجددددحر ر لشسددد راسفدددرار دددلخراال ددد را لخر تسثددد رلددد رااراسددددزاراسسدددشخف ر دددخراسس ددد سحراسسسلددد غر
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س ردة روستلجدداررزار  ذداريدخراسد  خرو د  دار دخراسذدر رارسفقاااراسذالةر رل ر لخراارايلراق
رور.242 ر2152اسستدلصرط حسدق ر

ر  ستددد س ر تشددد رنراسا الدددةراسح سلدددةر ح رسدددةراست دددرمريلدددنرطةل دددةراس سسدددةر دددلخر دددد غر
اسجدحررايسجدلثلسل ررا  را   راي د ر تسثلدةرلد را د را لخر دخرا ثدرراال د را   را تذد  ا ر

اسذدددالةراس ردددة رراسذدددر راس ردددة ر رر سدددجرسدددايراسسراهقددد  ر  سسر لدددةراسث  دذدددةر ررهسددد رلقدددااار
 سلجذيريخرالز راسشس   راستفدلرذةرس سس  راست  لررراست  رر لخره  راسستتلرا ر.

 مدكم  الجراس   
يلددنراسددر حر ددخرر دددقريا ددار ددخراسا الدد  راسددد  قةراستدد رلدد درسلجذدديريددخرطةل ددةر

ه  راسا الد  رسدارشد  ا رراس سس  ر لخر د غراسجدحررايسجدلثلسل ررا  را   راي  ر ر الراا
اسقرد ر تلجةرايتس قه ريلنرلر ل  ر   لةر خت نراس سس  ر دلخرهد  راسستتلدرا رلد ر دد ر
شا اغراسةد طةر ر خراسنراستر  ره  راسا ال  ريلنراس سس  راال  ة طلةراسثش  لةر لخرهد  ر

 .Franzoni,et al ررررDeرBerardis, et al.(2005)اسستتلددرا ر ر ثدد رق الدد  ر
وراستدددددد ر ش رسدددددددريسسددددددةر ددددددد غراسجدددددددحر2152دمحمرر اددددددررارطور 2156 ر شددددددلحرطر(2013)

 & Joiner  يسجددلثلسل ر رراس سسدةر دلخر دد غراسجددحررا د را   راي د ركسد رلد رق الد  ر
Kashubeck (1996)رو5666 ل  دارطر Nieto, et al.(1999)ور2115يةدااسسد دقرطر ر

 Gila, et رررBotta(2003)و ر2112ل  ارطرور 2112 اسالدس رطررStraeter (2002) ر
al.(2005)ور ر2156ور رق رذددددددددددددددد رط2152ور ر لحدددددددددددددددحط2155 راستة شددددددددددددددد ررشددددددددددددددددذقرط

ور رركدد سجراس سسددةر ددلخرايسجدددلثلسل ر2153ور ري لددةرط2153ور راسجةددد يرط2152 حسدددقط
  رCochrane (1992)  Ulrike , et al. (1993)را د را   راي د ركسد رلد رق الد  ر

Sexton,  et al.(1998)    Kessler, et al. (2006)ر Montebarocci, , et 
al.(2006)ور ر2151سشرد رط ررMarsero,  et al. (2011)ر. 

ر  ستددد س رل سج  ددددهرايرنر ددددخر ذددددنلةراسا الددددةر تسثددد رلدددد ركلفلددددةر سدددد رشددددت  ر لددددجر
حراسفر ددددل  راسج  لدددددةراستدددد ر ش رستاددددد راسا الدددد  راسدددددد  قةر ذدددد اراس سسددددد  ر ددددلخر دددددد غراسجدددددد

رايسجدددلثلسل ررا دد را   راي دد رسددا راسسراهقدد  ر رراست ةلددرريشادد ر ددخراددسنر سددد  رلددةةة ر
 قتددرحر تحددركرللددثرهدد  راسفر ددل  رر تف يدد ر دد ر  زددا راسددة  ر حلددثر ارايرلر ددلةر ذددتعر
قالستادد ر ددخراددسنريسستادد ر  سفر ددل  راياددر رلدد ر فدد راسشسددد  ر ر سدد ر لدددرراسجذدديريددخر
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لخر تتلرا راسا الةر رسس رر ا راسة  ثر خرر ددقر ا  دةر ثرذدةرسدذدةريسس  راست  لررراست  رر 

ر لشاح.
رذتزد راسج  ددهراآلاددرر دخر ذددنلةراسا الددةرللسد رال ثددثراسة  ددثر دخرر دددقر شدد س ر
لددد ر تددد   راسا الددد  راسدددد  قةراستددد ر ش رسددددراس سسددد  ر دددلخرايسجددددلثلسل ررا ددد را   راي ددد رار

 ,Sexton  رUlrike, et al.(1993) ررCochrane,  et al. (1992)ل شد   رق الد  ر
et al.(1998)ر  Kessler,  et al. (2006) رMontebarocci,  et al.(2006)رر 

رور سددنراار ريرا دد را   راي دد روثاددررار دددتدذ  ر ر ف ددةر ددخرايسجدددلثلسل  2151سشرددد رط
رذتدددددعر سددددجر دددد ر دددد را ا ددددثر ثرذددددةراستحللدددد راسشفددددد ر دددد اراسسر ددددنراسسردددد  لخر دددد ي راضر

سدلندلد   لةر روجارار  د   رل راست ةلرريخرا ف  ال احر  رذقةرسفثلةررسدا احر قدصرلد را
-Simha)استسثدددددددددددلس راسر  ذدددددددددددةر ر  ستددددددددددد س ر لجددددددددددد رار سدددددددددددنر ر سدددددددددددةر ذددددددددددد يرهحر دددددددددددا ل  ر

Alpern,2007,295)ر.ر
رBerardis, et al. (2007)رCarano, et al. (2006)  لشسد راشد   رق الد  ر

Deرر Marsero  , et al.(2011)سنراارايسجدلثلسل روسنشا راستشةمر  يراضرا د را   رر 
رذتدددددعر سددددجر دددد ر ثرذددددةرالددددرااراسذددددحشةراستدددد ر ددددر راارايلددددراقراسدددد  خرو دددد  دار ددددخرراي دددد ر 

ايسجدلثلسل روند دارا ثدررير دثرسايدراضراسدلندلدد   لةر ري ادحر لدررسد ق ذخريلدنراست ةلدرر
ذخر ركسدد راارايسجدددلثلسل رسددل رس  ددرغريلددنرلددداءرسفثلدد  رارر لددررسفثلدد  ريددخر ذدد يرهحرس اددرر

اسسر دددددنراسدلندلدددددد   للخرلحددددددهر رسجشاددددد ر تددددددةهرلددددد ر  ددددد راييدددددراضراسدلندلدددددد   لةر
(Reddy,2009,1)اشد  ا رق الدةر.رريلدنراس ند ر دخراال جد هلخراسدد  قلخرر Delaney 

رر. سنرياورر دقريسسةر لخرايسجدلثلسل ررا  را   راي  ر(2002)
لةراسا الدددةراسح سلدددةرلددد رالتقددد  راستدددراغراسددددلندسد  رراسا الددد  رر اددد ار تزددد ر ذدددن

اسد  قةرسد دقر سد  رلدةة روزدحر سلد ر تتلدرا راسةحدثراسحد س رارر دخر دحرلد ارهشد كر   دةر
 سنرر  ر رد ر ا ارسس روسندخراار جدداريللدثراس سسد  ر دلخرهد  راسستتلدرا ر حلدثر تزد ر

 ةرقسلقدةرسلتدراغراسددلندسد  رر تد   راسا الد  راست  لرا راسستة قسةر لشا ر رر سجرل ر دءر را 
اسددد  قةر ررذسنددخراست ةلددرريددخرهدد اراسترددد راسسفدد هلس ر شسددد  ر شدد   ر قتددرحر اددامرسلت ددرمر
يلددنراستدد  لرا راسسة شددرغرر لددرراسسة شددرغرسرددد غراسجدددحررايسجدددلثلسل ررا دد ر   راي  طلقددااار

راسذالةراس رة  راسذر راس رة رو.
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الزد ر سدد  ر شد   ر د د ر دد  ا راستد  لررسح سلةراسجذيريخرس ار ح رنراسا الةرا
اسسة شدددرغرر لدددرراسسة شدددرغرسستتلدددرا راسا الدددةر رلتجددددارايسجددددلثلسل ر تتلدددرا ررلدددل ل  ر شقددد ر ددد  لرر
 دددد غراسجددددحر سدددنرا ددد را   راسج طلقددداااراسذدددالةراس ردددة  راسذدددر راس ردددة ورلددد راسشسدددد  ر

رلدل ل اررلةراس رة  راسذر راس رة ور تتلرااايرنر رر جدارا  را   راي  رطلقاااراسذا
ر شقس ر   لرر د غراسجدحر سنرايسجدلثلسل رل راسشسد  راسث   .

   الخؤال الخئ:خي الةلليوفى ضػء مل سبق يزكغ ص:لغ  مدكم  الجراس  فى 
اسدددةةلةراسسة شددرغرر لددررر فدددلرير د دد ر ددد  ا راستدد  لرا  شدد   رالزدد ر سددد  ر دد ر

اسجدددحررايسجددددلثلسل ررا دد را   راي  طلقدداااراسذدددالةراس رددة  راسذدددر رراسسة شددرغر ددلخر دددد غ
راس رة ورسايراسسراهق  ر  سسر لةراسث  دذةر؟ر

 أىجاف الجراس    
 حا ددددارالزدددد ر سددددد  ر شدددد   ر د دددد ررذفدددددررطةل ددددةر اددددامراسا الددددةراسح سلددددةر سددددنر

 ررا د را   راي د راسسة شدرغرر لدرراسسة شدرغر دلخر دد غراسجددحررايسجددلثلسلراس سس  راسددةةلة
 ررذذس ر سجريلدنرر  سسر لةراسث  دذةرطلقاااراسذالةراس رة رراسذر راس رة ورسا راسسراهق  

ر:
اسجذيريس ر  ارك  درايسجدلثلسل ر تدلصراس سس  ر دلخر دد غراسجددحررا د را   راي د رر-ا

رطلقاااراسذالةراس رة رراسذر راس رة ور.
 ددد رطلقددداااراسذدددالةراس ردددة رراسذدددر راس ردددة وراسجذددديريسددد ر  ارك  ددددرا ددد را   راير- 

ر تدلصراس سس  ر لخر د غراسجدحررايسجدلثلسل .
 تةرح أىز:  الجراس  مغ خالل مل يمى  أىز:  الجراس    

اسسة شدددرغرر لدددرراسسة شدددرغرسجددد ر دددخر دددد غراسجددددحرراستددد  لرا  ردددسلحر سدددد  ر شددد   ر د ددد رر-ا
ةراس رددة  راسذددر راس رددة ور ررهدددر دد ر فتقددرررايسجدددلثلسل ررا دد را   راي دد رطلقدداااراسذددال

ر سلثراسا ال  راسسررذةرراس ر لةر.
استدد  لرريلددنريدد  س ر اسدد  رلددنررلُت ددا رر ل ةددثر ددد غراسجدددحهسلددةراسددار راسدد  روسنددخراارارر- 

استف يدد رريلددن سددجرددد يا رل شددا  ر ر دد راسفددرقريددخر ددد غراسجدددحرو رر ذدد يرراسفددرقررلددلدكل  ث
رر.تس رر ش ءرايلرغ راسةلئةرراسسجراستدالعر 
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ل لشةراسا الةر ق رل ر ر لةراسسراهقةرره ر راهسلةراسسر لةراس سرذةراستنر تش رسا راسا الةرر- د

 رلت سة  ر  رونداراسفرقر لرر ا د ريدخرشدن را د اءر ددسثرر شت  دثرسلفرقر ر لةره  ةر  سشدةةر
لدد ر ددد غررخا رلدد  ارر ددا ر ذددنس رسددا ر  دد راسسذدد يرراسدددلةلةررا  ددةرسددا راسسراهقدد  ر

اسجدددحر  إل دد لةرساسجدددلثلسل ر رللددمقير سددجرسثاددد راال دد را   راسدلندلددد   لةر تسثلددةرلدد ر
ر.را  را   راي  

لقاااراسذالةراس رة رراسذر راس ردة رسلفتلد  راسسراهقد  رلد ر ددءراسداسل ر ر يااقر قل لر-ق
قدددد  ل رر سددددجرياراسس،  DSM-5 استذخلردددد رراإل ردددد   راسخدددد   رسس دددد را   راسشفدددددلة

اسدداسل راستذخلردد رسادد  خراسستتلددرذخر ددحر يددااقه رلدد ر دددءراسشدددقراسددد  قةر ددخرراسُس ددا ر دددةق  ر
ر.راس ير حرللثريا ار خراستتللرا ريخراسشدخةراسح سلةر

 فلددارلدد راسجدد  ةلخراسدسدد   رراس س دد رسلسراهقدد  رلدد راسسر لددةراسث  دذددةرار لددثر جذددير دد رر-هددد
اسسدم رغرلد ر دد غراسجددحررايسجددلثلسل رراسسدداسةرلد رلتدفرريشثر ت   راسا الدةريدخراس دا د ر

  ددرازرايدددراضرا ددد را   راي دد رطلقددداااراسذدددالةراس ردددة ر راسذددر راس ردددة ور راي دددرراسددد ير
وددداحرلددد رزذددد قغرل  سلدددةراسةدددرا  راس س لدددةرستحددددلخر ق اكر دددد غراسجددددحررافددد رايسجددددلثلسل ر

رراف رايراضرا  را   راي  ر.
 الجراس   لتمذصمج

   Body Imageة الثخع صػر  -أ
 ررالقاالمػس الزػسااػيي فااي اللمااػم السيخاا:  والخاامػ : ُ  ددرمر ددد غراسجدددحرلدد ر ر

اسرد غراست روند ا راسذخصريخر دسثركن ر رراست ر ذس ركس ر خرار  ردثراسةا لدةر   ا ر
را جددد  راسذدددخصر حددددرهددد  راسخرددد  صرط فاددددوراسجددددحور رر–اسجددددحراسسدددا كرر–ارراسدتلفلدددةر

رور.566 ر2152ر ل راوز  رهدذةراسجدحر.رطل  ا ةدسر رذ لعريلنراسس
اسفجرغراس هشلدةرر ر   ا يمع السيذ والةجم:ل السيخي ملثعُ  رمر د غراسجدحرل ر ررر

سلفرقريخر دسثرر دد غراسجددحرهد رايلد سرسخلدعراسادذدةر  رااراي د ريلدنر دار  ةلدررلررذدار
يسستادد ر دد سداس ر سثدد ر رر ددد غراسجدددحرلدد ررBody Ego  سدد رهدددرلدد رايلدد سرا دد ر دددس ر

 ر2116ر اددررار رطددث دددهرراسثدد هرغراسشفدددلةر رلادد ر ددد سةرال لددلةرلدد ر جدددذخراسذخرددلةرط
رور.226
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ردددد غراسجدددددحر   اددد راسرددددد غراس هشلددددةرسور6 ر2116  دددرمرشددددقلررطذتةشدددنراسة  ددددثرررر
راس قللددةراستدد روند ادد راسفددرقريددخر دددسثرلدددداءرلدد ر ثاددر راسخدد    راررلدد ر ند   ددثراساااللدددةر

 ثراسسختلفةر ررسا  ثريلنر دتليره  راييز ءر رر د رسدارورد  هر سدجر دخر ذد يرررايز 
يلددنرا ادد رروتلااخف راخائ:اال  راررا ج هدد  ر د ةددةراررلدد سةةريددخر لددجراسرددد غراس هشلددةرسلجدددحر.

 جسدددد راسدددا    راستددد ر حردددد ريللاددد راسسراهقددد  ريلدددنر قلدددد سر دددد غراسجددددحر يدددااقرشددددقلرر
رو2116ط
   Alexithymiaاأللكخ:ت:ز:ل  -ب

 ررالقاالمػس الزػسااػيي فااي اللمااػم السيخاا:  والخاامػ : ُ  ددرمرايسجدددلثلسل رلدد ر ر
ياوراسقا غريلنراست ةلررارراسد يرارراستسلل ر لخرا ف  ال راسذخصر ررسدار حداغرلد ر   ا ر
 ددخراال دد را   را  ددةراسددشف ر دددسلةرر  دد را دد را   ر  دد ط راسسخددا ا ر ررسددارريا ددا

رور.233 ر2152سر ق ةرطل  ا ةدسر  تة راست رضراسستجر رسلزتدطرا
 قدددصر ر   اددد رملثاااع يماااع الاااسيذ والةجم:ااال السيخااايُ  دددرمرايسجددددلثلسل ررلددد ر ررر

اسسذدد يررراي  لددل راررلتد هدد ريشددار  دد رايلددراقر حلددثر جدددارااللددتج  ةر لددرر تش لددةةر دد ر
اسسدسددير حنددحراسداسدد راال تسدد ي رارر  ةل ددةراسسثلددرر ررهدد  راسح سددةر ردد  هر  دد راي ددراضر

ر ادددرراررطدددثاسدتلفلدددةر ررا  دددةرلددد ر  ددد ر ددد ال راسقلدددعرراال تئددد  رراي دددراضراس ه  لدددةرط
رو524 ر2116 

يلددنرا ادد ر دد د ةرر دديرراست ةلددرريددخراسسذدد يرر رراأللكخاا:ت:ز:ل راخائ:اال  ُتلااخف و  
سلة ررر  د ةراسقدا غرر  د ةراستسلل ر لخراال ف  ال رر لخراي  لل راسجدسلةرسإل   غراال ف  

ريلنراسسراهق  يللا رر حر  سا  ةراست ر ر رر ق س راستفجلرراسسد ثر خراسخ   يلنراسخل نر
 ايسجدلثلسل ر. قل سر

   Eating Disorderاضصخابلت األكل -اا 
ورا  را   راي  ر   ا رااتسنرل رللدكر ش رنراس   ور65 ر2112  رمرشقلررطر

خر شددد رنراس  ددد ورارراستجدددرا رريددداوراال تثددد ورلددد ر شددد رنراسد ةددد  ر ددد ر دددلخراال تشددد  راسقادددريريددد
اسقاريرستش رنراس   ورل ر لرر دايلا رر نسل  ر  ذاريسد ر ت لةدثراسشسددراس ةل د رسلفدرقرراسد ير

رسارورحةثر ح رسةر خراسفرقرسلتخلصر خراس   وراس ا اريخر   ةراسجدحر.
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ر تدددددحرا دددد را   راي دددد ر  سخلدددد راسذددددا ارلدددد رلددددلدكراي دددد ر ررسددددار ددددا راسدددداسل رر

 تزددددسش  را دددد را   رر(DSM-5)راسشفدددددلة ردددد   راسخدددد   رسس دددد را   راستذخلردددد رراإل
ررذةل رياقه راسدةره ر:اي  ر رر شتذررا  را   راي  ر  سة  رل ر ر لةراسسراهقةر

 Bulimia Nervosaاسذر راس رة ر -5
 Anorexia Nervosaلقاااراسذالةراس رة ر -2
 Binge- Eating Disorderرط فس راس   ووراي  راسذراهةرل ا  را ر -6
 Other Specified Eating or Feedingا د را   را د رارر ت ودةراادر ر -6

Disorders 
 Unspecified Eating or Feedingا د را   را د رارر ت ودةر لدرر حداقغر -2

Disorders 
(American Psychiatric Association,2013,331-354)                         
ر       

رهسدددد رسددددا راسسراهقدددد  رثددددررا دددد را   راي دددد رشددددلدي  رر تشدددد رنراسا الددددةراسح سلددددةرا 
ر.را  را  رلقاااراسذالةراس رة رراسذر راس رة 

 ش رنررةاسسراهقاسفت غر  سةر تسث رل ر ل رو رمر  را ل  ر   ثر:رفقجان الدي:  اللذبي  -1
اس   ور س ر مقير سنرلقاااراسدزارارراسخدمراسذا ار خركدهررزار ر  رر  رللدكل  ر

ريل ر قلاغ راسجدح ر دغ رر ذد  راسدزا رزذ قغ ر خ راسخدمراسح ق ر   رنراللد راي   رذق سر 
ر  سا  ةراست ر حر ريللا راسسراهق  ريلنر قل سرلقاااراسذالثراس رة ر.

ر   ث و رماللذبي    الدخه -2 ر   را ل   ر خ ر د    ر ذن  راسسراهقة راسفت غ  تجر ر ش رن
ر راس   و ر خ ركةلرغ ر تق سجسل   رلترا رز شلة ريلنريلن رس ق غ ر لر ر   ا  رش د ه  ر   ر    ة

 راستا ذة  راسرذ  لةراسق للةرر–اسرل ورر– تة ا رللدكرساريرك سقئراسدل رغريلنر فدا ر ر
ررذق سر  سا  ةراست ر حر ريللا راسسراهق  ريلنر قل سراسذر راس رة ر.

   Adolescence  مخ م  الزخاىق   -د
 ر   ادد رري اللمااػم السيخاا:  والخاامػ : القاالمػس الزػسااػيي فااُ  ددرمراسسراهقددةرلدد ر ر

ي  ددد  ر رر شتاددد ر ددد راسشزددد رر52-51 ددد رلدددخراسةلدددداررلتدددرغر دددخرلتدددرا را  قددد ءراإل دددد ار ةددداا
يلنراسدر حر دخرااراسفتدرغراس  شلدةراساسلقدةر تةد  خر د رر–لشةر خراس سررر56 حدرر–اسفل ذدسد  ر
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ف ر ةرل رك ر دخراسخرد  صر لخرايلراقر رر حاغراسنره  راسفترغر تلرا ركةلرغر س اال ر ت
طل  دا ةدسرراسجشدلةرر د غراسجدحر ررايقرا راال تس يلةر رراال  ق ءراسد هش ر رر فاددوراسد ا 

رور.546 ر2152 
 ر   ا ر ر لدةر دخررملثع يمع السيذ والةجم:ل السيخيُ  رمر ر لةراسسراهقةرل ر ررر

د لةرراسشفدددلةرراال تس يلددةر را دد راست ددد ر ةدداار ددخراسةلدددارر تدددحر حذددار ددخراستتلددرا راسفدددلدس
 ررا ددلا ر جشة  اد راسسختلفدةرر داا رلد ر طد  ريلدحر فد راسشسددررهد ر قد ر دلخراس فدسدةرراسرشدار

راسدد يرو شدد راستددا  ر حدددراسرشددار ررلدد راس ر لددةرُوقدد نر هددعررAdolescereلدد راسس لشلددةراسف دد ر
رور.615 ر2116استسورايرس   راسُحلحرططثرر اررار 

اسفتلددد  رر تسثددد رلددد ررلدددراقريلشدددةراسا الدددةيراس سرذدددة راسسر لدددةر   ادددروتلاااخف راخائ:ااال  
راسرفلخرايرنرراسث   راسث  ديرر.  سسر لةراسث  دذةرل رراسسراهق  

 اإلشلر السطخي  
 Body Imageصػرة الثخع  -أ

جثلددررذد دداراس رررُ  ددار ددد غراسجدددحر ددخراسسفدد هلحراستدد روختلدديراسةدد  ثدارلدد ر  رذفادد ر
ر يردد ل روقترددرريلددنراستجدددذخراسةددا  رلقددصر رللذددلرر رذ  دددنوخ ددئرلدد راارهدد اراسسر سددخ

Pruzinsky(2004,72-73)سددددددنراار ددددددد غراسجدددددددحرسلددددددددر جددددددرقراسسثاددددددرراسخدددددد    رر 
سلذخصر  ره رايسعر دخر سدجر رل لدنراسدر حر دخرر ددقريا دار دخراسجت  د  رسداروفادحراسقد   ر

سخر دا دهر ق ا لدةر شا راار د غراسجدحر  ره ر الراسسثارراسخ    رسلذدخصر الرا اد ر تزد
رللدكلةر رره رسلددر   تةر رلرد غراسجدحر تتلرر تلجةرس دا  ر ت اقغرشخردلةررا تس يلدةر

رر ق للةريةرراسسرا  راس سرذةراسسختلفةر.
 د غراسجدحر   ا راسرد غراست روند اد رر Thompson(1990,2)رذ رمر د ةددار

رراستد ر ت لدعر اد  راسردد غر.راسفرقرل ر هشثرسحجدحررشدن رر ركلدهراسجددحر سدنر   دهراسسذد ي
ور دد غراسجددحر   اد ريةد  غريدخرر ردد ريقلد رارر دد غر25 ر5662ذ رمركف ل رراسشل نرطرر

 هشلددةروند ادد راسفددرقر رر ددداحرلدد ر جدذشادد راةددرا راسفددرقر ددخراددسنر دد ر ت ددرضرسددثر ددخرا ددااغر
 رسداروند دثرر داسير ركس راار د غراسجدحر م رر   لرا ركةلرا رل ر سدراسذخردلةرر  د هد ر رر د

سدار جددار لددرغرارر  دسدةررلدلةلةاورر وج  لدةاسفرقر حددر ددسثر ررهد  راال ج هد  رلدداءرك  ددر
ر.رستف يس راإل د ار  ر ا ثرر  راآلارذخر
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االهتس    ر دزاررشن راسجددحروراار د غراسجدحر  شنر566 ر5666طرذ كررل  ار

هددد  راالهتس  ددد  رلددد راسشح لدددةراسسشترلدددةرلددد راةدددرا راسحلددد غرسدددا راإل ددد غراسسراهقددد   رر تسثددد ر
 رددفةر لدداغرسلحلدد غر رريدداوراسر دد ريددخرزذدد قغراسدددزارراسقلددعر ددخرزذدد قغراسدددزار رراإللددراطرلدد ر

ر.رراس   و ر ق   راسج   لةراسجدسلةر ررإ ق صراسدزار ق   ر ل   ر لشذخرلةريخراسشح لة
اارهش كر سغر ند   رسرد غراسجدحررThompson(1990,12)ار  ر د ةددارر

:راسسنداراسس رلد رراسد ير در ةصر  ستقدا رراسداسلعرسحجدحراسجددحر رراسسندداراسد داا  ررهددر ره 
و ةدددرريدددخر ذددد ير  ررا ج ه  شددد ريدددخرا دددد  ش ر رراسسندددداراسددددلدك راسددد يروذدددلرر سدددنرلدددلدكر
اسفحصراس ا  راسستجر رسلجددحر رراسر ةدةرلد ر جشدهراسسداسديراستد ر ج لشد ر ذد رر  داوراسرا دةر

لرد غراسجدحرُ  ار  ذج  ر خراسسند   راسس رللةرراسد اا لةرراسدلدكلةر ريخراسجدحر رر  ست س ر
ريشا  ر دتحزرر د غرا د  ش رل را ه  ش رل اراس رذقدةراستد ر تشد رنر اد راسس لد د  ر ت لدهر

ر ف ي ر لجراسسند   راسثس ةر.
 ندددارهدد ورسلدد ا ر   ادد ر ددد غراسجدددحرريددخ Shroff(2004,1-2) شددررمرريةددر

ر ددد غراسجدددحر ردديراستسثلدد رر ددخر دسددثر ر ددا كر ددثراسفددرقراس دد سحراستدد رقددةاس رذيلددنررر ددم ر
راستردددذرراسددااال رسلالئددةراسخ   لددةرسددا راسفددرقر رر شلددةر ددد غراسجدددحر ت دداقغراي  دد قرر ددر ةصر
  سسذ يرررايلج  راست ر م رريلنراسدلدك ررايل سرل ر د غراسجددحرهددراإلق ا د  راس ا لدةر

 ر ررهدد ر تزددسخركددس ر ددخراسسند دد  راإلق ا لددةرطاسحجددحرراسدددزارسددا راسفددرقرراسخةددرا رراستجدد  ر
راس دددنورراسسند دد  راس ا لددةرطاال ج هدد  ر حدددر جددحراسجدددحرراسدددزاررا دد اءراسجدددحراياددر رارر

 اسالئةراسجدسلةركن و.ر
 Alexithymiaاأللكخ:ت:ز:ل  -ب

ارنر دددخراشددد  ر سدددنر فاددددورايسجددددلثلسل ررSifneos(1973,256)و تةدددررلدددلفشلدسرر
اسد  خرو د  دار دخرا د را   رللندلدد   لةر ررسالراقارر فثرسلقرد راسس رل رراال ف  س ريش

ريرلا ريلنرا ا ريج راسفرقريخراستحا ارراست ةلررسفثل  ريخر ذ ير رارر ق ر ذ ير رس ارذخر
رهددددر فاددددور تجددددار دددخررAlexithymia ررذذدددتعر فاددددورايسجددددلثلسل ر دددخراي ددد راسلد ددد   ر

 س شددددنرر(Thymia) س شددددنراسجلسدددد  ر رر(Lexi) س شدددد رالر د ددددار رر(A) ددددسغر قدددد ط رهدددد ر
ر.ر رراستر سةراسحرللةرسلسفادور رالر د اركلس  رسس ف  نر ا ف  نر
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هشددد كر ديدددد ار ددددخرايسجددددلثلسل راسشددددد رايرنرايسجدددددلثلسل رايرسلدددةررهدددد ر ر دددد ر سددددنرر
 تلجدددةر ددد  لرا ر فددددلةررايسجددددلثلسل راسث  دذدددةررهددد رشددد   ةرا ثدددرر رر جددددارررالدددة  ر لدسد لدددةر ر

ا تس يلددةر رلدد سخةرا راسردد ق ةراستدد ر حدداغر ةنددرا ر ددم رريلددنرالددتخااوراس فدد رسلجلسدد  رلدد ر
ددددلثلسل راسث  دذدددةر ددددةهراسسذدددنس راسردددحلةرراسزدددتدطراست ةلدددرريدددخر ذددد ير ر رر ددد قاقرايسج

و دارا درا ر د ة  ر رراسشفدلةرل رلترغراسسراهقةرراسةلدار رراستسلل ر لخرايسجدلثلسل رايرسلةرراسث  دذة
رر(Reschke,2010,7)ل  ل    ر ةايراسفرقركسراسشديلخر خرايسجدلثلسل 

ر  رمريلنرا ا راسر د ةرلد ر  رلدةررر ديراال ف د ال رراس داطدير رر قدصرلد رر
يددداوراسقدددا غريلدددنر   سجدددةرر دددةصرر شثدددلحرراراسسد دددثرا   لددد  ر ررراستفجلدددراستردددد راسخلددد س ر ر

 دد  غر راررسرددد رلدد راست   دد ر دد راسسذدد يررراال ف دد ال رر دد د ةراسس لد دد  راسسةشلددةريلددنراإل
ر.ر(Ogrodniczuk , et al.,2011,43)است ةلرريشا رس ارذخر

 ت:ز:ل السطخيلت الزيخخة لؤللكخ:
 تلجةراالهتس وراسست ا ار ا الةر فاددورايسجددلثلسل رتادر ريا دار دخراسشثرذد  راستد ر

ر  رسدر فدلره ر رر ة  شدر لجراسشثرذ  رل ر ؤذتا رسا اراسسفادورر دةة  ثرر شا ر:
 ثرذدددددددةراستحللددددددد راسشفدددددددد راستددددددد ر كددددددد  ريلدددددددنراسسر دددددددنراسسرددددددد  لخر ددددددد ي راضر

است ةلدددرريددخرا ف دد ال احر  رذقدددةرسفثلددةررسدددا احرراسدلندلددد   لةر ر لددثروجدددارار دد د   رلدد 
-Simha) لجدددد رار سددددنر ر سددددةر ذدددد يرهحر ددددا ل  ر راستسثددددلس راسر  ذددددةر رر  ستدددد س ر قددددصرلدددد

Alpern,2007,295)ر.ر
ا دددد راسشثرذددددةراسدددددلدكلةرلتر دددد رايسجدددددلثلسل ر سددددنر جسديددددةراس دددد قا راسخ طئددددةراستدددد ر

ال تس يلددددددةراسخ طئدددددةر ركسدددددد راارونتددددددةا راسفددددددرقر تلجدددددةر  ر ددددددثرسدددددة  رالدددددد سلهراستشذدددددئةرا
ايسجدددلثلسل رسددار ددر ةصر سثلددرر ددمقير سددنر ددارغرالددتج  ةراسذدد د ر  دداوراال  لدد حرر دد كرراآلالور
 تلجدةرسلت درضرسددة  راسردا   ر رللحداغر ددايلحرسس  ةد طر لشاسد ر رللشددت ريشدثر د د ةرلدد ر

ر.(Fossati , et al. ,2001,820)ر يره  راسسذ يررراي  لل راسقا غريلنر
 ر دلخر در را دح  ر ثرذدةراسشسددراسس رلد راال ف د س ر اراال ف د ال رلدلدكر  قدارل

 ذدددتركرللدددثرا اددد غراسجددددحراسسختلفدددةرك سجاددد زراس ردددة رراسحركددد رراستددداقيرلددد ر طددد  راسشددددعر
 رسدددد ار ةدددداررايسجدددددلثلسل ريجدددد ا ر  قر دددد  رلدددد راسجدددد ءراسخدددد صراس س قدددد راسثقدددد ل رراال تسدددد ي ر

 ررلددددددددددد ر ددددددددددددتد راستشثدددددددددددلحراال ف ددددددددددد س راسةلشذخرددددددددددد ر ددددددددددد سخةرا راال ف  سلدددددددددددةراسس رللدددددددددددةر

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ogrodniczuk%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20471096
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(Bucci,1997,78-80)ررايسجددلثلسل ر ددهرهد  راآلسلدد  راسس رللدةراس ردةلةرسلدددرلقددصرر 

لقددرا رلدد راسفدد اراسلتددةراسس ةددرغريددخراس داطدديرراسسذدد يرر ر دد رهدد ريجدد رلدد ر ر لدد راسحدد ال ر
لددتث  غراال ف  سلددةراستدد ر ادد راال ف  سلددةراسةا لددةرلددداءرسفثلددةرارر لددررسفثلددةر ررهدد ار دد روج دد راال

اسجدددار ددارار حتددد ر  رلدد ر ق  دد ر روردد  ةا ر  دد  را لددرغريلددنراسرددحةراسشفدددلةرراسجددداوةر
(Taylor,2000,136)ر.ر

ا ثدددررر خرو ددد  دار ددخرايسجددددلثلسل روند ددددااارايلدددراقراسددد رر ددر ر ثرذدددةرالدددرااراسذددحشة
ررلداءرسفثل  رارر لدررسفثلد  رير ثرسايراضراسدلندلد   لةر ري احر لررس ق ذخريلنراست ةل

يددخر ذدد يرهحرس اددرذخر ركسدد راارايسجدددلثلسل رسددل رس  ددرغريلددنراسسر ددنراسدلندلددد   للخر
ر.ر(Reddy,2009,1)لحدهر رسجشا ر تدةهرل ر   راييراضراسدلندلد   لةر

 لشسدد ر كدد  ر ثرذددةر د  تدددريلددنراي  دد قراستدد ر ددتحرسلدد سرايسجدددلثلسل ر ددخراسسادد ر ر
هد  روثارر دخرادسنرشثرذةراارايسجدلثلسل ر فادورللندسد  ر ت اقراي   قراسره   لتر درل

اسخردد  ص:ر دد د ةراست ددرمريلددنراسسذدد يرررلاسادد ر ر دد د ةرر دديراسسذدد يررس اددرذخر ر
ر(Way , et al., 2007 , 130)استفجلدرراسسد دةرسلخد   رررروراسلقثدةر حارقودةراسخلد نررا دس

  Eating disorderاضصخابلت األكل  -اا.
 زسشدراسس   لرراسجا اغررلق  رسلاسل راستذخلر رراإل ر   راسخ   رسس  را   ر

 Feedingياقا ر خراال  را   ر حدرلر را  را   راي  رراستت وةرر DSM-5اسشفدلةر
and eating disordersرا  راسترا رر رره ر: ره را  ر داقررPica disorderارراسةلن 

ره راال  ج  ررRumination disorder را راال ترا ر لرر  ا لةرسفترا ر ستاغر ررا 
اسستجر رسلسداقراست ا لةر رره ااراال  را  ارو ااار خرا  را   راس فدسةر ررلقاااراسذالةر

ر ررAnorexia nervosaاس رة  ررر  راس رة  ررا  را ررBulimia nervosaاسذر   
ر راي   رل  ر ذخلررBinge eating disorderاسذراهة رلئة را ة  راساسل راس ي رل  لة

ر راسسحاق راي   رار راستت وة ررا  را    ر   Specified feeding or eatingاسخ   
disorderررا  را   راستت وةرراي  ر لرراسسحاقرر unspecified feeding or eating 
disorderر.(APA, 2013,329) .ر
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ارر تزسخرا  را   راي  را  را لخر تسل اار  سخدمراسسر  ر خرا تد  راسدزر
ر رشلدي   راي   را  را    را ثر ررهس  ر  راس رة  رراسذر  راس رة  راسذالة رلقااا سا رهس 

راسسراهق  .
  Anorexia Nervosaفقجان الدي:  اللذبي   -1

وذلرر سنررNervosaوذلرر سنرلقاااراسذالةر را  ر ر ل ررAnorexia ر ل ر 
سحار  رار لثر ارل رراس راال  ة طر  سح سةراسشفدلةراس رةلةر ررسجخره  راستدسلةر زللةر

اي رر  ثحر خرو   لخر خره اراسسرضرالروفقارارشالتاحرارراهتس  احر  س   ور ر  ريلنر
اس ن را ش ءر  رذ را فداحرسشد   راسجد راسذا اروند دار ذتدسلخر  ستفجلررل راس   ور ر

ر  سدلدكل  راسسقلاغراست ر   زراسدزاراسرح ر ررذندارا خف ضراسدزار  تلجةرسقلةررذترفدا
ريخ راسسذدهة رراسرد غ ر  راسدسشة رار راسدزا رزذ قغ ر خ رراسخدمراسح ق ر  راس   و شن رر ش رن

اسذا اغرل اراسسر  ر م شداري احرو   دار خرزذ قغراسدزارراسجدحر تنرل ر ر لةراسشح لة
ر.رو326 رر2152طاسحدذلةرريل قررشدذقرراسرشلارر سااار 

ل لمجل:ل الةدح:ذي واإل ذلئي الحلمذ شبق   فقجان الدي:  اللذبيمجّكلت تدح:ز 
   DSM5لالضصخابلت السيخ:  لاا 

سلدددقريلددنراسدددا قر ددخراس  سددةر  سشدددةةرسلست لةدد  ر ر سدد ر ددمقير سددنرا خفدد ضراسدددزار ذددن رر-ا
يدددخراسس ددد  لرراس ةل لدددةراسستفقدددةر ددد راسرا دددثر دددخر فددد راس سدددررراسجدددش رراس ددددنر را ددد ر لحددددار

.رذنددارا خفد ضراسددزار تلجدةرسد ر دخراسحدارايق دنراسستدسد رلاددراراسسراهقلخرر  سشدةةرساطف ن
ر.سلةر ش رنراس   ورارراسق ءراسست سارراإللراطرل ر ش رنراسسداس رر ا ا راسةدنر

تددنر دد راال خفدد ضراسخدددمراسذددا ار ددخرزذدد قغراسدددزارارراسدددسشةر ررهدد اراسخدددمرودددتسرر ر- 
ر.اسذا ارل راسدزار

 رذقدةراستد روختةدررللاد راسفدرقررز دثراررشدنلثر تدنر ذد ر د غراسجددحراررا د را رلد راسر- 
ددتسرر ددزارا فدداحر ردد غر تجدر غر رراستحدا عراسسر د روقد ددارر رلادحر  سةد  ررل ر ر لدةراسشح لدة

ر(APA, 2013,338-339)   سسر غرستحا ار جحرا د  احر.
كدد ار لددثر ررر دد رلددةقثر ددخر دددقراسدداسل راستذخلردد راسخدد   رلددسةرااددتسمر ددلخرر

رلدددد رلئددددةر ذخلرددددلةرال دددد را رلقدددداااراسذددددالةراس رددددة رAmenorrheaرا ق دددد  راسحددددل 
DSM-IV-TRررسجددخر ددحر  لددثر رر سددجرياراسدداسل راسخدد   رطددرحرالددة  ر ت دداقغر فدددررر 
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ا ق   رلترغراسحل رسا راسشد ءر ررالر ر  ر سنرل  ر ر ةصر فقاااراسدزار ر  إل  لةر سنراار

 د  راسحدل ر د راسسس د راسر لددلةراسثس دةرهش كرلررارطفلفدةر دلخراسشدد ءراستد ر  د   ر دخرا ق
رسفقاااراسذالةراس رة ر رراسشد ءراست رسا ا ره  راسسس  راسثس ةر ارارا ق   راسحل ر.

  Bulimia Nervosaالدخه اللذبي  )ب( 
 ذتقةر خركلسةرال لشلةر  ش ر د راسثد ر رلا اراال  را ررBulimia لسةراسذر رر

راسدرذ راستش رن ر د   ر خ رارر تزسخ رك سقئ رساري رللدك ر للا  راس   و ر خ رسجسل  ركةلرغ  
رور.326 رر2152 رر ارراراسرل ورارراستا ذة  راسذ سةرسسش رزذ قغراسدزارطاسحدذلةر

ل لمجل:ل الةدح:ذي واإل ذلئي الحلمذ لالضصخابلت مجّكلت تدح:ز  الدخه اللذبي شبق 
   DSM5السيخ:  لاا 

ةرلدد راي د ر رر ترددير د دةراسذدراهةريشدداراي د ر سدد ر د د  ر تجدر غر ددخرايلدراطرارراسذدراهر-ا
ر ل ر:
اي  رل رلترا ر لرر ترا  ةراسنرلترغرسرلرغر خراسدسدرطل يتلخريلنرايس ور ر .5

 تش رنرللا راسفرقركسلدةر دخراس  د ور فددار د ر تش رسدثر  ثدحراسشد سرادسنر فد راسفتدرغر
 اس  شلةررل ر ف راسدسدر.

طيلدنرلدةل راسسثد نر:رشد د راسفدرقرحرلد راي د ر  د سر    ااوراسددل رغريلدنراسدتحن .2
   ثر لررس ق ريلنراستدسيريخراي  ر ررالرودت ل راستحنحرللس رو  لثرارر قاا ر  ر

 .روو  لث
لددلدكل  ر  دذزددلةر تجددر غرر لددرر ش لددةةرسسشدد رزذدد قغراسدددزار ر ثدد ر:راستقلددمريددخريسددار رر- 

وريراقرذدةراادر ر رارراسردل ةراررارلدءرالتخااوراسسدداس رر دا ا راسةددنرارراسحقدخراسذدر ل
ر.ارراستس  ذخراسرذ  لةراسق للةر

 دددارغركددد ر دددخراسذدددر ريشددداراي ددد رراسددددلدكل  راست دذزدددلةر لدددرراسسش لدددةةر ستدلدددصر دددرغرر- 
رالةديل  رسساغر سغرشاد ريلنرايس ر.

ر ت  رر قللحراسفرقرس ا ثر ذن رررزاراسجدحر رد غر لرر حلحةر.ر-ق
ر ر ذن رس ط را ش ءرلترغر ارغرلقاااراسذالةراس رة ر.الروحاغره اراال  رار-ه

(APA, 2013,345)ر
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لدد ر حندد  ر ذددخلصرا دد را راسذددر راس رددة ر ددلخراس ة ددةراسرا  ددةراسفددراررذنسددخرر
رللس ر ل ر:رDSM-5 راس ة ةراسخ  دةرDSM-IV-TR اسس اسة

 خركد ةرا  را راسذراهةرل راي  را ة رلئةر ذخلرلةر ا اغرل راساسل راسخ   ر اال رر-
ردراسفئةراستذخلرلةراسذرغراس رة . حرDSM-IV-TR رل راساسل راسرا  راسس انررار  ل  ر 

لدد رايلددةد رر تلددرر  ددانراي دد ر ذددراهةرارراسددتخلصر ددخراس  دد ور دداال ر ددخرا لددثر ددخر ددر لخر-
الدةديل  رر سدنر درغرDSM-IV-TRاسنراسداسل راسرا د راسس دانرررسساغر سغرشاد ريلنرايس 

ر.رDSM-5ل راساسل راسخ   ررشاد ريلنرايس سساغر سغر
كددد ارا ددد را راسذدددر راس ردددة ر تسلددد ر د ددددقررDSM-IV-TRلددد راسددداسل راسرا ددد راسس دددانرر-

 رر سدددصريددداورPurging type س دددلخرلدددريللخرهسددد ر:ر سدددصراست الدددررراسدددتخلصر دددخراي ددد ر
 ثددد رااللدددت   ةر ددددلدكل  رسارذدددةرسلدددتخلصر دددخراي ددد ررNon purging typeاست الدددرر

  لددةراستسرذشدد  راسق لددلةرارراسرددل ور ررسجددخر ددخراسردد هراستسللدد ر ددلخر سددصريدداوراست الددرر سس
 رلردااراسداسل رساد  راسفئد  راسفريلدةررBinge eating disorderرا د را رشدراهةراي د ر

ر.رDSM-5ر  لير رسا ار حر  لثر خراساسل راستذخلر راسخ   
 ت الذم  ،  زل يمي  بلس الجراسلت الخلبق  ذا نخةلخضدراسلت سلبق    سػف 

   لكخ:ت:ز:لدراسلت تسلولت صػرة الثخع واأل   -أ
 سدنر  رلدةرررDeرBerardis , et al. (2005)ق الدةرق ةلدراقو رر ادررارهدالدر

اس سسددةر ددلخرايسجدددلثلسل رر ددد غراسجدددحررا دد را ر دد رسةدد راسحددل رسددا راسشددد ءر رر جد دددر
ورلددشةر رر د ددلدراسشتدد   ر62-55 ددلخرطور ددخراسشددد ءر تدرارحرايسدد  هحر36يلشدةراسا الددةر ددخرط

%ور رر د ددلدر سددنراار65.5 سددنراار دددةةرا تذدد  رايسجدددلثلسل ر ددلخريلشددةراسا الددةرك  دددرط
اسشددد ءر ر ف دد  رايسجدددلثلسل ركددخراسدد ر  دد ريددخر ددد غرا ددد  اخر ق   ددةر  سشددد ءر شخفزدد  ر

رايسجدلثلسل ر.
 سددنر  رلددةررFranzoni , et al. (2013)رر اددرراررلرا  ر دد لدد ر ددلخرهددامر

اس سسددةر ددلخرايسجدددلثلسل رركدد ر ددخراسخجدد رراسرددا ةرر ددد غراسجدددحر رر جد دددريلشددةراسا الددةر
ورلددشةر رر د ددلدراسشتدد   ر سددنرر دددقر66-54ور ددخراسشددد ءر تددرارحرايسدد  هخر ددلخرط566 ددخرط

ريسسةرا  ة طلةرل سةةر لخرايسجدلثلسل رر د غراسجدحر.
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  يسجدددلثلسل ر ددخراددسنرةراستشةددمريددخر  ن  لددريلجذددسور2156 شددلحرطلدد ر ددلخرلدد نر

ط سةددد   رر535ور داسددد رط666 دددد غراسجددددحرراسزدددتدطراسشفددددلةر رر جد ددددريلشدددةراسا الدددةر دددخرط
 رر د لدر ت   راسا الةر سنراار تتلرر د غراسجددحرالزد رط سةةرور  سسر لةراسث  دذةرر543

اسشفدددلةر دد   را ثددررراسستتلددرا راسسا رلددةر لددا    رلدد راستشةددمر  يسجدددلثلسل ر ددحر تتلددرراسزددتدط
راسستتلرا ر لا    رل راستشةمر  يسجدلثلسل رسا رالراقراس لشةراسجللةر.

 سددنراسجذدديريددخر ددد غراسجدددحركسشةددئر  يسجدددلثلسل ررو2152رهددامردمحمرر اددررارط
ورط سةد  ررط سةدةر نللدةراستر لدةراسشديلدةر ر562سا رطلةةراسج   ةر رر جد دريلشةراسا الةر دخرط

وي  ددد  ر ررالدددفر راسشتددد   ريدددخرر ددددقريسسدددةرا  ة طلدددةرقاسدددةر22-56 دددلخرطرر رار ددددرايسددد  هح
ور ددلخرق  دد  راس ددس ريلددنر قلدد سر ددد غراسجدددحررق  دد  احرر1‚15  ردد  ل  ريشددار دددتد رطر

يلدددددنر قلددددد سراالسلنددددددلثسل ر رراار دددددد غراسجددددددحر دددددداحر لدددددا    رقاال ر  رددددد  ل  رلددددد راستشةدددددمر
ر  السلندثلسل رسا رطلةةراسج   ةر.

  صػرة الثخع واضصخابلت األكل اسلت تسلولت در  -ب
 سدنر حدثراس سسدةرJoiner & Kashubeck (1996) جرةك شدلررر د لدد رهدام

 ددلخر ددد غراسجدددحررا دد را   راي دد رطلقدداااراسذددالةراس رددة رراسذددر راس رددة وررااللددتل   ر
شتدد   رور ددخراسسراهقدد  ر ررالددفر راس521اسثقدد ل رر قددا رراسدد ا ر رر جد دددريلشددةراسا الددةر ددخرط

ر.يخرر دقريسسةرا  ة طلةرل سةةر لخرا  را   راي  رر د غراسجدحرر قا رراس ا ر
 رلقااا اال تس ي  راسقلع اسجدح  د غ  سنر حثرو5666ط ل  ارل ر لخرهام

ورط سةةر    لةر521اسا الةريلنرط اشتسلد  ررسا اسسراهق   اإل  غ سا  اس رةنراسذالة
ر1.64  ة طر د غراسجدحر فقاااراسذالةراس رة ر =ورلشةر رر ةلخرا55 ستدلصريسريرط
ر.ر1.15 سدتد رقالسةر
رررل ن ررسد ل  رر رذ  رللدكل  رررNieto , et al. (1999) لتد سلجذيريخ

ورط سة  ر ترارحر361اي  ر لرراسرحلةرا ش ءر ر لةراسسراهقةر رر جد دريلشةراسا الةر خرط
ر دقرللدكل  را  ر لررطةل لةرسا رورلشةر ررالفر راسشت   ر سنر55-56ايس  هحر لخرط

%ور خرالراقريلشةراسا الةر ررر دقريسسةرقاسةر  ر  ل  ر لخرللدكل  راي  ر لرر63.6ط
راس ةل لةرر لخر د غراسجدحرررز ثر.
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 ريسستا  راسذة   سا راسسراهقلخ ا  را   راي   و2115يةااسسد دقطرر حث
ورط سة  ررط سةةر626شةراسا الةر خرطر جد دريل اسذخرلة   تتلرا  ر    اسجدح  رد غ

رط ر لخ رر رار درايس  هح رراسج   لة راسث  دذة ريخر22-52  سسر لة راسشت    ررالفر  ري      و
ا تذ  را  را   راي  رسا راإل  غر رد را ةرر خراس كد ر رراار ريرا  را راسةدسلسل ر

 سر  ريخر د غراسجدحرراس ر  د ل  ر رر قا رهحرس را احر شخف را ثرر     غر خراال تئ  
ريخرا  را راي د كدل ر.

 سنرلحصراس سسةر لخرك ر خر د غراسجدحررStraeter(2002)لترا تلررررهام
ور خرط سة  راسج   ةرراسس  ر حر قدلساخر دهر24را  را   راي  رراست را رذدريلنرط

راسس راسجدح ر را ر د غ ر: رهس  ر سنر جسديتلخ راسجدح ر قل سر د غ ريلن د ةةرالتج  تاخ
راسد سةةر راسجدح راسد سةةر ررالفر راسشت   ريخرااراسفتل  ر را ر د غ راسجدح ر را ر د غ

را ثررير ثرسشسدرا  را   راي  رسا اخرراست ر خر لشا راسرد غراسدلةلةرسلجدحر.
راس رة رر   راسستتلرا رور2112رلحصراسالدس رط ر لخرلقاااراسذالة اس سسة

راال تئ   ر  راسجدح رط د غ رط سة  رراسشفدلة رسا  رو راال تس ي  راسره   ر  راس ا  ر قا ر  
 خر را رلقاااراسذالةراس رة ر رر21ورط سةةرط511اسج   ةر ر جد دريلشةراسا الةر خرط

راس رة رر21 راسذالة رلقااا ر را  راس  سة   راا راسشت    رراتار  راس  قو  و راس  سة    خ
ر ذ رل  ر تسث  راست  راسسختلفة راال  را   راسشفدلة ر خ رراال تئ  رو   لخ ر  راسجدح ر د غ د 

ررا خف ضر قا رراس ا ر رراسره  راال تس ي ر.
ر رهام ر لخ رطل  راس ا ررو2112ل  ا رر قا ر راسجدح رشن  ريلن راست رم  سن

ر خر راسا الة ريلشة رر جد د ر  راس رة  رراسذر  راسجس سلة ر لخ راس سسة رل  ررلل ة  ستتلرا 
راسج 611ط ر  سسر لة رراسث  لة رايرسن ر  سفرسة رط سةة رو ر قترحر  لة ر سد   رالتراض رر ح  

ر مقير ررالتا   ر ث نرسلشح لة ر تسث رل رطر دقر تدطرسلد دنرسلشح لة سستتلرا راسا الة
ر  ا  ر ر ث و ررا ة   رر اا   رل سةة رسد دق ر ار   ر مقي راس ي راسجدح ريخ راسر   رياو  سن

ركس ر راا ريلن راسشت    ر رالفر  رسلشح لة راس رة  رايراضراسذر  ر ثار ر ح رر خ  خرر   و
ريلنر حدر ر ة شرغ ريسسة راسدلة رسل ا رسث رراستقا ر راسجدح ريخرشن  راسر   ررياو اسجس سلة

  دتق ر  سذر راس رة ر.
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 سددنرلحددصراس سسددةر ددلخرسددراءغراسسجددس رر ددلخر ددد غررBotta(2003)ر د دد رلدد نر

ورط سةددد  ررط سةددةر دددخر ختلدددير611اسجدددحررا ددد را   راي دد ر رر جد ددددريلشدددةراسا الددةر دددخرط
ي رذنلةرل راسسا اسراسث  دذةر ررالفر راسشت   ريلدنراارسدراءغراسسجدس رر ردد ا راي دنرا

اسفدددرقرسردددد غر ددددسثر  ددداريدا ددد ر اسدددةرلددد راستشةدددمر ردددد غراسجددددحررا ددد را   راي ددد رسدددا ر
اسسدددددراهقلخر دددددخراسجشددددددلخر رسجدددددخراسسراهقددددد  ركدددددخرا ثدددددرر ددددد  لرا ر   ددددد را   ر دددددد غراسجددددددحر

ررا  را   راي  ر خراسسراهقلخر.
 قلددلحر ددد غراسجدددحرريسستاددد ررGila, et al. (2005) ددلسرر اددررارر سرق

  سخر  صراسشفدلةرراسدلدكلةراسسر ة ةر فقاااراسذالةراس ردة ر رر جد ددريلشدةراسا الدةر دخر
ور راهدددعر دددخراسددد كد ر دددخر ريرلقددداااراسذدددالةراس ردددة ر ررالدددفر راسشتددد   ريدددخراار رير61ط

لددةر ددخرلددلدكل  ر شدد رنراس  دد ور لددرراس ةل لددةرلقدداااراسذددالةراس رددة راتاددررار دددتدذ  ري س
ررياوراسر  ريخر د غراسجدحر.

رطررل ن ررشدذق راي  ر2155استة ش  رللدكل   ر لخ راس سسة رالتجذ م ر سن و
راسس رلةر ر رر قا ا راسجدح راسر  ريخر د غ اسسر ة ةر  سرحةررياقر خراسستتلرا ر رره :

ور612 رر جد دريلشةراسا الةر خرطر رر     ركتلةراسجدحر رراسشد ر دلدكراي  راسرح 
ر سا ريسرير ترارحر لخرط ررط سةة ريخر21-55ط سة   ررار حدراسشت   رااراسر   رلشةر  و

 د غراسجدحرا  ة دراوج  ل  ر دلدكراي  راسسر ةصر  سرحةر ررك  در تتلرا راسر  ريخر
ر  سر راسسر ةص راي   ر دلدك راستشةم ريلن رس ق غ راسجدح ركتلة رر      راسجدح رسا ر د غ حة

رطس راسج   ةر.
است رمريلنر ا ر   لررك ر خرا  را   راي  ررو2152 لححرطرل ر لخر  رن

رسا ر راسجدح ر د غ ريخ راسر   رل  راس ا  رر قا ر راسقاري رراسدلداس راال تس ي  راسقلع
راسا الةر خرطاسسراهقلخر رر جد دريلشة ررط سةةر خرطلةةراسسر لةراسث  دذةر ر5162  رط سة   و

  ريلنراار تتلرا راسقلعراال تس ي رراسدلداسراسقاريررا  را   راي  رك ارراش   راسشت 
رسا را را رقاال رل ر دتد راسر  ريخر د غراسجدحر.

رطرر حث ر2156ق رذ  رسا رو راسجدح رر د غ راي   را  را    ر لخ اس سسة
راسا الةر خرط رر جد دريلشة ررا211اسسراهقلخر  ر  سسر لةراإليااقوةر  ررط سةة رط سة   لفر رو
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راسذالةر رلقااا رط راي   را  را    ر لخ ر د ةة را  ة طلة ريسسة رر دق ريخ راسا الة  ت   
راس رة ر راسذر راس رة رورر د غراسجدحر.

 سدددنر  رلدددةراس سسدددةر دددلخر دددد غراسجددددحراسسا كدددةر نددد ر دددخرور2152 حسددددقطررهدددام
 الددةر ددخرر جد دددريلشددةراسارا دد را   راي دد رراسرددس ةراسشفدددلةرسددا رطددس ركللددةراستر لددةر 

وري  ددد  ر ررالدددفر راسشتددد   ريدددخرر ددددقر26-56ورط سةددد  ررط سةدددةر تدددرارحرايسددد  هحر دددلخرط562ط
يسسةرا  ة طلةرل سةةر لخر د غراسجدحررا  را   راي د ر رراتادر ريداورر ددقرلدررار دلخر

راس كد رراإل  غرل ر د غراسجدحررا  را   راي  ر.
لرطراسذالةرر دد غرر- لخرلقا سنر  رلةراس سسةرور2153اسجةد يرطرل ر لخرهام

ورط سةددد  ررط سةدددةر  سرددديراسرا ددد ر621اسجددددحرسدددا راسسدددراهقلخر رر جد ددددريلشدددةراسا الدددةر دددخرط
اإليددااقير ررالددفر راسشتدد   ريددخرر دددقريسسددةريندددلةر ددلخرا دد را رلددرطراسذددالةرر ددد غر
راسجدددحر لشسدد ر د دداريسسددةرا  ة طلددةرطرقوددةر ددلخرا دد را رلقدداراسذددالةرر ددد غراسجدددحر رريدداو

رلرطراسذالةرسا راسسراهقلخ.ر–ر دقرلررار    رسلجش رل ر د غراسجدحررل را  را رلقار
رطركذير راس رة رسا ررو2153ي لة راسذالة رلقااا رل  راسجدح رقر ر د غ يخ

و   لخر خراسس  رراسسراهق  ر ررشسلدراسا الةريلنر سغر  ال ر خراسسرذز  راسسراهق  
ررالفر  ر  راس رة  راسذالة رلقااا ر احررا  را  رقر  راسجدسلة رسلرد غ راا ريخ اسا الة

راراسذالةراس رة رسا راسسراهق  ر.رال ل رل راإل   ةر فقاا
   األلكخ:ت:ز:ل واضصخابلت األكل دراسلت تسلولت -اا

 ر ددددنر سددددنر حددددثرايسجدددددلثلسل رسددددا ررCochrane (1992)ر دشددددراررهددددام
 را را دد را   راي دد رور ددخراسشددد ءر556ا دد را   راي دد ر رر جد دددريلشددةراسا الددةر ددخرط

 دخر را راسذدر راس ردة ر رر22 دخر را رلقداااراسذدالةراس ردة ر رر56ر دزذ اخرك ستد س رطر
 خر را را  ر   راي  ر لدررر22 خر را رلقاااراسذالةراس رة رراسذر راس رة ر رر55

راسسحاقغور ررالفر راسشت   ريخرا  ف  ر ددتد رايسجددلثلسل رسد را را د را   راي د ر رريداو
رر دقرلررارقاسةر  ر  ل  رل رايسجدلثلسل ر لخراسسجسدي  راي   ةرال  را   راي  ر.

 سدنر  رلدةراسفدررار دلخررUlrike , et al. (1993)رر ادررارارسدركرل ر لخرهدامر
اراسذدددالةراس ردددة رللسددد ر ت لدددعر  يسجددددلثلسل ر رر جد ددددريلشدددةر ر دددنراسذدددر راس ردددة ررلقددداا

ر22 ريراسذدددر راس ردددة ر رر66ريرا ددد را   راي ددد رط فحد ددد  ر دددخر رو546طاسا الدددةر دددخر
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 فحد د  رر62 دخر ريراسذدر ررلقداااراسذدالةراس ردة رور رر22 ريرلقاااراسذالةراس ردة ر ر

 سجسديددةر دد   ةر ررالددفر راسشتدد   ريلددنراار ر دد رلقدداااراسذددالةراس رددة رسددا احرا  فدد  ر
 دد لةر سددنراارق  دد  رقانرلدد رايسجدددلثلسل را ثددرر ددخرق  دد  ر ر ددنراسذددر راس رددة ر ر  إل

لقاااراسذالةراس رة وريلدنرايسجددلثلسل رك  ددرايلدنرر ا رر–اسسجسديتلخرطراسذر راس رة ر
رقالسةريخرق    راسسجسديةراسز   ةر.

 سددنر حددثراس سسددةر ددلخررSexton , et al.(1998)ر اددرراررلندددتداررلدد نر
 ددريلشدةراسا الدةر دخرسا راسسر  ر خر ريرا  را   راي  ر رر جدرايسجدلثلسل رراال تئ  ر

شتدد   ر جسديددةر دد   ةرور ررالددفر راسر56 را رلقدداااراسذددالةراس رددة ر ر ددخراإل دد غرر26ط
ق  ددددد  ر ر ف دددددةرر ا رقالسدددددةرلددددد رر را رلقددددداااراسذدددددالةراس ردددددة رسدددددا اخلدددددنرااراإل ددددد غري

ايسجدددددلثلسل ريددددخراسسجسديددددةراسزدددد   ةر ررا ددددا راوزدددد  ريلددددنراارايسجدددددلثلسل ر  تةددددررلددددسةر
ر دةل  رسا رايلراقر ريرلقاااراسذالةراس رة ر.شخرلةر   تةر
است ددرمريلددنرايسجدددلثلسل ررkessler, et al. (2006)رر اددررار دددلرررر دد رن

ر46راال ف  ال راسد الةرسدا راسددلاا ر ريرا د را   راي د ر رر جد ددريلشدةراسا الدةر دخرط
ا د را   رركسجسديةر    ةرور ررالفر راسشت   راار ريرر45 خر ريرا  را   راي  ر ر

اي  راتاررار دتدذ  رقاسةريلنرايسجدلثلسل ر ر لثر ارايلراقر ريرلقاااراسذدالةراس ردة ر
رر ريراسذر راس رة رو ر دارسسدتدذ  ري سلةر خرايسجدلثلسل ر.

 سدنراست درمريلدنررMontebarocci , et al.(2006)رهدامر د تلة  كد رر ادررار
 دخر را رر55اي  ر رر جد دريلشدةراسا الدةر دخرطايسجدلثلسل رسايراسشد ءر را را  را   ر

كسجسديدددددةر ددددد   ةرور رر55 دددددخر را راسذدددددر راس ردددددة ر رر53لقددددداااراسذدددددالةراس ردددددة ر ر
رار دددحدراسشتددد   رر ددددقر ددددتدذ  ر ر ف دددةر دددخرايسجددددلثلسل رسددد را رلقددداااراسذدددالةراس ردددة ر

را رلقداااراسذددالةرراسذدر راس ردة ر ق   دةر  سسجسديدةراسزد   ةر ررا  فد  رايسجددلثلسل رسدا ر 
راس رة ر ق   ةر  سذر راس رة ر.

اسفدددررارلددد رايسجددددلثلسل رر ديلدددةراست دددرمريلدددنررو2151سشردددد رطلددد ر دددلخر ددد رنر
 رر ددحرااتلدد  ريلشددةرسددا راسسراهقدد  راسحلدد غرلدد ر دددءرايددراضراسذددر ررلقدداااراسذددالةراس رددة 

سذر راس رة ر ر شخفز  رايراضرا65اسا الةرك ست س رط ر ف   رايراضراسذر راس رة را=
 ر شخفزد  رايدراضرلقداااراسذدالةر65 ر ر ف   رايراضرلقاااراسذدالةراس ردة را=65ا=
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لدشة رراتادر راسشتد   رر ددقرلدررارقاسدةررو56:54طورر رار درايس  هخر دلخر65اس رة را=
 لخرك ر خر ر ف د  رايدراضرلقداااراسذدالةراس ردة رر شخفزد  ثرلد رايسجددلثلسل رلد را جد  ر

 رايراضرلقاااراسذالةراس رة ر ررر دقرلررارقاسةر لخرك ر دخر ر ف د  راسسراهق  ر ر ف  
ايددددراضراسذددددر راس رددددة رر شخفزدددد  ثرلدددد رايسجدددددلثلسل رلدددد را جدددد  ر ر ف دددد  رايددددراضراسذددددر ر
اس رة  رررر دقرلررارقاسةر لخرك ر خر ر ف   رايراضراسذر راس رة رر ر ف   رايدراضر

لدد را جدد  راسسراهقدد  ر ر ف دد  رلقدداااراسذددالةرلقدداااراسذددالةراس رددة رلدد رايسجدددلثلسل رر سددجر
ر.اس رة 

 سدددنر شددد ءر سدددد  ر شددد   ررMarsero, et al.(2011)رهددامر   لدددلرررر ادددررار
سل سسدد  ر ددلخرايسجدددلثلسل رراسجس سلددةراسس جلفلددةررا دد را   راي دد ر رر جد دددريلشددةراسا الددةر

التدراضراسشسدد  رر دخراسد كد ور رر دحر2 دخراإل د غر رر64 خر ريرا  را   راي د رطرو66ط
يلنراارايسجدلثلسل ر تتلرر دتق رراسجس سلةر تتلدرررلدلصررا د را   راي د ركستتلدرر د   ر ر
را ددا راسشتدد   ر ددحةراسشسددد  راسسقتددرحر ررر دددقر دد  لرا ر ة شددرغرساسجدددلثلسل ركستتلددرر دددتق ر

ر رركدد اراستدد  لررلدد ر ر دد رلقدداااريلددنركدد ر ددخرطلقدداااراسذددالةراس رددة رراسذددر راس رددة و
راسذالةراس رة را ثرر خر ر نراسذر راس رة .

  صػة الثخع واأللكخ:ت:ز:ل واضصخابلت األكل دراسلت تسلولت  -د
اس سسدةر دلخرايسجددلثلسل ررGraeme , et al. (1996) رذسد رر ادرراررلحدص

راسخرددد  صراسذخردددلةرراسشفددددلةراسست لقدددةر   ددد را   راي ددد ر رر جد ددددريلشدددةراسا الدددةر دددخر
 ددد غر ريرلقددداااراسذدددالةراس ردددة ر ررالدددفر راسشتددد   ريدددخرا  ةددد طرايسجددددلثلسل رور دددخراإل65ط

  سددددس  راسذخردددلةراستددد ر سلددد ر ريرا ددد را   راي ددد رر ل دددهرقر ا رلددد ر  دددد راييدددراضر ر
ررياورا  ة طرايسجدلثلسل ر  سدلدكل  راسست لقةر  ي  راس ةل  ررشن راسجدحرررز ثر.

سدنر حدثراس سسد  ر دلخرايسجددلثلسل ر رDelaney (2002)قوس د ررلد ر دلخرهدام
ر ذدددغر ددد غراسجدددحرريدداوراسر دد ريددخر ددد غراسجدددحرراي دد ر ذددراهةرسددا راسةدد ستلخراسةددا  ءر ر

لددشةر رر66 ددخراسدد كد ور ستدلددصريسددريرر61 ددخراإل دد غ رر33ر جد دددريلشددةراسا الددةر ددخرطر
سدةر وج  لدةر%ر دخريلشدةراسا الدةر تشد رسداراي د ر ذدراهةر ررر ددقريس21راتار راسشت   راار

 ددلخريدداوراسر ددد ريددخر دددغراسجددددحرراي دد راسذددر ر ررر ددددقريسسددةر وج  لددةر دددلخر ذددد ر دددد غر
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اسجدددحرركدد ر ددخراي دد راسذددر ررايسجدددلثلسل ر رريدداورر دددقريسسددةرا  ة طلددةر ددلخراسا  ددةراسجللددةر

رساسجدلثلسل رراي  ر ذراهةر.
سددةر ددلخر  رلددةراس سرCarano  , et al. (2006)كدد  ا درر اددرراررر دد رن

ايسجدلثلسل رر دد غراسجددحرسدا راسةد ستلخراسد  خرو د  دار دخرا د را راي د ر رر جد ددريلشدةر
  دانرا تذدد  رايسجددلثلسل رسدا ريلشددةرور فحد د  ر رر د ددلدراسا الدةر سدنر511اسا الدةر دخرط
رااريدداوراسر دد ريددخر ددد غراسجدددحررايددراضراال تئدد  ر رر دد د ةرور ر%66.3اسا الددةر لدد رط

راست رمريلنراسسذ يرر  تةرر شةئ  رسذاغرا  را   ر د   راي  راسذر ر.ر يراسسذ يرررر
 سددنر  رلددةرررDeرBerardis , et al. (2007)رر اددررارر لددراقو رقيررلدد ن

اس سسدددةر دددلخرايسجددددلثلسل رر دددد غراسجددددحرسدددا ريلشدددةر لدددررا للشلنلدددةر دددخرط سةددد  راسج   دددةر ر
   دةر رر د دلدر تد   راسا الدةر سدنرورط سةةر خرط سةد  راسج226ر جد دريلشةراسا الةر خرط

ااراس  سة  ر ر ف د  رايسجددلثلسل راتادرارالدت ااقريد س رسإل د  ةر   د را   راي د ر رراار
اسسجسديةراست را رفدر  يسجدلثلسل رر قا رراس ا راسسشخف ررياوراسر  ريخر دد غراسجددحر

لشدددد  ر لددددرر  سدددد ر جدددددار دددددتاالثرسثاددددد رايددددراضرا دددد را   راي دددد ريلددددنرايسدددد رسددددا راس 
راإل للشلنلةر خرط سة  راسج   ةر.

 تلق:ب يلم يمى الجراسلت الخلبق   
ل ر دارقرر–اسا ال  راست ر ش رسدر تتلرا راسا الةر تجس ةرك  در خراسا ال  راي شةلةرر-ا

ره ار مكاريلنراهسلةره  راسستتلرا رارر خر حرل سةلئةراس ر لةرل ر   ةر سنرر- طس راسة  ث
ر خراسا ال  رل ره اراسسج نر.  راءريا ار

 شديددددددراهددددداامراسا الددددد  راسدددددد  قةرر سثلددددددرلددددد راسجذددددديريدددددخريسسدددددةر دددددد غراسجددددددحرر- 
  يسجددددلثلسل ر ررا ددد را   راي ددد ر رريسسدددةرايسجددددلثلسل ر   ددد را   راي ددد ر ر دددحرق الددد  ر
 ش رسدددراسددثسغر تتلددرا ر تجس ددةر ددخراددسنرق الددةريسسددةر ددد غراسجدددحر  يسجدددلثلسل رسددا ر
يلشدد  ر دددخر ريرا ددد را   راي دد ر رقراراست دددرارسسح رسدددةراستد دد رسشسدددد  ر شددد   ر د ددد ر

راست  لرا ر لخر لجراسستتلرا ر.
ا لهراسا ال  ر ك  ريلنريلش  ر دخراسسر لدةراسث  دذدةرراسج   لدةر ررا لةاد رُطةدعريلدنرر- 

ورار5666ارل  دددارطرJoiner & Kashubeck (1996)اسفتلددد  راسسراهقددد  ركا الددد  ر
وار2112ورارل  ددددددددددددددددارط2112ااسالدددددددددددددددددس رطرStraeter(2002)ورار2115اسسد دقرطيةددددددددددددددددا
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Botta(2003)ارررDe Berardis , et al.(2005)ار Montebarocci , et 
al.(2006)اررBerardis , , et al.. (2007)رDeور2156ورار شدلحرط2151ارسشردد طرر

وررهد ار5162ر-61طور رر درارحر جدحراس لشد  ر دخر2153وراري لةرط2152اردمحمرر اررارط
 ددد ر دددحر راي  دددثريشدددارااتلددد  راس لشدددةراار جدددداراس لشدددةر دددخراسسراهقددد  رقراراسسدددراهقلخر ر تلجدددةر

رال تذ  را  را   راي  رسا راسسراهق  را ثرر خراسسراهقلخ.
ر  سشدةةرسشت   راسا ال  راسد  قةرلج  درك ي  :ر- د
رجدلثلسل ر خر د غراسجدحر. د لدر ت   راسسحد رايرنر سنر  ن  لةراستشةمر  يسر-5
 د دددلدر تددد   راسسحدددد راسثددد   ر سدددنر  ن  لدددةراستشةدددمر   ددد را   راي ددد رطلقددداااراسذدددالةرر-2

راسذر راس رة رور خر د غراسجدحر.ر–اس رة ر
تادررللدثرراس ير ش رنراس سسةر لخرايسجددلثلسل ررا د را   راي د راسسحد راسث سثرا  رل ر-6

 ررCochrane , , et al.. (1992)اشد   رق الد  رر شد س رلد ر تد   راسا الد  رار لدث
Ulrike , et al.(1993)ر  Sexton , et al.(1998)ر  kessler , et al. (2006)ر 

Montebarocci , et al.(2006)ور سددنراار ريرا دد را   راي دد ر2151 رسشرددد رطر
 .Carano , et al وثادررار دددتدذ  ر ر ف ددةر ددخرايسجدددلثلسل ار لشسدد راشدد   رق الدد  

 سدنرااررMarsero , et al.(2011) ررDeرBerardis , et al. (2007) رر(2006)
 Delaney ايسجدلثلسل روسنشا راستشةمر  يراضرا  را   راي  ر.رل ر لخراشد  ا رق الدةر

 ركسدد رار دحدرق الددةر سدنريداورر دددقريسسدةر ددلخرايسجددلثلسل ررا دد را   راي د رر(2002)
ر ددقر د  لرا ر ة شدرغرساسجددلثلسل ركستتلدرر ررMarsero , et al.(2011)   لدلرررر ادررار

ر دتق ريلنرك ر خرطلقاااراسذالةراس رة رراسذر راس رة و.
راوزدد ر د ددار شدد س رلدد رق الدد  راسسحددد راسث سددثرلدد ر ددا ر دد  لررايسجدددلثلسل رلدد ر.

رUlrike , et al. (1993) دس ر ددخرلقدداااراسذدالةراس رددة رراسذددر راس ردة ر رلا الدد  ر
ار ددحدراار ر دد رلقدداااراسذددالةررMarsero , et al.(2011)ور ر2151د رطرسشردد

اس رددة رسددا احرا  فدد  رقانرلدد رايسجدددلثلسل را ثددرر ددخرق  دد  ر ر ددنراسذددر راس رددة ر لشسدد ر
ار ددحدراارايسجددلثلسل ر جدددارا ثددررا  ف يدد  ررMontebarocci , et al.(2006)ق الدةر

ر.رة رس ريراسذر راس رة ريخر ريرلقاااراسذالةراس 
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 د لدر ت   راسسحد راسرا  راست ر ش رسدر تتلرا راسا الةر تجس ةريخرر دقريسسةر لخرر-6

استد رار دحدريداوررGraene , et al. (1996) د غراسجدحررايسجدلثلسل ر  لتثش ءرق الةر
ر دقرا  ة طر لخرايسجدلثلسل ررشن راسجدحرررز ثراركس راارق ال  ره اراسسحدد را فقددريلدنر

سددددددددددةرا  ة طلددددددددددةر ددددددددددلخرايسجدددددددددددلثلسل ررا دددددددددد را   راي دددددددددد ر  لددددددددددتثش ءرق الددددددددددةرر دددددددددددقريس
Delaney(2002)است رار حدرياورر دقريسسةرا  ة طلةر لخراسا  ةراسجللةرساسجدلثلسل رر

راي دد ر ذددراهةرارلدد ر ددلخراتاددر را لددهرق الدد  رهدد اراسسحددد رااريدداوراسر دد ريددخر ددد غر
رسثاد رايراضرا  را   راي  ر.راسجدحررايسجدلثلسل رالز راسستتلرا راسسشةئة

ر ثددرا رستشدد س ر تدد   راسا الدد  راسددد  قةر رلددددمر ددا سراسة  ددثرهدد  راسستتلددرا رلدد راسةلئددةرر-
اس ر لددةرسلت  ددار ددخرهدد  راسشتدد   ر ررلدددمروفتددرضر سد  دد ارستد ددل راس سسدد  ر ددلخر تتلددرا ر

راسا الةر ش ء ريلنر  ر  ءرل راسا ل  راسد  قةرراإلط  راسشثرير.
لدد ر دددءراإلطدد  راسشثددريرر تدد   راسةحدددغراسددد  قةروسنددخر ددل  ةرلددررضررالجراساا    فااخوض

راسا الةريلنراسشحدراست س ر:
 د اريسس  رلةةلةر ة شرغرر لرر ة شرغر لخرك ر خر د غراسجدحررايسجدلثلسل ررا  را   ر

تفدر ر دخر.ررذر  سسر لدةراسث  دذدةراي  طلقاااراسذالةراس رة  راسذر راس رة ورسدا راسسراهقد  
ره اراسفرضراسفر  اراست سل ار:

 د ار    قةرسشسد  ر حلل راسسد  راسسقترحرسل سسةر لخر د غراسجدحرط ستتلرر دتق رور رر-ا
رط ستتلدددراار    ددد اورلقددداااراسذدددالةراس ردددة رراسذدددر راس ردددة ررايسجددددلثلسل ط ستتلرررلدددلصور 
ر.رسا راسسراهق  ر  سسر لةراسث  دذة

 ر حلل راسسد  راسسقترحرسل سسدةر دلخر دد غراسجددحرط ستتلدرر ددتق ور د ار    قةرسشسد ر- 
ررايسجددلثلسل رط ستتلدرر د   وط ستتلدرااررلدل ل اوررلقاااراسذالةراس رة رراسذر راس ردة ر ر

ر.سا راسسراهق  ر  سسر لةراسث  دذةر
  جود الجراس   

ثر دحرسلد سر تتلدرا ر:رايتسا راسا الةريلنراسسشا راسد ف ر اسددةة  ر لدرمسيج الجراس  -أ
 د غراسجدحر رايسجدلثلسل ر را  را   راي  طلقاااراسذدالةراس ردة  راسذدر راس ردة ور  دحر

راستد  لر سدرق الةراس سسد  ر دلخراسستتلدرا رسلد ددنريلزد ر سدد  ر د د رطةل دةريسسد  ر
راسسة شرغرر لرراسسة شرغر لخره  راسستتلرا ر.
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  سردديرايرنررط سةددةور255ةرااللددت سيلةرر ددخرط:ر جد دددريلشددةراسا الددري:ساا  الجراساا  -ب
طاشذد راسث  دذدةراسسذدتركةرر شد ردمحمرلدل  اراسث  دذدةراسسذدتركةرر سداا س سسشلد ر رراسث   راسثد  دير

ر.ورر2155/2156اسا ال رلنراسفر راسا النرايرنر خراس  ور رراسدسوراسث  دذةر ش  
ةددةر  سردديرايرنرراسثدد   رورط س222 ددخرطا دد ريلشددةراسا الددةرايل لددلةرلقددار جد دددر

راسسشلدد رررق ذدد رره شددحراسث  دذددةراسسذددتركةدذددةراسسذددتركةر شدد را سدداراسث  ر سدداا ساسثدد  دير  سسشلدد ر
 ستدلدددصرور رر2155/2156راسا الدد  ددخراس دد وررايرن رلددنراسفردد راسا الددنرراسث  دذددةر شدد  

 . و5.52وررا حرامر  ل  يرطر53.62يسريرط
 الجراس    أدوات - اا
 (2009صػرة الثخع   )ريجاد   شق:خ ،مق:لس  -1

س  دددر  دداغراسسقلدد سر  يددااقرهدد اراسسقلدد سر اددامراست ددرمريلددنراسر دد ريددخر ددد غرر
 رر كدددد  ريلددددنراسجدا ددددهراست سلددددةراس دددد ق لخرر  دددد راسفئدددد  راسسر ددددلةرر فاد ددددةرسددددا رراسجدددددح

س راستددرز ر ددلخرشددن راسد ددةرر دد ر–استش لددعر ددلخر ند دد  راسد ددثراسث هرذددةرر-طاسج   لدةراسجددداوة
استش لددعر دددلخراسجدددحرراسقدددا غرر–اسسثادددرراسذخردد راس ددد ورر-ايز ءاسجدددحراسخ   لدددةرراساااللددة

اسجدددددحرر دددددتد راستفجلددددررور راستش لددددعر ددددلخر جددددحرر–يلددددنرايقاءرييزدددد ءراسجدددددحراسسختلفددددةر
 لدددددررر–يةددددد  غررا ددددد وركددددد ريةددددد  غر دددددسغر ددددداا  رط دالدددددعر س  ددددد  رر23ذتجدددددداراسسقلددددد سر دددددخررر

ور  ستر لهرر  سجر1ر–ر5ر-2  لق  ورر  ا رك رية  غراسا    رطر لرر دالعرر– ت  اط ح  اور
ق  ددةر رر ذددلرراسا  ددةررو22-ر1ط تددرارحراسا  ددةراسجللددةرسرددد غراسجدددحريلددنراسسقلدد سر دد ر ددلخر

 ررالددتخا در  دداغراسسقلدد سر ددخرطددرارسلدد سراسسر ف ددةر سددنرا دد را ر ددد غراسجدددحرر ذدددها 
اسثةدددد  رالددددتخا درطرذقددددةر يدددد قغراسردددداار راسرددددااراسثدددد هريرر ددددااراستسللدددد ر ررسحددددد  ر

راست ةلعررطرذقةراستج  ةراسشرفلةر ررك اراسسقل سر تست ر  سراارراسثة  راسسر ف ر.
 ثبلت الزق:لس في الجراس  الجلل:   

 ددددحر ددددد  ر ةدددد  راسسقلدددد سر  ددددرذقتلخرهسدددد ر    دددد راسفدددد ركرر ةدددد  رسلسقلدددد سركندددد رطر
 سد ر مكدار ستد راسسقلد سر ا  دةررور 1.54ور ررطرذقةراستج  ةراسشرفلةرسلسقل سركند ط1.542

ر ر ف ةر خراسثة  ر.
ر
ر
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رمق:لس األل:كخ:ت:ز:ل   )ريجاد   البل ث( -2
سددد وراسة  دددثر سرا  دددةر حتدددد راسا الددد  راسدددد  قةرراآل اءرراآلطدددرراسشثرذدددةراستددد ر ش رسددددرور5ط

 , Taylor رر د راشد  ر سلدثر د  لد رر ادررارايسجدلثلسل ررال قر شا رل ر حا ارا  د قراسسقلد سر
et al. (2000,301-302)لدد ر قدد نرساددحريددخرطددرارسلدد سرر قلددلحرايسجدددلثلسل ر رراسدد يرر

راس ير تجدار خر س ةرا   قر رره ر:رر(TAS-20) مكاريلنراار قل سر د  تدرساسجدلثلسل ر
 دددد د ةراست ددددرمريلددددنراال ف دددد ال رر دددد د ةراستسللدددد ر لشادددد ر ر دددد د ةرر دددديراسسذدددد يررارر

  رل ر ررر اةرا   لدةرُو داراشدارراسسقد  ل راسسددتخا ةرلد رراست ةلرريشا ر نلس  ر راللد 
اسدد يروقددل ر فدد راي  دد قرر(TAS-26)ق الدد  رايسجدددلثلسل ريددخر قلدد سر د  تدددرساسجدددلثلسل ر

 تستد ر سمشدرا رر(TAS-20)ر ركس راار قل سراسد  قةر  إل  لةرسة ارا خف ضرا سوراسلقثة
ر.ر(TAS-26)ر اارايلنر خر

نر جسديدددةر دددخراسسقددد  ل رراالاتةددد  ا راستددد ر قدددل رايسجددددلثلسل ر ثددد ر دددحراالطدددس ريلدددررور2ط
 يدددااقررToronto Alexithymia Scale (TAS-20) قلددد سر د  تددددرساسجددددلثلسل ر:

(Bagby , et al. ,1994)رر قلد سر د  تددرساسجددلثلسل رر (TAS-26)اسخددس رر ر سدةر
ر سر د ةدددددددددددددددارور رر قلددددددددددددد2113يراسددددددددددددد رطور رر قلددددددددددددد سرايسجددددددددددددددلثلسل ر يدددددددددددددااقر2112ط

Thompson(2009)ر.و2156 ر قل سرايسجدلثلسل رس ةااسدا ارطور2151 ر سةرسشرد رطر
ر.ية  غور63 رر تجدار خرطرسلسقل س ش ءريلنر  رلةعر حرر  راسرد غراسسةا لةرررور6ط
 حنسددلخر ددخراسددد قغراسسخترددلخرلددنررا   ددةايرسلددةريلددنراسسقلدد سرلددنر ددد  ثرور ددحريددرضر6ط

 ركسدددد ر ددددحر  ددددا  ر ددددل  ةر  دددد رريةدددد  ا ور3فدددددلةر رر ددددحر دددد مرطيلددددحراسددددشف رراسرددددحةراسش
ريلددددنر  ا اددددحر رل  ددددة راس ةددد  ا   دددد سح  ريةدددد  غر ررا ددددة رور61طاسسقلدددد سر تجدددددار ددددخرر شدددد ء 

رسلت ةلعريلنراس لشةرااللت سيلةر.
ور255طريداقهخر  سسشلد راسث  دذدةر ة  راسسداا ساسسراهق  ريلنريلشةر خرورُطةعراسسقل سر2ط

رةر.  لشةرالت سيل
ور ددسغرقا سدد  ر ددسغرااتلدد  ا ر حلددثرو ادداراالاتلدد  رطريةدد  غ:را دد وركدد رراسسقلدد سور رددحل ر3ط

ورق  دةررا دداغر رراسا  دةراس  سلددةر ددانر دد ق ا رورق  تدد ار رراالاتلد  رطا ل  د  رق  د  ر رراالاتلدد  رط
ر.رايسجدلثلسل  رراسا  ةراسسشخفزةر انريلنرا خف ضررايسجدلثلسل يلنر دتد ري نر خر
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راسا  ددةراسجللددةرسلسقلدد سر رريةدد  غ:ر حددد  را  ةدد طرق  ددةركدد ررراااخاء استخاالد الااجاخميرو4ط
رور.5رذد  ر سجر ارنرط

 (1اجول )
 لزق:لس األل:كخ:ت:ز:لاستخلد الجاخمي 

مللمالت 
 اسرتبلط  

مللمالت  اللبلرة
 اسرتبلط

مللمالت  اللبلرة
 اسرتبلط

 اللبلرة

360.0 21 0.574** 11 0.467** 1 
0.410** 22 0.414** 12 0.495** 2 
0.579** 23 0.458** 13 0.417** 3 
0.267** 24 0.586** 14 0.467** 4 
0.566** 25 0.401** 15 0.310** 5 
0.570** 26 0.601** 16 0.210** 6 
0.459** 27 0.532** 17 0.473** 7 
0.486** 28 0.490** 18 0.497** 8 
0.499** 29 0.589** 19 0.441** 9 
0.499** 30 0.561** 20 0.479** 10 

ررو255طور ررار=ر1015**ر    س راال  ة طرقاسةر  ر  ل  ريشار دتد رط
 لددررقاسددةر  ردد  ل  ر رسدد ار ددحرور25اس ةدد  غر سددحرطوراار5 سدد رهدددررا دد ر ددخر ددارنرطرر

ر.رسلسقل س  لا رسة ر  راءراستحلل راس   ل ر
ريدداقه ررس ةدد  ا راسسقلدد س:رُا ددر راستحللدد راس دد  ل ررللباالرات الزق:االسالةجم:اال اللاالممي ور5طر
سسردفدلةر  د  س ر Principal Component   رذقدةراسسند د  رايل لدلةريةد  غرور26ط

اال  ةددد طرستد دددل ر ذدددة   راس لشدددةرااللدددت سيلةريلدددنريةددد  ا راسسقلددد سر ر دددحر  دددراءراستدددارذرر
 ررسددارالددفر راسشتدد   ريددخر س ددةريدا دد رطا  دد قورسل دا دد ررVarimax Rotationاسست   ددار

ر رر سجر ش ءريلنراسس   لرراست سلةر:ورية  غرر25طر دتقلةر ذة دريللا 
ررلق  رسسحجر للفد قر.ر106≥ حجراستذة راسجدهر رسل ة  غر  س    رر-5
ر.ررر5≥اس    راسجدهر ر  رك ارسثر   رك  خرر-2
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وريةدد  غر0ر حدددر25رايتسدد قا ريلددنرهدد  راسسحندد  را ددة ريدداقراس ةدد  ا رلددنراسرددد غراسشا  لددةرط

رور خراستة  خراسجل ر.62.566ط س ةريدا  رالتديةدر
ر حر د  ثر  رذقتلخر:ر  الزق:لس( صجد 9)
ور ددخراسددد قغراسسحنسددلخراسسخترددلخرلددنر6يلددنرطراسسقلدد س ددحريددرضررصااجد الزجكزاا:غ   -
 ر تدنرراسسقلد س*ركس رلةعراإلشد  غر سلدثرلدنرا ددا ر يدااقرستر لةرريلحراسشف ر ج   ةراسسشل ا

ر.رسسلسقل  حراسحردنريلنراسرد غرايرسلةر
يددخر س ددةريدا دد رطا  دد قور دددتقلةرر تدد   راستحللدد راس دد  ل رسددارالددفر رررالذااجد اللاالممي   -

ر.و6ور رط6ور رط2ره  راس دا  ر د حةرل راسجاارنرطورية  غ رر25 ذة دريللا طر
 (2اجول)

راأللكخ:ت:ز:لرلزق:لسرق:ع تدبللت اللبلرات يمى الللمل األول
 الةدبع اللبلرة رقع اللبلرة 

 0.688 . ج صلػب  في الةلب:خ الذج:ح الجال يمى مدليخي أا 11
 0.584 . أاج صلػب  في الةلب:خ يغ مدليخي  ةى ألقخب أصجقلئي 29
 0.551 .أاج صلػب  في رضيلر الجيع الللشيي لآلخخيغ بللخغع مغ تأثخي بجللةيع 20
 0.547 .أاج صلػب  في الةلخف يمى مل يجور بجاخمي مغ مدليخ تثله اآلخخيغ 16
 0.486 .يصمب زمالئي أن أوضح مدليخي بدكل أفرل 17
 0.473 .أاج صلػب  في وصف مدليخي في الزػاقف الزحةمي  14
 0.471 .أيةبخ نيخي شحز  ةػم 5
 0.458 .أاج صلػب  في أن أيبخ لآلخخيغ يغ أسبلب غربي مسيع 23
 0.457 .أاج صلػب  في الةػاصل مع اآلخخيغ 22
 0.424 .ك يسج وصف مدليخي لآلخخيغأشلخ بلسرتبل 26
 0.391 .أشلخ بللحثل يسج الةججث أملم اآلخخيغ 7
 0.359 .أيةزج يمى زمالئي في تػض:ح مدليخي لآلخخيغ 28

 3.996 الثحر الكلمغ
 13.778 نخب  الةبليغ

ط*ورا.قر  راهلحريلنر  راهلحر را.قرلز ر  راهلحريةااسرسار را.و.قر   ررللار س ةر را.و.قر
رالس ءرلتح را سار.
ور ر6.663ااراسة ددارايرنر لتدددرسلسددةراسجدد  راسجدد  خرسددثرطرو2 ددارنرطر تزدد ر ددخ

اسسراهقددةريلددنراست ةلددرراسفتدد غريدداورسددا  ر ر ددار ركدد ر شادد ر دددنرريةدد  غور52طر ذددة در ددثرسددار
 ددد س راررر دددير ذددد يره رس ادددرذخر دددخرادددسنراسجلسددد  رراست ةلدددرا راسلفثلدددةرارر ددد يراال ف
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صاالػب  الةلب:ااخ يااغ ريللددثروسنددخر دددسلةرهدد اراسة ددار ر راسقددا غريلددنراستدا دد ر لددرراسلفثدد ر
ر. خراستة  خراسجل رساسجدلثلسل رو56.445رط داس ره اراسة اررسارلدرر ر رالزدليخ

 (3اجول)
راأللكخ:ت:ز:لرلزق:لسرالللمل التلنيق:ع تدبللت اللبلرات يمى 

 الةدبع اللبلرة رقع اللبلرة 
 0.655 . أشلخ بللر:ق دون ملخف  الخبب 13
 0.586 .يذلب يمى الةز::د ب:غ انيللستي الزحةمي  الخمب:  واإليثلب:  4
 0.561 .يذلب يمى فيع مل يث:ر في صجري مغ أ لس:ذ 25
 0.508 .لئزل  مةيلئال  أم مةدس أيخف رذا  ست  19
 0.507 .يسجمل أنديج س أيخف رذا  ست  ديسل  أم خلئيل  أم غلضبل   10
 0.478 .أاج صلػب  في فيع انيللست اآلخخيغ مغ خالل تلب:خات واػىيع 30
 0.429 .أاج صلػب  في فيع مدليخ اآلخخيغ في الزػاقف اساةزلي:  الزحةمي  3
 0.410 .أاج صلػب  في تججيج مدليخي بجق  1

 3.297 الثحر الكلمغ
 11.369 نخب  الةبليغ

ور ر6.264ورااراسة دداراسثدد   ر لتدددرسلسددةراسجدد  راسجدد  خرسددثرط6 ددارنرطر تزدد ر ددخ
ورية  ا ر ر ار رك ر شا ر دنرر دقر  د ةرسدا راسفتد غراسسراهقدةرلد رلادحر5رسار ذة در ثرط

صااالػب  هددد اراسة دددار رريللدددثروسندددخر ددددسلةر رر حا دددار ذددد يره رريددداورلادددحرا ف ددد ال راآلادددرذخ
 ددخراستةدد  خررو55.636رطر ددداس رهدد اراسة ددارلدددرر ر ررسددارروفيزياالالزدااليخ  الةلااخف يمااى

راسجل رساسجدلثلسل .
 (4اجول)

 لزق:لس األلكخ:ت:ز:ل ق:ع تدبللت اللبلرات يمى الللمل التللث
 الةدبع اللبلرة رقع اللبلرة

 0.650 .أن فكخي ض:ق ومججودأشلخ  18
 0.526 . ا ي الدكم:  أكتخ مغ السػا ي الثػىخي أىةع بللسػ  24
 0.511 . بسيخي دون المثػء لآلخخيغس اسةص:ع اتحلذ قخاراتي  9
 0.511 .نثل ي في الج:لة يلةزج يمى الطخوف وس يزكسسي الةجكع ف:و  8
 0.500 . رذا ُشمب مسي تح:ل مػقف مل ، يبجو خ:للي مججودا   12
 0.498 . مدلكمي الدحذ:  أيةزج يمى زمالئي في  ل 15
 0.429 . يذلب يمى تذػر مل س:كػن يم:و مخةقبمي 2
 0.342 . أشلخ بل ة:لالتي لآلخخيغ أكتخ مغ ا ة:لايع لي 27

 2.899 الثحر الكلمغ
 9.996 نخب  الةبليغ
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ور ر2.566ورااراسة دداراسث سددثر لتدددرسلسددةراسجدد  راسجدد  خرسددثرط6 ددارنرطر تزدد ر ددخ

ر  ا ر ر ار رك ر شا ر دنراسجسدقراسفجدريرر حارقودةراسخلد نرراستفجلدرورية5رسار ذة در ثرط
لنرر اةر  رللةرا   لةر دخرادسنراالهتسد ور د سشدا  راسذدنللةررااليتسد قريلدنري ررااليتس قر

ضاا:ق ريللددثروسنددخر دددسلةرهدد اراسة ددار راآلاددرذخرا ثددرر ددخرااليتسدد قريلددنراسقددا ا راس ا لددةر ر
ور ددددخراستةددد  خراسجلدددد ر6.663لدددددررهددد اراسة ددددار دددداس رطر ر ررسدددارراألفاااق ومججودياااا  الح:اااالل

رساسجدلثلسل .
ر:اسف ركرر ة  ر قل سرايسلندلثلسل  حر د  ر ة  ر   الزق:لس( ثبلت 10)    رذقتلخرهس 

Cronbach Alpha رراستج  ةراسشرفلةرر  Split Half ور د  ر سجر.2 رر ارنرطر 
 (5اجول )

مق:لس األل:كخ:ت:ز:ل الةثدئ  السذي:  ألبللد مللمالت التبلث بصخيق  أليل  خونبلخ و 
  كل والزق:لس

 مللمل ثبلت الةثدئ  السذي:   مللمل ثبلت أليل  خونبلخ  الزق:لسأبللد 
 0.837 0.811 البلج األول
 0.770 0.745 البلج التلني
 0.739 0.686 البلج التللث

 0.888 0.882  كل الزق:لس

 سدددد ر مكددددار ستدددد ر   دددد  س راسثةدددد  ر ر ف ددددةرر تزدددد ر ددددخراسجددددارنراسددددد  عراار سلدددد ر
راسسقل سر ا  ةر ر ف ةر خراسثة  .

ر)ريجاد   البل ث(مق:لس فقجان الدي:  اللذبي   -3
لقااارورس وراسة  ثر سرا  ةر حتد راسا ال  راسد  قةرراآل اءرراآلطرراسشثرذةراست ر ش رسدر5ط

ر راس رة  ر اسذالة راسسقل س را   ق ر حا ا رل  ر شا  راستذخلر رر سرال ق راساسل  رل  ر  ء  
ر رسس  را    راسخ    راسذالةرر DSM5اسشفدلةراإل ر    رلقااا ر ذخلص سسحن  

اس رة ررر دقرااتسل  ر لخراسشدخةراسخ  دةرر  رلةقا ر خر دقرراست ر خر لشا رالتة  قر
ارر  ست س رلا ارو تةررر. ا ق   راسحل ر ركفئةر ذخلرلةرال  را رلقاااراسذالةراس رة ر

اس ير حر  اا  ررDSM-5ر ا رإليااقر قل سر س ر تش لهر  ر  ر  ءرل راساسل راسخ   ر ة
اركس راارا لهراسسق  ل راسسُ ا رارراسستر سةرك  درل ر دءراسشدقراسد  قةر خرر2156ي ور

راساسل راستذخلر رلداءراإل اا راسث سثرارراسرا  راسُس انر.
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رلقداااراسذدالةراس ردة اتةد  ا راستد ر قدل رور حراالطس ريلنر جسديةر دخراسسقد  ل رراال2ط
 رااتةددددددد  را ج هدددددددد  راي ددددددد ر يدددددددااقر دددددددد   ررور5662يةددددددددااسخ سعرراسشلددددددد نطر ثددددددد ر: قلددددددد س

 ررو2112 رشدقلررطرو2112 ر سدةراسالددس رطرGarner & Garfinkel (1994)ر   للشجد 
ر.ور2116يةااسشة رط

وريةد  غر دزيدةر52ار دخرطور ش ءريلنر  رلةعر حرر  راسرد غراسسةا لدةرسلسقلد سر رر تجددر6ط
ريلنر س ةرا   ق.

ور ددحريددرضراسسقلدد سرلددنر ددد  ثرايرسلددةريلددنرا   ددةر حنسددلخر ددخراسددد قغراسسخترددلخرلددنر6ط
ريلدنر  ا ادحر ررا دة ررريلحراسشف رراسرحةراسشفدلةر ر  حر  ا  ر دل  ةر  د راس ةد  ا ر شد ء 

ر  سح  رسلت ةلعريلنراس لشةرااللت سيلةر.
ور255طريداقهخ ة  راسسداا سراسث  دذدةر  سسشلد ريلشةر خراسسراهق  رورُطةعراسسقل سريلنر2ط

ر  لشةرالت سيلةر.
ور رددحل راسسقلدد سر:را دد وركدد ريةدد  غر ددسغرااتلدد  ا ر حلددثرو ادداراالاتلدد  رطقا سدد  ور ددسغر3ط

رق    ر رراالاتل  رطا ل    ورق  ت ار رراالاتل  رط  ق ا ورق  ةررا اغ.
حددد  را  ةدد طرق  ددةركدد ريةدد  غرراسا  ددةراسجللددةرسلسقلدد سر ر:ر رراااخاء استخاالد الااجاخميور4ط

رور.3رذد  ر سجر ارنرط
 (6اجول )
 فقجان الدي:  اللذبياستخلد الجاخمي لزق:لس 

مللمالت 
 اسرتبلط  

مللمالت  اللبلرة مللمالت اسرتبلط اللبلرة
 اسرتبلط

 اللبلرة

0.649** 11 0.474** 6 0.477** 1 
0.658** 12 0.752** 7 0.693** 2 
0.625** 13 0.584** 8 0.487** 3 
0.523** 14 0.420** 9 0.531** 4 
0.673** 15 0.709** 10 0.485** 5 

ررو255طور ررار=ر1015**ر    س راال  ة طرقاسةر  ر  ل  ريشار دتد رط
رور1.15  ل  ريشار دتد رط جاراار سل راس ة  ا رقاسةر  ر
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:رُا ددر راستحللدد راس دد  ل رس ةدد  ا راسسقلدد سرريدداقه ررزق:االسالةجم:اال اللاالممي للباالرات الور5طر
سسرددفدلةر  دد  س ر Principal Component   رذقددةراسسند دد  رايل لددلةرريةدد  غو52ط

اال  ةددد طرستد دددل ر ذدددة   راس لشدددةرااللدددت سيلةريلدددنريةددد  ا راسسقلددد سر ر دددحر  دددراءراستدددارذرر
  ريددخر س ددةريدا دد رطا  دد قورسل دا دد ر ررسددارالددفر راسشتدد رVarimax Rotationاسست   ددار

رورية  غر رر سجر ش ءريلنراسس   لرراست سلةر:ر52 ذة دريللا طر
ررلق  رسسحجر للفد قر.ر106≥ حجراستذة راسجدهر رسل ة  غر  س    رر-5
ر.ررر5≥اس    راسجدهر ر  رك ارسثر   رك  خرر-2

 حدددروريةدد  غر0ر52طرايتسدد قا ريلددنرهدد  راسسحندد  را ددة ريدداقراس ةدد  ا رلددنراسرددد غراسشا  لددةر
رور خراستة  خراسجل ر.22.35 س ةريدا  رالتديةدرط

ر حر د  ثر  رذقتلخر:ر( صجد الزق:لس  9)
ور ددخراسددد قغراسسحنسددلخراسسخترددلخرلددنر6يلددنرطراسسقلدد س ددحريددرضررصااجد الزجكزاا:غ   -
 دحركس رلةعراإلش  غر سلثرلنرا دا ر يااقراسسقل سر ر تدنررستر لةرريلحراسشف ر ج   ةراسسشل ا

ر.رسلسقل ساسحردنريلنراسرد غرايرسلةر
ور52طرسارالفر راسشت   ريخر س ةريدا  رطا   قور دتقلةر ذة دريللا رالذجد الللممي   -

ر.و6ور رط5ور رط4ره  راس دا  ر د حةرل راسجاارنرطية  غ ر
 (7اجول )

 ق:ع تدبللت اللبلرات يمى الللمل األول لزق:لس فقجان الدي:  اللذبي
 الةدبع اللبلرة لرة رقع اللب
 0.766 . أشلخ بللحػف واسرتبلك يسجمل يطيخ يمى اخزي يالملت الخزس  10
 0.690 .أتصمع رلى الزخآة لزخاقب  أي زيلدة في  ثع اخزي  11
 0.654 .ب:سزل اآلخخون يخونسي نج:يل   أشلخ بأنسي بجيسل   8
 0.642 .أنديج يسجمل يدداد وزني  7
 0.604 . بللخغب  في أن أكػن نج:يل   أاج نيخي مدغػس   15
 0.546 .أنل غ:خ راضي يسج اخزي  9
 0.502 . أراقب وزني بدكل مةكخر 13

 3.178 الثحر الكلمغ
 21.186 نخب  الةبليغ

ور ر6.545ورااراسة ددارايرنر لتدددرسلسددةراسجدد  راسجدد  خرسددثرط4 ددارنرطر تزدد ر ددخ
ر ددقرا د را رلد راس رذقدةراستد ر ختةدرروريةد  ا ر ر دار ركد ر شاد ر ددنر4رسار ذة در ثرط
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است ل راسسدتسررسقل سراسدزارراسشثدررلد ر ر دسا رارررز ا ر خراسنرللا راسفت غراسسراهقةرشن
 ر ررسددارلدددررهدد اراسة ددار ددداس ررتدااػة صااػرة الثخااعريللددثروسنددخر دددسلةرهدد اراسة ددار ر راسسددر غر

ر.رور خراستة  خراسجل 25.553ط
 (8اجول )

رت يمى الللمل التلني لزق:لس فقجان الدي:  اللذبيق:ع تدبللت اللبلرا
 الةدبع اللبلرة رقع اللبلرة 

 0.711 . أتبع نطلمل  غحائ:ل  "ريث:ع"  ةى س يدداد وزني 2
 0.638 . أقػم بلنقلص وزني بلسةحجام  بػب الةحخ:ذ أو الزم:سلت 5
 0.622  .لخكخيلتمغ السدػيلت وا أتثسب تسلول الصللم الحي يجةػي يمى نخب  يلل:  1
 0.592 . أ خب الخلخات الجخاري  لمصللم الحي أتسلولو 4

 2.575 الثحر الكلمغ
 17.167 نخب  الةبليغ

ور ر2.242 لتدددرسلسددةراسجدد  راسجدد  خرسددثرطراسثدد   ورااراسة ددار5 ددارنرطر تزدد ر ددخ
قغراسخدددمراسذددا ار ددخراسةاا ددةرارر ددخرزذدد وريةدد  ا ر ر ددار ركدد ر شادد ر دددنر6رسددار ذددة در ددثرط

اسدزار تنرسدرك اراسدزاراس ر خراسس انراس ةل  ر خرادسنر  ةد  ر ثد ور د ا  راررالدتخااور
ريللثروسندخر ددسلةرهد ار ر   راسسللش  رر جشهراس   وراس يروحتديريلنرلنرذ  رر ذدذ  

ور ددخراستةدد  خر54.534 ر ررسددارلدددررهدد اراسة ددار ددداس رطررالحااػف مااغ زياالدة الااػزن اسة ددار ر
راسجل ر.

 (9اجول )
رق:ع تدبللت اللبلرات يمى الللمل التللث لزق:لس فقجان الدي:  اللذبي

 الةدبع اللبلرة رقع اللبلرة 
 0.746 .الػابلت متل األفصلر أو اللدلء سأم:ل رلى يجم تسلول بل 6
 0.743 . أتسلول  ز:  قم:م  مغ الصللم 3
 0.586 . أ ب أن تكػن ملجتي فلغ  12
 0.519 . يسجمل أ ذ بللثػع أمةسع يغ تسلول الصللم 14

 2.139 الثحر الكلمغ
 14.257 نخب  الةبليغ

ور ر2.566 لتدددرسلسددةراسجدد  راسجدد  خرسددثرطراسث سددثورااراسة ددار6 تزدد ر ددخر ددارنرط
اال تشدد  ريددخر شدد رنر  دد راسد ةدد  رارروريةدد  ا ر ر ددار ركدد ر شادد ر دددنر6رسددار ذددة در ددثرط
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ق:اػد يماى ريللثروسندخر ددسلةرهد اراسة دار ر ر ش رنركسل  رسلللثر شثر تنر  راسذ د ر  سجد ر

رور خراستة  خراسجل ر.56.224 ر ررسارلدرره اراسة ار داس رطررالػارد مغ الصللم
 رر ارنر   رذقتلخرلقاااراسذالةراس رة  حر د  ر ة  ر قل سر( ثبلت الزق:لس   10)
 ور د  ر سجر.51ط

 (10اجول )
فقجان الدي:  دئ  السذي:  ألبللد مق:لس مللمالت التبلث بصخيق  أليل  خونبلخ والةث

  اللذبي
 مللمل ثبلت الةثدئ  السذي:   مللمل ثبلت أليل  خونبلخ  الزق:لسأبللد 

 0.859 0.818 البلج األول
 0.727 0.685 البلج التلني
 0.722 0.690 البلج التللث
 0.892 0.861 الزق:لس  كل

 قلد سر س ر مكار ستد رر سثة  ر ر ف ة تز ر خراسجارنراسد  عراار سل ر    س رار
ر ا  ةر ر ف ةر خراسثة  .رلقاااراسذالةراس رة 

ررمق:لس الدخه اللذبي  )ريجاد   البل ث( -4
ورس وراسة  ثر سرا  ةر حتد راسا ال  راسد  قةرراآل اءرراآلطرراسشثرذةراستد ر ش رسددراسذدر ر5ط

لدد راسداسل راستذخلرد رراإل ردد   رراس ردة ررالد قر شاد رلدد ر حا دارا  د قراسسقلدد سر ر سد ر د ء
سسحندد  ر ذددخلصراسذددر راس رددة ررر دددقرااتسلدد  ررDSM5اسخدد   رسس دد را   راسشفدددلةر

 ا د را راسذدراهةرلد راي د رراار لخراسشدخةراسخ  دةرر  رلدةقا ر دخر ددقرراستد ر دخر لشاد 
Binge Eatingا ر لد راسداسل راسخد   ر داال ر دخركد دةر  لد  رر شفرلةا ة رلئةر ذخلرلةرر

 تلدددررر حددددراسفئدددةراستذخلردددلةراسذدددرغراس ردددة ر.رDSM-IV-TRلددد راسددداسل راسرا ددد راسس دددانر
 دخر در لخرلد رايلدةد ررسسداغر دسغرشداد ريلدنرراستخلصر خراس   ور  انراي  ر ذراهةرار

الدةديل  رسسداغر دسغرشداد ريلدنرر سدنر درغرDSM-IV-TRايسد رادسنراسداسل راسرا د راسس دانر
لاد ارو تةدرر ةدر ا رإليدااقر قلد سر سد ر تش لدهرارر  ستد س ررDSM-5ل راسداسل راسخد   ررايس 

اركسددد راارا لدددهرر2156اسددد ير دددحر  ددداا  ريددد وررDSM-5 ددد ر ددد ر ددد ءرلددد راسددداسل راسخددد   ر
راسسق  ل راسسُ ا رارراسستر سةرك  درل ر دءراسشدقراسد  قةر خراساسل راستذخلر ر.
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ر ثد ر:راسذدر راس ردة راست ر قدل ررور حراالطس ريلنر جسديةر خراسسق  ل رراالاتة  ا 2طر
ااتةد  راسذدر راس ردة راسس دانر يدااقر للدلخررور 2112ل  دارط قلد سرور ر5666 قل سرشقلررط

رالددتخة  راي دد راسس ددانررو2113 ر سددةراسالدددس رطرThelen , et al.(1996)ر اددررار
 ررو2113 ر سددةراسالدددس رطرWilliamson , et al.(1994) يددااقررذلل  ددددارر اددررار

ر.و2116يةااسشة رطر قل سر رور2113 دلنرطل سر ق
وريةد  غر دزيدةر52ور ش ءريلنر  رلةعر حرر  راسرد غراسسةا لدةرسلسقلد سر رر تجددار دخرط6ط

ريلنر س ةرا   ق.
خرلددنرور ددحريددرضراسسقلدد سرلددنر ددد  ثرايرسلددةريلددنرا   ددةر حنسددلخر ددخراسددد قغراسسخترددل6ط

رسلت ةلعريلنراس لشةرااللت سيلةر.اسسقل سرراسررار رس لةرريلحراسشف رراسرحةراسشفدلةر 
ور255طريداقهخ ة  راسسداا سراسث  دذدةر  سسشلد رورُطةعراسسقل سريلنريلشةر خراسسراهق  ر2ط

ر  لشةرالت سيلةر.
ور رددحل راسسقلدد سر:را دد وركدد ريةدد  غر ددسغرااتلدد  ا ر حلددثرو ادداراالاتلدد  رطقا سدد  ور ددسغر3ط

ر.راالاتل  رط  ق ا ورق  ةررا اغرر ق    ر رراالاتل  رطا ل    ورق  ت ار
:ر حددد  را  ةدد طرق  ددةركدد ريةدد  غرراسا  ددةراسجللددةرسلسقلدد سر ررراااخاء استخاالد الااجاخميور4ط

رور.55رذد  ر سجر ارنرط
 (11اجول )

 الدخه اللذبياستخلد الجاخمي لزق:لس 
 رةاللبل مللمالت اسرتبلط اللبلرة مللمالت اسرتبلط اللبلرة مللمالت اسرتبلط  

0.399** 11 0.323** 6 0.515** 1 
0.511** 12 0.483** 7 0.597** 2 
0.487** 13 0.507** 8 0.500** 3 
0.592** 14 0.440** 9 0.440** 4 
0.0.33** 15 0.227** 10 0.058 5 

رر255ور ررار=ر1015**ر    س راال  ة طرقاسةر  ر  ل  ريشار دتد رط
ور لدررقاسدةر  رد  ل  ر رسد ار دحر د لا رسةد ر2س ةد  غر سدحرطوراارا55 س رهدررا  ر خر دارنرط

ر  راءراستحلل راس   ل رسلسقل سر.
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:رُا ددر راستحللدد راس دد  ل رس ةدد  ا راسسقلدد سرريدداقه ررالةجم:اال اللاالممي للباالرات الزق:االسور5طر
سسردفدلةر  د  س ر Principal Component   رذقدةراسسند د  رايل لدلةريةد  غرور56ط

 ذدددة   راس لشدددةرااللدددت سيلةريلدددنريةددد  ا راسسقلددد سر ر دددحر  دددراءراستدددارذررراال  ةددد طرستد دددل 
ر رر سجر ش ءريلنراسس   لرراست سلةر:سل دا  ررVarimax Rotationاسست   ار

ررلق  رسسحجر للفد قر.ر106≥ حجراستذة راسجدهر رسل ة  غر  س    رر-5
ر.ررر5≥اس    راسجدهر ر  رك ارسثر   رك  خرر-2

وريةدد  غر0ر حدددر56هدد  راسسحندد  را ددة ريدداقراس ةدد  ا رلددنراسرددد غراسشا  لددةرطرايتسدد قا ريلددنر
رور خراستة  خراسجل ر.66.626 س ةريدا  رالتديةدرط

ر حر د  ثر  رذقتلخر:ر( صجد الزق:لس  9)
ور ددخراسددد قغراسسحنسددلخراسسخترددلخرلددنر6يلددنرطراسسقلدد س ددحريددرضررصااجد الزجكزاا:غ   -
 س رلةعراإلش  غر سلثرلنرا دا ر يااقراسسقل سر ر تدنر دحررستر لةرريلحراسشف ر ج   ةراسسشل ا

ر.رسلسقل ساسحردنريلنراسرد غرايرسلةر
ور56ا  رطا   قور دتقلةر ذة دريللا طرسارالفر راسشت   ريخر س ةريدررالذجد الللممي   -

رو.56ور رط56ور رط52ره  راس دا  ر د حةرل راسجاارنرطية  غ ر
 (12اجول )

رت يمى الللمل األول لزق:لس الدخه اللذبيق:ع تدبللت اللبلرا
 الةدبع اللبلرة رقع اللبلرة 

 0.708 . أتسلول  ز:لت مغ الصللم يمى فةخات مةقلرب  4
 0.690 أتسلول  ز:لت  ب:خة مغ الصللم  ةى لػ لع أشلخ بللثػع . 12
 0.549 . أفخط في تسلول الصللم يسجمل أتػتخ أو أكةئب 3
 0.469 .م الصللم أنل ضل:ف اجا  أمل 14

 2.161 الثحر الكلمغ
 15.432 نخب  الةبليغ

ور ر2.535ورااراسة دارايرنر لتدددرسلسدةراسجد  راسجد  خرسددثرط52 دارنرطر تزد ر دخ
اي  رلد رلتدرا ر لدرر ترا  دةرادسنرلتدرغر دنرورية  ا ر ر ار رك ر شا ر6رسار ذة در ثرط

س  د وراستد ر تش رساد رايرلدرقرلد ر فد رسرلرغر خراسدسدراررا  ركسلةر خراس   ور فداركسلةرا
 ر ررسددارلدددررهدد ارراألكاال فااي فةااخات مةقلرباا ريللددثروسنددخر دددسلةرهدد اراسة ددار ر راسفتددرغراس  شلددةر
رور خراستة  خراسجل ر.52.662اسة ار داس رطر
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 (13اجول )
راللذبي الدخهلزق:لس  التلنيق:ع تدبللت اللبلرات يمى الللمل 

 الةدبع اللبلرة رقع اللبلرة 
 0.661 . أشلخ أن الصللم يةجكع في  :لتي 8
 0.597 .  ز:  الصللم الةي أتسلوليل فأنسي س أيخف آكليسجمل  7
 0.566 . ملجل تسلولي األكل بدخىو  ػالي مخة أسبػي:ل   9
 0.503 رذا ذىبت لجيالت األكل أشلخ أنسي غ:خ قلدر يمى الةػقف يغ تسلول الصللم 1
 0.437   الصللم الةي أتسلوليل .أاج صلػب  في ضبط  ز: 2
 0.436 .أسلل:ب وأنزلط أكمي تحةمف يغ أسلل:ب وأنزلط أكل ملطع السلس 15

 2.065 الثحر الكلمغ
 14.748 نخب  الةبليغ

ور ر2.132ورااراسة داراسثد   ر لتددرسلسدةراسجد  راسجد  خرسدثرط56 ارنرطر تز ر خ
 دد سر    دااوراسددل رغريلدنراي د ر روريةد  ا ر ر دار ركد ر شاد ر ددنراإل3رسار ذة در ثرط

ر خر حرالروقا ريلنر ق ر دةراس  د ورارراستدسديريدخر ش رسدثرارراسدتحنحرلد راسجسلدةراستد روسندخر
 ر ررسددارلدددررهدد اراسة ددارريااجم الخاا:صخة يمااى األكاالريللددثروسنددخر دددسلةرهدد اراسة ددار ر ر ش رسادد 

رور خراستة  خراسجل ر.56.465 داس رطر
 (14اجول )

راللذبي الدخهللبلرات يمى الللمل التللث لزق:لس ق:ع تدبللت ا
رقع 

 اللبلرة 
 الةدبع اللبلرة

 0.815 .أشلخ بللحنب بلج تسلول  ز:لت  ب:خة مغ الصللم  ةى لػ لع أشلخ بللثػع 13
 0.718 . أصػم أ :لنل   ةى أمسع نيخي مغ األفخاط في الصللم 11
 0.633 . لخات  خاري أملرس الةزلريغ الخيلض:  القلس:  لكي أ خد س 6
 0.306 . اسةحجم الزم:سلت سنقلص وزني أكتخ مغ مخة في ال:ػم الػا ج 10

 1.98 الثحر الكلمغ
 14.142 نخب  الةبليغ

ور ر5.65 لتدددرسلسددةراسجدد  راسجدد  خرسددثرطراسث سددثورااراسة ددار56 ددارنرطر تزدد ر ددخ
دذزدلةر تجدر غرر لدرروريةد  ا ر ر دار ركد ر شاد ر ددنر دارغرلدلدكل  ر  6رسار ذة در ثرط

 ش لددددةةرسسشدددد رزذدددد قغراسدددددزار ددددخراددددسنراسردددددورارر س  لددددثراستسدددد  ذخراسرذ  ددددلةراررالددددتخااور
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ريللددثروسنددخر دددسلةرهدد ار راسسللشدد  ر ر دد رر دددقر قلددلحرلددلة رسلدد ا ر ددخراددسنرشدد د  ر  سدد  هر

ر ر ررسدارلددررهد اراسة دارغ:خ مسلسب  لزسع زيالدة الاػزن رسمػ :لت تلػير: راسةحجاماسة ار ر
رور خراستة  خراسجل ر.56.562ط داس ر

ور52  رذقتلخر رر ارنرطراسذر راس رة  حر د  ر ة  ر قل سر( ثبلت الزق:لس   10)
  د  ر سجر.

 (15اجول )
 والزق:لس  كل الدخه اللذبيمللمالت التبلث بصخيق  أليل  خونبلخ والةثدئ  السذي:  ألبللد مق:لس 

 مللمل ثبلت الةثدئ  السذي:   بلخمللمل ثبلت أليل  خون  الزق:لسأبللد 
 0.670 0.642 البلج األول
 0.655 0.572 البلج التلني
 0.636 0.576 البلج التللث
 0.703 0.706 الزق:لس  كل

 قل سر س ر مكار ست ر ر تز ر خراسجارنراسد  عراار سل ر    س راسثة  ر ر ف ةرررررر
  ا  ةر ر ف ةر خراسثة  .راسذر راس رة 

 الجراس  وتيخ:خىل   نةلئج
 اإل ذلءات الػصي:  

 ددحر  ددراءرهدد  راستحلددلس ر اددامراستحقددعر ددخر دددالرراسخردد  صراإل ردد  لةراسسقةدسددةررر
ور د دد رهدد  ر53تةدد  راسفددررضراإل ردد  لةر رر ددارنرطسلةل  دد  ر ركخ دددغر سالاوددةر دددةعراا

ر.ور222س لشةراسا الةرايل للةر خراسسراهق  ر  سسر لةراسث  دذةرطا=راإل ر ءا 
 (16اجول)

 مللمالت ارتبلط ب:خسػن واإل ذلءات الػصي:  لزةغ:خات الجراس 
 الدخه اللذبي فقجان الدي:  اللذبي األلكخ:ت:ز:ل صػرة الثخع الزةغ:خات

    - صػرة الثخع
   - **0.52 األلكخ:ت:ز:ل

  - **0.29 **0.30 فقجان الدي:  اللذبي
 - **0.19 **0.33 **0.34 الدخه اللذبي

 20.69 24.78 49.89 17.80 الزةػسط الجخلبي
 3.24 5.66 8.12 6.03 اسنجخاف الزل:لري 

 0.63 0.413 0.69 0.39 األلةػاء



 

 

 

 و512 (
 9112 أبزيل ، 1ج، 85جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 واأللكسيثميا واضطزابات األكل لدى املزاهقاتبني صورة اجلسم  منذجة العالقات السببية
 

اارسدلحر  دد  س راال  ةد طر ددلخر تتلدرا راسا الددةرك  ددر سل ادد رور53 د د ر ددارنطرر
 دددلخررراارسدددلحر    ددد رايستدددداءر رار ددددر ددد اركسددد ر تزددد رر1.15قاسدددةر  رددد  ل  ريشدددار ددددتد ر

ر ذلررهد  راسقدلحراارق  د  رالدراقراس لشدةريلدنر تتلدرا راسا الدةر قتدر ر دخررر1.36ررر1.66
استدزذدد رااليتددااس ر رر ددخر ددحروسنددخرالددتخااورهدد  راسةل  دد  رلدد ر  ددراءراستحلددلس راإل ردد  لةر

رالاتة  رلررضراسا الةراسح سلةر
دد  راسسقتدرحرسل سسدةر دلخر د ار    قدةرسشسدد  ر حللد راسسر رثر:رر:راليخض األول نة:ث  -أ

 دددد غراسجددددحرط ستتلدددرر ددددتق رور ررايسجددددلثلسل ط ستتلرررلدددلصور رلقددداااراسذدددالةراس ردددة ر
رراسذر راس رة رط ستتلراار     اورسا راسسراهق  ر  سسر لةراسث  دذةر.

 ددخراددسنررالددلد ر حللدد راسسددد  هدد اراسفددرضر  ردد  ل  ر ددحرالددتخااورررسلتحقددعر ددخ
 Maximum رر سددجر ددخراددسنر قددا رراسردد را تسدد نررAMOS22اسةر دد   راإل ردد   ر

Likelihood Estimationرر سددجرالاتةدد  ر ددا ر    قددةر ل  دد  راسا الددةراسح سلددةرسلشسددد  رر 
راسسفترضرايرنر.ر

وراار ددد غراسجدددحر تتلددرر ددددتق ر ر5ضراسة  ددثرلدد راسشسددد  رايرنرشدددن رطرالتددرررر
ور رراسستتلددرراسدلددلصرطايسجدددلثلسل ورة   ددرلقدداااراسذددالةراس رددة رراسذددر راس رددة رط تتلددرا ر 

 تتلررا    ر  سشدةةرسلستتلراارلقاااراسذالةراس رة رراسذر راس رة ررهس رلد ر فد راسدسددر
ر تتلراارقاالل ارسلستتلرراسسدتق رط د غراسجدحور.

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

صػرة الثخع  لملالق  ب:غ( السزػذج البسلئي الزقةخح األول)تػسط األلكخ:ت:ز:ل 1شكل)
 ضصخابلت األكل(وا

رشرا ر دخراسس   قةركس رل راسجارنراست س رسار  زراسشسد  راسسقترحرايرنريلنرسلحر مرر
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 (17اجول) 
 مؤشخات  خغ الزصلبق  لمسزػذج األولق:ع 

الق:ز  الةي تد:خ رلى أفرل  الزجى الزتللي لمزؤشخ ق:ز  الزؤشخ الزؤشخ
 مصلبق 

  2X2كل
 dfدرالت الجخي  
 2 لمخةػى دسل  

1.1 
1 

0.293 

 غ:خ دال  2أن تكػن  ل
 غ:خ دال (وبللةللي  0.293ىػ  2 لمخةػى دسل  )

 1 -صيخ  x2/df 1.1 1 - 5 2نخب   ل
 تجل يمى مصلبق  ا:جة 0.05الق:ع الةي تقل يغ  RMSEA 0.022احر مةػسط مخبللت خصأ اسقةخاب 

مجظ الزلمػملت 
 AICأليك:ظ

 19.106 لمسزػذج الجللي
20 

لمسزػذج الجللي أقل مغ أو تخلوي   AIC:ز  أن تكػن ق
 لمسزػذج الزدبع نط:ختيل لمسزػذج الزدبع

الذجد الدائف 
 ECVIالزةػقع

 0.085 لمسزػذج الجللي
0.089 

لمسزػذج الجللي أقل مغ أو تخلوي   ECVIأن تكػن ق:ز  
 لمسزػذج الزدبع نط:ختيل لمسزػذج الزدبع

 1 1 -صيخ  GFI 0.998مؤشخ  خغ الزصلبق  
 1 1 -صيخ  AGFI  0.975مؤشخ  خغ الزصلبق  الزذجح
 1 1 -صيخ  NFI 0.992مؤشخ الزصلبق  الزل:لري 
 1 1 -صيخ  CFI 0.999مؤشخ الزصلبق  الزقلرن 
 1 1 -صيخ  RFI 0.951مؤشخ الزصلبق  السخبي 

اار سددد  ر حللدد راسسددد  رايرنرسددار دد زريلددنرسددلحر لدداغررو54رذتزدد ر ددخر ددارنرطر
 لدررقاسدةر ررسدلحر قلدةراسسمشدرا ررس ددرلد رر2سمشدرا ر ددخراسس   قدةرا لدثرك  ددرسلسدةركد س

اسسا راسسثد س رسجد ر شاد ر ر سد ر دانريلدنر  د  عر لدارسلةل  د  ر د راسشسدد  راررسدار دحرااتلد  ر
ر.ر(Hu & Bentler,1999,3)ه  راسسمشرا ري ا راس رايتس قا ريلنر جحراس لشةر

 د ددار    قددةرسشسددد  ر حللدد راسسددد  راسسقتددرحرسل سسددةرر رددثر:ر:رر)ب( نة:ثاا  اليااخض التاالني
ط ستتلدددرااررلقدداااراسذدددالةراس ردددة رراسذددر راس ردددة ر ددلخر دددد غراسجدددحرط ستتلدددرر ددددتق ور ر
ر.سا راسسراهق  ر  سسر لةراسث  دذةرلل ل اوررايسجدلثلسل رط ستتلرر    ور

 ددخراددسنررسسددد  رسلتحقددعر ددخرهدد اراسفددرضر  ردد  ل  ر ددحرالددتخااورالددلد ر حللدد را
 Maximum رر سددجر ددخراددسنر قددا رراسردد را تسدد نررAMOS22اسةر دد   راإل ردد   ر

Likelihood Estimationرر سددجرالاتةدد  ر ددا ر    قددةر ل  دد  راسا الددةراسح سلددةرسلشسددد  رر 
راسسفترضراسث   ر.ر

اار ددد غراسجدددحر تتلددرر دددتق ر رور2شددن رطراسثدد   رالتددرضراسة  ددثرلدد راسشسددد  ررر
راست   رطايسجدلثلسل ورهدراسستتلرراسااال ر ررلقاااراسذالةراس رة رراسذر راس رة ررراسستتلر
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ر
ط تتلرااررلل  اور تتلراارا   ل ار  سشددةةرساسجددلثلسل ررلد ر فد راسدسددر تتلدراارقااللد ار

ر  سشدةةرسلستتلرراسسدتق رط د غراسجدحو.

ر
ر

 (2شكل )
 بلت األكل ب:غ صػرة الثخع واأللكخ:ت:ز:ل(السزػذج البسلئي الزقةخح التلني) تػسط اضصخا

رل راسجارنراست س : مشرا ر دخراسس   قةركس رراسقلحراست سلةريلنيلنرراسث   رسار  زراسشسد  راسسقترحر
 (18اجول)

 التلنيمؤشخات  خغ الزصلبق  لمسزػذج ق:ع 
الق:ز  الةي تد:خ رلى أفرل  الزجى الزتللي لمزؤشخ ق:ز  الزؤشخ الزؤشخ

 مصلبق 
  2X2كل

 dfدرالت الجخي  
 2 لمخةػى دسل  

2.21 
1 

0.137 

 غ:خ دال  2أن تكػن  ل
 غ:خ دال ( 2)كل

 1 –صيخ  x2/df 2.212 1 - 5 2نخب   ل
 تجل يمى مصلبق  ا:جة 0.05الق:ع الةي تقل يغ  RMSEA 0.074احر مةػسط مخبللت خصأ اسقةخاب 

مجظ الزلمػملت 
 AICأليك:ظ

 20.212 لمسزػذج الجللي
20 

لمسزػذج الجللي أقل مغ أو تخلوي نط:ختيل لمسزػذج   AICأن تكػن ق:ز  
 لمسزػذج الزدبع الزدبع

الذجد الدائف 
 ECVIالزةػقع

 0.090 لمسزػذج الجللي
0.089 

لمسزػذج الجللي أقل مغ أو تخلوي نط:ختيل لمسزػذج   ECVIأن تكػن ق:ز  
 الزدبع

 لمسزػذج الزدبع
 1 1 -صيخ  GFI 0.995بق  مؤشخ  خغ الزصل

 1 1 -صيخ  AGFI  0.951مؤشخ  خغ الزصلبق  الزذجح
 1 1 -صيخ  NFI 0.984مؤشخ الزصلبق  الزل:لري 
 1 1 -صيخ  CFI 0.991مؤشخ الزصلبق  الزقلرن 
 1 1 -صيخ  RFI 0.902مؤشخ الزصلبق  السخبي 
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قدلحر  د راسيلدنرسار  زرراسث   اار سد  ر حلل راسسد  ررو55رذتز ر خر ارنرط

-NFI)ر لدررقاسددةر ررسدلحراسسمشددرا ر2جلداغرسسمشددرا ر ددخراسس   قددةرا لدثرك  دددرسلسدةركدد اس
CFI-RFI)ا ددد ر قلدددةراسسمشدددررلج  ددددر لدددرر    قدددةرررس ددددرلددد راسسدددا راسسثددد س رسجددد ر شاددد ر ر
 سد ر دانريلدنريداوراسس   قدةرر1.12رهد ر  ذداريدخرر1.146لج  ددررRMSEAسلةل    ر ث ر

سلشسد  راسحد س را ةدرر دخر ثلر اد رسلشسدد  راسسذدة رر AICرر  ECVI  خر ررسلسةرك اسجلاغر
راسسقترحراسث   ر.ةل    ر  راسشسد  راس    عررياور س ر انريلن

 تلق:ب  
 رايرنرراسثددد     ددداريدددرضر تددد   ر مشدددرا ر ددددخراسس   قدددةرسلشسدددد  لخراسسقتدددر لخر

خراسسراهقد  ر  سسر لدةراسث  دذدةر رو تةرراسشسد  رايرنر رر    قةر   ةرسةل    ريلشةراسا الةر 
ر(Hu & Bentler,1999)رلقدددددد  رسقددددددلحر مشددددددرا ر دددددددخراسس   قددددددةراستدددددد ر دددددداقه ر

(Kaplan,2000)ر(Preacher & Hayes,2008)ر.ر
ه  راسشتلجةر  ر ثرذةرالرااراسذحشةراست ر ر راارايلراقراس  خرو   دار خررر تدع

   لةر ري احر لررس ق ذخريلنراست ةلررايسجدلثلسل روند دارا ثررير ثرسايراضراسدلندلدر
رسل رس  رغريلنر راارايسجدلثلسل  رارر لررسفثل  ريخر ذ يرهحرس ارذخر ركس  لداءرسفثل  
راسدلندلد   لةر راييراض ر    رل  ر تدةه رسجشا  ر  رلحده راسدلندلد   للخ اسسر ن

(Reddy,2009,1)ر.رر
 ددر رااراال ف دد ال رلددلدكرر تدددعراوزدد  ر دد ر ثرذددةراسشسدددراسس رلدد راال ف دد س راستدد ر

  قار ذتركرللثرا ا غراسجدحراسسختلفةرك سجا زراس رة رراسحرك رراستداقيرلد ر طد  راسشددعر
اس س ق راسثق ل رراال تس ي ر ررر  ست س رل يسجدلثلسل رسلددرلقرا رل راسف اراسلتدةراسس ةدرغريدخر

اسةا لدةرلدداءرسفثلدةرارراس داطيرراسسذ يررلقصر ر  ره ريج رل ر ر ل راسح ال راال ف  سلةر
 لررسفثلةر رره ار  روج  رااللتث  غراال ف  سلةراستد ر اد راسجددار دارار حتدد ر  رلد ر ق  د ر

 رر(Bucci,1997) روردددددددددددد  ةا ر  دددددددددددد  را لددددددددددددرغريلددددددددددددنراسرددددددددددددحةراسشفدددددددددددددلةرراسجددددددددددددداوةر
(Taylor,2000)ر.ر

ر سد  ر قترحراست ر د لدر سنرو2112ل  ارطرق الةه  راسشتلجةر  رراوز  ر تدعر
ر مقير ررالتا   ر ث نرسلشح لة ر تسث رل رطر دقر تدطرسلد دنرسلشح لة سستتلرا راسا الة
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ر  ا  ر ر ث و ررا ة   رر اا   رل سةة رسد دق ر ار   ر مقي راس ي راسجدح ريخ راسر   رياو  سن
ر.رو   ورر خر حر ثاررايراضراسذر راس رة رسلشح لة

 مسلقد  السزػذج األول الزصلبق لمب:لنلت  
األثخ الزبلشخ سرتبلط  ل مةغ:خ في السزػذج األول وىػ الزصلبق لب:لنالت ي:سا   أوس   تججيج
 الجراس   

راسخ د ر    س راال حاا راسس ل  ذةرر لدرراسس ل  ذدةر سجر خراسنررذسنخر د ل ررر
رلقداااراسذدالةر لخر د غراسجدحرط ستتلرر دتق رور ررايسجدلثلسل ط ستتلرررللصور راسس ل  ير

ط ستتلراار     اورسا راسسراهق  ر  سسر لةراسث  دذةركسد رلد راسجدارنراس رة رراس رة رراسذر 
راست س ر:

 (19اجول)
 لمسزػذج األول والحصأ الزل:لري مللمالت اسنججار الزل:لري  وغ:خ الزل:لري  

الػزن اسنججاري  يالق  الزةغ:خات
 الزل:لري 

الػزن 
 اسنججاري 

 السخب  الجخا  الحصأ الزل:لري 

 ***9.232 0.077 0.707 0.525 < األلكخ:ت:ز:ل---ثخعصػرة ال
 **2.721 0.069 0.189 0.201 < فقجان الدي:  اللذبي---صػرة الثخع 

 **3.157 0.039 0.123 0.229 < الدخه اللذبي---صػرة الثخع 
 *2.465 0.052 0.127 0.182 < فقجان الدي:  اللذبي---األلكخ:ت:ز:ل

 **2.925 0.029 0.085 0.212 ذبي< الدخه الل---األلكخ:تز:ل
ور *رقاسددددةريشددددار دددددتد ر1.15ور **رقاسددددةريشددددار دددددتد ط1.115***قاسددددةريشددددار دددددتد رط

رو1.12ط
اي ةدددددرريلدددددنرراسسة شدددددرروراار دددددد غراسجددددددحركددددد ارساددددد راستددددد  لر56رذةدددددلخر دددددارنط

ايسجددددلثلسل ر دددحريلدددنراسذدددر راس ردددة ر دددحرلقددداااراسذدددالةراس ردددة ر رركددد اراستددد  لرراسسة شددددرر
سدلحر ررذد  راسذن راستد س ررايلنرل راسذر راس رة ريخرلقاااراسذالةراس رة لثلسل رساسجد

ارزااراال حددداا راسس ل  ذدددةرسلشسدددد  راسةشددد   رايرنررهددددراسس ددد  عرسةل  ددد  ريلشدددةراسا الدددةرسدددا ر
ر.راسسراهق  ر  سسر لةراسث  دذةر رستفدلرراس سس  ر لخراسستتلرا 

ر
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 (2شكل )

 ػذج البسلئي األول الزصلبق لب:لنلت ي:س  الجراس ق:ع ب:ةل الزل:لري  لمسز 
 تأث:خ صػرة الثخع يمى األلكخ:ت:ز:ل   -أ

الفر ر ت   ر   قسةراسشسد  راسةش   ريخرر دقر   لرر ة شررقانرسرد غراسجددحرلد ر
رهدددرقانر  ردد  ل  رور1.222ايسجدددلثلسل ر ررذسثدد رايلددنر ددد  ر دد  لرر ة شددررلج  دددرسلسلتددثرط

 Delaneyر ثددد ر ررهددد ار ددد را ا دددثريا دددار دددخراسا الددد  راسدددد  قةور1.115يشدددار ددددتد رط
 شدلحر ررCarano , et al. (2006)ر رDeرBerardis , et al. (2005) رر(2002)

 رر ختلدير د رق الدةرFranzoni , et al. (2013)  رو2152ر ادررارطردمحمور ر2156ط
Graeme , et al. (1996)رذن راسجدحرررز ثر.است رار حدرياورا  ة طرايسجدلثلسل ر ر

رذسنددخراار فدددرر لددجراسشتلجددةرلدد ر دددءرااراسخردد  صراسجددداوةرسلفددرقر تسثلددثرلدد ر
 ددد  ش رضرر ددقريسسدةره  دةر دلخر قللسشد ري دد غراسجددحرساد راهسلدةركةدر 0رر دارارشددجروفتدرر

ر  ستشددد راسشفددددلة0رل يشدددخ صراسددد  خرسدددا احر قللسددد  ر وج  لدددةريدددخر دددد غرا دددد  احروددددت ل دار
0ررلدددد راسسق  دددد ر ررراستقللسدددد  راسدددددلةلةريددددخر ددددد غر فددددد ررا تسدددد ي ر ش لدددده حقلددددعر دالددددعر

 تر دهريلدنر سدجركثلدرر دخراسسذدنس راسشفددلة0رحررسا احرياور   ريخر د غراسجددحرا د  ا
ر سدجرر  ست س ر ش ن ر  ة ط  رسا احرارذخررذدةهحراس ر جشهراسسذ  كةر  راآل ال ا س رسار

ددلدكراارالدعر راإل دد ارلراسشف رراسجدارس  سدةر شد ر0رل س سسةر لخحرللدكارحيل ر ررل  ا
اإل ددد ار دد   ريددخراستف يدد ر لددشاح0ررسدد ارلدد ارا دد را ر ددد غراسجدددحر ددم رريلدد ر  سددةراسفددرقر

راال ف  سلةرراس  طفلة.
ور ددد ار  ثدددحراستجددد   رارراسخةدددرا راسست لقدددةر ردددد غر56 ر2113رذمكددداراسالددددس رط

اسدددخصرريدداوراسر دد رراردءغرارر ذددحد ةر  اللددتل ءراسجدددحر  سشدددةةرس دداقركةلددرر ددخرااللددراقر سلدد
سدد سجروقددورهدمالءرايلددراقررراال ذدت نراس ا داريدخراسحددارارراسسةد س رللدثراسد يروذدد رر دثراسفدرقر ا لد  ر

 سحدد رال ريا دداغرستتللددرر ثاددرهحررذ لذدددارلدد ر زدد نر دددتسرر ددخرا دد ر حقلددعرهدد اراساددامر
  جدةريدخر سدج0رركد رهد  راسجاددقر دداحرر خر حراست    ر  راسسذ يررارراس داطديراسددلةلةراسش

راس ر اركةلررل رتاد رياقر خراال  را   راسشفدلةر.
ر  ار د غراسجدحر خراسسر ق راسحلدذةرل ر ذنل ر فادوراسسراهدعريدخر ا دثرراستد رررر

لدد رررا دح  رر تزدسخر شلدةراسجددحرر ثاددر رر جسدث0رل ددنراسجدددحرر ش لدقثرر س حدثرسادد ر د  لرا ر
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يسللددةراسةلددداررا شدد ءاستتلددرا راس ةل لددةراستدد ر ددتحررلت سةدد  رالروقةدد راسسراهددعر0 ؤذددةراسسراهددعرسشفدددث
 ثدرغرلدلةلةرسلجددحروذدد ا راستسددضرراسدرل رسلتتلدرا راسح ق دةررسسجسد راسرددد غررساودثر تدسدار

اسجدسلة0رلرد غراسجدحرية  غريخراةرغرشخرلةر فدلةرس  لةرسلت ا  رراست دذرر خرادسنر د ر
رو.2ر 2152 لحح0رطسجدسثرر ق ا ثر اير ت رضرسثراسفرقر خراةرا ر

 ، الدخه اللذبي(  فقجان الدي:  اللذبي) اضصخابلت األكلتأث:خ صػرة الثخع يمى ر- 
 د دددلدر تددد   ر   قسدددةراسشسدددد  راسةشددد   راار دددد غراسجددددحر دددم ررلددد رلقددداااراسذدددالةر

وررر1.215راسذدددددر راس ردددددة ررك  ددددددر دددددد  ا راستددددد  لرراسسة شدددددرريلدددددنراستر لدددددهرطاس ردددددة ر
اسا الد  رررلدةعراار د دلد رور1.15يشار ددتد رطرقاست ار  ر  ل  روررهس رسلست ار1.226ط

سد دقريسسةر د ةةر دلخر دد غراسجددحررا د را   راي د رطلقداااراسذدالةراس ردة ر رراسد  قة
ارور5666ط ل  دااررJoiner & Kashubeck (1996)راسذدر راس ردة وركسد رلد رق الد  

 , GilaارBotta(2003) رارو2112اسالدس رطارStraeter(2002)رارو2115يةااسسد دقط
et al. (2005)اررBerardis , et al. (2007)رDeرو2156ق رذ رطرو2152 لححرطاررر

اتاددر رااريدداوراستدد رور2112راوزدد  رق الددةرل  ددارطر و2153ي لددةرطرارو2153اسجةددد يرطرا
 تددعراوزد  رارررراسر  ريدخرشدن راسجددحرسدثريسسدةر ة شدرغريلدنر حددر ددتق ر  سذدر راس ردة 

سل دا د راسسشةئدةر فقداااراسذدالةر Sewell (2000) ه  راسشتلجةر  راسةررلل راس يرسا ثرلددذ 
اس ردة ررراسذددرغراس رددة رسددايراسسددراهقلخر ررهدددرااريدداوراسر دد ريددخر ددد غراسجدددحرُ  دداراهددحر

 دد رق الددةر حسدددقررهدد  راسشتلجددةر ختلددي لشسدد رر.اس دا دد راستدد ر قدديرالدديرا دد را   راي دد ر
راستددد رالدددفر ريدددخرر ددددقريسسدددةرا  ة طلدددةرلددد سةةر دددلخر دددد غراسجددددحررا ددد را   رور2152ط

ر.اي  
 د اررAbraham & Jones(2001,3)رذتفدعر سدجر د ر د را دا ر  راهد ورر دد ل ر

لددشةر قرذةدد  رار ددحر  دداريدد ورر56اسفتدد غراسسراهقددةر ةدداارلدد ر ق اكر ددد غر دددسا رررز ادد ريشدداريسددرر
 دل ةرر  شثرسزةصراسدزاركسس  لةراسرذ  ةر ررل رر ةااريا ار خراسسراهق  رل ر جر ةرطرار

 ثد ور د ا  رسلدتسنخر دخرلقداااراسددزارار لدثرر دارااررلشةر ةاار  زاخرل ر  ةد  ر53يسرر
%روس  لددددخراستسدددد  ذخر32-22%ر ددددشاخرورددددسخرسفتددددرا رطدذلددددةر رر ددددداس ر61-56 دددد ر ددددلخر

للشدد  رارراستقلددمر%ر ددشاخرودددتخا خراسس2-5اسرذ  ددلةراسق لددلةرستتللددررشددن راسجدددحر رر ددداس ر
 دد ار ددد غراسجدددحر  ددارا دداراهددحر Field (2002) رهدد ار دد را ددا راوزدد  رلللدداريددخريسددار.
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اهتس  دد  راسفتلدد  رلدد ر ر لددةراسسراهقددة رراار را اددخراسجدددسلةر ل ددهرقر ا ره  دد  رلدد رشدد د هخر
 ددد را اخ ررإ اري  ددددر  دددااهخر دددخرا ددد را ر دددد غراسجددددحرلددد  اخرسددداروندددخر  ر ددد  رسشذددد غر

رر.  را  را   راي
 فادوراسر  ريخر د غرراار سنور536-536 ر2155طراستة ش ررشدذقر س روذلر

اسجدحرو تةدرر دخراهدحراسسحداقا راسشفددلةراسسفتر دةراستد ر قديرالديرلدلدكل  راي د ر ر لدثر
ا زددد رقر  رك   ددد ر ادددحرلددد رلادددحرا ددد را   راي ددد رراسدددتحنحرلددد راسددددزار شددد ر دددااو  راس قدددار

ق  ري قغر  ر ا كخرا د  اخريلنرا ا را ثررا تسءر سد رهددراس ذرذخر ركس رااراإل  غراسسراه
ريللثر  سف  رارر خر حرلاخر ر ةخرل راف ررز اخر   ة  را ثسةر  ا لةر    ةر.

تةددداارا ددد را   راي ددد ر ردددفةري  دددةرا شدددد ءرلدددشدا راسسراهقدددةر رسددد سجرلددد ار  ثددددحرل
تتلددددرا راسجدددددسلةر ر لددددةراسسراهقددددةرراسراااسسددددرضر ددددر ررالددددة  اسشثرذدددد  راسست لقددددةر س رلددددةر

 ركسدد رااراال دد را   راسست لقددةرراسفدددلدسد لةراسسردد  ةةرسادد ر ددخرالددة  رتاددد راال دد را ر
  سذخرلةرراال  را   راسد اا لةر شثرر سلا ريلنرا ا ر خرايلة  راست ر مقيرسثاد ره ار

اسسز وق  راست ر ت رضرسا راسفتد غر دخرايلدرغركس راار ررو34 ر2113اال  را رطاسالدس  
ي اس ءر دةهررز ا رُ داحرل رر دقر ؤذدةرلدلةلةرسدا ا ريدخر ددسا ر رل سسراهقد  راسةدا ش  ررا

 ت ر ددخرسددة  راسسزدد وق  ر دددةهرا ددد  احر ددر ةصر ددار  ر ت ددد را دد را   ر ددد غراسجدددحر
ر.ر(Thompson,1990,234)را  را   راي  رسا اخر

اس ردددة رروراارايدددرضرلقددداااراسذدددالة26-25 ر5662رذددد كرريةدددااسخ سعرراسشلددد نطر
 ثادددرريشدددا  ر دددا كراي ثدددنر لدددجراستتلدددرا راستددد ر  دددراريلدددنر ددددسا را شددد ءراسةلددددار رارريشدددا  ر

يلدددنراهسلدددةر ح لثتاددد ريلدددنررز اددد ر رلتةددداارلددد راإلسدددس ريدددخراس  ددد ور ررايلدددراق شةااددد را دددار
 رر سدددجريلدددنراسدددر حر دددخركد اددد رقراراسددددزاررذسز اددد راددددمر ر ددد ر دددخراسددددسشةراسسفرطدددةر

ركاراار د غراسجدحرسا ا ر تسل ر  ستذدذ رراال  را ر.اس ةل  ر رره ار مر
ور سدددنراارا ددد را   راي ددد ر ردددشير سدددنرلقدددااار3 ر2116وذدددلرريةدددااسشة رط سددد رر

اسذددالةراس رددة ررلددرطراسذددالةراس رددة ر ررهسدد را دد را  ار تسلدد اار  ال دد را راسحدد قرلدد ر
رلددلدكل  ر  الددررلددلدكراي دد ر ررذذددس راال دد را  ارلتددرا ر ددخر قللدداراي دد رر د دد  راسددشاحر

راال د را رلد ر ق اكر ددد غرر سددجر  ال د را رلد ريسللدةر شثددلحراسددزاراررذدر ةصر دخراي د ر
راسجدحر.
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   )فقجان الدي:  اللذبي ، الدخه اللذبي(  تأث:خ األلكخ:ت:ز:ل يمى اضصخابلت األكل -اا
ااارل رلقد   لرر ة شررر د لدر ت   ر   قسةراسشسد  راسةش   راارايسجدلثلسل ر م رر

ور رر ددم ررلدد راسذددر راس رددة ر قلسددةر1.12ور سدددتد رقالسددةرط1.552 قلسددةرطراسذددالةراس رددة 
 , Graeme ر رره ار  را ا ثريا ار خراسا ال  راسد  قةرو1.15ور سدتد رقالسةرط1.252ط

et al. (1996)اررCochrane (1992) ار   Ulrike , et al. (1993)رارkessler , 
et al. (2006)رارCarano , et al. (2006)رارBerardis , et al. (2007)رDeرارر

وراست رار حدرر دقريسسةر د ةةر لخرايسجدلثلسل ررا  را   راي  طلقدااار2151سشرد ط
رMarsero , et al.(2011)رق الدةر   لدلرررر ادررارر.راسذدالةراس ردة  راسذدر راس ردة و

سل رراسجس سلدةراسس جلفلدةررا د را   راست رهالدر سنر ش ءر سد  ر ش   رسل سس  ر لخرايسجدلثل
اي دد ر ررار ددحدرر دددقر دد  لرا ر ة شددرغرساسجدددلثلسل ركستتلددرر دددتق ريلددنركدد ر ددخرطلقددااار

رDelaney (2002) د رق الدةراسا الدةراسح سلدةرر ختلديراسذدالةراس ردة رراسذدر راس ردة و.ر
رراي  ر ذراهةر.است رار حدرياورر دقريسسةرا  ة طلةر لخراسا  ةراسجللةرساسجدلثلسل ر

ر تز راار   لرر راس رة طاسسة شررس س  رل راسذر  را ةرر خر1.252اسجدلثلسل  و
راس رة طراسسة شرراست  لر راسذالة رلقااا رق الةرو1.552ل  ر   راسشتلجة ره   رر تفع ر 

Montebarocci , et al.(2006)ر ر رق الت  ر   رUlrike , et al. (1993)ر ختلي
راست رار حدراار ر  رلقاااراسذالةررMarsero , et al.(2011) ررو2151رسشرد رط

راس رة رسا احرا  ف  رقانرل رايسجدلثلسل را ثرر خرق    ر ر نراسذر راس رة ر.
رذسندددخر فددددلرر لدددجراسشتلجدددةر ددد ارا ددد را   راي  طلقددداااراسذدددالةراس ردددة  راسذدددر ر

لدراقرو  لدداريدخر  راسشفدلةر رلشجاركثلرا ر خرايةاس رة ورسار حاغر تلجةرر دقر   رايل
 ش رنراس   ور دةهر  د راسسذد يرراسددلةلةرسدا احر رراسدة  راآلادررسدار تشد رنركسلد  ركةلدرغر

سددا رهددمالءرارراال جدد وريشددثر ددخراس  دد وررذدداا رلدد ر  سددةر ددخراسذددر ر رايراار شدد رنراس  دد ور
 دد د ةراال ف  سلددةررررايلددة  ايلددراقرسددل رسدددار   ددةر دددسلةرلحدددهر ر  سدد رسددار ر دد رسددة  ر

ور د ار56 ر2112اررهد ار د را ا دثرشدقلررطس ارذخرر ذ يرررا  لل ر خرحت ةلرريس رسا ااس
ا  را   راي  ر سث راس سسةر لخراسح سةراسشفدلةرسلفرقرر لخراسر ةةراسسلحةرستش رنراس  د ورارر

راس  رمريشثر.
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ااراسسراهق  ريشدا  ر تردفخر خرد  صرايسجددلثلسل ر دخر د د ةراست درمريلدنرراي
رراست ةلرريشا رس ارذخر رايرسا اخر جتحرا ف  س ر رسار ثارر لجراييراضرسا اخراسسذ يررا

ل رللدكل  راي  رررهدرر  رودسنر  ي د راال ف د سنر0 دلدللةرسلتخفلدير دخر داغراال ف د ال ر
اسددد سةةرسددا اخرريدداورسددا  اخريلددنراست ةلددرريسدد ر ددااالاخر رراسدد  رسددار ت ددد رلددنراسشا وددةر سددنر

ورMichele,et al.,2009ر اددرراطر لذددل  ار تفددعر دد ر دد راشدد  ر سلددثرا دد را   راي دد ررهدد
 ر لددددرراسجددددد ر سددددنرااراي دددد راال ف دددد سنروحدددداغريشددددا  ر لددددتاحرايلددددراقراس  دددد وريلددددة  رااددددرر

راسستزسشةرطاسقلعر راستزهر راال تئ  رور.
اارر دقر  د ةرل ر حا اراسسذد يرررSifneos(1973,257)رساراش  رللفشلدسر

لشاددد رر دددلخراي  لدددل راسجددددسلةرسإل ددد  غراال ف  سلدددةررهددددر ددد رُو لدددعريللاددد رر ددد د ةراستسللددد ر 
ايسجدلثلسل ر ر شجحريشا ريا ار خراستتلدرا راسجددسلةر رد  هر لدجراسسذد يرراال ف  سلدةراستد ر
اُيلقدددريددخراال  ددسارلدد رلددلدكرادد    ر ش لددهرلددداءر دد سقدنرارراسف دد ررزاقر را سادد ر ر سدد ر

ست ةلددررارلد ر ددد غر  ةلددرر ددداير ررهددر دد روفدددررتاددد ر دمقير سددنرتاددد رهد اراس جدد رلدد را
راال  را   راسدلندلد   لةر.

ااراسحلددد غراال ف  سلدددةرسلفدددرقرساددد را دددررهددد وريلدددنررور566 ر2155 رددد ف رطرذددد كرر
يسللددةراسازددحر رل ي دد راسسدددر ةصر دد سخدمرراستزددهرراسقلددعرو  ددد ررذقلدد ر ددخرل يللددةريسللدددةر

 فد رهد ق رر  سدةر فددلةر لدرر زد ر ةر رايراارراسازحر رراستسثل راست ا  روحت  ر سنر د
راال ف  ال راسدلةلةرسار مقير سنر  يراسذالةريشار   رايلراقر.

 دد ال راال ف دد نراستدد روسددرر ادد رراا سددنرور53 ر5666  ددراهلحرراسشلدد نرطرراوزدد  روذددلر
اسفرقر  تةرري   ر م ررر    رسسرك راسذة ر ر لثر ج  راسفرقر حدررط غراسزتصراسشفدد ر

رذفقدداراسقددا غريلددنر ق اكر  سددةراسذددة ر رر  ستدد س رالروذدد رراسفددرقريرددةل  ررلل ذدسد لدد  ر ح سددةرر 
اسذة ر اسد ر شد رنركسلد  ر دخراس  د ور رر د سجر تشد رنرا ثدرر سد روحت  دثر دخراس  د ورقراراار

ر ا يرارروذ رر.
ذت ددد ركدد ر ددخرلقدداااراسذددالةراس رددة رراسذددر راس رددة رسددا راسفتلدد  را شدد ءر ر لددةررر

راهقددةر ررذفدددرر سددجر دد ار ر لددةراسسراهقددةرهدد راسفتددرغراستدد ر  دد   رللادد راسفتلدد  ريسد دد  ر ددخراسس
ا خفددد ضر قدددا رهخرسددد را اخر ررذندددخرا ثدددررير دددثرسسادددتسال راس  طفلدددةرريددداورسدددا  اخريلدددنر

 ررهدد ار دد را ددا رلندددتداررو24 ر2113رررا ف دد ال رط دلددنر است ةلددرريسدد رسددا اخر ددخر ذدد ي
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يلدنراارايسجددلثلسل ر  تةدررلدسةرشخردلةر   تدةر ددةل  ررSexton , et al.(1998)ر ادررار
رسا رايلراقر ريرلقاااراسذالةراس رة ر.

 ثلن:ل   تججيج األثخ غ:خ الزبلشخ سرتبلط الزةغ:خات في السزػذج األول  
ورسلشسددد  رايرنراار ددد غراسجدددحروسنددخراار ددم ررلدد ركدد ر ددخر6 ددخرشددن طر تزدد ر

.رريلدددنراسددر حر ددخراارهددد اررس رددة ر دددخراددسنرايسجدددلثلسل لقدداااراسذددالةراس ردددة رراسذددر را
  ردد  ل  ر ددخراددسنر حللدد ررثاي ددرر ةددارررا ددح  رلدد رشددن راسشسددد  ر الرا ددثر شةتدد راستحقددعر شدد

استدالددصر ررذندددارهشدد كر دالددصريشددا  ر ددم ررا دداراسستتلددرا راسسدددتقلةرلدد ر تتلددرر دد   ر ذددن ر
 & Preacher) دد سست لرراسدلددلص لددرر ة شددرر ددخراددسنر تتلددرررا دداريلددنرايسدد رُو ددرمر

Hayes,2008,879)ر.ر
ور1.163لج  دراست  لرا ر لرراسسة شرغرسرد غراسجددحرلد رلقداااراسذدالةراس ردة رطر

 ا رقالسةر  ر  لةريشاررو1.555رل راسذر راس رة رطور ر1.12 ا رقالسةر  ر  لةريشارط
اس ردددة راسددد ر دددخررايرااراستددد  لرر لدددرراسسة شدددررسردددد غراسجددددحرلددد رلقددداااراسذدددالةرو1.15ط

ر.است  لررل راسذر راس رة ر
وراست رالترا در سد  ر قتدرحرسستتلدرا ر2112ر تدعره  راسشتلجةر  رق الةرل  ارط

اسا الددةر تسثدد رلدد رر دددقر ددتدطرسلد دددنرسلشح لددةرسددا راسسراهقدد  ررالددتا   ر ثدد نرسلشح لددةر
را ة  ر ث ور  ا  ر مقير سنرياوراسر  ريخراسجدحراس ير مقير ار  رسد دقرر اا   رل سةةر

ر   ورر خر حر ثاررايراضراسذر راس رة ر.
 Filaire , et al. (2011)رذسنخر فدلرر سجرل ر دءر ت   رق الةرللللررر اررار

 سدددنراارايلدددراقر ر را ددد را   راي ددد رسدددا احريددداور  ددد ريدددخر دددد غرا دددد  اح ررا دددتسكررر
يلددراقراس دد ق لخر ركسدد راتاددر ر دددتدذ  ر شخفزددةر ددخراسدد ك ءراال ف دد سنر  سسق   ددثر سجسديددةرا

راسشت   راهسلةرقر راال ف  نرارراسد ااارلنرا ج ه  راي  راسسز ر ةر.
لد ر ددءرايهداامراستد رلد در سلاد راسا الدةرر د رالدفر ريشدثر دخر تد   ررتػص:لت الجراس   

روسنخراار د  ر س ر ل ر:
خرر دديلتاحر سر لدةراسسراهقدةر رر غر هتسد ورايلدرغرراسسملدد  راست للسلدةرراسا شلدةر د سسراهقلر-ا

رراستتلرا راست ر تة ا رر تدةهرل را  را ر د راسجدحرسا احر.
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االهتسدددد ور سدددد رو ددددرضراددددسنررلدددد   راييددددسوراسسدددددسديةرراسسر لددددةرراسسقددددررءغرر زددددسلخرر- 

 را جا ريلد راهسلدةر دثر رحراي د رراسر د ريدخر دد غراسجددحرسدا راسسدراهقلخرراسسراهقد  راود  ر
يلنرياوراسلجدءر سنرايل سلهر لرراسددذةرل ر تللدررر  دا  رهد  راسردد غر   در ر  ر ثاحر

راست رسار مقير احرس ا ار خراال  را   ر.
 رر غراالهتس ور ةرلررايلدراقر ريرلقداااراسذدالةراس ردة رراسذدر راس ردة ر ررإ دااقهحرر- د

ر شد ر خراستديلةراسرحلةرراست ا لةراسسش لةةرسح ستاحر تنرالر  قاقرلدءا .
 البخوث املقرتحة :

 ل ر دءر ت   راسا الةراسح سلةروقترحراسة  ثر  راءر حدغر اامر سن:     
رايسجددددلثلسل راستحقدددعر دددخر    قدددةر سدددد  ر شددد   روزدددحر دددد غراسجددددحرط ستتلدددرر ددددتق ورر-ا

رط ستتلرررللصور ررا  را   راي  ط ستتلرر    وريلنرلئ  ريسرذةر ختلفةر.
يلددنر حدددلخر ددد غراسجدددحررافدد رايسجدددلثلسل رسسدد رساسدد رر رددسلحر ددرا  ر  شدد قوةرس  سددةر- 

ر خرقر رل راف را  را   راي  رسا راسسراهق  ر.
اسجذدددديريددددخر تتلددددرا رااددددر روسنشادددد راستشةددددمر   دددد را   راي دددد ر ثدددد ر  دددد رلددددس  رر- ددددد

راسذخرلةرسا راسسراهق  ر.
فدددد رسددد رير  ددراءرق الددد  ركللشلنلدددةر اددامراست دددرمريلدددنرق ش  لددد  راسذخرددلةرراسةشددد ءراسشر-ق

راسذر راس رة رر ريرلقاااراسذالةراس رة ر.
ر
ر
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 : املزاجع
ور.ر ددد غراسجدددحرريسستادد ر ددة  راسستتلددرا ر5666  ددراهلحر ر  ددراهلحريلدد رراسشلدد نر ر  ودددةرط

 جلدةراسشفدلةر ق الةرللندسد لةر ق   ةرسدا ريلشدةر دخرط سةد  ر    دةرس درر .ر
ر.ر61-5و ر56ط6 رق ال  ر فدلة

لقاراسذالةرريسستدثر ردد غراسجددحرسدا راسسدراهقلخر.رر–و.رلرطر2153ه قيرطاسجةد ير ر ااءر
ر ركللةراستر لةرسل لدوراإل د  لةر ر    ةر    ر.ر   دتلرر ل سة

اسحدذلةر ا ث نره قيرريلد قر رل طسدةرلدس ةررشددذقر رهشد ءرراسرشدلا ر لدجر  لدررراسحسدااا ر
:ر نتةدددددةراي جلددددددررسقددددد هرغ.راراسسر ددددد راسدددددشف ريلدددددحو.ر2152  قودددددةريةدددددا رط

راسسررذة.
و.راس سسدةر ددلخراس جدد ر/راسددشقصرلد راسقددا غريلددنراست ةلددرر2112اسخددس ر رهذدد وريةددااسر سخرط

 دددم سرر ركددد ريددخراسذددد د رطايسلنددددل ذسل ورراسسخ قيددةر/اسسخ  لةطاسسلنل للللدددةو.ر
اإل شددد قراسشفدددد راسثددد   ريذدددرر راإل شددد قراسشفدددد ر دددخرا ددد راستشسلدددةرلددد ريردددرر

ر.61-5و ر5رك راإل ش قراسشفد ر ر    ةريلخرشس ر ر  ط ر اسس لد    
ور.را  را   راي  رريسستثر رد غراسجددحرسدا راسسدراهقلخر.ر2156ق رذ ر رل اوةركرذحرط

ر.555ر–ر432ور 53ط21 رر راسج   ةراسسدتشررذة جلةركللةراستر لةرايل للة
تدثر دة  راسستتلدرا رو.رلقاااراسذالةراس ردة ر دخر لدثريسس2112اسالدس ر ر جايردمحمرط

 رر جلدددةركللدددةراستر لدددةاسشفددددلةرراال تس يلدددةرسدددا ريلشدددةر دددخرط سةددد  راسج   دددةر.ر
ر.263ر-566و ر23و رط2    ةريلخرشس ر ر ط

و.راسدس وددةرراس ددس ر-استذددخلص–اسذددرغراس رددة رطايلددة  رو.ر2113اسالدددس ر ر جددايردمحمط
راسق هرغر: نتلةراي جلدراسسررذةر.

اسقد هرغر:رراسدس ودةو.-استذدخلص-ا  را   راي د طرايلد  ور.ر2114اسالدس  ر جايردمحمرط
ر نتةةراي جلدراسسررذةر.

ور.رق الدةرسدة  ر ثد هرراسردحةراسشفددلةرسدا ريلشدةر دخر رير5666شقلرر رزذشهر حسددقرط
راسسم سرراسدشديراسد قسر  دقغراسحلد غ  خرطس راسج   ةر.رراي  ا  را   ر

ر.556-435لخرشس ر ر ر رك راإل ش قراسشفد ر ر    ةري
ر.راسق هرغر:ر نتةةراسشازةراسسررذةر.رااتة  را  را راي  و.ر2112شقلر زذشهر حسدقط
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راسق هرغر:ر نتةةراسشازةراسسررذة. ر6.رط قل سر د غراسجدحو.ر2116شقلر زذشهر حسدقط

طدددددث رلدددددر ريةدددددااسق ق رارا داسشلددددد ر ر حسددددددقراسددددددلارارسشدددددا  ر رشددددد  رري لدددددةراردمحم ر ددددددلخر
  جدحريلدحراسدشف رراستحللد رو.ر2116ق راريةااسفت حر ر ر فنرك  د رطيةااسق 
ر.ر لرر :رقا راسشازةراس ر لةراسشفد ر

و.رلقددداااراسذدددالةراس ردددة رريسستدددثر5662يةدددااسخ سعر را سددداردمحمر راسشلددد نر ر  وددددةرا سدددارط
ر.46-24و ر5ط2 رر فدلةرق ال  رر جلةر ة  ر تتلرا راسذخرلةر.

 راسق هرغر:رقا رسة ءرر5.ر راي راضراسشفدلةرراس قللةريلحور.ر2111طيةااسر سخر ردمحمراسدلار
رسل ة يةرراسشذررراستدزذ ر.

ور.را ددد را   راي ددد رسدددا راسسدددراهقلخرراسذدددة  رريسستاددد ر2115يةدددااسسد دق رلدددلارا دزذدددارط
ر.ر536ر-523ور ر26ط52.رر جلةريلحراسشف  ة  ر تتلرا راسذخرلةر.ر

رط ر   ر ردمحم رل  لة ر  رريسستا ر2116يةااسشة  راسددذةو رط لر راس ر  لة راسجس سلة ر. و
ر ر. راسج   ة رطس  ر خ ريلشة رسا  راي   راسا ال  ر    را    رش ةة  جلة

رراال تس يلة ركللةرر  اسشفدلة ر  رراسلت   راسةحثلة رسسلتذ  ا  راسخا ة  رك 
ر.ر62-05رو5 طاآلقا ر ر    ةراسسشدللةر

سددددةر ددددلخرايسجدددددلثلسل رراسذددددن ريراسجدددددسلةرو.رطةل ددددةراس س2156يةااسدا ددددا را سددددار ل دددددرط
ر.ر41ر-4ور ر63 ر    ةراللدط رطر جلةركللةراآلقا راسر  ريخراسحل غر.ر

و.راس سسةر لخريج ر/ر قصركلس  راست ةلرريخراسسذ يرر2113يراس ر ر سحراسا خردمحمرط
    دددةر رراستر لدددةركللدددةر جلدددةسدددا راسراشدددا خر.رريطايسجددددل ذسل ورراست لدددعراسداسدددا

ر.ر266ر-566ور 26ط س زذعر راس
ور.ر د غراسجدحررقر ه رل رلقاااراسذالةراس رة رسا راسسراهق  ر.ر2153ي لةر ري  ذةرط

.ركللددددةراس لدددددوراإل ددددد  لةرراال تس يلددددةر ر    ددددةردمحمرالزددددررر   دددددتلرر لدددد سة
ررغ. دن

لدةرو.راسر  ريخر د غراسجدحرر قدا اراسس رر2155استة ش  لالررلالحرررشدذقر رهش ءرا ساط
ر    ددد ركتلدددةراسجددددحرراسشدددد رر دددداطخراإلس  دددةركسشةئددد  ر ددددلدكراي ددد راسسدددر ةصر

ر.ر212-535و ر2ط25 رر فدلةرق ال  ر جلةر  سرحةرسا رطس راسج   ةر.
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و.ر دد د ةر  ددرمراسسذدد يررطايسجدددلثلسل ورلدد ريسستادد ر رددد غر2156 شددلحر ر  قوددةر حسدددقط
ير لددةرلدد رالدد  ر قر جلددةاسجدددحرراسزددتدطراسشفدددلةرسددا ريلشددةر ددخراسسددراهقلخ.ر

ر.525-554و ر23 رطراستر لةرريلحراسشف 
.ر ر سةر:رراسق  دسراسسدلدي رل راس لدوراسشفدلةرراسدلدكلةو.ر2152ل  ا ةدسر ر   ير. رط

ر  راهلحر ريةااسدت  ررركف ل ر ريسءراسا خر راسق هرغر:راسسرك راسقد  رسلتر سة.
اال تسدددد ي رريسستادددد ر فقدددداااراسذددددالةررو.ر ددددد غراسجدددددحرراسقلددددع5666ل  ددددار ر دددددلخريلددددنرط

و ر26ط6 رراسسجلةراسسررذةرسلا ال  راسشفدلةاس رة رسا راإل  غراسسراهق  ر.ر
ر.551-226
ور.رشن راسجدحرر قدا رراسد ا ركستتلدرا ررلدل ةرلد راس سسدةر دلخر2112ل  ار ر دلخريلنرط

ددددد  ر ر ركددد راإل شددد قراسشفر جلدددةراإل شددد قراسشفدددد اسجس سلدددةرراسذدددر راس ردددة ر.ر
ر.516-25و ر52    ةريلخرشس ر رط

و.راسفدددررارلددد رايسجددددلثلسل رر ديلدددةراسحلددد غرلددد ر ددددءرايدددراضر2151 رلددد  خرطل ددددرطسشردددد 
 دسلدددد  ر ركدددد راسذددددر ررلقدددداااراسذددددالةراس رددددة رسددددا ريلشددددةر ددددخراسسراهقدددد  ر.ر

اسحدسلددةراسد قلددةر ر ر ركللددةراآلقا ر ر    ددةراسقدد هرغاسةحدددغرراسا الدد  راسشفدددلة
ر.ر22-5  قلةاسرل سةراسد

.راإللددددنشا ذةر:رقا رر قلددد سر ددددد غراسجددددحو.ر5662 فددد ل  ريدددسءراسددددا خرراسشلددد ن ر  ودددددةرط
راسس رلةراسج   لةر.

و.ر دد غراسجددحركسشةدئر2152دمحم ر ا رطرامرريثس ار ر لا ورا د نرررا سدا رالدس ءرلتحد ط
 جلددةراسةحددثرلدد راستر لددةرريلددحر  يسجدددلثلسل رسددا ريلشددةر ددخرطلةددةراسج   ددةرر.ر

ر.555ر-526 ور2ط25 لةر ر    ةراسسشل ر  ركللةراستررراسشف 
و.ر ددددد غراسجددددددحرريسستادددد ر ندددد ر ددددخرا دددد را   راي ددددد ر2152 حسدددددق ر لادددد اريثسدددد ارط

 ررق الد  ر ر دذدةررا تس يلدة جلدةررراسرس ةراسشفدلةرسا رطس ركللةراستر لدةر.
ر.652-224و ر6ط25

ر– ايلدة  رط راسدلدكلةرراال ف  سلدة اا ر سنراال  را  ور.ر2155 ر فن ال  ةرل  رارط
ر.ريس ار:قا راسسدلرغرسلشذررراستدزذ ر.رراس س ور-استذخلص
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ور.را ررا د را   راي د رراسقلدعراال تسد ي رراسدلدداسراسقادرير2152 لحح رل   ر خردمحمرط

 جلددةرر قددا رراسدد ا رلدد ر ددد غراسجدددحرسددا ريلشددةر ددخراسسددراهقلخرلدد راي قار.ر
ر.ر62ر-5و ر61ط26 شا ر ر ر    ةرراستر لةر للة

ر.راسق هرغر:ري سحراسجته.رللندسد لةراسذر راس رة ور.ر2113 دلن ر ش قريلنريةااس  ذ رط
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Modeling the causal relationships among body image, alexithymia 

and eating disorder for femal adolescents 

 

Dr. Ahmed S .Sedik 

Faculty of Education  

Minia University 

Abstrac 

    The current study aimed at detecting the best structural model 

explains the direct and indirect casual effects of body image, 

alexithymia and eating disorder for femal adolescents in the secondary 

stage, through comparing goodness of fit indicators for the two 

proposed model : at the first model : perceived alexithymia ( as a 

mediator variable) that transfers the effect of body image (independent 

variable) to anorexia nervosa and bulimia nervosa (dependent 

variables) .At the second model: anorexia nervosa and bulimia 

nervosa (as a mediator variables) that transfer the effect of body image 

(independent variablr) to alexithymia (dependent variable) , and the 

sample of the study consisted of (225) femal students in the first and 

second secondary grades with average age (16.35) and standard 

deviation (1.12).Results showed that the first model  is the best 

according to goodness of fit indicators .Also, results showed that there 

were direct causal relationships among body image and(alexithymia, 

anorexia nervosa and bulimia nervosa) .Also,there were were direct 

causal relationships among alexithymia, anorexia nervosa and bulimia 

nervosa .Also, results showed that alexithymia mediated the relation 

between body image and both (anorexia nervosa and bulimia nervosa) 

Key Words : Body image, Alexithymia , Eating disorder, Anorexia 

nervosa , Bulimia nervosa 

 

 

 


